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  بيگانگي اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي جوانان شهرنشيني،

  **، حامد محمدي1دكتر سروش فتحي

  چكيده:
است كه جوانان و نوجوانان بدون هـيچ  اي  رفتارهاي تخريب گرانه جوانان در جامعه، بخشي از رفتارهاي نابهنجار و پرخاشگرانه 

كند. در واقع  اين  مي ي زيادي بر پيكره جامعه تحميلها شوند. چنين رفتارهايي همواره خسارت مي گونه بهره مادي مرتكب آن
شـود و بـا توسـعه شهرنشـيني در اشـكال و ابعـاد مختلـف         مي ير و جهاني دارد، ونداليسم ناميدهپديده اجتماعي كه خاصيتي فراگ

ي اجتماعي، عوامل مختلفـي در بـروز رفتـار ونداليسـتي     ها گسترش بسيار يافته است. الزم به تذكر است كه  همچون ساير پديده
اليستي جوانان در شهر و تـأثير بيگـانگي اجتمـاعي بـر آن     جوانان و نوجوانان اثر گذار است. هدف مقاله حاضر شناخت رفتار وند

درصـد   7/55نفر تعيين شده است.  350است. روش تحقيق اسنادي و پيمايشي  است. نمونة مورد مطالعه براساس فرمول كوكران 
 19/59±03/26برابـر  . متوسط ميزان احساس بيگانگي اجتماعي در جوانان اند درصد دختر بوده 3/44ازجوانان مورد مطالعه پسر و 

  محاسبه شده است.  23/17±98/13و ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي برابر 
پسران با توجه به آزادي عمل در فضـاي اجتمـاعي جامعـه شـهري و همچنـين       مؤيد اين واقعيت است كهو تجربي  يمطالعه نظر

يي كـه  ها پردازند. فرزندان خانواده مي نگرش مردساالري جامعه به پسران، بيشتر از دختران به رفتارهاي  تخريب گرانه و ويرانگر
از برخي امكانات و تسهيالت شهري محرومنـد بـه   اجتماعي در طبقه پايين قرار دارند و نسبت به طبقات باالتر  -از لحاظ اقتصادي 

دليل محدوديتهاي مالي و عدم وجود راههاي قانوني براي دسترسي به اين گونه امكانات و تسهيالت بـه رفتارهـاي ونداليسـتي از    
دم پيوند فـرد  همچنين رفتارهاي تخريب گرانه و ويرانگر ناشي از بريدگي و ع زنند. مي جمله تخريب اموال و اثاثيه شهري دامن
اين رفتارها در بسياري از مواقع منعكس كننده ميل وافر جوانان به ابراز خشـم   در نتيجهبا جامعه شهري (بيگانگي اجتماعي) است. 

عـدالتي سـاختارها، سـازمانها و     بـي  و نارضايتي در برابر اجحاف، اجبار،تبعيض، اقتدار آمرانه، تحديد آزاديهاي فردي، نـابرابري و 
  جامعة شهري سلطه گر است. نهادهاي

  :ها كليد واژه
  جوانان رفتار ونداليستي، ونداليسم، بيگانگي اجتماعي، 
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  مقدمه
آيد كه قـدرت جامعـة متشـكل بـراي تنظـيم       مي به وجود ميرسد مسئلة اجتماعي هنگا مي به نظر

قانونهـاي آن  شـوند،   مـي  شود، نهادهاي آن دستخوش تزلزل مي روابط بين افراد با شكست رو به رو
گيـرد و بـه دليـل     مـي  گيرند، انتقال ارزشها نسل به نسل با دشواري صـورت  مي قرار مياحترا بي مورد

دارد. اي  اينكه بزهكاري مقدمة جرم يا تهديدي براي مالكيت شخصي است، چـارچوب محدودكننـده  
است. بـه عبـارت   علت ديگر آن ترس از شكست جامعه در انتقال ارزشهاي مثبت اجتماعي به جوانان 

  ).378: 1357ديگر بزهكاري نمايانگر تنزل خود جامعه است (باتامور، 
برحسـب  اي  تخريب گرايي يا خرابكاري جوانان يك پديدة اجتمـاعي جهـاني اسـت و هـر جامعـه     

وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انـواع متفـاوتي از خرابكـاري جوانـان رو بـه رو اسـت. در واقـع        
ي است، يعني هر عمل انحرافي بايد در زمان و مكان و براساس موقعيت آن جامعه انحراف امري نسب

تعريف شود، زيرا ممكن است در زمان و مكاني ديگر عمل انحرافي تعريف نشود. پس هـر عملـي بـا    
شود. اما به هر صورت ايـن   مي توجه به مجموعه ويژگيهاي خاص هر جامعه ناهنجاري در نظر گرفته

شـود باتـامور از قـول راب و     مـي  اجتماعي قلمـداد اي  ارهاي ونداليستي جوانان مسئلهپديده يعني رفت
ناشي از روابط انساني است كه خـود جامعـه را بـه طـور     اي  گويد: مسئلة اجتماعي مسئله مي سلزينك

). 379: 1357شـود (باتـامور،    مـي  كند يا تحقق تمنيات مهـم مـردم كثيـري را مـانع     مي جدي تهديد
است كه ريشه در رشد شهرنشيني دارد و با بسط تمدن شهري و زندگي ماشيني و اي  ديدهونداليسم پ

نيز تحميل مقررات خشك نظام شهري در دوره جديد افزايش يافته است. اين نابهنجـاري در محـيط   
شهري و در قلمرو خدمات شهري باعث خسارت اجتماعي و اقتصادي فراوانـي شـده و بـراي حيـاط     

  آثار مخربي در پي دارد و با اصول مسلم نظام اجتماعي در تعارض است.اجتماعي و فردي 

  طرح مسئله
در دوران جديد توسعة جامعة مدرن خصوصاً شهرها تحوالتي در ساختارهاي اجتمـاعي و روابـط و   

