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 مقدمه

ـ عملی است عمدی و آگاهانه که بیشتر متوجه وسایل عمـومی و   1وندالیسم از  میرمسـتق یغشـود و صـورتی   مـی  جـان  یب

 ازهـای فـرد. وندالیسـم    زوپرخاشگری فیزیکی و مسکنی است برای کاهش احساس ناکامی یا راهی برای رسـیدن بـه آر  

یی بـرای دولـت،   هـا  خسـار  ر بر دارد و هنجارشکنی که ضمن ایجاد ی است که کمتر مجازا  حقوقی و کیفری دمیجرا

جامعۀ آتی است. کشور ما با توجـه بـه وضـعیت جمعیتـی کـه بـیش از نیمـی از آن را         تر بزرگنمایانگر مشکال  مهم و 

پدیـدۀ   ازجملـه ی اجتمـاعی زودرس،  هـا  بیآسـ کشورهایی است کـه در معـرض    از، دهند یمنوجوانان و جوانان تشکیل 

، هـا  شـورش به دلیل بحران غرایز جنسـی و   سال هستند و 25تا  10ندالیسم است. اکثر وندال ها نیز نوجوانان و جوانان و

 معنـای  وندالیسم به یا شهری اموال به صدمه(. 25: 1384)بهرامی مهنه،  زنند یمتعارض نسل ها و... دست به این عمل 

 مسئله کند. این می دیگران مبادر  اموال و عمومی تخریب اموال به شخص که شود می مواردی اطالق به و است تخریب

فرهنـگ   نشـدن  درونـی  و زدۀ شـهر  شـتاب  توسـعۀ  و رشـد  با گام که هم است شهری جوامع و معضال  مشکال  از یکی

 (.14: 1387است )فدایی،  آمده وجود مختل  به جوامع بین در شهرنشینی

رفتاری معینی هستند که  های یوههنجارهای اجتماعی ش های اجتماعی است.زندگی در جامعه نیازمند رفتارها و هنجار

شناسـان   جامعـه  ،. درواقـع شود یها باعث ایجاد نظم در جامعه م و رعایت آن گیرند یاجتماعی شکل م یها براساس ارزش

مطلوب افراد و اعضای جامعـه  ل یا ئارفتار اید ۀدهند که نشان دانند یم« رفتار و کردار ۀالگوهای استانداردشد»هنجارها را 

چه نوع رفتاری  ،موقعیت اجتماعی هرکه در  سازند یهنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص م ،بنابراین .هستند

عوامل متعـددی   با این حال،. سازند ینظم را در جامعه حاکم م ،را باید پیش گیرند و از چه رفتاری بپرهیزند و بدین ترتیب

این عوامل را در  توان یم ی،کل طور که به شوند یم منجر میو به ایجاد انحرافا  اجتماعی و جرا دهند یمدردست هم  دست

انـواع انحرافـا  و    سـاز  ینـه زم توانـد  یهریک از این عوامل مـ  نقص در. اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد ۀسه دست

 (.1383: 35)محسنی تبریزی،  اجتماعی در جامعه شود های یبآس

شناسان،  نظران و آسیب روانه است که در جامعۀ جدید نمود و ظهور یافته و صاحب وندالیسم یکی از این رفتارهای کج

هـای مـدارس،   هـای عمـومی، صـندلی    کنند. این ناهنجاری، بیشتر متوجـه تلفـن   آن را نوعی معضلی اجتماعی مطر  می

هاسـت. مظـاهر وندالیسـم را روی     تلفـن و نظـایر ایـن    هـای پسـت و تلگـراف و    های شهری و مترو و ترن، باجه اتوبوس

بینیم. ایـن   های تلفن و به شکل وسیع در مدارس میهای عمومی، کیوسک دیوارهای شهرها، سینماها، آسانسورها، پارک

کنـد، بلکـه سـالمت و امنیـت ایـن جوامـع را بـه        تنها ساالنه هزینۀ بسیاری به ساکنان شهر تحمیل می ظهور نهپدیدۀ نو

 (. 1: 1384آباد،  اندازد )محمدی بلبانخاطره میم

هـا در اعمـال خـود     ونـدال  گویـد  مـی  ،شناسی اجتماعی دانشگاه رنه دکار  فرانسه استاد روان، پروفسور گابریل موزر

آنان است )تبریزی  ۀکاری و رفتارهای ویرانگران مهم برای خراب ۀدو انگیز عدالتی بیاحساس اجحاف و  اند کردهمشخص 

محیطـی و   هـای  مسـائل و آلـودگی   بـا  شـهری  هـای  محیط در ریزان و برنامه مدیران امروزه .(3: 1386، صفری شالیو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vandalism 
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 تأثیر ،به ناهنجار شهری رفتارهای و جرایم انواع جغرافیایی های بررسی در نظران هستند. صاحب رودررو بسیاری اجتماعی

شـرایط   و عوامـل  نقـش  عوامـل،  این میان در و کنند می توجه ممکان جر و زمان قربانی، مجرم، قانون، کلیدی عامل چند

 هـای  ریـزی  برنامـه  و مـدیریت  در کننـده  پیشگیری اتخاذ تمهیدا  لزوم حیث از رفتاری های ناهنجاری پیدایش در مکانی

ته چهـار دسـ   کنـیم، بـه   بنـدی  جمع را از این دست هایی نظریه . اگر همۀ(,Brown 2000) است ویژه توجه محیطی حائز

 . (Salehi, 2006)خواهد شد  محیطی ختم و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، شامل عوامل عمده عوامل

 :شده است ها در ذیل اشاره  آن از برخی به که اند در این زمینه انجام داده ایپراکنده مطالعا  محققان

به « ونقل عمومی م بر وسایل حملگرافیتی و وندالیس»( در تحقیقی تحت عنوان 1986) 1پاترک هیلی و پاول ویلسون

 رسانند، عمـدتاً مـرد هسـتند و در فاصـلۀ سـنی      ها و کسانی که به وسایل عمومی آسیب میرسند که وندالاین نتیجه می

شهر و میزان سواد و تحصیال  آنهـا کـم    سالگی قرار دارند. همچنین منطقۀ محل سکونت بیشتر این افراد پایین 17-13

هایی عضویت دارند که پایبندی چنـدانی  کنند و در گروههای شلوغ زندگی مینظر بعد خانوار، در خانوادهاست. این افراد از

 به مقررا  اجتماعی ندارند و تمایل شدیدی به اعمال وندالیستی دارند.

