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چکیده
تخریب گرايی به عنوان یکی از انواع جرم های رايج در شهرهای امروز، پیامدهای منفی متعددی را در بر داشته و موجب 
که نمود بصری آن نیز بیش از ساير جرائم در فضاهای عمومی شهری  مشکالت اجتماعی، فرهنگی، خسارات مالی و... شده 
گروهی از  گروهی اعم از روان شناسان و جامعه شناسان بر نقش عوامل درونی و شخصیتی و  ماندگاری دارد. در اين میان 
جمله معماران و شهرسازان بر چگونگی نقش موقعیت مکانی بر تخریب گرايی معتقدند. دیدگاه اصلی اين مقاله بر نقش 
توأمان هر دو عامل استوار است. هدف اصلی دستیابی به نقش مکان و موقعیت مکانی بر پیشگیری از رفتارهای تخریب 
کی و حس ترس از ارتکاب به تخریب )جرم( است. با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی،  گرایانه از طريق ایجاد مخاطرات ادرا
فرهنگی و... در فضاهای شهری ايران به اين موضوع پرداخته شده است. مطالعه موردی محله برج قربان شهر همدان 
گرفته است. تحقیق  که با توجه به عوامل درونی، به عنوان یک محله دارای افراد بالقوه تخریب گرا مورد ارزیابی قرار  است 
کنش یکسان افراد  که به روش همبستگی به بررسی نسبت متغیرها می پردازد. فرض مقاله بر پرا اسنادی، تحلیلی است 
تخریب گرا در فضاهای عمومی شهری اين محله است. برداشت متغیرهای مکانی مورد نظر و میزان وقوع رفتارهای تخریب 
گرفته است.  سپس با  نرم افزار spss   و آزمون های آماری،  گرایانه از طريق  مشاهدات میدانی عینی و  پرسشنامه صورت  
کی  گرفته اند. یافته ها با انتظارات نظری و پیشینه پژوهشی مقاله مطابقت دارد. نتايج حا داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 
کم جمعیتی موجود و موقعیت مکانی اعم از دید پی درپی، حس مکان، بهداشت  که چگونگی میزان نظارت و ترا از آن است 
کی تخریب  محیط، بهداشت بصری، بهداشت رفتاری و فضاهای پنهان در فضاهای عمومی شهر بر میزان مخاطرات ادرا
گرایان در هنگام ارتکاب به تخریب مؤثرند. به عبارتی حضور در موقعیت های مکانی خاص، منجر به ایجاد حس ترس از 
گرایانه و یا جابه جايی  تخریب )جرم( به دلیل پیامدهای پیِش رو شده و در نهایت موجب از بین رفتن رفتارهای تخریب 

مکان تخریب می شود. 

کی، موقعیت مکانی، نظارت. کم جمعیتی، فضاهای عمومی شهر، مخاطرات ادرا گان کلیدی: تخریب گرايی، ترا  واژ
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1.مقدمه
امروز  شهرهای  در  شايع  جرم های  از  یکی  عنوان  به  تخریب گرايی 
از ساير  که نمود بصری آن در فضاهای عمومی شهر بیشتر  است 
جرائم بوده و آثار آن تا مدت زمان زیادی پس از وقوع، همچنان 
که  گونه ای  به  در فضاهای شهری قابل رؤیت و مشاهده  است. 
تخریب های موجود در فضاهای عمومی شهر، به عنوان نشانه های 
جرم، در نقش چراغ سبز  )نظریه پنجره شکسته(  برای رفتارهای 
مجرمانه بعدی عمل می کنند. همچنین پیامدهايی از جمله عدم 
حس امنیت، احساس قربانی بودن، ایجاد حس عدم نگهداری و 
مراقبت از فضاهای شهری و بی توجهی به ابعاد زيبايی شناسی، 
ضرورت و لزوم توجه به موضوع تخریب گرايی را بیشتر از ساير جرائم 
افزایش  با  ايــران  بــزرگ  شهرهاي  فرایند  اين  در  می نماید.  روشــن 
بي سابقه تخریب گرايی روبه رو هستند که اين مسئله نه تنها دستگاه 
از نظر فرهنگي،  را با چالشي بزرگ مواجه می نماید، بلکه  قضايي 
اجتماعي، رواني، اقتصادي و حتي سیاسي نیز مخاطره آمیز بوده و 
هزینه هاي مادي و معنوي فراواني بر دوش جامعه تحمیل می کند.  
گونی  گونا ابــعــاد  و  الیــه هــا  دارای  شــهــری  مــوضــوعــات  و  مسائل 
در  تخریب گرايی  بر  نیز  مختلفی  عوامل  راستا  همین  در  هستند. 
که به مسئله  فضاهای شهری عمومی دخالت دارند. بديهی است 
تخریب گرايی و موقعیت های مکانی در کشورها و حتی شهرهای یک 
کشور با نگرش های متفاوتی نگریسته می شود. در اين میان گروهی 
بر تأثیر عوامل درونی و خصوصیات شخصیتی و عده ای دیگر نیز بر 
نقش عوامل محیطی و نقش مکان و موقعیت مکانی بر تخریب گرا 
کید دارند و معدود نظراتی بر تأثیرگذاری توأمان هر دو  شدن افراد تأ
عامل معتقدند. در اين مقاله اعتقاد بر اين است که تمایالت تخریب 
گرایانه ناشی از عوامل شخصی، خانوادگی، روان شناسی و... شکل 
و  مکان  در  معمول  طور  به  کارانه  تخریب  رفتارهای  اما  می گیرد. 
عبارتی  به  می پیوندند.  وقوع  به  خاص  مکانی  موقعیت  و  شرایط 
گرایانه خود  شخص تخریب گرا مکان هايی را برای رفتارهای تخریب 
که دارای شرایط خاصی هستند. از دیدگاه شهرسازی،  بر می گزیند 
شهر،  عمومی  فضاهای  مکانی  موقعیت های  چگونگی  در  تغییر 
که در  منجر به تغییراتی در میزان وقوع تخریب گرايی خواهد شد 
اتخاذ  پیشگیرانه  اقدامات  می توان  تغییرات  اين  ایجاد  با  نهایت 
کرد. اين مقاله به دنبال دستیابی چگونگی موقعیت های مکانی 
و  بررسی  است.  گرایانه  تخریب  رفتارهای  کنترل  منظور  به  خاص 
کنان و یا افراد مراجعه کننده  تحلیل فضاهای شهری عمومی که سا
به آن از نظر عوامل درونی بالقوه تخریب گرا  هستند و یا  برعکس در 
که در آن قرار دارند، می تواند  مقایسه با شرایط و موقعیت مکانی 
کاری را  از نظر امکان تخریب  یا ناامن  از مکان های امن و  الگويی 
کانون های تخریب گرايی در فضاهای  ارائه دهد. با هدف شناسايی 
مقاله  اصلی  رویکرد  براساس  زير  پرسش های  به  شهری  عمومی 

