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 ۳۰تا  ۱۸بررسي علل و عوامل مؤثر بر تخريب شهري در بين جوانان 
  ساله شهرستان قاين

  

  ۲ ، ريحانه پرورش ۱ محمدحسن شربتيان
  گروه علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور )مربي آموزشيار( عضو هيت علمي -۱

Sharbatiyan@pnu.ac.ir  
 نيدانشگاه پيام نور قا ،)پژوهشگري(كارشناسي رشته علوم اجتماعي آموخته دانش -۲

Etesam84@yahoo.com 
  

  :چكيده
فقدان اين كيفيت با پديده تخريب . امنيت شهري يكي از مهم ترين كيفيت هاي مورد نياز براي فضاهاي شهري است 

در تخريب شهري . تخريب شهري يكي از عوامل مخل نظم و امنيت عمومي زندگي شهري است. شهري رابطه دارد
يا تخريب اموال  تخريب شهريپديده  .هرج و مرج طلبي شهري و تخريب اموال عمومي است لغت به معناي

و به جنسيت، نژاد، مليت، فرهنگ، مذهب،  ؛ها دارد است كه ريشه در ضمير انسان منفييك پديده اجتماعي  عمومي
وندال يا به عبارتي ديگر فرد . شود ، ديده ميجوامعسن، قوميت، مدرك، نوع خانواده و جامعه بستگي ندارد و در همه 

را مورد تعرض و در برخي موارد اموال خصوصي  مي پردازد  خرابكار، به صورت ارادي و آگاهانه به تخريب اموال عمومي
هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي ابعاد مختلف . گذارد و آثار و تبعات منفي از خود برجاي مي قرار مي دهد؛

روش پژوهش پيمايش و تكنيك مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده . ان قاين مي باشدتخريب شهري در شهرست
مي باشند؛ كه   ۱۳۹۰سال سطح شهر قاين در سال  ۳۰تا  ۱۸جامعه آماري پژوهش جوانان . ها پرسشنامه بوده است
جهت تحليل داده ها استفاده از  ابزار مورد استفاده. نفر به عنوان نمونه برآورد شده است ۳۷۳مطابق با فرمول كوكران 

نتايج حاصل از تحليل آماري نشان داد كه بين مشاهده تخريب، متن مشاهده شده، عمل . بوده است  ۱۷spssنرم افزار
فرد، تأثير رفتار گروه بر فرد، واكنش فرد در مقابل خرابكار، وضعيت اجتماعي، شهرنشيني و وضعيت اقتصادي با پديده 

معنا داري وجود دارد؛ و همچنين بين متغييرهاي زمينه اي با پديده تخريب شهري رابطه اي  تخريب شهري رابطه
مي دهد، موضوعي كه مستلزم برنامه ريزي دقيق از  نتايج بدست آمده اهميت تخريب شهري را نشان. وجود نداشت

ز طريق استفاده از ابزارهاي سوي مسئوالن مي باشد؛ و با كنترل دسترسي به هدفهاي مستعد اقدامات تخريب شهري ا
و موانع فيزيكي، برداشتن يا حذف آماج تخريب شهري، عمليات رواني، كنترل مردي و كنترل رسمي، تبليغات مي 

  .توان در كاهش اين معضل اقدام نمود؛ كه نيازمند توجه و دقّت بيشتر مي باشد
  

  .ونداليسمب گر، تخريب شهري، تخري ،امنيت شهري، اموال عمومي: واژه هاي كليدي
  
  
 

                                            
 Email:sharbatiyan@pnu.ac.ir و۰۹۳۸۵۰۵۷۴۸۹:عضو پيوسته انجمن هاي جامعه شناسي و انسان شناسي ايران . دانشجوي دكتري جامعه شناسي: نويسنده مسئول۱
  Etesam84@yahoo.comو  ۰۹۳۵۸۰۳۹۶۶۲دانشگاه پيام نور مركز قاينات، ) پژوهشگري(علوم اجتماعي دانش آموخته دوره كارشناسي رشته  ۲
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 مقدمه 

ناهنجاري  به نوعي ونداليسم به معناي تخريب كنترل نشده اشياء و آثار فرهنگي با ارزش يا اموال عمومي است كه
اين پديده در  .مي توان قابل ارزيابي دانست و داليل متعددي براي آن  در سطح جوامع  محسوب مي گردد؛ اجتماعي

و آن را عكس  طبقه بندي مي گردد مدرنمره انحرافات و بزهكاري هاي جوامع در زسطح دانش جامعه شناختي 
العملي خصمانه و واكنشي كينه توزانه نسبت به برخي از فشارها، تحميالت، ناماليمات، اجحاف ها و شكست ها تحليل 

  .مي كنند
شهري يكي از مهم ترين كيفيت  امنيتبا توجه به اين مسئله و در ارتباط با حوزه امنيت اجتماعي در سطح جوامع،  

نبود اين كيفيت، مسائل متعددي را به همراه دارد كه پديده ونداليسم يكي . هاي مورد نياز براي فضاهاي شهري است
با توجه به خسارت هاي مالي و غير مادي كه پديده ونداليسم  له اجتماعي خواهد بود؛مسئ عوامل تاثير گذار بر ايناز 

الگوهاي «.گرددمطرح مي  امروزه در هر جامعه اي از جمله ايران از به مقابله با آن بيش از پيشبه همراه دارد، ني
ثر در كاهش ونداليسم و به ؤالگوهاي طراحي م. يكي از راهكارهاي مقابله با ونداليسم است ءكالبدي در طراحي فضا

بر اين . مورد استفاده قرار مي گيرد) CPTED(ثري است كه تحت عنوان ؤطور كلي افزايش امنيت اجتماعي رويكرد م
. اساس، طراحي شهري بايد فضاهاي عمومي را به گونه اي خلق كند كه زمينه بروز جرم و ونداليسم به حداقل برسد
رويكرد كاربري مختلط، طراحي مسيرهاي قابل پيش بيني، نورپردازي مناسب، الگوي طراحي فضاهاي قابل دفاع از 

حسيني، ( ».ي براي دست يابي به امنيت شهري و كاهش جرم و ونداليسم در اين رويكرد استجمله راهكارهاي اجراي
۱:۱۳۸۹(  

 و محققان تخريب ارادي اموال عمومي به عنوان يك مسئله اجتماعي موضوعي است كه فكر بسياري از متخصصان
ن تخريب عمدي اموال را به عنوان چراكه مي توا؛به خود مشغول كرده است جوامع از جمله ايرانعلوم اجتماعي را در 
است كه در جوامع جديد و  نوظهوريونداليسم پديده اجتماعي . قلمداد كرد و نوعي انحراف يك معضل اجتماعي

 .مختلف ظهور و بروز پيدا كرده است اين پديده را به ناسازگاري نوجوانان و كودكان با محيط اجتماعي تعبير مي كنند
غير مسئوالنه و  صنعتي در شهرهاي بزرگ همه روزه شاهد ويرانگري عمدي و رفتارهاي با توجه به گسترش جوامع

ضد اجتماعي برخي از افراد هستيم كه به طور عمد به تخريب و نابودي هر آنچه زيبا و هر آنچه متعلق به همگان است 
زه، اصطالح وندال به كساني اطالق امرو .در اصطالح جامعه شناسي به اين گونه افراد وندال اطالق مي شود.مي پردازند

ها مانند موريانه وندال. زنند تا تخلية رواني شوند شود كه به دالئل مختلف با حالت اعتراض دست به تخريب مي مي
وندال يك واژه وارداتي در فرهنگ  ،برد خورند؛ مثل نوجواني كه با چاقو صندلي ماشين را مي شهرها را ذره ذره مي

كه شايد از زياني كه  .ها جوانان معارض قانون هستندوندال، توانيم بگوييم افراد معارض قانون ي آن ميماست و به جا
  . اطالع باشند رسانند، بي به جامعه مي

بر اين اساس كنش متقابل افراد با ديگران، در بسترسازي رفتارهاي اجتماعي و ضد فرهنگي نقش بارزي دارد، همين 
ماعي جامعه را به چه صورت مادي و معنوي و يا به صورت ظاهري و صوري از هم گسيخته امر  مي تواند نظم اجت

نمايد، با توجه به اين امر تخريب اموال عمومي در سطح جوامع از جمله جوامع شهري نيازمند بسترسازي مناسب 
مساله بايد راهكارها و فرهنگي و اجتماعي براي جلوگيري مي باشد، لذا مديريت شهري با توجه به اهتمام به اين 

