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ABSTRACT 

 

Objective: The excessive occurrence of vandalistic behaviors in urban environment is not only 

in conflict with the established principles of social order, but also has serious negative 

psychological and financial effects on citizens. One of the reasons for such behaviors is the 

quality of the urban environment. On the one hand, police has taken a new community-based 

approach in recent years, focusing on the potential of the community to reduce crime and violent 

behavior, and has tried to prevent this phenomenon in urban environment. Therefore, the 

present study aims to investigate the impact of urban environment quality and police 

management on vandalistic behaviors of citizens of Ilam city. 

Methods: The present study is applied in terms of its objective and descriptive-correlational in 

terms of its methodology. The required data is collected using library and field methods with 

the help of a questionnaire. The statistical population is composed of urban management 

experts, university professors, and police officers and staff, 164 of whom are randomly selected 

through random stratified sampling method using Cochran's formula. Data are analyzed by one-

sample t-test and correlation (SEM) in SPSS and LISREL software. 

Results: The findings indicate that the quality of urban environment with a coefficient of effect 

of -0.45 has a reversible effect on the vandalistic behavior of citizens in the city of Ilam. The 

coefficient of effect of police management on vandalistic behaviors is -0.50, so police 

management has a reverse and significant effect on vandalistic behaviors in Ilam city. Also, the 

dimensions of urban environment quality and the dimensions of police management have a 

reverse and significant effect on vandalism in Ilam city. 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that the low level of urban environment quality and 

the lack of police management in Ilam city have led to an increase in vandalistic behaviors by 

citizens. 
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  چکیده

اعی تعارض ظم اجتمهای شهری نه تنها با اصول مسلم نلیستی در محیطوقوع بیش از حد رفتارهای ونداتبیین موضوع: 
رفتارها  روز اینگونهبز علل ادارد بلکه همراه خود اثرات منفی سنگین روحی و مالی را برای شهروندان به همراه دارد. یکی 

              را مضاعفی تالش محوریامعهج جدید رویکرد با اخیر هایسال طی نیز انتظامی کیفیت محیط شهری است. از سویی نیروی
 است کرده تالش و اده استد قرار مدنظر آمیزخشونت رفتارهای و جرایم کاهش برای اجتماع بالقوه هایتوانمندی با تکیه بر

یت کیف رتأثیی ژوهش بررسهای شهری پیشگیری به عمل آورد. بنابراین هدف از انجام این پبروز این پدیده در محیط از که
 باشد.محیط شهری و مدیریت انتظامی در رفتارهای وندالیستی شهروندان شهر ایالم می

ین اطالعات در اروش گردآوری . باشدیم همبستگی – یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:
اتید یت شهری، اسان مدیرآماری آن را کارشناسای و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه پژوهش کتابخانه

بندی شده با ورت تصادفی طبقهنفر از آنها به ص 164دهد که تعداد دانشگاه و فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی تشکیل می
و  ایهتک نمون T یهازمونآها با استفاده از استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت. LISRELو  SPSSافزارهای در نرم( SEMهمبستگی )

ندالیستی شهروندان در وبر رفتارهای  -45/0با ضریب تأثیر  ها حاکی از آن داشت که: کیفیت محیط شهرییافته ها:یافته
 تیریشده است، لذا مد -50/0برابر با  یستیلوندا یبر رفتارها یانتظام تیریمد ریتأث بیضرشهر ایالم تأثیر معکوسی دارد. 

عاد ی و ابشهر طیمح تیفیکابعاد همچنین، دارد.  یس و معناداروعکم ریتأث المیدر شهر ا یستیوندال یبر رفتارها یانتظام
 دارد. یس و معناداروعکم ریتأث المیدر شهر ا یستیوندال یبر رفتارها مدیریت انتظامی

 الم، افزایششهر ای گرفت که سطح پایین کیفیت محیط شهری و عدم استقرار مدیریت انتظامی در توان نتیجهمی :تایجن
 .رفتارهای وندالیستی از سوی شهروندان را در پی داشته است

 .کیفیت محیط شهری، رفتارهای وندالیستی، مدیریت انتظامی، شهر ایالم :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ای در نظام فعالیت و شوند که به تدریج جایگاه برجستهگاه بشر تلقی میترین زیستهای شهری اصلیگاهسکونت
ها و باورهای دهنده کنششود که تجلیوس محسوب میای عینی ملماند. در این میان محیط شهری عرصهسکونت یافته

قرار  تأثیرشوند و ساکنان را هم تحت یابد، دگرگون میهایی که به مرور هویت مینسل ساکن در شهرها است؛ ارزش
 زندگی یهاشاخص انواع توسعه برای مهمی ابزار اول وهله در هامحیط این (.3: 1393دهند )رفیعیان و همکاران، می

 به نواحی در زیادی جمعیت اینکه، دوم .آورندمی فراهم را ...و  فراغت یا کار خانواده، سالمت، سطح تحصیالت، نظیر
 محیط کیفیت به بایستمی که کرد خواهند زندگی نزدیک ایآینده در یا و کنندمی زندگی شده شهرنشین شدت

 و فرهنگی -اجتماعی شرایط از است عبارت شهری محیط کیفیت (.10: 1391 رفیعیان،) شود ویژه توجه آنها سکونت
 یک» واقع در باشد؛می محیط آن از شهروندان رضایت عدم یا رضایت میزان یدهندهنشان که شهری محیط کالبدی
 است ممکن که هاییویژگی واسطه به اندساکن آن در که جمعیتی به را رضایتمندی و رفاه حس باال، کیفیت با محیط

 :Lansing and Marans, Quoted from Van poll, 1999)« کندمی منتقل باشند، نمادین یا اجتماعی فیزیکی،

فاصله  و تحصیالت سطح مانند)شهرنشینان  نابرابری و شهرنشینی بین رابطه امروزه، (.44: 1382نژاد،  بهرامی؛ 17
 دارند، نابرابری که هاییمکان دهدمی نشان خوبی تحقیقات و است گرفته قرار بررسی مورد گسترده طوربه( طبقاتی
 (. Braithwaite, 2013: 45برخوردارند ) باالیی از نسبت جرم احتماالا 

ر سخن یابد؛ به دیگهای او نمود میوسیله مجموعه کنشی انسان با مکان و محیط پیرامون او بهید رابطهدتربی
باط را شکل بنای این ارتدهد سنگی امکانات و شرایطی که محیط در اختیار او قرار میمجموعه رفتارهای بشر با تمام

 فیزیکی عوامل .ستا یکدیگر با دو این تعامل و بیولوژی و محیط محصول انسان رفتار (.69: 1388)رحمت،  دهدمی
 بطورهرنشینی شو گسترش  صنعتی شدن (2-1: 1382)آلتمن،  محصور فضاهای و هوا و آب وصدا، سر چون گوناگون

 و شدن دیده به افراد ر تمایلام این ،است فردگرایی رشدیکی از این اثرات . گذاردمی تأثیر وی رفتار و انسان در مداوم
 در جامعه اجتماعی مشارکت کنند اثبات را خود بودن مفید بتوانند اگر افراد حال است. برانگیخته را قرارگرفتن مورد توجه

 در را انزوا یا خود تهخواس تحقق و برای شده سرخورده و ناکام است ممکن صورت درغیر این کرد. خواهد اگسترش پید
 چون تخریب انحرافی الاعم به قرارگرفتن توجه و مورد شدن دیده برایو یا  شوندمی بیگانه جامعه و با گرفته پیش
: 1383 تبریزی،)محسنی نامندمی وندالیسمرا  هاتخریب گونهاینکه  (3: 1394ر، بپردازند )ملکی و دستو عمومی اموال
110 ،Longman Group, 2003: 54.)  

