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  چكيده

اقتصادي،  -صنعتي ويژه شرايط بودن پايتخت، دارا مجاورت قرارگرفتن در البرز و استان مركز عنوان به شهركرج

ي پديدآمدن سكونتهاي مذكور زمينههاي ويژگي مهاجرپذيراست. توسعه، بسيار قابليت و مناسب هواي و آب داشتن

پذيري آسيبتحليل فضاييغيررسمي در پيراشهركرج را موجب شده است. باتوجه به اين موضوع هدف اصلي پژوهش 

ها و مسائل اجتماعي است. به طور كلي درباره آسيب شهرداري كرج) 6و5حصارك كرج (منطقه ي درمحله اجتماعي

، بي سازماني اجتماعي، تضاد اجتماعيدارد. اين هفت رويكرد عبارتند از آسيب شناسيهفت رويكرد نظري وجود 

از لحاظ هدف شناختي و از حاظر گرايي. تحقيق ها، كج رفتاري، انگ زني، رويكرد انتقادي و رويكرد برساختارزش

كيفي -هاي كميدر آن از دادهو اكتشافي،  -به لحاظ ماهيت تحليلي ي راهكار كاربردي است. اين تحقيقمنظر ارائه

پرسشنامه به صورت  350هاي پژوهش از طريق فن پرسشگري به تعداداستفاده شده واز نظر زمان، مقطعي است. داده

 hot spotآماره فضايي  هايبا استفاده از تحليل آوري شد واحتمالي از محدوده مورد مطالعه جمع -تصادفي

,morans I, IDW ،high/low clustering, هاي به تحليل اكتشافي و بررسي تغييرات الگوهاي فضايي شاخص

دهدكه توزيع فضايي شاخص هاي اكتشافي نشان ميتحليلپذيري پرداخته شده است. نقشه هاي حاصل از آسيب

قسمت هاي بدست آمده در واين الگوها تصادفي نيستند. نقشهكند پذيري در منطقه از الگوي خاصي پيروي ميآسيب

الگوهاي مربوط به همان  بندي شدنهاي تحقيق نشانگر چگونگي پراكنش نقاط داغ و سرد هر شاخص و خوشهيافته

  شاخص درمنطقه است.

  واژگان كليدي: تحليل فضايي، آسيب پذيري اجتماعي، نواحي پيراشهري و حصارك كرج.
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  مقدمه-1

ي جوامع از ديرباز با ها و مسائل متعددي بوده است. همهزندگي انسانها همواره دست به گريبان تنگناها، دشواري

يفيتي گمان مسائل اجتماعي در عصر جديد كاند، اما بيسايل طبيعي و اجتماعي مواجه بودهاشكال گوناگوني از م

وهمزمان بيم و اميدهاي فراواني پيش روي بشر قرارداد  اند. عصر جديد امكانهايي نو ومتفاوت وابعادي تازه يافته

هراس و دشواري هاي بي سابقه اي را هم خلق كرد. يكي از وجوه غالب جهان، شهر نشيني است. با رونق گرفتن 

زندگي شهري و هجوم بيش از پيش جمعيت به شهرها، نوع تازه اي از مناسبات اجتماعي و مراودات اقتصادي شكل 

ي كالنشهر را پي آورد كه مسايل و تمركز جمعيت، پديده گرفت، كه پيش ازاين سابقه نداشت. مهاجرت گسترده و

آسيب هاي اجتماعي گسترده اي را پيش پاي شهروندان قرارداد. امروزه بيشتر جمعيت كشورها، ازجمله كشور ما، در 

ي متنوع، گسترده و گاه آزاردهنده كنند. اين جمعيت شهرنشين با مسائل وآسيب هاشهرها و كالن شهرها زندگي مي

توان گفت مسائل و آسيب هاي اجتماعي معاصر در شهرها ظهور و بروز و دايمي روبه رو هستند. به طوري كه مي

پيدا كرده است. در عين حال شهر هاي بزرگ ازنظر گروههاي قومي و حتي زباني مستقر در آنها، پايگاه اجتماعي و 

ها، بافت ناهمگوني دارد. درنتيجه نوع وميزان اقتصادي ساكنانشان، ونسبت جمعيت بومي و مهاجر ساكن اين شهر

مسائل و آسيب هاي اجتماعي در محالت و نواحي و مناطق شهري متفاوت است. از اينرو براي برنامه ريزي در جهت 

كنترل و كاهش آسيب ها الزم است مديريت شهري اطالعات دقيقي از ويژگيهاي آسيب هاي اجتماعي هر محله داشته 

د برنامه هاي واقعي تري را نسبت به مسايل آن محله طراحي و اجرا كند(سراج زاده و همكاران، باشد، تا بتوان

1389،74.(  

 در و كشور شمال به ارتباطي جنوب مسير در كه است شهرهايي جمله از البرز استان مركز عنوان به كرج شهر

 بودن خاطر دارا به شهرستان اين باشد.شهري مي بين تردد سطح داراي بيشترين و دارد قرار ايران پايتخت مجاورت

بنابراين، اين  باشد.مهاجرپذير مي توسعه، بسيار قابليت و مناسب هواي و آب اقتصادي، داشتن و صنعتي ويژه شرايط

 را مجرمانه رفتارهاي بروز و ظهور بسترهاي شده و مختلف هاي اجتماعيآسيب هاي وقوعزمينه پيدايش سبب امر

شهركرج امروزه به عنوان يك شهر ناهمگن با ساختار اجتماعي آسيب پذير  ).1392است(حيدري جوار، آورده فراهم

هاي موثر بر تنوع ساختار شناخته ميشود. جذب مهاجرين با منشاء جغرافيايي متفاوت يكي از مهمترين عوامل و فاكتور

 -از طرفي شكل گيري جدايي گزيني اجتماعي  اجتماعي و تشديد حس ال مكاني در اين شهر محصوب ميشود.