پاسخ داده می شود:
بر تخریب گرايی چگونه  بیرونی مؤثر  و  بین عوامل درونــی  رابطه   -

است؟
- در چه موقعیت های مکانی در فضاهای عمومی شهری رفتارهای 

خ می دهد؟ گرایانه بیشتری ر تخریب 

گرایان در  کی تخریب  - عوامل مکانی مؤثر بر ایجاد مخاطرات ادرا
کدام یک است؟ فضاهای عمومی شهری 

2.چارچوب نظری
تخریب گرايی با اصطالح وندالیسم1 ، از واژه وندال گرفته شده است. 
در حوزه جامعه شناسی، تعریف های مختلفی از تخریب گرايی شده 
گاهانه، ارادی  کالرک تخریب گرايی را تخریب آ  ) Clarke1991(.است
می داند.  عمومی  متعلقات  و  تأسیسات  امــوال،  خواسته   خود  و 
انــحــرافــات و  ــده در مباحث  تــعــاریــف  مــطــرح ش اغــلــب  همچنین 
آسیب های اجتماعی، تخریب گرايی به عنوان رفتاری معطوف به 
تخریب، خرابکاری اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی آمده است 
با  کوشیده  کالرک   )Clarke 1991( .)Mohseni Tabrizi, 2004,22(
ارائه مدلی علی _ توصیفی به تحلیل مسیر مجموعه ای از متغیرهای  
متعامل اجتماعی و روان شناختی در فرایند پیدايی رفتار تخریب 
روان شناسی  رویــکــرد  یــک  از  بااستعانت  ــالرک  ک ــپــردازد.  ب گرایانه 
و  هستند  بیرونی  اصل  در  که  را  متغیرهايی  از  گروهی  اجتماعی، 
آنهايی که به صورت درونی اند، به عنوان متغیرهای مستقل )علت( 
کالرک  گرایانه( در نظر می گیرد.  تأثیرگذار بر رفتار بزهکارانه )تخریب 
گروه  مستقل و  با قرار دادن مجموعه متغیرهای متعامل در هشت  
در عین حال مرتبط  در الگوی تنظیمی، متغیرهای  متشکل هر یک 
 .)Mohseni Tabrizi, می دهد)  نمایش  را  گانه  هشت  گروه های  از 

2000,10
ارتباط میان  به  اشــاره  )Hauber1991 ( هوبر در مقاله خود ضمن 
کم جمعیت خاطرنشان می سازد که ناتوانی پلیس  تخریب گرايی و ترا
در جلوگیری از رفت وآمد و حرکت افراد مخرب در مناطق پر جمعیت 
پر  مکان های  کنترل  و  بازبینی  صعوبت)دشواری(  کلی  طور  به  و 
از  از جرائم  برای وقوع برخی  را  ازدحــام، موقعیت ها و شرایط الزم 
جمله تخریب گرايی فراهم می سازد )Hauber , 1991,9(. از عوامل 
از  می توان  هستند  تخریب گرايی  گسترش  زمینه ساز  که  محیطی 
 Ghasemi برد  نام  نامناسب محیط  کیفیت  و  زیاد جمعیت  کم  ترا
)et al , 2009,2 &(. تحقیقات متعددی بر نقش مکان های خاص               
 )Sherman et al..1989 ,Andresen & malleson ,2011, weisburd
)et al..2012 ,weisburd&amram,2014 و زمان های معین بر وقوع 

.)felson &newton ,2015(  جرم متمرکز شده اند
در جدول شماره 1 جمع بندی مجموعه عوامل درونی و شخصیتی 
مؤثر بر تخریب گرايی آورده شده است. شرایط نخستین رشد، نقش 
توارث، شکل گیری شخصیت بزهکار، عوامل جمعیتی، اجتماعی و 
و وقايع، عوامل اصلی  فرایند جامعه پذيری، بحران ها  اقتصادی، 
گرایش است. زيرمعیارها و نظریه پردازان مربوط نیز  شکل گیری اين 
در جدول عنوان شده است. در جدول شماره 2 نیز نظریه پردازانی 
که به نقش عوامل بیرونی از جمله معیارهای عدم وجود نظارت، 
کاربری زمین،  کم،  موقعیت مکانی، موقعیت زمانی، جمعیت و ترا
با  فضا  از  نــگــهــداری  و  حفظ  و  تخریب  نشانه های  محصوریت، 

