پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131
تاريخ پذيرش3134/1/51 :

تاريخ دريافت3131/4/3 :

صص 54-3

بررسي نقش بيگانگي اجتماعي در ونداليسم در بين دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر
يزد


عليرضا افشاني ،دانشیار ،گروه رفاه و تعاون اجتماعی ،دانشگاه يزد ،ايران

ندا جواهرچيان ،دانشجوی كارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران
چکيده
يکی از مسائل پیچیده و نگرانكننده كه توجه بسیاری از محققان ،جامعهشناسان ،جررمشناسران ،روانشناسران و متصصصران امرور را بره درود
معطوف داشته است ،موضوع بزهکاری نوجوانان است .يکی از انواع بزهکاری نوجوانان وندالیسم است .به همین سبب هدف پژوهش حاضرر
تعیین نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر يزد است .روش مورد استفاده در اين تحقیر ،،از
نوع پیمايشی است؛ دادهها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از نمونهگیری طبقهای و دوشهای به طور تركیبی و از  511نفر از دانشآموزان مقراط
راهنمايی و دبیرستان شهر يزد گردآوری شده است .اعتبار ابزار به صورت صوری و همچنین تحلیل عامل محرز شده و برای سنجش پايايی از
ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است .دادهها به كمک نرمافزارهای آماری  SPSSو ايموس مورد تحلیل قررار گرفتنرد .يافترههرای تحقیر،
نشان داد بیگانگی اجتماعی و ابعاد آن در وندالیسم و ابعاد آن تأثیر مستقیم و معناداری داشرت .بره عبرارت ديگرر برا افرزايش میرزان بیگرانگی
اجتماعی ،میزان وندالیسم نیز افزايش میيابد .يافتههای پژوهش حاضر با نظريه سیمن در مورد نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم همراهنگی
دارد.
کليدواژهها :وندالیسم ،بیگانگی اجتماعی ،بیقدرتی ،بیهنجاری ،انزوای اجتماعی ،دانشآموزان ،شهر يزد.
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مقدمه و طرح مسأله

كرد .در غیر اين صورت ،ناسازی میان فررد و شررايط بیرونری

مطالعه تاريخ صد سال ادیر ايران نشان میدهد كه كشرور مرا،

به وجود دواهد آمد .در چنین وضعیتی ،فررد دواهران تغییرر

بعد از ورود مدرنیته تا كنون ،تحوالت بسریاری را پشرت سرر

وضد موجود دواهد بود .در كنش های جمعی نیز ،وض بدين

گذاشته به نحروی كره وضرعیت اقتصرادی و اجتمراعی آن بره

منوال است .در عرصه جامعه مریتروان از ارزشهرای جمعری

دصوص در شهرهای بزرگ كامالً دگرگون شده است .در اين

صحبت كرد

(وثوقی و ساری.)30 :3135 ،

راستا ،بسیاری از مظاهر تمدن غرب از قبیل  :بهبود سرازمان و

اگر چه اين ارزش ها به طرور كامرل و بررای همره افرراد

تأسیسات شهری ،آموزش همگانی ،شکلگیری اجزاب ،بهبرود

جامعه يکسان نیست ،اما اغلرب آنهرا بررای اكثريرت جامعره

وضعیت بهداشتی و درمان ،ارتباطات و حمرل و نقرل و ...بره

ارزش مشترک محسوب می شوند و اصرال بره واسرطه همرین

اين شهرها راه يافتره انرد .در ايرن میران ،آنچره كره در حروزه

ارزش های مشترک است كه میتروان از ارزشهرای اجتمراعی

مطالعات توسعه ،بهويژه در دو دهه ادیر بسیار بردان پردادتره

به عنوان يک وجود حقیقی صحبت كرد .در ايرن عرصره نیرز

شده است رابطه بین مدرنیتره و مؤلفره هرای برومی اقتصرادی،

هماهنگی و انطباق ارزش های مشترک جمعی با واقعیرتهرای

اجتماعی و فرهنگی جامعه ايرران بروده اسرت .ايرن تغییررات

بیرونی مطرح است .چنانچه اين انطباق وجود نداشرته اسرت

ارزشی و عدم تعادلهای ناشی از آن ،سبب ساز مجموعهای از

يا از بین برود ،با جمعی مواجه درواهیم برود كره برا واقعیرت

مسائل و مشکالت اجتماعی شده كه تبلور آن را مریتروان در

بیرونی جامعه در آن حوزه داص بیگانه شده و دواهان تغییرر

ناسازگاریها و ناهنجاریهای رفتاری و عقیدتی مشاهده كرد.

وض موجود هستند .آن حوزه داص ممکن است در هر يرک

به طوركلی می توان گفت كه ناسرازگاری هرا از آن رو بره

از بصش های فرهنگی ،اجتماعی و يا اقتصادی است .به عبارت

وجود آمده و تقويت میشوند كه در اثرر تغییررات ،الگوهرای

ديگر ،میتوان گفت عوامل ناسراز در هرر يرک از حروزههرای

مرج در جامعه ،دچار دگرگونی شرده و در تركیرب درود برا

فرهنگی ،اجتماعی يا اقتصرادی مریتواننرد انطبراق برین نظرام

الگوهای جديد ،چه الگوهرای جديرد زيسرتی ،چره الگوهرای

ارزشی افرراد واقعیرت درارجی جامعره را از برین بررده و بره

ناشی از اشکال جديد فرهنگ مادی (گرذران اوقرات فراغرت،

شکلگیری مسائل پیچیده و نگرانكننده از سروی افرراد منجرر

پوشاک ،تغذيه و  )...و همچنین در سطوح متفاوت ارزشهای

شرروند (وثرروقی و سرراری .)30 :3135 ،يکرری از مسررائل پیچیررده و

جديررد اجتمرراعی (كررار صررنعتی ،آزادی بیرران و  ،)...ايجرراد

نگران كننده كره توجره بسریاری از محققران ،جامعره شناسران،

گونه های تركیبی كنش میكنند كه در بسیاری از موارد می توان

جرررمشناسرران ،روانشناسرران و متصصصران امررور را برره دررود

آنها را به عنوان كنش بیگانه در نظر گرفت .به عبارت ديگرر،

معطروف داشرته اسررت ،موضروع بزهکرراری نوجوانران اسررت.

تدادل میران تعلقرات ارزشری در ابعراد فرهنگری ،اجتمراعی،

آمارهای انتشار يافته نشان میدهد كه علریرغرم بهبرود وضر

سیاسی و اقتصادی در شرايط قديم و جديد كره مریتوانرد بره

زنرردگی و معیشررتی و علریرغررم ازديرراد موسسررات رفرراهی و

شکلگیری اين كنش ها منجر گردد .به نظرر مرا افرراد برا نروع

ددمات اجتماعی ،در اكثر كشورهای جهران جررايم ارتکرابی

كنشی كه انجام می دهند ،در پری آن هسرتند ترا واقعیرت هرای

نوجوانان با سرعت و آهنگ رو به رشدی افزايش يافته اسرت.

دارجی را با نظام ارزشی مورد قبول دود منطب ،سازند .میزان

عدهای ازدياد جرم را از ادتصاصات جوام متمدن دانستهانرد

انطباق واقعیت های دارجی با نظرام ارزشری افرراد اسرت كره

و معتقدند كه بشر بره همران سررعت كره بره سروی ترقری و

سازگاریهای افراد را به اين واقعیتها مشصص میسرازد؛ بره

پیشرفت و تکامل صرنعتی و مرادی پریش مریرود بره سرمت

اين ترتیب كه اگر اين انطباق تا حد بااليی حاصل شرود ،فررد

تبهکرراری و قررانونشررکنی رو مرریآورد (سررصاوت.)11 :3111 ،

وض موجود را قابل قبول دانسته و با آن تعامل برقراردواهرد

جرمشناسان و جامعهشناسران پیردايش انروع جررايم ارتکرابی
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نوجوانرران را معلررول عررواملی نظیررر توسررعه ناگهررانی صررناي ،

تهديدی برای كشور قلمداد گردد .نوجوانان و جوانران بصرش

وسعت و گسترش غیر اصولی شهرها ،بردرورد ملرل و اقروام

مهم و پايهای سرمايه انسانی هر جامعه به حساب می آيند و در

گوناگون ،درهم ريصتن و از هم پاشیدگی دانوادههرا ،سسرت

عرین حررال بریشتررر از سرراير گررروههررای جامعرره در معررر

شدن پايههای ادالقی و عوامل ديگر میدانند

(كالنتری و توكلی،

« .)3115وندالیسررم» در لغررت برره معنررای هررر و مررر

بزهکاری و بزهديدگی قرار دارند (رجبیپور.)33 :3115 ،

طلبری

رفتارهرای وندالیسرتی در گرروههرای مصتلرب سرنی و

ضدشررهری و تصريررب امرروال عمررومی و دصوصرری اسررت

اجتماعی به وقوع میپیوندد كه يکی از نمونههای قابرل توجره

(محسنیتبريرزی .)55:3111 ،به عبارت ديگر ،وندالیسم بره معنرای

آن رفتارهرای وندالیسرتی نوجوانران اسرت .اهمیرت مطالعره

تصريب كنترل نشده اشیا و آثرار فرهنگری براارزش يرا امروال

رفتارهای وندالیستی گروه سنی كودک و نوجوان از آن جهرت

عمومی و دصوصی است كه نوعی نابه هنجاری اجتمراعی بره

است كه عوامل و ريشههای ايرن رفتارهرا در محریط پیرامرون،

حساب میآيرد .وندالیسرم را مریتروان در زمرره انحرافرات و

مانند دانه و مدرسه نهان است و رفتارها در ايرن سرنین قابرل

بزهکاری های جوام جديد دستهبنردی كررد .بره زعرم هروبر

اصالح و به گرد هستند؛ اما درصرورت بریتروجهی نهادينره و

( )1991و ويلکینسرررن ( )1991عصررریان روزافرررزون انسررران

موجب بروز ادتالالت شصصیتی میشود و پیامدهای آتری آن

علی الصصوص نسرل جروان در برابرر تحمریالت اجتمراعی و

در اجتماع ظهور دواهد كرد.

سركوبگر بیرونی مبین احساس اجحاف و درمانردگی و دشم

اولین نهراد و سرازمان رسرمی كره كرودک برا آن در دوره

و پرداشگری آنان است .از اين رو وندالیسم مرضری نوظهرور

زندگیاش بردورد میكنرد مدرسره اسرت .مدرسره عامرل يرا

و مدرن و عکسالعملی دصمانه و كینهتوزانره برره بردرری از

كارگزاری است كه رسماً از سوی جامعه موظب بره اجتمراعی

(محسرنی

كردن نوجوانان در زمینه مهارتها و ارزشهای داصری شرده

تبريزی .)334-331 : 3133 ،وندالیسم 3يا درابکاری يکى از انرواع

است .ناتوانی نظام ارزشری در درونری كرردن نظرام ارزشری و

بزهکاری نوجوانان است كه ناشی از تغییرات سري اجتماعی،

هنجارهای جامعه ،سبب میشود .جامعهپذيری فرد بره سروی

رشد آنرومی و تمرايالت روزافرزون انسران و ناكرامی وی در

هنجارشکنی و بریارزشری نظرام اجتمراعی كره در آن زنردگی

رسیدن به اين تمرايالت اسرت و همگرام برا رشرد و توسرعه

میكند سوق داده شود .القرای ارزشهرا و هنجارهرای مطررود

شتابزده شهر و درونیشدن فرهنگ شهرنشینى در برین جوامر

جامعه از سوی آموزگاران ناهم نوا ،فراهم كردن زمینه عضويت

مصتلررب برره وجررود آمررده اسررت احسرراس از دودبیگررانگی،

دانشآموز در گروههای ناهمنوا به ويژه گروه بزرگساالن در اين

اجحاف ،دشم و تنفری كه آنها نسبت بره اجتمراع و محریط

محیط ،فراهم آمدن زمینه ادتالالت روانی فرد بر اثر رفتارهرای

اطرافشان دارند كه دود بیان كننده ضعب و ادرتالل هنجراری

ناصحیح اولیای مدرسه و انگ بزه كرار دروردن برر اثرر پریش

(محمدی بلبالن آبراد،

داوریهرای آموزگراران يرا دانرشآمروزان درود سربب برروز

 )1 :3114كشور ما از نظر سرنی يرک كشرور جروان محسروب

رفتارهای تهاجم ،ماننرد :كنرده كراری روی نیمکرت مردارس،

میشود و با دیل عظریم جوانران و نوجوانران روبرهرو اسرت،

كشیدن گچ يا دودكار بر روی ديوار ،پاره كردن تور والیبرال و

بديهی است چنانچه اين نیروی عظیم و پويا در مسیر درست

 ...نوشتن حرفهای ركیک و زشت بر روی در دستشويیها

هدايت شده و مورد استفاده قرار گیرند ،فرصتی بسیار باارزش

و كثیب كردن ديوارتوالتها و ...میشود

صور ،فشارها و اجحافهای بیرونی و اجتماعی است

در سادتار فرهنگی و اجتماعی جامعه است

(رفی پور.)134 :3133 ،

برای جامعه به حساب میآيند و چنانچه توجه الزم بره آنران

درابکاریهرايی كره از سروی دانرشآمروزان در سراعات

نشود و اين نیروی عظریم بره بیراهره كشریده شرود مریتوانرد

آموزشی بر روی وسايل و امکانات مدرسه صورت مریگیررد،

Vandalism

1

سربب فرسروده شردن سرادتمان مردارس و وسرايل آموزشری
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میشود و محیط نازيبايی را به وجود میآورد كه دود مزيد برر

پیش الزم به نظر مریرسرد .آمرار و ارقرام مربرو بره اشریای

علت میشود و میرزان درابکارهرای دانرشآمروزان را افرزايش

تصريب شده در حوزه های مصتلرب ،بره دروبی نشراندهنرده

میدهد.

