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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.
Keywords: Vandalism, Emotional Poverty, Adherence to Values and Norms, Family
Control and Supervision, Adolescents.
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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان
(مورد مطالعه ،شهرستان شوش) میباشد .به لحاظ نظری از تئوری ارتباط نسبی ساترلند ،نظریه کلوارد واوهلین،
نظریه آنومی دورکیم ،فشار ساختاری مرتن و پیوند اجتماعی هیراشی و ساختار خانواده گود جهت بررسی
فرضیهها استفاده شده است .روش تحقیق این مقاله کمی و پیمایشی میباشد .حجم نمونه  022نفر بوده است.
بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری  0022نفری حجم نمونه باید  999نفر در نظر گرفته شود ،اما بهمنظور
دقت بیشتر حجم نمونه در پژوهش حاضر  022نفر در نظر گرفته شده است .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزار  Spssنسخه  00استفاده شده است .برای تحلیل دادهها ،در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی،
پراکندگی و در سطح استنباطی از روش همبستگی و رگرسیون استفاده گردید .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که متغیرهای عزتنفس  ،فشار مالی ،برچسب خوردن ،کنترل و نظارت خانوادگی ،پایبندی به ارزشهای
مذهبی و هنجارها و قوانین اجتماعی ،فقر عاطفی ،میزان استفاده از رسانههای جمعی و نوع محتوای منتقل شده از
رسانه ها با وندالیسم رابطه معناداری دارند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از میان این متغیرهای
مستقل هفتگانه  ،متغیرهای برچسب خوردن ،کنترل و نظارت خانوادگی ،پایبندی به ارزشها و هنجارهای
مذهبی و قانونی ،میزان استفاده از رسانه ها و فقر عاطفی تأثیر معناداری بر رفتارهای وندالیسمی نوجوانان پسر
داشتهاند و توانستهاند  40درصد از واریانس رفتارهای وندالیستی را تبیین کنند .همچنین از میان این متغیرها ،متغیر
فقر عاطفی بیشترین تأثیر را بر ارتکاب رفتارهای وندالیستی نوجوانان داشته است.
كلیدواژهها :وندالیسم ،فقر عاطفی ،پایبندیبه ارزشهای و هنجارها ،کنترل و نظارت خانوادگی،
نوجوانان.
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مقدمه
بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم ،متعهد و متخصرص
در آن جوامع بستگی دارد اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسرانی سرهم بره سرزایی دارد،
پدیده ی ارتکاب جرم و وندالیسم و بزهکاری می باشرد .یکری از ایرن مسرائل کره سراانه خسرارت
فراوانی را به اماکن عمومی جامعه وارد میسازد ،وندالیسم است .با نگاهی کوتاه به اماکن عمرومی
و محیط مدارس ،شاهد تخریب اموال عمومی از قبیل کیوسکهای تلفن ،صندلی اتوبوسهرا و بره
ویررژه سرررقت امرروال مرردارس ،شکسررتن شیشررههررا ،میررز و صررندلی مرردارس ،شرریرآات ،تخریررب
سرویس های بهداشتی ،خرط کشریدن روی درودیروار و ...مریباشریم .مییرر و کلینرارد )9114( 9در
تعریف وندالیسم 0متذکر میشوند که «وندالیسم عبارت است از تخریرب ارادی امروال و متعلقرات
عمومی به صورتی مداوم و مکرر» (محسنی تبریزی .)00:9919،روی آوردن نوجوانان به وندالیسرم
و رفتارهای تخریبگرانه و ارتکاب جرم و بزهکاری عالوه بر خساراتی کره سراانه برر جامعره وارد
میسازد ،باعث تباهی زندگی نوجوانان به عنوان آیندهسازان جامعه نیز مریشرود چراکره ارتکراب
جرم در ایرن دوره ،آنران را بره سروی ارتکراب جررائم کرالنترر در برزر سرالی سرو مریدهرد.
بهطورکلی رفتارهای خرابکارانه و وندالیسرتی نوجوانران هزینره هرای کرالن و گزافری را برر جامعره
تحمیل میکند و جامعه را از داشتن نیروی انسانی کارآمرد ،متخصرص و متعهرد در آینرده محرروم
ساخته و امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد بنابراین وندالیسرم یکری از مسرائل اجتمراعی مهمری
است که جامعهی ما را بهطورجدی تهدید میکند و البته تنها مختص جامعرهی مرا نیسرت و تمرامی
جوامع با این معضل روبرو هستند .پیچیدگی علل گرایش نوجوانان به وندالیسم موجب شده اسرت
که پژوهشگران مختلف از زوایای گوناگون موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند .در ایرن
تحقیق نیز به دنبال بررسی برخی از عوامل اجتمراعی مرؤثر برر رفتارهرای وندالیسرتی و تخریبگرانره
نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش میباشیم .رفتارهای وندالیسرتی و خرابکارانره مخرتص
دوره ی نوجوانی است و بیشتر جرائم خرابکارانه و وندالی در دوره متوسطه اتفا میافتد .همچنین
بر اساس نظر کارشناسان و تحقیقات مختلف ،مردان بیش از زنان گرایش به رفتارهای وندالیستی و
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تخریب اموال عمومی دارند« .آمارها در ایران نشان مریدهرد کره  61درصرد از افرراد دستگیرشرده
ونرردال در گررروه سررنی  92تررا  04سررال قرررار دارنررد کرره در آن سررهم مررردان بیشررتر از زنرران اسررت.
بهطوریکه  14درصد از این آمار مردان و  91درصد زنان را تشکیل میدهد .بره لحراظ تحصریلی،
 90درصررد تحصررریالت راهنمرررایی و  00/1درصرررد تحصررریالت ابتررردایی داشرررتهانرررد» (محسرررنی
تبریزی .) 40:9919،همه ما در اماکن عمومی و حتی در مردارس بارهرا شراهد ایرنگونره رفتارهرای
تخریبگرانه بودهایم ولی آنها را عادی تلقی کردهایم .حال سؤالی کره در اینجرا مطررس اسرت ایرن
است که چه عواملی سبب می شود که این نوجوانان بره تخریرب سررمایهی عمرومی جامعره دسرت
بزنند؟
همانگونه که اشاره شد بیشترین رفتارهای وندالیستی در دوره نوجوانی اتفا مریافترد .حرال
ازآنجاکه دوره نوجوانی دوره سرنوشتساز شکل گیری هویت و شخصیت فرردی اسرت ،چنانچره
این هویت به شکلی مضر شکل گرفته و ناهنجاریهای اخالقری جزئری از هویرت نوجروان در ایرن
دوره شود ،صدمه اصلی در درجه اول به پیکره جامعه وارد میشود .چراکه نوجوانان آینردهسرازان
جامعه هستند و ناهنجاری اخالقی آنها تهدیدی است برای پیکره هنجار طلرب جامعره .بسریاری از
متخصصان علروم انسرانی (جامعره شناسران ،روان شناسران ،جررم شناسران) معتقدنرد کره رفتارهرای
وندالیستی و تخریبگرانه در دوره نوجوانی ،مقدمه ای است برای ارتکاب جرم و بزهکاری در دوره
بزر سالی  .به همین علت در این پرژوهش بره دنبرال بررسری عوامرل اجتمراعی مرؤثر برر گررایش
نوجوانان به رفتارهای وندالیستی میباشیم.
پژوهشهای متعدد در جهان نشان میدهد که مطالعه ی وندالیسم از چند جنبه دارای اهمیرت
است .نوجوانان و جوانانی که گرفتار این مسئله اجتمراعی مریشروند در اکثرر مروارد فرصرتهرای
جبرانناپذیری را از حیث تحصیل و کار از دست میدهند .وجود چنین سابقه نامطلوبی ،در زندگی
آیندهی آنها تأثیر فراوانی میگذارد و با توجره بره پذیرفتره نشردن آنهرا در حلقرههرای درسری و
کاری ،قشری مطرود ازاینگونه افراد به وجود میآید که مسئله را بررای نسرلهرای آینرده تشردید
میکند و موجب تباهی نوجوانان و جوانان بیشتری میشود (مشکانی .)9919:002،تا وقتیکه علل
مؤثر بر گرایش نوجوانان به رفتارهای وندالیستی و تخریبگرانه شناخته نشود ،نمیتوان گامی جهت
کاهش این معضل اجتماعی برداشت .با شناخت علت مسئلهی وندالیسم از سوی نوجوانان ،میتوان
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با ارائه راهکارهایی به کاهش این معضل و بازگشت فررد ونردان بره جامعره امیردوار برود .کراهش
رفتارهای وندالیستی موجب کاهش سررمایهگرذاری در زمینره بازسرازی امروال عمرومی مریشرود.
سرمایهای که میتوان آن را در دیگر زمینه ها و جهت آبادانی هر چه بیشتر جامعه بره کرار گرفرت.
همچنین موجب نجات آثار فرهنگی و هنری جامعه و جلوگیری از تخریب آنها میگردد بنابراین
شناخت عوامل اجتماعی مؤثر رفتارهای وندالیستی نوجوانان از اهمیت و ضرورت برخوردار است.
در این پژوهش محقق به دنبال این هدف کلی است که با استفاده از روش پیمایش به بررسی
جامعهشناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش در
سال تحصیلی  11-11به وندالیسم بپردازد .پسازآن ،محقق ،این مسئله را بررسی خواهد کررد کره
چه ارتباطی بین عوامل فردی (عزتنفس ،ارزشها و هنجارها) ،عوامل فرهنگی (رسانهها ،برچسب
زدن) ،عوامل خانوادگی (کنترل و نظارت خانوادگی ،فقر عاطفی) و عوامل اقتصادی (فشار مرالی)
به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش با وندالیسم به عنوان متغیر وابسته وجود دارد؟ در ادامه تحقیرق،
رابطه میان متغیرهای فو بررسی و موردسنجش قرار گرفته است.

