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 چکیده
و روستاها و يا آثار باستانی  هاجنگلونداليسم شهری مجموعه رفتار و اعمالی است که نه در فضای مجازی يا 

 یدهندهنشاننيز  شدهانجاممطالعات . افتدمی( بلکه در شهرها اتفاق هابيابان مثالًدوردست )واقع در نواحی 

ناشی از ونداليسم در  هایزيانخسارات و  باوجودکه  باشدمیدر جامعه شهری ايران  مسئلهاهميت يافتن اين 

 هایبررسی بر اساسفضاهای عمومی شهری کشور، آمار و اطالعات کافی در اين زمينه در دسترس نيست، 

فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبريز نيز با چنين مسائل و مشکالتی روبرو هستند که ضرورت  گرفتهانجام

؛ بنابراين هدف اين پژوهش بررسی علل و توجه به اين موضوع و بررسی آن را حائز اهميت ساخته است

ی راهبردهای در جهت منطقه ده شهر تبريز و ارائه عوامل ونداليسم در فضاهای عمومی شهری و تطبيق آن با

باشد. تحقيق از نوع کاربردی می موردمطالعهکاهش اين معضل و ايجاد تعادل در فضاهای عمومی شهر منطقه 

و در ضمن  باشدمیپرسشنامه  از هاداده آوریجمع برایباشد و حليلی میوتو روش تحليل دادها، توصيفی

برای تعيين پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ و برای روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده شد، 

ها در زهکه عددی مطلوب و نشانگر دقت الزم پايايی سا آمدهدستبه .0127شده محاسبهدر اين تحقيق آلفای 

گفت عدم کنترل و  توانمیکرده است. در اين راستا  تائيدپرسشنامه است. نتايج آزمون فرضيات تحقيق را 

ناکامی و اجحاف از علل گرايش به ونداليسم در فضاهای  و احساسنظارت اجتماعی، ناهماهنگی بصری 
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 توجهیقابلمداوم محيط و ارزيابی آثار آن، از اهميت  کاریدستعمومی شهری بوده و بنابراين تغيير و 

 است. شدهارائه موردمطالعهشهری در منطقه  ونداليسمبرخوردار است؛ و در انتها راهبردهای جهت کاهش 

 

 : ونداليسم، فضاهای عمومی شهری، منطقه ده شهر تبريز.واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1

با انواع مشکالت  هاآنافزايش و گسترش جمعيت و فضاهای کالبدی  موازاتبهشهرهای امروزی کشور      

 ازلحاظکشور را  اين ده درمجموعداريم که  سروکارفرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی  هایآسيبو 

( .93.، پارسا مهری و رکنند )حيدسالمت محيط و احساس امنيت جانی، مالی، تعامالتی و فکری تهديد می

های شهری و توجه به برطرف نمودن يز توجه به نيازهای اساسی شهروندان در محيطدر حال حاضر ن

هستند که  مسائلی ترينمهمهای و افزايش امنيت از کاهش نابهنجار منظوربهمشکالت و معضالت شهری 

(. .93.مديران، برنامه ريزان و طراحان شهری بوده است )رضايی مقدم و همکاران، موردتوجههمواره 

ونداليسم در زمره  بيندراين. رودمیبه شمار  جرائممحيط شهری زمينه مستعدی برای ارتکاب انواع  کهچرا

آن دسته از بزهکارهای و انحرافاتی است که در جامعه نمود و ظهور يافته است. در همه شهرهای بزرگ 

کمر  عمداًهای هستيم که وندال ضداجتماعیو  غيرمسئوالنهما شاهد ويرانگری تعمدی و رفتارهای  روزههمه

را  مسئله(. ولی اين 939.اند )محسنی تبريزی، به تخريب و نابودی هر آنچه متعلق به همگان است بسته

رساند و هم در هنگفتی بر بودجه عمومی يک کشور می بعضاًدانيم که ونداليسم هم خسارت میمهم  روازآن

نمايد. )صفوی مقدم و را دچار اختالل میبرخی مواقع زندگی اجتماعی و حتی روزمره انسان 

از کشورها و مناطق مختلف حاکی از وسعت، شدت و تنوع  شدهارائه و اطالعات(. آمار .93.نوغانی،

