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ABSTRACT 

 

Objective: The phenomenon of vandalism destroys urban equipment, public property and 

buildings, or citizens and urban landscapes. This research pursues three goals; that include: 

analysis of the extent and severity of vandalism in the city of Jiroft, analysis of the spatial 

distribution of vandalism and explanation of factors associated with vandalism. 

Methods: This is an applied, descriptive-analytical, survey study with a sample size of 383 

citizens aged 15 years and older in Jiroft. Which data was collected through two-stage random 

sampling and a research made questionnaire with 7 Likert options. Also, Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Chi-square, test, and cross-tabulated analytical models have 

been used.  

Results: Based on the non-parametric "test" model, the prevalence and severity of vandalism 

in Jiroft is moderate. However, the spatial distribution of vandalism in the neighborhoods of 

Jiroft, based on the results of nonparametric Kruskal-Wallis model, is very heterogeneous and 

has very significant differences. Meanwhile, the supplementary test "Middle-Kruskal-Wallis 

test" revealed that the rate and severity of vandalism in the five districts of Jiroft, by the 

independent variable "social, economic and physical-spatial status" in each of the five areas can 

be It is prediction and explanation. 

Conclusion: First, the prevalence of vandalism in Jiroft based on citizens' judgments is 

moderate (not severe). But the spatial distribution of the phenomenon of vandalism at the five 

district is significantly different. The results showed; in the five districts of Jiroft, the highest 

prevalence of vandalism is in the calroud area and then in the Behjerd area. The lowest 

incidence of vandalism is seen in Beheshti and then Raja'i district, although Golbahar districts 

was moderate. Subsequent tests showed that the status of social (components of education and 

health), economic (components of employment and economy) and physical-spatial 

(components of services and facilities and urban equipment) in each of the five areas of Jiroft, 

predicting the rate and severity of occurrence Vandalism is in these districts. 
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 فضائی وندالیسم و تبیین عوامل همپیوند آن الگویابی پراکنش 

 نمونه پژوهشی: شهر جیرفت
 

  b علیرضا شهبازی، 1و a امیرحمزه شهبازی
 

a بلوچستان، زاهدان، ایران.شهری، دانشگاه سیستان و  ریزیاستادیار جغرافیا و برنامه 
b دانشگاه زابل، زابل، ایرانی طبیعیدیار جغرافیااستا ،.  

  چکیده

اندازهای شهری را تخریب و پدیده وندالیسم، تجهیزات شهری، اموال و ابنیه عمومی یا شهروندان و چشمتبیین موضوع: 

هدف را که عبارتند از: تحلیل میزان و شدت وندالیسم در کل شهر جیرفت، واکاوی پراکنش  کند. این پژوهش سهناکارآمد می
 کند.پیوند با وندالیسم، دنبال میفضائی وندالیسم و تبیین عوامل هم

ساله و بیشتر جیرفت 15نفری از شهروندان  377، پیمایشی، با جامعه هدف تحلیلی-این پژوهش کاربردی، توصیفی روش:

ت. از ای لیکرت، گردآوری شده اسگزینه 7ساخته و طیف محققای و پرسشنامه مرحلهبرداری تصادفی دوبا نمونه است که
گیری متقاطع بهره نشانه و جدولدو، آزمونوالیس، کایاسمیرنوف، شاپیرو ویلک، کروسکال-مدلهای تحلیلی: کولموگروف

 شده است.

، میزان و شدت شیوع وندالیسم در جیرفت در حد متوسط است. لیکن، «نشانهآزمون»ناپارامتریک بر پایه نتایج مدل  ها:یافته

والیس، خیلهی های شهر جیرفت، بر پایهه نتهایج مهدل ناپارامتریهک کروسهکالپراکنش فضائی پدیده وندالیسم در سطح محله
کروسهکال والهیس، -که، آزمون تکمیلی تست میانهه ست باشد. این در حالی ااری میدناهمگن و دارای تفاوتهای بسیار معنی

آشکار نمود، میزان و شدت بروز وندالیسم در نواحی پنجگانه شهر جیرفت، توسط متغیر مسهتقل، تهراز اجتمهاعی، ااتصهادی و 
 بینی و تبیین است.این نواحی پنجگانه اابل پیش کالبدی

باشد. لیکن بنای اضاوت شهروندان در حد متوسط )نه شدید( میاوالً، میزان شیوع پدیده وندالیسم در جیرفت بر م نتایج:

باشد. نتایج نشان داد؛ در نواحی دار بسیار متفاوت میای معنیپراکنش فضائی پدیده وندالیسم در سطح نواحی پنجگانه به گونه
رد. کمترین میزان بروز وندالیسم پنجگانه جیرفت، باالترین میزان شیوع وندالیزم در ناحیه کلرود و سپس ناحیه بهجرد وجود دا

های بعدی نشان داد، وضعیت شود، البته ناحیه گلبهار در حد متوسط بود. آزموندر ناحیه بهشتی و سپس ناحیه رجائی دیده می
های خدمات و های اشتغال و ااتصاد( و کالبدی )مؤلفههای آموزش و بهداشت(، ااتصادی )مؤلفهسطح اجتماعی )مؤلفه

بینی کننده میزان و شدت بروز وندالیسم ای پیشو تجهیزات شهری( هریک نواحی پنجگانه شهر جیرفت، به گونهتأسیسات 
 در این نواحی است.

 گری، تبیین وندالیسم.وندالیسم، جیرفت، پراکنش فضایی، تخریبها: کلیدواژه
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 مقدمه

گری بر مبلمان شهری، تأسیسات و تجهیهزات شههری، ابنیهه ای از رفتار تخریبدر برگیرنده طیف گستردهوندالیسم، 
جوئی اسهت کهه عه وه بهر نوشته با رنگ و ...( به اصد لذتمنقول شهروندان، گرافیتی )دیوارعمومی، اموال منقول و غیر

امنیت، س متی روحهی و جسهمی شههروندان دارد. وندالیسهم، خسارات شدید مالی، پیامدهایی بر اداراک زیبایی، احساس 
وندالیسم، ساالنه . (Pfattheicher, 2019:52)نماید می رفتاری است که فرد چیزی را برای لذت بردن نابود و معیوب

 در شهر مشهد نشهان داد؛ خسهارات 91کند. یک پژوهش در سال بخش زیادی از منابع مالی مدیریت شهری را نابود می
دارانهی و همکهاران، بود )رفیعی« هزار میلیارد تومان 15حدود  1399به نرخ »میلیارد تومان خسارت  810وندالیسم حدود 

ههای عمهومی، و کهاهش میهزان حضهور و ریختگی فیزیکی و اجتماعی در پارکهم(. وندالیسم، اخت ل و به351: 1393
میزان س متی از جمله ریسک بیماری البی و عرواهی در . (Douglas, 2018: 119)شود فعالیت فیزیکی را سبب می

 ,Robinette)پیوند غیرمستقیم با ادراک شهروندان از میزان اخت ل در وضعیت محله مانند زباله، وندالیسهم و ... اسهت 

 Bhati andاز جمله نمودهای وندالیسم در حهوزه گردشهگری، رفتهار خرابکارانهه بازدیدکننهدگان اسهت )(. 70 :2018

pearce, 2016: 91)باشد )پذیرها میشهری، نیازمند پایش محله و وضعیت آسیبپذیری . بنابراین زیستBadland 

et al, 2019: 94). 
 :Teneyck, 2016گری و بزهکهاری تلقهی )پدیده گرافیتی )دیوار نوشته با رنگ و ...( نیز نوعی وندالیسم، تخریب

ههای بروز وندالیسهم روی درخهت. (Gomes et al, 2017: 20)اها و ابنیه است ها برای نمبدترین آسیب و از(، 218
. وندالیسهم جسهمی و (Richardson, 2014: 425)انهد ارهر منفهی حیهاتی دارد خیابان به خصوص زمانی که کوچک

همچنین با خشونت، رخدادهای مجرمانه، اربهانی  ،(Krieger, 2017: 89)و اربانی  مجرممصرف الکل با هر دو گروه 

های افسردگی، . نشانه(O’Brien et al, 2018: 335)شدن، وندالیسم، تجاوز جنسی، و رفتار ضداجتماعی ارتباط دارد 
 ,Wilsonباشهد )داری مهیاز جمله با ادراک امنیت و جرائم خشونت محور، به ویژه برای سالمندان، دارای ارتباط معنهی