گستره و تنوع آسیب هايی است كه برر بصرش هرای دردمات،

رفتارها با تأثیر منفی بر روحیه دانشآموزان ،سطح آمادگی

محیط زيست ،آموزش ،بهداشرت و تفريحات وارد میشرود و

و يادگیری آنان را پايین میآورد و فرايند ياددهی و يادگیری را

هر روزه در اين جوام جاری است .در دوران جديرد توسرعه

در مدارس به نحو بسیار وسیعی از حالت اصولی دار میكند

جامعرره مرردرن دصوصرراً شررهرها تحرروالتی در سررادتارهای

و به آن جنبه اجباری و گريزناپذير میبصشد آثار و نتراي ايرن

اجتماعی و روابط و مناسبات جمعی به وجود آورده كه تمامی

رفتارهای تصريب گرانه نه تنها كانون دانواده را تهديد میكند،

شئونات زندگی فردی و اجتماعی را متأثر سرادته اسررت .در

بلکه بر سالمت و امنیت جامعه تأثیر منفی دواهد گذاشت.

دنیای امرروز روابرط انسرانهرا در معرر

تغییرر و تحرول و

از سوی ديگر از آنجايی كه شهر يزد از جمله شرهرهای

پیچیدگی فزاينده قررار دارد .تمدن ماشینی امروز كه بره دنبرال

تاريصی به حساب میآيد ديوارنويسی و نوشرتن يادگراری برر

دود ،توسعه شهرهای صنعتی ،ايجراد محررالت پرر جمعیرت،

روی آثار تاريصی زمینه تصريب آثار ملی و تراريصی را فرراهم

تغییر زندگی ساده قديمی و تبديل آن به يک زندگی پر تجمل

كرده است .نهادهای كنترلكننرده و آمروزشدهنرده رفتارهرای

و پیچیده مبتنی بر روابط رسمی و بیروح را بره ارمغان آورده

اجتمرراعی بررر ايررن پديررده تررأثیر دارد و احترررام گذاشررتن و

كرره بررا فردگرايرری مفررر  ،رقابررت سرسررصتانه ،عقررلگرايرری،

پاسداشت بناهای ملی و دينی ارزش تلقی نمی شود؛ از سروی

درآمیصتگی سنت های كهنه و نو ،تضعیب انسجام و همبستگی

ديگر ،تقبیح و ضد ارزش دانستن در يادگراری و ددشرهدار

اجتماعی ،شکستها و عقرردههرای روانری پنهرانی و امیرال و

كردن اين آثرار مرورد تأكیرد و ترروي قررار نمریگیررد و بره

آرزوهای سركوب شده و تشديد احساس درماندگی ناتوانی و

كنشگرانی كه در حال اجتماعی شدن هستند ،آموزشهای الزم

اجحاف همراه بوده است ،پیامد ديگرر آن عصریان روزافرزون

برای چگونگی پاسداشت اين بناها داده نمیشود .متولیران امرر

انسان ها علیالصصوص نسل جوان ،در برابر واقعیات اجتماعی

هم با نظارت نکردن بر آثار تاريصی و ملری زمینره الزم بررای

و نیروهای سركوبگر بیرونی است (فتحی و محمدی.)313 :3130 ،

تصريب اين بناها و آثار تاريصی را فراهم مریكننرد .از طررف

يکی از مهمترين آسیب های كه به قلمرو ذهن بشر تعلر ،دارد

ديگر عدم جلوگیری از آسیبزدن بره بناهرای عمرومی سربب

و همه ايدئولوژیهای تاريخ به نحوی با آن دست بره گريبران

نهادينه شدن اين رفتار در بین نوجوانران شرده و بره صرورت

بودهاند ،مسأله بیگانگی و صور آن اسرت زمرانی كره فررد بره

امری معمولی در بین آنها شیوع پیدا میكنرد و بره دنبرال آن

عنوان عامل مهم و اثربصش در جامعه به حساب نیايد ناراحت

(نوبصرت،

و عصبانی میشود .دلسردی و بیاعتنرايی افرراد و گرروههرای

 .)504 :3135متاسفانه مسرائل رشرد و شصصریت نوجوانران در

مصتلب اجتمراعی تحرتترأثیر بیگرانگی سربب شرکنندگی در

ايران كمتر مورد توجه قرار مریگیررد و بره دصروص توجره

سادتار اجتماعی شده و افرراد جامعره نسربت بره فرآينردهای

اندكی به ريشه و علل انحرافات نوجوانران در جامعره مبرذول

اجتماعی بدبین و دچار بیمراری ناامیردی نسربت بره آينرده و

شده است اين بررسی به منظور دستیابی به اطالعات دقیر ،در

انزوای اجتماعی به دور از هرگونه ارتبا اجتماعی مریشروند

زمینه تأثیر بیگانگی اجتماعی برر وندالیسرم در برین نوجوانران

لذا فردی كه نسربت بره جامعره احسراس دصرومت مریكنرد

انجام شده است .به طور كلی نگاه عمیر ،بره مسرأله بیگرانگی

احتمال دارد برای ارضای نیازهای روانی دودش و يا رسریدن

اجتماعی كمتر صورت گرفته اسرت ايرن در حرالی اسرت كره

به اهدافش دست به تصريرب بزنرد .متأسرفانه مسرائل رشرد و

لزوم بررسی اين مفهوم در حوزه انحرافات نوجوانران بریش از

شصصیت نوجوانان و جوانان در ايران كمتر مورد توجره قررار

تصريب فضای سبز و امروال مدرسره را در پری دارد

بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر يزد

میگیرد و به دصوص توجه اندكی به ريشه و علل انحرافرات
نوجوانان در جامعه مبذول شده اسرت

(سرلیمانی و نرايبی:3133 ،
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مراتررب اول و دوم ،ادتصررراص بررره اشرکال بریمصراطرگی و
پوچگرايی داشته است.

 .)33لذا اين بررسی به منظور دستیابی بره اطالعرات دقیر ،در

نادری ،بنی فاطمه و حريری اكبرری ( )3111نشران دادنرد

زمینه نقش بیگانگی اجتماعی بر وندالیسم در بین دانشآموزان

نتاي تفسیری از مردلسرازی سرادتاری كوواريانسری دال برر

شهر يزد انجام شده است .به طور كلی نگاه عمیر ،بره مسرأله

وجود ارتبا معنرادار برین متغیرهرای بیگرانگی و بریتفراوتی

بیگانگی اجتماعی كمتر صرورت گرفتره اسرت ايرن در حرالی

اجتماعی است.

است كه لزوم بررسی اين مفهوم در حوزه انحرافات نوجوانان

نتیجه حاصل از پرژوهش بنریفاطمره و رسرولی ()3130

بیش از پیش الزم به نظر میرسد .در ايرن مقالره سرعی شرده

نشان داد رابطه معنریداری برین متغیرهرای اعتمراد اجتمراعی،

است به سؤال ذيل پاسخ داده شود :آيا بیگرانگی اجتمراعی در

رضايت اجتماعی با بیگانگی اجتماعی وجود دارد.

وندالیسم در بین دانرشآمروزان راهنمرايی و دبیرسرتان نقرش
دارد؟

نبوی ،ملتفت و براتیان ( )3130نشان دادند كه متغیرهرای
پايگاه اجتماعی -اقتصادی و وضعیت دانش آموز رابطه معنادار
و معکوسی با متغیر رفترار وندالیسرتی داشرتهانرد و متغیرهرای

اهداف تحقيق

معاشرت با دوستان ناباب ،تنبیه در مدرسه ،ناسازگاری والدين

تعیین نقش بیقدرتی در میزان وندالیسم

و از دود بیگانگی رابطره مسرتقیمی برا رفتارهرای وندالیسرتی

تعیین نقش بیهنجاری در میزان وندالیسم

داشتهاند.

تعیین نقش بیمعنايی در میزان وندالیسم

يافتههای پژوهش عزيزيرران ( )3130نشرران داد كه متغیر
با هم

تعیین نقش انزوای اجتماعی در میزان وندالیسم

پايگاه اجتماعی -اقتصادی ،بیگانگی اجتماعی ،ارتبا

تعیین نقش احساس تنفر در میزان وندالیسم

مدرسهای ،تعل ،و پیوستگی و بعد دانوار بیشترين تأثیر را در

مشصص كردن رابطه میزان وندالیسم و متغیرهای زمینهای

بروز رفتارهای وندالیستی دارد.
فتحی و محمدی ( )3130در پژوهش دود به اين نتیجره

پيشينه تحقيق

رسیدند كه پسرران بریشترر بره رفتارهرای وندالیسرتی دسرت

زكی ( )3111برای اولین بار در ايران به آزمرون ابرزار و مردل

می زنند و اين پديده در فرزندان دانوادههای سطح پايینترر از

نظری مدی ،كوباسرا و هروور ( )3333پردادتره اسرت .مردل

نظر اقتصادی و اجتماعی و بهررهمنردی از تسرهیالت شرهری،

مزبور به سنجش و اندازهگیری همزمان ابعاد پن گانه بیگرانگی

شاي تر است .همچنین رفتارهرای تصريربگرايانره و ويرانگرر

(بیگانگی از دود ،از كار ،از دانواده ،از روابرط اجتمراعی و از

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

نهادهای اجتماعی) و همچنین اشرکال (فررمهرای) چهارگانره

اجتماعی است.

بیگانگی (احسراس بریقردرتی ،احسراس بریريشرگی ،احسراس

نترراي پررژوهش حیرردری و پارسررامهر ( )3133نشرران داد

پوچگرايی و احساس بیمصاطرگی) میپردازد .يافتههای پرژوهش

رابطرره وندالیسررم بررا متغیرهررای مسررتقل ،شررامل جنسرریت

دردصوص تحلیرل نظرری مردل نشران داد كره بیشرترين میرزان

دانررشآمرروزان ،وضررعیت تحصرریلی دانررشآمرروزان ،پايگرراه

بیگانگی جوانران در مراترب اول و دوم ادتصراص بره بیگررانگی

اجتماعی -اقتصادی افراد ،ارتبا دانش آموزان با افراد بزهکار،

جوانان نسبت به نهادهای اجتماعی و روابط اجتماعی هستند كرره

احساس بیقدرتی ،احساس بی هنجاری ،احسراس محرومیرت

دو موضوع فوق در سرطح كرالن سرادتار اجتمراعی قررار داشرته

نسبی و احساس انزوای اجتماعی معنیدار بوده است.

است .عالوه برررآن بیشرررترين نمرررره بیگرررانگی جوانررران در

میرفررردی ،احمرردی و نیکصررواه ( )3133برره ايررن نتیجرره

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131
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رسیدند كه گرايش به وندالیسم با متغیرهای پايگاه اجتمراعی-
اقتصادی ،سن و جامعه پذيری رابطه معناداری دارد ،ولی متغیر
جنسیت با گرايش به وندالیسم رابطه معناداری ندارد.

