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  دهیچک

های وندالیستی دیوار نویسیهدف از پژوهش حاضر نقش تبلیغات انتخاباتی در 
روش . استهای کنترل و مقابله با آن روش آباد و نیزفضاهای عمومی شهر خرم

 به. استتحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی  -تحقیق حاضر توصیفی
آباد تحقیق شامل جمعیت شهر خرمجامعه آماری ، موضوع ترقیدقبررسی  منظور

 11ناحیه و  32، منطقه 2( که دارای 212.013) 1231طبق آمار سرشماری سال 
براساس نفر  280محله شهری است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

 کرونباخ آلفای ضریب از پایایی سنجش برای ای انجام شد.گیری خوشهنمونه
 کارشناسان امور شهری استفاده ینظرسنج ازنامه سشپر( و جهت روایی 823/1)

، های وندالیستیدیوار نویسیمطالعه نقش تبلیغات انتخاباتی در  شده است.
بررسی اثرات وندالیسم در شهر  منظور بهشود. نوآوری این پژوهش محسوب می

یی که توسط کارشناسان مسائل شهری تکمیل شد؛ از هانامهپرسشبا استفاده از 
عوامل وندالیسم در شهر  نیترمهم یبندرتبهبه  ELECTEREریق مدل ط

یی که موجب از هادیوار نویسیین تربیشنتایج تحقیق نشان داد که  پرداخته شد.
مربوط به تبلیغات ، بین رفتن حقوق شهروندان و نیز صدمه به مبلمان شهری شده

های وندالیستی نویسی دیواراست و سایر انتخاباتی نامزدهای این شهر بوده 
بیش ، گرفتهانجامهای است. بنابر بررسیین مقدار را به خود اختصاص داده ترکم
آباد مربوط به تبلیغات نامزدهای های شهر خرمدیوار نویسیدرصد  22/18از 

 .استانتخاباتی 
 

 یدیواژگان کل
 .دآباخرم، فضای عمومی، وندالیسم، دیوار نویسی، تبلیغات انتخاباتی

 

Abstract 

The purpose of this study is the role of Election 

Advertisement in vandalism murals in public spaces of 

Khorramabad and also methods of control and counteraction. 

The method of the present research is descriptive-analytical 

and based on documentary and survey studies. In order to 

study the subject more closely, the statistical population of the 

study includes the population of Khorramabad according to 

the 2016 census (373,416) which has 3 districts, 23 districts 

and 77 urban neighborhoods and the sample size using 

Cochran's formula is 384 people based on sampling. 

Clusters were done. Cronbach's alpha coefficient (0.839) was 

used to assess the reliability and a survey of urban experts was 

used to validate the questionnaire The study of the role of 

election campaigns in vandalism graffiti is an innovation of 

this research.To assess the effects of vandalism in the city 

using questionnaires completed by urban experts; The 

ELECTERE¬ model ranked the most important vandalism 

factors in the city.The results of the research showed that the 

most graffiti that caused the loss of citizens' rights and also 

damaged the urban furniture was related to the Election 

Advertisement of the candidates of this city and other 

vandalistic graffiti had the lowest amount. According to 

surveys, more than 58.33% of the murals in Khorramabad are 

related to the candidates' Election. 
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 مقدمه
. کندیال عمومی و خصوصی را فراهم مو تخریب امو بیشهری و اجتماعی است که موجب آس یهاطیوندالیسم یك پدیده مخرب در مح

اخوان  )یشمی و مادی و معنوی بود یهانهیوارده با کمترین هز یهابیبرای کنترل آس ییهادر توسعه شهری پایدار همواره باید دنبال راه
 مخاطره به را جامعه امنیت و سالمتی تنها نه که است اجتماعی مسئله و بزهکارانه رفتار، کجروی یك، وندالیسم (.1: 1233، گوران

 (.831: 1231، کریمیکند )یم هم تحمیل را گزافی یهانهیهز بلکه، اندازدیم

بهره مادی مرتکب  گونهچیکه افرادی بدون ه هستند یابخشی از رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه، نه در جامعهیاگرارفتارهای تخریب
، دارد اجتماعی که خاصیتی فراگیر و جهانی ه. این پدیدکندیزیادی بر پیکر جامعه تحمیل م یهاخسارت چنین رفتارهایی .شوندیآن م

 (.1: 1231، و همکاران حیدری)است  و با توسعه شهرنشینی در ابعاد مختلف گسترش بسیار یافته شودیم هوندالیسم نامید
 اطالعات ثبت نظام که جوامعی در است.یافته  ایبروز گسترده و ظهور مدرن جوامع در خصوص به اجتماعی آسیب یكعنوان به وندالیسم

 و شوندمی این اقدامات از ایگسترده خسارات متحمل جامعه مختلف هایبخش ساالنه که است آن از ها حاکییافته، دارند منظمی و دقیق
نهادهای  سوی از که ارقامی و آمار .اندکرده وارد آسیب هاآن هب هاکه وندال شودمی اشیایی جایگزینی و تعمیر صرف دالر هامیلیون هرساله
 در که است ییهابیآستنوع  و گستره دهنده نشان یخوب به و و قابل توجه است آورسرسام، شودمی مختلف ارائه کشورهای در رسمی
 (. 83: 1283، دقاقلهاست ) ساری و جاری عجوام در روزه هر و دارد تفریحات وجود و بهداشت، آموزش، ستیز طیمح، خدمات یهابخش

 نظام خشك مقررات تحمیل و نیز ماشینی زندگی و شهری تمدن بسط با و دارد شهرنشینی رشد در ریشه که است ایپدیده وندالیسم
 اقتصادی و اعیاجتم خسارت باعث شهری خدمات قلمرو در و محیط شهری در نابهنجاری این است. افتهی شیافزا، جدید دوره در شهری
 (. 118: 1231، فتحیاست ) تعارض در اجتماعی نظام مسلم اصول با و دارد پی در مخربی آثار فردی و حیات اجتماعی برای و شده فراوانی

هری های شنویسی رساند. دیوارهای وندالیستی نیز از انواع وندالیسم است که آسیب فراوانی به سطوح و دیوارهای شهری مینویسی دیوار
 مردم زا نفر هاونیلیم مستمر دید در معرض شهرها شکل و سازد. سیماکه چهره شهر را نازیبا می استها و ... یادگاری، شامل تبلیغات مشاغل

 (.81: 1283، صالحی) گذاردتأثیر می مردم هیروح بر دید قیاز طر دیگر چیز هر از بیش و دارد قرار
 که شودمی مواردی اطالق به و است تجهیزات و مبلمان شهری، لیوساتخریب هرگونه  معنای م بهوندالیس یا شهری اموال به صدمه

 با که همگام است شهری جوامع و معضالت مشکالت از یکی مسئله این .کندمی دیگران مبادرت اموال و عمومی تخریب اموال به شخص
 است.  آمده وجود مختلف به جوامع بین رد فرهنگ شهرنشینی نشدن درونی و شهر زده شتاب توسعه و رشد

 دیواروسیله از جمله تخریب به، که موجب افت کیفیت محیط شود فضاهای عمومی شهریتخریب  هرگونه، با توجه به تعاریف ذکر شده
، پدیده وندالیسم ز آنجا کها آید وشمار میآباد از شهرهای گردشگر پذیر کشور بهخرمکه این گردد. باتوجه بهمحسوب میوندالیستی ، نویسی

بنابراین ، این شهر گردد هایتواند موجب اتالف بخش زیادی از سرمایهنازیبا ساخته و می، کننده را در برابر دید هزاران بازدید شهر شکل و سیما
  رسد.به نظر میضروری  در این زمینهانجام پژوهش 

آباد های وندالیستی فضاهای عمومی شهر خرمدیوار نویسی خاباتی تا چه میزان درتبلیغات انت است کهاین اصلی پژوهش  سؤالاین بنابر
های وندالیستی فضاهای عمومی شهر دیوار نویسی؟ در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش تبلیغات انتخاباتی در ندهست مؤثر