ادبیات تحقیق
وظیفه ی مطالعات اکتشافی (پیشینهی تحقیق) این است که چشماندازهای تحلیلری را وسرعت
بخشیده و محقق را با افکار متخصصان دیگر آشنا سازد .در این صورت وجوه گونراگون مسرئلهی
تحقیق که بهتنهایی محقق نمیتواند به آن ها پی ببررد ،بررایش آشرکار شرده و در نهایرت بره او در
گزینش چارچوب نظری مسئلهی تحقریقش کمرک مریکنرد .برر همرین اسراس در ایرن قسرمت از
تحقیق ،سعی شده به برخی از تحقیقات و نظرسنجی هرایی کره تراکنون در مرورد ارتکراب جررم و
عوامل مؤثر بر آن انجام شده است ،پرداخته شود.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف مفهومی :پاتریس ژانورن ،وندالیسم را نوعی روحیه بیمارگونه تعریف میکند که به
تخریب تأسیسات عمومی نظیر تلفنهای عمرومی ،صرندلی اتوبروسهرای شرهری و ...تمایرل دارد.
(ژانورن .)01:9961،فرجاد وندالیسم را اینگونه تعریف کرده است« :نوعی از جرائم علیه اموال که
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مخصوص اطفال و نوجوانان میباشد که عاملین آن اکثراً ناشرناخته مریماننرد .ایرن جررم تقریبراً بره
پسران و به ویژه پسران شهرنشین اختصاص دارد» (فرجاد .)096:9910،مییر وکلینارد نیز در تعریف
وندالیسم متذکر میشوند که وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمرومی بره
صورتی مداوم و مکرر ( .)021:9114Meier &clinardبه نظر آنان در عمرل غیررممکن اسرت کره
بتوان وسعت یا هزینه وندالیسم را در جامعه برآورد کرد .از دیدگاه آنان مدارس ،هدف درجه اول
رفتارهای وندالیسمی است (همان.)021-092 :

تعریف مفهومی عزتنفس
راجرز 9عزتنفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن و یا نوعی قضاوت نسبت
به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده است .طبق دیدگاه راجرز ،عزتنفس ،در اثر نیاز بره توجره
مثبت دیگران به وجود میآید .نیاز به توجه مثبت دیگران ،شامل بازخوردها ،طرز برخرورد گررم و
محبتآمیز ،صمیمیت ،پذیرش و مهربانی از طررف محریط بره ویرژه والردین کودکران و نوجوانران
است( .شاملو )9961،کوپر اسمیت نیز میگوید« :عزتنفس عبارت است از یک قضاوت شخصری
در مورد با ارزش بودن یا بیارزش برودن قبرولی یرا عردم قبرولی خرود کره در نگررش او متظراهر
میشود» (ارنس و الیور.)9916 ،
تعریف مفهومی برچسب خوردن :بیکر 0و لمرت 9معتقدند کره گرروههرای اجتمراعی توسرط
قوانینی که ایجاد میکنند ،باعث پدید آمدن انحراف میشوند .قوانینی که تخلف از آنان ،انحراف
را میسازد .بر اساس این نظری ه منحرف شناختن فردی که واقعاً منحرف نیست ،ممکرن اسرت او را
به آدم منحرف واقعی تبدیل نماید .تأیید برچسب انحراف فرد بهطور رسمی یا غیررسرمی موجرب
رفتار نامطلوب دیگران با او میشود و نهتنها او را از شکسرتن هنجارهرا برازنمیدارد ،بلکره موجرب
افزایش تمایل او به شرکت در گروههای منحرف نیز میشود و رشد یک شخصیت منحررف را در
فرد تسهیل میکند (تبریزی .)924:9919،درواقع از نظر بیکر و لمرت ،نقض قواعرد توسرط برخری
افراد و گروهها قابلبخشش و توسط عدهای دیگر مسرتلزم مجرازات اسرت بنرابراین ،کرجروی ترا
1. Rogers
2. Becker
3. Lemert
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حدی وابسته به ماهیت عمل است اما بی ش از آن بستگی به نحوه واکنش دیگران نسبت به عمرل و
عامل آن دارد (کوزر و روزنبر  011 :9911 ،و  011گیدنز و بردسال.)924 :9916 ،
تعریف مفهومی كنترل و نظارت خانوادگی :رومررو و روییرز 9معتقدنرد نظرارت والردینی
عبارت است از اینکه والدین میدانند نوجوانشان در زمانهایی کره برا آنهرا نیسرت ،کجرا بره سرر
می برد ،با چه کسانی هست ،به چهکار مشغول اسرت و عمرده اوقراتش را چگونره سرپری مریکنرد
(رومرو و روییز .)0221 ،بهبیاندیگر نظارت والدین را می تروان میرزان آگراهی و پیگیرری والردین
نسبت به مکانهایی که فرزندانشان در آنجا حضورداشته و اعمالی که انجام میدهند ،تعریف کررد
(فروجد و کالتیاا.)0221 ،0
تعریف مفهومی پایبندی به ارزشهای مذهبی و هنجارهاا :پایبنردی مرذهبی بره معنرای
التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است (احمدی .)9911 ،دورکریم معتقرد اسرت کره وقتری در
موردپذیرش هنجارهرای اجتمراعی و اهرداف و انتظرارات جامعره اتفرا نظرر وجرود نداشرته باشرد،
برریهنجرراری یررا آنررومی شررکل مرریگیرررد .آنررومی در نظررر دورکرریم برره برریسررازمانی ،گسسررتگی و
ازهمگسیختگی اجتماعی ،اختالل و اغتشراش در نظرام جمعری اشراره دارد( .ملکمیران و شرریفیان،
)901 :9911
تعریف مفهومی فشار مالی :منظور فشارهایی است که فرد و خانوادهاش به لحراظ امکانرات
اقتصادی و وضعیت رفاهی از قبیل خرید لبراس ،غرذا و ...برا آن مواجره هسرتند .درواقرع بره عنروان
ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است( .خداداد کاشری و همکراران:9919 ،
.)92-99
تعریف مفهومی فقر عاطفی :هلمت کوری 9جامعهشناس آلمانی معتقد است که فقر عاطفی
ناشی از رسیدگی نکردن والدین ،ارضای عاطفی نشدن ،برتری دادن فرزندی بر فرزند دیگر توسط
والدین ،تنهایی بیشازاندازه  ،تخلیه روحی نشدن ،سرکوبی شخصیت فرد توسط دیگران و تشرویق
و تحسین نکردن او میباشد که همگی باعث ایجاد تشویشهایی در شخص میشرود .فقرر عراطفی
در بروز رفتارهای وندالیستی میتواند مؤثر واقع شود .سالمت نیوز .)9910 ،در این تحقیق منظرور،
1. Romero & Ruiz
2. Frojd S, Kaltiala-Heino R
3. Hulmet kory
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احساسی است که این نوجوانان نسبت به میزان مهر و محبت اطرافیان مخصوصاً خانوادهشان نسبت
به خودشان دارند.
تعریف مفهومی میزان استفاده از رسانههای جمعای و ناو محتاوای منتقالشاده از

طریق رسانهها :از دیدگاه گولد ،رسانههای جمعی بره تمرام ابزارهرای غیرشخصری ارتبراط گفتره
میشود که بهوسیله آن ،پیامهای دیداری یا شنیداری بهطور مستقیم بره مخاطبران انتقرال مرییابنرد.
تلویزیرون ،رادیرو ،سرینما اینترنرت ،مراهواره و ...در زمررره رسرانههرای جمعری محسروب مریشرروند
(گولد .)096:9916،همچنین به معنای این است که فرد چه میزان از وقت خود را صرف استفاده از
رسانه های جمعی از قبیل رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و  ...میکند و چه نوع محتواهایی را از
این طریق دریافت میکند.

پیشینه تحقیق
محقق و سال

عنوان تحقیق

انجام تحقیق

احمدی و

بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانره ی

همکاران

دانش آموزان دبیرستان هرای نظرام

()9912

قدیم و جدید شهر شیراز

حسینینژاد
()9910

نتیجه تحقیق

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که بین محرل
تولررد ،جنسرریت ،وضررعیت تحصرریلی ،اسررتفاده از تولیرردات
فرهنگی غرب و نحروهی گرذران اوقرات فراغرت و رفترار
بزهکارانهی دانشآموزان رابطهی معنیداری وجود دارد.

بررسرری علررل اقتصررادی جرررم بررا

بین نابرابری درآمدی و سرقت رابطرهی مثبرت ،برین رشرد

اسررتفاده از دادههررای تلفیقرری بررین

اقتصادی و سررقت رابطره ی منفری و برین نسربت جمعیرت

استانی

جوان جامعه و سرقت رابطهی مثبت وجود دارد.

