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 چکيده 

 منطقه دبیرستانی آموزان دانش میان در وندالیستی رفتارهاي بر مؤثر عوامل بررسی حاضر تحقیق هدف

 و شناسیروان، شناسیجامعه هاينظريه از جهت همین به.  باشد می تهران شهر وپرورش آموزش پنج

 دانش کلیه تحقیق اين آماري جامعه. است شدهاستفاده نظري چارچوب عنوانبه اجتماعی شناسیروان

 باشد نفرمی 00333 حدود آن حجم که است تهران شهر وپرورش آموزش پنج منطقه دبیرستانی آموزان

 به اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش طريق از، نفر 083کوکران فرمول از بااستفاده ها آن میان از که

 استاندارد هاي پرسشنامه از ها داده آوري جمع جهت. است شده گرفته نظر در آماري نمونه حجم عنوان

 سازگاري استاندارد پرسشنامه و وندالیسم ساخته محقق پرسشنامه(، 5332)  کیل و لنیک اخالقی هوش

 آلفاي ضريب طريق از(5332)  کیل و لنیک اخالقی هوش پرسشنامه پايايی. است شده استفاده اجتماعی

. گرديد محاسبه 88/3 اجتماعی سازگاري پرسشنامه و 38700 وندالیسم نامه پرسش؛   3888 کرونباخ

 و پیرسون همبستگی ضريب، توصیفی آماري آزمونهاي از، پژوهش متغییرهاي بین ارتباط سنجش براي

 اجتماعی پايگاه متغییرهاي که داد نشان نتايج. است شده استفاده اسمیرنوف –کولموگروف آزمون

 متغییرهاي و اندداشته وندالیستی رفتار متغییر با معكوسی و معنادار رابطه آموزدانش وضعیت و اقتصادي

 با مستقیمی رابطه ازخودبیگانگی و والدين ناسازگاري، مدرسه در تنبیه، ناباب دوستان با معاشرت

 .اندداشته وندالیستی رفتارهاي

 متغییرهاي، وندالیستی رفتار به گرايش بینیپیش معادله در، متغیره چند رگرسیون تحلیل در

 در و کنند بینیپیش را وابسته متغیر واريانس از درصد 85 توانستند مدرسه در تنبیه و ازخودبیگانگی

 آموزدانش وضعیت، ازخودبیگانگی، مدرسه در تنبیه متغیر چهار( عمل) وندالیستی رفتار بینیپیش معادله

 .کنند بینیپیش را تغییرات از درصد 08 توانستند آموزدانش اقتصادي -اجتماعی پايگاه و
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 مقدمه 

، قمار، قتل، سرقت مانند اجتماعی هاينژندي، هارفتاري کژ، هانابهنجاري انواع و صور همه، اجتماعی شناسان آسیب زعمبه

 بیماري يا اختالل عنوانبه چه و( کجروي) انحراف عنوانبه آنچه نظاير و وندالیسم و الكلیسم، اعتیاد، فحشاء، خودکشی، قاچاق

 ماهیت به بنا تاريخی هايدوره همه در که داشت توجه بايد و است حاکم جامعه و فرد روابط بر که است هايیناسازگاري معلول

، ديگر سوي از انسان زيستی طبیعت و روانی سرشت و طرفازيک اجتماعی روابط و نهادها و هاسازمان، ساختارها طبیعت و

 روازاين؛ است يافته نمود و بروز بشري جوامع در اجتماعی هايناهنجاري و اختالالت، ها کجروي از خاصی انواع و صور، اشكال

 نژند رفتارهاي و اندکرده تعريف روکج يا و مذموم، نژند رفتارهاي جوامع در را رفتارها از بعضی تاريخی هايدوره از برخی در

 و هاسنجه، اجتماعی مناسبات، ساختارها تغییر با ديگرعبارتبه. اندشدهمطرح نیز است جديد جوامع و شرايط خاص که جديد

 و متحول نیز افراد ارزيابی و تلقی طرز، برداشت نحوه و فرهنگی هايهدف و هاارزش، اجتماعی بیماري و سالمتی هايمالک

 در، است يافته ظهور و نمود جديد جامعه در که است هايیبزهكاري و انحرافات از دسته آن زمره در وندالیسم و گرديد دگرگون

 اختیارش در جامعه که ابزارهايی و ها مكانیزم کمک به نتواند فرد و برود میان از جامعه و فرد متقابل همبستگی که شرايطی

 و شده نابهنجار فرد درنتیجه برسد اهداف آن به خالف هاي¬راه از کندمی سعی درنتیجه يابد دست اهدافش به دهدمی قرار

 اعضاي، هاآن شدن ضعیف يا هنجارها و هاارزش رفتن دچار جامعه، کند پیدا شیوع جامعه در عام صورتبه وقتی حالت اين

 .داشت نخواهند مشترکی اهداف و هاارزش، جامعه

 خود اهداف به کرده مشخص جامعه که وسائلی با نباشد قادر فرد که پیونددمی وقوع به هنگامی هنجاريبی: مرتون نظر به

 مانند مختلفی هايقالب در هانابهنجاري .است انحرافی رفتار به آوردن روي وضعیت اين طبیعی العملعكس و يابد دست

 اين از يكی. کندمی پیدا ظهور...  و خانوادگی ستیز، والدين اختالفات، طالق از ناشی فحشاء، خانه از فرار، اعتیاد، سرقت

، هاجاده، سبز فضاي، اموال تخريب شامل تواندمی خود نوع در تخريب. باشدمی تخريب به جوانان گرايش، هانابهنجاري

 نگاه با اما؛ است معنوي و مادي پیامدهاي و عوارض داراي نوجوانان و جوانان سوي از عمومی اموال تخريب. باشد،... ديوارها

 اموال تخريب شاهد دفعاتبه اکنون اينكه به توجه با لذا، ديد فراتر بسیار را انسانی عوارض ابعاد توانمی قضیه اين به تردقیق

 و معابر هايشیشه شكستن، ديوارها کردن خراب، نیمكت و میز، توالت تخريب، هااتوبوس، تلفن هايکیوسک مانند عمومی

 سوي از سبز فضاهاي در شده کاشته گیاهان و هاتهبو کندن، سردکنآب هايدستگاه، آب شیرهاي تخريب، مدارس و هامغازه

 و روحی ناراحتی موجب شودمی آن ترمیم و جبران صرف که هنگفتی هايهزينه بر عالوه معضل اين ايمبوده نوجوانان و جوانان

 و داليل که دارد ضرورت، لذا. رودمی شمار به اجتماعی انسجام و نظم براي تهديدي کهطوريبه، شده مسئولین و مردم روانی

 شكوفاسازي جهت در نوجوانان اعمال دادن سوق براي عملی راهكارهاي و شود شناسايی رفتارها گونهاين بروز بر مؤثر عوامل

. شود گرفته کار به همگان آسايش و رفاه جهت در عمومی اموال از بهینه و درست استفاده و خود هايتوانايی و استعدادها