. چرا کهه تعامهل در فضهای (Toma, 2015: 46)کنند تری از خوشبختی را ابراز میها سطح پایین(، و آن43 :2018
وندالیسهم  . (Engel, 2016: 1)هها، پیونهد دارد عمومی و مراودات و همبستگی اجتماعی سالخوردگان، با خوشهبختی آن

: 1395خهواه و همکهاران، هها، زیهاد اسهت )خلیلید آنهای نبوروی ع ئم ترافیکی و خسارات تعویض، ترمیم، و خسارت
 ,Piotrowska(. رفتارهای ضد اجتماعی، با مواعیت اجتماعی ااتصادی خهانواده و ضهعف محلهه، مهرتبط هسهت )192

(. (Nwanya, 2018: 702ای روشهن اسهت های انتقال نفت و گهاز نیجریهه نیهز نمونههوندالیسم بر لوله .(2015:27
المللی نمونهه دیگهری از وندالیسهم رسانی به متون این دانشنامه بینالمعارف ویکی پدیا و آسیببه دایرهت ش برای ورود 

، مشهاهدات common sense)عهام ). در شهر جیرفهت، برداشهت (Martinez and Araujo, 2018: 248)است 
ا که ایهن باشد. از آنجو آسیبی جدی می میدانی و اظهارات شهروندان مبین رخنمون یافتن پدیده وندالیسم به مثابه چالش

پژوهشی بررسی و تحلیل نیافته است؛ در وااع هیچ امکانی برای مستندسازی مسهلله فهود در  ادراک عمومی، تاکنون در
ههای دیگهر بها ههدف تعمیهق و رود پژوهش کنونی بازشدن راه بهرای تهداوم پژوهششهر جیرفت وجود ندارد. انتظار می

 های زیر هست.این پژوهش مشخصا به دنبال پاسخی، برای پرسشنیز  تعمیم نتایج آن باشد. گستردگی تحلیل و 
 الف( شهر جیرفت، تا چه میزان با چالش پدیده وندالیسم )از نظر میزان و شدت بروز( درگیر است؟ 
 ست؟های مطالعاتی پنجگانه جیرفت چگونه اب( وضعیت پراکنش فضائی پدیده وندالیسم در سطح محدوده 
تواند پراکنش های مطالعاتی شهر جیرفت، میاجتماعی و کالبدی محدوده-بندی وضعیت ااتصادیآیا سطحج(  

 فضائی وندالیسم را در سطح محله تبیین نماید؟
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 پیشینۀ نظری 

شهود  ای وندالیسهم و بهه مثابهه نهوعی بزهکهاری تلقهی مهیدر چارچوب تلوری پنجره شکسته، پدیده گرافیتی گونهه
.(Teneyck, 2016: 218) های افسردگی را به طور کامل توضیح دهد؛ اما های فردی ممکن است نتواند نشانهویژگی

های ااتصادی اجتماعی محله. جرم خشونت محور و ادراک ذهنهی از ایمنهی محلهه، بهر ع ئهم افسهردگی، تهأریر ویژگی
هها با مراودات خیابانی و همبستگی اجتماعی، آنمیزان خوشبختی سالخوردگان،  .(Wilson, 2013: 43)مستقلی دارد 
های ودروهای رها شده و اسقاطی، نشانههای فیزیکی آن )گرافیتی، خوندالیسم و نشانه .(Engel, 2016: 1) پیوند دارد

گذار اسهت. بهه ویهژه  در راسهتای ادبیهات مصرف مواد مخدر(، به شدت روی ادراک امنیت و ترس در فضاهای پارک ارر
ههای ویژگهی. (Mahrous, 2018: 355)ی سطح ترس جمعیت زن باال و بهه عکهس جمعیهت مهرد کمتهر بهود جهان

دموگرافیک مانند سواد، درآمد، بعد خانوار، اومیت، جنسیت و تراکم جمعیت در یوتا از کشور آمریکها میهزان وندالیسهم بهر 
مدلی، با رفتار ضد اجتمهاعی )پرخاشهگری، میزان ه .(Khalilikhah, 2016: 192)دهد ع ئم ترافیکی را توضیح می

. ادبیات جاری، سه دلیل (Piotrowska, 2015: 47)سوزی عمدی، پیوند دارد تهاجم فیزیکی، سرات، وندالیسم، آتش
اصلی افزایش وندالیسم در مناطق مسکونی: را طراحی محیط مسکونی، خصوصیات اجتماعی ساکنان و سیستم مهدیریت 

ها، دسترسی ساکنین، و تراکم جوانان در شهرهای امارات متحده عربی، بر وندالیسم از طریق پنجره به ویژه دید می داند.
ههای فهردی در از دیدگاه روانشناسی، نوع شخصیت افراد و تفاوت .(Mushtaha & Hamid, 2016: 247)ارر دارد  

 ,Pfattheicherبینهی کنهد )تواند؛ وندالیسهم را پیشسادیسم و سه گانه تاریک روانپریشی، نارسیسم و ماکیاولنیسم می

2019: 52.)  

ای در باشد. جامعه به گونه فزایندهسایبری می گی دارد؛ پرداختن به وندالیسم سایبری، و نیز جرائمرویکرد دیگری که تازه
های جدیدی بهرای وندالیسهم، های تکنولوژیکی فرصتشدن است. از این رو، در سه دهه گذشته، پیشرفتحال دیجیتالی

علیهرغم نهاچیز بهودن  (.(Moneva et al. 2022 بزهکاری و جرائم از نوع سایبری و جرائم دیجیتالی ایجاد کرده است
در زمینه وندالیسم سایبری، اخیرا تمرکز نسبتا اابل توجهی بر این گونه وندالیسم گذاشته شده؛ چرا که ایهن گونهه ادبیات 

ها و دستاوردهای سایبری شهروندان در مقیاس ها، سرمایهوندالیسم سبب مشک ت بسیار زیاد مالی، زمانی، دارائی، ساخته
 ,Holt & Bossler, 2014; Leukfeldtکمتر جنبه فیزیکهی دارد ) شود. اگرچه، بروز خارجی آنمحلی تا جهانی می

2017; Maimon & Louderback, 2019)پردازان سنتی تا چهه . نکته ابل توجه این هست که رویکردهای نظریه
 ;Bossler, 2020; Holt & Bossler, 2014حد، در توضهیح و تبیهین پدیهده وندالیسهم سهایبری کارآمهدی دارد )

Mir´o-Llinares & Moneva, 2019 .) 

های تماس خود را نیز کنند؛ گهگاه حتی برای شناساندن خود، برخی ویژگیها حمله میافرادی که به سایت
ای به وندالیسم، انگشت اشاره را به سوی وندالیسم برداشت و رویکرد تازه (.Holt, et al, 2020)کنند جایگذاری می

محیطی از جمله نشانه رفته و این باور را پذیرفته که نگرش به خرابکاری زیست (Eco Vandalism)محیطی زیست
. (Ribeiro et al, 2017) شودشان سبب خسارات چشمگیری میها در خارج از منطقه بومیآزادسازی غیراانونی گونه

نشانه ( Eco Vandalism)ی محیطای به وندالیسم، انگشت اشاره را به سوی وندالیسم زیستبرداشت و رویکرد تازه
ها در خارج از منطقه محیطی از جمله آزادسازی غیراانونی گونهرفته و این باور را پذیرفته که نگرش به خرابکاری زیست

این پژوهش، به لحاظ اهداف، در این راستا،  .(Ribeiro et al, 2017)شود شان سبب خسارات چشمگیری میبومی
 :استمشخصا، معطوف به سه حوزه 

 الف( ارزیابی میزان شیوع پدیده وندالیسم در شهر جیرفت )از دیدگاه شهروندان(.
 های مطالعاتی جیرفت.داری آن در سطح محلهب( تحلیل پراکنش فضائی وندالیسم و میزان معنی

https://www.tandfonline.com/author/Mushtaha%2C+Emad
https://www.tandfonline.com/author/Hamid%2C+Faisal
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-ااتصهادیلعه، بها تأکیهد بهر عوامهل های مورد مطاج( تبیین عوامل همپیوند در بروز وندالیسم و شدت آن در محله 
  بینی وندالیسم را دارند.اجتماعی وکالبدی محله که توان تبیین و پیش

