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بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری
(مطالعۀ موردی :شهر تبریز)

ابوالفضل قنبری - دانشیار گروه پژوهشهای جغرافیای دانشگاه تبریز
مهدیه طاهونی ـ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز
ناصر قادری ـ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی

پذیرش مقاله 1394/8/20 :تأیید مقاله1395/10/9 :

چکیده
پژوهش حاضر ،به بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز وندالیسم در مبلمان شهری پرداختیه اسیت .در ایین پیژوهش،
به صورت ترکیبی از نظریات آنومی ،تئوری میلیر و کیالرک اسیتفاده شیده اسیت .روش تحقییق پیژوهش حاضیر،
توصیفیتحلیلی ،ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ،جامعۀ آماری شهر تبریز و نمونۀ آماری  384نفر از شیهروندان
شهر تبریز است که براساس فرمول کوکران به دست آمده است .نتیجۀ پیژوهش حاضیر نشیان مییدهید از بیین
اقدامات مربوط به تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری ،دلنوشتههای روی دیوارها با  8درصد ،بیشترین مقدار و
شکستن المپهای روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  6/4درصد کمترین مقدار را دارد .نتیجۀ آزمون یو من–
وایت نی نشان داد میزان وندالیسم با استناد به مقدار Z= 3/33؛  P<0/05در بین مردان وزنان متفاوت است .نتیجۀ
آزمون پیرسون نشان می دهد گرایش به وندالیسم با متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصیادی (R= -0/394؛ )P=0/000
رابطۀ معناداری دارد و نتایج تحلیل مسیر با مقدار  R2 =0/223نشان میدهد عوامل فردی و روانی برابیر بیا 0/29
درصد ،عوامل خانوادگی  0/33درصد ،عوامل اجتماعی  0/44درصد ،عوامل اقتصیادی  0/11و درنهاییت ،شیرایط و
وضعیت مکانی برابر با  0/37درصد در وندالیسم در مبلمان شهری تأثیرگذار هستند.