  .راهبردهاي كوتاه و بلند مدت را براي كاهش اين نوع تخريب شهري بسترسازي نمايند
  

و حوزه هاي زندگي  باتوجه به مطالب مذكور پديده ونداليسم به عنوان يك معضل اجتماعي كه در تمامي عرصه ها
ا چگونگي بوجود آمدن و تأثيرات مثبت و منفي اين اين امر حائز اهميت است ت. تأثير داشته است شهري افراد جامعه
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بدين منظور و با توجه به اهميت مقوله فوق، . دهيمقرار  در سطح جامعه شهري قاين پديده را مورد بحث و بررسي
در سطح جامعه شهري قاين به خصوص نسل جوان  اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي ابعاد مختلف ونداليسم نيت
 ر راستاي هدف اصلي پژوهش اين سوال مهم مطرح است كه پديده ونداليسم در بين چه طبقه اي از مي باشد، د آن

  دارد؟  جامعه و چه پيامدهايي بر روي زندگي افراد ؟بيشتر ديده مي شود شهري مورد مطالعه جامعهگروه نسل جوان 
  

 ضرورت تحقيق

هيچ كس حريفشان . همه جاي دنيا را گرفته اندد، وندال ها افرادي هستند كه دائم در حال خرابكاري مي باشن 
آنها كه كارشان تخريب و . انگار كه هيچ نقطه اي از اين كره خاكي از دست خرابكاري هاي آنها در امان نيست. نيست

با و اجدادشان هزاران سال پيش به مردم و اموالشان رحم نمي كردند و اگر چيزي براي آ همان ها كه. شكستن است
  .نمي يافتند، شهر و محل زندگي مردم را به آتش مي كشيدند و مي گريختند تخريب

براي وندال فرقي نمي كند كه چه چيزي را خراب كند روي ديوارهاي شهر، شعر عاشقانه بنويسد يا تابلوهاي راهنمايي 
صخره هاي كنار و رانندگي را خط خطي كند و بيرون از شهر هم همين طور به خيالش اگر با اسپري و رنگ روي 

  .جاده و يا تابلوها و عالئم اسمش را بنويسد براي هميشه در تاريخ ثبت خواهدشد
اي ملموس و  كنند، پديده امروزه ونداليسم خصوصاً براي كساني كه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت زندگي مي     

ودهاي زندگي اجتماعي جامعه مدرن و مشهود و واقعيتي تلخ و در عين حال گريزناپذير است كه به عنوان يكي از نم
امروزه، در بسياري از شهرهاي بزرگ ونداليسم به صورت يك مشكل اجتماعي حاد مطرح . ماشيني بروز و حضور دارد

هاي مالي گزافي را تحميل ماليات  اندازد، بلكه هزينه است كه نه تنها سالمتي و امنيت جامعه را به مخاطره مي
اي سالم و پويا، داشتن امنيت اجتماعي  يكي از اركان مهم در ايجاد جامعه«.كند شهرها ميدهندگان و ساكنين اين 

باشد و از ديرباز بشر به دنبال داشتن امنيت در محل زندگي خويش، به مبارزه با عوامل بر هم زننده امنيت و  مي
ظ زيستي خود و منافع شخصي و هاي فراواني براي ايجاد امنيت و حف خويش پرداخته، در اين راستا تالش شآساي

هاي ساختارشكني نيز وجود داشته و دارند كه در جهت بر هم زدن  و در مقابل افراد و يا سازمان. عمومي داشته است
سازند توجه به اين  امنيت فرد و اجتماع اقدام كرده و موجبات عدم تحقق صلح و آرامش را در جامعه بشري فراهم مي

اي كه ياد  بستري براي تجلي ماهيت متغير زندگي مدرن امروزي هستند و شهرهاي جامعه هاي شهري نكته كه تمدن
هاي محيطي و كاركردهاي تعليم اجتماعي را آشكار  هاي آموزش اند، ضرورت ندهد و ياد نگيرد، محكوم به نابودي

در ناپختگي فردي، ترين آسيب اين حوزه است كه ريشه  ارزش دانستن اموال و منافع عمومي مهم بي. كند مي
بهمن پور و ( » .رساني درباره محيط دارد هاي فرآيند اجتماعي شدن در مرحله عمل و فقدان آموزش و اطالع ضعف

 ).۱:۱۳۸۹همكاران، 
ونداليسم يا تخريب اموال عمومي ارتباط مستقيمي با حس دروني اجحاف، ناكامي ، نارضايتي از جامعه و نهادهاي 

و باعث ايجاد حس انتقام جويي شده و با فراهم شدن كوچكترين شرايط الزم خود را در قالب  فرهنگي دارد - اجتماعي
ونداليسم در همه جا بيداد مي . شكستن شيشه اتوبوس، تلفن عمومي و نقاشي كردن در وديوار شهر نشان مي دهد

ر، آسانسورها، پارك هاي عمومي، آثار ونداليسم را روي در و ديوارهاي شه.كند و تقريباً همه شاهد عوارض آن هستند
از ديگر مظاهر ونداليسم، نوشتن و حكاكي بر روي . كيوسك هاي تلفن و به شكل وسيع در مدارس مي بينيم

ديوارهاي موسسه هاي عمومي، روي صندلي هاي اتوبوس هاي شهري و نوشتن انواع يادگاري بر روي ستون هاي 
ناني كه وسايل پارك ها يا زمين هاي بازي را تخريب مي كنند و عالئم و جوا. مكان هاي باستاني و آثار تاريخي است
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نشانه هاي جاده، درخت ها و فواره ها را از بين مي برند، تا آنجا پيش مي روند كه گاهي ابزار و وسايل مورد نياز 
  .تلفن عمومي و توالت هاي عمومي را تخريب و غير قابل استفاده مي كنند: عمومي نظير

دهد  زمانى رخ مى قع، ونداليسم نوعي انحراف رفتارى است كه با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نيست و عمومًادر وا 
شود كه با حالت اعتراض  اصطالح وندال بيشتر به كساني اطالق مي. كه فرد يا گروهى معيارهاى جامعه را رعايت نكنند

پديده ونداليسم خيلي زياد است به طوريكه جامعه شناسان اثرات منفي  .زنند به داليل مختلف دست به تخريب مي
ونداليسم را اغلب جوانان انجام مي دهند بدون آنكه بدانند اين « .اين پديده را يك معضل مهم اجتماعي مي دانند

عمل جرم است آنها اعمال خود را شوخي و مزاح و يا آتش سوزاندن مي دانند اين واقعيت كه اغلب در حين اعمال 
نداليسم چيزي دزديده   نمي شود، اين مفهوم را تقويت ميكند كه آنهاشيطنت ميكنند و آتش مي سوزانند و بزهكار و

نيستند تخريب اموال براي آنها به منزله تفريح است و در واقع اعتراضي است در مقابل نقشهايي كه مبهم تعريف شده 
  )۲۲:۱۳۸۳محسني تبريزي، (» . عياند  و اعتراضي است به موقعيت مبهم در ساختار اجتما

پديده اي به نام ونداليسم به طور كلي به هرگونه تخريب ارادي اموال عمومي، سازمان شهري، تاسيسات اجتماعي و  
رفتاري  ل هايشود و از اختال آثار هنري اطالق مي شود كه به صورت فردي يا گروهي و هدفدار و غيرهدفدار انجام مي

وجه مشترك همه تعاريف ونداليسم در . سرچشمه مي گيرد...اجتماعي، نارضايتي طبقاتي و  هاي و تربيتي، عقده
رسد كه برخي  هاست و اين نكوهيده بودن به حدي مي كاركرد منفي اين پديده و مذموم بودن آن در همه فرهنگ

اند و  ها دانسته ا و تلقيها را دشمنان آشكار جامعه و عمل آنها را نهايت گستاخي در رفتاره نظران، وندال صاحب
مقايسه تطبيقي قوانين موجود .كشورها نيز سعي كرده اند با وضع قوانيني بازدارنده با اين پديده ناهنجار مقابله كنند

نشان مي دهد از آنجا كه خصوصيت افراد وندال يا ناهنجاري هاي اجتماعي در هر كشوري متفاوت است وضع قوانين 
در قوانين جمهوري اسالمي .جه به مناسبات و شرايط خاص كشورها نيز تا حدودي متفاوت است در اين زمينه نيز با تو
قانون مجازات اسالمي، هر كس عمدا اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب  ۶۷۷ايران بر اساس ماده 

نكته قابل توجه در . سه سال محكوم مي شود ماه تا ۶تلف كند يا از كار بيندازد، به حبس از  يا به هر نحو كال يا بعضًا
اين خصوص عملكردعموم كشورها با وضع قوانين و مقررات بازدارنده در برخورد با مجرمان اين پديده ضد اجتماعي 