فضايي وتحميل الگوي ديناميك ناموزوني از توسعه فضايي شهر نيز نتيجه اي از واگرايي جريانات جمعيتي اين شهر 

است. شهر كرج امروزه از ديدگاه آسيب شناختي اجتماعي از جمله كالنشهرهاي ناايمن ايران محسوب ميشود. شيوع 

هاي خاصي هاي اجتماعي و تشديد پس افتادگي فرهنگي در غالب روستايي شدن فضاها در بخشآسيبانواع جرايم و 

هدف تحقيق  ).158: 1390باشند( محمدي دهچشمه، هاي اصلي نا ايمني اجتماعي در شهر كرج مياز شهر از شاخصه

  العه است.نيز باتوجه به مسئله مطرح تحليل فضايي آسيب پذيري اجتماعي در منطقه مورد مط
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 كالبدي ساختار علت به )6و5هاي شهركرج مانند محله حصارك (منطقه از محدوده برخي در دهدنشان مي تحقيقات

 در براي آسيب هاي اجتماعي ساكنين، فرصت نشيني حاشيه و هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگيمشخصه ويژه به

 و رودحصارك از قديمي ترين مناطق كرج به شمار مي ).1392،(حيدري جواراست شهر بيشتر نقاط ساير با مقايسه

داشت، با توجه به كه انجام اين تحقيق. ضرورتيداراي موقعيت آب و هوايي و محيط طبيعي و اقليمي ويژه است

را از اين  مراجعات مكرر به اين منطقه و همچنين مشاهدات و مطالعات درمورد منطقه ومصاحبه با افراد محلي، دركي

بدنبال همين موضوع به بررسي  در يك سري از مسائل اجتماعي است.منطقه بوجود آورد كه داراي وضعيت نامطلوبي 

ي بعضي از اين مسائل پرداخته شد، كه نتيجه بدست آمده از فردي با آمارهاي ثبت شده ي تجربيات عيني ومقايسه و

تغييرات فضايي   اينگونه مطرح است كه سوال تحقيقاز اين رو  .يدادنابساماني اين مسائل اجتماعي در منطقه خبر م

  پذيري اجتماعي در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟هاي آسيبشاخص

  ها و مسائل اجتماعي :تعريف و تئوريهاي آسيب-1-2

شناسي در آسيبواژه آسيب اجتماعي از علوم زيستي گرفته شده و از قرن نوزدهم وارد جامعه شناسي شده است. 

نظميها در ارگانيسم انساني .جامعه شناسان در اوايل قرن ي بيعلوم زيستي عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه

بيستم با اقتباس اين واژه از علوم پزشكي و زيستي ، آن را براي مطالعه مسائل اجتماعي بكار بردند. از همين رو 

ماعي نيز همان رويكرد آسيب اجتماعي نام گرفت. پس از آن با ظهور  نخستين رويكرد نظري در خصوص مسائل اجت

ه مسئله اجتماعي استفاده ژرويكردهاي نظري ديگر برخي از جامعه شناسان براي تبيين آسيب هاي اجتماعي از وا

همين اساس هاي اجتماعي را بكار ببرند. بر كردند، اما اكثر آنها بخصوص در داخل كشور ترجيح داده اند واژه آسيب

رود. لذا مي توان گفت آسيب هاي اجتماعي بكار مييابي بي نظميشناسي اجتماعي براي مطالعه وريشهاصطالح آسيب

د رسمي و غير رسمي عهر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق مي شود كه در چارچوب اصول اخالقي و قوااجتماعي به 

. به عبارت ديگر آسيب شناسي اجتماعي مي گردد يا اجتماعي روبرو جامعه قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و

عبارت است از مطالعه نابساماني  و اختالل و عدم هماهنگي و تعادل در كاركردهاي مربوط به كالبد حيات اجتماعي 

است  انسانها. هرچند كه اصطالح آسيب شناسي از ديدگاهي كاركردي از علوم زيست شناختي به عاريت گرفته شده

؛ اما در مباحث جامعه شناختي هدف آسيب شناسي اجتماعي را با تسامح ، شناخت كج رفتاري، علل و عوامل ، انواع 

  ).10: 1387و پيامدهاي آن مي دانند(صديق سروستاني،
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  هاي اجتماعي): رويكردهاي هفت گانه آسيب1جدول(

ف
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  هاي اجتماعيالگوهاي نظري پيشگيري از آسيب-1-2-1

پيشگيري در لغت به معناي جلوگيري كردن، جلو بستن و مانع سرايت آمده است و به  مجموعه اقداماتي گفته 

آيد. در واقع پيشگيري برآورد شود كه براي جلو گيري از فعل و انفعاالت زيان آور محتمل بر فرد به عمل ميمي

يان ناشي از آن است.جامعه شناسان معتقدند خطر ارتكاب و انجام اقداماتي براي حذف يا كاهش خطر و ضرر و ز

پيشگيري از فرايند مستقل نيست بلكه عوامل متعدد اقتصادي  اجتماعي فرهنگي سياسي  در سطوح داخلي و 

  ).1378خارجي در آن دخيلند(معيدفر، 

  : نظريه هويت محله اي يا الگوي محله محور:-1-2-1-1

در اين نظريه محله گرايي  نمونه اي  از شكل زندگي جمعي در شهر  است  كه در آن پيشگيري از آسيب اجتماعي 