بـین  رسد که ارتباط معنـاداری  به این نتیجه می« کاری در مدارس خراب»( در تحقیقی تحت عنوان 1986) 2لونستین

کارانه وجود دارد و نبود پدر در خانواده، بیش از نبود مادر بر میزان بزهکـاری و   ساخت خانواده با میزان انجام اعمال خراب

 کاری افراد مؤثر است. خراب

با استفاده از روش پیمایشی به « ها با تکیه بر دیوارنویسیوندالیسم در دانشکده»( در تحقیقی با عنوان 1993) 3فیلیپ

و خسار  بسیار زیادی به  ها بسیار پرهزینه استها، برای دانشگاهرسد که رفتارهای وندالیستی در دانشکدهن نتیجه میای

ترین عامـل تأثیرگـذار در انجـام    آورد. همچنین محقق متغیرهای جنسیت، نژاد و طبقۀ اجتماعی/ اقتصادی را اصلی بار می

 داند.های وندالیستی میکنش

بـه ایـن نتیجـه    « های همگانی با تأکید بر نظریۀ کنترل اجتماعیتخریب تلفن»ای با عنوان در مطالعه( 1998) 4موزر

کـاری اسـت. تخریـب فضـاهای سـبز،       توجـه در خـراب   بودن خیابان یکی از علل مهـم و درخـور    رسیده است که خلو 

همـه نمودهـای    و نظـایر آن،   می شهریهای عمورساندن به تلفن آسیب ها،ها، اماکن عمومی و میدانهای پارک مجسمه

 دهند. ای است که بیشتر، جوانان خیابانی انجام میکارانه رفتارهای خراب

های پیشگیری و درمان  بررسی علل وندالیسم در شهر تهران و راه»( در تحقیقی تحت عنوان 1374محسنی تبریزی )

هـای   درصد و کمترین تخریب به پل 2/26همگانی با  هایبه این نتیجه رسیده است که بیشترین نرخ تخریب تلفن« آن

 درصد اختصاص داشته است. 2عابر پیاده با 

کـاری امـوال عمـومی     بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خراب»( در تحقیقی تحت عنوان 1380)  جمشیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رانه رابطه دارند  اما متغیرهای محـل  کا دهد جنسیت و بعد خانوار با رفتار خرابنشان می« آموزان شهر تهرانتوسط دانش

کاری رابطۀ  آموزان، محل تولد، دورۀ تحصیلی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده فرد و سن با متغیر خرابسکونت دانش

 کارانـه  گیرد مشارکت فرزندان در محیط مدرسه باعث کاهش رفتارهای خـراب معناداری ندارند. در پایان محقق نتیجه می

 شود.می

، «پرانی به قطارهـای مسـافربری   بر سنگ های مؤثر بر وندالیسم با تکیه بررسی انگیزه»(، 1381نتایج پژوهش عفتی )

دهد شرایط خانوادگی و حجم باالی بعد خانوار، اختالف زیاد در سن اعضای خانوار، رفتـار نامناسـب والـدین بـا     نشان می

 پرانی به قطارها هستند. تبط با ارتکاب وندالیستی و سنگفرزندان و شرایط نامناسب محیطی از متغیرهای مر

بررسی اثر فضـای سـبز شـهری بـر رفتارهـای وندالیسـتی، پرخاشـگرانه و        »( در تحقیقی با عنوان 1390نیا ) شاکری

به این نتیجه رسیده است که بـین پرخاشـگری وندالیسـتی، پرخاشـگرانه و رفتارهـای      « دوستانۀ نوجوانان شهر رشت نوع

های واجـد فضـای سـبز زنـدگی     دار وجود دارد. بدین معنی که نوجوانانی که در محیط دوستانه در نوجوانان رابطۀ معنا نوع

 دوستی بیشتر برخوردارند. کنند، از پرخاشگری و وندالیسم کمتر و نوعمی

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1نمودار 
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( نیـز  1994) 1( و گلدستین و همکارانش1991(، سامر )1989(، کازلین )1987عالوه بر منابع یادشده، دامر و همکارانش )

به ناسازگاری نوجوانان با محیط اجتمـاعی   ،اجتماعی ای پدیده عنوان بهوندالیسم  از عموماً اندیشمنداناند.  تحقیقاتی انجام داده

هاست و این  فرهنگ ۀن در همبودن آ تعاری  وندالیسم در کارکرد منفی این پدیده و مذموم ۀ. وجه مشترک همکنند میتعبیر 

را نهایت گسـتاخی در   ها آنها را دشمنان آشکار جامعه و عمل  نظران، وندال رسد که برخی صاحب بودن به حدی می نکوهیده

 )مشـکانی،  ناهنجار مقابله کننـد  ۀبا وضع قوانینی بازدارنده با این پدید اند کردهاند و کشورها نیز سعی  ها دانسته رفتارها و تلقی

برخـی از افـراد    ضـداجتماعی و  غیرمسـئوالنه بارها شاهد ویرانگری عمدی و رفتارهای  ،اما در شهرهای بزرگ ( 240: 1383

 دهنـدۀ  نشـان که این امـر   پردازند می ،متعلق به دیگران است آنچهزیبا و هر  آنچهبه تخریب و نابودی هر  ،عمد بههستیم که 

 (.  189: 1390ت )میرفردی و دیگران، اسنقص در پذیرش هنجارهای فرهنگی جامعه 

سالیانه میلیاردها دالر به تأسیسا  خدماتی و رفاهی شهرهای کوچک و بزرگ دنیـا خسـار     ،رفتارهایی از این قبیل

. در آورد های میلیاردی بـه بـار مـی    توان ادعا کرد این پدیده خسار  کند و در کشور ما نیز با وجود ضع  آمار می وارد می

های مشابه    اما در نمونهها گزارش نشده است بارآمده توسط وندال های به آمار دقیق و روشنی از میزان خسار  شهر تبریز

سالیانه رقمـی   ،شهر مشهد در شهرداری کالن ،ریزی و نظار  بر خدما  شهری برنامه یتطبق اظهارا  شورای مدیر آن،

آخرین آمـاری کـه چنـد    . شود آمده فقط در بخش خدما  نظافتی میبار های به ترمیم خرابی ۀمیلیارد تومان هزین3بالغ بر 

میلیون تومان بـه ناوگـان   300تلفن تخریب و  ۀباج 633هزار و 13دهد  نشان می ،آوری شده بود سال قبل در تهران جمع

