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از صفحه  83الی 188
چکیده
زمینه و هدف :تخریبگرایی در فضاهای عمومی از پدیدههای نامطلوب اجتماعی در اغلب شهرهای
کشور است که آسيب های جدی را در پی دارد .ضرورت انجام این پژوهش ،شناخت ریشههاای راروز
این پدیده توسط نوجوانان اسات .هاد

اصالی پاژوهش شاناخت ریشاههاای تخریابگرایای در راين

نوجوانان سنين  21تا  21سال است.
روششناسی :این پژوهش از نوع توصيفی و تحليلی است و ررای گاردآوری دادههاا ،از پرسشانامه
استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش ،نوجوانان سنين  21تا 21سال شاهر زنجاان (حادود 72313
نفر) در سال  ،2721هستند .را استفاده از روش کوکران تعداد  044نوجوان ره عنوان حجم نموناه ،رارای
تکميل پرسشنامه ره روش تصادفی ساده ،انتخاب شدهاند .وآزمونهاای پيرساون ،تای مساتلل و تحليال
مسير ،ررای تجزیه و تحليل دادهها ،استفاده شدهاند.
يافتهها :یافتهها نشاان مایدهناد کاه راين متغيرهاای زميناهای ،پایگااه اجتمااعی -اقتصاادی ،پایگااه
فرهنگی ،هيجانات روحی -روانی ،جامعهپذیری و عوامل محيطی را تخریابگرایای در راين نوجواناان،
رارطۀ معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :در نتيجه ،انجام اقدامات در حوزة ررنامهریزی اجتماعی ،فضایی ،خانواده و آموزش و
پرورش ،میتواند از ميزان آسيبهای تخریبگرایی رکاهد.
واژههای کلیدی
تخریبگرایی ،نوجوانان ،فضاهای عمومی ،شهر زنجان.
 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (،نویسنده مسئول)
a.mohammadi@uma.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محققاردبیلیj.mohammadi@uma.ac.ir،

مقدمه
فضاهای عمومی شهری ،ره دليل ساختار کالبدی و کارکرد اجتمااعیشاان ،مهامتارین
وسيله در جهت تلویت جامعۀ مدنی ره عنوان عرصۀ مشارکت تمامی گروههاا اعام از
زنان و مردان هستند (رضاازاده و محمادی .)12 :2711 ،مطالعاات انجاام گرفتاه اخيار
نشاندهندة آن است که تخریبگرایی رطور قارل توجهی ایجادکنندة آسايبهاایی در
فضاهای عمومی است و راید راه عناوان خطاری رارای شاهرها و سااکنان آنهاا ماورد
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رسيدگی قرار گيرد(یاووز و کلگلو .)23 :1422 2،از دیاد جامعاهشناساان انحرافاات و
آسيبشناسی اجتماعی ،تمایل ره تخریب در تخریبگرایان ،آگاهانه و ارادی صورت
میپذیرد .عدهای نيز نگاهی مثبت ره تعدادی از رفتارهای تخریبگرایی دارند و چنين
عملی را معادل نوعی اعتراض و شکلی از آزادی ريان در نظر میگيرند(آرمساتران

،

1

 .)2 :1441جامعهشناسان علت رفتارهای رزهکارانه را ساختارهای اجتماعی و فرهنگای
دانستهاند؛ درحالی که روانشناسان ،و ره ویژه روانکاوان ،آن را معلول عوامال روانای
و خلق و خوی افراد میدانند .گروهِ ساوم از صااحبنظاران ایان حاوزه ،روانشناساان
اجتمااعی هساتند کاه معتلدناد فارد و جامعاه ،هار دو رار جریاناات رفتااری ماثرر
هستند(فتحی و محمدی .)262 :2724 ،را توجه ره تدوام پدیدة تخریبگرایی در شاهر،
پژوهش حاضر را دستياری ره شناخت علمی از پدیدة تخریبگرایی را ارائۀ مدل نظاری
در این زمينه ره دنبال پاسخ علمی ررای این سثال است که ميازان ت ريرگاذاری عوامال
مختلف رر تخریبگرایی در فضاهای عمومی شهری چلدر است؟ همچناين آیاا پایگااه
اجتماعی – اقتصادی افراد رر گرایش راه تخریابگرایای ت ريرگاذار اسات؟ آیاا سان و
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جنساايت در تخریاابگرایاای افااراد نلااش دارنااد؟ آیااا هيجانااات روحاای – رواناای راار
تخریب گرایی ت ريرگذار هستند؟ آیا پایگاه فرهنگی افراد در تخریبگرایای ت ريرگاذار
1 . Yavuz and Kulglu.
2 . Armstrong.

است؟ آیا جامعهپذیری در تخریبگرایی ت ريرگذار است؟ و نهایتاً ایانکاه آیاا عوامال
محيطی در تخریبگرایی ت ريرگذار هستند؟ را توجه ره پرسشهای طرح شاده مایتاوان
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این فرضيهها را ارائه نمود -2 :راين پایگااه اجتمااعی  -اقتصاادی افاراد راا گارایش راه
تخریبگرایی رارطۀ معنیداری وجود دارد -1 ،راين متغيرهاای زميناهای(سان و جان
افراد) را گرایش راه تخریابگرایای ارتباا معنایداری وجاود دارد -7 ،راين هيجاناات
روحی  -روانی را گارایش راه تخریابگرایای ارتباا معنایداری وجاود دارد -0 ،راين
جامعهپذیری افراد را گرایش ره تخریابگرایای رارطاۀ معنایداری وجاود دارد -6 ،راين
عوامل محيطی را گرایش ره تخریبگرایی رارطۀ معنیداری وجود دارد.
بیان مسأله
تخریبگرایی رر کاهش کيفيت زندگی شهری مثرر روده و را افازایش پرخاشاگری و
خشونت در شهرها نه تنهاا در افاتِ کااری و اساتفادة عماومی از مکاانهاای تفریحای
عماومی تا رير داشاته ،رلکاه راه افازایش احساا