 یدهندهنشاننيز  شدهانجاماست. مطالعات  مربوطه هایهزينههای مختلف و خسارات و در بخش ونداليسم

ناشی از ونداليسم  هایزيانخسارات و  باوجودکه  باشدمیايران اين مسئله در جامعه شهری  اهميت يافتن

دامنه، ابعاد، گستره، علل و  خصوصاًکافی در اين زمينه  و اطالعاتدر فضاهای عمومی شهری کشور، آمار 

(. با توجه به اين 939.:3خانی، عبداهلل) ستينموضوعات تحت تخريب در اثر ونداليسم در دست  یانگيزه

فضاهای عمومی شهرهای کشور از  گريبان گيرکالبدی -ت توجه به اين معضل اجتماعیشرايط ضرور

فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبريز نيز با  گرفتهانجام هایبررسی بر اساسکه  اهميتی ويژه برخوردار است

که ضرورت توجه به اين موضوع و بررسی آن را حائز اهميت  چنين مسائل و مشکالتی روبرو هستند

ساخته است. بر همين اساس در اين پژوهش بر آن شديم که ضمن بررسی پديده ونداليسم و نظريات آن در 



 

 

مورد علل ظهور رفتارهای وندالی و تطبيق آن با منطقه ده شهر تبريز و ارائه راهکارهايی در جهت کاهش 

 .باشدمی موردمطالعهادل در فضاهای عمومی شهر اين معضل و ايجاد تع

 

 و پیشینه تحقیق مبانی نظری-2

سهيم هستيم، مردمی که اقوام،  هاغريبه( فضای عمومی فضايی است که در آن با 339.والرز )از ديد    

و ورزش؛ فضايی برای همزيستی  دادوستددوستان يا همکار ما نيستند. فضايی است برای سياست، مذهب، 

جمعی، فرهنگ شهری و مباحث  عمومی زندگی. ويژگی فضای غيرشخصیو برخوردهای  آميزمسالمت

بخش  ترينمهمعمومی  یعرصهگذارد. بدين ترتيب می تأثير هاآنو در ضمن بر  کندمیما را بيان  یروزمره

مدنی دهد )میروی  هاانسانو شهرهای ماست، جايی که بيشترين اندازه از تماس و تعامل  هاشهرکاز 

همزمان  آن رابنابراين در درک فضای شهری بايد ابعاد فيزيکی، اجتماعی و نمادين ؛ (923.،7.9پور:

اجتماعی باشد و  وزندگی(. فضای عمومی شهری بايد مکانی برای تعامالت 27همان،آورد ) حساببه

تواند زمينه و بستر توسعه و که می باشدمیهای اجتماعی در شهر رسالت آن حفظ و افزايش سرمايه

در  پذيریانعطافهويت فردی و اجتماعی در شهر باشد و از طريق ايجاد سازگاری و  گيریشکل

و افزايش رفتارهای  هاناهنجاریتوان بستر مناسبی برای کاهش فضا می دهندهتشکيلعناصر  دهیسازمان

 ترينمهم( فضاهای عمومی .700) بالدزيت ازنظر (.939.:98،اکبریعلیآورد )اجتماعی هنجار در شهر فراهم 

ميان  متقابل هایو کنشکه بيشترين برخوردها  اندهايیمکاناين فضاها، ،دهندمیهای شهر را تشکيل بخش

دسترسی فيزيکی و  هاآنهايی از شهرند که مردم به پيوندد و شامل تمامی بخشبه وقوع می هاآنافراد در 

ونداليسم در سطح جوامع بشری از رشدی شتابان برخوردار گرديده  یپديده (..700،.تيبالدز:دارند )بصری 

است. برای بررسی مفهوم ونداليسم نخست بايد به معنی آن  پذيرامکانو برخورد با آن از ابعاد مختلفی 

ومی در سطح در انگليسی به خراب کردن اموال و اماکن عم ونداليسم یواژهلغوی  ازلحاظتوجه داشت، 

( در 939.،78:آبادیزنگیرا ) رحمانهبیو  فرهنگبی، پروابیشهر اشاره دارد و هرگونه رفتار مخرب، 

به معنای ضديت با صنعت و آثار تکنولوژی و  در لغت. ونداليسم شودمیفضاهای عمومی شهری شامل 