  پیشینۀ عملی 

دار میهان میهزان مشهارکت، احسهاس تعلهق رفتارهای وندالیستی را در همدان بررسی و ارتباط معنهی ،(1389نادری)

رفتارهای وندالیسهتی نشهان داد. کهرد کریمهی و شهروندی، مواعیت ااتصادی، ادراک ناکامی و نابرابری در امکانات را با 
اموزان متوسطه ناحیه یک همهدان را  بررسهی و شناسی رفتارهای وندالیستی دانششناسی و شیوع(، گونه1395روشنایی)

(، بهه بررسهی رابطهه 1396کننده اوی رفتارهای وندالیستی بود. رییسی و همکهاران )بینیدریافتند؛ ناکامی اجتماعی پیش
ههای گری در دبیرسهتانهای نوین، دلبستگی و جنسیت با گهرایش بهه تخریهبهای اجتماعی و فرهنگی، فناورییهسرما

آمهوزان بهه ها نشان داد؛ دلبستگی به والدین به صورت منفی، مستقیماً بر گهرایش دانهشکرمان و جیرفت پرداخته، یافته
 گذارد. گری ارر میتخریب

نفر افهراد مراکهز دارالتادیهب،  403ساله )از  25تا  10نفر وندال 192تحقیقی پیمایشی از (، در 1379محسنی تبریزی )
(، در نمونهه 1390بازپروری، و زندان تهران(، رابطه پایگاه ااتصادی و اجتماعی، با وندالیسم تأیید شد. کشکر و همکهاران)

ههای وندالیسهتی بررسهی و رد شهد. صهمیمی و نفری، از تماشاچیان فوتبال، رابطه نقش رسانه بهر کنتهرل رفتار 377ای 
تهران را مورد مطالعه ارار داده و برای مقابله با وندالیسم بهر نظهارت اجتمهاعی، احسهاس تعلهق بهه  20همکاران، منطقه 

(، بهه 1391های مخروبه، کمبود خدمات شهری، و ... تأکید نمودند. میرفهردی و همکهاران )مکان، روشنایی در شب، خانه
پذیری و سن را با وندالیسهم ااتصادی، جامعه–وامل اجتماعی و گرایش به وندالیسم، پرداخته و ارر پایگاه اجتماعیرابطه ع

(، عوامل تأریرگذار بر وندالیسم در مبلمان شههری تبریهز را بررسهی و دریافهت کهه 1395تأیید نمود. انبری و همکاران )
(، 1391دار است. نواح و کوپهایی )ای معنیتصادی و مکانی دارای رابطهوندالیسم، با عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اا

آمهوزان دبیرسهتانی اههواز نفری، به عوامل اجتماعی و شخصیتی مهؤرر بهر وندالیسهم، در میهان دانش 400گیری با نمونه
صورت مسهتقیم یها  پرداخت؛ نتایج نشان داد که اجتماعی شدن در خانواده، گروه همساالن، مدرسه و سن پاسخگویان به

های عمومی پرداختهه، و ارتبهاط (، به وندالیسم در کتابخانه1396غیر مستقیم بر وندالیسم مؤرر است. کشکر و همکاران )
(، 1395و فرهمنهد ) تحقیهق کریمهی منجرمهوئیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه محلهی تأییهد شهد. وندالیسم با ویژگی

 بررسی و ارتباط مستقیم آن با وسایل ارتباط جمعی و رابطه با افراد بزهکار، تایید شد. وندالیسم را در میان جوانان لردگان 
(، پس از مطالعه مروری در ادبیات وندالیسم گرافیتهی در انگلهیس نشهان داد کهه ایهن پدیهده بهرای 2012تامپسون )

هها نیهاز ی حذف و ترمیم خرابیهای زیادی براآهن و مسافران معضل مهمی است که هزینهمدیران، صاحبان خدمات راه
 دارد. 

های وندالیسم و گرافیتهی واجهد مطالعه به این باور رسید که ایمنی در برابر پراکسی 16(، بر مبنای نتایج 2016وون )
 اهمیت باالیی هست.

و جرائم خشونت محور و ادراک ذهنی سهاکنین از میهزان ایمنهی محلهه در پژوهشی نشان داد؛ بین  (،2013ویلسون )
 دار وجود دارد.شان ارتباطی معنیع ئم افسردگی
تا  40(، علل آسیب درختان یک خیابان در آفریقای جنوبی را ارزیابی نمود. نتایج نشان داد؛ تقریبا 2014ریچاردسون )

 درصد درختان تازه کاشته شده از بین رفته؛ و کلیه سازه های محافظ نابود شده بود. 60
آمیز در شهر بوفالو آمریکا بررسهی نمهود زمان معین را با جرائم خشونت-میان مصرف الکل در فضا  (، رابطه2015کانرو )

 که تأیید گردیده است.
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(، در پژوهش وضعیت سالخوردگان انگلیسی نشان داد که افراد دارای ادراک منفی از امنیت محله، صرف نظر 2015توما )
  کنند.خوشبختی را ابراز می ترای افسردگی، سطح پایینهاجتماعی، س متی و نشانه-وضعیت ااتصادیاز 

اجتماعی -(، در پژوهش فراتحلیلی، به این نتیجه رسیدند که سطح پایین وضعیت ااتصادی2015پیوترووسکا و همکاران )
 خانواده با سطح باالیی از رفتار ضد اجتماعی در پیوند است. 

از کشور آمریکا نشان داد، خسارات تعویض، ترمیم، نصب و  1رافیکی، در یوتا(، با تحلیل وندالیسم ع ئم ت2016اهلل )خلیل
(، بها تحلیهل وضهعیت وندالیسهم در 2016ماهروس )شود بسیار زیاد است. هزینه مشک تی که برای شهروندان ایجاد می

ریت فضهای های مسهکونی، دسترسهی، دیهده شهدن از پنجهره و مهدیامارات متحده عربی نتجه گرفت که طراحی سایت
(، پس از تحقیقی در محله متروی ونکهور کانهادا، نشهان داد، میهزان 2016باشد. انگل )عمومی در بروز وندالیسم مؤرر می

(، در پژوهشهی 2017گومز )ها پیوند دارد. خوشبختی سالخوردگان، با تعامل و مراودات خیابانی و همبستگی اجتماعی، آن
محافظ، روش ها، ابنیه سنگی و میراث فرهنگی را با توجه به نوع اسپری رنگ، پوششگرافیتی، در نمابه تفصیل وندالیسم 

(، نتهایج مطالعهه 2017تمیز کردن، آلودگی شیمیایی، تغییرات فیزیکی بررسی و راهکارهای مشخصی ارائه نمود. کریگر )
ها مرتکب، و م را تجربه، نیمی از آنوندالیسم به جس بزرگسال در آمریکا نشان داد. اکثریت افراد 981وندالیسم جسمی در 

 اند. بار( اربانی بوده 2 یا1درصد خودشان ) 40بیش از 
ای در آمریکا، انجام و نتیجه گرفت؛ ادراک انسهجام و اخهت الت در محلهه بهه نمونه 9032(، یک مطالعه 2018روبینتی )

پژوهشی در ااهره، نشان داد که  (، طی2018ماهروس )باشد. گونه اابل توجهی با ریسک بیماری البی و عروای مرتبط می
های فیزیکی وندالیسم و ادراک عدم امنیت و ترس در فضاهای عمومی به ویژه برای جمعیت زن ارتباط وجود میان نشانه

جرم، دار میان الکل، خشونت، های دانشگاهیان لیگ فصلی را بررسی و رابطه معنی(، درانگلیس بازی2018اوبراین )دارد. 
(، با پژوهشی در نیجریه، نشان داد که وندالیسم بهر خهط لولهه 2018تهاجم، خرابکاری، تجاوز جنسی را تأیید نمود. نوانیا )

های فهردی نمونه در آمریکا تفاوت 221(، در پژوهشی با 2019انتقال سوخت مشک ت زیادی ایجاد نموده است. فاتیچر )
ههای فهردی در سادیسهم، ، نارسیسم، ماکیاولیسم را تحلیل و نشان داد که تفهاوتتاریک روانپریشیگانه در سادیسم، سه