شئونات زندگي فردي و اجتماعي را متـأثر سـاخته اسـت. در     ميمناسبات جمعي به وجود آورده كه تما
در معرض تغيير و تحول و پيچيدگي فزاينـده قـرار دارد. تمـدن ماشـيني     ها  روابط انساندنياي امروز 

امروز كه به دنبال خود، توسعه شهرهاي صنعتي، ايجـاد محـالت پـر جمعيـت، تغييـر زنـدگي سـاده        
روح را بـه ارمغـان    بـي  و ميو تبديل آن به يك زندگي پر تجمل و پيچيده مبتني بر روابط رسـ  ميقدي

ي كهنـه و نـو،   هـا  با فردگرايي مفرط، رقابت سرسختانه، عقـل گرايـي، درآميختگـي سـنت    آورده كه 
ي روانـي پنهـاني و اميـال و آرزوهـاي     هـا  و عقـده ها  تضعيف انسجام و همبستگي اجتماعي، شكست

سركوب شده و تشديد احساس درماندگي ناتواني و اجحاف همراه بوده است، پي آمد ديگر آن عصيان 
www.SID.irها علي الخصوص نسل جوان، در برابر واقعيات اجتماعي و نيروهاي سركوبگر بيرونـي  روزافزون انسان

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 159//  1390، زمستان 13فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم، شماره 

) عصيان روزافزون انسان علي الخصوص نسل جوان 1995) و ويلكينسن (1991است. به زعم هوبر (
در برابر تحميالت اجتماعي و نيروهاي قاهر و سركوبگر بيروني مبين احساس اجحاف و درمانـدگي و  

  ري آنان است.خشم و پرخاشگ
از اين رو ونداليسم مرضي نوظهور و مدرن و عكس العملي خصمانه و كينـه توزانـه بـه برخـي از     

ي بيروني و اجتماعي است. در متـون جامعـه شناسـي انحرافـات و     ها صور، فشارها حرمانها و اجحاف
ر رفته كه مبـين  آسيب شناسي اجتماعي ونداليسم بارها به مفهوم داشتن نوعي روحيه بيمارگونه به كا

اسـت (ويلكينسـن،    ميتمايل به تخريب آگاهانه، ارادي و خود خواستة اموال تأسيسات و متعلقات عمو
  ).16؛ به نقل از تبريزي: 1995

هاي مختلفي از ونداليسم  شناسي، تعريف جامعه ةگرفته شده است. در حوز 2وندال ةاز واژ 1ونداليسم
سيسـات و  أتخريـب آگاهانـه، ارادي و خودخواسـته امـوال، ت    ) ونداليسم را 1991شده است، كالرك (
هـاي   شـده در مباحـث انحرافـات و آسـيب     حرمطـ داند. همچنين اغلب تعـاريف   متعلقات عمومي مي

سيسـات و متعلقـات   أخرابكـاري امـوال، ت   ،اجتماعي، ونداليسم به عنوان رفتاري معطوف بـه تخريـب  
آگاهانه و ارادي بـه قصـد    يونداليسم را عمل 3موزر). 22: 1383(محسني تبريزي، است   مدهآعمومي 
كنـد. از نظـر    ، تعريـف مـي  اسـت كردن چيزي كه متعلـق بـه شـخص ديگـري      زدن يا تخريب صدمه

نتايج اين اعمال  ،ونداليسم، تخريب آزادانه و ارادي محيط، بدون كسب نفع شخصي است 4گلدشتاين
هنجارهاي حاكم بر آن موقعيت، خسارت يا زيـان تلقـي   هم عامالن و هم قربانيان، با توجه به را نيز 
و همكارانش ونداليسم عبارت است از تخريب عمدي يا مغرضانه اموال بدون  5از نظر كسرلي دكنن مي

   ).2003، 6(هوروويتز و توبالي اجازه مالك
كنـد كـه بـه تخريـب      مـي  ) ونداليسم را نوعي روحية بيمـار گونـه تعريـف   1367پاتريس ژانورن (

ي شـهري، متـرو و ترنهـاي مسـافربري و     ها نظير تلفنهاي عمومي، صندلي اتوبوس ميأسيسات عموت
) معتقد است ونداليسم عبارت است از 1975ي پست و تلگراف و نظاير آن تمايل دارد. كلينارد (ها باجه

و از ). ا14: 1383به صورتي مداوم و مكرر (محسني تبريـزي،   ميتخريب ارادي اموال و متعلقات عمو
اي  ونداليسم به عنوان نوعي بيماري جهاني خرابكاري در قرن حاضر و عصر مدرن و به مثابـه پديـده  

                                                           
1 Vandalism 

كردند.  د، زندگي مينشو هايي كه امروزه فرانسه و اسپانيا ناميده مي و است كه در قرن پنجم ميالدي در سرزميناسال- وندال نام يكي از اقوام ژرمن 2
هاي آنان  و به تخريب مناطق و آبادي دنكرد مي هاي اطراف خود حمله آنان مردماني جنگجو، خونخوار و مهاجم بودند كه دائماً به سرزمين

از واژه  گذاري اعمالي از اين دست، بعدها براي نام دليلگري و خرابكاري شهرت داشتند. به همين  تگري، وحشيپرداختند تا جايي كه به غار مي
 ).28: 1367(ژانورن،  ونداليسم استفاده شد

3 Moser 
4 Goldstein 
5 Casserly 
6 Horowitz and Tobaly www.SID.ir
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كند. به همين علت غالبـاً   مي تخريب غيرمجاز آثار تمدن اطالقاي  برد و آن را به گونه مي جهاني نام
يباي ديگـر دارد روحيـة   و هر چيز ز ميرا كه تمايل به نابودي آثار هنري، تخريب اموال عمواي  روحيه

) ونداليسم را ايـن چنـين   1975خوانند. ميير و كلينارد ( مي ويرانگر يا متمايل به خرابكاري (ونداليسم)
به صـورت مـداوم و    ميكنند: ونداليسم عبارت است از تخريب ارادي اموال و متعلقات عمو مي تعريف

