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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف مقاله حاضر بررسي عوامل موثر بر رفتار ونداليستي جوانان به ويژه نقش حاشيه نشيني
در اين رفتارها است .استدالل مقاله بر اين است که حاشيه نشيني به عنوان يک عامل مستقيم و قوي بر رفتارهاي
ونداليستي اثر معني داري دارد و در کنار آن متغيرهاي آنومي ،ارتباط با کج روها و پايگاه و جنسيت به عنوان عوامل
واسطه گر و مقوم حاشيه نشيني اين تأثير را تقويت ميکنند.
روش پژوهش :مطالعه حاضر با استفاده از روشهاي اسنادي و پيمايشي و نيز تکنيکها و ابزارهاي فيش برداري و
پرسشنامه ،انجام شده است و نمونه  931نفر با استفاده از شيوه نمونه گيري خوشهاي طبقهاي با حجم نامتناسب و
تصادفي تعيين گرديد ،تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با بهره گيري از
آمارههاي پارامتريک و ناپارامتريک صورت گرفته است.
يافتهها :يافتهها نشان داد بين پايگاه اقتصادي اجتماعي ،ميزان آنومي و ميزان ارتباط افراد با کجروها با ميزان
رفتارهاي ونداليستي جوانان رابطه معني داري وجود دارد ،و همچنين تفاوت معني داري در رفتارهاي ونداليستي دو
گروه جوانان حاشيه نشين و غير حاشيه نشين وجود دارد.
نتيجه گيري :نتايج بدست آمده نشان ميدهد که رفتارهاي ونداليستي جوانان در مناطق حاشيه نشين به نسبت
مناطق غير حاشيه نشين ،بيشتر است و اين امر با توجه به عوامل ديگري نظير آنومي ،ارتباط با کج روها و پايگاه پايين
افراد تشديد ميشود.
واژگان كليدي :حاشيه نشيني ،ونداليسم ،رفتار ونداليستي ،جوانان
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رفتارهاي تخريب گرايانه جوانان در جامعه ،بخشي از
رفتارهاي نابهنجار و پرخاشگرانهاي است که جوانان و
نوجوانان بدون هيچ گونه بهره مادي مرتکب آن ميشوند.
چنين رفتارهايي ،همواره خسارتهاي زيادي بر پيکره
جامعه تحميل ميکند .در واقع اين پديده اجتماعي که
خاصيتي فراگير و جهاني دارد ،ونداليسم ناميده ميشود
و با توسعه شهر نشيني در اشکال و ابعاد مختلف
گسترش بسيار يافته است .الزم به تذکر است که
همچون ساير پديدههاي اجتماعي ،عوامل مختلفي در
بروز رفتار ونداليستي از جانب جوانان و نوجوانان اثر گذار
است در فضاهاي شهري از جمله فضاهاي حاشيه نشين
اينگونه رفتارها به مراتب بيشتر از فضاهاي توسعه يافته
ميتوان مشاهده نمود.
توسعه ناموزون جامعه مدرن شهري و اسکان انبوه
جمعيت مهاجر موقعيت ياب و بريده از مکان اوليه
تحوالتي در ساختارهاي اجتماعي و روابط و مناسبات
جمعي در دوران جديد به وجود آورده که تمامي شئونات
زندگي فردي و اجتماعي را متأثر ساخته است .در دنياي
امروز روابط انسانها در معرض تغيير و تحول و
پيچيدگي فزاينده قرار دارد .تمدن ماشيني امروز که به
دنبال خود ،توسعه شهرهاي صنعتي ،ايجاد محالت پر
جمعيت ،تغيير زندگي ساده قديمي و تبديل آن به يک
زندگي پر تجمل و پيچيده مبتني بر روابط رسمي و بي
روح همراه با فردگرايي مفرط ،رقابت سرسختانه ،عقل
گرايي ،در آميختگي سنتهاي کهنه و نو ،تضعيف
انسجام و همبستگي اجتماعي ،شکستها و عقدههاي
رواني پنهاني و اميال و آرزوهاي سرکوب شده و تشديد
احساس درماندگي ناتواني و اجحاف را به ارمغان آورده
است ،پي آمد ديگري نيز داشته و آن عصيان روزافزون
انسانها عليالخصوص نسل جوان ،در برابر واقعيات
اجتماعي و نيروهاي سرکوبگر بيروني است .به زعم هوبر
( )0330و ويلکينسن ( )0333عصيان روز افزون انسان
عليالخصوص نسل جوان در برابر تحميالت اجتماعي و
نيروهاي قاهر و سرکوبگر بيروني مبين احساس اجحاف و
درماندگي آنها و گوياي خشم و پرخاشگري آنان است
(فتحي و محمدي .)0930
از زماني که شهرنشيني رواج يافته ،مشکالت و
مسائل اجتماعي نيز به تبع از آن گسترش يافته است.
گسترش شهر نشيني در ايران با سياستهاي تمرکز
گرايي رضا خان و حذف روستا نشيني و زندگي عشايري
بوده است ،بر همين مبنا گسترش شهرنشيني بنا به
داليل مختلف تبعات و پيامدهايي دارد که نياز به برنامه

