
394 

 

 139-105، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 3179-8732  

http://www.joih.ir  

 

 

 

  وندالیسم بر ثرمؤشناختی  جامعه عوامل بررسی

 (آبدانان پیام نورشهردانشگاه دانشجویان  :مطالعه مورد)

 

 ، غالم رضا  قاسم نژاد ول(ؤنویسنده مس (جابر موالیی

 

      دانشگاه پیام نور مربی گروه علوم اجتماعی

  دانشگاه پیام نور مربی گروه علوم اجتماعی

 

jabermolaii@gmail.com 

 

یکی از نمودهای زندگی جامعه  گریز ناپذیر است و مشهود وواقعیتی تلخ و ،وندالیسم، پدیده ای ملموس: چکیده 

هدف  رادی اموال و تأسیسات عمومی است.تخریب او از نظر جامعه شناختی به معنی  امروزی و مدرن است

داده  است. پیام نور شهر آبداناندانشجویان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم میان  پژوهش موجود،

نفری  0000از جمعیت  ه است ونفر جمع آوری شد 203با حجم  ای روش پیمایشی از نمونهبا پژوهش  های این

 .تصادفی طبقه ای انتخاب شده است دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور شهر آبدانان به شیوه نمونه گیری

جنسیت دانشجویان، احساس محرومیت  سن و :شامل ؛با متغیرهای مستقلرابطه آن ، وابسته )وندالیسم(متغیر 

دورکیم، : از نظریه هایکه است  اقتصادی والدین -و پایگاه اجتماعی ییر، جامعه پذساس بی هنجاریحانسبی، 

 پرسش گردآوری اطالعات در این پژوهش،وش ر است. گرفته شده کالرک و کوهن ،هارلوک الونولت،مرتن، گود، 

نتایج پژوهش نشان . تأییدکرده اند ز جامعه پذیری(جب ) را های پژوهش-وتحلیل یافته ها فرضیه تجزیه نامه است.

ر وابسته را پیش یدرصد از واریانس متغ %32  داد که معادله پیش بینی شدت گرایش رفتار وندالیستی می تواند،

دانشجویان دانشگاه پیام نور آبدانان به رفتار  میزان گرایش کهنشان می دهد نتایج به طور کلی و کندبینی 

 است.به پایین   وندالیسمی متوسط رو

 .آبدانانمل بی هنجاری، دانشجویان پیام نور عوا ،احساس بی هنجاریوندالیسم،  کلیدی: گانواژه 
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 مقدمه

ت است عبارتون جامعه شناسی در م د شهری و تخریب اموال عمومی است ودر لغت به معنای هرج و مرج طلبی ض« وندالیسم» 

وندالیسم یا تخریب اموال  .(33:0222محسنی تبریزی، ) یسات عمومی به صورت مداوم و مکرر ساز: تخریب ارادی اموال و تا

هر ساله خسارت فراوانی به سرمایه های  ر منابع و امکانات جوامع امروزی است وعمومی به عنوان یک عارضه ی جبران ناپذیر ب

ملی و عمومی وارد می سازد. این معضل عالوه بر هزینه های کالنی که صرف جبران آن می شود، موجب ناراحتی روحی و روانی 

بویژه آن که این متغیر، در کشورهای در حال توسعه ای  .و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است است سئوالن شدهمردم و م

تری پیدا می کند و روز به روز بر میزان و تنوع آن افزوده می شود. معموال در این گونه کشورها، با  چون کشور ما اهمیت بیش

شناسایی رفتارهای تخریبی در محیط های  ع مهمی در راه رسیدن به توسعه باشد.توجه به علل گوناگون، وندالیسم می تواند مان

و از نظر  حل کندآموزشی و اقدام پیش گیرانه از بروز این گونه رفتارها، تا حدودی می تواند مشکالت مکان های آموزشی را 

  آموزشی محیط های سالمی را برای تربیت جوانان و نسل آینده به وجود آورد.

مشهود و واقعیتی تلخ و در  یت زندگی می کنند، پدیده ملموس،پرجمع امروزه وندالیسم برای کسانی که در شهرهای بزرگ و 

روزه در شهرهای بزرگ،  همه است.یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه ی امروزی و مدرن  وعین حال، گریز ناپذیر است 

نه و ضد اجتماعی وندال هایی هستیم که به تخریب اموال عمومی روی می آورند و گری تعمدی و رفتار غیر مسئوال نشاهد ویرا

ویران می کنند. مجسمه های نصب شده در میدان ها، پارک ها و  چه را که متعلق به همگان است  چه زیباست و هر هر آن

تازه خریداری شده ، کتاب های فضاهای سبز عمومی، چراغ های معابر عمومی، صندلی های اتوبوس ها، ماشین های مدرن و 

کتابخانه های عمومی و دانشگاه ها، کیوسک های تلفن، میز و صندلی های عمومی مجالس، مدارس و دانشگاه ها و... از جمله 

نظر . (00: 0222)محسنی تبریزی،  شوند و در نتیجه تخریب می گردند اموالی هستند که در اثر وندالیسم متحمل خسارات می

. در جامعه امروزی دریقرار گ بیش تریایران، انتظار طبیعی این است که چنین موضوعی مورد توجه  ودن جمعیتبه جوان ب

ایران با انواع مسائل و آسیب های فرهنگی، اجتماعی، بحران هویت، قانون گریزی، پرخاشگری و جنایت، تخریب منابع و آلوده 