به اشيا  رسانیآسيب( و به نظر جرم شناسان ونداليسم به عمل 933.،93قاسمی و ديگران:است )وحشيگری 

از  شناسیريشه. اين واژه به لحاظ گيردمیخرد قرار  جرائمکه در حوزه  (933.،79.وثوقی:شود )میگفته 

و  خواریخون اسالو بود که به جنگجويی،-وندال مشتق شده است. وندالها نام قومی از اقوام ژرمن یواژه

ويرانگری و  یروحيه. اين پرداختندمیتهاجم شهرت داشتند و به تخريب و تاراج مناطق اطراف خود 

که منجر به تخريب  رفتارهای بزهکارانه هرگونه شناسیآسيبتخريب اقوام وندال سبب شده که در مباحث 

تحت شوند هنری و تمدن بشری میاموال و اماکن عمومی و دشمنی و نابودی آثار  یآگاهانهجاهالنه و 



 

 

، ونداليسم دهدمیروانشناسی و تربيتی نشان  هایبررسی (cowan:2005,435) .ونداليسم به ميان آيد عنوان

شود و وضعيت اجتماعی شهرها نظير سطح درآمد، می اکتسابی دارد و از شرايط محيطی ناشی یريشه غالباً

. علل وقوع کندمیبقاتی، مهاجرنشينی و... وقوع آن را تشديد ط هایمحروميتتسهيالت رفاهی و معيشتی، 

که در جامعه معضل بيکاری، پر  باشدمیتنيده از عوامل فرهنگی و اجتماعی  به هم ایمجموعهونداليسم 

(. 933.،9بهمن پور:هاست )آن ترينمهمنشدن اوقات فراغت و تخليه نشدن هيجانات روحی نوجوانان 

تفاوتی که ما بايد برای جلوگيری از آن، با بی شودمیونداليسم، طغيان و شورشی است که با دليل انجام 

کنيم  مبارزه خانوادگی و همسايگی اجتماع هایارزشو انزوای اجتماعی و فقدان  عالقگیبیاجتماعی، 

(Goldstein;1996,298)                           .                                                                           

شخصيت وندال  گيریشکلاند که شرايط و محيط اجتماعی افراد در اجتماعی دريافته هایآسيبمحققان     

توان در محيط خانواده يافت. در اين خصوص دو های آن را میاند که ريشهداشته کنندهتعييننقشی  هاآندر 

ديدگاه نخست بر اين  .است شدهارائهديدگاه متفاوت و حتی در برخی موارد متضاد در مورد ونداليسم 

و  هاارزشبا والدينی سردرگم و مردد و نامطمئن از  غير منضبط هايیخانهباورست که ونداليسم معموالً در 

 صورتبهاحساس درماندگی و احساس اجحاف خود را  غالباًو  يابدمیفلسفه اجتماعی خويش پرورش 

در  شدهتأسيس هایسازمان، صاحبان قدرت و همه نهادها و تربزرگقهرآميز و پرخاشگرانه در مقابل نسل 

ديدگاهی ديگر ونداليسم را نتيجه مستقيم بريدگی و عدم پيوندی  .(Feuer ،1973) دهندمیجامعه نشان 

حاکم  هایواقعيتشرايط و  منزلهبهاز سوی نهادهای پرورشی با آنچه  شدهتحميل هایارزشکه بين  داندمی

( جامعه شناسان 337.) یککيلفورد شاو و هنری مک  (.Flacks ،1971) آيدمیبر جامعه مطرح است، پديد 

بزهکاری در شهرهای آمريکا که بيشتر مبتنی بر مطالعات متعدد  هایميزانمکتب شيکاگو، با بررسی توزيع 

 هایسنتدانستند که فنون، معلومات و  حماالنو  بازیهم هایگروهعامل را  ترينمهمبر روی شيکاگو بود، 

 برخوردهایونداليسم از راه  ازجملهبزهکاری  هایسنت؛ بدين ترتيب سازندمیبزهکاری را به اعضا منتقل 

محيط شهری او  برحسب توانمیاستدالل کردند که رفتار انسان را  هاآن. شوندمیو فردی منتقل گروهی 

کردند انحراف، شهر شيکاگو را به پنج ناحيه تقسيم  یمطالعهدر  ديدگاهتبيين کرد و با استفاده از اين 

