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Abstract 

The aim of this study was to investigate the social factors affecting the 
occurrence of vandalism among high school students (case study, Shush county). 
Theoretically, Sutherland's relative relationship theory, Howard-Weehlin's theory, 
Durkim's anomie theory, Merton's structural pressure and Hirashi's social bond and 
The Good Family structure have been used to investigate the hypotheses. The 
research method of this paper is quantitative and survey. The sample size was 400. 
According to Morgan table for the statistical population of 2400 people, the sample 
size should be considered 331 people, but in order to be more accurate, the sample 
size in this study is 400 people. SPSS software version 22 was used to analyze the 
data. To analyze the data, central tendency, dispersion and regression indices were 
used at the descriptive level and correlation and regression methods were used at the 
inferential level. The results of this study showed that variables such as self-esteem, 
financial pressure, labeling, family control and supervision, adherence to religious 
values and social norms and laws, emotional poverty, the use of mass media and the 
type of content transmitted from the media have a significant relationship with 
vandalism. The results of regression analysis also showed that among these seven 
independent variables, variables of labeling, family control and supervision, 
adherence to religious and legal values and norms, media use and emotional poverty 
had a significant effect on the vandalism behaviors of male adolescents and were 
able to explain 54% of the variance of vendalistic behaviors. Also, among these 
variables, emotional poverty variable had the greatest effect on adolescents' social 
behaviors. 
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 چکیده
 رستانیدبوندالیسم در بین دانش آموزان مقطع  وقوع برهدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر 

 نسبی ساترلند، نظریه کلوارد واوهلین، ارتباطی تئور. به لحاظ نظری از باشد یم( شوش شهرستان ،مطالعه مورد)
ساختاری مرتن و پیوند اجتماعی هیراشی و ساختار خانواده گود جهت بررسی  فشار آنومی دورکیم، هینظر
 نفر بوده است. 622. حجم نمونه باشد یمروش تحقیق این مقاله کمی و پیمایشی  استفاده شده است. ها هیفرض

 منظور به نفر در نظر گرفته شود، اما 999نفری حجم نمونه باید  0622بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری 
ها از  داده لیوتحل هیتجزنفر در نظر گرفته شده است. به منظور  622دقت بیشتر حجم نمونه در پژوهش حاضر 

گرایش مرکزی،  یها ها، در سطح توصیفی از شاخص داده لیتحل یبرااستفاده شده است.  00نسخه  Spss افزار نرم
 پژوهش نیاز احاصل  جی. نتادیردگاستفاده  نروش همبستگی و رگرسیواز  یستنباطپراکندگی و در سطح ا
های  ، فشار مالی، برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزشنفس عزتنشان داد که متغیرهای 

جمعی و نوع محتوای منتقل شده از  های مذهبی و هنجارها و قوانین اجتماعی، فقر عاطفی، میزان استفاده از رسانه
ها با وندالیسم رابطه معناداری دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از میان این متغیرهای  رسانه
ها و هنجارهای  ، متغیرهای برچسب خوردن، کنترل و نظارت خانوادگی، پایبندی به ارزشگانه هفتمستقل 

ها و فقر عاطفی تأثیر معناداری بر رفتارهای وندالیسمی نوجوانان پسر  فاده از رسانهمذهبی و قانونی، میزان است
درصد از واریانس رفتارهای وندالیستی را تبیین کنند. همچنین از میان این متغیرها، متغیر  16اند  اند و توانسته داشته
 اشته است.رفتارهای وندالیستی نوجوانان د بر ارتکابی بیشترین تأثیر را فقر عاطف

 

های و هنجارها، کنترل و نظارت خانوادگی،  به ارزش وندالیسم، فقر عاطفی، پایبندی :ها هكلیدواژ
 .نوجوانان
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 مقدمه
بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهاد و متخصاص   

اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انساانی ساهم باه سازایی دارد،      ؛در آن جوامع بستگی دارد

باشاد. یکای از ایان مساائل کاه سااانه خساارت         ی ارتکاب جرم و وندالیسم و بزهکاری می پدیده

سازد، وندالیسم است. با نگاهی کوتاه به اماکن عماومی   فراوانی را به اماکن عمومی جامعه وارد می

هاا و باه    های تلفن، صندلی اتوباوس  عمومی از قبیل کیوسک اموالریب و محیط مدارس، شاهد تخ

هااا، میااز و صااندلی ماادارس، شاایرآات، تخریااب    ویااژه ساارقت امااوال ماادارس، شکسااتن شیشااه  

 در( 9101) 9باشایم. مییار و کلیناارد    و... مای  درودیاوار های بهداشاتی، خاط کشایدن روی     سرویس

وندالیسم عبارت اسات از تخریاب ارادی اماوال و متعلقاات     »شوند که  متذکر می 0تعریف وندالیسم

(. روی آوردن نوجوانان به وندالیسام  00:9919)محسنی تبریزی،« عمومی به صورتی مداوم و مکرر

و رفتارهای تخریبگرانه و ارتکاب جرم و بزهکاری عالوه بر خسااراتی کاه سااانه بار جامعاه وارد      

ارتکااب   چراکاه شاود؛   سازان جامعه نیز مای  هی زندگی نوجوانان به عنوان آیندهسازد، باعث تبا می

دهاد.   ساو  مای   ساالی  بازر  تار در   کاالن  جارائم جرم در ایان دوره، آناان را باه ساوی ارتکااب      

هاای کاالن و گزافای را بار جامعاه       و وندالیساتی نوجواناان هزیناه    خرابکاراناه رفتارهای  طورکلی به

ا از داشتن نیروی انساانی کارآماد، متخصاص و متعهاد در آیناده محاروم       کند و جامعه ر تحمیل می

مساائل اجتمااعی مهمای     بناابراین وندالیسام یکای از    ؛اندازد ساخته و امنیت جامعه را به مخاطره می

ی ماا نیسات و تماامی     کند و البته تنها مخاتص جامعاه   تهدید می طورجدی بهی ما را  است که جامعه

رو هستند. پیچیدگی علل گرایش نوجوانان به وندالیسم موجب شاده اسات   جوامع با این معضل روب

که پژوهشگران مختلف از زوایای گوناگون موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. در ایان  

تحقیق نیز به دنبال بررسی برخی از عوامال اجتمااعی ماؤثر بار رفتارهاای وندالیساتی و تخریبگراناه        

باشیم. رفتارهاای وندالیساتی و خرابکاراناه مخاتص      شهرستان شوش می نوجوانان پسر مقطع متوسطه

افتد. همچناین   خرابکارانه و وندالی در دوره متوسطه اتفا  می جرائمی نوجوانی است و بیشتر  دوره

و تحقیقات مختلف، مردان بیش از زنان گرایش به رفتارهای وندالیستی و  کارشناسانبر اساس نظر 

 

1. Clinard,M,Meirer,R 

2. Vandalism 
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 دستگیرشاده از افاراد   درصاد  40دهاد کاه    آمارها در ایران نشاان مای  »ارند. تخریب اموال عمومی د

سااال قاارار دارنااد کااه در آن سااهم مااردان بیشااتر از زنااان اساات.   01 تااا 92وناادال در گااروه ساانی 

لحااظ تحصایلی،    باه  دهد. درصد زنان را تشکیل می 91درصد از این آمار مردان و  01 که طوری به

)محسااانی « اناااد داشاااتهتحصااایالت ابتااادایی  درصاااد 1/00 تحصااایالت راهنماااایی و درصاااد 96

گوناه رفتارهاای    (. همه ما در اماکن عمومی و حتی در مادارس بارهاا شااهد ایان    10:9919تبریزی،

کاه در اینجاا مطارس اسات ایان       سؤالیایم. حال  ها را عادی تلقی کرده ایم ولی آن تخریبگرانه بوده

ی عماومی جامعاه دسات     ناان باه تخریاب سارمایه    شود که این نوجوا است که چه عواملی سبب می

 بزنند؟

افتاد. حاال    وندالیستی در دوره نوجوانی اتفاا  مای   که اشاره شد بیشترین رفتارهای گونه همان

گیری هویت و شخصایت فاردی اسات، چنانچاه      ساز شکل دوره نوجوانی دوره سرنوشت ازآنجاکه

از هویات نوجاوان در ایان     جزئای قای  های اخال این هویت به شکلی مضر شکل گرفته و ناهنجاری

ساازان   نوجواناان آیناده   چراکهشود.  دوره شود، صدمه اصلی در درجه اول به پیکره جامعه وارد می

جامعاه. بسایاری از    طلاب  هنجاار ها تهدیدی است برای پیکره  جامعه هستند و ناهنجاری اخالقی آن

شناسااان( معتقدناد کاه رفتارهااای    جارم  شناساان،  روان متخصصاان علاوم انساانی )جامعااه شناساان،    

ای است برای ارتکاب جرم و بزهکاری در دوره  وندالیستی و تخریبگرانه در دوره نوجوانی، مقدمه

. به همین علت در این پاژوهش باه دنباال بررسای عوامال اجتمااعی ماؤثر بار گارایش          سالی بزر 

 باشیم. نوجوانان به رفتارهای وندالیستی می

ی وندالیسم از چناد جنباه دارای اهمیات     دهد که مطالعه هان نشان میمتعدد در ج های پژوهش

 هاای  فرصات ماوارد   اکثار  درشاوند   اجتمااعی مای   مسائله است. نوجوانان و جوانانی که گرفتار این 

. وجود چنین سابقه نامطلوبی، در زندگی دهند میرا از حیث تحصیل و کار از دست  ناپذیری جبران

هاای درسای و    هاا در حلقاه   باه پذیرفتاه نشادن آن    توجاه  باا گذارد و  نی میها تأثیر فراوا ی آن آینده

هاای آیناده تشادید     را بارای نسال   مسائله آید که  افراد به وجود می گونه ازاینکاری، قشری مطرود 

علل  که وقتی(. تا 9919:062شود )مشکانی، تری می بیش جوانان وکند و موجب تباهی نوجوانان  می

