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چکیده

وندالیسم بیماری مدرن و نوظهو ری است که تا نیم قرن اخیر به مثابه معضلی اجتماعی مطرح نبوده است .اين پديده به مفهوم داشتن نووعی
روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمايل به تخريب آگاهانه ،ارادی و خودخواسته اموال ،تأسیسات و متعلقات عمومی است .در اين مقاله،
با ترکیبی از رويکردهای جامعهشناختی و با استفاده از روش پیمايشی به تحلیل مقايسه ای عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز رفتارهای وندالیستی
بین گروههای وندال و غیروندال در کالنشهر مشهد پرداخته شده است .جامعه آماری با استفاده از فهرستی از وندالها که از سازمانهای متولی
(شهرداری مشهد ،اتوبوسرانی) اخذ شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه مصاحبهای برای حجم نمونه 011نفور بوا اسوتفاده از نمونوهگیوری
قضاوتی و هدفمند ،با ضريب آلفای کرونباخ در حدود  71درصد ،به دست آمده است .به کارگیری آمارههای توصیفی و آزمون مقايسهای ()T
بین گروههای مورد مطالعه نشاندهنده اين است که بیشتر افراد وندال در مناطق پايین شهر زندگی میکنند .همچنین ،نتايج حاکی از آن است
که از نظر میزان ،تعلق شهروندی ،نابسامانی خانوادگی و رضايت از خدمات شهری در بین شهروندان وندال و غیرونودال تفواوت معنواداری
وجود دارد .اين تفاوت از نظر میزان رفتارهای وندا لیستی در بعد گرايش به رفتار با اختالف میانگین کمی است؛ ولی در بعود شودت رفتوار
اختالف میانگین باالست .بر اساس نتايج رگرسیون ،مهمترين عامل تأثیرگذار در بروز رفتارهوای وندالیسوتی متریورهوای مشوارکت و تعلوق
شهروندی است که بیشترين میزان بتا ( )1/77را داشته است و بعد از آن ،نابسامانی خانوادگی ( )1/75و خدمات شهری ( ،)1/77بیشترين تأثیر
را بر روی متریر وابسته رفتارهای وندالیستی داشته است .يافته های تحلیل مسیر ،بیانگر اين است کوه متریور مشوارکت و تعلوق شوهروندی،
نابسامانی خانوادگی و خدمات شهری اثر مستقیم و متریرهای ناکامی اجتما عی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی اثور غیرمسوتقیم را بور رفتوار
وندالیستی در بین پاسخگويان جامعه مورد مطالعه داشته است .همچنین ،نتايج نشان میدهد که معادله پیشبینی شدت گرايش بوه رفتارهوای
وندالیستی می تواند  70/5درصد از واريانس متریر وابسته رفتار وندالیستی را تبیین کند .در نهايت ،پیشنهادهايی برای اين تأثیرگذاری مطورح
میشود.
کلیدواژهها :احساس ناکامی ،تعلق شهروندی ،مشارکت ،نابسامانی خانوادگی ،ناکامی اجتماعی ،وندالیسم
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صرف تعمیر و جايگزينی اشیايی میشود که وندالها به آنهوا

مقدمه و بیان مسأله
رشد سريع شهرنشینی و ارتباط با تحوالت جهانی ،از يک سو

آسیب وارد کردهاند .نتايج پژوهشهای مختل

نشان میدهود،

جامعه در هور سوال متحمول آسویبهوای

سبب شده است جوامع درحال گذر بوا ترییورات متنوو و بوا

بخشهای مختل

تضادهای بسیاری روبهرو شوند و از سوی ديگر ،عدم تطوابق

گسترده و شديدی از اعمال وندالیستی است و با وجود کامول

و رشد ناهماهنگ عناصر موادی و غیرموادی فرهنوگ در ايون

نبودن اطالعات و آمار مستند و ثبت شده در اين حوزه ،ارقوام

جوامع مشکالت عديدهای را در ساختار اجتمواعی بوهوجوود

موجود گويای وسویع بوودن خسوارتهوای ناشوی از اعموال

آورده است.

وندالیستی در جامعه است« .آمار و ارقام مربووط بوه تخريوب

از اين حیث ،وجود مسائل اجتماعی متأثر از فرايندهايی،

اتوبوسها در ناوگان حملونقل شهر تهران نشان میدهد که در

چون :تأخر فرهنگی ،0بیهنجاری ،2تضاد اجتمواعی ،9از خوود

سال  0945حدود سیصد میلیون تومان به اتوبوسهای شوهری

بیگانگی 1بوه بوروز پیامودها و آسویبهوای اجتمواعی منجور

خسارت وارد شده است که مسؤوالن اتوبوسرانی اين رقم را به

میگردد .از جنبه ديگر ،در سطحی وسویعتور ،جواموع دچوار

عنوان خسارات ناشی از وندالیسم ثبت کردهاند .در راهآهن نیز

بیسازمانی 7و از هوم گسویختگی اجتمواعی مویشووند .ايون

در سال  0945بیش از  771میلیون تومان به شیشه قطار بور اثور

بینظمیها بوه عودم تعوادل اجتمواعی ،افوزايش آسویبهوا و

اعمال وندالیستی آسیب رسیده و از رده خارج شدهاند .يافتهها

بحرانهای اجتماعی منجر میگردد« .ايران نیز به عنووان يوک

در ديگر حوزهها نیز نشان از آن دارنود کوه شودت و وسوعت

کشور در حال توسعه و گذار از مرحله سنتی بوه مدرنیسوم از

وندالیسم در ايران ابعاد جدی و قابولتووجهی دارد( ».دغاقلوه و

اين قاعده مستثنا نبوده و با ترییرات و دگرگونیهای سوريع و

همکاران.)31- 43 :0943 ،

سواختارهای

وندالیسم از جمله کجرویهای جامعه جديود اسوت کوه

فرهنگی و اجتماعی با اين ترییورات مواجوه اسوت( ».فاضول و

ناشی از ترییرات سوريع اجتمواعی ،رشود آنوومی و تموايالت

وسیعی در ساختارهای اصلی خود؛ بهخصوو

روزافزون انسان و ناکامی وی در رسیدن به اين تمايالت است

همکار.)4- 7 :0947 ،
5

با توجه به اين بحث ،پديده وندالیسوم يکوی از عوامول

و احساس از خود بیگانگی ،اجحاف ،خشم و تنفری که آنهوا

تاثیرگذار بر رشد مسائل اجتماعی و آسیبهای شهری اسوت.

نسبت به اجتما و محیط اطرافشان دارند که خود بیوانکننوده

اين پديده خسوارتهوای موالی و غیرموادی را بورای جواموع

ضع

و اختالل هنجواری در سواختار فرهنگوی و اجتمواعی

شهری به همراه میآورد ،نیاز مقابلوه بوا آن بویش از پویش در

جامعه اسوت .وندالیسوم از جملوه جرايموی اسوت کوه کمتور

سطح مديريت شهری جوامع؛ از جمله ايران ضوروری اسوت.

مجازات حقوقی و کیفری در بور داشوته اسوت .هنجارشوکنی

در جوامع

ضمن ايجاد خسارتهايی برای دولت ،مبین مشکالت مهوم و

مدرن ظهور و بروز گستردهای يافته است .در جوامعی که نظام

بزرگتر برای جامعه آتی است (محمدی بلبالن آباد)9 : 0941 ،؛ به

ثبت اطالعات دقیق و منظمی دارند ،يافتهها حاکی از آن است

طوری که پژوهشگران معتقدند «که اگر تخريب و روشهوای

جامعوه ،متحمول خسوارات

مخرب ديگر در بین افراد يک جامعه به صوورت يوک ارزش

گستردهای از اين اقدامات میشوود و هرسواله میلیوونهوا دالر

مثبت درآيد؛ يعنی زرنگوی محسووب شوود؛ چوون درونوی و

وندالیسم به عنوان يک آسیب اجتماعی؛ بهخصو

که سواالنه بخوشهوای مختلو

1

Cultural Lag
Anomie
3
Social Conflict
4
Alienation
5
Disorganization
6
Vandalism
2

نهادينه شده است ،امکان ترییر يا از بین بردن آن بسیار مشکل
اسووت .بووه نظوور آنهووا نمووايش فوویلمهووای تخريووبکننووده و
پرخاشگرانه در کشورهای جهان سوم بوه ايون فرهنوگ دامون
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میزند؛ به طوری که اين عناصر به نسلهای بعود منتقول و در

بیرونی در جامعه ای است که به جای درنظرگورفتن ارزشهوا،

بین آنها تکثیر میشود( ».رفیعپور.)997: 0941 ،

باورها ،رفتارها و الگوهای فرد ،گروه ،قشر يا نسلی ديگر ،تنها

زندگی در جوامع شهری ،امروزه با تخريب اموال عمومی

نگرشها و الگوهوای خوود را بوه آنوان تجوويز مویکننود .در

بهعنوان يک واقعیت گريزناپذير مطورح اسوت .وندالیسوم بوه

حقیقت ،وندالیسم «واکنشی اسوت در مقابول برخوی از صوور

مثابه عمل ی بزهکارانه با هدف تخريب آگاهانه اموال بهعنووان

فشارها ،تحمیالت ،ناماليمات ،اجحافهوا و شکسوتهوا کوه

يک پديده جهانشمول مطرح است.

مبین تمايل به تخريب آگاهانوه ،ارادی و خودخواسوته امووال،

در شرايطی که همبستگی متقابل فورد و جامعوه از میوان
برود و فرد نتواند به کمک مکانیزمها و ابزارهايی که جامعه در

تأسیسات و متعلقات عموومی اسوت( ».محسونی تبريوزی:0973 ،
.)031- 037

اختیارش قرار می دهد ،به اهودافش دسوت يابود؛ در نتیجوه از

فراينوود صوونعتی شوودن و گسووترش شهرنشووینی جوامووع

راه های ديگری که خالف قانون است ،سوعی مویکنود بوه آن

موجب رشد فردگرايی و ناشناختگی شده است؛ و اين مسوأله

اهداف برسد .در نتیجه می گويیم فورد نابهنجوار شوده اسوت؛

باعث شده که تمايل افراد را به ديدهشدن و مورد توجوه قورار

وقتی اين حالت به صورت عام در جامعه شیو پیدا مویکنود،

گرفتن در زندگی خود ،مورد توجه قرار دهند .از سوی ديگر،

می گويیم جامعه دچار آنوومی يوا نابسوامانی شوده اسوت؛ بوه

تمدن ماشینی امروزه با توجوه بوه توسوعه شوهری نوامنظم در

شدن

کشورهای جهان سوم ،باعث بروز پیامدهايی ،همچوون :رشود

هنجارها و ارزشها اعضای جامعه ديگور ارزشهوا و اهوداف

بی رويه جمعیت شوهری ،ترییور نحووه زنودگی ،درآمیختگوی

عبارتی ديگر «با از بین رفتن ارزشها و هنجار يا ضعی

سنتهای کهنه و نو ،تضعی

مشترکی را قبول ندارند( ».فرجاد.)02:0942 ،

انسجام و همبستگی اجتمواعی،

پژوهشگران آسیبهای اجتماعی دريافتهاند که شورايط و

شکستها ،عقدههای روانی و امیال سرکوب شده را به ارمران

محیط اجتماعی افراد در شکلگیری شخصیت وندالها نقشوی

آورده است؛ از ديگر سو ،عصیان روزافزون انسانها؛ باالخص

تعیین کننده دارد که ريشههای آن را در محیط خانواده میتووان

نسل جوان را در برابر واقعیات اجتماعی به هموراه دارد .ايون

 ،دو ديدگاه متفاوت و حتی در برخوی

معضالت و مشکالت در جامعوه شوهری باعوث سورپیچی از

موارد متضاد در موورد وندالیسوم ارائوه شوده اسوت« :ديودگاه

قواعد حاکم بر روابط اجتماعی و طریان علیه نظوم دسوتوری

نخست ،بر اين باور است که وندالیسم معموالً در خانوادههايی

جامعه را به صورت عکسالعملهای منفی ايجاد کرده اسوت.

غیرمنضبط با والدينی سردرگم و مردد و نامطمئن از ارزشهوا

وندالیسووم بووه عنوووان رفتووار تخريبگرانووه نمونووهای از ايوون

و فلسفه اجتماعی خويش پرورش میيابنود و غالبواً احسواس

واکنشهای ضداجتماعی در جوامع شهری است .وندالیسم به

درماندگی و اجحاف خود را به صورت قهرآمیز و پرخاشگرانه

تخريب و نابودی عمدی زيرساختهوای شوهری و هور آنچوه

در مقابل نسل بوزرگتور ،صواحبان قودرت و هموه نهادهوا و

متعلق به ديگران و سازمانهای عمومی در جوامع شهری است،

Feuer,

میپردازد و اين پديده به عنوان يوک مشوکل حواد اجتمواعی

يافت .در اين خصو

سازمانهای تأسیس شده در جامعه نشان مویدهنود( ».