کلیدواژهها :تبریز ،فضای شهری ،مبلمان شهری ،وندالیسم.
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مقدمه
وندالیسم 1عملی است عمدی و آگاهانه که بیشتر متوجه وسایل عمـومی و بـیجـان مـیشـود و صـورتی غیرمسـتقیم از
پرخاشگری فیزیکی و مسکنی است برای کاهش احساس ناکامی یا راهی برای رسـیدن بـه آرزوهـای فـرد .وندالیسـم از
جرایمی است که کمتر مجازا حقوقی و کیفری در بر دارد و هنجارشکنی که ضمن ایجاد خسـار هـایی بـرای دولـت،
نمایانگر مشکال مهم و بزرگتر جامعۀ آتی است .کشور ما با توجـه بـه وضـعیت جمعیتـی کـه بـیش از نیمـی از آن را
نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند ،از کشورهایی است کـه در معـرض آسـیبهـای اجتمـاعی زودرس ،ازجملـه پدیـدۀ
وندالیسم است .اکثر وندال ها نیز نوجوانان و جوانان  10تا  25سال هستند و به دلیل بحران غرایز جنسـی و شـورشهـا،
تعارض نسل ها و ...دست به این عمل میزنند (بهرامی مهنه .)25 :1384 ،صدمه به اموال شهری یا وندالیسم به معنـای
تخریب است و به مواردی اطالق میشود که شخص به تخریب اموال عمومی و اموال دیگران مبادر میکند .این مسئله
یکی از مشکال و معضال جوامع شهری است که همگام با رشـد و توسـعۀ شـتابزدۀ شـهر و درونـینشـدن فرهنـگ
شهرنشینی در بین جوامع مختل به وجود آمده است (فدایی.)14 :1387 ،
زندگی در جامعه نیازمند رفتارها و هنجارهای اجتماعی است .هنجارهای اجتماعی شیوههای رفتاری معینی هستند که
براساس ارزشهای اجتماعی شکل میگیرند و رعایت آنها باعث ایجاد نظم در جامعه میشود .درواقـع ،جامعـهشناسـان
هنجارها را «الگوهای استانداردشدۀ رفتار و کردار» میدانند که نشاندهندۀ رفتار ایدئال یا مطلوب افراد و اعضای جامعـه
هستند .بنابراین ،هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص میسازند که در هر موقعیت اجتماعی ،چه نوع رفتاری
را باید پیش گیرند و از چه رفتاری بپرهیزند و بدین ترتیب ،نظم را در جامعه حاکم میسازند .با این حال ،عوامل متعـددی
دستدردست هم میدهند و به ایجاد انحرافا اجتماعی و جرایم منجر میشوند که بهطور کلی ،میتوان این عوامل را در
سه دستۀ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قرار دارد .نقص در هریک از این عوامل مـیتوانـد زمینـهسـاز انـواع انحرافـا و
آسیبهای اجتماعی در جامعه شود (محسنی تبریزی.)1383 :35 ،
وندالیسم یکی از این رفتارهای کج روانه است که در جامعۀ جدید نمود و ظهور یافته و صاحبنظران و آسیبشناسان،
آن را نوعی معضلی اجتماعی مطر میکنند .این ناهنجاری ،بیشتر متوجـه تلفـنهـای عمـومی ،صـندلیهـای مـدارس،
اتوبوسهای شهری و مترو و ترن ،باجههـای پسـت و تلگـراف و تلفـن و نظـایر ایـنهاسـت .مظـاهر وندالیسـم را روی
دیوارهای شهرها ،سینماها ،آسانسورها ،پارکهای عمومی ،کیوسکهای تلفن و به شکل وسیع در مدارس میبینیم .ایـن
پدیدۀ نوظهور نهتنها ساالنه هزینۀ بسیاری به ساکنان شهر تحمیل می کنـد ،بلکـه سـالمت و امنیـت ایـن جوامـع را بـه
مخاطره میاندازد (محمدی بلبانآباد.)1 :1384 ،
پروفسور گابریل موزر ،استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه رنه دکار فرانسه ،مـیگویـد ونـدالهـا در اعمـال خـود
مشخص کردهاند احساس اجحاف و بیعدالتی دو انگیزۀ مهم برای خرابکاری و رفتارهای ویرانگرانۀ آنان است (تبریزی
و صفری شالی .)3 :1386 ،امروزه مدیران و برنامه ریزان در محیطهـای شـهری بـا مسـائل و آلـودگیهـای محیطـی و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vandalism
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اجتماعی بسیاری رودررو هستند .صاحبنظران در بررسیهای جغرافیایی انواع جرایم و رفتارهای ناهنجار شهری ،به تأثیر
چند عامل کلیدی قانون ،مجرم ،قربانی ،زمان و مکان جرم توجه میکنند و در میان این عوامـل ،نقـش عوامـل و شـرایط
مکانی در پیدایش ناهنجاریهای رفتاری از حیث لزوم اتخاذ تمهیدا پیشگیریکننـده در مـدیریت و برنامـهریـزیهـای
محیطی حائز توجه ویژه است ( .)Brown, 2000اگر همۀ نظریههایی از این دست را جمعبنـدی کنـیم ،بـه چهـار دسـته
عوامل عمده شامل عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی ختم خواهد شد (.)Salehi, 2006
محققان مطالعا پراکندهای در این زمینه انجام دادهاند که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است:
پاترک هیلی و پاول ویلسون )1986( 1در تحقیقی تحت عنوان «گرافیتی و وندالیسم بر وسایل حملونقل عمومی» به
این نتیجه میرسند که وندالها و کسانی که به وسایل عمومی آسیب میرسانند ،عمـدتاً مـرد هسـتند و در فاصـلۀ سـنی
13-17سالگی قرار دارند .همچنین منطقۀ محل سکونت بیشتر این افراد پایین شهر و میزان سواد و تحصیال آنهـا کـم
است .این افراد ازنظر بعد خانوار ،در خانوادههای شلوغ زندگی میکنند و در گروههایی عضویت دارند که پایبندی چنـدانی
به مقررا اجتماعی ندارند و تمایل شدیدی به اعمال وندالیستی دارند.
لونستین )1986( 2در تحقیقی تحت عنوان «خرابکاری در مدارس» به این نتیجه میرسد که ارتباط معنـاداری بـین
ساخت خانواده با میزان انجام اعمال خرابکارانه وجود دارد و نبود پدر در خانواده ،بیش از نبود مادر بر میزان بزهکـاری و
خرابکاری افراد مؤثر است.
فیلیپ )1993( 3در تحقیقی با عنوان «وندالیسم در دانشکدهها با تکیه بر دیوارنویسی» با استفاده از روش پیمایشی به
این نتیجه میرسد که رفتارهای وندالیستی در دانشکدهها ،برای دانشگاهها بسیار پرهزینه است و خسار بسیار زیادی به
بار میآورد .همچنین محقق متغیرهای جنسیت ،نژاد و طبقۀ اجتماعی /اقتصادی را اصلیترین عامـل تأثیرگـذار در انجـام
کنشهای وندالیستی میداند.
موزر )1998( 4در مطالعهای با عنوان «تخریب تلفنهای همگانی با تأکید بر نظریۀ کنترل اجتماعی» بـه ایـن نتیجـه
رسیده است که خلو بودن خیابان یکی از علل مهـم و درخـور توجـه در خـرابکـاری اسـت .تخریـب فضـاهای سـبز،
مجسمههای پارکها ،اماکن عمومی و میدانها ،آسیبرساندن به تلفنهای عمومی شهری و نظـایر آن ،همـه نمودهـای
رفتارهای خرابکارانهای است که بیشتر ،جوانان خیابانی انجام میدهند.
محسنی تبریزی ( )1374در تحقیقی تحت عنوان «بررسی علل وندالیسم در شهر تهران و راههای پیشگیری و درمان
آن» به این نتیجه رسیده است که بیشترین نرخ تخریب تلفنهای همگانی با  26/2درصد و کمترین تخریب به پلهـای
عابر پیاده با  2درصد اختصاص داشته است.
جمشیدی ( )1380در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خرابکـاری امـوال عمـومی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Patrik & Pavel Vilson
2. Lonistin
3. Philip
4. Mozer
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توسط دانشآموزان شهر تهران» نشان میدهد جنسیت و بعد خانوار با رفتار خرابکارانه رابطه دارند اما متغیرهای محـل
سکونت دانشآموزان ،محل تولد ،دورۀ تحصیلی ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده فرد و سن با متغیر خرابکاری رابطۀ
معناداری ندارند .در پایان محقق نتیجه میگیرد مشارکت فرزندان در محیط مدرسه باعث کاهش رفتارهای خـرابکارانـه
میشود.
نتایج پژوهش عفتی (« ،)1381بررسی انگیزههای مؤثر بر وندالیسم با تکیه بر سنگپرانی به قطارهـای مسـافربری»،
نشان میدهد شرایط خانوادگی و حجم باالی بعد خانوار ،اختالف زیاد در سن اعضای خانوار ،رفتـار نامناسـب والـدین بـا
فرزندان و شرایط نامناسب محیطی از متغیرهای مرتبط با ارتکاب وندالیستی و سنگپرانی به قطارها هستند.
شاکرینیا ( )1390در تحقیقی با عنوان « بررسی اثر فضـای سـبز شـهری بـر رفتارهـای وندالیسـتی ،پرخاشـگرانه و
نوعدوستانۀ نوجوانان شهر رشت» به این نتیجه رسیده است که بـین پرخاشـگری وندالیسـتی ،پرخاشـگرانه و رفتارهـای
نوعدوستانه در نوجوانان رابطۀ معنادار وجود دارد .بدین معنی که نوجوانانی که در محیطهای واجـد فضـای سـبز زنـدگی
میکنند ،از پرخاشگری و وندالیسم کمتر و نوعدوستی بیشتر برخوردارند.