زيرمعیارهای مشخص معتقدند، آورده شده است.
یکی از رویکردهای اصلی در جلوگیری از جرم و جنایت  موقعیتی 

1 Vandalism
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فرصت  ایجاد  عدم  بر  تمرکز  با  موقعیتی  روش  در  اســت.  مکانی   _
و  زمینه  بر  روش  اين  آورد.  عمل  به  ممانعت  آن  از  می توان  جرم 
که مرتکب جرم می شوند، تمرکز  کسانی  مکان وقوع جرم بیش از 
کالبدی،  خصوصیات  مکانی   _ موقعیتی  معیارهای  و  می یابد 
اجتماعی و روان شناسانه محیط را مد نظر قرار می دهند. محدود 
ارتکاب جرم، ممکن است موجب جابه جايی جرم  کردن فرصت 
گیرد؛  گردد. جابه جايی جرم می تواند شکل های متفاوتی به خود 
و  هدف  جابه جايی  زمانی،  جابه جايی  جغرافیايی،  جابه جايی 

.)Jeikobz, 2006,34(  کتیکی جابه جايی تا
که در  گ چو و جیسون پــارک  بیان می کنند: در تحقیقی  جون تا
گرفته، وجود دوربین  مداربسته  انواع جرم صورت   بر روی  سئول 
گیر در ذهن مجرمان عمل  به عنوان یک وسیله مزاحم و دست وپا 
کاربرد اصلی  کرده است.  آنها ترس انجام جرم ایجاد  می کند و در 
کار پلیس و ایجاد  کارايی آن بین نیروی  دوربین های مداربسته را به 
مجرمان  شناسايی  و  دسترسی  راستای  در  بین سازمانی  ارتباط 
امنیت  ایــجــاد  و  اغتشاش  و  بی نظمی  و  جــرم  کاهش  منظور  بــه 
در   .)  Joon Tag Cho &  Jisun Park,2017,2 دانسته اند)  بیشتر 
ِاِلمان ها  مقاله ای آلدرين و دیگران عنوان می کنند: انتظار می رود 
و نشانه های فیزیکی در محیط به عنوان ورودی و دروازه به منظور 
افزایش ترس از جرم در واحدهای همسایگی مسکونی مؤثر باشد. 
که دارای نشانه ورودی  در مالزی در نوعی از واحدهای مسکونی 
که فاقد ِاِلمان و نشانه ورودی بودند،  بودند، در مقابل نوع دیگری 

.)Aldrin & et al ,2012,1( ترس از جرم بسیار بیشتر بوده است
تا  شکسته  پنجره های  پیرامون  تحقیقی  در  دیــگــران  و  تامسون 
ديوارنگاری  و  وندالیسم  برابر  در  ساختمان ها  احیای  و  بازسازی 
بر  افــراد  بر  و اجتماعی مؤثر  بر عوامل محیطی  تمرکز  با  راه آهــن  در 
کینگ دام، ایاالت متحده امریکا  نمونه های موردی در اروپا، ایالت 
که وجود تخریب گرايی و ديوار نوشته ها در  و استرالیا بیان می کنند 
ک شده اند و مورد احیا و نگهداری  که اين آثار پا مقایسه با زمانی 
گرفتند، در مسافران احساس ناامنی بیشتری ایجاد می کند و  قرار 
 Thompson احتمال وقوع تخریب های بعدی را نیز افزایش می دهد
)et al, 2012,1 &(. اليهی و دیگران در مقاله " محیط ساخته شده 
و جرم خشونت : بررسی دقیق محیطی با رویکرد استفاده از دید 
گوگل"  بیان می کنند: اين تحقیق با دیدگاه اجتماعی_ به خیابان 

خیابان  به  دیــد  از  استفاده  با  خشونت  جــرم  رابطه  به  اقتصادی 
و  مسکونی  شــده  ساخته  محیط  بین  ارتباط  دستیابی  به  گوگل 
جرم خشونت پرداخته است. یافته ها تئوری "جلوگیری از جرم از 
طريق طراحی محیط"1 را تأيید می کنند. سیستم دید به خیابان 
گوگل می تواند در مطالعات آینده در مقیاس بزرگی از محیط برای 
ارزیابی مطالعات سودمند باشد. در اين مطالعات همچنین تئوری 
پنجره شکسته نیز اثبات می شود. عوامل فیزیکی ارتباط محیطی 
که اين شامل پنجره های شکسته، خانه های خالی،  با جرم دارد 
نــورپــردازی  و  نوشته ها  ــوار  دي خیابان،  در  شــده  رهــا  ماشین های 
به  مــحــدود  مــعــمــواًل  ــج  رايـ مطالعات  اســـت.  خــیــابــان  نامناسب 

جدول شماره 1: نتایج حاصل از مبانی نظری در ارتباط با عوامل درونی مؤثر بر تخریب گرایی

نظریه پردازعوامل درونی مؤثر بر تخریب گرايی

1.شرایط نخستین رشد
کودکی  تجارب نخستین دوران  

محیط اولیه و شرایط نخستین رشد و تربیت 
1991 ,Clarke

2000  ,Mohseni Tabrizi
Clarke, 1991نقش توارث و ژنتیک را در بروز رفتارهای نابهنجار و منحرف 2.نقش توارث  