تار

و نااآرامی و نارهنجااری نياز

ت ريرگذار روده است(رینا .)21 :2721 ،رررسیها نشان میدهناد ،تخریابگرایای غالبااً
ریشۀ اکتساری دارد و از شرایط محيطی ناشی می شود و وضعيت اجتماعی شهرها نظير
سطح درآمد ،تسهيالت رفااهی و معيشاتی ،محرومياتهاای طبلااتی ،مهاجرنشاينی و...
وقوع آن را تشدید میکند(رهمن پور و دیگران .)6 :2712 ،از آنجااییکاه رساياری از
متخصصان علوم اجتمااعی معتلدناد تخریاب اماوال ملدماهای رارای رفتاار رزهکاراناه
میراشد ره اهميت مس له تخریبگرایی پی میرریم .در حوزة شاهری ،آماار مشخصای
در زميناۀ خساارات تخریابگرایای وجاود نادارد(قره رالغای .)0 :2724 ،راا توجاه راه
رررسیهای ميدانی اوليه و مصااحبه راا افاراد در فضااهای عماومی شاهر زنجاان ،پدیادة
تخریبگرایی وجود دارد .آسيب رساندن ره وساایل ورزشای ،وساایل راازی کودکاان،
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پایگاه فرهنگای راا گارایش راه تخریابگرایای رارطاۀ معنایداری وجاود دارد -1 ،راين

درختان و چمنزار پاار

هاا و روساتانهاا ،تخریاب شايرآست ساروی هاای رهداشاتی

عمومی ،شکستن روشنایی فضاهای عمومی و معارر ،دیوارنویسی ره شکلهای مختلاف،
تخریب سطلهای زراله ،کَندن و از رين رردن نهالها در سطح پياادهروهاا و پاار هاا و
تخریب صندلیهای اتورو های شرکت اتوروسرانی و گاهاً تاکسیهای داخال شاهری،
از جمله موارد تخریبگرایی در شهر هستند .آمار مشخصی از ميزان خساارات ناشای از
تخریبها در سطح شهر زنجان وجود نادارد ،لايکن مایتاوان رارآورد کارد کاه ميازان
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خسارتها زیاد است.
مبانی نظری
اصطالح فضای عمومی ررای توصيف آن دسته از فضاهایی از شاهر مانناد خياراانهاا،
پار ها ،ميادین و ساختمانهای عمومی که ررای عموم آزاد روده و رارای هماه قارال
دستر

است ،رکار میرود(گراندستورم .)22 :1446 2،از نظر کون در فضاهای عمومی

تمامی زمينها راید ررای همه مردم آزاد و ره صورت قاانونی و  10سااعته قارال دساتر
راشد .همچنين ره ريان کاترین شانفليد 1چون کل زمانی کاه در خاارا از خاناه یاا محال
کار هستيم زمان عمومی است ،لذا همۀ مکانهایی که زمان عماومی در آن مایگاذرد،
مکان عمومی است(کون .)721 :1441 7،ازنظر تيبالدز 0این فضاها ،مکانهاایی هساتند
که ريشترین ررخوردها و کنشهای متلارل ميان افراد در آنها ره وقاوع مایپيونادد و
شامل تمامی رخشهایی از شهرند که مردم ره آنها دسترسی فيزیکی و رصری دارناد
(تيبالدز.)2 :2711 ،
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1 . Grundstorm.
2 . Katherine Shonfield.
3 . Cowan.
4 . francis Tibbalds.

وندال نام قومی از اقوام ژرمن -اسالو در قرن پنجم ميالدی روده کاه روحياۀ ویرانگار
آنها راعث شد همۀ رفتارهای رزهکاراناهای کاه راه منظاور تخریاب اماوال و تعللاات
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عمومی صورت میگيرد ره تخریبگرایی تعبير شود(محسانی تبریازی .)12 :2717 ،از
نظار لغاوی ،تخریابگرایای راه معناای تخریاب امااکن و وساایل و امکاناات شاهری
میراشد(فرهن

سنگمن .)1447 ،ميير و کلينارد 2در تعریاف تخریابگرایای متاذکر

میشوند تخریبگرایی عبارت است از تخریاب ارادی اماوال و متعللاات عماومی راه
ناوعی روحياۀ ريمارگوناه راه کاار رفتاه و مباين تمایال راه تخریاب آگاهاناه ،ارادی و
خودخواسته اموال ،ت سيسات و متعللات عمومی است(قاسمی و دیگران .)2711 ،نظریۀ
انحرافات که متعلق ره راررت کی مرتون است ،میتواند تبيينکنندة پدیادة کجاروی و
تخریاب اماوال عماومی در کشاورهایی مثال ایاران نياز راشاد .مرتاون علات ریشاهای
انحرافات را شرایط ساختی جامعه میداند و ررخال

