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چکیده
اين مطالعه با هدف بررسي عوامل جامعهشناختي مؤثر بر گرايش دانشآموزان به ونداليسم انجام شده
است .نوع پيمايش و ابزار مورداستفاده در جمعآوري دادهها در پژوهش حاضر ،پرسشنامهي
محققساخته ميباشد .جامعهي آماري ،دانشآموزان مقطع دبيرستان شهر تهران و حجم نمونه ،بر
اساس فرمول كوكران  083نفر ميباشد كه با روش نمونهگيري خوشهايِ چندمرحلهاي و تصادفي
انتخاب شدهاند .چارچوب نظري پژوهش حاضر را نظريات ناكامي منزلتي كوهن ،فرهنگ طبقهي
پايين ميلر ،بيهنجاري آنومي ،همنشيني افتراقي ساترلند  ،نظريه آنومي و ساختار خانواده و
جامعهپذيري تشکيل دادهاند .به منظور سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و تکنيک
تحليلعاملي استفاده شده است و به منظور بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده
شده است .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار  Spssو  Lisrelصورت گرفت و به منظور
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش دانشآموزان به ونداليسم از آزمون همبستگي پيرسون و مدلسازي
معادالت ساختاري استفاده شد .نتايج تحقيق نشان داد كه متغيرهاي احساس محروميت نسبي ،
احساس بيهنجاري و همنشيني با همساالن بزهکار رابطه معکوس و معناداري با گرايش دانشآموزان
به ونداليسم دارد و متغيرهاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي و جامعهپذيري رابطه مستقيم و معناداري با
گرايش دانشآموزان به ونداليسم دارد .همچنين نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد
كه  13درصد از تعييرات گرايش دانشآموزان به ونداليسم توسط مجموع متغيرهاي مستقل تبيين
ميشود.
كليدواژهها :ونداليسم ،احساس محروميت ،احساس بيهنجاري ،همنشيني با همساالن بزهکار،
جامعهپذيري

پست الکترونيکي نويسنده مسئول:

Sakhaei84@yahoo.com
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بیان مسئله
امروزه با گسترش انقالب صنعتي در اروپا و ساير نقاط جهان ،توسعهي زندگي شهري و
گسترش بيرويهي مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ ،افزايش حاشيهنشيني ،فراواني
مشکالت اقتصادي-اجتماعي و جوانبودن درصد بااليي از افراد جامعه ،دامنهي بسياري از
آسيبهاي اجتماعي ،به لحاظ كمّي و كيفي افزايش يافته است و زمينهي مناسبي براي ابتال به
انواع رفتارهاي انحرافي و بزهکارانه ،بهويژه براي قشر دانشآموز و جوان ،فراهم شده است.
بزهکاري دانشآموزان در گونهها و صور مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي نمايان
ميشود كه در اين تحقيق ،صورت اقتصادي بزهکاري دانشآموزان كه در عرصهي بزه بر ضدّ
اموال عمومي جلوه ميكند ،موردبررسي قرار ميگيرد .در مباحث آسيبهاي اجتماعي ،از اين
نوع رفتار بزهکارانه تحت عنوان پديدهي «ونداليسم» ،بهعنوان يکي از اشکال جديد بزهکاري در
ميان دانشآموزان در چند دههي اخير ،ياد ميشود.
در منابع مربوط به انحرافات اجتماعي ،ونداليسم به مثابه نوعي بزه و از انواع جرائم خُرد
مطرح شده است .بنابراين ،ونداليسم پديدهاي اجتماعي است كه امروزه ،با توسعهي صنعت در
كشورهاي مختلف جهان و با انتقال عوارض آن و گسترش شهرنشيني ،به يک پديدهي جهاني
تبديل گشته است .در همهي جوامع ،ونداليسم در مورد افرادي به كار ميرود كه به تخريب
اموال عمومي در شکلهاي مختلف آن دست ميزنند .از اينرو ،بر اساس شواهد موجود در
جهان و كشور ما ،موضوعات مختلفي در معرض حمله و تخريب عمدي وندالها قرار دارند .در
اين ميان ،مدارس ،وسايل حملونقل عمومي ،ورزشگاهها ،پارکها و خوابگاهها بيشترين
خسارتها را در حملهي وندالها به خود ميبينند و ميزان اين خسارتها نسبت به چند دههي
پيش روندي صعودي داشته است .بهعنوان مثال ،مسئوالن متروي پاريس ،فقط در سال 585
براي تعمير و بازسازي صندليهايي كه مسافران مترو پاره كرده بودند 8 ،ميليون فرانک خرج
كردهاند .شركت اتوبوسراني پاريس نيز شکايت دارد كه هر سال خرابکاران دستكم 9333
شيشهي اتوبوس را در ايستگاهها با تفنگ و سنگ و  ...ميشکنند (محسني تبريزي.)05 : 080 ،
ونداليسم يک روش قابلقبول براي افراد در ابراز سرخوردگي ،انتقامگرفتن ،نشاندادن خشم،
ايجاد هيجان براي يک وضعيت كسالتآور و يا جلبتوجه براي موضوعي خاص ميباشد
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(گارث ايسو  ) 33 :1337 ،كه بسياري از افراد آن را جرمي بسيار جدي براي جوانان تلقي
ميكنند؛ اين جرم منجر به ايجاد خساراتي براي افراد ميشود و هيچ سود مادي براي عامالن آن
ندارد .كوهن يک طبقهبندي كلي از پنج نوع ونداليسم ارائه داده است ) :ونداليسم اكتسابي :فرد
براي بهدستآوردن پول و اموال مرتکب اين نوع ونداليسم ميشود؛  )1ونداليسم ماهرانه :فرد به
صورت آگاهانه ،براي رسيدن به اهدافي مثل ترويج يک ايدئولوژي يا جلبتوجه به خاطر داليل
مختلف ،مرتکب ونداليسم ميشود؛  )0ونداليسم كينهجويانه :فرد براي انتقام يا تالفي مرتکب
ونداليسم ميشود؛  )3ونداليسم مخرب :فرد به خاطر تفريح و كسب لذت از طريق تخريب
اموال ،به ونداليسم روي ميآورد؛  )9ونداليسم نمايشي :فرد مرتکب عمل ونداليستي ميشود ،نه
با هدف تحميل خسارت و آسيبرساندن ،بلکه براي نشاندادن مهارت و قدرت .ساندرز معتقد
است اكثر وندالها در سنين دانشآموزي يا جواني قرار دارند (ساندرز 05 : 58 ،به نقل از
عليوردينيا و همکاران.) 051 ،
خرابکاري را ميتوان جزء بزهکاريهاي ماليم به حساب آورد كه معموالً از ديد مراجع
قضايي قابلاغماض و چشمپوشي است (محبي .)8 : 081 ،متأسفانه آمار دقيقي از هزينهها،
رفتارها و نمونه رفتارهاي ونداليستي در كشور وجود ندارد .از سويي ديگر ،آگاهي و شناخت
ناكافي از اين پديدهي اجتماعي ،كه نتيجهي فقر پژوهشي در اين زمينه است ،باعث شده است
كه مسئوالن ،برنامهريزان آموزشي و متوليان امور اجتماعي نتوانند از بروز رفتارهاي ونداليستي
پيشگيري و يا آن را درمان كنند (محبي .)05 : 081 ،ونداليسم نه تنها بهعنوان كجروي و رفتاري
بزهکارانه ،بلکه به مثابه معضل يا مسئلهاي اجتماعي در بسياري جوامع از سوي صاحبنظران و
آسيبشناسان مطرح شده است( .محسني تبريزي .)03 : 080 ،هرساله خسارتهاي
جبرانناپذيري به امکانات آموزشي وارد مي شود و از آنجاكه هيچگونه برآورد و محاسبهاي در
اين خصوص انجام نميشود ،به صورت نامحسوس است .بنابراين ،شناسايي رفتار تخريبي در
محيط آموزشي و اقدام پيشگيرانه از بروز اين گونه رفتارها ،تاحدودي ميتواند مشکالت
مکانهاي آموزشي را مرتفع سازد و از نظر آموزشي محيطهاي سالمي را براي تربيت
دانشآموزان و نسل آينده به وجود آورد؛ لذا مطالعهي ونداليسم بهعنوان يک آسيب جدي
اجتماعي در ميان نوجوانان اهميت دارد؛ چراكه قشر نوجوان ،در سنين تحصيل بهخصوص
1 Garth Esau
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مقطع متوسطه و شناخت عوامل مؤثر بر بروز اين گونه رفتارها در بين آنها ميتواند بستر مناسبي
را براي كاهش اين رفتارها را در بين آنها فراهم آورد .لذا اين پژوهش درصدد است اوالً
مشخص كند گرايش دانشآموزان به ونداليسم متأثر از كدام عوامل جامعهشناختي است؟ و ثانياً،
در راستاي عوامل شناساييشده ،با ارائهي چه راهکارهايي ميتوان بستر مناسبي را براي كاهش
اينگونه رفتارها فراهم كرد؟