 بین از یا تخریب ناخواسته خسارت خصوصاا «مخرب بد» جرم عنوان به را وندالیسم( 2018)و همکاران  لوویکی
 دکر خاطرنشان و باشد اشتهد وندالیسم از رفتاری کرده یک تعریف کامالا ( تالش2018ابند ). کردند اموال تعریف بردن

 گروهی یا نوجوان کی توسط عمومی یا خصوصی اموال تخریب  یا سازیمعیوب عمدی، جابجایی معنای به وندالیسم که
ک گلسبر. ودشگری میاستفادهگونه سوءاین امالک هستند که منجر به در مستقیم یا بدیهی مالکیت فاقد که افراد است از

 خرابکاری علناا خریبت و سازیمعیوب دفع، اصطالحات که وندالیسم متذکر شدند تعریف مورد ( در2015)و اسکیدمور 
  .است رفتاری وندالیسم به شبیه که شود تصور شاید و دنشومی تلقی

 در فرد تربیتی محیط روانی، و جسمی حاالت و هاویژگی جمعیتی، و اجتماعی، اقتصادی وضعیت متغیرهای 1کالرک

 وندالیستی بروز رفتارهای بر را زندگی محیط فعلی وضعیت و تخریب مورد موضوعات و مکان وضعیت و دکی، شرایطکو

 عوامل تحت تأثیر که رفتارهای وندالیستی از بخش آن کاهش رو،ازاین (.57: 1394حسینی،  و )خاکپور داندمی اثرگذار

: 1393)علوی و همکاران،  خواهدبود میسر شهری فضای کیفیتارتقای  منظوربه تغییراتی اعمال با تنها است محیطی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 رفتارهای و به خوبی طراحی شوند هستند را دارا محیطی هایکیفیت از باالتری درجه که نقاطی کهطوریبه (.54

 .(92: 1389نژاد، بمانیان و محمودی؛ 36: 1391 و همکاران، بینخورد )راستمی چشمبه آنها در کمتری وندالیستی
 فرار برای کمی امکان ضمن در و باشد بیشتر آنها در شدندیده و دیدن امکان که فضاهایی است معتقد نیومن اسکار

 پیشنهاد وودالیزابت، (Schweitzer, et al, 1999: 11) دارند مجرمان فعالیت برای کمتری پتانسیل باشند، داشته

 اجتماع حس بر تأکید باو  کند پیدا بهبود ساکنان بین تعامل تا شوند حیطرا نحوی به باید عمومی تسهیالت که کندمی

 ایمنی آشنا، احساس چه و غریبه چه مردم حضور هیلیرچنانچه از نظر (.  ,2000Collins, et al :23) کاهش یابد جرم

قرار  نظارت مورد بیعیط صورت به را فضا توانمی آن کمک به است که ایوسیله و دهدمی ارتقا را عمومی فضای در
 (. Hillier, 1996: 47-60) داد

(. Gifford Steg, 2005: 60)تواند بر زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد مینیز محیط باکیفیت پایین در مقابل، 
 های کامالا دهد مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخابخوبی نشان میهای مکانی محل وقوع جرایم بهبررسی

: 1391)برتاو،  و شرایط برای ارتکاب جرم هستند هاترین فرصتخطرترین و مناسبترین، کممنطقی زده و به دنبال ساده
 دیگری فرعى اصطالحات (.85: 1380)کالنتری، نامند می 1خیزهای جرمکانونها را این مکان. (69: 1388رحمت، ؛ 107

 یا خیزجرم مسیرهای ،داغ نقاط یا خیزجرم نقاط :از عبارتند که است شده ارائه خیزجرم هایکانون با ارتباط در نیز

 مداوم بزهکاری معرض در مردم، مکرر بزهکاری معرض در اشیاء یا اموال، داغ نواحى یا خیزجرم نواحىغ، دا مسیرهای

 رفتارهای کاهش منظوراند بهسعی نموده شهری ریزانبرنامه و اخیر طراحان هایسال در بنابراین، .(66: 1384)توکلی، 

 کنند. تالش محیط ساماندهی و ارتقا وندالیستی برای
کنند. این رفتارهاا تاا باه آنجاا رفتارهای انسانی گاه در قالب رفتارهای ناهنجار و مغایر با نظم عمومی جامعه بروز می

اری کرده و با ضمانت اجرایی به ناام مجاازات، باا آن رفتارهاا انگروند که جامعه با قوانین خود آن رفتارها را جرمپیش می
های احتیاطی و کنترلی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتالی انسان باه کار بردن روشرو به، از اینکندبرخورد می

 مطالعاات .(126: 1395ی، )پوراسدی و صاادق اختالل و ناهنجاری در هر کدام از ابعاد فوق در واقع نوعی پیشگیری است
 یکای ایمنی. دارد نزدیکی شهری ارتباط پایدار توسعه و شهروندان زندگی کیفیت با شهری ایمنی که است داده نشان اخیر

 کاه شاودمی حاصل زمانی تنها شهری پایدار توسعه حال، همین در. ساکنان است روانی و جسمی نیازهای تریناساسی از
 ریازیبرناماه خاوبی به ،شهری جرائم از محور جامعه حساس جنسیتی، جامع، و یکپارچه ایمنی و پیشگیری هایاستراتژی

 جارم کنتارل اساتراتژی و تئاوری پیشاگیری از جارم یاک(. Couch and Dennemann, 2000: 140) باشد شده
 و جناایی کننادگان لکنتار فضاها، مدیران پلیس، بین همکاری که دهدمی نشان رویکرد این. است جرم وقایع بر متمرکز

 :UN-Habitat, 2011دهاد ) کااهش را جارم وقوع شانس که کند کمک شرایطی ایجاد به تواند می شهروندان سایر

 مضار تأثیرات و جرایم وقوع خطر کاهش دنبال به که است «اقداماتی و ها استراتژی»شامل  جرم وقوع از پیشگیری(. 33
 کلیاه و غیردولتای هاایساازمان مشاغل، جوامع، افراد، توسط تواند می اقدامات نای. گیردصورت می جامعه و افراد بر آنها

 افازایش را شادن قرباانی و نظمایبای جرم، خطر که محیطی و اجتماعی فردی، مختلف عوامل تا شود اجرا دولت سطوح
انتظاامی، قاانون نیاروی  4مااده  8بناد « د»براسااس بخاش (. UN-Habitat, 2011: 48) گیارد قرار هدف دهدمی

پیشگیری از جرم بر عهده این نیرو قرار داده شده است. حمایت از شهروندان در برابر خطار وقاوع جارم، افازایش آگااهی 
زا، افازایش هزیناه ارتکااب ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرمعمومی و ارائه خدمات مشاوره

تواند در راساتای پیشاگیری هایی است که این نیرو میاحتمال دستگیری، از فعالیتجرم از رهگذر افزایش حضور و تقویت 
 سااختمانی در، کناد رهاا نظام نگهاداری در را نقشش پلیس اگر(. 126: 1395از جرم انجام دهد )پوراسدی و صادقی، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 اجتماعی نیاز هایکنترل شد. ندخواه زودی شکسته به نیز هاپنجره بقیه باشد، شده رها تعمیر بدون و ای شکستهپنجره