مطرح است که سالمت و امنیت جوامع شهری را بوه مخواطره

)1973: 8

نسل جوان ،نه تنها

انداخته است .لرتنامه (آکسوفورد )0347 ،وندالیسوم را مشخصوه

نشان دهنده احساس اجحاف و درماندگی تووأم بوا خشوونت،

وندالها میداند .وندالها کسوانی هسوتند کوه از روی میول و

پرخاشگری و آشوبگری آنان است؛ بلکوه معورف تحمویالت

رغبت عمداً آثار هنری عمومی و خصوصی را از بین میبرند و

اجتماعی و تجويزهای نادرست نیروهوای قواهر و سورکوبگر

طبیعت را خراب میکنند (خدايار.)792: 0957 ،

سرکشی روزافزون انسان؛ به خصو
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محققان علوم اجتماعی معتقدند ،تخريب اموال عموومی يوا

سوورزمینهووای واقووع در میووان دو رودخانووه اودر و ويسووتول

خرابکاری جوانان میتواند مقدمهای برای رفتارهای بزهکارانه

زندگی میکردند .آنان مردمانی جنگجو ،خونخووار و مهواجم

باشد؛ بهويژه با نگاهی ژرف به اين مسأله میتوان دريافوت کوه

بودند که به کرات به نواحی و سورزمینهوای اطوراف قلمورو

جوانوان از تخريوب امووال عموومی در امواکن آموزشوی مثول

خود تخطی و تجواوز کورده ،بوه تخريوب و تواراج منواطق و

شکستن نیمکوتهوا و کنودهکواری روی آن ،نوشوتن شوعار و

آبادیهای متصرفه میپرداختند .روحیه ويرانگرانه قوم ونودال

بر روی در و ديوار به جز ايجواد چهوره

سبب شده است که در مباحث آسیب شناسی کلیوه رفتارهوای

نامناسب فرهنگی و اجتماعی و از بین بوردن امووال عموومی و

بزهکارانه ای کوه بوه منظوور تخريوب آگاهانوه امووال ،اشویا و

خصوصی و صدمه زدن به امکانات رفواهی جامعوه ،بوه نووعی

متعلقات عمومی و نیز تخريب و نابودی آثار هنری و دشمنی

تخلیه عقدههای ناگشوده را بر سر اين وسائل جبران میکنند که

با علم و صنعت و آثار تمدن صورت میگیرد؛ به گونوهای بوه

میتواند زمینهساز اولیه برای بزهکاریهای آينوده باشود (جوان

وندالیسم منتسب گردد» (محسنی تبريزی.)21 :0949 ،

يادگاریهای مختل

حسنی.)07 :0947 ،

به طور کلی ،رفتاری را میتوان وندالیسم خواند که ضمن

اطالعات برگرفته از سازمانها در مشهد حاکی از آن است

دارا بودن جنبه های خشونت و تخريب ،ويژگویهوای زيور را

که در سال چندين مورد تخريب کیوسک تلفن اتفاق میافتود

داشته باشد« :ال ) صدمه به چیزهايی کوه متعلوق بوه ديگوران

که شامل دزديدن تلفن کیوسکهوا ،بريودن سویمهوا و خوراب

است و نه شخص تخريبگر؛ ب) صدمه به اموال عمومی مردم؛

کردن تلفنهای کارتی و  ، ...است .گزارشها نشان مویدهود

ج) در کل ،هر خسارتی که ديگری بايد آن را جبوران کنود و

که 31درصد از آن خرابکاریها در مناطق پوايین شوهر انجوام

مسؤولیت خسارت وارده بر عهده اوست .اين موورد شوايد از

میگیرد  .بر اساس گزارش سازمان اتوبوسورانی ايون اسوتان،

آنجا نشأت میگیرد که به نظر نمیرسد اموال ياد شده صاحبی

میزان هزينه تخريب صندلی اتوبوسها در سال چیزی بالغ بور

داشته باشند ،يا به فردی متعلق باشند و يا اينکه حداقل تعیوین

میلیونها ريال بوده است.

مالکیت آنها دشوار است (نقدی.)001 :0945 ،

با توجوه بوه اينکوه در کالنشوهر مشوهد تخريوب امواکن

از ديدگاه اجتماعی ،وندالیسم را میتووان در پونج گوروه

ورزشی ،پوار هوا و فضواهای سوبز و امکانوات اداره بورق و

دستهبندی کرد -0« :وندالیسم مالاندوز :9صدمههوای وارده در

مخابرات و غیره هزينههای هنگفت ناشی از اين تخريبهوا را

اين نو  ،برای کسب پول و اموال است .اعمالی مانند کندن و

از يک سو و ترويج خشونت و انهدام منظر شهری را از سووی

برداشتن عاليوم راهنموايی ،آرم اتومبیولهوا ،تابلوهوا و تلفون

ديگر نشان میدهد؛ بنابراين ،مسأله اصلی ايون مقالوه مطالعوه

عمومی .شخص وندال در اين حالت ،تنها در انديشه تصاحب

مقايسهای عوامل جامعهشناختی موثر در بروز علول رفتارهوای

اشیای عمومی است؛ حتی چیزهوای بویارزش -2 .وندالیسوم

تخريب گرايانه شهری است که آيا بوین گوروههوای اجتمواعی

تاکتیکی1:خسارتهای ايجادشده در اين حالت ،يوک تاکتیوک

وندال و غیروندال از اين لحاظ تفاوتی وجود دارد يا خیر؟

حساب شده است .ايون وندالسوم بیشوتر از بوه دسوت آوردن
دارايی در پی يک مقصود خا

وندالیسم
وندالیسم مشتق از واژه وندال 0است« .وندال نام قومی از اقوام
ژرمن -اسالو به شمار میرفت که در قورن پونجم مویالدی در

است .خسارت وارده لزومواً

بیانگر خصومت نیست و اغلب هدف تخريبی ،دلخوواه و آزاد
انتخاب می شود؛ اما انديشه اين گونه رفتار تخريبی بوه عنووان
2

Oder & Vistol
Aquistive
4
Tactical
3

Vandal

1
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يک تاکتیک ،به طور کامل طراحی شده و حسوابگرانه اسوت.

قرار دادن موانع بزرگ روی خطوط راه آهن ،پرتاب سنگ بوه

برخی از اعمال که برای جلب توجه زياد و همراه با خسارت

شیشههای قطار در حوال حرکوت و اتصوال بورق بوه وسوايل

انجام میشود ،در زمره اين نو وندالیسم است .متوداولتورين

عمومی .پیش بینی نتايج حاصل از ايون نوو وندالیسوم بسویار

خسووارت در ايوون وندالیسووم ،کوواری اسووت کووه ولگووردان و

گسترده و دشوار است؛ اموا شوايد بتووان موواردی ،همچوون:

بی خانمانها برای بهدست آوردن جای خوواب و غوذای گورم

خستگی ،مالمت ،غضب ،نومیدی ،درمانودگی و افسوردگی را

انجام میدهند -9 .وندالیسم انتقامجو :0تخريب اموال به قصود

پیامدهای اولیه آن دانست .جوامع مختل

هنوز به دلیل جنبوه

انتقام ،از انوا مهم و شديد وندالیسم به حساب میآيد .درصد

کامالً غیرانسانی اين نو وندالیسوم پاسوخ درخوور و مناسوبی

تخريب واقعی به طور معمول از آنچه به ظاهر ديده میشوود،

برای آن نیافته اند .اين اعمال از سويی به اندازه وندالیسمهوای

بیشتر است و پیامدهای زيادی به دنبوال دارد  .ايون وندالیسوم

انتقامجو ،مال اندوز و تاکتیکی ،خا

نیست و از سوی ديگر،

عوامل زيادی دارد .در اين نو از انتقامجويی ،درصود لوذات،

به اندازه مفاهیم همچون شیطنت ،حر

آنی ،کوتاهمدت و پايین اسوت،؛ ولوی نتیجوه عمول از امنیوت

کلی نیست .در میان بیشتر الگوهای رفتاری کوه در ايون نوو

بیشتری برخوردار است -1.وندالیسم تفريحوی :2ويرانویهوای

وجود دارند ،شايد بتوان نتايج زير را عمومیوت داد :الو  -در

زيادی بر اثر اين نو وندالیسم و تفکر حاکم بور آن بور پیکور

تخريبهايی که صورت میگیرد ،بیشتر ،هدف اموال عموومی

جامعه وارد میآيد .اين کار يک قانون شکنی محض است؛ اما

است؛ ب -برخی ويژگی های فیزيکی ،عامل ترغیب تخريوب

در موارد زيادی هم نقوض هویق قوانون مشوخص نیسوت .در

است ،مانند ساختمانهای نیمهکاره؛ ج -با توجه به ويژگیهای

بیشتر وندالیسم های تفريحی ،قدری خصومت هم وجود دارد.

اجتماعی برخی مکوان هوا و منواطق ،تخريوب زيواد را چنوین

محرکاتی مانند کنجکاوی ،رقابت و مهارت بسیار مهم اسوت؛

میتوان شناسايی کرد :محوطههای بوزرگ بیشوتر از کوچوک،

يوا

آپارتمانها بیشتر از ويالها و خانوههوای شخصوی و در آخور

برای مثال ،هدف قرار دادن حباب شیشوهای چورا پوار

خیابان به منظور کسب لذت ،نوعی وندالیسم تفريحوی اسوت.

گوری و بویخیوالی،

مناطق فقیر بیشتر از مرفه (نقدی.)002- 007 :0945 ،

اين نو در بین خردساالن نیز زياد رايج است و احتموال دارد

از بعد ديگر وندالیسم را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.

هر کسی به اين کار مبادرت کرده باشد .در اين میان ،پديدهای

«ال ) وندالیسم سوازمانی ،وندالیسوم خصوصوی و وندالیسوم

موسوم به"گلوله برفی" وجود دارد که در گروه تفريح تخريبی

عمومی .در اينجا به وندالیسم عمومی که در اين تحقیق مال

جای میگیرد .بر اساس اين نظريه ،ديدن يک شیشه شکسوته،

است ،میپردازيم.

يا يک سطل درب و داغان ،ديگران را به مشت و لگود زدن و

وندالیسم عمومی :در اينجا منظور رفتار خرابکارانوه علیوه

تخريب بیشتر آن شیء خوراب بور مویانگیوزد -7 .وندالیسوم

اموال ،منابع و امکانات عمومی است؛ منابع و امکاناتی که افراد

خصومت گرايانه :9مثال هايی از ايون نوو وندالیسوم خشون و

آنها را متعلق به حکومت يا کل جامعه میدانند .ويژگوی ايون

وحشیانه از خط کشیدن روی بدنوه اتومبیول ،بیورون کشویدن

نو اعمال خرابکارانه را میتوان به شرح ذيل بیان داشوت-0 :

گوولهووای پووار  ،آزار دادن حیوانووات و جووانوران برخووی

انگیزه نفع شخصی و يا جمعی برای آن متصور نیست -2 .بوه

تفريحگاه های عمومی ،پنچر کردن الستیکهای اتومبیولهوای

صورت آگاهانه و عمدی انجام میشود -9 .ممکن است علنی

يک توقفگاه ،شکستن آنتن و آيینه اتومبیل و موتوور سویکلت،

يا در خفاء باشد -1 .عمل تشکیالتی و سازمانيافته نیست-7 .
بیشتر به شکل فردی صورت میگیرد و کمتور حالوت جمعوی

1

Vindictive
Play
3
Maliciious
2

دارد؛ اگرچه بعضاً نیز ممکن است ،جمعوی باشود -5 .شوکل
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جمعی آن نبايد جنبه شورش يا اعتراض داشته باشد که عمدتاً

میزنند و اين پديده در فرزندان خانوادههای سطح پايینتور از

در برخی هیجانهای اجتماعی ظهور و بروز میکند -7 .هدف

نظر اقتصادی و اجتماعی و بهورهمنودی از تسوهیالت شوهری،

آن اموال شخصی افراد نیست -4 .هدف و انگیزه سیاسوی بوه

شايعتر است .همچنین ،رفتارهای تخريبگرايانوه و ويرانگور،

معنای تشکیالتی آن را نداشته باشد( ».دغاقله و همکار- 37 :0943 ،

ناشی از بريدگی و عدم پیوند فرد با جامعه شهری و بیگوانگی

.)37

اجتماعی است (فتحی.)0931 ،

جان حسنی ( )0945در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر
ادبیات تحقیق

گرايش به رفتارهای تخريبگرايانه در استان مازندران» با توجه

اسالم حیدری ( )0930در پژوهشی با عنوان « بررسی عوامول

به مباحث نظری و اطالعات تجربی از بررسیهای انجام شوده

جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم» به مطالعوه عوامول موؤثر بور

تخريبگرايی در ايران و خارج بوه بررسوی عوامول موؤثر بور

وندالیسم میان دانشآمووزان دبیرسوتانی ناحیوه  2شوهر اهوواز

جلوگیری از تخريب اموال توسط دانشآموزان استان مازندران

پرداخته است .نتايج پژوهش نشان داد کوه معادلوه پویشبینوی

پرداختوه اسوت و بوا اسوتفاده از روش پیمايشوی و تکنیوک

شدت گرايش به رفتارهای وندالیستی میتواند  11/5درصد از

پرسشونامه هودايتشوده از  711نفور نوجوانوان و جوانوان

واريانس مترییر وابسوته را تبیوین کنود .پوس مودل پوژوهش،

دانشآمووز  01توا  27سوال اسوتان مازنودران بوه جموعآوری

توانسته است با اسوتفاده از هفوت متریور وضوعیت تحصویلی،

اطالعات پرداخته اسوت و بوه طريوق نمونوهگیوری خوشوهای

پايگاه اقتصادی و اجتماعی ،ارتباط با افراد بزهکوار ،احسواس

طبقاتی به جمعآوری اطالعات پرداخته کوه بوا دقوت  1/17در

بیقدرتی ،احساس محرومیت نسبی ،احساس انزوای اجتماعی

سطح اطمینان  1/37درصد انتخاب شدهاند .نتايج تحقیق حاکی

و احساس بیهنجاری  11/5درصد از واريانس متریور وابسوته

از آن بوده که عوواملی چوون :نحووه گوذران اوقوات فراغوت،

(وندالیسم) را تبیین کنند (اسالم حیدری و پارسامهر.)0930 ،

تحصیالت والدين ،نو شرل والدين ،ارتباط با گروه همساالن،

میرفردی ( )0930مقاله ای با عنوان «بررسی عوامل موؤثر

درآمد خانواده ،نو سکونت ،محل سکونت ،پايگاه اجتماعی –

بر گرايش بوه وندالیسوم (خرابکواری) در بوین دانوشآمووزان

اقتصادی ،موفقیت تحصیلی (معدل) از عوامل موؤثر بووده و در

دبیرستانی شهر ياسوج در سوال تحصویلی  »0943انجوام داده

نهايت ،تکنیک رگرسیون نحوه گوذران اوقوات فراغوت 1/27

است .نتايج آزمون پیرسون نشان داده که گرايش به وندالیسوم

درصد ،ارتباط با گروه همساالن 1/29درصد ،پايگاه اقتصوادی

با متریرهای پايگاه اجتماعی -اقتصوادی ()P=1/129 R= -%2

و اجتماعی  1/07درصد ،محل سکونت  1/00درصد بیشترين

سن ( )P=1/199 R=1/111و جامعهپذيری (1/111 R= -%17

تأثیر را بر بروز رفتارهای وندالیسوتی داشوتهانود (جوان حسونی،

= )Pرابطه معنواداری دارد؛ ولوی بوا متریور جنسویت (T=1/3

.)0945

 )P=1/199رابطووه معنوواداری نوودارد .نتووايج رگرسوویون نشووان

ضابطی ( )0947در تحقیقی با عنوان «بررسی وندالیسوم در

می دهد که در مجمو  ،متریرهای مستقل تحقیق در حودود 27

تهران» بیان می دارد که وندالیسم به عنوان يک پديوده جهوانی

درصد از متریر وابسته را تبیین میکنود( ».میرفوردی و همکواران،

در نظر گرفته شده اسوت و آن را بوه عنووان يوک معضول در

.)047 :0930

جوامع شهری امروزی معرفی کورده کوه منطبوق بوا انتظوارات

فتحووی و محموودی ( )0931در مقالووهای بووا عنوووان

جامعه نیست .بر اساس يافتهها ،وندالیسم بیشتر توسط جوانان

«شهرنشینی ،بیگانگی اجتماعی و رفتارهای وندالیستی جوانان»

صووورت گرفتووه و دامنووه آن را در گسووتره جامعووه و در تمووام

نتیجه گرفتهاند که پسران بیشتر به رفتارهای وندالیستی دسوت

مکان های عموومی و امووال عموومی دانسوتهانود .علول بوروز
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وندالیسم در ايون تحقیوق بوههوم ريخوتن روابوط و مناسوبات