بررسی رابطهی معلولیرت جسرمی
مقیمی اسفند

والررردین و نیرررز شررررایط عررراطفی

نتایج نشان داد که عوامرل اقتصرادی و آموزشری برر برروز

آبادی ()9914

خانواده برا بزهکراری افرراد  94ترا

رفتار بزهکارانه در میان نوجوانان مؤثرند.

 91ساله شهر تهران
متغیرهای وضعیت اشرتغال ،وضرعیت تأهرل ،میرزان سرواد،
شریفی ()9911

بررسرررری عوامررررل اجتمرررراعی و

میزان نظارت خانواده ،میزان آشفتگی در خرانواده ،تعرداد

اقتصادی مرتبط با تمایرل دخترران

دوستان بزهکار ،نروع مسرکن ،میرزان اسرتفاده رسرانههرای

به رفتار بزهکارانه در شهر شیراز

جمعی با تمایرل بره رفترار بزهکارانره در برین پاسرخگویان
رابطهی معناداری دارند.
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محقق و سال

عنوان تحقیق

نتیجه تحقیق

«نرررابرابری درآمررردی و جررررم در

با تشدید نابرابری درآمدی ،تعداد جرائم از نوع سرقت نیز

ایران»

افزایش داشته است.

انجام تحقیق

مهرگان ،نادر،
گرشاسبی فخر
()9912
ماشیرو توشیما
()0222

بررسی رابطهی میان شاخصهرای
اقتصررادی و جرررم در  01منطقررهی

سطح فقر رابطهی مثبت و معنیداری با قتل دارد.

ژاپن
نتایج حاصل از این پرژوهش نشران داد کره نرابرابریهرای

سانچز ()0220

عوامل اقتصرادی جررم در کشرور

اقتصررادی همررواره برره عنرروان یکرری از مهررمترررین عوامررل

کلمبیا

اقتصادی (بالقوه) در ارتکاب جرم به خصوص جرائم علیه
اموال محسوب میشود.

فرایدی

بررسرری رفتارهررای بزهکارانرره در

()0224

میان نوجوانان چینی

هیون لی

بررسری تررأثیر نظرارت والرردین بررر

()0221

رفتارهای بزهکارانه

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معنیداری
بررین افررراد بزهکررار و غیررر بزهکررار از نظررر تررأثیر گررروه
همساان ،تأثیر خانواده و مدرسه قابل مشاهده است.
در این پژوهش تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد کره
نظررارت والرردین بررااترین پرریشبینرریکننرردهی بزهکرراری
نمی باشد بلکه متغیرهایی که برا سراختار خرانواده و گرروه
همساان همبستگی دارند ،پریشبینریکننردهی معنریداری
برای متغیر بزهکاری هستند.

فوگره ،پوگت

بررسررری رابطرررهی برررین بیکررراری

و کرامرز

جوانان و ارتکاب جرم برر اسراس

()0221

آمارهای کشور فرانسه

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد کره رابطرهی برین
بیکاری کل و بیکاری جوانان با ارتکاب جرم مثبرت بروده
و بیکاری جوانان تأثیر به مراتب شدیدتری بر نرخ ارتکاب
جرم دارد.
در این مطالعه ،رابطهی بین بیکاری و نابرابری درآمردی را

دانگسیو وو و
و ژونگ مین
وو ()0299

رابطرررهی برررین جررررم ،نرررابرابری
درآمدی و بیکاری در انگلستان

قویاً اثبات نموده و نتیجه میگیرد که ارتکاب جررم ذاتراً و
در سطح کالن اقتصادی یک پدیدهی اقتصادی میباشد و
برای مبارزه با آن رفع معضالت اقتصادی در درجرهی اول
اهمیت قرار دارد
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محقق و سال
انجام تحقیق

عنوان تحقیق

بررسی رابطهی بین نررخ ارتکراب

رالوکا 9و

جرررررررم ،بیکرررررراری و میررررررزان

دومیترو

دانررشآمرروزان مدرسررهای شررهر

()0290

بخارست در رومانی

نتیجه تحقیق

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیکاری برر روی
ارتکاب جرم تأثیر مثبت دارد اما تأثیر میزان دانشآمروزان
مدرسهای در ارتکاب جرم منفی بوده است.
بر اساس یافتههای حاصل از این بررسی ،بیشتر افرادی کره

سوزان گیزون
وپال ویلسون

برره انجررام ایررنگونرره کارهررا و اعمررال مبررادرت مرریکننررد،

0

مقابله با گرافیتس و وندالیسم

()9112

کودکرران و نوجوانررانی هسررتند کرره از موفقیررت تحصرریلی
کمتری در مدارس برخوردار بوده ،دسترسی بره امکانرات
تفریحی کمتری داشتند ،منزوی و سرخورده بوده و اغلرب
بیکار وسرگردانند.

مبانی نظری پژوهش
در این تحقیق به منظور تبیین نقش متغیرهای مستقل موجود بر رفتارهای وندالیسمی نوجوانان
برای یافتن چارچوب نظری چندین نظریه با هم تلفیق شده و از الگویی ترکیبری و تلفیقری اسرتفاده
شده است .پس از مقایسهی نظریههای مختلف مشخص شد کره بررای متغیرر عرزتنفرس از نظریره
وندالیسم هوبر استفاده شده است .در خصوص متغیر برچسب از نظریره انرگ زنری بکرر ولمررت و
نظریه پیوند افتراقی ساترلند ،نظریهی ویلیام گود در مورد نقش خانواده و ازهمگسیختگی خرانواده
در بروز رفتارهای وندالیسمی ،نظریهی مرتن در ارتباط با نقش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی بره
عنوان یک عامل ساختاری در شکلگیرری کرجروی ،نظریره آنرومی امیرل دورکریم در خصروص
پایبندی مذهبی نظریه پیوند افتراقی ساترلند در خصروص اسرتفاده از رسرانههرای جمعری و نظریره
ویلیام گود برای متغیر فقر عاطفی و رابطهی آن با وندالیسم استفاده شده است.

1. Raluca
2. p.wilson
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 نظریه هوبرهوبر 9عوامل متعددی را در بروز رفتارهای وندالیستی مطرس میسازد که از شایعتررین آنهرا
جلبتوجه به واسطه کمبود محبت ،خودخواهی ،احسراس عردم تعلرق بره وسرایل نقلیره خودکرار،
احسرراس خودبرراختگی ،احسرراس غلبرره ماشررین بررر انسرران ،حررس انتقررامجررویی و داشررتن شخصرریت
ضداجتماعی است .به نظر هوبر در خانوادههایی که کودکان نمی توانند نیاز به تأیید و منظور شردن
خود را از سوی دیگران برآورده سازند ،از یکسو دچار ناکامی و سرخوردگی میشوند که نتیجهی
آن پرخاشگری است و از سوی دیگر ،به علت عدم دریافت توجه و محبت کافی از سوی دیگران،
خود جای والدین بیتوجه قرار گرفته و خود را عزیز میدارند .بدیهی است که این امر احساسرات
خودخواهی و خودپرستی را در آنان تقویت میکند .از طرفی توسعه و تکوین «مرن اجتمراعی» در
بستری خاص مجال بروز خودپندارنده و عزتنفس را در این کودکان سلب کرده و باعث اختالل
و اغتشرراش در خودشناسرری و هویررتیررابی آنرران مرریشررود بطوریکرره در ایررن کودکرران احسرراس
ازخودبیگانگی و بحران هویت به شدت مشهود است (هوبر.)91:91 19 ،

 نظریه ویلیام گودویلیام گود معتقد است که خانواده کانون و هسته اصلی تشرکل اجتمراعی و بره عنروان یرک
سیسرتم کوچرک اجتمراعی اسررت .زیررا بنرای جامعرره برزر ترری را فررراهم مریکنرد ،هنجارهررا و
ارزشهای حاکم بر آن بر تکتک افراد تأثیر قطعی دارند و هرگونه نابسامانی در نهاد خرانواده در
بروز شخصیت کج رو و بزهکار مؤثر است .بنا بر نظریهی آنرومی خرانواده ویلیرام ،افررادی کره در
داخل خانواده مورد بیتوجهی و بیمهری بودهاند ،برای خالص شدن از چنین وضرعیتی دسرت بره
رفتارهای کج روانه زده و به ورطهی انحراف کشیده میشوند (همان.)9099،