 پنج منطقه دبیرستانی آموزان دانش میان وندالیسم پديده بررسی به علمی ديدگاهی با که است اين بر تحقیق اين در ما تالش

 می پردازيم . تهران شهر وپرورش آموزش

 ونداليسم تاریخچه

 طوالنی تاريخی قدمت از وندالیسم که دهدمی نشان و است بیشماري هايمثال حاوي وندالیسم پديده پیرامون ادبیات

 جهت مصر فراعنه قبور نبش و تخريب. داندمی بهشت باغ به انسان گذاشتن قدم را پديده اين آغاز وايز جیمز، است برخوردار

 را وندالیسم بر دال شواهدي ناپل شهر شرقی جنوب در پمپی شهر هايخرابه در جاماندهبه شعارهاي و بهاگران اشیاء يافتن

 .دهدمی نشان

 واقع هايسرزمین در روزگاري که رفت¬می شمار به اسالو ژرمن اقوام از قومی نام وندال است وندال واژه از مشتق ونداليسم

 سال از که قوم اين پادشاه گنسريک يا ژانسريک سلطنت عهد در. کردندمی زندگی ويستول و اودر بزرگ رودخانه دو میان در

 به و بودند کرده تصرف را اسپانیا و امروزي فرانسه گل سرزمین ها وندال است کردهمی حكمرانی میالدي 877 تا 858

 چراکه داشتند خود نفوذ تحت را مديترانه تا کارتاژ شامل وسیعی حوزه سال چند طی و آوردند هجوم آفريقا در روم متصرفات
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 که جا هر به و کردند¬می تجاوز خود اطراف هايسرزمین به کراتبه و بودند رحمبی و خوارخون، جنگجو مردمانی هاآن

 جاي بر چیزيهیچ آبادانی و آبادي از خود راه سر بر و پرداختندمی هاآبادي زدن آتش و اموال تخريب و تاراج به رفتندمی

 منظوربه که ايبزهكارانه رفتارهاي همه که است شده سبب قوم اين ويرانگرانه روحیه و تاريخی شهرت همین. گذاشتندنمی

 صورت تمدن آثار و صنعت و علم با دشمنی و هنري آثار، نابودي و تخريب و عمومی متعلقات و اشیاء، اموال آگاهانه تخريب

 نشده ديده درگذشته که است امروزي جامعه بالهاي از، معنا اين در وندالیسم گردد منتسب وندالیسم به ايگونهبه گیردمی

 .آمد پديد مدرن جوامع گیريشكل با آن جديد شكل در وندالیسم. است

 غارت با را فرانسه انقالب ايام در فرهنگی و هنري هايارزش کورکورانه تخريب گوار گري هنري اسقف 0778 سال در

 وندالیسم واژه طريق بدين و نمود مقايسه ها وندال توسط میالدي 822 سال در رم مذهبی هنري آثار و هاصومعه هايکتابخانه

 .شد متولد

 انگیزه دو عدالتیبی، اجحاف احساس و دهندمی نشان خود از پرخاشگرانه و آمیزخشونت اعمال که هستند گروهی ها وندال

 شهروندان ترينآرام و ترينعادي از ايگستره توانندمی ها وندال است ها وندال ويرانگرانه خرابكاري و پرخاشگري ايجاد در مهم

، جماعت شديد حالت را وندالیسم. بربگیرند در را زنندمی جنايت به دست شغلی يا مالی هايانگیزه بدون که را جنايتكاران تا

 و گیرندمی قرار همديگر تأثیر تحت آنی شكل به هدفبی و نیافته سازمان تجمع صورتبه که انددانسته گروهی يا انبوهه

 است شهري جوامع مشكالت و معضالت از يكی شهري هايخرابكاري يا وندالیسم. دهندمی انجام ويرانگري و تخريبی تحرکات

 از. است آمده وجود به مختلف جوامع بین در شهرنشینی فرهنگ نشدن درونی و شهر زدهشتاب توسعه و رشد با همگام که

 يک طريق از، ارتباط برقراري به قادر افراد آن در که شودمی ياد اجتماعی آشفتگی يا انحراف عنوانبه شهري هايخرابكاري

 پاتريس. آوردمی روي نابهنجار رفتارهاي به خود درونی احساسات و هیجانات بروز در و باشدنمی مشترک قواعد از متشكل نظام

 هايصندلی، عمومی هايتلفن نظیر عمومی تأسیسات تخريب به که کندمی تعريف بیمارگونه روحیه نوعی را وندالیسم ژانورن

 نوعی عنوانبه وندالیسم از ژانورن پاتريس روازاين. دارد تمايل آن نظاير و تلگراف و پست هايباجه، مترو، شهري هاياتوبوس

 آثار تخريب به ايگونهبه را آن و بردمی نام جهانی ايپديده مثابهبه و مدرن عصر و حاضر قرن در خرابكاري جهانی بیماري

 اموال تخريب، هنري آثار نابودي به تمايل در که را ايروحیه وي کندمی اطالق تمدن آثار و صنعت و علم با دشمنی، هنري

 .خواندمی( وندالیسم) خرابكاري به متمايل يا ويرانگر روحیه دارد را عمومی

 پيشين تحقيقات
 880 بین در، شیراز در ساله 08 تا 07 جوانان بزهكارانه رفتار بر پذيريجامعه عوامل اثرات بررسی عنوان تحت پژوهشی شیري 

 به پسران ويژهبه جوانان دلبستگی، سن متغیرهاي بین داد نشان تحقیق اين نتیجه. داد انجام دبیرستانی آموزاندانش از نفر

 به متعلق که پسرانی که داد نشان نتايج همچنین. دارد وجود معناداري رابطة کاريبزه با، مهاجرت و بزهكار دوستان

 (.0072، شیري) اندشده کارانه بزه رفتارهاي مرتكب بیشتر، اندبوده جامعه پايین طبقات هايخانواده

 00 تا 8 پسران برخی میان در وندالیستی رفتارهاي پیدايش بر مؤثر عوامل موردي بررسی عنوان تحت تحقیقی در رمضانی

، والدين بین نامناسب ارتباط متغیرهاي که رسید نتیجه اين به، تهران شهر جنوب در آهنراه خطوط حاشیه مناطق ساکن ساله

، مدرسه در زياد شدن تنبیه، خانه در نوجوانان شدن تنبیه، خانواده در اختالف و تعارض، فقر احساس، خانواده بدرفتاري

 نسبت، تحصیلی موفقیت عدم، ناکامی احساس، اضطراب احساس، فروخورده باخشم توأم سرخوردگی احساس، تبعیض احساس

 همراه تفريحات انجام به زياد تمايل، همساالن گروه در خشونت ارزش و زرنگی ارزش وجود باالي نسبت، فیزيكی تحرک باالي

 از ترس، محله و خانواده در غیررسمی اجتماعی هايکنترل پايین نسبت، محله در وندالیستی اعمال باالي نسبت، هیجان با

