فصلنامه علمی-پژوهشی

نگرشهای نو در جغرافیای انسانی

سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 1396

بگرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصههای
نقش عوامل محیطی مؤثر برتخری 
عمومی شهری (نمونه موردی :محله کبابیان همدان)
علیرضا بندرآباد

1

2

استادیار شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

سحر اسماعیل پور همدانی
دانشجوی دکترای شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله5931/11/03 :

تاریخ پذیرش مقاله 139 6/ 02 / 31 :

چکیده

تخریب گرایی به معنی تخریب ارادی اموال عمومی ،به عنوان زیرمجموعهای از جرم و یکی از مشکالت مط حر

یرهش عماوج    

یباشد .آثار تخریب گرایی عالوه بر هزینهها و خسارات مالی وارده بر سرمایههای عمومی ،موجب کاهش امنیت و در پی
امروزی م 
آن کاهش سطح کیفیت عرصههای عمومی شهری میشود .روش تحقیق شامل روش توصیفی تحلیلی و همچنین روش علی پس از
وقوع بوده و ابزار گرداوی اطالعات به صورت پیمایشی با مدل سنجش از طریق مشاهدات میدانی و پرسشنامه از بین ش خا صصصه یا
مرکزی ،میانگین و میانه و از شاخصهای پراکندگی ،انحراف معیار چند متغیره استفادهش تسا هد  ... ..ف ضر
سطح معناداري  %5با تکن کي

دوب لامرن ن دادددددددهها ا در

کولموگروف-اسميرنف آزمون شده و از آزمون  tتک نمونه و آزمون ميانگين جامع  اب ه ا زا هدافتس   

نرمافزار  spssنیز استفاده شده است .نتایج نشان میدهد ،نبود نظارت عمومی ،فقدان نورپردازی و وجود عالیم ونشانه تخری زا ،ب

جمله عوامل مؤثر بر بروز تخریب گرایی وکاهش میزان امنیت و کیفیت فضاهای شهری هستند .بنابراین تغییردرعوام رد یطیحم ل   
فضاهای شهری موجب کاهش و یا تغییر مکان وقوع رفتارهای تخریب گرایانه افراد در فضاهای شهری عمومی میشود.

واژگان کلیدی :امنیت ،تخریب گرایی ،عوامل محیطی ،کیفیت عرصههای عمومی ،محله کبابیان همدان.

1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر اسماعیل پورهمدانی با عنوان تحلیل عوامل مؤثر برتخریب گرایی در راستای ارتقا کیفیت
عرصههای عمومی شهری به راهنمایی دکتر علیرضا بندرآباد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی میباشد.
 -2علیرضا بندرآباد (نویسنده مسئول) bandarabad@yahoo.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 461فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
نحوه طراحی محیط و عوامل محیطی موجود در هر فضای شهری بر نحوه رفتار و عملک د رضاح دارفا در ر طیحم     
یسازند .تخری ییب گرایی ی
ی
تأثیر گزار است .همین عوامل محیطی هستند که محلهای را امن و محله دیگری را نا امن م 
یا وندالیسم 2به عنوان زیر مجموعهای از رفتارهای مجرمانه ،و در دسته بندی انحرافات اجتماعی ،ب کی ناونع ه ی زا 

1

  

مشکالت مطرح در فضاهای شهری ،تأثیر عمدهای بر میزان کیفیت فضاهای شهری دارد.
تحقیقات بسیاری در زمینه رفتارهای تخریب گرایانه صورت گرفته است که در برخی م جیارد هیلوا هزیگنا دراو اد     
تمایل به رفتارهای تخریب گرایانه ،عوامل درونی حاصل از آسیبهای اجتم الکشم ،یعا تت تتت خ تالالتخا ،یگداونا

  

روحی روانی و یا آموزشهای غلط افراد عنوان شده است وبرخی دیگر نیز معتقد بودند که عوامل محیطی و ش طیار
یتواند
یباشد ،م 
فیزیکی ،صرف نظر از علت اولیه و یا آنچه که به عنوان عامل درونی پدید آورنده تمایل به تخریب م 
بستر مناسب و فضای الزم را برای بروز رفتارهای تخریب گرایانه ایجاد کند و یا مانع بروز آن شود.
یباشد .نه تنه یاهراتفر ا   
یکی از مهمترین عوامل سنجش کیفیت فضاهای شهری ،میزان امنیت درفضاهای عمومی م 
یشود ،بلکه شرایط محیطی مؤثر بر بروز تخریب گرایی نیز
تخریب کارانه موجب کاهش امنیت در فضاهای شهری م 
در ایجاد فضاهای شهری نا امن مؤثر هستند .و در نتیجه منجر به کاهش سطح کیفی هاضف ت ا هب یمومع یرهش ی

   

دلیل نبود امنیت و همچنین به دلیل وجود آثارتخریب در فضاهای شهری م 
یشود .همان طور که ) Pakzad(2011نیز

یکند" :ایجاد امنیت در فضاهای شهری عمومی ،به عنوان نیاز اصلی و شرط اولیه ر نآ زا نادنورهش تیاض   
عنوان م 
یشود د ".همچن نی
یباشد .که این امنیت با کنترل و تغییر شرایط محیطی و فیزیکی میسر م مم 
فضا م 

) Gehl(1978نیز

ت فض یاها
"امنیت ناشی از کنترل جرم در ایجاد آرامش و رضایت مردم از فضاهای شهری در راستای ارتق یفیک ءا تت تت

یتوانددد در
یداند ".بنابراین کنترل رفتارهای تخریب گرایانه در فض ومع یرهش یاها می     م مم 
عمومی شهری را مؤثر م 
ایجاد امنیت و در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری مؤثر باشد .در ای  نایم ن ن رد یرهش ناحارط شق   

  

ت ک ناکم رییغت ای و شها     
تحقق هدف ارتقاء کیفیت فضاهای شهری ،با کنترل رفتارهای تخریب گرایانه به ص رو ت ت
یباشد.
وقوع این رفتارها بسیار مهم و اساسی م 
هدف اصلی این پژوهش این است که با توج یطیحم لماع هس رثا قیقحت یرظن بوچراچ هب ه   

       م ثؤ ررر یعنی

نظارتهای عمومی ،نورپردازی و عالئم ونشانه های تخریب در فضاهای شهری عمومی ،بررفتارهای تخریب گرایانه
افراد در فضاهای شهری عمومی نمونه مورد مطالعه بررسی گردد .بر این اساس سؤاالت تحقیق شامل:
-1نقش نظارتهای عمومی در فضاهای شهری عمومی محله کبابیان بر رفتارهای تخریب گرایانه چگونه است؟
-2تا چه حد میزان نور پردازی در بروز رفتارهای تخریب کارانه در فض ومع یرهش یاها م  ی م نایبابک هلح       م ثؤ ررر
یباشد؟
م
-3وجود عالئم تخریب در فضاهای شهری عمومی محله کبابیان چه تاثیری بر رفتارهای تخریب کارانه جدید دارد؟
1

یهای نوجوانان به شمار آوردهاند
در طبقه بندی انواع جرائم ،اغلب صاحب نظران و محققان ,وندالیسم یا تخریب گرایی را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزه کار 