اين مساله را از . يا خرابكاري، كه بيشتر به قشر جوانان بر مي گردد، يكي از مسايل اجتماعي مهم است ونداليسم .است
د و هم در برخي نهم مي دانيم كه ونداليسم هم خسارات بعضاً هنگفتي بر بودجة عمومي يك كشور مي رسانآن رو م

بطور كلي، خرابكاري و ايجاد خسارت از طرف . مواقع زندگي اجتماعي و حتي روزمرة انسان را دچار اختالل مي نمايد
در اكثر كشورها، كودكان و نوجوانان با « . است كودكان و نوجوانان، امروز بصورت يك مسالة حاد اجتماعي در آمده

شكستن وسايل روشنايي معابر و جاده ها و اماكن عمومي، شكستن صندلي پارك هاي عمومي و شيشة در و پنجرة 
ساختمان هايي كه بدون سكنه بوده، همچنين كندن و ويران ساختن عاليم راهنمايي و رانندگي كه به منظور حفاظت 

سافرين و رانندگان نصب شده و پاره كردن روكش صندلي اتوبوس ها، ميني بوس ها و واگن هاي راه جان عابرين و م
در اكثر كشورها، كودكان . آهن، ساليانه ميليون ها ريال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسايل وارد مي سازند

، شكستن صندلي پارك هاي عمومي و شيشه و نوجوانان با شكستن وسايل روشنايي معابر و جاده ها و اماكن عمومي
در و پنجره ساختمان هايي كه بدون سكنه بوده، همچنين كندن و ويران ساختن عاليم راهنمايي و رانندگي كه به 
منظور حفاظت جان عابرين و مسافرين و رانندگان نصب شده و پاره كردن روكش صندلي اتوبوس ها، ميني بوس و 

روشن (  ». نه ميليون ها ريال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسايل وارد مي سازندواگن هاي راه آهن، ساليا
  )۵:۱۳۸۸پور، 
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تخريب اموال عمومي از سوي جوانان و نوجوانان داراي عوارض و پيامدهاي مادي و معنوي مي باشد اما در نگاه دقيق 
ديد؛ لذا با توجه به اينكه اكنون به دفعات شاهد تخريب تر به اين قضيه مي توان ابعاد عوارض انساني را بسيار فراتر 

اموال عمومي مانند كيوسك هاي تلفن، اتوبوس ها، كندن جاده ها، خراب كردن ديوارها، شكستن شيشه مغازه ها و به 
آمارها نشان مي دهد كه دركشورهايي چون آلمان، سوئد آسيب « .هم ريختن ورزشگاه ها از سوي جوانان بوديم

. ن وتخريب عالئم جاده ها و خيابان ها، صندلي اتوبوس ها و وسايل حمل و نقل وكيوسك هاي تلفن شايع استرساند
ميليون  ۲۰۰درصدكيوسك هاي تلفن كه در هرسال به  ۸۵شيشه اتوبوس و ۵۰۰۰در شهري چون پاريس دست كم 

ر ياكشورفقط نمي باشد خسارت اين پديده منحصر به يك شه.فرانك بالغ ميشود كه توسط وندالها خراب مي شود
محسني (» .بيش از دوميليون درسال تخمين زده شده است) NS(ناشي از ونداليسم در راه آهن هلند

  )۳۹- ۴۰:۱۳۷۹تبريزي،
بعضي از رفتارهاي بزهكارانه مربوط به سن خاصي « .در مورد جامعه ايران اطالعات آماري چنداني در دست نداريم

از زندگي جوانان ظاهر مي شود؛ براي مثال جوان تا پانزده سالگي ممكن است تخريب است و دريك زمان كوتاهي 
اموال عمومي و خصوصي و دعوا كردن را بعنوان الگوهايي از رفتار بزهكارانه در مدرسه از افراد هم سن خود فراگرفته و 

در و الكل در بين جواناني كه سن و انجام دهد اين در حالي است كه رفتارهاي بزه كارانه اي نظير مصرف داروهاي مخ
   )۱۳۰:۱۳۷۴احمدي،(» .سال بيشتري دارند معمول است

به نظر مي رسد در قرن حاضر محيط هاي نامطلوب شهري مشكالت بسياري را براي امنيت شهروندان ايجاد كرده     
بازد و جرائم باالمي رود و با گسترش اين آسيب ها، امنيت رنگ مي . و در رشد آسيب هاي اجتماعي موثر بوده اند

مردم در كنش هاي اجتماعي محتاطانه عمل كرده و با هر اتفاقي ترس و دلهره در آنان دوچندان مي شود و در نتيجه 
امنيت اجتماعي، آرامش و آسودگي خاطري است كه هر جامعه اي موظف است در زمينه . احساس ناامني مي كنند

بنابراين امنيت اجتماعي چيزي نيست . براي جامعه و اعضاي خود فراهم كند هاي شخصي، اقتصادي، سياسي و قضايي
جز حالتي از آسودگي خاطر مردم از ترس، تهديد و اضطراب و مصون ماندن جان، مال، ناموس، هويت و اعتقادات از 

 .هرگونه تهديد و تعرض

نيت شهرهاي بزرگ مي شوند، بسيارند و عواملي كه امنيت شهري را از بين مي برند و موجب تهديد يا كاهش ام    
امنيت شهري يكي از مهم ترين كيفيت  برخي فضاهاي شهري يكي از عوامل اصلي تهديدكننده امنيت شهرها هستند،

نبود اين كيفيت، مسائل متعددي را به همراه دارد كه پديده ونداليسم يكي . هاي مورد نياز براي فضاهاي شهري است
بررسي ابعاد مختلف ونداليسم ا توجه به چنين ضرورتي در سطح جامعه شهري، هدف اين تحقيق ب .از اين مسائل است

فرهنگي ،  -در شهرستان قائن، شناخت زمينه ها و عوامل گرايش جوانان به اعمال ونداليستي، مطالعه عوامل اجتماعي
هاي و راهبردها و راهكارهاي مناسب ساله مي باشد، همچنين مطالعه پيامد۳۰تا  ۱۸اقتصادي، روانشناختي گروه سني 

  .براي كاهش اين پديده در سطح جامعه شهري مورد نظر مي باشد
  

  ونداليسم نظري چارچوب

به اين نتيجه رسيده اند كه ...) و ۱۹۹۱، كالرك ۱۹۹۰، گلداستون ۱۹۸۶، فلكس ۱۹۷۳تايلر(در بسياري از تحقيقات 
كي از بارزترين و مشهود ترين گروه هاي بيگانه در جامعه معاصر هستند وندال ها و جوانان بزهكار به طور دراماتيك ي

به زعم اين صاحب نظران وندال هاي بيگانه معموالً در خانه هايي غير منضبط با والديني سردرگم و مردد و نامطمئن 
را به صورت ها و فلسفه اجتماعي خويش پرورش يافته و غالباً احساس درماندگي و احساس اجحاف خود  از ارزش
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هاي تأسيس شده در جامعه نشان  قهرآميز و پرخاشگرانه در مقابل نسل بزرگتر، صاحبان قدرت و همه نهادها وسازمان
  .مي دهند
با استفاده از مفهوم آنومي و كاربرد آن در نهاد خانواده هرگونه نا بساماني در اين نهاد را در بروز شخصيت  ۳گودويليام 

هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي خانواده نتوانند نقش هاي خود را  «معتقد است كه وي .ازدهاي بزهكار دخيل مي س
نبود  - ۱: به طرز شايسته انجام دهند خانواده در معرض گسيختگي قرار مي گيرد كه اين شرايط بوسيله عواملي چون

فقدان مادر، نقش مادرانه در خانواده  - ۲پدر در اثر فوت يا طالق يا اشتغال زياد كه نقش پدر بر دوش مادر مي افتد 
: ۱۳۸۶آزادارمكي،( .»وجود روابط عاطفي ضعيف و حتي متعارض بين اعضاي خانواده - ۳. دچار اختالل مي شود

گود به رويكردي تلفيقي روي آورده و با تركيب عوامل خرد و كالن سعي در تبيين مسئله ونداليسم دارد و به )۷۶
يا عدم بروز اين رفتار توجه كرده و اختالل در كاركردهاي خانواده موجب بروز رفتارهاي  نقش اساسي خانواده در بروز
نيز چون ويليام گود منشاء نژندي و نابهنجاري را در محيط فاميلي و  ۴اليزابت هارلوك. ونداليستي در فرزندان مي شود