ريزي و سياستگذاري متناسب و مناسب است .يکي از
تبعات و پيامدهاي شهرنشيني حاشيه نشيني ميباشد
که اين حاشيه نشيني به صورت آلونک نشيني ،کپر
نشيني ،حلبي آبادها تجلي يافته است (فتحي و ديگران
 .)0930اصطالح حاشيه نشيني در کشورهاي در حال
توسعه به محالت فقير نشين اطالق ميشود که در
اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده و ساکنين اين
مناطق به علل گوناگون نتوانستهاند جذب نظام اقتصادي
– اجتماعي شهر شده تا از امکانات و خدمات شهري
استفاده نمايند .افراد حاشيه نشين به علت عوامل رانش
زادگاه خود ،افزايش بي رويه جمعيت ،توزيع نامتناسب و
نا عادالنه امکانات در سطح کشور به بهانه عدم توجيه
اقتصادي ،عدم حمايت از مشاغل بومي و پايهاي در
روستاها و شهرهاي کوچک و از سوي ديگر پديدههاي
طبيعي مانند سيل ،خشکسالي ،سرمازدگي محصوالت
کشاورزي ،آفات دامي ،ناامني و ...و به دليل عوامل جذاب
شهري زادگاه خود را ترک کرده و به شهرها روي
ميآورند .آنها به دليل عدم تطبيق با محيط شهري از
يک سو بر اثر عوامل پس ران شهري از سوي ديگر از
محيط شهري پس زده ميشوند و به تدريج در
کانونهاي به هم پيوسته ميشوند و يا جدا از يکديگر در
قسمتهايي از شهر سکني ميگزينند .حاشيه نشيني
عبارت است از وضع زندگي تمام کساني که در جامعه
شهري ساکنند ولي از نظر درآمد ،بهره گيري از امکانات
و خدمات در شرايط مطلوبي به سر نميبرند (عبدي
.)3 ،0931
نخستين متفكري كه مفهوم «انسان حاشيه نشين»
را پيشنهاد و به صورت نظريهاي وارد مطالعات جامعه
شناسي كرد ،رابرت پارك جامعه شناس طراز اول
آمريكاي و از سردمداران مكتب شيكاگو است و پارك با
الهام گرفتن از عقايد و افكار استاد خود جورج زيمل
آلماني ،در مقالهاي تحت عنوان «مهاجرت انساني و
انسان حاشيه نشين» مفهوم «انسان حاشيه نشين» را
چنين تعريف ميكند:
انسان حاشيه نشين شخصيتي است كه از حاصل
برخورد يا پيوند دو نظام فرهنگي متفاوت و احياناً
متخاصم ظهور مينمايد .چنين موجود دو رگهاي در
زمان واحد نسبت به هر دو نظام فرهنگي احساس
بستگي و تعلق دارد ولي در عين حال خود را نسبت به
هيچ كدام کامالً متعلق و متمايل نميداند.
به عبارت ديگر پارک «انسان حاشيه نشين» را
شخصيتي ميشناسد كه به داليل گوناگون و تحت
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شرايط خاصي از تحول فرهنگها ،ارتباط منطقي،
حقيقي و فرهنگي خود را با محيط خويش از دست داده
ولي هنوز نتوانسته است يا نخواسته است با فرهنگ و
شرايط جديدي كه با آن روبرو شده ارتباط معنوي برقرار
نمايد.
منظور از موقعيت حاشيه نشيني شرايط عالمي است
برزخ گونه كه فرد را از نظر اجتماعي و فرهنگي به حالت
تعليق در ميآورد .فرد خود را در شرايطي مييابد كه در
آن روابط اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي و ملي تا
حدودي دستخوش تزلزل شده ولي روابط و ارزشهاي
ديگري هنوز به طور كلي جايگزين آنها نشده است
(انتظاري .)0933
در مجموع ميتوان نتيجه گرفت كه ،معموالً
حاشيهنشينان كساني هستند كه در محدوده اقتصادي
شهر زندگي ميكنند و جذب نظام اقتصادي – اجتماعي
شهر نشدهاند.
همچنين رفتار خود حاشيهنشينان نيز به گونهاي
رفتار طبيعي خود ساكنين شهر نميباشد .اگر انتخاب
مسكن را سازش با نوعي رفتار اجتماعي بدانيم ،خود تن
دادن به سكونت در مسكنهاي حاشيهاي و انتخاب
چنين سكونت گاهي ،حال به هر دليل جدا بودن شيوه
زندگي حاشيهنشينان از ديگر ساكنين شهر است (رباني
و ديگران .)34 ،0933
در كل علت تلقي عدم جذب او در نظام اجتماعي –
اقتصادي شهر ،يكي مسكن اوست و ديگر اينكه شيوه
زندگي او با شيوه زندگي ديگر افراد معمولي ساكن در
شهر كه همان درآمد را دارند ،بسيار متفاوت است و در
قالب رفتارهاي اجتماعي متعارف شهري نيست (همان،
.)3
از اينرو ونداليسم مرضي نو ظهور و مدرن و
عکسالعملي خصمانه و کينهتوزانه به برخي از صور
فشارها حرمانها و اجحافهاي بيروني و اجتماعي است.
در متون جامعه شناسي انحرافات و آسيب شناسي
اجتماعي ونداليسم مکرراً به مفهوم داشتن نوعي روحيه
بيمارگونه به کار رفته که مبين تمايل به تخريب آگاهانه
ارادي و خود خواسته اموال تأسيسات و متعلقات عمومي
است (ويلکينسن  0333به نقل از تبريزي.)01 ،

ونداليسم 1از واژه وندال 2گرفته شده است .در حووزه
جامعه شناسي ،تعريف هواي مختلفوي از ونداليسوم شوده
است ،كالرك ( )0330ونداليسم را تخريب آگاهانه ،ارادي
و خودخواسووته اموووال ،تأسيسووات و متعلقووات عمووومي
ميداند.
هوومچنووين اغلووب تعوواريف ارائووه شووده در مباح و
انحرافات و آسيبهاي اجتماعي ،ونداليسوم را بوه عنووان
رفتاري معطوف به تخريب و خرابكاري اموال ،تأسيسات و
متعلقات عمومي نام برده انود (محسوني تبريوزي ،0939
.)11
پاتريس ژانورن ( )0911ونداليسم را نوعي روحيه
بيمار گونه تعريف ميکند که به تخريب تأسيسات
عمومي نظير تلفنهاي عمومي ،صندلي اتوبوسهاي
شهري ،مترو و ترنهاي مسافربري و باجههاي پست و
تلگراف و نظاير آن تمايل دارد .کلينارد ( )0313معتقد
است ونداليسم عبارت است از تخريب ارادي اموال و
متعلقات عمومي به صورتي مداوم و مکرر (محسني
تبريزي  .)04 ،0939او از ونداليسم به عنوان نوعي
بيماري جهاني خرابکاري در قرن حاضر و عصر مدرن و
به مثابه پديدهاي جهاني نام ميبرد و آن را به گونهاي
تخريب مجاز آثار تمدن اطالق ميکند .به همين علت
است که اغلب روحيهاي را که تمايل به نابودي آثار
هنري تخريب اموال عمومي و هر چيزهاي زيباي ديگر
دارد روحيه ويرانگر يا متمايل به خرابکاري (ونداليسم)
ميخوانند .ميير و کلينارد ( )0313ونداليسم را اين
چنين تعريف ميکنند :ونداليسم عبارتست از تخريب
ارادي اموال و متعلقات عمومي به صورت مداوم و مکرر
(پاتريس ژانورن .)113 ،0911
در جوامعي كه نظام ثبت اطالعات دقيق و منظمي
دارند ،يافتهها حاكي از آن است كه ساالنه بخشهاي
مختلف جامعه متحمل خسارات گستردهاي از اين
اقدامات ميشود و هر ساله ميليونها دالر صرف تعمير و
جايگزيني اشيايي ميشود كه وندالها به آنها آسيب
وارد كردهاند .آمار و ارقامي كه از سوي نهادها در
كشورهاي مختلف ارائه ميشود ،ارقام سرسامآوري را
نشان ميدهد .در هلند رقم خسارات وارده به اموال
عمومي كه ناشي از اقدامات ونداليستي است ساالنه بيش
از  311ميليون كرون است .در پاريس اين رقم به 111
ميليون فرانك ميرسد .در آلمان اين رقم به بيش از 49
ميليون فرانك هم رسيده است (محسني تبريزي .)0939
آمار و ارقام مربوط به اشياء تخريب شده در حوزههاي
مختلف ،به خوبي نشاندهنده گستره و تنوع آسيبهايي
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است كه در بخشهاي خدمات ،محيط زيست ،آموزش،
بهداشت و تفريحات وجود دارد و هر روزه در اين جوامع
جاري و ساري است.
با توجه به مطالبي که ذکر شد مسئله اصلي اين
تحقيق عبارت است از :عوامل موثر بر رفتارهاي
ونداليستي جوانان کدامند؟ و نقش حاشيه نشيني در
رفتارهاي ونداليستي جوانان تا چه اندازه است؟
اهداف پژوهش
هدف کلي :بررسي عوامل موثر بر رفتارهاي ونداليستي
جوانان شهر تهران با تأکيد بر نقش حاشيه نشيني.
اهداف جزئي:
 شناخت تأثير حاشيه نشيني بر رفتارهاي ونداليستيجوانان.
 شناخت تأثير آنومي بر رفتارهاي ونداليستي جوانان. شناخت تأثير ميزان ارتباط با کج روها بر رفتارهايونداليستي جوانان.
 شناخت تأثير پايگاه اقتصادي اجتماعي بر رفتارهايونداليستي جوانان.
 شناخت تأثير جنسيت بر رفتارهاي ونداليستيجوانان.
ادبيات پژوهش
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پيشينه تجربي
زندانيان ( )0931در پژوهشي تحت عنوان «مورد
پژوهي چندگانه ونداليسم» به دنبال بررسي علل و
زمينههاي بروز ونداليسم است .وي از ميان جوانان و
نوجوانان وندال (خرابكار)  09-11ساله كه در زندان،
كانون اصالح و تربيت و مراكز بهزيستي شهر تهران به
سر ميبرند  91نفر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.
ميانگين سني افراد مورد مطالعه  01/0سال ميباشد كه
 31/1درصد پسر و  49/9درصد دختر بودهاند14/3 .
درصد پاسخگويان تجارب نامطلوبي را در دوران كودكي
تجربه کردهاند 11/4 .درصد آنها از نظر پايگاه اجتماعي،
اقتصادي خانواده در پايينترين رتبه قرار دارند .به طور
متوسط  33/3درصد پاسخگويان در گروههاي بزهكاري
عضويت داشته و به ارزشهاي آنها وابسته هستند.
 19/9درصد وندالها اوقات فراغت خود را به نحو
خطرساز ميگذرانند 39/9 .درصد آنها در موقعيتها و
محلههاي جرمخيز زندگي كردهاند 31/1 .درصد