 وجود باالخره و پرخاشگري بروز در همساالن گروه تأثیر، وندالیستی اعمال انجام عدم دلیل به همساالن گروه از شدن طرد

 (.0072، رمضانی) دارد وندالیستی رفتار با معناداري ارتباط پرخاشگري روحیة

 بین در کارانه بزه رفتار نوعی عنوانبه خرابكاري بر مؤثر اجتماعی اقتصادي عوامل بررسی عنوان تحت تحقیقی در اخترنیک

 با که جوانانی، دهدمی نشان پژوهش اين هاييافته. است پرداخته وندالیسم مطالعة به، شیراز هايدبیرستان آموزاندانش
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 نشان نتايج ديگر. است داشته زيادي افزايش خرابكارانه هايفعالیت در هاآن مشارکت میزان، داشتند معاشرت کاربزه دوستان

 دختران از بیشتر پسران، همچنین. دارد جوانان خرابكارانة رفتار با قوي ارتباط، فراغت اوقات گذراندن نحوة متغیر که دهدمی

 (.0078، اخترنیک) اندداشته مشارکت خرابكارانه هايفعالیت در

 ساختار: که دهدمی نشان داد انجام تبريز شهر آموزاندانش اخالقی تخلفات با ارتباط در خدايی مذنب که تحقیقی نتايج

 بسزايی تأثیر آموزاندانش اخالقی تخلفات ايجاد در منحرف دوستان وجود همچنین و آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي

 وضعیت و تحصیلی پايه، جنس، سن و آموزاندانش اخالقی تخلفات بین که بود آن نشانگر تحقیق اين نتايج ضمن در دارد

 (.0072، خدايی مذنب) دارد وجود معناداري ارتباط هاآن تحصیلی

 آموزاندانش وسیلهبه( وندالیس) عمومی اموال خرابكاري بر موثر اقتصادي- اجتماعی عوامل عنوان تحت پژوهشی در مظفري

 معدل داراي که کسانی از بیش، است ترپايین معدلشان که کسانی و دختران از بیش پسرها که رسید نتیجه اين به تهران شهر

 (.0088، مظفري) زنندمی دست خرابكارانه رفتار به هستند بااليی

 عقیده، اندقرارگرفته کاريبزه معرض در که جوانانی بین روابط بر خانوادگی عوامل تأثیرات کنترل عنوان تحت پژوهشی در بال

 پسر نوجوانان، بال نظر به. است متحدهاياالت در پرهزينه و جدي، رشد به رو اجتماعی مسألة يک نوجوانان کاريبزه که دارد

 نقش به، پژوهش اين در، طورکلیبه. هستند دارا را دستگیري و جرم انجام از باالتري نسبت دختر نوجوانان به نسبت

 آورندمی پايین را کاريبزه سن، زاتنش هايمحرک اين که ترتیب بدين؛ است شدهاشاره کاريبزه سن و زاتنش هايمحرک

 (.5332، بال)

 جوانان مشارکت و همساالن منحرف روابط و خانواده اقتصادي - اجتماعی پايگاه، والدين به وابستگی نقش تحقیقی در رسولی

 پسر 500 شامل آماري نمونة با، آمريكايی آفريقاي آموزان ش دان میان در که ايمطالعه، کاريبزه و آمیزمخاطره رفتارهاي در

 به وابستگی که کندمی گیرينتیجه چنین و قرارداد موردبررسی اجتماعی کنترل نظرية تئوريک چارچوب با و دختر 570 و

 در والدين به باال وابستگی و خانواده باالي اجتماعی اقتصادي پايگاه اما، است نداشته ارتباطی آمیزمخاطره رفتارهاي به والدين

 .است داشته داريمعنی ارتباط کاريبزه و آمیزمخاطره اعمال و رفتارها در جوانان مشارکت کاهش

 هاآن زياد مشارکت به، منحرف همساالن با منحرف روابط در جوانان زياد شدن درگیر که، دهدمی نشان پژوهش اين هاييافته

 کاريبزه با آمیزمخاطره رفتارهاي در جوانان زياد مشارکت درنهايت. است داشته ارتباط کاريبزه و آمیزمخاطره رفتارهاي در

 (.5332، کرسول) است داشته ارتباط

 0807 تصادفی طوربه آمريكا يمتحدهاياالت در ناحیه 27 ساکنان از پلیس ياداره در موجود هايپرونده يبامطالعه پترسون

 ي¬مطالعه اين پرداخت تحقیق به «عمومی جرايم میزان و اقتصادي نابرابري، فقر  مورد در سپس و نموده انتخاب را مورد

 يک در مطلق فقر سطح بین تحقیق اين در داشت توجه محل اهل اقتصادي شرايط سنجش و جرم میزان تأثیر به تحلیلی

 وي ضمن در داشت وجود معناداري يرابطه منازل از سرقت میزان با خانه صاحبان درآمد توزيع در نابرابري از ايدرجه و ناحیه

 داراي هايخانواده در که کودکانی دارند بدرفتاري خود فرزندان با متوسط طبقات از بیش پايین اجتماعی طبقات کندمی بیان

، پترسون) دادندمی نشان خود از رفتاري مشكالت و پرخاشگري فراوان طوربه اندبوده پايینی اقتصادي -اجتماعی وضعیت

0770.) 

 نظري چارچوب
 آدمی رفتار علت اجتماعی واقعیت مثابهبه فرهنگی و اجتماعی نهادهاي و هاسازمان، ساختارها، شناسیجامعه هايديدگاه در 

 .دانندمی فرهنگی و اجتماعی ساختارهاي معلول را بزهكارانه رفتارهاي و آيندمی حساببه

 اجتماعي کنترل نظریه 
 کنترل عدم اثر در که، است جامعه به فرد تعلق گسستگی و ضعف از ناشی انحراف و کجروي، اجتماعی کنترل نظريه اساس بر 

؛ يعنی، گرددمی نوايیهم موجب پذيريجامعه، است پذيريجامعه فرايند تداوم اجتماعی کنترل. آيدمی وجود به نظارت و

، نگیرد صورت داوطلبانه و اختیاري طوربه نوايیهم کهوقتی اما؛ است داوطلبانه و اختیاري نوايیهم نوع يک پذيريجامعه
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 .شوندمی گرفته کار به اجتماعی انتظارات و هنجارها اجراي و انتقال براي اجتماعی کنترل سازوکارهاي

 باشد قوي اجتماعی همبستگی هايجامع در اگر که بود باور اين بر اجتماعی کنترل ينظريه مناديان از يكی عنوانبه دورکیم

 ضعیف اجتماعی همبستگی ايجامعه در اگر ولی، میشوند نواهم اجتماعی هنجارهاي و هاباارزش احتماالً جامعه آن اعضاي

 .شوند کشیده «مجرمانه» رفتاري سويبه مردم است ممكن باشد

 از اجتماعی رفتارهاي ساير مثل انحرافی رفتار که است استوار فرض اين بر وي نظريه ساترلند ادوين افتراقی نشینیهم نظريه