ر حالی است این د است.میلیارد تومان نیز برای ترمیم مبلمان شهری هزینه شده 2رانی خسار  وارد شده و حدود  اتوبوس

ـ    شـده اسـت.  تبدیل های میلیاردی  به هزینه ،های اخیر برخی کارشناسان، این ارقام در سال ۀکه به گفت  ۀچنـان کـه هزین

 1344میلیـون ریـال اسـت و خسـار  وارده بـر      450میلیـارد و  63 ،دستگاه تلفن عمومی 1594حاصل از تخریب  ۀسالیان

براساس  ،یک مقام مسئول در شرکت مخابرا  ۀشده است. همچنین به گفت میلیارد ریال برآورد50حدود  ،دستگاه اتوبوس

در هـر   ،طور میـانگین  آورند و به های عمومی کشور خساراتی میلیاردی به بار می تلفن از درصد 30برآوردها، ساالنه حدود 

 شود. می ثبت عمومی  سرقت تلفن 800خرابی و  800هزار و 8ماه حدود 

های عمـومی را بـه ایـن     های مختومه در دادگاه نیز آخرین آمار تخریب اموال عمومی و پروندهسایت مرکز آمار ایران 

هـای تخریـب امـوال     درصـدی پرونـده  44با افـزایش   ،به مد  مشابه در سال قبل نسبت 89شر  اعالم کرده است: سال 

 است. پرونده تشکیل شده 149 ،هزار نفر100ازای هر  طوری که به به ،رو بوده عمومی روبه

دولت  و رساندمی المال بیت آسیب جدی به اموال شهری و ۀ وندالیسمپدیدشهر تبریز نیز از این پدیده مستثنا نبوده و  

شود. بنـابراین، در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت بـا        می متضرر زیادیمبالغ  نهساالشهر تبریز  ویژه شهرداری کالن و به

نامه(،  هری براساس مطالعا  میدانی )مشاهدۀ مستقیم، مصاحبه و تکمیل پرسششناسایی تأثیرا  این پدیده بر مبلمان ش

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

هـا   (. ونـدال 2003امکانا  شهری است )فرهنگ النگمـن،  ی تخریب اماکن و وسایل و به معنا« وندالیسم»ازنظر لغوی، 

عدالتی، دو انگیزۀ مهم  دهند و احساس اجحاف و بی آمیز و پرخاشگرانه از خود نشان می گروهی هستند که اعمال خشونت

تـرین   تـرین و آرام  ای از عـادی  تواننـد گسـتره   هـا مـی   هاسـت. ونـدال   انۀ وندالکاری ویرانگر در ایجاد پرخاشگری و خراب

زنند. وندالیسم را حالـت   های مالی یا شغلی، دست به جنایت می کاران را در بر بگیرند که بدون انگیزه شهروندان تا جنایت

هدف، به شکل آنی، تحت تأثیر همدیگر  نیافته و بی صور  تجمع سازمان اند که به شدید جماعت، انبوهه یا گروهی دانسته

زدۀ شـهر و   گـام بـا رشـد و توسـعۀ شـتاب      دهنـد. وندالیسـم هـم    گیرند و تحرکا  تخریبی و ویرانگری انجام می قرار می

عنوان انحراف یـا   های شهری به کاری شدن فرهنگ شهرنشینی در بین جوامع مختل  به وجود آمده است. از خراب درونی

تباط، از طریق نظام متشکل از قواعد مشترک نیستند و در شود که در آن افراد قادر به برقراری ار آشفتگی اجتماعی یاد می

 (.85-86: 1390آورند )نبوی و دیگران،  بروز هیجانا  و احساسا  درونی خود به رفتارهای نابهنجار روی می

داند  ای جهانی می کاری در قرن حاضر و عصر مدرن و پدیده وندالیسم را نوعی بیماری جهانی خراب 1پاتریس ژانورن 

کاری )وندالیسـم(   تخریب آثار هنری و اموال عمومی را پی دارد. وی  این ویژگی را روحیۀ ویرانگر یا متمایل به خرابکه 

 (.270: 1367خواند )ژانورن،  می

بـه دیگـران حالـت رقابـت و      های شلوغ و بیشـتر، نسـبت   ( نیز دریافتند مردان در محیط1973استاکولز و همکارانش )

(. از دیـدگاه  314: 1382نه( دارند و دربارۀ زنان به نتایج تقریبـاً متضـادی دسـت یافتنـد )آلـتمن،      پرخاشگری )و نه خصما

معلول کاهش و فقدان نظار  و کنترل اجتماعی اسـت )رزاقـی  اصـل و      هیرشی، وندالیسم مانند دیگر اشکال بزهکاری،

 (. 105: 1388صبوری، 

هـای مختلـ     هـا و ناکـامی   هـا، شکسـت   ها با سرخوردگی بیشتر آن اند. ها مجرد و ازنظر تحصیلی ناموفق اغلب وندال

هـای روحـی و روانـی، عصـبیت،      ای، مالی، اجتماعی و خانوادگی مواجه هسـتند. میـزان بیمـاری    درزمینۀ تحصیلی، حرفه

ارهـا از  پرخاشگری و افسردگی در بین جوانان وندال زیاد است. این افراد به دلیل نداشتن تعادل روانی، در تشـخیص هنج 

کارانـه تخلیـه    آمیـز و خـراب   های روانی خود را با اقداما  خشونت شوند و عقده ناهنجارهای اجتماعی با مشکل مواجه می

« اخـتالف طبقـاتی  »ترین عوامل بروز وندالیسم دانست. وجود  توان یکی از مهم را می« فقر اقتصادی»همچنین  کنند. می

انـداختن   تر به افراد باالدست جامعه شود  مانند خـط  جویی افراد پایین حس انتقام شدن تواند موجب برانگیخته جامعه می در

 (. 5: 1384آباد،  روی خودروهای دیگران )محمدی بلبان 

ساز این نـوع رفتـار    مصاحبت با دوستان وندال و ازخودبیگانگی نیز از دیگر عوامل زمینه بودن سط  تحصیال ،  پایین

شرایط نامطلوب محیط خانه، اختالفا  خانوادگی زیاد، وضعیت نامطلوب تحصـیلی و احسـاس    است. میزان درآمد خانوار،

ساز بروز رفتارهای وندالیستی است. معموالً  ترین عوامل زمینه های اجتماعی و خانوادگی از مهم تبعیض در مدارس، محیط