  ).208: 1367مكرر (پاتريس ژانورن، 
ها حـاكي از آن اسـت كـه سـاالنه      ت اطالعات دقيق و منظمي دارند، يافتهدر جوامعي كه نظام ثب

هـا دالر   د و ميليـون نشـو  ي از اين اقدامات ميشان هاي مختلف جامعه متحمل خسارات گسترده بخش
اند. آمـار و ارقـامي كـه     ها به آنها آسيب وارد كرده د كه وندالكنن مي صرف تعمير و جايگزيني اشيايي

. در هلند رقـم خسـارات وارده بـه امـوال     ستا آور ، سرساماند منتشر كردهي مختلف كشورها ينهادها
 200ميليون كرون است. در پاريس اين رقم به  500اقدامات ونداليستي ساالنه بيش از  در اثرعمومي 

  ). 1383 ميليون فرانك هم رسيده است (محسني تبريزي، 43در آلمان به بيش از  وميليون فرانك 
گسـتره و   ةدهنـد  هاي مختلف، به خوبي نشـان  تخريب شده در حوزه يارقام مربوط به اشياآمار و 
 هاي خدمات، محيط زيست، آمـوزش، بهداشـت و تفريحـات وارد    ر بخشبهايي است كه  تنوع آسيب

  و هر روزه در اين جوامع جاري است.شود  مي
هاي شهرنشـيني هسـتند، در ايـن    از آنجا كه بيگانگي اجتماعي و رفتار ونداليستي هر دو از پيامـد 

مقاله سعي شده است به سؤال ذيل پاسخ داده شود: آيا بيگانگي اجتماعي بر رفتار ونداليستي جوانـان  
  تأثير دارد؟

  چارچوب نظري
از فلسفه آرمان گرايانه آلماني به ويژه ازطريق هگل و آنهايي كه هگليـان   1مفهوم از خودبيگانگي

يي كـه در جنـگ جهـاني اول و    ها جامعه شناسي شد. وندال ابتدا به آلمانيشدند وارد  مي جوان ناميده
شد. از اين رو با توجه به اينكه مفهوم از خود بيگـانگي ابتـدا    مي زدند اطالق مي دوم دست به تخريب

رسـد بـين    مي گفتند، به نظر مي وندالها  در زمان ماركس و هگل وارد جامعه شناسي شد و نيز آلماني
اي  نظريـه تـرين   تباط تنگاتنگي به لحاظ تأثيرگذاري بر يكديگر وجود داشته باشد. شايد مهماين دو ار

كه تاكنون در باب از خودبيگانگي مطرح شده است نظرية ماركس باشد. ماركس بر اين اعتقاد اسـت  
 نيشوند و آن را داراي موجوديتي مستقل و عي مي كه كارگران در فراگرد توليد از محصول خودبيگانه

دانند. در واقع وي معتقد است كه در خالل فراگرد توليد، كارگران خود را به عنوان عامل پيـدايش   مي
شوند.  مي موجوديتي مستقل قائل اند برند و براي محصولي كه خودشان توليد كرده مي محصول از ياد

                                                           
1 . Alienation www.SID.ir
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بيند كه بر  ميي نمنظور ماركس در خصوص از خود بيگانگي اين است كه انسان خود را مانند كارگزار
و ايـن   انـد  پاية درك خويش  از جهان عمل كند، بلكه جهان طبيعت، ديگران و خود او برايش بيگانه

براي خالقيت او باشـند  اي  توانند وسيله مي داند. در حالي كه اينها مي عوامل را برتر و رو در روي خود
مـاركس در مـورد نظريـه از خـود     كـه   مـي ). در اينجا به سبب حق عظي401: 1378(كوزر روزنبرگ، 

  بيگانگي به گردن جامعه شناسي دارد، به طور مختصر به آن اشاره شد.
ي بيگانگي به اقتضاي نيازهاي فكري متناسـب بـا شـرايط زنـدگي     ها به طور كلي مفهوم و نظريه

توضيح وضع و حالت نامطلوب ها  ، ليكن عنصر محوري و مشترك همة نظريهاند اجتماعي مطرح شده
شـود،   مـي  ي جامعـه شـناختي بيگـانگي مربـوط    هـا  و بيمارگونه در انسان است. تا جائي كه به نظريه

شود به انسان ونظام اجتماعي مربوط است. اصطالح  مي ويژگيهايي كه بيگانگي به واسطة آنها تعريف
معـادل  آليناسيون از قرن هفده به بعد در حقوق و سپس در روان شناسي و فلسفه به كار رفته اسـت.  

) nonmoi( "نـاخود "است كه به معناي جدايي از خود يـا رسـيدن بـه    » Entausserung«آلماني آن 
شـود و   مـي  دو پـاره  "خـود "بريم. در مراحل آغازين  مي به كار "بي خودي"است و ما آن را مترادف 

شـدن   "خـودبي خـود  "مقدمـة از   "خودپـارگي "آيد ايـن   مي يا خودشكافته پديد "خودمقسم"حالت 
  ).115: 1379شود (شيخاوندي،  مي محسوب

) ضمن اعتقاد به رابطة ونداليسم با بيگانگي نسل جوان، مدعي است كه 1986(ريچارد فلكس 
رفتارهاي معطوف به تخريب و ويرانگري ناشي از شكاف بين ارزشهاي تحميلي والـدين و شـرايط و   

  حركتهاي حاكم بر جامعه است.
اي معطوف به تخريب و ونداليسم در بسياري از مواقـع مـنعكس   به زعم فلكس بسياري از رفتاره

كنندة ميل وافر جوانان به ابراز خشم و نارضايتي از اجحـاف، اجبـار، تبعـيض، اقتـدار آمرانـه، تحديـد       
عدالتي ساختارها، سازمانها و نهادهاي جامعه سـلطه گـر اسـت. چنـين      بي آزاديهاي فردي، نابرابري و