پژوهش  نیا ینوآور، یستیوندال هایدیوار نویسیدر  یانتخابات غاتیبلمطالعه نقش تو  استهای کنترل و مقابله با آن روش آباد و نیزخرم
 .شودیمحسوب م

 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
 وندالیسم

 هر این قوم به .ستندیزیم پنجم میالدی قرن اروپای که در است که نام قومی بوده شده گرفته «وندال»عنوان از 1وندالیسم واژه لغوی ریشه

-می بین از و کرده را تخریب آنان حمل رقابلیغ آثار و اشیا بردند ومی غارت به را آن اموال ساکنان، شدندیم وارد هک شهری سرزمین و

، عمومی اموال تخریب و هرگونه شود اطالق شهرها در ی تخریبیهااقدام و اعمال بر هاآن نام شد که سبب، قوم این تخریبی ویژگی .بردند
 (.10: 1281، فداییباشد ) آنان یاد و یادآور نام

                                                 
 Vandalism.1  
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 ها گروهیوندال: نویسدیم( 3112فرهنگ النگمن )است.  شهری امکانات و وسایل و اماکن تخریب معنای به «وندالیسم» لغوینظر  از
 و پرخاشگری ادایج در مهم هانگیز دو، عدالتییب و اجحاف احساس و دهندیم نشان خود از ایپرخاشگرانه و یزآمخشونت اعمال که هستند

 بدون که یرندبربگ در را کارانیتجنا تا ین شهروندانترآرام و ترینیعاد از یاگستره توانندیم هاآن. ستا هاوندال هویرانگران یخرابکار
اند دانسته گروهی یا انبوهه، جماعت حالت شدید را وندالیسم (.3112، من)فرهنگ النگ زنندیم جنایت به دست، شغلی یا مالی هاییزهانگ
 انجام ویرانگری و تخریبیتحرکات  و گیرندیم قرار همدیگر تأثیر تحت، آنی شکلبه، هدفیب و نیافته سازمان تجمع تصور به که
 ازآمده است.  وجود به مختلف جوامع بین در شهرنشینی فرهنگ شدن یو درون شهر هزدشتاب هتوسع و رشد با همگام وندالیسم. دهندیم

 از متشکل نظام طریق از، ارتباط برقراری به قادر افراد آن در که شودیم یاد اجتماعی یآشفتگ یا انحرافعنوان به شهری هاییخرابکار
 (.83-81: 1231، همکاران و )نبوی آورندیم روی نابهنجار رفتارهای به خود درونیاحساسات  و هیجانات بروز در و نیستند مشترک قواعد

محیط و عوامل انسانی را ، ها اموالدر شهرها و زندگی شهری است. وندال ویژهبهامل مخل نظم و امنیت عمومی وندالیسم یکی از عو
های خود جهت ی به فعالیتریگباجی و خرابکار، شرارت، یگریوحش، یرانگریواز طریق  هاآن، دهندآماج اقدامات تخریبی خود قرار می

های معناداری تفاوت، و اغتشاش از سوی دیگر سوكربایی از یآدم، ها مانند سرقتو دیگر انواع جرم میان وندالیسم، وجود نیباادهند. می
را شامل شده و  زیچهمهگسترده شود که دیگر وندالیسم  قدرآنبدان توجه شده و موجب شده تا موضوع وندالیسم  ترکمامری که ، وجود دارد

 متفکران توجه مورد اجتماعی مسئله و پدیده یكعنوان به (. وندالیسم1: 1283، خانیعبداله) شودلذا هیچ حوزه مختص خود را شامل نمی
 یهایبنددسته موجب امر این و اندداده قرار یبررس مورد، ی خاصاهیزاو از را پدیده این، آنان از یك ره است گرفته قرار مختلف یهارشته

 و خشونت که معتقدند واقع در و اندکرده اشارهوراثتی  و زیستی عوامل نقش به شلدون، ولومبروز چون متفکرانی .شده است گوناگون
، اندکرده کار زمینه این در که متفکران از دیگر کرد. دسته تبیین هاآن بیولوژیکی به خصوصیات توجه با توانمی افراد را وندالیستی رفتارهای

 فرد نابهنجار رفتارهای که معتقدند، قبل دسته برخالف و دارند دیتأک افراد یوخوخلق و روانی عوامل نقش بر افراد این هستند. شناسانروان

، غریزه تأثیر و نقش به شناسانروان وراثتی. و زیستی نه مشکالت، کرد تبیین فرد درونی مشکالت و روانی عوامل براساس باید را
 و شناسان اجتماعیروان، اندپرداخته مسئله این به که متفکرانی از دسته سومین، تینها در کنند.می روانی اشاره یهاینظمیب و محرومیت

 رفتارهای که معتقدند گروه این اند.کرده را مطرح وندالیستی رفتارهای تبیین در موجود هاینظریه نیترجیرا که هستند شناسانجامعه

 روانی و بیولوژیکی عوامل براساس آن تبیین و شود تبیین محیطی و ماعیاجت به عوامل باتوجه باید و است اجتماعی مسئله یك وندالیستی

 (.138: 1231، فتحی و محمدیدانند )نادرست می را

 گیردمی صورت خاصی یهازهیانگ با امر این است که عامه اموال به زدن ضربه و تخریب به معطوف کنش یاگونهبه وندالیسم، واقع در

 در اجتماعی نهفته و اخالقی قبح یا و قانونی منع و نگرفته نظر در را جامعه یررسمیغ یا قوانین رسمی و جتماعیا کنش قواعد ینوعبه و

-جامعه از بسیاری شود.می مطرح اجتماعی آسیب یك عنوانبه وندالیسم که است منظر همین از گیرد. دقیقامی نادیده را اعمال گونهنیا

 هاییتئوری از یریگبهرهبا  یاگونهبه و دهندمی قرار اجتماعی انحرافات سایر کنار در را وندالیسم، ن ادبیاتهمی از یریگبهره با نیز شناسان

 ادبیات از یریگبهره با و مجموع در .انددهیکوش نیز عمل و کنش این و تبیین تعریف در، کنند تبیین را دیگر هایآسیب اندکرده سعی که

 : وندالیسم برشمرد برای را هایژگیو این توانیم فوق

 است؛ مادی منابع و کاال به دن ضربه و تخریب به معطوف .1

 است؛ عمومی منابع و تأسیسات، آن هدف .3
 ؛شودیم انجام عمدی و آگاهانه .2

 نیست؛ مترتب آن بر جمعی و شخصی نفع گونهچیه .0

 دارد؛ تکرارشونده خصلت، جامعه سطح در و آن کالن شکل در .1

 باشد؛ مستتر ناخودآگاه ضمیر در است ممکن که دارد توزانههنیک و خصمانه خصلتی .3

 (.31-30: 1283، است )دقاقله و کلهر درماندگی و فشارها، هااجحاف قبال در واکنش نوعی .1

 یا غیرمتعارف حرکات یا جنجال و هیاهو با کس هر، مجازات اسالمی قانون 311 ماده طبق گفت باید، وندالیسم از قانون تعریف در
 10 تا و سال یك تا ماه سه از حبس به، دارد باز وکارکسب از را مردم یا شود عمومی آرامش و آسایش، نظم اخالل موجب، به افراد تعرض
 محصوالت یا اجناس و اموال اتالف و نوع غارت هر، اسالمی مجازات قانون 382 ماده براساس، همچنین شد. محکوم خواهد شالق ضربه

 محکوم سال پنج تا دو از به حبس، نشوند شناخته محارب چنانچه، شود واقع غلبه و قهر نحوی به نفر از سه بیش اعتیجم طرف از که
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یا  کال نحو هر به یا تخریب را دیگری غیرمنقول یا منقول عمدا اشیاء کس هر، اسالمی مجازات قانون 311 ماده طبق نیهمچن. شد خواهند
 (.11-10: 1281، شد )فدایی خواهد محکوم سه سال تا ماه شش از حبس به، ازدندیب کار از یا و کند تلف بعضا