معتقاد  جیکاوبزرو، از این(.  ,2012Alford :1257رشد کنند ) که یابندمی را این فرصت جدی جرائم و پاشدمی هم از
 ,Jacobs) شاودمی ضاروری پلایس حضور با ولی شود،تأمین نمی پلیس وسیله به ابتدا شهری محیط آرامشاست که 

1965: 45 .) 
منظور پیشگیری از اتی بهاقدام ای که قانون بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است، این نهاد با انجامبه وظیفهبا توجه 

شگیری، پلیس پی العاتجرم از جمله بنیانگذاری و تأسیس تشکیالت پلیس پیشگیری ناجا، تشکیل مرکز تحقیقات و مط
تواند در مدیریت . میو .. 110کوهستان، پلیس پارک، پلیس  های اجرایی کشور، پلیسهای حفاظت سازمانتشکیل یگان

کرد این نهاد به عمل ای اینکهما برابهینه انتظامی، برقراری نظم و امنیت و مقابله با رفتارهای وندالیستی مؤثر واقع شود. 
ای که فضاهایی و نهگوهای شهری نیز از کیفیت مناسبی برخوردار باشند بهبهتر و بهینه دست یابد بایستی محیط

یی مثل باط اجزاه ارتکدر صورتی های ناامن و مستعد رفتار وندالیستی وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. مکان
تواند زندگی د میه باشها هماهنگی وجود داشتشهرداری، شهروندان و نیروی انتظامی به خوبی تعریف شود و میان آن

 (.1396 نجفی،) رکی را در جامعه داشته باشددار و قابل دده و تأثیرات معنیمردم را در شهرها تغییر دا
 رفاهی، خدماتی، مکاناتا از مختلف مناطق مندیبهره در توجهقابل تفاوت ایجاد جمله از دالیلی به ایالم شهر در

کیفیت  و محیط فیتکی حسطو در اختالف و تضاد دچار شهر جمعیت نفر هزار 190 وجود کنار در بهداشتی و تفریحی
 تربیت نظیر کنانزندگی سا درونی هایالیه در پنهان هایتفاوت ایجاد باعث امر این طوریکهشده است به زندگی

 این که استشده المشهر ای مختلف مناطق بین ساکنان در عقیدتی و اخالقی شئون اختالف و فردی نگرش خانوادگی،

 نیز در را دالیستیون رفتارهای به گرایش است، افزایششده ساکنان بین در حافحس اج ایجاد باعث آنکه ضمن امر

 ذهنیت و چهره بر تواندمی یوندالیست رفتارهای که ایمنفی باتوجه اثرات اساس، این بر است.داشته همراه شهر ایالم به

هایی که توسط نیروی رشطبق گزا 1395ا ت 1392های در بین سال .باشد از مسافران و خود ساکنان شهر داشته بسیاری
ا در سال بود، ام ل شدهگرایی روندی کاهشی داشته است و به خوبی توسط این نهاد کنترانتظامی ثبت شده است تخریب

 ایت اصولعدم رع در شهر ایالملذا گذشته با افزایش همراه بوده است.  های ثبت شده نسبت به سالگزارش 1396
ن پژوهش ابراین ایبن د.هری، مدیریت انتظامی و کنترل رفتارهای وندالیستی با مشکل مواجه خواهد بوکیفیت محیط ش

ر شهر ایالم نتظامی دایریت برآن است تا به بررسی تأثیر کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی در دستیابی به مد
تارهای ری در رفه تأثیشهری و مدیریت انتظامی چبپردازد. سوالی که در اینجا مطرح است این است که کیفیت محیط 

 وندالیستی دارد؟

 پیشینۀ عملی 

وقوع جرم صورت گرفته پیشگیری از رابطه رفتارهای انسان با کیفیت محیط و در مورد  ات متعددیتاکنون مطالع
به بررسی کیفیت محیط شهری  که محققانیاز جمله اند. متغیرها را با یکدیگر تأیید نموده ها روابط ایناست که اکثر آن

هستند که در ( 1395رحمانی و همکاران )و ( 1394پور و همکاران )(، ساسان1390رفیعیان و همکاران )اند؛ پرداخته
یط مورد ارزیابی قرار گرفته است. های مختلف کیفیت محتحقیقات ایشان سطح رضایتمندی ساکنان از نظر شاخص

نشان دادند که پلیس نقش پلیس را در ایجاد نظم مورد بررسی قرار دادند و ( 1396ی )آبادرسولی و خرممحققانی چون 
های مفید و مؤثری را تواند با استفاده از هویت مدنی و اجتماعی خود به ایجاد نظم و برقراری امنیت پرداخته و نقشمی

لیل افزایش گشت سواره پلیس تأیید درصدی وقوع جرم را به د14میزان کاهش  (2014) وبرچنانچه  نیز ایفا نماید.
( 1395شماعی و همکاران )نمودند. رابطه بین نوع، زمان و مکان جرم با میزان جرم موضوع دیگری است که توسط 
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   است پیوسته وقوع به شهر اصلی هایخیابان در محدوده سرقت جرایم تعداد بیشترینها، شده است. طبق بررسیبررسی 
        ساعت تغییر روند با که این معنی به کندمی تبعیت سال فصول و مکان زمان، از نیز جرایم کندگیپرا و توزیع الگوی و

 هب مربوط جرایم بیشترین روز روشنایی ساعات در که طوریبه است. یافته تغییر سرقت جرم نوع روز شبانه طول در
فضاهای  در .است افتاده اتفاق بیشتر و ماشین منزل به مربوط سرقت جرایم تاریکی زمان در و موتورسیکلت سرقت

         سه در و است موتور نوع از سرقت شهری شلوغ هامیدان و خیابان در و منازل سرقت به مربوط جرم بیشترین مسکونی
 است. موتورسیکلت به مربوط سرقت بیشترین سال اول فصل

شمار حوزه بهر این دموضوع برخی دیگر از تحقیقات  محیط کیفیت هایشاخص و روابط اجتماعی میانبررسی رابطه 
                 فضای ویژگی از محیط در شخص اجتماعی کنش و رفتار . نتایج این دسته از تحقیقات نشان داده است کهرودمی

               محیط رد افراد تمشارک همچنین. هستند محیط کیفیات مجموعه هاویژگی این پذیرد.می تأثیر وی زندگی پیرامون
تقوایی و ) شودمی ویق اجتماعی روابط برقراری به منجر مشترک حس تعلق و داشته همراه به را تعلق حس خود زندگی

شاخص کلی احساس  وبین ابعاد مختلف کیفیت زندگی ارتباط ( 1395محمدی و همکاران )همچنین  .(1391، همکاران
 اند.رساندهرا به اثبات امنیت اجتماعی ساکنان 

یق از طر رمجری از و پیشگی های شهریای دیگر از تحقیقات به ارزیابی ایمنی در فضاهای عمومی و پارکدسته
در  شان دادند کنترل دسترسیناز جمله محققان در این زمینه هستند که ( 2015) و سکاتو اقبال اند.طراحی محیط پرداخته

رو از این اد است.مشکل مواجه است و با اصول کنترل دسترسی در تض های آن زیاد است باهایی که ورودیپارک
 شناسیجرم کلیدی هایظریهن( 2018) و تانگ ژائونماید. ها ایجاد میهایی را برای نگهداری و ایمنی در پارکمحدودیت

فاده ا با استرایم ش جرنقش کیفیت محیط شهری در کاه و در فضاهای شهری جرم را مورد بررسی قرار دادند. همچنین،
 ارزیابی نمودند.  جرایم از مختلفی انواع برای های پیشرفتهاز الگوریتم

بعد دیگر از سوابق و رابطه آن با کیفیت محیط شهری،  وندالیسم ایجادکننده عواملمطالعه و بررسی در رابطه با 
 شناسیروان و اجتماعی علوم یلگرانتحل و نظرانصاحبت نظریا براساس پژوهشی در زمینه موضوع مورد بررسی است.