 نظریه بکرولمرتنظریهپردازان نظریه ی برچسب ،انحراف را یک پدیدهی اجتماعی میدانند و برر ایرن باورنرد
که کجرفتاری اجتماعی ناشی از عوامرل روانشرناختی یرا زیسرتشرناختی نیسرت و منحرفران ذاتراً
1. Hauber
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منحرف نیستند بلکه این جامعه است که هویت انحرافی را در فرد پدید مریآورد (سرتوده:9911 ،
 .)990این رویکرد ،کجرفتاری را مفهومی ساختهی جامعره مریدانرد یعنری گروهری در جامعره برا
تصویب قوانینی که تخطی از آنها کجرفتاری محسوب میشود ،مفهوم کجرفتاری را مریسرازند.
کجرفتار کسی است که انگ کجرفتاری به طور موفقیرتآمیرزی در مرورد او بره کرار رفتره اسرت
(صدیقسروستانی .)06 :9919 ،در حقیقت ،لمررت 9علرت انحرراف را در ایرن دو وضرعیت از هرم
تفکیررک مرریکنررد .علررت جرررم در مرحلرره اول برره تعررداد موقعیررتهررا گونرراگون اسررت .ازآنجاکرره
موقعیتهای وقوع آنها بسیار متنوع است ،علت واحدی را نمیتوان بررای آن پیردا کررد .تنهرا راه
ممکن طبقهبندی و تفکیک موقعیتها از یکدیگر است .لمرت معتقد است ،اینکه انحراف محدود
به مرحله اول بماند یا خیر به عکسالعمل مردم بسرتگی دارد .متخلرف ممکرن اسرت نقرش بهنجرار
دیگری را بپذیرد یا رفتار را در شکل محدودتری که توسط دیگران قابلتحمل باشرد ،ادامره دهرد.
وقتی متخلف با تکرار رفتار یا نقش انحرافی به دفاع از خود و رفع مشکالتی برآید که عکسالعمل
دیگران برای او ایجاد کرده است ،انحراف وارد مرحله دوم میشود (انحراف ثانویره) .مرحلره دوم
ال منحررف بپرذیرد و زنردگی خرود را برر اسراس نقرش
زمانی تکمیل می شود که فرد هویرت کرام ً
منحرف سازمان دهد .چنین مرحلهای از انحراف زمانی پدید میآیدکه فرد با تکرار رفتار مجرمانره
به عکسالعمل دیگران پاسخ دهد و دیگران عکسالعمل شدیدتری به او نشان دهند و این تعامل به
دفعات تکرار شود ( .)Lemert:1953.p. 307چامبلیس )9110( 0میگوید بچههایی که عنوان «بچه
بد» میگیرند ،واقعاً بچههای بدی میشوند .بچههایی که عنوان بچرههرای برد را مریپذیرنرد ،عمرل
آنها تقویت میشود و راه بازگشت غیرممکن میشود .وقتی بچه ،خودپندارنده بد را قبرول کررد،
در انتخاب دوست به طرف مشابه خود میگرود و هر روز بیشتر در این راه پیش میرود .هر روز از
جامعه دورتر و غریبهتر می شود هیجانات خود را آزادتر و خشم خود را شدیدتر علیه جامعه ابرراز
میکند .حتی به هنگام بزر سالی عکسالعمل پلیس و جامعه با توجه بره سرابقه کرودم ،ممکرن
است برچسبها را بیشتر تقویت کند (سخاوت.)11:9919،

1. Lemert
2. Chambliss
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 نظریه آنومی دوركیمدورکیم به نقش دین و باورهای مذهبی در ارتباط با بازدارندگی از کجرفتاری و جرم تأکید
دارد .دورکیم همچنین ،کجرفتاری و جرم را ناشی از ستیز هنجارها و گراهی ناشری از فقردان و یرا
ضعف هنجارها از جمله هنجارهای دینی میداند .او همچنین معتقرد اسرت کره دیرن در انسرجام و
یکپارچگی بین اعضاء خانواده در جلوگیری از جرم و انحراف اجتماعی بسیار مؤثر بوده و احتمال
قانونشکنی را کاهش میدهد (ملکمیان و شریفیان .)940-949 :9911 ،دورکریم معتقرد اسرت کره
وقتی در موردپذیرش هنجارهای اجتماعی و اهداف و انتظرارات جامعره اتفرا نظرر وجرود نداشرته
باشد ،بیهنجاری یا آنومی شکل میگیرد .آنرومی در نظرر دورکریم بره بریسرازمانی ،گسسرتگی و
ازهمگسیختگی اجتماعی ،اخرتالل و اغتشراش در نظرام جمعری اشراره دارد (ملکمیران و شرریفیان،
.)901 :9911

 نظریه فشار ساختاری مرتنمرتن معتقداست فشاری که از طریق ساخت اجتماعی بر افراد وارد مریشرود ،باعرث خواهرد
شد که افراد برای رسیدن به اهداف منتخب جامعه به راههای غیرقانونی متوسل شوند .به نظر مررتن
احسرراس واقعرری سرررخوردگی ،درمانرردگی ،برریعرردالتی ،برره تنهررایی از هرری یررک از ایررن عوامررل
برنمیخیزد بلکه از روابط خاص میان آنها پدید میآیرد .برهزعرم مررتن بریردگی میران اهرداف،
قواعد و وسایل نهادی شده ممکن است به دو صورت پدید آید 9:ر به خاطر وسعت یرافتن شرتابان
هدفها  0ر بهواسطه محدود شدن تعریف راه های مشروع برای دست یافتن به آنهرا .اگرر توزیرع
واقعی امکانات و فرصت ها دگرگون شود (همچون زمان رکرورد اقتصرادی) رفتارهرای همسراز برا
قواعد اجتماعی که زمانی موجب نیل به اهداف میشده است ،دیگر فرد را به پراداشهرایی کره در
انتظار آن هاست رهنمون نمی شود .بدین ترتیب کنش متقابل میان این متغیرها که سراختهوپرداختره
شرایط اجتماعی است ،موجب ناراحتی و فشار بر فرد میشود .مرتن انحراف و کژ رفتاری را ناشی
از گسستگی و انفصال بنیادی بین هدف های فرهنگری و وسرایل نهرادی شرده جهرت نیرل بردانهرا
میداند .ازاینرو انحراف از شخصیتهای مرضی ناشی نمیشود و لرذا یرک مسرئله خراص فرردی
نیست بلکه به عنوان امری اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی است (محسنی تبریرزی:9912 ،
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 )62مرتن تأکید خاصی نیز بر روی فرصتها و عدم توزیع مساوی فرصتها بین افراد مختلف یک
جامعه دارد و عدم توزیع مساوی فرصت هرا در دسترسری بره اهرداف و وسرایل را عامرل مهمری در
انحراف می داند .بدین گونه کره معتقرد اسرت تمرام اعضرای یرک جامعره در ارزشهرای مشرترم
اجتماعی سرهیمانرد امرا از آنجرائی کره اعضرای جامعره از نظرر سراختارهای اجتمراعی در شررایط
گوناگونی قرار دارند و برای فهم ارزشهای مختلف از فرصتهای مساوی برخوردار نیستند ،چنین
وضعی ممکن است موجب انحراف گردد (مرتن.)9160،

 نظریه ادوین سادرلند0

ادوین ساترلند )9191( 9بر این اعتقاد است که رفتار انحرافی از طریق «معاشرت با اغیرار » یرا
پیوند افتراقی یعنی داشرتن روابرط اجتمراعی برا انرواع خاصری از مرردم ماننرد جنایتکراران آموختره
میشود .او میگوید« :برای آنکه شخص جنایتکار شود ،باید نخست بیاموزد که چگونره مریتروان
جنایت کرد»(کوئن .)961:9912،فرد بزهکار در طول حیات خود از طریرق پیوسرتگی و ارتبراط برا
دیگران ،انگیزه ها و گرایشهای انحرافی را فرامیگیرد .مردم به نسبت همنشینی و ارتبراطی کره برا
قانونشکنان دارند ،کجرو می شوند( .سادرلند .)9191 ،نکته اصلی نظریهی سادرلند این اسرت کره
افراد بهاینعلرت کرجرفترار مریشروند کره تعرداد تمراس هرای انحرافری آنران بریش از تمراسهرای
غیرانحرافی شان است .این تفاوت تعامل افراد با کسانی که اندیشههای کجروانره دارنرد ،نسربت بره
افرادی که از اندیشههای همنوایانه برخوردارنرد (تمراس بیشرتر آنران برا کرجرفتراران یرا ایردههرای
کج رفتاری) علت اصلی کجرفتاری آنهاست (صردیق سروسرتانی )01 :9916 ،بنرابراین سرادرلند
رفتار بزهکارانه را ناشی از تماس با اشخاص در اثر فرآیند یادگیری میداند که مخصوصاً از روابط
داخل یک گروه محدود نظیر مدرسه ،کوچه ،محله تعلیم گرفته میشود .بنا به نظریه هرمنشرینی یرا
پیوند افتراقی ،سادرلند معتقد است که افرادی که مرتکب قانونشکنی میشوند ،مطمئنراً نسربت بره
کسانی که مرتکب قانونشکنی نمیشوند ارتباط بیشتری با قانونشکنان دارند .هرگاه فردی در بین
دوستان و همساان در کوچه و محله با افراد کجرو ارتباط متقابل داشته باشد بهمرور از قربح عمرل
1. E.sutherland
2. Differantial Association