توان گامی جهات   ان به رفتارهای وندالیستی و تخریبگرانه شناخته نشود، نمیمؤثر بر گرایش نوجوان

توان  وندالیسم از سوی نوجوانان، می ی مسئلهکاهش این معضل اجتماعی برداشت. با شناخت علت 
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. کااهش  با ارائه راهکارهایی به کاهش این معضال و بازگشات فارد ونادان باه جامعاه امیادوار باود        

شاود.   گاذاری در زمیناه بازساازی اماوال عماومی مای       موجب کااهش سارمایه  رفتارهای وندالیستی 

ها و جهت آبادانی هر چه بیشتر جامعاه باه کاار گرفات.      توان آن را در دیگر زمینه ای که می سرمایه

بنابراین  ؛گردد ها می همچنین موجب نجات آثار فرهنگی و هنری جامعه و جلوگیری از تخریب آن

 ثر رفتارهای وندالیستی نوجوانان از اهمیت و ضرورت برخوردار است.شناخت عوامل اجتماعی مؤ

با استفاده از روش پیمایش به بررسی  در این پژوهش محقق به دنبال این هدف کلی است که

 درمتوسطه شهرستان شوش  مقطع پسرآموزان  دانش گرایش برعوامل اجتماعی مؤثر  شناختی جامعه

را بررسی خواهاد کارد کاه     مسئله ، محقق، اینازآن پسپردازد. به وندالیسم ب 10-11 تحصیلی سال

 برچسب ،ها رسانه) یفرهنگو هنجارها(، عوامل  ها ارزش ،نفس عزت)عوامل فردی  چه ارتباطی بین

و عوامل اقتصادی )فشاار ماالی(    (عاطفی فقر خانوادگی، نظارت وکنترل ) یخانوادگزدن(، عوامل 

تحقیاق،   وجاود دارد؟ در اداماه   وندالیسم به عنوان متغیر وابسته با مستقل پژوهش یرهایمتغبه عنوان 

 قرار گرفته است. موردسنجشفو  بررسی و  رابطه میان متغیرهای

 

 ادبیات تحقیق
انادازهای تحلیلای را وساعت     ی تحقیق( این است که چشم ی مطالعات اکتشافی )پیشینه وظیفه

 ی مسائله سازد. در این صورت وجاوه گونااگون   بخشیده و محقق را با افکار متخصصان دیگر آشنا 

هاا پای ببارد، بارایش آشاکار شاده و در نهایات باه او در          تواند به آن محقق نمی ییتنها بهتحقیق که 

. بار هماین اسااس در ایان قسامت از      کناد  یما کماک   قشیتحقا  ی مسئلهگزینش چارچوب نظری 

ون در ماورد ارتکااب جارم و    هاایی کاه تااکن    تحقیق، سعی شده به برخی از تحقیقات و نظرسانجی 

 عوامل مؤثر بر آن انجام شده است، پرداخته شود.

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

که به  کند یمتعریف  روحیه بیمارگونه را نوعی سمیوندال پاتریس ژانورن،: تعریف مفهومی

 شاهری و... تمایال دارد.   یهاا  اتوباوس  یصاندل  عماومی،  یهاا  تلفنعمومی نظیر  ساتیتأستخریب 

علیه اموال که  جرائمنوعی از » تعریف کرده است: گونه نیافرجاد وندالیسم را (. 9940:01ژانورن،)
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باه   باا  یتقرجارم   نیا ا .مانناد  یما ناشاناخته   اکثارا  که عاملین آن  باشد یممخصوص اطفال و نوجوانان 

در تعریف  . مییر وکلینارد نیز(9910:094)فرجاد،« پسران و به ویژه پسران شهرنشین اختصاص دارد

عماومی باه    متعلقاات  وکه وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال  شوند یموندالیسم متذکر 

غیارممکن اسات کاه     عمال  در(. به نظر آنان Meier &clinard021:9101) مکررصورتی مداوم و 

 درجاه اول  هدف دگاه آنان مدارس،دی از برآورد کرد. جامعه دربتوان وسعت یا هزینه وندالیسم را 

 (.021-092 :همان) رفتارهای وندالیسمی است

 

 نفس عزتتعریف مفهومی 

را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن و یا نوعی قضاوت نسبت  نفس عزت 9راجرز

نیاز باه توجاه    اثر در ،نفس عزت دیدگاه راجرز، طبق به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده است.

 وبرخاورد گارم    طرز بازخوردها، شامل به توجه مثبت دیگران، ازین .دیآ یممثبت دیگران به وجود 

 نوجواناان  واز طارف محایط باه ویاژه والادین کودکاان        یمهرباان  و رشیپذ ،تیمیصم ،زیآم محبت

عبارت است از یک قضاوت شخصای   نفس عزت: »دیگو یم زین ( کوپر اسمیت9941شاملو،) است.

ارزش باودن؛ قباولی یاا عادم قباولی خاود کاه در نگارش او متظااهر           در مورد با ارزش بودن یا بای 

 (.9914)ارنس و الیور، « شود می

اجتمااعی توساط    یهاا  گاروه معتقدند کاه   9و لمرت 0تعریف مفهومی برچسب خوردن: بیکر

 انحاراف  . قوانینی که تخلف از آنان،شوند یمنحراف ، باعث پدید آمدن اکنند یمقوانینی که ایجاد 

این نظریه منحرف شناختن فردی که واقعا  منحرف نیست، ممکان اسات او را    اساس بر .سازد یمرا 

موجاب   یررسام یغرسمی یاا   طور بهبرچسب انحراف فرد  دییتأ به آدم منحرف واقعی تبدیل نماید.

موجاب   بلکاه  ،دارد یباازنم او را از شکساتن هنجارهاا    هاتن نهو  شود یمرفتار نامطلوب دیگران با او 

و رشد یک شخصیت منحارف را در   شود یممنحرف نیز  یها گروه درافزایش تمایل او به شرکت 

(. درواقع از نظر بیکر و لمرت، نقا  قواعاد توساط برخای     921:9919تبریزی،) کند یمفرد تسهیل 

تاا   یرو کاج بناابراین،   ؛ای دیگار مساتلزم مجاازات اسات     و توسط عده بخشش قابلها  افراد و گروه

 

1. Rogers 

2. Becker 

3. Lemert 
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حدی وابسته به ماهیت عمل است؛ اما بیش از آن بستگی به نحوه واکنش دیگران نسبت باه عمال و   

 (.921: 9914؛ گیدنز و بردسال، 611و  611: 9910عامل آن دارد )کوزر و روزنبر ، 

معتقدناد نظاارت والادینی     9ومارو و روییاز  ر تعریف مفهومی كنترل و نظارت خانوادگی:

نیسات، کجاا باه سار      هاا  آنهاایی کاه باا     دانند نوجوانشان در زماان  عبارت است از اینکه والدین می

کناد   مشاغول اسات و عماده اوقااتش را چگوناه ساپری مای        کار چهبرد، با چه کسانی هست، به  می

تاوان میازان آگااهی و پیگیاری والادین       نظارت والدین را مای  گرید انیب به(. 0220)رومرو و روییز، 

دهند، تعریاف کارد    و اعمالی که انجام می حضورداشتههایی که فرزندانشان در آنجا  نسبت به مکان

 (.0220، 0)فروجد و کالتیاا

پایبنادی ماذهبی باه معناای      ی مذهبی و هنجارهاا: ها ارزشتعریف مفهومی پایبندی به 

دورکایم معتقاد اسات کاه وقتای در      (. 9911است )احمادی،  التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی 

وجااود نداشاته باشااد،   نظار  اتفاا  هنجارهاای اجتماااعی و اهاداف و انتظاارات جامعااه     موردپاذیرش 

سااازمانی، گسسااتگی و  گیاارد. آنااومی در نظاار دورکاایم بااه باای هنجاااری یااا آنااومی شااکل ماای باای

)ملکمیاان و شاریفیان،    دارد.اره و اغتشااش در نظاام جمعای اشا     اجتماعی، اخاتالل  گسیختگی ازهم

9911 :961) 

اش باه لحااظ امکاناات     منظور فشارهایی است که فرد و خانواده تعریف مفهومی فشار مالی:

باه عناوان    درواقاع اقتصادی و وضعیت رفاهی از قبیل خریاد لبااس، غاذا و... باا آن مواجاه هساتند.       

: 9919و همکااران،   یکاشا  خداداد) ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است.

99-92.) 

شناس آلمانی معتقد است که فقر عاطفی  جامعه 9هلمت کوری تعریف مفهومی فقر عاطفی:

ناشی از رسیدگی نکردن والدین، ارضای عاطفی نشدن، برتری دادن فرزندی بر فرزند دیگر توسط 

ت فرد توسط دیگاران و تشاویق   ، تخلیه روحی نشدن، سرکوبی شخصیازاندازه شیبوالدین، تنهایی 

شاود. فقار عااطفی     هایی در شخص می باشد که همگی باعث ایجاد تشویش و تحسین نکردن او می

در این تحقیاق منظاور،    (.9916مؤثر واقع شود. سالمت نیوز،  تواند یمدر بروز رفتارهای وندالیستی 

 

1. Romero & Ruiz 

2. Frojd S, Kaltiala-Heino R 
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شان نسابت   مخصوصا  خانواده احساسی است که این نوجوانان نسبت به میزان مهر و محبت اطرافیان

 دارند. به خودشان

از  شاده  منتقال های جمعای و ناوم محتاوای     میزان استفاده از رسانه تعریف مفهومی

ارتبااط گفتاه    یرشخصا یغجمعای باه تماام ابزارهاای      یها رسانهاز دیدگاه گولد، ها:  طریق رسانه

 .ابناد ی یما باه مخاطباان انتقاال     میمساتق  طاور  بهدیداری یا شنیداری  یها امیپ آن، لهیوس بهکه  شود یم

 شااوند یما جمعای محسااوب   یهااا رساانه زمااره  ... درو مااهواره  ،نترنااتیا نمایسا  ،ویااراد ،ونیا زیتلو

که فرد چه میزان از وقت خود را صرف استفاده از  به معنای این است نیهمچن (.694:9904گولد،)