).)Mohseni Tabrizi,2005

Vandalism

2
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 -4نقش عوامل محیطی مؤثر بر بروز تخریب گرایی در کاهش میزان امنیت و کیفیت فض رهش یاها یی ییی در فض یاها
یباشد؟
عمومی شهری محله کبابیان چگونه م 
بر این پایه چهار فرضیهی تدوین شده بدین شرح مورد بررسی و اثبات قرار گرفتهاند:
ی ش ره ییی،
ی برفض اها ی ی
تهاای عم مو ی ی
یرسد در عرصههای عمومی شهری محله کبابیان ،نبود ن راظ ت ت
فرضیه  :1به نظر م 
یشود.
موجب افزایش رفتارهای تخریب گرایانه م 
یرسد در فضاهای شهری عمومی فاقد نور محله کبابیان ،رفتارهای تخریببب کارانههه بیش رت ییی روی
فرضیه  :2به نظر م 
یدهد.
م
ب اف یاز ششش
ی محلههه کبابیاننن ،موجب ب
ی ش ره ی ی
یرسد که وجود عالئم و نشانههای تخریب در فض اها ی ی
فرضیه  :3به نظر م 
یشود.
رفتارهای تخریب کارانه م 
یرسد در عرصه مورد مطالعه ،فضاهای شهری فاقد نظارتهای عمومی ،دارای نشانههای تخریب،،
فرضیه  :4به نظر م 
رفتارهای تخریب کارانه بیشتر وامنیت کمتر و در نتیجه کیفیت فضایی کمتری نسبت به سایر فضاها وجود دارد.
مبانی نظری
ت.
وندالیسم از واژه وندال گرفته شده است .در حوزه جامعه شناسی ،تعریفهای مختلفی از وندالیسم ارائه شده است ت
یدانددد.
ی م مم 
ت عم مو ی ی
ت و متعلقات ت
) Clarke(1991وندالیسم را تخریب آگاهانه ،ارادی و خود خواسته اموال ،تاسیسات ت
ی
ی ،وندالیسممم بههه عن او ننن رفت را ی ی
همچنین در اغلب تعاریف مطرح شده در مباحث انحرافات و آس سسیبهاای اجتم عا ی ی
ت عم مو ی ی
ت و متعلقات ت
معطوف به تخریب ،خرابکاری ام لاو  ،،تاسیسات ت
ی آمدهه است)Mohseni Tabrizi,2005,12( ..
ی ماش نی ییی و نیززز
تخریب گرایی پدیدهای است که ریشه در رشد شهر نشینی دارد و با بس ططط تمدننن ش ره ییی و زن گد ی ی
تحمیل مقررات خشک نظام شهری در دوره جدید افزایش یافته است .این نا بهنجاری در محیط شهری و در قلمرووو
خدمات شهری باعث خسارت اجتماعی و اقتصادی فراوانی شده و برای حیات اجتماعی و فردی آثار مخربی در پی ی
ی
دارد و با اصول مسلم نظام اجتماعی در تعارض است))Fathi & Mohammadi .,2011,2
یتوان تخریب گرایی (وندالیسم) خواند که ضمن دارا بودن جنبههای خشونت و تخری ،ب
رفتاری را م 

یهاای
ویژگ گگ 

زیر را داشته باشد:
الف) صدمه به چیزهایی که متعلق به دیگران است و نه شخص تخریب گرا( .بدین معنی که در صورتی که ش صخ
یگیرد و تنه بیرخت ا   
تخریب کار دست به تخریب اموال خویش بزند ،این تخریب در دسته بندی وندالیسم قرار نم 
یتوان وندالیسم نامید).
وسایل عمومی و اموال غیر را م 
ب) صدمه به اموال عمومی و مردم
ت وارده ب سوا هدهع ر تتت تتت
ج) در کل ،هر خسارتی که دیگری باید آن را جبران کند و مسئولیت خس را ت ت
ت ( & Navah
)Koopai,2013,2 extract of Mortezai,2006,12
در طبقه بندی انواع جرائم ،اغلب صاحب نظران و محققان ،وندالیسم یا تخریب گرایی را به مثابه جن رخ یتیا دد ددد و از
انواع بزه کار 
یهای نوجوانان به شمار آوردهاند ()Mohseni Tabrizi,2005, 14

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 661فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

تها وقابلیت ها براي وقوععع ج مر
فلسفه استفاده از طراحی براي کاهش تخریب گرایی ،کاهش فرص 

سا تت تتت .ش ششیوههاا

وابزارهایی همچون "طراحی فضاهاي قابل دفاع" " ،طراحی محیطی براي جلوگیري از تخریب گرایی"" ،ایجاد حس

تعلق خاطر از طریق مالکیت"" ،مشارکت ومسئولیت در فضا" و "مجموع مادقا ه ا برجنم هک یت هههه ههههه زیباس زا ييي محی ططط

ی آن
یتوانند به میزان قابل توجهی مانع از بروز این پدیده در سطح شهر وفضاهاي همگ نا ی ی
یشوند ،م 
وفضاي شهری" م 
شوند ()Feizi et al,2009,1
 -نظریه برآیند کالرک

ل اجتم عا ییی و
ل مجموعهههای از متغیرهاای متعامل ل
ی بههه تحلیل ل
ی – توص فی ی ی
آر .کالرک کوشیده است با ارائه مدلی علی ی
ی اجتم یعا ،،
روانشناختی در فرایند پیدایی رفتار تخریب گرایانه بپردازد .کالرک با استعانت از یک رویکرد روانشناسی ی
ل
ی مس قت ل ل
ی دارن ر د اا بههه عن او ننن متغیرهای ی
گروهی از متغیرهایی را که اصالتًاًا بیرونی هستنند و آنهایی که ماهیت ًاًا ًا ًادرونی ی
یگیرد .کالرک با قرار دادن مجموعه متغیرهای متعامل در هشت گ ور هه
(علت) تأثیر گذار بر رفتار بزهکارانه در نظر م 
یدهددد.
مستقل و در عین حال مرتبط در الگوی تنظیمی ،متغیرهای متشکل هر یک از گروههای هشتگانه را نمایش م مم 
به طور کلی گروه  1تا  5مدل کالرک شروطی الزم در نظر آمدهاند که زمینههای گرایش فرد بههه بزهک هارف ار یرا مم ممم
یسازند .گروه متغیرهای  6تا  8در مدل ارائه شده با متغیرهایی مشخص شدهاند که به ط و میمصت رب میقتسم رو   
م
تمایل فرد در ارتکاب جرم یا بزهای خاص نظیرتخریب گرایی موثران د .د ررر گ ور هه هفتممم متغیرهاا ،کههه ک رال ککک آن را
ی
ینامد احتمال بروز رفتارهای تخریب گرایانه بیشتر است .مث ًالًالًالًال خیابانهای ی
شرایط ،موقعیتها و وضعیتهای خاص م 
ی کههه
تاریک و خلوت ،خانههای خالی و مکانهایی که سابقه تخریب گرایی در آنها بوده و باالخره اشیاا و مو تاعوض ی ی
قب ًالًال تخریب کاران ویران کردهاند ،بیشتر در معرض تخریب گرایی قرار دارند و در آنها تخریب دخیل است
(.(Clarke,R.1991 of Mohseni Tabrizi,2001,13,extract
) Metani&Lobova(2004نیز ،تأثیر عوامل فیزیکی محیط را بر بروز رفتارهای تخریب گرایان .تسا هدرک ناونع ه     