شود كه چنانكه شكوفا شـوند و   اي مي ع شكوفايي استعدادها و امكانات نهفتهبه زعم وي ماناي  جامعه
سالم پديد خواهد آمد. چنين برداشتي از سـتيز فـرد و جامعـه در آراي برخـي از     اي  تحقق يابند جامعه

جامعه شناسان انتقادي نيز مشهود است. آنان نظام مسلط فرهنگي اجتماعي و روابط حـاكم بـر آن را   
از عملكرد كل نظـام اجتمـاعي    1دانند و معتقدند احساس تنفر و بيزاري مي يه بيگانكي انسانپايه و ما
گيرد و علت اصلي را بايد در ناهمسـازي كـاركرد نظـام اجتمـاعي بـا نيازهـاي انسـاني         مي سرچشمه

جستجو كرد. از اين رو براي رهايي از قيود نظام اجتماعي موجود كـه نفـي كننـدة امكانـات نهفتـه و      
اخت (همان اند بايد نهادهاي كنوني را در هم ريخت و طرحي ديگر در اند ستعدادهاي ناشكفتة انسانيا

  ).149منبع، 
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بدين ترتيب فلكس بيگـانگي معطـوف بـه انتقـامجويي، ونداليسـم، خشـونت و ويرانگـري را نـه         
انـان در  محصول طرد و نفي كامل ارزشهاي والدين، بلكه، معلول تربيت و اجتماعي شـدن موفـق جو  

  دارد: مي داند و با صراحت ابزار مي محيط خانواده
بدين طريق ارزشهايي كه نسل گذشته به صورتي مجـرد بـه آنهـا ارج نهـاده و مجدانـه از آنهـا       «

پاسداري كرده است، به نشانه و خصوصيت شخصيتي بارز نسل جديد تبـديل شـده و در آنهـا تجلـي     
اعتراضات و تظاهرات، فعاليتهاي سياسي، و هر شيوة زنـدگي  يافته است. در اين معني جواناني كه در 

 2كننـد، كسـاني نيسـتند كـه در سـلك كجـروان و آيـين منحرفـان         مي شركت 1و رفتار بيگانه گونه
آيند كه براساس يك سنت فرهنگي رشد يابنـده و پويـا تربيـت و     مي ، بلكه افرادي به شماراند درآمده

  . اند اجتماعي شده
بيگانگي محصول و معلول نارضايتي است. فرديبـرگ در تحقيقـات خـود در     رگفرديبدر نظرية 

باب بيگانگي نسل جوان بر اين فرض كلي تأكيد دارد كه فـرد نارضـايتي خـود را بـه صـورت رفتـار       
دهـد و در   مـي  ، هنجارها و ضوابط اجتماعي نهادي شده بروزها منفصالنه و ناسازگارانه در قبال ارزش

تفـاوتي همـراه اسـت. از     بـي  گيرد كه با احساس نفرت، بدبيني، انفعـال و  مي اعيمقابل آن ژستي دف
مفهوم فرديت و هتك شخصيت فردي، مشـغلة فكـري    اند عوامل ديگري كه در بروز بيگانگي دخيل

و احساسـات گـروه بـر    ها  خصوصاً سروكار داشتن مفرط با مفاهيم تجريدي انتزاعي و نيز غلبة ارزش
  ).69: 1379فرد است (تبريزي، و عواطف ها  ارزش

بدين ترتيب فرديبرگ نارضايتي را هم علت بيگانگي و هم عامل مهم بروز رفتارهاي ناسـازگارانه،  
داند. در واقع ونداليسم و رفتارهاي مشابه آن از نظر  مي نظير ونداليسماي  ضد جامعه و از هم گسيخته

و هـا   رايط بيروني و بازبيني نامعقول نظـام ارزش فرديبرگ نشانة تنفر و نيز واكنش نامطبوع فرد به ش
دانـد؛ ايـن هنجارهـا هـم      مي هنجارهاي اجتماعي مسلطي است كه فرد آن را غيرمنصفانه و تبعيضي

: 1383(تبريـزي،   اند ي نهفته آدميها علت خودباختگي و هم مانع تحقق و شكوفايي نيازها و استعداد
150  .(  

اسي اجتماعي، بيگانگي يكي از مفاهيم اساسي و كليـدي جامعـة   از سوي ديگر، در قلمرو روان شن
شود كه هم منشاء مسائل بـزرگ   مي مدرن و به مثابة متغيري علت (مستقل) و معلولي (وابسته) تلقي

پـذيرد. از   مـي  و اصلي جامعه معاصر است و هم از ساختارها و واقعيات اجتماعي جامعه طبقاتي تـأثير 
به هم پيوسته و به هم بسـته نيازمنـد   اي  گرد بيگانگي به عنوان مجموعهاين رو ماهيت و سرشت فرا

  بررسي همزمان عوامل اجتماعي و رواني وابسته به يكديگر است.
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در برابـر قـوانين، قواعـد و     مـي هنجاري نيـز بـه مفهـوم پريشـاني و سرگشـتگي آد      بي يا 1آنومي
قتدار آمرانه و جنبة مطلوب خود را از هنجارهاي اجتماعي است، بدين معني كه هنجارهاي اجتماعي ا

تواند جهت  ميتوانند مديريت اخالقي الزم را بر وي اعمال كنند. در نتيجه فرد ن ميدهند و ن مي دست
است كه در آن هنجارها و اي  هنجاري همچنين وضعيت اجتماعي ويژه بي رفتار خويش را تعيين كند.