سم هاي جامعه پذيري خانواده و نيز در ساختارهاي خانوادگي جستجو مي كند و آن را معلول نحوه تربيت، مكاني
كوشد با ربط رفتارهاي آسيب زاي خانواده  مي ۵ثالونول .چگونگي وكيفيت رشد شخصيت كودك در خانواده مي داند

 ثالونول.تعيين كننده هاي ساختاري رفتار بهنجار در خانواده را توضيح دهد به شكل گيري رفتارهاي نابهنجار اعضاء
ي آسيب زاي خانواده در شكل گيري رفتار بهنجار متذكر مي شود كه تجربيات اوليه زندگي در خصوص نقش رفتارها

. در تعيين چگونگي رفتار مؤثر بوده و خانواده اولين نهادي است كه زمينه و شرايط چنين تجربياتي را فراهم مي نمايد
 .جوان امري مهم و قابل توجه مي باشد ها در رفتار لذا توجه به روابط اعضاي خانواده و تأثيرات متقابل اين كنش

اين رويكرد را . هاي ارائه شده در حوزة نظريه هاي يادگيري است نمونه اي ديگر از تبين ۶نظريه همنشيني افتراقي
هاي كتاب خود با نام اصول جرم شناسي  و در نخستين ويرايش ۱۹۳۹براي نخستين بار در سال  ۷ادوين ساترلند

هاي بعدي كتاب يادشده كامل نموده  ، در ويرايش۸كرسي. به تدريج و با همكاري دونالد آرمطرح ساخته و آن را 
ساترلند رفتار بزهكارانه را ناشي از تماس با اشخاص در اثر فرآيند يادگيري مي داند كه مخصوصاً از روابط داخل  .است

عتقد است كه مردمي كه مرتكب قانون ساترلند م. شود يك گروه محدود نظير مدرسه، كوچه، محله تعليم گرفته مي
او . شكني مي شوند مطمئناً نسبت به كساني كه مرتكب قانون شكني نمي شوند ارتباط بيشتري با قانون شكنان دارند

مردم به نسبت همنشيني و «.بر اين عقيده است كه چنين وضعيتي هم براي مردان و هم براي زنان وجود دارد
ـ اولين عامل ۱.دارند كجرو مي شوند و عوامل چندي اين تاثير پذيري راتعيين مي نمايند ارتباطي كه با قانون شكنان

ـ سومين عامل نسبت تماس ۳ـ دومين عامل سن شخص مي باشد ۲. تماس زيادي است كه با ديگران برقرار مي شود
در الگوي همنشيني « )۱۶:۱۳۸۹شريفيان و همكاران،( » با كجروان جامعه در مقايسه نسبت تماس با همنوايان است

) تعريفهايي ( هاي خود با افراد جامعه  افتراقي ساترلند مدعي شده است كه افراد مستعد ارتكاب كج روي در همنشين
هاي بزهكار را قابل  هايي كه كنش را فرامي گيرند كه گاه مخالف با رفتارهاي كج روانه است به نظر او، اگر تعريف

نه اي قوي تر از تعريفهاي مخالف با رفتاركج روانه به فرد القاء شود و فرد نيز در دفعات قبول مي نماياند، با پشتوا
اورعي و همكار، (  ».احتمال اينكه مرتكب كج روي بشود بيشتر است. بيشتري با اين دسته تعاريف مواجه گردد

                                            
3 W. Good 
4E. Hurlock  
5 D. Lovenolth 
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ونت و ونداليسم در وسايل حمل در باب ونداليسم عمدتاً مبني بر تحقيقات وي در زمينه خش ۹نظريه هوبر )۷۵:۱۳۸۶
هوبر در اين تحقيقات عوامل متعددي را در بروز رفتارهاي ونداليستي مطرح مي سازد كه « . ل عمومي در اروپاستقو ن

از شايع ترين آنها جلب توجه بواسطه كمبود محبت، خودخواهي، احساس عدم تعلق به وسايل نقليه خودكار، احساس 
بنظر هوبر در . اشين بر انسان، حس انتقام جويي و داشتن شخصيت ضد اجتماعي استخودباختگي، احساس غلبه م

خود را از سوي ديگران برآورده سازند از يكسو دچار  ۱۰خانواده هائيكه كودكان نمي توانند نياز به تائيد و منظور شدن
ديگر اينگونه كودكان بواسطه ناكامي و سرخوردگي گرديده كه در اثر آن شخصيتي پرخاشگر پيدا مي كنند و از سوي 

آنكه از ديگران توجه و محبت دريافت نمي دارند، خود جاي والدين بي توجه را گرفته و خود، خود را عزيز مي دارند 
) ۱۱من اجتماعي( از طرفي توسعه و تكوين . كه اين امر احساسات خودخواهي و خودپرستي را در آنان تقويت مي كند

آنان  ۱۳وعزت نفس را در اين كودكان سلب كرده؛ خودشناسي و هويت يابي ۱۲خود پندارهدر بستري خاص مجال بروز 
بشدت مشهود  ۱۵و بحران هويت ۱۴گردد، بطوريكه در اين كودكان از خودبيگانگي دستخوش اختالل و اغتشاش مي

  )۱۶۷-۱۶۸:۱۳۸۳محسني تبريزي، ( » .است
توصيفي به تحليل ميسر مجموعه اي از متغير هاي  - عليكوشيده است با ارايه مدلي در نظريه برآيند  ۱۶كالرك.آر

كالرك با استعانت از يك رويكرد روان .متعامل اجتماعي و روان شناختي در فرآيند پيدايي رفتار ونداليستي بپردازد
رهاي شناسي اجتماعي گروهي از متغيرهايي را كه اصالتاً بيروني هستند وآنهايي كه ماهيتاً دروني اند به عنوان متغي

كالرك با قرار دادن مجموعه متغيرهاي « .در نظر مي گيرد) ونداليسم( تأثيرگذار بر رفتار بزهكارانه ) علت(مستقل 
متعامل در هشت گروه مستقل و در عين حال مرتبط در الگوي تنظيمي متغيرهاي متشكل از گروه هاي هشتگانه را 

، برخي از اين خصوصيات در تجمع هاي توده )۱۹۹۱(كبرغم كالر) ۲۰۲:۱۳۷۹محسني تبريزي، (».نمايش مي دهد
اي معطوف به خشونت و ويرانگري كه در برخي از رفتارهاي جمعي و هيجاني نظير تخريب اموال عمومي، شورش هاي 

   .خياباني،زد و خردها در محيط ورزشي و خشونت در فوتبال ديده مي شوند وجود دارند
ديدگاه تركيبي  انتردگي ابعاد موضوع مورد مطالعه باعث شد كه محققمطالعه نظريه هاي مختلف و همچنين گس

بر اساس اين مباني نظري  و  .داشته و به صورت تلفيقي از هريك از نظريه هاي مطرح مورد خاصي را استخراج كند
  حاضر قرار داده است مباحث بيان شده در گرايش به اعمال ونداليسمي مدل تحليلي زيرا مورد 
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  تعريف مفاهيم 
  ونداليسم  .۱

منظور پژوهشگر از ونداليسم يا خرابكاري مخدوش سازي، معيوب سازي و تخريب عمدي و آگاهانه اموال عمومي و 
وندال ها يا افراد خرابكار از آنجاكه  «.اين پديده را نمي توان شوخي ساده، بي خطر تلقي نمود. خصوصي مي باشد

ابودي اموال، اتالف وقت و سرمايه و مهمتر از همه ايراد صدمه وحتي مرگ انسانها مي شوند را بايد بعنوان سبب ن
اگرچه ساالنه ميليون ها مورد از  خرابكاري ها گزارش مي شود با اين حال پيش بيني مي شود رقمي . بزهكار شناخت

به عقيده صاحب نظران، رفتاري را مي توان وندال «  )۴۸:۱۳۸۳ربيعي، ( ».معادل دوبرابر مبلغ مزبور كشف نمي گردد
صدمه به چيزهايي  -۱:و ونداليسم خواند كه ضمن دارا بودن جنبه هاي خشونت و تخريب عناصر خاصي را داشته باشد

(  » .دركل هر خسارتي كه ديگران بايد آنرا جبران كنند - ۳.صدمه به اموال عمومي - ۲.كه متعلق به ديگران است
  )۱۳۸۷ي،طهماسب

  
  امنيت.۲

بنابراين معناي لغوي . است نداشتن دلهره ودغدغه است كه در لغت به معناي securesاز ريشة التين ۱۷امنيت
امنيت،رهايي از خطر،تهديد،آسيب،اضطراب،هراس،ترس،نگراني يا وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تأمين، ضامن 