پیشینهی تحقیق
در زمينهي احساس گرايش به ونداليسم و عوامل مؤثر بر آن ،پژوهشهاي معدودي انجام شده
است كه تقريباً همگي به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر گرايش به ونداليسم ميباشند و درصدند
مشخص كنند كه اين عوامل چند درصد از گرايش افراد به ونداليسم را تبيين ميكنند .در ادامه و
در قالب جدول شماره ( ) ،به تحقيقاتي كه مشابه با عنوان و هدف تحقيق حاضر هستند ،اشاره
و نتيجهي آنها گزارش شده است.
جدول ( )1پیشینهی داخلی و خارجی مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر وندالیسم
عنوان

یافتههای پژوهشی

محقق

بررسي جامعهشناختي

وضعيت اقتصادي ،پايينبودن سطح تحصيالت والدين ،جدايي

مطلق و

عوامل مؤثر بر گرايش

والدين ،خشونت در خانواده ،سابقهي مجرميت والدين ،معاشرت با

ندري

دانشآموزان پسر به

دوستان بزهکار ،تبعيض ،عدمرعايت قوانين ،عدمشركت در فعاليتها،

() 051

ونداليسم در محيط

عدماحساس تعلق و فقر فرهنگي ،با گرايش دانشآموزان به ونداليسم

مدارس
نواح و

عوامل اجتماعي و

كوپايي

شخصيتي مؤثر بر گرايش

( ) 05

به ونداليسم

حيدري و
پارسامهر
( ) 05

رابطهي معناداري دارد.
اجتماعيشدن در خانواده و اجتماعيشدن توسط گروه همساالن
تأثيرگذارترين عوامل گرايش به ونداليسم ميباشند.

بررسي عوامل

متغيرهاي وضعيت تحصيلي ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،ارتباط با افراد

جامعهشناختي مؤثر بر

بزهکار ،احساس بيقدرتي ،احساس محروميت نسبي ،احساس انزواي

ونداليسم

اجتماعي و احساس بيهنجاري 3 ،درصد از گرايش جوانان به
ونداليسم را پيشبيني ميكند.
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ادامه جدول ( )1پیشینهی داخلی و خارجی مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر وندالیسم
محقق

یافتههای پژوهشی

عنوان
بررسي عوامل اجتماعي

ميرفردي و

مؤثر بر گرايش به

با افزايش پايگاه اقتصادي-اجتماعي و افزايش سن ،ميزان گرايش

همکاران

ونداليسم در بين

جوانان به ونداليسم كاهش مييابد و متغيرهاي مستقل اين تحقيق %19

( ) 05

دانشآموزان دبيرستاني

از تغييرات گرايش جوانان به ونداليسم را تبيين ميكند.

شهر ياسوج
بين ميزان رفتارهاي ونداليستي با متغيرهايِ ميزان رضايت اجتماعي،
بررسي عوامل اجتماعي

احساس امنيت اجتماعي ،ميزان انسجام و همبستگي اجتماعي و

سياهپوش و

در تبيين رفتارهاي

نيازهاي امنيتي رابطهي منفي و معکوسي وجود دارد و بين متغيرهاي

همکاران

ونداليستي دانشآموزان

ناكافيبودنِ ابزارهاي تأمين امنيت و پايگاه اقتصادي-اجتماعي با ميزان

() 051

دورهي متوسطه شهر

رفتارهاي ونداليستي رابطهي معناداري وجود ندارد .تحليل رگرسيون

انديمشک

نشان داد كه متغيرهاي مستقل %1348 ،از تغييرات ميزان ونداليسم را
تبيين نموده است.

جب
()1335

كنترل اجتماعي،

پيوندهاي محکم اجتماعي مانع انحراف ميشوند ،درحاليكه پيوندهاي

بزهکاري و رفتارهاي

ضعيف انعطافپذيري كمتري نسبت به انحراف دارند .به بياني ديگر،

پرخطر

متاني 1و
لوبوا

0

()1333

فضاي شهري و امنيت

هرچه انسجام و همبستگي بيشتر باشد ،ميزان انحرافات كمتر است.
شهرنشيني ،ارتقاء امنيت و تغيير شرايط اجتماعي و فيزيکي ،بر جرم و
انحراف مؤثرند.

در راستاي بررسي مطالعات داخلي و خارجيِ مرتبط با موضوع تحقيق حاضر ميتوان ذكر
كرد كه در وهلهي نخست ،شواهد مطالعاتي حاكي از اين هستند كه پيرامون مسئلهي گرايش
دانشآموزان به رفتارهاي ونداليستي و عوامل مؤثر بر آن در محيطهاي كالنشهري ،تاكنون
مطالعات قابلتوجهي صورت نگرفته است؛ ثانياً مطالعات انجامشده ،هركدام بر جنبهي خاصي از
عوامل مؤثر بر رفتارهاي ونداليستي متمركز بودهاند .بهعنوان مثال ،برخي از مطالعات به نقش
پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،برخي به پيوندهاي افتراقي با افراد بزرگسال بزهکار ،برخي به
احساس بيهنجاري و احساس محروميت و برخي به نحوهي جامعهپذيري دانشآموزان در گروه
1 Jeb
2 Mtani
3 Lubuva
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هاي خانوادگي و همساالن پرداختهاند .بدين لحاظ ،هيچيک از مطالعات به نحو جامعي عوامل
مؤثر بر ونداليسم را موردبررسي قرار ندادهاند .لذا مزيت اصلي مطالعهي حاضر نسبت به ساير
مطالعات ،ارزيابي جامع عوامل مؤثر بر رفتارهاي ونداليستي دانشآموزان مي باشد كه به شکل
جامع ،موارد مذكور را در برگرفته و به واسطهي مدلسازي معادالت ساختاري ،برازش مدل
نظري و دادههاي تجربي را به ورطهي آزمون گذاشته است.