و شلوغ  هایمحيط (، نيز دريافتند مردان در329.همکارانش )(. استاکولز و 939.،30،یتبريز محسنی)

 تقريباً و نه خصمانه( دارند و در مورد زنان به نتايج ) یپرخاشگرو نسبت به ديگران، حالت رقابت  بيشتر

(. از ديدگاه هيرشی، ونداليسم مانند ديگر اشکال بزهکاری، معلول 937.،7.2متضادی دست يافتند )آلتمن:

(، در .33.هوبر )(. نظر به تحقيقات 933.،08.:نظارت و کنترل اجتماعی است )رزاقی اصل و فقدانکاهش 

عمومی در اروپا عوامل متعددی را در بروز رفتارهای ونداليستی مطرح  ونقلحملزمينه ونداليسم در وسايل 

کمبود محبت، خودخواهی، احساس عدم تعلق به  یواسطهبه توجهجلب هاآن ترينشايعکه از  سازدمی



 

 

و داشتن  جويیانتقامماشين بر انسان، حس  یغلبه، احساس خودباختگیوسايل نقليه خودکار، احساس 

 عنوانبه، ناسازگاری متحدهاياالت( در 339.ميير و کلينارد ) هایيافتهاست. به استناد  ضداجتماعیشخصيت 

محسنی است ) ذکرشده يکی از عوامل دخيل در تخريب اموال عمومی از سوی نوجوانان

در  طورکلیبهاجتماعی  هایآسيبی نيومن تئوريسين حالت فضاهای قابل دفاع، برا (.939.:729تبريزی،

(، معتقد است که 393.) رينمايو (.Faizi:2008,14اند )پذيریآسيب یآمادهکه بالقوه،  دهدمیرخ  هايیمکان

( و در آخر 933.،7حسينی:است )پايين و دقت کم، عامل رشد ونداليسم  باکيفيتو طراحی  ريزیبرنامه

از عوامل و  ایمجموعه، بلکه بر داندمیآنی تبهکارانه ن یانگيزهونداليسم را  "تصور جرم"تروی، در کتاب 

 (.08.، 933.رزاقی اصل: کند )می تأکيدوقوع تخريب گرايی در شهر  زمينهپيش عنوانبهرفتارهای محيطی 

ونداليسم و بخصوص در فضاهای عمومی  ینهيدرزمبيات مسئله ، ادشدهانجام هایبررسیبا توجه به      

 در طرحمحسنی  تحقيقات اندکی صورت گرفته است. طورکلیبهو  باشدمیشهری در ايران بسيار محدود 

پيشين  هایيافته(، ضمن حمايت از 922.)"پيشگيری و درمان آن هایراهبررسی علل ونداليسم در تهران و "

ها يک تيپ يا گروه بزهکار که واندال رسدمی( به اين نتيجه ...)مييرو کلينارد، ويلينکس، هوبر، کالرک و 

را از افراد  هاآنکه  فردی، شخصيتی، خانوادگی، اعتقادی و رفتاری مختص به خود هستند هایويژگیواجد 

تبيين مسئله ونداليسم و  "عنوان تحت  ایمقالهخانی در  عبداهلل. سازدمیغير وندال ممتاز و متمايز 

 و کنترلآن يعنی، حضور، مداخله  یپايهسه( بيشتر بر راهبرد مراقبت و 939.)"راهبردهای مقابله با آن 

بررسی علل "عنوان (. شکربيگی و محمدی راد در پژوهش خود تحت 72، 939.خانی:  عبداهللدارد ) تأکيد

ونداليسم( نابهنجار )دريافتند که بين عصبانيت و ارتکاب رفتار  "جوانانو عوامل نظری ونداليسم در ميان 

رابطه معناداری وجود دارد. در همين خصوص، حميدی بگه جان و شيروانی، نيز در بررسی ميزان هيجان 

و ونداليسم نشان دادند که نشخوار  ديوارنويسی بينیپيشو نشخوار فکری خشم در  یتکانش گرخواهی، 

  (.930.،2شاکری نيا:است )ونداليسم و ديوارنويسی  یکننده بينیپيشفکری خشم بهترين 

 

 های تحقیقفرضیه-3

رسد، عدم کنترل و نظارت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر موجب ونداليسم در فضاهای . به نظر می.