 است فمختل روانی و اجتماعی عوامل و علل تابع وندالیسمی، فرد وجودآوردن به گفت باید وندالیسم نظران صاحب و
 اختالل سیگنالینگ تأثیر و هنجارگذاری مورد در جنایی تئوری های شکسته یکنظریۀ پنجره (.488: 1386بخارایی، )

 بر نظارت و پایداری که کندمی ادعا تئوری این. است اجتماعی ضد رفتارهای و اضافی تخلفات رب خرابکاری و شهری
 قانونمندی و نظم رفتارهای وندالیستی به ایجاد محیطی سرشار از مانند کوچک جرائم از جلوگیری برای شهری محیط
رو، پژوهش از این(. Zhao and Tang, 2018: 2) کندمی جلوگیری شدیدتر جرائم وقوع از بنابراین کند،می کمک

 وندالیسم ایجادکننده عوامل (1394) خاکپور و حسینیاز نظر نماید. حاضر از این نظریه به عنوان نظریۀ مبنا تبعیت می

 و خدمات توزیع در اجتماعی عدالت نبود به) اجتماعی شرایط(، فردی و شخصیتی ویژگی) خانوادگی و فردی خصوصیات
 و جامعه اقتصادی و (شهروندان اجتماعی مشارکت و فراغت اوقات جهت امکانات کمبود همچنین و شهری امکانات

 بین رابطه به( 1393علوی و همکاران ) .هستند (محیط نامناسب طراحی و زیاد جمعیت تراکم) محیطی عوامل، فرد

 شهری محیط کیفیت میزان هرچه صورت کهبدین اشاره نمودند. شهری محیط کیفیت وندالیستی و رفتارهای بروز میزان

ن مشاهده تخریب، بینیز به رابطه ( 1394ملکی و دستوری ) باشد.می ترپایین وندالیستی رفتارهای میزان بروز باالتر باشد
عی، شهرنشینی و رفتار گروه بر فرد، واکنش فرد در مقابل خرابکار، وضعیت اجتما تأثیرعمل فرد،  متن مشاهده شده،

راهبردهای چنانچه ، (1397انوشه و همکاران ) بنا بر نتایج تحقیق دست یافتند.شهری  پدیده تخریب ادی باوضعیت اقتص
ی رفتارهای وندالیستی اعم از مالی و گذاری )افزایش هزینهپردازی )تأکید بر آسیب جمعی وندالیسم(، قیمتایده

، ضمن حفظ و پایداری وزیع )جلب مشارکت عمومی(اجتماعی(، ترویج )تبلیغات دهان به دهان و تذکرات شفاهی( و ت
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کاهش  توانمیسازی شوند، به طور صحیح پیادههای طبیعی و تاریخی، زیست، اعم از محیط پیرامونی و محیطمحیط 
ها پایبندی به ارزشرابطه بین وجود انتظار داشت. در جامعه  را ی اجتماعیامنیت روانی و سرمایهرفتارهای وندالیستی، 

میزان ، وجود رابطه بین رفتارهای وندالیستی دانشجویانکاهش اجتماعی( با  -های خانوادگی، دینی، فرهنگیارزش)
میزان ، و وجود رابطه بین هنجاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی( با رفتارهای وندالیستیهنجاری )بیاحساس بی

 ( است. 1397از جمله نتایج پژوهش احمدی و همکاران ) آنها استفاده دانشجویان از اینترنت و رفتارهای وندالیستی
 و پردازدمی عمومی هنجار نکردن رعایت و عمومی اموال تخریب عبارتی، به و وندالیسم بررسی به حاضر، پژوهش

 نقش بررسی هدف اب که است گسترده سطحی در دوم، و است مکان اول کارشده، هایپژوهش سایر با آن تمایز وجه

محیط  در وندالیسم امانج علل محیطی کالبدی بررسی و وندالیسم رفتارهای درریت انتظامی و کیفیت محیط شهری مدی
 ی با رفتارهایپژوهش حاضر عالوه بر بررسی رابطه بین کیفیت محیط شهر .است گرفته صورت ایالم شهرشهری 

در پی  ،همچنین .یز هستنبردن کیفیت محیط شهری های دستیابی به مدیریت انتظامی با باال وندالیستی به دنبال راه
  رفته است.گسی قرار رد بررموکمتر های سابق آن است تا رابطه بین این سه متغیر را بررسی نماید که تاکنون در پژوهش

 شناسی ها و روشداده

 4ل مناطق شام شو از نوع کاربردی است. محدوده مورد مطالعه این پژوه همبستگی-روش تحقیق حاضر توصیفی
های عمومی نفوس و یباشد. اطالعات موردنیاز از نتایج سرشمارهای طرح تفصیلی میگانه شهر ایالم براساس نقشه

نی نظری و پیشینه پژوهش مباو ( و ... جمع آوری 1395ی شهر ایالم )(، طرح تفصیلی شهر ایالم، آمارنامه1395مسکن )
عات در آوری اطالار گردابز شده است.آوری های ذیربط جمعای و مراجعه به سازمانهبراساس مطالعات اسنادی، کتابخان

ی، قتصاداهای آن شامل موارد کیفیت محیط شهری )ابعاد ساخته است که شاخصاین پژوهش پرسشنامه محقق
 مکانات واخریب ت رفتارهای وندالیستی )تخریب اموال عمومی،، فضایی(-محیطی، کالبدیفرهنگی، زیست-اجتماعی

ظامی تنمدیریت ا، و (وسایل شهر، تخریب فضای سبز و محیط زیست، تخریب اموال دیگران، سرقت اموال عمومی و ...
وری صز روایی استفاده ا ابزار باروایی  باشد.می و کنترل( نظارت، هماهنگیریزی، سازماندهی، برنامهو  گیریتصمیم)

 .(1)جدول  تأیید قرار گرفتورد م 881/0به میزان با استفاده از آلفای کرونباخ آن پایایی  ومورد بررسی قرار گرفته است 

 مقدار آلفای محاسبه شده برای هر متغیر -1 جدول
 نمونه تعداد آلفای کرونباخ هامولفه نام متغیر

 26 925/0 گویه 25 کیفیت محیط شهری

 26 957/0 گویه 17 مدیریت انتظامی

 26 914/0 26 الیستیرفتارهای وند

 26 881/0 گویه 68 مجموع

 های تحقیقمنبع: یافته
 

تشکیل  و اساتید حوزه مدیریت شهری جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مدیریت شهری و مدیریت انتظامی
نتظامی دهد که شامل کارشناسان ادارات شهرداری مناطق مختلف، اساتید مدیریت شهری و کارشناسان نیروی امی

های شهر ایالم، فرماندهی انتظامی شهرستان ایالم و ستاد انتظامی استان ایالم هستند که تعداد آنها محدود کالنتری
اند، روش باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری برحسب نوع اداره و یگان خدمتی به طبقات مختلف تقسیم شدهمی

استفاده شده  ورد حجم نمونهآر این پژوهش از فرمول کوکران برای برهمچنین د ای است.گیری تصادفی طبقهنمونه
دهند جهت جامعه آماری پژوهش را تشکیل میکارشناسان مدیریت شهری و مدیریت انتظامی که پژوهش  ایندر  است.