کند و چه نوع محتواهایی را از  رنت و ... میهای جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینت رسانه

 کند. دریافت می این طریق
 

 پیشینه تحقیق
و سال  محقق

 انجام تحقیق
 نتیجه تحقیق عنوان تحقیق

احمدی و 

 همکاران
(9912) 

ی  بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه

هاای نظاام    آموزان دبیرستان دانش
 قدیم و جدید شهر شیراز

پژوهش نشان داده است که بین محال  نتایج حاصل از این 
تولد، جنسیت، وضاعیت تحصایلی، اساتفاده از تولیادات     

ی گاذران اوقاات فراغات و رفتاار      فرهنگی غرب و نحوه
 داری وجود دارد. ی معنی آموزان رابطه ی دانش بزهکارانه

 نژاد حسینی

(9916) 

بررساای علاال اقتصااادی جاارم بااا  

هااای تلفیقای بااین   اساتفاده از داده 
 استانی 

ی مثبات، باین رشاد     بین نابرابری درآمدی و سرقت رابطه

ی منفای و باین نسابت جمعیات      اقتصادی و سرقت رابطاه 
 ی مثبت وجود دارد. جوان جامعه و سرقت رابطه

 مقیمی اسفند

 (9911) آبادی

ی معلولیت جسامی   بررسی رابطه
و نیااز شاارایط عاااطفی    والاادین

تاا   91خانواده با بزهکااری افاراد   
 ساله شهر تهران 91

نتایج نشان داد که عوامل اقتصاادی و آموزشای بار باروز     

 رفتار بزهکارانه در میان نوجوانان مؤثرند.

 (9911) شریفی

بررساااای عواماااال اجتماااااعی و 

اقتصادی مرتبط با تمایل دختاران  
 به رفتار بزهکارانه در شهر شیراز

متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت تأهال، میازان ساواد،    
نظارت خانواده، میزان آشفتگی در خانواده، تعاداد  میزان 

هاای   دوستان بزهکار، نوع مساکن، میازان اساتفاده رساانه    
جمعی با تمایل باه رفتاار بزهکاراناه در باین پاساخگویان      

 ی معناداری دارند. رابطه
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و سال  محقق

 انجام تحقیق
 نتیجه تحقیق عنوان تحقیق

 مهرگان، نادر،

 گرشاسبی فخر

(9912) 

نااابرابری درآماادی و جاارم در   »

 «ایران

از نوع سرقت نیز  جرائمآمدی، تعداد با تشدید نابرابری در

 افزایش داشته است.

 ماشیرو توشیما

(0222) 

های  ی میان شاخص بررسی رابطه

ی  منطقاه  60اقتصادی و جارم در  

 ژاپن

 داری با قتل دارد. ی مثبت و معنی سطح فقر رابطه

 (0220) سانچز
عوامل اقتصادی جارم در کشاور   

 کلمبیا

هاای   داد کاه ناابرابری   نتایج حاصل از این پژوهش نشاان 

تاارین عواماال  اقتصااادی همااواره بااه عنااوان یکاای از مهاام

اقتصادی )بالقوه( در ارتکاب جرم به خصوص جرائم علیه 

 شود. اموال محسوب می

 فرایدی

(0221) 

بررساای رفتارهااای بزهکارانااه در 

 میان نوجوانان چینی

داری  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی

بزهکااار از نظاار تااأثیر گااروه   افااراد بزهکااار و غیاار بااین 

 همساان، تأثیر خانواده و مدرسه قابل مشاهده است.

 هیون لی

(0221) 

بررسی تاأثیر نظاارت والادین بار     

 رفتارهای بزهکارانه

در این پژوهش تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که 

ی بزهکاااری  کننااده بیناای نظااارت والاادین بااااترین پاایش

باشد؛ بلکه متغیرهایی که با سااختار خاانواده و گاروه     نمی

داری  ی معنای  کنناده  بینای  همساان همبستگی دارند، پیش

 برای متغیر بزهکاری هستند.

فوگره، پوگت 

 و کرامرز

(0221) 

ی بااین بیکاااری   بررساای رابطااه 

جوانان و ارتکاب جرم بار اسااس   

 آمارهای کشور فرانسه

ی باین   دهد که رابطاه  مینتایج حاصل از این تحقیق نشان 

بیکاری کل و بیکاری جوانان با ارتکاب جرم مثبت باوده  

مراتب شدیدتری بر نرخ ارتکاب  و بیکاری جوانان تأثیر به

 جرم دارد.

دانگسیو وو و 

و ژونگ مین 

 (0299) وو

ی باااین جااارم، ناااابرابری  رابطاااه

 درآمدی و بیکاری در انگلستان

ی و نابرابری درآمدی را ی بین بیکار رابطه در این مطالعه،

گیرد که ارتکاب جرم ذاتا  و  قویا  اثبات نموده و نتیجه می

باشد و  ی اقتصادی می در سطح کالن اقتصادی یک پدیده

ی اول  برای مبارزه با آن رفع معضالت اقتصادی در درجه

 اهمیت قرار دارد
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و سال  محقق

 انجام تحقیق
 نتیجه تحقیق عنوان تحقیق

و  9رالوکا

 دومیترو

(0290) 

ی بین نرخ ارتکااب   بررسی رابطه

بیکااااااری و میااااازان  جااااارم، 

ای شااهر  آمااوزان مدرسااه  دانااش

 بخارست در رومانی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیکاری بر روی 

آموزان  ارتکاب جرم تأثیر مثبت دارد اما تأثیر میزان دانش

 ای در ارتکاب جرم منفی بوده است. مدرسه

 0سوزان گیزون

 وپال ویلسون

(9112) 

 وندالیسممقابله با گرافیتس و 

بیشتر افرادی که  های حاصل از این بررسی، اساس یافته بر

 کننااد، اعمااال مباادرت ماای  گوناه کارهااا و  باه انجااام ایاان 

موفقیاات تحصاایلی  نوجوانااانی هسااتند کااه از کودکااان و

دسترسی به امکاناات   مدارس برخوردار بوده، کمتری در

اغلب  سرخورده بوده و منزوی و تفریحی کمتری داشتند،

 ر وسرگردانند.بیکا

 

 مبانی نظری پژوهش
در این تحقیق به منظور تبیین نقش متغیرهای مستقل موجود بر رفتارهای وندالیسمی نوجواناان  

و از الگویی ترکیبای و تلفیقای اساتفاده      با هم تلفیق شده برای یافتن چارچوب نظری چندین نظریه

از نظریاه   نفاس  عازت بارای متغیار   های مختلف مشخص شد کاه   ی نظریه پس از مقایسه .شده است

و  متغیر برچساب از نظریاه اناگ زنای بکار ولمارت       خصوص دروندالیسم هوبر استفاده شده است. 

خاانواده   یختگیگسا  ازهمی ویلیام گود در مورد نقش خانواده و  هینظر نظریه پیوند افتراقی ساترلند،

نامطلوب اقتصاادی باه    طیشرا وی مرتن در ارتباط با نقش فقر  در بروز رفتارهای وندالیسمی، نظریه

، نظریاه آناومی امیال دورکایم در خصاوص      یرو کاج  یریا گ شاکل  درعنوان یک عامل ساختاری 

 و نظریاه  جمعای  یهاا  رساانه پیوند افتراقی سااترلند در خصاوص اساتفاده از     هینظر پایبندی مذهبی؛

 آن با وندالیسم استفاده شده است. ی رابطه ومتغیر فقر عاطفی  یبرا گودویلیام 

  

 

1. Raluca 
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 نظریه هوبر -
 هاا  آنتارین   سازد که از شایع عوامل متعددی را در بروز رفتارهای وندالیستی مطرس می 9هوبر

عادم تعلاق باه وساایل نقلیاه خودکاار،        احسااس  ، به واسطه کمبود محبت، خودخاواهی  توجه جلب

و داشااتن شخصاایت  جااویی انتقااام، احساااس غلبااه ماشااین باار انسااان، حااس  خودباااختگیاحساااس 

توانند نیاز به تأیید و منظاور شادن    هایی که کودکان نمی است. به نظر هوبر در خانواده ضداجتماعی

 ی نتیجهکه  شوند میخوردگی خود را از سوی دیگران برآورده سازند، از یکسو دچار ناکامی و سر

و از سوی دیگر، به علت عدم دریافت توجه و محبت کافی از سوی دیگران،  پرخاشگری است آن

این امر احساساات   دارند. بدیهی است که می قرار گرفته و خود را عزیز توجه بیخود جای والدین 

در « مان اجتمااعی  » کاوین ت وکند. از طرفی توسعه  را در آنان تقویت می خودپرستیخودخواهی و 

اخاتالل   را در این کودکان سلب کرده و باعث نفس عزتبستری خاص مجال بروز خودپندارنده و 

؛ بطوریکااه در ایاان کودکااان احساااس  شااود ماایآنااان  یااابی هویااتدر خودشناساای و  اغتشاااش و

 (.91:91 19هوبر، )هویت به شدت مشهود است  بحران و ازخودبیگانگی

 

 گودنظریه ویلیام  -
خانواده کانون و هساته اصالی تشاکل اجتمااعی و باه عناوان یاک         که معتقد است ویلیام گود

، هنجارهااا و کنااد یماارا فااراهم  یتار  باازر زیارا بنااای جامعااه  . سیساتم کوچااک اجتماااعی اساات 

 درنابسامانی در نهااد خاانواده    هرگونهقطعی دارند و  ریتأثافراد  تک تکحاکم بر آن بر  یها ارزش

در افارادی کاه   ، ویلیاام ی آناومی خاانواده    بر نظریه بنا .است مؤثرشخصیت کج رو و بزهکار  بروز

دسات باه    برای خالص شدن از چناین وضاعیتی   ،اند بوده یمهر یبو  یتوجه یبمورد داخل خانواده 

 (.9099همان،) شوند ی انحراف کشیده می زده و به ورطه روانه کجرفتارهای 

 