941

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

کاسته شده و افراد سالمی را که ممکن است نوجوانان باشند میتوانند به ورطره انحرراف بکشرانند
(صدیق سروستانی .)9916،همچنین ،از نظر صاحبنظران دینی ،پدیده وندالیسم یا تخریرب کنتررل
نشده اموال عمومی ،ازجمله منکرات اقتصادی محسوب میشود .چراکه دین اسرالم ،حفرا امروال
دیگران و اموال عمومی را امری ضروری و پراهمیت دانسرته و کسرانی کره بره ایرن مسرئله اهمیرت
نمیدهند را نکوهش کرده است .این دیدگاه معتقد است تخریب اموال عمومی دایره وسیعی دارد
و شامل همه اموال ملی که مردم به شکلی با آن در ارتباطاند میشود .لرذا دایرره امروال عمرومی از
لوازم و امکانات مدرسه ،دانشگاه ،تلفن عمومی کنار خیابان و اتوبوسهای شهری ترا دسرتگاههرای
عظیم و اموال دولتی در اختیار مسئوان را در خود جایی میدهد .لذا برر همگران ازم اسرت بررای
حفا اموال عمومی ،دولتی و ملی که متعلق به هر جامعه است بیش از اموال شخصی اهمیت قائرل
شده و از تخریب آن بپرهیزند (کوهی .)0:9961،پیامبر اکررم(ص) فرمرود« :اضَررَر وا ضرررار فرری
ااسالم ،ضرر و ضرر واردکردن در اسالم وجود نردارد ».جرای تردیرد نیسرت کره تخریرب امروال
عمومی در جامعه اسالمی ،درواقع ضرر رساندن به مسلمانان محسوب میشود .لرذا تخریرب امروال
عمومی از مصدا ضرر و زیان به آدمیران اسرت .از جملره رفتارهرای منکرر در روایرات دینری کره
درشمول رفتارهای کنترل نشده اموال عمومی یا وندالیسرم قررار مریگیررد عبرارتانرد از نوشرتن و
خراب کردن اسکناس ،راه رفتن بر روی چمنها ،نهی از منکر ،تخریب اموال عمومی ،ریختن زباله
در مکانهای عمومی ،تخریب اموال عمومی و دولتی در سازمانها و تخریب موقوفرات و مسراجد
بنابراین در یک استنباط کلی ،دیدگاه صاحبنظران دینی این اسرت کره ایرن عمرل منکرر و حررام
مانند سایر بزهکاریهای دیگر اجتماعی دایل و ریشههایی دارد که در صرورت یرافتن آگراهی از
انگیزههای آنان راهکارها و روشهای بهتری برای مقابله یا پیشگیری از انجام ایرن منکرر مریتروان
جستجو کرد .چراکره ،هیجانرات روحری ،تربیرت در خرانواده غیرر منضربط ،ضرعف تقروا وایمران،
بیکاری ،انتقامجویی ،ضعف در اعمال قانون ازجمله دایل اصلی شکلگیری رفتارهای وندالیسرتی
میباشند (کوهی.)01-9916،92،
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مدل نظری تحقیق

شکل ( .9منبع :محقق)

ارتباط بین فرضیهها و الگوهای نظری موجود در تحقیق:

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

فرضیه اصلی

9

وندالیسم

پشتوانه نظری
نظری آنومی دورکیم ،نظریه پیوند افتراقی ساترلند ،نظریه
فشار ساختاری رابرت مرتن.
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جدول  .1فرضیههای فرعی تحقیق
پشتوانه نظری و نظریهپرداز

ردیف

فرضیهها

9

رابطه بین عزتنفس و وندالیسم

1

رابطه بین برچسب خوردن و وندالیسم

9

رابطه بین کنترل و نظارت خانوادگی و وندالیسم

4

رابطه بین پایبندی مذهبی و وندالیسم

1

رابطه بین فشار مالی و وندالیسم

1

رابطه بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و وندالیسم

نظریه پیوند افتراقی ساترلند

1

رابطه بین فقر عاطفی و وندالیسم

نظریه ویلیام گود

نظریه کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل
اجتماعی و کنترل شخصی هوبر
نظریه بیکر ولمرت و نظریه پیوند (همنشبنی)
افتراقی ادوین ساترلند در ارتباط
نظریه ویلیام گود
(نظریه آنومی و ساختار خانواده)
نظریه آنومی دورکیم
نظریه فشار ساختاری مرتن و نظریهی
انحراف مکتب تضاد

روش تحقیق
در پژوهش حاضرر ،بررای سرنجش متغیرهرا ،جمرعآوری دادههرا و اطالعرات ازم و بررسری
فرضیهها ،از پرسشنامه استفاده شده و گویههای آن بر اساس پایههای نظرری و تعراریف مفهرومی،
تدوین یافته است زیرا این روش با وضعیت و شرایط جامعه آماری تحقیق مناسرب تشرخیص داده
شده و ضمن داشتن دقت باا ،امکان بررسی تمام متغیرهای موردنظر را فرراهم مرینمرود بنرابراین
برای دقت بیشتر ،از چندین گویه برای سنجش یک متغیر استفاده شده است .سپس از نمونهگیرری
خوشهای چندمرحلهای که یکی از انواع نمونهگیریهای احتمالی است ،اسرتفاده شرده اسرت .کرار
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اصلی این است که ابتدا از میان مناطق بزر

نمونهگیری میشود و رفتهرفته از هر منطقهی بزر

مناطق کوچکتری نمونهگیری میشوند (دواس .)10 :9916 ،برای دقرت بیشرتر ،از چنردین گویره
برای سنجش یک متغیر استفاده شده است .تنظیم سؤاات پرسشنامه به گونهای است که با پرسرش
درباره مشخصات فردی شروع و با شاخصهای هر متغیر ادامه پیدا مریکنرد .سرعی شرده اسرت بره
منظور استخراج بهتر نتایج ،بیشتر از سؤاات با طیف لیکرت استفاده شود .جهت بررسی رابطه برین
متغیرهای تحقیق از ضرریب همبسرتگی پیرسرون و رگرسریون چنرد متغیرره اسرتفاده شرده اسرت ترا
متغیرهای موردنظر با یکدیگر در ارتباط گذاشته شده و شدت وجهت رابطه و همچنین معناداری و
تفاوت موجود بین آنها بررسی گردد .در این تحقیق ،کلیهی دانشآمروزان پسرر مقطرع دبیرسرتان
(کلیهی دانش آموزان پسر پایه هفتم تا دوازدهم) شهر شوش موردبررسی قرار گرفته اسرت .حجرم
نمونه در پژوهش حاضر  022نفر است .بدین معنی که از میان جامعهی آماری  022نفر دانشآمروز
پسر با استفاده از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.

اعتبار و پایایی تحقیق
در یررک تحقیررق ،پرسشررنامه زمررانی دارای پایررایی اسررت کرره نمرررههررای بررهدسررتآمررده روی
آزمودنیهای یکسان در زمانهای متفراوت ،دارای همبسرتگیب براایی باشرد و یرا دارای نمررههرای
یکسان باشد .این ضریب معمواً زمانی بکار برده میشود که سؤاات آزمون دو جوابی نبوده و برا
درجهی موافقت یا مخالفت مشخص شود .پرسشنامهی مورداستفاده در این تحقیق بر اساس مقیاس
لیکرت و مشتمل بر پنج گویه با وزن یکسان است .در هر تحقیقی کره برر اسراس پرسشرنامه تنظریم
میشود ،باید ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شود تا اطمینان حاصل کنیم که سرؤاات یرکسرویه
نیستند .لذا اعتبار این پژوهش از نوع اعتبار صوری است بدین معنا که در این تحقیق با مشورت و
تأیید اساتید در حوزه جامعهشناسی ،گویه هایی در قالب پرسشنامه جهت سنجش و انردازهگیرری
متغیرها تدوین شده است.
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نتایج آلفای كرونباخ
جدول  .9نتایج آلفای كرونباخ
نام متغیر