 و پیوستگی طريق از خود حیات طول در بزهكار فرد است معتقد وي. شودمی آموخته ديگران با پیوستگی و نشینیهم طريق

 با که ارتباطی و نشینیهم نسبت به افراد و گیردفرامی را انحرافی هايارزش و هاگرايش، هاانگیزه، ديگران با ارتباط

 با معاشرت و مصاحبت در مردم بلكه نیست ارثی يا شناختیروان، انحرافی رفتار، وي ازنظر. شوندمی روکج دارند شكنانقانون

 شد خواهند کشیده انحرافی رفتار سويبه و آموخته را هنجارها از تخطی، طغیان، پذيريجامعه جريان يک طول در نوايانهم

 (.0080، تبريزي محسنی)

 نظريه اين شودمی آموخته ناباب دوستان با معاشرت طريق از انحرافی رفتار که دارد تأکید نكته اين به فرهنگی انتقال نظريه

 وضعیت نظريه اين. شودمی آموخته نابهنجاري و رفتاري کژ آن جريان در که کندمی تأکید فرهنگی يادگیري فراگیرد بر بیشتر

 نظريه خصوص در کار پرتاثیرترين و ترينمنظم. آوردمی نظر در فرد شخصیت پرورش و رشد هايزمینه ازنظر بیشتر را رفتار

 در خود تحقیقات به توجه با انديشمندان اين. باشدمی شیكاگو مكتب شناسیجامعه در کی مک و شاو به متعلق فرهنگی انتقال

 هايسنت و معلومات، فنون که است همساالن و همبازي هايگروه بزهكاري انتقال عامل ترينمهم که دريافتند آمريكا

 (.0082،ستوده) سازندمی منتقل اعضا به را بزهكاري

 هنجاريبی و فرهنگی انتقال انحراف و بزهكاري نظريات از تلفیقی، نظريه اين کوهن رويکج و بزهكار فرهنگ خرده نظريه

 فرهنگ، اجتماعی مقبول اهداف و هاآرمان، روکج و بزهكار و منحرف فرد که است اين بر کوهن اصلی فرض. باشدمی مرتن

 اجتماعی پسنديده و مقبول اهداف به دستیابی براي کافی و مناسب فرصت عدم يا و شكست علت به ولی اندپذيرفته را جامعه

 به براي ديگري هنجارهاي و هاباارزش را جامعه در متداول و مقبول اهداف و موفقیت هايآرمان لذا، شده محرومیت دچار

 کنندمی تالش افراد وسیلهبدين. آيدمی وجود به بزهكار فرهنگ پاره درنتیجه و سازندمی جايگزين وجهه و منزلت آوردن دست

 (0700،50: تبريزي محسنی از نقل به کوهن) آيند فائق خود مشكالت بر تا

  اجتماعي یادگيري نظریه
( پاداش) مثبت تقويت خود دنبال به که رفتاري نظريه اين طبق بر است اساسی و بنیادي اصلی تقويت اصل يادگیري نظريه در

 مؤثر منع اصل ديگري و تقلید اصل يكی: اصل دو بر نظريه اين شودمی تكرار بیشتر آينده در و يابدمی استحكام باشد داشته

 او حیطه در که حوادثی از فرد مشاهده وسیلهبه تقلید. کندمی تأکید دارند خاص رفتاري بروز عدم يا بروز در مهمی نقش که

 معنی اين به باشدمی تقلید تقابل نقطه مؤثر منع و گرددمی تقلید گوناگون صورتبه هم غالباً و گیردمی صورت افتدمی اتفاق

 شرايط در نبايد که يابدمی لذا است شدهواقع تنبیه مورد خالف عمل انجام خاطر به شخص کندمی مشاهده کودک که

 (008: 0080،  تبريزي محسنی) دارد وجود گیرد قرار تنبیه مورد اينكه احتمال زيرا. دهد نشان خالف رفتاري خود از شدهمشاهده

 فرد در اجتماعی و محیطی عوامل توسط رفتاري چنین بلكه آيد¬نمی دنیا به بزهكار و روکج کسی نظريه اين اساس بر بنابراين

 لگیري شک در شودمی منع يا و تقويت، ديگري افراد توسط يا و گیردفرامی تجربه طريق از که هايیپاسخ لذا و شودمی ظاهر

 .است قطعی و مؤثر بزهكارانه رفتار

 جامعه و فرد میان مناسبات از که مدرن جامعه در کلیدي و اساسی مفهوم يک عنوانبه بیگانگی سیمن بیگانگی ينظريه

 از هم و است معاصر جامعه واصلی بزرگ مسائل سرچشمه و منشأ هم که وابسته و مستقل متغیري مثابهبه و است برخاسته

 که است روانشناسانی نخستین زمره در شکبی سیمن. است مطرح پذيردمی تأثیر طبقاتی اجتماعی واقعیات و ساختارها

 علتی معلول بیگانگی که پندار اين بر ابتدا وي نمايد تعريف و تدوين، منسجم و منظم قالبی در را روانی بیگانگی مفهوم کوشیده

 (020. 0080،  تبريزي محسنی) داد نشان تمیز قابل نوع پنج در را گونه بیگانه رفتار تظاهرات انواع و صور وي. کشید بطالن خط است واحد
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 خويش عمل تأثیريبی قبال در فرد سوي از متصور انتظار يا و احتمال از است عبارت: قدرتیبی احساس -

 عقیده و باور در فرد که است مشهود زمانی سیمن نظر به بیگانگی از شكل اين: محتوايیبی احساس يا معنايیبی احساس -

 .باشد داشته اعتقاد چه به که داندنمی يعنی است شک، ترديد، ابهام دچار

 اين فرد آن در که است ذهنی و فكري وضعیتی هنجاريبی احساس سیمن عقیده به: نابهنجاري احساس يا هنجاريبی  -

 مورد که سازدمی نزديک هدف هايحوزه به را او هايیکنش تنها که است متصور و مفروض خود بر مفرطی حد به را احتمال

 (.025: منبع همان) نیستند جامعه تأيید

 مرسوم هايباارزش را اي تامه انفصال و وابستگی و تعلق عدم فرد آن در که است فكري واقعیتی: اجتماعی انزواي احساس  -

 .کندمی احساس جامعه در

 مانند و بیندمی آنی انتظار مورد هايپاداش اساس بر را رفتاري هر درجه و میزان سیمن: خويشتن از تنفر يا و تنفر احساس  -

 (025: منبع همان) است خارجی امري کار به نسبت بلكه نیست نهفته عمل خود در منحصراً پاداش است معتقد مارکس

 تحقيق شناسيروش
 حدود آن حجم که است تهران شهر وپرورش آموزش پنج منطقه دبیرستانی آموزان دانش کلیه تحقیق اين آماري جامعه

 به اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش طريق از، نفر 083کوکران فرمول از بااستفاده ها آن میان از که باشد نفرمی 00333