) ،Wilson&Kelling(1982در مطالعهای با عنوان پدیده " پنجرههای شکس هت " 1در مجموععع زوال فض ،یکیزیف یا   
یداننددد .ب وسلیو هدیقع ه ننن نننن و کلین ،گ
مخصوصًاًا به همراه رفتارهای بی نظمانه را عامل وقوع جرائم و خشونتها م 

ی کههه
ب اف دار ی ی
یکند که برای جذب ب
زوال فیزیکی مجاور ،در ترکیب با افزایش رفتارهای بی نظمانه ،مکانهایی تولید م 
مستعد غارتگری گوناگون مانند رفتارهای مجرمان هستند جذاب است .تيموثي در تحقيقي باا عن او ننن زوال فيز ،يكي
بي نظمي و جرم ارتباط قابل توجهي بين بي نظمي وشرا طي فيز يكي با جر ممم را نشاننن داده است ت
ت كههه در آن رابطهههی
ت (Timothy,
مستقيم قوي بين بي نظمي و جرم و رابطهی مستقيم متوسطي بين جرم با زوال فيز كي ييي وج شاد دو تت تت

).2006:174
فضاهای مورد تخریبتخریب گرایی در فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری اغلب به صورت دیوار نویسی ،،نوش  رب نت ر ،تخرد یو    
تخریب تلفن عمومی ،تخریب اموال حمل و نقل عمومی ،تخریب ام او للل س امنی  ،،تخری ییب ام او للل و وس هسردم لیا ،،، ،،
Broken Window phenomenon 1
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ورزشگاهها ،تخریب فضاهای سبز به خصوص ام او للل پ را کککهاا و مبلم  دوجوم نا د درن بیرخت ،یمومعرباعم ر

ههههه هههههه

ب اتومبی ییلهاای
یهاای عم یمو  ،،تخریب ب
ی ،تخری ییب دستشوووی 
خیابانها ،شکستن المپ و تخریب سیستمهای روش یان ی ی
یشود.
شخصی ،تخریب آثار تاریخی و ...مشاهده م 
 متغیرهای مؤثر بر تخریب گرایی و چارچوب مفهومی تحقیقسن و جنسیت ،انگیزه تفریح ،تراکم جمعیت ،شرایط درونی ومحیط خانواده ،همرنگی با جامعه ،عدم وجود ن تراظ
ق به
در فضا ،میزان نورپردازی ،وجود نشانههای تخریب ،آلودگی محیط ،نبود احساس تملک و نداش لعت سح نت ققق ققق
فضای شهری مورد نظر و ...از جمله متغیرهای مؤثر بر بروز تخریب گرایی هستند .جدول  1بیان کننده جم یدنب ع   
نظریات پیرامون مبحث تخریب گرایی در جامعه شهری و نمودار  1شامل چارچوب مفهومی این تحقی سا رب ق اس    
اهداف و سؤاالت آن است.

تصاویر  1تا  :4مرکز محله کبابیان (نمونه مطالعه) :فضاهای رها شده و بی نظم به عنوان نشانههای تخریب
Source: authors field observation

نمودار  :1چارچوب مفهومی پژوهش

Source: Authors literature review
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جدول  :1جمع بندی نظریههای مربوط به تخریب گرایی یا وندالیسم
نظریه پرداز

علل وندالیسم

جب ( ) 2009

پیوندهای ضعیف اجتماعی

لونسترین ( ) 2000

تأثیر بیشتر عدم وجود پدر یا وجود ناپدری در خانه

مایر و دیگران ( ) 2002

محیط مدرسه و نوع برخورد مسئولین آن با دانش آموزان

الیندستروم و همکاران ( ) 2003

تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل فردی و میزان مشارکت اجتماعی

متانی و لوبووا ( ) 2004

شهر نشینی ،نبود امنیت و تغییر شرایط اجتماعی و فیزیکی

فیشر ،ناسال ( ) 1992

رابطه قوی بین خشونت ومحیط فیزیکی – اجتماعی

گرینبرگ ،روهه و ویلیامز ( ) 1977

رابطه قوی بین خشونت ومحیط فیزیکی – اجتماعی

ونیومن ( ) 1973

رابطه قوی بین خشونت ومحیط فیزیکی – اجتماعی "فضاهای قابل دفاع "

جاکوبس ()1 96 1

یهای فیزیکی فضاها در بروز خشونت
نقش ویژگ 

آر .کالرک ()1 99 1

لگیری ی
ی
مدل علی – توصیفی .دسته بندی هشتگانه عوامل موثربر وندالیسم .1 :شراایط نخس دشر نیت     .2نق ششش ت راو ثثث  .3شکل ل
شخصیت بزهکار  .4عوامل جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی  .5فرایند جامعه پذیری  .6بحرانها و وقایع  .7شرایط ،موقعی ییتهاا و
تهای انگیزشی فرد
تهای خاص  .8حاالت و وضعی 
وضعی 

راجر ترانسیک

کشف فضاهای گمشده و تأثیر آن بر وندالیسم

گوری (  ) 1833و کتله ( ) 1842

ارتباط فضا با خشونت

مجارجی ( ) 1977

رابطه قوی بین خشونت و محیط فیزیکی – اجتماعی

ناسی ،تیتلبام و پراثر ( ) 1977

رابطه قوی بین خشونت و محیط فیزیکی – اجتماعی

جفری ()1 97 1

خشونت و محیط فیزیکی

محسنی تبریزی ( ) 2011

عوامل فیریکی و اجتماعی

مقصودی و بنی فاطمه

عدم کنترل افراد بر هیجانات و اختالالت رفتاری ،نارسایی در خدمات رفاهی شهری ووضعیت اقتصادی ،فرهنگییی و اجتم .یعا
همرنگی با اجتماع.

اسحق ارجمند س  شوپهای ووو همک نارا نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی
()2931
فتحی و محمدی ( ) 2011

بیگانگی اجتماعی

فیضی و همکاران ( ) 1387

فلسفه استفاده از طراحی براي کاهش تخریب گرایی .طراحی فضاهاي قابل دفاع وابزارهایی همچون
ایجاد حس تعلق خاطر از طریق مالکیت ،مشارکت ومسئولیت در فضا

شاویت و راتنر ( ) 1988

تبیین شکل توزیع سنی بزهکاری (سطوح موقعیت تحصیلی ،تجربه کاری ،منزلت شغلی و اقتدار شغل ،مدت زمان ترک مدرسه،
مدت زمان ازدواج و مدت زمان اتمام خدمت وظیفه)

نواح و کوپایی ( ) 2012

رابطهی بین جنسیت و گرایش به وندالیسم

هوبر ()1 99 1

تأثیر تراکم بر وندالیسم

میر و کلیارد

اعتراض به موقعیت مبهم در ساختار اجتماعی و تفریح

ویلسون و کلینک ( ) 1982

نظریه پنجرههای شکسته و تأثیر عوامل تخریب و یا جرم قبلی بر وقوع جرم جدید (تخریب جدید)