3.شکل گیری  شخصیت بزهکار
یادگیری نظم  از والدين

یادگیری ارزش ها
نوع  شخصیتی پرخاش جو، برون گرا و عکس العملی 

1991 ,Clarke
2000  ,Mohseni Tabrizi

و  اجــتــمــاعــی   , جمعیتی  ــل   ــ ــوام ــ 4.ع
اقتصادی

سن
جنس 

وضعیت تأهل 
طبقه، درآمد و پایگاه  اجتماعی 

1991 ,Clarke
2000  ,Mohseni Tabrizi

2003 ,Maghsoudi & Bani Fatemeh
Marsh et al1996

2011  ,Navah&  Kupai
2014 Alavi &al

2014,Office for national  statistics
2013, Home office

5.فرایند جامعه پذيری

وضعیت و شرایط فعلی زندگی فرد
کودک   آزادی های 

که فرد در آن  زندگی می کند.  منطقه ای 
که در آن تحصیل می کند.  نوع مدرسه ای 

گروه هايی عضویت  دارد.  که  در چه   همبازی ها  و اين 

1991 ,Clarke
2000  ,Mohseni Tabrizi

6.بحران ها و وقايع
اين   خود  فــرد.  عصبانیت  و  خشم  و  افسردگی   درماندگی،  کسالت،  احساس 
احساسات  نیز معلول شرایط  نامطلوب، تیره روزی ها و بحران ها و مشکالت  

زندگی فرد هستند. 

1991 ,Clarke
2000  ,Mohseni Tabrizi

1 cpted
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کیفی هستند. در اين تحقیق با  مجموعه ای از اطالعات محیطی 
استفاده از دید به خیابان گوگل بر ارتباط بین جرم خشونت و شکل 
کی از  که یافته ها حا فیزیکی محیط مسکونی شهری مطالعه شده 
ارتباط مؤثر بین سیستم الگوی ساخت مسکونی و جرم خشونت 

.  )LiHe & et al, 2017,1(است
کانون های   حسینی و دیگران در مقاله ای با عنوان تحلیل مکانی 
وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطالعات 
کردند: توزيع فضايی  جغرافیايی ) مطالعه موردی: شهر قم ( عنوان 
جرائم نزاع، شرارت و درگیری در سطح شهر قم متمرکز و کانونی است 
کانون جرم خیز اين جرائم به  و منطقه نیروگاه اين شهر، مهم ترين 
حساب می آید. اين منطقه کمترين میزان تناسب، تعادل و سلسله 
 .)Hoseini & etکاربری های مختلف شهری را دارد مراتب در توزيع 

al, 2012,1(
تأثیر  به  تحقیقات  کثر  ا در  تحقیق،  پیشینه  مطالعات  به  توجه  با 
و  شده  پرداخته  تخریب گرايی  بر  روان شناسی  و  اجتماعی  عوامل 
معدود تحقیقات موجود پیرامون عوامل محیطی و موقعیت های 
مکانی نیز  به طور معمول متمرکز بر شکل کلی جرم و نه به طور خاص 

تخریب گرايی پرداخته شده اند. در تحقیقات قبلی زير مؤلفه های 
عوامل بیرونی و موقعیت های مکانی، متفاوت از متغیرهای مورد 
نظر اين تحقیق هستند. اين مقاله بر آن است تا نقش موقعیت 
مکانی و عوامل درونی مؤثر بر تخریب گرايی توأمان  مورد سنجش 
گیرند. متغیرهای مکانی تحقیق براساس چگونگی پیشگیری  قرار 
از طريق ایجاد حس ترس از ارتکاب به)جرم( تخریب و پیامد های 
محل  جابه جايی  موجب  مــی رود  انتظار  که  شده اند  انتخاب  آن 
وقوع جرم شود. بررسی توأمان عوامل درونی و بیرونی و همچنین 
انتخاب نوع متغیرهای مکانی مورد نظر و تأثیر بر پیشگیری از وقوع 

تخریب، نوآوری شاخص اين تحقیق است.

3.روش
ساعت  از  ورود  ماتین  چــرخــه  در  اصــلــی  رویــکــرد1  مقاله  ايــن  در 
اسنادی،  تحقیق  اســت.  تحقیق2  از  قبل  تئوری  همان  دوازده، 

جدول شماره 2 : نتایج حاصل از مبانی نظری در ارتباط با عوامل بیرونی و مکانی مؤثر بر تخریب گرایی

عوامل بیرونی و مکانی مؤثر بر تخریب گرايی

عدم وجود نظارت 
کنترل از درون به بیرون و بر عکس

کردن فضا در بازه های زمانی کاربری و درگیر  استقرار 
 میزهای خیابانی رستوران ها

2010 ,Lowlin Davis
2012,Joon tag cho &jisun park

نحوه طراحی محیط و ترس از وقوع جرمموقعیت مکانی

 ,2011,  Andresen & malleson,  1989..Sherman et al
2014,weisburd&amram, 2012..weisburd et al