ورد واریانس نمونه انجام شد و با برآکارشناسان نفر از  26یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین  ،تعیین حجم نمونه
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 164با توجه به محاسبات انجام شده . محاسبه گردید (1) رابطۀدرصد، حجم نمونه از طریق  95اولیه در سطح اطمینان 
  .نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه برآورد گردید

 
 (1)رابطۀ 

 

 = 96/1، = 05/0،  = 107/0 

 

نگین های ترسیمی، میاهای آمار توصیفی )فراوانی، درصد، جداول یک بعدی، تکنیکها از روشرای توصیف دادهب
یین عتو « اسمیرنوف-وگروفکولم»ها و شناخت رابطه متغیرها؛ بعد از انجام آزمون و...( و برای تجزیه و تحلیل داده

و « SPSS»افزار نرمر دهای همبستگی پیرسون و رگرسیون آزمونها، در بخش آمار استنباطی از وضعیت نرمال بودن آن
«LISREL»  شده استاستفاده. 

مستقل بر متغیر وابسته و  هایمتغیر این آیا که است این شده مطرح اساسی سوالها فرضیه از کدام هر بررسی در
 بودن مناسب هایمعیار سایر و ارمعی 2χ آماره بایستی پرسش این به پاسخ برای کههای آن تأثیرگذار است؟ شاخص

 هرچه 2χ آزمون .باشد بهینه ذیل هایحالت دارای که است مناسب مدلی صورت بدین .گیرد قرار بررسی مورد برازش

درصد  90از  AGFI2 و GFI1 آزمون .دهدمی نشان را مدل و داده بین اختالف آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر
 بین اختالف میانگین برای معیار یک آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر چه هر RMSR ونآزم .باشد بیشتر بایستی

-T مقدار که صورتی در حالت این در (.214: 1386 ،و همکاران ناطق) است مدل هایداده و شده مشاهده هایداده

Value  آزمون از آن از قبل البته .گرددمی تاییدیک  فرضیه و رد صفر فرضیهکمتر باشد،  -96/1 از یا و بیشتر 96/1از 

: از عبارتند هاشاخص این مهمترین .است شده استفاده هاداده بودن نرمال برای نوفراسمی - وگروفمکل
RMSR،AGFI ،GFI  است زیر شرح به هاآزمون این برای بهینه هایحالت: 

 .دهدمی شانن را مدل و داده بین اختالف آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر چه هر  2χ  آزمون -

 .باشد بیشتر بایستی درصد 90 ازGFI  و AGFIآزمون  -

 هایداده بین الفاخت میانگین برای معیار یک آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر چه هر RMSRآزمون  -
 (.214: 1386 ،و همکاران ناطق) است مدل هایداده و شده مشاهده
 قلمرو پژوهش

ین است. ا هشد قعاو نستاا لشمادر  شهر ترینمهمو  مرکز میالا شهر. باشدیم ایالم، شهر هعطالم مورد ۀمحدود
هکتار بین  3150 با مساحتی حدود بر 1395شهر در بخش مرکزی شهرستان ایالم براساس طرح جامع شهری در سال 

قرار گرفته  33° 39' 34"تا  33° 36' 31"های جغرافیایی و عرض 46° 27' 01"تا  46° 22' 28"های جغرافیایی طول
شرقی به  رق و جنوبش، . این شهر از شمالمیباشد متر 1440 یادر سطحاز  ن شهرایا طامتوس عااتفاراست. همچنین 

استان  ز غرب بهاهران و از جنوب و جنوب غربی به شهرستان میوان، سیروان و دره شهر استان ایالم و اهای شهرستان
 (. 1395ریزی استان ایالم، )سازمان مدیریت و برنامه ستدیاله عراق محدود ا

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Goodness of Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 



 173-193(، 2)7 ،آزادخانی  181

 

 
 (ه: نگارندمی)ترس ایالمشهر  ییایقلمرو جغراف -2شکل 

 

ست و شکالتی دمی با شهر ایالم همانند سایر شهرهای ایران در زمینه مدیریت شهری و ایجاد نظم و امنیت شهر
آمده و تا شکالت برماین  ری نیروی انتظامی همواره در صدد حلکند. در این راستا مدیریت شهری با همکاپنجه نرم می

هایی در خصوص تخریب 1398تا  1392اند. براساس آمار سال حدودی سعی در ایجاد نظم و امنیت در شهر ایالم داشته
ها روندی سال ی اینهایی که توسط این نهاد ثبت شده است در طکه توسط شهروندان صورت گرفته است تعداد گزارش

روند  1398ما در سال ا افزایش همراه بوده است.با ها این گزارش 1397و  1396 هایکاهشی داشته است اما در سال
 یمومع میجرا ر زمینهدهمچنین بیشترین تخریبی که توسط ساکنان صورت گرفته ها با کاهش روبرو بوده است. گزارش

ن تکرار یب بیشتریها این نوع تخربوده که در تمام سال اشخاص یخصوصو اتالف، اموال  بیاموال و اشخاص، تخر هیعل
 دهد.نشان می 1398تا  1392های ها را در طی سال( این گزارش2را داشته است. جدول )

 

 هایی که توسط ساکنان شهر ایالم صورت گرفته استتخریب گزارش -2جدول 

 نوع رخداد حالت رخداد موضوع سال
ر مجموع اخبا

 ثبت شده

13
92

 

 844 مورد عادی 844 مورد عادی 844 صجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اشخا

 134 مورد عادی 134 مورد عادی 134 عمومی جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی

 2 مورد عادی 2 مورد عادی 2 یاریخل و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال فرهنگی و تجرایم، جرایم عمومی علیه اموا

 135 مورد عادی 135 مورد عادی 135 جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر

 3 یمورد عاد 3 مورد عادی 3 پرانیجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ

 9 مورد عادی 9 مورد عادی 9 رجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر رساندن به غی

 1127 1127 1127 مجموع

13
93

 

 صجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اشخا
 مورد عادی 669

 مورد به عنف 1

 مورد عادی 667

 رتیمورد خسا 3
670 

 121 مورد عادی 121 مورد عادی 121 عمومی جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی

 مورد عادی 111 جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر
 مورد عادی 111

 
111 

 3 مورد عادی 3 مورد عادی 3 پرانیاتالف، سنگ جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و

 7 مورد عادی 7 مورد عادی 7 رجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر رساندن به غی

 912 912 912 مجموع

13
9  صجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اشخا 4

 مورد عادی 716

 مورد در حین وقوع 24

 مورد عادی 738

 مورد خسارتی 2
740 

 خلیج فارس
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 عمومی جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی
 مورد عادی 96

 مورد در حین وقوع 9
 105 مورد عادی 105

 1 مورد عادی 1 مورد عادی 1 یاریخجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال فرهنگی و ت

 جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر
 مورد عادی 42

 مورد در حین وقوع 4

 مورد عادی 45

 مورد خسارتی 1
46 

 5 مورد عادی 5 مورد عادی 5 پرانیجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ

 10 مورد عادی 10 مورد عادی 10 رمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر رساندن به غیجرایم، جرایم ع

 907 907 907 مجموع

13
95

 

 1 مورد عادی 1 مورد عادی 1 اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر اشیا و سایر اموال

 11 مورد عادی 11 عادی مورد 11 اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر روی خودرو و موتورسیکلت