 نظریه بکرولمرت -
دانناد و بار ایان باورناد      ی اجتماعی می ی برچسب، انحراف را یک پدیده پردازان نظریه نظریه

شاناختی نیسات و منحرفاان ذاتاا       شاناختی یاا زیسات    رفتاری اجتماعی ناشای از عوامال روان   که کج

 

1. Hauber 
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: 9911آورد )ساتوده،   منحرف نیستند؛ بلکه این جامعه است که هویت انحرافی را در فرد پدیاد مای  

داناد؛ یعنای گروهای در جامعاه باا       ی جامعاه مای   رفتاری را مفهومی ساخته رویکرد، کج (. این990

ساازند.   رفتااری را مای   شود، مفهوم کج رفتاری محسوب می ها کج تصویب قوانینی که تخطی از آن

آمیازی در ماورد او باه کاار رفتاه اسات        رفتاری به طاور موفقیات   رفتار کسی است که انگ کج کج

علات انحاراف را در ایان دو وضاعیت از هام       9، لمارت حقیقت در(. 04: 9919سروستانی،  )صدیق

 ازآنجاکااههااا گوناااگون اساات.  کنااد. علاات جاارم در مرحلااه اول بااه تعااداد موقعیاات  تفکیااک ماای

. تنهاا راه  کارد  پیادا تاوان بارای آن    ها بسیار متنوع است، علت واحدی را نمی های وقوع آن موقعیت

معتقد است، اینکه انحراف محادود   ها از یکدیگر است. لمرت موقعیتبندی و تفکیک  ممکن طبقه

العمل مردم بساتگی دارد. متخلاف ممکان اسات نقاش بهنجاار        به مرحله اول بماند یا خیر به عکس

باشاد، اداماه دهاد.     تحمل قابلدیگری را بپذیرد یا رفتار را در شکل محدودتری که توسط دیگران 

 العمل عکسنقش انحرافی به دفاع از خود و رفع مشکالتی برآید که  وقتی متخلف با تکرار رفتار یا

مرحلاه دوم   .شود )انحاراف ثانویاه(   دیگران برای او ایجاد کرده است، انحراف وارد مرحله دوم می

شود که فارد هویات کاامال  منحارف بپاذیرد و زنادگی خاود را بار اسااس نقاش            زمانی تکمیل می

فرد با تکرار رفتار مجرماناه   آیدکه ی از انحراف زمانی پدید میا منحرف سازمان دهد. چنین مرحله

شدیدتری به او نشان دهند و این تعامل به  العمل عکسالعمل دیگران پاسخ دهد و دیگران  به عکس

بچه »هایی که عنوان  گوید بچه ( می9116) 0چامبلیس (.Lemert:1953.p. 307) شود تکراردفعات 

پذیرناد، عمال    هاای باد را مای    هایی که عناوان بچاه   شوند. بچه های بدی می بچه واقعا گیرند،  می« بد

. وقتی بچه، خودپندارنده باد را قباول کارد،    شود می غیرممکن بازگشتشود و راه  ها تقویت می آن

رود. هر روز از  گرود و هر روز بیشتر در این راه پیش می در انتخاب دوست به طرف مشابه خود می

شود؛ هیجانات خود را آزادتر و خشم خود را شدیدتر علیه جامعاه اباراز    می تر هغریبجامعه دورتر و 

پلیس و جامعه با توجه باه ساابقه کاودم، ممکان      العمل عکس سالی بزر کند. حتی به هنگام  می

 (.10:9919را بیشتر تقویت کند )سخاوت، ها برچسباست 
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 نظریه آنومی دوركیم -
 تأکیاد و جرم  رفتاری کج ازبی در ارتباط با بازدارندگی دورکیم به نقش دین و باورهای مذه

 یاا  و فقادان  ازناشای   گااهی  وهنجارها  ستیز ازرا ناشی  جرم ورفتاری  کج همچنین، دورکیم دارد.

 ومعتقاد اسات کاه دیان در انساجام       همچناین  او. داند ضعف هنجارها از جمله هنجارهای دینی می

اجتماعی بسیار مؤثر بوده و احتماال   انحراف و جرم از جلوگیری در خانواده اعضاءبین  یکپارچگی

(. دورکایم معتقاد اسات کاه     910-919: 9911دهد )ملکمیان و شریفیان،  شکنی را کاهش می قانون

وجاود نداشاته    نظار  اتفاا  هنجارهای اجتماعی و اهاداف و انتظاارات جامعاه     موردپذیرشوقتی در 

ساازمانی، گسساتگی و    د. آناومی در نظار دورکایم باه بای     گیر هنجاری یا آنومی شکل می باشد، بی

اجتمااعی، اخاتالل و اغتشااش در نظاام جمعای اشااره دارد )ملکمیاان و شاریفیان،          گسیختگی ازهم

9911 :961.) 

 

 نظریه فشار ساختاری مرتن -
، باعاث خواهاد   شاود  مای مرتن معتقداست فشاری که از طریق ساخت اجتماعی بر افراد وارد 

به نظار مارتن    .های غیرقانونی متوسل شوند برای رسیدن به اهداف منتخب جامعه به راه شد که افراد

از ایاان عواماال  یااک هاای عاادالتی، بااه تنهااایی از  احساااس واقعاای ساارخوردگی، درماناادگی، باای 

مارتن بریادگی میاان اهاداف،      زعام  باه آیاد.   ها پدید مای  ؛ بلکه از روابط خاص میان آنخیزد برنمی

ا به خاطر وساعت یاافتن شاتابان      9دی شده ممکن است به دو صورت پدید آید:قواعد و وسایل نها

هاا. اگار توزیاع     های مشروع برای دست یافتن باه آن   محدود شدن تعریف راه واسطه به ا 0ها؛  هدف

ها دگرگون شود )همچون زماان رکاورد اقتصاادی( رفتارهاای همسااز باا        واقعی امکانات و فرصت

هاایی کاه در    شده است، دیگر فرد را به پااداش  موجب نیل به اهداف میقواعد اجتماعی که زمانی 

 وپرداختاه  سااخته شود. بدین ترتیب کنش متقابل میان این متغیرها کاه   هاست رهنمون نمی انتظار آن

را ناشی  رفتاری کژشود. مرتن انحراف و  شرایط اجتماعی است، موجب ناراحتی و فشار بر فرد می

هاا   هاای فرهنگای و وساایل نهاادی شاده جهات نیال بادان         نیادی بین هدفاز گسستگی و انفصال ب

شاود و لاذا یاک مسائله خااص فاردی        های مرضی ناشی نمی انحراف از شخصیت رو ازاینداند.  می

: 9902نیست؛ بلکه به عنوان امری اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی است )محسنی تبریازی،  
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ها بین افراد مختلف یک  ها و عدم توزیع مساوی فرصت صتمرتن تأکید خاصی نیز بر روی فر (42

هاا در دسترسای باه اهاداف و وساایل را عامال مهمای در         جامعه دارد و عدم توزیع مساوی فرصات 

هاای مشاترم    داند. بدین گوناه کاه معتقاد اسات تماام اعضاای یاک جامعاه در ارزش         انحراف می

ز نظار سااختارهای اجتمااعی در شاارایط    اماا از آنجاائی کااه اعضاای جامعاه ا     ؛اناد  اجتمااعی ساهیم  

های مساوی برخوردار نیستند، چنین  های مختلف از فرصت گوناگونی قرار دارند و برای فهم ارزش

 (.9146وضعی ممکن است موجب انحراف گردد )مرتن،

 

 نظریه ادوین سادرلند -
 یاا « 0رت با اغیاار معاش»این اعتقاد است که رفتار انحرافی از طریق  بر( 9191) 9ادوین ساترلند

مانناد جنایتکااران آموختاه     ماردم  ازافتراقی یعنای داشاتن رواباط اجتمااعی باا اناواع خاصای         پیوند

تاوان   شود، باید نخست بیاموزد کاه چگوناه مای    جنایتکاربرای آنکه شخص »گوید:  . او میشود می

و ارتبااط باا   (. فرد بزهکار در طول حیات خود از طریاق پیوساتگی   940:9902کوئن،«)جنایت کرد

. مردم به نسبت همنشاینی و ارتبااطی کاه باا     گیرد فرامیهای انحرافی را  ها و گرایش دیگران، انگیزه

ی سادرلند ایان اسات کاه     (. نکته اصلی نظریه9191شوند. )سادرلند،  می رو کجدارند،  شکنان قانون

هاای   هاای انحرافای آناان بایش از تمااس      شاوند کاه تعاداد تمااس     رفتاار مای   کاج  علات  ایان  باه افراد 

رواناه دارناد، نسابت باه      های کاج  شان است. این تفاوت تعامل افراد با کسانی که اندیشه غیرانحرافی

هاای   رفتااران یاا ایاده    تمااس بیشاتر آناان باا کاج     )هاای همنوایاناه برخوردارناد     افرادی که از اندیشه

رلند دساا  نیبناابرا  ؛(61: 9914هاسات )صادیق سروساتانی،     رفتاری آن اصلی کج رفتاری( علت کج

که مخصوصا  از روابط  داند یمرفتار بزهکارانه را ناشی از تماس با اشخاص در اثر فرآیند یادگیری 

یاا   ینینشا  هام شود. بنا به نظریاه   داخل یک گروه محدود نظیر مدرسه، کوچه، محله تعلیم گرفته می

مطمئناا  نسابت باه     ،شاوند  می یشکن قانونکه مرتکب  افرادیرلند معتقد است که دسا اقی،پیوند افتر

در باین   فردیدارند. هرگاه  شکنان قانونشوند ارتباط بیشتری با  نمی یشکن قانونکسانی که مرتکب 

مال  از قابح ع  مارور  بهارتباط متقابل داشته باشد  رو کجافراد در کوچه و محله با  ساان همدوستان و 
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 بکشاانند توانناد باه ورطاه انحاراف      باشند می نوجوانانکاسته شده و افراد سالمی را که ممکن است 

وندالیسم یا تخریاب کنتارل    دهیپد دینی، نظران صاحباز نظر  ،همچنین (.9914صدیق سروستانی،)