دورکيم معتلد است که فارد در

جامعه ره ارزشها و هنجارها توجه زیادی ندارد و ره جای اعتناء ره آنهاا ،هنجارهاا را
در معرض انتلاد قرار میدهد(آزاد ارمکی .)21 :2712 ،ادوین ساترلند 1معتلد است که
رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهای اجتماعی از طریق همنشينی و پيوستگی راا دیگاران
آموخته میشود .افراد در طول حيات خود از طریاق پيوساتگی و ارتباا راا دیگاران،
انگيزهها و گرایشهای انحرافی را فرا میگيرند(صدیق سروستانی.)21 – 227 :2727 ،
فروید معتلد است انسان دارای دو گرایش مرگ و زنادگی اسات .در گارایش مارگ،
افراد را تخریب کردن ارضاء میشوند(محسنی تبریزی.)23 :2712 ،
1 . Meier, R. F. and Clinard, M. B.
2 . Edwin Sutherland.
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صورتی مداوم و مکرر(محسنی تبریزی .)11 :2732 ،تخریبگرایی راه مفهاوم داشاتن

کالر  2عوامل مثرر در رروز رفتارهای ونداليستی را ره  1گروه تلسايم مایکناد .ایان
گروهها عبارتند از :تجارب نخستين دوران کودکی؛ تاوار؛؛ شاکلگياری شخصايت
رزهکار؛ عوامل شخصيتی ،اجتماعی و اقتصادی؛ شرایط و وضعيت فعلی فرد؛ رحرانها
و وقاای کاه راه احساا

کساالت ،درمانادگی ،افساردگی و خشام فارد منجار

میشوند(ميرفردی و دیگران .)2722 ،فيض و دیگران( )2711علل رروز تخریبگرایی
را ره دو دساته عوامال ريرونای و درونای تلسايم کاردهاناد .منظاور از عوامال ريرونای،
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ویژگیهای ذاتی محيطهای شاهری و موضاوعات ماورد رفتارهاای ونادالی و عوامال
درونی ،ویژگیهای شخصيتی و فاردی تخریابگرایاان مایراشاد .ویان ماایر)1441(1
معتلد است که طراحان شهری را راید خرارکاران اصلی در شهر دانست چرا که آنان را
طراحیهای نامناساب در فضااهای شاهری و نياز اساتفاده از ماواد و تجهيازات رادون
کيفيت ،زمينههای راروز تخریابگرایای را فاراهم ماینمایناد .پاایين راودن مشاارکت
اجتماعی یکی دیگر از عوامل اجتماعی ایجاد تخریاب محايط شاهری اسات(کاو

و

کوتااری .)1442 7،تاروی 0،در کتااب«تصاور جارم» تخریابگرایای را انگيازة آنای
تبهکارانه نمیداند ،رلکه رر مجموعهای از عوامل و رفتارهاای محيطای راه عناوان پايش
زمينۀ وقوع تخریبگرایی در شهر ت کيد میکناد(رزاقی اصال .)241 :2711 ،پرفساور
موزر 1معتلد است احسا

اجحا

و احسا

ناکامی یا همان احسا

عادم موفليات

در کاار ،دو انگيازة مهام در خرارکااری و رفتارهاای ویرانگراناه هساتند (ميرفاردی و
دیگران .)2722 ،از دیدگاه هيرشی 6،تخریابگرایای مانناد دیگار اشاکال رزهکااری،
معلول کاهش و فلدان نظارت و کنترل اجتمااعی اسات(رزاقی اصال .)241 :2711 ،راه
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1 . Clarke R.
2 . Weinmyer.
3 . Cooke and Kothari.
4 . Troy.
5 . Moser.
6 . Hirshi,Travis.

اعتلاد نيومن آسيبهای اجتماعی ره طورکلی در مکاانهاایی رخ مایدهاد کاه رااللوه،
آسيبپذیرناد(فائزی .)20 :1441 ،رو  )1424( 2معتلاد اسات کاه پيشاگيری از ایان
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پدیده ،در شهرها اغلب مبتنی رر دو دیدگاه است :مثلفههای ماوقعيتی کاه راه رررسای
زمينههای رروز تخریبگرایی در محيط فيزیکی شهر توجه دارد و مثلفههای انگيزشی
که ره رررسی ویژگیهای شخصيتی و نظام ارزشی فرد مایپاردازد .راه علياده کِکااتو
وهاینين

 )1441(1تخریبگرایی ريشتر در مناطق و مکاانهاای عماومی شاهرها اتفاا

تخریبگرایی در فاصلۀ زمانی عصر تا شب و در روزهاای تعطيال هفتاه رخ مایدهاد.
اگرچه رفتار ونداليستيک در هر سنی ممکن است از افراد سر رزناد اماا ريشاترین آماار
مرتکبين ره تخریبگرایی در گروه سنی  24 - 11سال روده است(داوری عهد-2717 ،
قاسمی و دیگران 2711 ،و محسنی تبریزی.)2712 ،
پیشینۀ پژوهش
شکرريگی و محمدی( )2711را انجام پژوهشی در زمينۀ تخریبگرایی در شهر تهاران،
ره نتایج زیر دست یافتند :رين تحریکپذیری فرد ،راين جلاب توجاه ماردم و راين عادم
قاادرت قضاااوت فاارد و ارتکاااب رفتااار ونداليسااتی رارطااۀ معناایدار وجااود دارد.
حسينی()2712در پژوهش خود ره این نتيجه رسايد کاه طراحای شاهری رایاد فضااهای
عمومی را ره گونهای خلق کند که زمينۀ رروز جرم و تخریبگرایی راه حاداقل ررساد.
لونستين 0در پژوهشی را عنوان خرارکاری ره نتایج زیر دست یافت :رين ساخت خانواده
را ميزان ارتکاب ره تخریبگرایی رارطۀ معنیداری وجود دارد .عدم وجود پدر ريشاتر
1 . Ross, E.H.
2 . Ceccato,V. and Haining, R.
3 . Wikstrome ,P,O, and Treibier,K.H.
4 . Lowenstein R.
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مایافتاد .همچناين ویکساتروم و تریبيار )1442( 7نياز رار ایان راورناد کاه معماوسً