 به توانمی جمله آن از و مؤثرند و فرهنگی اقتصادی و اجتماعی عوامل از بسیاری، وندالیسم جمله از، اجتماعی آسیب نوع هر بروز در
 مشکالت و خانوادگی یهاینابسامان، فقر، بیکاری، یگانگیخودب از رنظی مسائلی .کرد اشاره مدرنیته فزاینده سرعت و هاسنت ریختن درهم

 کهاین کند. ضمنمی فراهم جامعه در وندالیسم ز جملها هاآسیب انواع وجود برای را اجتماعی هایزمینه مستقیم طوربه، جوانان هویتی
 (.138: 1231، )فتحی و محمدی مؤثرندها آسیب این بروز در نیز ... و والدین اعتیاد، طالق مانند غیرمستقیمی عوامل
اجتماعی بر پدیده  عوامل و جامعه اقتصادی و اجتماعی شرایط، خانوادگی افراد و فردی گفت که خصوصیات توانیم یطورکلبه

 جهت امکانات کمبود همچنین و امکانات شهری و خدمات توزیع در اجتماعی عدالت نبود به توانیم جمله آن از است که مؤثروندالیسم 
زیاد  تراکم جمله از محیطی عوامل، وندالیستی رفتارهای بر مؤثر عوامل دیگر از اشاره کرد. شهروندان اجتماعی مشارکت و فراغت اوقات

 هارچ به، کنیم یبندجمع را مرتبط با وندالیسم یهاهینظر ههم (. اگر11: 1232، خاکپور و حسینیاست ) محیط نامناسب طراحی و جمعیت
 (Salehi,2006: 12). میرسیم محیطی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی عوامل شامل عمده عوامل دسته

 و هدفکه این مختلف و دالیل به بنا یهنجارشکن با شخص، فردی در وندالیسم: کرد یبندمیتقس توانمی کلی دسته دو به را وندالیسم
 پاره یا سینما هایصندلی پاره کردن یا همگانی هایتلفن گوشی سیم بریدن مانند کارانهراباعمال خ به اقدام، دارد خاصی برنامه و انگیزه

با  خاصی گروه حالت این در که است دوم نوع، گروهی وندالیسم .کندمی دیوارنویسی یا و شهری و های عمومیاتوبوس صندلی کردن
 یخرابکارروحیه  گسترش از، موارد این صحیح کنترل با باید که کنندیمی رخرابکا به اقدام، شده هیته پیش از برنامه با و معین اهداف

های دیداری در که باعث آلودگی استی وندالیسمی هادیوار نویسی، این تحقیق نظر موردموضوع  .(11: 1281، فداییکرد ) جلوگیری
 گردد. میشهرها 

 : موارد زیر را شامل می شود، دهدصری را نشان میآلودگی دیداری در فضا که عدم نظارت برمکان و اغتشاش ب

 های شکسته؛ هایی با پنجرهوجود ساختمان •

 هایی با ظاهر و نمای کثیف و مخدوش؛وجود ساختمان •

 وجود تابلوهای کصیف و شکسته؛ •

 عدم هماهنگی و نظم نماهاو عناصر فضایی؛ •

 یکپارچگی احجام ساختمانی؛ عدم هماهنگی و •

 ترافیك و عبور عابرین پیاده؛نظم  عدم هماهنگی و •

 های ناهنجار) وندالیسمی(؛دیوار نویسیمشهود بودن  •

 میزان اغتشاش در سطح افقی فضا؛ •

 وضعیت نامناسب ظاهری مبلمان شهری و پوشش گیاهی؛ •

 های استفاده شده در فضا.عدم کیفیت رنگ •

، هاشیشه شکستن، عمومی تلفن هایباجه به صدمه زدن، هااتوبوس صندلی کردن پاره، درختان و دیوارها روی بر یادگاری نوشتن
 رفتار یك عنوانبه تنهانه وندالیسم، رونیازا است. وندالیسم مصادیق جمله از غیره و درس کالس یهامکتین و میز و عمومی معابر یهاالمپ

 و اطالعات (. متأسفانه123: 1231، نواح و کوپاییاست )شده  مطرح جوامع از بسیاری در اجتماعی همسئل یا معضل یك همثاببه بلکه، بزهکارانه
چسباندن  و دیوارنویسی مانند اقداماتی از و ندارد وجود، شودیم وارد شهر به چهره، وندالیستی رفتارهای اثر در که ییهاخسارت از دقیقی آمار

، محالت در زیباسازی برای که اشیایی و هاتخریب مجسمه تا نددبمی نقش وارهاید و در بر که ییمعنایب هاینقاشی و تبلیغاتی هایتراکت
 (.111: 1283، دقاقلهداد ) قرار حوزه این در وندالیسمی رفتارهای زمره در توانرا می شودمی نصب هادانیم و هاابانیخ

 

 2خانواده ساختار و آنومی هنظري

 است فرد شخصیت پرورش کانون خانواده، وی از نظر. است داده تعمیم خانواده به را آن و دهکر استفاده آنومی مفهوم از، دیدگاه این در 2گود ویلیام
ز ا دارد عهده بر خود فرزندان قبال در وظایفیخانواده ، وی از نظر. شودمی منجر منحرف و بزهکار شخصیتآمدن  یدپد به، آن در اختالل هرگونه و

                                                 
2. Anomie and Family Structure Theory 

3. Good,W 
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 نظر از (.11: 1282، تبریزی )محسنی رشد منبععنوان به خانواده نقش و یادگیری، خویشتن و ودخ شناخت، فرزندان جسمی نیازهای تأمین جمله
 از ناشی آنومی شرایط و آیدیم وجود به آنومی یا گسیختگی نهاد این در، کنند ایفا یخوببه را خود نقش نتوانند خانواده اعضای اگر، گود

 : شودیم اشارهها آن به که است مختلفی عوامل

 ؛..و. والدین طالق، تفو، کودک نداشتن مشروعیت دلیل به پدر نبود -

 ؛والدین جسمی و روانی هایبیماری انواع وجود -

 این در است وی معتقد. بردمی نام توخالی هخانوادعنوان به آن از گود که خانواده اعضای میان در یعاطف یرغ و ضعیف روابط وجود  -
 (.03: 1282 ی،زیتبر ی)محسن دهدیم رخ وندالیسم و بزهکاری واند محروم مدیگره حمایت از خانواده، شرایط

 

 4یفرهنگخرده نظريه

 هیلوسبه، بزهکارانهرفتار ، میلر ز جملها نظریه این طرفداران باور به. داندیم متفاوت جرم با را آن و پردازدیم بزهکاری به تربیش نظریه این 
 طبقات یفرهنگخرده اجتماعات دربزهکار معموال  یهادستهدار و  هیلوسبه تربیش و دهدیم رخ، اندیدهنرس یقانون سن به هنوز که افرادی
 (.23: 1211، )رمضانی گیردیم شکل جامعه پایین

 

 5يریپذجامعهنظريه 

، خانواده جایگاه، این رویکرد در. هستند پیوند این ایجاد در مهم عامل دو، جامعه و خانواده. دارد تأکید اجتماعی پیوند بر یریپذجامعه نظریه
 وها مهارت کسب بر عالوه، شدن اجتماعی فرآیند در کودک. گیردیم قرار توجه کانون اجتماعی نظارت همقول وها رسانه، وپرورشآموزش

، والدین هعهد به دیگر بخشی ودارند  عهدهبر رسمی یهاسازمان را پرورشی هوظیف این از بخشی. شودیم پرورش موضوع، هاییتوانا
 به، دیگر سوی از و هابز و دورکیم امیل دیدگاه به ییاز سو یریپذجامعه رویکرد. است اجتماعی هپیچید عوامل سایر و گروهی یهارسانه
 یکدیگربا  و شوند ختاللا دچار افرادکردن  یرپذجامعه در، هارسانه ووپرورش آموزش، خانواده اگر است. نزدیك اجتماعی سازمانییب نظریه