آینده این کشور را از لحاظ سالمت محیط و احساس امنیت جانی، مالی، سازی محیط زیست و... سر کار داریم که در مجموع، 

تربیت اجتماعی جوانان  یکی از نهادهای مهمی که مسئولیت تعلیم و . (32:0222) عبدالهی،  فکری تهدید می کنند  تعامالتی و

می تواند یکی از عوامل مؤثر در  ت؛ به گونه ای که در صورت بروز برخی آسیب های خودجامعه را بر عهده دارد، دانشگاه اس

های امروزی بخش عمده ی  دانشگاه .(002: 0221)شامبیاتی،  فتاری های اخالقی و اجتماعی باشد شکل گیری و تداوم انواع گر

 که در  وندالیستی، افرادی هستند دانشجویان دارای رفتار جامعه پذیری جوانان را که قبال به عهده خانواده ها بود، به عهده دارند.



394 

 

 139-105، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 3179-8732  

http://www.joih.ir  

 

مانع عملکرد  مقایسه با گروه همساالن، رفتار مغایر با هنجارهای اجتماعی از خود نشان می دهند. شدت و تداوم این رفتارها

یا رفتارهای وندالیستی موجب  ها نمی توانند از آموزش عادی بهرمند گردند و متناسب با استعداد تحصیلی آنان می شود و آن

ی دانشجویان بخصوص در سنین جوانی پرداختن به رفتار وندالیستاین بنابر. اختالل در روند تحصیلی سایر دانشجویان می گردد

مسائل آموزشی و پرورشی دانشگاه در سطوح مختلف  قلمداد می های اجتماعی و -ین آسیب مهم تر ، ازو این دوره حساس

و شناخت عوامل  ن و بویژ دانشجویان اهمیت داردقشر جوا به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی بر، لذا مطالعه وندالیسم شود.

 ند بستر مناسبی را برای کاهش این رفتارها را در بین آنانمی تواو دانشجویان ثر بر بروز این گونه رفتارها در بین جوانان مؤ

در  بنابراین هدف کلی این پژوهش، بررسی رفتار وندالیستی)خرابکارانه( و شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش آن. باشد

 است. پیام نور شهر آبداناندانشگاه بین داشجویان 

 پیشینه ی پژوهش

 
 اشاره کرد: موارد ر رابطه با این موضوع، می توان به اینشده ددر زمینه بررسی های انجام 

با استفاده از روش  "عوامل موثر بر وندالیسم با تاکید بر جامعه شهری جهرم  بررسی "( در تحقیقی با عنوان0222قائمی فر)

بی  هنجاری، ی مستقل شامل:نامه انجام شده است متغیر وابسته )وندالیسم( رابطه آن با متغیر ها با تکنیک پرسشپیمایشی 

اقتصادی، محرومیت نسبی و وضعیت  -یز متغیرهایی چون موقعیت اجتماعین  بی معنایی و تنفر از خویشتن و  انزوا، قدری،

 یید کرد.نتایج پژوهش،کلیه فرضیه ها را تأ فرضیه سازی و آزمون شد وتحصیلی 

دبیرستانی بررسی عوامل موثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانش آموزان "( در پژوهش با عنوان0230)میرفردی و دیگران 

در بین دانش آموزان پیمایشی انجام شده است یافته ها نشان می دهد گرایش به وندالیستی که با استفاده از روش  "شهر یاسوج

قتصادی، جامعه پذیری با رفتار  -پایگاه اجتماعی ن،متغیر های سین نتایج تحقیق ارتباط ب چنین، متوسط رو به پایین است.هم

 جنسیت ارتباطی با رفتار وندالیستی دانش آموزان ندارد. نشان می دهد.دیگر نتایج نشان می دهد که متغیروندالیستی 

با استفاده از  "تحقیق مروری بر یافته های یک مبانی نظری و تجربی وندالیسم:"( در پژوش با عنوان 0223) تبریزی یمحسن

نوجوان و جوان نگهدار شده در  002سال که از  01تا  00وندل بین سنین  نفر  033نامه از  روش پیمایشی و تکنیک پرسش

داده  یافته ها ی این پژوهش نشان ، کانون های اصالح و زندان های شهر تهران انجام شده است.ها، مراکز بازپروری دارالتادیب

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی ساس انتقام جویی،حا اف،احساس بی هنجاری، احساس اجح ثر ازاست که رفتار وندالیسمی متأ

مطالعات و پژوهش های که در زمینه وندالیسم علل و عوامل آن در ایران انجام گرفته، محدود  است. جنسیت و... سن، ،والدین

ها به چشم می  از نظریه های مختلف در آنو آشفتگی زیادی در استفاده پراکندگی ضعف این پژوهش ها این است که  است.