 عمومی منطقه ده شهر تبريز شده است.

واکنش آن در فضاهای  عنوانبه. بين ناهماهنگی بصری در فضاهای شهری منطقه ده شهر تبريز و ونداليسم 7

 عمومی شهر همبستگی وجود دارد.

. احساس ناکامی در استفاده از امکانات عمومی شهر، موجب ونداليسم در فضاهای عمومی منطقه ده شهر 9

 تبريز شده است.



 

 

 

 روش تحقیق-4

و  سؤاالتبرای پاسخ دادن به  باشد.وتحليلی میکاربردی و روش تحليل دادها، توصيفی تحقيق از نوع

مرحله نخست شامل مطالعات  است. قرارگرفته موردتوجهها پژوهش، سه مرحله اصلی آزمون فرضيه

تنظيم  نهايتاًو  موردمطالعهای و اسنادی و همچنين مرور ژرف ادبيات تحقيق، مراجعه به منطقه کتابخانه

برای تکميل  موردمطالعهمرحله دوم شامل کار ميدانی و همچنين مراجعه به منطقه  باشد.پرسشنامه می

 نهايتاً ها و برای آزمون فرضيه شدهآوریجمعهای داده وتحليلتجزيهباشد. مرحله سوم نيز پرسشنامه می

نگارنده آشنايی کامل به  کهاينه به راهبرد صورت گرفته است. در اين تحقيق با توج ارائهگيری و نتيجه

های مختلف مشاهده، به شيوه موردنيازمنطقه داشته، با مراجعه حضوری به منطقه ده شهر تبريز دادهای 

دستيابی به اطالعات  منظوربهپرسشنامه  درروشاست.  شدهتهيهاز همه تکميل پرسشنامه  ترمهممصاحبه و 

 نيهمچن پرسشنامه در سطوح مختلف منطقه ده شهر تبريز توزيع گرديد.ها، جهت اثبات فرضيه موردنياز

بر منطقه که جمعيت  استمنطقه ده شهر تبريز ساله  98 - 8.افراد شامل کليه  نيز جامعه آماری تحقيق

حجم نمونه با استفاده از  که باشدمیهزار نفر  33.، 930.مسکن اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و 

تحليل، وارد  منظوربهها، کدگذاری شده و نامهپرسش درنهايتاست.  شدهمحاسبهنفر  .97ن،فرمول کوکرا

قرار  وتحليلتجزيهمورد  و استنباطیآمار توصيفی  هایروشها با استفاده از گرديد. داده SPSSافزار نرم

است. در ضمن برای تعيين پايايی پرسشنامه از  شدهارائه جداولها پژوهش در قالب نمودار و گرفت و يافته

ضريب آلفای کرونباخ و برای روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده شد، در اين تحقيق آلفای 

ها در پرسشنامه است و که عددی مطلوب و نشانگر دقت الزم پايايی سازه آمدهدستبه .0127شده محاسبه

از همبستگی درونی باالی برخوردار است. هدف بررسی علل  هااخصشبرای سنجش  شدهتعيينهای گويه

و با توجه به فرضيات، متغير وابسته اين تحقيق،  باشدمیو عوامل ونداليسم در فضاهای عمومی شهری 

 و متغيرهای مستقل تحقيق: باشدمی "ميزان ونداليسم در فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبريز "

 .باشندمی. احساس ناکامی 9. ناهماهنگی بصری 7اعی عدم کنترل و نظارت اجتم ..

 

 موردمطالعهمحدوده -5

به شهروندان و تالش  رسانیخدمتافزايش سطح  منظوربه 33سال  مهرماهتبريز در  0.شهرداری منطقه    

در جهت جلب رضايت اهالی محترم ساکن در محدود اين منطقه افتتاح گرديد. گفتنی است شهرداری 

از حد شمال به اتوبان  هزارنفری 33.هکتاری و جمعيت  080.تبريز با محدوده  0.منطقه  جديدالتأسيس



 

 

و از حد جنوب به مفتح و ارم  چای کنارخيابان ايده لو، از حد غرب به  بهمشرفپاسداران، از حد شرق 

 است. شدهدادهدر شکل موقعيت منطقه ده نسبت به شهر تبريز و مناطق ديگر نشان  شود.منتهی می