نقل از احقر.)3111 ،
پژوهش رايان و تستا )2005( 5پیرامون بزهکاری كودكان
و نوجوانان نشان داد كه كودكانی كه مورد بیتروجهی والردين

زكرری و دشرروعی ( )3135نشرران دادنررد بررین سررالمت

قرار می گیرند و منرزوی هسرتند بیشرتر دسرت بره بزهکراری

اجتماعی و بیگانگی اجتماعی بردالف ساير متغیرها رابطرهای

میزنند.

معنرادار و معکروس برقرررار اسرت .متغیرر بیگررانگی (،)-0/45

كالدوال و همکاران ( )2006در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند

اعتماد اجتمراعی ( ،)0/15سرادتار طبقراتی اجتمراعی (،)0/31

كه رابطه بین درانواده و والردين ترأثیر برهسرزايی در گررايش

مسؤولیت پذيری اجتماعی ( ،)0/31تعهرد اجتمراعی ( )0/30و

جوانان به انواع بزهکاری دارد .هر چه ارتبا افراد با يکرديگر

مهرراجرت ( )0/03توانسررتهانررد  51درصررد تغییرررات سررالمت

بیشتر است گرايش به اعمال بزهکارانه كمتر میشود.

اجتماعی شهروندان اصفهان را تبیین كنند.

3

موسی زاده ( )2010در تحقیقی به ايرن نتیجره رسرید كره

نايت ،3شپوش و پرسریون )1974( 5در تحقیقری بره ايرن

تفاوت معناداری بین ددتران و پسران از نظر میزان درابکاری

نتیجه رسیدند كه بیگانگی اجتماعی به طور قابل مالحظه ای با

وجود دارد .همچنین درابکاری ارتبا مثبرت و معنراداری برا

استفاده از انواع ماریجوانرا رابطره دارد .نارضرايتی از نهراد و

بیگانگی اجتماعی ،احسراس بری عردالتی دارد يعنری هرر چره

قانون ،حکومت ،ازدوا و ادالق كار به عنوان مهمترين ابعراد

بیگانگی اجتماعی افزايش يابد درابکاری افزايش میيابد.

تبیررین رابطرره ب رین از دررود بیگررانگی و بزهکرراری نوجوانرران

تحقی ،يلدزا و سیلکالبی )2014( 1كه در تركیره برر روی 313

بیگانگی اجتماعی بودند كه برر اسرتفاده افرراد از مراری جوانرا

نفر از كارمندان بانک انجرام شرد ،نشران داد بعرد شرنادتی از

اثرگذار بودند.

بدبینی سازمانی اثر مثبت بر بیمعنايی و انزوای اجتماعی دارد.

يافته های پژوهش ويلسون و هیلی )1986( 1نشان داد كره

هر چه بدبینی در بین كارمندان بانرک افرزايش يابرد احسراس

پسران  31تا  33سال بیشتر مرتکب اعمال وندالیستی میشود.

بی معنايی و انزوای اجتمراعی نیرز بیشرتر مریشرود .همچنرین

اين افراد متع ،به دانواده هايی با جمعیت باال و دارای گرايش

جنسیت ،درآمد و موقعیت در بیگانگی اجتماعی تأثیر چنردانی

شديد به درابکاری در دادل گروهی كره بردان تعلر ،دارنرد،

ندارد .اما افراد از نظر سن و سابقه كار از نظر میرزان بیگرانگی

هستند و به قوانین و مقررات اجتماعی پايبندی ندارنرد .نتراي

متفاوت هستند.

پژوهش لیگارت )1988( 4نشان داد هر چره افرراد تحصریالت

پژوهش حاضر از نظر تعداد و حجم نمونه مورد بررسری

پايین تری داشته اند و كمتر در امرور فرهنگری مشراركت كننرد

جام تر از تحقیقات پیشین دود است .دو مقطر راهنمرايی و

بیشتر به تصريب اموال عمومی و دصوصری روی مریآورنرد.

دبیرستان با تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است .در

يعنی با افزايش سطح تحصیالت درصد درگیر شدن در اعمال

تحقیقاتی كه تاكنون در ايران درباره اين موضوع انجرام شرده،

وندالیستی كاهش میيابد.

جای دالی پژوهشی عمی ،با پشتوانه محکم نظری و به ويرژه

تحقی ،ريبل )2003( 1نشان می دهد دانش آموزانی كره در

در يزد دالی بوده است .در واقر  ،بره طرور دراص بره علرل

دانوادههای آشفته ،مستبد ،بیتفاوت و فروپاشیشرده زنردگی

زمینهساز بروز وندالیسم و عوامل مرتبط با آن در بین دو مقط

میكنند ،منفیگرا ،ناسازگار ،بیانضبا و پرداشگر هستند (بره

تحصیلی راهنمايی و دبیرستان پردادتره نشرده اسرت .لرذا برا
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توجه به مطالرب ذكرر شرده انجرام تحقیقری در زمینره مسرأله
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بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر يزد

اجتماعی وندالیسم در يزد ضروری به نظر میرسید.
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بیگانگی اجتمراعی رابطره دارنرد (سرتوده .)33 :3111 ،بیگرانگی
موجب توقب رشد و پويايی فرهنگی ،از هم پاشیدگی سادت

چيستي و مباني نظري بيگانگي اجتماعي

اجتماعی ،سوء انسجام اجتماعی و  ...می گردد هم اين مروارد

مهمترين سرمايه هر جامعه ،نیروی انسانی آن جامعره اسرت و

تداوم حیات جامعه را به دطر میاندازند .يرک جامعره بیگانره

در بین نیروهای انسانی ،نیروهرای جوان يکی از سررمايههرای

كرره در آن نظررام كررنش اجتمرراعی مصتررل اسررت افررراد دچررار

بسیار مهم تلقی میشود كه میتواننررد مسرریرهای پررژوهش،

بیقدرتی شده اند ،دايرههای تعهد و انسجام اجتماعی كوچرک

ارتقرا و پیشرفت يرک كشرور را بره سررعت طری كننرد و در

شده ،افراد جز به مناف فردی فکر نمیكنند ،توجیه ايرن بررای

صرورتی كره زمینره های پويرايی و شرادابی آن فرراهم نشرود،

زندگی و عمل دود ندارد و دچار بیزاری فرهنگی شرده انرد و

میتوانند فالكت و هالكت يک ملت يا جامعه را رقرم بزننرد.

هیچگاه به توسعه نمیرسند

(حسینزاده و همکاران.)353 :3130 ،

پرس اگرر زمینرره و بسرترهای الزم بررای پويرايی ،شرادابی و

بیگررانگی در تعريفرری وسرری و عررام برره معنررای انفصررال،

دالقیت اين قشر مهرم فرراهم نشرود و پیونردهای الزم بررین

جدايی و عدم پیوند ذهنی (شنادتی) و عینی (كنشی) بین فرد

آنها و اجتماع برقرار نشود ،به احتمال زيراد آنهرا را برا يرک

و محرریط پیرامررون او (يعنرری جامعرره ،انسررانهررای ديگررر،

بیماری و مسأله مهم اجتماعی به نام بیگانگی اجتماعی مواجره

سادتارهای اجتماعی و دود) است

(زكی.)53 :3111 ،

می كند (توفیقیانفر و حسینی .)41 :3133 ،بیگانگی و ابعاد آن نظیرر

بیگانگی مبین نوعی احساس بی قدرتی و احساس تنفر از

بی قدرتی ،بی معنايی ،بی هنجاری ،انزوا و احساس تنفر يکی از

دود و مردم است كه كنیسرتون آن را عکرسالعملری تعريرب

پديرده های اجتماعی است كه در بیشتر فرهنگ هرا برره منزلره

میكند كه نسبت به تنفرهرای جمعری ،فشرارهای اجتمراعی و

(بنیفاطمره و رسرولی،

زيانهای تاريصی ابراز میشود و بره دنبرال آن بردری از ايرن

 .)5 :3130مفهرروم بیگررانگی مفهررومی اسررت كرره بیشررتر جنبرره

افراد متمايل به طرد جامعه درود شرده و مسریر مشصصری را

اسرتعارهای دارد .اين كلمه در جامعه شناسری بیشرتر بره معنری

برای دود تشکیل میدهند

يک مسأله اجتمراعی شرنادته شرده اسرت

(.)Mohseni Tabrizi, 2004:133

سقو اصول و عدم مالحظه اصول و موازين به كرار مریرود

بیگانگی اجتمراعی را نروعی احسراس يرا وضرعیتی بیران

(ربانی و انصاری .)41 :3114 ،بیگرانگی ابعراد مصتلفری از جملرره

می كند كه هر فرد در رابطه با دود ،ديگران و جامعه به اشکال

بیگرررانگی فرهنگرری ،بیگررانگی از كررار ،بیگررانگی سیاسرری و

گوناگونی احساس بیقدرتی ،احساس بیهنجاری ،بیمعنرايی،

بیگرانگی اجتمراعی دارد .در میران ابعراد مصتلررب بیگرانگی،

انرزوای اجتمراعی ،احسراس تنفرر از درود بیگانره مریشرود

به نظر میرسد كه بیگانگی اجتماعی ،نمود بیشررتری دارد .در

(.)Seeman, 1959:783
3

بیگرانگی اجتمراعی بره رابطره دوجانبره میران فررد و جامعره

اﺣساس بيﻗدرتي  :احساس عدم كنترل امرور شصصری

توجه می شود و بريدگی از هنجارهای فرهنگری و انفصرال يرا

يا حرواد

اجتمراعی ( .)Gaski & Ray, 2001عبرارت اسرت از

جدايی از ديگر مردمان مورد نظر است .بیگررانگی اجتمرراعی

احتمال يا انتظار فرد نسبت به بیترأثیری عمرل درويش و يرا

نروعی احسراس انفصرال ،جردايی و نداشرتن پیونرد ذهنری و

تصور اينكه رفتار او قادر به تحق ،نتاي مورد انتظار نصواهرد

عینی میان فرد و جامعه (نهادها و سادتارهای اجتمراعی نظیرر

بود و او را به هدفی كه در نظر دارد سوق نصواهرد داد .سیمن

درانواده ،مذهب و )...است

(محسنی تبريزی.)35 :3135 ،

مسأله بیگانگی از دود و بیگانگی از اجتماع در افرراد بره
حدی اهمیت دارد كه بسیاری از نابههنجاریها و ك رویهای
اجتماعی از جمله دودكشی ،اعتیاد ،رفتارهای پردطرر و  ...برا

معتقد است كه اين مفهوم از بیگانگی بیش از صور ديگر آن
در ادبیات معاصر كاربرد دارد

(محسررنیتبريررزی و رحمترری:3113 ،

.)344
Powerlessness
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اﺣساس بي معنايي :3دومین كاربرد عمده مفهوم بیگرانگی

عدم تعل ،و وابستگی با ارزش های مرسوم جامعه را در درود

را میتوان با عنوان بیمعنايی تعريب كرد .اين مؤلفه بیگانگی،

احساس میكنرد (محسرنی تبريرزی و رحمتری .)345:3113 ،دوايرت

با الهام از ديدگاه آدا فینیفتر 5و ملوين سیمن بره ايرن صرورت

دين 1با الهام از ديدگاه دوركیم ،انزوای اجتمراعی را احسراس

تعريب شده است كه :بی معنايی در افراد ،نوعی بیگانگی است

جدايی فرد از گروه يا انزوا از استاندارهای گرروهش تعريرب

كه فرد يا افراد دچار نوعی ابهام و شک و دودلی شده و قرادر

میكند به عبارتی تماسهای عاطفی بین فرد و گروههای مهرم

نیستند نتاي و پیامدهای رفتار درود و ديگرران را پریشبینری

و حامی در اين مؤلفه از بین میرود (.)Dean, 1968:755
5

كنند .به عبارتی ترديد در اينكه در مورد معیارهای مطررح در

احساس تنفر  :پنجمین تعبیری كه سیمن به عنروان يکری

سطح جامعه ،به چه چیزی اعتقاد داشته و يا اعتقاد نداشرتهانرد

از كاربردهای راي مفهوم بیگانگی و جنبرهای مهرم از آن يراد
كرده ،مفهوم احساس بیگانگی با دود است .عبارت «بیگرانگی

).(Finifter, 1979:390
1

اﺣساس بيهنجاري  :سومین مفهوم از بیگانگی ،اقتباسی

با دود» بیش از هر چیز استعاره سادهای است كه الزم نیسرت

است از توصیب دوركیم درباره آنومی و به شرايط بیهنجاری

منطب ،به معنای «بیگانگی از فرهنگ عامره» اسرت .آنچره بره

اشرراره دارد ( .)Hayden & et al., 2008در كرراربرد سررنتی،

روشنی در اينجا می تواند مرورد نظرر اسرت ،پراره ای شررايط

بیهنجراری داللرت برر وضرعیتی دارد كره در آن هنجارهرای

آرمان اجتماعی انسان است كه فرد از آن ها بیگانه میشرود .در

اجتماعی كه رفتار فردی را انتظام میبصشد ،از هم گسیصته يرا

اين صورت ،از دود بیگانه برودن ،يعنری در پرايینترر از حرد

تأثیر دود را به عنوان قاعده رفترار از دسرت داده اسرت .ايرن

آرمانی قرار داشتن كه اگر جامعه شرايط متفراوتی مریداشرت

مفهوم شکل از دود بیگانگی را نشان می دهرد ،يعنری ايرده ای

شصص به آن می رسید .يکی از شیوه های بیان اين معنا از نظرر

مهمی كه آن هم میتواند در چارچوب انتظرارات قررار گیررد.