از عدم وجود مادر در خرارکاری مثرر است(خاکی نهاد .)71 :2724 ،قياومزاده()2724
در پژوهش خود نشان داد که ارتبا معنیدار رين متغيرهای اجتماعی و اقتصاادی ماثرر
در گرایش ره رفتارهای ونداليستی وجود دارد .خااکوور و حساينی( )2727در پاژوهش
خود درراره علل تخریبگرایی ره نتایج زیر دست یافتناد؛ عوامال فاردی و خاانوادگی،
عوامل اجتمااعی و اقتصاادی و عوامال محيطای و طراحای شاهری .رحيمای و دیگاران
( )2727رارطۀ معنیدار رين سرمایۀ فرهنگی و هوش اخالقی راا تخریابگرایای را ت یياد
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کردند .رخارایی و شررتيان ( )2720در رررسی علل تخریبگرایی ره نتایج زیر رسايدند؛
عادم تعلاق شاهروندی ،نارساامانی خاانوادگی و نارضاایتی از خادمات شاهری از علال
تخریبگرایی هستند .کوراکي  )1440( 2در پژوهش خود ره این نتيجه رسيد که اکثر
تخریبگرایان در یونان افراد مجرد رودند که ره طور ميانگين  14سال سن داشتند و از
پایگاه اقتصادی -اجتمااعی ضاعيفی ررخاوردار رودناد .کرساول )1441(1در تحليلای
نلاش وارساتگی راه والادین ،پایگااه اجتمااعی  -اقتصاادی خاانواده و رواراط منحار
همسااسن و مشاارکت جواناان در رفتارهاای مخااطرهآمياز و رازهکااری را از عوامال
گرایش ره تخریبگرایی ررمیشمارد .رال )1441( 7در پژوهش خود ره این نتيجه رسايد
که رزهکاری نوجوانان یک مس له اجتمااعی رو راه رشاد ،جادی و پرهزیناه در ایااست
متحده است .یافتههای جاللای و دیگاران ( )1421نشاان مایدهدکاه راين سان افاراد،
وضعيت اجتماعی و اقتصادی آنها را رروز تخریبگرایی رارطه وجود دارد .گيادکار و
دیگران ( )1427در پژوهشی را کشف مهمترین رفتارهای ونداليستيک کتارخانهای ،این
رفتارها را ره دو دسته داخلی و خارجی تلسيم میکنند.
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1 . Courakis, Nestor.
2 . Carswell.
3 . Ball j.

مدل مفهومی پژوهش
ره نظر میرسد هيچ کدام از دیدگاههای مطرح شده ره تنهایی نمیتواناد علال و عوامال
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تخریب گرایی را تبيين کنند و رایستی در ایان زميناه از دیادگاه ترکيبای اساتفاده نماود.
تئوری ميلر در زمينۀ پایگاه اجتماعی – اقتصادی متغير خوری ارائه میدهد .مثلفۀ درآمد
و ارتبا را افراد رزهکار را میتوان ره طور مستليم و یا غير مستليم از دیدگاههای مرتون
استخراا نمود .شاخصهای جامعهپذیری را میتوان از دیدگاههای ویليام گود ،مرتاون
شده است.
پایگاه اجتماعي – اقتصادی
تضاد طبقاتی ،درآمد ،تحصیالت و مسکن

متغیرهای زمینهای
سن و جنس

جامعهپذیری
خانواده ،همساالن ،مدرسه و رسانههای
جمعی

گرایش به
تخریبگرایي

عوامل محیطي و طراحي شهری
ضعف در اعمال قانون ،عدم توجه به زیبایی
شناسی ،رنگ و امکانات معیوب

هیجانات روحي  -رواني

پایگاه فرهنگي

اضطراب ،استرس ،شوق افراطی(مانیا)،
افسردگی ،بیزاری ،خشم ،غم و ترس

فقر فرهنگی ،گذران اوقات فراغت ،مطالعه و برنامه
ریزی و وضعیت تحصیلی

شکل :1مدل مفهومی علل و عوامل تخريبگرايی در فضاهای عمومی شهری

روششناسی پژوهش
این پژوهش یک پژوهش توصيفی -تحليلی از ناوع مطالعاات پيمایشای اسات کاه راه
صورت ملطعی اجرا شده است .جامعۀ آماری شامل نوجوانان و جوانان  21تا  21سااله
شهر زنجان ره تعداد 72313نفر است .روش نمونهگيری ره صورت تصادفی و رراساا
فرمول کوکران  716نفر روده ولی ررای اطمينان ريشتر نتایج پژوهش ،تعداد نموناههاا راه
 044ارتلاء یافت .ارزارسانجش در پاژوهش ،پرسشانامه و مصااحبه راوده و در قسامت

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

و ساترلند اخذ نمود .ره طور خالصه مدل نظری پژوهش در شاکل شاماره  2نشاان داده

چارچوب نظری از اسناد استفاده شده است .رارای تعياين پایاایی پرسشانامه از ضاریب
آلفایکرونباخ و ررای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد ،در این تحلياق
آلفای محاسبه شده  4/312ره دسات آماده کاه عاددی مطلاوب و نشاانگر دقات سزم
پایایی سازهها در پرسشنامه است و گویههای تعيين شده رارای سانجش شااخصهاا از
همبستگی درونی راسیی ررخوردار است .سو