بـا    ها به اهدافشان کمکی نکرده است، آن کنند اجتماع برای رسیدن افرادی که از زندگی خود راضی نیستند و احساس می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Janoren 
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کردن خود دارند. این قبیل اشخاص از آنجا که توان انجام کارهای بزرگ را ندارند، بـا   تخریب اموال عمومی سعی در آرام

ایی ه (. بنابراین، نظریه140: 1367کنند )ژانورن،  نوعی خود را تخلیۀ روحی و روانی می رساندن به اموال عمومی، به آسیب

 های ذیل اشاره کرد. توان به نظریه شده است که از آن جمله می  در این زمینه مطر 

 

 1نظریۀ آنومی و ساختار خانواده 

در این دیدگاه، از مفهوم آنومی استفاده کرده و آن را به خانواده تعمیمم داده است. ازنظر وی، خانواده کـانون   2ویلیام گود

شود. ازنظـر وی،   اختالل در آن، به پدیدآمدن شخصیت بزهکار و منحرف منجر می پرورش شخصیت فرد است و هرگونه

قبال فرزندان خود بر عهده دارد  ازجملـه تـأمین نیازهـای جسـمی فرزنـدان، شـناخت خـود و کشـ           خانواده وظایفی در

اگـر اعضـای خـانواده    (. ازنظـر گـود،   70: 1383عنوان منبع رشد )محسنی تبریزی،  خویشتن، یادگیری و نقش خانواده به

آید و شرایط آنـومی ناشـی از عوامـل     خوبی ایفا کنند، در این نهاد گسیختگی یا آنومی به وجود می نتوانند نقش خود را به

 شود: ها اشاره می مختلفی است که به آن

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

 جسمی والدین  ی وهای روان وجود انواع بیماری -

بـرد. وی   عنوان خانوادۀ توخـالی نـام مـی    وجود روابط ضعی  و غیرعاطفی در میان اعضای خانواده که گود از آن به -

 (.49: 1352دهد )گود،  اند و بزهکاری و وندالیسم رخ می معتقد است در این شرایط، خانواده از حمایت همدیگر محروم

 

 3فرهنگی های خرده نظریه

داران این نظریـه ازجملـه میلـر،     دانند. به باور طرف پردازند و آن را با جرم متفاو  می ها بیشتر به بزهکاری می ظریهاین ن 

هـای بزهکـار    وسیلۀ دارودسـته  دهد و بیشتر به اند، رخ می وسیلۀ افرادی که هنوز به سن قانونی نرسیده رفتار بزهکارانه، به

 (.36: 1375گیرد )رمضانی،  قا  پایین جامعه شکل میفرهنگی طب معموالً در اجتماعا  خرده

 

 پذیری رویکرد جامعه

پذیری بر پیوند اجتماعی تأکید دارد. خانواده و جامعه، دو عامل مهم در ایجـاد ایـن پیونـد هسـتند. در ایـن       رویکرد جامعه

گیـرد. کـودک در فراینـد     ه قرار میها و مقولۀ نظار  اجتماعی کانون توج وپرورش، رسانه رویکرد، جایگاه خانواده، آموزش

 شـود. بخشـی از ایـن وظیفـۀ پرورشـی را      هـا، موضـوع پـرورش مـی     ها و توانـایی  شدن، عالوه بر کسب مهار  اجتماعی

های گروهی و سـایر عوامـل پیچیـدۀ اجتمـاعی      دارند و بخشی دیگر به عهدۀ والدین، رسانه های رسمی بر عهده  سازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anomie and Family Structure Theory 
2. Good, W. 
3. Subculture Theories 
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سازمانی اجتماعی نزدیک  زسویی به دیدگاه امیل دورکیم و هابز و از سوی دیگر، به نظریۀ بیپذیری ا است. رویکرد جامعه

پذیرکردن افراد دچار اخـتالل شـوند و بـا     ها، در جامعه وپرورش و رسانه اگر خانواده، آموزش (.488: 1386است )بخارایی، 

 دهد. یکدیگر تناسبی نداشته باشند، فرد به اعمال انحرافی روی می

 

 1نظریۀ برایند کالرک

توصیفی، به روش تحلیل مسیر، متغیرهای مستقل مـؤثر بـر پیـدایش رفتارهـای وندالیسـتی را       آر کالرک، در مدلی علمی

. 1(: 165: 1383اند از )محسنی تبریـزی،   کند که عبار  ها را به هشت گروه مشخص تقسیم می دهد و آن مدنظر قرار می

. عوامل شخصیتی، اجتمـاعی  4گیری شخصیت بزهکار   . شکل3 . توارث 2یط اولیه  تجارب نخستین دوران کودکی و مح

. شرایط و موقعیت مکـانی فـرد نظیـر مسـکن ناسـالم،      6. شرایط و وضعیت فعلی فرد نظیر کنترل والدین  5و اقتصادی  

ها  . بحران7ای خالی و...  ه های متروکه و مخروبه، خانه مکان های فاقد گشت پلیس، مکان های مناطق فقیرنشین، خیابان

های شناختی و ادراکی و حاال  و انگیزش  . جریان8شود   و وقایع که به احساس درماندگی، کسالت و خشم فرد منجر می

 فرد که در این میان، شرایط و موقعیت و وضعیت خاص فرد نقش مهمی دارد.

صـور    ث شد محقق دید ترکیبی داشته باشـد و بـه  های مختل  و گستردگی ابعاد موضوع موردمطالعه باع مطالعۀ نظریه

های مطر ، نتیجۀ خاصی استخراج کند. برای تبیین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بـر گـرایش بـه     تلفیقی از هریک از نظریه

هـای   نظریـه  شناسـی اجتمـاعی مربـوط بـه انحرافـا ،      شناختی و روان های جامعه در کنار نظریه وندالیسم در بین شهروندان،

نظران وندالیسم  شناسی و صاحب نظران و تحلیلگران علوم اجتماعی و روان وندالیسم نیز استفاده شد. براساس نظریا  صاحب

 (.  488: 1386وجودآوردن فرد وندالیسمی، تابع علل و عوامل اجتماعی و روانی مختل  است )بخارایی،  باید گفت به

ایش به رفتارهای وندالیسمی، نتیجۀ ساختار خانوادگی گسسته اسـت کـه   های آنومی و ساختار خانواده، گر براساس نظریه

کاری گـرایش پیـدا    سوی خراب دهد. به همین دلیل، فرد به خوبی انجام نمی در آن، خانواده وظای  خود را در قبال فرزندان به