وندالهاي مطالعه شده مهاجر (فردي يا خانوادگي)
هستند 11 .درصد آنها وضعيت ثابتي از نظر محل
سكونت ندارند و به طور مستمر در حال جابجا شدن
هستند 31/1 .درصد اين افراد در منزل غير ملكي زندگي
ميكنند و  11درصد آنها عنوان كردهاند كه خشونت و
بيرحمي برايشان ارزش بااليي دارد .در مجموع اين
پژوهش نتيجه ميگيرد كه پايگاه اقتصادي و اجتماعي،
تجارب نامطلوب دوران كودكي ،نحوه گذران اوقات
فراغت ،نارضايتي از وضعيت موجود ،عضويت در
گروههاي بزهكاري و سكونت در محالت جرمخيز
بيشترين اثر را در گرايش نوجوانان به رفتارهاي
ونداليستي دارد.
شكرريزي (  )0911پژوهشي با عنوان «ونداليسم
تخريب آگاهانه اموال عمومي» به انجام رسانده است.
هدف اصلي در اين پژوهش شناخت اين پديده در
مدارس شهر تهران و بررسي بسترها و زمينههاي گرايش
جوانان به انجام اعمال ونداليستي است .روش پژوهش
علّي -مقايسهاي بوده و از ميان پسران مشغول به
تحصيل در مقطع متوسطه سه منطقه ( 3 ،1و  )03شهر
تهران در سال  031 ،0911نفر كه شامل دو گروه وندال
( 13نفر) و غير وندال ( 013نفر) انتخاب و مورد مطالعه
قرار گرفتند .سن پاسخگويان بين  01-03سال بود.
همچنين  41/1درصد در سال اول 10/9 ،درصد در سال
دوم 91 ،درصد سال سوم و  3درصد پيش دانشگاهي
بودند 31 .درصد از وندالها ،انگيزه اصلي انجام اعمال
ونداليستي را تفريح و بازي 11 ،درصد بروز ناراحتي و
خشم 11 ،درصد نشان دادن شجاعت و  4درصد انزجار و
تنفر از كادر مدرسه كردهاند .احساس تبعيض  31درصد
از وندالها شديد 14 ،درصد متوسط و  11درصد اندك
گزارش شده است .احساس اجحاف در ميان وندالها
بيشتر از غير وندالهاست و  91درصد وندالها احساس
ميكنند كه در حق آنها اجحاف شده است .اين در
حاليست كه در ميان غير وندالها اين نسبت به 91
درصد ميرسد .حدود  33درصد وندالها سابقه شكست
تحصيلي و تجديد يا مردود شدن را در كارنامه خود
دارند ،اين در حاليست كه در گروه كنترل (غير وندالها)
اين ميزان به  11/4درصد ميرسد .همچنين  31درصد از
وندالها تخريب اموال عمومي را نوعي اعتراض به وضع
موجود عنوان كردهاند.
پيران ( )0931در مورد حاشيه نشيني معتقد است
که در دوران رشد سريع توسعه برونزاي کشور ،آلونک
نشيني نيز رشد پيدا ميکند .با شروع توسعه برون زا و
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تحميلي کشور از طريق سرمايه گذاريهاي روبنايي
حاصل از درآمد نفت ،قطبهاي توسعه برون زا در مراکز
استانها به ويژه در مرکز اداري کشور شکل ميگيرد به
نحوي که بخش اعظم امکانات به قطبهاي ياد شده
سرازير ميگردد .با تمرکز امکانات ،درآمد و شغل در
نقاط محدود ،آرايش فضايي جامعه بهم خورده و تمرکز
فضايي در قطبهاي مذکور ايجاد ميگردد .با تمرکز
فضايي ،نرخ مبادله بين شهر و روستا و شهرهاي کوچک
و مراکز توسعه برون زا به زيان روستا و شهرهاي کوچک
تغيير ميکند و واردات ،جانشين توليدات روستا و بطور
کلي داخلي شده ،نتيجتاً روستا به زائدهاي بر ساختار
جامعه بدل ميشود و علت وجودي خود را از دست
ميدهد.
جوليا استافورد از استراليا نيز در مطالعه خود با
عنوان «ونداليسم ،ديوار نويسي و خرابکاريهاي محيط
زيست در حمل و نقل» به بررسي مقياس اين مشکالت؛
موضوعات کليدي از جمله زمان اوج و گروههاي مجرم؛
داليل جنبههاي مختلف گرافيتي (ديوار نويسي)،
خرابکاري در محيط زيست و شيوههاي موجود براي
جلوگيري و مقابله با اين مشکالت در سراسر کشور و در
سطح بينالمللي پرداخته است .نتايج بدست آمده از اين
بررسي عبارت بودند از:
-0در بين عوامل مختل کننده امنيت و کيفيت
زندگي ونداليسم بيشترين تأثير را دارد.
در نظر سنجيهاي انجام شده %31 ،از مردم عامل
ونداليسم را مؤثرترين عامل در اختالل امنيت و کيفيت
زندگي معرفي کردهاند؛ و بعد به عواملي چون وجود
فضوالت سگ و روبروي ضايعات صنعتي و ...اشاره
کردهاند.
-1احتمال وقوع ونداليسم در مناطق محروم بيشتر از
مناطق ديگر گزارش شده است.
مطالعات انجام شده نشان داده است که اگر چه
ممکن است خرابکاري و ونداليسم در هر محلهاي وجود
داشته باشد ولي افرادي که در مناطق محروم زندگي
ميکنند احتمال بيشتري براي روبرو شدن با ونداليسم را
در مقايسه با مردم ساير مناطق بيان کردند .در کل اين
مطالعات نشان داده است که وجود ونداليسم در مناطق
محروم  %03بيشتر از ساير مناطق ميباشد.
 -9وجود ونداليسم در جامعه موجب کاهش احساس
امنيت در مردم ميگردد.
مطالعات ونداليسم در زمينه حمل و نقل نشان
ميدهد که کيفيت محيط زيست اثر قابل توجهي در