خارج از آن محصول يادگیری و تجربه است -1 .تماشواگران

اجتماعی ،عقده های روانی ،افسوردگی و پرخاشوگری ،تضواد

فوتبال خشم حاصل از شکست و ناکامی باشگاه مورد عالقوه

شوده اسوت« .نتوايج ايون

را به محیط پیرامونی انتقال داده و به پرخاشوگری و تخريوب

تحقیق نشان داده است که اکثر وندالها مذکرند ،بیشوتر آنهوا

تأسیسات و اموال عمومی ورزشگاه دست می زننود -7 .نورخ

در گروه سنی  01-23سالگی قرار دارند7،درصد آنهوا دارای

دسووت زدن بووه رفتارهووای خشووونتآمیووز و تخريبووی در بووین

والدين بیسواد يا کوم سوواد و دارای مشواغل بوا سوطح پوايین

تماشاگرانی که نشريات ورزشوی را مطالعوه مویکننود ،بیشوتر

بوده اند 50 ،درصد تنبیوه بودنی در منوزل و محویط اجتمواعی

است -5 .شکست و ناکامی باشگاه مورد عالقه در صورتی که

پیرامون خود را تجربه کوردهانود و 71درصود پرخاشوگری را

بوا احسوواس اجحوواف همووراه شوود ،احتمووال دسووت زدن بووه

تجربه کرده بودند» (ضابطی.)0947 ،

رفتارهای پرخاشگرنه و تخريبی را افزايش میدهود -7 .قورار

طبقاتی ،درآمد پوايین و  ...تعريو

عفتی ( )0940در پژوهشی با عنوان "بررسی انگیزههوای

گرفتن در انبوه تماشاگران در ورزشگاه ها احتمال دسوت زدن

مؤثر بور وندالیسوم (بوا تکیوه بور سونگ پرانوی بوه قطارهوای

به رفتارهای پرخاشگرانه و تخريبی را افزايش میدهد -4 .بین

مسافربری)" بوه بررسوی شوناخت ويژگویهوا و انگیوزههوای

شوورکت در مراسووم شووادمانی جمعووی و تخلیووه هیجووانهووا و

پرتاب کنندگان سنگ به قطارهای مسافری از يک سو و تعیوین

اضطرابهای دوره جوانی رابطوه معنویداری وجوود دارد-3 .

رابطه بین شرايط اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مناطق حاشویه

بین احساس شادی و نشاط در زندگی روزموره و دسوت زدن

ريل و سنگ پرانی از سووی ديگور ،بوه منظوور راه حولهوای

به ناهنجاری های رفتاری در ورزشگاه رابطه معنیداری وجوود

مناسب برای ممانعت از اين امر بوده ،پرداخته است .بر اساس

ندارد» (عنبری آبادی.)0940 ،

تحلیل داده ها ،نتايج نشان داد :افراد سنگ پوران بوه تفريحوات

مريل ( )2113به تحقیقی با عنوان "ريشههای وندالیسم"،

هیجانی عالقهمند بودهاند ،آنها پايبندی کمتوری بوه قووانین و

پرداخته است که اين مقاله مروری بوده است بور ريشوههوای

مقررات اجتماعی داشته اند و در زنودگی دچوار ناکوامی شوده

تاريخی پديده وندالیسم از روم باستان تا قورن  03و مصواديق

بوده اند .آنها همچنین رابطه خوبی با والدين نداشوته و دارای

گوناگون اين پديده را از تخريب عمدی آثار هنری تا تخريب

دوستانی با سابقه سنگپرانی بودهاند» (عفتی.)0940 ،

خونین تمدنی در تواريخ کشوورهايی ،ماننود :سووئد و آلموان

عنبری آبادی ( )0940در پژوهشوی بوا عنووان "بررسوی
رفتارهای جمعی هواداران دو باشگاه پرطرفدار شهر تهوران در
مسابقات لیگ حرفهای فوتبال سال  "0940-42به گونهشناسی
و سبب شناسی رفتارهای جمعی هواداران دو باشگاه پرداختوه

بررسووی کوورده بووود .همچنووین ،انوووا ظهووور وندالیسووم را در
دورههای مختل

نیز مورد توجه قرار داده بود (.)Merrils, 2009

رابوورت هاينینووگ در مقالووه خووود بووه بررسووی "وقووو
0

وندالیسم در سطح منطقه کوچکی از شوهر موالمو سووئد" بوا
2

بود .اهم يافتوه هوای ايون تحقیوق عبارتنود از -0« :رفتارهوای

استفاده از پايگاه دادههای اسوتانداری اسسوکین پرداختوه بوود.

پرخاشگرانه و تخريبی به طور عمده به گروه سنی کمتر از 21

يافته ها نشان داده بود کوه تنوو مکوانی در وندالیسوم ارتبواط

تا  27سال منحصر بووده و بوا افوزايش سون ناهنجواریهوای

معناداری با عوامل بی سازگاری اجتماعی و همچنوین ،عوامول

رفتاری در بین تماشاگران فوتبوال کواهش موی يابود -2 .بوین

کاربری منطقه ای دارد و حضور فیزيکی انجمنهوای تفريحوی

عوامل ايجواد کننوده نارضوايتی در ورزشوگاه و دسوتزدن بوه

محلی (منابع جمعی) میزان بااليی از وندالیسم را تولید میکند

ناهنجاری های رفتاری همبستگی معنویداری وجوود دارد-9 .

(.)Haining, 2005

دست زدن به رفتارهای پرخاشگرانه و تخريبی در ورزشگاه و

Haining
SKANE

1
2
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لیتل و سوبل )0334( 0در پژوهشی با عنوان "وندالیسم از

اوباشگری و خشونت طرفداران فوتبال در هلند" پرداخت .به

نو خط خطی کردن غیرقانونی" بوده است که  932نفر نمونه

نظر وی ،فقدان نظارت مؤثر والدين بر رفتار فرزندان ،داشوتن

بوده و يکی از فرضیات اصلی آنها آزمون فرضویه رفتارهوای

معضل در دوره تحصیلی ،دو عاملی هستند کوه  51درصود از

وندالیستی به تفکیک جنسویت بووده .آنهوا تحلیول محتووای

ترییرات مربوط به اوباشگری را تبیوین مویکنود و بوین عودم

ديوارنويسیهای انجام شده را در بخشهای جنسی ،سیاسی و

نظارت والدين بور فرزنودان و میوزان حملوه آنهوا بوه امووال

نژادی نیز انجام داده بودند و در نهايت ،يافته خود را بر مبنای

عمومی و بزهکاری ارتبواط معنواداری وجوود دارد (بوه نقول از

جامعهپذيری جنسیتی جمعبندی کرده بودند

( & Robert Little

.)Sheble, 1998

مظفری.)02 : 0941 ،

سترونسکی و مسنر به تحقیقی با عنوان" تبیین جرم در
01

پژوهشی با عنوان "مقابله با گرافیتی و وندالیسم" توسوط

بین جوانان" پرداخته اند .نتايج نشان میدهد کوه معورفهوای

سوزان گیزون 2و پال ويلسون 9در مؤسسه جرمشناسی استرالیا

فشار ،تأثیرات معنواداری بور روی تخلفوات خشوونتآمیوز و

انجام شده بود .اين بررسی ضمن بحوث دربواره تئووریهوای

جرايم علیه اموال میگذارد و همچنین ،سنجههای مربووط بوه

جرم شناسی مرتبط با وندالیسم ،نظیر تئوریهای فضوای قابول

انوا فشار به طور مثبت با افسردگی مرتبط اسوت .عوالوه بور

دفا  ،1تئووری فضوای قابول موديريت ،7موديريت حرکتوی و

اين ،تجزيه و تحلیلها نشاندهنده تفواوت جنسویتی در توأثیر

طراحی 5فیزيکی ،مهمترين انگیزههای وندالها از آسیبرسانی

افسردگی بر تخلفات است (به نقل از :زيدانیان.)29 :0945 ،

به اموال عمومی ،مانند :وسوايل حمولونقول عموومی (قطوار،

در تمووامی تحقیقووات انجووام شووده ،متریرهووای پايگوواه

اتوبوس ،مترو و ،)...باجه هوای تلفون همگوانی و مکوانهوای

اجتماعی ،اقتصادی ،خانوادگی ،فردی و زيستی ،از موؤثرترين

عمومی را اين گونه برشمرده اند :انتقام ،7عصبانیت ،4خستگی و

متریرهوووای اثرگوووذار بووووده اسوووت .همچنوووین ،مهووواجرت،

بی حوصلگی ، 3به دست آوردن چیزی ،01کنجکواوی 00و ابوراز

حاشیه نشینی ،تجوارب دوران کوودکی ،جامعوه پوذيری غلوط،

وجود .02بر اساس يافتههوای حاصول از ايون بررسوی ،بیشوتر

سیستمهايی نادرست ضمانتهوای رفتواری (تنبیوه) بور بوروز

افرادی که به انجام اين گونه کارها و اعمال مبادرت مویکننود،

رفتارهای وندالیستی اثرگذار بوده است؛ عالوه بوراين ،فقودان

کودکان و نوجوانانی هستند که از موفقیت تحصیلی کمتری در

نحوه گذران اوقات فراغت ،تعامل و معاشرت با افراد نابواب،

مدارس برخوردار بوده ،دسترسی به امکانات تفريحی کمتوری

محل سکونت نامناسب ،فشار جمعی بوه رفتارهوای هیجوانی،

داشته ،منزوی و سرخورده بوده و اغلوب بیکوار و سورگردانند

عدم تعلق به هويت شهری ،فقدان اسوتحکام موواد و مصوالح

(.)Geason and Wilson, 1990

مبلمان شهری هم به بعد رفتارهای تخريبگرايانوه در جامعوه

بووروگ 09در پژوهشووی تجربووی در سوووئد بووه" بررسووی

کمک شايانی نمووده اسوت .از بعود ديگور فقودان متریرهوای
اجتمواعی نشوواط اجتموواعی ،وجووود محرومیووت و انزواطلبووی

1

Litel & Sobel
S. Gizon
3
P.Wilson
4
Defensible Space
5
Management Space
6
Fisical Design and Kinetic Management
7
Revenge
8
Anger
9
Boredom
10
Acqisition
11
Exploration
12
Existential exploration
13
Berog
2

ونداالن در زنودگی ،بیگوانگی و طورد اجتمواعی تخريبگوران،
بیکاری و تقويت بوروز رفتارهوای انتقامجويانوه از موديران و
مسؤوالن ،در کنار بروز رفتارهوای ناکوامی از سووی والودين،
معلمووان و دوسووتان هووم بووه بووروز چنووین رفتارهووای مخربووی
تاثیرگذار بوده است.

Setroneski & Mesner

14

تحلیل جامعهشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی …
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مبانی نظری

بوویهنجوواری سرچشوومه موویگیوورد و از ايوون رو ،کژرفتوواری

امیل دورکیم ،نخستین انديشمندی است که با مفهوم آنومی به

خودخواهانه و کجرفتاری بیهنجار نامیده موی شوود» (محسونی

تبیین کجرفتاریهای اجتماعی پرداخته است .او در سال 0473

تبريزی.)75-77 :0949 ،

واژه آنومی را به کار گرفته و آن را وارد فرهنگ جامعهشناسوی

در انديشه مرتن ،وندالیسم نیز چون همه صور و اشوکال

کورده اسوت .وی از نخسوتین جامعووهشناسوانی اسوت کوه بووا

انحرافووات و کژرفتوواریهووا زايیووده سوواختارهای اجتموواعی و

استعانت از روش تجربی ،به مطالعوه انحوراف و بویهنجواری

فرهنگی است .مرتن برای نشان دادن وضوعیت ارتبواطی بوین

اجتموواعی پرداخووت .تعريفووی کووه دورکوویم از بزهکوواری و

اهداف و وسائل ،تیپولوژی حاالت گوناگون انطبواق و رابطوه

نابهنجاری بهدست می دهد ،اوالً کلی است و دربرگیرنده هموه

فرد با (هدفهای فرهنگی) و (وسايل نهادی شده) را در پونج

صور و اشکال بیهنجاری ،از جمله وندالیسم است و ثانیواً بوا

وضعیت به شرح زير مطرح نموده است .او چهار نوو رفتوار

آنچه بسیاری از جرم شناسان و جامعه شناسان در تفسویر آرای

انحرافی را که ممکن است در اين فرايند پديد آيد ،بوه شورح

وی گفتهاند ،تفاوت بسیار دارد.

زير می شمارد -0« :نوآوری :معموال هنگامی رخ میدهود کوه

دورکیم مفهوم آنومی و بویهنجواری اجتمواعی را در دو

افراد در پی رسیدن به هدفهای مشرو باشند؛ ولوی راههوای

سطح فردی و اجتماعی به کار بورده اسوت .آنوومی در سوطح

استفاده مؤثر از وسايل پذيرفته شده برايشان مسدود باشد-2 .

فووردی ،نوووعی نابسووامانی فووردی اسووت کووه بووه گسسووتگی و

مراسم گرايی :هنگامی رخ میدهد که هدفهای پذيرفتوهشوده

شکستگی انسان و معیار رفتار وی منجر می شود و به تعبیری،

مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمیکنند؛ اما وسوايل رسویدن

نوعی احساس فردی از بی هنجاری است و نشاندهنده حالتی

به اين هدفها صمیمانه دنبال میشود -9 .کنارهگیوری :وقتوی

فکری است که در آن احساسوات فورد نسوبت بوه خوود وی

فردی به دلیل شرايط محدود و يا عدم شايستگی خود نتوانود

سوونجیده موویشووود .چنووین حووالتی همووراه بووا اخووتالالت و

به هدفهای تعیین شده فرهنگی و نیز به وسوايل دسوتیابی بوه

نابسامانی هايی در سوطح فوردی بووده ،فورد نووعی احسواس

آنها برسد ،کنارهگیری اختیار میکند -1 .طریوان و سرکشوی:

بیهنجاری ،پوچی و بیقراری را تجربوه مویکنود .آنوومی در

اين رفتار انحرافی وقتی رخ میدهد که شخص به ايون نتیجوه

سووطح اجتم واعی نشوواندهنووده نوووعی اخووتالل ،اغتشوواش و

برسد که جامعه موانعی را بر وی تحمیل می کند که مانع نیول

بی هنجاری در نظام جمعی است که در آن احساسات فورد بوا

او به هدفهايش می شوود؛ از ايون رو؛ شوخص مزبوور علیوه

توجه به سیستم اجتماعی سنجیده میشود .بهطوور کلوی ،سوه

جامعووه طریووان و سرکشووی موویکنوود و درصوودد دگرگووونی

نو کجروی در آثار دورکیم مویتووان يافوت  -0 :کژرفتواری

هدفهای خود بر می آيد تا وسايل موجود بورای رسویدن بوه

زيستی و روانی :که تنها نوو کژرفتواری در اجتموا کامول و

آنها را نیز ترییر دهد (ستوده.)091 :0975 ،

بیعیب و نقص است .اين نو کژرفتواری نمونوه کوردار فورد

بر مبنای نظر آلبرت کووهن «نوجوانوان و جوانوان طبقوه

بیمار در جامعه سالم اسوت (جامعوه سوالم -فورد بیموار)-2 .