  .ني استفادة بهينه از فرصتدر واقع،امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يع.است
  آنومي.۳
واژه آنومي در فارسي بي هنجاري گفته مي شود كه مهمترين معناي آن سرگرداني و سرگشتگي انسان است در برابر  

سال قبل مورد ۴۰۰يعني بيش از  ۱۹۵۱واژه آنومي در زبان انگليسي از سال « .قواعد و سنجه هاي اجتماعي رفتار
ت و در قرن هفدهم به طور مكرّر به معناي عدم توجه به قانون بخصوص قوانين الهي و مدني استفاده قرار گرفته اس

به جامعه شناسي راه يافت و از مفاهيم اساسي آن  ۱۸بكار رفته است اين مفهوم براي نخستين بار توسط اميل دوركهايم
  ).۱۶۷:۱۳۵۴اشرف، (  ».شد

                                            
17 Security 
18    Emile Durkheim 

 وضعيت زندگي

 فرايند جامعه پذيري 

هاي تربيتي و تجارب زندگي  محيط

تيونداليس اعمال   

 بحران ها و وقايع زندگي

 يادگيري رفتار پرخاشگرانه

 تأثير گروه بر فرد

وضعيت اجتماعي، اقتصادي 

 امنيت شهري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۲۱  
 

 

 

  جامعه پذيري.۴
هاي گروهي اجتماعي است يا  ، هنجارها و نگرش ها ارزش زي و همنوايي فرد باجامعه پذيري به معناي همسافرايند

اي اجتماعي الزم براي ه به مفهوم ديگر ، اجتماعي شدن فراگردي است كه به واسطه آن ، هر فرد ، دانش و مهارت
  . كند مشاركت مؤثر و فعال در زندگي گروهي و اجتماعي را كسب مي

  شهرنشيني.۵
هاي انساني بوجود مي آيد كه حاصل  گاه تغييراتي در سازمان اجتماعي سكونت شهرنشيني فرايندي است كه در آن 

 -هايي در ساخت اجتماعي هرنشيني دگرگونياز نظر سازماني، در ش. افزايش، تمركز و تراكم جمعيت مي باشد
در اين جريان تغييراتي را در ساخت فضاي داخلي شهرها بوجود مي . اقتصادي و كاركردهاي جمعيتي ظاهر مي شود

دگرگوني در  -۲مهاجرت مردم از حوزه هاي روستايي به شهري -۱: هرنشيني داراي دو خصيصه اصلي استش. آورد
احمدي . تازه اي را سبب مي شود هري، به همراه تغيير در ارزشها، نگرشها كه رفتارهايسبك زندگي، روستايي به ش

  )۱۳۸۸خراساني،
  مبلمان شهري.۶

مبلمان شهري از جمله مؤلفه هاي مطرح در طراحي شهري و به عنوان جزئي از كل شهر، تعريف كننده هويت و 
مبلمان شهري به حدي است كه حتي از معماران در دنياي كنوني اهميت طراحي تجهيزات و . ساختار شهري است

شهر يك اثر هنري « .فعال در زمينه طراحي صنعتي جهت طراحي و اجراي مبلمان و تجهيزات شهري دعوت مي شود
بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد جمعيتش دارد هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي دلنشين و 

فضاي شهري محلي است كه مردم بيشترين وقت خود را در آن . در آن زندگي مي كنند راحت براي مردمي است كه
وايجاد امكانات  ءسپري كرده؛ حداكثر ارتباط را با يكديگر و پيرامون خود برقرارمي سازند بنابراين آرايش فضا

  )۱۳۸۸احمدي خراساني،يار  ( ».وتسهيالت الزم در آن از اهميت ويژه اي برخوردار است
  
  يشينه تحقيقپ

  

همه (اتيولوژي، آسيب شناسي پديده ونداليسم، اپيدميولوژي  "در پژوهشي به بررسي) ۱۳۷۴(محسني تبريزي  
بررسي وضع موجود ونداليسم در تهران با  - ۱: اهداف پژوهش مذكور «. پرداخته است "آن در تهران) گيرشناسي

اتيولوژي يا شناخت علل و انگيزه هاي  - ۲و تداوام ونداليسم عنايت به ابعاد، انواع، دامنه،ميزان، فراواني، شيوع 
گردآوري،تنظيم -۴اپيدميولوژي يا فراگيرشناسي ونداليسم درتهران و برخي از شهرهاي بزرگ جهان  -۳ ونداليسم

ر وتدوين تئوري هاي موجود در باب ونداليسم و بزهكاري نوجوانان با هدف ارائه مدل نظري جهت مطالعه ونداليسم د
با توجه به نتايج بدست آمده اين پژوهش در ماه هاي مختلف سال متغير بوده و در ماه مرداد به علت گرماي  .تهران

شديد، تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و فقدان امكانات الزم به منظور پركردن اوقات فراغت، رفتارهاي ونداليستي به اوج 
درصد از مددجويان وندال مورد تنبيه ۶۰غاز مي كند و نزديك به مي رسد و در خاتمه فصل تابستان مسير نزولي آ

درصد والدين خود را بي بند وبار و  ۴.۴۴بدني و يا فرار از مدرسه قرار داشته اند و نزديك به نيمي از مددجويان وندال 
ه آماري اين پژوهش جامع. درصد احساس ستيز با والدين خود داشته اند۹.۴۸سهل انگار انگاشته و حدود نيمي از آنها 

در اين پژوهش براساس اهداف ذكرشده تمامي .سال در شهر بزرگ تهران بوده است ۱۵-۲۵نوجوانان و جوانان بين 
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جنبه هاي پديده ونداليسم مورد نظر بوده و با توجه به نتايج كه خالصه اي بيان گرديد توانسته تا حد ممكن پديده 
  )۱۳۷۴محسني تبريزي،(»  .ونداليسم را مورد بررسي قرار دهد

اين تحقيق با « . پرداخته است "مباني نظري و تجربي ونداليسم "در تحقيقي به بررسي ) ۱۳۷۹(محسني تبريزي  
نوجوان  ۴۰۳سال كه جامعه آماري آن  ۱۰-۲۵نفر وندال بين سنين  ۱۹۲استفاده از تكنيك پرسشنامه هدايت شده از
ويژگي هاي وندال بوده و  مي خواسته ويژگيهاي آنان را با جوامع ديگر و جوان به عمل آمده است و در پي بررسي 

نتايج حاكي از آن بوده كه وندال هاي تحت مطالعه از حيث پايگاه اجتماعي و اقتصادي والدين، گروه .مطابقت دهد
ارها با سني، جنسيت، وضعيت مهاجرت، وضعيت آموزشي، مطلوبيت شرايط خانوادگي، خلق و خو ، انتظارات و رفت

نتايج بدست آمده از كاربرد مدل تبييني و تحليلي از طريق . متفاوت بوده اند... نوجوانان و جوانان غير وندال و
رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير نيز نشان مي دهد كه ميل به ونداليسم متأثر از عوامل متعددي است كه در 

احساس بي هنجاري، اجحاف، اختالل در : ه از جمله علل مي توان بهشبكه اي از روابط علّي با يكديگر به سرمي برندك
حضوري و تكنيك -پرسشنامه هاي كتبي. روابط و شرايط خانوادگي، آموزشي و رضايت فرد از زندگي اشاره نمود
  )۱: ۱۳۷۹محسني تبريزي،(» مشاهده مستقيم از مهمترين ابزار گردآوري اطالعات در اين پيمايش بود

تحليل محتواي ديوار نويسي كالس هاي درس دانشگاه شهيد  "در تحقيقي به بررسي ) ۱۳۸۲(كاران مقصودي و هم
متغير موردنظر اين پژوهشگران بررسي و شناسايي مطالب درج شده بر ديوار كالس هاي . پرداختند "باهنر كرمان

اي كالس هاي درس دانشگاه هاي واحد تحليل اين پژوهش شامل كليه ديواره. دانشگاه شهيد باهنر كرمان بوده است
يافته هاي . مهندسي از دانشگاه باهنر كرمان و دانشكده پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي مي باشد -ادبيات، فني

نفر ۳۸پژوهش نشان مي دهد كه زنان بيش از مردان از طريق موضوعات عشقي مورد خطاب قرار گرفته اند كه حدود 
  )۱۳۸۲مقصودي و همكاران،. (ديوارنويسي ها هستند نفر زن نويسندگان اين ۳۲مرد و 

در اين مقاله « . پرداختند "پديده ونداليسم به صورت ديوارنويسي "در تحقيقي به بررسي) ۱۳۸۴(مهرابي و همكاران 
به منظور بررسي و شناسايي مطالب درج شده بر ديوار كالس هاي دانشگاه شهيد باهنركرمان تدوين شده است و 