احساس امنيت مسافران دارد .مطالعهاي که در سال
 0339در نيويورک انجام شد نشان داد که به دليل
افزايش خرابکاري و گرافيتي در مترو تعداد مسافران
 %01کاهش پيدا کرد
-4ونداليسم در بين جوانان بيشتر از ساير افراد شايع
است.
در يک مطالعه ديگر نيز که توسط موري در
اتوبوسها در لندن در گروه سني  00تا  01سال انجام
شد ،نتايج نشان داد که يک چهارم آنها حداقل يک بار
مرتکب جرائم عمومي و خرابکاري شدهاند .در اين مطالعه
 %31از نمونهها خود را فرد ريسک پذير و شجاع معرفي
کردند %13.از آنان دليل انجام اعمال ونداليستي ر لذت
بردن از خطرات اعالم کردند .يک پنجم نمونههاي دليل
اين کار را تحت فشار قرار گرفتن از سوي دوستان
دانستند و يک پنجم به دليل هيجان اين کار را انجام
دادند.
پيشينه نظري
نظريه آنومي
3

نظريه «آنومي » با مجموعهاي از مفاهيم متناظر
است و به چند مفهوم متفاوت پوشش معنايي ميدهد .از
بعد معرفت شناختي ،مفهوم آنومي به طور تلويحي از
طرف بسياري از جامعهشناسان به عنوان واقعيتي كه تنها
از گذر تظاهرات گوناگون قابل مشاهده است ،ادراك شده
است ،بدين ترتيب هر انديشمندي ميتواند از دريچه
اعتقادي و علمي خود به اين پديده نگاه كند و به مطالعه
آن بپردازد؛ و از بعد ديگر ،از مقوله جامعه شناسي علم
است .آنومي در جامعهشناسي غير ماركسيستي شايد
همان مفهومي باشد كه اليناسيون( 4از خود بيگانگي) در
جامعه شناسي ماركيستي دارد .در واقع اليناسيون و
آنومي در دو چارچوب نظري متفاوت ،ايده نابساماني
بنيادي در روابط ميان فرد و جامعهاش را بيان ميكنند.
ميتوان گفت آنومي يا نابساماني اجتماعي وقتي به وجود
ميآيد كه كنشهاي افراد ديگر از هنجارها و ارزشهاي
روشن و نافذ جامعه تبعيت نميكنند (بودون و بوريكو
 .)133 -111 ،0933از اين ديد آنومي حاصل وضعيت
آشفتهاي است که هنجارهاي جامعه از بين رفته و يا در
حالت تضاد قرار گرفتهاند .در جوامعي که شرايط آنوميک
به طور گسترده وجود داشته باشد ،خطر متالشي شدن
بيشتر است و افراد اين جوامع اغلب احساس جدايي و بي
جهتي ميکنند زيرا هيچ خطوط راهنمايي براي مقاصد
مشترک ندارند (حسيني .)43 ،0933
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نظريه فشار ساختاري
بر اساس اين نظريه ،فشار اجتماعي سبب كج
رفتاري افراد ميشود .مرتن معتقد است هنگامي كه بين
اهداف نهادي شده و وسايل نهادي شده براي نيل به
آنها ،هماهنگي وجود دارد و اكثريت افراد جامعه براي
دستيابي به اهداف و ارزشهاي نهادي شده ،بر طبق
هنجارهاي مقرر يا وسايل نهادي شده عمل ميكنند،
شيوههاي انطباق فردي يا مسايل و آسيبهاي اجتماعي
وجود ندارد يا بسيار محدود است .اما هنگامي كه تبليغ و
تاكيد فراواني ،در مورد اهداف نهادي شده به وسيله نظام
جامعهپذيري وجود دارد و سطح توقعات مردم براي
دستيابي به تحرك اجتماعي افزوده شده است ،اما
وسايل و شيوههاي نهادي شده براي نيل به اين اهداف
فراهم نيست با اين شيوههاي نهادي شده براي همگان
قابل دسترسي نيست ،عدم تعادل ساختاري ،بيسازماني
اجتماعي و شيوههاي انطباق فردي نمود مييابد
(اسكيدمور .)011 ،0914
اين وضعيت در جوامع در حال توسعه كه نيروي
انساني به عنوان محرك توسعه در نظر گرفته ميشود،
فشار بيشتر و در نتيجه ،بيسازماني اجتماعي ،آنومي و
رفتارهاي انحرافي بيشتر به وجود ميآورد (معتمدي
.)11 ،0931
مسئله مورد توجه مرتن اين است که نيازهاي نظام
با وفاق اجتماعي موجود يکسان نيستند .او اظهار ميدارد
که افرادي که موقعيتهاي اجتماعي گوناگوني را در
ساخت اجتماعي اشغال ميکنند ممکن است داراي
عاليق و ارزشهاي متفاوتي باشند .بنابراين معيارهاي
ارزشي تمامي گروهها يکسان نيست و چون اين معيارها
متفاوت هستند گاهي ممکن است آنها در تناقض با
يکديگر قرار بگيرند .اين احتمال وجود دارد که مشکالت
يک گروه باع امتيازاتي براي گروههاي ديگر باشد .يک
الگوي اجتماعي ممکن است براي بخشي از جامعه
کارکردي و براي بخشي ديگر غير کارکردي باشد.
تناقضهاي که مرتن مطرح ميسازد در واقع بيشتر بعد
فرهنگي اشاره دارد که بخشي از ساخت اجتماعي
هستند .مسئله ديگري که ميتوان به آن اشاره کرد اين
است که در خيلي از موارد کساني که دسترسي به
فرصتها براي موفقيت دارند نيز هنجار شکني ميکنند.
مرتن اشاره کرده که افراد خود را با يکديگر به شکل
نسبي و بي نهايت مقايسه ميکنند البته توجه اصلي
مرتن به طبقات محروم از فرصتهاي موفقيت بوده است.
بعضي از افراد هم بدون اينکه شايستگي خاصي داشته