 
 1331نقشۀ منطقه ده شهر تبریز در سال -1شکل 

 

 هایافتهبحث و -6

در دو بخش توصيفی  SPSS افزارنرمبر اساس پيمايش با استفاده از  آمدهدستبههای در اين بخش داده 

نتايج  بر اساس .اندشدهنتايج حاصله آزمون  بر اساس موردنظرگرديده و فرضيات  وتحليلتجزيهو تحليلی 

، دهندمیدرصد پاسخگويان را مردان تشکيل  89172درصد پاسخگويان را زنان و  29102، آمدهدستبه

درصد  2017درصد راهنمايی، 7013درصد پاسخگويان تحصيالت ابتدايی،  .91سطح تحصيالت  ازلحاظ

درصد ليسانس و باالتر دارند، همچنين به لحاظ سنی نيز بيشترين  7219و  ديپلمفوقدرصد  18..ديپلم، 

با ساله  88-28و کمترين آن مربوط به گروه سنی  درصد 9.19ساله با  70-78 یسنفراوانی مربوط به گروه 

کمترين ميزان گرايش به  نيز بيشترين ميزان و هايافته بر اساسکه  باشدمیدرصد کل پاسخگويان  019

 .باشدمینيز به ترتيب مربوط به دو گروه مذکور  آن ساززمينه و عللونداليسم 

 

 

 
 



 

 

 به لحاظ جنس شوندگانپرسش تیجنس -1جدول 

 جنس فراوانی درصد

 زن 80. 29102

 مرد .2. 89172

 جمع .97 00.

 

 شوندگانپرسش: وضعیت سنی 2جدول 

 گروه سنی فراوانی درصد

9.19 .33 78-.8 

7312 37 98-78 

312 90 28-98 

019 . 88-28 

 جمع .97 00.

                                             

 شوندگانپرسش: وضعیت تحصیلی 3جدول 

 تحصیالت فراوانی درصد

 ابتدايی 0. .91

 راهنمايی 92 7013

 ديپلم 73. 2017

 ديپلمفوق 92 18..

 باالترليسانس و  23 7219

 جمع .97 00.
                                                 

بر ونداليسم در فضاهای عمومی شهر  مؤثرحاصل از پيمايش، توزيع عوامل  هایيافته بر اساسهمچنين     

 زمينه( در اين 3717مقررات )به ترتيب بيشترين ميزان مربوط به عدم وجود قوانين و  شوندگانپرسش ازنظر

( در فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبريز 9.19شکستگی و خرابی امکانات عمومی ) به و کمترين آن

 (2شماره جدول گردد )برمی

 

 

 



 

 

 
 بر وندالیسم از دیدگاه شهروندان منطقه ده شهر تبریز مؤثر: توزیع فراوانی عوامل 4جدول 

 ميزان موافقت از درصد

ديدگاه 

 شوندگانپرسش

ميزان موافقت از  درصد ونداليسمبر  مؤثرعوامل 

ديدگاه 

 شوندگانپرسش

 ونداليسمبر  مؤثرعوامل 

 

2312 

 

 

 

789 

 

 

 شناسیزيبايیعدم توجه به 

همراه با کارکرد در طراحی 

 فضا و مبلمان شهری

 

 

3717 

 

 

 

792 

نبود قوانين و مقررات در 

 فضاهای عمومی شهر

 

9.19 

 

.33 

نامناسب و  هایرنگ

 نورپردازی نادرست

 

921. 

 

709 

روحيه تخريب گری در 

 نوجوانان و جوانان

 

2212 

 

720 

ناکامی و سرخوردگی در 

استفاده از اموال و امکانات 

 عمومی

 

30192 

 

783 

 

مالکيت  احساس تعلق و

نسبت به مکان و فضاهای 

 شهر عمومی

 

8219 

 

.38 

اموال و امکانات شکسته و 

پديده گلوله شده )خراب

 برفی(

 

3212 

 

902 

آموزش شهروندی در  تأثير

 سميوندالکاهش اعمال 

 

2.12 

 

790 

فشارهای اقتصادی و شرايط 

 خانوادگی

 

 

2312 

 

 

788 

 

ناهماهنگی،شلوغی و آشفتگی 

 در فضاهای عمومی شهری

 

 

N=321 

 

9318 

 

770 

خلوت و دور از  هایمکان

 معرض ديد شهروندان

 

 

 هاآزمون فرضیه-7

، عدم کنترل و نظارت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر موجب ونداليسم در رسدمی. به نظر . هيفرض    

 فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبريز شده است.