وری میلر، بـا عنـوان فرهنـگ طبقـۀ     دهد، تئ ای که بهترین تبیین را از این متغیر می کند. برای متغیرهای اقتصادی نظریه می

هـای ایـن متغیـر،     پایین است که در استخراج این متغیرها بیشتر به این تئوری توجه شده است. از آنجا که یکـی از شـاخص  

 سـازد کـه تئـوری کلـووارد،     طور غیرمستقیم، تئوری میلر، شاو و مک لی را متبـادر مـی   درآمد و محلۀ مسکونی فرد است، به

توصـیفی، در پیـدایش    گیرد. نظریۀ براینـد کـالرک نیـز در مـدلی علمـی      و زیمل نیز این متغیرها را در بر می اوهلین مارکس

های فاقد  های مناطق فقیرنشین، مکان رفتارهای وندالیستی، نقش شرایط و وضعیت مکانی فرد ازجمله مسکن ناسالم، خیابان

داند. اما پـژوهش حاضـر، بـه بررسـی وندالیسـم و       ... را مهم میهای خالی و های متروکه و مخروبه، خانه گشت پلیس، مکان

های کارشـده، اول   پردازد و وجه تمایز آن با سایر پژوهش نکردن هنجار عمومی می عبارتی، تخریب اموال عمومی و رعایت به

وندالیسـم   مکان است و دوم، در سطحی گسترده است که با هدف بررسی نقش جنسیت و پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادی در   

 اسـتان  در شده مطالعه مبلمان شهری و بررسی دالیل انجام وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز صور  گرفته است. ناحیۀ

 است. قرار گرفته تبریز شهرستان اداری -سیاسی محدودۀ و در شرقی آذربایجان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark 
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 هامواد و روش

 و آثـار  بررسـی  بـرای  اسـت.  کـاربردی  نـوع  از نهـایی،  هدف لحاظ به تحلیلی و روش پژوهش توصیفی حاضر، مطالعۀ در

مستقیم و  مشاهدۀ) میدانی مطالعا  بر مبتنی مطالعه شده است  لیکن اساس  استفاده اسنادی روش از تحوال  و تغییرا 

هـای مربـوط بـه اطالعـا       . پرسـش 1نامۀ پژوهش حاضر شامل اطالعا  زیـر اسـت:    پرسش .است( نامه پرسش تکمیل

های جنس و پایگاه اجتماعی و اقتصادی )وضعیت تحصیلی، شـغل   های مربوط به فرضیه شهروندان و پرسشدموگرافیک 

هـای مربـوط بـه     پرسش .3ای   گزینه6پرسش بستۀ   14های مربوط به تخریب اموال عمومی شامل  . پرسش2و درآمد(  

 ای. گزینه5پرسش بستۀ  17دالیل وندالیسم مبلمان شهری شامل 

 

 گیری ی و شیوۀ نمونهنمونۀ آمار

درصد بهـره گرفتـه    5درصد و احتمال خطای  95گیری کوکران با سط  اطمینان  برای برآورد نمونۀ آماری از روش نمونه

 شده است. 

t pq

dn
t pq

N d


 

  
 

2

2

2

2

1
1 1

 
t=1.96  درصد 95سط  اطمینان 

P=0/5 وجود صفت در جامعۀ آماری  

/ * / * /

/n
. * / * /

/


 

  
 

2

2

2

2

1 96 5 5
05

1 1 96 5 5
1 1

1495000 05  
q=0/5 صفت در جامعۀ آماری نبود 

d=0/05 گیری مقدار خطای نمونه 

N=1495000 تعداد جامعۀ آماری 

  گیـری کـوکران،   گیری از روش نمونـه  است که نمونۀ آماری با بهره 1390نفر در سال  1495000جمعیت شهر تبریز 

هـای   دسترسـی بـه نمونـه    گیری بـرای  نمونه تک افراد شهری بوده است. شیوۀ دست آمد  مبنای انتخاب تک نفر به 384

از نوع اعتبار محتـوا  ، سنجش اعتبار یبرا ای است. گیری تصادفی طبقه موردمطالعه با توجه به ناهمگنی شهر تبریز، نمونه

 نیدر همـ  و بـود  یشهر مسائل ۀدر حوز ناو متخصص نانوع اعتبار، قضاو  محقق نیا یابیمالک ارز شده است.  استفاده

محققان ضمن بررسـی پیشـینۀ تحقیـق، بـا اسـتفاده از      . اند داده پاسخآن  ینامه و انسجام درون اال  پرسشؤبه س ،ارتباط

نامه در اختیار نمونـۀ آمـاری    اند و بعد از تأیید محتوا، پرسش نامه کرده های اساتید، اقدام به تهیۀ پرسش نظرها و راهنمایی

شده کـه بـا     استفادهکرونباخ  یآلفا بیاز ضر سؤاال  ییایاو پ قیتحق یرهایمتغ یابیارز یبراقرار گرفته است. همچنین 

 برآورد شده است. 7/0، همواره بیش از 904/0مقدار 
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های آماری  وتحلیل اطالعا ، از روش ها و تجزیه ها و پردازش آن آوری دادهپس از انجام مطالعا  میدانی، برای جمع 

 1وایـت نـی   –ده است که  آمار استنباطی شامل: آزمون یـو مـن  توصیفی شامل توزیع فراوانی، جداول و آمار استنباطی ش

همبسـتگی پـارامتری )ضـریب     نداشـتن متغیرهـا،   دلیـل پیوسـتگی   به برای برسی نقش جنسیت در بروز رفتار وندالیستی

ری، برای محاسبۀ درجه و میزان ارتباط بین متغیرهای مؤثر در بروز رفتار وندالیستی در مبلمان شـه  2همبستگی پیرسون( 

کنـد و درنهایـت    برای طراحی که درواقع، مجموعۀ معادالتی است که روابط بین متغیرهـا را توصـی  مـی    3تحلیل مسیر

آزمون نمودار مسیر بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر، که بر این اساس، همۀ مسیرهای منتهـی بـه متغیـر وابسـته     

 اشت. SPSSافزار آماری  افزار مورد استفاده نرم دست آید. و نرم هشد تا اثر کل متغیرهای مستقل ب شناسایی و محاسبه 

 

 مورد مطالعه منطقۀ عمومی مشخصات

 ایـن . اسـت  قـرار گرفتـه   تبریـز  شهرسـتان  اداری -سیاسـی  محـدودۀ  و در شرقی آذربایجان استان در موردمطالعه ناحیۀ