مبانی نظری
نظریهی آنومی و ساختار خانواده
ويليام گود در اين ديدگاه از مفهوم آنومي استفاده كرده و آن را به سطح خانواده تعميم داده
است .از نظر وي ،خانواده كانون پرورش شخصيت فرد است و هرگونه اختالل در آن ،به
پديدآمدن شخصيت بزهکار و منحرف منجر ميگردد .از نظر ويليام گود ،خانواده وظايفي را در
قبال فرزندان خود بر عهده دارد؛ از جمله تأمين نيازهاي جسمي فرزندان ،شناخت خود و كشف
خويشتن ،يادگيري (از طريق جامعهپذيري) و نقش خانواده بهعنوان منبع رشد (محسني تبريزي،
 .)73 : 080از نظر گود ،اگر اعضاي خانواده نتوانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند ،در اين نهاد
گسيختگي يا آنومي به وجود ميآيد؛ شرايط آنوميک ،ناشي از عوامل مختلفي است كه به آنها
اشاره ميشود ) :نبود پدر و مادر به دليل نامشروعبودن كودک ،فوت ،طالق ،زندانيبودن ،جنگ
و يا اشتغال بيشازحد؛  )1وجود انواع بيماري و نقص عضو در والدين ،اعم از جسمي و رواني،
به گونهاي كه قادر به ايفاي نقش خود نباشند؛  )0وجود روابط ضعيف و غيرعاطفي در ميان
اعضاي خانواده كه گود از آن بهعنوان «خانوادهي توخالي» نام ميبرد .وي معتقد است در اين
شرايط ،اعضاي خانواده از حمايت يکديگر محرومند .ونداليسم را ميتوان مانند اعمال
بزهکارانهي ديگر ،ناشي از اينگونه شرايط آنوميک در خانواده ها دانست (گود.)135 : 091 ،
نظریهی جامعهپذیری
اساس جامعهپذيري بر اين واقعيت استوار است كه كودکِ انسان به صورت ارگانيسم به دنيا
ميآيد و با اخذ و كسبِ مجموعهاي از نگرشها ،ارزشها ،تمايالت ،بيزاريها ،هدفها ،مقاصد
و مفهومي عميق و ناپايدار از اينکه چه نوع شخصي است ،به تدريج به موجودي انساني مبدل
ميشود .او همهي اين ويژگيها را از طريق فراگرد اجتماعيشدن به دست ميآورد .اين فرايند

بررسی عوامل جامعهشناختی موثر بر گرايش دانشآموزان به ونداليسم 655 ...

يادگيري ،او را از حالت حيواني به شخصيت انساني تغيير ميدهد .به عبارت دقيقتر ،هر فرد با
فراگرد اجتماعيشدن ،هنجارهاي گروهي خود را ميآموزد تا جايي كه خودِ مشخصي كه او را
بي همتا ميسازد پديد ميآيد (عالقهبند .) 33 : 083 ،رويکرد جامعهپذيري بر پيوند اجتماعي
تأكيد دارد .خانواده و جامعه ،دو عامل مهم در ايجاد اين پيوند هستند .در اين رويکرد ،جايگاه
خانواده ،آموزشوپرورش ،رسانهها و مقوالت نظارت اجتماعي مورد توجه قرار ميگيرد
(بخارايي .)388 : 081 ،اگر خانواده ،آموزشوپرورش و رسانهها در جامعهپذيركردن افراد دچار
اختالل شوند و با يکديگر تناسبي نداشته باشند ،فرد به عمل انحرافي روي ميآورد (ميرفردي و
همکاران .) 05 ،
نظریهی همنشینی افتراقی ادوین ساترلند
ادوين ساترلند معتقد است كه رفتار انحرافي ،مانند ساير رفتارهاي اجتماعي ،از طريق همنشيني
و پيوستگي با ديگران آموخته ميشود .فرد بزهکار ،انگيزهها و گرايشهاي انحرافي را از طريق
پيوستگي و ارتباط با ديگران فرا ميگيرد .مردم به نسبت همنشيني و ارتباطي كه با قانونشکنان
دارند ،كجرو ميشوند .ادوين ساترلند رفتار بزهکارانه را ناشي از تماس با اشخاص در اثر فرايند
يادگيري ميداند؛ رفتار انحرافي از نظر وي ،روانشناختي يا ارثي نيست ،بلکه مردم در مصاحبت
و معاشرت با همنوايان در طول يک جريان جامعهپذيري ،طغيان و تخطي از هنجارها ر آموخته
و به سوي رفتار انحرافي كشانده خواهند شد( .مطلق و ندري.) 051 ،
نظریهی بیهنجاری آنومی
دوركيم معتقد است كه بررسي بزهکاري ،مانند ساير امور اجتماعي ،در قلمرو جامعهشناسي قرار دارد
و اعتقاد دارد كه جرم پديدهاي طبيعي و اجتماعي است؛ بنابراين ،بزهکاري تابع عوامل اجتماعي
است (آرون .)017 : 077 ،بيهنجاري را ميتوان وضعيتي دانست كه هنجار معيني در جامعه وجود
ندارد كه فرد از آن پيروي كند و او بيريشه عمل ميكند .اين حالت هنگامي رخ ميدهد كه انتظارات
فرهنگي ،با واقعيات اجتماعي ناهماهنگ و ناسازگار است (كوئن.)11 : 071 ،
مرتُن بين بيهنجاري و انحرافات اجتماعي رابطه برقرار ميكند .او دو عامل عمده را از
مشخصات بارز هر جامعه ميداند :يکي اهداف قابلپذيرش و ديگري وسايل موردقبول اجتماع
براي رسيدن به همان اهداف .به نظر وي ،آنومي وقتي رخ ميدهد كه افراد قادر نباشند با
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وسايلي كه جامعه معين كرده است ،به اهداف مربوط دست يابند و عکسالعمل طبيعي به اين
وضعيت ،رويآوردن به كجروي و انحراف است( .شکرريزي .)30 : 071 ،اهميت نظريهي
مرتن در آن است كه او توجه خود را به جنبههاي اجتماعي كجروي معطوف كرده است ،نه
شالودهي بيولوژيک و فردي آن .بدين ترتيب ،ونداليسم نيز همچون همهي كژرفتاريهاي در
انديشه ،در درون فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي پديد ميآيد؛ يعني جامعه از طريق شکاف و
نارسايي بين اهداف مقبول خود و روشهاي مقبول رسيدن به آن اهداف ،فشار عظيمي را به فرد
وارد ميكند و او را به جاي همنوايي ،به كجروي وادار ميكند (محسني تبريزي.)17 : 080 ،
نظریهی ناکامی منزلتی کوهن
كوهن در نظريهي ناكامي منزلتي به مطالعهي جوانان در محيط طبيعي زندگي توجه ميكند كه
جرايم آنان از سه جهت با بزرگساالن متفاوت است؛ هرچند كه اين تفاوتها شامل همهي
جرايم نميشود .اين تفاوتها عبارتند از :غيرماديبودن ،توأم با كينهجويي و خشم و نفي
هنجارهاي اجتماعي (سخاوت .)79 : 080 ،فرض اصلي كوهن بر اين است كه فرد منحرف و
بزهکار و كجرو ،آرمانها و اهداف مقبول اجتماعيِ فرهنگ جامعه را پذيرفته است ،ولي به علت
شکست و يا عدم فرصت مناسب و كافي براي دستيابي به اهداف مقبول و پسنديدهي اجتماعي،
دچار محروميت شده است؛ لذا آرمانهاي موفقيت و اهداف مقبول و متداول جامعه را با
ارزشها و هنجارهاي ديگر براي بهدستآوردن منزلت و وجهه جايگزين ميسازند و در نتيجه،
پارهفرهنگ بزهکار به وجود ميآيد .بدين وسيله افراد مي كوشند تا بر مشکالت فائق آيند
(كوهن .)11 : 599 ،
نظریهی فرهنگ طبقهی پایین میلر
ميلر در نظريهي فرهنگ طبقهي پايين استدالل ميكند كه بر اثر پيروي از رفتارهاي فرهنگي كه
در بردارندهي عناصر اصلي الگوي كلي فرهنگ طبقه پايين است ،خودبهخود از برخي از
هنجارهاي قانوني انحراف به وجود ميآيد .اين انحراف ،در عمل به صور و اشکال متفاوتي
ظاهر ميشود و هدف همهي آنها كسب وجهه و شهرت است؛ زيرا خردهفرهنگ بزهکار،
مخالف فرهنگ غالب كه فرهنگ طبقهي متوسط است ،عمل ميكند .وي دو عامل را در گرايش
دانشآموزان طبقهي پايين به بزهکاري مؤثر ميداند :الف) تمايل به تعلق در گروه همساالن ب)
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موقعيت جواني كه از طريق هنجارهايِ گروهيِ همساالن به مقام و شهرت دست مييابد .بدين
ترتيب ،ونداليسم نيز چون ديگر اشکال بزهکاري ،در چارچوب عناصر اصلي الگوي كلي
فرهنگ طبقهي پايين قابل فهم و شناخت است (احمدي.)71 : 077 ،