 کند.بینی میپدیده وندالیسم را پیش

 شناسی ها و روشداده

 -های توصیفید استفاده از نوع روشتحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق مور
ها با ابزار پرسشنامه ها، پیمایشی است و دادهاین پژوهش، به اعتبار روش و ابزارگردآوری داده باشد. همچنینتحلیلی می
است. البته تعدادی از متغیرها در جریان تحلیل و « گویه 110»های پرسشنامه گویهساخته گردآوری شده؛  بسته محقق

ورد متغیرهای تلفیقی و کامپیوت شده جدید، تعداد م 11ضرورت بازتحلیل، به صورت تلفیقی ایجاد شدند. لذا با احتساب 
 متغیر رسید که به شرح زیر است: 121در مجموع  به  SPSSمتغیرهای تحقیق در فایل نهائی 

گویه(، وضعیت تأسیسات و  7گویه(، ارزیابی کیفیت مسکن )12ای پاسخگویان )مشخصات فردی و اط عات زمینه
گویه(، وضعیت شرایط ااتصادی و اشتغال  7امکانات و خدمات شهری محله ) گویه(، وضعیت 5تجهیزات شهری محله )

گویه(، وضعیت دسترسی به تفریحات و سرگرمی در  4گویه(، وضعیت کیفی دسترسی به خدمات آموزشی ) 6پاسخگو )
روندی، گویه(، وضعیت جامعه مدنی، شه 6گویه(، وضعیت بهداشت محیط محله و دسترسی به خدمات درمانی ) 3محله )

گویه( و وضعیت کلی  4گویه(، وضعیت محیط زیست ) 11رضایت از عملکرد مدیران امور شهر و سرمایه اجتماعی )
 گویه(. 4اش )رضایت فرد از زندگی

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1.Uta 
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  عمومی های مرتبط با انواع نوشتن یا نقاشی، با رنگ یا ابزار حکاکی بر دیوار و ابنیه، فضاهای عمومی، نیمهگویه
 گویه(.  6و سینما و یا فضاهای متعلق به شهروندان مانند مشاعات ساختمان )تعداد  مانند کتابخانه

 عمومی، مشاعات، مبلمان شهری، سازی و ناکارآمد نمودن اموال عمومی و نیمهیی، معیوبجابجاهای تخریب، گویه
سرویس بهداشتی عمومی،  ساتیتأسها و تأسیسات و تجهیزات شهری، متعلقات و وسایل اتوبوس، مبلمان پارک
-های ورزشی، تأسیسات برد )تیرکها و سالنلوازم و امکانات تلفن عمومی، ظروف زباله، تابلوهای راهنمائی، میدان

 گویه( 17ها، پرتاب زباله، بطری و اوطی، تخریب اموال مدارس )تعداد فودیها، فستها، رستورانها، المپها، کابل

   گویه( 2ناکارآمد نمودن مبلمان شهری، دیوار و درب و تابلو و ... )تعداد چسباندن اع میه در حد 

 های شکسته، خط انداختن و تخریب خودرو، رنگ یا های با شیشهشکستن شیشه ساختمان و خودرو، وجود ساختمان
 گویه( 4پاشی روی خودرو ) تعداد اسید

 گویه( 11های تلفیقی جدید ساخته شده با کامپیوت )تعداد گویه 

خهوب، خهوب، های عهالی، خیلیای لیکرت )شامل گزینههگزینه 7ضمنا برای ارزیابی پاسخهای افراد نمونه، از طیف  
ساله و بیشتر شهر  15نفرجمعیت  114235متوسط، بد، خیلی بد، وحشتناک( استفاده شد. جامعه هدف پژوهش، عبارتند از 

و مورد استفاده وااع شد. البته تعداد  پرسشنامه تأیید 383  صحت کهواحد  400(، با حجم نمونه 1395جیرفت )سرشماری 
نمونه های مورد تحلیل در هر یک از متغیرها بستگی دارد به اینکه چه تعداد از پاسخگویان به آن گویه پاسخ داده باشهند 

ارزیابی و تایید اساتید و خبرگهان  و لذا تعداد کل نمونه مورد تحلیل به ازای هر متغیر، متفاوت است. روائی ابزار تحقیق، با
و  29هها تأمین گردیده است و پایائی تحقیق از طریق نتایج محاسبات شاخص آلفای کرونباخ تأییهد گردیهد )تعهداد آیهتم

بالغ  895/0آیتم مورد محاسبه ارار گیرد این شاخص به  97(، این در حالی است که اگر 927/0همچنین آلفای کرونباخ ، 
 باشد؛ پایائی مورد تأیید است. %  می 70ا چون شاخص آلفای کرونباخ باالی گردد. لذمی

ای استفاده شهد. در مرحلهه اول، بها مرحلهگیری دو بهتر، از روش نمونه به منظور پوشش آماری :گیرینمونه روش
یها محلهه بهه مثابهه پهنج استفاده از دیدگاه مطلعین شهر جیرفت، مبادرت به انتخاب اضاوتی )غیر تصادفی( پنج محدوده 

و نماینده وااعی مردم شههر باشهد. ههدف در  محدوده، در برگیرنده تمام ااشار 5آماری گردید. با این هدف که این خوشه 
 اجتماعی و کالبدی بود.  –سطح ااتصادی  5محدوده در االب  5این  بندیوااع، سطح

و  یااتصاد یتسنجش وضع یبرا معتبر هایروشاز  یعلت استفاده از روش رضایت ذهنی: وااعیت این است که، یک
رضهایت  روش شهاخصهمانا استفاده از  مطالعاتی پنجگانه، هایدر محدودهساکن  یخانوارها فضایی-کالبدیو  یاجتماع
 روش صهحت و اعتبهار کهه ویژه به. است شانمحله سکونت یو کالبد یاجتماع – یااتصاد یتشهروندان از وضع ذهنی

که بهه شهرح زیهر مهی ارار گرفته  أییدمعتبر مورد استفاده و ت هایمجله و علمی هایپژوهش در شهروندان، خوداظهاری
 یدکأت یانپاسخگو یو خوداظهار یبه سنجش عوامل ذهن ینمتخصص یکردبر ررو یلد،دانشگاه شف یادر بخش جغراف باشد.؛

 ،(Cheng et al, 2020)شهروندان را،  ذهنی اعتبار و درستی روش رضایتمندی. (Ballas, 2013: 39)شده گردیده 
 ,Seligman)را  «یذهنه یاحسهاس خوشهبخت»اعتبهار  ، و(Rosas, 2019)و   (Zheng et al, 2020)همچنهین

 رویکهرد و خوشهحالی احساس هیجانی، و عاطفی بعد اند این در حالی است که اهمیتشده اصالت و اعتبار اائل ،(2011
 به کار گرفته شده است.    (Moeinaddini, 2020)و نیز  (Diener and suh,1997)توسط  فرهنگی

امه ک، بهر  هایبرداری با کمک از اساتید دانشگاه، خبرگان محلی و آژانسنحوۀ انتخاب نمونه: در مرحله اول نمونه
-محدوده که عرفا محله شهناخته مهی 5های شهر جیرفت، تعداد حسب مرغوبیت فضائی و تراز اجتماعی، ااتصادی محله

دهنده کل ااشار اجتماعی و ااتصادی شهر جیرفت هسهتند کهه محله پوشش 5شود انتخاب گردید. با این دیدگاه که این 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118318250?via%3Dihub#!
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سه: محلهه محهدوده گلبههار، دوم: محدوده رجائی، محله سطحه سطحاز، محله سطح یک: محدوده بهشتی، محل عبارتند
ههای محله سطح چهار: محله محدوده بهجرد و محله سطح پنج: محدوده کلرود. وانگهی بسیار مهم اسهت کهه شهاخص

 گیری، از ههر یهک ازبرداری هم این سهطح بنهدی را تأییهد نمایهد. در مرحلهه دوم نمونههآماری گردآوری شده در نمونه
نمونه به روش تصادفی سهاده انتخهاب گردیهد. وااعیهت ایهن هسهت کهه نتهایج و  80تا  70های پنجگانه، تعداد محدوده
ها های مربوطه، در بخهش نتهایج و یافتههبندی را تأیید نمود که جداول و نقشههای تحقیق آشکارا صحت این سطحیافته

 درج گردیده است. 