پژوهش تحليل محتواي نوشته هاي روي ديوارها بوده كه سعي شده در قالب مفاهيمي چون زندگي،عشق، هدف اصلي 
روش تحقيق اين مقاله مشاهده غير مستقيم است بدين  .ارزشها و هنجارها باشد) مرد و زن(ارتباط بين دو جنس

فيش هايي منتقل گشته سپس  پس از مشاهده بر روي) مطلب ۲۰۴۷شامل(معني كه مطالب موجود بر روي ديوارها 
واحد تحليل اين . با بهره گيري از تكنيك تحليل محتوا برجسب موضوع طبقه بندي شده و تجزيه و تحليل شده اند

مهندسي از دانشگاه باهنر كرمان و  - پژوهش شامل كليه ديوارهاي كالس هاي درس دانشگاه هاي ادبيات، فني
يافته هاي پژوهش نشان .مي باشد حجم نمونه با جامعه آماري يكسان استي از دانشگاه علوم پزشگي كدانشكده پزش

نفر ۳۲نفر مرد و ۳۸مي دهد كه زنان بيش از مردان از طريق موضوعات عشقي مورد خطاب قرار گرفته اند كه حدود 
  )۱۳۸۴مهرابي و همكاران ،(» زن نويسندگان اين ديوار نويسي ها هستند

تخريب گرايي . پرداختند "خشونت و پرخاشگري در فوتبال و راه هاي كنترل آن "سيبه برر) ۱۳۸۵(بيگي و همكاران 
ونداليسم يا تخريب گرايي پديده اي . يا ونداليسم از عوارض سرخوردگي، درماندگي، مورد اجحاف قرار گرفته است

. ايران شناخته نشده است است كه امروزه در مناطق فراواني از جهان شيوع پيدا كرده و متأسفانه اين پديده هنوز در
گرچه سابقه اين پديده به .ديوار نويسي نيز از جمله اعمال تخريبي است كه به اموال و سرمايه ملي صدمه مي زند

هدف از اين پژوهش، شناخت پديده ونداليسم به صورت ديوارنويسي و صندلي نوشته « .دوران غارنشيني برمي گردد
و تصاوير ترسيم شده بر روي ديوارها و ساير موارد مي باشد كه اين پژوهش با در مدارس متوسطه و مطالعه اشكال 
براساس يافته هاي تحقيق، نتيجه گرفته شد كه ديوارنويسي در مدارس پسرانه . روش تحليل محتوا صورت گرفته است
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شهر كرمان در  دبيرستان ۱۰جامعه آماري كليه ديوارها و صندلي هاي كالس درس .بيشتر از مدارس دخترانه است
  )۱۳۸۵ي و همكاران ،كبي(» مورد ارزيابي بوده است ۸۴سال 

توصيف جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ونداليسم واوباشگري در  "در تحقيقي به بررسي) ۱۳۸۶(قاسمي و همكاران 
اوباشگري هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدلي است كه در آن متغيرهاي ونداليسم و . پرداختند "ورزش فوتبال

متغير وابسته را تشكيل مي دهند و برخي متغيرهاي پيش وضعي رعايت از عوامل وضعيتي، استفاده از رسانه هاي 
روش مطالعه توصيفي و از نوع . جمعي و قرار گرفتن در جماعت انبوه تماشاگران متغيرهاي مستقل تعريف شده اند

هزار تماشاگر بازي فوتبال ميان دو تيم استقالل و ۸ز حدود جامعه آماري عبارت است ا« . پيمايشي و همبستگي است
نتايج مطالعه نشان مي .نفر از همان تماشاگران مي باشد۳۸۴و نمونه آماري  ۱۳۸۶فروردين  ۱۰پرسپوليس در تاريخ 

هيجان طلبي، عقده گشايي، نزاع، تيم گرايي، از هم گسيختگي رواني : دهد كه در مجموع چندمتغير فرعي شامل
به طور معنا داري واريانس متغيرهاي ... نواه، تأثير پذيري از گروه هم ساالن، تماشاي فيلم هاي خشونت آميز وخا

  )۱۳۸۶قاسمي و همكاران،( »ونداليسم و اوباشگري را تبيين مي كنند
. ته اندپرداخ "جامعه شناختي ناهنجارهاي اجتماعي در حيطه وظايف شهرداري "به بررسي) ۱۳۸۶(اورعي و همكاران 

اين . پديده اجتماعي جديد است كه در جوامع مختلف ظهور و بروز پيدا كرده است ) Vandalism( "ونداليسم "
 -۱:اهداف اين تحقيق به صورت زير ترسيم  مي گردد « .پديده ناسازگاري نوجوانان و كودكان با محيط اجتماعي است
طبقه  -۲.ر مشهد و تعيين نسبت آنها در بين شهروندانتوصيف انواع نابهنجاري هاي قلمرو خدمات شهري در شه

شناسايي و  - ۳....خدمات شهري برحسب سن، جنس، تحصيالت و شغل و  وبندي انواع نابهنجاري هاي مربوط به قلمر
شناسايي عوامل موثر بر رفتارهاي  - ۴.توصيف انگيزه هاي نابهنجاري هاي قلمرو خدمات شهري در بين اقشار گوناگون

  . جارنابهن
كم  - ۲انواع نابهنجاري هاي مضر به شهرداري در شهر مشهد كدامند و نسبت هركدام چقدر است؟ -۱:سواالت تحقيق 

و كيف انواع نابهنجاري هاي مورد نظر در بين اقشار و سنين گوناگون و در بين دو جنس، در شهر مشهد چگونه 
مهم ترين  عوامل موثر بر رفتارهاي نابهنجار كدامند؟ - ۴انگيزه نابهنجاري در بين اقشار گوناگون چيست؟ - ۳است؟

بين احساس ناكامي  -۲.و رفتار ونداليستي رابطه وجود دارد) احساس بي هنجاري(بين آنومي  -۱: فرضيات اين تحقيق
به  بين عدم تعلق - ۴.بين احساس اجحاف و رفتار ونداليستي رابطه وجود دارد -۳.و رفتار  ونداليستي رابطه وجود دارد

بين نياز به تاييد اجتماعي و رفتار ونداليستي رابطه وجود  - ۵.وسايل عمومي و رفتار ونداليستي رابطه وجود دارد
بين ميزان ارتباط با گروه كجرو و رفتار  - ۷.تمايل به گروه كجرو و رفتار ونداليستي رابطه وجود دارد بين - ۶.دارد

بين سن  -۹.ط با گروه كجرو و رفتار ونداليستي رابطه وجود داردبين شدت ارتبا -۸.ونداليستي رابطه وجود دارد
الگوي : چهارچوب نظري  اين تحقيق بر پايه نظرياتي چون.ارتباط با گروه كجرو و رفتار ونداليستي رابطه وجود دارد

، نظريه همنشيني افتراقي، نظريه هاي ناكامي ، احساس اجحاف و پرخاشگري، مدل موزر، تفريح، پديدة گوله برفي
است مطابق معيارهاي طبقه بندي روش هاي تحقيق ) survey(روش تحقيق حاضر پيمايشي .ونداليسم هوبر مي باشد

جامعه آماري پژوهش حاضر . از حيث سطح تحليل خرد مي باشد ،پهنا نگر, در علوم اجتماعي، از حيث دامنه مطالعه
حجم نمونه مورد نياز با نظر .ر شهر مشهد مي باشندساكن د ۱۳۸۶سال در سال  ۱۵-۳۴نوجوانان و جوانان بين 

  )۱۳۸۶اورعي و همكاران،( »نفر تعيين شد ۶۰۰كارفرما 
با پديـده ونداليسـم    پژوهش نشان دهنده برخوردهاي متفاوت عبررسي كارهاي انجام شده در زمينه موضودر مجموع  

، ۱۳۸۴، مهرابـي  ۱۳۸۸راي نمونـه قاسـمي   روش مورد استفاده در بررسي ونداليسم در حيطه پژوهش حاضـر بـ  . است
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برخي پژوهش ها نشان دهنده تأثير ونداليسم بر جامعـه و زنـدگي افـراد    . به روش توصيفي بوده است ۱۳۸۲مقصودي 
  ).۱۳۸۶، اورعي ۱۳۷۹، محسني تبريزي ۱۳۷۴محسني تبريزي (جامعه مي باشد براي نمونه 