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق
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عالوه بر منابع یادشده ،دامر و همکارانش ( ،)1987کازلین ( ،)1989سامر ( )1991و گلدستین و همکارانش )1994( 1نیـز
تحقیقاتی انجام دادهاند .عموماً اندیشمندان از وندالیسم بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،به ناسازگاری نوجوانان با محیط اجتمـاعی
تعبیر میکنند .وجه مشترک همۀ تعاری وندالیسم در کارکرد منفی این پدیده و مذمومبودن آن در همۀ فرهنگهاست و این
نکوهیدهبودن به حدی میرسد که برخی صاحبنظران ،وندالها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آنها را نهایت گسـتاخی در
رفتارها و تلقیها دانستهاند و کشورها نیز سعی کردهاند با وضع قوانینی بازدارنده با این پدیدۀ ناهنجار مقابله کننـد (مشـکانی،
 )240 :1383اما در شهرهای بزرگ ،بارها شاهد ویرانگری عمدی و رفتارهای غیرمسـئوالنه و ضـداجتماعی برخـی از افـراد
هستیم که بهعمد ،به تخریب و نابودی هر آنچه زیبا و هر آنچه متعلق به دیگران است ،میپردازند که این امـر نشـاندهنـدۀ
نقص در پذیرش هنجارهای فرهنگی جامعه است (میرفردی و دیگران.)189 :1390 ،
رفتارهایی از این قبیل ،سالیانه میلیاردها دالر به تأسیسا خدماتی و رفاهی شهرهای کوچک و بزرگ دنیـا خسـار
وارد میکند و در کشور ما نیز با وجود ضع آمار میتوان ادعا کرد این پدیده خسار های میلیاردی بـه بـار مـیآورد .در
شهر تبریز آمار دقیق و روشنی از میزان خسار های بهبارآمده توسط وندالها گزارش نشده است اما در نمونههای مشابه
آن ،طبق اظهارا شورای مدیریت برنامهریزی و نظار بر خدما شهری ،در شهرداری کالنشهر مشهد ،سالیانه رقمـی
بالغ بر 3میلیارد تومان هزینۀ ترمیم خرابیهای بهبارآمده فقط در بخش خدما نظافتی میشود .آخرین آمـاری کـه چنـد
سال قبل در تهران جمعآوری شده بود ،نشان میدهد 13هزار و  633باجۀ تلفن تخریب و 300میلیون تومان بـه ناوگـان
اتوبوسرانی خسار وارد شده و حدود 2میلیارد تومان نیز برای ترمیم مبلمان شهری هزینه شده است .این در حالی است
که به گفتۀ برخی کارشناسان ،این ارقام در سالهای اخیر ،به هزینههای میلیاردی تبدیل شـده اسـت .چنـان کـه هزینـۀ
سالیانۀ حاصل از تخریب  1594دستگاه تلفن عمومی63 ،میلیـارد و 450میلیـون ریـال اسـت و خسـار وارده بـر 1344
دستگاه اتوبوس ،حدود 50میلیارد ریال برآورد شده است .همچنین به گفتۀ یک مقام مسئول در شرکت مخابرا  ،براساس
برآوردها ،ساالنه حدود  30درصد از تلفنهای عمومی کشور خساراتی میلیاردی به بار میآورند و بهطور میـانگین ،در هـر
ماه حدود 8هزار و  800خرابی و  800سرقت تلفن عمومی ثبت میشود.
سایت مرکز آمار ایران نیز آخرین آمار تخریب اموال عمومی و پروندههای مختومه در دادگاههای عمـومی را بـه ایـن
شر اعالم کرده است :سال  89نسبتبه مد مشابه در سال قبل ،با افـزایش 44درصـدی پرونـدههـای تخریـب امـوال
عمومی روبهرو بوده ،بهطوری که بهازای هر 100هزار نفر 149 ،پرونده تشکیل شده است.
شهر تبریز نیز از این پدیده مستثنا نبوده و پدیدۀ وندالیسم آسیب جدی به اموال شهری و بیتالمال میرساند و دولت
و بهویژه شهرداری کالنشهر تبریز ساالنه مبالغ زیادی متضرر می شود .بنـابراین ،در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت بـا
شناسایی تأثیرا این پدیده بر مبلمان شهری براساس مطالعا میدانی (مشاهدۀ مستقیم ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه)،
میزان تأثیر این پدیده ،نوع وندالیسمی که مناطق مختل شهر تبریز با آن درگیر است ،شناسـایی و راهکارهـای مناسـب
برای جلوگیری از نتایج آن ارائه شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Damer & Co, Kazolin, Samer and Goldistin & Co
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متون نظری تحقیق
ازنظر لغوی« ،وندالیسم» به معنای تخریب اماکن و وسایل و امکانا شهری است (فرهنگ النگمـن .)2003 ،ونـدالهـا
گروهی هستند که اعمال خشونتآمیز و پرخاشگرانه از خود نشان میدهند و احساس اجحاف و بیعدالتی ،دو انگیزۀ مهم
در ایجاد پرخاشگری و خرابکاری ویرانگرانۀ وندالهاسـت .ونـدالهـا مـیتواننـد گسـترهای از عـادیتـرین و آرامتـرین
شهروندان تا جنایتکاران را در بر بگیرند که بدون انگیزههای مالی یا شغلی ،دست به جنایت میزنند .وندالیسم را حالـت
شدید جماعت ،انبوهه یا گروهی دانستهاند که بهصور تجمع سازماننیافته و بیهدف ،به شکل آنی ،تحت تأثیر همدیگر
قرار میگیرند و تحرکا تخریبی و ویرانگری انجام میدهنـد .وندالیسـم هـمگـام بـا رشـد و توسـعۀ شـتابزدۀ شـهر و
درونی شدن فرهنگ شهرنشینی در بین جوامع مختل به وجود آمده است .از خرابکاریهای شهری بهعنوان انحراف یـا
آشفتگی اجتماعی یاد میشود که در آن افراد قادر به برقراری ارتباط ،از طریق نظام متشکل از قواعد مشترک نیستند و در
بروز هیجانا و احساسا درونی خود به رفتارهای نابهنجار روی میآورند (نبوی و دیگران.)85-86 :1390 ،
پاتریس ژانورن 1وندالیسم را نوعی بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر و عصر مدرن و پدیدهای جهانی میداند
که تخریب آثار هنری و اموال عمومی را پی دارد .وی این ویژگی را روحیۀ ویرانگر یا متمایل به خرابکاری (وندالیسـم)
میخواند (ژانورن.)270 :1367 ،
استاکولز و همکارانش ( )1973نیز دریافتند مردان در محیطهای شلوغ و بیشـتر ،نسـبتبـه دیگـران حالـت رقابـت و
پرخاشگری (و نه خصمانه) دارند و دربارۀ زنان به نتایج تقریبـاً متضـادی دسـت یافتنـد (آلـتمن .)314 :1382 ،از دیـدگاه
هیرشی ،وندالیسم مانند دیگر اشکال بزهکاری ،معلول کاهش و فقدان نظار و کنترل اجتماعی اسـت (رزاقـی اصـل و
صبوری.)105 :1388 ،
اغلب وندالها مجرد و ازنظر تحصیلی ناموفقاند .بیشتر آنها با سرخوردگیهـا ،شکسـتهـا و ناکـامیهـای مختلـ
درزمینۀ تحصیلی ،حرفهای ،مالی ،اجتماعی و خانوادگی مواجه هسـتند .میـزان بیمـاریهـای روحـی و روانـی ،عصـبیت،
پرخاشگری و افسردگی در بین جوانان وندال زیاد است .این افراد به دلیل نداشتن تعادل روانی ،در تشـخیص هنجارهـا از
ناهنجارهای اجتماعی با مشکل مواجه میشوند و عقدههای روانی خود را با اقداما خشونتآمیـز و خـرابکارانـه تخلیـه
میکنند .همچنین «فقر اقتصادی» را میتوان یکی از مهمترین عوامل بروز وندالیسم دانست .وجود «اخـتالف طبقـاتی»
در جامعه میتواند موجب برانگیختهشدن حس انتقامجویی افراد پایینتر به افراد باالدست جامعه شود مانند خـطانـداختن
روی خودروهای دیگران (محمدی بلبان آباد.)5 :1384 ،
پایینبودن سط تحصیال  ،مصاحبت با دوستان وندال و ازخودبیگانگی نیز از دیگر عوامل زمینهساز این نـوع رفتـار
است .میزان درآمد خانوار ،شرایط نامطلوب محیط خانه ،اختالفا خانوادگی زیاد ،وضعیت نامطلوب تحصـیلی و احسـاس
تبعیض در مدارس ،محیطهای اجتماعی و خانوادگی از مهمترین عوامل زمینهساز بروز رفتارهای وندالیستی است .معموالً
افرادی که از زندگی خود راضی نیستند و احساس میکنند اجتماع برای رسیدن آنها به اهدافشان کمکی نکرده است ،بـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Janoren

بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی :شهر تبریز)
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تخریب اموال عمومی سعی در آرامکردن خود دارند .این قبیل اشخاص از آنجا که توان انجام کارهای بزرگ را ندارند ،بـا
آسیبرساندن به اموال عمومی ،بهنوعی خود را تخلیۀ روحی و روانی میکنند (ژانورن .)140 :1367 ،بنابراین ،نظریههایی
در این زمینه مطر شده است که از آن جمله میتوان به نظریههای ذیل اشاره کرد.

نظریۀ آنومی و ساختار خانواده

1

ویلیام گود 2در این دیدگاه ،از مفهوم آنومی استفاده کرده و آن را به خانواده تعمیمم داده است .ازنظر وی ،خانواده کـانون
پرورش شخصیت فرد است و هرگونه اختالل در آن ،به پدیدآمدن شخصیت بزهکار و منحرف منجر میشود .ازنظـر وی،
خانواده وظایفی در قبال فرزندان خود بر عهده دارد ازجملـه تـأمین نیازهـای جسـمی فرزنـدان ،شـناخت خـود و کشـ
خویشتن ،یادگیری و نقش خانواده بهعنوان منبع رشد (محسنی تبریزی .)70 :1383 ،ازنظـر گـود ،اگـر اعضـای خـانواده
نتوانند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند ،در این نهاد گسیختگی یا آنومی به وجود میآید و شرایط آنـومی ناشـی از عوامـل
مختلفی است که به آنها اشاره میشود:
 نبود پدر به دلیل مشروعیتنداشتن کودک ،فو  ،طالق والدین و... وجود انواع بیماریهای روانی و جسمی والدین وجود روابط ضعی و غیرعاطفی در میان اعضای خانواده که گود از آن بهعنوان خانوادۀ توخـالی نـام مـیبـرد .ویمعتقد است در این شرایط ،خانواده از حمایت همدیگر محروماند و بزهکاری و وندالیسم رخ میدهد (گود.)49 :1352 ،

نظریههای خردهفرهنگی

3

این نظریهها بیشتر به بزهکاری میپردازند و آن را با جرم متفاو میدانند .به باور طرفداران این نظریـه ازجملـه میلـر،
رفتار بزهکارانه ،بهوسیلۀ افرادی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند ،رخ میدهد و بیشتر بهوسیلۀ دارودسـتههـای بزهکـار
معموالً در اجتماعا خردهفرهنگی طبقا پایین جامعه شکل میگیرد (رمضانی.)36 :1375 ،

رویکرد جامعهپذیری
رویکرد جامعه پذیری بر پیوند اجتماعی تأکید دارد .خانواده و جامعه ،دو عامل مهم در ایجـاد ایـن پیونـد هسـتند .در ایـن
رویکرد ،جایگاه خانواده ،آموزشوپرورش ،رسانهها و مقولۀ نظار اجتماعی کانون توجه قرار میگیـرد .کـودک در فراینـد
اجتماعیشدن ،عالوه بر کسب مهار ها و توانـاییهـا ،موضـوع پـرورش مـیشـود .بخشـی از ایـن وظیفـۀ پرورشـی را
سازمانهای رسمی بر عهده دارند و بخشی دیگر به عهدۀ والدین ،رسانههای گروهی و سـایر عوامـل پیچیـدۀ اجتمـاعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anomie and Family Structure Theory
2. Good, W.
3. Subculture Theories
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است .رویکرد جامعهپذیری ازسویی به دیدگاه امیل دورکیم و هابز و از سوی دیگر ،به نظریۀ بیسازمانی اجتماعی نزدیک
است (بخارایی .)488 :1386 ،اگر خانواده ،آموزشوپرورش و رسانهها ،در جامعهپذیرکردن افراد دچار اخـتالل شـوند و بـا
یکدیگر تناسبی نداشته باشند ،فرد به اعمال انحرافی روی میدهد.