ویلهک )بهرای تشهخیص : مدل ناپارامتریک کولموگروف اسهمیرنوف و شهاپیروعبارتند از های تحلیلی تحقیق:مدل
ههای ترتیبهی غیرنرمهال( مهدل والیس )بهرای دادهها(، مدل استنباط آماری غیهر پارامتریهک کروسهکالنرمال بودن داده
 اد و درصد متغیرها.نرمال(. جدول متقاطع برای ارزیابی همزمان تعدهای ترتیبی غیر)برای داده« نشانه»ناپارامتریک 

در زمینه علل گرایش به وندالیسم، نظریات متفاوتی ارائه شده که عمدتاً معطوف به سه  :قیتحق یمفهوم مدل
شناختی، که شناختی که بیشتر بر دالیل ژنتیک و ارری اتکا دارد. ب( دیدگاه روانباشد: الف( دیدگاه زیستدیدگاه می

ناشی از فرایند  شناختی، که اساسا رفتار وندالیستی راداند. ج( دیدگاه جامعهوندال میوندالیسم را ناشی از شخصیت فرد 
های اجتماعی و انحراف را به ساختار اجتماعی و شناختی، کجرویدر تبیین جامعه داند.پذیری فرد در اجتماع میجامعه

. در مجموع، پژوهش کنونی تبیین دهددهند؛ که افراد را به رفتار انحرافی و ضداجتماعی سود میجامعه ربط می
داند. به این ترتیب، بروز گرا یا سیستمی را به عنوان چارچوب نظری مبنای پژوهش میشناختی و رویکرد نظامجامعه

بینی دولتی اابل پیش-فضائی و عوامل نهادی-ااتصادی، عوامل کالبدی-وندالیسم توسط عوامل فردی، عوامل اجتماعی
 (. 1مچنین پیامدهای آن در پنج حوزه اابل احصاء و پیش بینی است )شکل و تبیین است. ه

 

 1400مدل مفهومی تحقیق،  منبع: نگارندگان  -1کل ش 

 قلمرو پژوهش

شهر کیلومتری شهر کرمان ارار دارد.  240( در1395نفر جمعیت داشته )مرکز آمار ایران،  130429شهر جیرفت 
  62610 /300شماره ( نشان داده شده است. طبق مصوبه 2ناحیه شهرداری است که در شکل ) 5جیرفت مشتمل بر 

( در طرح جامع شهر جیرفت دو حوزه 1398)سایت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،  27/11/1393مورخ 
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ها )محدوده کلرود و افه شد. این حوزهرود به شهر جیرفت اضجنوب شهر و حوالی ساحل جنوبی هلیل روستائی در
 محدوده بهجرد( هم به عنوان بخشی از محدوده مطالعاتی هستند.

 
 1400های تحقیق یافته: ماخذ ،های مطالعاتی پنجگانه شهر جیرفتاز سطح ملی تا سطح محدوده پژوهش المرو مواعیت -2 شکل

 هایافته

درصهد  59درصهد زن و 41نمونه این پژوهش،  385دهد: از میان می ها نشانجنسیت نمونه های توصیفی:الف( یافته
 ساله هستند. 65تا  45ها هم نمونه %21ساله و  44تا  25ها نمونه %66ساله هستند. 24تا  15نمونه ها  %10مرد هستند. 

کهدام اشهر وضعیت اشربندی اجتماعی: یک گویه در پرسشنامه گنجانده و از فرد نمونهه سهؤال شهده، خهود را جهزو 
گزینه، از خیلی پهایین تها خیلهی بهاال ههم ارائهه گردیهد. بها روش  5دانید؟ البته بر مبنای طیف لیکرت اجتماعی شهر می
اند )جمعهاً ها خود را اشر باال دانسهتهنمونه %15درصد از پاسخگویان خودشان را اشر خیلی باال.  5/2خوداظهاری، معادل 

(. %5/23انهد )جمعها هم اشر خیلی پهایین معرفهی نموده %5/6ودشان را اشر پایین و ها خنمونه %17(. همچنین، 5/17%
مالهک  %63ها مسهتاجر، نمونهه %28دانند. به جهت مالکیت مسهکن: نیز اشر متوسط را جایگاه خود می %59البته حدود 

%  62وسیله نقلیه خهانوار: حهدود % آپارتمانی است. از لحاظ مالکیت  20ها وی یی و نمونه %74اند، همچنین مسکن بوده
 نقلیه هستند. لهفااد وسی %27دارای دوچرخه و  %5/2% موتور سیکلت،  8ها دارای خودروی شخصی، نمونه

 های تحلیلی و استنباط آماریفتهیا
م و شدت بر مبنای اهداف تحقیق، اولین موردی که باید مورد تحلیل، ارزیابی و آزمون وااع گردد. میزان بروز وندالیس

آن در شهر جیرفت است. برای اینکه ارزیابی پدیده فود به صورت سرجمع و برای کل انواع وندالیسم انجام شهود، تمهام 
شهاخص شهدت رفتهار »متغیرهای مربوط به بروز انواع مختلف وندالیسم و شدت آن، در االب متغیر جدیهدی بهه عنهوان 

ههای کیب گردید. در گام بعدی ضرورت داشت، مشخص گردد آیها دادهکامپیوت یا ترSPSS افزار توسط نرم« وندالیستی
 ها انتخاب گردد. از این رو مهدلشاخص جدید، نرمال هست یا خیر، تا مدل استنباط آماری مناسب وضعیت نرمالیتی داده
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ده شده و بها سهطح ( آور1نتایج آزمون با این دو مدل در جدول )برداری گردید. ویلک بهرهکولموگرف اسمیرنوف و شاپیرو
 نرمال به کارگرفته شود. های غیرهای مناسب جهت دادهها رد شد. پس باید مدلنرمال بودن داده 000/0معنی داری، 

 های شاخص شدت رفتار وندالیستی در پنج محله شهر جیرفتمون نرمال بودن دادهزآ -1جدول 

 مدل شاپیروویلک2  1مدل استنباط آماری کولموگروف سمیرنوف

داریسطح   معنی درجه آزادی آمار 377 تعداد  

58/3 میانگین a,b پارامترهای نرمال  999/0  377 000/0  

104/1 انحراف معیار   

ایبیشترین تفاوت کرانه 204/0 مطلق   

183/0 مثبت  

-204/0 منفی  

204/0 آماره آزمون  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0/000c 

a.                      آزمون فرض نرمال بودن b. محاسبه شده از داده                 c (Lilliefors) نسخه اص ح شده با 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

هها دهد که انتخاب محدوده( آشکارا نشان می2های پنجگانه درجدول )سنجی متدلوژیک انتخاب محدودهنتایج اعتبار
های مطالعاتی بها میهزان بندی پنجگانه محدودهها کام  معتبر و درست بوده است. به این دلیل که سطحبندی آنو سطح

های مطالعاتی بندی محدودهداری با سطحبد، ارتباط معنیخوب تا خیلیشان، از خیلیرضایت شهروندان از وضعیت زندگی
، 1درصد شههروندان سهاکن در محهدوده  73(  بالغ بر 3ول )ای جددارد. برپایه نتایج تحلیل مقایسه 5تا سطح  1از سطح 

بهه  5و  4و  3و  2های دانند. لیکن این نسبت برای سهاکنان منطقههشان را خوب تا خیلی خوب میوضعیت محل زندگی
بندی ای بهین سهطحدرصهد بهوده اسهت. همچنهین تحلیهل مقایسهه 1درصهد و  3درصهد،  16درصد،  41ترتیب برابر با 

سوادی )زیردیپلم و دیپلم( در محدوده مطالعاتی بر پایه دو نقشهه در سوادی و کمای مطالعاتی و میزان پدیده بیهمحدوده
های سوادی )زیر دیپلم و دیپلم(، در هر یک از محدودهسوادی و کمدار شاخص بی(، به روشنی بیانگر پیوند معنی3شکل )

 ها است.  مراتبی آنبندی سلسلهپنجگانه مطالعاتی با سطح

 بندی پنج محدوده مطالعاتی و شاخص رضایت شهروندان از زندگی در محله خودتیجه سطح -2جدول 
 376های معتبر               = داده