پاکزاد ( ) 2011

تأثیر میزان امنیت بر ارتقاء کیفیت عرصههای عمومی شهری

یان گل ( ) 1978

تأثیر ایجاد امنیت حاصل از کنترل جرم بر ارتقاء کیفیت عرصههای عمومی شهری
Source: Authors literature review

روش پژوهش
در این پژوهش از روشهای ترکیبی شامل توصیفی ،تحلیلی و تحقیق علی پس از وقوع استفاده شده است .گرد آوری
اطالعات نیز به روش پیمایشی با استناد به مطالعات کتابخانهای -اسنادی و همچنین برداشت رفتارها از طریق تن میظ
پرسشنامه و مشاهدات میدانی پرداخته شده است .حجم نمونه در توزیع پرسشنامه از طریق فرمول ک نارکو

 1 00نفررر

محاسبه شده ( )Hafeznia,2013وحجم نمونه درمشاهدات میدانی ،کل معابر محله کبابیان درنظر گرفته ش .تسا هد

  

دراین فرمول  Nحجم جمعیت یا جامعه و  ،s^2واریانس صفت در جامعه است .حجم نمونه کوکران در جامعه مورد
بررسی با ضریب اطمینان  % 95و احتمال خطای  % 05استفاده شده است .با توجه ب ض ه ر انیمطا بی ن    
یباشد.
برابر با  1.96م 

 % 95مق راد t

بگرایی961 ...
نقش عوامل محیطی مؤثر برتخری 
n=Nt^2s^2/Nd^2+t^2s^2
)n=(t^2pq/d^2)/1+1/N((t^2pq)/d^2)-1
یدهد p.درصد توزیع صفت مورد نظر (در اینجا تمایل به
در این فرمول  N = 2500حجم جامعه مورد نظر را نشان م 

تخریب کاری) در جامعه م 
ل نس تب
یباشد .و  qدرصد افرادی است که فاق دنتسه هعماج رد تفص نآ د  d..... ....تفاضل ل
ی نی نآ هب ز   
واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است و دقت نمونهههگیری ی
بستگی دارد .در شرایطی که نسبت توزیع صفت و عدم توزیع آن مشخص نباشد  qو  pهر ک ماد برابر  %5خواهنددد
بود.

n=(1.96 ^2*0.5*0.5/0.05^2)/1+1/2500((1.96^2*0.5*0.5)/0.05^2)-1)=99

بنابراین حجم نمونه پرسشنامه تعداد  100نفر در نظر گرفته شده است.
درمشاهدات میدانی به روش تحقیق علی پس از وقوع ،برداشت دادهها انجام گرفته است .روش تحقیق علی پ زا س
وقوع ،از روشهای تحقیق نیمه تجربی است و هدف کشف و بررسی روابط بین عوام یارش و ل ططططط خ یعون ای صا    
رفتار که قب ًالًال وجود داشته یا روی داده است ،از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاس  ت ( ( .)Sedigh,1993,34در م لد
سنجش مشاهدات میدانی ،متغیرهای عوامل محیطی و تخریب گرایی و در م اهریغتم هیلک ،همانشسرپ عیزوت لد ی      
ی ،به دادههاای کم و لیدبت ی
یگیرند .دادههای کیفی حاصل از مشاهدات می ناد ی ی
تحقیق مورد سنجش قرار م 

پس س    

یشود .در تحلیل دادههای پرسشنامهها نیز از روش تحلیل آم را ی ی
لهای آماری و نهایتًاًا تحلیل کیفی انجام م 
تحلی 
ی spss
استفاده شده است.
مدل مفهومی تحقیق در ارتباط با معیارهای سنجش:
ﻋﻭﺍﻣﻝ
ﻣﺣﻳﻁﯽ

ﻧﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺧرﻳﺏ

ﻧﻅﺎرﺕ ﻋﻣﻭﻣﯽ

ﻧﻭرﭘردﺍﺯی

بی ﻧﻅﻣی
ﻧﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗخریﺏ ﻗبلی
ﺯبﺎﻟﻪ ﻭ ﺁﻟﻭﺩﮔی ﺩر ﻓﺿﺎی ﺷﻬری

ﻣیﺯﺍﻥ ﺗرﺩﺩ ﺍﻓرﺍﺩ ﺩر ﻓﺿﺎ
ﺗرﺱ ﺍﺯ ﺩیﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﺣیﻥ ﺗخریﺏ
ﺟﺩﺍرﻩ ﻫﺎی ﺩﺍرﺍی ﺩیﺩ بﻪ ﻣﻌﺎبر

ﻗﺎبلیﺕ ﺩیﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﺩر ﻓﺿﺎ ﺩر ﺷﺏ
ﻧﻭر ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﮐﺎربری ﻓﻌﺎﻝ ﺩر
ﺷﺏ

ﻭﻧﺩﺍﻟیﺳﻡ
ﻭﻧﺩﺍﻟیﺳﻡ

ﺍﻣﻧیﺕ

ﺍﻣﻧیﺕ
ﮐیﻔیﺕ ﻓﺿﺎی
ﺷﻬری

))Source: Authors literature review

یافتههای تحقیق
در این پژوهش نمونه موردی محله مسکونی  -تجاری کبابیان م 
یباشد .محله كبابيان در منطقه محصور بين خيابانهاي
ت محلههه
بوعلي و شريعتي و چهارباغ خواجه رشيد درحلقه اول كمربندي شهر همدان قرار گرفته است .مح دود هه بافت ت
ت شهررر هم اد ننن اس ارقت ررر دارد ،واقععع شدهه اس .ت
كبابيان ،در منطقه  1از مناطق  4گانه شهرداري همدان كه در مركزيت ت
نزد يكي محله کبابیان به مركز شهر همدان و ارتباط آن با مراكز تجاري و اداري مهم شهر از كي

سووو ،و ارزش ه تيو ييي
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س در اذهاننن ش ادنوره ننن از
آن به لحاظ وجود ابنيه ارزشمند قديمي در آن و معرف بودن محله به عن ناكم ناو ييييي ش ان س س
ت فض یا ی یا  نن ننن مح د ار ل ووو
روزگاران قديم تا اكنون ،اهميت کنترل رفتارهای تخریب کارانه در جهت اف یفیک شیاز تت تت
چندان نموده است .امروزه اهمیت به تخریب گرایی (وندالیسم) در مناطق مركزي شهررر ،از جمل لحم ه هه ههه كباب هب ،ناي   
ی
علت وجود آثار وندالیسم ،فرسودگي و در مواردي متروكه شدن بناها و نيازهاي توسعه شهري ،همچن ننین در راس ات ی ی
ب اين ن
ن
تهای قديمي شهر و از سوي ديگر ارزشهای فرهنگ ييي و هنررر اس مال ييي ايران ييي موجود د در اغلب ب
استفاده از باف 
یدهند ،باید بیش از پیش مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.
تها ،که بخشي از فرهنگ ملي ما را تش يك ل م 
باف 