دیان اساالم، حفام اماوال      چراکه. شود یممنکرات اقتصادی محسوب  ازجمله نشده اموال عمومی،

اهمیات   مسائله کاه باه ایان     یکساان  ودانساته   تیا پراهم واموال عمومی را امری ضروری  دیگران و

دیدگاه معتقد است تخریب اموال عمومی دایره وسایعی دارد   نیا را نکوهش کرده است. دهند ینم

دایاره اماوال عماومی از     لاذا  .شاود  یم اند ارتباط درهمه اموال ملی که مردم به شکلی با آن  شامل و

 یهاا  دساتگاه شهری تاا   یها اتوبوسعمومی کنار خیابان و  تلفن ،دانشگاه مدرسه، لوازم و امکانات

ازم اسات بارای    همگاان  بار . لذا دهد یمجایی  خود دررا  مسئوانعظیم و اموال دولتی در اختیار 

 قائال از اموال شخصی اهمیات   شیب و ملی که متعلق به هر جامعه است؛ یدولت حفم اموال عمومی،

اضَارَر  وا ضرارار  فرای    : »فرماود ( ص)اکارم  امبریپ (.0:9941کوهی،) زندیبپرهتخریب آن  از وشده 

جاای تردیاد نیسات کاه تخریاب اماوال       « در اسالم وجاود نادارد.   واردکردن ضرر وااسالم، ضرر 

. لاذا تخریاب اماوال    شاود  یمضرر رساندن به مسلمانان محسوب  درواقع اسالمی، جامعه درعمومی 

در روایاات دینای کاه     جملاه رفتارهاای منکار    از به آدمیاان اسات.   انیز وعمومی از مصدا  ضرر 

 واز نوشاتن   اناد  عباارت  ردیا گ یما درشمول رفتارهای کنترل نشده اموال عمومی یاا وندالیسام قارار    

زباله  ختنیر مومی،از منکر، تخریب اموال ع ینه ،ها چمن یرو بررفتن  راه کردن اسکناس، خراب

 ؛موقوفاات و مسااجد   بیتخر و ها سازمان دراموال عمومی و دولتی  بیتخر عمومی، یها مکاندر 

 حارام  ودینی این اسات کاه ایان عمال منکار       نظران صاحببنابراین در یک استنباط کلی، دیدگاه 

یاافتن آگااهی از    صاورت  دردارد که  ییها شهیردیگر اجتماعی دایل و  یها یبزهکارمانند سایر 

 تاوان  یما ایان منکار    انجاام  ازبهتری برای مقابله یا پیشگیری  یها روشآنان راهکارها و  یها زهیانگ

 تقاوا وایماان،   ضاعف  غیار منضابط،   خاانواده  در تیا ترب ، هیجاناات روحای،  چراکاه جستجو کارد.  

ای وندالیساتی  رفتاره یریگ شکلقانون ازجمله دایل اصلی  اعمال در ضعف ،ییجو انتقام ،یکاریب

 .(61-9914،92کوهی،) باشند یم
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 مدل نظری تحقیق
 

 
 

 (محقق )منبع:. 9شکل 

 

 :قیتحق درو الگوهای نظری موجود  ها هیفرضارتباط بین 

 

 فرضیه اصلی تحقیق

 
 بین فرضیات و الگوی نظری موجود در تحقیق ارتباط .9جدول 

 پشتوانه نظری فرضیه اصلی ردیف

 وندالیسم 9
  هینظر پیوند افتراقی ساترلند، هینظر آنومی دورکیم،نظری 

 فشار ساختاری رابرت مرتن.
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 فرعی تحقیق یها هیفرض .2جدول 

 پرداز هینظر و پشتوانه نظری ها هیفرض ردیف

 و وندالیسم نفس عزترابطه بین  9
نظریه کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل 

 اجتماعی و کنترل شخصی هوبر

 برچسب خوردن و وندالیسمرابطه بین  2
همنشبنی( ) وندیپ هینظر ونظریه بیکر ولمرت 

 افتراقی ادوین ساترلند در ارتباط

 رابطه بین کنترل و نظارت خانوادگی و وندالیسم 9
  گودنظریه ویلیام 

 خانواده( ساختار ونظریه آنومی )

 نظریه آنومی دورکیم رابطه بین پایبندی مذهبی و وندالیسم 1

 رابطه بین فشار مالی و وندالیسم 1
ی  هینظرنظریه فشار ساختاری مرتن و 

 انحراف مکتب تضاد

 نظریه پیوند افتراقی ساترلند ی جمعی و وندالیسمها رسانهرابطه بین میزان استفاده از  1

 نظریه ویلیام گود رابطه بین فقر عاطفی و وندالیسم 1

 

 روش تحقیق
هاا و اطالعاات ازم و بررسای     آوری داده در پژوهش حاضار، بارای سانجش متغیرهاا، جماع     

های نظاری و تعااریف مفهاومی،     های آن بر اساس پایه استفاده شده و گویه نامه پرسشها، از  فرضیه

زیرا این روش با وضعیت و شرایط جامعه آماری تحقیاق مناساب تشاخیص داده     تدوین یافته است؛

بناابراین   ؛نماود  مای  را فاراهم  ماوردنظر شتن دقت باا، امکان بررسی تمام متغیرهای شده و ضمن دا

 یریا گ نموناه  ازبرای دقت بیشتر، از چندین گویه برای سنجش یک متغیر استفاده شده است. سپس 

های احتمالی است، اساتفاده شاده اسات. کاار      گیری که یکی از انواع نمونه یا چندمرحلهای  خوشه
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ی بازر    رفته از هر منطقه شود و رفته گیری می که ابتدا از میان مناطق بزر  نمونه اصلی این است

برای دقات بیشاتر، از چنادین گویاه      (.06: 9914شوند )دواس،  گیری می نمونه یتر کوچکمناطق 

ای است که با پرساش   برای سنجش یک متغیر استفاده شده است. تنظیم سؤاات پرسشنامه به گونه

ساعی شاده اسات باه      .کناد  یما های هر متغیر ادامه پیادا   درباره مشخصات فردی شروع و با شاخص

باین    رابطه جهت بررسیه شود. منظور استخراج بهتر نتایج، بیشتر از سؤاات با طیف لیکرت استفاد

متغیرهای تحقیاق از ضاریب همبساتگی پیرساون و رگرسایون چناد متغیاره اساتفاده شاده اسات تاا            

 ومعناداری  همچنین ووجهت رابطه  شدت وشده  متغیرهای موردنظر با یکدیگر در ارتباط گذاشته

 رساتان یدبن پسار مقطاع   آماوزا  ی داناش  در این تحقیق، کلیهها بررسی گردد.  آن بین موجود تفاوت

حجام  قرار گرفتاه اسات.    یموردبررسآموزان پسر پایه هفتم تا دوازدهم( شهر شوش  ی دانش کلیه)

آماوز   نفر دانش 622آماری  ی جامعهنفر است. بدین معنی که از میان  622نمونه در پژوهش حاضر 

 .انتخاب شدند یا چندمرحلهای  گیری خوشه پسر با استفاده از نمونه
 

 یی تحقیقایپا واعتبار 
روی  آمااده دساات بااههااای در یااک تحقیااق، پرسشاانامه زمااانی دارای پایااایی اساات کااه نمااره 

هاای   های متفااوت، دارای همبساتگیب بااایی باشاد و یاا دارای نماره      های یکسان در زمانآزمودنی

 وده و باا آزمون دو جوابی نبا  سؤااتکه  شودمیزمانی بکار برده  معموا این ضریب  .یکسان باشد

در این تحقیق بر اساس مقیااس   مورداستفادهی ی موافقت یا مخالفت مشخص شود. پرسشنامهدرجه

. در هر تحقیقی کاه بار اسااس پرسشانامه تنظایم      استوزن یکسان با مشتمل بر پنج گویه  ولیکرت 

 هیساو  کیا  ساؤاات م کاه  شود، باید ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شود تا اطمینان حاصل کنیمی

بدین معنا که در این تحقیق؛ با مشورت و اعتبار صوری است؛  نوع ازاعتبار این پژوهش  لذا نیستند.

 یریا گ انادازه جهت سنجش و  نامه پرسش در قالبگویه هایی  ،یشناس جامعه در حوزه تأیید اساتید

 .متغیرها تدوین شده است
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 نتایج آلفای كرونباخ
 آلفای كرونباخ نتایج .9جدول 

 نام متغیر آلفای ابعاد

 وندالیسم 11/2

 نفس عزت 09/2

 برچسب خوردن 41/2

 کنترل و نظارت خانوادگی 02/2

 های مذهبی و هنجارهای قانونی پایبندی به ارزش 000/2

 فشار مالی 41/2

 های جمعی میزان استفاده از رسانه 00/2

 فقر عاطفی 000/2

 

 های تحقیق یافته
هاای تحقیاق، نتاایج توصایفی تحقیاق و       در این بخاش از یافتاه   ی توصیفی پژوهش:ها افتهی

 های جمعیت نمونه آورده شده است. توصیف ویژگی

کاه میاانگین سان     دهاد  یمنتایج توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان در این تحقیق نشان 

نتاایج   یطورکل به. باشد سال می 09تا  99و محدوده سنی پاسخگویان بین  9461برابر با  پاسخگویان

 درصد 0961سال،  96پاسخگویان  درصد 669سال،  99 یانپاسخگودرصد  9حاکی از آن است که 

 961ساال،  91درصاد   161ساال،  90درصد  9961سال،  94 ها آندرصد  9261سال،  91پاسخگویان 

 تحصیلی های پایه خصوص در سال سن دارند. 09درصد نیز  9و سال  02صد در .1سال، 91درصد 

آماوزان   تحقیق در میاان داناش   این باشد. های تحصیلی می فراوانی بر اساس پایه توزیع پاسخگویان،

درصد از پاسخگویان در پایه هفتم،  969 آمده دست بهدبیرستانی انجام گردیده است. طبق اطالعات 
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درصد در پایه تحصیلی  94درصد در پایه تحصیلی نهم،  9161ه تحصیلی هشتم، درصد در پای 9961