پايین همانند همتايان خوود در طبقوه متوسوط عالقوهمنود بوه

کژرفتاری انقالبی :که برای دگرگونی وضع نابسامان اجتماعی

دستیابی به منزلت باال هستند .يکی از مکوانهوای مهوم بورای

پديد میآيد (جامعه بیمار -فرد سالم) -9 .کژرفتاری چوله :که

کسب منزلت در زندگی مدرسه ها هستند .جوانان طبقه پوايین

نمايانگر کردار افرادی است که هم تربیت اجتمواعی مناسوب

با اينکه در جامعه پذيری با جوانان طبقه متوسط تفاوت دارند،

نیافته اند و هم در جامعه بیمار زندگی میکنند( .جامعه بیموار-

در مدرسه ناچار میشوند با جوانان طبقه متوسط رقابت کنند.

فوورد بیمووار) .ايوون نووو کژرفتوواری يووا از خودپرسووتی يووا از

«به اعتقاد کوهن معلمان معمووال ً در ارزيوابی دانوشآمووزان،
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مقیاسهايی را مال قرار میهند که بر اسواس اسوتانداردهای

میشود .مهمترين هدفی که به عنوان محور آسیب تحت توجه

طبقه متوسط تعیین شده است ،اين امر موجوب مویگوردد توا

قرار میگیرد ،منبع يا منابع ناکامی است .ناکامی احساسی است

پسران جوان طبقات پوايین بوا عضوويت در دار و دسوتههوای

که در نتیجة ايجاد مانع بر سر راه رسیدن به هدفی که فورد آن

بزهکار با مقیاسهايی ارزيابی شوند که برای آنان ارضا کننوده

را مطلوب میشمارد ،پديد میآيد» (محسنی تبريزی.)211 :0973 ،

است» (احمدی.)072: 0941 ،

اين هدف میتواند ذهنی باشد؛ يعنی اين که فرد گمان کند که

نتیجه چنین وضعیتی ،بدون شک شکست جوانوان طبقوه

در حال رسیدن به هدف دلخواهش اسوت و لوذتهوای آن را

پايین خواهد بوود .چنوین شکسوتی احسواس سورخوردگی و

پیشبینی کند و يا ممکن است در رفتار ظاهری تجلی يابد .در

ناکووامی را در جوانووان طبقووه پووايین ايجوواد موویکنوود و سووبب

هر حال ،چنانچه اتفاقاً مانعی سد راه تحقق اهدافی شوود کوه

شکلگیری خردهفرهنگهوای بزهکوار مویشوود .گوروههوای

فرد انتظار دستیابی به آن را دارد ،میتوان گفت کوه وی ناکوام

میکنند که آنها

شده است« .ويژگی اين تعريو  ،متموايز سواختن ناکوامی از

را برای رفتار خرابکارانه نظیر شکسوتن کیوسوکهوای تلفون،

محرومیت است .مردم فقط بوه خواطر نداشوتن چیوزی ناکوام

پاره کردن صندلی های اتوبوس عموومی و تخريوب تابلوهوای

فرض نمیشوند؛ ناکامی زمانی رخ میدهد که فرد در دستیابی

رانندگی تحريک میکنند .تفريح ،خوشگذرانی و لذتگرايوی

به هدفی که انتظار رسیدن به آن را دارد با شکستی پویشبینوی

کوتاهمدت در گروههای بزهکار از ديگر انگیوزههوای گورايش

نشده مواجه میشود» (.)Berkowitz, 1986: 310-311

بزهکار هنجارهايی برای اعضای خود تعري

جوانان به رفتار خرابکارانه است .کوهن شش خصولت بورای

به اين ترتیب ،بور اسواس تئووری موذکور ،پرخاشوگری

خرده فرهنگهای کجرو در نظر میگیرد که به طور خالصه به

واکنشی عام به ناکامی اسوت« .فرويود معتقود اسوت کوه ايون

شرح زير هسوتند -0« :گورايش غیرسوودمندگرايانه (حتوی در

نیروی پرخاشگرانه بايد به طريقی تخلیه شود و چنانچوه ايون

مورد دزدی) ،اشیا بهراحتی به ديگران داده می شود يوا اصووالً

تخلیه صورت نگیرد ،فورد را بوا کسوالت ،رخووت و نواآرامی

نابود میگردد و کمتر مورد استفاده يا فروش قرار میگیرد-2 .

روبووهرو خواهوود سوواخت .از ديوودگاه فرويوود و برخووی از

میوول بووه خشووونت و ويرانگووری -9 .منفوویگرايووی (بیشووتر

روانکاوان ،خشم و پرخاشگری مولود و محصول موقعیتها و

ارزشهای معمول و پذيرفته شده به شکل معکوس مورد قبول

شرايط نامطلوب و نوامطبو از قبیول :دلتنگوی ،ورشکسوتگی،

قرار میگیرند) -1 .لذتجويی و خوشیپرسوتی (لحظوهای و

درد ،حزن و اندوه و نظاير آن است .با ايون وصو  ،از میوان

برای مدت زمان کوتاه بدون آيندهنگری واقوع مویشوود)-7 .

همه موقعیت های مالل انگیز و نامطبو  ،درمانودگی ،احسواس

آزادی و تنو در کجرفتاری (کوه شوامل دزدی ،وحشویگری،

اجحاف و ناکامی عامل عمده ای در ايجاد پرخاشگری اسوت.

خشونت و انوا فعالیتهای ديگر میگوردد ) -5 .اسوتقالل و

فرويد و برخی از پیروان او مدعی شده اند کوه در بسویاری از

انسجام گروهی» (ممتاز.)019-010 :0940 ،
فرويود و اورنسوون 0در تئووری ناکوامی و پرخاشوگری

موارد ،نیروی پرخاشگرانه در انسان در طرقی پااليش میشود.
2

اين عمل برای ممانعت از بروز بیماری روانی اسوت .بوه نظور

معتقدند ،برآيند جريانی در نظر گرفته میشود که در آن افوراد

فرويد ،اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابود ،نیوروی

از دستیابی به هدف يا اهداف خويش بازمیماننود و احسواس

پرخاشگرانه انباشته می شوود و سورانجام بوه شوکل خشوونت

ناکامی در آن ها شوکل مویگیورد« .ناکوامی حاصول از چنوین

مفرط يا بیماری روانی ظاهر میگردد .روانکاوان دستکم ،سه

جريانی در نهايت ،سبب بروز رفتار پرخاشوجويانه بوین افوراد

شیوه برای پااليش نیروی پرخاشگرانه پیشونهاد کوردهانود-0 :

S.Frued & E.Oreson
Theory of Disappointment / Quarrel

1
2

صرف آن در فعالیتهای بدنی ،از قبیول بوازیهوای ورزشوی،

تحلیل جامعهشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی …

90

دويدن ،جست وخیز ،مشت زدن و نظواير آن -2 .اشوترال بوه

گروه ه ای اقلیت ستمديده و محروم در جلب توجوه اکثريوت

پرخاشگری خیالی غیرمخرب -9 .اعمال پرخاشگری مستقیم،

ساکت و خاموش باشد ،از طرفی ،به نظر اورنسون بیعودالتی

حمله به فرد يا موضو ناکامکننده ،آزار و اذيت ،ناسزا گفوتن،

موجد ناکامی ،درماندگی و احساس اجحاف است و اغلب به

صدمه زدن ،تخريب و ديگر رفتارهای معطوف به ويرانگوری.

پرخاشگری خشونت آمیوز منجور موی شوود» (محسونی تبريوزی،

پرخاشگری و خشونت می تواند در خدمت عمل ديگری نیوز

.)059- 052:0949

جدول ذيل به طور خالصه دستهای از نظريهها را کوه در

قرار بگیرد ،در جامعه هوای پیچیوده و بویاعتنوا بوه مسوائل و
مشکالت جامعه ،پرخاشگری ممکن است شویوه بوارز بورای

بروز رفتارهای وندالیستی اثر گذار هستند ،نشان میدهد.

جدول  -1نظریهها و متغیر مستقل اخذ شده از آنها
نظریه پردازان

متغیر مستقل

نظریه
کشمکش  /تضاد اجتماعی

مارکس ،دارندورف ،لوئیس کوزر

نظريه کنترل اجتماعی

هیرشی

نظريه مشارکت
نظريه فراوانی فرصتهای نابرابر
نظريه انزوای اجتماعی

موريس هالبواکس
کالوارد و اوهلین
ملوين سیمن
هنری مای هیوز ،شرمن ،گارتین،
برگر

توزيع نابرابر امکانات و تسهیالت اقتصادی  -اجتماعی
توزيع نابرابر امکانات و تسهیالت اقتصوادی  -اجتمواعی،
ناکامی اجتماعی ،خانواده ،مدرسه
مشارکت اجتماعی
توزيع نابرابر امکانات و تسهیالت اقتصادی  -اجتماعی
تعلق شهروندی

نظريه طراحی محیطی

تأثیر مناطق (باال ،متوسط ،پايین) بر رفتار وندالیستی

بر اساس متریرهای انتخاب شده از نظريوات فووق و بوا

ناکامی اجتماعی را از نظريه ناکامی منزلتی کووهن ،نابسوامانی

توجه به ماهیوت موضوو  ،بورای سواختن چوارچوب نظوری

خانوادگی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی را از نظريه ناکامی-

تحقیق ،از مودل ترکیبوی نظريوات دورکویم ،مورتن ،کووهن و

پرخاشگری فرويد ،اورنسون انتخاب شد .مدل نظری تحقیوق

فرويد ،اورنسون بهوره گرفتوه شوده اسوت .متریور نابسوامانی

بهشرح زير ارائه میگردد.

خانوادگی ،مشارکت و تعلق شهروندی ،از دورکیم و مورتن و

نابسامانی خانوادگی
خدمات شهری

ناکامی اجتماعی

رفتار
وندالیستی
مشارکت و تعلق
شهروندی

نابرابری اقتصادی و اجتماعی
شکل  -1مدل تحقیق (نگارنده)
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با توجه به مدل تحقیق و نظريات بیان شده ،مهومتورين

از تکنیک پرسشنامه استفاده شوده اسوت .در ايون تحقیوق ،از

فرضیات اين تحقیق شامل:

شیوه نمونه گیری قضاوتی ،هدفمند (در دسترس) و خوشوهای

 -0به نظر می رسد از نظور میوزان رفتارهوای وندالیسوتی بوین

طبقهبندی شده استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه برگرفته

شهروندان وندال و غیروندال تفاوت وجود دارد.

از فهرستی از افراد وندال است که سازمانها در اختیوار قورار

 -2به نظر می رسد از نظر میوزان مشوارکت اجتمواعی (تعلوق

داده اند و مطالعه برای تکمیل اطالعات شامل  11نفر از افوراد

شهروندی) بین شهروندان وندال و غیرونودال تفواوت وجوود

وندال معرفی شوده توسوط سوازمانهوای مورتبط (شوهرداری
شوهر

دارد.

مشهد) و  51نفر از افراد غیرونودال از منواطق مختلو

 -9بووه نظوور موویرسوود از نظوور میووزان احسوواس ناکووامی بووین

است .واحد تحلیل و سطح مشاهده در اين مطالعه فرد (سطح

شهروندان وندال و غیروندال تفاوت وجود دارد.

خرد) است .در پژوهش حاضر ،ابتدا برای پردازش داده هوا از

 -1به نظر موی رسود از نظور میوزان احسواس توزيوع نوابرابر

آمار توصیفی و از آزمون هوای آمواری متناسوب بوا فرضویات

امکانووات اقتصووادی و اجتموواعی بووین شووهروندان ونوودال و

استفاده شد .در اين راستا ،از آزموون تفواوت میوانگینهوا ()T

غیروندال تفاوت وجود دارد.

برای معنی داری میانگین هوا در دو گوروه ونودال و غیرونودال

 -7به نظر می رسد از نظر میزان رضايت از خدمات شهری در

استفاده شد .ضريب آلفاء سؤاالت پرسشنامه کوه بوه صوورت

محله زندگی بین شهروندان وندال و غیروندال تفاوت وجوود

خودمحقق ساخته تدوين شوده بوود ،بور اسواس هور يوک از

دارد.

متریرها در جدول زير آمده است .برای بررسی اعتبار صوری،

 -5به نظور موی رسود از نظور میوزان مشوکالت و نابسوامانی

پرسشنامه در اختیوار چنود تون از کارشناسوان و صواحبنظران

خانوادگی بین شهروندان ونودال و غیرونودال تفواوت وجوود

مطالعات شهری قورار گرفوت و در نهايوت ،بعود از جورح و

دارد.

تعديل به جمعآوری يافتهها پرداخته شد.

 -7بین مشارکت اجتمواعی (تعلوق شوهروندی) شوهروندان و
جدول  -2میزان ضرایب آلفای کرونباخ

رفتارهای وندالیستی رابطه وجود دارد.

متغیر

 -4بین احساس ناکوامی شوهروندان و رفتارهوای وندالیسوتی
رابطه وجود دارد.
 -3بین احساس توزيع نابرابر امکانات اقتصوادی و اجتمواعی
در بین شهروندان و رفتارهای وندالیستی رابطه وجود دارد.
 -01بین میزان رضايت از خدمات شهری شهروندان و رفتوار
وندالیستی رابطه وجود دارد.
 -00بووین میووزان مشووکالت و نابسووامانی خووانوادگی در بووین
شهروندان و رفتار وندالیستی رابطه وجود دارد.