  
  فرضيه هاي تحقيق

  .ر باشد گرايش به اعمال ونداليستي پايين تراستهرچه فرايند جامعه پذيري بيشت -۱
 .هرچه متون مشاهده شده تخريبي در فضاهاي شهري باشد، گرايش فرد به اعمال ونداليستي بيشتر است -۲
 .هرچه  تعداد رفتارهاي تخريبي در سطح شهر ملموس تر باشد بيشتر به اعمال ونداليستي گرايش دارد -۳
 .داليسمي ارتباط متقابل داشته باشد بيشتر تمايل به انجام اعمال ونداليسمي داردهرچه افراد بيشتر  با گروه هاي ون -۴
 .هرچه وضعيت زندگي افراد نابسامان تر باشد گرايش به اعمال ونداليسمي بيشتر خواهد بود -۵
 .هرچه وقايع زندگي فرد نابسامان تر باشد گرايش به اعمال ونداليستي بيشتر است - ۶
 .اد نامناسب تر باشد گرايش به اعمال ونداليستي بيشتر استهرچه محيط هاي تربيتي افر -۷
 .هرچه موقعيت اقتصادي افراد نابسامان تر باشد گرايش به اعمال ونداليستي بيشتر است  -۸
 .هرچه گرايش به سمت شهرنشيني در حال افزايش باشد پس گرايش به اعمال ونداليستي بيشتر خواهد بود   -۹

 .ايين تر باشد پس گرايش به اعمال ونداليستي آن ها بيشتر استهرچه وضعيت اجتماعي افراد  پ- -۱۰
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  روش تحقيق 
تحقيق پيمايشي دشوارترين تحقيق « پروژه حاضر پيمايشي است يعني پيمايش از نوع ميداني مي باشد روش تحقيق 

ق پيمايش مي توان از طري. در ايران پاسخها عمداً هنجاري است. است زيرا بيرون كشيدن واقعيت از افراد دشوار است
هاي فرد باشد  ها و ساير اطالعاتي كه درباره صفت ها، كنش ها، نگرش داده هاي بسيار گسترده اي  در باب ارزش

  . مي باشد - سوال باز و بسته ۲۸داراي  -تكنيك مورد استفاده جهت گردآوري اطالعات پرسشنامه .گردآوري كرد
شرايط آنها را بررسي كند و متغيرهاي تحقيق را بر روي آنها مورد  كليه افرادي كه محقق مي خواهدجامعه آماري 

( ساله شهر قائن  ۱۸-۳۰سنجش قرار دهد را جامعه آماري تحقيق مي گويندجامعه آماري اين پژوهش جوانان 
مي باشد كه مي خواهيم متغيرهاي اين تحقيق را بر روي آنها  ۸۵براساس آخرين سرشماري سال ) نفر ۱۴۰۰۰
  شان تأثيرگذار است يا خير؟ ها و عمل كنيم و بسنجيم كه آيا اين متغيرها بر روي آن آزمايش

گاهي اوقات مي توان چارچوب نمونه گيري را به گروه ها و طبقه هايي از افراد و نمونه گيري را جداگانه در داخل هر 
 زماني بندي مطبق، طبقه روش از .طبقه اجرا كرد اين طرح نمونه گيري را نمونه گيري طبقه بندي شده مي نامند

در اين تحقيق از شيوه طبقه .باشد شده تشكيل طبقه يا اليه گروه، تعدادي از ما آماري جامعه كه شود مي استفاده
از اين شيوه زماني در تحقيقات استفاده مي شود كه جامعه آماري ما از تعدادي . استفاده مي شود) مطبق( بندي 

در اين تحقيق براي طبقه بندي افراد از دو متغير جنسيت و تحصيالت كه مد . يل شده باشدگروه، اليه يا طبقه تشك
 ۱۹نظر محقق بوده  استفاده مي شود و براي بدست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گيري بوسيله فرمول كوكران

درصد بعنوان ۵چنين نفر مي باشد هم۳۷۳نفر جامعه آماري  ۱۴۰۰۰مقدار حجم نمونه براساس .استفاده شده است
  .احتمال خطا در نظر گرفته شده است

  
 

 يافته ها 

در بخش اول به توصيف داده ها پرداخته شد و در بخش . در دوبخش يافته هاي توصيفي و تبييني مطرح شده است
  .شددوم با ارائه جداول تبييني و استفاده از آزمون هاي آماري مناسب به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته 

  توصيفي داده هاي )الف
درصد را زن تشكيل  ۴۹درصد را مرد و ۵۱بررسي داده هاي بدست آمده نشان داد كه از كل پاسخگويان مورد بررسي 

درصد نيز  ۵/۴۳درصد آنها مجرد و  ۵/۵۶سال قرار دارند و  ۲۵تا ۲۳درصد در گروه سني  ۲۵مي دهند و در اين بين 
جزئيات بيشتر در ارتباط با ويژگي نمونه . تحصيالت با مدرك ديپلم مي باشند درصد داراي ۵/۵۱متأهل هستند و 

 .مورد بررسي در جدول شماره يك مشهود است

  
  جمعيت شناختي -توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ويژگي هاي اجتماعي: ۱جدول شماره 

  درصد نسبي  فراواني  طبقات  متغير

  
  جنسيت

  ۵۱  ۹۸  زن
  ۴۹  ۱۰۲  مرد

                                            
19 Cochran 
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  سن

  ۲۳  ۴۶  ۲۰تا۱۸

  ۵/۱۴  ۲۹  ۲۲تا۲۰
  ۲۵  ۵۰  ۲۵تا۲۳
  ۲۴  ۴۸  ۲۸تا۲۶
  ۵/۱۳  ۲۷  سال به باال۲۹

  

  وضعيت تأهل
  ۵/۵۶  ۱۱۲  مجرد
  ۵/۴۳  ۸۷  متأهل

  
  

  تحصيالت

  ۱  ۲  ابتدايي
  ۵/۴  ۹  راهنمايي
  ۵/۵۱  ۱۰۳  ديپلم

  ۲۰  ۴۰  فوق ديپلم
  ۵/۲۰  ۴۱  ليسانس

  ۵/۲  ۵  فوق ليسانس و باالتر
  
  فرضيه هاآزمون ) ب

با توجه به . جدول زير نتايج حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده جهت بررسي فرضيات تحقيق را نشان مي دهد
  .سطح سنجش متغيرها از آزمون مناسب استفاده شد

  
  

  نتايج حاصل از آزمون متغيرهاي مورد بررسي: ۲جدول شماره 

 داريطح معنيس  مقدار آزمون  نوع آزمون متغير وابسته  متغير مستقل

همبستگي   ونداليسم  مشاهده تخريب
  پيرسون

۳۱۹/۰  ۰۰۰/۰  

  ۰۰۶/۰  ۳۴۰/۳  تحليل واريانس  ونداليسم  متن هاي مشاهده شده

  ۰۰۰/۰  ۱۸۸/۷  تحليل واريانس  ونداليسم  تعداد موارد مشاهده شده

 ۰۰۰/۰  ۵۲۹/۸  تحليل واريانس  ونداليسم  عمل فرد
همبستگي   ونداليسم  رفتارگروه

  پيرسون
۳۴۷/۰  ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰  ۲۴۹/۶  تحليل واريانس  ونداليسم  واكنش فرد
همبستگي   ونداليسم  وضعيت زندگي

  پيرسون
۱۸۰/۰  ۰۱۱/۰  

همبستگي   ونداليسم  موقعيت اجتماعي
  پيرسون

۲۵۸/۰  ۰۰۰/۰  
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همبستگي   ونداليسم  شهرنشيني
  پيرسون

۱۴۱/۰  ۰۴۶/۰  

همبستگي   ونداليسم  وضعيت اقتصادي
  پيرسون

۳۴۸/۰  ۰۰۰/۰  

 
. ساله شهرستان قائن پرداخته است ۳۰تا  ۱۸تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر پديده ونداليسم در بين جوانان  در اين  

سنجش و واحد و سطح  سطح تحليل. روش تحقيق در اين پژوهش، كمي و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است
باتوجه به نتايج جداول توصيفي و استنباطي مي توان بيان كرد  .ساله مي باشند ۳۰تا   ۱۸خرابكار بين فرد اتحليل آن 

  :كه
زيرا افراد با ديدن . مشاهده تخريب و انجام عمل ونداليستي پرداخته و رابطه معني دار اين دومتغير اثبات شده است

همان مورد يا  هاي فردي خود اقدام به تخريب مانند عمل تخريب آن عمل را يادگرفته و متناسب با اعتقاد و ارزش
  .شديدتر و شايد كمتر بپردازند