آلفای ابعاد

وندالیسم

2/11

عزتنفس

2/19

برچسب خوردن

2/61

کنترل و نظارت خانوادگی

2/12

پایبندی به ارزشهای مذهبی و هنجارهای قانونی

2/101

فشار مالی

2/61

میزان استفاده از رسانههای جمعی

2/10

فقر عاطفی

2/111

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی پژوهش :در این بخش از یافتره هرای تحقیرق ،نترایج توصریفی تحقیرق و
توصیف ویژگیهای جمعیت نمونه آورده شده است.
نتایج توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان در این تحقیق نشان میدهد کره میرانگین سرن
پاسخگویان برابر با  9661و محدوده سنی پاسخگویان بین  99تا  09سال میباشد .بهطورکلی نترایج
حاکی از آن است که  9درصد پاسخگویان  99سال 069 ،درصد پاسخگویان  90سال 0964 ،درصد
پاسخگویان  94سال 9264 ،درصد آنها  96سال 9964 ،درصرد  91سرال 161،درصرد  91سرال964،
درصد  91سال .4،درصد  02سال و  9درصد نیز  09سال سن دارند .در خصوص پایههای تحصیلی
پاسخگویان ،توزیع فراوانی بر اساس پایه های تحصیلی میباشد .این تحقیق در میان دانرشآمروزان
دبیرستانی انجام گردیده است .طبق اطالعات بهدستآمده  969درصد از پاسخگویان در پایه هفتم،
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 9964درصد در پایه تحصیلی هشتم 9164 ،درصد در پایه تحصیلی نهم 96 ،درصد در پایه تحصیلی
دهم 04 ،درصد در پایه تحصیلی یازدهم و  061درصد در پایه تحصیلی دوازدهم قرار داشتهاند .در
ارتباط برا فراوانری سرطح تحصریالت پردر پاسرخگویان ،نترایج نشران مریدهرد کره  1درصرد پردر
پاسررخگویان برریسررواد 0061 ،درصررد دارای سررطح تحصرریالت ابترردایی 99 ،درصررد دارای سررطح
تحصیالت سیکل 0064 ،درصد دارای سطح تحصیالت دیپلم 969 ،درصد فرو دیرپلم 461 ،درصرد
لیسانس 069 ،درصد دارای سطح تحصیالت ارشد و بااتر بودهاند .بهطورکلی نتایج نشان مریدهرد
که تنها حدود  169درصد از پردران دانرشآمروزان پاسرخگو دارای سرطح تحصریالت دانشرگاهی
بودهاند .همچنین توزیع فراوانی سطح تحصیالت مادر پاسخگویان نشان میدهرد کره  0964درصرد
مادر پاسخگویان بیسواد 9964 ،درصد دارای سطح تحصریالت ابتردایی 02 ،درصرد دارای سرطح
تحصیالت سیکل 9161 ،درصد دارای سطح تحصیالت دیرپلم 064 ،درصرد فرو دیرپلم 0 ،درصرد
لیسانس 961 ،درصد دارای سطح تحصیالت ارشد و بااتر بودهاند .برهطرورکلی نترایج ایرن جردول
نشان می دهد که تنها حدود  669درصد از مادران دانشآموزان پاسرخگو دارای سرطح تحصریالت
دانشگاهی بودهاند .همچنین ،توزیع فراوانی شغل پدر نشان میدهد که  969درصرد از پاسرخگویان
دامدار 9169 ،درصد کشاورز 0 ،درصرد معلرم 1 ،درصرد کارمنرد 264 ،درصرد پزشرک 9 ،درصرد
مهندس 161 ،درصد کارگر 9161 ،درصد آزاد 99 ،درصد بازنشسته و شغل پدر  061درصرد بیکرار
بوده است .همچنین فراوانی مربوط به شغل مادران پاسخگویان حاکی از آن است کره شرغل مرادر
 12درصد پاسخگویان خانهدار 961 ،درصد کشاورز 0 ،درصد معلم 9 ،درصد کارمند 264 ،درصرد
پزشک 069 ،درصد دارای شغل آزاد و شغل  964درصد خیاط میباشد .در ارتباط با متغیر میزان
درآمد خانواده كه نشاندهناده ی توزیاع فراوانای مرباوط باه میازان درآماد خاانواده

پاسخگویان میباشد ،مالحظه میشود که میزان درآمد خانواده  264درصد پاسخگویان زیرر 422
هزار تومان 90 ،درصد بین  422هزار تا یکمیلیون و  022هزار تومان 9161 ،درصد بین یکمیلیون
و  022تا  0میلیون تومان و درآمد  9961درصرد برااتر از  0میلیرون تومران مریباشرد .در خصروص
توزیع فراوانی مربوط به محل زندگی پاسخگویان ،همانطور که مالحظه میشرود  9461درصرد از
پاسخگویان در منطقهی باای شهر شوش 0069 ،درصد در منطقهی متوسرط شرهر و  00درصرد در
منطقهی پایینشهر شوش زندگی میکنند .بررسی وضرعیت متغیرر مسرکن حراکی از آن اسرت کره
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 1161درصد از خانوادههای پاسرخگویان دارای مسرکن ملکری 9669 ،درصرد رهرن یرا اجراره264 ،
درصد بهصورت واگذاری 9 ،درصد بره صرورتسرازمانی مریباشرد و  264درصرد گزینره سرایر را
انتخاب کردهاند .همچنین بررسی نتایج متغیر تصور ذهنی پاسخگویان از طبقهی اقتصادی خرانواده
خود بیانگر آن است که طبقهی اقتصادی  169درصد خرانواده پاسرخگویان خیلری براا 99 ،درصرد
باا 4961 ،درصد متوسط 0964 ،درصد پایین و  664درصد خیلی پرایین مریباشرد .همچنرین ،نترایج
توزیع فراوانی مربوط به سنجش متغیر محیط زندگی فقیر و جرم خیز نشان میدهد که در پاسخ بره
این سؤال که آیا در محلهای که زندگی میکنید خانوادههرای زنردگی مریکننرد کره تروان خریرد
مایحتاج ضروری زندگی خود را ندارند؟  0169از پاسرخگویان پاسرخ بلره و  4969نیرز پاسرخ خیرر
دادهاند .در پاسخ به ایرن سرؤال کره آیرا در محلره شرما خرانوادههرای فقیرر ونردار زیرادی زنردگی
میکنند؟ 01..1درصد از آنها پاسخ بله و  4261پاسخ خیر دادهاند .همچنین در پاسخ به ایرن سرؤال
که آیا در محله شما افراد خالفکار زیادی زندگی میکنند؟ 0266درصد پاسخ بله و  4169درصد
پاسخ خیر دادهاند .در پاسخ به این سؤال که آیا برخی از اقوام یا خویشاوندان شما سابقه دستگیری
و به زندان افتادن دارند؟ 9669درصد از اعضای جامعره آمراری پاسرخ بلره و  6960درصرد از آنهرا
پاسخ خیر دادهاند .در پاسخ به این سؤال آیا تاکنون فردی از اعضرای خرانواده شرما مرتکرب جررم
شده و به زندان افتاده؟ 9164درصد از پاسخگویان پاسخ بله و  1161درصد نیز پاسرخ خیرر دادهانرد.
همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا شما سابقه دستگیری و بره زنردان افترادن داریرد؟ 169درصرد
عنوان داشتهاند که بله و  1961درصد که شامل بقیه پاسخگویان هسرتند بره ایرن سرؤال پاسرخ خیرر
دادهاند.

 -4وندالیسم
جدول ( )0نشاندهندهی آماره های توصیفی مربوط بره متغیرر وندالیسرم و گویرههرای آن بره
تفکیک میباشد .همانطور که مالحظه میشود میانگین متغیر وندالیسم برابر برا  ،00611میانره ایرن
متغیر برابر با  ،96کمترین مقدار  99و بیشترین مقدار برابر با  922میباشد.
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جدول  .4آمارههای توصیفی مربوط به متغیر وندالیسم
کل

میانگین

میانه

مد

واریانس

كمترین

بیشترین

00611

96

90

911611

99

922

خراب کرردن سررویسهرای بهداشرتی و
شیرآات مدرسره یرا پرارمهرا و امراکن

9611

9

9

0624

9

99

عمومی
پرراره کررردن صررندلی سرررویس ایرراب و
ذهاب و یا سالن اجتماعات
شکستن میرز و نیمکرت مدرسره یرا سرایر
اماکن عمومی نظیر پارمها
خط کشیدن بر روی دیوارهای مدرسه یا
هر جای عمومی شهر

9611

9

9

9660

9

4

9611

9

9

9614

9

4

0629

0

9

9619

9

99

اقرردام برره تخریررب فضررای سرربز و کثیررف
کردن اماکن عمومی از قبیرل پرارمهرا،

0620

9

9

0691

9

99

مدارس
شکستن شیشه و امپهای مدرسه یا تیرر
بر های خیابانها یا سایر اماکن عمومی
پنچررر کررردن ترراکنون اسررتیک ماشررین
دیگران
پاره کردن کتابهای کتابخانه مدرسه یرا
کتابخانههای عمومی
اقرررردام برررره شکسررررتن یررررا تخریررررب
خودپردازهای عمومی شهر
تخریرررب سیسرررتم گرمرررایی و سررررمایی
مدرسه یا اماکن عمومی
مشت زدن یا قطع کردن سریم باجرههرای
تلفن عمومی به هنگام استفاده از آنها
تخریب اموال عمومی یرا امروال دیگرران
صرفاً برای لذت یا تفریح

9611

9

9

9669

9

4

9614

9

9

961

9

4

9611

9

9

961

9

4

961

9

9

161

9

44

9619

9

9

0611

9

00

069

9

9

0690

9

4

9611

9

9

961

9

4
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یافتههای استنباطی پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیههای تحقیق:
ردیف

متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

9

رابطه بین عزتنفس و وندالیسم

**-2/914

26222

** 2/066

26222

**-2/091

26222

**-2/022

26222

**2/990

26221

**2/904

26222

**2/609

26222

1
9
4
1
1
1

رابطه بین برچسب خوردن و
وندالیسم
رابطه بین کنترل و نظارت خانوادگی
و وندالیسم
رابطه بین پایبندی به ارزشها و
هنجارها و وندالیسم
رابطه بین فشار مالی و وندالیسم
رابطه بین میزان استفاده از رسانههای
جمعی و وندالیسم
رابطه بین فقر عاطفی و وندالیسم