تصویر موقعیت استان همدان در ایران

))Source: irannama.iran.ir, 2016

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر رفتارهای تخریب گرایانه در محل اونع هب نایبابک ه ن      نمونهههای از فض یرهش یاها   
قدیمی و جامعه سنتی ایرانی ،و موقعيت چندگانه محله كبابيان ،شرا طي ويژه و حساسي را براي هر گونههه ب رگنزا ييي در
طراحی شهری پیش گیرانه جرم ،درمناطق مذكور ايجاد كرده و آن را از كي

سوي به شناسا يي عوامل مؤثر بر تخریب

لهایی به منظور کنترللل تخری یارگ ب ی یاهاضف رد     
تها و ازسوي ديگر به يافتن راه ح 
گرایی (وندالیسم) در اين باف 
ینماید.
شهری قدیمی ایرانی ملزم م 

عکس هوایی محدوده محله كبابيان در رینگ اول شهر همدان
()Source: Benva Gostar Pars Co,2014

در این پژوهش مشاهدات میدانی مربوط به همه متغیرها را که اغلب به صورت کیفی هستند ،تبدیل به دادههای کمی
شده و به صورت کد گذاری در فرمهایی منتقل شده است به نحوی که هرکد مح هب طوبرم یدک یاراد ل

ریغتم      

برداشت شده م 
یباشد .تقسیم بندی کد محلها بر اساس طول معبر ،دارا بودن پیوستگی و وحدت در فضا ،دارا بودن

بگرایی171 ...
نقش عوامل محیطی مؤثر برتخری 

میزان متغیرهای مورد برداشت یکسان و جداسازی فضاها در ذهن ساکنین و ع ورظن دروم یرهش یاضف زا نیربا      
داشتن مرز و محدوده مشخص وعدم پیوند ارتباطی با فضاهای نمایان ،انجام شده است .در مجموع کلیه معابر محله

یباشد .دادههای برداشت شده به صورت نقشه ،جداول شماره  3الی  5و عکس ثبت
کبابیان شامل "  " 84کد محل م 
شدهاند.

تهای عمومی
نقشه  :1مشاهدات میدانی متغیر نشانههای تخریب نقشه  :2مشاهدات میدانی متغیر نظار 

نقشه  :3مشاهدات میدانی متغیر نور پردازی نقشه  :4مشاهدات میدانی متغیرتخریب گرایی

لهای برداشت شده در مشاهدات میدانی متغیرها
نقشه  :5کد مح 

))Source:hamedan topographical organization with field observation' s writers,2016
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در این روش ثبت مشاهدات میدانی ،دادههای کیفی مشاده شده را تبدیل به دادههای کمی کرده و در جدول مربوطههه،
هر کد محل را با توجه به کد مربوط به متغیر کیفی برداشت شده ،مشخص شدهاند.
یباشد:
بعنوان مثال نحوه کد گذاری دادهها و تبدیل داده کیفی به کمی ،بدین صورت م 
متغیر نورپردازی مناسب :در برداشت دادهها ،فض  هنوگ ره دقاف یاها ن ب یزادرپرو ا ااااا ااااااا کد "  " 0و فض یاها
نورپردازی کم با کد "  "1و فضاهای دارای نورپردازی مناسب و کافی با کد " "2مشخص شده است.

دارای

برای متغیر وجود نظارتهای عمومی ،متغیر وجود نشانههای تخریب و متغیر وجود تخریب گرای )مسیلادنو( ی    نیز
به همین صورت عمل شده و در برداشتهای میدانی متغیرهای کیفی تب لید

ب تسا هدش یمک یاهریغتم ه هب و

صورت جدول نمایش داده شده است.
جدول  :3جمع بندی برداشت دادههای متغیرهای نظارت عمومی
کد متغیرها

متغیرنظارت عمومی

متغیرتخریب گرایی

تعداد کد محل

لها
درصد در کل کد مح 

تهاای
درصد در گروه میزان ن راظ ت ت
عمومی

0....0

فاقد نظارت عمومی

فاقدتخریب گرایی

1

% 01

%40

1....0

فاقد نظارت عمومی

تخریب گرایی کم

22

%62

%58

2....0

فاقد نظارت عمومی

تخرب گرایی باال

3

% 03

%11

0....1

نظارت عمومی کم

فاقدتخریب گرایی

12

% 14

% 29

1....1

نظارت عمومی کم

تخریب گرایی کم

21

% 25

% 50

2....1

نظارت عمومی کم

تخریب گرایی باال

9

%11

% 21

0....2

نظارت عمومی مناسب

فاقدتخریب گرایی

8

% 10

% 50

1....2

نظارت عمومی مناسب

تخریب گرایی کم

8

% 10

% 50

2....2

نظارت عمومی مناسب

تخریب گرایی باال

0

% 00

% 00

)(Source: authors’ field observation

جدول  :4جمع بندی برداشت دادههای متغیر نورپردازی
لها
درصد در کل کد مح 

درصد در گروه میزان نورپردازی

کد متغیرها

متغیر نورپردازی

متغیرتخریب گرایی

تعداد کد محل

0....0

فاقد نور

فاقدتخریب گرایی

4

% 05

% 13

1....0

فاقد نور

تخریب گرایی کم

21

% 25

% 70

2....0

فاقد نور

تخرب گرایی باال

5

% 06

% 17

0....1

نورپردازی کم

فاقدتخریب گرایی

15

% 18

% 31

1....1

نورپردازی کم

تخریب گرایی کم

62

% 31

% 54

2....1

نورپردازی کم

تخریب گرایی باال

7

% 08

% 15

0....2

نورپردازی مناسب

فاقدتخریب گرایی

2

% 02

% 33

1....2

نورپردازی مناسب

تخریب گرایی کم

4

% 05

% 66

2....2

نورپردازی مناسب

تخریب گرایی باال

0

% 00

% 00

)(Source: authors’ field observation

جدول  :5جمع بندی برداشت دادههای متغیر نشانه تخریب
تعداد کد محل

کد متغیرها

متغیرنشانه تخریب

متغیرتخریب گرایی

0....0

فاقد نشانه تخریب

فاقدتخریب گرایی

19

لها
درصد در کل کد مح 
% 23

درصد در گروه میزان نشانه تخریب
% 100

1....0

فاقد نشانه تخریب

تخریب گرایی کم

0

0

% 00

2....0

فاقد نشانه تخریب

تخرب گرایی باال

0

0

% 00

0....1

نشانه تخریب کم

فاقدتخریب گرایی

2

% 02

% 05

1....1

نشانه تخریب کم

تخریب گرایی کم

04

% 48

% 95

2....1

نشانه تخریب کم

تخریب گرایی باال

0

% 00

% 00

0....2

نشانه تخریب باال

فاقدتخریب گرایی

0

% 00

% 00

1....2

نشانه تخریب باال

تخریب گرایی کم

7

% 08

% 30

2....2

نشانه تخریب باال

تخریب گرایی باال

16

% 19

% 70

)(Source: authors’ field observation
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بحث و تحلیل
از مجموع  84کد محل 21 ،کد محل معادل  ،% 25فاقد متغیر تخریب گرایی 51 ،کد محل ،معادل  % 61دارای تخریب
گرایی کم و  12کد محل معادل  % 14دارای تخریب گرایی زیاد بودهاند .به عبارتی در  % 75کل مع هدش تشادرب ربا    
آثار تخریب گرایی مشاهده شده است.