ند يا با يكديگر ناهمسـازند و فـرد بـراي هماهنـگ     شو مي معيارهاي اجتماعي دچار از هم گسيختگي
گيرد كه به  مي شود. به همين دليل فرد در وضعيتي قرار مي و سرگشتگي ميشدن با آنها دچار سردرگ
كند. از اين رو در نظريه  مي برد و بدبينانه همة پيوندهاي اجتماعي را نفي مي درون خويشتن خود پناه

ي اجتمـاعي پيامـد آنـومي،    ها ، كژ رفتاريها و آسيبها اري، نابسامانينظم اجتماعي كليه اختالالت رفت
  .اند بيگانگي و نظارت ناكافي تلقي شده

در مقابل، در نظرية انتقاد اجتماعي ماهيت مسـائل اجتمـاعي، كـژ رفتـاري و بيگـانگي انسـان از       
ي، نظـام اجتمـاعي   ي فرهنگي و اجتماعي تلقي شده است. از ديدگاه جامعه شناسان انتقـاد ها فرآورده

كه از وجود خود  اند ي فرهنگي و قواعد رفتاري و هنجارها اموري در نظر گرفته شدهها همراه با ارزش
و وجـود خـود را بـر     اند و در برابر وي قرار گرفته اند ، بيگانه شدهاند ، از آن جدا افتادهاند انسان برخاسته

 -نظريـة انتقـاد اجتمـاعي، نظـام مسـلط فرهنگـي      . از ايـن رو در  اند آفرينندگان خويش تحميل كرده
شوند. بيگانگي در واقع معلـول   مي اجتماعي و روابط حاكم بر آن پايه و ماية بيگانگي انسان محسوب

  در ستيزند. ميسلطه هنجارهايي است كه با نيازهاي آد
بيش از هر روان شناس اجتماعي ديگري در تفسير، تبيين، تحليل و توسعة مفهـوم   اريش فروم

تـوان در جريـان رشـد     مـي  ي بيگانگي آدمـي را ها بيگانگي كوشيده است. فروم اعتقاد دارد كه ريشه
كننـد،   مـي  كه غرايز آنها را به رفتار و فعاليـت وادار تر  تكاملي او جستجو كرد. برخالف حيوانات پست

سازد بر جهان طبيعت فائق آيد.  مي به قابليت رواني منحصر به فردي مجهز است كه او را قادر انسان
زندگي او ديگر تابعي از نيروهاي قهار و سلطه گر نيست، بلكه براساس خودآگاهي، برهان، تحليـل و  

ينـد و عـدم   آ مي تفهيم قوام و نظام يافته است. از اين رو انسان و طبيعت دو واقعيت مستقل به شمار
ببيند كه در آن از طبيعت جـدا  اي  شود بشر خود را در محيط بيگانه مي وحدت و يگانگي اين دو سبب

نادر و منحصربه فرد است. بـه  اي  افتاده است. مسئلة هستي آدمي و حيات او در جهان طبيعت مسئله
ـ  مي قول فروم انسان با آنكه از طبيعت جدا و منفك است، با آن هستي ا طبيعـت قـرين اسـت.    يابد؛ ب

بخشي از او عالم باالست، خدايي است، الهي است، نامتناهي است و بخش ديگرش از جهان خاكي و 
  ). 1955، 2حيواني است (فروم
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انسان بايد خود را با اين شرايط محيطي جديد سازگار كند در چنين محيطي او همچنين با انبوهي 
توان نياز به خوديابي و خودشناسي و بـاالخره   مي اين نيازها و نيازها روبه روست. در بينها  از خواسته

  نياز به داشتن عقيده مرام و ملك نام برد. 
به نظر فروم در جامعة صنعتي و روابط اجتماعي نظام سرمايه داري انسان قادر به تأمين رضامندانة 

از بيگانگي با آن و تنهـايي،  بسياري از اين نيازها نيست، به جاي آنكه از يگانگي با طبيعت لذت ببرد، 
وهناك است، با آنكه توانايي تسـخير طبيعـت را دارد قـادر بـه نمـايش دادن      اند انزوا و پريشاني خاطر

خالقيت خود و ارضاي اين نيازها نيست؛ خود را نمي شناسد، از طبيعت خـود جـدا افتـاده اسـت، بـه      
بـرد؛   مـي  ؛ او از بحـران هويـت رنـج   خوشتين خود راهي ندارد، نمي داند چه هست و چه بايـد باشـد  

  ).37است در وادي حيرت (همان منبع: اي  سرگشته
نتيجه اين است كه انسان بايد خود را با اين شرايط محيطي جديد سازگار كند. در چنين محيطـي  

اط توان، نياز به ايجاد ارتبـ  مي و نيازها روبروست. در بين اين نيازهاها  او همچنين با انبوهي از خواسته
، نيـاز بـه خـالق بـودن، تعلـق و وابسـتگي، خوديـابي و        ها و يگانگي با طبيعت، با خود و ديگر انسان

). فـروم نيـز منشـاء و    147خودشناسي و باالخره داشتن عقيده، مرام و مسلك را نام برد (همان منبع، 
 ه سـرمايه داري ريشة كژ رفتاري را ناهمسازي انسان و نيازهايش با ساختارها و نهادهاي مسلط جامع

ي فرهنگي، قواعد رفتاري و هنجارهاي پذيرفتـه  ها داند و معتقد است، اوالً نظام اجتماعي با ارزش مي
ي طبقـاتي و سـرمايه   هـا  شده، پايه و ماية انحرافات و مسايل اجتماعي است. مسائل اساسي در نظام

هـايي كـه از فرهنـگ طبقـة     در ستيزند. هنجار ميداري زير سلطه هنجارهايي است كه با نيازهاي آد
شود. ثانياً از  مي گيرد و هر گونه انحراف از آنها به شدت مجازات مي توانمند و صاحب قدرت سرچشمه

خودبيگانگي انسان كه محصول ساختارهاي اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي نظـام سـرمايه داري و      
ي ها اجتماعي همراه با ارزششود. زيرا نظام  مي ي فردي و گروهيها صنعتي است، مانع تحقق هدف

رسـند كـه از وجـود انسـان      مـي  فرهنگي، قواعد رفتاري و هنجارهاي پذيرفته شدة آن اموري به نظر
تحميـل   ميو وجود خويش را بر آد اند ، در برابر وي قرار گرفتهاند ، از آن بيگانه شدهاند سرچشمه گرفته

ر انساني در شكل ونداليسم، خشـونت و رفتارهـاي   . بنابراين دليل بسياري از رفتارهاي ناهنجااند كرده
با شرايط محـيط اجتمـاعي اسـت، ايـن شـرايط را طبقـات و        ميضد اجتماعي همسازي و همرنگي آد