باشند به موفقيت دست پيدا ميکنند .اين امر خود
ميتواند علتي براي احساس شکست ،تشديد بي سازماني
اجتماعي و حالت آنومي باشد.
زماني که شيوههاي نهادي شده که نويد موفقيت
ميدهند در اختيار فرد قرار نميگيرند ،نتيجه مواجه
شدن فرد با يک شرايط يا حالت متناقض است .توجه
اصلي او به انطباق از طريق راههاي غير قانوني دستيابي
به هدف است .اهداف تعريف شده فرهنگي تحت عنوان
موفقيت که در ارتباط با ثروت و قدرت قرار دارد .اين
حالت زماني واقع ميشود که فرد تأکيد فرهنگ بر
موفقيت را به شدت دروني ساخته اما شيوههاي قانوني
دستيابي به اي ن اهداف را به همان اندازه دروني نکرده
است.
در واقع رفتارهاي غير اجتماعي از ديدگاه مرتن
تحت تأثير ارزشهاي فرهنگي پديد ميآيد که اين
ارزشها نيز خود نمايشگر ساختار طبقاتي يک جامعه
نابرابر هستند .فقدان تجانس ميان شيوهها و اهداف باع
پيدايش موارد زياد رفتار غير اجتماعي در گروهها
ميشود .فقر و محدود بودن فرصتها به خودي خود
باع افزايش ارقام جنايت و انحراف نميشود .حتي فقر
در ميان يک جامعه مرفه هم ممکن است باع افزايش
کج رفتاري نگردد.
نظريه يادگيري اجتماعي
بر طبق اين نظريه ،رفتار انحرافي و مجرمانه در
تماس با ساير اشخاص و در جريان يك ارتباط (به عنوان
يادگيري اجتماعي در رود جامعهپذيري) آموخته
ميشود .نظريه يادگيري اجتماعي ،کج رفتاري و
انحرافات را نتيجه يادگيري هنجارها و ارزشهاي انحرافي
به ويژه در چارچوب خرده فرهنگها و گروههاي
همساالن ميداند .ساترلند به عنوان مهمترين نظريهپرداز
اين چارچوب ،معتقد است که افراد به اين علت کج رفتار
ميشوند که تعداد تماسهاي انحرافي شان به نسبت
تماسهاي غير انحرافي شان بيشتر است .از ديد ساترلند،
جنايت و انحراف از طريق انتقال فرهنگي در گروههاي
اجتماعي رخ ميدهد .البته نظريه ساترلند تکميل کننده
نظريه شاو و مک کي ميباشد که مسئله يادگيري در
محيط اجتماعي آلوده به فساد را مطرح ميکند (ممتاز
 .)31-33 ،0930ساترلند در سطح تعامل اجتماعي
مدعي شد که افراد به همان شيوهاي که ياد ميگيرند از
قوانين تبعيت کنند ،به همان شيوه هم ياد ميگيرند که
کج رفتار شوند (سروستاني .)01 ،0939
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ساترلند ميگويد براي آنکه شخصي تبهکار گردد
نخست بايد ياد بگيرد که چگونه تبهکار شود .او سپس
ادامه ميدهد که اين يادگيري در نتيجه کنش متقابل
اجتماعي فرد با ديگران حاصل ميشود .بيشتر افراد هم
در معرض تماس با افراد يا گروههاي منحرف قرار
ميگيرند و هم در معرض تماس با افراد يا گروههاي غير
منحرف .ساترلند ارتباط متقابل با اين گروهها را بر حسب
بسامد – الويت دوام و شدت اندازه گيري کرد .هرچه
سطح تماس فرد با افراد يا گروههاي منحرف بر حسب
اين چهار متغير باالتر باشد ،احتمال رفتار انحراف آميز
شخص نيز بيشتر ميشود؛ و برعکس اگر سطح تماس
فرد با افراد يا گروههاي غير منحرف باز هم بر حسب اين
چهار متغير بيشتر باشد ،احتمال رفتار غير انحراف آميز
شخص نيز بيشتر ميشود (کوئن .)014 ،0911
چارچوب نظري
هر يک از اين تئوريها به تناسب تعريف و برداشت
خود از جهان ،انسان و واقعيت اجتماعي ،به بررسي
مسائل اجتماعي ميپردازند .به عنوان مثال کساني که از
ديدگاه کالننگرانه و ساختاري به مسايل اجتماعي
مينگرد بيشتر با روشهاي علت کاوانه به تحليل عوامل
اجتماعي -عيني و ساختاري مسايل اجتماعي در سطح
کالن توجه دارند .در حالي که محققاني که داراي
ديدگاههاي خرد ،فرد گرا و نماد گرا هستند بيشتر به
مباني ذهني و الگوهاي کنشي افراد توجه مينمايند و
مسايل اجتماعي را در ارتباط با ويژگيهاي فردي و
ذهني افراد در سطح خرد مورد تحليل قرار ميدهند.
در تحقيق حاضر به دليل بررسي عوامل اثر گذار به
ويژه حاشيه نشيني بر رفتارهاي ونداليستي در بين
جوانان ،تلفيقي از نظريات وفاق و تضاد ،مناسبتر به نظر
رسيد .چرا که همنشيني افتراقي ساترلند در تبيين خود
ميگويد «تحقيقات نشان ميدهد كه رفتار جرمي كم و
بيش با آسيبشناسيهاي فردي نظير فقر ،خانههاي بد،
حاشيه نشيني ،فقدان تسهيالت ،اوقات فراغت ،خانواده
بي صالحيت و غير اخالقي ،عقبماندگي ذهني و ديگر
ويژگيها و شرايط چه وجوه اشتراكي وجود دارد كه جرم
به ميزاني باال را نتيجه ميدهد .و همين ما را به آنچه
دنبال آن هستيم يعني تأثير محيط بر افزايش جرم و
رفتارهاي تخريب نزديکتر ميکند و مرتن نيز كه
هماهنگي وسايل و اهداف را در جامعه مطرح ميكند،
بح ميكند در صورتي كه يك فرد در محيط اجتماعي
خود وسايل رسيدن به اهداف خود را نداشته باشد به