سیمن ،توجره بره از دودبیگرانگی بره مثابره میرزان وابسرتگی

به پیروی از رابرت مرترون ،وضرعیت بریهنجرار از نظرر فررد

رفتاری معین به پاداش های قابرل پریشبینری در آينرده اسرت،

ممکن است چنین تعريرب شرود كره در آن وضرعیت ،انتظرار

يعنی پاداش هايی كره در بیررون از درود فعالیرت وجرود دارد

زيادی میرود كه از نظر اجتماعی برای رسیدن به هردف هرای

( .)Seeman, 1959:786از نظر سیمن احساسی است كه طری آن

(كوزر و روزنبرگ،

فرد نسبت به باورها و اهدافی كه در جامعه ارزشرمند و دارای

معین ،نیاز به رفتارهای تأيید نشده وجود دارد

پاداش اجتماعی است ،اعتقاد نازلی دارد .به عبارتی آنچه كره

.)435 :3111
4

احساس انزوای اجتماعی  :واقعیتی فکری است كه در آن

در نزد ساير مردم مهم و با ارزش است در نظر فرد دارای يک

فرد عدم تعل ،و وابستگی و انفصال تامررررهای را با ارزشهای

چنررین احسرراس ،برریارزش يررا دارای ارزش كمتررری اسررت

مرسوم جامعه احساس میكند .در اين حالرت فرد دارای اعتقاد

(.)Seeman, 1959:788-789

و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزشگررذاری و سیستم پاداش
اجتماعی است و با هر آنچررره كه از نظر جامعه معتبر و ارزشمند

چيستي و مباني نظري ونداليسم

است دود را هم عقیده و همسو نمیبیند .در مجمرروع مرریترروان

واژه وندالیسم از مفاهیمی است كره و هرر يرک از محققران و

گفت ،از ديد سیمن ،احساس انزوای اجتماعی به عنوان يکری

انديشررهورزان ،از منظررر درراص دررود ،ايررن واژه را تعريررب

از معانی و ابعاد بیگانگی ،واقعیتی ذهنی است كره در آن فررد

نمودهاند .در اغلب تعاريب ارائه شده در باب مفهوم وندالیسم
در مباح ر

انحرافررات و آس ریبهررای اجتمرراعی ،محقق ران و

1

Meaningessness
Ada finifter
3
Normlessness
4
Social isolation
2

Dwight Dean
Esterangment self

5
6

بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر يزد

3

صرراحبنظران از آن برره عنرروان رفتررار معطرروف برره تصري رب و

مقابل ،به تعامل میران فررد و جامعره در فراگررد رفترار اشراره

درابکاری اموال ،تأسیسات و متعلقات عمومی نام بردهاند.

كردهاند .رويکررد آنران كره بیشرتر بره روانشناسری اجتمراعی

در متررون جامعررهشناسرری انحرافررات و آسرریبشناسرری

نزديک است و فرد و جامعه را تواماً و در كنشهای متقابل در

اجتماعی ،وندالیسرم كرراراً بره مفهروم داشرتن نروعی روحیره

جريانات رفتار فردی ددیل میدانند .اين رويکرد كه در مکتب

بیمارگونه به كار رفته كه مبین تمايل به تصريب آگاهانه ،ارادی

جامعهشناسی شیکاگو شکل گرفته است بره فراگررد متقابرل و

و دوددواسرته امروال ،تأسیسرات و متعلقرات عمرومی اسررت

تعامل میان كنشگران و محریط در مسریر عمرل آدمری ،معتقرد

(محسنیتبريزی.)34 :3111 ،

است و بر اين اصل اصرار میورزد كه انسان در عین حال كره

از نظر لغوی ،وندالیسم به معنای تصريب اماكن و وسرايل
و امکانات شهری است (.)Longman Group, 2003
لغت نامه آكسفورد ( )1987وندالیسم را مشصصه وندالها
میداند .وندال ها كسانی هستند كه از روی میل و رغبت عمداً

سازنده جامعه و واقعیات اجتماعی است زيرر نفروذ تولیردات
دود نیز قرار دارد و به نظر تیلور رابطهای كره میران انسران و
جامعه وجود دارد يک رابطه ديالکتیک اسرت و مریبايرد ايرن
فرايند را در تمام مراحل كژرفتاری در نظر

آورد.

آثار هنری عمومی ودصوصی را از بین میبرنرد و طبیعرت را
دراب میكنند .بر اساس تعريرب واژه وندالیسرم در فرهنرگ
آكسفورد ،اين واژه در سال  3551میالدی به تصريب جاهالنره
يا آگاهانه هر چیز زيبا ،محترم و حفاظت شده اطالق میشرد.
واژه وندالیسم به تدري گسترده شد و هرگونه رفتار مصرربب،

تبيين چگونگي ارتباط بين ونداليسم و بيگانگي اجتماعي
در بسرریاری از تحقیقررات (

;Taylor, 1973; Flacks, 1986

 )Stephens, 1989; Goldstein, 1990; Clark, 1991به ايرن نتیجره
رسیده اند كه وندال ها و جوانان بزهکار به طور دراماتیک يکی

بیپروا ،بیفرهنگ و بیرحمانه را در برگرفت .ايرن تعرابیر بره

از بارزترين و مشهودترين گروههای بیگانه در جامعره معاصرر

(مرتضرايی:3110،

هستند .به زعم اين صاحبنظران وندالهرای بیگانره معمروالً در

ويژه در حیطه هنر و آثار هنری مصداق يافرت
.)31

با توجه به زمینه هرا و مبرانی نظرری وندالیسرم بره ويرژه
سبب شناسی آن اغلب صاحبنظران مسائل ك رفتراری برر ايرن

دانههايی غیر منضبط با والدينی سر در گم و مردد و نامطمئن
از ارزشها و فلسفه اجتماعی درويش پررورش يافتره و غالبراً
احساس در ماندگی و اجحاف دود را به صرورت قهرآمیرز و

عقیدهاند كه وندالیسم چرون بسریاری از رفتارهرای بزهکارانره

پرداشگرانه در مقابل نسل بزرگتر ،صراحبان قردرت و همره

معلول علت واحدی نیست .از طرفی ديدگاههای غالب اكنرون

سازمانهای تأسیس شده در جامعه نشان مریدهنرد .فیروئر در

بر اين اصل تأكید و اصرار دارند كه نظريههای جامعهشناسی و
روانشناسی ك رفتاری هیچ يک به تنهرايی كفايرت الزم را در
تبیین علل رفتار آدمی نداشته و غالباً اسیر تنگ نظریهرا ،ترک
سبببینی ها و تقیردات و تعصربات حروزههرای نظرری درود
هستند .در مکاترب جامعرهشناسری ،سرازمانهرا ،سرادتارها و
نهادهای اجتماعی و فرهنگی به مثابه واقعیرتهرای اجتمراعی،
علت رفتار آدمی به حسراب آمرده و رفتارهرای بزهکارانره را
معلول سادتارهای اجتماعی و فرهنگی دانسرتهانرد .در مقابرل
روانشناسان بهويژه روانكاوان آن را معلول كراركرد نیروهرای
سركش درونری مریپندارنرد .گروهری از صراحبنظران نیرز در

باب منشأ انتسرالی و روانری بیگرانگی نسرل جروان و روحیره
انتقامجوئی و ويرانگرايانه آنان كه از آن به «تردبیر نادودآگراه»
مرریكنررد ،معتقررد اسررت «احساسررات و عواطررب صررادره از
نادودآگاه جوانان كه ناشی از سرتیز نسرلهاسرت درود را در
جهررات نامتعررارف و غی رر عقالئ ری ب ره طررور بررارزی نمررودار
میسازد».
به نظر فیوئر ،بیگانگی روانی دود را در صرور رفتارهرای
نابهنجار نظیر وندالیسم ،دشونت ،میل به انتقامجوئی و نظراير
آن بررروز مرریدهررد .از ايررن رو بیگررانگی امررری نابهنجررار و
جرمزاست .اين نوع برداشت در مقابل آن دسته از نظريه هرای
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ماركسیستی قرار دارد كره بیگرانگی را امرری طبیعری ،مولرد و
آفريننده میبیند

وندالیسم ،دشونت و ويرانگری را نره محصرول طررد و نفری
كامل ارزشهای والدين ،بلکه ،معلول تربیت و اجتماعی شدن

(محسنی تبريزی.)333 :3133 ،

كنیستون در نظريه بیگانگی دود جوانان را بیگانه هايی در

موف ،جو انان در محیط دانواده میداند و برا صرراحت ابرزار

نظر میگیرد كه ستیز با نظم موجود و نفی كامل آنچره را كره

میدارد :بدين طري ،ارزشهايی كه نسل گذشرته بره صرورتی

ارزشهای مسلط فرهنگ جامعره دوانرده مریشرود ،فضریلت

مجرد به آن ها ار نهراده و مجدانره از آن هرا پاسرداری كررده

مریداننرد .توصریب كنیسرتون از جروان بیگانره متضرمن ايرن

است ،به نشانه و دصوصیت شصصیتی بارز نسل جديد تبديل

حقیقت است كه بیگانگی روانی نتیجهای از كامیابی غرمانگیرز

شده و در آنها تجلی يافته است .در اين معنی جوانانی كه در

پسررران در سررتیز اوديپررال و سررردر گم ری و ناكررامی آنرران در

اعتراضات و تظاهرات ،فعالیتهای سیاسی ،هر شیوة زندگی و

( Keniston, 1969:80به نقل از محسنی

رفتار بیگانه گونه شركت میكنند ،كسانی نیستند كه در سرلک

هويتيابی با والدين است
تبريزی.)331 :3133 ،

فلکررس )1986( 3ضررمن اعتقرراد برره رابطر وندالیسررم بررا
بیگانگی نسل جوان ،مدعی است كره رفتارهرای معطروف بره

كجروان و آيین منحرفان درآمدهانرد ،بلکره افررادی بره شرمار
میآيند كه بر اساس يک سنت فرهنگری رشرد يابنرده و پويرا
تربیت و اجتماعی شدهاند.