آلفای
کرونباخ

رفتارهای وندالیستی
مشارکت و تعلق شهروندی
ناکامی اجتماعی
توزيووع نووابرابر امکانووات اقتصووادی –
اجتماعی
خدمات شهری
نابسامانی خانواده

1/72
1/70
1/54
1/72
1/57
1/71

تعریف مفاهیم
رفتارهای وندالیستی :متریور وابسوته ايون پوژوهش رفتارهوای

روششناسی
روش پژوهشی در اين مطالعه پیمايشی 0است .در اين پژوهش
Survey

1

وندالیستی است .از وندالیسم تعواري

مختلفوی شوده اسوت:

ژانورن از وندالیسم «به عنوان نوعی بیماری جهانی خرابکواری
در قرن حاضر و عصر مدرن و پديدهای جهانی نام مویبورد و

تحلیل جامعهشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی …

99

آن را به گونهای مجاز به تخريب آثار هنری ،دشمنی با علم و

وندالیستی) دو شیوه اتخاذ شد -0 :سنجش شدت نگرش افراد

صنعت و آثار تمدن اطالق میکند .به همین علوت اسوت کوه

نسبت به اعمال وندالیستی؛  -2سنجش شدت کردار وندالیستی

اغلب روحیه ای را که تمايل به نوابودی آثوار هنوری ،تخريوب

افراد (شدت عمل) .در بخش نگرشسنجی مقیاسی به صورت

امووال عموومی و هموه چیزهوای زيبوای ديگور دارد ،روحیووه

طی

(لیکرت( از شديداً موافقم تا کامأل مخالفم ساخته شوده

ويرانگر يا متمايل به خرابکاری (وندالیسم) میخوانند» (محسنی

است .در قسمت سنجش شدت کردار وندالیستی  ،معرفهايی

تبريووزی .)22 :0949 ،در ايوون پووژوهش ،رفتارهووای وندالیسووتی

به پاسخگو ارايه ،با طرح سؤال" ممکن است بفرمايید ،که خود

شده اسوت :هرگونوه رفتوار و عملوی کوه بوه

شما در يکی دو سال اخیر به چه میزان به ارتکاب اعمال زيور

صورت اختیاری در پی تخريب و نابودی اموال عمومی نظیور

وسوسه شدهايد؟" ،از وی خواسته شد ،تا میزان وسوسهشودن

شکستن و از بین بردن وسايل موجود در پار ها و خیابانهوا

خود را به (ارتکاب اعمال مذکور( در پنج گزينه هیقگواه ،يوک

و  ...اسوت .بورای عملیواتی نموودن متریور وابسوته (رفتوار

بار ،دو بار و بیش از دو بار ،چندين مرتبه بیان کند.

اينگونه تعري

جدول  - 3تعریف متغیرهای مستقل و وابسته
مفهوم

مقوله (شاخص)

تعریف مفهومی

پرسش هايی در مورد سنجش نگرش نسبت به رفتوار
رفتارهای وندالیستی

از تخريب ارادی اموال و متعلقات عموومی بوه صوورتی

وندالیسووتی شووامل  4سووؤال بسووته  7گزينووهای و

مداوم و مکرر

پرسووشهووايی در مووورد ارتکوواب و عموول بووه رفتووار
وندالیستی شامل  02سؤال بسته  7گزينهای.

درگیری در ارزشهای جامعه عضويت ،هرگواه افوراد در
بطن ارزش ها و هنجارهای جامعه خود زندگی میکننود،
مشارکت و تعلق شهروندی

در واقع ،در حیات اجتماعی مشارکت دارند .

شرکت در راهپیمايی ،انتخابات و مشارکت در مدرسه

ارتباط ذهن و عوین کوه در آن شوخص (يوا گروهوی از

دوست داشتن شهر و محله زندگی ،پايبندی به جامعه

اشخا

) برای دستیابی به منظوری يوا توالش در راه آن

(به لحاظ جذابیتی که دارد) اصرار میورزند.
ناکامی اجتماعی
توزيع نابرابر امکانات و
تسهیالت اقتصادی  -اجتماعی

احساس سرخوردگی و شکست در دستیابی به منزلت باال

نرسیدن به هدف و ناامید شدن در شکست

شکاف میان موفقیت و عدم امکان آن از راههای قوانونی

توزيع ناعادالنه درآمد در جامعه،دسوتیابی بوه حقووق

برای افراد طبقات مختل

خود در جامعه ،احساس تبعیض در جامعه
سابقه تر

نابسامانی خانوادگی

تحصیل ،طالق والدين ،سوابقه اختالفوات

شامل مشکالتی اسوت کوه خوانواده را از حالوت تعوادل

شديد خوانوادگی ،سوابقه اعتیواد در خوانواده ،سوابقه

خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خارج کند.

کیفری اعضای خانواده ،سابقه اخراج شودن از محول
کار

آمار توصیفی
طبووق دادههووای جمووعآوری شووده از دو گووروه پاسووخگويان
مهمتورين يافتوه هوای بوه دسوت آموده از متریرهوای زمینوهای

پاسخگويان در جدول ذيل به تصوير کشیده شده است.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،01شماره دوم ،پايیز 0931

91

جدول  -4متغیرهای زمینهای( وندالها و غیروندالها)
گروه پاسخگویان
جنسیت

مرد
زن
جمع

بین  25تا  97سال

 95سال به باال

جمع

وندالها
فروانی

92

22

درصد

41

97

فروانی

4

94

درصد

21

59

فروانی

11

51

درصد

011

011

وندالها

غیروندالها

جمع

فروانی

29

97

تحصیالت والدین

درصد

77/7

74/9

فروانی

01

07

درصد

97

27

فروانی

9

01

درصد

7/7

05/1

فروانی

11

51

درصد

011

011

وندالها

غیروندالها

فروانی

24

01

درصد

71

05/5

فروانی

01

07

درصد

27

24/9

فراوانی

2

99

درصد

7

77

فراوانی

11

51

درصد

011

011

تحصیالت
تا راهنمايی
تا ديپلم
باالتر از ديپلم
جمع

گروه پاسخگویان

محل سکونت

غیروندالها

گروه سنی
بین  07تا  27سال

ادامه جدول  -4متغیرهای زمینهای( وندالها و غیروندالها)

پايین
متوسط
باال

بیسواد
قرآنی و ابتدايی

راهنمايی

ديپلم به باال
جمع
میزان درآمد خانوار
کمتر از 711هزار تومان
 710تا 0میلیون تومان
0میلیون تومان به با ال
جمع

وندالها

غیروندالها

فروانی

23

90

درصد

72/7

70/5

فروانی

01

04

درصد

27

91

فروانی

0

00

درصد

2/7

04/9

فروانی

11

51

درصد

011

011
غیروندالها

وندالها
فروانی

21

7

درصد

71

4/9

فروانی

07

01

درصد

97/7

05/5

فروانی

7

20

درصد

02/7

97

فروانی

-

21

درصد

-

11

فروانی

11

51

درصد

011

011

وندالها

غیروندالها

فروانی

20

09

درصد

72/7

20/5

فروانی

07

24

درصد

97/7

15/5

فراوانی

1

03

درصد

01

90/5

فراوانی

11

51

درصد

011

011

با توجه به يافتههای بهدست آمده در گوروه پاسوخگويان

تحصیالت سواد اين گروه از پاسخگويان در سطح ابتودايی و

وندالها به نسبت غیروندال ها بیشوتر موردان بوه نسوبت زنوان

راهنمايی به صورت ناتمام بوده است .محل سکونت اين دسته

دست به اعمال رفتارهای وندالیستی زده اند ،بیشوتر رفتارهوای

از پاسخگويان مناطق پايین شهر بوده است ،کوه بورای انجوام

وندالیستی بین سنین نوجووان  07توا  97سوال اسوت .سوطح

برخی از رفتارهای وندالیستی به مناطق باال شوهر در فضواهای
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اين گوروه از پاسوخگويان ،سوطح معیشوت اقتصوادی و

و  )...مراجعوه موی کردنود و در ايون فضواها و

وضعیت پايگاه اجتماعی چندان مطلوبی نداشتهاند ،تعداد بُعود

محلههای شهری بهدست ماموران انتظامی دستگیر شدهاند.
اکثر پاسخگويان ريشه های مهاجرتی و حاشیه نشوینی را

خانوار بااليی اين دسته از پاسخگويان جامعه تحقیق برخوردار

داشته اند ،که از ديگر شهرها و روستاهای داخل و خارج استان

بودهاند و سطح تحصیالتی والودين آنهوا بسویار پوايین بووده

خراسان به مشهد مهاجرت کردهاند و در شهر ها و محلههای

است.

حاشیهنشین شهر سکنا گزيدهاند.
جدول  - 5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رفتارهای وندالیستی
کم

زیاد

متوسط

متغیر وابسته

گروهها

گرايش به وندالیسم

وندالها

02

غیروندالها

22

97/7

وندالها

5

21/7

21

غیروندالها

27

11/11

21

11/1

کوول شوواخص رفتارهووای

کل پاسخگويان (ونودال و

4

01/7

50

50/7

وندالیستی

غیر وندال)

شدت رفتار وندالیستی

آمارههای توصیفی
شاخص رفتارهای

میانه

میانگین

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

29/2

09

27/7

07

70/0

24

11/3

01

29/5

19/0

01

95/2

3

07/5

90

24/11

واریانس

انحراف

حداکثر

حداقل

معیار
14/13

97

71/31

4/57

011

20

وندالیستی

با توجه به جدول فوق ،مقادير توصیفی متریر وابسته رفتارهای

گويه های مربوط به میوزان رفتارهوای وندالیسوتی (کول) بايود

وندالیستی با توجه به دو بعد مورد سنجش(گورايش بوه رفتوار

اذعان کرد که  24درصد بواال 50/7 ،درصود متوسوط و 01/7

وندالیستی و شدت رفتار وندالیستی (عمل و ارتکواب) نشوان

درصد پايین گزارش شده است .بنابراين ،میزان کل آن در بین

داده شده است .در هر دو بعد وندالیستها بیشترين فراوانی را

پاسخگويان در حد متوسط اسوت .ضومنأ جودول آموارههوای

داشته اند .با توجه بوه نتوايج توزيوع فراوانوی پاسوخگويان در

توصیفی متریر رفتار وندالیستی در ذيل جدول آمده است.
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جدول  -6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت اجتماعی (تعلق شهروندی)

مشارکت در شرکت در مشارکت در
مدرسه
راهپیمايی
انتخابات

شاخص مشارکت و تعلق
شهروندی
دارد
ندارد
جمع
دارد
ندارد
جمع
دارد
ندارد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
تعلق خاطر به
محله

تعلق خاطره به
شهر

تعلق خاطر به
احساس وفاداری
زندگی کردن در
به جامعه
شهر

وندالها
درصد
فروانی
27
01
77
91
011
11
1
1
011
11
011
11
91
02
71
24
011
11
57/7
27
27
01
7/ 7
9
011
11
77/7
29
92/7
09
01
1
011
11
72/7
23
27
01
2/ 7
0
011
11
41
92
21
4
1
1
011
11

جدول  -7مقدار آمارههای توصیفی شاخص تعلق شهروندی
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

21/21

21

5/19

2/79

25

7

غیر وندالها
درصد
فروانی
75/5
91
11/1
25
011
51
51
95
11
21
011
51
79/1
92
15/5
24
011
51
09/9
4
00/7
7
77
17
011
51
4/9
7
20/7
09
71
12
011
51
05/7
01
99/9
21
71
91
011
51
27
07
70/7
90
29/9
01
011
51

که میزان میانگین برابر  21/21و انحوراف معیوار (پراکنودگی)
برابر با  2/79است.
جدول  -8توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شاخصهای
ناکامی اجتماعی

يافتهها نشان می دهد که در حدود يک چهارم افراد وندال
مختل

زندگی را نداشوتهانود .در مقابول بواالتر از  %71افوراد

غیروندال در عرصه های مختل

زندگی به مشارکت اجتماعی

متریر مستقل مشارکت و تعلق شهروندی نیز گويای اين است

نامید نگشتن از
نرسیدن به اهدافم

و تعلق شهروندی رغبت داشته اند .جدول آمارههای توصویفی

احساس نرسیدن
به اهداف در
زندگی

تمايل به مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی در عرصههوای

شاخص ناکامی اجتماعی
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع

وندالها

غیر وندالها

فروانی

درصد

فروانی

درصد

2
01
24
11
5
22
02
11

7
27
71
011
07
77
91
011

00
99
04
51
00
24
20
51

07
77
91
011
04/9
15/7
97
011
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جدول  -9مقدار آمارههای توصیفی شاخص ناکامی اجتماعی
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

4/74

7

1/25

0/07

01

9

محرومیت واقع شدهاند .مطابق بوا جودول  00میوانگین برابور
 02/74و انحراف از معیار (پراکندگی) برابر  1/11است.
جدول  -12توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شاخصهای

در خصو

گويه های ناکامی اجتمواعی يافتوههوا نشوان

رضایت از خدمات شهری در محله

میدهد که اکثر وندالها به نسبت غیروندالها احساس میکنند

شاخص رضایت

که نمی توانند به اهدافشان برسند .همچنین ،تقريباً وندالهوا و

از خدمات
شهری در محله

غیروندال ها در نرسیدن به اهداف خود ناامید هستند .مطابق با
جدول ( )3مقدار میانگین اين شاخص برابر با  4/74و انحراف
معیار برابر با  0/07است.
جدول  -11توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شاخصهای
توزیع نابرابری امکانات
شاخص توزیع نابرابری
امکانات
افزايش نابرابری
سطح زندگی
ثروتمندان و
فقیران در جامعه
افزايش ناعادالنه دستیابی به حقوق نگرش نسبت به
بودن درآمدها در و امکانات در احساس تبعیض در
جامعه
جامعه
جامعه

کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع
کم
متوسط
زياد
جمع

وندالها
فروانی

درصد

1
3
23
11
1
02
24
11
25
01
1
11
0
7
91
11

غیر وندالها
درصد

فروانی

01
22/7
72/7
011
1
91
71
011
57
97
1
011
2/7
02/7
47

9
04
93
51
1
04
12
51
17
07
1
51
5
02
12

7
91
57
011
1
91
71
011
77
27
1
011
01
21
71

011

51

011

جدول  -11مقدار آمارههای توصیفی شاخص تعلق شهروندی
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

02/74

00

03/77

1/11

21

1

طبق بررسیهای اولیه آماری ،هر دو گوروه در حود زيواد
معتقدند که توزيع نابرابری امکانات اقتصوادی و اجتمواعی در
جامعه رواج دارد و پاسخگويان مورد مطالعه موورد تبعویض و

پايین
متوسط
زياد
جمع

وندالها
فروانی

غیروندالها
درصد

57/7
92/7
1
011

27
09
1
11

فروانی
27
21
07
51

درصد
10/7
99/9
27
011

جدول  -13مقدار آمارههای توصیفی شاخص رضایت از خدمات
شهری
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

07/45

07

04/49

1/99

21

1

يافتهها نشان میدهود کوه بخوش عمودهای از ونودالهوا
احساس رضايت بسیار پايین و ضوعیفی نسوبت بوه خودمات
شهری و توسعه محله ای خود دارند .به همین دلیل ،در مناطق
پايین شهر زندگی میکنند و گرفتار آسیبهای فراوان زنودگی
اجتماعی هستند .نسبت افراد غیرونودال ناراضوی از خودمات
شهری و توسعه محلهای تقريباً مساوی با گروه وندالها بووده
است .جدول آمارههای توصیفی نشواندهنوده ايون اسوت کوه
مقدار میانگین  07/45و انحراف معیار  1/99است.
جدول  -14توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان برخورداری از
موارد نابسامانی خانواده
وندالها

شاخص نابسامانی
خانواده
بین0تا  2مورد
بووین  9تووا 1

فروانی
2

غیروندالها

درصد
7

فروانی
9

درصد
7

07

97/7

17

74/9

 7مورد به باال

29

77/7

01

05/7

جمع

11

011

51

011

مورد
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جدول  -15مقدار آمارههای توصیفی شاخص نابسامانی خانوادگی
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

حداکثر

05/12

05

22/53

1/75

21

حداقل
1

نتايج تحلیل در شدت گرايش به رفتارهای وندالیستی بوا
مقدار معناداری کوچکتر از  1/17و مقدار  Tبرابر بوا -9/72
نشان می دهد که بین میانگین دو گروه تفاوت معناداری وجود

با توجه به نتايج جدول فووق میوزان بواالی  7موورد در

دارد .همانطور که مشاهده می شود ،مقدار میوانگین در گوروه

خانواده های افوراد ونودال مشوکالت و نابسوامانی خوانوادگی

وندال ها از میانگین باالتری برخووردار اسوت؛ ولوی اخوتالف

وجود دارد کوه باعوث عودم اسوتحکام و ثبوات خوانوادگی و

چنودانی بووین شووهروندان ونودال و غیرونوودال در ايوون مؤلفووه

نظارت دقیق بر رفتارهای اجتماعی افراد از سوی خوانواده بوه

مشاهده نمیشود .همچنین ،با توجه به جدول باال هموانگونوه

دلیل مشکالت بسیار شده است .مقادير آمواره هوای توصویفی

که نشان داده شده است ،تفاوت بین میانگین شدت رفتارهوای

متریر نابسامانی خانوادگی ،گويای آن است که مقدار میوانگین

وندالیستی بین وندالها و غیرونودالهوا در سوطح  1/17و بوا

برابر  05/12و انحراف معیار برابر با  1/75است.