2012, Aldrin &al
2016,Malleson,& Andresen

2012 ,Hoseini & Kameli

ساعات مختلف شبانه روز و انواع چرخه های زمانیموقعیت زمانی
2015, felson &newton

2012 ,Hoseini & Kameli

کم  کاربری ها جمعیت و ترا کم ناشی از  کم عبوری و ترا کن، ترا کم سا ترا

2006 ,Andresen
2011 ,Andresen 2010 ,Andresen & Jenion

2011 ,.Kautt et al 
2014 ,.Kurland et al 2012 ,.Andresen et al 

2008,kinney et al
Malleson & Andresen 2016,

2015.felson&boivin
2010 ,Lowlin Davis
2009 ,Ghasemi & al

کاربری زمین 
کاربری  اختالط 

کاربری ها  نوع 
1993,brantingham& brantingham

2010 ,Lowlin Davis

محصوریت 

محصوریت مطلوب و نامطلوب 
مقیاس طراحی شده فضا 

اندازه فضا 
مبلمان شهری  

ارتفاع ساختمان ها

1996 ,Tavasoli
2010 ,Lowlin Davis

ــب و  ــری ــخ نــشــانــه هــای ت
حفظ و نگهداری از فضا

احیا 
پارک سازی 

عدم وجود فضاهای متروکه و مخروبه و بی سرپرست 
نظم 

زيبايی

1991 ,Clarke
2010 ,Lowlin Davis

2012 Thompson &al
Lilte & al2017

1 approach
2 theory befor research
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شماره سی ویک

بررسی نسبت متغیرها  به  به روش همبستگی1  که  تحلیلی است 
تحقیقات  و  کتابخانه ای  مطالعات  براساس  متغیرها  مــی پــردازد. 
پیشین انتخاب شده اند. راهبرد مطالعه موردی2 و پارادایم اثباتی3 
موجود  وضــع  در  تخریب ها  میزان  و  مکانی  موقعیت های  اســت. 
فضاهای عمومی شهری دارای افراد بالقوه تخریب گرا مورد بررسی 
کمی4 به صورت عینی5  کیفی و  گــردآوري داده هــای  قرار می گیرد. 
که عینیت8  و ذهنی6 است. با رویکرد تخصصی7 به برداشت آنچه 
با رویکرد تجربی به برداشت آنچه ذهنیت9 دارد، پرداخته  دارد و 
گـــردآوری  نتايج،  اعتبار  و  صحت  افــزایــش  راســتــای  در  مــی شــود. 
از  از متغیرها همچون متغیرهای مکانی، توأمان  داده هــای برخی 
نقطه نظر مردم )ذهنی( و برداشت های  تخصصی )عینی( صورت 
شده  آورده  مقاله  مفهومی  مدل   1 شماره  نمودار  در  است.  گرفته 
است. مطالعه موردی محله برج قربان به عنوان یکی از محله های 
گردشگری و هویت  قدیمی و مرکزی شهر همدان با اهمیت نقش 
شهر، بافت غالب مسکونی و قرارگیری در مرکز شهر) و نه حاشیه (، 
میزان تخریب های موجود، عوامل درونی )اجتماعی، اقتصادی و 
کنان محله و  جمعیتی( مستعد ایجاد تمایالت تخریب گرایانه در سا
کاربری های آموزشی  کننده به  گروه سنی و جنسیتی مراجعه  وجود 
که   )Esmaeilpourhamedani, 2013,1( محله  متعدد  فرامحله ای 
کارانه هستند، وجود انسجام اين عوامل  مستعد رفتارهای تخریب 

کل  کل نمونه و وجود تفاوت در ويژگی های مکانی مورد نظر در  در 
سایت، نمونه مناسبی برای تحقیق و آزمایش ارزیابی شده است. 
در راستای هدف تحقیق، در فضاهای عمومی شهری اين محله، 
متغیرهای مربوط به موقعیت مکانی برداشت های میدانی انجام 
پرسشنامه  و  عینی  مشاهده  صــورت  به  ها  برداشت  اســت.  شده 
نظر چگونگی عوامل  از  بررسی  مــورد  عبارتی  فضاهای   به  اســت. 
از نظر عوامل درونــی به طــور  نسبی  و موقعیت مکانی متفاوت و 
مشابه هستند. جامعه آماری مطالعه موردی در مشاهدات عینی 
توزيع  در  و  قربان  برج  محله  شهری  عمومی  فضاهای  معابر  کلیه 
فرمول  بر اساس  کن در محله  به جمعیت سا توجه  با  پرسشنامه 

کوکران محاسبه شده است.

4.بحث و یافته ها
ــوان از مــیــان عــوامــل مــؤثــر بر  کــه مــی ت فــرض مقاله بــر ايــن اســت 
دارند  بقیه  از  مهم تری  نقش  که  عناصر  از  تعدادی  تخریب گرايی، 
کرد. با توجه به  و قابل سنجش هستند را مجزا، تحلیل و بررسی 
منابع و مبانی علمی، مکان ها و موقعیت های مکانی مورد تخریب  و 
ارتباط عوامل درونی)مشخصات فردی( و بیرونی)موقعیت مکانی( 
به  مربوط  متغیرهای  اســت.  شده  مشخص  تخریب گرايی  بر  مؤثر 
مشخصات فردی ) عوامل درونــی( شامل جنسیت، سن، طبقه، 