گردد. از اين منظر محله با استفاده از ظرفيت باالي سرمايه اجتماعي  و استعداد متكي به مدد هويت محله اي ايجاد مي

هاي محلي موجب پيدايش محيطي امن و بدون آسيب و انجمنتواند با كمك گروهها ايجاد روابط دروني پايدار مي

اجتماعي باشد.هيرشي از نظريه پردازان اين نظريه با برشمردن چهار عنصر  تعهد، وابستگي، باورها و درگيري  سعي 

ول داشته است از اين متغيرها براي افزايش كنترل اجتماعي رفتارهاي نابهنجار در سطح شهر استفاده كند.  اين فرم

هاي اجتماعي كند كه ساكنان آن قادر باشند محيطي به دور از آسيبهيرشي يك محله را به گونه اي بازسازي مي

شمرد:تعامل بيشتر افراد ساكن با هم، افزايش امينت داشته باشند. هيرشي پيامدهاي مثبت اين امر را  بدين گونه بر مي

توانايي ساكنين در دستيابي به عملكرد واحد براي رفع مشكالت،  و ايمني كودكان، نزديك شدن رابطه پليس و محله،

  حذف فعاليتهاي مجرمانه از محل. 

  هاي مددكاري اجتماعي :: نظريه-1-2-1-2

سطوح مختلف پيشگيري در مدد كاري اجتماعي عبارتند از : پيشگيري سطح اول : اطالع رساني و آگاه سازي، 

مداخله، پيشگيري سطح سوم: قادر سازي يا بازتواني، پيشگيري سطح اول : پيشگيري سطح دوم: ارايه خدمات و 

اطالع رساني و آگاه سازي ، در اين سطح  هدف اين است كه اقدامات اساسي جهت پيشگيري انجام شود به گونه 

د (موسوي اي كه با ارايه اطالعات و انجام اقدامات از  ورود افراد به سطح دوم براي دريافت خدمات جلوگيري شو

  ).1383،105چلك،
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  هاي پيشگيري روانشناختي و رفتاري : رويكرد روانشاختي: نظريه-1-2-1-3

هاي رفتاري توجه كرده هاي اجتماعي به ابعاد روانشناختي و  وانگيزههاي پيشگيري از آسيبدسته ديگري از نظريه

هاي هستند كه به طور مستقيم بحث پيشگيري از آسيباند. مهمترين نظريه پردازان اين نحله ايليارد، النگ و هيوز 

  ).89، 1385و سروستاني،  1385،62اجتماعي را در پيوند با مداخالت رواني و رفتاري مطرح كرده اند(ارونسون، 

  هاي پيشگيري محيطي): : رويكرد محيطي (نظريه-1-2-1-4

اجتماعي را مستلزم شناخت، حفظ و نگهباني، تغيير و يا هاي هاي پيشگيري محيطي، پيشگيري از آسيبنظريه

هاي جرم نظريه كانون:  دانند. اين تئوريها عبارتند ازهاي اجتماعي ميطراحي و مديريت محيط جغرافيايي آسيب

هاي شكسته، نظريه فضاهاي قابل دفاع، نظريه نظريه چيدمان فضا، نظريه پنجره ، HOT SPOTخيز يا مكان محور

  ).1392، داوودي و اختري(  CPTEDمحيطي طراحي

  : رويكرد حقوقي(نظريه عدالت سنجشي):-1-2-1-5

رويكرد عدالت سنجشي(مديريت ريسك جرم) يكي از رويكردهاي پيشگيري است.در اين رويكرد نمي توان جامعه 

داشت. يعني ميزان آسيب توان ميزان و نرخ آن را در حد متعادل نگه اي عاري از آسيب يا بزه را تصور كرد اما مي

نبايد از حد اشباع آن در جامعه باالتر رود. در اين رويكرد احتمال ارتكاب  جرم توسط فرد پيش بيني شده و با توجه 

به اصول و تكنيك هايي كه در اين رويكرد وجود دارد فرد در گروه پرريسك، كم ريسك و يا داراي ريسك ميانه 

شود. نظريه پردازان اين رويكرد نظري صماتي اعم از كيفري و غيركيفري اتخاذ ميگيرد كه بر طبق آن تصمقرار مي

  ).1392فيلي و سيمون هستند(داوودي و اختري، 

  : رويكرد اقتصادي: نظريه توانمند سازي -1-2-1-6

ناشي رويكرد اقتصادي در امر پيشگيري اجتماعي عمدتا معطوف به مسئله فقر و ساير آسيب هايي است كه از آن 

شوند. الگوهاي موجود در اين رويكرد عمدتا در مقياس ملي مطرح اندو از همين رو در حيطه وظايف و مي

  هاي شهرداري تهران در امر پيشگيري از آسيب اجتماعي نمي گنجند.ها و يا مسئوليتماموريت

 ارزش تضاد اجتماعي، سازماني بي اجتماعي، شناسي آسيب رويكرد هفت اجتماعي هاي پذيري آسيب با ارتباط در

 وضعيت همچون معيارهايي با كه است، مطرح گرايي برساخت رويكرد و انتقادي رويكرد زني، انگ رفتاري، كج ها،

 با بسيار هريك نقش كه ميگردد بيان مشاركت و ارتباط ميزان اعتماد، ميزان امنيت، ميزان رضايت، ميزان اقتصادي،

 متخصصين از راهنما و استعانت با است پذيري اجتماعي آسيب تحليل كه حاضر پژوهش حوزه در ليكن. است اهميت

 ارتباط نيز گرفته شكل مفهومي است. مدل گرديده شناسايي شاخص پانزده مذكور معيارهاي زير درون از حوزه، اين