مقدار  Tبرابر با  -2/19معنی دار اسوت .بوه عبوارتی ،شودت
رفتار وندالیستی در وندالها بیش از شهروندان معمولی است.

آزمون فرضیههای تحقیق (آمار استنباطی)
فرضیه اول :به نظر می رسد از نظر میزان رفتارهای وندالیسوتی
بین شهروندان وندال و غیروندال تفاوت وجود دارد.

فرضیه دوم :بوه نظور مویرسود از نظور میوزان مشوارکت
اجتماعی (تعلق شهروندی) بین شهروندان وندال و غیرونودال
تفاوت وجود دارد.

جدول  -16تفاوت میانگین میزان رفتار وندالیستی بر حسب دو گروه
وندال و غیروندال

وندالها

11

95/29

غیروندالها

51

27/7

- 2/19

شهروندی)

51

90/2

- 9/72

1/111

اجتماعی(تعلق

گروهها
وندالها
غیروندالها

معنیداری

مشارکت

متغیر وابسته
گرايش به
رفتار
وندالیستی
شدت رفتار
وندالیستی
(عمل و
ارتکاب)

تعداد
11

میانگین
92/7

T

جدول  -17آزمون مقایسه میانگین بر حسب تعلق شهروندی
تعداد

گروه

انحراف

میانگین

معیار

وندالها

11

07/2

2/19

غیروندالها

51

03/07

2/17

1/10

جدول  -18آزمون معنیداری  Tمیزان تعلق شهروندی بین دو گروه وندال و غیروندال
آزمون معنیداری

آزمون لون برای برابری واریانسها
متغیر
F

مشارکت
اجتماعی (تعلق
شهروندی)

فرض برابوری
واريانسها

0/52

سطح معنیداری

1/211

T

2/41

T

درجه

سطح معنیداری

آزادی

(دو دامنه)

72

1/117

اختالف میانگین

9/37

برای آزمون اين فرضیه از آزمون  Tبا دو نمونوه مسوتقل

آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزموون لوون (آزموون )F

استفاده شده است .برای آزمون فرض برابوری واريوانسهوا از

برابر  0/52و سطح معنیداری آن نیز برابر  1/211است که از
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 7درصد بزرگ تر است؛ پس فورض برابوری واريوانس تأيیود

غیروندال از میزان تعلق شهروندی بیشتری برخوردارند و ايون

میشود .نتايج آزمون  tمعناداری اين تفاوت را تأيید مویکنود.

متریر می تواند دلیلی برای عودم انجوام رفتارهوای وندالیسوتی

بدين ترتیب ،سطح معناداری بهدست آمده برای آزمون  Tبرابر

باشد.

با 1/117شده است که کمتر از حوداقل مقودار قابول پوذيرش
است ( .)P<1/17در نتیجوه ،موی تووان گفوت :از نظور میوزان

فرضیه سوم  :به نظور مویرسود از نظور میوزان احسواس
ناکامی بین شهروندان وندال و غیروندال تفاوت وجود دارد.

مشووارکت و تعلووق شووهروندی در بووین دو گووروه ونوودال و
جدول  -19آزمون مقایسه میانگین بر حسب احساس ناکامی

غیرونوودال تفوواوت معنوواداری وجووود دارد .همووانطووور کووه

گروه

احساس ناکامی

هويداست ،اختالف میانگین بین اين دو گوروه از نظور میوزان
مشارکت اجتماعی برابر با  9/37است ،بنابراين ،فرض تحقیق
تأيید و فرض صفر (عدم تفاوت) رد میشود .به عبارتی ،افراد

تعداد
11
51

وندالها
غیروندالها

میانگین
4/92
7/04

انحراف
معیار
2/12
2/20

جدول  -21آزمون معنیداری  Tمیزان احساس ناکامی بین دو گروه وندال و غیروندال
آزمون لون برای برابری
واریانسها

متغیر

احساس ناکامی

فرضبرابری
واريانسها

آزمون معنیداری

T

F

سطح معنیداری

T

درجه
آزادی

سطحمعنیداری
(دو دامنه)

اختالف میانگین

2/05

1/090

0/77

72

1/141

0/01

برای آزمون اين فرضیه از آزمون  Tبا دو نمونوه مسوتقل
استفاده شده است .برای آزمون فرض برابوری واريوانسهوا از

احساس ناکامی وجود ندارد .بنوابر ايون ،فورض تحقیوق رد و
فرض صفر (عدم تفاوت) تأيید میشود.

آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزموون لوون (آزموون )F

فرضیه چهارم :به نظر می رسود از نظور میوزان احسواس

برابر  2/05و سطح معنیداری آن نیز برابر  1/090است که از

توزيع نابرابر امکانات اقتصوادی و اجتمواعی بوین شوهروندان

 1/17بزرگ تور اسوت؛ پوس فورض برابوری واريوانس تأيیود

وندال و غیروندال تفاوت وجود دارد.

میشود .يافتهها نشان میدهد که میانگین نمره احساس ناکامی
تفاوت چندان فاحشی ندارد ( .)0/01نتايج آزمون Tمعنواداری

و اجتماعی

به دست آمده  1/141شده است کوه بیشوتر از حوداقل مقودار
قابوولپووذيرش اسووت )P>1/17( .بووه عبووارتی ،تفوواوت قابوول
مالحظه ای بین شهروندان ونودال و غیرونودال از نظور میوزان

اجتماعی

اين تفاوت را تأيید نمیکند .بودين ترتیوب ،سوطح معنواداری

نابرابری اقتصادی و

اجتماعی در بین افراد وندال  4/92و بین گروه غیروندال 7/04

جدول  -21آزمون مقایسه میانگین بر حسب نابرابری امکانات اقتصادی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

وندالها

11

05/4

0/57

غیروندالها

51

07/7

0/92
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جدول  -22آزمون معنیداری  Tمیزان احساس نابرابری اقتصادی و اجتماعی بین دو گروه وندال و غیروندال
آزمون لون برای برابری
واریانسها

متغیر
F

نابرابری

فرضبرابری

اقتصادی و

واريانسها

اجتماعی

آزمون معنیداری

2/25

سطح معنیداری

1/209

برای آزمون اين فرضیه از آزمون  Tبا دو نمونوه مسوتقل
استفاده شده است .برای آزمون فرض برابوری واريوانسهوا از

T

T

درجه

سطحمعنیداری

آزادی

(دو دامنه)

72

- 1/797

اختالف میانگین

1/7

1/750

حداقل مقدار قابل پذيرش است )P>1/17( .فرض صفر (عدم
تفاوت) تأيید میشود.

آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزموون لوون (آزموون )F

فرضیه پنجم :به نظر میرسود از نظور میوزان رضوايت از

برابر  2/25و سطح معنیداری آن نیز برابر  1/209است که از

خدمات شهری در محله بوین شوهروندان ونودال و غیرونودال

 1/17بزرگ تور اسوت؛ پوس فورض برابوری واريوانس تأيیود

تفاوت وجود دارد.

می شود .يافته های آزمون نشوان مویدهود کوه میوانگین نموره

جدول  -23آزمون مقایسه میانگین بر حسب رضایت از خدمات

احساس توزيع نابرابر امکانات در بین افراد وندال  05/4و بین

شهری در محله (وندالها و غیروندالها)

شهری

گروه بسیار ناچیز است .نتايج آزمون  Tمعناداری ايون تفواوت
را تأيید نمیکند؛ بدين ترتیب که مقدار  Tبا درجوه آزادی 72
برابر  -1/797شده است که در سوطح  1017معنوادار نیسوت.

رضایت از خدمات

گروه غیر وندال  07/7شده است .و اختالف میوانگین هور دو

گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

وندالها

11

2/47

1/47

غیروندالها

51

9/10

1/79

سطح معناداری به دست آمده 1/750شده اسوت کوه بیشوتر از
جدول  -24آزمون معنیداری  Tمیزان رضایت از خدمات شهری بین دو گروه وندال و غیروندال
آزمون لون برای برابری

آزمون معنیداری

واریانسها

متغیر

رضايت از

فرض برابری

خدمات شهری

واريانسها

F

سطح معنیداری

T

2/37

1/005

9/104

T

درجه

سطحمعنیداری

آزادی

(دو دامنه)

72

1/110

اختالف میانگین

1/05

برای آزمون اين فرضیه از آزمون  Tبا دو نمونوه مسوتقل

برابر  2/37و سطح معنیداری آن نیز برابر  1/005است که از

استفاده شده است .برای آزمون فرض برابوری واريوانسهوا از

 1/17بزرگ تور اسوت؛ پوس فورض برابوری واريوانس تأيیود

آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزموون لوون (آزموون )F

میشود .نتايج آزمون  Tنیز معنویداری ايون تفواوت را تأيیود
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می کند .سطح معناداری بهدست آمده  1/110شوده اسوت کوه

فرضیه ششم :به نظر مویرسود از نظور میوزان مشوکالت و

کمتر از حداقل مقدار قابلپذيرش است .)P<1/17( .در نتیجه،

نابسامانی خانوادگی بین شهروندان وندال و غیروندال تفواوت

میتوان گفت فرضیه تحقیق تأيید می شود :که از نظور میوزان

وجود دارد.

رضايت از خدمات شهری در محله زندگی در بوین دو گوروه
فرضیه با نظريات کوهن ،میلر ،کالوارد و اوهلین ،داندروف و

خانوادگی
خانوادگی

مدل طراحی محیطی همخوانی دارد .بنابراين ،هرچه رضوايت
از خدمات شهری بیشتر باشد ،گرايش به رفتارهای وندالیستی
کمتر است.

مشکالت و نابسامانی

وندال و غیروندال ،تفاوت معنواداری وجوود دارد .نتوايج ايون

جدول  -25آزمون مقایسه میانگین بر حسب مشکالت و نابسامانی
انحراف

گروه

تعداد

میانگین

وندالها

11

03/07

0/12

غیروندالها

51

07/2

1/39

معیار

جدول  -26آزمون معنیداری  Tمیزان مشکالت و نابسامانی خانوادگی بین دو گروه وندال و غیروندال
آزمون لون برای برابری
واریانسها

متغیر
F

مشکالت و
نابسامانی
خانوادگی

آزمون معنیداری

فرض برابری
واريانسها

2/43

سطح معنیداری

1/012

برای آزمون اين فرضیه از آزمون  Tبا دو نمونوه مسوتقل
استفاده شده است .برای آزمون فرض برابوری واريوانسهوا از

T

1/314

T

درجه

سطحمعنیداری

آزادی

(دو دامنه)

72

1/191

اختالف میانگین

9/37

خانوادگی نیز موی توانود يکوی از چنود علول مووثر بور رفتوار
وندالیستی باشد.

آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزموون لوون (آزموون )F

با توجه به اينکه سؤاالت پرسشنامه اين تحقیق برای هور

برابر  2/43و سطح معنیداری آن نیز برابر  1/012است که از

دو گروه يکسان بوده و بورای بررسوی و سونجش رفتارهوای

 1/17بزرگ تور اسوت؛ پوس فورض برابوری واريوانس تأيیود

وندالیستی در دو بعد گرايش به وندالیسم و شدت ارتکواب و

میگردد .نتايج بهدست آمده از آزمون ( )Tبیوانگر تفواوت در

عمل رفتارهای وندالیست ی استفاده شده است ،دو شاخص کلی

بین دو گروه وندال و غیروندال است .سطح معناداری بهدست

از کل پاسخگويان با توجه بوه دو بعود رفتارهوای وندالیسوتی

آمده  1/191شده است که کمتر از حداقل مقدار قابل پذيرش

ساخته شوده اسوت کوه در بررسوی و تحلیول رابطوه و توأثیر

اسوت ( .)P<1/17در نتیجوه ،مویتووان گفوت از نظور میوزان

متریرهای مستقل به کار رفته است.

مشکالت و نابسامانی خوانوادگی در بوین دو گوروه ونودال و

به منظور بررسی رابطه بوین متریرهوای مسوتقل و متریور

غیروندال تفاوت معناداری وجود دارد .فرض تحقیوق تأيیود و

وابسته رفتار وندالیستی (در دو بعد گرايش و شدت عمول) از

فرض صفر(عدم تفواوت) رد مویشوود .بوا توجوه بوه مقودار

آزمون همبستگی پیرسون اسوتفاده شوده اسوت .جودول زيور

اخووتالف میووانگین موویتوووان گفووت نابسووامانی و مشووکالت

گويای نتايج بهدست آمده است.
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جدول  -27شاخص همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و متغیر

می شود .در بررسی رابطه متریر رضايت از خدمات شهری نیز

وندالیسم با توجه به دو مقیاس بهکار برده شده برای سنجش

ضريب همبستگی منفی و با شدت متوسطی در هر دو مقیاس

متغیر مستقل
مشارکت و
تعلق
شهروندی
نابسامانی
خانوادگی
رضايت از
خدمات
شهری
نابرابری
اقتصادی و
اجتماعی
احساس
ناکامی
اجتماعی

متغیر وابسته
(وندالیسم)
مقیاس مبتنوی
بر گرايش
مقیاس مبتنوی
بر عمل
مقیاس مبتنوی
بر گرايش
مقیاس مبتنوی
بر عمل
مقیاس مبتنوی
بر گرايش
مقیاس مبتنوی
بر عمل
مقیاس مبتنوی
بر گرايش
مقیاس مبتنوی
بر عمل
مقیاس مبتنوی
بر گرايش
مقیاس مبتنوی
بر عمل

همبستگی
پیرسون
- 1/79

سطح
معناداری
1/10

نوع
رابطه
معکوس

- 1/77

1/111

معکوس

1/91

1/19

مستقیم

در سطح  1/17معنیدار است که نشوان مویدهود بوا افوزايش
رضايت از خدمات شهری ،میزان گورايش و عمول رفتارهوای
وندالیسووتی کوواهش موویيابوود .در بررسووی رابطووه بووین متریوور
نابسوامانی خوانوادگی و متریور وابسوته رفتوار وندالیسووتی (دو
مقیاس گرايش و عمل) ضوريب همبسوتگی بوین متریرهوا در
سطح متوسط و رابطه مستقیمی با هم دارند .