 7های از دست رفته    = داده
 383جمع کل داده ها             = 

 راضی خود محله در زندگی از حد چه تا کلی طور به

 هستید؟

 جمع نمونه ها خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد

ی بندی پنج محدوده مطالعاتی بر مبناسطح
 و بنگاهاضاوت کارشناسان، مطلعین محلی 

 ام ک

   - باال تراز خیلی محله
 بهشتی

 74 10 41 23 0 0 تعداد

 100 5/13 4/55 1/31 0 0 درصد

  - باال نسبتاً تراز محله
 رجائی

 76 6 30 36 3 1 تعداد

 100 9/7 5/39 4/47 9/3 3/1 درصد

 – محله عمدتاً  متوسط

 گلبهار

 76 0 12 52 12 0 تعداد

 100 0 8/15 4/68 8/15 0 درصد

 –تراز پایین  نسبتاً محله
 رهجرد

 76 3 7 36 27 3 تعداد

 100 9/3 2/9 4/47 5/35 9/3 درصد

 74 1 3 19 29 22 تعداد  -خیلی تراز  پایین  محله

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 ..Kolmogorov-Smirnova 
2. Shapiro-Wilk 
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 100 4/1 1/4 7/25 2/39 7/29 درصد کلرود

 جمع
 376 20 93 166 71 26 تعداد

 100 3/5 7/24 1/44 9/18 9/6 درصد

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 
 1400های تحقیق منبع: یافته ها،در محدوده سوادو تطبیق با میزان شاخص  پژوهش هایبندی محدودهسطح -3 شکل

 بندی پنج محدوده مطالعاتی و شاخص رضایت شهروندان از زندگی در محله خودنتیجه سطح  -3جدول 

 376های معتبر             = داده

 7های از دست رفته    = داده
 383جمع کل داده ها          = 

 خود محله در زندگی از حد چه تا کلی طور به

 هستید؟ راضی

 خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد
جمع نمونه 

 ها

سطح بندی پنج محدوده مطالعاتی بر مبنای اضاوت 
 ام ک کارشناسان، مطلعین محلی  و بنگاه

 - باال تراز خیلی محله

 بهشتی  

 74 10 41 23 0 0 تعداد

 100 5/13 4/55 1/31 0 0 درصد

  - باال نسبتااًتراز محله
 رجائی

 76 6 30 36 3 1 تعداد

 100 9/7 5/39 4/47 9/3 3/1 درصد

 - محله عمدتاً  متوسط
 گلبهار

 76 0 12 52 12 0 تعداد

 100 0 8/15 4/68 8/15 0 درصد

تراز پایین  نسبتاً محله
 رهجرد -

 76 3 7 36 27 3 تعداد

 100 9/3 2/9 4/47 5/35 9/3 درصد

خیلی تراز  پایین  محله
 کلرود  -

 74 1 3 19 29 22 تعداد

 100 4/1 1/4 7/25 2/39 7/29 درصد

 جمع
 376 20 93 166 71 26 تعداد

 100 3/5 7/24 1/44 9/18 9/6 درصد

 1400های تحقیق، منبع: یافته

از دیهدگاه شههروندان، بهر  :تحلیل رابطه میزان و شدت رفتار وندالیستی در شهر جیرفت از دیدگاه شههروندان

دههد کهه شههروندان معتقدنهد، نشهان میمیزان بروز وندالیسم در شهر جیرفت ( 4ای لیکرت )جدولگزینه 7مبنای طیف 
 3/44گری( در شهر جیرفت کمتر از حد متوسهط اسهت. بهه ایهن اعتبهار کهه میزان بروز و شدت رفتار وندالیستی)تخریب
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ههم، مشهاهده  %8/16اند. در مقابهل کم، و هیچگاه دانستهپاسخگویان، میزان مشاهده وندالیسم در جیرفت را، کم، خیلی
داری ایهن نتهایج، ضهرورتاً از اند. برای آزمون سطح معنیزیاد و وحشتناک اع م نمودهخیلی زیاد، وندالیسم در جیرفت را،

 گردد.های غیرنرمال استفاده میمدل استنباط آماری مناسب داده

 ای لیکرتگزینه 7مبنای طیف میزان بروز وندالیزم در شهر جیرفت از دیدگاه شهروندان بر   -4جدول  
)دادهسایر  وحشتناک خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هیچگاه 

 دست از های
  رفته(

 جمع

 383 6 4 7 52 146 114 38 16 تعداد

 100 6/1 1 9/1 8/13 7/38 2/30 1/10 2/4 درصد

 1400های تحقیق، منبع: یافته

استفاده شد. نتیجه  2«تست نشانه»های غیرنرمال مناسب نیست؛ مدل استنباط آماری برای داده 1تک گروهی Tمدل
های کهوچکتر از میانهه، بزرگتهر از هست. لذا با عنایت به تعداد داده -843/6معادل   Zدهد( نشان می5آزمون در جدول )

 000/0داری ز شاخص میانهه اسهت و در سهطح معنهیتر ا، میزان وندالیسم در شهر جیرفت پایین3میانه و مساوی با میانه
 شود.(، فرض باالبودن وندالیسم در شهر جیرفت رد می05/0)کمتر از 

 غیرنرمال هایداده یژهو« تست نشانه» یناپارامتر یبا مدل استنباط آمار  یرفتدر ج یسمآزمون شدت وندال یجنتا-5جدول 

 Null hypothesis -فرضیه صفر یا خنثی آزمون z سطح معنی داری

 شاخص وندالیسم  در کل شهر جیرفت 4های مرتبطتست نشانه نمونه -843/6 000/0
    

  تعداد نمونه فراوانی ها

 وضعیت شاخص وندالیسم در

 کل شهر جیرفت 

 نشانه آزمون  > شاخص وندالیسم در کل شهر جیرفت .5a  168 aتفاوتهای منفی

وندالیسم در کل شهر جیرفتشاخص  .6b  63 bتفوتهای مثبت  نشانه آزمون   < 

 نشانه آزمون  = شاخص وندالیسم در کل شهر جیرفت کل .7c 146 cبرابری

  377 جمع

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 یرفتشهر ج هایمحله سطح در یسموندال یدهپد یفضائ پراکنش تحلیل

هها بها دادههای شهر جیرفت، در آغاز، نرمال بهودن برای آزمون وضعیت توزیع فضائی پدیده وندالیسم در سطح محله
داری هها )در سهطح معنهیدهد؛ توزیع داده( نشان می6اسمیرنف ارزیابی گردید. نتایج آزمون )جدول )-تست کولموگروف

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. One sample T test 
2. Releted sapmles sign test 

3  . median 

4  . Related samples sign test 

5  . Negative Differences 

6 . Positive Differences 

7.Ties 
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والیس، انتخهاب ضرورتا مدل ناپارامتری کروسکال 1آنالیز واریانس،این به جای استفاده از مدل بنابر( نرمال نیست. 000/0
  گیرد.و برای آزمون فرضیه مورد استفاده ارار می

 هاداده یعبودن توزآزمون نرمال یبرا یتک گروه یرنوفتست کولموگروف، اسم -6جدول 
 شدت رفتار وندالیستی در شهر جیرفت»شاخص کل 

 محله مورد مطالعهو شاخص داده های متغیر پنج 

کل شدت رفتار تخریبی 

 کدکذاری.شده

پنج محله مطالعاتی 

 شهر جیرفت

 383 377 تعداد

a,b 58/3 پارامترهای نرمال  58/3  3 

104/1  104/1  413/1  

ایبیشترین تفاوت کرانه  204/0  204/0  162/0  

183/0  183/0  162/0  

204/0-  204/0-  162/0-  

204/0 آماره آزمون  162/0  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0/000c 0/000c 

a. هابودن دادهآزمون فرض نرمال     b. هاادهمحاسبه شده از د   c. (Lilliefors) نسخه اص ح شده توسط لیلی فورس 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

گفته شد و  روش تحقیقها و محله مطالعاتی منتخب شهر جیرفت، اب  در مبحث داده 5بندی یند انتخاب و سطحآفر
( که بهرای تحلیهل پهراکنش فضهایی 4( و شکل )8و  7طبق نتایج آزمون کروسکال والیس )جدول )نیازمند تکرار نیست. 