  دهد.مي نشان را آن و است كرده برقرار اجتماعي شناسي آسيب با معيارها مابين فرآيندي و مستقيم
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  ) مدل مفهومي1شكل(

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه -2

(حيدري قرار دارد  36 12تا  35 31و عرض جغرافيايي  51  29تا  50 11كرج در بين طول جغرافيايي شهرستان 

رود. اين منطقه داراي موقعيت آب و هوايي و حصارك از قديمي ترين مناطق كرج به شمار مي ) و1392،2جوار،

 6(منطقه محيط طبيعي و اقليمي ويژه است. منطقه حصارك را به دو قسمت تقسيم كرده اند: يكي حصارك باالست 

  ).1388دين :(پاپي، عاب .باشدشهرداري كرج)مي 5(منطقه  و آن ديگري حصارك پايينشهرداري كرج) 

  

ي  تحليل فضاي
آسيب پذيري  

اجتماعي

وضعيت  
اقتصادي

ميزان رضايت

ميزان اعتمادميزان امنيت

ميزان ارتباط و 
مشاركت
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  ) موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه2شكل(

  

  روش تحقيق -3

تحقيق حاضر از لحاظ هدف شناختي و ازمنظر ارائه راهكار براي شهر كاربردي است. اين تحقيق به لحاظ ماهيت و 

از نظر زمان به صورت كيفي استفاده شده است. تحقيق حاضر -هاي كمياكتشافي است و در آن از داده -روش تحليلي

پذيري اجتماعي در اين برهه زماني پرداخته است. نحوه كسب ) بوده و به بررسي ابعاد آسيب1396-1395مقطعي(

هاي رسمي و خاص هاي تحقيق به چهار دسته تقسيم شده است: دسته اول كتابخانه اي و اسنادي، دسته دوم دادهداده

ي مسئول در شهرستان و مراكز توليد داده مثل مركز آمار ايران حاصل شد. كه از مراكز تصميم ساز همچون ارگانها

هاي مورد دسته سوم خود مردم و ساكنين محله مورد مطالعه اند، كه در آن به دو روش مصاحبه و پرسش نامه داده

ت ميداني ها از طريق مشاهدات عيني و مالحظانياز جمع آوري گرديد و در نهايت دسته چهارم جمع آوري داده

برگ (با استفاده از روش نمونه گيري 350هاي تحليلي پژوهش از طريق پرسشنامه به تعداد  بدست آمده است. داده

ككران تعيين) و با مدل تصادفي احتمالي به صورت پراكنده از محدوده مورد مطالعه جمع آوري شده و سپس با وارد 
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هاي آسيب پذيري اجتماعي در محدوده جغرافيايي مرتبط شاخص ها به ابزارهاي تحليلينمودن اطالعات پرسشنامه

  تحقيق مورد پردازش قرار گرفته است.

  

) شاخص و گويه ها2جدول(  

 شاخص/ گويه Id معيار بعد

ي
اع

تم
اج

 

 Aوضعيت اقتصادي: 

1A ميزان فعاليتهاي اقتصادي در طول روز 

2A وضعيت درآمدي خود و خانواده نسب به محله 

3A وضعيت درآمدي 

 Bميزان رضايت: 

1B ميزان رضايت از زندگي در محل سكونت 

2B ميزان رضايت از مسئولين محله 

3B ميزان رضايت از درآمد 

 Cميزان امنيت: 

1C ميزان جرم و بزهكاري 

2C ميزان امنيت شغلي 

3C وضعيت امكانات زيرساختي براي اشتغال زايي 

 Dميزان اعتماد: 

1D ميزان وضعيت بهداشت محله 

2D ميزان رضايت از شغل 

3D ميزان كفايت درآمد فعلي براي هزينه زندگي 

 Eميزان ارتباط و مشاركت: 

1E احساس مسئوليت در برابر ديگران 

2E ميزان كمك به يكديگر در مواقع نياز 

3E  مناسب استوضعيت اشتغال در محله تا چه حد 

  

  

 arc -mapهاي تحليلي در ابزار -3-1

:كه با استفاده از اين ابزار به بررسي خود همبستگي فضايي بر اساس مكان دو  1خود همبستگي فضايي -3-1-1

مقدار خصيصه مورد نظر عوارض جعرافيايي پرداخته شده است اين ابزار نشان ميدهد كه الگوي پراكنش عوارض با 

ابزار در حقيقت  در نظر گرفتن مقادير و خصيصه مورد مطالعه از الگوي خوشه اي يا پراكنده برخوردار است. اين

به ارزيابي معنادار بودن Z  و   P-valueشاخص موران را محاسبه ميكند و با استفاده از امتياز استاندارد

(عسگري  هاي موران براي خود همبستگي فضايي به صورت زير است:پردازد. فرمولهاي محاسبه شده ميشاخص

 ،1390،44(    .  

                                                         
�		 ∑ 			∑ ��,�����	
�1 		��1�																			 ∑ ��2���0 						  � �  

                                                           
1
:  Spatial Autocorrelation (Morans’I)   
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كه با استفاده از اين ابزار به اندازه گيري ميزان تراكم وخوشه بندي مقادير زياد يا :  2خوشه بندي زياد وكم-3-1-2

كه وجود يا عدم وجود خوشه بندي زياد يا كم   Gكم يك متغير در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. آمارة 

   ).    1390،44 ، عسگري( كند به صورت زير محاسبه ميشود:هاي فضايي را بررسي ميداده

           ∀� � 	� � ∑ ∑ ��,�������������∑ ∑ ������������  

نمايد .امتياز ها محاسبه ميرا براي كلية عوارض موجود در داده  4ارد جي-كه آماره  گتيس  3هاي داغلكه -3-1-3