تصريب و ويرانگری ناشی از شکاف بین ارزشهرای تحمیلری

در نظري فرديبرگ بیگانگی محصول و معلول نارضرايتی

والدين و شرايط و حركت های حاكم بر جامعه است .به زعرم

است .فرديبرگ در تحقیقات دود در باب بیگانگی نسل جوان

فلکس بسیاری از رفتارهای معطوف به تصريب و وندالیسم در

بر اين فر

كلی تأكید دارد كره فررد نارضرايتی درود را بره

بسیاری از مواق منعکسكنندة میل وافر جوانان به ابراز دشرم

صررورت رفتررار منفصررالنه و ناسررازگارانه در قبررال ارزشهررا،

و نارضايتی از اجحاف ،اجبار ،تبعیض ،اقتدار آمرانره ،تحديرد

هنجارها و ضوابط اجتماعی نهادی شرده برروز مریدهرد و در

آزادی های فردی ،نابرابری و بیعدالتی سادتارها ،سازمان ها و

مقابل آن ژستی دفاعی میگیرد كه با احساس نفررت ،بردبینی،

نهادهای جامعه سلطهگر است .چنرین جامعرهای بره زعرم وی

انفعال و بیتفاوتی همراه است .از عوامل ديگری كه در برروز

مان شکوفايی اسرتعدادها و امکانرات نهفتره ای مریشرود كره

بیگانگی ددیل اند مفهروم فرديرت و هترک شصصریت فرردی،

چنانكه شکوفا شروند و تحقر ،يابنرد جامعرهای سرالم پديرد

مشررغل فکررری دصوصراً سررروكار داشررتن مفررر بررا مفرراهیم

دواهد آمد .چنرین برداشرتی از سرتیز فررد و جامعره در آرای

تجريدی انتزاعی و نیز غلب ارزش هرا و احساسرات گرروه برر

بردی از جامعهشناسان انتقادی نیز مشرهود اسرت .آنران نظرام

ارزشها و عواطب فرد است (.)Friedenberg, 1983:12

مسلط فرهنگی اجتماعی و روابط حاكم برر آن را پايره و مايره

بدين ترتیب فرديبرگ نارضايتی را هم علرت بیگرانگی و

بیگانگی انسان می دانند و معتقدند احساس تنفرر و بیرزاری از

هم عامل مهم بروز رفتارهرای ناسرازگارانه ،ضرد جامعره و از

عملکرد كل نظام اجتماعی سرچشمه میگیرد و علت اصلی را

همگسیصتهای نظیر وندالیسرم مریدانرد .در واقر وندالیسرم و

بايد در ناهمسازی كاركرد نظام اجتماعی برا نیازهرای انسرانی

رفتارهای مشابه آن از نظر فرديبرگ نشان تنفر و نیرز واكرنش

جستجو كرد .از اين رو برای رهرايی از قیرود نظرام اجتمراعی

نامطبوع فرد به شرايط بیرونی و بازبینی نامعقول نظام ارزش ها

موجود كه نفیكنندة امکانرات نهفتره و اسرتعدادهای ناشرکفت

و هنجارهای اجتماعی مسلطی است كه فرد آن را غیرمنصرفانه

انسانیاند بايد نهادهای كنونی را در هم ريصت و طرحی ديگر

و تبعیضی میداند؛ اين هنجارها هم علت دودبرادتگی و هرم

در اندادت

(شیصاوندی.)343 :3114 ،

مان تحق ،و شکوفايی نیازها و استعداد های نهفتره آدمری انرد

بدين ترتیب فلکس بیگرانگی معطروف بره انتقرامجرويی،
Flacks

1

(محسنیتبريزی.)310 :3111 ،

فروم بیش از هر روان شناس اجتماعی ديگری در تفسریر،
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تبیین ،تحلیل و توسع مفهوم بیگرانگی كوشریده اسرت .فرروم

 )13 :3113نتیجه اين است كه انسان بايد دود را با اين شررايط

اعتقاد دارد كه ريشه های بیگانگی آدمی ر ا میتوان در جريران

محیطی جديد سازگار كند .در چنین محیطری او همچنرین برا

رشد تکاملی او جستجو كرد .بردالف حیوانات پسرت ترر كره

انبوهی از دواسته ها و نیازها روبروسرت .در برین ايرن نیازهرا

غرايز آنها را بره رفترار و فعالیرت وادار مریكننرد ،انسران بره

میتوان ،نیاز به ايجاد ارتبا و يگانگی با طبیعرت ،برا درود و

قابلیت روانی منحصر بره فرردی مجهرز اسرت كره او را قرادر

ديگر انسان ها ،نیاز به دالق بودن ،تعل ،و وابستگی ،دوديابی

میسازد بر جهان طبیعت فائ ،آيد .زندگی او ديگرر ترابعی از

و دودشناسی و باالدره داشتن عقیده ،مررام و مسرلک را نرام

نیروهای قهار و سلطهگر نیسرت ،بلکره براسراس دودآگراهی،

برد (فرروم .)13 :3113 ،فرروم نیرز منشرأ و ريشر كژرفتراری را

برهان ،تحلیل و تفهیم قوام و نظام يافته است .از اين رو انسان

ناهمسازی انسان و نیازهايش با سرادتارها و نهادهرای مسرلط

و طبیعت دو واقعیت مستقل به شمار میآيند و عدم وحدت و

جامعه سرمايه داری میداند و معتقد است ،اوالً نظام اجتمراعی

يگانگی اين دو سبب میشود بشر دود را در محیط بیگانره ای

با ارزش های فرهنگی ،قواعرد رفتراری و هنجارهرای پذيرفتره

ببیند كه در آن از طبیعت جدا افتاده است .مسأل هستی آدمری

شده ،پايه و ماي انحرافات و مسايل اجتمراعی اسرت .مسرائل

و حیات او در جهان طبیعت مسأله ای نرادر و منحصرربه فررد

اساسی در نظامی طبقاتی و سرمايه داری زير سلطه هنجارهايی

است .به قول فروم انسان برا آنكره از طبیعرت جردا و منفرک

است كه با نیازهای آدمی در ستیزند .هنجارهايی كه از فرهنگ

است ،با آن هستی میيابد؛ با طبیعت قرين است .بصشری از او

طبق توانمند و صاحب قدرت سرچشمه میگیرد و هرر گونره

عالم باالست ،دردايی اسرت ،الهری اسرت ،نامتنراهی اسرت و

انحررراف از آنهررا برره شرردت مجررازات مرریشررود .ثانیرراً از

(فتحی و محمدی،

دودبیگررانگی انسرران كرره محصررول سررادتارهای اجتمرراعی،

بصش ديگرش از جهان داكی و حیوانی است
.)354 :3130

اقتصادی و فرهنگی نظام سرمايه داری و صرنعتی اسرت ،مران

انسان بايد دود را با اين شرايط محیطری جديرد سرازگار

تحق ،هدف های فردی و گروهی میشود .زيرا نظام اجتمراعی

كند در چنین محیطی او همچنین برا انبروهی از دواسرته هرا و

همراه با ارزش هرای فرهنگری ،قواعرد رفتراری و هنجارهرای

نیازها روبه روست .در بین اين نیازها میتوان نیاز به دوديابی

پذيرفته شدة آن اموری به نظر میرسرند كره از وجرود انسران

و دودشناسی و باالدره نیاز به داشتن عقیده مرام و ملرک نرام

سرچشمه گرفته اند ،از آن بیگانه شرده انرد ،در برابرر وی قررار

برد .به نظر فروم در جامع صرنعتی و روابرط اجتمراعی نظرام

گرفتهاند و وجود دويش را بر آدمی تحمیل كردهاند .بنرابراين

سرمايه داری انسان قادر به ترأمین رضرامندان بسریاری از ايرن

دلیل بسیاری از رفتارهای ناهنجار انسانی در شکل وندالیسرم،

نیازها نیست ،به جای آنكه از يگانگی با طبیعت لذت ببرد ،از

دشونت و رفتارهای ضد اجتماعی همسازی و همرنگی آدمی

بیگانگی با آن و تنهرايی ،انرزوا و پريشرانی دراطر انردوهناک

با شرايط محریط اجتمراعی اسرت ،ايرن شررايط را طبقرات و

است ،با آنكه توانايی تسصیر طبیعت را دارد قادر بره نمرايش

گروه های حاكم و پاسداران نظام اجتماعی بر افراد و گروه های

دادن دالقیررت دررود و ارضررای ايررن نیازهررا نیسررت؛ دررود را

انسانی تحمیل كردهاند و افراد جامعه نیز بدان رفتارهرا گرردن

نمیشناسد ،از طبیعت دود جدا افتاده است ،به دويشتن دود

نهادهاند.

راهی ندارد ،نمیداند چه هست و چه بايد باشد؛ او از بحرران
هويت رن میبرد؛ سرگشته ای اسرت در وادی حیررت

(فرروم،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131
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مدل نظري تحقيق
بيگانگي اجتماعي:
بیقدرتی
بیهنجاری
بیمعنايی
انزوای اجتماعی

ونداليسم:

احساس تنفر

درون مدرسه
بیرون از مدرسه

متغيرهاي زمينهاي:
جنس
مقط تحصیلی

نمودار  -1مدل نظري تحقيق

فرضيات

اصلی در پیشآزمون ،بررای دانرشآمروزان دوره اول متوسرطه

بین میزان بیگانگی اجتماعی و وندالیسم رابطه وجود دارد.

 133نفر و برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه  131نفر و در

بین احساس بیقدرتی و وندالیسم رابطه وجود دارد.

مجموع 511 ،نفر مشصص گرديد .روش نمونهگیرری در ايرن

بین احساس بیهنجاری و وندالیسم رابطه وجود دارد.

تحقی ،،طبقهای و دوشهای به طور تركیبی بوده است .به ايرن

بین احساس بیمعنايی و وندالیسم رابطه وجود دارد.

ترتیب كه نواحی دو گانه آموزش و پرورش شهر يزد به عنوان

بین احساس انزوای اجتماعی و وندالیسم رابطه وجود دارد.

دو دوشه اصلی در نظر گرفتره شرود و در درون هرر كردام از

بین احساس تنفر و وندالیسم رابطه وجود دارد.

اين نواحی ،تعدادی از مردارس دوره اول متوسرطه (پسررانه و
ددترانه) و تعدادی از مدارس نوبت دوم متوسرطه (پسررانه و

روش و ابزار مطالعه

ددترانه) به صرورت تصرادفی انتصراب شردند .در درون ايرن

مطالعه حاضر ،بره لحرا اجررا از نروع پیمايشری ،3مقطعری و

مدارس نیز هر پايه با در نظر گرفتن جنسیت دانشآمروزان بره

كاربردی است .جمعیت آماری تحقیر ،را كلیره دانرشآمروزان

عنوان يک طبقه در نظر گرفتره شرد و در نهايرت ،تعردادی از

دوره راهنمايی و دبیرستان شهر يزد در زمران مطالعره تشرکیل

دانشآموزان هر پايه تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفتنرد .ابرزار

میدهند كه تعداد كل آنها در دوره اول متوسطه  33131نفر و

مورد استفاده ،پرسشنامه محق،سادته بروده اسرت .پرسشرنامه

برای دوره دوم متوسطه  50534نفر بوده است.

پس از احراز اعتبار و پايايی آن در مراحرل مقردماتی تحقیر،،

بر اساس فرمول كوكران با سرطح اطمینران  31درصرد و

برای جم آوری داده های مورد نیاز در مرحلره نهرايی اسرتفاده

میزان دطای  1درصد ،حجم نمونه براساس پراكندگی صرفت

شد .به همین منظور ،اوالً سعی شد گويه هرايی كره متغیرهرای

Survey

1

تحقی ،را میسنجند يا از گويه های تحقیقات پیشین اسرتصرا
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شوند و يا برای انتصاب بهترين گويه ها از نظررات محققران و

برای تعیین پايايی نیز از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه

اساتید ديگر كمک گرفته شود .سپس در نهايت ،يک بار ديگرر

نتاي نشان داد ابزار از مطلوبیت بااليی بردوردار است.

پرسشنام تدوين شده به اساتید و متصصصان نشان داده شد و
از نظرررات آنهررا برررای تصررحیح پرسشررنامه اسررتفاده گرديررد.

سنجش بيگانگي اجتماعي

بنابراين اعتبار تحقی ،حاضر از نوع صوری است .عالوه بر آن
از تحلیل عامل نیز برای تعیین اعتبار ابزار استفاده شده اسرت.
جدول  -1سنجش ابعاد مختلف بيگانگي اجتماعي
ابعاد بيگانگي

ميزان آلفاي

گويهها

اجتماعي

کرونباخ

در بردورد با مشکالتی كه در جامعه در حال افزايش است ،بیش از پیش احساس ناتوانی میكنم.

0/313

از دست كسانی مثل من ،برای جامعه كاری بر نمیآيد.

0/531

احسرررررراس

احساس میكنم تسلط چندانی بر مسیر زندگیام ندارم.

بیقدرتی

اينكه كسی بتواند به اصالح سادتار جامعه بپردازد ،دواب و دیالی بیش نیست.