اطالعات راه دسات آماده کدگاذاری

شده و دادهها راا اساتفاده از ررناماۀ آمااری  spssدر دو ساطح توصايفی و تحليلای و
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تحليل آمااری راا آزماون پيرساون و تای مساتلل ماورد تجزیاه و تحليال قارار گرفات.
همچنين را استفاده از مدل تحليل مسير نسابت راه تعياين ميازان تا رير هریاک از متغيرهاا
اقدام شده است.
جدول  :1شاخصها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش

مؤلفهها

متغیرها و شاخصها

محقق تأيیدکننده

زمينهای

سن و جنسيت

راررت کی مرتون

خانواده ،همساسن ،مدرسه و رسانههای

ویليام گود ،مرتون و ساترلند،

جامعهپذیری
پایگاه
فرهنگی
پایگاه
اجتماعی -
اقتصادی
هيجانات
روحی  -روانی
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جمعی
فلر فرهنگی ،مطالعه ،اوقات فراغت،
وضعيت تحصيلی و ررنامه ریزی
تعامل و معاشرت ،وضعيت پدر و مادر،
درآمد خانواده ،شغل ،مسکن و تحصيالت
اضطراب ،استر  ،شو افراطی(مانيا)،
افسردگی ،ريزاری ،خشم ،غم و تر

عوامل

ضعف در اعمال قانون ،عدم توجه ره

محيطی و

و امکانات و وسایل

طراحی شهری

زیبایی شناسی ،رن

معيوب

هيرشی
کوئن( ،)2732کلوارد و
اوهلين( ،)2264هورر()2222
ساترلند ،ميلر( ،)2211هيرشی،
کالر
فروید ،جيمز -سن

و کانن

– رارد
مایر( ،)1441موزر،
پورجعفر()2713

آزادارمکی2712 ،؛ مطلاق و نادری2721 ،؛ صادیق سروساتانی 2727 ،؛ رازقای اصال،
2727؛ محسنی تبریزی2712 ،؛ گنجی2716 ،؛ ميرفردی2722 ،
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يافتههای پژوهش
الف) يافتههای توصیفی
از تعداد کل پاسخدهندگان ره پرسشنامه  12درصد در سنين  21تا  20سال قرار دارناد،
 00درصد در سنين  20تا  26سال هستند .و  71درصد رين  26تا  21سال سن داشاتهاناد.
 10/1درصد تحصيالت پدر را ریسواد اعالم کردهاند 76 ،درصد تحصايالت ارتادایی و
راهنمایی و  72/1درصد دیولم و  1درصد راسی دیولم عناوان کاردهاناد .از تعاداد کال
پاسخدهندگان ره پرسشنامۀ شغل پدر  22درصد ريکاار 12 ،درصاد کاارگر 72 ،درصاد
کار آزاد 26/1 ،درصد کارمند و  21/1درصاد ساایر شاغلهاا مایراشاد .از نظار ميازان
درآمد خانوار  10درصد  714هزار تومان و کمتار 12 ،درصاد  714هازار تاا  144هازار
تومان 13 ،درصد  144هزار تومان تا یک ميليون تومان 2 ،درصد یاک ميلياون تاا یاک
ميليون و  144هزار تومان و  22درصد راسی یک ميلياون و پانصاد هازار توماان درآماد
داشتهاند .از کل شرکتکنندگان در پژوهش  6درصد دارای طاال پادر و ماادر راوده،
 7/1درصد محروم از پدر و مادر روده 2/1 ،درصد محروم از هر دو و رليه هيچ کادام از
موارد مطرح شده را نداشتهاند .از نظر ميزان خشونت در خانواده  11درصد ميازان آن را
کم 71 ،درصد متوسط 12 ،درصد زیاد و 22درصد خيلی زیاد اعالم کردهاند .در مثلفۀ
معاشرت را دوستان رزهکار  27درصد ميزان این مثلفۀ را کام 73 ،درصاد متوساط71 ،
درصااد زیاااد و  21درصااد خيلاای زیاااد عنااوان کااردهانااد .در پاسااخ رااه پرسااش مياازان
ررنامهریزی ررای اوقات فراغت  71درصاد ایان ميازان را کام 74 ،درصاد متوساط12 ،
درصد زیاد و  22درصد خيلی زیاد اعالم کردهاند .نتایج حاصل از این پاژوهش نشاان

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

 6121درصد پسر و  7321درصد دختر راودهاناد .از کال شارکتکننادگان در پاژوهش

میدهد که رطور کلی 2220درصد از پاسخگویان گرایش ره تخریبگرایای رااس6121 ،
درصد متوسط و  2321درصد از افراد گرایش ره تخریبگرایی پایين داشتهاند.
ب) يافتههای استنباطی
رابطۀ بین متغیرهای زمینهای و تخريبگرايی

فرضیۀ « :1رين سن و جنسيت افاراد راا گارایش راه تخریابگرایای ارتباا معنایداری
وجود دارد».
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نتایج ره دست آمده از انجام آزمون پيرسون رين دو متغير سن را تخریبگرایی ،رارطاۀ
معنیداری را نشاان مایدهاد .در ایان رااره ،ضاریب همبساتگی ررارار  4/412و ساطح
معناداری آن  4/413میراشد .رنارراین میتوان نتيجه گرفت که سن رر ميزان گرایش ره
تخریاابگرایاای ت ا رير مسااتليم و نساابتاً ضااعيفی دارد .همچنااين رااا توجااه رااه اینکااه
پاسخدهندگان ره پرسشنامه افراد  21تاا  21ساال راودهاناد و راا توجاه راه گارایش 22/0
درصدی آنها ره تخریبگرایی راس و  61/1درصد گرایش ره تخریابگرایای متوساط،
میتوان ادعا نمود که ريشترین تخریبگرایی در سنين نوجوانی و جوانی اتفا مایافتاد.
رنارراین تخریبگرایی ارتبا معنیداری را سن افراد دارد.
جدول  :3نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین سن و تخريبگرايی