Z ها مقادير زياد وياكم خوشه بندي شده است اين ابزار در حقيقت به هر محاسبه شده نشان ميدهد كه در كجاي داده

به صورت زير  Getis –ord giعارضه در چارچوب عوارضي كه در همسايگي اش قرار دارند نگاه ميكند. آمارة 

  ).   1390،44 ، عسگري( محاسبه ميشود:

                                 �� � ∑ ��,�������� 	� 		∑ ��,�����
!"#�∑ ��,�$���� %&∑ ��,����� '$(

�%� 												
   

شود از ابزارهاي مفيد براي شناخته ميكه به شاخة انسلين محلي موران نيز  : 5هتحليل خوشه و ناخوش -3-1-4

ها در ها در فضا ميباشد. اين ابزار نشان ميدهد كه در كجاها مقادير زياد ويا كم اين پديدهپديدهنمايش توزيع آماري 

اند و همچنين كدام عوارض داراي مقاديري متفاوت از عوارض پيرامونشان هستند فضا به طور خوشه اي توزيع شده

  .  )همانكه با فرمول زير محاصبه ميشود : (

      )� � *���!�$ ∑ ��, ��+�,�,� 			-�� . *�/ 
  6فاصله گذاري معكوس فاصله-5-1-3

بر اين فرض استوار است كه تاًثير پديده مورد نظر با افزايش مسافت كاهش مي يابد به بياني   IDW يابي درون روش

برداشت شده دارد، لذا براي ديگر پديده پيوسته در نقاط اندازه گيري نشده، بيشترين شباهت را به نزديكترين نقاط 

تخمين نقاط مجهول، نمونه هاي اطراف بايد مشاركت بيشتري نسبت به آنهايي كه در فاصله دورتر قرار دارند، داشته 

باشند. در اين مدل از فاصله به عنوان وزن متغير معلوم در پيش بيني نقاط اندازه گيري نشده استفاده مي شود زيرا 

بنابراين هر چه فاصله داده معلوم از  .تاَثيرگذاري با فاصله از مكان نقطه مجهول كاهش مي يابدنقش متغير پيوسته در 

                                                           
2: High/Low Clusterring  
3:  Hot Spot Analysis 

4 : Getis_Ord Gi 
5:  cluster and outlier analisis 
6 :( IDW) Interpolates a raster surface from points using an inverse distance weighted (IDW)  
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نقطه مجهول افزايش مي يابد، الزم است وزنها بر اساس فاصله كاهش يابد، بنابراين فاصله ها معكوس مي شود به 

بيني نقاط مجهول استفاده مي شود به همين بيان ديگر از معكوس فاصله به عنوان وزن نقاط اندازه گيري شده در پيش 

نام گرفته است از طرف ديگر تاَثير شدت وابستگي مكاني   Inverse Distance Wighted اين مدل  دليل است كه

  . )همان(در داده ها را با استفاده از توان در معكوس فاصله مي توان اعمال نمود. 

   سنيت يچند ضلع-3-1-6

به  Thiessen يچند ضلع كينقطه است. هر مكان در  يورود يژگيو كيشامل تنها  Thiessen يچند ضلع هر

كردن مناطق تحت پوشش  ميتقس يابزار برا نياست ا گريد يورود يژگيتر از هر و كينقطه مربوط به آن نزد

كه  دهديمناطق كامل را نشان م هيناح ني. اشودياستفاده م Proximal اي Thiessenبه مناطق  يورود يهايژگيو

  ).هماناست. . ( گريد يتر از هر نقطه ورود كيمربوط به آن نزد يبه نقطه ورود هيهر مكان درون ناح

  

  يافته هاي تحيل اكتشافي -4

اقتصادي  هايشاخص با پذيري اجتماعي درمحدوده منطقه مورد مطالعه (حصارك)فضايي آسيب تحليلهاي يافته

رضايت از وضعيت اقتصادي)، ميزان رضايت از محله، ميزان امنيت ، ميزان اعتماد ، ميزان ارتباط و مشاركت (ميزان 

 خوشه در شاخص ها تحليل. منطقه است ها درسطحاين شاخص انواع پراكنش و توزيع چگونگي در محله، نمايانگر

 به كه ها رامحدوده از دربعضي شاخص يك ازديادها نقشه از آمده بدست شده، اطالعات داده نشان متفاوت بندي

 شاخص همان اندك تراكم يا كمبود نمايد، بدينسانمي اشاره است نقاط اين درها شاخص اين داغهاي لكه اصطالح

 نمايان نقشه درروي رنگ پر قرمز رنگ به كه محدوده هايي مبنا اين اساس بر. گرديده استخراج محل از ديگر نقاط در

 در نارنجي و كمتر شدت از رنگ كم قرمز طيف هستند، بنابراين مربوطه شاخص از درصد بيشترين داراياند شده

 خاكستريهاي رنگ. شودمي مربوطها شاخص يكدست و عادي پراكندگي به نيز زرد رنگ. هستند قرمز از پايينتر سطح

منطقه  سطح درها شاخص اين پراكنش ضعف شدت نشانگر ترتيب به نيز رنگ پر آبي و رنگ كم آبي، آبي به مايل

  .است
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  ) نقشه نقاط داغ و سرد شاخص رضايت     4شكل() نقشه نقاط داغ و سرد شاخص اقتصادي                3شكل(

           

ها تنها پرسشنامهدر رابطه با ميزان رضايت مردم از وضعيت اقتصادي خود و محله بر مبناي نتايج بدست آمده از 

اي كه داراي شرايط مناسب درآمدي و وضعيت مناسب اقتصادي است در محدوده خيابانهاي محلة حصارك محله