 ،SPSSدر محيط  هايافته بر اساسکه  باشدمیروابط علت و معلولی بين متغيرها  یدهندهنشانرگرسيون      

Sig(p) مساوی  آمدهدستبهp=0 می( باشدp<0.05 )درصد است و  33در سطح  که بيانگر معناداری فرضيه

پيشين  هایيافتهموردنظر اثبات و  یهيفرضاين اساس  ، برگرددمیفرضيه موردنظر پذيرفته و فرضيه صفر رد 



 

 

که عدم کنترل و نظارت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری موجب ايجاد  گرددمی تائيددر اين رابطه 

 .گرددمیونداليسم و رفتارهای وندالی در فضاهای عمومی شهری 

 
 تحلیل رگرسیونی رابطه بین عدم کنترل نظارت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر و وندالیسم -5جدول 

 اثبات يا رد N df F Beta Sig فرضيه

کنترل و نظارت رابطه عدم 

اجتماعی در فضاهای عمومی 

 شهری و ونداليسم

 

97. 
 

9.3،. 
 

.981393 
 

01838 
 

0.000 
 

 شودمی تائيدفرضيه 

 

واکنش آن  عنوانبه. بين ناهماهنگی بصری در فضاهای شهری منطقه ده شهر تبريز و ونداليسم 7 هيفرض   

 در فضاهای عمومی شهر همبستگی وجود دارد.

 38در سطح اطمينان  rho=0.630 شدهمحاسبه(، چون ضريب همبستگی 9شماره ) جدول بر اساس     

است،  تربزرگاز ضريب همبستگی جدول بحرانی  df=N-2=319 یآزادو با درجه  (a=0.05درصد )

گيريم بين ناهماهنگی بصری در فضاهای و نتيجه می شودمی تائيدبنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق 

واکنش در فضاهای عمومی شهر همبستگی مثبت و  عنوانبهعمومی منطقه ده شهر تبريز و ونداليسم 

 وجود دارد. داریمعنی

 
 تحلیل همبستگی پیرسون بین ناهماهنگی بصری در فضاهای عمومی منطقه ده شهر تبریز و وندالیسم -6جدول 

 اثبات يا رد R A df Sig Rho فرضيه

همبستگی بين ناهماهنگی 

 بصری و ونداليسم

 

97. 

 

 

0108 
 

9.3 
 

01000 
 

01990 
 

 شودمی تائيدفرضيه 

 

. احساس ناکامی در استفاده از امکانات عمومی شهر، موجب ونداليسم در فضاهای عمومی 9 هيفرض       

 منطقه ده شهر تبريز شده است.

 (،2جدول )و چون در  باشدمیروابط علت و معلولی بين متغيرها  یدهندهنشانرگرسيون         

Beta=0.51  وSig(p) مساوی  آمدهدستبهp=0 می( باشدp<0.05) 33در سطح  داریمعنی، بنابراين نشانگر 

که احساس ناکامی و  گيريممیو نتيجه  گرددمیاست و فرضيه موردنظر پذيرفته و فرضيه صفر رد  درصد

مستقيمی بر ونداليسم  تأثيرخشونت، آزار و اذيت  صورتبه سرخوردگی در استفاده از امکانات عمومی شهر

 دارد.



 

 

 
 تحلیل رگرسیونی رابطه بین احساس ناکامی در استفاده از امکانات عمومی شهر و وندالیسم-7جدول 

 اثبات يا رد N df F Beta Sig فرضيه

ناکامی و رابطه اساس 

 ونداليسم

 

97. 
 

9.3،. 
 

..21232 
 

018. 
 