 لنیک اخالقی هوش استاندارد هاي¬پرسشنامه از ها¬داده آوري جمع جهت. است شده گرفته نظر در آماري نمونه حجم عنوان

 پايايی. است شده استفاده اجتماعی سازگاري استاندارد پرسشنامه و وندالیسم ساخته محقق پرسشنامه(، 5332)  کیل و

 و 38700 وندالیسم نامه پرسش؛   3888 کرونباخ آلفاي ضريب طريق از(5332)  کیل و لنیک اخالقی هوش پرسشنامه

 آماري هاي آزمون از، پژوهش متغییرهاي بین ارتباط سنجش براي. گرديد محاسبه 88/3 اجتماعی سازگاري پرسشنامه

 . است شده استفاده اسمیرنوف –کولموگروف آزمون و پیرسون همبستگی ضريب، توصیفی

 فرمول از استفاده با نمونه حجم تعیین براي، است گرديده استفاده شدهبنديطبقه تصادفی گیرينمونه از، تحقیق اين در

 توجه با است آمده حساببه واحد يک آموزدانش هر که واحدها انتخاب براي. گرديد انتخاب آموزدانش نفر 083 تعداد کوکران

 .شد انتخاب آن با مطابق هم نمونه حجم پسر و دختر تفكیک به ناحیه هر آموزاندانش تعداد به

 که است شدهاستفاده کرونباخ آلفاي از پايايی سنجش براي و صوري اعتبار از هاشاخص اعتبار شناسايی براي، تحقیق اين در

 بوده 3885 از باالتر آماره اين مقدار مستقل متغیرهاي تمام براي. آمد دست به 3888 وابسته متغیر براي کرونباخ آلفاي مقدار

 .هاست¬معرف قوي درونی همسازي دهندهنشان که، است

 آمار از، توصیفی آمار بر عالوه، تحقیق اين در. است گرديده استفاده spss آماري افزارنرم از اطالعات تحلیل و پردازش منظوربه

 .ايمگرفته کمک تست تی و پیرسون همبستگی ضريب، رگرسیون هايآزمون از بخش اين در که شدهاستفاده نیز استنباطی

 .گرديد اتخاذ شیوه سه(، م وندالیس) وابسته متغیر نمودن عملیاتی جهت

 وندالیستی اعمال به نسبت افراد نگرش شدت سنجش -0

 (فرافكنی) ديگران وندالیستی کار از پرسش بر مبتنی شیوه -5

 انتقاد شديداً از) لیكرت طیف صورتبه مقیاسی سنجی نگرش بخش در( عمل شدت) افراد وندالیستی کردار شدت سنجش - 0

 .است شدهساخته( ندارم انتقادي اصالً تا دارم

 کار به نگرش شدت موردسنجش در که هامعرف از يک هر ذيل در، فرافكنی شیوه به وندالیسم کردن عملیاتی قسمت در

 چنین ارتكاب با، نمرات سپس که نفر چند، دارند آشنايی شما با که افرادي نفر 03 از، شد مطرح سؤال اين، بود شدهگرفته

 همچنین؛ زدمی عالمت را اعداد اين از يكی بايستمی پاسخگو و داده قرار سؤال هر ذيل در را ده تا صفر ندارند مخالفتی عملی

 .ورزدمی مبادرت عمل آن به که دانست فرد دوستان تعداد از شاخصی گويه هر براي را فرد هر نمره توانمی

 شما خود که، بفرمايید است ممكن سؤال طرح با و ارائه پاسخگو به هايیمعرف، وندالیستی کردار شدت سنجش قسمت در

 به را خود شدن وسوسه میزان تا شد خواسته وي از؟ ايدشده وسوسه زير اعمال ارتكاب به میزان چه به اخیر سال دو دريكی
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 .نمايد بیان( بار دو از بیش و بار دو، باريک، گاههیچ يگزينه چهار در) مذکور اعمال ارتكاب

 طريق از ناباب دوستان با معاشرت، تحصیلی پیشرفت، اقتصادي اجتماعی پايگاه، سن، جنس ازجمله مستقل متغیرهاي سنجش

 احساس، قدرتیبی احساس: ابعاد بر مشتمل ترکیبی متغیري، ازخودبیگانگی مفهوم، تحقیق اين در. است گرفته صورت سؤاالت

 اين از هرکدام سنجش براي که، است خويشتن از تنفر احساس و معنايیبی احساس، هنجاريبی احساس، اجتماعی انزواي

 عدم) پیوستار از مدرسه در تنبیه متغیر سنجش براي. گرديد استفاده( مخالف کامالً تا موافق کامالً از) لیكرت طیف از ابعاد

( طالق تا سازگاري) پیوستار از نیز خانواده در ناسازگاري متغیر سنجش براي و شد استفاده( آموزشگاه از اخراج تا تنبیه

 .است شدهاستفاده

 تحقيق هاي یافته
 باشندمی پاسخگويان کل درصد 5/88 معادل که اندبوده پسر نفر 082 پاسخگو نفر 083 میان از که داد نشان تحقیق هاييافته

 .باشدمی پاسخگويان کل درصد 2088 معادل که دختر نفر 077 و

 تعداد کل از درصد 00 حدود که، سال 00 سن به مربوط فراوانی بیشترين. است سال 53 تا 08 بین، نمونه گروه در سنی دامنه

 نفر دو و سه تنها، ترتیب به که شودمی مشاهده سال 53 و 08 سنین در تعداد کمترين و داده اختصاص خود به را پاسخگويان

 .شودمی شامل را پاسخگويان از

 دوم و اول پايه آموزاندانش فراوانی توزيع ازنظر باشدمی 50/0 استاندارد انحراف با سال 82/00 پاسخگويان سن میانگین

 .اندداده تشكیل را پاسخگويان کل از درصد 00 سوم پايه و درصد 08 هرکدام

 ونداليستي رفتار متغير و جنس متغير بين رابطه: اول فرضيه آزمون

. است شده سنجیده هاآن جنس با پاسخگويان وندالیستی رفتار شدت و وندالیستی رفتار به گرايش شدت رابطه تحقیق اين در

 سطح در آماري ازلحاظ که باشدمی 38338 معناداري سطح با 0805 وندالیس رفتار به گرايش شدت براي t مقدار مطلق قدر

 55/58 دختر آموزاندانش میان در وندالیستی رفتار به گرايش شدت که دهدمی نشان آمدهدستبه نتايج. است دارمعنی 3832

 بیش دختر آموزاندانش میان در وندالیستی رفتار به گرايش شدت که است آن دهندهنشان اين که است بوده 83/50 پسران در

 جدول داريمعنی سطح به توجه با اما؛ باشدمی دختران از بیش پسران وندالیستی رفتار شدت ولی. است پسر آموزاندانش از