 امر واقعی و کاربردی را نشان نمی دهد.ها  نتیجه و برآیند حاصل از آن کلی بوده،این پژوهش ها بسیار یش تر خورد. ب

 

 مروری بر مطالعات خارجی:

 

)راه آهن( انجام  وسایل حمل و نقل عمومی برسم، یهایی درباره وندال( مطالعات و بررسی 0322) پال ویلسون و پاتریکا هیلی

تر این افراد  چنین بیش هم های این پژوهش حاکی از این است که وندالها به طور عمده از جنس مذکر هستند.-دادند. یافته

 داخل گروهی که بدان تعلق دارند ،  متعلق به خانوارهای دارای بعد جمعیتی باال و دارای گرایش شدید انجام اعمال خرابکاری در
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ها عبارتند از:  ترین آن به طور کلی این افراد به انگیزه های مختلف دست به رفتارهای وندالیستی می زنند که مهم. هستند

 .دشمنی، ابراز وجود، خصومت ... یی،گروه دوستان، تفریح و سرگرمی، خودنماهمنوایی با 

ها با استفاده از پژوهش های میدانی و مشاهده ای  به بررسی خشونت هواداران فوتبال در ورزشگاه (0332) مارش و همکاران

تماشاگران و تحلیل رفتار آنان استفاده ها در پژوهش خود از دوربین های ویدیویی برای ثبت و ضبط حرکات  -پرداختند.آن

بخش اعظم  کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که اوباشگر فوتبال می تواند از هر کسی و قشری باشد. با این وجود ،

نفس یک تربیت منظم خانوادگی، اعتماد به   چنین اکثر اوباشگران از سال بوده، بیکارند.هم 32-02اوباشگران، مرد، جوان و بین 

 .و عزت نفس کافی برخوردار نبوده اند و اکثرا تجربه زندگی در خانواده های از هم گسیخته را داشته اند

 

 مبانی نظری 
 

که وندالیسم )خرابکاری( رفتاری نابهنجار به شمار می آید، در حوزه مباحث انحرافات اجتماعی قرار می گیرد.  با توجه به این

نظریه پردازان مختلفی در این حوزه به تبیین انحرافات پرداخته اند. عده ای انحرافات را مقوله ای فردی و روانی می دانند و بر 

خصوصیات شخصیتی افراد مربوط است، ولی برخی دیگر علت آن را جامعه، خانواده و  ها و این عقیده اند که انحرافات، به انگیزه 

جایی که در این بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش وندالیسم  . از آنستها  گروه هایی می دانند که فرد عضوی از آن

 فات پرداخته می شود. مطالعه می شوند، لذا در این مقاله به نظریه های جامعه شناختی انحرا

ترین صاحب نظری که بر این متغیر توجه داشته، امیل دورکیم است. احساس بی  در مورد متغییر احساس بی هنجاری، مهم

مقبولیت و  و هنجارها، رسمیت، شده فرما در جامعه حکم« نمی دانمی »افراد دچار سر در گمی می شوند و »هنجاری؛ یعنی

چون ذرات معلقی می ماند که جهت خاصی ندارد و  از دست می دهند. در نتیجه انسان رها می شود و هم  مشروعیت خود را

و  سخن دورکیم این بود که هنجارها. (003-002: 0222 )تنهایی،« ه سوی بدی یا خوبی کشیده می شودممکن است ب

. هرگاه که ها را بگیرند رهای تازه ای جای آنکه هنجارها و معیا آن -معیارهای سنتی درجوامع مدرن متزلزل می شوند بی

به  ود نداشته باشد، آنومی پدید می آید.ر حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجمعیارهای روشن و شفافی برای هدایت رفتارها د

 ل اجتماعیاعتقاد دورکیم، در چنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی هدفی و اضطراب می کنند؛ بنابراین آنومی یکی از عوام

 (200: 0222)گیدنز، است. رویکج بر تمایل به  مؤثر

و تعدیل می کند تا به معنای فشار و تنش باشد که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت  اندکی جرح   مرتن مفهوم آنومی را

و تالش زیاد، وسایل   کار پشت اجتماعی در تضادند به رفتار افراد وارد می آید. و فرض بر این است که نظم و انضباط شخصی و

رسیدن به موفقیت هستند به همین سان تصور می شود کسانی که واقعا زحمت می کشند و سخت کار می کنند می توانند 

بدون توجه به این که نقطه ی آغاز آن ها در زندگی چه بوده است. این تصور در واقع درست و معتبر نیست، چون   موفق شوند،

اصال هیچ فرصتی داده   های محروم و فاقد امتیاز فقط فرصت های بسیار محدود برای پیشرفت داده می شود، یابه اکثر گروه 

بی کفایتی در پیشرفت و ارتقای مادی، مورد سرزنش قرار  نمی شود اما با این حال کسانی که موفق نیستند به دلیل ناتوانی و 

وارد می آید تا بکوشد به هر قیمت و با هر وسیله ای، مشروع یا نامشروع، می گیرند. در چنین وضعیتی، فشار زیادی بر فرد 

کید بر د فرصت های برابر است. مرتن با تأپیشرفت کند پس طبق نظر مرتن کجروی محصول نابرابری های اقتصادی و نبو

ی را عنصر مهمی در رفتار نابرابری های پا بر جا، احساس محرومیت نسب  تعارض میان آرزوها و خواسته های رو به رشد و

 (200-202: 0222 کجروانه تلقی می کند. )گیدنز،

عنوان مهم ترین ه ، از مفهومی آنومی استفاده کرده و آن را به سطح نهاد خانواده بنظریه آنومی و ساختار خانوادهویلیام گود در 

گونه اختالل در آن، به  هر  خصیت فرد است وآژانس اجتماعی کننده، تعمیم داده است. از نظر وی، خانواده کانون پرورش ش