نظریۀ برایند کالرک

1

آر کالرک ،در مدلی علمیتوصیفی ،به روش تحلیل مسیر ،متغیرهای مستقل مـؤثر بـر پیـدایش رفتارهـای وندالیسـتی را
مدنظر قرار میدهد و آنها را به هشت گروه مشخص تقسیم میکند که عبار اند از (محسنی تبریـزی.1 :)165 :1383 ،
تجارب نخستین دوران کودکی و محیط اولیه  .2توارث  .3شکلگیری شخصیت بزهکار  .4عوامل شخصیتی ،اجتمـاعی
و اقتصادی  .5شرایط و وضعیت فعلی فرد نظیر کنترل والدین  .6شرایط و موقعیت مکـانی فـرد نظیـر مسـکن ناسـالم،
خیابانهای مناطق فقیرنشین ،مکانهای فاقد گشت پلیس ،مکانهای متروکه و مخروبه ،خانههای خالی و .7 ...بحرانها
و وقایع که به احساس درماندگی ،کسالت و خشم فرد منجر میشود  .8جریانهای شناختی و ادراکی و حاال و انگیزش
فرد که در این میان ،شرایط و موقعیت و وضعیت خاص فرد نقش مهمی دارد.
مطالعۀ نظریههای مختل و گستردگی ابعاد موضوع موردمطالعه باعث شد محقق دید ترکیبی داشته باشـد و بـهصـور
تلفیقی از هریک از نظریههای مطر  ،نتیجۀ خاصی استخراج کند .برای تبیین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بـر گـرایش بـه
وندالیسم در بین شهروندان ،در کنار نظریههای جامعهشناختی و روانشناسـی اجتمـاعی مربـوط بـه انحرافـا  ،نظریـههـای
وندالیسم نیز استفاده شد .براساس نظریا صاحبنظران و تحلیلگران علوم اجتماعی و روانشناسی و صاحبنظران وندالیسم
باید گفت بهوجودآوردن فرد وندالیسمی ،تابع علل و عوامل اجتماعی و روانی مختل است (بخارایی.)488 :1386 ،
براساس نظریههای آنومی و ساختار خانواده ،گرایش به رفتارهای وندالیسمی ،نتیجۀ ساختار خانوادگی گسسته اسـت کـه
در آن ،خانواده وظای خود را در قبال فرزندان بهخوبی انجام نمیدهد .به همین دلیل ،فرد بهسوی خرابکاری گـرایش پیـدا
میکند .برای متغیرهای اقتصادی نظریهای که بهترین تبیین را از این متغیر میدهد ،تئوری میلر ،بـا عنـوان فرهنـگ طبقـۀ
پایین است که در استخراج این متغیرها بیشتر به این تئوری توجه شده است .از آنجا که یکـی از شـاخصهـای ایـن متغیـر،
درآمد و محلۀ مسکونی فرد است ،بهطور غیرمستقیم ،تئوری میلر ،شاو و مک لی را متبـادر مـیسـازد کـه تئـوری کلـووارد،
اوهلین مارکس و زیمل نیز این متغیرها را در بر میگیرد .نظریۀ براینـد کـالرک نیـز در مـدلی علمـیتوصـیفی ،در پیـدایش
رفتارهای وندالیستی ،نقش شرایط و وضعیت مکانی فرد ازجمله مسکن ناسالم ،خیابانهای مناطق فقیرنشین ،مکانهای فاقد
گشت پلیس ،مکانهای متروکه و مخروبه ،خانههای خالی و ...را مهم میداند .اما پـژوهش حاضـر ،بـه بررسـی وندالیسـم و
بهعبارتی ،تخریب اموال عمومی و رعایتنکردن هنجار عمومی میپردازد و وجه تمایز آن با سایر پژوهشهای کارشـده ،اول
مکان است و دوم ،در سطحی گسترده است که با هدف بررسی نقش جنسیت و پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادی در وندالیسـم
مبلمان شهری و بررسی دالیل انجام وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز صور گرفته است .ناحیۀ مطالعهشده در اسـتان
آذربایجان شرقی و در محدودۀ سیاسی -اداری شهرستان تبریز قرار گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark
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مواد و روشها
در مطالعۀ حاضر ،روش پژوهش توصیفیتحلیلی و به لحاظ هدف نهـایی ،از نـوع کـاربردی اسـت .بـرای بررسـی آثـار و
تغییرا و تحوال از روش اسنادی استفاده شده است لیکن اساس مطالعه مبتنی بر مطالعا میدانی (مشاهدۀ مستقیم و
تکمیل پرسشنامه) است .پرسشنامۀ پژوهش حاضر شامل اطالعا زیـر اسـت .1 :پرسـشهـای مربـوط بـه اطالعـا
دموگرافیک شهروندان و پرسشهای مربوط به فرضیههای جنس و پایگاه اجتماعی و اقتصادی (وضعیت تحصیلی ،شـغل
و درآمد)  .2پرسشهای مربوط به تخریب اموال عمومی شامل  14پرسش بستۀ 6گزینهای  .3پرسشهـای مربـوط بـه
دالیل وندالیسم مبلمان شهری شامل  17پرسش بستۀ 5گزینهای.

نمونۀ آماری و شیوۀ نمونهگیری
برای برآورد نمونۀ آماری از روش نمونهگیری کوکران با سط اطمینان  95درصد و احتمال خطای  5درصد بهـره گرفتـه
شده است.
t 2pq
d2
n
1  t 2pq 
1   2  1
N d


 t=1.96سط اطمینان  95درصد
 P=0/5وجود صفت در جامعۀ آماری
1 / 962 * /5 * /5
/052
n
1  1.962 * /5 * /5 
1
 1

1495000 
/052


 q=0/5نبود صفت در جامعۀ آماری
 d=0/05مقدار خطای نمونهگیری
 N=1495000تعداد جامعۀ آماری
جمعیت شهر تبریز  1495000نفر در سال  1390است که نمونۀ آماری با بهرهگیری از روش نمونـهگیـری کـوکران،
 384نفر به دست آمد مبنای انتخاب تکتک افراد شهری بوده است .شیوۀ نمونهگیری بـرای دسترسـی بـه نمونـههـای
موردمطالعه با توجه به ناهمگنی شهر تبریز ،نمونهگیری تصادفی طبقهای است .برای سنجش اعتبار ،از نوع اعتبار محتـوا
استفاده شده است .مالک ارزیابی این نوع اعتبار ،قضاو محققان و متخصصان در حوزۀ مسائل شهری بـود و در همـین
ارتباط ،به سؤاال پرسشنامه و انسجام درونی آن پاسخ دادهاند .محققان ضمن بررسـی پیشـینۀ تحقیـق ،بـا اسـتفاده از
نظرها و راهنماییهای اساتید ،اقدام به تهیۀ پرسشنامه کردهاند و بعد از تأیید محتوا ،پرسشنامه در اختیار نمونـۀ آمـاری
قرار گرفته است .همچنین برای ارزیابی متغیرهای تحقیق و پایایی سؤاال از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده کـه بـا
مقدار  ،0/904همواره بیش از  0/7برآورد شده است.