0/314

0/550

در فعالیتهای مربو به مدرسه شركت نمیكنم؛ چون معتقدم تأثیری در بهبود وضعیت مدرسه ندارد.
افرادی كه قوانین را رعايت میكنند؛ تنها به دلیل ترس از مجازات است

0/413

برای رسیدن به هدف میتوان دست به هركاری زد.

0/303

احسرررررراس
بیهنجاری

وقتی كسی در مدرسه سر وقت حاضر نمیشود اگر من به موق به مدرسه بیايم ،سرم كاله رفته است.

بیمعنايی

0/514
0/504

از نظر من قواعد معینی وجود ندارد كه بتوان با آن زندگی كرد.

احسرررررراس

بار عاملي

0/515

0/343

0/514

هر رفتاری از من سر بزند به نتاي و پیامدهای آن توجهی نمیكنم.

0/503

آينده جامعه را تیره و تار میبینم.

/543

احساس میكنم كه اين دنیا معنا و مفهومی ندارد.

0/504

0/353

آينده شغلی دانشآموزان امروز مبهم و غیر واضح است.

0/150

اغلب احساس میكنم هیچکس به من احتیاجی ندارد.

0/341

احسرررررراس

از اينكه در كنار دوستانم باشم ،احساس دوبی دارم

0/531

انررررررررزوای

احساس میكنم دلصوشی چندانی در زندگی ندارم.

اجتماعی

نمیتوانم مشکالت دود را با ديگران مطرح كنم.

0/501

بیشتر اوقات دوست دارم تنها باشم.

0/114

از شرايط زندگی دود متنفر هستم.

0/143

احساس میكنم كه از ديگران عقبتر هستم.

0/331

احساس میكنم به درد هیچكاری نمیدورم.

0/315

احساس تنفر

= 0/000

Sig

0/313

ارزشهای فرهنگی حاكم بر جامعه را دوست دارم.

0/510

0/531

0/151

رفتن به مدرسه برايم لذتبصش است.

0/553

گاهی اوقات به داطركارهای مسصرهای كه انجام میدهم؛ از دودم بیزار میشوم.

0/135

ارزشهای جامعه و مدرسه نوعی فشار و محدوديت بر ما اعمال میكند.

0/150

اينقدر از فعالیتهای فرهنگی و علمی بیزار هستم كه دوست ندارم حتی اسمش را بشنوم.

0/411

= 511

df

= 1305/411

Approx. Chi-Square

= 0/131

KMO
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در مجموع ،مالحظه بار گويههای برآورد شده بررای ابعراد

مشصص گرديد .در نهايت  1سؤال به وندالیسم درون مدرسره

و مؤلفههای مصتلب بیگانگی اجتماعی حاكی از آن اسرت كره

و  1سؤال به وندالیسم بیرون از مدرسره ادتصراص داده شرد.

در اكثر موارد بار گويههای برآورد شده بزرگتر از  0/1هستند

فرآيند شادص سازی وندالیسم در جدول زير ارائه شده است.

كه بیانگر مناسب بودن ابزار اندازهگیری است.

شايان ذكر است شادصسازی و تدوين گويههرای وندالیسرم
بر اساس پژوهشهای تجربی پیشین (Br0wn & Devlin, 2003؛

سنجش ونداليسم

احمدی و همکاران ،Thawabieh & Al-rofo, 2010 ،3111 ،حیردری و

برای سنجش و اندازهگیری وندالیسم به عنوان متغیرر وابسرته،

پارسامهر )3133 ،صورت گرفته است .گويرههرا در قالرب طیرب

دو بعد از وندالیسم درون مدرسه و وندالیسم بیرون از مدرسه

لیکرت  1درجهای اندازهگیری شده است.

جدول  -2سنجش ابعاد ونداليسم
ابعاد

گويهها

ونداليسم

درون مدرسه

بیرون از
مئرسه

ميزان آلفاي
کرونباخ

بار عاملي

تصريب اموال مدرسه و صدمه زدن به آنها مثل بصاری ،كولر ،پنکه ،آبسردكن ،میزمعلم و نیمکت و...

0/343

شکستن شیشه ،در و پنجره و روشنايیهای مدرسه

0/331
0/351

آسیب رساندن به ديوارها و نمای بیرونی مدرسه

0/511

برداشتن وسايل مدرسه يا همکالسی

0/551

نوشتن شعر و يادگاری روی ديوار يا میز و نیمکت مدرسه

0/103

شکستن شیشه ،در و پنجره و روشنايیهای اماكن عمومی

0/153

آسیب رساندن به ديوارها و نمای اماكن عمومی

0/101

كندن تراكتهای تبلیغاتی و آگهیهای ترحیم

0/353

نوشتن شعر و يادگاری روی ديوار يا وسايل مربو به اماكن عمومی

0/130

چیدن گل و كندن بوتهها در فضای سبز و پارکها

0/531
0/514

لگد زدن يا دط اندادتن به ماشین ديگران

0/133

دسارت زدن به اموال متعل ،به والدين يا يکی از اعضای دانواده

0/151

پرت كردن آشغال در دیابان يا هر مکان ديگری

0/441

Sig = 0/000

df = 511

بار گويرههرای بررآورد شرده بررای ابعراد و مؤلفرههرای

Approx. Chi-Square = 3543/153

KMO = 0/141

میگردد:

وندالیسم نیز حاكی از آن است كه در اكثر موارد بار گويههای
برآورد شده بزرگتر از  0/1هستند كره بیرانگر مناسرب برودن

تحليل توصيفي

ابزار اندازهگیری است.

نتاي حاصل از آماره های توصیفی بیانكننده اين اسرت كره از
مجموع  511پاسصگوی اين تحقی 41/1 ،،درصد را ددتران و

يافتههاي تحقيق
يافتههای تحقی ،در دو بصرش توصریفی و اسرتنباطی گرزارش

 13/1درصد را پسران تشکیل دادهاند.
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جدول  - 3توزيع فراواني ويژگيهاي پاسخگويان تحقيق
جنس

تعداد

درصد

جنس

ددتر

101

41/1

ددتر

پسر

153

13/1

پسر

مقطع تحصيلي

تعداد

درصد

دوره اول متوسطه

343

43/3

دوره دوم متوسطه

353

15/1

دوره اول متوسطه

330

15

دوره دوم متوسطه

313

41

درصد از پاسصگويان پسر اين تحقیر ،دوره اول متوسرطه41 ،

از  101پاسصگوی ددتر مرذكور 43/3 ،درصرد دوره اول

درصد از پاسصگويان نیز دوره دوم متوسطه بودهاند.

متوسطه و  15/1درصد دوره دوم متوسطه بودهاند همچنین 15

جدول  -4توزيع فراواني پاسخگويان بر ﺣسب متغيرهاي اصلي پژوهش
کم
بیقدرتی
بیمعنايی
بیهنجاری
انزوای اجتماعی
احساس تنفر
بیگانگی اجتماعی
وندالیسم

زياد

متوسط

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

155
13/1
550
14/5
415
33/5
541
11/5
531
41
531
41

535
45/1
551
43/4
350
51/5
101
43/3
101
41/0
113
15/3

13
1/1
315
51/3
51
1/5
13
31/3
13
3/0
13
4/3

تعداد

153

304

30

درصد

15

35/4

3/5

يافته های جدول  4نشان می دهد كره در مجمروع ،بیشرتر

بر اساس اطالعات جدول  ،1میانگین وندالیسم دانرشآمروزان

پاسصگويان ( 15/3درصرد) بره لحرا بیگرانگی اجتمراعی در

پسررر ( )53/41تفرراوت معنرریداری ( )sig=0/000بررا میررانگین

دامنه متوسط طیب قرار دارند در حرالیكره اكثرر پاسرصگويان

وندالیسم دانش آموزان ددتر ( )55/54دارد .بره عبرارت ديگرر

( 15درصد) به لحرا وندالیسرم در دامنره پرايین طیرب قررار

وندالیسم در بین پسران بیش از ددتران است.

دارند.

از طرفی چون سطح معنا داری آزمون تری بررای مقايسره
وندالیسرررم دوره راهنمرررايی و دبیرسرررتان ،بیشرررتر از 0/01

نتايج تحليل استنباطي دومتغيره

( )sig=0/105شده است پس بین وندالیسم ،دانشآموزان دوره

رابطه جنسيت و مقطع تحصيلي با ونداليسم

اول و دوم متوسطه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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جدول  -5خروجي آزمون تي براي مقايسه ميزان ونداليسم در گروههاي مختلف
گروهها

متغير
جنس

پسر
ددتر

مقط تحصیلی

دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه

ميانگين
41/44
11/41

انحراف معيار
35/354
33/133

43/15
40/13

35/301
33/311

سطح معناداري

تي
-1/334

0/000

3/054

0/105

رابطه جنسيت و مقطع تحصيلي با بيگانگي اجتماعي

میانگین بیگانگی اجتمراعی در برین پسرران بیشرتر از ددترران

يافتههای جدول  5نشان میدهد تفاوت معناداری بین ددترران

است .اما بین میزان بیگانگی بر حسب مقط تحصیلی تفراوت

و پسررران از نظررر میررزان بیگررانگی وجررود دارد ( )P >0/01و

معناداری مشاهده نشد (.)P < 0/01

جدول  -6خروجي آزمون تي براي مقايسه ميزان بيگانگي در گروههاي مختلف
گروهها

متغير
جنس

ددتر
پسر

مقط تحصیلی

دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه

ميانگين
55/55
54/51

انحراف معيار
31/114
35/133

51/51
51/50

33/131
33/133

سطح معناداري

تي
3/500

0/041

0/151

0/343

متغیر مستقل پژوهش حاضر میزان بیگرانگی اجتمراعی و

فاصله ای اندازهگیری شرده انرد از آزمرون ضرريب همبسرتگی

ابعاد ششگانه آن است .برای بررسی نقش اين متغیرر و ابعراد

پیرسون استفاده شده است كه نتاي اين آزمونها در جردول 3

آن در وندالیسم و با توجه به ايرنكره ايرن متغیرهرا در سرطح

گزارش شده است:

جدول  -7ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين ابعاد متغير مستقل و وابسته
اﺣساس بيﻗدرتي

اﺣساس بيهنجاري

اﺣساس بيمعنايي

اﺣساس انزوا

اﺣساس تنفر

بيگانگي اجتماعي

ونداليسم بيرون از
مدرسه

وندالیسرررم (شرررادص
كلی)

0/101
***0/111
***0/401
***0/555

***0/111
***0/455
***0/531

0/531
***0/311

***0/155

***0/353

***0/555

***0/543

***0/313

***0/545

***0/554

***0/355

***0/555

***0/541

***0/313

***0/501

***0/541

***0/133

***0/531

***0/351

***0/513

***0/511

***0/303

***0/313

*** معنیدار در سطح 0/003

<p

ونداليسم درون
مدرسه

احساس بیهنجاری
بیمعنايی
احساس انزوا
احساس تنفر
بیگرررانگی اجتمررراعی
(شادص كلی)
وندالیسرررم بیررررون از
مدرسه
وندالیسم درون مدرسه

***0/150
***0/133
***0/415
***0/133
***0/133

***

***0/510

***

***0/131
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يافتههرای جردول  3نشران مریدهرد كره ابعراد مصتلرب

يافتهها نشان می دهد بیگانگی اجتماعی در ابعاد وندالیسم تأثیر

بیگانگی اجتماعی در وندالیسم تأثیر مستقیم و معناداری وجود

مستقیم و معناداری دارد به عبارت ديگر برا افرزايش بیگرانگی

دارد .به عبارت ديگر با افزايش سطح هرر يرک از مؤلفرههرای

اجتماعی ،هر يک ابعاد وندالیسم نیز افزايش پیدا مریكنرد .برر

بیگانگی اجتماعی ،میزان وندالیسم نیز افزايش پیدا میكنرد .در

اساس يافتههای جردول مزبرور ،بیگرانگی اجتمراعی بیشرترين

بین ابعاد مصتلب بیگانگی اجتماعی ،بعد بیمعنايی بریشتررين

همبستگی را با بعد بیرون از مدرسه ( )r=0/554دارد.