ساير قسمت هاي محله بنابر  ).3پايين در بخش غربي خيابان انقالب است كه با لكه قرمز مشخص شده است (شكل

دهند. بلكه به نظر داغ شرايط مطلوب ياحتي نامطلوب را نشان نميهاي ها و روش لكهنتايج بدست آمده از پرسشنامه

اند كه كل محدوده با رنگ زرد و در شرايط بينابيني و خنثي ها طوري همديگر را پوشش دادهرسد خروجي پاسخمي

كزيت بازار و شناخته شوند. از داليل اينكه مردم در بخش غربي خيابان انقالب شرايط متفاوتي از بقيه محله دارند، مر

ها ها و مغازه هاي فروش لباس و كيف كفش و انواع فست فودتواند باشد. وجود بوتيكخريد و فروش در آنجا مي

  ها اين قسمت از محله را رونق اقتصادي بيشتري نسب به ساير نواحي داده است.وكافه

خيلي بااليي از مردم در مورد رضايت ) در رابطه با شاخص ميزان رضايت مردم از محله، نظر درصد 4مطابق شكل (

خود از زندگي در محله متوسط است كه به رنگ زرد محدوده در روي نقشه گسترده شده است. به غير از دو نقطه 

دهد كه متعلق به محدوده باالي محله حصارك باال است. كوچك به رنگ آبي كه پايين بودن ميزان رضايت را نشان مي

توان گفت نسبت تواند ناشي وضعيت درآمدي و نوع معشت مردمان اين محله باشد كه ميميداليل اين شرايط خنثي 

به ساير محله هاي شهر كرج مردم اين محله از وضعيت معشتي و اقتصادي متوسطي برخوردارند.  و اگر در شاخصي 

اين همپوشاني باعث  اند كهاند در عوض در شاخص ديگر رضايت بيشتري را نشان دادهميزان رضايت كمي داشته

  .شده است كه وضعيت پراكنش معيار رضايت در سطح محله خنثي بنظر آيد
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  ) نقشه نقاط داغ و سرد شاخص اعتماد6شكل(         ) نقشه نقاط داغ و سرد شاخص امنيت   5شكل(

  

شود. لكه قرمز پررنگ ) مشاهده مي5هاي مهم اجتماعي است كه در شكل (پراكنش ميزان امنيت در منطقه از شاخص

بر روي نقشه نشانگر نظر مساعد و مطلوب مردم محدودة مياني خيابان انقالب از وضعيت امنيت اين محدوده است. 

قبولي دهدكه از امنيت قابلداد، نشان ميمحدوده خيابان انقالب كه از جنبه اقتصادي هم شرايط مطلوبي را نشان مي

هاي آبي گوياي شرايط نامطلوب و نارضايتي مردم از معيار امنيت است. لكهبين مردم برخوردار است. همچنين 

اي شناخته شده است هاي سكونتي، اقتصادي و اجتماعي در هم گسيختهاي با نبود رضايت از امنيت با ويژگيمحلة

نقاط با فعاليت هاي كه شايد دليل اين احساس ناامني وجود اقشار يا اقوام خاصي است كه شرايط ناامني را براي اين 

  اند .خود ايجاد نموده

) كه شاخص ميزان اعتماد مردم منطقه است، فقط قسمتي از محدودة مياني محله حصارك پايين نظر 6مطابق شكل(

شود دو لكة آبي مطلوبي در مورد  شاخص اعتماد دارند كه به شكل لكة قرمز اين شاخص در وسط نقشه ديده مي

شود كه نشانگر انتهاي جنوب غربي محله حصارك پايين و يكي در وسط محله حصارك باال ديده ميكوچك يكي در 

عدم رضايت از شاخص اعتماد مردم اين محدوده است. ديگر نواحي هم كه نظر متوسطي در مورد اين موضوع دارند. 

مت محل سكونت اقوام خاص و يا تواند ناشي از اين باشد كه آن قساين باال بودن اعتماد در قسمتي از محله مي

مردماني با خصوصيات اخالقي فرهنگي و اقتصادي مشترك و يا قدمت باالي سكونت اين افراد در اين قسمت از 
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محله است. مشاركت و ارتباط مردم با هم در محله در محدودة مياني و غرب خيابان انقالب از وضعيت بهتري 

منيت، وهمچنين قسمت اندكي در جنوب غرب اين محله كه لكه هاي برخوردار است همانند شاخص اقتصادي و ا

  قرمز مربوط به اين وضعيت است.

  

  
  ) نقشه نقاط داغ و سرد شاخص مشاركت وارتباط7شكل(

  

) در قسمت شرقي حصارك پايين كه لكه آبي ديده ميشود بيانگر ضعف اين شاخص در اين محدوده 7مطابق شكل (

باالبجز دو لكة آبي كوچك و قسمت زيادي از حصارك پايين نيز  به اين شاخص نظر متوسط نشان است. حصارك 

تواند بيانگر عدم شناخت مردم اين قسمت از همسايگان و هم داده اند. اين عدم ارتباط و مشاركت در لكه ي آبي مي

  مان اين قسمت از همديگر باشد.تواند نشانه ي اتحاد و شناخت مردي قرمز ميمحليان باشد و در مقابل لكه

   هاي شاخص هاپراكندي خوشه وناخوشه -4-1

هاي آسيب پذيري در سطح منطقه مورد گي خوشه بندي شدن شاخصهاي پراكنش خوشه وناخوشه ها، چگونهنقشه 

هاي مثبت متمركز از جنبههاي شكل گرفته قرمز و آبي نشان دهنده وجود شرايط بهينه دهند. خوشهمطالعه را نشان مي