 .باشدنمی دارمعنی آماري ازنظر تفاوت اين

 پاسخگویان جنس برحسب ونداليستي رفتار به گرایش ميانگين تفاوت -1 شماره جدول

 سطح معني دار tمقدار  ميانگين  تعداد جنس  متغيير وابسته 

 440/4 26/1 04/62 181 پسر  

 66/68 111 دختر  

 166/4 20/4 51/11 181 پسر  

 40/11 111 دختر  

 

 ونداليسم متغير و اقتصادي - اجتماعي پایگاه متغير بين رابطه: دوم فرضيه آزمون

 نتايج اساس بر. دارد وجود داريمعنی رابطه وندالیسم متغیر و اقتصادي - اجتماعی پايگاه متغیر بین، رسدمی نظر به

 و 002/3، وندالیستی رفتار شدت براي، 580/3، وندالیستی رفتار به گرايش شدت براي همبستگی ضريب مقدار آمدهدستبه

 معكوس يرابطه يدهندهنشان همبستگی ضرايب اين و باشدمی -020/3، فرافكنی يا ديگران از پرسش بر مبتنی مقیاس براي

 اقتصادي – اجتماعی پايگاه از فرد چه هر که معنی بدين. است دارمعنی درصد 77 سطح در و بوده متغییر دو بین دارمعنی و

 .شودمی وندالیستی رفتار مرتكب کمتر و دهدمی نشان خود از وندالیستی رفتار به کمتري گرايش، باشد برخوردار باالتري
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 ونداليسم متغير و اقتصادي - اجتماعي پایگاه متغير بين همبستگي -6 شماره جدول

 سطح معني دار همبستگي پيرسون ونداليسم متغيير

 444/4 -620/4 گرایش اقتصادي  –پایگاه اجتماعي 

 441/4 -121/4 عمل

 441/4 -112/4 فرافکني

 

 ونداليسم متغير و ازخودبيگانگي متغير بين رابطه: سوم فرضيه آزمون

 متغیر براي، 03/3، وندالیستی رفتار به گرايش شدت و ازخودبیگانگی براي همبستگی ضريب مقدار 0 جدول هايداده اساس بر

، فرافكنی يا ديگران از پرسش بر مبتنی مقیاس و ازخودبیگانگی متغیر براي و 80/3، وندالیستی رفتار شدت و ازخودبیگانگی

 احساس فرد در چه هر که معنی بدين. باشندمی دارمعنی درصد 77 سطح در همبستگی ضرايب اين و باشدمی 538/3

 .دهدمی نشان خود از وندالیستی رفتار به بیشتري گرايش، باشد شديدتر ازخودبیگانگی

 ونداليسم متغير و ازخودبيگانگي متغير بين همبستگي -5 شماره جدول

 سطح معني دار  همبستگي پيرسون  ونداليسم متغيير 

 

 از خود بيگانگي

 444/4 24/4 گرایش

 444/4 01/4 عمل

 444/4 648/4 فرافکني

 

  ونداليسم متغير و والدین ناسازگاري متغير بين رابطه: چهارم فرضيه آزمون

 رفتار شدت براي، 522/3، وندالیستی رفتار به گرايش شدت براي همبستگی ضريب مقدار، آمدهدستبه نتايج به توجه با

 به توجه با، همبستگی ضرايب اين و باشدمی 005/3، فرافكنی يا ديگران از پرسش بر مبتنی مقیاس براي و 570/3، وندالیستی

 ناسازگاري چه هر بنابراين. است بوده متغییر دو بین دارمعنی و مستقیم يرابطه يدهندهنشان، آمدهدستبه داريمعنی سطوح

 .شودمی مشاهده بیشتر آموزاندانش در وندالیستی رفتار به گرايش، باشد بیشتر والدين

 

 ونداليسم متغير و والدین ناسازگاري متغير بين همبستگي -0 شماره جدول

 سطح معني دار همبستگي پيرسون ونداليسم متغيير

 

 ناسازگاري والدین

 444/4 611/4 گرایش

 444/4 612/4 عمل

 468/4 116/4 فرافکني

 

 ونداليسم متغير و مدرسه در تنبيه متغير بين رابطه: پنجم فرضيه آزمون

، 888/3 وندالیستی رفتار به گرايش شدت و مدرسه در تنبیه متغیر براي همبستگی ضريب مقدار آمدهدستبه نتايج اساس بر

 از پرسش بر مبتنی مقیاس و مدرسه در تنبیه متغیر براي و 827/3، وندالیستی رفتار شدت و مدرسه در تنبیه متغیر براي

 در فرد چه هر که معنی بدين. است دارمعنی درصد 77 سطح در همبستگی ضرايب اين و باشدمی 507/3، فرافكنی يا ديگران

 .دهدمی نشان خود از وندالیستی رفتار به نسبت بیشتري گرايش، باشد شده تنبیه مسئوالن طرف از بیشتر مدرسه
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 ونداليسم متغير و مدرسه در تنبيه متغير بين همبستگي -1 شماره جدول

 سطح معني دار همبستگي پيرسون ونداليسم متغيير

 

 تنبيه در مدرسه

 441/4 008/4 گرایش

 444/4 011/4 عمل

 444/4 611/4 فرافکني

 

 ونداليسم متغير و مدرسه در آموزدانش وضعيت متغير بين رابطه: ششم فرضيه آزمون

 ضريب مقدار، آمدهدستبه نتايج اساس بر. است شدهاستفاده انضباط و کل معدل شاخص دو از متغیر اين سنجش براي

 در آموزدانش وضعیت متغیر براي، 000/3، وندالیستی رفتار به گرايش شدت و آموزدانش وضعیت متغیر براي همبستگی

 يا ديگران از پرسش بر مبتنی مقیاس و مدرسه در آموزدانش وضعیت متغیر براي و 008/3، وندالیستی رفتار شدت و مدرسه

 72 سطح در سه هر و بوده متغیر دو بین داریمعن و معكوس يرابطه يدهندهنشان ضرايب اين که باشدمی -037/3، فرافكنی

 خود از وندالیستی رفتار به نسبت کمتري گرايش، باشد ترموفق مدرسه در فرد چه هر که معنی بدين. باشندمی دارمعنی درصد

 .شود¬می وندالیستی رفتار مرتكب کمتر و داده نشان

 

 ونداليسم متغير و آموزدانش وضعيت متغير بين همبستگي -2 شماره جدول
  

 سطح معني دار همبستگي پيرسون ونداليسم متغيير

 

 وضعيت دانش آموزان

 441/4 -122/4 گرایش

 444/4 -518/4 عمل

 452/4 -141/4 فرافکني

 

 ونداليسم متغير و ناباب دوستان با معاشرت متغير بين رابطه: هفتم فرضيه آزمون

، وندالیستی رفتار به گرايش شدت و ناباب دوستان با معاشرت متغیر براي همبستگی ضريب مقدار، آمدهدستبه نتايج اساس بر

 ناباب دوستان با معاشرت میزان هرچه که معنی بدين. باشدمی دارمعنی درصد 77 سطح در ضريب اين. باشد¬می 583/3