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 1395

578

پس از انجام مطالعا میدانی ،برای جمعآوری دادهها و پردازش آنها و تجزیهوتحلیل اطالعا  ،از روشهای آماری
توصیفی شامل توزیع فراوانی ،جداول و آمار استنباطی شده است که آمار استنباطی شامل :آزمون یـو مـن– وایـت نـی

1

برای برسی نقش جنسیت در بروز رفتار وندالیستی به دلیـل پیوسـتگینداشـتن متغیرهـا ،همبسـتگی پـارامتری (ضـریب
همبستگی پیرسون) 2برای محاسبۀ درجه و میزان ارتباط بین متغیرهای مؤثر در بروز رفتار وندالیستی در مبلمان شـهری،
تحلیل مسیر 3برای طراحی که درواقع ،مجموعۀ معادالتی است که روابط بین متغیرهـا را توصـی مـیکنـد و درنهایـت
آزمون نمودار مسیر بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر ،که بر این اساس ،همۀ مسیرهای منتهـی بـه متغیـر وابسـته
شناسایی و محاسبه شد تا اثر کل متغیرهای مستقل به دست آید .و نرمافزار مورد استفاده نرمافزار آماری  SPSSاشت.

مشخصات عمومی منطقۀ مورد مطالعه
ناحیۀ موردمطالعه در استان آذربایجان شرقی و در محـدودۀ سیاسـی -اداری شهرسـتان تبریـز قـرار گرفتـه اسـت .ایـن
شهرستان با وسعتی حدود  1781کیلومترمربع ،در بخش میانی اسـتان قـرار دارد .شـهر تبریـز بـهعنـوان مرکـز اسـتان و
شهرستان نیز بهعنوان بزرگترین کالنشهر شمال غرب ایران با وسعتی حدود  131کیلومترمربع در موقعیـت جغرافیـایی
 46/23و  46/11طول شرقی و  38/9و  38/1عرض شمالی با ارتفاع متوسط حدود  1340متر از سط دریـا در جلگـه ای
به همین نام واقع شده است.

شکل  .1موقعیت استان آذربایجان شرقی در ایران و موقعیت کالنشهر تبریز در این استان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mann-Whitney U Test
2. Pearson Correlation Coefficient
3. Path Analysis
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یافتهها
مطابق با دادههای بهدستآمده از طریق پرسشنامۀ مربوط به وندالیسم ،در مبلمان شهری حدود  42درصد آزمودنیها آقا
و  58درصد خانم بودهاند که از بین اقداما مربوط به تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری ،دلنوشتهها روی دیوارهـا
با  8درصد بیشترین مقدار و شکستن المپهای روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  6/4درصد ،کمترین مقدار را به
خود اختصاص دادهاند و فراوانی سایر انواع وندالیسم در مبلمان شهری به قرار زیر در نمودار مشخص شدهاند.

/68
7

نمودار  .2نمودار فراوانی نوع وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز
مأخذ :محاسبا نگارندگان براساس پرسشنامه

برحسب فرضیۀ نخست «نقش جنسیت در تخریب اموال عمومی شهر تبریز مؤثر اسـت» .دادههـا نیـز بـا اسـتفاده از
آزمون یو من– وایت نی تحلیل شد .نتایج تحلیل با استناد به مقدار آزمون  )3/33( Zکه در سـط خطـای کوچـکتـر از
 0/05معنادار است ،باید گفت با اطمینان  ،0/95به لحاظ آماری ،تفاو میزان وندالیسم در مبلمان شهری در بین زنـان و
مردان متفاو است .این نتیجه داللت بر تأیید فرض  H1پـژوهش مبنـی بـر تفـاو میـزان وندالیسـم در بـین مـردان
( )194/08و زنان ( )190/97و نقش جنسیت در وندالیسم مبلمان شـهری و در مقابـل ،رد فـرض  H0تحقیـق مبنـی بـر
تفاو نداشتن میزان وندالیسم در بین مردان و زنان دارد .این در حالی است که پاسخگویان زن بیشتر از مردان بودند.
برای «بررسی رابطۀ پایگاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان در تخریب مبلمان شـهری» ،شـاخصهـای تحصـیال ،
شغل و درآمد بهعنوان متغیر مستقل و خطانداختن روی دیوارها و دلنوشتهها روی دیوارها ،نوشتن روی میـز و صـندلی،
پارهکردن صندلی اتوبوسهای شرکت واحد و صندلیهای سینما ،شکسـتن المـپهـای روشـنایی معـابر ،یادگارنویسـی،
صدمهزدن به تلفنهای عمومی ،شکستن شاخههای درخت ،صدمهزدن شیرهای داخل پارکها ،آسیبرساندن بـه عالئـم
ترافیک ،شکستن شیشۀ اماکن ،صدمه زدن به صندوقهای پست ،آسیب رساندن به مجسمه و کندن آگهیهـای تبلیغـاتی
نصبشده در معابر بهعنوان متغیرهای پیوسته ،در آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .ضریب همبسـتگی بـین پایگـاه
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اجتماعی و اقتصادی و عمل به رفتار وندالیستی با مقدار  r= -0/394و سط خطای کوچکتر از  0/01نشـان داد رابطـۀ
معکوس بین آنها وجود دارد .بهعبار دیگر ،هرچه پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد بهتر شود ،رفتارهای وندالیسـمی در
مبلمان شهری کاهش مییابد و برعکس.

جدول  .1رابطۀ میزان وندالیسم در مبلمان شهری و جنسیت برحسب آزمون یو من– وایت نی

Ranks
Some of Ranks

Mean
Rank

36681

194/08

Gender

N

وندالیسم در مبلمان شهری
189

مرد
زن

37239

195

97/190

Total

384
)Test Statistics (a

وندالیسم
4E813/1

Mann-Whitney U
wilcoxon W

339/0-

Z
)Asymp. Sin. (2-tailed

4E724/3
012/0

جدول  .2رابطۀ بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و وندالیسم در مبلمان شهری برحسب ضریب همبستگی پیرسون

پایگاه اجتماعی و
اقتصادی
-0/394
0/000
384
1
384

وندالیسم در مبلمان شهری
1
384
-0/394
0/000
384

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

وندالیسم در مبلمان
شهری

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

پایگاه اجتماعی و
اقتصادی

(**Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed
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برای بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است .بر ایـن اسـاس ،در جـدول ،3
تمامی مسیرهای منتهی به متغیر وابسته ،شناسایی و محاسبه شده است تا اثـر کـل متغیرهـای مسـتقل بـه دسـت آیـد.
یافتههای حاصل نشاندهندۀ آن است که میزان تأثیر عوامل فردی و روانی برابر با  0/29درصد ،عوامل خـانوادگی 0/33
درصد ،عوامل اجتماعی  0/44درصد ،عوامل اقتصادی  0/11و درنهایت ،شرایط و وضعیت مکانی برابـر بـا  0/37درصـد
است .در این مدل مقدار R2برابر با  0/223درصد است بدین معنی که  22درصد از مجموع تغییـرا میـزان گـرایش بـه
وندالیسم در مبلمان شهری ،پاسخگویان توسط این عوامل تعیین شده است.
جدول  .3جمع آثار متغیرهای مؤثر بر میزان وندالیسم در مبلمان شهری