پدید آمدن شخصیت بزهکار و منحرف منجر می گردد. از نظر گود، اگر اعضای خانواده )بخصوص والدین( نتوانند نقش خود را به 

 فتار طور اخص مانند آسیب شناسان به ره خوبی ایفا کنند، در این نهاد گسیختگی یا آنومی به وجود می آید. گود گرچه ب
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رفتاری ها و نابهنجاری ها به اختالل در کارکردها ج این توصیف می توان آن را چون بسیاری از صور ک  وندایستی نمی پردازد. با

 (303:0213شرایط آنومیک در خانواده دانست.)گود، و وظایف نهاد خانواده و ناشی از 
می کوشد با ربط رفتارهای آسیب زای خانواده به شکل گیری رفتارهای نابهنجار اعضای تعیین کننده های  0دوروتی الونولت

گیری رفتار ساختاری رفتار نابهنجار در خانواده را توضیح دهد. الونولت در خصوص نقش رفتارهای آسیب زای خانواده در شکل 

ثر بوده و خانواده اولین گروه و نهادی است که ه زندگی در تعیین چگونگی رفتار مؤنابهنجار متذکر می شود که تجربیات اولی

ثیرات متقابل این کنش ها در به روابط میان اعضای خانواده و تأزمینه و شرایط چنین تجربیاتی را فراهم می نماید. لذا توجه 

امری مهم و قابل توجه می باشد. بدین ترتیب در نظریه الونولت، وندالیسم نظیر همه رفتارهای نابهنجار از  رفتار کودک و جوان

توام با خشونت زندگی کند یاد  عوامل رفتاری آسیب زای خانواده سرچشمه می گیرد. خصوصا اگر کودک در محیط خانوادگی

 (22:0222)محسنی تبریزی،  .شود ط خانواده آموخته میگیرد ستیزه جویی کند. از این منظر وندالیسم در محیمی 

معتقد است که، نوجوانان و جوانانی که در زندگی بزرگسالی رفتارهای رشد شخصیت  نظریه اختالف خانوادگی و در  3هارلوک

ه ر نبوده اند. بغیرعادی و ضد اجتماعی از خود بروز می دهند افرادی هستند که از زمینه های خانوادگی سالم و مولد برخوردا

ثر اند که این دلیل بر فرزندان خود مؤنظر هارلوک والدین به لحاظ مالحظات تربیتی و عاملی در فرایند های جامعه پذیری به 

ها به کار می برند. هارلوک معتقد است که والدین نقش عمده  های مختلف تربیتی و شیوه های خاصی را جهت پرورش آن الگو

و منطبق می گردد. بدین   ساز که تحت آن کودک با هنجارها و نرم های گروه ) خانواده و جامعه( هم ای در فرایندی است

گونه ای به شرایط آنومیک در محیط خانواده و اختالل در کارکرد نظام ه ترتیب هارلوک همه صور رفتارهای نژند و نابهنجار را ب

وندالیسم نیز معلول عدم یادگیری بهنجار و تربیت نرمال در محیط های آموزشی و تربیتی و نیز   خانواده ربط می دهد. از این رو

 (23-21: 0222.) محسنی تبریزی،اجتماعی شدن ناموفق و ناکافی در محیط خانواده است
اف مقبول اجتماعی بزهکار و کجرو، آرمان ها و اهد بر این است که فرد منحرف و  در نظریه ناکامی منزلتیفرض اصلی کوهن 

فرهنگ جامعه را پذیرفته اند، ولی به علت شکست و یا عدم فرصت مناسب و کافی برای دستیابی به اهداف مقبول و پسندیده 

با ارزش و هنجارهای دیگر   اجتماعی دچار محرومیت شده اند، لذا آرمان های موفقیت و اهداف مقبول و متداول در جامعه را

نزلت جایگزین می سازند و در نتیجه، پاره فرهنگ بزهکاری به وجود می آید. به این وسیله می کوشند تا برای به دست آوردن م

 (32:0311) کوهن، .شکالت خود فائق آیندبر م

ثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی را مد نظر وش تحلیل مسیر، متغیرهای مستقل مؤدر مدلی علی ـ توصیفی، به ر2آر کالرک،

 ها را به هشت گروه مشخص تقسیم می کند که عبارتند از:  و آن قرار می دهد

 ـ تجارب نخستین دوران کودکی، محیط اولیه و شرایط نخستین تربیتی؛ 

 ث؛توارـ 

 ـ شکل گیری شخصیت بزهکار؛

 و پایگاه اجتماعی؛  ـ عوامل شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی، نظیر سن، جنس، وضع تاهل، طبقه

نظیر کنترل والدین بر فرزندان، آزادی فرزندان، منطقه محل سکونت فرد، نوع همبازی ها و گروه  علی فرد، وضعیت ف ـ شرایط و 

 فرد، نحوه استفاده از اوقات فراغت؛ نهماال

 وقایع که به احساس کسات، درماندگی، افسردگی و خشم فرد منجر می گردند؛  بحران ها و -

وضعیت های خاص مثل خیابان های مناطق فقیر نشین، مکان های فاقد گشت پلیس، مکان های   ـ شرایط، موقعیت ها و

 مخروبه و متروک، خانه های خالی و...؛ 

 (303-301:  0223)محسنی تبریزی،  .های انگیزشی فرد وضعیت  ـ جریان های شناختی و ادراکی و نیز حاالت و

 