نمودار شماره1: مدل مفهومی مطالعاتی مقاله

1 corealation
2 case study
3 positivisty
4 mix method
5 objective
6 subjective
7 etic
8 as a matter of  fact
9 as a matter of  perception
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که اين عوامل  گرفته شده  درآمــد و پایگاه  اجتماعی افــراد در نظر 
افراد متغیر  درونی به عنوان متغیر ثابت و میزان تخریب گرا شدن 
وابسته هستند. همچنین موقعیت مکانی )عوامل بیرونی( شامل 
کم جمعیت به عنوان متغیر ثابت و میزان  نقش مکان، نظارت و ترا
کارانه متغیر وابسته است. الگوی مفهومی  وقوع رفتارهای تخریب 
بدين شکل است که با توجه به عوامل درونی برداشت شده از آمار و 
ارقام و اسناد موجود، فضاهای شهری دارای افراد بالقوه تخریب گرا 
مورد  مکانی  موقعیت های  و  شرایط  سپس  و  می شوند  شناسايی 
بررسی قرار می گیرند. در نهایت با برداشت آثار تخریب های صورت 

گرفته به نحوه رابطه میان عوامل بیرونی مؤثر بر تخریب ها و میزان 
بر  مکانی  متغیرهای  نقش  و  زيرمجموعه ها  از  یک  هر  تأثیرگذاری 
نحوه پیشگیری از تخریب ها به صورت ترس از دیده شدن در حین 

ارتکاب به تخریب، دست یافته می شود.
به  شرقی)متمايل  جنوب  در  قربان  بــرج  محله  مــوردی  مطالعه 
مرکز( و رینگ دوم شهر همدان، دارای مساحتی حدود 250 هزار 
که به دلیل قرارگیری  مترمربع و جمعیت چهار هزار و 100 نفر است 
بنای گردشگری برج قربان در محله، به اين نام شهرت دارد. تصوير 

شماره 1 موقعیت نمونه مطالعه را نشان می دهد.

ج قربان _ براساس عوامل درونی _ به عنوان  پس از انتخاب محله بر
کننده بالقوه تخریب گرا، به  کن و مراجعه  یک محله دارای افراد سا
اين  در  عمومی  شهری  فضاهای  در  بیرونی  متغیرهای  برداشت 
کمی اعم از متغیر  کیفی و  محله پرداخته شده است. متغیرهای 
کم جمعیتی، موقعیت مکانی و میزان وقوع تخریب ها  نظارت، ترا
تبديل  کمی  به داده هــای  گــذاری  کد  به صورت  برداشت  از  بعد 
اطالعات  گــردآوری  گرفته اند.  قــرار  تحلیل  و  تجزیه  مــورد  و  شده 
حاصل از مشاهده عینی عالوه بر تصويربرداری در جدول های از 
آزمایش شده، ثبت شده است.  روايی آن  که  پیش تعیین شده 
طیف  براساس  نیز  پرسشنامه  توزيع  از  شده  برداشت  داده هــای 

پنج تايی لیکرت جمع آوری و طبقه بندی شده اند.
ج  بر معابر فضاهای شهری عمومی محله  از  برداشت داده هــا  در 
نحوه  اطالعات   طبقه بندی  و  دسته بندی  امکان  بــرای  قربان، 
تفکیک و جداسازی اطالعات معابر و فضاهای مورد نظر براساس 
نظر  در  حرکت  مهم  بسیار  نقش  می کند،  عنوان  کالن  که  آنچه 
کف، شاخصیت،  گرفته شده است. حرکت موجی، تغییر سطح، 
روشنايی  مقیاس،  بودن،  جا  به  پیچیدگی،  تبلیغات،  جزئیات، 
خیابان، اینجا و آنجا)Kalen. 1998( در جداسازی فضاها در نظر 
و  پی درپی  دید  از  نمونه ای  شماره2  تصوير  است.در  شده  گرفته 

ج قربان ثبت شده است. اینجا و آنجا در محله بر
و  بیرون  به  درون  از  کنترل  نظارت،  مستقل  متغیر  سنجش   در 
زمانی،  بازه های  در  فضا  کــردن  درگیر  و  کاربری  استقرار  برعکس 

گردآوری  میزهای خیابانی رستوران ها و... برداشت شده است. 
با توجه به  کم جمعیتی،  ترا داده هــای  مربوط به متغیر مستقل 
همدان  شهر  شهرداری  از  شده  دریافت  موجود  مــدارک  و  اسناد 
کاربری های در مقیاس  کاربری ها اعم از  کم ناشی از  )1395( و ترا
کاربری های موجود در مقیاس فرامحله ای مورد مطالعه  محلی و 
که در جهت به دست  گفتنی است  گرفته است.  قرار  برداشت  و 
کم جمعیتی  کن و ترا کم جمعیتی سا آوردن آمار واقعی و مؤثر، ترا
کاربری های  کاربری های فرامحله ای _ از جمله  محیطی حاصل از 
شده اند.  واقع  سنجش  مورد  توأمان   _ محله  در  متعدد  آموزشی 
دید  چگونگی  بــه  مــکــان  نقش  پــیــرامــون  اطــالعــات  بــرداشــت  در 
بصری،  بــهــداشــت  محیط،  بــهــداشــت  مــکــان،  حــس  ــی،  ــی درپ پ
عمومی  شهری  فضاهای  در  پنهان  فضاهای  و  رفتاری  بهداشت 

پرداخته شده است.
قربان  ج  ــر ب محله  معابر  همه  در  تخریب گرايی  وابــســتــه  متغیر 
که همه معابر دارای  گرفته شده  اين در نظر  بر  برداشت و فرض 
انتظار  گرچه  هستند.  تخریب گرا  بالقوه  ــراد  اف یکسان  کنش  پرا
در  متعدد  فرامحله ای  آموزشی  کاربری های  مجاورت  در  می رود 
اجتماعی  پایگاه  همچنین  و  جنسیت  و  سن  به  توجه  با  محله 
گرفته باشد. تصويرهای  افراد میزان بیشتری از تخریب ها صورت 
شماره 6-3 نمونه ای از برداشت داده های ثبت شده متغیرها در 
طیف  با   _ قربان  ج  بر گردشگری  بنای  به  منتهی  عمومی  فضای 

پنج تايی _ است.