های شههر جیرفهت بکهار گرفتهه شهد، آشهکار گردیهد؛ در سهطح محلهه در سطح« شاخص تلفیقی رفتارهای وندالیستی»
داری، ناهمگن است. از این رو فرض یکسهان ار وندالیستی، به گونه معنیهای شهر جیرفت، میزان بروز و شدت رفتمحله

رد شد. بدیهی است، ت ش گردد عوامل هم 000/0داری بودن میزان بروز رفتار وندالیستی در شهر جیرفت با سطح معنی
 ریزی شهری هست. پیوند رفتار وندالیستی جستجو گردد. چرا که پراکنش فضایی این پدیده در ص حیت تخصصی برنامه

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 رفتیج محله 5 سطح در  یستیوندال رفتار شدت شاخص پراکنش یداریمعن آزمون - 8 جدول
A B   آماره های تست کروسکال والیس 

 301/32 کای دو

 2 درجه آزادی

 000/0 .داری فرض شدهمعنیسطح 

     B    متغیر گروهبندی = محله  (Kruskal Wallis Test )a 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1.Analysis of variance or one way-anova 

جیرفت پنجگانه  هایدر محله یسم،وندال یازمون پراکنش فضائ یجنتا  -7 جدول
 Kruskal-Wallis Testوالیسبا مدل کروسکال

های پنجگانه محله

 مطالعاتی 

تعداد 

 نمونه

میانگین شدت رفتار 

 وندالیستی

 

 شاخص کل شدت رفتار وندالیستی

 

 03/139 77 بهشتی

 18/170 76 رجائی

 17/200 75 گلبهار

 16/215 77 بهجرد

 42/220 74 کلرود

 - 377 محله 5جمع 
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 فضایی محالت جیرفت با میزان وندالیسم-های اقتصادی، اجتماعی و کالبدیتحلیل رابطه ویژگی

در باشهد. همپیوند آن می رابطه وندالیسم و عواملبر مبنای اهداف پژوهش، سومین گام تحلیل، ارزیابی و آزمون،  - 

را  و شدت آن در شهر جیرفهت میزان بروز وندالیسماین مرحله از فرآیند پژوهش، ت ش گردیده تا مشخص گردد که آیا 
های شهر جیرفهت، توضهیح داد و محله« فضایی-اجتماعی و کالبدی-جایگاه ااتصادی»از طریق شاخصی به نام توان می
های منتخب، م حظاتی وجود داشهت کهه عبارتنهد از : اوالً در سطح محله« بروز وندالیسم»رابطه میزان بینی نمود. پیش

ای لیکهرت )شهامل: روز وندالیسم، در االب طیف هفهت گزینههها نرمال نیست. رانیاً متغیر وابسته یعنی شدت بتوزیع داده
بنهدی زیاد، وحشتناک( اندازه گیری شده است؛ لیکن متغیر مستقل یعنی سطحکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیهیچگاه، خیلی

ترین بهه فضایی( دارای پنج گزینه هست )بهه ترتیهب از بهاال-های اجتماعی، ااتصادی و کالبدیهلفها )بر مبنای مؤمحله
کل مسهتطیل اهرار هها در جهدولی بهه شه(  این داده5، سطح4، سطح 3، سطح 2، سطح 1ترین سطح شامل سطح پایین

ههای تحقیهق دارای مقیهاس واحد است؛ همچنهین داده 370ها زیاد و حدود باشد. رالثاً تعداد نمونه( می5در  7میگیرد که)
 .باشندای میترتیبی یا رتبه

ویژگی فود، مدل استنباط آماری ناپارامتری کروسهکال والهیس اسهتفاده شهد کهه در وااهع  4نایت به رو، با عاز این 
دهد، ارتبهاط میهان ( نشان می9نتیجه آزمون در جدول ) یا بعضا مدل کای دو هست؛ ANOVAجانشین مدل پارامتری 

مثابهه متغیرههای مسهتقل از یکسهو، بها کالبدی به -های اجتماعی، ااتصادی و فضاییهها بر مبنای مؤلفبندی محلهسطح
تأیید گردیهد. بهه  000/0داری شاخص شدت بروز وندالیسم در محله از سوی دیگر، به مثابه متغیر وابسته، در سطح معنی

( پیونهد معکهوس دیهده 4شکل )و میزان مطلوبیت کیفیت زندگی  دیپلم و دیپلم(سوادی )سواد زیر عبارتی میان متغیر کم
  شود. می

 (یسکروسکال وال-یانه)تست م یسمبروز و شدت وندال یزانبا م هامحله بندیسطحآزمون رابطه  نتایج -9 ولجد

شلخص تلفیقی 

میزان بروز و شدت 

 رفتار وندالیسیتی

 بندی پنجگانه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله های شهر جیرفتسطح

 - نامناسب خیلی محله

 کلرود 

  نامناسب محله نسبتا

 بهجرد  -
 گلبهار-متوسط محله

 - باال تراز نسبتا محله

 رجائی

 - باال تراز کام  محله

 بهشتی 

 5 6 10 14 29 بزررگتر از میانه

کوچکتر یا مساوی 
 میانه

45 63 65 70 70 
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 یسمبروز و شدت وندال یزانها با ممحله یو کالبد یاجتماع ی،ااتصاد یبندآزمون رابطه سطح یجنتا -9 دنباله جدول
 (یسکروسکال وال-یانه)تست م

 aآزمون  یهاآماره    یسیتیبروز و شدت رفتار وندال یزانم یقیآزمون شلخص تلف یهاآماره

 377 تعداد

 4 میانه

 b  860/37 کای مربع

 4 آزادی درجه

 000/0 مجانب داری معنی سطح

    a –محله  یگروهبند متغیر

 bهست.  4/12مورد انتظار  یفراوان یندارندو کمتر 5مورد انتظار کمتر از  ی%( فراوان 0/0) صفرسلول

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 محله یو کالبد یااتصاد ی،اجتماع هایمولفهو  یسمارتباط شدت بروز وندال-یسآزمون کروسکال وال یجنتا -10 جدول
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a,b

 های آزمون آماره  

 والیسکروسکال 

مولفه وضعیت خدمات، 

 تاسیسات و تجهیزات شهری

مولفه وضعیت اشتغال و 

 اقتصاد

مولفه وضعیت آموزش 

 و بهداشت

 065/35 873/47 901/36 کای دو برای کروسکال والیس

 4 4 4 درجه ازادی

داری سطح معنی  000/0 000/0 000/0 

a. Kruskal Wallis Test           b. وندالیسم در محله = متغیر گروهبندیمؤلفه شدت شیوع    

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 
 

 1400، های تحقیق: یافتهمنبع لم و دیپلم( با شاخص کیفیت زندگی،سوادی )زیر دیپتحلیل تطبیقی شاخص بیسوادی و کم -4شکل 

هایی از وندالیسم مربوط بهه محهدودههای تحقیق، بیشترین میزان بروز نکته اابل توجه این است که برمبنای یافته
(  5های موضوعی شماتیک در شهکل )سوادی در آنجا بیشتر رخنمون دارد. مقایسه نقشهسوادی یا کمشهر جیرفت که بی

های مطالعاتی و میزان کیفیت زندگی شهروندان رابطه دهد بین شاخص میانگین سطح سواد شهروندان محدودهنشان می
داری ؛ اما میان رابطه کیفیت زندگی شهروندان با میزان بروز وندالیسم هم رابطه معکهوس و معنهیشودمعکوسی دیده می

 وجود دارد. 
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 1400های تحقیق، منبع: یافته محدوده مطالعاتی تحقیق، 5یزم در میزان بروز پدیده وندال -5شکل

 گیرینتیجه

 ای به شرح زیر است:گردید. نتایج این ارزیابی مقایسههای پژوهش کنونی، با تحقیقات مشابه ارزیابی یافته    

های شهود؛ بها یافتهه( که وندالیسم به اصد لذت توسهط ونهدال انجهام می52: 2019)1های تحقیق فتایکربا یافته         
همکهاران،  دارانی وهای رفیعیپذیرها، با یافته(، مبنی بر ضرورت و اهمیت پایش محله و وضعیت آسیب94: 2019)2بدلند
های تحقیق (؛ در خصوص اهمیت خسارات مالی هنگفت ناشی از وندالیسم بر دوش مدیریت شهری، با یافته351: 1393)

: 3ریختگی فیزیکی و اجتماعی در پارکها )داگ سهمداگ س، مبنی بر بازتاب وندالیزم در فضاهای عمومی و اخت ل و به
ای وندالیزم، و خسارات بهه نماهها و ابنیهه ماننهد مورد تلقی گرافیتی به عنوان گونه( در 2017) 4های گومزبا یافته ؛( 119

-(، در خصهوص نشهانه3055: 2018) 5های ماهروستغییرات فیزیکی؛ همچنین با یافتهآلودگی شیمیایی، تبعات جانبی و 