چارچوب نظری تحقیق
براساس نظريهي آنومي و ساختار خانواده ،گرايش جوانان به رفتار ونداليستي نتيجهي يک
ساختار خانوادگي گسسته است كه در آن ،خانواده وظايف خود را در قبال فرزندان به خوبي
انجام نميدهد؛ به همين علت ،فرد به سوي خرابکاري گرايش پيدا ميكند .رويکرد جامعهپذيري
عقيده دارد كه نوع جامعهپذيري فرد در خانواده و جامعه ،در بروز رفتار ونداليستي تأثير دارد.
اين نظريهپردازان بر وابستهكردن جوانان به نهادها و سازمانهاي اجتماعي ،مانند خانواده و
مدرسه تأكيد ميورزند .با توجه به اين نظريات ميتوان گفت كه ميشود دانشآموزان را توسط
عوامل جامعهپذيري  -از جمله خانواده ،مدرسه و گروه همساالن  -با جامعه همنوا كرد و آنها را
تحت كنترل قرار داد .بنابراين ،اين نظريات (آنومي و ساختار خانواده و جامعهپذيري) ،رابطهي
بين جامعهپذيري را با رفتار ونداليستي تبيين ميكنند .نظريهي ناكامي منزلتي كوهن و نظريهي
فرهنگ طبقهي پايين ميلر معتقدند كه عمدتاً رفتار انحرافي در ميان افراد طبقهي پايين و محروم
جامعه ،به علت فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و نابرابريهاي موجود در جامعه اتفاق مي افتد.
به اعتقاد آنها ،اعضاي طبقات محروم جامعه ،در حوزههاي فقيرنشين و حاشيهي شهرها سکونت
دارند و سطوح زندگي آنها از نظر مسکن ،تغذيه ،آموزش ،بهداشت ،سواد ،شغل و پايگاه
اقتصادي اجتماعي در سطح پاييني قرار دارد .بنابراين ،جوانان اين طبقه در رسيدن به اهداف
خود احساس ناكامي و ناتواني ميكنند و در نتيجه ،تجربهي چنين محروميتي باعث ميشود كه
براي تأمين نيازهاي رواني خود ،دست به رفتار انحرافي بزنند .به اين ترتيب ،بر اساس نظريهي
ناكامي منزلتي كوهن ،ميتوان رابطهي ميان احساس محروميت با رفتارهاي خرابکارانه را و بر
اساس نظريهي فرهنگ طبقهي پايين ميلر ،ميتوان رابطهي بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي با رفتار
خرابکارانه را تبيين نمود .همچنين بر اساس نظريهي بيهنجاري آنومي ،ميتوان رابطهي بين
احساس بيهنجاري با رفتار خرابکارانه را تبيين نمود و بر اساس نظريهي همنشيني افتراقي
ادوين ساترلند ،ميتوان رابطهي بين همنشيني با همساالن بزهکار با رفتار خرابکارانه را تبيين
كرد.
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جدول( )2تلخیص رویکردهای مطرح در تبیین گرایش به وندالیسم و فرضیات تحقیق بر مبنای
استراتژی قیاسی
مفهوم اصلی تبیین کننده

نظریه

گرایش به وندالیسم

ناكامي منزلتي كوهن

احساس محروميت نسبي

فرهنگ طبقهي پايين ميلر

پايگاه اقتصادي-اجتماعي

بيهنجاري آنومي

احساس بيهنجاري

همنشيني افتراقي ساترلند
نظريهي آنومي و ساختار
خانواده و جامعهپذيري

همنشيني با همساالن
بزهکار
جامعهپذيري

فرضیه
بين احساس محروميت نسبي دانشآموزان و
گرايش آنان به ونداليسم رابطه وجود دارد.
بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشآموزان و
گرايش آنان به ونداليسم رابطه وجود دارد.
بين احساس بيهنجاري دانشآموزان و گرايش
آنان به ونداليسم رابطه وجود دارد.
بين ميزان همنشيني با همساالن بزهکار و گرايش
دانشآموزان به ونداليسم رابطه وجود دارد.
بين جامعهپذيري دانشآموزان و گرايش آنان به
ونداليسم رابطه وجود دارد.

در مجموع ميتوان گفت در چارچوب نظري اين تحقيق ،از تركيبي از نظرياتِ ذكرشده،
براي تبيين فرضيات موجود استفاده شده است كه در قالب مدل نظري زير ارائه شده است.

شکل ( )1مدل تحلیلی عوامل مؤثر بر گرایش دانشآموزان به وندالیسم
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روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر در زمرهي تحقيقات كمي است كه از حيث هدف ،كاربردي و از حيث ماهيت،
توصيفي و تحليلي و با توجه به معيار زمان ،پيمايشي و بهصورت مقطعي انجام شده است .در
اين پژوهش ،براي جمعآوري اطالعات از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شده است؛ براي
مطالعهي نظريهها و كسب اطالعات ،به منابع و اسناد رجوع شده است و تکنيک استفادهشده در
بخش ميداني ،پرسشنامهي محققساخته است.
جامعهي آماري اين تحقيق كليهي دانشآموزان دبيرستاني شهر تهران در سال  059است.
براي انتخاب حجم نمونهي تحقيق در بين افراد جامعهي آماري ،از فرمول عمومي كوكران
استفاده شده است؛ لذا حجم نمونهي تحقيق ،طبق فرمول مذكور برابر خواهد شد با:

(1.96) 2 0.5 * 0.5
n
 384
(0.05) 2
بدينترتيب بر طبق محاسبهي فرمول كوكران ،تعداد  n = 083نفر بهعنوان حجم نمونه به
دست آمد .پس از انتخاب حجم نمونه ،به روش نمونهگيري خوشهاي در وهلهي اول بر اساس
مناطق چندگانهي شهرداري ،شهر تهران به  9پهنه تقسيمبندي شد .مبناي اين تقسيمبندي بر
اساس سطح توسعهيافتگي فرهنگي-اجتماعي و اقتصادي مناطق است (موسايي) 081 ،؛ بدين
معنا كه مناطق  ،1،0،1در پهنهي اول ،مناطق  3،9، ،1 ،11در پهنهي دوم ،مناطق 7، 1، 0، 8
در پهنهي سوم ،مناطق  3، 3، 9، 1،13در پهنهي چهارم و مناطق  8،5، 7، 5در پهنهي پنجم
قرار دارند .سپس ،از هر پهنه يک منطقه بهشيوهي تصادفي ساده انتخاب گرديد (مناطق،9 ، :
 1 ، 0و  ) 5و در هر منطقه ،بهصورت تصادفي پرسشنامه توزيع شد و به جمعآوري اطالعات
پرداخته شد.
ابزار جمعآوري اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامهي محققساخته است .براي بررسي
پايايي  ،از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن در پرسشنامه ،براي همهي شاخصهاي
تحقيق ،بزرگتر از  3473به دست آمد و از آنجاكه مقدار آلفايِ بيشتر از 3473نشاندهندهي
همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است ،بدين ترتيب ميتوان گفت
كه ابزارهاي سنجش از قابليتاعتماد و يا پايايي الزم برخوردارند.
1 Reliability
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جدول ( )3ضرایب پایایی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر
احساس محروميت نسبي
همنشيني با همساالن بزهکار
جامعهپذيري
پايگاه اقتصادي-اجتماعي
احساس بيهنجاري
گرايش به ونداليسم