و  اسـتان  مرکـز  عنـوان  بـه  تبریـز  شـهر  .دارد رقـرا  اسـتان  میانی بخش در کیلومترمربع، 1781 حدود وسعتی با شهرستان

 جغرافیـایی  موقعیـت  در مربعکیلومتر 131 حدود با وسعتی ایران شمال غرب شهر کالن ترین بزرگ عنوان به نیز شهرستان

 ای جلگـه  در دریـا  سط  از متر 1340 حدود متوسط ارتفاع با شمالی عرض 1/38 و 9/38 و شرقی طول 11/46 و 23/46

 .است شده  واقع منا همین به

 

 

 شهر تبریز در این استان  . موقعیت استان آذربایجان   شرقی در ایران و موقعیت کالن1شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mann-Whitney U Test 

2. Pearson Correlation Coefficient 
3. Path Analysis 
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 ها یافته

ها آقا  درصد آزمودنی 42نامۀ مربوط به وندالیسم، در مبلمان شهری حدود  آمده از طریق پرسش دست های به مطابق با داده

ها روی دیوارهـا   نوشته اقداما  مربوط به تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری، دل که از بین اند درصد خانم بوده 58و 

درصد، کمترین مقدار را به  4/6های روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  درصد بیشترین مقدار و شکستن المپ 8با 

 اند. شده یر در نمودار مشخص انواع وندالیسم در مبلمان شهری به قرار ز و فراوانی سایر اند اختصاص داده خود

 

 

 . نمودار فراوانی نوع وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز2نمودار 

 نامه مأخذ: محاسبا  نگارندگان براساس پرسش

 

هـا نیـز بـا اسـتفاده از      داده«. نقش جنسیت در تخریب اموال عمومی شهر تبریز مؤثر اسـت »برحسب فرضیۀ نخست 

تـر از   ( که در سـط  خطـای کوچـک   33/3) Zنتایج تحلیل با استناد به مقدار آزمون  لیل شد.وایت نی تح –آزمون یو من

به لحاظ آماری، تفاو  میزان وندالیسم در مبلمان شهری در بین زنـان و   ،95/0دار است، باید گفت با اطمینان  معنا 05/0

او  میـزان وندالیسـم در بـین مـردان     پـژوهش مبنـی بـر تفـ     1Hمردان متفاو  است. این نتیجه داللت بر تأیید فرض 

تحقیـق مبنـی بـر     H0و در مقابـل، رد فـرض    ( و نقش جنسیت در وندالیسم مبلمان شـهری 97/190( و زنان )08/194)

 گویان زن بیشتر از مردان بودند. نداشتن میزان وندالیسم در بین مردان و زنان دارد. این در حالی است که پاسخ تفاو 

هـای تحصـیال ،    ، شـاخص «پایگاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان در تخریب مبلمان شـهری بررسی رابطۀ »برای 

و صـندلی،   میـز  روی دیوارها، نوشتن روی ها نوشته و دل دیوارها روی انداختن عنوان متغیر مستقل و خط شغل و درآمد به

معـابر، یادگارنویسـی،    شـنایی رو هـای  المـپ  سینما، شکسـتن  های و صندلی واحد شرکت های اتوبوس صندلی کردن پاره

 عالئـم  بـه  رساندن ها، آسیب پارک داخل شیرهای زدن درخت، صدمه های شاخه عمومی، شکستن های تلفن به زدن صدمه

 تبلیغـاتی  هـای  آگهی مجسمه و کندن به رساندن پست، آسیب های صندوق به زدن اماکن، صدمه شیشۀ ترافیک، شکستن

بسـتگی بـین پایگـاه     بستگی پیرسون استفاده شد. ضریب هم آزمون هم های پیوسته، درعنوان متغیر معابر به در شده نصب

68/

7 
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نشـان داد رابطـۀ    01/0تر از  و سط  خطای کوچک =r -394/0اجتماعی و اقتصادی و عمل به رفتار وندالیستی با مقدار 

بهتر شود، رفتارهای وندالیسـمی در  عبار  دیگر، هرچه پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد  ها وجود دارد. به معکوس بین آن

 یابد و برعکس. مبلمان شهری کاهش می

 

 وایت نی –. رابطۀ میزان وندالیسم در مبلمان شهری و جنسیت برحسب آزمون یو من1جدول 

Ranks 

Gender N 
Mean 

Rank 
Some of Ranks 

 وندالیسم در مبلمان شهری

 مرد

 زن

Total 

 

189 

 

195 

 

384 

 

194/08 

 

190/97 

 

36681 

 

37239 

 

Test Statistics (a) 

  

 وندالیسم  

Mann-Whitney U 

wilcoxon W 
1/813E4 

3/724E4 

Z 

Asymp. Sin. (2-tailed) 
-0/339 

0/012 

 

 بستگی پیرسون . رابطۀ بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و وندالیسم در مبلمان شهری برحسب ضریب هم2جدول 

پایگاه اجتماعی و 
 صادیاقت

   شهری وندالیسم در مبلمان

394/0- 
000/0 
384 

1 
 
384 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

 مبلمان در وندالیسم
 شهری

1 
 
384 

394/0- 
000/0 
384 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

پایگاه اجتماعی و 
 اقتصادی

 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed( 
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، 3برای بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. بر ایـن اسـاس، در جـدول    

دسـت آیـد.    شده است تا اثـر کـل متغیرهـای مسـتقل بـه       تمامی مسیرهای منتهی به متغیر وابسته، شناسایی و محاسبه

 33/0درصد، عوامل خـانوادگی   29/0یر عوامل فردی و روانی برابر با دهندۀ آن است که میزان تأث های حاصل نشان یافته

 درصـد  37/0و درنهایت، شرایط و وضعیت مکانی برابـر بـا    11/0درصد، عوامل اقتصادی  44/0درصد، عوامل اجتماعی 

2است. در این مدل مقدار
R  رایش بـه  درصد از مجموع تغییـرا  میـزان گـ    22درصد است  بدین معنی که  223/0برابر با

 گویان توسط این عوامل تعیین شده است. وندالیسم در مبلمان شهری، پاسخ
 

 . جمع آثار متغیرهای مؤثر بر میزان وندالیسم در مبلمان شهری3جدول 

 یرهامتغ
 انواع تأثیر

 کل
 کل غیرمستقیم مستقیم

عوامل . 1

 یفردی و روان
1 

1 
ی عـاطفی، خودنمـایی،   هـا  شکسـت )هیجانا  روحـی  

 حتی مفرط و...(نارا
13/0 023/0 154/0 29/0 

2 
ســاالن و جــنس  )در حضــور دوســتان، هــم خودنمــایی

 مخال (
- 104/0 104/0 

 