نتایج حاصل از جدول ( )4در ارتباط با فرضریههرا نشران مریدهرد کره در فرضریه شرماره ()9
رابطهی منفی و معنادار بین دو متغیر میزان عزتنفس و وندالیسرم وجرود دارد .ضرریب همبسرتگی
بهدستآمده برابر با  -26914و سطح معناداری آن  26222است کره نشراندهنردهی رابطرهی منفری
معنادار بین این دو متغیر است .به این معنری کره هرر چره میرزان عرزتنفرس نوجروان برااتر باشرد،
رفتارهای وندالیسمی آن پایینتر است.
فرضیه شماره ( )0در خصوص رابطه بین متغیرهای برچسب خوردن و وندالیسم نشاندهندهی
رابطهی مثبت و معنادار بین دو متغیر میباشد .ضرریب همبسرتگی برهدسرتآمرده برابرر برا  26066و
سطح معناداری آن  26222است که نشاندهندهی رابطهی مثبت و معناداری بین این دو متغیر است.
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به این معنی که هرچه نوجوان به میزان بیشتری برچسب وندال بخرورد ،بره همران میرزان رفتارهرای
وندالیسمی بیشتری از خود نشان میدهد.
فرضیه شماره ( )9رابطه بین متغیرهای کنترل و نظارت خرانوادگی و وندالیسرم مریباشرد کره
نشاندهندهی رابطهی منفی و معناداری بین این دو متغیر میباشد .ضریب همبستگی برهدسرتآمرده
برابر با  -26091و سطح معناداری آن  26222است که نشاندهندهی رابطهی منفی و معنراداری برین
این دو متغیراست .به این معنی که هرچه کنترل و نظارت خرانوادگی برر رفتارهرای نوجروان کمترر
باشد ،به همان میزان رفتارهای وندالیسمی بیشتری از خود نشان میدهد.
فرضیه شماره ( )0رابطه بین متغیر پایبندی به ارزشهرا وهنجارهرا و رابطره آن برا وندالیسرم را
بررسی میکند .ضریب همبستگی به دستآمده برابر با  -26022و سطح معناداری آن  26222اسرت
که نشاندهندهی رابطهی منفی و معناداری بین این دو متغیر است .بره ایرن معنری کره هرچره میرزان
پایبندی فرد به ارزشها و هنجارها کمتر باشد ،به همان میزان رفتارهای وندالیسمی بیشتری از خرود
نشان میدهد.
فرضیه شماره ( )4نشاندهندهی رابطهی منفی و معنادار بین دو متغیر فشرار مرالی برا وندالیسرم
می باشد .ضریب همبستگی به دستآمرده برابرر برا  26990و سرطح معنراداری آن  26221اسرت کره
نشاندهندهی رابطهی منفی و معناداری بین این دو متغیر است .به ایرن معنری کره فشرار مرالی ترأثیر
چندانی بر وقوع وندالیسم نداشرته اسرت .در ارتبراط برا فرضریه ششرم تحقیرق ،ضرریب همبسرتگی
بهدستآمده ،نشاندهنردهی رابطرهی مثبرت و معنرادار برین دو متغیرر میرزان اسرتفاده از رسرانههرا و
وندالیس می باشد .ضریب همبستگی بهدستآمده برابر با  26904و سطح معناداری آن  26222است
که نشاندهندهی رابطهی مثبت و معنادار بین این دو متغیر است.
فرضیه شرماره ( ) 1یعنری ارتبراط برین دومتغیرر فقرر عراطفی و وندالیسرم ،ضرریب همبسرتگی
بهدستآمده برابر با  26609و سطح معناداری آن  26222است که نشراندهنردهی رابطرهی مثبرت و
معناداری بین این دو متغیر است .به این معنا که هر چه نوجوان احساس کمبود محبت بیشتری کند،
به همان میزان بیشتر رفتارهای وندالیسمی از خود نشان میدهد.
در جدول ( )6نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون وندالیسم با متغیرهای مستقل ارائه شده اسرت.
نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که واریرانس متغیرر وابسرته برا توجره بره
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متغیرهای مستقل از طریق  R2حدود  26409درصد از واریرانس وندالیسرم (رفتارهرای وندالیسرمی)
نوجوانان را تبیین کردهاند همچنین نتایج بهدسرتآمرده از ضررایب  βنشران مریدهرد کره از میران
متغیرهای مستقل ،متغیرهای کمبود محبت ،کنترل و نظرارت خرانوادگی ،میرزان اسرتفاده از رسرانه،
برچسب خوردن ،پایبندی به ارزش های مذهبی و هنجارهای قانونی به ترتیرب ترأثیر معنریداری برر
وندالیسم (رفتارهای وندالیسمی) افراد داشتهاند .بهنحویکه این متغیرها برا توجره بره ضررایب  βبره
ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشتهاند .همانطور که نتایج جدول نشان میدهد متغیر فقرر
عاطفی بااترین تأثیر را بر ارتکاب رفتارهای وندالیستی نوجوانان داشته است.
جدول  .1تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و متغیر وندالیسم
میانگین

كمیت

سطح

رگرسیون

درجه
آزادی

مجذورات

مجذورات

F

معنیداری

چندگانه

رگرسیون

1

02011/294

4114/019

66/990

2/222

2/191

باقیمانده

911

90201/169

11/019

کل

916

10406/111

مدل

مجمو

R2

2/409

جدول  .1نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیههای تحقیق
شاخصها
B

متغیرها

اشتباه
استاندارد

Beta

مقدار T

سطح
معنیداری

()Constant

99/161

4/910

عزتنفس

2/992

2/900

2/201

برچسب خوردن

2/611

2/991

2/910

4/290

کنترل و نظارت خانوادگی

-9/940

2/094

-2/096

-4/912

2/222

-2/900

2/241

-2/219

-0/490

2/290

فشار مالی

-2/299

2/911

-2/226

-2/919

2/169

میزان استفاده از رسانهها

2/016

2/240

2/911

4/012

2/222

فقر عاطفی

2/161

2/211

2/009

92/142

2/222

پایبندی به ارزشها و هنجارهای
مذهبی و قانونی

911

0/012

2/209

2/110

2/009
2/222
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در ادامه به ترسیم مدل معادله ساختاری عوامل اجتماعی مؤثر بر تخریب کنتررل نشرده امروال
عمومی با استفاده از نرمافزار لیزرل پرداخته شده است .ازآنجاکره مقردار  RMSEAکمترر از 2621
است مدل از نکویی برازش برخوردار است .همچنین مدل باا نشان میدهد کره از برین متغیرهرای
مستقل ،متغیر فقر عاطفی و کنترل و نظارت خانوادگی به ترتیرب بیشرترین ترأثیر را برر گررایش بره
رفتارهای وندالیستی داشته است.

مدل تجربی تحقیق

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد کره از برین ایرن متغیرهرا ،متغیرهرای محرومیرت نسربی ،برچسرب
خوردن ،میزان استفاده از رسانههای جمعی ،نوع محتوای منتقلشده از طریق رسانههرا برا وندالیسرم
رابطه ی مثبت و معنادار و بین متغیرهای عزتنفس ،کنترل و نظارت خانوادگی ،پایبندی مذهبی برا
وندالیسم رابطه ی منفی و معنادار وجرود دارد .در خصروص فرضریه اول ،رابطره برین عرزتنفرس و
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وندالیسم این فرضیهی تحقیرق مرورد تأییرد قررار گرفرت بردینصرورت کره برین دو متغیرر میرزان
عزتنفس و وندالیسم رابطهی منفی و معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج رمضانی ( )9914کره
در پژوهشش به این نتیجه رسید کره برین احسراس تبعریض ،احسراس سررخوردگی تروشم برا خشرم
فروخورده و احساس ناکامی با وندالیسم رابطه وجود دارد ،همسرو مریباشرد .ایرن یافتره از تحقیرق
تأییدکنندهی نظریهی هوبر میباشد .برر اسراس ایرن نظریره ،بزهکراری و رفترار انحرافری مریتوانرد
نتیجهی کارکرد ضعیف سازوکارهای کنترل شخصی مانند اعتمادبهنفس و عزتنفس پایین باشرد.
بر اساس این دیدگاه ،عزتنفس پایین عامل خطری برای پرخاشگری و بزهکاری اسرت .همچنرین
در ارتباط با فرضیه دوم ،یعنی رابطه بین برچسب خوردن و وندالیسم این فرضیه نیز مورد تأیید قرار
گرفت .این یافته با نتایج پژوهش برنبور