آلفای کرونباخ
3478
3471
348
3479
3481
3478

همچنين براي سنجش روايي ابزار سنجش ،از روايي صوري( 1استفاده از نظر كارشناسان و
متخصصان ذيربط) استفاده شده است و اصالح محتوايي و تناسب متغيرها با سؤاالت انجام
شد .اين تحقيق از روايي سازه 0نيز بهره برده است؛ زيرا در آن از تحليل عاملي تأييدي 3به كمک
نرم افزار مدلسازي معادالت ساختاري 9ليزرل كمک گرفته شده كه نتايج آن به قرار زير است:

1 Validity
2 Face Validity
3 Construct Validity
)4 Comfirmatory Factor Analysis (CFA
)5 Structural Equation Modeling (SEM
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جدول ( : )4شاخصهای برازش مدل سنجش متغیرهای اصلی تحقیق
نام اختصاری مقدار حد مطلوب تفسیر
معیارهای برازش مدل
ردیف
مطلوب
>0
1435
نسبت كاي دو به درجهي آزادي
χ2/df
مطلوب
<3453
3457
شاخص نيکويي برازش
1
GFI
مطلوب
<3453
3459
شاخص نيکويي برازش تعديلشده
0
AGFI
مطلوب
<3453
3451
شاخص برازش هنجارشده
0
NFI
مطلوب
<3453
3450
شاخص برازش تطبيقي
3
CFI
 3433حدود صفر مطلوب
ريشهي مجذور ماندهها
9
RMR
مطلوب
>3438
34301
ريشهي ميانگين مربعات خطاي تقريب
1
RMSEA

با توجه به اينکه تمامي بارهاي عاملي مدل سنجش فوقالذكر ،باالتر از  340و در نتيجه
مطلوب ميباشند و همچنين با توجه به شاخصهاي برازش جدول شماره ( ،)3ميتوان گفت
معرفهاي انتخابشده براي سنجش شاخص مفاهيم اصلي تحقيق از اعتبار الزم برخوردارند و
به خوبي ميتوانند متغيرهاي اصلي تحقيق را بسنجند.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
در جدول زير ،تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ارائه شده است.
جدول ( )5تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

همنشيني با همساالن بزهکار

احساس محروميت
نسبي

مفهوم

تعریف نظری
از اختالف بين آنچه فرد مي خواهد و انتظاار دارد
با آنچه به دست ميآورد و همچنين در مقايسه باا
ديگراني كاه او شارايط خاود را باا آنهاا مقايساه
ميكند ،ايجاد مايشاود و ممکان اسات شاخص
دچار حالتي از احساس محروميت شود (كاوهن،
)1339
منظور از متغيار همنشايني باا همسااالن بزهکاار،
نشست و برخواست و تعامل دانش آماوزان باا آن
دسته از دوستان ،همساالن و يا ساير افاراد اسات
كه سابقه ي بزهکااري و ياا گرايشاات بزهکاراناه
دارند و شامل همنشيني باا افارادي ماي شاود كاه
سابقه ي فرار از منزل ،دزدي ،مصرف مواد مخادر
و ...دارند (مارت)1338 ،

تعریف عملیاتی
در اين تحقيق ،به وسايلهي معارفهااي زيار
عملياتي و موردسنجش قرار گرفت.
)وضاااع زنااادگي )1درآماااد )0مساااکن
)3تحصيالت )9رفاه زندگي

همنشيني با همسااالن بزهکاار ،باا اساتفاده از
مقياس  3سؤالي اندازه گيري شد .اين مقيااس
توسط پاساکال و همکااران ( )1330طراحاي
شااده اساات و سااؤاالت آن دربااارهي ارتباااط
نوجوانان با همسااالني اسات كاه رفتارهاايي
چون شركت در نزاع و سوءمصرف موادمخدر
را دارند.
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ادامه جدول ( )5تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
مفهوم

تعریف عملیاتی

تعریف نظری

جامعهپذيري

جامعه پذيري فرايندي است رواني-اجتماعي كه در اين پژوهش ،متغير جامعه پذيري از طريق
بر پاياهي آن ،شخصايت اساساي تحات تاأثير

 9سؤال در زمينه ي نقاش الگاويي خاانواده،

محاايط ،بااهويااژه نهادهاااي تربيتااي ،دينااي و تنبيه و تشويق خاانواده ،حمايات اجتمااعي
خانوادگي شکل ميپذيرد (بيرو)010 : 079 ،

خااانواده و ساااخت قاادرت در خااانواده ،در
دامنه ي پنج گزينه اي ليکرت (از خيلاي كام

پايگاه اقتصادي-

اجتماعي

تا خيلي زياد) سنجيده شده است.
موفقيت و اعتبار فارد در جامعاه ،باا توجاه باه

در اياان تحقيااق ،از طريااق معاارفهاااي

موقعيت مالي-اجتماعي وي ،پايگاه اقتصاادي-

تحصيالت والدين ،شاغل والادين و درآماد

اجتماعي او ناميده مي شود (قائمي فر و ميرزايي ،ماهيانهي خانواده زير عملياتي شده است.
)58 : 088

احساس بيهنجاري

بي هنجاري داللت بر وضاعيتي دارد كاه در آن ،در اين پاژوهش از طرياق  9ساؤال (ميازان
هنجارهاي اجتماعي كه رفتاار فاردي را انتظاام

ابهااام و ترديااد در باورهااا و عقايااد ،مياازان

مي بخشند ،از هم گسيخته اند ياا تاأثير خاود را احسااااس ضاااعف در هنجارهاااا و نظاااام
به عنوان قاعاده ي رفتاار از دسات داده اناد؛ باه اجتماعي ،ميزان احساس ضعف در تعهاد و
احساااس فاارد در چنااين شاارايطي احساااس وفاااداري و )...در قالااب طيااف ليکاارت ،از
بيهنجاري گويند (سليماني ،نايبي) 05 ،

اصالً ( )3تا خيلي زياد ( ،)9ميازان گارايش
دانشآموزان به ونداليسم عملياتي شد.

گرايش به ونداليسم

گرايش به تخريب عمدي آثار فرهنگيِ با ارزش

در اين پژوهش از طريق  3سؤال (گارايش

يااا امااوال عمااومي اساات كااه يااک ناهنجاااري به تخريب وسايل حمل ونقل عمومي ،فضاي
اجتمااعي بااه حساااب مااي آيااد (عزيااز آبااادي ساابز ،ديوارنويسااي و )...در قالااب طيااف
فراهاني ،ابتهاج.) 05 ،

ليکاارت ،از اص االً ( )3تااا خيلااي زياااد (،)9
ميزان گارايش داناش آماوزان باه ونداليسام
عملياتي شد.
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
سیمای آماری پاسخگویان
از نظر تركيب جنسي %9 ،از پاسخگويان پسر و  %35دختر هستند؛ از نظر وضعيت تحصيالت،
بيشتر پاسخگويان از پايهي سوم دبيرستان ( )%33بودهاند .ميانگين سني پاسخگويانِ جمعيت
موردمطالعه  1سال است و از نظر پايگاه اقتصادي-اجتماعي نيز بيش از نيمي از افراد ()9347
از پايگاه متوسطي برخوردارند.
جدول ( )5توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگیهای زمینهای
F