                                                 
7.  Lovenolth 
8.  Hurlock 
4. Clarck 
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رویکرد جامعه پذیری اساس جامعه پذیری بر این واقعیت استوار است که کودک انسان به صورت ارگانیسم به دنیا می در دیدگاه 

مفهومی عمیق و ناپایدار از این آید و با اخذ و کسب مجموعه ای از نگرش ها، ارزش ها، تمایالت، بیزاری ها، هدف ها، مقاصد و 

 همه ی این ویژگی ها را از طریق فراگرد اجتماعی   که چه نوع شخصی است، به تدریج به موجودی انسانی مبدل می شود. او

شدن به دست می آورد. این فرایند یادگیری، او را از حالت حیوانی به شخصیت انسانی تغییر می دهد. به عبارت دقیق تر، هر 

 ا فراگرد اجتماعی شدن، هنجارهای گروهی خود را می آموزد تا جایی که یک خود مشخص که او را بی همتا می سازد،فرد ب

 (000:0220) عالقه بند،  .پدید می آید
ثیر گفتار و تصاویر برنامه های رادیویی و تلویزیونی قرار دارند. زن و مرد تا کودک پیر، تحت تأ  قشرهای گوناگون اجتماعی، از

همه مسوالن تربیتی جامعه، از پدران و مادران تا جامعه شناسان و روشنفکران، ضمن پذیرش مزایایی آموزشی، هنری و تفریحی 

ها بیمناک اند. در جوامعی که روزنامه، نشریه و کتاب، زیاد مطالعه می شود این گونه  رسانه های جمعی از بدآموزی های آن

ت اجتماعی اثر گذارند.رسانه های جمعی مانند یک شمشیر دو لب هستند که می توانند مطبوعات هم در افزایش نرخ انحرافا

ه پذیری از یک سو به مدیران برنامه ریز، تعیین کننده اند. رویکرد جامع  مداران و -مفید یا مضر باشند و در این میان، سیاست

  (30-33: 0230)بخارایی،  .اجتماعی نزدیک است و از سوی دیگر، به نظریه ی بی سازمانی« هابز »و « میکدور »دیدگاه 

رسانه ها، در جامعه پذیر کردن افراد، دچار اختالل شوند و با یکدیگر تناسبی نداشته باشند، فرد  اگر خانواده، آموزش و پرورش و 

 به اعمال انحرافی روی می آورد. 

یید اجتماعی، پاداش دهنده است. پردازد. به نظر او برای مردم تأی یید اجتماعی مبررسی رابطه پایگاه اجتماعی و تأ ، بههومنز

ها را برای  عمل می آورند، سعی دارند آنه ییدی که از همنوایی و یا کجروی اعضا بأیید و عدم تأبنابراین اعضای گروه با ت

 ( 030:0222) محسنی تبریزی،  .همنوایی با هنجارهای گروهی ترغیب کنند

 

 فرضیه های پژوهش

 وجود دارد. معناداری وندالیسمی رابطه رفتار  گرایش به و نسبی محرومیت ینب -

 وجود دارد. معناداری رابطه وندالیسمی رفتار گرایش به و احساس بی هنجاریبین  -

 وجود دارد.معناداری وندالیسمی رابطه  رفتارگرایش به  و  اجتماعی والدین -بین پایگاه اقتصادی -

 وجود دارد.معناداری وندالیسمی رابطه  رفتاربه  گرایش بین جامعه پذیری و    -

 دارد.معناداری وندالیسمی رابطه وجود  رفتار  گرایش به و سن بین -

 وجود دارد.معناداری  تفاوتوندالیسمی  رفتار گرایش به و  جنسیت بین -
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 مدل تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق 

، از شیوه نمونه گیری تصادفی  نامه بوده و تکنیک به کارگرفته شده، مشاهده و پرسش است روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی

نیم ها در  طبقه ای استفاده شده است. جمعیت آماری همه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور آبدانان است که تعداد آن

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر  پژوهشنفر بود. در این  0000؛ 0230-31تحصیلی  دوم سال

ها  نفر تعیین شد که با توجه به تعداد دانشجویان پسر و دختر، به همان نسبت تعداد نمونه به آن 203اری این اساس، نمونه آم

وهش بر مبنای مقیاس لیکرت نامه پژ تعلق گرفت و همین طبقه بندی در مورد رشته تحصیلی دانشجویان نیز اعمال شد. پرسش

نظر خواهی از افراد متخصص )اعتبار صوری(، تدوین   نامه با استفاده از منابع موجود و طراحی شد. شایان ذکر است که پرسش

 باخ مشخص شده است.نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون گردید. پایایی سوال های پرسش

 

 تعریف مفاهیم

 و تخریب به معطوف رفتار عنوان به آن از نظران صاحب و محققین اجتماعی، های آسیب و رافاتانح مباحث در وندالیسم

 (33: 0222، )محسنی تبریزی. می برند نام عمومی متعلقات و تأسیسات اموال، خرابکاری

 

فعال در برای مشارکت مؤثر و  را الزمکه به واسطه ی آن، هر فرد، دانش و مهارت های اجتماعی  جامعه پذیری فرایندی است

 ( 30:0220)عالقه بند،. کسب می کند زندگی گروهی و اجتماعی

 

 رسمیت، فرما شده و هنجار ها، در جامعه حکم «نمی دانمی »احساس بی هنجاری؛ یعنی افراد دچار سردر گمی می شوند و 