 (.088: 1283، آورد )بخارایییم روی انحرافی اعمال به فرد، باشند نداشته تناسبی
 

 1کالرک برايند نظريه

 و دهدیم قراررا مدنظر  وندالیستی رفتارهای پیدایش بر مؤثر مستقل متغیرهای، مسیر تحلیل روش به، توصیفی علمی مدلی در، کالرک آر
 : ازند عبارت که کندیم تقسیم مشخص گروه هشت به راها آن

    اقتصادی؛ اجتماعی و، شخصیتی عوامل. 0 بزهکار؛ شخصیت یریگ. شکل2توارث؛  .3 اولیه؛ محیط و کودکی دوران نخستینتجارب  .1
، فقیرنشین مناطق هاییابانخ، ناسالم مسکن نظیر فرد مکانی موقعیت و شرایط .3 والدین؛ کنترل نظیر فرد فعلی وضعیت و شرایط .1

 و کسالت، درماندگی احساس به که وقایع و هابحران .1، ... و خالی یهاخانه، مخروبه و متروکه یهامکان، پلیس گشت فاقد یهامکان
 مهمی نقش دفر خاص وضعیت و موقعیت و شرایط، میان این در که فرد انگیزش و ادراکی و شناختی هاییانجر .8 شودیم منجر فرد خشم
 (.131: 1282، تبریزی )محسنی دارد

 از هریك از تلفیقی صور به و باشد داشته ترکیبی دید محقق شد باعث موردمطالعه موضوع ابعاد گستردگی و مختل هاییهنظر همطالع
 کنار در، شهروندان بین در لیسمبه وندا گرایش بر مؤثر اجتماعی و فردی عوامل تبیین برای. کند استخراج خاصی هنتیج، مطرح هاییهنظر
 ونظران صاحب نظریاتبراساس . شد استفاده نیز های وندالیسمیهنظر، انحرافات به مربوط اجتماعی یشناسروان و یشناختجامعه هاییهنظر

 و اجتماعی عوامل و علل تابع، وندالیسمی فردوجود آوردن  به گفت باید وندالیسمنظران صاحب و یشناسروان و اجتماعی علوم تحلیل گران
 (.088: 1283، )بخارایی است مختل روانی
 

 فضاهای عمومی شهری

 توانینمست که ا مند شدن زندگی اجتماعی است و این بدان معنافضا عنصر جدانشدنی ساخت مادی و ساخت، از دید بسیاری از دانشمندان
ی است که بسیاری از اپرجاذبهمباحث  ز جملها(. موضوع فضای شهری 18: 1211، افروغ) دانستآن را جدا از جامعه و روابط اجتماعی 

پاالیش ساخت ، که با راهبردهای اجتماعی دانندیمی ارابطهبه جهت  اساساشهری به آن توجه داشته و اهمیت آن را  مسائلاندیشمندان 

                                                 
4. Subculture Theories 

     Sociability Theories.5 

6. Clark 
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زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. امروزه ، الیت سیاسیفع، بیان زندگی فعال مردم، عاطفی در جامعه-تولید کیفیت انسانی، اجتماعی
یکی از ، کالبدی آن-اقتصادی و محیطی، فرهنگی، روانی، به لحاظ کارکرد اجتماعی، پویا و سرزنده، موضوع خلق فضای شهری مطلوب

 (.31: 1283، کاشانی جو) دارداهداف راهبردی ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهری و با راهبردهای اجتماعی پیوند 
(. 121: 1213، پورمدنی) ستا فضاهندسه این ، و شکل شهر اشیشناختروانبا ابعاد اجتماعی و ، فضای شهری فضائی مادی است

و در این فضا فرصت آن وجود داد که برخی از مرزهای  شودیمی است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده اصحنهفضای شهری 
 کنندبرخوردهای از پیش تدوین نیافته اتفاق افتاده و افراد در یك محیط اجتماعی جدید باهم ارتباط برقرار  اجتماعی شکسته شده و

(Lynch,1972: 1089.) 

 
   فضاهای موجود در شهر .6 شکل

 11: 1281، پاکزاد: مأخذ           
 

عموم شهروندان بدون نیاز به  که باشندیمیی فضاها و آن دسته از استفضاهای شهری  نیترمهمفضاهای عمومی یکی از  نیب نیا در
مقیاس عملکردی و همچنین طیف متنوع و گسترده مخاطبین خود  واسطهبهکنترل و ... حق ورود و حضور در آن را دارند. فضاهای عمومی 

 (.32: 1283، یی)رهنما ین سهم در حیات جمعی شهروندان هستندتربیشدارای 
 

 
        مرتبط با فضاهای عمومی شهری رویکردهای. 2 شکل

 1: 1233، رضویان و همکاران: مأخذ                        

ی شهری هستیم. تجربه نشان زیربرنامهدر  هاآنی و... به توجهیبشاهد ، فضاها در فضای شهری گونهنیاامروزه علیرغم اهمیت 
 بهبا موفقیت همراه نبوده است که برخی از دالیل  عموماو تقویت فضای شهری  ءاحیا، تالش برای ایجاد، توجه اندیشمندان رغمبه دهدیم

 : از دنعبارتآمدن این وضعیت  وجود
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 تحلیل و طراحی فضای شهری؛، غلبه اصالت شکل در شناخت .1

 یی دقیق عوامل اجتماعی؛شناسای به بستر اجتماعی و عدم توجهکم .3

 عدم ارائه تعریف مناسب و...؛ .2
ی توسعه شهری حکایت از بازتولید این فضاها در تقویت هابرنامهیك ضرورت اساسی در  عنوانبه، گاه به فضاهای عمومی شهریامروزه ن

توسعه ، توسعه زندگی اطالعاتی، گرایش به زندگی خصوصی ز جملهای است که به دالیل مختلف حال دردارد. این  اجتماعی شهر -وجه فرهنگی
ی در الگوهای ترکماین فضاها اهمیت ، ی قبلهادهه... در  و شهرهاشی از فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی ی و مشکالت نانینشحومه

  (.1280: 21، رفیعیان و سیفانی) اندداشتهشهرسازی معاصر 
 

 پیشینه پژوهش

آورده ، اندنموده دیوار نویسیاشاراتی به پدیده نیز  یکه بعض گرفته است انجاممطالعاتی در مورد وندالیسم ، شده انجامهای توجه به بررسیبا
 شود.می

که  رسدیبا استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه م« دیوار نویسیها با تکیه بر وندالیسم در دانشکده»عنوان  با پژوهشیدر  ،(1332) 1فیلیپ
، . همچنین محقق متغیرهای جنسیتآوردیبسیار زیادی به بار م تسارها بسیار پرهزینه است و خبرای دانشگاه، های در دانشکدهمرفتارهای وندالیس

 .(181: 1231، موئی )کریمی منجر داندیی مموندالیس یهاکنش عامل تأثیرگذار در انجام نیتریاجتماعی/ اقتصادی را اصل هنژاد و طبق

رسیده است که  به این نتیجه« کنترل اجتماعی هیهمگانی با تأکید بر نظر یهاتخریب تلفن»عنوان  پژوهشی بادر  ،(1338) 8موزر
اماکن عمومی و ، هاپارک یهامجسمه، است. تخریب فضاهای سبز یخرابکاربودن خیابان یکی از علل مهم و درخور توجه در  تخلو

جوانان خیابانی ، تربیش است که یاانهخرابکاررفتارهای  همه نمودهای، عمومی شهری و نظایر آن یهاآسیب رساندن به تلفن، هادانیم
 .دهندیانجام م

نتیجه  نیابه  «گرگان( شهر: موردی مطالعه)ایران  در شهری مسائل و هابیآس یبندتیاولو»عنوان در پژوهشی با  ،(1288) یمحسن
 .دیآمی به شمار اجتماعی شهر یهابیآس نیترمهم یکی از، وندالیسم که رسیدند