و افراد جامعـه   اند گروههاي حاكم و پاسداران نظام اجتماعي بر افراد و گروههاي انساني تحميل كرده
  .اند نيز بدان رفتارها گردن نهاده

در نظريه بيگانگي خود جوانان را  2رواردها استاد روان شناسي اجتماعي دانشگاه 1تونكنت كنيس
 2ي مسـلط هـا  گيرد كه ستيز با نظم موجود و نفـي كامـل آنچـه را كـه ارزش     مي يي در نظرها بيگانه
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كنيسـتون مبتنـي اسـت بـر      1دانند. نظريـه جـوان بيگانـه    مي شود، فضيلت مي فرهنگ جامعه خوانده
 70و 60ي هـا  روارد بر روي دانشـجويان بيگانـه در دهـه   ها مطالعات تجربي او در دانشگاهتحقيقات و 

ميالدي. گرچه كنيستون در آغاز عمدتاً به دنبال بيگانگي اجتماعي و فرهنگي بود، در عمل به تبيـين  
  ).148: 1383جوانان در جامعة امريكا پرداخت (همان منبع:  3بيگانگي رواني و خودباختگي

از اي  كنيستون از جوانان بيگانه متضمن اين حقيقـت اسـت كـه بيگـانگي روانـي نتيجـه      توصيف 
او در همانندسازي با والدين است. به نظر  ميو ناكا ميكاميابي غم انگيز پسر در ستيز اوديپال و سردرگ

ا ميلي به سبقت جويي و رقابت ر بي كنيستون پيروزي فجيع پسران در ستيز اوديپال نوعي خودداري و
 تبـديل  5، غيـر مشـاركتي و منفعـل   4كند و به تدريج  آنها را به افـرادي حاشـيه اي   مي در آنان ايجاد

شوند كه به نفي كامل ارزشـهاي مسـلط فرهنگـي در     مي 6ي غيرمتعهديها كند، در نتيجه، بيگانه مي
  پردازند. مي جامعه

  فرضيه اصلي
  رابطه وجود دارد.بين از خودبيگانگي و گرايش به رفتارهاي ونداليستي  
  ي فرعيها فرضيه

  گرايش به رفتارهاي ونداليستي بر اساس جنس متفاوت است.
  اجتماعي متفاوت است._گرايش به رفتارهاي ونداليستي بر اساس  پايگاه اقتصادي 

  روش تحقيق
مطالعة حاضر با روش پيمايشي  و اسنادي اجرا شده اسـت. جامعـة آمـاري جوانـان شـهر تهـران       

و تصـادفي  اي  نفر و با روش نمونه گيري خوشه 350براساس فرمول كوكران از ميان آنها هستند كه 
ساده انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روايـي و پايـايي ابـزار تحقيـق بـا اسـتفاده از آلفـاي        

  تعيين شد كه نشان دهندة پايايي باالي آن است. 88/0كرونباخ 
  ي تحقيقها يافته

  ايسه ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي برحسب جنس : مق1جدول شماره 
  انحراف  ميانگين  تعداد  

  استاندارد
  اشتباه معيار
  ميانگين

  12/1  39/16  43/19  175  پسر
  09/1  51/13  90/14  140  دختر
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آزمون لون براي برابري 
  واريانسها

  ها براي مقايسه ميانگين -آزمون تي

F سطح معناداري  t 
درجه 
  آزادي

  معناداري سطح

با فرض 
برابري 
  واريانس

32/9  001/0  

897/1  330  002/0  

بافرض 
نابرابري 
  واريانس

901/1  48/326 004/0  

دهد كه متوسط ميزان گرايش بـه رفتارهـاي ونداليسـتي در     مي ي جدول شماره يك نشانها يافته
مطابق آزمون لون مقـدار  است كه  90/14±51/13و دختران برابر  43/19 ±39/16جوانان پسر برابر 

32/9=F  001/0با سطح معناداري=P معنادار است. بنابراين از ها  برابري واريانسt   با واريانس نـابرابر
تـوان گفـت    مي است. در نتيجه P=004/0با سطح معناداري  t =901/1برابر  tشود، مقدار  مي استفاده

لحاظ جنسيت آنان متفاوت است و گرايش به  ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در بين جوانان به
  اين رفتارها در بين جوانان پسر بيشتر از جوانان دختر است.

اجتماعي  –: مقايسه ميزان گرايش جوانان به رفتارهاي ونداليستي براساس پايگاه اقتصادي 2جدول شماره 
  خانواده آنان

  حداكثر  حداقل  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  
  71/65  80/4  39/19  87/25  130  پايين
  05/70  0  04/15  01/18  198  متوسط
  08/70  0  98/12  34/17  22  باال
  9/70  0  12/14  91/17  350  كل

مجموع   
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  سطح معنادار Fمقدار   مجذورات

  007/611  4  134/1179  بين گروهها
  011/231  300  23/67812  درون گروهها  003/0  981/2

    304  79/68210  كل
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اجتماعي خـانواده  –مقايسة ميزان گرايش جوانان به رفتارهاي ونداليستي براساس پايگاه اقتصادي 
دهد كه متوسط ميزان گرايش به رفتارهـاي ونداليسـتي در    مي نشان 2آنان براساس اطالعات جدول 

ــر   ــائين برابـ ــاعي پـ ــاه اجتمـ ــان داراي پايگـ ــاه 87/25±39/19جوانـ ــاعي متوســـط ، پايگـ اجتمـ
بوده است. طبق آزمون  34/17±98/12، و در جوانان با پايگاه اجتماعي باال برابر 01/18±04/15برابر

دهد  مي محاسبه شد و نشان P=003/0با سطح معناداري  F=981/2تحليل واريانس يك طرفه مقدار 
نان معنادار است، به طوري ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي براساس پايگاه اجتماعي خانواده جوا

اقتصادي باال كمتـر از جوانـان    -كه گرايش به رفتارهاي ونداليستي در جوانان داراي پايگاه اجتماعي
  داراي پايگاه اجتماعي متوسط و پايين است.