( )r=0/531و بعد انزوای اجتماعی ( )r=0/351كمتررين ترأثیر

در يک جم بندی از آزمونهای مطررح شرده ،رگرسریون

را در وندالیسم دارنرد .همبسرتگی مثبرت و معنرادار شرادص

چندگانه تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با روش گام به

بیگانگی اجتماعی با دو بعد وندالیسم برای مورد انتظار اسرت.

گام بررسی میشود:

بنابراين فرضیات پژوهش تأيید شد.

از مجمرروع ابعرراد بیگررانگی اجتمرراعی وارد شررده در معادلرره

سؤال ديگری كه جا دارد به آن پاسخ داده شود اين است

رگرسیون 4 ،بعد تأثیر معنی داری بر وندالیسم داشتهاند .از بین

كه بیگانگی اجتماعی باالترين همبستگی را با كدامیک از ابعاد

متغیرهررای باقیمانررده در مرردل رگرسرریون ،ابعرراد برریمعنررايی،

وندالیسم دارد؟ برای پاسخ به اين سرؤال همبسرتگی بیگرانگی

بی هنجاری و احساس تنفر در مجموع بیشترين اثر را بر متغیر

اجتماعی با ابعاد وندالیسم در جدول  3محاسربه شرده اسرت.

وندالیسم داشتهاند.

جدول  -8رگرسيون تأثير متغيرهاي اثرگذار بر ونداليسم
متغير

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده
()Beta

خطاي معيار

B

سطح معنيداري

t

بیمعنايی

0/133

0/351

0/315

1/445

0/003

بیهنجاری

0/511

0/353

0/355

1/131

0/000

احساس تنفر

0/133

0/033

0/503

4/335

0/000

= 0/334

Adjusted R Square

= 0/331

R Square

= 0/455

R

بر اساس اطالعات جردول  ،1متغیرر بریمعنرايی در برین

علی متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهدهای به طور همزمران

متغیرهای مستقل ،بیشترين تأثیر را بر وندالیسم دارد .با استفاده

بپردازد ( .)Bollen & Scott, 1993الزم به توضیح اسرت كره دو

از واريانس تركیب دطی متغیرهای مستقل میتوان نزديک بره

متغیر اصلی اين تحقی ،يعنی وندالیسم و بیگانگی اجتمراعی از

 31درصد از واريانس متغیر وندالیسرم را توضریح داد .مرابقی

نوع متغیر مکنون هستند.

تغییرات متغیر وابسته به دلیل پیچیده و چند بعدیبودن متغیرر

نتاي تحلیل معرادالت سرادتاری در نمرودار  5مرنعکس

وابسته تحقی ،يعنی وندالیسم و همچنرین بره حسراب نیامردن

شده است .چنانكه مالحظه میشود مهمترين معرفهای سازه

بردی از متغیرهايی است كه بر اين متغیر تأثیرگذار هستند.

مکنون بیگانگی اجتماعی ،احساس بیقدرتی و احسراس تنفرر
بوده است .همچنین ترأثیر بیگرانگی اجتمراعی برر وندالیسرم،

الگوسازي معادالت ساختاري
الگوی معادالت سادتاری به محق ،كمک میكند تا به تحلیرل

 0/15است كه نشاندهنده تأثیر مستقیم اين متغیر اسرت يعنری
افزايش بیگانگی اجتماعی باع

افزايش وندالیسم میشود.
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e8

/33

e6

بیرون مدرسه

e7

درون مدرسه

/10

/55
/15

وندايسم

/55

بیگانگی اجتماعی

اﺣساس بيﻗدرتي

e5

اﺣساس بيگانگي

e4

اﺣساس بيمعنايي

e3

/31
/55
اﺣساس انزوا

e2

/33
اﺣساس تنفر

e1

نمودار  -2مدل معادله ساختاري نقش بيگانگي اجتماعي در رفتار ونداليستي

نمودار  5نشان می دهد بیگانگی اجتماعی تأثیر مستقیم و
معنی داری بر رفتار وندالیستی دارد به عبارت ديگر هر چه فرد

بیشتر احساس بیگانگی كند رفتار وندالیستی بیشرتری از درود
بروز میدهد.

جدول  -9شاخصهاي نيکويي برازش
شادص

CMIM/DF

GFI

CFI

NFI

IFI

RFI

مقدار

5/41

0/314

0/345

0/311

0/345

0/131

شادصهای برازش مدل نشان میدهد كه مدل از برازش

بحث و نتيجه

درروبی بردرروردار اسررت .برره منظررور بررس ری برررازش مرردل

بزهکاری نوجوانان به عنروان يرک معضرل اجتمراعی همرواره

پیشنهادی چند شادص مورد توجه قرار گرفت .يکری از ايرن

مورد توجه نظريهپردازان علوم اجتماعی بوده است .وندالیسرم

شادصها ،كای اسکوير نسبی ( )CMIM/DFاست كه مقرادير

گونهای از بزهکاری است كه امروزه به عنوان يک مشکل حاد

كمتر از  1مطلوب تلقی میشود .كای اسکوير نسبی برای ايرن

اجتماعی در میان جوامر مطررح اسرت .ايرن پديرده در برین

مدل  5/41شده است .همچنین میرزان مؤلفرههرای ،CFI ،GFI

نوجوانان و جوانان از شدت بیشتری بردوردار است .همرواره

 IFI ،NFIو  RFIبايد نزديک و يا بیشرتر از  0/3اسرت كره در

به علرت تصريرب امروال عمرومی مثرل صرندلی اتوبروسهرا،

مدل تحت بررسری بره ترتیرب برابرر ،0/311 ،0/345 ،0/314

كیوسکهرای تلفرن عمرومی ،فضراهای سربز شرهری ،میرز و

 0/345و  0/131است .با توجه به شادصها و دروجریهرای

نیمکت های مدارس ،المپ ها و تابلوهای معابر عمومی و غیره

نرمافرزار ايمروس مریتروان گفرت مردل از بررازش مطلروبی

به وسیله اين افراد ،دسارات فراوانی به جامعه وارد مریگرردد

بردوردار است.

كه در پارهای از مروارد غیرقابرل جبرران اسرت .نتراي آزمرون
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فرضیات نشان داد بین بریقردرتی ،بریهنجراری ،بریمعنرايی،

دارد .افزايش بیگانگی اجتماعی حتی در يکری از ابعراد آن برا

انزوای اجتماعی ،احساس تنفرر و وندالیسرم رابطره معنراداری

افزايش وندالیسم و همچنین افزايش در ابعاد آن همراه اسرت.

وجود دارد .همچنین به لحرا وندالیسرم برین جرنس تفراوت

نتیجه بره دسرت آمرده برا پرژوهش نبروی ،ملتفرت و براتیران

معناداری وجود دارد .اما بین مقط تحصیلی و وندالیسم رابطه

( ،)3130فتحی و محمدی ( ،)3130سلیمانی و نرايبی ()3133

معناداری مشاهده نشد.

همصوانی دارد و در ضمن همسو با ابعاد نظری سیمن ،مررتن

يکی از نهادهای مهمری كره مسرؤولیت تعلریم و تربیرت

و ساير صاحبنظران جامعهشناسی است.

اجتماعی نوجوانان جامعه را بر عهده دارد ،آموزش و پررورش

يکی از متغیرهای زمینهای كه در تحقیقات مصتلب ،ترأثیر

است؛ به گونهای كه در صورت بروز بردری آسریبهرا ،درود

آن بر گرايش افراد به بزهکاری و وندالیسم بره اثبرات رسریده

میتواند يکی از عوامل مرؤثر در شرکل گیرری و ترداوم انرواع

است .متغیر جنسیت است .به عبارت ديگر ،اعمال انحرافری از

گرفتاری های ادالقی و اجتمراعی باشرد (شرامبیاتی.)305 :3131 ،

نظر كمی و كیفی بین زنان و مردان متفاوت است ،بره طروری

مدارس امروزی بصش عمده جامعرهپرذيری نوجوانران را كره

كه مردان بیشتر مرتکب اينگونه اعمرال مریشروند .نتراي بره

قبال" به عهده دانواده ها بود ،به عهده دارنرد .بررسری علرل و

دسررت آمررده از بررس ری رابطرره ب رین جنس ریت و گرررايش برره

عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار در مدرسره و ارائره راهکرار

وندالیسم در اين پژوهش هم جهت با اكثر تحقیقرات پیشرین،

برای ترمیم آن اهمیت اساسی دارد (قائمیفر .)345 :3115 ،همرین

رابطه بین اين دو متغیر را تأيید میكنرد ،بره عبرارت ديگرر در

سرربب برررای مطالعرره نقررش بیگررانگی اجتمرراعی دروندالیسررم،

بین ددتران و پسران دانشآموز در شهر يزد از نظر گرايش بره

نمونهای شامل  511نفر از دانرشآمروزان دبیرسرتانهرای دوره

وندالیسم تفاوت مشاهده میشود .ايرن نتیجره را مریتروان بره

اول و دوم متوسطه شهر يزد انتصاب شردند و از آراء فلکرس،

ويژگی های شصصیتی و روانی پسران مرتبط دانست .بره دلیرل

فرديبرگ ،فروم و سیمن برای تبیین نظری اين رابطره اسرتفاده

اينكه پسرران از آزادی عمرل بریشترری بره نسربت ددترران

شد.

بردوردارند و احتماالً در مقابل وندالیسرم ،كرمترر از ددترران
روانشناسرران اجتمرراعی و جامعررهشناسرران معتقدنررد كرره

مورد مؤادذه قرار میگیرند .به عبارتی پسران بره دلیرل نشران

رفتارهای وندالیستی يک مسأله اجتماعی است و بايد با توجره

دادن توانايی های جسمانی و شجاعت دود ،بیشرتر دسرت بره

به عوامل اجتماعی و محیطی تبیرین شرود .در برروز هرر نروع

وندالیسم می زنند .از طرف ديگر ددتران بر اساس ويژگیهای

آسیب اجتماعی ،از جمله وندالیسم بسیاری از عوامل اجتماعی

فیزيولوژيک دود معموالً كمتر دست به دشونت و درابکاری

و اقتصادی و فرهنگی مؤثرند و از آنجمله میتوان به در هرم

می زنند و در كنترل دشم دود موف،ترند .نتاي اين مطالعه برا

ريصتن سنت ها و سرعت فزاينده مدرنیته اشاره كررد .مسرائلی

يافتررههررای تحقیقررات فتحرری و محمرردی ( ،)3130مظفررری

نظیر بیگانگی ،فقر ،نابرهسرامانیهرای درانوادگی و مشرکالت

( ،)3114سهامی و احمدی ( ،)3111قائمیفرر ( )3115و برال

هويتی نوجوانان و جوانان به طور مستقیم ،زمینههای اجتماعی

( )2005همصوانی دارد.

را برای وجود انواع آسریبهرا از جملره وندالیسرم در جامعره

بیگانگی اجتماعی كل دانش آمروزان ،دانرش آمروزان دوره

فراهم میكند (فتحی و نايبی .)353 :3130 ،يافتههرای ايرن تحقیر،

اول متوسطه و دانش آموزان دوره دوم متوسطه تأثیر معنیداری

نشرران داد كرره بررین وندالیسررم و ابعرراد دوگانرره آن و بیگررانگی

بر وندالیسم داشته است .نتیجه به دست آمده با پژوهش نبوی،

اجتماعی و ابعاد مصتلب آن رابطه مستقیم و معنیداری وجرود

ملتفت و براتیان ( ،)3130فتحی و محمدی ( ،)3130سرلیمانی

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131
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و نايبی ( )3133همسو بود .سیمن ( )1956معتقرد اسرت اگرر

جامعه پذيری اولیه كه در دانواده و در سالهرای ابتردايی

افراد دچرار بیگرانگی اجتمراعی بشروند و احسراس كننرد كره

زندگی اتفاق میافتد ،سهم به سزايی در آينده فرد ايفا میكنرد.

هیچ گونه قدرتی در برابر نیروهای اجتمراعی ندارنرد ،گررايش

افرادی كه جامعهپذيری مناسبی را طی كردهاند ،در نوجوانی به

(بره نقرل از

سادگی تسلیم رفتارهای انحرافی نمیشوند .بنرابراين آمروزش

محسنیتبريزی )3111 ،معتقد است انسانهرا در شررايط متفراوت

دانواده برای اعمال نظارت درست در رفتار بچرههرا پیشرنهاد

كنشهای متفاوتی از دود بروز میدهند .وی همچنرین معتقرد

میگردد.