آزمون آماری

تخریبگرایی  /سن پاسخگویان

ضریب همبستگی پيرسون

4/412

سطح معنی داری**

4/413

تعداد پاسخگویان

044

**را سطح معنی داری  /21درصد
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طبق نتایج رهدست آمده از پژوهش حاضر ميزان گرایش ره تخریابگرایای دختاران راا
پسران متفاوت است .نتایج نشان میدهد که پسران نسبت ره دختران گرایش ريشاتری راه

تخریابگرایاای دارنااد .یافتااههااا حاااکی از آن اسات کااه آمااارة تاای رراراار  4/2و سااطح
معنیداری ررارر را  4/444میراشد .رنارراین فرضيه اول ت یيد میگردد.

88

جدول  :4نتايج آزمون تی مستقل پیرامون میزان گرايش به تخريبگرايی بر حسب جنسیت

تخریبگرایی تعداد ميانگين انحرا

معيار خطای ميانگين

آزمون آماری

پسر

114

2/21

1/11

4/71

تی=4/2

دختر

214

70/1

6/67

4/03

معنی داری=4/444

فرضیۀ « :2رين وضعيت پایگاه اجتماعی  -اقتصادی افراد را گرایش ره تخریبگرایای
رارطۀ معنیداری وجود دارد».
پایگاه اجتماعی  -اقتصاادی تحات تا رير شااخصهاایی از قبيال تعامال و معاشارت،
وضعيت پدر و مادر ،درآمد خانواده ،شغل ،مساکن و تحصايالت خاانواده ،دوساتان و
همساسن ،مدرسه و غيره قرار دارد .نتایج ره دست آمده از انجام آزماون پيرساون راين
دو متغير وضعيت پایگاه اجتماعی  -اقتصادی راا تخریابگرایای ،رارطاۀ معنایداری را
نشان میدهد .در این راره ضریب همبستگی ررارر  -4/73و سطح معنایداری آن 4/444
می راشد .از آنجائی که این ضریب منفی میراشد ،نشانگر این اسات کاه راين ایان دو
متغير رارطۀ معکو

وجود دارد ره عبارت دیگر ،هرچه فارد دارای پایگااه اجتمااعی –

اقتصادی راستری راشد ،ازگرایش وی ره تخریبگرایی کاسته میشود.
جدول  :5نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین پايگاه اجتماعی – اقتصادی و تخريبگرايی

آزمون آماری

تخریبگرایی  /پایگاه پاسخگویان

ضریب همبستگی پيرسون

-4/73

سطح معنی داری**

4/444

تعداد پاسخگویان

044

**را سطح معنی داری  22درصد

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

رابطۀ بین پايگاه اجتماعی – اقتصادی و تخريبگرايی

رابطۀ بین هیجانات روحی – روانی و تخريبگرايی

فرضیه « :3رين ميزان هيجانات را گرایش ره تخریابگرایای ارتباا معنایداری وجاود
دارد».
نتایج ره دست آمده از انجام آزمون پيرسون رين دو متغير ميازان هيجاناات روحای -
روانای راا تخریابگرایای ،رارطاۀ معنایداری را نشاان مایدهاد .در ایانرااره ضاریب
همبستگی ررارر  4/06و سطح معناداری آن  4/133مای راشاد .رناارراین مایتاوان نتيجاه
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گرفت که هيجانات روحی – روانی ت رير معنایداری در تخریابگرایای دارناد .کنتارل
هيجانات در جوانان و نوجوانان و هدایت منطلی آنها در کاهش ارارات تخریابگرایای
ت ريرگذار است.
جدول  :6نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین هیجانات روحی  -روانی و تخريبگرايی

آزمون آماری

تخریبگرایی /هيجانات روحی  -روانی پاسخگویان

ضریب همبستگی پيرسون

4/06

سطح معنی داری

4/13

تعداد پاسخگویان

044

رابطۀ بین پايگاه فرهنگی و تخريبگرايی

فرضیه « :4رين پایگاه فرهنگی افراد را گرایش ره تخریبگرایی رارطۀ معنیداری وجود
دارد».
نتاایج راه دسات آماده از انجاام آزماون پيرساون راين دو متغيار پایگااه فرهنگای راا
تخریبگرایی ،رارطۀ معنیداری را نشان میدهد .در اینراره ضریب همبستگی -4/132
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و سطح معناداری آن ررارر  4/444می راشد .رنارراین ،میتوان نتيجاه گرفات کاه پایگااه
فرهنگی افراد ررگرایش ره تخریبگرایی ت ريرگذار است .و رارطۀ معنیدار و معکوسی

رين این دو وجود دارد ،یعنی هرچه پایگاه فرهنگی افاراد رااستر رود ميازان گارایش راه
تخریبگرایی کاهش مییارد.
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جدول  :7نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین پايگاه فرهنگی و تخريبگرايی

تخریبگرایی /عوامل فرهنگی

آزمون آماری

-4/132

ضریب همبستگی پيرسون
سطح معنی داری**

4/444

تعداد پاسخگویان

044

جامعهپذيری و تخريبگرايی

فرضیۀ « :5رين ميزان جامعهپذیری افراد را گرایش ره تخریبگرایای رارطاۀ معنایداری
وجود دارد».
در مجموع نتيجۀ آزمون همبستگی پيرسون رين جامعهپذیری و تخریبگرایی رارطۀ
معنیداری را نشان میدهد .ضریب همبستگی در این آزمون ررارر راا  -4/711و ساطح
معنیداری آن ررارر را  4/444میراشد .رنارراین میتوان نتيجه گرفت که جامعهپذیری و
تخریابگرایای راا یکادیگر رارطاۀ معکاو