متغیرها

1
 .1عوامل
فردی و روانی

1

2
3
4

 .2عوامل

5 2

هیجانا روحـی (شکسـتهـای عـاطفی ،خودنمـایی،
ناراحتی مفرط و)...
خودنمــایی (در حضــور دوســتان ،هــمســاالن و جــنس
مخال )
ابتال به بیماری روانی
تنبیه ،شد عمل بیشازحـد و سـختگیـری افراطـی
توسط والدین
زیاده روی در ابراز مهر و محبت و مراقبت و محافظـت
بیش از اندازۀ والدین

خانوادگی

6

توقعا نامعقول و انتظارا نابجا از فرزنـدان درزمینـۀ

-

0/032

0/032

-

0/055

0/055

-

0/076

0/076
0/33

بینظمی نامعقول و افراطی

-

0/073

0/073

8 3

طالق و جدایی والدین

-

0/096

0/096

9 4

تضاد طبقا بین فقیر و غنی ،کارگر و کارمند و...

0/21

0/101

0/31

-

0/029

0/029

 10تربیت اجتماعی
11 5

بی تناسبی مجازا با اعمال مجرمانه و تصور مجـازا

0/44

-

0/087

0/087

 12داشتن رفیقان بزهکار

-

0/010

0/010

 13بیتناسبی مالیا و خدما

-

0/07

0/07

 14درآمد اقتصادی کم

-

14/07

0/10

 15خلو بودن خیابان

0/291

-

0/291

 16 7حضورنداشتن نیروهای پلیس در مکانهای وقوع جرم

-

0/003

0/37 0/003

 17کارکرد نامناسب وسایل مانند تلفنهای همگانی

-

0/071

0/071

 .4عوامل

وضعیت مکانی

-

0/104

0/104

-

 .3عوامل

 .5شرایط و

0/13

0/023

0/29 0/154

0/025

7

اقتصادی

مستقیم

غیرمستقیم

کل

0/025

تحصیلی ،کاری و مالی

اجتماعی

انواع تأثیر

کل

6

پایین توسط افراد درزمینۀ تخریب اموال عمومی

0/11
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نتایج جدول  ،3بهصور ترکیبی در شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  .2مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر میزان وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز

بحث و نتیجهگیری
وندالیسم در مبلمان شهری همواره بهعنوان معضل اجتماعی کانون توجه بوده است بهگونـهای کـه نـوعی مشـکل حـاد
اجتماعی در میان جوامع مطر و جوانان شایعتر است .چنانچه همواره به علت وندالیسم در مبلمان شهری ازجمله صندلی
اتومبیلها ،شکستن المپهای روشنایی ،دلنوشته روی دیوارها ،یادگارنویسی روی دیوارها ،باجههای تلفن ،صدمهزدن به
تلفنهای عمومی ،شکستن شاخههای درخت و ...بهوسیلۀ افراد خسارا فراوانی به جامعه وارد میشود که در برخی موارد
جبرانناپذیر است .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی عوامل کالبـدی ،اقتصـادی و اجتمـاعی در بـروز وندالسـیم در مبلمـان
شهری و دالیل آن در بین شهروندان شهر تبریز انجام شده است و پس از طی مراحل مقدماتی و مرور نظریا خارجی و
داخلی در این زمینه ،با رویکرد ترکیبی و بهصور تلفیقی فرایند انتخاب متغیرهای تحقیق از نظریا مختل پرداخته شد
و برای رد یا تأیید فرضیههای این تحقیق ،از طریق پرسشنامه در نمونهای 384نفری از شهروندان شهر تبریز دادههـای
موردنیاز جمعآوری و با استفاده از تکنیکهای آماری ،این دادهها تجزیهوتحلیل شدند.
طبق محاسبا  ،به وندالیسم در مبلمان شهری حدود  42درصد آزمودنیها آقـا و  58درصـد خـانم بـودهانـد .از بـین
اقداما مربوط به تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری دلنوشتهها روی دیوارها با  8درصد ،بیشترین مقدار و شکستن
المپهای روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  6/4درصد ،کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند و در بروز رفتار
وندالیستی در مبلمان شهری با استفاده از آزمون یو من– وایت نی با استناد به مقدار آزمون  )3/33( Zکه در سط خطای
کوچکتر از  0/05معنیدار است ،باید گفت با اطمینان  ،0/95به لحاظ آماری ،تفاو میزان وندالیسم در مبلمـان شـهری
در بین زنان و مردان متفاو است بهطوری که مردان با  194/08و زنان  190/97در وندالیسـم مبلمـان شـهری نقـش
بیشتری دارند و این در حالی است که میزان پاسخگویان زن بیشتر از مردان بوده است.
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در آزمون همبستگی پیرسون ،حداقل به دو متغیر مستقل و پیوسته نیاز اسـت .در ایـن پـژوهش ،متغیرهـای مسـتقل
تحصیال  ،شغل ،درآمد و متغیرهای پیوستۀ خطانداختن روی دیوارها و دلنوشـتههـا روی دیوارهـا ،نوشـتن روی میـز و
صندلی ،پارهکردن صندلی اتوبوسهـای شـرکت واحـد و صـندلیهـای سـینما ،شکسـتن المـپهـای روشـنایی معـابر،
یادگارنویسی ،صدمهزدن به تلفنهـای عمـومی ،شکسـتن شـاخههـای درخـت ،صـدمهزدن شـیرهای داخـل پـارکهـا،
آسیب رساندن به عالئم ترافیک ،شکستن شیشۀ اماکن ،صدمه زدن به صندوق های پست ،آسـیب رسـاندن بـه مجسـمه و
کندن آگهیهای تبلیغاتی نصبشده در معابر در نظر گرفته شده است .در این راستا ،مقدار  rبرابر با  -0/395بـا اطمینـان
 0/99و براساس محاسبا  ،بین متغیرها رابطۀ معکوس نشان داده شد بهطوری که با افزایش میـزان پایگـاه اجتمـاعی و
اقتصادی افراد ،رفتارهای وندالیستی در مبلمان شهری کاهش مییابد.
برای بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر ،از آزمون تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،همـۀ
مسیرهای منتهی به متغیر وابسته شناسایی و محاسبه شد تا اثر کل متغیرهای مستقل به دست آید .یافتهها نشـاندهنـدۀ
آن است که میزان تأثیر عوامل فردی و روانی برابر با  0/29درصد ،عوامل خانوادگی  0/33درصد ،عوامل اجتمـاعی 0/44
درصد ،عوامل اقتصادی  0/11و درنهایت ،شرایط و وضعیت مکانی برابر با  0/37درصـد اسـت .در ایـن میـان ،هیجانـا
روحی (شکستهای عاطفی ،خودنمایی ،ناراحتی مفرط و )...با  0/12درصد ،تضاد طبقا بین فقیر و غنی ،کارگر و کارمند
و ...با  0/21درصد و خلو بودن خیابان با  0/29درصد در پژوهش تأثیر مستقیم دارد .در ایـن مـدل ،مقـدار  R2برابـر بـا
 0/223درصد است بدین معنی کـه  22درصـد از مجمـوع تغییـرا میـزان گـرایش بـه وندالیسـم در مبلمـان شـهری
پاسخگویان توسط این عوامل تعیین شده است.
پاتریک و هیلی و پاول ویلسون و ویلیپ در تحقیق خود به این نتیجه رسیدهاند که وندال ها عموماً مرد هستند .نتایج
بهدستآمده از بررسی رابطۀ بین جنسیت و وندالسیم در مبلمان شهری شهر تبریز ،بر این نتیجه صحه میگذارد و نشـان
می دهد تفاوتی بین زنان و مردان ازنظر گرایش به وندالسیم در مبلمان شهری وجود دارد و وندالها عموماً مـرد هسـتند.
فیلیپ در تحقیقی بهعنوان وندالیسم در دانشکدهها با تکیه بر دیوارنویسی ،متغیـر پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادی را عامـل
تأثیرگذار در کنش های وندالیستی میداند و در این پژوهش عامل پایگاه اجتماعی و اقتصادی نشان داد میتواند در رفتار
وندالیستی مؤثر باشد .بنابراین ،این تحقیق منطبق با نظریۀ فیلیپ است .درخصوص رابطۀ بین خلو بودن خیابان با انـواع
وندالیسم ازجمله تخریب فضاهای سبز ،مجسمههای پارکها ،اماکن عمومی و میدانهـا ،آسـیبرسـاندن بـه تلفـنهـای
عمومی شهری ،صدمهزدن به اتومبیلهای پارکشده در کنار خیابانها و نظایر آن نتایج این تحقیق با پژوهشهای موزر،
دامر ،کازلین ،سامر ،گلدستین و همکارانش همخوانی دارد و در این پژوهش ،خلو بودن خیابانها بهطور مسـتقیم تقریبـاً
 0/30درصد در رفتار وندالیستی در مبلمان شهری تأثیر دارد.
لونستین در پژوهش خود نقش خانواده را در رفتار وندالیستی مؤثر دانسته است بنابراین ،این پژوهش با  0/33درصـد
بر این نتیجه در رفتار وندالیستی در شهر تبریز بر آن صحه گذارده است .در رابطـه بـا نـوع رفتـار وندالیسـتی در مبلمـان
شهری محسنی تبریزی به این نتیجه رسیده است که بیشترین نرخ تخریب ،مربـوط بـه تخریـب تلفـنهـای عمـومی و
کمترین به پلهای عابر پیاده در شهر تهران است در حالی که در شـهر تبریـز ،دلنوشـتههـا روی دیوارهـا بـا  8درصـد
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بیشترین میزان و شکستن المپهای روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  6/4درصد کمترین است .بنابراین ،نتیجـۀ
این تحقیق با پژوهشهای محسنی تبریزی همخوانی ندارد و دلیل آن هم توجیهپذیر است زیرا شرایط و وضعیت مکانی
در نوع وندالیسم در مبلمان شهری مؤثر است و در این تحقیق حدود  0/37درصد تأثیر گذاشته است .درخصـوص رابطـۀ
بین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خرابکاری در اموال عمومی ،نتیجۀ این پژوهش با نظریههای جمشیدی تطـابق
دارد بهطوری که در این تحقیق عوامل اجتماعی با  0/44درصد و عوامـل اقتصـادی بـا  0/11درصـد نقـش مـؤثری در
تخریب اموال عمومی دارد .تمایز این تحقیق با پژوهش جمشیدی این است که عوامل اجتماعی 4 ،برابر عوامل اقتصادی
تأثیر گذاشته است .نتیجۀ پژوهش های عفتی نشان داده اسـت عوامـل خـانوادگی و شـرایط و وضـعیت مکـانی در رفتـار
وندالیستی نقش بسزایی داشته و آنچه در این پژوهش حاصل نقش عوامل خانوادگی و شرایط و وضـعیت مکـانی اسـت،
بهترتیب  0/33درصد و  0/37درصد است که رویهم سهم بسزایی در رفتار وندالیستی در مبلمان شهری دارد.
نتیجۀ این پژوهش درخصوص رابطۀ بین پرخاشگری ،وندالیستم ،پرخاشـگرانه و رفتارهـای نـوعدوسـتانه بـا تحقیـق
شاکری نیا مطابقت دارد بهطوری که این رفتارها نتیجۀ عوامل اجتماعی محسوب میشود.
بنابراین ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 ایجاد بسترهای رفتاری و اجتماعی و سلب انگیزه در واکنشهای تخریبی تبلیغ و اطالعرسانی از طریق رسانهها ،تقویت فرهنگ شـهروندی ،آمـوزش و نمـایش روابـط دوسـتانه در محـیطشهری
 رفع و حذف بیعدالتی و نابرابری در ساختار نظامهای اجتماعی افزایش مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی ایجاد اعتماد و باور عمومی نسبتبه فعالیتهای مدیران شهری ارتقای کیفیت طراحی شهری ،فضاها و سازههای شهری بهعنوان اصل مهم در پیشگیری از رفتارهای وندالیسـتیدر مبلمان شهری
 درنظرگرفتن شکل فیزیکی مناسب در ساختوسازهای شهری بهبود استانداردهای زندگی شهری در تمامی مناطق و محال شهری بهویژه در مناطق محروم -افزایش نظار و کنترل اجتماعی در اماکن عمومی.
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