اجبار از وسايل نامربوط و غيرمعمول جامعه استفاده
ميكند كه اين ميتواند منجر به انواع انحراف و طغيان و
نوآوري شود كه رفتارهاي وندالي و تخريبگرايانه نيز يكي
از اينها ميتواند باشد .بدين ترتيب اين نظريهها» نظريه
کارکردگرايي و کارکردگرايي ساختاري «در قالب رويکرد
وفاق ،رفتارهايي كه مغاير با تمامي عناصر جامعه
ميباشند به عنوان آسيبهاي اجتماعي ميباشند .اين
رويکرد بيشتر روي عوامل ساختاري جامعه در بروز
مسائل اجتماعي از جمله رفتارهاي ونداليستي تاكيد
ميكند .انديشمندان اين رويکرد معتقدند كه عامل به
وجود آمدن مسائلي از قبيل رفتارهاي وندالي در جامعه
ناشي از وضعيت آنوميك (نابهنجار) ،بي سازماني
اجتماعي و فقر است».
به صورت کلي نظريههاي اين رويکرد از جمله نظريه
آنومي ،فشار ساختاري ،در بررسي مسائل و آسيبهاي
اجتماعي به شرايطي توجه دارند که منجر به از هم
گسيختگي ،ضعف و تناقض و ناکارآمدي قواعد ،هنجارها
و ساختهاي اجتماعي ميشوند و عدم تعادل ساختاري
و ضعف انسجام اجتماعي را به وجود ميآورند .اين
نظريهها برخالف نظريه آسيب شناسي اجتماعي ،بر
واحدهاي تحليل بزرگتري همچون ساختارها ،خرده
نظامها ،نهادها ،گروهها ،اقشار و يا طبقات اجتماعي
متمرکز ميشود و نقش عوامل ساختاري را که مانع از
انطباق و سازگاري گروهها و اقشار اجتماعي يا خرده
نظامها و نهادهاي جامعه با تغييرات اجتماعي و محيطي
سريع ميشوند و عدم تعادل ساختاري را به وجود
ميآورند ،بررسي ميکند.
از طرف ديگر ،ديدگاه تضاد جامعه را به صورت
مجموعهاي از افراد و گروههايي ميداند كه در تقابل با
يك ديگرند که اين کشمکش ادامه دارد .از اين ديد
گروههاي كه قادرند قدرت سياسي خود را ابراز كنند،
قانون و قدرت به نفع آنهاست و از قانون و نظام قضايي
براي پيشرفت موقعيت اجتماعي و اقتصاديشان استفاده
ميكنند .انديشمندان و صاحب نظران اين ديدگاه ،غالباً
مجازاتهاي شديدي كه براي فقرا به خاطر جرايم
خياباني در نظر گرفته ميشود را با مجازاتهاي سبكي
كه براي ثروتمندان اعمال ميگردد ،مقايسه ميكنند .از
ديدگاه تضاد ،جرم بر حسب ثروت و موقعيت تعريف
ميشود و نه بر مبناي وفاق اخالقي يا ترس از گسيختگي
اجتماعي .طبق اين تعريف ،جرم يك مفهوم سياسي است
كه به منظور حفظ قدرت و موقعيت طبقات باالي جامعه
به وجود آمده است ( )Siegel 1998اين رويکرد موضوع
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آسيبها و کج رفتاريها را بيشتر به شكل طبقاتي
ميبيند و ريشه آن را در قشربندي جامعه جستوجو
ميكند .كه عدهاي اندك ثروت جامعه را در دست دارند
و در عمل گروههاي قدرتمند تمايالت خاص اقتصادي و
سياسي دارند و قدرتمندان قوانين را با معيارهاي
طرفداري از منافع طبقاتي خود به تصويب ميرسانند
(اکبري و اکبري  .)33 ،0931طبق اين ديدگاه کج
رفتاري و ظهور مسائلي از جمله «رفتارهاي ونداليستي»
در جامعه ساخته و پرداخته و در جامعه تعريف ميشود.
به طور کلي از اين ديد ريشه مشکالت و مسائل در
جامعه عوامل ساختاري جوامع ميباشد از جمله
مهمترين عوامل به وجود آورنده انحرافات و آسيبها،
نابرابري ميباشد.
فرضيههاي پژوهش
 به نظر ميرسد ميزان رفتارهاي ونداليستي در بين دوگروه از جوانان حاشيه نشين و غير حاشيه نشين
متفاوت است .بطوريکه رفتارهاي ونداليستي و گرايش
به آن در بين جواناني که در مناطق حاشيهاي زندگي
ميکنند بيشتر از جواناني است که در مناطق غير
حاشيهاي هستند.
 به نظر ميرسد بين ميزان ارتباط با کج روها و ميزانرفتار ونداليستي جوانان رابطه معني داري وجود دارد.
بطوريکه هرچقدر ميزان ارتباط با کج روها بيشتر باشد
ميزان رفتارهاي ونداليستي نيز بيشتر خواهد شد.
 به نظر ميرسد بين پايگاه اقتصادي -اجتماعي ورفتار ونداليستي جوانان رابطه معني داري وجود دارد.
بطوريکه هرچقدر پايگاه اقتصادي اجتماعي جوانان

پايينتر باشد ميزان رفتارهاي ونداليستي آنان بيشتر
خواهد شد.
 به نظر ميرسد بين ميزان آنومي و ميزان رفتارونداليستي جوانان رابطه معني داري وجود دارد.
بطوريکه هرچقدر ميزان آنومي بيشتر باشد ميزان
رفتارهاي ونداليستي نيز بيشتر خواهد شد.
 به نظر ميرسد ميزان رفتارهاي ونداليستي در بين دوگروه از جوانان پسر و دختر متفاوت است .بطوريکه
رفتارهاي ونداليستي و گرايش به آن در بين جوانان
پسر بيشتر از جوانان دختر است.
روش پژوهش
مطالعه حاضر با روش پيمايشي و اسنادي انجام شده
است؛ و از تکنيکهاي فيش برداري و پرسشنامه براي
جمع آوري دادهها و اطالعات الزم استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق جوانان شهر تهران ميباشند که
بر اساس فرمول کوکران تعداد  931نفر انتخاب شدند.
براي معرف بودن نمونههاي آماري ابتدا با توجه به دسته
بندي مناطق به دو دسته مناطق حاشيه نشين و فقير
«مناطقي که از امکانات و خدمات شهري نسبتاً نامناسبي
در مقابل مناطق ديگر هستند» و مناطق غير حاشيه
نشين و نسبتاً مرفه دسته بندي شدند و با روش نمونه
گيري خوشهاي طبقهاي با حجم نامتناسب و به صورت
تصادفي ،نمونههاي آماري انتخاب و مورد پرسش قرار
گرفتند.
براي تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات متناسب با
نوع فرضيات و نوع متغيرها و سطوح سنجش آنها از
آمارههاي متناسب پارامتريک و ناپارامتريک استفاده شده
است.
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شكل  :0مدل مفهومي پژوهش

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی ...

جدول شماره ( ) 1توزيع پراکندگي ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در جوانان مورد مطالعه
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

واريانس

ضريب کجي

حداقل

حداکثر

131

01/44

09/33

149/00

0/91

1

13/01

تعيين اعتبار 5ابزار اندازه گيري «پرسشنامه» به
صورت اعتبار صوري و به عبارتي قضاوت داوران و نظر
6
کارشناسان و متخصصان بوده است و نيز تعيين روايي
که مربوط به تکرار نتايج است با توجه به آلفاي کرون باخ
بوده است که نتايج اين آزمون براي هر يک از گويهها
بدين ترتيب ميباشد :آلفاي مربوط به متغير وابسته
(رفتارهاي ونداليستي) 1/33؛ آلفاي متغيرهاي مستقل
(آنومي) 1/10؛ و (ارتباط با کج روها)  1/13بدست آمده
است که از سطح مورد نظر باالتر و نشان دهنده اعتماد
به تحقيق ميباشد که در شرايط مشابه همين نتايج
بدست خواهد آمد.
يافتههاي پژوهش
آمار توصيفي
بر اساس يافتههاي جدول ( )1متوسط ميزان گرايش
به رفتارهاي ونداليستي در جوانان مورد مطالعه برابر
 01/19±09/33محاسبه گرديده که حداقل ميزان
رفتارهاي ونداليستي صفر و حداکثر  13/01ميباشد.
ضريب کجي نيز برابر  sk=0/91بدست آمده است.
آمار استنباطي
همان گونه که در جدول شماره  2مشاهده ميشود
متغيرهاي مستقل (ميزان ارتباط با کج روها ،پايگاه
اقتصادي و اجتماعي) در اين تحقيق در سطح سنجش

رتبهاي و متغير (حاشيه نشيني و جنسيت) در سطح
اسمي و متغير وابسته (رفتارهاي ونداليستي) در سطح
سنجش رتبهاي مورد سنجش و اندازه گيري قرار
گرفتهاند .الزم به توضيح است براي آزمون تي تست
مستقل با توجه به ( )computيعني جمع بندي که به
عمل آمد متغير رتبهاي رفتارهاي ونداليستي را تبديل به
متغير فاصلهاي کرديم تا از آزمون آماري پارامتريک تي
تست مستقل که آزمون قويتر نسبت به آزمونهاي
آماري ناپارامتريک «من وايتني» است بتوانيم استفاده
نماييم.
بين ميزان ارتباط با کجروها و گرايش به رفتار
ونداليستي رابطه معني داري وجود دارد با توجه به نتايج
آزمون اسپيرمن اين آزمون در فاصله اطمينان %55
سنجش شده است و سطح معني داري برابر با
 sig=0/001که نشان دهنده رابطه معني داري بين
ميزان ارتباط با کجروها و گرايش به رفتار ونداليستي
ميباشد .وهم چنين ميزان همبستگي برابر  0/51است
که نشان دهنده شدت رابطه قوي و مستقيم بين
متغيرهاست در نتيجه با توجه به اطالعات جدول فرضيه
 H0ابطال و فرضيه  H1تاييد ميشود .يعني هرچه ميزان
ارتباط با کج روها باال باشد و گرايش به رفتار ونداليستي
نيز باال خواهد رفت.