در  % 98معابر دارای نشانه تخریب (کد" "1و " ،)"2آثار تخریب گرای دهاشم ی ه و .تسا هدش 

  

 % 100مع دقاف ربا   

ی  ،بی
نشانه ،فاقد تخریب گرایی نیز بودهاند .به این معنی که در معابری که هیچ گونه نشانه تخریبی (اع گدولآ زا م یی یی
نظمی و نشانههای وجود جرم و بزه کاری و )...مشاهده نشده است ،هیچ گونه تخریب گرایی نیز رخ نداده است .به
عبارتی در کلیه معابر فاقد نشانه (معادل  % 100معابر فاقد نشانه و نه کلیه معابر موجود در حج نومن م هه ههه) ه هنوگ چی   
تخریب گرایی مشاهده نشده است .همچنین  % 96از معابر فاق ظن د ا ومع تر م خت راثآ یاراد ،ی ر بی      

ی (کد
گرایی ی

""1و" )"2بودهاند و  % 34از معابر دارای نظارت (کد ""1و" ،)"2فاقد تخریب گرایی بودهاند % 87 .از فض دقاف یاها   

نورپردازی ،دارای تخریب گرایی (کد""1و" )"2بودهاند % 31 .از فضاهای دارای نورپردازی (کد ""1و" ،)"2نیز فاقد

ت عم و یمو
تخریب گرایی بودهاند .از مجموع تخریبهای انجام شده %04،فاقد ن راظ ت ت

 % 60دارای ن یمومع تراظ   

(کد ""1و " )"2بودهاند .همچنین از مجموع تخریبهای انجام شده % 00 ،فاقد نشانه و  % 100دارای نشانه ب دو ههانددد.

از مجموع تخریبهای انجام شده % 41 ،فضاهای فاقد نور پردازی و  % 59فضاهای دارای نورپردازی (کد ""1و ")"2
بودهاند .بنابراین از مجموع تخریبهای انجام شده در محله کبابیان % 41 ،فاقد نورپردازی % 100 ،دارای نشانه تخریب
و  %04فاقد نظارت عمومی بودهاند .در  % 98معابر دارای نشانه تخریب % 96 ،از معابر فاق ظن د ا ومع تر م ،ی      % 87از
فضاهای فاقد نورپردازی ،دارای تخریب گرایی بودهاند.

نمودار  :1میزان درصد تخریب گرایی در معابر محله کبابیان نمودار  :2میزان درصد تخریب در شرایط نورپردازی
Source: authors

نمودار  :3میزان درصد نظارت عمومی در معابر نمودار  :4میزان درصد نشانه تخریب موجود درمعابر
Source: authors

ب اف شیاز
بنابراین و با توجه به یافتههای فوق ،نبود نظارتهای عمومی در فض ومع یرهش یاها م  ی م هلح  ،،،،، ،،،،موجب ب
یشود .از سوی دیگرفق پرون ناد ر هلحم یمومع یرهش یاهاضف رد یزاد
رفتارهای تخریب گرایانه م 

بجومزین        
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افزایش رفتارهای تخریب گرایانه شده است .همچنین وجود نشانه تخریب در عرصههای عمومی شهری محله م درو
یشود.
مطالعه ،موجب افزایش رفتارهای تخریب گرایانه م 
ی
ی نظیررر ش خا صصصهای ی
در روشهای توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آماررر توص فی ی ی
مرکزی و پراکندگی ،به توصیف دادههای تحقیق پرداخته شود ،تا این امر بههه ش یفاف ت ت
ت مو وض ععع کمک کک کنددد .ج ود للل
صه یا
یباشد .در بخش اول مهمترین ش خا ص ص
شماره  6شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای بهکاررفته در تحقیق م 
مرکزی و پراکندگی متغیر دهی تحقیق ارائه شده است .از بین شاخصهای مرکزی ،میانگین و میانه و از شاخصهای
پراکندگی ،انحراف معیار متغیره استفادهشده است .منظور از ضریب تغییرات میزان تغیی و نازیم رد تار

ره تدش

   

یباشد .همان تغییراتی که در جدول  3تا  5به صورت کدهای کمی ( )2 ,1,0عنوان شده است .به ط لاثم رو   
متغیر م 
در ردیف مربوط به متغیر نورپردازی ،میزان تغییرات این متغیر عنوان شده است.
یکی از پیشفرضهای اصلی بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی است .برای آزمون نرمال بودن دادهها،
روشهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد ،از جمله این روشها استفاده از شک و عیزوت ل
محاسبه کجی و چولگی متغیرهای پژوهش است ،که محققان معتقدند هرگ و یجک ها

ی ییا ب رگید ترابع ه    

اد یگلوچ دددددددههاا ب ببین  2و -2

باشد ،توزیع متغیرها نرمال است ).) Momeni,2002
جدول  :6آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

ضریب تغییرات

تهای عمومی بر فضای شهری (فرضیه )1
نبود نظار 

04 7.4

0.028

0.079

0.006

فقدان نورپردازی در فضای شهری (فرضیه )2

0 .65 4

0.056

0.316

0.012

وجود عالئم و نشانههای تخریب (فرضیه )3

4.436

0.037

38 1 0.

0.008

امنیت کمترو کاهش کیفیت فضاهای شهری (فرضیه )4

48 7 4.

0.031

4 .09 0

0.006

Source: authors

در این پژوهش از تکنیک کولموگوروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزی اد ع ددههاا اس رد .تسا هدش هدافت   
لها
تحليل عاملي تأئيدي و مدليابي معادالت ساختاري نيازي به نرمال بودن تمامي دادههاا نيس ماع دياب هکلب ت لللل لللل
ن ف  ندوب لامرن ضر دادددددددههاا در س حط
(سازهها) نرم نشاب لا دد ددد ) .)Habibi,2013,extract of Celain,2010بن ياربا ن ن
معناداري  %5با تکن کي

کولموگروف-اسميرنف آزمون شده است .براي این آزمون فرضهاي آماري به ص ريز ترو   

تن يظ م ميشود:
 :H0توزیع دادههای مربوط به هر کي

از متغيرها نرمال است

 :H1توزیع دادههاي مربوط به هر کي

از متغيرها نرمال نيست

نتايج آزمون نرمال بودن دادهها در جدول شماره  7ارائه شده است.
جدول  :7آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
مت غی ر

مقدار K.S

تهای عمومی بر فضای شهری
نبود نظار 

درجه آزادی

وضعیت

4 .26 0

100

نرمال

0.333

100

نرمال

وجود عالئم و نشانههای تخریب

31 1 0.