 673 مورد عادی 673 مورد عادی 673 صجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اشخا

 104 مورد عادی 104 مورد عادی 104 ومیجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی و عم

 علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر جرایم، جرایم عمومی
 مورد عادی 32

 مورد در حین وقوع 1
 33 مورد عادی 33

 1 مورد عادی 1 مورد در حین وقوع 1 جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ پرانی

 8 مورد عادی 8 مورد عادی 8 ه غیرجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر رساندن ب

 831 831 831 مجموع

13
96

 

 19 مورد عادی 19 مورد عادی 19 اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر روی خودرو و موتورسیکلت

 اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اشخاص
 مورد عادی 709

 مورد در حین وقوع 2

 مورد عادی 705

 مورد خسارتی 6
711 

 ومیجرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی و عم
 مورد عادی 136

 مورد در حین وقوع 1
 137 مورد عادی 137

 2 مورد عادی 2 مورد عادی 2 اشخاص، تخریب و اتالف، اموال فرهنگی و تاریخی

 6 مورد عادی 6 مورد عادی 6 ررساندن به غی جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر

 6 مورد عادی 6 مورد عادی 6 جرایم، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ پرانی

 956 956 956 مجموع
13

97
 

یل ت وسابه سمپرانی جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ

 نقلیه شخصی
 3 - 3ی وقوع اصل

 2 - 2وقوع اصلی  ذهبیمجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، مساجد و اماکن 

 843 - 843وقوع اصلی  خاصجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اش

 3 - 3وقوع اصلی  یرغضرر رساندن به جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، 

 112 - 112وقوع اصلی  جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر

 1 - 1وقوع اصلی  نگیفره جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال تاریخی و

رو و ی خودتخریب و اتالف، اسیدپاشی بر روجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، 

 موتورسیکلت
 17 - 17وقوع اصلی 

سایر  ویاء جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر اش

 اموال
 3 - 3وقوع اصلی 

 181 - 181اصلی وقوع  مومیعجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی و 

 1162 - 1162 مجموع

13
9 8 

ایل ت وسپرانی به سمجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ

 نقلیه شخصی
 4 - 4وقوع اصلی 
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 12  12وقوع اصلی  پرانیجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سنگ

 1 - 1وقوع اصلی  ذهبیمیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، مساجد و اماکن جرائم / جرائم عمومی، عل

 796 - 796وقوع اصلی  خاصجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال خصوصی اش

 2 - 2وقوع اصلی  یرغجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، ضرر رساندن به 

 1  1وقوع اصلی  جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، نبش قبر

 130 - 130وقوع اصلی  جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، سایر

 1 - 1وقوع اصلی  نگیفره جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اموال تاریخی و

درو و ی خوجرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر رو

 موتورسیکلت
 28 - 28وقوع اصلی 

سایر  ویاء جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و اشخاص، تخریب و اتالف، اسیدپاشی بر اش

 اموال
 3 - 3وقوع اصلی 

 150 - 150وقوع اصلی  مومیعاشخاص، تخریب و اتالف، اموال دولتی و  جرائم / جرائم عمومی، علیه اموال و

 1128 - 1128 مجموع

 1398ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهر ایالم، منبع: 

 هایافته

 شود.یارائه متوصیفی و استنباطی  دودر  قیتحق یهاافتهیمورد مطالعه،  ۀو منطق قیتحقپس از مشخص شدن روش
 40 الی 31 درصد بین 2/35باشند، سال می 30تا  21 پاسخگو کارشناسان درصد 4/10 سنهای توصیفی یافته به توجه با

 ،همچنین .پاسخ بوددرصد نیز بی 11سال و باالتر و  51درصد  6/12سال،  50 تا 41 بین آنها درصد 8/30 سن بوده، سال
 آنها درصد 5/16 و متأهل پاسخگویان درصد 6/75و  هستند زن هم آنها درصد 5/19 و مرد پاسخگویان درصد 5/80

 2/23درصد فوق دیپلم،  5/19درصد کارشناسان دیپلم،  8/1تحصیالت  پاسخ بود.درصد نیز بی 9/7باشند، مجرد می
درصد نیز بی پاسخ  3/7باشد. درصد آنها دکتری و باالتر می 22لیسانس، و تحصیالت درصد فوق 2/26درصد لیسانس، 

 درصد 8/26 بوده، سال 10 الی 6 بین 3/18باشد، سال و کمتر از آن می 5 پاسخگو کارشناسان درصد 14 سابقه کار د.بو
 شغلهمچنین  درصد نیز این سوال را پاسخ ندادند. 25سال و  15بیشتر از  آنها درصد 9/15 سال، 15 تا 11 بین آنها

 کارشناسی، انتظام یفرمانده، مدرس دانشگاهعبارت بود از  کارشناسانی که در این مطالعه حاضر به همکاری شدند
، نگهبان افسر، تجسس افسری، اطالعات یروهاینی، ریشگیپ کارشناسی، زیربرنامه کارشناسی، شهر کارشناس، مسئول

 ی.کالنتر سیرئ، گشت افسری، کالنتر نیجانش، ارتش افسری، انتظام یفرمانده نیجانش

دول جچنانچه در شود، یماسمیرنوف پرداخته  - ها از طریق آزمون کولموگروفبودن دادهبه بررسی نرمال  ادامهدر 
که  شدتوان مدعی یم %95باشد لذا با اطمینان می 05/0متغیرها بیش از  مهمشاهده می شود سطح معناداری ه (3)

 برخوردارند.نرمال  از توزیع هاداده
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 های تحقیقآزمون نرمال بودن متغیر -3جدول 

 نتیجه سطح معناداری تعداد گویه ها متغیر ها

 توزیع داده ها نرمال است 79/0 25 کیفیت محیط شهری

 توزیع داده ها نرمال است 82/0 26 مدیریت انتظامی
 توزیع داده ها نرمال است 69/0 17 رفتارهای وندالیستی

ه شد. از آنجایی که ( و آزمون بارتلت استفادKMO)گیری به منظور تعیین کفایت نمونه، از شاخص کفایت نمونه
باشد  %5یز باید کمتر از نباشد و سطح معناداری در آزمون بارتلت می 5/0بیشتر از  KMOمقدار قابل قبول برای شاخص 

یری سید که کفایت نمونه گتوان به این نتیجه رمی SPSS 20و با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
 دهد.این نتایج را نشان می (4)تحقیق حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار هستند. جدول 

 گیری پژوهشکفایت نمونه -4جدول 

 sigآزمون بارتلت  (KMO) شاخص کفایت نمونه گیری متغیر

 011/0 68/0 کیفیت محیط شهری

 002/0 73/0 مدیریت انتظامی

 000/0 66/0 رفتارهای وندالیستی

باشند بنابراین سواالت و متغیرهای این های متغیرها از نیکویی خوبی برخوردار می( برازش شاخص5ق جدول )مطاب
 پژوهش از اعتبار و اعتماد کافی برخوردارند.