و کرون )0229( 9با عنوان «برچسبزنری ،فرصرتهرای

زندگی و بزهکاری عمده اثرات مستقیم و غیرمستقیم مداخلهی رسرمی در مرورد جررم جوانران در
اوایل بزرگسالی» که به این نتیجه دست یافتند که مداخله ی رسرمی ترأثیر مثبرت و معنراداری روی
ارتکاب جرم جوانان در بزرگسالی دارد تا حدودی همسو میباشد .همچنین این یافته تأییدکنندهی
نظریه بکر و لمرت در ارتباط با نظریهی برچسبزنی است .این رویکررد ،کرجرفتراری را مفهرومی
ساختهی جامعه می داند ،یعنی گروهی در جامعه با تصویب قوانینی که تخطی از آنها کرجرفتراری
محسوب میشود ،مفهوم کجرفتاری را میسازند و کجرفتار کسی است که انرگ کرجرفتراری بره
طور موفقیتآمیزی در مورد او به کار رفته است .در خصوص رابطه بین دو متغیر کنترل و نظرارت
خانوادگی و وندالیسم این یافته با نتایج رمضانی ( )9914که در پژوهش خود به ایرن نتیجره رسرید
که بین نسبت پایین کنترل های غیررسمی در خانواده و محله با وندالیسم رابطه وجرود دارد ،همسرو
میباشد.
این یافته تأییدکننده نظریه کنترل اجتماعی هیرشی میباشد .در نظریرههرای کنتررل اجتمراعی
موضوع اصلی این است که اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوی کجرفتاری را میگیررد
و بنابراین ،فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی ،علت اصلی کجرفتاری است .نترایج برهدسرتآمرده در
خصوص رابطه تأییدشده دو متغیر پایبندی مذهبی با وندالیسم برا نترایج تحقیرق محسرنی تبریرزی و
صفری شالی ( )9914که در مطالعه اش به این نتیجه دست یافت که پایبندی دینی ارتبراطی منفری و
1. Bernburg and Krohn
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معنادار با وندالیسم دارد ،همسو میباشد .همچنرین ،ایرن یافتره نیرز تأییدکننردهی نظریرهی دورکریم
است .دورکیم کجرفتاری و جرم را ناشی از ستیز هنجارهرا و گراهی ناشری از فقردان و یرا ضرعف
هنجارها از جمله هنجارهای دینی ،میداند .همچنین ،در این پژوهش ،رابطه بین دو متغیر فشار مالی
ووندالیسم مورد تأیید قرار گرفت .یافتههای این فرضیه با تحقیق مشترم دانگسریو وو و و ژونرگ
مین وو )0299( 9که در مطالعه ای به بررسی رابطرهی برین جررم ،نرابرابری درآمردی و بیکراری در
انگلستان پرداخته و رابطه ی بین بیکاری و نابرابری درآمدی را قویاً اثبات نموده و نتیجره مریگیررد
که ارتکاب جرم ذاتاً و در سطح کالن اقتصادی یک پدیدهی اقتصادی میباشد و بررای مبرارزه برا
آن رفع معضالت اقتصادی در درجهی اول اهمیت قرار دارد ،همسو میباشرد .در خصروص رابطره
بین میزان استفاده از رسانه های جمعی با وندالیسرم رابطره ایرن فرضریهی تحقیرق مرورد تأییرد قررار
گرفت بدینصورت که بین دو متغیر میزان استفاده از رسانهها و وندالیسم رابطهی مثبت و معنرادار
وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیق محسنی تبریزی و صفری شالی ( )9914کره در مطالعرهاش بره
این نتیجه دست یافت که میزان استفاده از رسانههای مدرن تصویری تأثیر فزایندهای روی وندالیسم
دارد ،همسو می باشد .این یافته نیز تأییدکننده نظریه سادرلند میباشد .سادرلند معتقد اسرت کره در
جریان رشد ،فرد درسترفتاری ،کجرفتاری و انگیزهی عمل به رفترار را یراد مریگیررد .اسرتفاده از
رسانهها می تواند منبع یادگیری مهمی باشد .بدینصورت که بین دو متغیر محتروای منتقرل شرده از
طریق رسانهها و وندالیسم رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج حاکی از رابطه بین متغیرر فقرر
عاطفی و وندالیسم با نتایج پژوهش رایان و تستا ( )0224که در پژوهش خود به این نتیجه رسریدند
که کودکانی که مورد بی توجهی والدین قرار میگیرند و منزوی هستند ،بیشتر دست به بزهکراری
و رفتارهای خرابکارانه میزنند ،همسو است .این یافته نیز تأییدکننده نظریه ویلیام گود میباشد .بنا
بر نظریهی آنومی خانواده ویلیام ،افرادی که در داخل خانواده مورد بیتوجهی و بیمهری بودهاند،
برای خالص شدن از چنین وضعیتی دست به رفتارهای کج روانه زده و به ورطهی انحراف کشیده
میشوند .دریک نتیجهگیری کلی میتروان گفرت ،علرل فرردی ،اجتمراعی و اقتصرادی زیرادی برر
گرایش نوجوانان به رفتارهای وندالیسمی و خرابکارانه مؤثرند که در این پژوهش برخری از آنهرا
موردبررسی قرار گرفت و میزان ارتباط و همبستگی آنها با رفتارهای وندالیسمی مورد تأییرد قررار
1. Wu, Dongxu& WU, Zhongmin
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گرفت که با توجه به نتایج بهدستآمده به منظور کاهش معضرل وندالیسرم و کراهش ایرن آسریب
اجتماعی باید اقداماتی در سطح فردی ،خانوادگی ،مدارس صورت بگیرد .میتوان گفت که روند
جامعهپذیری نقش عمدهای برر گررایش هرا و رفتارهرای از جملره میرل بره رفتارهرای خرابکارانره و
وندالیستی دارد .عزتنفس پایین ،برچسب خوردن از سروی خرانواده و اجتمراع ،ضرعف یرا سرطح
پایین کنترل و نظارت خانواده بر نوجوانان و جوانان ،عدم پایبنردی یرا پایبنردی ضرعیف نسربت بره
ارزشهای مذهبی وهنجارهای اجتماعی ،فقر عاطفی و فشار مالی ناشی از شرایط ساختاری ضعیف
در عرصره عردالت اقتصررادی و اجتمراعی از قرویترررین پریشبینری کننرردههرای رفترار بزهکارانرره و
ضداجتماعی به شمار میروند (استوارت 9و همکاران.)0220 ،

راهکارهای محقق
از دیدگاه محقق یکی از راههای مؤثر برای کاهش گرایش نوجوانان و جوانران بره ایرن نروع
رفتار (وندالیسم) این است که والدین برای ارتقای عزتنفس فرزندانشان تالش نمایند .چراکره برر
اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید که یکی از دایل مؤثر در گرایش نوجوانران و
جوانان به این نوع رفتار ،ارضای حس کنجکاوی و نیز نیازهایی است که خانواده به خوبی نتوانسته
است در تأمین آنها گامی مثبت بردارد بنابراین لزوم توجه به نیازهای فرزندان و پاسخ بهموقرع بره
آنها در این زمینه میتواند بسیار مؤثر باشد.
 والدین باید زمان بیشتری را صرف محبت ،همدلی و مشورت با فرزندانشان نمایند. آموزش به خانواده برای نحوهی صحیح تربیرت فرزنردان و اعمرال نظرارت و کنتررل رفترارفرزندان ،عاملی اساسی در کاهش رفتارهای وندالیسمی نوجوانان میباشد.
 آموزش و آشنایی نوجوانان و جوانان با پیامدهای منفی تخریب کنترلشده اموال عمرومی،در سطح فردی و اجتماعی از جانب مسئولین آموزشی تربیتی در این زمینه مریتوانرد مرؤثر
باشد.
 استفاده از نقش قدرتمند رسانهها اعم از تلویزیون ،شبکههای مجازی و کانالهای گروهریدر جهت آگاهیبخش ،اطالعرسانی در خصوص پیامردهای ایرن پدیرده منفری اجتمراعی،
1. Stewart
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میتواند بسیار نتیجهبخش باشد.
 توجه هرچه بیشتر مسئولین مدرسه به نیازهای دانش آموزان از جنبههای مختلف آموزشی،فردی ،اجتماعی و فرهنگی و لزوم مشارکت دادن دانش آموزان ،شنیدن انتقرادات سرازنده
آنها و تالش در جهت پاسخ و رفع نیازمندیهای معقول آنها در این زمینه میتواند بسیار
مؤثر واقع گردد بنابراین لزوم برخوردار بودن مسئولین مدارس از روحیه انتقادپذیری و نیز
فراهم آوردن زمینه مشارکت و نظرخواهی از آنها ،در این زمینه میتواند نقش قدرتمندی
در کاهش گرایش به رفتارهای وندالیستی داشته باشد.
 ایجاد و تأسیس مراکز و نهادهایی مرتبط با موضوع وندالیسم ونیز لزوم ارتبراط قرویترر برامحیطهای دانشگاهی و علمی و استفاده از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران در این زمینه
میتواند مفید واقع گردد.
 ارتباط مؤثر بین محیط خانوادگی با محیط مدرسه. افزایش و تقویت نقش مدرسه در آشناسازی نوجوانان و جوانان با قوانین و نظم در جامعه وتالش در جهت تبدیل دانش آموزان به شهروندانی مسئول و قانونمدار زیرا یکی از دایل
گرایش دانش آموزان به رفتارهای وندالیستی ،بیتوجهی ،کمتوجهی خانوادههرا و ضرعف
در نظارت و کنترل بر فرزند خود ونیز ضعف محیطهای آموزشی ناشی از خألهای تربیتی
دانش آموزان و تبدیل آنها به افرادی مسئول وقانونمردار در جامعره اسرت زیررا در اکثرر
پژوهشها و تحقیقات مرتبط با مسئله وندالیسم مشخص گردیده که وندالیسم یکی از نتایج
تضعیف روحیه قانونمداری و نظم چه در سطح فردی ونیز در سطح اجتماعی میباشد.
 افزایش حس مسئولیتپذیری و نیز ارتقای سطح مشارکت نوجوانران و جوانران در سرطوسمختلف جامعه.
 افزایش سطح نظارت و کنترل اجتماعی در سطوس مختلف فردی خانوادگی و اجتماعی. تالش در جهت ایجاد و تقویت حس امنیت فرردی و اجتمراعی در افرراد و برهمروازات آنحذف هرگونه احساس تبعیض و بیعدالتی در محیطهای زندگی خانوادگی ،فرردی ونیرز
در سطوس ساختاری و کالن جامعه میتواند در این زمینه بسیار مؤثر واقع شود.
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