0.000 
 

 شودمی تائيدفرضيه 

 

 گیرینتیجه -8

هر پژوهشی به دنبال دستيابی به اهدافی است که پژوهش در کليات تحقيق مدنظر قرار داده است. در اين     

 هایيافتهو  هابررسی بر اساسکه  پژوهش به بررسی علل ونداليسم در فضاهای عمومی شهری پرداختيم

حاصل از آن، منطقه ده شهر تبريز نيز با توجه به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اين پديده 

 بر اساسخود  هایفرضيهگفته شد در اين پژوهش به بررسی  آنچهنبوده، بنابراين با توجه به  نصيببی

ميان عدم کنترل و نظارت اجتماعی و  ها رابطهيافته بر اساسپرداختيم:  منطقه ده شهر تبريزموردی  ینمونه

که در جوامع با ساختار و  کندمی تائيدپيشين را  هایيافتهو  شدهاثباتونداليسم در فضاهای عمومی شهر 

( چه اجتماعی و چه قانونی) ینظارتکنترلی و  یهاسميمکانخاستگاه اجتماعی متنوع و پيچيده، قدرت عمل 

آن ونداليسم فراهم  تبعبهبروز جرم و ناهنجاری و  برای مناسبی فضای و يابدمیهش حداقل ممکن کاتا 

بصری در فضاهای عمومی شهر از علل  هایناهماهنگیگفت که وجود  توانمی. همچنين شودمی

و ناهماهنگ به همراه قرار گرفتن در  آشفته نامأنوس، هایمحيطبنابراين  دهد؛و وقوع رفتار می گيریشکل

ايجاد دوگانگی و  باعثشرايط خاص زندگی به همراه فقر اقتصادی انحرافات اجتماعی را افزايش و 

رفتارهای وندالی بخصوص در ميان جوانان و نوجوانان  گيریشکلفرهنگی حاکم بر شهرها و  چندگانگی

امکانات عمومی نيز يکی از علل ونداليسم در فضاهای سرانجام احساس ناکامی در استفاده از  ؛ وشودمی

ريشه اکتسابی دارد  غالباًونداليسم  دهدمیروانشناسی و تربيتی نشان  هایبررسیکه  ایگونهبهعمومی است 

در استفاده از اموال و امکانات عمومی  اجحافکه نقش احساس ناکامی و  شودمیو از شرايط محيط ناشی 

های حاصل از پيمايش به اثبات رسيد که اين احساس سرخوردگی يافته بر اساسوندالی در ظهور رفتارهای 

و ناکامی با تشديد حاالت ناسازگارانه و مبتنی بر پرخاشگری در فرد او را در مواردی به ويرانگری، تخريب 

د رفتار انتومیبه فضاهای شهری  دهیشکلمديريت شهری با  ؛ کهسازدمیاشياء و اموال عمومی متمايل 

 دينماقرار داده و از بروز رفتارهای ناهنجار و ونداليسم در شهر جلوگيری  تأثيرشهروندان را تحت 

و ارزيابی آثار آن، از  هامحيطمداوم  کاریدستگفته شد، تغيير و  آنچه(. با توجه به 933.،23:رضازاده)



 

 

رفتار پوياست و فرايندی با دروندادها و  دهد که روابط محيط واهميت زيادی برخوردار است؛ زيرا نشان می

 بروندادهای ثابت و راکد نيست.

 

 هاشنهادیپ-3

   از رفتارهای ونداليستی  یريجلوگدر بين تمامی شهروندان جهت  یريپذتيمسئولافزايش احساس

 ديگران

  عموم برای مقابله با ونداليسم و استفاده از مواد اوليه که  مورداستفادهافزايش و استحکام وسايل

 قابليت شکستن و سوزاندن سريع را ندارند.

 .آموزش فرهنگی و اجتماعی به شهروندان جهت آشنايی با پيامدهای تخريب شهری 

  نظارت پايدار و مستمر نيروی انتظامی در سطح شهر جهت برخورداری فيزيکی و فرهنگی با اين

 ران.تخريب گ

  قضايی و مديريت شهری جهت جريمه و کاهش اين پيامد شهری. یهادستورالعملفقدان قوانين و 

  مديرت شهری خود نسبت به اين پيامد  یهابرنامهعدم دقت و توجه مسئولين و مديران شهری در

 منفی.

  در سطح شهر برای کاهش اين  یشناختروانو  یشناختجامعهو تحقيقات  هاپروژهحمايت الزم از

 پيامد.

  مشارکت شهری. یريپذجامعهبه شهروندان نسبت به فرايند  یارسانهآموزش سواد 

 در جهت درمان و پيشگيری ونداليسم متناسب با هر جامعه. کاراجامع و  یزيربرنامه 
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