ج قربان در عکس هوایی همدان تصویر شماره 1: موقعیت قرارگیری محله بر

)Mapping Organization of Hamedan Province, 2015)
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ج قربان تصویر شماره2 : نمونه ای از دید پی درپی و اینجا و آنجا در محله بر

تصویر شماره 3:متغیر میزان نظارت

تصویر شماره 5:متغیر مکان

کم جمعیتی تصویر شماره 4:متغیر ترا

تصویر شماره 6:متغیر میزان تخریب

4.1. تجزیه و تحلیل
مهم ترين  ابــتــدا  در  متغیرها  تحلیل  و  تجزیه  و  توصیفی  درآمـــار 
کندگی متغیردهی ارائه  شده است. از بین  شاخص های مرکزی و پرا
کندگی،  شاخص های مرکزی، میانگین و میانه و از شاخص های پرا

انحراف معیار متغیره استفاده  شده است. 
اســت.  گرفته  صـــورت  95درصـــد  اطمینان  سطح  در  آزمـــون  ايــن 
 =%5α بنابراين سطح خطا 0/05 است. به عبارت دیگر سطح خطا
ج در جدول شماره4 مقدار معناداري  است. براساس نتايج مندر

0.000 به دست آمده که کوچکتر از سطح خطا )0/05( محاسبه شده 
است. بنابراين موارد فرض صفر رد مي شود. همچنین حد باال و 
پايین فاصله اطمینان مقداري بزرگتر از صفر بوده)مثبت( و با توجه 
که مقدار میانگین عددي بزرگتر از 3 به دست آمده)برداشت  به اين 
داده ها براساس طیف پنج تايی لیکرت بوده است(، ادعای مقاله 
در  گفت  مي توان  95درصــد  اطمینان  با  بنابراين  مي شود.  تأيید 
فضاهای شهری عمومی دارای نظارت مطلوب،  میزان مخاطرات 
کی افراد تخریب گرا افزایش و در نتیجه رفتارهای تخریب گرایانه  ادرا
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کم مطلوب  گفت ترا کاهش می یابد. با اطمینان 95درصد مي توان 
مخاطرات  میزان  افــزایــش  موجب  عمومی،  شهری  فضاهای  در 
تخریب  رفــتــارهــای  کاهش  نتیجه  در  و  تخریب گرا  ــراد  افـ کـــی  ادرا
موقعیت  گفت  مــي تــوان  95درصـــد  اطمینان  با  مــی شــود.  گرایانه 
مکانی مطلوب در فضاهای عمومی شهری موجب افزایش میزان 

رفتارهای  کاهش  نتیجه  در  و  تخریب گرا  افــراد  ــی  ک ادرا مخاطرات 
چگونگی  کــرد،  عنوان  می توان  بنابراين  می شود.  گرایانه  تخریب 
فضاهای  در  جمعیتی  کم  ترا و  نــظــارت   میزان  مکانی،  موقعیت 
کی افراد تخریب گرا در هنگام  شهری عمومی بر میزان مخاطرات ادرا

ارتکاب به تخریب مؤثر هستند.

جدول شماره 4: نتایج آزمون t تک نمونه

مقدار معناداريمیانگینمقدار tمتغیر ها
فاصله اطمینان %95

حد باالحد پائین
61.734.7400.0001.681.79متغیر نظارت

کم جمعیتی 28.364.450.0001.541.76متغیر ترا
38.704.4360.0001.361.53متغیر موقعیت مکانی

از  بــازدارنــده  تا مهم ترين عوامل  بــوده  ايــن  بر  ايــن مقاله سعی  در 
گیرد.  تخریب در فضاهای عمومی شهر مورد بررسی و تحلیل قرار 
مسائل شهری از جمله مسائل پیچیده1 اند که وابسته به بعد مکان 
و بعد زمان هستند. بنابراين نمی توان برای بررسی و حل مشکل با 
کامل  کار جامع،  بررسی یک یا چند بعد از مسئله شهری، دستور 
انتظار  کرد. تنها  را عنوان  و قابل تعمیم به ساير فضاهای شهری 
نظر  نقطه  و  هــدف  راستای  در  برنامه  یا  و  تحقیق  نتیجه  مــی رود 
مشخص، در جهت تعديل بخشی و یا بهبود و نه حل کامل  مسئله 

عمل کند.
کارشناسی بدون  همچنین بررسی موضوع تنها از بعد تخصصی و 
که مردم از فضا درک و برداشت  توجه به ذهنیت شهروندان و آنچه 
می کنند، مانع اعتبار و درستی دریافت اطالعات می شود. درهمین 
مشاهدات  طريق  از  مقاله  نظر  مــورد  داده هـــای  بــرداشــت  جهت 
و عینیت  که وجــود  آنچه  ثبت  و  برداشت  بر  تمرکز  میدانی عینی، 
پرسشنامه  توزيع  طريق  از  داده هــا  برداشت  در  است.  بوده  دارد، 
برداشت  و  درک  فضا  از  که  آنچه  و  افــراد  ذهنیت  بر  بیشتر  توجه 
نقش  مقاله  ايــن  عینی  و  تــوأمــان ذهنی  رویــکــرد  اســت.  می کنند، 

مهمی بر درستی،  صحت و تعمیم پذيری نتايج حاصل دارد.
بنا بر تجزیه و تحلیل یافته ها نقش مکان به عنوان عامل بازدارنده 
کارانه تأيید می شود. می توان  و یا مناسب برای رفتارهای تخریب 
عنوان کرد که میان یافته های اين مقاله و انتظارات نظری، پیشینه 
پژوهشی مقاله و نمونه مطالعه، پیوند و مطابقت وجود دارد. گرچه 
قابل  نیز  مشابه  نمونه های  ساير  در  حاصل  نتايج  مــی رود  انتظار 

تعمیم باشد.