اناد. در   درصد در پایه تحصیلی دوازدهم قرار داشته 661درصد در پایه تحصیلی یازدهم و  01دهم، 

درصااد پاادر  1 دهااد کاه  نشااان مای  نتاایج اوانای سااطح تحصایالت پاادر پاسااخگویان،   ارتبااط بااا فر 

درصااد دارای سااطح  99درصااد دارای سااطح تحصاایالت ابتاادایی،   0661سااواد،  پاسااخگویان باای

درصاد   161، دیاپلم  فاو  درصد  969درصد دارای سطح تحصیالت دیپلم،  0061تحصیالت سیکل، 

 دهاد  مای نتایج نشاان   طورکلی بهاند.  درصد دارای سطح تحصیالت ارشد و بااتر بوده 069لیسانس، 

آماوزان پاساخگو دارای ساطح تحصایالت دانشاگاهی       درصاد از پادران داناش    169حدود  که تنها

درصاد   0961کاه   دهاد  نشان می تحصیالت مادر پاسخگویان اند. همچنین توزیع فراوانی سطح بوده

درصاد دارای ساطح    02درصد دارای ساطح تحصایالت ابتادایی،     9961سواد،  مادر پاسخگویان بی

درصاد   0، دیاپلم  فاو  درصاد   061دارای سطح تحصایالت دیاپلم،   درصد  9161تحصیالت سیکل، 

نتاایج ایان جادول     طاورکلی  باه اند.  درصد دارای سطح تحصیالت ارشد و بااتر بوده 961لیسانس، 

آماوزان پاساخگو دارای ساطح تحصایالت      درصد از مادران دانش 469دهد که تنها حدود  نشان می

درصاد از پاساخگویان    969 دهد کاه  نشان می ی شغل پدرفراوان توزیع همچنین، اند. دانشگاهی بوده

درصاد   9 درصاد پزشاک،   261درصاد کارمناد،    1درصاد معلام،    0درصد کشاورز،  9169دامدار، 

درصاد بیکاار    661درصد بازنشسته و شغل پدر  99درصد آزاد،  9161درصد کارگر،  161مهندس، 

شاغل ماادر   ت کاه  ان حاکی از آن اسا پاسخگوی نفراوانی مربوط به شغل مادرا همچنین بوده است.

درصد  261درصد کارمند،  9درصد معلم،  0درصد کشاورز،  961دار،  درصد پاسخگویان خانه 12

در ارتباط با متغیر میزان  باشد. درصد خیاط می 961درصد دارای شغل آزاد و شغل  069پزشک، 

رآماد خاانواده   ی توزیاع فراوانای مرباوط باه میازان د      دهناده  كه نشان درآمد خانواده

 122درصد پاسخگویان زیار   261میزان درآمد خانواده که شود  مالحظه می، باشد پاسخگویان می

 میلیون یکدرصد بین  9161هزار تومان،  022و  میلیون یکهزار تا  122درصد بین  96هزار تومان، 

خصاوص   درشاد.  با میلیاون توماان مای    0درصاد باااتر از    9961میلیون تومان و درآماد   0تا  022و 

درصاد از   9161شاود   که مالحظه می طور همان توزیع فراوانی مربوط به محل زندگی پاسخگویان،

درصاد در   60ی متوساط شاهر و    درصد در منطقه 6069ی باای شهر شوش،  پاسخگویان در منطقه

کنند. بررسی وضاعیت متغیار مساکن حااکی از آن اسات کاه        شوش زندگی می شهر پایینی  منطقه
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 261درصاد رهان یاا اجااره،      9469های پاسخگویان دارای مساکن ملکای،    درصد از خانواده 0161

درصاد گزیناه ساایر را     261باشاد و   مای  ساازمانی  صاورت درصد باه   9واگذاری،  صورت بهدرصد 

اقتصاادی خاانواده    ی طبقهبررسی نتایج متغیر تصور ذهنی پاسخگویان از  همچنین اند. انتخاب کرده

درصاد   99درصد خاانواده پاساخگویان خیلای بااا،      069ی اقتصادی  طبقهآن است که  بیانگر خود

 نتاایج  همچناین،  .باشاد  درصد خیلی پاایین مای   461و  درصد پایین 0961درصد متوسط،  1961باا، 

دهد که در پاساخ باه    ن مینشا خیز جرمسنجش متغیر محیط زندگی فقیر و  توزیع فراوانی مربوط به

کاه تاوان خریاد     کنناد  مای زنادگی   هاای  کنید خاانواده  میکه زندگی  ای محله در آیااین سؤال که 

 خیار نیاز پاساخ    1969 و بلاه  پاساخ  از پاساخگویان  6169 ندارند؟ مایحتاج ضروری زندگی خود را

ونادار زیاادی زنادگی     فقیار  هاای  خاانواده کاه آیاا در محلاه شاما      ساؤال پاسخ باه ایان    در .اند داده

 ساؤال همچنین در پاسخ به ایان   .اند دادهخیر  پاسخ 1261 وپاسخ بله  ها آندرصد از  61..1؟کنند می

 درصد 1169 و درصد پاسخ بله 6264؟کنند میی زندگی کار زیاد افراد خالفکه آیا در محله شما 

آیا برخی از اقوام یا خویشاوندان شما سابقه دساتگیری  پاسخ به این سؤال که  در اند. خیر داده سخپا

 هاا  آناز  درصاد  4960 واز اعضای جامعاه آمااری پاساخ بلاه      درصد 9469زندان افتادن دارند؟ به و

آیا تاکنون فردی از اعضاای خاانواده شاما مرتکاب جارم      در پاسخ به این سؤال  اند. سخ خیر دادهپا

. اناد  دادهنیز پاساخ خیار    درصد 0161 واز پاسخگویان پاسخ بله  درصد 9161شده و به زندان افتاده؟

 درصاد  169زنادان افتاادن داریاد؟    باه  وآیا شما سابقه دساتگیری  این سؤال که همچنین در پاسخ به 

پاساخ خیار    ساؤال که شامل بقیاه پاساخگویان هساتند باه ایان       درصد 1960که بله و  اند داشتهعنوان 

 .اند داده

 

 وندالیسم -1
هاای آن باه    های توصایفی مرباوط باه متغیار وندالیسام و گویاه       آماره ی دهنده نشان( 6جدول )

، میاناه ایان   00610شود میانگین متغیر وندالیسم برابار باا    که مالحظه می طور همانباشد.  تفکیک می

 باشد. می 922و بیشترین مقدار برابر با  99، کمترین مقدار 94متغیر برابر با 
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 های توصیفی مربوط به متغیر وندالیسم آماره .1جدول 

 بیشترین كمترین واریانس مد میانه میانگین 

 922 99 910610 90 94 00610 کل

هاای بهداشاتی و    سارویس خراب کردن 

هاا و امااکن    شیرآات مدرسه یاا پاارم  

 عمومی

9611 9 9 6621 9 99 

پاااره کااردن صااندلی ساارویس ایاااب و   

 ذهاب و یا سالن اجتماعات
9600 9 9 9646 9 1 

میز و نیمکات مدرساه یاا ساایر     شکستن 

 ها اماکن عمومی نظیر پارم
9610 9 9 9611 9 1 

بر روی دیوارهای مدرسه یا خط کشیدن 

 هر جای عمومی شهر
0629 0 9 9619 9 99 

تخریاب فضاای سابز و کثیاف     اقادام باه   

هاا،   کردن اماکن عمومی از قبیال پاارم  

 مدارس

0620 9 9 6690 9 99 

های مدرسه یا تیار   شیشه و امپشکستن 

 ها یا سایر اماکن عمومی های خیابان بر 
9601 9 9 9649 9 1 

تاااکنون اسااتیک ماشااین  پنچاار کااردن 

 دیگران
9611 9 9 960 9 1 

های کتابخانه مدرسه یا  کتابپاره کردن 

 های عمومی کتابخانه
9601 9 9 960 9 1 

اقاااادام بااااه شکسااااتن یااااا تخریااااب   

  خودپردازهای عمومی شهر
961 9 9 161 9 11 

سیساااتم گرماااایی و سااارمایی تخریاااب 

 مدرسه یا اماکن عمومی
9619 9 9 0601 9 00 

هاای   مشت زدن یا قطع کردن سایم باجاه  

 ها تلفن عمومی به هنگام استفاده از آن
069 9 9 0690 9 1 

تخریب اموال عمومی یاا اماوال دیگاران    

 صرفا  برای لذت یا تفریح
9611 9 9 961 9 1 
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 استنباطی پژوهش یها افتهی
 

 تحقیق: یها هیفرضآزمون همبستگی پیرسون  جینتا .1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیر ردیف

 26222 -911/2** و وندالیسم نفس عزترابطه بین  9

2 
و برچسب خوردن رابطه بین 

 وندالیسم
** 644/2 26222 

9 
کنترل و نظارت خانوادگی رابطه بین 

 و وندالیسم
**690/2- 26222 

1 
ها و  پایبندی به ارزشرابطه بین 

 و وندالیسمهنجارها 
**022/2- 26222 

 26221 990/2** رابطه بین فشار مالی و وندالیسم 1

1 
های  میزان استفاده از رسانهرابطه بین 

 و وندالیسم جمعی
**901/2 26222 

 26222 469/2** عاطفی و وندالیسمرابطه بین فقر  0

 

( 9) شاماره در فرضایه  دهاد کاه    هاا نشاان مای    باط باا فرضایه  در ارت (1)از جدول  حاصلنتایج 

. ضاریب همبساتگی   نفاس و وندالیسام وجاود دارد    میزان عزتی منفی و معنادار بین دو متغیر  رابطه

ی منفای   رابطاه  ی دهناده  نشاان اسات کاه    26222معناداری آن  و سطح -26911برابر با  آمده دست به

 ،نوجاوان باااتر باشاد    نفاس  عازت معنادار بین این دو متغیر است. به ایان معنای کاه هار چاه میازان       