%

دختر

87

3847

پسر

57

9 40

384

111

01

0343

پايهي اول

33

11

پايهي دوم

3

1841

9
سال
1
سن

سال
7
سال
8
سال
کل

پايين

03

0045

متوسط

1 3

9347

باال

33

49

384

111

71

848

81

1143

کل

11.14

31
384

-

111

1..1

تحصیالت

کل

-

SD

پايگاه

جنس

متغیر

M

متغیر

F

%

پايهي سوم

17

3049

پيشدانشگاهي

95

943

کل

384

111

M

-

-

SD

-

-

یافتههای توصیفی شاخصهای تحقیق
بر طبق اطالعات جدول شمارهي ( ،)1نتايج توصيفي شاخصهاي تحقيق حاكي از اين است كه
ميزان گرايش به رفتار ونداليستي در جمعيت نمونهي تحقيق متوسط روبهپايين است ،بهطوريكه
ميزان گرايش به رفتار ونداليستيِ بيش از دو سوم پاسخگويان ( 78درصد) متوسط روبهپايين
ارزيابي شده است .يافتههاي توصيفي متغيرهاي مستقل نيز حاكي از اين است كه ميزان احساس
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محروميت نسبيِ بيش از يک سوم پاسخگويان ( )%05در حد زياد است و بيش از يک چهارم
پاسخگويان ( )%17به ميزان زيادي احساس بيهنجاري ميكردهاند .فرايند جامعهپذيريِ بيشتر
پاسخگويان مطلوب ارزيابي شده است .همنشيني پاسخگويان جمعيت موردمطالعه با همساالن
بزهکار در حد متوسطِ روبهبااليي ارزيابي شده است و از نظر فرايند جامعهپذيري نيز بيشتر
وضعيت بينابيني داشتهاند.
جدول ( )1توزیع نسبی پاسخگویان برحسب شاخصهای تحقیق
ردیف

شاخص
گرايش به رفتار ونداليستي

1

همنشيني با همساالن بزهکار

0

احساس محروميت نسبي

3

احساس بيهنجاري

کم
f

124

175

85

%

0140

3941

114

9

384
100

f

71

88

13

384

%

548

35

0 41

100

f

30

50

38

384

%

41

9340

0849

100

f

13

91

33

384

%

شاخص
جامعهپذيري

متوسط

زیاد

کل

0140

3341

174

100

نامطلوب

بینابین

مطلوب

کل

f

87

89

1

384

%

1141

3841

1541

100

یافتههای استنباطی
بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و گرایش به رفتار وندالیستی
جدول زير نتايج آزمون فرضيات تحقيق و رابطهي بين متغيرهاي مستقل (احساس محروميت
نسبي ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،احساس بيهنجاري ،همنشيني با همساالن بزهکار و
جامعهپذيري دانشآموزان) با متغير وابسته (گرايش به رفتار ونداليستي) را به كمک ضريب
همبستگي پيرسون ،با درنظرگرفتن مالحظات آماري الزم (كميبودن مقياس متغيرها ،نرمالبودن
توزيع دادهها و خطيبودن رابطهي بين متغيرها) سنجيده است .ضرايب همبستگي مندرج در اين
جدول حاكي از اين است كه احساس محروميت نسبي ،احساس بيهنجاري و همنشيني با
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همساالن بزهکار با گرايش به رفتار ونداليستي رابطهي مستقيم و معناداري دارند؛ به اين نحو كه
با افزايش احساس محروميت نسبي ،احساس بيهنجاري و همنشيني با همساالن بزهکار در بين
دانشآموزان ،ميزان گرايش آنان به رفتار ونداليستي نيز افزايش مييابد؛ اين در حالي است كه دو
متغير پايگاه اقتصادي-اجتماعي و جامعهپذيري ،با گرايش به رفتار ونداليستي رابطهي معکوس و
معناداري دارند؛ بهطوريكه با افزايش پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشآموزان و افزايش مطلوبيت
جامعهپذيري دانشآموزان ،ميزان گرايش آنان به رفتار ونداليستي نيز كاهش مييابد .الزم به ذكر
است كه جامعهپذيري دانشآموزان ،قويترين رابطه ( )-34958را با گرايش به رفتار ونداليستي
دارد و پس از آن ،احساس محروميت نسبي ( )34938و همنشيني با همساالن بزهکار ()34353
قرار دارند.
جدول ( :).آزمون فرضیات تحقیق و میزان ضریب همبستگی پیرسون
فرضیه

ردیف

رابطهي بين احساس محروميت نسبي دانشآموزان و گرايش آنان به
ونداليسم
رابطهي بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشآموزان و گرايش آنان
به ونداليسم
رابطهي بين احساس بيهنجاري دانشآموزان و گرايش آنان به
ونداليسم
رابطهي بين همنشيني با همساالن بزهکار و گرايش دانشآموزان به
ونداليسم
رابطهي بين جامعهپذيري دانشآموزان و گرايش آنان به ونداليسم

1
0
3
9

ضریب همبستگی
پیرسون
**34938
**

-3433

**34085
**34353
**-34958

**

معنادار در سطح 343

مدل معادالت ساختاری
نتايج تحليل معادالت ساختاري در نمودار زير منعکس شده است .با توجه به اينکه ضريب
معنيداري فرضيات مدل همگي تحقيق باالي  451بوده است ،ميتوان گفت همهي فرضيات
مدل تأييد ميشود :احساس محروميت نسبي (با ضريب  ،)3435احساس بيهنجاري (با ضريب
 )3403و همنشيني با همساالن بزهکاري (با ضريب  )3431تأثير مستقيم و معناداري بر گرايش
دانشآموزان بر رفتار ونداليستي دارند ،بهنحويكه با افزايش هر يک از متغيرهاي مذكور ،گرايش
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دانشآموزان بر رفتار ونداليستي نيز بيشتر ميشود .همچنين نتايج اجراي مدل مفهومي حاكي از
اين است كه دو متغير جامعهپذيري (با ضريب  )-3490و پايگاه اقتصادي-اجتماعي (با ضريب
 )-3431تأثير كاهنده بر گرايش دانشآموزان بر رفتار ونداليستي دارند.

مدل ( :)1مدل معادلهی ساختاری عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار وندالیستی (در حالت استاندارد)

جدول ( :)8نتایج اجرای مدل ساختاری عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به رفتار وندالیستی
مبدأ
فرضیه

رابطه:

مقصد رابطه:

متغیرهای نهفتهی مستقل

متغیر نهفتهی وابسته

(یامتغیرهای )ζ

(یامتغیر )η

H2

پايگاه اقتصادي-اجتماعي

H3

احساس بيهنجاري

H4

همنشيني با همساالن بزهکار

H5

جامعهپذيري دانشآموزان

گرایش به رفتار وندالیستی

H1

احساس محروميت نسبي

ضریب استاندارد

ضریب معنیداری

)(β

)(t-value

سطح
معنیداری(P-

تأیید/رد

)Value

3435

1481

3433

تأیید

-3431

-9481

3433

تأیید

3403

34 1

3433

تأئید

3431

1415

3433

تأیید

-3490

-7418

3433

تأیید

ضریب تعیین
()R-Square

%24
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نتايج حاصل از شاخصهاي برازش مدل در جدول شمارهي ( )5آمده است كه بر اساس
آن ،مقدار  x1/dfمحاسبه شده  483است؛ وجود  x1/dfكوچکتر از  ،0نشاندهندهي برازش
مناسب مدل است .همچنين ريشهي خطاي ميانگين مجذوراتِ تقريب ( )RMSEAميبايد كمتر
از  3438باشد كه در مدل ارائهشده ،اين مقدار برابر  34301است .ميزان مؤلفههاي  GFIو