5.نتیجه گیری
کاهش  ــای  روش ه از  یکی  عنوان  به  شهرسازی  و  فیزیکی  رویکرد 
مطرح  شــهــری  عمومی  فــضــاهــای  در  تــخــریــب گــرايــی  زمــیــنــه هــای 
رویکرد،  ايــن  به  توجه  با  تا  بــود  ايــن  اســت. هــدف مطالعه حاضر 
مهم ترين شاخص های مربوط به موقعیت های مکانی در ارتباط با 

تخریب گرايی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
و  روان شــنــاســی  ــوزه  حـ در  پیشین  تحقیقات  مطالعه  ــاس  ــراس ب
تخریب گرايی  بر  مؤثر  درونــی  عوامل  پیرامون  بررسی ها  اجتماعی، 

1 complex

انجام شده و در نهایت آن دسته از عوامل درونی قابل سنجش در 
فضاهای عمومی شهری، مشخص و در مدل مفهومی تحقیق قرار 
که قابل سنجش در  گرفت. عوامل درونی زمینه ساز تخریب گرايی 
و  طبقه،  نیز است، شامل جنسیت، سن  فضای عمومی شهری 
کم  ترا بیرونی،  عوامل  میان  در  اســت.  اجتماعی  پایگاه  و  ــد  درآم
عنوان  بــه  مکان  موقعیت  نقش  چگونگی  و  نــظــارت  جمعیتی، 
زمینه های  تعديل  و  کاهش  بر  تأثیرگذارترين متغیرها  و  مهم ترين 
اســت.  شــده  عــنــوان  شهری  عمومی  فضاهای  در  تخریب گرايی 
براساس یافته ها، در پاسخ به چگونگی ارتباط بین عوامل درونی 
از  یکی  عنوان  به  گرایانه  تخریب  رفتارهای  وقوع  بر  مؤثر  بیرونی  و 
گرایش های  ایجاد  از  کی  نتايج حا اين مقاله،  سئواالت مطرح در 
که در مکان های  گرایانه در فرد به داليل درونی است  بالقوه تخریب 
در  قرارگیری  و  حضور  با  فــرد  که  آنجا  از  می کند.  پیدا  بــروز  خــاص 
گونی از خود  مکان ها و موقعیت های مکانی مختلف، رفتارهای گونا
بروز می دهد، شخص تخریب گرا نیز مانند هر مجرم دیگری به دنبال 
کارانه است. چنانچه  مکان مناسب برای وقوع رفتارهای تخریب 
و  شــدن  دیــده  خطر  در  )مجرم(  مخرب  شخص  دیدگاه  از  مکانی 
کی ناشی از چگونگی  عواقب ناشی از آن باشد، اين مخاطرات ادرا
کارانه عمل  موقعیت مکان به عنوان عامل بازدارنده از رفتار تخریب 

می کند.
کاهش  ــر  ب مــکــانــی  مــوقــعــیــت هــای  نــقــش  چگونگی  ــه  ب پــاســخ  در 
زمینه های تخریب  در فضاهای عمومی شهر، در بحث و تجزیه و 
کم جمعیتی  تحلیل، تأثیر مکان و چگونگی موقعیت های مکانی، ترا
مخاطرات  ایجاد  بر  شهر  عمومی  فضاهای  در  موجود  نظارت  و 
ارتکاب به تخریب )جــرم( و نقش  گرایان در حین  کــی تخریب  ادرا
بازدارندگی و جلوگیری از وقوع تخریب ها از طريق عوامل بیرونی به 
کرد یافته های نظری مقاله  درستی به اثبات رسید. می توان عنوان 
 Lowlin Davis 2010( , Malleson & Andresen )2016(با مطالعات
(, )Tavasoli )1996( , Mohseni Tabrizi, )2000 مطابقت دارد. بنا 
بر نتايج حاصل، ضرورت اهمیت توجه به موقعیت مکانی در جهت 
گرایانه و در همین  کاهش، تعديل و یا از بین بردن رفتارهای تخریب 
کیفیت زندگی فضاهای عمومی شهر بیش از پیش  راستا افزایش 

نمایان است.
با توجه به نتايج مطلوب اين مقاله و دستیابی به چگونگی ارتباط 
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بین عوامل درونی و بیرونی )شخصیتی و مکانی( بر تخریب گرايی و 
گرایانه  تخریب  رفتارهای  وقوع  از  جلوگیری  نحوه  شدن  مشخص 
کی تخریب  به صورت ایجاد ترس از تخریب )جرم ( و مخاطرات ادرا
گرایان در فضاهای عمومی شهر، تالش بر آن است تا در ادامه تحقیق 
کمک عوامل  جنبه دیگری از نحوه جلوگیری از وقوع تخریب ها به 
کاهش و تعديل میل به تخریب و تخریب گرايی در  بیرونی به صورت 

جهت سالم سازی محیط و فضاهای عمومی شهر پرداخته شود.
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