ی بی نظمی اجتماعی، و عدم های فیزیکی وندالیزم و ادراک عدم امنیت و ترس در فضاهای پارک، که نشانگر سطح باال
(، به لحاظ ارتباط میان میزان خشونت و ادراک ایمنی در محلهه و 46: 2015و همکاران ) 6های توماکنترل است.  با یافته

  شود.همسانی دیده می نشانگان افسردگی برای همه از جمله برای سالمندان
در شههر جیرفهت  اپارامتریک نشانگر این است که اوالو ن نتایج پژوهش و تحلیل، آزمون و استنباط آماری پارامتریک

 ال اول پژوهشباشد. بنابراین فرض اولیه که در پاسخ به سؤی اندکی کمتر مواجه میشیوع وندالیسم، در حد متوسط و حت

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1.Pfattheicher 
2. Badland 
3.Douglas 
4.Gomes 

5.Mahrous 

6.Toma 
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شهد. ههدف رد  000/0داری مبنی بر باال بودن میزان وندالیسم در شهر جیرفت مطرح بود، تایید نگردید و در سطح معنی
ای منتخهب( تحلیهل و ارزیهابی هدوم تحقیق این بود که، وضعیت پراکنش فضایی وندالیزم در سطح شهر جیرفت )محلهه

نتایج تحلیل و آزمون )با مدل استنباط آماری غیر پارامتریک کروسکال والیس( نشان داد؛ پهراکنش فضهائی پدیهده  گردد.
 یهد؛گرد ین مشهخصبهرا متفاوت و ناهمسان اسهت. بنها 000/0داری های شهر جیرفت در سطح معنیوندالیسم در محله

های مختلف شهر جیرفت با شیوع یکسان پدیده وندالیزم مواجه نیستند. تا این مرحله از پژوهش هنوز عامل مهورر و محله
تنباط آمهاری پیوند با وندالیسم در سطح شهر جیرفت، آشکار نگردیده است. طبق نتایج تحقیق و آزمون با مدلهای اسههم

های اجتماعی، ااتصادی و کالبدی ههر محلهه بها شهدت شهیوع وندالیسهم در آن محلهه ناپارامتریک، میان وضعیت مولفه
ها، شهر جیرفت بر خ ف فرضیه اول، بها شهیوع گسهترده بندیوجود دارد. طبق جمع 000/0داری ارتباطی با سطح معنی

پیمایشی کنونی )مشخصا نتایج آزمون فرضهیه سهوم و نیهز نتهایج ازمهون  های تحقیقوندالیسم مواجه نیست. لیکن یافته
کند. به این اعتبار که بر مبنای تحلیل پراکنش فضایی شناختی پدید وندالیسم را تایید میفرضیه دوم(، آشکارا تبیین جامعه

ر بها وندالیسهم مواجهه اسهت. و پدیده وندالیزم، هر محله که وضعیت اجتماعی، ااتصادی و کالبدی نامناسبتری دارد؛ بیشت
گانه فود )اجتماعی، ااتصادی و کالبهدی( اسهت. بهه ایهن اعتبهار تبیهین ارتباطی معکوس بین وندالیسم و مولفه های سه

شناختی وندالیسم تایید نشد، چرا کهه شناختی وندالیسم تایید و تبیین ورارتی و بیولوژیک وندالیسم و نیز تبیین روانجامعه
گر، عمهدتا محصهول شخصهیت جبهری و نده هر گونه اخت ل سادیستیک در شخصیت فرد وندال یا تخریببه زعم نگار

 پذیری و یادگیری است. ژنتیک او نیست بلکه محصول فرایند جامعه
بها افهراد ینکه پژوهشگر اادر نبود مستقیما به صورت مشخص دو چیز بود. اول ا  های تحقیق:مشک ت و محدودیت

تغییهر در ابهزار تحقیهق از  ها و اط عات از آنها دریافت نمایهد. چهرا کهه مسهتلزم گر مصاحبه و دادهتخریبوندالیست یا 
محله مورد نظر کنونی، به فضهاهای تمرکهز و دسترسهی بهه  5پرسشنامه به مصاحبه عمیق، و تغییر محدوده مطالعاتی از 
یت همکاری شهروندان و زمان و انرژی زیهادی کهه مصهروف دارالتادیب، اندرزگاه و ندامتگاه بود. دوم، دشواری و محدود

 جلب اعتماد و تاکید بر صداات پاسخگویان گردید.

 پیشنهادها
 گردد: ها، پیشنهاد میاالت، اهداف و نتایج آزمون فرضیهبا عنایت به سؤ

تر توسهعه بها تهراز پهایین هایپذیری به ویژه در محلههالف( برای مقابله با وندالیزم، اص ح و بهینه شدن روند جامعه
ها، مراکهز ااتصادی و اجتماعی و کالبدی، در اولویت ارار گیرد. این رویکرد ع وه بر مدرسهه، معطهوف بهه نقهش رسهانه

هها، ورزشهکاران، باشند ماننهد سهلبریتیفرهنگی، نهادها، افراد دارای مرجعیت و منزلت و افرادی که احیانا نقش نمونه می
سهازی ا فرهنهگگرهها به. هست. ب( نظارت اجتماعی و فشاراجتماعی در مقابل وندالیستها یها تخریبنخبگان، مساجد، ..

عمومی در اولویت ارار گیرد. ج( تدوین و تصویب اانون و موازین برای مقابله ااطع با وندالیزم )به ویژه در زمینهه شهدت 
پیامد نسبی رفتارشان ترس داشته باشند. د( با هر گونهه  برخورد و اجرائی شدن موازین( تقویت گردد تا افراد وندالیست، از

شهود. همچنهین رفتار وندالیستی در کمترین زمان ممکن برخورد شود؛ چون تاخیر در برخورد باعث کم شهدن ارهر آن می
لیزم بها تبعات وندالیسم، با سرعت ترمیم، بازسازی، عادی سازی و برای استفاده مجدد آماده شود. از جمله در زمینهه ونهدا

 رنگ و حکاکی و آرار هر اادام نوشتاری خیلی زود برخورد و حذف و ترمیم و عادی سازی شود. 
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 586.-569تهران، صص ،4 ٔە، شمار4 ٔەریزی شهری، دورهای جغرافیای برنامه، پژوهشمطالعه موردی: شهر تبریز

شناسی رفتارهای وندالیستی، مورد مطالعه: شناسی و شیوعمطالعه گونه(. 1395کردکریمی، امیر و روشنایی، علی )
، 9ۀ شمار ،5شناختی معاصر، دورۀ های جامعهفصلنامه پژوهش ، دوناحیه یک همداندانش آموزان دوره متوسطه 

 .53-74صص

ساله شهر  20تا  15وندالیسم و جوانان مطالعه موردی: جوانان  .(1395کریمی منجرموئی، یزدان؛ فرهمند، مهناز )
 .187-206صص ،2 ۀ، شمار5 ۀفرهنگی، دور -، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعیلردگان

های اخالقی و رابطه آن با نقش رسانه در انتقال ارزش  (.1390کشکر، سارا؛ کارگر، غ معلی، خورشیدی، رضا )
 . 71-105، صص 4 ۀ، شمار18 دورۀ، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، وندالیسم در فوتبال

های یک تحقیق، نامه علوم اجتماعی، : مروری بر یافتهمبانی نظری و تجربی وندالیسم(. 1379تبریزی، علیرضا )محسنی

 .193 -227صص ، 16 ۀ، شمار8 دورۀ

وندالیسم  ثر بر گرایش بهبررسی عوامل اجتماعی مؤ (.1391دی، سیروس، نیکخواه، زهرا )اصغر؛ احم ،میرفردی
-206، صص 3ۀ ، شمار23 دورۀشناسی کاربردی، ، جامعهآموزان دبیرستانی شهر یاسوج)خرابکاری( در بین دانش

185. 

د، پژوهش اجتماعی، نامه کارشناهی ارشه، پایانمطالعه علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان(. 1390نادری، آرزو )

 .سینا همدان، استاد راهنما دکتر اسداهلل نقدیدانشگاه بوعلی

وندالیسم بین دانش عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثّر بر گرایش به (. 1391پائی، محمدباار )نواح، عبدالرضا؛ کوه
  .132-143، صص 2 ۀ، شمار4 دورۀ، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، آموزان دبیرستانی شهر اهواز
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