 های نیکویی برازش برای مقادیر متغیرهاشاخص -5جدول 

 نتیجه حدمطلوب متغیر  شاخص معیاهای برازش مدل ردیف

 قابل قبول dfχ 17/1 >  3 / 2 کای دو نسبی 1

 برازش خوب RMSEA 057/0 >  1/0 ریشه میانگین مجذورات تقریبی 2

 قابل قبول حدود صفر RMR 030/0 هاریشه مجذور مانده 3

 بسیار خوب NFI 94/0 <  90/0 شاخص برازش هنجار شده 4

 بسیار خوب حدود یک NNFI 91/0 یشاخص نرم برازندگ 5

 بسیار خوب CFI 95/0 <  90/0 قیشاخص برازش تطبی 6

 بسیار خوب RFI 90/0 <  90/0 شاخص برازش نسبی 7

 بسیار خوب IFI 95/0 <  90/0 شاخص برازش اضافی 8

 بسیار خوب GFI 94/0 <  90/0 شاخص برازندگی 9

 خوب AGFI 87/0 <  90/0 برازندگی تعدیل یافته 10
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 یق در حالت تخمین استانداردهای اصلی تحقمدل ساختاری فرضیه -2شکل 

 

 
 های اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداریمدل ساختاری فرضیه -3شکل 

 های اصلینتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه -6جدول 

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل T-value ضریب استاندارد

 تائید فرضیه وندالیستی رفتارهای کیفیت محیط شهری -00/10 -45/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی مدیریت انتظامی -72/9 -50/0

 .کیفیت محیط شهری در رفتارهای وندالیستی شهروندان شهر ایالم تأثیر دارد: فرضیه اصلی اول
 .مدیریت انتظامی در رفتارهای وندالیستی شهروندان شهر ایالم تأثیر دارد: فرضیه اصلی دوم

و  -00/10کیفیت محیط شهری و رفتارهای وندالیستی برابر با متغیر چون ضریب بین دو  (6)وجه به جدول با ت
شود. از طرفی هم با توجه گذاری کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی تائید میتأثیرشده پس  -96/1کوچکتر از 
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شده است، لذا کیفیت محیط شهری بر  -45/0برابر با کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی  تأثیربه اینکه ضریب 
ضریب بین دو مدیریت انتظامی و رفتارهای همچنین، عکس و معناداری دارد.  تأثیررفتارهای وندالیستی در شهر ایالم 

گذاری مدیریت شهری بر رفتارهای وندالیستی تائید تأثیرشده پس  -96/1و کوچکتر از  -72/9وندالیستی برابر با 
شده است، لذا  -50/0مدیریت انتظامی بر رفتارهای وندالیستی برابر با  تأثیرشود. از طرفی هم با توجه به اینکه ضریب می

 عکس و معناداری دارد.  تأثیرمدیریت انتظامی بر رفتارهای وندالیستی در شهر ایالم 

 
 مدل ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد -4شکل 

 

 
 مدل ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری -5شکل 
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 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی -7جدول 

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل T-value ضریب استاندارد

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی بعد عینی کیفیت محیط شهری -41/8 -41/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی کیفیت محیط شهری ذهنیبعد  -29/8 -53/0

47/0- 81/6- 
کیفیت محیط  یفرهنگ-یبعد اجتماع

 شهری
 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی کیفیت محیط شهری اقتصادیبعد  -16/9 -36/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی شهریکیفیت محیط  محیطیزیستبعد  -45/7 -64/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی کیفیت محیط شهری مدیریتیبعد  -70/10 -60/0

 .کیفیت محیط شهری در رفتارهای وندالیستی شهروندان شهر ایالم تأثیر دارداول: ابعاد  فرضیه فرعی

، اقتصادی، فرهنگی –، ذهنی، اجتماعی یبعد عینهای مستقل متغیرچون ضریب بین ( 7)با توجه به جدول 
 این ابعادگذاری ثیرتأشده پس  -96/1کیفیت محیط شهری و رفتارهای وندالیستی کوچکتر از  محیطی و مدیریتیزیست

که وندالیستی  رفتارهای برکور ابعاد مذ تأثیرشود. از طرفی هم با توجه به اینکه ضریب بر رفتارهای وندالیستی تائید می
عکس  تأثیر هر ایالمشستی در کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیابعاد  رومقادیر قابل قبول شده است، از این دارای

 و معناداری دارد. 

 
 مدل ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد -6شکل 
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 مدل ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری -7شکل 

 
 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی -8جدول 

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل T-value ضریب استاندارد

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی تصمیم گیری و برنامه ریزی -83/8 -24/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی سازماندهی -77/7 -51/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی هماهنگی -09/10 -55/0

 تائید فرضیه رفتارهای وندالیستی نظارت و کنترل -59/9 -64/0

 .در رفتارهای وندالیستی شهروندان شهر ایالم تأثیر دارد دوم: ابعاد مدیریت انتظامی فرضیه فرعی

س شده پ -96/1ر از کوچکتالیستی رفتارهای وندو  ابعاد مدیریت انتظامیچون ضریب بین ( 8)با توجه به جدول 
بر  بعاد مذکورا تأثیر که ضریبهم با توجه به اینشود. از طرفی بر رفتارهای وندالیستی تائید می این ابعادگذاری تأثیر

تی در شهر وندالیس فتارهایربر  یانتظام تیریمد ابعادشده است، لذا که دارای مقادیر قابل قبول رفتارهای وندالیستی 
 عکس و معناداری دارد.  أثیرتایالم 

 نتایج

پژوهش حاضر ضمن بررسی ارتباط بین کیفیت محیط شهری و مدیریت انتظامی در رفتارهای وندالیستی به دنبال 
کاهش یا افزایش رفتارهای وندالیستی در بین وضعیت کیفیت محیط شهری و مدیریت انتظامی در تأثیر بررسی 

 کیفیت محیط شهریچه هرشود: های گردآوری شده چنین استنباط میبررسی دادهاز شهر ایالم بوده است. شهروندان 
هایی با توجه به مبانی نظری و پژوهش. یابدافزایش می بین شهروندان رفتارهای وندالیستی در تر بوده،شهر ایالم پایین

و  1394خاکپور و حسینی، ، 1395، شماعی و همکاران 1394علوی و همکاران، ) که در این زمینه صورت گرفته است
های شهری شرایط مناسبی را برای افزایش توان گفت که کیفیت پایین محیطبه صراحت می (1394ملکی و دستور، 

ها رفتارهای خرابکارانه شدیدتری از خود نشان ها با قرار گرفتن در این محیطنماید و وندالرفتارهای وندالیستی فراهم می
شود، ولی دیگر فضاها برعکس. بنابراین، رفتار و ساز جرم و مزاحمت دیگران میها، زمینهبعضی از مکان .دهندمی
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 و شخصیت دادن تغییر است که عقیده این بر تواند متفاوت باشد. دیدگاهیهای مختلف میشخصیت افراد در محیط
 محیط دادن نظم و اصالح یا تغییر رو،ینهاست. از اآن محیطی و فیزیکی شرایط دادن تغییر از بسیار دشوارتر افراد رفتار

 و فیزیکی و اجتماعی تمدنیبی و جامعه ناهنجار شرایط آمدن وجود به از جلوگیری باعث شهر کالبدی و فیزیکی

 اوقات گذراندن برای امن فضاهایی ایجاد و امکانات عادالنۀ توزیع و شهری درست طراحی با توانمیشود. می بزهکاری

 بهتر در خود دادن دخالت و پارک محیط از نگهداری و مراقبت ،ساکنان غیررسمی نظارت رفتن باال آن پی از ،فراغت

چنانچه محمدی و همکاران  .کرد ایجاد بزهکاری و مزاحمت از دور و باال آرامش و امنیت با محیطی پارک، شرایط شدن
و کیفیت محیط  یت زندگی و احساس امنیترابطه بین سطح رضایتمندی از کیف (1391و تقویی و همکاران ) (1395)