جدول  :3خالصه نتايج آزمونهاي آماري سنجش رابطه متغيرهاي وابسته با متغيرهاي مستقل پژوهش
آزمونهاي آماري
رديف

متغيرهاي مستقل

متغير وابسته

1

ميزان ارتباط با کجروها

2

پايگاه اقتصادي و اجتماعي

رفتار ونداليستي

3

ميزان آنومي

رديف

متغير مستقل

متغير وابسته

1

حاشيه نشيني

2

جنسيت

آمارههاي ناپارامتريک (اسپيرمن) (رتبهاي – رتبه اي)
ضريب همبستگي

سطح معني داري

رابطه يا عدم رابطه

0/51

0./001

رابطه معني داري وجود دارد

0/54

0/005

رابطه معني داري وجود دارد

1/53

0/003

آمارههاي پارامتريک (تي تست مستقل)
مقدار تي مستقل

رفتار ونداليستي

رابطه معني داري وجود دارد

(اسمي – رتبه اي)

سطح معني داري

تفاوت يا عدم تفاوت معني داري

1/51

0/030

تفاوت معني داري وجود دارد

0/310

0/100

تفاوت معني داري وجود دارد.
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بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي و گرايش به رفتار
ونداليستي رابطه معني داري وجود دارد .نتايج آزمون
همبستگي اسپيرمن نشان ميدهد ( )1/34اين آزمون در
فاصله اطمينان  1/33سنجش شده است سطح معني
داري  Sig=1/113است که از سطح مورد نظر  %3کمتر
است که نشان دهنده رابطه معني داري بين پايگاه
اقتصادي و اجتماعي و گرايش به رفتار ونداليستي
ميباشد در نتيجه با توجه به اطالعات فرضيه  H0ابطال و
فرضيه  H1تاييد ميشود .يعني هر چه پايگاه اقتصادي و
اجتماعي افراد باال ميرود ميزان گرايش به رفتار
ونداليستي کاهش مييابد.
بين ميزان آنومي و رفتارهاي ونداليستي رابطه معني
داري وجود دارد .با توجه به نتيجه آزمون اسپيرمن،
ميزان سطح معني داري  sig = 1/119چون از 1/13
کمتر است نشانگر رابطه معني داري بين رفتارهاي
ونداليستي و ميزان آنومي ميباشد .بنابراين فرضيه H0
ابطال ميشود و فرضيه  H1تاييد ميشود .يعني ميزان
آنومي تأثير معني داري بر رفتارهاي ونداليستي جوانان
دارد .به عبارتي هرچقدر ميزان آنومي بيشتر باشد ميزان
رفتارهاي ونداليستي نيز افزايش مييابد.
بين دو گروه حاشيه نشين و غير حاشيه نشين و
ميزان گرايش به رفتار ونداليستي تفاوت معني داري
وجود دارد .با توجه به نتيجه آزمون تي تست مستقل،
ميزان سطح معني داري  sig = 1/19چون از  1/13کمتر
است نشانگر تفاوت معني داري بين دو گروه حاشيه
نشين و غير حاشيه نشين و ميزان گرايش به رفتار
ونداليستي ميباشد .بنابراين فرضيه  H0ابطال ميشود و
فرضيه  H1تاييد ميشود .يعني گرايش به رفتار
ونداليستي در بين دو گروه حاشيه نشين و غير حاشيه
نشين تفاوت معني داري با هم دارند .به صورتي که
ميزان گرايش به رفتار ونداليستي در بين حاشيهنشينان
بيشتر از غير حاشيهنشينان است.
متوسط ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در
جوانان پسر برابر  03/49 ±01/93و دختر برابر
 04/31±09/30بدست آمده است که مطابق آزمون ليون
تست مقدار  F=3/91با سطح معني داري P=1/110
آزمون برابري واريانسها معني دار بدست آمده است.
بنابراين از  tبا واريانس نابرابر استفاده ميشود که مقدار t
برابر  t=0/310با سطح معني داري  P=1/114ميباشد.
در نتيجه ميتوان گفت ميزان گرايش به رفتارهاي
ونداليستي در بين جوانان به لحاظ جنسيت آنان متفاوت