1/27

1/112

مستقیم

- 1/23

1/110

معکوس

خانوادگی میزان گرايش و عمل به سمت رفتارهای وندالیستی

- 1/92

1/19

معکوس

بیشتر می شوود .همچنوین ،در بررسوی رابطوه بوین متریرهوای

1/05

1/17

مستقیم

1/00

1/111

مستقیم

1/17

1/191

مستقیم

1/11

1/17

مستقیم

شووواهد حوواکی از آن اسووت کووه بووا افووزايش نابسووامانی

مسووتقل نووابرابری اقتصووادی و اجتموواعی و احسوواس ناکووامی
اجتماعی با متریر وابسته رفتار وندالیستی ،هر دو متریور در دو
مقیاس رفتار وندالیستی با شدت ضعی  ،مثبت و مستقیم و در
سطح خطای کوچکتر از  1/17معنیداری نشان دادهاند؛ ولوی
در سطح ضعی تری نسبت به ساير متریرها .بنابراين ،ترییرات
در متریرهای مسوتقل باعوث ايجواد نوسوان در متریور وابسوته
(رفتار وندالیستی) میشوند.

با توجه به جدول باال که میزان همبستگی بین متریرهوای
مستقل تحقیق و متریر وابسته رفتار وندالیستی را نشان میدهد
در تمامی موارد فرضیهها و رابطه بین متریرها تأيید شده است.
در بررسووی رابطووه متریوور تعلووق شووهروندی بووا رفتووار
وندالیسووتی ،در هوور دو مقیوواس (گوورايش و عموول) ضووريب
همبستگی منفوی و قووی و در سوطح  1/17و  1/10معنویدار

برای ساختن معادله رگرسیونی ،پیشبینوی میوزان شودت
گورايش بوه رفتارهوای وندالیسوتی ،متریرهوايی کوه در سوطح
فاصله ای و دارای رابطه با متریر وابسته بودند ،به عنوان متریور
مستقل و میزان شدت گرايش به رفتارهای وندالیستی به عنوان
متریر وابسته وارد معادله شدند .جدول زير نتايج رگرسیونی را
نشان میدهد.

است .به عبارتی ،با افزايش سطح مشارکت و تعلق شهروندی
میزان شدت گرايش و عمول بوه رفتارهوای وندالیسوتی کمتور
جدول  -28ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر رفتارهای وندالیسمی
متغیرهای مستقل
مشارکت و تعلق شهروندی
نابسامانی خانوادگی
خدمات شهری
نابرابری اقتصادی -اجتماعی
ناکامی اجتماعی
sig=1/111

ضرایب معیارنشده
B
1/972
1/972
1/902
1/045
- 1/092
F=057/471

ضرایب معیارشده

خطای معیار
132/1
157/1
174/1
133/1
172/1

T

بتا
772/1
751/1
777/1
007/1
0727/1-

 =1/700تعديل

شدهR

715/4
432/4
999/4
212/1
094/9-

سطح معناداری
1/111
1/111
1/111
1/141
1/750
R2=1/705

R=1/415
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در جدول فوق ،نتايج اصلی رگرسیون در آن آمده اسوت.

متریرها نقش متوسط و خوبی در تبیین واريانس متریر وابسوته

ضريب بتا اهمیت نسبی متریرها را بیان میکند و بزرگ بوودن

دارند .همچنین ،مقدار ضوريب تعیوین تعوديل شوده برابور بوا

بتا اهمیت و نقش آن را در پیشگويی متریر وابسوته مشوخص

 1/700است که با توجه به اينکه اين ضريب با درجات آزادی

می کند .طبق نتايج اين جدول میتووان نشوان داد؛ مهومتورين

تعديل شده است ،بوه منظوور انعکواس بیشوتر میوزان نکوويی

عامل توأثیر گوذار در بوروز رفتارهوای وندالیسوتی ،متریرهوای

برازش مدل از آن استفاده می شود ،بنابراين ،با توجوه بوه ايون

مشارکت و تعلق شهروندی است که بیشترين میزان بتا()1/77

مقدار متریرهای وارد شده توانستهاند  70/0درصد از ترییورات

را داشته اسوت و بعود از آن نابسوامانی خوانوادگی ( )1/75و

میزان رفتارهای وندالیستی را تبیین کنند ،بنابراين ،موابقی ايون

خدمات شهری ( ،)1/77بیشترين تأثیر را بر روی متریر وابسته

ترییرات ( 24/3درصد) تحت تآثیر متریرهای خوارج از مودل

رفتارهای وندالیستی داشته است.

است .با توجه به مقدار آزمون تحلیول واريوانس  057/471در

با توجه به مقدار همبستگی چندگانوه ( ) Rکوه برابور بوا

سطح خطای کوچکتر از 1/10معنادار اسوت ،مویتووان نتیجوه

 1/415است ،می توان گفت همبسوتگی قووی بوین متریرهوای

گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از پنج متریر مسوتقل

مسووتقل و متریوور وابسووته رفتارهووای وندالیسووتی وجووود دارد.

و يک متریر وابسته (رفتارهای وندالیستی) مدل خوبی بووده و

همچنین ،اين متریرها با توجوه بوه مقودار 70/3 )1/703( R2

نتايج بهدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری است.
همچنین ،مدل تحلیل مسیری رگرسیونی فوق ،بوه شوکل

درصد از ترییرات ( واريانس) رفتارهوای وندالیسوتی را تبیوین

زير قابل ارائه است.

میکنند که به عدد يوک نزديوک بووده و نشوان از آن دارد کوه

مشارکت و تعلق
شهروندی
ناکامی اجتماعی

1/23
1/19

1/75

رفتار وندالیستی

1/65

نابسامانی
خانوادگی

1/55
خدمات شهری

1/19

1/18
نابرابری اقتصادی و
اجتماعی

شکل  -2مدل تحلیل مسیر تحقیق
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جدول  -29اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (رفتارهای

رفتارهای وندالیستی (کل) بايد اذعان کرد که  24درصود بواال،

وندالیستی)

 50/7درصد متوسط و  01/7درصد پايین گزارش شده است.

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

متغیر
مشارکت و تعلق شهروندی

1/77

1/75 *1/29

1/47

نابسامانی خانوادگی

1/75

-

1/75

خدمات شهری

1/77

-

1/77

نوووووابرابری اقتصوووووادی -
اجتماعی
ناکامی اجتماعی

-

1/77*1/13
1/75*1/04
1/75*1/13

1/115

بنابراين ،میزان کل آن در بین پاسخگويان در حد متوسط بوده
است.
با توجوه بوه نتوايج مقالوه حاضور ،از نظور میوزان تعلوق
شهروندی ،نابسامانی خانوادگی ،رضايت از خدمات شهری در
بین شهروندان مشهدی تفاوت معناداری مشاهده شد.

1/17

با توجه به جدول فوق ،می تووان اشواره کورد کوه متریور
مشارکت و تعلق شهروندی بیشترين اثر مسوتقیم را بور متریور
وابسته (رفتارهای وندالیسوتی) داشوته اسوت و متریور ناکوامی
اجتماعی بیشترين اثر غیرمستقیم را بر رفتارهای وندالیستی به
عنوان متریر وابسته داشته است.

همچنین ،از نظر میزان کل رفتار وندالیستی ،نتايج تحلیل
در شدت گرايش به رفتارهای وندالیستی بوا مقودار معنواداری
کوچکتر از  1/17و مقدار  Tبرابر با  -9/72نشان میدهد که
بین میانگین دو گوروه تفواوت معنواداری وجوود دارد .مقودار
میانگین در گروه وندالها از میانگین باالتری برخوردار اسوت؛
ولی اختالف چندانی بین شهروندان وندال و غیروندال در اين
مؤلفه مشواهده نموی شوود .همچنوین ،بوا توجوه بوه يافتوههوا
همان گونه که نشان داده شده است ،تفاوت بین میانگین شدت

بحث و نتیجه

رفتارهای وندالیستی بین ونودالهوا و غیرونودالهوا در سوطح

در اين تحقیق ،سعی بر اين بوده اسوت کوه بوه مطالعوه علول

 1/17و با مقدار  Tبرابر با  -2/19معنیدار است .به عبوارتی،

جامعه شناختی رفتارهای وندالیستی به صورت مقايسه ای بوین

شدت رفتار وندالیستی در وندالها بیش از شهروندان معمولی

گروه وندال و غیروندال در کالنشهر مشوهد بپوردازيم کوه بوه

است.

عنوان يک مسأله اجتماعی امروزه معضوالت و مووانعی را در

نتیجه اين پژوهش پیراموون علول رفتارهوای وندالیسوتی

جهت توسعه پايودار شوهری آورده و چهوره نوامطلوبی را بوه

نشان میدهد که در جامعه مورد مطالعه ،عوامل مختلفی بر اين

زيباسازی شهر وارد کرده است .پس از تبیین مسوأله در قالوب

رفتارهوا مووؤثر بووده اسووت .بوا توجووه بوه اهمیووت رفتارهووای

با استناد به مدل تحقیق ،دستهای از متریرهای

بر انوا وندالیسوم

نظريات مختل

وندالیستی ،نتايج اين تحقیق عوامل مختل

مستقل استخراج و مطالعه شد؛ که برخی از نتوايج مطالعوه در

پنج گانه را مطرح کرده است .يکی از متریرهايی کوه در میوان

سطور ذيل بیان میشوود .در ابتودا بايود گفوت متریور وابسوته

کل پاسخگويان رابطه خود را با رفتارهوای وندالیسوتی نشوان

رفتارهای وندالیستی بوه دو شویوه سونجش شودهانود :اول بور

داد ،متریر محله زندگی افراد در سوطح شوهر مشوهد بوود؛ بوه

اساس نگرش و گرايش شدت رفتارهای وندالیسوتی و دوم از

طوری که افراد در مناطق پايین شهر به علت کمبود امکانات و

نظر شدت ارتکاب و عمل اين رفتارها در بوین هور دو گوروه

تسهیالت رفاهی و به دلیل مقايسهای که با مناطق باالی شوهر

وندال و غیروندال سنجش شودهانود؛ کوه در بخوش توصویفی

دارند ،نووعی کینوه و خصوومت در آنهوا شوکل مویگیورد و

نتايج آن تشريح شده است .با توجه به نتايج توصویفی در هور

همچنووین ،اختالفووات طبقوواتی هوور جامعووه ،افوووراد را در

دو بعد وندالیستها بیشترين فراوانی را داشتهاند .با توجوه بوه

موقعیتهايی قرار میدهد که نمیتوانند نقوشهوای اجتمواعی

نتايج توزيع فراوانی پاسخگويان در گويه های مربوط به میزان

مناسووب خووود را بیابنوود و موجووب اخووتالف در هنجارهووای

تحلیل جامعهشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی …
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اجتماعی مویشوود .در نتیجوه ،سوتیزه هنجارهوای اجتمواعی،

آرمان ،جايگواه آنهوا را در سلسوله مراتوب اجتمواعی تعیوین

تفاوت معیارها را به وجود میآورد و عدم تعهد به معیارهوا و

میکند .او رفتارهوای گوروههوا و طبقوات انسوانی را متوأثر از

ترديد در اصالت آنها ،عدم پايبندی به قوانین را ايجاد میکند

نیازهای آنان از برخورداری و بهرهمندی بیشتر از فعالیتهوای

که اين بوه نوبوه خوود تضوادهای اجتمواعی و انتقوامجويی را

اجتماعی عوالی يوا مشوارکت در حیوات اجتمواعی مویدانود.

افزايش میدهد .درون اين تضاد ،کشش به سمت خشوونت و

بنابراين ،می توان گفت ،معموال کسانی که گرفتار کار ،زنودگی

تخريب اموال عمومی وجود دارد .نتوايج بررسوی رابطوه بوین

خانوادگی ،سرگرمی و ...هستند ،کمتر فرصت پیدا میکنند که

احساس نابرابری اقتصادی و اجتمواعی در دو بعود رفتارهوای

در رفتارهای انحرافوی شورکت جوينود؛ بورعکس ،آدم بیکوار

وندالیستی نیز گويای اين مطلب بوده است .نتايج اين پژوهش

دست به کار خالف میزند؛ يعنی کسانی که کاری ندارند و يا

مؤيد ديدگاههوای انديشومندانی چوون :موارکس ،دارنودورف،

در فعالیووتهووای مرسوووم جامعووه مشووارکتی ندارنوود ،فرصووت

لوئیس کوزر ،هیرشی ،کالوارد و اوهلین ،آلبرت کوهن ،میلور،

بیشتری برای کجروی دارند و هرچوه افوراد در فعالیوتهوای

فرويد ،اورنسون و مدل طراحی محیطی (هنوری ،موای هیووز،

اجتماعی و برنامهريزی های شوهری مشوارکت داشوته باشوند،

شرمن ،گارتین ،برگر) در اين زمینه بوده و محله زندگی افوراد

میزان تخريب اموال عمومی در آنها کاهش میيابد؛ به طوری

از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای وندالیستی اسوت .کوالوارد و

که در اين تحقیق بیشترين ضريب همبستگی (قوی) بین متریر

اوهلین بر اين اعتقادند که افراد طبقه پايین بیش از گروههوای

مشارکت و رفتارهای وندالیستی بوده است .نتايج اين پژوهش

ديگر تمايل به انحراف دارند؛ زيرا پیش از گوروههوای ديگور

در تحقیقات قبلی مشاهده نشده است.