AGFI

و  NFIو  CFIو  IFIو  RFIنيز بايد بيشتر از  3453باشد كه در مدل تحت بررسي ،به ترتيب
برابر  3457و  3459و  3455و  3455و  3458و  3455است .همچنين مقدار  RMRنيز بايد
كوچکتر از  3439باشد كه در مدل تحت بررسي برابر  343 7است .با توجه به شاخصها و
خروجيهاي نرمافزار ليزرل ميتوان گفت كه دادهها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخصهاي
ارائهشده نشاندهندهي اين موضوعاند كه در مجموع ،مدل ارائهشده مدل مناسبي است و
دادههاي تجربي اصطالحاً به خوبي با آن منطبق ميباشند.
جدول ( )9شاخصهای برازش مدل
معيارهاي برازش مدل

نام اختصاري

مقدار

حد مطلوب

تفسير

رديف

نسبت كاي دو به درجهي آزادي

χ2/df

41

>0

مطلوب

شاخص نيکويي برازش

GFI

3457

<3453

مطلوب

AGFI

3459

<3453
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<3453

مطلوب

1

شاخص برازش نسبي
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ريشهي مجذور ماندهها
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343 7

حدود صفر

مطلوب

RMSEA

34301

>3438

مطلوب

1

شاخص نيکويي برازش

0

8

تعديلشده

ريشهي ميانگين مربعات خطاي
تقريب

نتیجه گیری
بحث در مورد پديدهي اجتماعي-فرهنگي ونداليسم مبحثي نو و جديد نيست و همانطور كه از
نام آن پيداست ،اصطالح جديدي نميباشد و مربوط به سالها و حتي قرون گذشته است .اين
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پديدهي اجتماعي-فرهنگي از جمله عوامل تخريب امکانات و وسايل عمومي در شهرهاست كه
در چند سال اخير تحقيقات فراواني براي تعريف و پيشگيري از آن به عمل آمده است؛ ولي
متأسفانه روند رشد آن نه تنها كاهش نيافته است بلکه روزبهروز بيشتر و فراگيرتر شده و حتي
به مناطق روستايي و با تراكم جمعيتي پايين نيز كشيده ميشود .در پژوهش حاضر كه به منظور
بررسي عوامل جامعهشناختي مؤثر در گرايش دانشآموزان دبيرستاني شهر تهران به ونداليسم
انجام شده است ،پس از طي مراحل مقدماتي و مرور پژوهشها و تحقيقات انجامشدهي داخلي
و خارجي و همچنين مرور نظريات مختلف در زمينهي انحرافات اجتماعي ،يک رويکرد تركيبي
شامل نظريهي آنومي و ساختار خانواده ،رويکرد جامعهپذيري ،بيهنجاري آنومي ،ناكامي منزلتي،
فرهنگ طبقهي پايين و همنشيني افتراقي براي تبيين اين موضوع برگزيده شد و براي تأييد يا رد
فرضيات ،از طريق پرسشنامهي خودگزارشي در يک نمونهي  083نفري از دانشآموزان
دبيرستاني شهر تهران ،دادههاي موردنياز جمعآوري و سپس با استفاده از تکنيکهاي آماري،
تجزيه و تحليل شدند.
يکي از نتايج اين پژوهش ،رابطهي معکوس بين جامعهپذيري با گرايش به رفتار ونداليستي
بود؛ در اين ارتباط بايد گفت جامعهپذيري جرياني است كه فرد را عمالً با زندگي گروهي
همساز ميكند .فردِ جامعهپذير كسي است كه بر اثر همنواشدن با هنجارهاي گروهي ،وظايف
گروهي را پذيرفته و راههاي همکاري را شناخته و بدين سبب داراي رفتاري گروهپسند شده
است .بنابراين ،جامعه ميكوشد كه اعضاي جديد خود را در جريان جامعهپذيري با موازين
مقبول جامعه كه همان هنجارها هستند ،همنوا كند و باز به همين سبب است كه اعضاي ناهمساز
و هنجارشکن را نابهنجار و كجرو مينامد .يکي از عوامل جامعهپذيري و از مهمترين آنها،
خانواده است .شخصي كه كودكي يا نوجواني خود را نزد كسي غير از پدر و مادر خود گذرانده
است و يا پدر و مادر وي به دليل طالق يا فوتِ يکي از آنها از هم جدا بودهاند ،يا در خانوادهي او
همواره درگيري و بحث بوده است ،آسيبپذيرتر بوده و معموالً امکان ناسازگاري و گرايش او به
انحراف بيشتر است .عامل ديگر جامعهپذيري فرد ،مدرسه است؛ اگر فرد در مدرسه با ارزشهاي
جامعه و ارزشهايي كه در خانواده بهعنوان ارزشهاي موردقبول جامعه فراگرفته است ،همنوا
شود و اين ارزشها را دروني كند ،امکان گرايش او به رفتارهاي انحرافي كاسته ميشود .از سوي
ديگر ،همچنانکه كه كودكان بزرگتر ميشوند ،وقت بيشتر و بيشتري را در معاشرت با همساالن
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خود ميگذرانند؛ كساني كه از لحاظ سني و خصوصيات اجتماعيِ ديگر با نوجوان برابرند ،يکي
ديگر از عواملي محسوب ميشوند كه در جامعهپذيرشدن او نقش دارند .همزمان با افزايش تأثير
گروه همساالن ،تأثير والدين كاهش مييابد .كاهش تأثير والدين بهويژه در جوامع نوين صنعتي،
يعني جايي كه بسياري از والدين دور از خانه كار ميكنند ،بيشتر است .تأثير گروه همساالن ،هنگام
بلوغ به اوج خود ميرسد؛ يعني زماني كه جوانان آمادهي تشکيل خردهفرهنگي متمايز از سليقهها،
فعاليتهاي اوقات فراغت ،پوشش ،زبان مخصوص نمادها ،ارزشها و قهرمانيهاي خاص خود
است .در اين هنگام ،كسب محبوبيت و موردپسند واقعشدن يکي از اهداف مهم نوجوانان ميشود
و پذيرش ارزشهاي گروه همساالن به طور وسيعي به پذيرش فرد در آن گروه كمک ميكند؛ لذا
فرد ممکن است براي پذيرش در گروه همسال خود ،ارزشهايي را بپذيرد كه از نظر جامعه
موردقبول نباشد و با عمل به آنها منحرف به حساب آيد .از اينروست كه نتايج اين تحقيق نيز بر
رابطهي مستقيمِ بين همنشيني با همساالن بزهکار و گرايش نوجوانان به ونداليسم اشاره داشته
است.
در مورد متغير پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،اين فرضيه موردقبول اكثر محققان است كه طبقات
اقتصادي-اجتماعي پايين ،ميزان بيشتري از رفتارهاي خرابکارانه را نسبت به طبقات متوسط و
باال مرتکب ميشوند و تأييدكنندهي نتايج كسبشده در اين پژوهش است .به عبارت ديگر،
هرچه فرد پايگاه اقتصادي-اجتماعي پايينتري داشته باشد ،گرايش به رفتار ونداليستي در او
بيشتر است.
يکي ديگر از نتايج اين تحقيق ،رابطهي مستقيم بين احساس بيهنجاري با گرايش به رفتار
ونداليستي بود؛ در اين ارتباط بايد گفت احساس بيهنجاري زماني رخ ميدهد كه فرد ،راه
مقبولِ رسيدن به هدف را مسدود ميداند ،بنابراين راهي را انتخاب ميكند كه جامعه آن را نفي
كرده است .درنتيجه ،احساس بيهنجاري نيز بهعنوان يک متغير براي تبيين گرايش دانشآموزان
به رفتار ونداليستي در نظر گرفته شد.
همچنين وجود رابطهي مستقيم بين احساس محروميت نسبي با گرايش به رفتار ونداليستي،
يکي ديگر از نتايج كسبشدهي پژوهش حاضر است؛ در تبيين احتمالي اين يافتهي پژوهشي مي
توان گفت هر نوع احساس منفي ،خشم را افزايش ميدهد؛ خشم نيز حس صدمهديدن و بي
عدالتي را افزايش ميدهد و همينطور تمايل به انتقام را به وجود ميآورد و افراد را براي عمل
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كردن بر ميانگيزاند و موانع آن را نيز كاهش ميدهد .احساسات منفي ،سطح آسيبِ احساسي
افراد را افزايش داده و به آنها براي كنش نيرو ميبخشد .احساسات منفي يک حس قدرت فوري
و تمايل به انتقام را ايجاد ميكند .به اين دليل است كه احساسات منفي مانند احساس محروميت
نسبي منجر به رفتار بزهکارانه ميشود.
وقتي فرد احساس محروميت ميكند ،احتماالً به خشونت روي ميآورد؛ چون احساس
ميكند جامعه در مقابل توزيع امکانات ،ناعادالنه عمل كرده است؛ از اينرو گرايش افراد به
رفتار ونداليستي نيز بيشتر ميشود.