 .ندرا تأیید نمود شهری و روابط اجتماعی
 شود،می روز و شب مختلف هایساعت در جمعیت حضور باعث که شهر از هاییبخش در ویژه به هاکاربری تنوع 

 گروهی حضور به رمنحص که یکنواخت کاربری با فضاهای در که حالی در آورد؛می فراهم را غیررسمی نظارت مقدمات

 ناامنی ایجاد سرانجام و مجرمان حضور ساززمینه و خلوت مکان گیریشکل موجب است، معین هاییساعت در خاص

( و 4139، خاکپور و حسینی )(1395شماعی و همکاران )(، 2018) 2و تانگ 1ژائو هایپژوهش . همانطور که درشودمی
 و که پویا دهد می نشان تحقیق این میدانی و نظری مطالعات .ده استبه این موضوع اشاره ش (1394ملکی و دستور )

 و اصلی هایشاخص دیگر از جمله به امداد داشتن دسترسی و فضا بر نظارت و خوانایی آشنایی، میزان فضا، بودن فعال
ی در فضاهای عمومی سازی برای رفتارهای اجتماعمنظور ایجاد امنیت و زمینهو محیطی به کالبدی ریزیبرنامه در مؤثر

 تاریک از پس هایزمان به شهری عمومی رفتارهای وندالیستی در فضاهای از ایعمده بخش شهری هستند. همچنین،

 در دایر هایفعالیت طریق از شبانه حیات و رونق افزایش با داده است نشان مطالعات نتایج که گرددمی باز هوا شدن

 خواهند حضور فضا در بیشتری عابرانهای روشنایی شکسته و ... تعمیر چراغ ا،هآن از ناشی نظارت و روشنایی و شب

 و نیازها تأمین ضرورت بنابراین،رفتارهای وندالیستی به دلیل وجود ناظران اجتماعی کاهش خواهد یافت.  و داشت

 سایرهای شکسته و پنجره دفاع، قابل فضای مانند رویکردهایی از گیریبهره ومحیط شهری  کیفیت استانداردهای

 باشند، استانداردها و نیازها این کنندۀ تأمین بتوانند شهرها در عمومی فضاهای و هامحیط طراحی در که مرتبط نظریات

 .گیرند قرار شهری طراحان و ریزان برنامه موردتوجه باید
 کهایالم بود به طوری ندالیستی شهروندان شهرنتیجه دیگر این پژوهش تأثیر مدیریت انتظامی بر رفتارهای و 

               در طراحی شهری چنانچه س و معناداری دارد. وعکممدیریت انتظامی بر رفتارهای وندالیستی در شهر ایالم تاثیر 
پذیری، پایداری، تعامالت و روابط اجتماعی، شادی و نشاط، ایمنی، پردازان بزرگ معتقدند بایستی سرزندگی، انعطافنظریه

د و همواره تحت مراقبت و نگهداری باشد. بدیهی است که هر چیزی برای پایدار و مناسب ماندن به مراقبت و رعایت شو
های شهری ( از جمله محققان در این زمینه هستند که به رعایت طراحی پارک2015اقبال و سکاتو )نگهداری نیاز دارد. 

ها و فضاهای اند. وظیفه نگهداری و مراقبت از پارکاره نمودهمنظور حفظ و مراقبت از آنها اشبا اصول کنترل دسترسی به
             عمومی شهر بر عهده مدیران شهری است اما این وظیفه خطیر به کمک مدیریت انتظامی کامل شده و به سرانجام

ظامی که وظیفه نیروی انتشاهدی بر این ادعا است.  (1396) آبادیرسولی و خرم، (2014) پژوهش وبر نتایج .رسدمی
پیشگیری از جرم و رسیدگی به جرائم صورت گرفته را برعهده دارد در مرحله اول بایستی مانع از وقوع جرم شود. این 

زنی، ایجاد روابط صمیمانه و خوب با شهروندان، مشارکت با مردم در حل های مناسب، گشتنهاد با استقرار در مکان
تواند در حفظ آرامش شهر تأثیر بسزایی عمال آنها، پاسخگویی به موقع، و ... میمسائل و نظارت همیشگی بر رفتار و ا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Zhao 

2. Tang 
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ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و گیری و برنامهداشته باشد. استقرار مدیریت انتظامی به معنی رعایت اصول تصمیم
صول مورد توجه و در دستور کار باشد و این امر در صورتی محقق خواهد شد که تمامی این اکنترل به صورت دقیق می

بندی ن اطالعات دقیق کسب نماید، سپس با اولویتآقرار گیرد. نیروی انتظامی ابتدا بایستی در مورد وقوع جرائم و علل 
هایی متناسب با نوع جرائم راهبردهایی را ارائه نماید، دادن اختیارات الزم به کارکنان، پاسخگویی آنها و تدوین برنامه

در امور است که باید انجام دهد. سازماندهی ات الزم برای اقدام از دیگر افزایش مسئله محوری، تمرکززداییسریع، 
رسانی به جامعه، حضور به موقع، عملکرد مرحله بعد با حضور مشهود در جامعه، همکاری و مشارکت با مردم، اطالع

اره مطلوب شهر بپردازد، تعامالت مثبت و سازنده با شهروندان دیدگان و برخورد مناسب با افراد به ادمناسب، حمایت از بزه
داشته باشد و همواره بر اعمال و رفتارهای شهروندان نظارت و کنترل داشته باشد. همچنین همواره بایستی عملکرد خود 

 کوشد. را از نظر شهروندان و حتی کارکنان خود بسنجد و نسبت به تقویت نقاط مثبت و برطرف کردن نقاط ضعف ب
ا حتی از یکاهش و  سمی راتوانند رفتارهای وندالیاستقرار مدیریت انتظامی کیفیت و محیط شهری مناسب توأمان می

نیروی  هری و همحیط شبروز آن جلوگیری نمایند. اما چنانچه از نتایج پژوهش حاصل شد در شهر ایالم هم کیفیت م
می افزایش یت انتظار مدیرلکه عدم کیفیت محیط شهری و عدم استقرااند بانتظامی نه تنها این رفتار را کاهش نداده

ی انتظامی از کرد نیروح عملبایست نسبت به اصالرفتارهای وندالیستی را در شهر ایالم در پی داشته است. بنابراین می
مدیریت  را با ادین نهطریق نظرسنجی، ارزیابی و رعایت اصول مدیریت اقدام نمود و همینطور راهکارهای همکاری ا

فاه را برای منیت و ریش، اشهری ارائه داد تا دو نهاد نیروی انتظامی و مدیریت کیفیت شهری بتوانند حس آرامش، آسا
 شهروندان فراهم نمایند.
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رد تماعی شرروندان )موارزیابی تأثیر کیفیت محیط شرری بر روابط اج .(1391) ی، سکینه، پهلوان، سمیهاکبر، معروفتقوایی، علی
 .43-54، 1، شماره 3فصلنامه نقش جهان، دوره  .مطالعه: محله آبکوه شرر مشرد(
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 ها، تهران: نشر شهر تهران.روش .هامحیط شرری، رویکردها، شاخص

عه موردی: سنجش کیفیت محیط شرری در شررهای جدید مطال .(1390) رفیعیان، مجتبی، مولودی، جمشید، پورطاهری، مهدی
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وندالیستی )مطالعه  یت محیط شرری بر رفتارهایبررسی تأثیر کیف .(1393) ابراهیمی، مجتبی ؛سینی، سیدمصطفیح ؛علوی، سیدعلی
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