 (003-0222،002،)تنهایی .و مشروعیت خود را از دست می دهندمقبولیت 

 

اقتصادی  -پایگاه اجتماعی ،اجتماعی وی -با توجه به موقعیت مالی، در جامعه موفقیت و اعتبار فرد :اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 (0222:32، )قائمی فر و بامیرزایی .شود -نامیده می

 احساس محرومیت نسبی

 گرایش به وندالیسم

 

متغیرهای  جمعت 

 جنسیت شناختی،سن و

 جامعه پذیری

 -پایگاه اجتماعی
 احساس بی هنجاری اقتصادی
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به اختالف مابین انتظارات ارزشی و قابلیت های ارزشی اشاره داشته و مبتی بر پنداشت ها و تصوراتی است که  :محرومیت نسبی

 Chandra, 300 1)) .مقایسه اجتماعی پدید می آید اب

 

 یافته ها
 

بین درصد  2/31، سال 02-33بین سنینگویان  درصد از پاسخ 20نشان می دهد که در حدود یافته هادر مورد سن  -

درصد بین  0/2، سال 22-22درصد بین سنین 0/0سال،  32-23بین سنین درصد 3/33سال،  32-32سنین

 تر داشته اند. سال و بیش 00درصد  2/3سال و  22-00سنین

 .هستند دختر نیزدرصد  2/20و  پسر پاسخ گویاندرصد  3/31 نشان می دهد یافته ها تتوزیع جنسی  -

درصد پاسخ  2/03 و یشهر  ،پاسخ گویاندرصد  2/13 یافته های پژوهش نشان می دهد محل سکونتاما در مورد   -

 هستند. ییروستاگویان 

وندالیستی  رفتاردرصد از پاسخ گویان، در حد زیادی  3/30 نشان می دهد  درحدود:  یافته ها در مورد وندالیسم -

 رفتاردرصد در سطح متوسط  0/23در حد کمی، و در این میان در حدود درصد  2/02 داشته اند و در مقابل در حدود

 .وندالیستی داشته اند



 

 وجود دارد. معناداریرابطه گرایش به رفتار واندالیسمیو  محرومیت نسبی احساس بین : 0فرضیه شماره 

 



 و گرایش به رفتار واندالیسمیمحرومیت نسبی  احساس رابطه بین بررسی -0جدول شماره                                   

 محرومیت نسبیاحساس  متغیر

رفتار 

 واندالیسمی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

41/0  04/0 

 

از آزمون ضریب همبستگی  ،گرایش به رفتار واندالیسمیو محرومیت نسبی احساس  ای نشان دادن چگونگی رابطه متغیربر

 کمتر 01/0که سطح معناداری از مقدار با عنایت به این نمایان است. (0) حاصل در جدول شماره شد و نتایج استفادهپیرسون 

است. به عبارتی، می توان  00/0، می توان با اطمینان گفت که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. ضمنأ شدت رابطه برابر است

محرومیت نسبی گرایش به احساس  برخوردار است. یعنی با افزایش پایین نسبتأاز شدت رابطه ی بین دو متغیر استدالل کرد که 

 رفتار واندالیسمی افزایش می یابد و بالعکس.
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 وجود دارد.معناداری رابطهگرایش به رفتار واندالیسمی و احساس بی هنجاری :  بین 3فرضیه شماره  

 

 رابطه بین آنومی اجتماعی و رفتار واندالیسمیبررسی  -3جدول شماره                                           

 آنومی اجتماعی متغیر

رفتار 

 واندالیسمی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

43 /0  00/0 

 

 

، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون گرایش به رفتار واندالیسمیو احساس بی هنجاری برای نشان دادن چگونگی رابطه  

، می استکمتر  01/0که سطح معناداری از مقدار نمایان است. با عنایت به این (3) استفاده شد و نتایج حاصل در جدول شماره

است. به عبارتی، می توان استدالل کرد  03/0توان با اطمینان گفت که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. ضمنأ شدت رابطه برابر 

گرایش به رفتار واندالیسمی احساس بی هنجاری  . یعنی با افزایششدت نسبتأ پایین برخوردار استاز  رابطه ی بین دو متغیرکه 

 س.افزایش می یابد و بالعک

 



 وجود دارد.معناداری  رابطهگرایش به رفتار واندالیسمیو اقتصادی  -پایگاه اجتماعی:  بین 2فرضیه شماره     

 

 اقتصادی و رفتار واندالیسمی -بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی  -2 جدول شماره                                          

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی متغیر

رفتار 

 واندالیسمی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

90 /0-  00/0 

 

 

، از آزمون ضریب گرایش به رفتار واندالیسمیو متغیر اقتصادی  -پایگاه اجتماعیبرای نشان دادن چگونگی رابطه متغیر 

که سطح معناداری از  نمایان است. با عنایت به این (2)همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج حاصل در جدول شماره

است. به   -20/0، می توان با اطمینان گفت که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. ضمنأ شدت رابطه برابر استکمتر  01/0مقدار

 با افزایشاز شدت در حد متوسط و در جهت معکوس است. یعنی رابطه ی بین دو متغیر عبارتی، می توان استدالل کرد که 