دليل پراكنده ها برخوردارند. بطوريكه بهها از شرايط تصادفي بدست آمده از پاسخ پرسشنامهو منفي است. و بقيه بخش

هاي قرمز كم رنگ نشانه نشانه باال بودن ها نتيجه مشخصي از وضعيت محله قابل استخراج نيست.  لكهبودن پاسخ
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در اطراف آن است. لكة قرمز پررنگ نشان ميدهد كه فراواني اين شاخص نسبت به اطراف  اين معيار در داخل لكه و

لكه بيشتر است. آبي پررنگ نشان ميدهد كه درصد شاخص درون لكه كمتر از اطراف لكه است و درنهايت لكه آبي 

اييني برخوردار است. كم رنگ بيانگر اين است كه شاخص هم در داخل لكه و هم در پيرامون آن از درصد پراكنش پ

اي همان شاخص مربوط به پراكنش نقاط داغ و سرد هرشاخص و همچنين پراكنش خوشههايكه به ترتيب در زير نقشه

                             آورده شده است:

    
  بندي شاخص رضايت) نقشه خوشه 9بندي شاخص اقتصادي              شكل() نقشه خوشه 8شكل(

                

دهد كه شاخص اقتصادي يك بخش در قسمت شمالي و دو بخش در قسمت جنوبي محله ي ) نشان مي8شكل (

اند كه ميزان مطلوبيت اين شاخص در اين بخشها از اطراف آن باالتر است و همچنين حصارك باال تشكيل خوشه داده

ميزان اين شاخص نسبت به اطرافش مطلوب است كه در هفت بخش از قسمت هاي مياني محله حصارك پايين نيز 

با لكه هاي قرمز پررنگ ديده ميشود. لكه هاي قرمز كمرنگ كه يك بخش در جنوب محله حصارك باال و دو بخش 

در قسمت شرق محله حصارك پايين تشكيل خوشه داده اند، بيانگر نسب برابر اين معيار در قسمت لكه و اطرف آن 

  ز در قسمت مياني حصارك پايين از باال بودن معيار در اطراف لكه را نشان ميدهد.است. ولكه ي آبي ني

) كه مربوط به شاخص رضايت است چهار بخش در محله حصارك پايين نسبت به اطرافشان از درصد 9در شكل (

پايين بودن  بااليي از شاخص رضايت برخوردارند كه لكه هاي قرمز پررنگ هستند، دولكه ي آبي نيز نشان دهنده ي
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ها نسبت به اطراف و يك لكه ي قرمز كمرنگ نشانگر برابري اين معيار با اطرافش در قسمت اين معيار در اين قسمت

  محله ي حصارك پايين است. اين معيار در محله ي حصارك باال تشكيل خوشه نداده است.

  

  
  بندي شاخص اعتماد                           ) نقشه خوشه 11بندي شاخص امنيت             شكل() نقشه خوشه 10شكل(

  

) شاخص ميزان امنيت در يك بخش شمالي حصارك باال و يك بخش شرقي ، يك بخش غربي و 10مطابق شكل (

دو بخش مياني حصارك پايين درصد بااليي نسبت به اطرافش (لكه ي قرمز پررنگ) و در پانزده بخش از قسمت 

يين معيار در باال بودن با اطراف خوشه برابر (لكه ي قرمز كم رنگ ) در شش بخش از حصارك مياني حصارك پا

پايين خوشه نسب به اطرافش از ميزان امنيت پايين تر (لكه ي آبي پر رنگ) و در يك بخش شرقي و هفت بخش 

ود. شاخص ميزان شمياني حصارك پايين وضعيت برابري در خوشه و اطرافش (لكه ي آبي كم رنگ) مشاهده مي

)) در پنج بخش از محله ي حصارك پايين از اطراف خوشه باالتر(لكه قرمز پررنگ) و در شش 11اعتماد (شكل (

اين معيار  بخش از اطراف خوشه پايين تر (لكه آبي پررنگ) و در دو بخش برابر با اطرافش (لكه قرمز كم رنگ) است.

  در محله حصارك باال تشكيل خوشه نداده است.
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  بندي شاخص مشاركت وارتباط) نقشه خوشه 12شكل(

)) در يك بخش از شمال حصارك باال و يك بخش شرق و سه بخش 12شاخص ميزان ارتباط و مشاركت (شكل (

در ميان حصارك پايين داراي درصد باال نسبت به اطراف (لكه ي قرمز پررنگ)، در نه بخش از قسمت مياني حصارك 

اطرافش (لكه ي آبي پررنگ) ، و در دو بخش شمال و جنوب غرب محله ي حصارك باال داراي نسبت پايين كمتر از 

برابري در پايين بودن اين معيار در داخل خوشه و اطرافش را نشان ميدهد(لكه ي آبي كم رنگ) ، ودر شش بخش از 

ه مي د كه به رنگ قرمز كم رنگ ديددهحصارك پايين نسبت برابري باال بودن اين معيار با اطراف خوشه را نشان مي

  شود.