فرضيه دوم كه به بررسي متن هاي مشاهده شده و رابطه آن با ونداليسم پرداخته ورابطه معني دار اين دو متغير معلوم 
اثبات شده است زيرا افراد با ديدن متن هاي نوشته شده بر روي اماكن و اموال عمومي اقدام به نوشتن متن هاي 

  .مشابه همان متني كه ديده اند يا در نظر دارند مي پردازند ديگري
بر اساس فرضيات سوم كه به بررسي موارد مشاهده شده به ترتيب اولويت و تأثير آن بر ونداليسم پرداخته و رابطه 

ه و سعي دارند معني دار آنها تائيد شده است زيرا افراد با ديدن هريك ار موارد تخريب تحت تأثير اين موارد قرار گرفت
  .با داليلي كه براي خودشان منطقي مي باشد اقدام به تكرار آن عمل يادگرفته شده نمايند

و براساس آزمون مورد استفاده رابطه  به بررسي رابطه ي عمل تخريب فرد و اعمال ونداليستي پرداخته فرضيه چهارم
ديگران تأثير دارد و باعث شدت يافتن اين تخريب ها  ي معني دار بين آنها تائيد شده است، زيرا تخريب توسط فرد بر

  .در جامعه مي شود
فرضيه پنجم كه به بررسي رابطه ي تأثير رفتار گروه بر فرد و عمل ونداليستي پرداخته و با توجه به آزمون مورد 

د كه گروه از اعضاي استفاده رابطه ي معني داري بين آنها وجود دارد زيرا عضويت در گروه باعث انجام اعمالي مي شو
خود مي خواهد هرچند ممكن است اين اعمال مطابق با ارزشهاي جامعه نباشد كه يكي از اين موارد ونداليسم است 

  . كه تحت تأثير روابط بين گروهي ايجاد مي شود
مون فرضيه ششم به بررسي رابطه ي واكنش فرد نسبت به خرابكار و عمل ونداليستي پرداخته و برطبق نتايج آز

استفاده شده رابطه معني دار بين آنها تائيد گرديده است زيرا وقتي فرد در مقابل عمل خود هيچ واكنشي را مشاهده 
  . نكند بيشتر اقدام به انجام آن عمل مي كند

به بررسي رابطه ي بين وضعيت زندگي فرد و اعمال ونداليستي پرداخته است وگفته شد كه هرچقدر فرضيه هفتم 
و بر طبق نتايج آزمون استفاده شده رابطه  دگي فرد باالتر باشد اعمال ونداليستي كمتري انجام خواهد دادوضعيت زن

  .بين آنها تأئيد گرديد
و با توجه به نتايج ازمون  بررسي رابطه ي بين موقعيت اجتماعي فرد و اعمال ونداليستي پرداخته فرضيه هشتم به

ا اثبات شده است زيرا هر چقدر موقعيت اجتماعي فرد در جامعه باالتر باشد مورد استفاده رابطه معني دار بين آنه
  . كمتر اقدام به اعمال ونداليستي مي كند
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و معني داري  فرضيه نهم كه به رابطه ي بين شهرنشيني و افزايش جمعيت با اعمال ونداليستي مي پردازدبراساس 
به دليل افزايش مهاجرت و تفاوت بين فرهنگ ها  اين رابطه مشخص شده است هر شهرهاي بزرگ و پر جمعيت

  .از روستاها و شهرهاي كوچك و با جمعيت بسته مي باشد يشترتخربي هاي ونداليستي ب
و با توجه به نتايج آزمون مورد  فرضيه دهم به بررسي رابطه ي وضعيت اقتصادي فرد و اعمال ونداليستي پرداخته 

بات شده است زيرا وضعيت اقتصادي فرد بر انجام عمل ونداليستي تأثيرگذار است و استفاده رابطه معني دار بين آنها اث
هرچقدر وضعيت اقتصادي فرد پايين تر باشد از موقعيت اجتماعي پايين تري در جامعه برخوردار است و اعمال 

  .ونداليستي بيشتري را انجام مي دهد
ها به طبقه خاصي  وندال: شده در تحقيق اينگونه جواب داد با توجه به بررسي هاي انجام شده مي توان به مباحث ياد

يك خرابكار اعمال ناهنجار خود را در . پردازند هاي مشخص از شهرها به خرابكاري نمي تعلق ندارند و تنها در محدوده
ها و  رهنگتوان ادعا كرد وجود خرده ف با اين حال، مي. شود گذارد و محدوديتي قائل نمي همه جاي شهر به نمايش مي

در حقيقت . كند ها و ونداليسم در آن قسمت كمك مي مهاجرنشيني در يك محدوده مشخص شهري به افزايش وندال
اين پديده قشر  .شود طبقات مختلف اجتماعي و افزايش فاحش فاصله ميان خاستگاه عمده ونداليسم محسوب مي

جوانان ديده مي شود وافراد ديگر ميانساالن و كهن ساالن خاصي را مدنظر ندارد ولي بيشتر از همه در بين نوجوانان و 
بدليل مشغله فكري و تجاربي كه در زندگي دارند به انجام چنين اعمالي مبادرت نمي ورزند و حتي سعي در كاهش 

  .اين موارد دارند
  نتيجه گيري

فتارهاي شهرنشيني در سطح جامعه شهري را بايد نوعي هرج و مرج طلبي شهري و ضد ر تخريب اموال عمومي
دانست كه امروزه در سطح جوامع  ناشي از عوامل فشار و محروميت هاي اجتماعي، ناكامي ها، از خود بيگانگي ها و 

در سطح جوامع شهري ، شهر را بي امنيتي اجتماعي  نابهنجار اين رفتار  امروزه.  در حال افزايش مي باشد... آنومي و
داراي  گروه هاي جواناز سوي  چنين تخريبي. روبرو كرده است متقابل شهريو فرسايش بي اعتمادي در روابط 
عدم فرايند جامعه پذيري و تربيت صحيح در خانواده و مدرسهف ارتباط است،  عوارض و پيامدهاي مادي و معنوي

نامه هاي فرهنگي افراد خرابكار با گروه هاي منحرف، وجود منزلت هاي اجتماعي و اقتصادي پايين اين افراد، فقدان بر
و جذاب براي جوانان در سطح جامعه، در راستاي پركردن اوقات فراغت، برخوردار بودن از مشكالت رواني و ناكامي و 

باعث بروز پيامدهاي منفي از جمله ... پرخاشگري در بين نوجوانان و جوانان از سوي خانواده و نهادهاي اجتماعي و
لذا ارائه راهبردها و راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي تاحدي مي تواند به . استگرايش به اعمال ونداليستي گرديده 

  . كاهش اين رفتارهاي مخرب اثر گذار باشد، بر اين منوال  در سطور ذيل به برخي از اين پيشنهادها خواهيم پرداخت
  

   هاپيشنهاد
، در اين مقاله سعي براين است ضمن با توجه به خسارت هاي مالي و غير مادي كه پديده ونداليسم به همراه دارد

بررسي اصول موثر در ارتقاء كيفيت امنيت و كاهش ونداليسم در فضاهاي شهري، راهكارهاي اجرايي و عملياتي 
  . طراحي فضا به منظور كاهش پديده ونداليسم شرح داده شود

  .آموزش فرهنگي و اجتماعي به شهروندان جهت آشنايي با پيامدهاي تخريب شهري •
ارت پايدار و مستمر نيروي انتظامي در سطح شهر جهت برخورداري فيزيكي و فرهنگي با اين تخريب نظ •
  .گران

  .فقدان قوانين و دستور العمل هاي قضايي و مديريت شهري جهت جريمه و كاهش اين پيامد شهري •
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  .يامد منفيعدم دقت و توجه مسئولين و مديران شهري در برنامه هاي مديرت شهري خود نسبت به اين پ •
  .حمايت الزم از پروژه ها و تحقيقات جامعه شناختي و روانشناختي در سطح شهر براي كاهش اين پيامد •
 .آموزش سواد رسانه اي به شهروندان نسبت به فرايند جامعه پذيري مشاركت شهري •

 .فقدان تبليغات فرهنگي و اجتماعي در راستاي كاهش تخريب هاي شهري •

 .ارآ در جهت درمان و پيشگيري معضي ونداليسم متناسب با هر جامعهبرنامه ريزي جامع و ك •

ام وسايل مورد استفاده عموم براي مقابله با ونداليسم و استفاده از مواد اوليه كه قابليت كافزايش و استح •
 .شكستن و سوزاندن سريع را ندارند

هاي زيبا كمتر اقدام به تخريب  كانازي فضاهاي عمومي و شهري براي اينكه افراد با ديدن مسبهبود و زيبا  •
 .آنها مي كنند
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