نوجوانان شهر  هدوستانپرخاشگرانه و نوع، بررسی اثر فضای سبز شهری بر رفتارهای وندالیستی»عنوان  باپژوهشی در  ،(1231) اینشاکری

معنادار وجود دارد. بدین  هدوستانه در نوجوانان رابطنوع پرخاشگرانه و رفتارهای، یمبه این نتیجه رسیده است که بین پرخاشگری وندالیس «رشت
 .برخوردارند تربیش یدوستو نوع ترکماز پرخاشگری و وندالیسم ، کنندیم واجد فضای سبز زندگی یاهطیمعنی که نوجوانانی که در مح

 دبیرستانی دانش آموزان بین در وندالیسم بر مؤثر شخصیتی و اجتماعی عوامل بررسی» پژوهشی با عنوان در ،(1231) نواح و کوپایی

 .پرداختند یخرابکار به افراد گرایش بر ثرمؤ عوامل تحلیلی درباره ارائه بحثی به »اهواز شهر
فشار مطالعه دانشجویان -های آنومیتبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه»پژوهشی با عنوان در ،(1233همکاران )علیوردی نیا و 

الوه بر آن نتایج نشان داد رسیدند میزان رفتارهای وندالیستی دانشجویان در سطح پایینی است و ع نتیجهبه این « دانشگاه مازندران
 .اندرفتارهای وندالیستی تابعی مثبت از متغیرهای احساسات منفی و حذف محرک مثبت

آموزان  دانش: مطالعه موردی) یخرابکاربه  شیبر گرا رگذاریتأثاجتماعی  عوامل»پژوهشی با عنوان در ،(1232همکاران )راسخ و 
، وندالیستی دانش آموزان شهر یاسوج پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای جنسیت به بررسی رفتارهای« دبیرستانی شهر یاسوج(

 .دارندی وندالیستی رفتارهارابطه معناداری با  جنسی و... تیمحروم، تحصیلی تیموفق، اجتماعی-اقتصادی گاهیپا

به  «تبریز( شهر: مطالعه موردی) یشهرمبلمان بروز در  رگذاریتأثبررسی عوامل «پژوهشی با عنوان در ،(1231همکاران )قنبری و 
، اجتماعی عوامل، یخانوادگ عوامل، در مبلمان شهر تبریز پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی و روانی رگذاریتأثبررسی عوامل 

 .باشندیز میدر وندالیسم مبلمان شهر تبر مؤثرترین عوامل شرایط و وضعیت مکانی مهم تیدرنهااقتصادی و  عوامل
 محتوای به تحلیل« کرمانشاه شهر هایدیوارنوشته وندالیستی نمودهای محتوای تحلیل»در پژوهشی با عنوان ،(1231)کریمی 

 دیوار نویسیخصوص  در ییهاافتهی یآورجمع به محقق پژوهش این است. در کرمانشاه پرداخته شهر یهاوارنوشتهید وندالیستی نمودهای
  نویسی یادگاری، یسینواسم، شعارنویسی به هادیوار نویسی ز جملها، است هاپژوهش دیگر یهاافتهی از متفاوت گفته محققکه به  پرداخته

 وارید آمار ینتربیش در ضمن، نموده است اشاره ... و آموزشی نکات، دینی مسائل، آموزشی یهاکالس تبلیغ و محصوالت تبلیغ، با اسپری

                                                 
        Philip .9 

10. Mozer 
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 .اندشده دهید شهرنییپا منطقه اقتصادی در آخر در و شهر باالی مناطق در بعد و شهر سطمتو مناطق در هانوشته
بررسی میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین »در پژوهشی با عنوان ،(1233) چایچی تبریزی

، ش به رفتارهای وندالیستی با متغیرهای احساس شکاف )ناکامی( اجتماعیبه بررسی میزان گرای« آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریزدانش
های رفتارهای وندالیستی شبکه روابط اجتماعی و جنسیت به عنوان عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش، بحران هویت، بیگانگی اجتماعی

 الیستی رابطه معناداری وجود دارد.دی ونرفتارهاپرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که میان متغیرهای مذکور و گرایش به 
« کیفیت محیط شهری در رفتارهای وندالیستی در بین جوانان کرمانشاه ریتأثبررسی »پژوهشی با عنوان در ،(1233همکاران )مرادی و 

 د ندارد.بر کیفیت خدمات شهری وجو به این نتیجه رسیدند که فضاهای کرمانشاه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و نظارت جدی
: شناختی سالمت اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آن )مطالعه موردیتحلیل جامعه»پژوهشی با عنوان ( در1231) شربتیان و ایمنی

نشاط ، امنیت اجتماعی، تغیرهای اجتماعی همچون سرمایه اجتماعیبه این نتیجه رسیدند م« سال در شهرستان قاین( 21تا  18جوانان 
، نتایج رگرسیون و الگوی تحلیل مسیربراساس شود. مشاهده میزندگی بر سالمت اجتماعی جوانان از  کیفیت زندگی و رضایت، اجتماعی

اند که متغیر رضایت از زندگی با مستقیمی بر سالمت اجتماعی داشته ریتأثنشاط اجتماعی و کیفیت زندگی ، متغیرهای رضایت از زندگی
 .استرا داشته  ریتأثین تربیشطور مستقیم به 13/1ضریب بتای 

اعمال  از شدیدی و گسترده یهابیآس متحمل هرسال در جامعه مختلف هایبخش، دهدمی نشان مختلف هایپژوهش نتایج
 ناشی هایخسارت بودن وسیع از حکایت موجود ارقام، حوزه این در شدهثبت و مستند آمار و اطالعات نبودن کامل باوجود و است وندالیستی

 و جدی ابعاد ایران در وندالیسم وسعت و شدت که دارند آن نشان از نیز هاحوزه دیگر در هایافته .دارد جامعه در وندالیستی اعمال از
 است است. ممکن آن و اجتماعی فرهنگی تبعات، است وندالیسم مادی خسارات بحث از خارج که دیگری موضوع .دارد یتوجهقابل

تبعات  موضوع نفس اما، باشد نداشته ایهزینه چندان مادی ازنظر سازدمی وارد امکانات شهروندان یا عمومی اموال به فرد یك که خساراتی
 ینا مستقیم تبعات ز جملها اعتماد کاهش ی وتوزنهیک احساس، جامعه به بدبینانه و منفی نگرش دارد. گسترش همراه به را منفی بسیار

های شهری دیوار نویسیهایی که در زمینه اغلب پژوهش، شودکه مشاهده می گونههمان(. 83-31: 1283، است )دقاقله و کلهر موضوع
تعیین نقش تبلیغات ، اند و ویژگی پژوهش حاضری عوامل آن پرداختهبندطبقهها و دیوار نویسیبه تبلیغات انتخاباتی  ترکم، گرفتهانجام

 در مناطق مختلف شهر است. دیوار نویسیی اسهیمقاها و نیز بررسی دیوار نویسیی عوامل به وجود آورنده بنددستهانتخاباتی و 
 

 انجام پژوهش روش
جامعه آماری تحقیق ، موضوع ترقیدقبررسی  منظور به. استتحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی  -روش تحقیق حاضر توصیفی

حله شهری است و حجم م 11ناحیه و  32، منطقه 2( که دارای 212.013) 1231آباد طبق آمار سرشماری سال شامل جمعیت شهر خرم
  ای انجام شد.گیری خوشهنمونهبراساس نفر  280نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

شده  کارشناسان امور شهری استفاده ینظرسنج ازنامه پرسش( و جهت روایی 823/1) کرونباخ آلفای ضریب از پایایی سنجش برای
آباد طبق های وندالیستی شهر خرمدیوار نویسی)بررسی نقش تبلیغات انتخاباتی در  شماتیك نمای همراه به یاپرسشنامه صورتنیبد است.