است و ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در بين
جوانان پسر بيشتر از جوانان دختر ميباشد.
نتيجه گيري
رشد شتاب زده شهرنشيني در کشورهاي در حال
توسعه ،همچون ساير دگرگونيهاي اجتماعي -فرهنگي
در اين کشورها ،تا حد زيادي ناشي از تأثير پذيري
قالبهاي سنتي از قالبهاي مدرن بوده است که خود
سبب تعارضها و ناهمخوانيهايي نيز شده است؛ و از
جمله نتايج ناخوشايند آن ميتوان به شکل گيري
جمعيتهاي حاشيه نشين ،يا آنچه امروز بيشتر اسکان
غير رسمي مينامند ،اشاره کرد« .حاشيه اي» به گروهي
از افراد اطالق ميشود که در محدوده شهر ساکن هستند
ولي جذب نظام اجتماعي – اقتصادي شهر نشدهاند
(زاهداني  .)91 ،0913حاشيهنشيني از پيامدهاي توسعه
نا همسو و بد ريخت در نظام شهرنشيني است .بيش از
 31درصد از جمعيت جهان در شهرها سكونت دارند،
فضاهايي منطقهاي كه بستري گسترده از ساختارهاي
خرد و كالن ارتباطي ،تعارضات اجتماعي و خشونتهاي
سازمان يافته را ترسيم مينمايد .در محيطهاي
حاشيهاي با توجه به محدود بودن امکانات نهادها و
سازمانهاي موجود ،ميزان کنترل اجتماعي کاهش پيدا
ميکند و در نتيجه بي نظمي و اختالفات مختلف و قانون
شکني و بي توجهي به ضوابط و در نهايت ناهنجاريهاي
اجتماعي روز به روز توسعه بيشتري پيدا ميکند.
گرايش به سوي شهرهاي بزرگ و مهاجرت
روستائيان و سکونت نامناسب در حواشي و اطراف
شهرها ،محيطهاي ناسالمي را ايجاد ميکند که احتماالً
آسيبهاي اجتماعي را در همه نقاط شهري اعم از مرکز
و پيرامون آن ميپراکند .چارلز آبرامز حاشيه را به عنوان
فرايند تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسکن دانسته
است و نيز حاشيه نشيني در معناي عام را شامل تمام
کساني ميداند که در محدوده اقتصادي شهر ساکن
هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشدهاند .زندگي
حاشيهنشينان در همه جا در محيطهاي ناسالم پيرامون
شهرهاي بزرگ گسترش پيدا ميکند و همراه با آن
ناهماهنگيهاي فرهنگي و تفاوت در شيوه زندگي
روستائيان شهرنشين و گمگشتگي و تغيير هويت در
محيطهاي نامأنوس شهري و نهايتاًًَ توسعه خالفکاريها و
بدهکاريها در شهرها رشد فزايندهاي پيدا ميکند ،در
چنين محيطهايي با توجه به محدود بودن امکانات
نهادها و سازمانهاي موجود ،ميزان کنترل اجتماعي
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کاهش پيدا ميکند اختالفات مختلف و قانون شکني و
بي توجهي به ضوابط و در نتيجه بي نظمي و جرم که
طبق تعريف دورکيم :پديدهاي طبيعي -اجتماعي است
که منشعب از فرهنگ و تمدن آن اجتماع بوده و هر
نابهنجاري را که مغاير با اين فرهنگ و تمدن باشد و به
وجدان عمومي لطمه وارد آورد ،جرم مينامد؛ روز به روز
توسعه بيشتري پيدا ميکند (توسلي .)091 ،0914
ونداليسم به عنوان يک پديده و مسئله اجتماعي
مورد توجه انديشمندان رشتههاي مختلف قرار گرفته
است .هر کدام از آنان اين پديده را از زاويهاي مورد
بررسي قرار دادهاند و اين امر موجب دسته بنديهاي
گوناگون شده است .انديشمنداني چون لومبروزو ،شلدون
به نقش عوامل زيستي و وراثتي اشاره کردهاند و در واقع
معتقدند که خشونت و رفتارهاي ونداليستي افراد را
ميتوان توسط خصوصيات بيولوژيکي فرد تبيين کرد.
دستهاي ديگر از انديشمندان که در اين زمينه کار
کردهاند ،روانشناسان ميباشند .اين افراد بر نقش عوامل
رواني و خلق و خوي افراد تاکيد دارند و بر خالف دسته
قبل معتقدند که رفتارهاي نابهنجار فرد را بايد توسط
عوامل رواني و مشکالت دروني فرد تبيين کرد نه
مشکالت زيستي و وراثتي .روانشناسان به نقش و تأثير
غريزه ،محروميت و بي نظميهاي رواني اشاره ميکنند.
در نهايت سومين دسته از انديشمنداني که به اين مسئله
پرداختهاند ،روانشناسان اجتماعي و جامعهشناسان
ميباشند که رايجترين انديشه در تبيين رفتارهاي
ونداليستي ميباشد .اين گروه از انديشمندان معتقدند که
رفتارهاي ونداليستي يک مسئله اجتماعي است و بايد
توسط عوامل اجتماعي و محيطي تبيين شود و تبيين آن
توسط عوامل بيولوژيکي و رواني را نادرست ميدانند.
در بروز هر نوع آسيب اجتماعي ،از جمله ونداليسم،
بسياري از فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي
مؤثرند و از آن جمله ميتوان به درهم ريختن سنتها و
سرعت فزاينده مدرنيته اشاره كرد .مسائلي نظير از خود
بيگانگي ،بيكاري ،فقر ،نابسامانيهاي خانوادگي و
مشكالت هويتي جوانان به طور مستقيم ،زمينههاي
اجتماعي را براي وجود انواع آسيبها از جمله ونداليسم
در جامعه فراهم ميكند .ضمن اين كه زمينههاي غير
مستقيم مانند طالق والدين ،اعتياد والدين و ...نيز در
بروز اين آسيبها مؤثرند .ضمن اينکه يافتههاي اين
پژوهش مهر تأييدي است بر اين امر که ميزان آنومي،
ميزان ارتباط با کج روها و سطح پايين پايگاه بر
رفتارهاي ونداليستي تأثير ميگذارند و اين عوامل در

مناطق حاشيه نشين به نسبت مناطق غير حاشيه نشين
بيشتر و با شدت باالي وجود دارد که اين امر نشان
دهنده شرايطي است که اين مناطق ايجاد ميکنند و در
نهايت موجب ظهور و بروز رفتارهاي ونداليستي ميشود.
نتايج حاصل از مطالعات پيمايشي اين تحقيق نشان
داد حاشيه نشيني که خود نشات گرفته از عوامل مبداء و
مقصد ميباشد و باع به وجود آمدن يک سري مسائل
مثل خرده فرهنگهاي بزهکار و گروههاي کجرو و آنومي
و ناهنجاري ميشود و در مقابل از مسائلي مثل پايگاه
اجتماعي – اقتصادي ضمن تأثيرگذاري ،تأثير نيز
ميپذيرد و در نهايت روي گرايش رفتارهاي ونداليستي
تأثير ميگذارد.
پيشنهادات








با توجه به رويکرد مطالعه که حاشيه نشيني را به
عنوان مبنا و مبدأ بروز و ظهور رفتارهاي ونداليستي
ميداند ضرورت دارد مناطق حاشيه نشين ضمن
شناسايي با يک نگاه ويژه ضمن تهيه و تدوين نقشه
راه و برنامه همه جانبه در جهت رفع محروميت
گامهاي موثري برداشته شود و در وهله اول فضاي
کالبدي اين مناطق دگرگون و در گام بعدي فرهنگ
سازي به عمل آيد .به نظر اجراي برنامههاي توسعه
اقتصادي و اجتماعي در زمانهاي کوتاه مدت ،ميان
مدت و بلند مدت ميتواند شکافي که بين اين
مناطق با مناطقي که از امکانات و خدمات بهتري
برخوردارند را پر کند.
اولويت قرار دادن مناطق حاشيه نشين جهت اجراي
پروژههاي عمراني ،شهري و رفاهي و ضرورت توجه
و رسيدگي به اين مناطق که اين امر مستلزم
همکاري بين دولت و نهادهاي دولتي با نهادهاي
مديريت شهري از جمله شهرداري است.
ضرورت برنامه ريزي و سرمايه گذاري در جهت
تاسيس و بنيان مجتمعهاي ورزشي و رفاهي براي
گذران اوقات فراغت جوانان ،چرا که نبود امکانات و
مراکز رفاهي و ورزشي در مناطق حاشيهاي زمينه را
براي گرايش جوانان به رفتارهاي ونداليستي فراهم
ميآورد.
يکي از متغيرهاي تأثير گذار بر رفتارهاي ونداليستي
ميزان ارتباط با کج روها بود که ضرورت دارد
جوانان در انتخاب دوستان و در تعامالت خود دقت
کنند و نيز خانوادهها هم کنترل الزم را داشته
باشند.
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 سطح پايگاه پايين جوانان از جمله عواملي بود که
در رفتارهاي ونداليستي تأثيرگذار بود که اين امر
نيز يکبار ديگر الزمه زدايش فقر و ايجاد اشتغال و
باال بردن سطح رفاه را در مناطق حاشيه شهر را
نشان ميدهد.
 از جمله موارد ديگر جنسيت افراد بود که پسرها
نسبت به دخترها بيشتر رفتارهاي ونداليستي را
نشان ميدهند که اين امر ضرورت مطالعه عميقتر
اين موضوع را ميطلبد و نيز توجه و رسيدگي به
خواستههاي جوانان با توجه به نياز و عاليق آنان را
ميرساند که بايستي مناسب و متناسب با نيازهاي
دخترها و پسرها گام برداريم و عمل کنيم.
 در آخر ضرورت دارد تا يک مطالعه و تحقيق عميق
و همه جانبه در مورد اين موضوع به عمل آيد تا
بتوان راهکارها و استراتژيها و سياستهاي
مناسبتر و عمليتري در جهت تعديل و کاهش اين
پديده ارائه داد.
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