  

  : توزيع پراكندگي ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در جوانان مورد مطالعه3جدول شماره 

  انحراف  ميانگين  تعداد
  حداكثر  حداقل  ضريب كجي  واريانس  استاندارد

297  44/17  98/13  11/243  30/1  0  12/75  
متوسط ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در جوانان مورد مطالعـه   3ي جدول ها براساس يافته

ضريب كجـي  است.  12/75، حداقل ميزان رفتارهاي ونداليستي صفر و حداكثر 23/17±98/13برابر 
  به دست آمده است. sk=30/1نيز برابر 

  

  : توزيع پراكندگي ميزان احساس بيگانگي اجتماعي در بين جوانان مورد مطالعه4جدول  شماره 

  انحراف  ميانگين  تعداد
ضريب   واريانس  استاندارد

  حداكثر  حداقل  كجي

301  19/59  03/26  87/654  332/0 -  0  100  
  

ــر    4 براســاس اطالعــات جــدول ــان براب ــزان احســاس بيگــانگي اجتمــاعي در جوان متوســط مي
اسـت. ضـريب كجـي     100، حداقل ميزان احساس بيگانگي اجتماعي صفر و حداكثر 03/26±19/59

  به دست آمده است.  sk=-332/0نيز برابر 
  : همبستگي بين احساس بيگانگي اجتماعي و گرايش به رفتارهاي ونداليستي در5جدول شماره 

  رفتارهاي ونداليستي  امتغيره

  احساس بيگانگي
  اجتماعي

253/0 -=r 

001/0=P 

350=N 
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شـود كـه بـين     مـي  ي جدول فوق و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظهها با توجه به يافته
احساس بيگانگي اجتماعي و گرايش جوانان به رفتارهاي ونداليسـتي همبسـتگي مسـتقيم و معنـادار     

  محاسبه شده است. p=001/0با سطح معناداري  r=253/0همبستگي برابر وجود دارد. به طوري كه 

  نتيجه گيريبحث و 
ي مختلف قرار گرفته ها ونداليسم به عنوان يك پديده و مساله اجتماعي مورد توجه متفكران رشته

و ايـن امـر موجـب دسـته      انـد  مورد بررسـي قـرار داده  اي  است. هر يك از آنان اين پديده را از زاويه
ي گوناگون شده است. متفكراني چون لومبروزو، شلدون به نقـش عوامـل زيسـتي و وراثتـي     ها بندي

تـوان بـا توجـه بـه      مـي  و در واقع معتقدند كه خشونت و رفتارهاي ونداليستي افـراد را  اند اشاره كرده
، روان انـد  اين زمينـه كـار كـرده   خصوصيات بيولوژيكي آنها تبيين كرد. دستة ديگر از متفكران كه در 

شناسان هستند. اين افراد بر نقش عوامل رواني و خلق و خوي افراد تاكيد دارند و برخالف دستة قبل 
معتقدند كه رفتارهاي نابهنجار فرد را بايد براساس عوامل رواني و مشكالت دروني فرد تبيين كرد نه 

ي روانـي  هـا  نظمـي  بي تأثير غريزه، محروميت ومشكالت زيستي و وراثتي. روان شناسان به نقش و 
، روان شناسـان  انـد  كنند. در نهايت سومين دسته از متفكراني كـه بـه ايـن مسـئله پرداختـه      مي اشاره

ي موجود در تبيـين رفتارهـاي ونداليسـتي را    ها نظريهترين  اجتماعي و جامعه شناسان هستند كه رايج
ارهاي ونداليستي يك مسئله اجتماعي است و بايد با توجه به . اين گروه معتقدند كه رفتاند مطرح كرده

 عوامل اجتماعي و محيطي تبيين شود و تبيين آن براسـاس عوامـل بيولـوژيكي و روانـي را نادرسـت     
  دانند. مي

 و اقتصـادي  و اجتمـاعي  از عوامـل  بسـياري  ونداليسـم،  جملـه  از اجتماعي، آسيب نوع هر در بروز
 كـرد.  اشـاره  مدرنيته سرعت فزايندة وها  سنت ريختن درهم به توان مي لهجم آن از و مؤثرند فرهنگي

 به طور جوانان هويتي مشكالت و خانوادگي يها نابساماني فقر، از خودبيگانگي، بيكاري،  نظير مسائلي

 .كنـد  مـي  فـراهم  جامعه در جمله ونداليسم ازها  آسيب انواع وجود براي را اجتماعي يها زمينه مستقيم،
هـا   آسـيب  ايـن  بـروز  در والـدين و ... نيـز   اعتياد مانند طالق والدين، مياينكه عوامل غيرمستقي ضمن
  .مؤثرند

ي مقاله حاضر مبين اين امر است كه جنسيت در ميزان اعمال ونداليستي تأثيرگذار است و ها يافته
شهر نشـيني در  شوند. از سوي ديگر رشد و سرعت  مي پسران بيشتر از دختران مرتكب چنين اعمالي

توان در  مي ايران بر سرعت از خودبيگانگي و در نهايت شيوع ونداليسم افزوده است. نكتة ديگري كه
تـوان   در مجموع مـي اينجا بدان اشاره كرد شيوع ونداليسم در طبقات متوسط و پايين اجتماعي است. 