و « واضح بودن»، «مربوط بودن» امور شهری که متخصصان صورت نیبدباسل ) والتز روش از استفاده نظر کارشناسان امور شهری( با
مربوط » 2، «نسبتا مربوط است» 3، «مربوط نیست» 1از  قسمتی از نظر خودشان 0یك طیف لیکرتی براساس هر گویه را « ساده بودن»

در این پژوهش سه شاخص . گرفت قرار خبرگان در اختیار نامهپرسشکردند( و سپس این مشخص « کامال مربوط است» 0تا ، «است
های وندالیستی در دیوار نویسیطرح ی مهاشاخص نیترمهمعنوان به (هادیوار نویسیمشاغل و سایر  غاتیتبل، )تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

  شدند. یبندرتبه ELECTERE  از طریق مدل هاشاخص سپس انتخاب شدند. آبادخرمفضای عمومی شهر 
 

 محدوده مورد مطالعه

هر دقیقه عرض شمالی واقع شده است. مساحت ش 33درجه و  22دقیقه طول شرقی و  31درجه و  08مرکز استان لرستان در  آبادخرمشهر 
، خانوار 111301نفر با  212.013معادل با  1231هکتار و جمعیت آن مطابق با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  2881.1معادل 
باشد. ناحیه شهری برخوردار می 32منطقه و  2(. این شهر از /https: //www.amar.org.irبیکار بوده است ) 333شاغل و  13113
خوزستان قرار گرفته  -کیلومتر است که در مسیر شاهراه تهران 231کیلومتر و تا اهواز  031تا تهران ، کیلومتر 111تا بروجرد  آبادخرمفاصله 

 (.آبادخرمو دارای اهمیت ارتباطی و راهبردی است )سایت شهرداری 
 شمال و جنوب ازشود و توسعه شهر را یکشاورزی و باغات محدود م هایای واقع است که از هر طرف به کوه و یا زمینآباد در درهشهر خرم 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1343549/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%86-(%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-18-%d8%aa%d8%a7-30-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1343549/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%86-(%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-18-%d8%aa%d8%a7-30-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1
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های مسطح و وسیع این مناطق هدایت شده و اند. شهر به صورت خطی و به طور عمده در جهت شمال و جنوب و در بستر عرصهشهر محدود کرده
وضع قرار گرفتن  (.11: 1288، رانباشد )قنواتی و همکابه صورت کامال متراکم و فشرده با بافت قدیمی و شبکه معابر پر پیچ و خم و باریك می

آباد در آن شده است و از آب و هوایی معتدل و ها به شهر موقعیت اقلیمی خاصی بخشیده و موجب جریان دائمی رودخانه خرمها و درهکوه
. از طرفی دیگر ستا هاین شهر از دیرباز جاذب جمعیت بود، عوامل محیطی و طبیعی مناسبهمین به خاطر باشد. نیمه مرطوب برخوردار می

آباد بیشتر متأثر از محیط آن کنونی خرم ست. مورفولوژیا آباد شدههمین عوامل طبیعی و محیطی باعث ایجاد موانعی در توسعه شهر خرم
شیده شهر به سمت دیگری ک، است به صورتی که شهر در جاهایی که محیط اجازه داده است پیش رفته و آنجا که به پای کوه رسیده است

 (.112-113: 1280، )میرزاپور شده است
 

 
      آبادموقعیت مناطق شهر خرم .1شکل

         

 
           آبادخرمموقعیت استان لرستان و شهر . 4شکل 



 ... های وندالیستی فضاهای عمومی شهریدیوارنویسینقش تبلیغات انتخاباتی در : مرصوصی و همکاران                           664

 
             آبادموقعیت نواحی شهر خرم. 5شکل

 

 های پژوهشیافته
درصد از  13/31دهد که آباد نشان میهای پژوهش در شهر خرمنامهرسشهای حاصل از پدادهطبق اطالعات به دست آمده وضعیت 

درصد  03، سال 21-31درصد بین  21اند. میزان سن پاسخگویان درصد را زنان تشکیل داده 81/20کارشناسان امور شهری را مردان و 
اند. ازنظر میزان سال تشکیل داده 01-21ا گروه سنی ین آمار رتربیشدهد اند که نشان میسال بوده 01از  تربیشدرصد  32سال و  21-01

ین میزان تحصیالت به ترتیب متعلق به ترکمین و تربیشاند که درصد کارشناسی ارشد و باالتر بوده 08درصد کارشناسی و  13تحصیالت 
 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر است.

 

 آبادمنطقه شهری خرم 1ها در ديوار نويسیپراکنش 
سپس  ی قرار گرفت.بررس موردمیانی و جنوبی تقسیم و ، آباد به سه قسمت شمالیسطح شهر خرم، موضوع تحقیق ترقیدقبررسی  منظور به

 :آباد طبق مراحل زیر انجام شدمنطقه شهری خرم 2ها در دیوار نویسیپراکنش  ELECTEREمدل با استفاده از 

 

 ها و تشکیل ماتریس اولیه.تعیین معیارها و گزینه: مرحله اول

 ی اولیهریگمیتصمماتریس . 6جدول 

 

 

 

 

 

-یديوار نويسساير 

 ها

تبلیغات نامزدهای  تبلیغات مشاغل

 انتخاباتی

 معیارها

 هاگزينه

1منطقه  2311 011 011  
3منطقه  2311 311 111  
2منطقه  2131 331 011  
 جمع 11331 1331 311
 جذر 11111 02810 21
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 گیری به یک ماتریس بی مقیاس.تبدیل ماتریس تصمیم: وممرحله د

6.  
 

 ماتریس بی مقیاس. 2جدول 

  

 

 

 EXPERT CHOICEافزار از معیارها از طریق نرم هرکداممحاسبه وزن : سوممرحله  

 وزن نهایی معیارها. 1دول ج

 

 
             محاسبه وزن معیارهای تحقیق. 1شکل 

 

در مرحله پیشین در وزن هرکدام از معیارها  شده جادیبرای این کار ماتریس اایجاد ماتریس فاقد مقیاس موزون. : چهارممرحله 

 شود تا ماتریس فاقد مقیاس موزون به دست آید.( ضرب میW)بردار 

 
2. 

 ماتریس فاقد مقیاس موزون. 4جدول 
اهديوار نويسیساير  یتبلیغات نامزدهای انتخابات تبلیغات مشاغل   معیارها 

 هاگزينه

331/1  110/1  130/1 1منطقه    
220/1  113/1  130/1 3منطقه    
331/1  121/1  100/1 2منطقه    

 

 : هایمشخص نمودن مجموعه هماهنگی و ناهماهنگی برای هر زوج از گزینه: پنجممرحله 

.3 k = l ؛k, l= 1, 2, 3… m 
 نماییم. ( تقسیم میDklو ناهماهنگ )( skl{را به دو زیرمجموعه متمایز هماهنگ )J | j = 1, 2,…, mهای موجود }مجموعه شاخص

 
 
 
 
 
 
 

هادیوار نویسیسایر  یتبلیغات نامزدهای انتخابات تبلیغات مشاغل   معیارها 
 هاوزن

10/1  31/1  31/1  وزن 

 معیارها    تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تبلیغات مشاغل هاديوار نويسیساير 

 هاگزينه

 1منطقه  31 31 31

 3منطقه  31 21 11

 2منطقه  11 31 31
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یعنی ، شودارجحیت داده می ALبر  AKهایی خواهد بود که مشتمل بر کلیه شاخص ALو  AKهای ( از گزینهsklمجموعه هماهنگ )
 با مطلوبیت افزایشی مفروض است(. Rij): داشته باشیم

Skl= {J | j kJ > = R lj} .4 

 : ها داشته باشیمهاست که به ازای آنای از شاخص( مجموعهDklام مجموعه ناهماهنگ )و برعکس زیرمجموعه مکمل بن

 D kl = {J | R Kj < r lj} .5 
 D kl = J – Skl .6 

 

های هماهنگ وسیله اوزان موجود از شاخصبه skl)(ارزش ممکن از مجموعه هماهنگی  محاسبه ماتریس هماهنگی.: ششممرحله 