 .شودمی مشاهده زير جدول در نتايج. است بیشتر وندالیستی رفتار به گرايش شدت، باشد بیشتر

 

 ونداليسم متغير و ناباب دوستان با معاشرت متغير بين همبستگي -1 شماره جدول

 سطح معني دار همبستگي پيرسون  ونداليسم متغيير 

 444/4 604/4 گرایش معاشرت با دوستان ناباب 

 

 گامبهگام روش به ونداليستي رفتار به گرایش ميزان بينيپيش رگرسيوني معادله

 سنجش سطح در که مستقلی متغیرهاي تمام و استفاده گامبهگام روش به متغیره چند رگرسیون معادله از بخش اين در

 – اجتماعی پايگاه، تحصیلی وضعیت، مدرسه در تنبیه، ازخودبیگانگی: از اندعبارت که شدند وارد معادله در بودند ايفاصله

 مرحله دو معادله که است آن بیانگر رگرسیونی معادله نتايج بررسی. والدين ناسازگاري و ناباب دوستان با معاشرت، اقتصادي

 معادله از متغیرها بقیه و است شده معادله وارد مدرسه در تنبیه دوم مرحله در و ازخودبیگانگی متغیر مرحله اولین در که دارد

 .اندشدهخارج
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 واقعی مقادير و معادله طريق از بینیپیش قابل مقادير بین همبستگی میزان يا R دوم مرحله در که شودمی مشاهده جدول در

 مرحله در شده 07/3 اول مرحله در R². دهدمی نشان را خوبی و قوي همبستگی که است آمدهدستبه 02/3 وابسته متغیر

 دو اين وسیلهبه را وابسته متغیر واريانس از 85/3 تواند¬می معادله که است اين، آن معنی که شدهاضافه آن به 32/3 دوم

 ترينمهم مدرسه در تنبیه و ازخودبیگانگی متغیر دو طورکلیبه. کند بینیپیش تواندنمی ديگر 28/3 و بینیپیش متغیر

 .باشندمی وندالیستی رفتار به گرايش میزان بر تأثیرگذار متغیرهاي

 .است معنادار آماري ازلحاظ درصد 77 از باالتر سطح در دوم و اول مرحله در معناداري سطح

 

 ونداليستي رفتار به گرایش ميزان بينيپيش متغيره چند رگرسيون معادله در که متغيرهایي -8 شماره جدول

 .اندواردشده گام به گام روش

مقدار افزوده  R R2 متغيير وارد شده مرحله

 R2به  شده

خطاي 

 استاندارد

B BET

A 
 T SIGمقدار 

58/4 11/8 - 51/4 21/4 از خود بيگانگي اول

- 

21/4- 11/10- 444/4 

 444/4 15/1 61/4 01/1 51/8 41/4 06/4 21/4 تنبيه در مدرسه دوم

 

 :وندالیستی رفتار به گرايش میزان بینیپیش معادله 

 :اول مرحله معادله

 

 
 

 :دوم مرحله معادله

 

 

 گامبهگام روش به ونداليستي رفتار بينيپيش رگرسيوني معادله

 دوم مرحله در، مدرسه در تنبیه متغیر مرحله اولین در که دارد مرحله چهار معادله که است آن بیانگر نتايج بررسی

 بقیه و است شده معادله وارد اقتصادي - اجتماعی پايگاه آخر مرحله در و تحصیلی وضعیت سوم مرحله در ازخودبیگانگی

 .اندشدهخارج معادله از متغیرها

 مقادير و معادله طريق از بینیپیش قابل مقادير بین همبستگی میزان يا R چهارم مرحله در که شودمی مشاهده جدول در

 در شده 03/3 اول مرحله در R². دهدمی نشان را خوبی و قوي همبستگی که است آمدهدستبه 05/3 وابسته متغیر واقعی

 شده 08/3 با مساوي که شدهاضافه آن به 30/3 باز چهارم مرحله در و 30/3 سوم مرحله در شدهاضافه آن به 30/3 دوم مرحله

 .کند بینیپیش متغیر چهار اين وسیلهبه را وابسته متغیر واريانس از 08/3 تواندمی معادله که است اين، آن معنی که، است
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 به( عمل به مبتني) ونداليستي رفتار بينيپيش متغيره چند رگرسيون معادله در که متغيرهایي - 1 شماره جدول

 .اندواردشده گامبهگام روش

مقدار  R R2 متغيير وارد شده مرحله

افزوده 

شده به 
R2 

خطاي 

 استاندارد

B BET

A 
 T SIGمقدار 

 444/4 10/16 10/4 52/1 45/0 - 54/4 10/4 تنبيه در مدرسه اول

 444/4 -18/1 -61/4 -41/4 81/5 42/4 52/4 24/4 از خود بيگانگي دوم

 444/4 -10/6 -15/4 -61/4 81/5 41/4 51/4 21/4 وضعيت تحليلي سوم

پایگاه اجنماعي  چهارم

 اقتصادي –

26/4 58/4 41/4 11/5 41/4 14/4 1/6 444/4 

 

 

 :آموزاندانش وندالیستی رفتار بینیپیش معادله

 :اول مرحله معادله

 

 

 

 :سوم مرحله معادله

 

 

 :آموزاندانش ونداليستي رفتار بينيپيش براي نهایي معادله

 

 گيرينتيجه و بحث

 چه و چیست وندالیسم کهاين درباره. است انسانی رفتار هاينمونه ترينپیچیده از يكی، عمومی اموال تخريب يا وندالیسم

 و اوضاع اساس بر عمومی اموال تخريب به نسبت واکنش. کرد گیريتصمیم تواننمی سادگیبه، نیست وندالیسم چیزهايی

 .باشد متفاوت است ممكن اجتماعی مختلف شرايط

 و علل تابع فرد يک شدن وندال که گفت بايد شناختیروان و اجتماعی علوم گران تحلیل و نظرانصاحب هايديدگاه اساس بر

 انحراف به جوانان گرايش در بسزايی تأثیر رسدمی نظر به که عوامل ترينمهم که باشدمی مختلفی روانی و اجتماعی عوامل

 صورت در کهطوريبه باشدمی، کندمی زندگی آن در فرد که اجتماعی محیط و وپرورشآموزش نهاد و خانواده تأثیر تحت، دارد

 )030: 0072،  شامبیاتی. )داشت خواهند نوجوانان و کودکان رفتار بر را تأثیر بیشترين، هاکانون اين بودن ناسالم
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 باالتري میانگین دختران، وندالیستی رفتار به نسبت گرايش ازلحاظ که داد نشان تحقیق اين در نتايج جنس متغیر مورد در

 دلیل به، نیست انتظار از دور نتیجه اين. است دختران از بیش پسران بین در وندالیستی اعمال شدت اما؛ دارند پسران به نسبت

 از کمتر احتماالً وندالیستی رفتارهاي انجام مقابل در و برخوردارند دختران به نسبت بیشتري نسبی عمل آزادي از پسران اينكه