دارناد ،راه گوناهای کاه هرچاه فرایناد

جامعهپذیری افراد ره نحو مطلوبتری صاورت گيارد ،از گارایش راه تخریابگرایای
کاسته میشود.
جدول  :8نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین جامعهپذيری و تخريبگرايی

آزمون آماری

تخریبگرایی /جامعه پذیری پاسخگویان

ضریب همبستگی پيرسون

-/711

سطح معنی داری**

4/444

تعداد پاسخگویان

044

**را سطح معنی داری  22درصد

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

**را سطح معنی داری  22درصد

نقش عوامل محیطی و تخريبگرايی

فرضیه « :6رين عوامل محيطی را گارایش راه تخریابگرایای رارطاۀ معنایداری وجاود
دارد».
نتاایج راه دسات آماده از انجاام آزماون پيرساون راين دو متغيار عوامال محيطای راا
تخریبگرایی ،رارطۀ معنیداری را نشان میدهد .در اینراره ،ضاریب همبساتگی ررارار
 -4/412و سطح معنایداری آن  4/444مایراشاد .از آنجاایی کاه ایان ضاریب منفای
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میراشد ،نشانگر این است که رين این دو متغير رارطۀ معکوسی وجود دارد راه عباارت
دیگر ،هرچه مطلوريت عوامل محيطی راستر رود از ميزان تخریبگرایی کاسته میشود.
اگر چه ضریب همبستگی این متغير معنیداری ضعيفی را نشان میدهد ولی طباق نتيجاۀ
ره دست آمده مسلم است که این متغير تاريرگذار است.
جدول  :9نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین عوامل محیطی و تخريبگرايی

آزمون آماری

تخریبگرایی /عوامل محيطی

ضریب همبستگی پيرسون

-/412

سطح معنیداری**

4/444

تعداد پاسخگویان

044

**را سطح معنی داری  22درصد

تحلیل نهايی
در تحليل نهایی و در پاسخ ره پرسش اصلی پژوهش یعنی ميزان ت ريرگذاری هر یاک از
عوامل مختلف رر تخریبگرایی ،از مدل تحليل مسير استفاده شده است .تحليل مساير،
شيوهای ررای مطالعۀ ت رير مساتليم و غيار مساتليم متغيرهاای مساتلل رار متغيار وارساته

84

رهصورت مکانيسمی علّی اسات .اگرچاه در مادل نظاری ایان پاژوهش ،متغيار واساط
پيشرينی نشده است ولی ررای رررسای تا ريرات متاداخل(کاهناده یاا افزایناده) ررخای
متغيرها رر رارطۀ رين سایر متغيرهای مستلل و وارسته ،از تحليل مسير استفاده مایگاردد

تا ارر کل متغيرهای مستلل ره دست آیاد .هماانطور کاه در شاکل  0مشااهده مایشاود
پایگاه اجتماعی – اقتصادی یکی از متغيرهای ت ريرگذار در تخریبگرایای راوده کاه راا

88

ضریب  4/61ره صاورت مساتليم رار تخریابگرایای اررگاذار راوده و همچناين ارارات
غيرمستليم آن رر پایگاه فرهنگای ،جامعاهپاذیری و هيجاناات روحای – روانای مشاهود
است .جامعهپذیری را ضریب  4/13ت رير مستليم و رارزی رر تخریبگرایی دارد .پایگااه
فرهنگی را ضریب  4/26ت رير مستليم رر تخریبگرایی داشته و ره صورت غيرمستليم رار
تخریاابگرایاای داشااته و رااه صااورت غيرمسااتليم راار هيجانااات روحاای – رواناای و
جامعهپذیری ت رير داشته است .و در نهایت هيجانات روحی – روانی و عوامال محيطای
ره ترتيب را ضریب  4/01و  4/241ت رير مستليمی رر تخریبگرایی دارند .تمام ضرایب
مسير متغيرها در نمودار مسير علل گرایش ره تخریبگرایی مشخص شدهاند.

شکل  :4مدل تحلیلی عوامل مؤثر بر میزان گرايش به تخريبگرايی

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغيرهای زمينهای جنسايت و سان در تخریابگرایای
ت ريرگااذار هسااتند .یافتااههااای تحليلااات قااائمیفاار و راااميرزایی( ،)2711رااال ( )1441و

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

جامعه پذیری ت ريرگذار اسات .متغيرهاای زميناهای راا ضاریب  4/247تا رير مساتليم رار