را تشکیل  SKLهایی است که مجموعه از شاخص wj)شود. یعنی معیار هماهنگی برابر با مجموعه اوزان )گیری میدر آن مجموعه اندازه
 : بدین قرار است ALو  AKبین  IK,L)صورت معیار هماهنگی )بدین، دهندمی

.7=K,LI    j=1 j 
 : کهطوری ت. بهاس ALدر رابطه با  AKکننده اهمیت نسبی از منعکس IK,L)معیار هماهنگی )

1 =< O <= IK, L  خواهد بود. ارزش بیشتر ازIK,L  بدان مفهوم است که ارجحیتAK  برAL .بیشتر هماهنگ است 

  دهند.را می (I)تشکیل ماتریس نامتقارن هم آهنگی  IK,L (K,L = 1,2,…, M, K=L)های متوالی از معیارهای بنابراین ارزش
 

 ماتریس هماهنگ. 5جدول
 

 

 

 

 

 AKدهنده شدت بدتر بودن ارزیابی ( نشانDK,Lمحاسبه ماتریس ناهماهنگی. معیار ناهماهنگی )نظیر به مجموعه : هفتممرحله 

 .است ALدر رابطه با 

 : گردد. بدین ترتیبمحاسبه می DK,Lیازات وزین شده( به ازای مجموعه ناهماهنگ )امت Vبا استفاده از عناصر ماتریس  NIKLاین معیار 
 

NI K, L = jcDk, l .8 
JcDKL .9 

10. j ∈| J LIV -KI MAX | V =. K LNI 
  

 ماتریس ناهماهنگ. 1جدول 
  1 3 2  

1  1 1 

 1 2 1  1 3 ماتریس ناهماهنگ

 2 1 1   

 

از ماتریس هماهنگ باید نسبت به یك ارزش آستانه  IK,Lهای هماهنگ مؤثر. ارزش مشخص نمودن ماتریس: هشتممرحله 

 بهتر مورد قضاوت واقع شود. ALبر  AKسنجیده شوند. تا شانس ارجحیت 

IK, L > I 
Iماتریس هماهنگی هایدرایهبر تعداد  های ماتریس هماهنگی تقسیم= مجموع درایه. 
 

 مؤثرماتریس هماهنگ . 1جدول 

  1 3 2 

1  1 1 

 1  1 3 ماتریس هماهنگ مؤثر

 2 1 1  

 
 1 3 2 

 
1  11/1  11/1  

ماتریس 
 هماهنگ

3 11/1   23/1  0 22/1  

 2 11/1  31/1    



 661                    1011بهار و تابستان ، 32 پیاپی، 1شماره، دوازدهسال ، شهریشناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                              

      

در قدم ششم باید نسبت به  ناز ماتریس ناهماهنگ نیز همچو NIKLمشخص نمودن ماتریس ناهماهنگ مؤثر. عناصر : نهممرحله  

 ماتریس هایرایهدبر تعداد  های ماتریس ناهماهنگی تقسیممجموع درایه N Iیك ارزش آستانه سنجیده شوند. این ارزش آستانه 
 اهماهنگی است.ن

 

 مؤثرماتریس ناهماهنگ . 1جدول 

  1 3 2 

1  1 1 

 1  1 3 ماتریس ناهماهنگ مؤثر

 2 1 1  

 

 .(Buchanan,1999) مشخص نمودن ماتریس کلی و مؤثر: دهممرحله 

HK, L = FK, L. GK.L .11 
 

 ماتریس نهایی .1جدول 

 

 

 
 
 
 
 

نشان  آبادخرموندالیسم در فضاهای عمومی شهر عنوان به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دهدیمکه نتیجه ارزیابی مدل نشان  طورهمان
. به همین منظور با مشاهدات میدانی دقیق به اندشده عنوان هادیوار نویسیبه ترتیب تبلیغات مشاغل و سایر  آن از بعداست و  دهش داده

 .میپردازیم، ی که بر روی وندالیسم در فضای عمومی شهر دارندریتأثعینی و  صورت بهبررسی هر عامل و تشریح آن 
 

 ات نامزدهای انتخاباتیهای مربوط به تبلیغديوار نويسی

سال پس از انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبلیغات آن و  1مشاهدات این تحقیق ، ترهای واقعیبرداشت نظوره مبالزم به ذکر است که 
ت غیرقانونی هنوز تبلیغا، است. با توجه به گذشتن انتخابات مجلس شورای اسالمی گرفته انجام، چندین ماه قبل از انتخابات شوراهای شهر

آباد را بر دیوارهای شهری بخشی از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شهر خرم ،1 شکلآباد مشهود است. شهر خرم واریدرودکاندیداهای سابق بر 
 خط کشیده شده است. هاآنحفظ نام کاندیداهای محترم روی نام  منظور به، دهدنشان می

 

 
   آباد بر دیوارهای شهریتخاباتی شهر خرمبخشی از تبلیغات نامزدهای ان .1 شکل

 

 نتايج جواب نهايی باخت برد 1 2 6  

تبلیغات نامزدهای  3 1 3 1 1  1
 انتخاباتی

یماتریس نهای  تبلیغات مشاغل 1 1 1 1  1 3 

 2 1 1  1 3 3- هادیوار نویسیسایر    
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باشد که میآباد مربوط به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی های شهر خرمنویسی درصد دیوار 22/18بیش از  گرفتهانجامهای بر بررسیبنا
قانون  11 شود. براساس مادهمحسوب می مجاز ریغی و قانون ریغتبلیغات  گونهنیادرصد بسیار باالیی است و این در صورتی است که 

 تبلیغات جدولاست )و خالف قانون  رمجازیغ( دیوار نویسی، پوستر) دایکاند علیه یا نفع به تبلیغات منظور به نوشته شعار هرگونه از استفاده

 اسالمی(. مجلس شورای دوره انتخابات یازدهمین
 

 
  دیوار نویسیمبنی بر ممنوعیت ، رداریستادهای تبلیغاتی در کنار اطالعیه شه دیوار نویسی .1شکل 

 
   علی ابن دیزهای امامزاده ستادهای تبلیغاتی بر دیواره دیوار نویسی .1شکل 

 
     درختانستادهای تبلیغاتی بر روی تنه  دیوار نویسی .60شکل

، شامل هر دیواری، نامزدهای انتخاباتی یدیوار نویسهای است. محل مشاهده قابل ،11، 11،  3، 8، 1های شماره که از شکل گونههمان
 .استهای فلزی و حتی تنه درختان روی پل، زادهامامدیوار  ز جملها
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     هاپلهای ستادهای تبلیغاتی بر دیواره دیوار نویسی. 66شکل 

 

 های مربوط به تبلیغات مشاغلديوار نويسی
تخریب ، یبازکن لوله، ها مربوط به تبلیغات مشاغلی همچوندیوار نویسیومین دسته د، آباددر شهر خرم دیوار نویسیبه لحاظ درصد فراوانی 

براساس دهد(. تبلیغات را نشان می گونهنیا ازهایی نمونه، 13شکلاست )ها و جدیدا نیز استخاره و دعا یابفروش معدن، ساختمان
 ها بوده است.دیوار نویسیط به این گروه از های کل شهر مربودیوار نویسیدرصد  31حدود  گرفته انجاممشاهدات 

 
     های مربوط به تبلیغات مشاغلدیوار نویسی .62شکل 

 

 يادگاری و ...() یستیوندالهای ديوار نويسیساير 
یغات مشاغل آباد مربوط به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و سپس تبلهای شهر خرمدیوار نویسیین فراوانی تربیش، که ذکر شد گونههمان
 .استها دیوار نویسیهای این شهر مربوط به سایر دیوار نویسیین درصد ترکمو  است