پیشنهادات
 با توجه به اينکه وجود ونداليسم در مدارس انکارناپذير است و فراگيري آن در سطح جامعهمحتمل ،بدين ترتيب ،اين مسئله شايان توجه است .پيشنهاد ميگردد مسئوالن مدارس در
ريشهيابي اين رفتارها اقدامات الزم را انجام داده و راهکارهاي عمليِ ويژه را در مدارس
جدي بگيرند .با توجه به اينکه شايعترين نوع رفتارهاي تخريبي ،هدردادن وسايل آموزشي
مانند گچ ،پاکكن ،ماژيک ،خطكشيدن روي ميز و صندلي و ديوارها يا كندن گچ ديوارها،
نوشتن مطلب در مجالت و كتابهاي كتابخانه ،نوشتن يادگاري روي تنهي درختان و كندن
بوتهها در مدرسه بوده است ،مسئوالن مدرسه اطالع داشته باشند كه اين گونه رفتارها بيشتر
مورد حمله دانشآموزان قرار ميگيرند.
 با توجه به يافتههاي تحليلي ،پيشنهاد ميگردد به خواستهها و نيازهاي جوانان از طرفخانواده و مسئوالن مدرسه توجه زيادي شود؛ حتي مسئوالن مدارس سعي كنند از
پيشنهادات و انتقادات دانشآموزان استقبال نموده و برنامههاي آموزشي و اردوهايي علمي-
تفريحي را جهت تشويق دانشآموزان در امر تحصيل برگزار كنند .همچنين مسئوالن مدرسه
و خانوادهي نوجوانان ،روحيهي مسئوليتپذيري و رعايت مقررات مدرسه و جامعه را در
آنان تقويت كنند .تقويت گسترهي شبکهي ارتباطي در مدرسه و پيوندهاي اجتماعي ،باعث
ميشود نوجوانان نسبت به محيط مدرسه احساس بيگانگي نکنند و احساساتي چون
بيمعنايي ،بيزاري ،تنفر و بيهنجاري در بين آنها كاسته شود.
 پيشنهاد ميشود دستورات و ضمانتهاي قانوني تنظيم گردد كه با جريمهي فوري افرادخرابکار و بازخواست آنها ،احتمال روآوري مجدد آنها به تخريب اموال مدرسه كاهش يابد.
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 مسئوالن مدرسه در برنامههاي آموزشي ،دانشآموزان را نسبت به پيامدهاي رفتارهايشان،بهويژه رفتارهاي تخريبي ،آگاه كنند؛ چراكه اگر آگاهي دانشآموزان افزايش پيدا كند،
پيامدهاي احتمالي ناشي از رفتار تخريبي را موردتوجه قرار ميدهند و در نتيجه به رفتارهاي
تخريبي روي نميآورند .اين امر ،آگاهي وندالهاي بالقوّه را نيز نسبت به خسارتها و ديگر
پيامدهاي ناشي از رفتارهاي ونداليستي افزايش داده و مانع بالفعلشدن اين گرايش ميشود.
 تحقق اهداف دانشآموزان در سن نوجواني بيشتر توسط خانوادهها امکانپذير ميشود وشرايط ناكامكننده چندان به چشم نميخورد .اين مهم ،با افزايش سن وجوه متفاوتي دارد و
ميزان ناكامي باال ميرود كه اين خود به احساس بيگانگي فرد نيز دامن ميزند .از اينرو
خانوادهها سعي كنند در تحقق امکانات موفقيت در آينده براي نوجوانان موفقتر عمل كنند
كه بر همين سياق ،بيشتر ميتوانند نوجوانان و جوانان را با جامعه همنوا سازند .در حاليكه
خانوادههايي كه چنين توانايي را ندارند كمتر ميتوانند از نوجوانان خود انتظار همنوايي
داشته باشند .با وجود اين ،مراقبت و كمکهاي روانشناختي بيشتر ،ميتواند ياراي نوجوانان
در سن خطر باشد.
 پژوهش حاضر يک بررسي مقدماتي براي تبيين برخي عوامل مؤثر بر ونداليسم است .تأكيدمحققين در تحقيق حاضر بر متغيرهاي احساس محروميت نسبي ،احساس بيهنجاري،
پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،جامعهپذيري و همنشيني با افراد بزهکار ميباشد و مشخص شد
كه اين متغيرها ،يک چهارم تغييرات گرايش دانشآموزان به رفتارهاي ونداليستي را تبيين
نمودهاند؛ لذا مسلماً متغيرهاي ديگري نيز ميتوانند گرايش دانشآموزان به رفتارهاي
ونداليستي را تبيين نمايند كه بررسي آنها نيازمند تحقيقات گستردهتر و جامعتري است.
 يکي از شيوههاي تشخيص عوامل مؤثر و كليدي بر ونداليسم ،مقايسهي اين عوامل در بين دوگروه متفاوت ،يعني گروه آزمايشي و كنترل است؛ پيشنهاد ميشود در تحقيق ديگري ،عوامل
در بين دو گروه تخريبگر و غيرتخريبگر مورد تحليل و مداقه قرار گيرد.
 با توجه به اينکه اكثر تحقيقات انجامشده در اين موضوع در ايران ،با استفاده از روش كميبوده است و تحقيقات كيفي بهندرت به چشم ميخورد ،پيشنهاد ميشود براي بررسي دقيق
ابعاد پديدهي «ونداليسم» و عوامل مؤثر بر آن ،تحقيقات بعدي به صورت كيفي  -با
سودجستن از روشهاي بحث گروهي و مصاحبههاي عميق با افراد وندال  -انجام شود.
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 محسني تبريزي ،عليرضا ( .) 080ونداليسم ،تهران :انتشارات آن.
 مطلق ،معصومه ،نادري ،ساجده ( .) 051بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر گرايش
دانشآموزان پسر به ونداليسم در محيط مدارس ،فصلنامهي مطالعات جامعهشناختي جوانان ،سال
چهاردهم ،شمارهي دهم.

625 ... بررسی عوامل جامعهشناختی موثر بر گرايش دانشآموزان به ونداليسم
 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر.) 05 (  زهرا، سيروس و نيکخواه، احمدي، اصغر، ميرفردي
 فصلنامهي جامعهشناسي،گرايش به ونداليسم در بين دانشآموزان دبيرستاني شهر ياسوج
. شمارهي سوم،)37(  شمارهي پياپي، سال بيست و سوم،كاربردي
 عوامل اجتماعي و شخصيتي مؤثر بر گرايش به.) 05 (  محمدباقر، كوپايي، عبدالرضا، نواح
 مجلهي مطالعات توسعهي،ونداليسم (خرابکاري) در بين دانشآموزان دبيرستاني شهر اهواز
. شمارهي دوم، سال چهارم،اجتماعي ايران
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