  نتيجه گيريبحث  -5

 مراودات و اجتماعي مناسبات از ايتازه نوع شهرها، به جمعيت پيش از بيش هجوم و شهري زندگي گرفتن با رونق

 آورد پي را كالنشهر يپديده جمعيت، تمركز و گسترده مهاجرت. نداشت سابقه ازاين پيش كه گرفت، شكل اقتصادي

 در گذاريسياست و ريزيبرنامهقرارداد بنابراين  شهروندان پاي پيش را ايگسترده اجتماعي هايآسيب و مسايل كه

 نيازهاي شناخت ويژهبه و موجود وضعيت از درست ارزيابي گرو در شهر عمراني و اقتصادي اجتماعي، توسعه راستاي

 واقعي نيازهاي با مديران گيريتصميم ميان فاصله كه است صورت اين در تنها. است شهر مختلف هايمحله در مردم

 داراي پذيري اجتماعيآسيب .شودمي هموار شهري پايدار توسعه سويبه حركت براي راه و شودمي كم شهر مردم

 برنامه. دارد مربوطه تحليلي هاي تكنيك و از روشها استفاده به نياز هاآن درست تحليل و تجزيه و بوده مكاني ابعاد
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 افتند، مي اتفاق بيشتر خصوصياتي، چه با و فضاها چه در هاآسيب كه اين درك و فهم با توانندمي مسئوالن و ريزان

 فضاها، فيزيكي هايويژگي تغيير و ها فعاليت توزيع يكديگر، كنار در آنها قرارگيري نحوه فضاها، تغيير طريق از

دهد، پذيري نشان ميهاي آسيبشاخص ينگاهي به نقشه. كنند فراهم بلندمدت در را آسيب هارااين  كاهش هايزمينه

كند. الگوهايي كه در سطح فضا نيست و از الگوي فضاي خاصي تبعيت مي ها تصادفيتوزيع فضايي اين شاخص

- تحليل فضايي از آسيب. استاي از فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري ، نتيجه مجموعهگيرندشكل مي

ريزي ومديريت سازد. شناخت چنين الگوهايي در برنامهريزي همه جانبه را مقدور ميپذيري اجتماعي در شهرها برنامه

تواند مورد استفاده قرار گيرد. تحليل مناسب الگوي فضايي آسيب پذيري اجتماعي از مسائل مي اين بخش از جامعه

هايي آيد، كشف چنين الگوشهري است و جزو معيارهاي اجتماعي مهم جوامع به شمار ميحياتي در مراكز پيرا 

نكته نهايي اينكه الگوي آسيب پذيري اجتماعي تواند نقطه شروعي براي تحقيقات تكميلي در رسته هاي ديگر باشد. مي

ي آن است كه كه نشان دهندهدهد در منطقه حصارك تصادفي نمي باشد ودر بخشهايي از منطقه نقاط سرد تشكيل مي

در اين مناطق نرخ آسيب پذيري نسبت به پيرامون باالتر است، و مشكالت اجتماعي و اقتصادي كه در شكل گيري 

  ها بايد مورد توجه قرار گيرند.اند اثر داشته است، نياز به توجه خاص دارند ودر برنامه ريزيآن موثر بوده

در پيرامون شهر كرج و همچنين ي آسيب اجتماعي و جرايم پيشين در زمينهي هاي انجام شدهي پژوهشمطالعه

ي مورد مطالعه در اين مقاله(حصارك)، نشان از وضعيت نابسامان اين منطقه ازنظر آسيب اجتماعي نسبت به منطقه

يافته است: در بين ) در تحقيق خود به اين نتايج دست 1392براي مثال حيدري جوار ( ساير نقاط شهر كرج دارد

عوامل موثر بر وقوع جرم و آسيب اجتماعي در شهر كرج، موقعيت قرارگيري محله و منطقه (حاشيه نشيني) مهمترين 

پارامتر را به خود اختصاص داده است، به عنوان مثال محله هايي در اطراف شهر كرج واقعند كه بيشترين آمار جرايم 

  داده اند مانند: محمد شهر ، حصارك، سرآسياب و مهر شهر.و آسيب اجتماعي را به خود اختصاص 

ي حصارك كمك شاياني در جهت امنيت منطقه بنابراين شناخت الگوها و تحليل شاخص هاي آسيب پذيري منطقه

  شهر كرج خواهد بود. ومسائل اجتماعي حل مشكالت و 

  منابع -6

 62، ص كركن، تهران، نشر رشد)روانشناسي اجتماعي، ترجمه حسين شا1385ارونسون اليوت، ( •

، برگرفته از سايت ويكي پديا بوم شناسي منطقه حصارك باال و پايين كرج )1388پاپي. عابدين :( •

)https://fa.wikipedia.org/wiki(   

 انتظامي دانش نامه ) فصل1392،( شناسايي عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در شهرستان كرجحيدري جوار.، فاطمه،  •

  ،13 ول، پاييز ا ول، شماره ا البرز، سال

رهيافتهاي نوين  هاي  ) عدالت سنجشي و آسيب شناسي آن، مجموعه مقاله1392داوودي، هما و مرضيه اختري ( •

 پيشگيري از جرم، قوه قضاييه،
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ترجمه رحمت )رويكردهاي نظري هفت گانه در بررسي مسائل اجتماعي، 1393رابينگتن، ارل و واينبرگ، مارتين( •

 51ص  اهللا صديق سروستاني، تهران، نشر دانشگاه تهران.

)رويكردهاي نظري هفت گانه در بررسي مسائل اجتماعي، ترجمه رحمت اهللا 1393رابينگتن، ارل و واينبرگ، مارتين( •

 10ص  تهران، نشر دانشگاه تهران.)1387(صديق سروستاني، 

سايل اجتماعي محله هاي شهر تهران، دفتر مطالعات اجتماعي و )، م1389سراج زاده ، سيد حسين و همكاران،(  •

  74، ص فرهنگي شهرداري تهران

    89. ص ) آسيب شناسي اجتماعي، تهران، نشر آن1385صديق سروستاني، سيدرحمت اهللا( •

. انتشارات سازمان فناوري اطالعات وارتباطات Arc gis)، تحليل هاي آمار فضايي با1390عسگري، علي. ( •

  44ص شهرداري تهران. 
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