100

نرمال

امنیت کمتر و کاهش کیفیت فضاهای شهری

0.253

100

نرمال

فقدان نورپردازی در فضای شهری

Source: authors
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پس از آنکه مقياس مورد استفاده تائيد گرديد از دادههاي گردآوري شده با استفاده از آزمون  tتک نمونه ب تابثا يار   
فرضیات پژوهش استفاده شده است .چون از مقياس ليکرت پ تسا هدش هدافتسا هجرد جن  نياربانب بيا يرامآ ن
فر يض ههاي تحقيق به صورت زير خواهد بود:

      

H0 : µ ≤ 3
H1 : µ > 3

اين آزمون در سطح اطمينان  % 95صورت گرفته است بنابراين سطح خطا  0/ 05است ب خ حطس رگيد ترابع ه طا     
 α=%5است .لذا چنانچه مقدار آماره آزمون (مقدار معناداري يا همان  )P-Valueاز سطح خطا کوچکتر باشد ،ف ضر
صفر رد خواهد شد و ادعاي آزمون يعني فر يض ه پژوهشي مربوط تائيد خواهد شد .در غير اينصورت دليلي ب در يار
فرض صفر نخواهد بود.
ی،
ی ش ره ی ی
ی برفض اها ی ی
یرسد در عرصههای عمومی شهری محله کبابیان ،نبود نظارتهاای عم مو ی ی
فرضیه  :1به نظر م 
یشود.
موجب افزایش رفتارهای تخریب گرایانه م 
براساس نتايج مندرج در جدول شماره  8مقدار معناداري  0.000بدست آمده است که کوچکتر از سطح خطا ( )0/ 05
محاسبه شده است .بنابراين موارد فرض صفر رد ميشود .همچنين حد باال و پائين فاصله اطمينان مقداري بزرگتررر از
ی پ هوژ ششش تائيددد
ت ادعای ی
ت آمدهه است ت
صفر بوده (مثبت) و با عنایت به اینکه مقدار ميانگين عدد ييي بزرگتررر  3بدست ت
تهاای عم مو ی ی
ی
ميشود .بنابراين با اطمينان  % 95ميتوان گفت در فضاهای شهری عمومی محله کبابیان ،نبودد ن راظ ت ت
یگردد.
یشود و این فرضیه تأیید م 
برفضاهای شهری ،موجب افزایش رفتارهای تخریب گرایانه م 
جدول  :8نتايج آزمون  tتک نمونه فرضیه اول پژوهش
فاصله اطمينان % 95
فرضيههاي پژوهش
فرضیه 1

مقدار t

ميانگين

مقدار معناداري

73 . 61

04 7.4

0.00 0

حد پائين
1.68

حد باال
1.79

Source: authors

ی روی
ب کارانههه بیش رت ی ی
یرسد در فضاهای شهری عمومی فاقد نور محله کبابیان ،رفتارهاای تخریب ب
فرضیه  :2به نظر م 
م
یدهد.
براساس نتايج مندرج در جدول شماره  9مقدار معناداري  0.000بدست آمده است که کوچکتر از سطح خطا ( )0/ 05
محاسبه شده است .بنابراين موارد فرض صفر رد ميشود .همچنين حد باال و پائين فاصله اطمينان مقداري بزرگت زا ر
صفر بوده (مثبت) و با عنایت به اینکه مقدار ميانگين عدد ييي بزرگتر  3بدس عدا تسا هدمآ ت ا ديئات شهوژپ ی       
يشود .بنابراين با اطمينان  % 95م 
م
يتوان گفت در فضاهای شهری عمومی فاقد نور محله کبابیان ،رفتارهاای تخریب ب
ب
یگردد.
یدهد و این فرضیه تأیید م 
کارانه بیشتری روی م 
جدول  :9نتايج آزمون  tتک نمونه فرضیه دوم پژوهش
فاصله اطمينان % 95
فرضيههاي پژوهش

مقدار t

فرضیه 2

73. 92

ميانگين
4.65

مقدار معناداري
0.000

Source: authors

حد پائين
1.54

حد باال
1.76
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ب اف شیاز
ی محلههه کبابیاننن ،موجب ب
ی ش ره ی ی
ب در فض اها ی ی
یرسد که وجود عالئم و نشانههای تخریب ب
فرضیه  :3به نظر م 
یشود.
رفتارهای تخریب کارانه م 

براساس نتايج مندرج در جدول شماره  10مقدار معناداري  0.000بدس  تسا هدمآ ت که ک اطخ حطس زا رتکچو   

    

(  )0/ 05محاسبه شده است .بنابراين موارد فرض صفر رد ميشود .همچنين حد باال و پائين فاص يرادقم نانيمطا هل    
بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و با عنایت به اینکه مقدار ميانگين عددي بزرگتر  3بدست آم شهوژپ یاعدا تسا هد     
يشود .بنابراين با اطمينان  % 95م 
تائيد م 
ی م درو
ی ش ره ی ی
ب در فض اها ی ی
يتوان گفت وجود عالئممم و نش نا ههههاای تخریب ب
یگردد.
یشود و این فرضیه تأیید م 
مطالعه ،موجب افزایش فتارهای تخریب کارانه م 
جدول  : 10نتايج آزمون  tتک نمونه فرضیه سوم پژوهش
فاصله اطمينان % 95
فرضيههاي پژوهش
فرضیه 3

مقدار t

ميانگين

70 . 38

4.436

مقدار معناداري

حد پائين
1.36

0.00 0

حد باال
1 .5 1

Source: authors

یرسد در عرصه مورد مطالعه ،فضاهای شهری فاقد نظارتهای عمومی ،دارای نشانههای تخریب،
فرضیه  :4به نظر م 
رفتارهای تخریب کارانه بیشتر وامنیت کمتر و در نتیجه کیفیت فضایی کمتری نسبت به سایر فضاها وجود دارد.
براساس نتايج مندرج در جدول شماره  11مقدار معناداري  0.000بدس  تسا هدمآ ت که ک اطخ حطس زا رتکچو   

    

(  )0/ 05محاسبه شده است .بنابراين موارد فرض صفر رد ميشود .همچنين حد باال و پائين فاص يرادقم نانيمطا هل    
بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و با عنایت به اینکه مقدار ميانگين عددي بزرگتر  3بدست آم شهوژپ یاعدا تسا هد     
يشود .بنابراين با اطمينان  % 95م 
تائيد م 
ی ،فاق ققد
يتوان گفت در محله کبابیان فضاهای شهری فاقد نظارتهاای عم مو ی ی
ت بههه
ی نسبت ت
نورپردازی و دارای نشانههای تخریب ،رفتارهای تخریب کارانه بیشتر ،امنیت کمترو سطح کیفیت کمتری ی
یگردد.
سایر فضاها وجود دارد و این فرضیه تأیید م 
جدول  :11نتايج آزمون  tتک نمونه فرضیه چهارم پژوهش
فاصله اطمينان % 95
فرضيههاي پژوهش

مقدار t

فرضیه 4

89. 65

ميانگين
4.75

مقدار معناداري
0.00 0

حد پائين
1.68

حد باال
1.80

Source: authors

بطور خالصه براساس نتايج مندرج در جدول شماره  8تا  11مقدار ميانگين در تمامي موارد عددي بزرگتر  3بدست
آمده است که حد وسط طيف ليکرت است .اما استناد به ميانگين کي

رويکرد قابل اتکاي آماري نيس زا نياربانب .ت   

آزمون ميانگين جامعه استفاده شده است .مقدار معناداري در تمامي م  اطخ حطس زا رتکچوک دراو