شکاف میان موفقیت و عدم امکوان آن از راههوای غیرقوانونی

متریر ديگری که رابطه آن با رفتارهای وندالیستی آزموون

تجربه می کنند و نتايج اين تحقیق ،بوا پوژوهشهوای محسونی

شد ،متریر تعلق شهروندی بود .نتايج اين تحقیق با تحقیقوات

تبريزی (مبوانی نظوری و تجربوی وندالیسوم  ،)0973حسونی

عفتی (« )0940بررسی انگیزههای مؤثر بر وندالیسم (با تکیه بر

(عوامل موثر بر گرايش به رفتارهای تخريبگرايانه در اسوتان

سونگپرانووی بووه قطارهوای مسووافربری)» ،طهماسووبی ()0943

مازنوودران )0945 ،و رابوورت هاينینووگ ( )2117همخوووانی و

«عواموول موووثر بوور ونوودالیزم و راههووای مقابلووه بووا آن» دارای

مطابقت داشته است؛ به طووری کوه در ايون پوژوهش نتیجوه

همخوانی بوده اسوت و مؤيود نظريوات پارسوونز ،جانسوون،

آزمون همبستگی و رابطه بین رضوايت از خودمات شوهری و

اسملسر ،اريک فروم ،کنت کنیستون ،ملووين سویمن ،مرتوون،

رفتارهای وندالیستی در سطح متوسط ارزيابی شده است.

دورکیم و نظريه نظارت اجتماعی است.

از جمله متریرهايی که در اين پژوهش به آزمون رابطه آن

در نظريه کنترل اجتماعی بر نظارت اجتماعی از هر نوو

با رفتارهای وندالیستی پرداخته شد ،متریر مشوارکت بوود کوه

تأکید بسیار شده است؛ زيرا در واقع بورای انجوام دادن رفتوار

مؤيد نظريات موريس هالبواکس و انوزوای اجتمواعی ملووين

بزهکارانه فشارهای خوارجی (بیکواری ،فقور و نظواير آنهوا)

سیمن است .هالبواکس تعیوین جايگواه طبقوات اجتمواعی در

ضرورت ندارد؛ بلکه همسانی کردن با ديگوران ،درونویکوردن

سلسله مراتب جامعه را در درجه اول به درجوه مشوارکت يوا

نظارت اجتماعی و میزان وابستگی اجتماعی بهطور غیرمستقیم

بهره مندی طبقه از فعالیتهای اجتماعی عالی وابسته میدانود.

خود به صورت نظارت اجتمواعی عمول مویکننود .بنوابراين،

از نظر هالبواکس ،در هر جامعه کانونی وجوود دارد کوه هموه

هرچه میزان وابستگی و تعلق افراد به شهر و محل سکونتشان

عناصر حیات اجتماعی در آن متمرکز است .اين کانون از نظر

در يک جامعه بیشتر باشد ،میتوان گفت میزان تخريب امووال

از اين

عموومی کواهش پیودا موویکنود .ناکوامی اجتمواعی ،از جملووه

ارزشی مرجع است که میزان بهرهمندی اعضای مختل
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متریرهايی است که به آزمون گذاشته شد .نتايج ايون تحقیوق،

اجتماعی است .افراد بیکار بیشترين اوقات خوود را در امواکن

عدم رابطه بین اين دو متریر است .به بیوان ديگور و براسواس

عمومی؛ از جمله پار ها میگذرانند و اينگونه اماکن ،بهترين

نتايج اين تحقیق ،می توان گفت کوه متریور ناکوامی اجتمواعی

و مناسبترين مکان برای کشش به سمت انحرافات اجتماعی؛

تأثیری بر رفتارهای وندالیستی نداشته است .عدم مشارکت در

از جمله تخريب اموال عمومی است.

مناطق پايین شهر به دلیل عدم تعلق شهروندی از يوک سوو و

از ديگر عواملی که موجب سوق يافتن جوانان به سووی

وجود شکاف بین مناطق پايین و باالی شهر از سوی ديگر نیز

انحرافووات اجتموواعی؛ از جملووه وندالیسووم اسووت ،نابسووامانی

میتواند زمینه گرايش به رفتارهای وندالیستی را افزايش دهد.

خانوادگی است؛ به طوری که مطوابق بوا يافتوههوای پوژوهش

آزمون فرضیه توزيع نابرابر امکانات و تسهیالت اقتصادی

حاضر ،اين متریر تأثیر زيادی بر رفتارهوای وندالیسوتی داشوته

و اجتماعی در میان دو گروه ونودال و غیرونودال نیوز بیوانگر

است (مقدار بتوای  .)1/751همچنوین ،در بررسوی نابسوامانی

معنیداری آن است .نتايج ايون تحقیوق بوا تحقیقوات سووزان

خانوادگی با گرايش به رفتارهای وندالیستی ( )1/91و با بعود

گیزون و پال ويلسون (درباره وندالیسوم و آسویب رسوانی بوه

دوم شدت رفتار وندالیستی ( )1/27رابطه معناداری داشته انود.

اموال عمومی) ،ضابطی (بررسی وندالیسم در تهران) ،حسونی

همچنین ،می توان گفت سوطح و طبقوه اجتمواعی و فرهنگوی

(عوامل موثر بر گرايش به رفتارهای تخريبگرايانه در اسوتان

خانواده ها در بروز رفتارهای وندالیستی مویتوانود اثور داشوته

مازندران  ،)0945محسونی تبريوزی (مبوانی نظوری و تجربوی

باشد .اختالفات خانوادگی باعث میشود محیط خانواده بورای

وندالیسم) همخوانی داشوته اسوت و مؤيود نظريوات فرويود،

تربیت فرزندان ،ناامن و نامناسب شود .وقتی خانواده ،کانون و

ارونسون ،آلبرت کوهن ،هیرشی مارکس ،دارنودورف ،لووئیس

محیط مناسبی برای زندگی نباشد ،انسان سعی میکند بیشترين

کوزر و طراحی محیطی است .برطبق نظريه طراحی محیطوی،

اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند و اين کار ارتبواط

از شهر ،به علت وجود برخی

او را با ديگرانی که چون شکارچیان ماهری بوه دنبوال شوکار

عناصر کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی دارای تعداد زيادی جورم

میگردند ،بیشتر میکند و آنها نیز فرد را به سمت انحرافوات

هستند که گرههای شهری (پايانهها و ايستگاههای حملونقل)،

اجتماعی مانند تخريب اموال عمومی فرامیخوانند.

برخی محدوده ها يا نقاط خا

برخی گذرها و حواشی شهر ،دارای اين خصیصه هسوتند .در
بررسی های جررافیايی جرايم شهری بر چهار عامول کلیودی:

پیشنهادها

قانون ،مجرم ،قربانی جرم (شیء يوا شوخص) و مکوان جورم

فائق آمدن بر مقوله وندالیسم به تمهیدات ويژهای نیاز دارد کوه

بسیار تأکید میشود.

اغلب کارآمدی کارکردهای جامه شهری را هدف میگیرند.

ارتکاب جرايم افراد فقیر ،از شکافی که بین خواستههوای

افووزايش مشووارکت و مس وؤولیتپووذيری اجتموواعی،

جوانان آن طبقه بوا آنچوه در دسوترس آنهاسوت ،سرچشومه

برنامه ريزی برای ايجاد انگیزه و جلوب مشوارکت مردموی در

می گیرد .عمده ترين علت انحرافات اخالقی طبقه فقیر ،نتیجوه

فعالیتهای اجتماعی؛

فشارهای حاصله از شکست در رسیدن به هودفهوای معوین
است .در اين تحقیق نیز بیشتر افوراد ونودال از طبقوات پوايین
اجتماعی گزارش شدهاند .پس با توجه به نظريوات و شوواهد
بیشتر به رفتارهای وندالیستی گرايش پیدا میکنند .بیکاری بوه
عنوان يک مسأله اجتماعی زمینوه مسواعدی بورای انحرافوات

آموزش شهروندان و انديشویدن تودابیر روان شوناختی در
راستای اصالح رفتارهای ضدّ اجتماعی؛
بهبوود اسوتانداردهای زنودگی شوهری در تموامی منواطق
شهری و بهويژه مناطق محروم؛

تحلیل جامعهشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی …
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ايجواد اعتمواد و بواور عموومی نسوبت بوه فعالیوتهووای

مطالعات امنیت اجتماعی ،دوره  ،1ش ،05صص
.15-00

مديريت شهری؛
توجوه بوه امور آمووزش و تبلیوغ ،پیراموون موضوو

حیدری ،ا .و پارسوامهر ،م« .)0930( .بررسوی عوامول جامعوه

تخريبگرايی و وندالیسم؛ از جمله راه حل ديگری اسوت کوه

شووناختی مووؤثر بوور وندالیسووم (مووورد مطالعووه:

برای حل اين مسأله اجتماعی در برخی کشورها موورد توجوه

دانوشآمووزان دبیرسوتانی شوهر اهوواز)» ،نشووريه

قرار گرفته است و روحیه مالکیت اموال به آنهوا آمووزش داده

جامعه شناسی کاربردی ،دانشگاه اصوفهان ،سوال

میشود؛

بیست و سوم ،شماره پیواپی( ،)17شوماره سووم،

به کیفیت طراحی شهری بوه عنووان يوک اصول مهوم در

صص .223-217

پیشگیری از وندالیسم بايد توجه داشوت .برخوی کارشناسوان

خودايار ،ا .)0957( .فرهنوگ واژههوای مکتوبهوای سیاسوی،

وندالیسم را نتیجوه مسوتقیم کیفیوت ايون طورحهوا ،فضواها و

فلسفی ،مذهبی ،هنوری و ادبوی (ايسوم) ،تهوران:

سازههای شهری معرفی میکنند و براهمیوت مضواع

آن بور

پیشگیری از تخريب آنها تأکید دارند .بنابراين ،طراحی شهری
نبايد در خدمت وندالیسم باشد و وندالها را تحريک و تهییج
کنوود؛ زيوورا کیفیووت پووايین خوودمات ،احسوواس نارضووايتی و
بی ارزشی را نسبت به گروهی از سازههوای شوهری بوهوجوود

انتشارات خورشید.
دغاقله . ،و کلهر ،س .)0943( .آسیبهای شهری در تهوران،
تهران :انتشارات جامعهشناسان.
رفیع پور ،ف .)0971( .آناتومی جامعه ،تهران :شرکت سهامی
انتشار.

رمضانی ،ن .)0971( .وندالیسم :مطالعه موردی :عوامول موؤثر

میآورد؛
آموزش خوانواده هوا (پودر و موادر) در راسوتای کواهش

بر پیدايی رفتارهای وندالیستی در میان برخوی از
پسران  4توا  02سواله سواکن در منواطق حاشویه

نابسامانیهای خانوادگی.

خطوط راهآهن در جنوب شهر تهران ،پايوانناموه

منابع
احمدی ،ح .)0941(.جامعهشناسی انحرافات ،تهران :سمت.

اورعی ر .)0945( .بررسوی جامعوهشوناختی ناهنجواریهوای
اجتماعی در حیطه وظواي

شوهرداری ،معاونوت

فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد.

بهرامی مهنه ،ف .)0949( .بررسی عوامل موؤثر بور وندالیسوم
نوجوانان و جوانان  07 -21ساله در حاشیه شهر
مشووهد (مووورد کوواوش :کیوسووکهووای تلفنووی)،
پايوواننامووه کارشناسووی ارشوود ،دانشووکده علوووم
اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه الزهرا.
حسونی« .)0945( . ،عواموول مووؤثر برگوورايش بووه رفتارهووای

تخريووبگرايانووه در اسووتان مازنوودران» ،فصوولنامه

کارشناسی ارشود ،دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود
تهران مرکز.
زيوودانیان ،ف .)0945( .مووورد پژوهووی چندگانووه وندالیسووم،
پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

ستوده ،ه ،)0975( .آسیب شناسی اجتمواعی (جامعوه شناسوی
انحرافات) ،تهران :انتشارات آوای نور.

صووديق سروسووتانی ،ر .)0947( .آسوویبشناسووی اجتموواعی
(جامعووهشناسووی انحرافووات اجتموواعی) ،تهووران:
انتشارات آن.
عفتی ،م« .)0940( .بررسی انگیزههای مؤثر بور وندالیسوم (بوا

تکیه بر سنگپرانی به قطارهای مسافربری)» ،نامه
پژوهش فرهنگی ،ش  ،9صص .95-9

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،01شماره دوم ،پايیز 0931
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عنبرآبادی ،م .)0940( .بررسی علل خشوونتگرايوی در میوان

میرفردی ،ا.؛ احمودی ،س .و نیکخوواه ،ز« .)0930( .بررسوی

تماشوواگران فوتبووال ،طوورح پژوهشووی جهوواد

عوامل مؤثر برگرايش به وندالیسوم (خرابکواری)

دانشووگاهی واحوود تهووران ،کارفرمووا :معاونووت

در بین دانش آمووزان دبیرسوتانی شوهر ياسووج»،

اجتماعی و ارشاد ناجا.

نشريه جامعهشناسی کاربردی ،دانشگاه اصوفهان،

فاضل ،ر .و میری آشتیانی ،ا .)0947( .آسیب شناسی اجتماعی
ايران؛ نگاهی به آينده ،تهوران :مجموع تشوخیص
مصلحت نظام ،پژوهشکده تحقیقات استراتژيک.

فرجاد ،م .)0942( .آسیب شناسی اجتمواعی و جامعوه شناسوی
انحرافات ،تهران :انتشارات بدر.
گولوود ،ج .و کولووب ،و .)0975( .فرهنووگ علوووم اجتموواعی،
ويراستار :محمدجواد زاهدی مازنودرانی ،تهوران:
انتشارات مازيار.
محسنی تبريزی« .)0973( . ،مبانی نظری و تجربی وندالیسم،

مروری بر يافته هوای يوک تحقیوق» ،ناموه علووم
اجتماعی ،ش  ،05صص .225-031

وووووووو  .)0949( .وندالیسم ،مبوانی روانشناسوی اجتمواعی،
جامعه شناسی و روان شناسی رفتار وندالیسوی ،در
مباحث آسویب شناسوی کوژ رفتواری اجتمواعی،
تهران :انتشارات آن.

محمدی بلبالن آبواد ،ا .)0941( .سونجش میوزان وندالیسوم و
بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط بوا آن در
بین دانش آموزان ناحیه يک مقطع متوسوطه شوهر
سوونندج در سووال تحصوویلی  ،49-41پايوواننامووه
کارشناسووی ارشوود دانشووکده علوووم انسووانی و
اجتماعی ،دانشگاه تبريز.

مظفوری ،ا .)0941( .عوامول اقتصوادی و اجتمواعی در بوروز
رفتارهای وندالیستی ،تهران :پاياننامه کارشناسی
ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز.
ممتاز ،ف .)0940( .انحرافات اجتماعی ،نظريات و ديدگاه ها،
تهران :شرکت سهامی انتشار.

سال بیست و سوم ،شوماره پیواپی ( ،)17شوماره
سوم ،صص .215 -047
نقدی ،ا .)0945( .حاشیهنشینی و اسکان غیررسومی ،همودان:
انتشارات فنآوران.
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