 032/0 032/0 - ابتال به بیماری روانی 3

 

 

. عوامل 2

 خانوادگی

 

 

 

2 

 

 

4 
 گیـری افراطـی   ازحـد و سـخت   یشبتنبیه، شد  عمل 

 توسط والدین
- 055/0 055/0 

33/0 

5 

 

روی در ابراز مهر و محبت و مراقبت و محافظـت   زیاده

 یش از اندازۀ والدینب
- 076/0 076/0 

6 

 

درزمینـۀ   توقعا  نامعقول و انتظارا  نابجا از فرزنـدان 

 ی و مالیکار تحصیلی،
- 025/0 025/0 

 073/0 073/0 - نامعقول و افراطی نظمی یب 7

 096/0 096/0 - طالق و جدایی والدین 8 3

 

 عوامل. 3

 اجتماعی

 

 31/0 101/0 21/0 ی، کارگر و کارمند و...و غنبین فقیر  تضاد طبقا  9 4

44/0 
5 

 029/0 029/0 - تربیت اجتماعی 10

11 
با اعمال مجرمانه و تصور مجـازا    مجازا  تناسبی بی

 درزمینۀ تخریب اموال عمومی پایین توسط افراد
- 087/0 087/0 

 010/0 010/0 - ن رفیقان بزهکاراشتد 12

 

 عوامل. 4

 6 اقتصادی

 07/0 07/0 - مالیا  و خدما تناسبی  بی 13

11/0 
 10/0 07/14 - اقتصادی کم درآمد 14

 شرایط و .5

 مکانی وضعیت
7 

 291/0 - 291/0 بودن خیابان خلو  15

 003/0 003/0 - ی وقوع جرمها مکانحضورنداشتن نیروهای پلیس در  16 37/0

 071/0 071/0 - همگانی های تلفنکارکرد نامناسب وسایل مانند  17
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 نمایش داده شده است. 2صور  ترکیبی در شکل  ، به3نتایج جدول 

 

 

 . مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر میزان وندالیسم در مبلمان شهری شهر تبریز2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

ای کـه نـوعی مشـکل حـاد      گونـه  عنوان معضل اجتماعی کانون توجه بوده است  به اره بهوندالیسم در مبلمان شهری همو

تر است. چنانچه همواره به علت وندالیسم در مبلمان شهری ازجمله صندلی  اجتماعی در میان جوامع مطر  و جوانان شایع

زدن به  صدمه، تلفن های باجهدیوارها، روی  نوشته روی دیوارها، یادگارنویسی های روشنایی، دل ها، شکستن المپ اتومبیل

شود که در برخی موارد  وسیلۀ افراد خسارا  فراوانی به جامعه وارد می و... به درخت های شاخهشکستن ، عمومی های تلفن

منظور بررسی عوامل کالبـدی، اقتصـادی و اجتمـاعی در بـروز وندالسـیم در مبلمـان        ناپذیر است. پژوهش حاضر به جبران

شده است و پس از طی مراحل مقدماتی و مرور نظریا  خارجی و  الیل آن در بین شهروندان شهر تبریز انجام شهری و د

صور  تلفیقی فرایند انتخاب متغیرهای تحقیق از نظریا  مختل  پرداخته شد  داخلی در این زمینه، با رویکرد ترکیبی و به

هـای   نفری از شهروندان شهر تبریز داده384ای  نامه در نمونه سشهای این تحقیق، از طریق پر و برای رد یا تأیید فرضیه

 وتحلیل شدند. ها تجزیه های آماری، این داده آوری و با استفاده از تکنیک موردنیاز جمع

انـد. از بـین    درصـد خـانم بـوده    58ها آقـا و   درصد آزمودنی 42طبق محاسبا ، به وندالیسم در مبلمان شهری حدود 

درصد، بیشترین مقدار و شکستن  8ها روی دیوارها با  نوشته ه تخریب اموال عمومی در مبلمان شهری دلاقداما  مربوط ب

و در بروز رفتار  اند اختصاص داده درصد، کمترین مقدار را به خود 4/6های روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  المپ

( که در سط  خطای 33/3) Zیت نی با استناد به مقدار آزمون وا –وندالیستی در مبلمان شهری با استفاده از آزمون یو من

به لحاظ آماری، تفاو  میزان وندالیسم در مبلمـان شـهری    ،95/0دار است، باید گفت با اطمینان  معنی 05/0تر از  کوچک

ری نقـش  در وندالیسـم مبلمـان شـه    97/190و زنان  08/194طوری که مردان با  در بین زنان و مردان متفاو  است  به

 گویان زن بیشتر از مردان بوده است.  بیشتری دارند و این در حالی است که میزان پاسخ
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بستگی پیرسون، حداقل به دو متغیر مستقل و پیوسته نیاز اسـت. در ایـن پـژوهش، متغیرهـای مسـتقل       در آزمون هم

و  میـز  روی دیوارهـا، نوشـتن   روی هـا  نوشـته  و دل دیوارها روی انداختن تحصیال ، شغل، درآمد و متغیرهای پیوستۀ خط

معـابر،   روشـنایی  هـای  المـپ  سـینما، شکسـتن   هـای  و صـندلی  واحـد  شـرکت  هـای  اتوبوس صندلی کردن صندلی، پاره

هـا،   پـارک  داخـل  شـیرهای  زدن درخـت، صـدمه   هـای  شـاخه  عمـومی، شکسـتن   هـای  تلفن به زدن یادگارنویسی، صدمه

مجسـمه و   بـه  رسـاندن  پست، آسـیب  های صندوق به زدن اماکن، صدمه ۀشیش ترافیک، شکستن عالئم به رساندن آسیب

بـا اطمینـان    -395/0برابر با  rشده است. در این راستا، مقدار   معابر در نظر گرفته در شده نصب تبلیغاتی های آگهی کندن

ان پایگـاه اجتمـاعی و   طوری که با افزایش میـز  و براساس محاسبا ، بین متغیرها رابطۀ معکوس نشان داده شد  به 99/0

 یابد. اقتصادی افراد، رفتارهای وندالیستی در مبلمان شهری کاهش می

برای بررسی دالیل وندالیسم در مبلمان شهر، از آزمون تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، همـۀ           