کرسول( ،)1441را یافتههای این تحليق همخوانی دارد .ره این معنا کاه پساران رايش از
دختران ره رفتارهای خرارکاری دست میزنند یا در فعاليتهای خرارکاراناه مشاارکت
دارند .نتایج ره دست آمده از انجام آزمون راين دو متغيار وضاعيت پایگااه اجتمااعی -
اقتصادی را تخریبگرایی ،رارطۀ معنیداری را نشان مایدهاد .هار چاه فارد از پایگااه
اجتماعی  -اقتصادی پایينتری ررخوردار راشد گرایش ره رفتار ونداليستی در او ريشاتر
است .همچنين را راس رفتن پایگاه اجتماعی  -اقتصادی افراد از ميزان تخریبگرایی آنهاا
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کاسته میشود .نتایج این پژوهش را نتایج یافتههای ميرفردی و دیگران( ،)2722مطلاق و
ندری( )2721و خاکوور و حسينی( )2727هم راستا است.
نتایج ره دست آمده از انجام آزمون رين دو متغير ميزان هيجانات روحی  -روانای راا
تخریابگرایای ،رارطاۀ معنایداری را نشاان داد .رناارراین مایتاوان نتيجاه گرفات کاه
هيجانات روحی – روانی ت رير معنایداری در تخریابگرایای دارناد .راا کنتارل منطلای
هيجانات آنی و زودگذر نوجوانان و جوانان میتوان از ميزان تخریبگرایی محيطای تاا
اناادازهای کاساات .یافتااههااای پااژوهش حاضاار دررااارة ایاان متغياار رااا یافتااههااای
محللان(عليوردی نيا و دیگران ،2721 ،خاکوور و حسينی 2727 ،و موسوی و دیگاران،
 )2727همسویی دارد .نتایج ره دست آمده از انجام آزمون رين دو متغير پایگاه فرهنگی
را تخریبگرایی ،رارطۀ معنیداری را نشان میدهد .رنارراین ،میتوان نتيجه گرفات کاه
پایگاه فرهنگی افراد رر گرایش ره تخریبگرایای ت ريرگاذار اسات .و رارطاۀ معناادار و
معکوسی رين این دو وجود دارد ،یعنی هرچاه پایگااه فرهنگای افاراد رااستر رود ميازان
گرایش ره تخریبگرایی کااهش ماییاراد .در ایان مادیریت رعضای از پاژوهشهاا رار

999

مدیریت فرهنگی ت کياد زیاادی دارناد .همساویی نتاایج پاژوهش حاضار راا یافتاههاای
عزیزآرااادی و ارتهاااا( )2722وجااود دارد .نتيجااۀ آزمااون رااين جامعااهپااذیری و
تخریبگرایی رارطۀ معنیداری را نشان میدهد .رناارراین مایتاوان نتيجاه گرفات کاه

جامعهپذیری و تخریبگرایی را یکدیگر رارطۀ معکو

دارند ،ره گوناهای کاه هرچاه

فرایناد جامعاهپاذیری افاراد راه نحاو مطلاوبتاری صاورت گيارد ،از گارایش راه
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تخریبگرایی کاسته مایشاود .نتاایج پاژوهش فتحای ومحمادی( )2724راا نتاایج ایان
پژوهش همخوانی دارد .ررخی کارشناسان تخریبگرایی را نتيجۀ مستليم کيفيت پایين
ررنامهها ،خدمات و سازههای شهری معرفی میکنند و رر اهميت مضاعف آن رر وقوع
خرارکاری ت کيد دارند .طراحی شهری نباید در خدمت تخریبگرایی راشد و تحریک
عوامل محيطی و طراحی شهری را تخریبگرایی ،رارطۀ معنیداری را نشان میدهد .از
آنجایی که این ضریب منفی میراشد ،نشانگر این است کاه راين ایان دو متغيار رارطاۀ
معکوسی وجود دارد ره عبارت دیگار ،هرچاه مطلوريات عوامال محيطای رااستر رود از
مياازان تخریاابگرایاای کاسااته ماایشااود .نتااایج ایاان پااژوهش رااا یافتااههااای یاااووز و
کالگلو( ،)1422فيضی و همکاران ( ،)2713ایران مانش و ريگادلی( )2721و موساوی و
همکاران ( )2727همسویی دارد.
پیشنهادها
را توجه ره نتایج پژوهش و همسو را فرضيات پژوهش ،راهکارها و پيشنهادهای زیر ررای
کاهش آسيبها و خسارتها و پيشگيری از وقوع تخریيبگرایی در فضااهای عماومی
شهر مورد مطالعه ،ارائه مایشاوند -2 :رهباود اساتانداردهای زنادگی شاهری در تماامی
مناطق و محالت شهری و ره ویژه در مناطق و محالت محروم و کمررخوردار را توجه ره
فرضيۀ عوامل محيطی و طراحی شهری -1،افازایش کميات و کيفيات مراکاز تفریحای،
سرگرمی و ورزشی همسو را فرضيۀ هيجانات روحی – روانی -7 ،توجه ريشتر نسابت راه
جامعااهپااذیری نوجوانااان و جوانااان از طریااق خااانوادههااا ،ماادار  ،ماادیریت شااهری و
رسانههای جمعی همراستا را فرضيۀ جامعهپذیری -0،ایجااد و گساترش مراکاز علمای و

شرح تحلیل ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان در فضای عمومی

و تهييج کاررران را موجب شود .نتایج ره دست آماده از انجاام آزماون راين دو متغيار

مذهبی همچون کتارخانهها ،مساجد و پایگااههاای علمای ماوقتی و فصالی راا توجاه راه
فرضيۀ پایگاه فرهنگی -1 ،در پيش گارفتن سابک زنادگی متفااوتی هماراه راا تعامال و
معاشرت توجه ريشتر ره وضعيت اشتغال ،درآمد ،مسکن ،ازدواا و تحصيالت جوانان راا
توجه ره فرضيۀ پایگاه اجنماعی – اقتصاادی -6 ،دادن مسائوليت ريشاتر راه نوجواناان در
اجتماااع ،آمااوزش شااهروندی و ایجاااد ح ا

تعلااق مکااانی در نوجوانااان و جوانااان رااه

خصوص در زمان رحران هویت همسو را متغيرهای زمينهای پژوهش-3،افازایش نظاارت
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و کنترل اجتماعی در اماکن عمومی -1 ،افزایش مشارکت و مسئوليتپذیری اجتماعی،
تبليغ و اطالعرسانی از طریق رساانههاا -2 ،آماوزش فرهنا
نوسازی امکانات شهری ،طراحی شهری را هد

کاهش آرار تخریبی.
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