 و بالعکس. کاسته می شود گرایش به رفتار واندالیسمیاز اقتصادی  -پایگاه اجتماعی
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 وجود دارد. معناداری رابطه گرایش به رفتار واندالیسمیو جامعه پذیری :  بین 0فرضیه شماره   

 

 بررسی رابطه بین جامعه پذیری و گرایش به رفتار واندالیسمی  -0جدول شماره                                    

 جامعه پذیری متغیر

رفتار 

 واندالیسمی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

00 /0  00/0 

 

، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون گرایش به رفتار واندالیسمیو جامعه پذیری  برای نشان دادن چگونگی رابطه متغیر مستقل

، است تر بیش 01/0که سطح معناداری از مقدار نمایان است. با عنایت به این (0) استفاده شد و نتایج حاصل در جدول شماره

که نشان دهنده ناچیز بودن  است 02/0برابردارد. ضمنأ شدت رابطه نمتغیر رابطه وجود  می توان با اطمینان گفت که بین دو 

 میزان شدت رابطه است.

 

 وجود دارد.معناداری رابطهگرایش به رفتار واندالیسمی و  سن:  بین 1فرضیه شماره 

 

  بررسی فرضیه رابطه بین سن و گرایش به رفتار واندالیسمی -1 جدول شماره

 سن متغیر

رفتار 

 واندالیسمی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

00/0 -  00/0 

 

، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گرایش به رفتار واندالیسمی( و سن) برای نشان دادن چگونگی رابطه متغیر مستقل

، می توان با استکمتر  01/0که سطح معناداری از مقدار ( نمایان است. با عنایت به این1) شد و نتایج حاصل در جدول شماره

است. به عبارتی، می توان استدالل کرد که   -0/ 32اطمینان گفت که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. ضمنأ شدت رابطه برابر 

گرایش به میزان از  سن از شدت در حد متوسط و در جهت معکوس برخوردار است. یعنی با افزایشمتغیر   رابطه ی بین دو

 و بالعکس. می شودکاسته  رفتار واندالیسمی
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 وجود دارد. تفاوت معناداریگرایش به رفتار واندالیسمی و  جنسیت پاسخ گویان:  بین 2فرضیه شماره 

 

 به رفتار واندالیسمی بر حسب جنسیت پاسخ گویانگرایش  مقایسه میزان  -2جدول شماره     

 سطح معنی داری t  آزمون میانگین جنسیت متغیر

گرایش به رفتار 

 واندالیسمی

 000/0 031/8 14/1 زن

 09/1 مرد

 

در  Tبر حسب جنسیت است.. نتایج حاصله از آزمون گرایش به رفتار واندالیسمی مقایسه میزان  دهنده( نشان2جدول شماره )

، تفاوت گرایش به رفتار واندالیسمیجدول مذکور حاکی از آن است که در مجموع بین زنان و مردان، با توجه به نمره میانگین 

( است. و این 00/0( بیش تر از میانگین نمرات کسب شده زنان )22/0معناداری وجود دارد. در این آزمون نمره میانگین مردان )

مردان بیش تر از زنان می باشد. لذا فرضیه تفاوت معنی دار میان جنسیت و فتار واندالیسمی گرایش به ربدان معناست که 

 گیردمورد تأیید قرار میگرایش به رفتار واندالیسمی 

     

احساس تر اشاره گردید، حاکی از این است که بین متغیر های مستقل: محرومیت نسبی،  نتایج آزمون های استنباطی که پیش

رابطه وجود دارد. برای تعیین گرایش به رفتار واندالیسمی اقتصادی، سن و جنسیت پاسخ گویان و  -، پایگاه اجتماعیبی هنجاری

 شده استاستفاده  0از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش اینتررفتار واندالیسمی هر کدام از متغیر های مستقل بر  سهم 

 

 آزمون رگرسیوننتایج  -2 شماره جدول                                                               

 
ضریب تعیین تعدیل  خطای معیار

 شده

 ضریب همبستگی چند گانه ضریب تعیین

53/0 01/0 05/0 14/0 

 

رفتار تغییرات  32/0( نشان می دهد که  3R=10/0( مشاهده می شود، ضریب تعیین )2) یه شمار جدولطور که در  همان

تبیین گردیده اقتصادی، سن و جنسیت  -، پایگاه اجتماعیاحساس بی هنجاری توسط متغیرهای، محرومیت نسبی، واندالیسمی 

 .نیستتغییرات باقی مانده توسط متغیرهای دیگری صورت پذیرفته که در این تحقیق مجال بررسی آن  20/0است و 

 

 

 

 

                                                 
4. Enter 
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 آماره رگرسیون چند متغیره -2جدول شماره 

 

 مدل

 متغیر

ضریب 

 رگرسیون

 t Sig بتا خطای استاندارد

 

04/4 مقدار ثابت  00/  1/1 00/ 

-/00 محرومیت نسبی  00/ 41/- 3/0- 00/ 

احساس بی  

 هنجاری

41/ 09/ 04/ 4/1 00/ 

-03 پایگاه اجتماعی  05/ 00/ 1/1 00/ 

/95 سن  44/ 45/ 0/9 00/ 

03/05/-9/1-00/-/10 جنسیت 

جنسیت متغیر  پنجدر بین این  جهت تعیین سهم کلیه متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون چند متغیره  (2شماره ) جدول

، سن به =30/0Betaبه مقداراحساس بی هنجاری ،  =33/0Betaبه مقداراقتصادی  -پایگاه اجتماعی ، =32/0Betaبه مقدار 