 3/13(. 12و 13شکل شماره است )اشعار و ... ، های فوتبالطرفداری از تیم، اسامی افراد، هانیز مشتمل بر یادگاری هادیوار نویسیاین نوع 
ین مقدار نسبت به ترکمبوده است که  هادیوار نویسیآباد مربوط به این دسته از انواع شهر خرمدر  شده مشاهدههای دیوار نویسیدرصد کل 
 .استها دیوار نویسیدیگر انواع 
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     آبادهای وندالیستی در شهر خرمدیوار نویسیبخشی از . 61شکل 

 

 
  آبادهای وندالیستی در شهر خرمدیوار نویسیبخشی از  .64شکل 

  

 
      آباددر شهر خرم دیوار نویسینقشه انواع  .65شکل
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 ی ریگجهینتبحث و 
و در این فضا فرصت آن وجود داد که برخی از  شودیمی است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده اصحنهفضای عمومی شهری 

. کنندمحیط اجتماعی جدید باهم ارتباط برقرار برخوردهای از پیش تدوین نیافته اتفاق افتاده و افراد در یك مرزهای اجتماعی شکسته شده و 
محیط و عوامل ، ها اموالوندالیسم یکی از عوامل مخل نظم و امنیت عمومی خصوصا در شهرها و فضاهای عمومی شهر است. وندال

های خود ی به فعالیتریگاجبی و خرابکار، شرارت، یگریوحش، یرانگریواز طریق  هاآن، دهندانسانی را آماج اقدامات تخریبی خود قرار می
 دهند. جهت می

بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر  .ها در فضاهای عمومی شهر استدیوار نویسیی وندالیسم نقش تبلیغات انتخاباتی هاجنبهیکی از 
روش . استقابله با آن های کنترل و مروش آباد و نیزهای وندالیستی فضاهای عمومی شهر خرمدیوار نویسینقش تبلیغات انتخاباتی در 

جامعه آماری تحقیق شامل ، موضوع ترقیدقبررسی  منظور به. استتحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی  -تحقیق حاضر توصیفی
ا محله شهری است و حجم نمونه ب 11ناحیه و  32، منطقه 2( که دارای 212.013) 1231آباد طبق آمار سرشماری سال جمعیت شهر خرم

یی هادیوار نویسیین تربیشنتایج نهایی پژوهش نشان داد که  ای انجام شد.گیری خوشهنمونهبراساس نفر  280استفاده از فرمول کوکران 
مربوط به تبلیغات انتخاباتی نامزدهای این شهر بوده است و ، که موجب از بین رفتن حقوق شهروندان و نیز صدمه به مبلمان شهری شده

دیوار درصد  22/18بیش از  گرفته انجامهای بر بررسیرا به خود اختصاص داده است. بنا ین مقدارترکمهای وندالیستی یدیوار نویس
که درصد بسیار باالیی است و این در صورتی است  استمجلس(  )خصوصا یانتخاباتآباد مربوط به تبلیغات نامزدهای های شهر خرمنویسی

گیرد ها انجام میتوسط وندالیست عموماها دیوار نویسینتایج نشان داد که در اکثر مناطق  .است رمجازیغی و ونرقانیغتبلیغات  گونهنیاکه 
توان جزء اعمال های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را میدیوار نویسیآیا که این اما .نشین شهری هستندکه از قشرهای فقیر و حاشیه

 آورد؟  حساب بهوندالیستی 
ها چهره شهر را زشت و نازیبا نموده است. ضایع شدن حقوق دیوار نویسی گونهنیا متأسفانه، وجه به منع قانونی این نوع تبلیغاتبا ت

ست که ا ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها چندروزهافراد و زشت نمودن دیوارهای منازل شخصی و نیز فضاهای عمومی پیامد تبلیغات 
. به نظر پابرجاستمجلس یازدهم( هنوز آثار آن بر روی دیوارهای شهر انتخابات )یش از یك سال از آخرین پس از گذشت ب متأسفانه

هایی مبنی بر برخورد قانونی نصب اطالعیه باوجودبه این مسئله دامن زده و  هایانگارسهلی مسئولین مربوطه و هایریگیپرسد که عدم می
 نماید.از دیروز می ترزشتروز چهره شهر را  عمال زشت ادامه داشته و هراین ا، و نصب اعالمیه دیوار نویسیبا 

، است شده پرداخته هادیوار نویسیبه نقش تبلیغات انتخاباتی  ترکمی شهری صورت گرفته هادیوار نویسییی که در زمینه هاپژوهشدر 
 «کرمانشاه شهر هایدیوارنوشته وندالیستی نمودهای محتوای لتحلی»ی تنها در پژوهشی تحت عنوانبررس مورددر میان منابع  کهیطوربه
 تبلیغ و محصوالت تبلیغ، با اسپری نویسی یادگاری، یسینواسم، )شعارنویسی هانوشته وارید وندالیستی نمودهای محتوای ( به تحلیل1231)

 است.  پرداخته هاشتهنو وارید( و نیز توزیع مکانی  و ... آموزشی نکات، دینی مسائل، آموزشی یهاکالس
دست بههای وندالیستی در فضاهای عمومی شهری است. همچنین نتایج دیوار نویسینقش تبلیغات انتخاباتی ، ویژگی پژوهش حاضر

اضر تحقیق ح اما نتایج، را به خود اختصاص داده هانوشته واریدین نوع تربیشی وندالیستی هادیوار نویسی عموما، از دیگر تحقیقات آمده
ی انتخاباتی بوده است که این موضوع تاکنون در هیچ پژوهش دیگری نامزدهامربوط به تبلیغات  هادیوار نویسیین تربیشکه  دهدیمنشان 

 عنوان نشده است.

 

 راهکارها

 : گرددیمهای تحقیق راهکارهای نیز بر همین اساس ارائه با توجه به یافته
  قانون؛ براساس با متخلفان پیگیری و برخورد شدید مراجع قضایی 

 شناسایی  راحتی قابل افراد به، استهای شهر مربوط به ستادهای انتخاباتی کاندیداها دیوار نویسیین تربیشکه این با توجه به
 ی قابل پیگرد هستند؛راحتبوده و اقدامات خالف قانون به 

 دیوارها  گونهنیای سازپاکاقدامی در زمینه  ترکم متأسفانه، تواند انجام دهدهایی که شهرداری میجدای از پیگیری و شکایت
 بایست در دستور کار شهرداری قرار گیرد؛)بالفاصله( می گونه تبلیغاتسازی اینبنابراین پاک، گیردانجام می

 ها بر دیوار نویسیگونه های مختلف و تشریح تأثیرات منفی ایندر رسانه های جمعی و نیز محکوم کردن این اعمالتبلیغات رسانه
 ها بکاهد؛دیوار نویسیتواند تا حدودی از مقدار این می، چهره شهرها
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  گرددیمی مرتبط با مشاغل و اصناف نیز پیشنهادات زیر ارائه هادیوار نویسیجلوگیری و کاهش  منظور بههمچنین : 
  زیرا .پیگیری است آباد نیز همانند مورد قبلی قابلخرم ها در شهردیوار نویسیدومین عامل عنوان بهتبلیغات صاحبان مشاغل 

 شناسایی و پیگرد هستند؛ی قابلراحت بهشده است و افراد خاطی ها شماره تلفن و یا آدرس افراد نوشته دیوار نویسیدر کنار این 

 ب عدم استقبال شهروندان از صاحبانموج، دیوار نویسیآثار مخرب  های الزم در زمینهرسانی به شهروندان و ارائه آموزشاطالع 
 ها خواهد شد.نوشته گردد که در نهایت موجب کاهش این نوع دیوارمی ،اندمشاغلی که به دیوارهای شهری صدمه وارد کرده

 گرددیمی با تبلیغات انتخاباتی وندالیستی پیشنهادات زیر ارائه هادیوار نویسیجلوگیری از  منظور به : 
 لذا با ایجاد ، بوده است ها مربوط به سطوح و دیوارها بارنگ روشن و مسطحدیوار نویسیین تربیش، ورت گرفتهبنابر مشاهدات ص
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