 تر است. رفتارهای وندالیسمی آن پایین

ی  دهناده  نشانوندالیسم  بین متغیرهای برچسب خوردن و رابطه خصوص در (0) شمارهفرضیه 

 و 26644 باا  برابار  آماده  دسات  باه ی همبساتگ ضاریب  . باشاد  می متغیر بین دو معنادار ی مثبت و رابطه

. اسات  متغیر معناداری بین این دو ی مثبت و رابطه ی دهنده نشانکه  است 26222 معناداری آن سطح
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باه هماان میازان رفتارهاای      ،به این معنی که هرچه نوجوان به میزان بیشتری برچسب ونادال بخاورد  

 دهد. ان میوندالیسمی بیشتری از خود نش

کاه   باشاد  یما  وندالیسام  نظاارت خاانوادگی و   بین متغیرهای کنترل و رابطه( 9فرضیه شماره )

 آماده  دسات  باه ضریب همبساتگی  . باشد متغیر می معناداری بین این دو ی منفی و رابطه ی دهنده نشان

باین   یمعناادار  وی منفای   رابطه ی دهنده نشانکه  است 26222 سطح معناداری آن و -26690 با برابر

به این معنی که هرچه کنترل و نظاارت خاانوادگی بار رفتارهاای نوجاوان کمتار       . متغیراست این دو

 دهد. به همان میزان رفتارهای وندالیسمی بیشتری از خود نشان می ،باشد

را  آن باا وندالیسام   رابطاه  ووهنجارهاا   هاا  ارزش( رابطه بین متغیر پایبندی باه  6) شمارهفرضیه 

اسات   26222 سطح معناداری آن و -26022 با برابر آمده دست بهضریب همبستگی . کند یمبررسی 

باه ایان معنای کاه هرچاه میازان       . اسات  متغیر بین این دو یمعنادار وی منفی  رابطه ی دهنده نشانکه 

به همان میزان رفتارهای وندالیسمی بیشتری از خاود   ،و هنجارها کمتر باشد ها پایبندی فرد به ارزش

 .دهد شان مین

وندالیسام   ماالی باا   فشاار  متغیار  بین دو معنادار ی منفی و رابطه ی دهنده نشان( 1فرضیه شماره )

کاه   اسات  26221 معنااداری آن  ساطح  و 26990 باا  برابار  آماده  دسات  بهضریب همبستگی . باشد می

باه ایان معنای کاه فشاار ماالی تاأثیر        . است متغیر دو ین اینب یمعنادار وی منفی  رابطه ی دهنده نشان

در ارتبااط باا فرضایه ششام تحقیاق، ضاریب همبساتگی         وندالیسام نداشاته اسات.    وقاوع  برچندانی 

 و هاا  میازان اساتفاده از رساانه    متغیار  باین دو  معناادار  ی مثبات و  رابطاه  ی دهناده  نشاان  ،آمده دست به

 است 26222 معناداری آن سطح و 26901 با برابر آمده دست بهضریب همبستگی . باشد می وندالیس

 .است متغیر بین این دو معنادار وی مثبت  رابطه ی دهنده نشانکه 

همبسااتگی  بیضاار ( یعنای ارتباااط باین دومتغیاار فقار عاااطفی و وندالیسام،    0فرضایه شااماره ) 

 وی مثبات   رابطاه  ی دهناده  نشاان کاه   است 26222 معناداری آن سطح و 26469 با برابر آمده دست به

 ،به این معنا که هر چه نوجوان احساس کمبود محبت بیشتری کند .است متغیر بین این دو یمعنادار

 دهد. به همان میزان بیشتر رفتارهای وندالیسمی از خود نشان می

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون وندالیسم با متغیرهای مستقل ارائه شده اسات.  ( 4)در جدول 

دهاد کاه واریاانس متغیار وابساته باا توجاه باه          ون چند متغیره نشان مینتایج مربوط به تحلیل رگرسی
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می( درصاد از واریاانس وندالیسام )رفتارهاای وندالیسا      26169حدود  R2متغیرهای مستقل از طریق 

دهاد کاه از میاان     نشاان مای   βاز ضارایب   آماده  دسات  باه چنین نتایج  هماند؛  نوجوانان را تبیین کرده

کمبود محبت، کنترل و نظاارت خاانوادگی، میازان اساتفاده از رساانه،       متغیرهای مستقل، متغیرهای

داری بار   های مذهبی و هنجارهای قانونی باه ترتیاب تاأثیر معنای     برچسب خوردن، پایبندی به ارزش

باه   βایان متغیرهاا باا توجاه باه ضارایب        که ینحو بهاند.  وندالیسم )رفتارهای وندالیسمی( افراد داشته

دهاد متغیار فقار     که نتایج جدول نشان می طور هماناند.  ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته

 عاطفی بااترین تأثیر را بر ارتکاب رفتارهای وندالیستی نوجوانان داشته است.
 

 تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و متغیر وندالیسم. 1جدول 

 مدل
درجه 

 آزادی

مجموم 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 كمیت

F 

سطح 

 یدار یمعن

رگرسیون 

 چندگانه
R

2 

 169/2 090/2 222/2 990/44 019/1011 291/62610 0 رگرسیون

     619/10 149/96201 911 مانده یباق

      110/06104 914 کل

 
 های تحقیق نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه .1جدول 

 ها شاخص

 

 متغیرها

B 
اشتباه 

 استاندارد
Beta  مقدارT 

سطح 

 داری معنی

(Constant) 141/99 910/1  012/0 209/2 

 669/2 000/2 201/2 960/2 992/2 نفس عزت

 222/2 296/1 916/2 991/2 410/2 برچسب خوردن

 222/2 -902/1 -094/2 091/2 -916/9 کنترل و نظارت خانوادگی

ها و هنجارهای  ارزشپایبندی به 

 مذهبی و قانونی
960/2- 210/2 219/2- 196/0- 290/2 

 149/2 -909/2 -224/2 901/2 -299/2 فشار مالی

 222/2 612/1 910/2 210/2 014/2 ها میزان استفاده از رسانه

 222/2 112/92 669/2 211/2 140/2 فقر عاطفی
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کنتارل نشاده اماوال     بیا تخر بردر ادامه به ترسیم مدل معادله ساختاری عوامل اجتماعی مؤثر 

 2621از  کمتار  RMSEAمقادار   ازآنجاکاه  لیزرل پرداخته شده است. افزار نرمعمومی با استفاده از 

دهاد کاه از باین متغیرهاای      است مدل از نکویی برازش برخوردار است. همچنین مدل باا نشان می

قل، متغیر فقر عاطفی و کنترل و نظارت خانوادگی باه ترتیاب بیشاترین تاأثیر را بار گارایش باه        مست

 داشته است. رفتارهای وندالیستی

 

 مدل تجربی تحقیق
 

 
 

 یریگ جهینت
نتایج این پژوهش نشاان داد کاه از باین ایان متغیرهاا، متغیرهاای محرومیات نسابی، برچساب          

هاا باا وندالیسام     از طریق رساانه  شده منتقلجمعی، نوع محتوای های  خوردن، میزان استفاده از رسانه

پایبندی ماذهبی باا    ،، کنترل و نظارت خانوادگینفس عزتی مثبت و معنادار و بین متغیرهای  رابطه

و  نفاس  عازت باین   رابطاه  ،ی منفی و معناادار وجاود دارد. در خصاوص فرضایه اول     وندالیسم رابطه
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میازان  متغیار   کاه باین دو   صاورت  نیباد  ؛ماورد تأییاد قارار گرفات    ی تحقیاق   این فرضایه وندالیسم 

کاه  ( 9901ن یافته با نتایج رمضاانی ) ی منفی و معناداری وجود دارد. ای و وندالیسم رابطه نفس عزت

به این نتیجاه رساید کاه باین احسااس تبعای ، احسااس سارخوردگی تاو م باا خشام             پژوهششدر 

یافتاه از تحقیاق    ایان  باشاد.  ابطه وجاود دارد، همساو مای   فروخورده و احساس ناکامی با وندالیسم ر

تواناد   و رفتاار انحرافای مای    بزهکااری  نظریاه،  باشاد. بار اسااس ایان     ی هوبر می نظریه ی تأییدکننده

پاایین باشاد.    نفس عزتو  نفس اعتمادبهکنترل شخصی مانند  سازوکارهایی کارکرد ضعیف  نتیجه

. همچناین  پرخاشگری و بزهکاری اسات  ل خطری برایپایین عام نفس عزتاساس این دیدگاه،  بر

 قراراین فرضیه نیز مورد تأیید  وندالیسم رابطه بین برچسب خوردن و یعنی ارتباط با فرضیه دوم، در

هاای   فرصات زنای،   برچسب»( با عنوان 0229) 9یافته با نتایج پژوهش برنبور  و کرون این .گرفت

ی رسامی در ماورد جارم جواناان در      غیرمستقیم مداخلهاثرات مستقیم و و بزهکاری عمده  زندگی

ی رسامی تاأثیر مثبات و معنااداری روی      که به این نتیجه دست یافتند که مداخلاه « اوایل بزرگسالی

 ی تأییدکنندهباشد. همچنین این یافته  تا حدودی همسو می ارتکاب جرم جوانان در بزرگسالی دارد

رفتااری را مفهاومی    زنی است. این رویکارد، کاج   ی برچسب نظریه بکر و لمرت در ارتباط با نظریه

رفتااری   ها کاج  داند، یعنی گروهی در جامعه با تصویب قوانینی که تخطی از آن ی جامعه می ساخته

رفتااری باه    رفتار کسی است کاه اناگ کاج    سازند و کج رفتاری را می شود، مفهوم کج محسوب می

 نظاارت  وبین دو متغیر کنتارل   رابطه در خصوص. است آمیزی در مورد او به کار رفته طور موفقیت

باه ایان نتیجاه رساید     خود   ( که در پژوهش9901رمضانی )یافته با نتایج  این وندالیسم؛ خانوادگی و

های غیررسمی در خانواده و محله با وندالیسم رابطاه وجاود دارد، همساو     که بین نسبت پایین کنترل