های فوق تأثیر متغیر همهداشته است. بنابراین می توان گفت که  =0Beta/ 01محرومیت نسبی به مقدار ،=02/0Betaمقدار

 .باالیی بر تغییرات رفتار واندالیسمی داشته اند

 

 نتیجه گیریبحث و 

 

ونه ای که در به گ تعلیم و تربیت اجتماعی جوانان جامعه را بر عهده دارد، دانشگاه است؛یکی از نهادهای مهمی که مسئولیت 

صورت بروز برخی آسیب ها، خود می تواند یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری و تداوم انواع گرفتاریهای اخالقی و اجتماعی 

ذیری جوانان را که قبال به عهده خانواده ها بود، به های امروزی بخش عمده ی جامعه پ (. دانشگاه002: 0221باشد) شامبیاتی، 

عهده دارند. بررسی علل و عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار)وندالیستی( و ارایه ی راهکارها اهمیت اساسی دارد. بنابراین در این 

ین دانشجویان دختر و پسر ی در بعواملی که در بروز رفتار وندالیست ن جامعه آماری در نظر گرفته شد وپژوهش، دانشگاه به عنوا

در میان دختران و پسران گرایش به رفتار وندالیستی این پژوهش نشان داد که  . نتایج سی قرار گرفترمورد براست مؤثر بوده 

مقابل تر نسبت به دختران برخوردار هستند و در  این نتیجه دور از انتظار نیست، زیرا پسران از آزادی نسبی بیشمتفاوت است. 

تر به رفتار وندالیستی خفیف که  دختران بیشو  گیرند. -رفتارهای وندالیستی احتماال کمتر از دختران مورد مؤاخذه قرار می

تر  ورد می پردازند. این در حالی است که که پسران به حرکات وندالیستی با شدت بیشسارت های چندانی نیز به بار نمی آخ

یکی دیگر از متغیرهای زمینه ای که در پژوهش های مختلف، تأثیر آن بر گرایش  ه دنیال دارد.می پردازند که خسارت زیادی ب

افراد به رفتار وندالیستی به اثبات رسیده، متغیر سن است. کالرک در نظریه ی برآیند خود، هشت دسته از متغیرهای مؤثر بر 

 ، جنس، تی، اجتماعی و اقتصادی مانند: سننها، عوامل جمعیمیزان گرایش افراد به وندالیسم را تشخیص داد که دسته چهارم آ



454 

 

 139-105، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 3179-8732  

http://www.joih.ir  

 

در مورد متغیر پایگاه  اقتصادی بودند که در جامعه مورد مطالعه نیز بین این متغیرها رابطه وجود داشته است. -پایگاه اجتماعی

تری از  اجتماعی پایین، میزان بیش -اجتماعی، این فرضیه مورد قبول اکثر محققان است که طبقات اقتصادی -اقتصادی

قانونی را نسبت به طبقات متوسط و باال مرتکب می شوند و تأیید کننده نتایج کسب شده در این پژوهش است. -رفتارهای غیر 

و تر است  اجتمایی پایین برخوردار باشد، گرایش به رفتار وندالیستی در او بیش -فرد از پایگاه اقتصادی به عبارت دیگر، هرچه

 (0222( و قائمی فر)0220تبریزی) ی، رابطه معکوس با وندالیسم دارد. پژوهش محسناجتماعی دانشجویان -یگاه اقتصادیپا

ث دورکیم به وضعیتی اشاره دارد که فرد هنجارهای جامعه را نمی نمونه هایی از این مورد هستند.احساس بی هنجاری در مباح

پذیرد. مرتون نیز به وضعیت بی هنجاری اشاره می کند. این وضعیت زمانی رخ می دهد که فرد راه مقبول رسیدن به هدف را 

هنجاری نیز به عنوان  یساس ببنابراین ، اح مسدود می داند.بنابراین راهی را انتخاب می کند، که جامعه آن را نفی کرده است.

وابسته وندالیسم  یک متغیر برای تبیین وندالیسم در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین این متغیر با متغیر

بعد است که با متغیر وابسته؛ یعنی  معنادار است. احساس محرومیت نسبی متغیر %1است و در هر حالت رابطه در سطح 

 معنادار شده است. وقتی فرد احساس محرومیت می کند، احتماال به خشونت روی می آورد %1رابطه دارد و در سطح وندالیسم 

یافته های این پژوهش نشان داد، به میزانی که  کرده است.نعادالنه عمل ل توزیع امکانات، چون احساس می کند جامعه در مقاب

تر  وندالیستی نیز در او بیش شدت رفتارچنین  رفتار وندالیسمی و همتری می کند، گرایش به  فرد احساس محرومیت بیش

این پژوهش یک بررسی مقدماتی برای  نیز این رابطه را تأیید کرده است.( 0222قائمی فر)است.نتیجه بدست آمده در پژوهش 

ت، احساس محرومیت نسبی، بر متغیرهای سن، جنسی تعیین برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم است. تأکید محقق در تحقیق حاضر

اقتصادی و جامعه پذیری است؛ در حالی که مسلما متغیرهای بسیار دیگری می توانند  -احساس بی هنجاری، پایگاه اجتماعی

   .ژوهش های گسترده تر و جامع تر داردپها نیاز به  یسم باشند که بررسی آنمبین وندال
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