(((( (((((  )0/ 05محاس هب

شده است .بنابراين در تمامي موارد فرض صفر رد ميشود .همچنين حد باال و پائين فاصله اطمينان در تمامي م دراو
يشود.
مقداري بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و بنابراين فر يض ههاي پژوهش تائيد م 
 -6نتیجهگیری و پیشنهادات:
در این پژوهش ،سعی بر بررسی و سنجش عوامل محیطی و شرایط خاص مکانی برمی بیرخت یاهراتفر زورب ناز     
گرایانه درعرصه های عمومی شهری شده است .که با توجه به مدل توصیفی کالرک و عوامل هش هناگ ت    م ثؤ ررر بر
وندالیسم ،تحقیقات در گروه هفتم شرایط و موقعیتهای مکانی و عوامل محیطی مؤثر بر تخریب گرایی انج ما هدش   

بگرایی771 ...
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است .سه دسته از متغیرهای عوامل محیطی عنوان شده ،در شرایط محله کبابیان به عنوان نمونهههای از جامع یرهش ه   
سنتی ایرانی ،مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین با توجه به نظریه پنجره شکسته ویلس ،گنیلکو نو

تأثثیر متغیر

وجود نشانه تخریب در فضای شهری بر میزان بروز تخریب گرایی سنجیده شده است .با توجه ب لیلحت ه    دادههاای
یتوان عنوان کرد که در محله کبابیان ،به عنوان نمونهای از جامع و یتنس ه
جمع آوری شده در جامعه مورد مطالعه م 
یتوانند تحت تأثیر عوامل محیط ارق ی ر اب .دنریگب  یاهریغتم هب هجوت        
قدیمی ایرانی ،رفتارهای تخریب گرایانه م 
تهاای عم جو و بسانم یزادرپرون دوبن ،یمو و میالع د و     
یتوان بیان کرد که نبود ن راظ ت ت
محیطی مورد تحقیق ،م 
یشودد.
نشانههای تخریب در فضاهای شهری عمومی محله کبابیان ،موج هنایارگ بیرخت یاهراتفر شیازفا ب       م مم 
همچنین از آنجایی که عامل امنیت الزمه فضاهای شهری ب بولطم و بسانم تیفیک ا     

یباشددد ،بن لرتنک نیاربا   
م مم 

رفتارهای تخریب گرایانه و همچنین کنترل عوامل محیطی مؤثر بر تخریب گرایی در ایج و تینما دا

تیفیک ءاقترا     

فضاهای شهری مؤثر م 
یباشند .ساکنان محله مورد مطالعه ،فضاهای شهری فاقد نظارتهای عمومی ،فاقد ن زادرپرو ی ی
ی
ی از
ت ناشی ی
ی دارای امنیت ت
ت کمت هاضفو ر ا یی یی
و دارای نشانههای تخریب را دارای رفتارهای تخریب کارانه بیشتر وامنیت ت
عوامل محیطی مؤثر بر تخریب گرایی و امنیت حاصل ازکنترل رفتارهای تخریب گرایانه را عرصههای عمومی ش ره ی ی
ی
یشاننن را در می جوم تینما ناز و اونع د ن و هدرک     
یدانند .همچنین ساکنین رضایت از محله مسکونن 
دارای کیفیت م 
یتوان عنوان نمود نظریههای به کار گرفته ش هد
فضاهای دارای تخریب گرایی را فضاهای نا امن دانستهاند .بنابراین م 
یتوان چنین
در چارچوب نظری این تحقیق ،در جامعه مورد مطالعه مصداق دارد .در رابطه با دستاوردهای پژوهش م 
عنوان نمود :طراحی فضاهای عمومی شهری ،باید به نحوی باشد که امکان نظارت عمومی افراد بر فضا ممکن باش .د
یگی ییرد ،ک  بجوم دوخ ه ااا اااارتق و تنیما ءا
یتری صورت م مم 
چرا که نظارت ساکنین بر فضا در بازههای زمانی طوالن 
یتوان عنوان کرد نظریههاای بههه کاررر گرفتههه
یشود .بنابراین م 
همچنین کاهش و یا تغییر مکان وقوع تخریب گرایی م 
یت او ننن نت یا ج ج
ج
ق دارد .و م مم 
شده در چارچوب نظری این تحقیق ،در جامعه مورد مطالعه -محله کبابیاننن  -نیززز مص اد ق ق
ن پ هوژ ششش  ،تعمیممم داد .بههه
ی این ن
حاصل از این تحقیق را به فضاهای شهری و جوامع شهری مشابه باا مطالعههه م درو ی ی
عبارتی محله کبابیان به عنوان نمونهای از فضاهای شهری قدیمی و کهن شهرسازی و معماری ایران و مردم ساکن در
ی
یرود در نمونههای مشابه نیززز متغیرهای ی
این محله به عنوان جامعه سنتی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفتند ،که انتظار م 
عنوان شده ،دارای رابطهای مشابه با نتایج حاصل از این تحقیق داشته باشند .درهمین راستا پیش هدش ناونع یتاداهن    
است:
ل عبوررر و
ف ،محل ل
-1طراحی باید به نحوی صورت گیرد که فرصتهای نظارتی مانند :تراس ،پنجره ،مغازههای مشرف ف
مرور بودن ،فضاهای دارای امتداد بصری و امکان نظارت و کنترل را فراهم آورد.
ص و تعری ییف شدههای را جهتتت نصببب
 -2به منظور کاهش نشانههای تخریب در فضاهای شهری ،مکانهای مشخص ص
تبلیغات و اطالعیههای مردمی در نظر گرفته شود.
-3اختالط مناسب کاربری در فضاهای شهری ،موجب توزیع مناسب تردد و نظارتهای عمومی در بازههاای زماننی
ی در
 24ساعته و بازههای زمانی هفتگی میشود .که خود موجب افزاایش امنی ییت و همچن ننین کنترللل تخری ییب گرایی ی
یشود.
راستای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری م 
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 خودد نی ییز م رو د د تخری ییب ق ار ررر،چنان چه تجهیزات روشنایی از مصالح مقاوم در برابررر تخری ییب اس دافت هه نش نو ددد-4
 براای، بلکه بههه عن او ننن نش نا ههههاای تخری ییب،یشوند
  که نه تنها موجب خاموشی و ایجاد فضاهای کم نور م.یگیرند
م
.یکنند
 بهای بعدی عمل م
 تخری
یشودد و
  موجب افزایش نظارتهای عمومی بر فضا م، با توزیع مناسب در محله،یهای فعال در شب
 وجود کاربر-5
ل مشخص صصی
 در فواصل ل... مسجد و، سینما، رستوران:یهایی همچون
  کاربر.همچنین در ایجاد نور در شب مؤثر هستند
.در فضاهای شهری قرار گیرد
) حرفها و آمال و آرزوهای فرد مخرب (وندال، دیوار نویسی به دلیل وجود ناگفتهها،از آنجا که در پارهای موارد-6
،یشود در فضاهای عمومی همچون پ را ککک هاای شهررری
  پیشنهاد م،یگیرد
 و یا در دسته تخریب گرایی تفریحی قرار م
 از این طریق.یهای دیواری در اختیار افراد گیرد
  نوشتن و یا نقاش،مکانهای مشخص و خاصی را جهت دیوارنویسی
.یتوان تا حدودی تخریب گرایی های تفریحی در غالب دیوارنویسی را کاهش و یا تغییر مکان داد
م
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