 نارضـايتي  و ناكـامي  ها افرادي از طبقات پايين جامعه هستند كـه احسـاس اجحـاف،    گفت كه وندال
جويي در ميـان آنـان افـزايش يابـد. تركيـب حـس       شود حس انتقام باعث ميكنند و اين احساس  مي
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كـه متوجـه امـوال و    اي  ويرانگرانـه انتقامجويي و رفتارهاي پرخاشگرايانه چيزي نيست جز تمـايالت  
  شود. امكانات عمومي مي

هـاي محيطـي،    بيروني مانند ضعف در كنترلهاي محيط  متغيرها و ويژگياز برخي  ،از سوي ديگر
د كـه  نشـو  د و باعث مينزن تراكم جمعيت و وجود عالئم تخريب شده به گسترش اين پديده دامن مي

  .تري از اين اعمال را شاهد باشيمگستره بيش
شـدن  تـر   توان گفـت؛ وسـيع   مي 1در توضيح و توجيه اين امر و با استفاده از نظرية بيگانگي زيمل

و به عبارت ديگر زندگي در شهرها سبب ايجاد فاصله و شكاف بين فرهنگ عينـي و فرهنـگ   جامعه 
) و نتيجة اين شكاف بروز بيگانگي در افراد است. شهر مظهـر  265: 1384ذهني  شده (ر.ك. كرايب، 

زنـد و همـين    مـي  و نمونة بارز مكاني است كه نابرابري اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در آن مـوج 
شـود كـه از لحـاظ مكـاني در      مـي  به ايجاد طبقات و قشرهاي اجتماعي مختلفـي منجـر  ها  رينابراب

تواننـد در   مـي  كنند. در چنين جامعه اي، اعضا به سادگي و سهولت مي مجاورت و نزديكي هم زندگي
 مراودات اجتماعي خود افرادي را مشاهده كنند كه از لحاظ بهره مندي از امكانات رفاهي و ابزار مادي

ي ارزشـي و مـذهبي كـه در فراينـد     ها زندگي به غايت در رفاه هستند. از سوي ديگر به دليل آموخته
، همواره ارزش و شـأن انسـان را وابسـته بـه ميـزان انسـانيت، تقـوي و...        اند اجتماعي شدن فراگرفته

سو، تمنـاي  . در چنين شرايطي فرد در تعارض آشكار بين اين دو قرار خواهد گرفت. از يك اند دانسته
رسيدن به ابزارهاي مادي زندگي و ثروت را در دل دارد و از سوي ديگر به بنـدهاي فرهنـگ ذهنـي    

باشد فـرد بيشـتر   تر  خود گره خورده است. بنابراين هر چه گسست ناشي از تعارض بين اين دو عميق
سازگار و همسو  كه در آن فرهنگ عيني و ذهنياي  دچار از خودبيگانگي خواهد شد. در مقابل، جامعه

اي  ). در چنـين جامعـه  266-265: 1384برد (ر.ك. كرايب،  مي خود به سر "عصر طاليي"هستند، در 
مشاهده نخواهنـد كـرد. از   اي  ي ذهني خود تعارض و فاصلهها اعضا بين مشاهدات اجتماعي و دانسته

عيتـي كـه خـودش    سوي ديگر لوكاچ بر اين اعتقاد است كـه انسـان در جامعـه سـرمايه داري بـا واق     
رسـد كـه از    مـي  طبيعـي بـه نظـر   اي  شود. اين واقعيت براي او مانند پديـده  مي است روبرو "ساخته"

). 195: 1385انگـارد (ريتـزر،    مـي  خودش بيگانه است؛ او خود را يكسره بازيچه قوانين ايـن واقعيـت  
پايين بيشتر از طبقات  همان طور كه يافته مقاله حاضر نشان داد، شيوع ونداليسم در طبقات متوسط و

توان گفت كه طبقات متوسط و پايين اجتماعي در فراگرد توليـد   مي باال اجتماعي است. بر اين اساس
دهنـد.   مي شوند و به فراخور آن رفتارهاي ونداليستي بيشتري نيز نشان مي بيشتر دچار از خودبيگانگي

دهند، بدون اينكه بدانند ايـن عمـل جـرم     مي جوانان انجام اًلباونداليسم را غتوان گفت:  مي در نهايت
غالبـاً  ند و اين واقعيت كه در حين اعمال ونداليسـتي  رداپن ها اعمال خود را شوخي و مزاح ميناست. آ

كنند و بزهكار نيسـتند.   شيطنت ميصرفاً كند كه آنها  را تقويت مي تصورشود، اين  چيزي دزديده نمي
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هـايي   نقـش  بهانگيز و در واقع اعتراضي است  است هيجان يريحتخريب اموال براي آنها به منزله تف
  ).208: 1989در ساختار اجتماعي (ميرر و كلينارد، آنها ند و به موقعيت مبهم اردروشني ن كه تعريف

  منابع فارسي
 ) .2، نامه علوم اجتماعي، شماره بيگانگي). 1370محسني تبريزي، ع . 

 ) .فرهنگي (بررسـي انـزواي    -بيگانگي اجتماعي آسيب شناسي). 1381محسني تبريزي، ع
فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عـالي،  ي دولتي تهران)، ها ارزشي در دانشگاه

 .26شماره 

 ) .فرهنگي/ بررسـي انـزواي    -آسيب شناسي بيگانگي اجتماعي). 1385محسني تبريزي، ع
 .ارزشي در دانشگاههاي دولتي تهران

 ) .(ترجمه محمدرضا عطائي)، فرهنـگ   هنجاري بي بيگانگي و). 1373هارولد ميزروچي، ا
 .16و توسعه، سال سوم، شماره 

 ) .ترجمه محسـن ثالثـي، تهـران،    نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر). 1385ريتزر، ج ،
 انتشارات علمي، چاپ يازدهم.

 ) .نشـر  پرسـت، تهـران،    مي، ترجمه شهناز مسنظريه اجتماعي كالسيك). 1384كرايب، ي
 آگه، چاپ دوم.

 ) .تهران، نشر قطره. جامعه شناسي انحرافات و مسائل جمعيتي ايران). 1384شيخاوندي، د ، 

 ـ خراب يجهـان  يمـار يب سميوندال .)1367. (ژانورن، پ ترجمـه ماهـان، فـرخ، مجلـه      ،يارك
 .299دانشمند، تهران، 

  ) .ر دهه دوم انقالبروايتي آسيب شناختي از گسست نظام و مردم د). 1381قبـادزاده، ن ،
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