بیشتری به انجام رفتارهای وندالیستی دارنرد .مررتن

است ،وقتی جامعه بر فرد كنترل داشرته اسرت ،فررد احسراس

مشرراركت دادن دانررشآمرروزان در كنترررل و يررا تعمیررر

نوعی بیقدرتی دواهد كرد و هدف و هنجار از ديد فرد پروچ

تصريب های صورت گرفته می تواند در كاهش وندالیسم مرؤثر

و بیمحتوا میشود و در چنین وضعیتی احساس بیگرانگی برر

است .بنابراين پیشنهاد میگردد؛ مدارس با دادن مسؤولیتهای

فرد مستولی می شود و او را به كنشی منفصالنه ،ناسازاگارانه و

مشصص به دانشآموزان به كم كردن وندالیسم كمک كنند.

(به نقرل از

بايد تالش شود استانداردهای زندگی شرهری در تمرامی

دشونتآمیز در قبال جامعه سوق میدهد .فردينبرگ

محسنیتبريزی )3111 ،نیز با اشاره بره بیگرانگی اجتمراعی ،برروز

مناط ،و محالت شهری و به ويژه در مناط ،و محالت محروم

رفتارهای انحرافری را محصرول نارضرايتی و سرركوب شردن

بهبود يابد .از برین برردن نشرانه هرای تبعریض در امرر منراط،

فرديت و هتک شصصیت فردی مریدانرد .كروهن نیرز معتقرد

مصتلب شهری كمک می كند تا احساس ناكامی و اجحراف در

است ،وقتی فرد دچار احساس انزوا كه يکی از ابعاد بیگرانگی

شهروندان بره دصروص نوجوانران و جوانران كره سرشرار از

اجتماعی است؛ میشود ،سعی دارد ،ايرن احسراس را از درود

هیجان و انرژی بوده و آماده تصلیره هیجرانی هسرتند ،كراهش

دور كند ،بنابراين به رفتار انحرافی برای كسب لذت و شرادی

يافته و آنها بتوانند از امکانات مورد نیاز دود در محل زندگی

روی میآورد .در هر صورت نتاي اين پرژوهش برا نظرر ايرن

نیز بهرهمند شوند.

چهار نظريه پرداز هم جهت و همسو بود .در يرک جمر بنردی

از آنجررايی كرره رابطرره بیگررانگی اجتمرراعی و وندالیسررم

بايد گفت كه وندالیسم يک مسأله اجتمراعی جهرانی اسرت و

معنیدار شرده اسرت ،الزم اسرت كره محققران عالقرهمنرد در

هرجامعه ای با توجه به وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

پژوهش های بعدی به بررسی ابعاد مصتلب بیگانگی اجتمراعی

دود با آن روبرو است .موضوعی است كه به سادگی نمیتوان

با انواع وندالیسم بپردازد زيرا در پرژوهشهرای انجرام گرفتره

در مورد آن داوری و قضاوت كرد .اين مسأله مهمی است كره

بیشتر متغیرهای جامعهشناسی مورد بررسی قرار گرفتهانرد و از

سیاست گذاری مبتنی برر پرژوهش هرای علمری و كراربردی و

متغیرهای روانشناسی اجتماعی غفلت شده است.

روزآمد طلب میكند.
همچنان كه نتاي نشان داد بیگرانگی اجتمراعی در میرزان

منابع

وندالیسم تأثیر معنادار و مستقیم داشته است ،بنابراين پیشرنهاد

احقر ،ق« .)3111( .بررسی نقش عوامل درانوادگی در میرزان

می شود مدارس با ايجاد جرو دوسرتانه و برگرزاری اردوهرای

سازش يرافتگی عرراطفی ،اجتمراعی و آمرروزش

دانشآموزی و ايجاد فضاهای گفتمرانی بیگرانگی اجتمراعی را

دانرش آمروزان مقطر راهنمرايی سراسر كشرور»،

كاهش دهنرد ترا بره دنبرال آن میرزان وندالیسرم و رفتارهرای

مجلرره علررروم روانشررنادتی ،ش  ،33ص -555

انحرافی در بین دانشآموزان كاهش يابد.

.515
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احمدی ،ح.؛ دواجه نوری ،ب .و موسوی ،م« .)3111( .عوامل

مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی» ،رفراه
اجتماعی ،ش  ،11ص .355-301
بنیفاطمه ،ح .و رسولی ،ز« .)3130( .بررسی میرزان بیگرانگی
اجتمرراعی در بررین دانشررجويان دانشررگاه تبريررز و
عوامل مرتبط با آن» ،جامعهشناسی كراربردی ،ش
 ،43ص .55-3
توفیقیررانفررر ،ع .و حسررینی ،ا« .)3133( .بررسرری بیگررانگی
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.13
زكی ،م .و دشوعی ،م« .)3135( .سالمت اجتمراعی و عوامرل
مؤثر برر آن در برین شرهروندان شرهر اصرفهان»،
مطالعات جامعهشنادتی شرهری ،ش  ،1ص -33
.301
سررصاوت .)3111( . ،جامعررهشناس ری انحرافررات اجتمرراعی،
تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.

ستوده ،ه .)3111( .آسیبشناسری اجتمراعی (جامعرهشناسری

اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مررتبط برا آن

انحرافات) ،تهران :انتشارات آوای نور.

(نمونه :جوانان شهر ياسو )» ،فصلنام مطالعرات

سرررلیمانی ،م .و نرررايبی ،ه« .)3133( .تبیرررین رابطررره بررین از

جامعه شنادتی جوانان ،سال سروم ،ش ،1ص-41

دودبیگررانگی و بزهکرراری نوجوانرران (مطالعرره

.11

موردی ،نوجوانان  35تا  31سرال دبیرسرتان هرای

حسرررینزاده ،ع.؛ بررراقری ،م .و بصتیررراریزاده ،ف.)3130( .
«بررس ری عوامررل اجتمرراعی ،اقتصررادی مررؤثر بررر

تهران)» ،فصلنامه مطالعات امنیرت اجتمراعی ،ش
 ،15ص .333-13

بیگانگی از كار (مورد مطالعه :كاركنان پتروشریمی

سهامی ،س .و احمدی ،ح« .)3111( .بزهکاری و درابکاری»،

بندر ماهشهر)» ،جامعره شناسری كراربردی ،ش ،5

فصلنامه تازههای روان درمرانی ،ش  33و  ،31ص

ص .315-353

.351-305

حیررردری ،ا .و پارسرررامهر ،م« .)3133( .بررسررری عوامرررل
جامعه شنادتی مؤثر بر وندالیسرم (مرورد مطالعره:
دانرررشآمررروزان دبیرسرررتانی شرررهر اهرررواز)»،
جامعهشناسی كاربردی ،ش ،43ص.553-503

شریصاوندی ،د .)3114( .جامعرهشناسری انحرافرات و مسرائل
جمعیتی ايران ،تهران :نشر قطره.
شررامبیاتی ،ه .)3131( .بزهکرراری اطفررال و نوجوانرران ،تهررران:
انتشارات ويستار .

ربانی ،ر .و انصاری ،م .)3114( .جامعرهشناسری كرار و شرغل

عزيزيرران ،ن .)3130( .مقايسرره وضررعیت وندالیسررم در بررین

ديدگاه و نظريههرا ،اصرفهان :انتشرارات دانشرگاه

دانش آموزان ددتر مقط متوسطه مدارس دولتری

اصفهان.

و غیردولتی شهرستان سرنند و بررسری عوامرل

رجبرریپررور ،م« .)3115( .راهبردهررای پیشررگیری از جرررم»،
فصلنام دانش انتظامی ،سال پنجم ،ش .15-3 ،1
رفی پور ،ف .)3133( .توسعه و تضاد ،تهران :شرركت سرهامی
انتشار.
زكی ،م« .)3111( .بیگانگی اجتماعی جوانان (مطالعه مروردی:
دانشررجويان ددتررر و پسررر دانشررگاه اصررفهان»،
پژوهش جوانران ،فرهنرگ و جامعره ،ش -51 ،1

فررردی و اجتمرراعی مرروثر بررر آن ،پايرراننامرره
كارشناسیارشد ،تهران :دانشگاه پیامنور.
فتح ری ،س .و محمرردی ،ح« .)3130( .شهرنشررینی ،بیگررانگی
اجتمررراعی و رفتارهرررای وندالیسرررتی جوانررران»،
فصررلنامه پررژوهش اجتمرراعی ،ش  ،31ص-311
.333
فروم ،ا .)3113( .جامعه سالم ،ترجمره :اكبرر تبريرزی ،تهرران:
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محمدی بلبالن آباد ،ا .)3114( .سرنجش وندالیسرم و بررسری

بهجت.

قائمیفر ،ح .)3115( .بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم با تأكید

عوامل فرردی و اجتمراعی مررتبط برا آن در برین

بر جامعه شهری جهرم ،پاياننامه كارشناسیارشرد

دانش آمروزان ناحیره يرک مقطر متوسرطه شرهر

دانشگاه شهید چمران اهواز.

سنند  ،پاياننامه كارشناسیارشد ،دانشگاه تبريز.

كالنتری ،م .و توكلی ،م« .)3115( .تحلیل كانونهای جرمدیرز

مرتضايی ،ر« .)3110( .طراحی ،ابزار مقابله با تصريربگرايری

شهری» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،ش

(وندالیسم) در محیط شهری» ،ماهنامه برنامه ريزی

 ،55ص .35-35

و مديريت شهری ،ش  ،51ص .35-35

كرروزر ،ل .و روزنبرررگ ،ب .)3111( .نظريررههررای بنیررادی

میرفررردی ،ا.؛ احمرردی ،س .و نیکصررواه ،ز« .)3133( .بررسرری

جامعه شرنادتی ،ترجمه :فرهنرگ ارشراد ،تهرران:

عوامل اجتماعی مرؤثر برر گررايش بره وندالیسرم

نشر نی.

(درابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شرهر

محسررنی تبريررزی ،ع« .)3130( .بیگررانگی مفهرروم سررازی و
گروهبندی تئوریها در حوزههای جامعهشناسی و
روانشناسی» ،نامه علوم اجتماعی ،ش ،5ص -55
.35

ياسررو » ،جامعررهشناسرری كرراربردی ،ش  ،43ص
.505-311
نررادری ،ح.؛ بنرریفاطمرره ،ح .و حريررری اكبررری ،م.)3111( .
«الگوسررازی سررادتاری رابطرره بررین بیگررانگی و

محسنیتبريزی ،ع .)3135( .بررسی موردی رابطره بیگرانگی و

برریتفرراوتی اجتمرراعی» ،مجلرره علرروم اجتمرراعی

مشاركت سیاسی در میان سرپرسرتان دانوارهرای

دانشگاه فردوسی مشهد ،سال ششم ،ص .13-53

مناط ،شهر تهرران ،تهرران :موسسره مطالعرات و

نبوی ،ح.؛ ملتفت ،ح .و براتیران ،ع« .)3130( .بررسری عوامرل

تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
محسنی تبريزی ،ع« .)3133( .مبانی نظری و تجربی وندالیسم؛
مروری برر يافتره هرای يرک تحقیر ،،نامره علروم
اجتمرراعی» ،نامرره علرروم اجتمرراعی ،ش  ،35ص

دانررشآمرروزان مقطر متوسررطه شهرسررتان ايررذه»،
جامعهشناسی كاربردی ،ش  ،1ص.300-11
وثوقی ،م .و ساری ،م« .)3135( .گونههرای مصتلرب بیگرانگی
اجتماعی جوانان» ،مجله توسعه اجتمراعی ايرران،

.553-331
محسنی تبريزی ،ع .و رحمتی ،م« .)3113( .سیری در مفراهیم
و نظريه های دشونت پرداش و پرداشرگری بره
منظور سادت و ارائه يک مدل علری  -توصریفی
دشرونت در ورزش» ،نامرره علرروم اجتمرراعی ،ش
 ،33ص .311-351

محسررنیتبريررزی ،ع .)3111( .وندالیسررم؛ مبررانی روانشناسرری
اجتماعی ،جامعره شناسری و روانشناسری رفترار
وندالیستی در مباح

مررؤثر در بررروز رفتارهررای وندالیسررتی در میرران
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