دهنـدۀ   ها نشـان  دست آید. یافته هشد تا اثر کل متغیرهای مستقل ب مسیرهای منتهی به متغیر وابسته شناسایی و محاسبه 

 44/0درصد، عوامل اجتمـاعی   33/0درصد، عوامل خانوادگی  29/0آن است که میزان تأثیر عوامل فردی و روانی برابر با 

هیجانـا   اسـت. در ایـن میـان،     درصـد  37/0و درنهایت، شرایط و وضعیت مکانی برابر با  11/0درصد، عوامل اقتصادی 

غنی، کارگر و کارمند  بین فقیر و تضاد طبقا درصد،  12/0فی، خودنمایی، ناراحتی مفرط و...( با های عاط )شکستروحی 

برابـر بـا    2Rدرصد در پژوهش تأثیر مستقیم دارد. در ایـن مـدل، مقـدار     29/0بودن خیابان با  درصد و خلو  21/0و... با 

گـرایش بـه وندالیسـم در مبلمـان شـهری       درصـد از مجمـوع تغییـرا  میـزان     22درصد است  بدین معنی کـه   223/0

 گویان توسط این عوامل تعیین شده است. پاسخ

اند که وندال ها عموماً مرد هستند. نتایج  پاتریک و هیلی و پاول ویلسون و ویلیپ در تحقیق خود به این نتیجه رسیده

 گذارد و نشـان  بر این نتیجه صحه می آمده از بررسی رابطۀ بین جنسیت و وندالسیم در مبلمان شهری شهر تبریز، دست به

ها عموماً مـرد هسـتند.    دهد تفاوتی بین زنان و مردان ازنظر گرایش به وندالسیم در مبلمان شهری وجود دارد و وندال می

ها با تکیه بر دیوارنویسی، متغیـر پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادی را عامـل       عنوان وندالیسم در دانشکده فیلیپ در تحقیقی به

تواند در رفتار  داند و در این پژوهش عامل پایگاه اجتماعی و اقتصادی نشان داد می یرگذار در کنش های وندالیستی میتأث

بودن خیابان با انـواع   وندالیستی مؤثر باشد. بنابراین، این تحقیق منطبق با نظریۀ فیلیپ است. درخصوص رابطۀ بین خلو 

هـای  رسـاندن بـه تلفـن    هـا، آسـیب  ها، اماکن عمومی و میدانهای پارکهوندالیسم ازجمله تخریب فضاهای سبز، مجسم

های موزر،  ها و نظایر آن نتایج این تحقیق با پژوهششده در کنار خیابان های پارکزدن به اتومبیل عمومی شهری، صدمه

طور مسـتقیم تقریبـاً    ها به بودن خیابان این پژوهش، خلو  دامر، کازلین، سامر، گلدستین و همکارانش همخوانی دارد و در

 درصد در رفتار وندالیستی در مبلمان شهری تأثیر دارد. 30/0

درصـد   33/0لونستین در پژوهش خود نقش خانواده را در رفتار وندالیستی مؤثر دانسته است  بنابراین، این پژوهش با 

رابطـه بـا نـوع رفتـار وندالیسـتی در مبلمـان        بر این نتیجه در رفتار وندالیستی در شهر تبریز بر آن صحه گذارده است. در

هـای عمـومی و    شهری محسنی تبریزی به این نتیجه رسیده است که بیشترین نرخ تخریب، مربـوط بـه تخریـب تلفـن    

درصـد   8هـا روی دیوارهـا بـا     نوشـته  های عابر پیاده در شهر تهران است  در حالی که در شـهر تبریـز، دل   کمترین به پل
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درصد کمترین است. بنابراین، نتیجـۀ   4/6های روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با  شکستن المپبیشترین میزان و 

پذیر است  زیرا شرایط و وضعیت مکانی  هم توجیه های محسنی تبریزی همخوانی ندارد و دلیل آن  این تحقیق با پژوهش

درصد تأثیر گذاشته است. درخصـوص رابطـۀ    37/0در نوع وندالیسم در مبلمان شهری مؤثر است و در این تحقیق حدود 

های جمشیدی تطـابق   کاری در اموال عمومی، نتیجۀ این پژوهش با نظریه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خراب

درصـد نقـش مـؤثری در     11/0درصد و عوامـل اقتصـادی بـا     44/0طوری که در این تحقیق عوامل اجتماعی با  دارد  به

برابر عوامل اقتصادی  4می دارد. تمایز این تحقیق با پژوهش جمشیدی این است که عوامل اجتماعی، تخریب اموال عمو

های عفتی نشان داده اسـت عوامـل خـانوادگی و شـرایط و وضـعیت مکـانی در رفتـار         تأثیر گذاشته است. نتیجۀ پژوهش

گی و شرایط و وضـعیت مکـانی اسـت،    وندالیستی نقش بسزایی داشته و آنچه در این پژوهش حاصل نقش عوامل خانواد

 هم سهم بسزایی در رفتار وندالیستی در مبلمان شهری دارد. درصد است که روی 37/0درصد و  33/0ترتیب  به

 دوسـتانه بـا تحقیـق    نتیجۀ این پژوهش درخصوص رابطۀ بین پرخاشگری، وندالیستم، پرخاشـگرانه و رفتارهـای نـوع   

 شود. این رفتارها نتیجۀ عوامل اجتماعی محسوب می طوری که شاکری نیا مطابقت دارد  به

 شود: بنابراین، راهکارهای زیر پیشنهاد می

 های تخریبی  ایجاد بسترهای رفتاری و اجتماعی و سلب انگیزه در واکنش -

ها، تقویت فرهنگ شـهروندی، آمـوزش و نمـایش روابـط دوسـتانه در محـیط        رسانی از طریق رسانه تبلیغ و اطالع -

 شهری 

 های اجتماعی  عدالتی و نابرابری در ساختار نظام رفع و حذف بی -

 پذیری اجتماعی  افزایش مشارکت و مسئولیت -

 های مدیران شهری  به فعالیت ایجاد اعتماد و باور عمومی نسبت -

لیسـتی  عنوان اصل مهم در پیشگیری از رفتارهای وندا های شهری به ارتقای کیفیت طراحی شهری، فضاها و سازه -

 در مبلمان شهری 

 وسازهای شهری  درنظرگرفتن شکل فیزیکی مناسب در ساخت -

 ویژه در مناطق محروم  بهبود استانداردهای زندگی شهری در تمامی مناطق و محال  شهری به -

 افزایش نظار  و کنترل اجتماعی در اماکن عمومی. -
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