 .گیرندمی قرار بازخواست و مواخذه مورد دختران

 رفتار به نسبت گرايش گرچه بنابراين. دانندمی وبرتري امتیاز نوعی را شانجسمانی هايتوانايی دادن نشان مردان عبارتی به

 خشم کنترل در معموالً فیزيولوژيک هايويژگی اساس بر زنان طرفازيک اما است پسران از بیشتر دختران بین در وندالیستی

. هستند پسران از محدودتر بسیار رفتار بروز براي هاآن عمل در ديگر طرفی از و آيندمی حساببه گراتردرون و ترندموفق خود

. دارد همخوانی تحقیق اين هاييافته با( 5332) کرسول(، 5332) بال(، 0078) اخترنیک(، 0088) مظفري تحقیقات هاييافته

 .دارند مشارکت خرابكارانه هاي فعالیت در يا زنندمی دست خرابكاري رفتارهاي به دختران از بیش پسران که معنا اين به

 مادر و پدر شغل، خانواده درآمد میزان، مادر و پدر تحصیالت هايشاخص وسیلهبه اقتصادي اجتماعی پايگاه تحقیق اين در

 دارد م وندالیس با معنادار و معكوس رابطه آموزاندانش اقتصادي اجتماعی، پايگاه که داد نشان نتايج و شد سنجیده

. است بیشتر او در وندالیستی رفتار به گرايش باشد برخوردار تريپايین اقتصادي اجتماعی پايگاه از فرد چه هر ديگرعبارتبه

 مرتكب باال و متوسط طبقات به نسبت را خرابكارانه رفتارهاي از بیشتري میزان، پايین اقتصادي اجتماعی طبقات ديگرعبارتبه

 و انحرافی هايروش به، مانندمی ناکام قانونی هايراه از اهداف به رسیدن براي تالش در پائین طبقات کهازآنجايی که شوندمی

 .شوندمی متوسل هاآن به رسیدن براي، نامشروع

 خوانیهم تحقیق اين هاييافته با( 5332) کرسول(، 0770) پترسون(، 0072) شیري( 0078) تبريزي محسنی تحقیق نتايج

 تائید را انحرافی رفتار و اقتصادي اجتماعی پايگاه بین معكوسی و دارمعنی رابطه وجود مذکور تحقیقات که معنی بدين دارد

 .کنندمی

 از تنفر احساس و معنايیبی احساس، هنجاريبی احساس، اجتماعی انزواي احساس، قدرتیبی احساس، حاضر تحقیق در

 انحرافی رفتار رسدمی نظر به. شد گرفته نظر در "ازخودبیگانگی" ترکیبی متغیر سنجش براي هايیشاخص عنوانبه خويشتن

 از انحرافی رفتار تبیین براي، اجتماعی شناسروان شايد. کرد تبیین صرف شناختیجامعه متغیرهاي وسیلهبه تواننمی را

 شدهانجام تحقیقات اکثر، است شده تأکید متغیرها اين بر کمتر قبلی گرفتهانجام تحقیقات در باشد برخوردار بیشتري صالحیت

 اجتماعی شناختیروان متغیرهاي به کمتر و اندکرده استفاده شناختیجامعه نظريات از بزهكاري يا وندالیسم تبیین براي داخلی

 .کند هموار بعدي تحقیقات در ترکامل تبیین براي را راه تواندمی، هاکاستی رغم علی حاضر تحقیق بنابراين؛ اندکرده توجه

 که زيرا. دارد آنان بزهكاري و انحراف به جوانان گرايش در بسزايی تأثیر متغیر اين که گفت توانمی والدين ناسازگاري مورد در

 تحقیق اين هاييافته با( 0072) رمضانی تحقیق نتايج، شودمی پذيرجامعه نوجوان آن در که است جايگاهی مؤثرترين خانواده

 تائید را انحرافی رفتار و والدين ناسازگاري بین مستقیمی و معنادار رابطه وجود مذکور تحقیق که معنا بدين دارد خوانیهم

 .شودمی مشاهده بیشتر فرد در وندالیستی رفتار به گرايش باشد بیشتر والدين ناسازگاري هرچه يعنی. کندمی

 وجود معناداري و معكوس رابطه وندالیسم متغیر و متغیر اين بین که گفت بايد مدرسه در آموزدانش تحصیلی وضعیت مورد در

 و است بیشتر وندالیستی رفتار به نسبت وي گرايش باشد داشته بدتري تحصیلی وضعیت فرد که میزانی به که معنا بدين دارد

 تريپايین معدل که افرادي که معنا اين به دارد همخوانی تحقیق اين هاييافته با( 0088) مظفري تحقیق هاييافته. بلعكس

 از ديگر يكی عنوانبه مدرسه در تنبیه. زنندمی دست خرابكاري رفتار به هستند بااليی معدل داراي که کسانی از بیش دارند

 طرف از بیشتر مدرسه در فرد چه هر، است داشته آموزاندانش خرابكارانه رفتار بر مستقیمی تأثیر که باشدمی فاکتورهايی

 .دهدمی نشان خود از وندالیستی رفتار به نسبت بیشتري گرايش باشد شدهتنبیه آموزشگاه مسئولین

 و مستقیم رابطه وندالیسم متغیر و ناباب دوستان با معاشرت متغیر بین که گفت توانمی ناباب دوستان با معاشرت مورد در

 وندالیستی رفتار به گرايش شدت، باشد بیشتر ناباب دوستان با معاشرت میزان چه هر که معنا بدين. دارد وجود معناداري

. است زياد خرابكارانه هايفعالیت در آنان مشارکت میزان دارند معاشرت بزهكار دوستان با که جوانانی يعنی. است بیشتر
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 .دارد همخوانی تحقیق اين هاييافته با(، 5332) وکرسول( 0072) خدايی مذنب(، 0078) اخترنیک تحقیقات هاييافته

 رفتارهاي به عمل و وندالیستی رفتار به گرايش بینیپیش در تحقیق متغیرهاي ترينمهم از ازخودبیگانگی و مدرسه در تنبیه

 .اندبوده تحقیق اين در وندالیستی

 رفتارهاي کاهش براي تحقیق نتايج به توجه با

 :گرددمي پيشنهاد زیر موارد ونداليستي

 ؛شدهخراب وسايل فوري( تعمیر) ترمیم و اصالح، بازسازي -

 ؛آموزاندانش پذيريمسئولیت روحیه تقويت -

 ؛مدرسه مسئولین و خانواده طرف از جوانان و نوجوانان معقول هاينیازمندي و هاخواسته به بیشتر توجه -

 ؛آموزاندانش نظرات و شكايات، انتقادات به مدرسه مسئولین بیشتر چه هر توجه -

 ؛وندالیسم موضوع پیرامون تبلیغ و آموزش امر به توجه -

 ؛مردم مشارکت براي هايیزمینه( آوردن وجود به) ايجاد -

 .وندالیسم از پیشگیري و تحقیق مراکز تأسیس و ايجاد -
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