 باشد. می

هاای کنتارل اجتمااعی     باشد. در نظریاه  ریه کنترل اجتماعی هیرشی مینظ تأییدکنندهاین یافته 

گیارد   رفتاری را می موضوع اصلی این است که اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوی کج

 در آماده  دسات  باه رفتاری است. نتاایج   و بنابراین، فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی، علت اصلی کج

ر پایبندی مذهبی با وندالیسام باا نتاایج تحقیاق محسانی تبریازی و       متغی دو تأییدشدهرابطه  خصوص

اش به این نتیجه دست یافت که پایبندی دینی ارتبااطی منفای و    ( که در مطالعه9911صفری شالی )

 

1. Bernburg and Krohn 
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ی دورکایم   نظریاه  ی تأییدکنناده یافتاه نیاز    ایان  باشاد. همچناین،   معنادار با وندالیسم دارد، همسو می

ضاعف  یاا   و فقادان  ازناشای   گااهی  و هنجارهاا  ساتیز  ناشی از را جرم ورفتاری  است. دورکیم کج

فشار مالی  متغیر بین دو این پژوهش، رابطه در ،همچنین داند. می از جمله هنجارهای دینی، هنجارها

دانگسایو وو و و ژوناگ   های این فرضیه با تحقیق مشاترم   . یافتهووندالیسم مورد تأیید قرار گرفت

دی و بیکااری در  ی باین جارم، ناابرابری درآما     ای به بررسای رابطاه   در مطالعهکه ( 0299) 9مین وو

گیارد   ی بین بیکاری و نابرابری درآمدی را قویا  اثبات نماوده و نتیجاه مای    رابطه وانگلستان پرداخته 

باشاد و بارای مباارزه باا      ی اقتصادی می که ارتکاب جرم ذاتا  و در سطح کالن اقتصادی یک پدیده

 رابطاه  خصاوص  در. باشاد  مای همسو ، ی اول اهمیت قرار دارد الت اقتصادی در درجهآن رفع معض

ی تحقیاق ماورد تأییاد قارار      های جمعای باا وندالیسام رابطاه ایان فرضایه       بین میزان استفاده از رسانه

 معناادار  ی مثبات و  وندالیسم رابطه و ها میزان استفاده از رسانه متغیر که بین دو صورت بدین ؛گرفت

اش باه   ( کاه در مطالعاه  9911یافته با نتایج تحقیق محسنی تبریزی و صفری شاالی )  این دارد.وجود 

ای روی وندالیسم  های مدرن تصویری تأثیر فزاینده این نتیجه دست یافت که میزان استفاده از رسانه

سات کاه در   سادرلند معتقاد ا  .باشد نظریه سادرلند می تأییدکنندهباشد. این یافته نیز  دارد، همسو می

از  اساتفاده  گیارد.  ی عمل به رفتاار را یااد مای    رفتاری و انگیزه رفتاری، کج جریان رشد، فرد درست

محتاوای منتقال شاده از     متغیار  که بین دو صورت بدینتواند منبع یادگیری مهمی باشد.  ها می رسانه

فقار   از رابطه باین متغیار  وجود دارد. نتایج حاکی معنادار  وی مثبت  وندالیسم رابطه و ها طریق رسانه

به این نتیجاه رسایدند    خود  ( که در پژوهش0221ان و تستا )با نتایج پژوهش رای وندالیسم عاطفی و

بیشتر دست باه بزهکااری    ،گیرند و منزوی هستند می توجهی والدین قرار که کودکانی که مورد بی

بناا  باشد.  نظریه ویلیام گود می یدکنندهتأیاین یافته نیز  زنند، همسو است.  می خرابکارانهو رفتارهای 

 ،اناد  بوده یمهر یبو  یتوجه یبمورد در داخل خانواده افرادی که ، ویلیامی آنومی خانواده  بر نظریه

ی انحراف کشایده   زده و به ورطه روانه کجدست به رفتارهای  برای خالص شدن از چنین وضعیتی

گفات، علال فاردی، اجتمااعی و اقتصاادی زیاادی بار         تاوان  یما کلی  یریگ جهینت کیدر شوند. می

هاا   گرایش نوجوانان به رفتارهای وندالیسمی و خرابکارانه مؤثرند که در این پاژوهش برخای از آن  

ها با رفتارهای وندالیسمی مورد تأییاد قارار    قرار گرفت و میزان ارتباط و همبستگی آن یموردبررس

 

1. Wu, Dongxu& WU, Zhongmin 
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به منظور کااهش معضال وندالیسام و کااهش ایان آسایب        آمده دست بهگرفت که با توجه به نتایج 

توان گفت که روناد   اجتماعی باید اقداماتی در سطح فردی، خانوادگی، مدارس صورت بگیرد. می

و هاا و رفتارهاای از جملاه میال باه رفتارهاای خرابکاراناه         ای بار گارایش   پذیری نقش عماده  جامعه

ساطح   ایا  ضاعف  ،اجتمااع  وساوی خاانواده    خاوردن از  برچسب پایین، نفس عزتوندالیستی دارد. 

پایبنادی ضاعیف نسابت باه     پایبنادی یاا    عادم  ،جوانان ووانان خانواده بر نوج نظارت وپایین کنترل 

ناشی از شرایط ساختاری ضعیف  عاطفی و فشار مالی فقر مذهبی وهنجارهای اجتماعی، یها ارزش

هااای رفتااار بزهکارانااه و  بیناای کننااده تاارین پاایش از قااوی یاجتماااع ودر عرصااه عاادالت اقتصااادی 

 (.0220و همکاران،  9روند )استوارت به شمار می یضداجتماع

 

 راهکارهای محقق
ن ناوع  باه ایا   جواناان  ومؤثر برای کاهش گرایش نوجواناان   یها راهیکی از از دیدگاه محقق 

 بار  چراکاه  شان تالش نمایناد. رزندانف نفس عزتاست که والدین برای ارتقای  نیا( وندالیسم) رفتار

 ونوجواناان   شیگرا درنتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید که یکی از دایل مؤثر  اساس

نیز نیازهایی است که خانواده به خوبی نتوانساته   حس کنجکاوی و یارضا به این نوع رفتار، جوانان

باه   موقاع  باه  پاسخ وم توجه به نیازهای فرزندان ولز نیبنابرا ؛گامی مثبت بردارد ها آن نیتأم دراست 

 بسیار مؤثر باشد. تواند یمزمینه  نیا در ها آن

 شان نمایند.با فرزندان مشورت وی همدل محبت، صرف راوالدین باید زمان بیشتری  -

ی صحیح تربیات فرزنادان و اعماال نظاارت و کنتارل رفتاار        آموزش به خانواده برای نحوه -

 .باشد اساسی در کاهش رفتارهای وندالیسمی نوجوانان می فرزندان، عاملی

عماومی،   اماوال  شده کنترلبا پیامدهای منفی تخریب  جوانان ونوجوانان  ییآشنا وآموزش  -

 ماؤثر  تواناد  یما زمینه  نیا در یتیتربآموزشی  نیمسئولاز جانب  یاجتماع ودر سطح فردی 

 باشد.

گروهای   یها کانال ومجازی  یها شبکه اعم از تلویزیون، ها رسانهاستفاده از نقش قدرتمند  -

 در خصوص پیامادهای ایان پدیاده منفای اجتمااعی،      یرسان اطالع ،بخش یآگاه جهت در
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 باشد. بخش جهینت اریبس تواند یم

 مختلف آموزشای،  یها جنبهمدرسه به نیازهای دانش آموزان از  نیمسئولتوجه هرچه بیشتر  -

انتقاادات ساازنده    دنیشان  لزوم مشارکت دادن دانش آموزان، و یفرهنگ و یاجتماع ،یفرد

بسایار   تواند یمزمینه  نیا در ها آنمعقول ی ها یازمندینرفع  جهت پاسخ و تالش در و ها آن

نیز  مدارس از روحیه انتقادپذیری و نیمسئول بودن برخوردارلزوم  نیبنابرا ؛مؤثر واقع گردد

نقش قدرتمندی  تواند یمزمینه  نیا در ،ها آننظرخواهی از  فراهم آوردن زمینه مشارکت و

 گرایش به رفتارهای وندالیستی داشته باشد. کاهش در

باا   تار  یقاو ونیز لازوم ارتبااط   مرتبط با موضوع وندالیسم  یینهادها ومراکز  سیتأس و جادیا -

این زمینه  در نظران صاحب واز دیدگاه متخصصان  استفاده و یعلم ودانشگاهی  یها طیمح

 مفید واقع گردد. تواند یم

 محیط خانوادگی با محیط مدرسه. نیب مؤثرارتباط  -

 و جامعه در نظم وبا قوانین  جوانان ونوجوانان سازی  نقش مدرسه در آشنا تیتقو وافزایش  -

زیرا یکی از دایل  مدار؛ قانونو  مسئولتبدیل دانش آموزان به شهروندانی  جهت در تالش

 ضاعف  و هاا  خاانواده  یتوجه کم ،یتوجه یب نش آموزان به رفتارهای وندالیستی،گرایش دا

تربیتای   یخألهای آموزشی ناشی از ها طیمحضعف خود ونیز  فرزند بر کنترل ودر نظارت 

در اکثار   رایا ز ؛اسات  جامعاه  دروقانونمادار   مسائول به افرادی  ها آن لیتبد ودانش آموزان 

وندالیسم مشخص گردیده که وندالیسم یکی از نتایج  مسئلهمرتبط با  قاتیتحق و ها پژوهش

 .باشد یمچه در سطح فردی ونیز در سطح اجتماعی  نظم و یمدار قانونتضعیف روحیه 

 ساطوس  در جواناان  وو نیز ارتقای سطح مشارکت نوجواناان   یریپذ تیمسئولافزایش حس  -

 مختلف جامعه.

 .یاجتماع و یخانوادگ س مختلف فردی؛اجتماعی در سطو کنترل وافزایش سطح نظارت  -

آن  ماوازات  باه در افاراد و   یاجتمااع  وحس امنیات فاردی    تیتقو وایجاد  جهت درتالش  -
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