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آن بتا پایبنتدی    رابطه هدف مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و با حاضر : پژوهشمقدمه

هنجتاری   هنجاری )بی احساس بی ،اجتماعی( -فرهنگی ،دینی ،های خانوادگی ها )ارزش به ارزش
هتای نتوین )اینترنتت و     فرهنگتی و سیاستی( و میتزان استتفاده از رستانه      ،اجتمتاعی  ،اقتصادی

 .های اجتماعی مجازی( انجام شد شبکه
 دانشتجویان  کلیته  آمتاری  جامعه .بود همبستگیاین پژوهش به روش توصیفی و از نوع : رو 

 .نفتر بتود   7000که تعداد آنها برابتر بتا    96-97تحصیلی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال
 .اند ای انتخاب شده نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی طبقه 364شامل  ،نمونه آماری

 ،(1392 ،نیتا و همکتاران   ها شامل پرسشنامه رفتارهای وندالیستی )علیتوردی  ابزار گردآوری داده
( و پرسشتنامه احستاس   1394 ،زاده اقتدم و همکتاران   هتا )رستول   پرسشنامه پایبندی بته ارزش 

های پژوهش با آزمتون   آماری یافته تجزیه و تحلیل .( است1389 ،هنجاری )نادری و همکاران بی
 .سازی معادله ساختاری تحلیل شدند رگرسیون چندگانه و مدل ،همبستگی پیرسون

 ،هتای ختانوادگی   هتا )ارزش  : نتایج پژوهش بیانگر آن است که بتین پایبنتدی بته ارزش   ها افتهی
اجتماعی( با رفتارهای وندالیستتی دانشتجویان همبستتگی معنتادار معکوستی       -فرهنگی ،دینی

 ،فرهنگتی  ،اجتمتاعی  ،هنجتاری اقتصتادی   هنجتاری )بتی   اما بین میزان احساس بتی  .وجود دارد
بتین میتزان    ،همچنتین  .وندالیستی رابطه معنتادار مستتقیمی وجتود دارد   سیاسی( با رفتارهای 

 .استفاده دانشجویان از اینترنت و رفتارهای وندالیستی آنها رابطته مستتقیم ضتعیفی وجتود دارد    
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درصتد از ترییترات    21 ،انتد  متریرهای مستقل در مدل رگرسیونی پژوهش توانسته ،عالوه بر این
 .ن را تبیین کنندرفتارهای وندالیستی دانشجویا

هتا و کتاهش احستاس     دست آمده افتزایش پایبنتدی بته ارزش    : بر اساس نتایج بهگیر  نتیجه
هنجاری نزد دانشجویان از امور ضروری است و هر گونه بهبود و ترییر در میزان این متریرهتا   بی
 .کاهش رفتارهای وندالیستی را در پی داشته باشد ،تواند می
استتفاده از   ،هنجتاری  احساس بتی  ،ها پایبندی به ارزش ،رهای وندالیستی: رفتاها  کلید  واژه

 های نوین رسانه
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Abstract  
Introduction: The present study aims to study students' vandalism and its 
relation with the adherence to values (family, religious, and socio-cultural 
values), sense of anomie (economic, social, cultural, and political anomies) 
and the rate of using new media (the Internet and allowed social networks), 
and or anomalies. 
Method: the present research employs a descriptive-correlational method. The 
statistical population consisted of all students of Azarbaijan Shahid Madani 
University in the academic year 2017-2018, who were 7000 individuals. The 
statistical sample consists of 364 students selected via the stratified random 
sampling method. Data was collected by the Vendulistic Behaviors Scale 
(Aliverdinia et al., 2013), Adherence to Values Questionnaire (Rasoulzadeh 
Aghdam et al., 2015), and Anomalies Questionnaire (Naderi et al., 2010). 
Statistical analysis of the research findings was conducted via the Pearson 
correlation test, multivariate regression, and structural equation modeling 
(SEM) techniques. 
Results: The results of the research indicated that there is a significant inverse 
correlation between adherence to values (family, religious, and social-cultural 
values) and students' vandalism, while there is a direct correlation between the 
rate of anomie feeling (economic, social, cultural, political and anomie) and 
vandalism. In addition, there is a direct weak correlation between the use of 
students from the Internet and their vandalism. Moreover, independent variables 
in the research regression model can explain 21% of the variations in students’ 
vandalism. 
Conclusion: According to the obtained results, the increase in the 
adherence to values and decrease in the sense of anomie among students is 
necessary, and any improvement and variation in the degree of these 
variables can lead to reducing the rate of students’ vandalism. 
Keywords: Vandalism, Adherence to values, Sense of anomie, Usage of 
New Media.  
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 مقدمه
 رفتاري هاي شيوه اجتماعي هنجارهاي .است اجتماعي هنجارهاي و رفتارها نيازمند جامعه در زندگي

 در نظام  ايجااد  باعاث  آنها رعايت و گيرند شكل مي اجتماعي هاي ارزش بر اساس كه هستند معيني

 رفتار استانداردشده انديشمندان علوم اجتماعي و رفتاري هنجارها را الگوهاي ، در واقع .شود مي جامعه

 ،بناابراين  .جامعاه هساتند   اعضااي  و افاراد  مطلاوب  يا آل ايده رفتار دهنده نشان كه دانند كردار مي و
 ناوع  چاه  ،اجتمااعي  موقعيت در هر كه سازند مي مشخص جامعه اعضاي براي اجتماعي هنجارهاي

 .ساازند  مي حاكم جامعه در را نظم ،ترتي  بدين و بپرهيزند رفتاري چه از و گيرند پيش بايد را رفتاري
 منجر جرايم و اجتماعي انحرافات ايجاد به و دهند مي هم در دست دست عوامل متعددي ،حال اين با

 اجتماعي و سياسي ،اقتصادي ،دسته فردي چهار در را عوامل اين توان مي ،كلي طور به كه شوند مي

 در اجتماعي هاي و آسي  انحرافات انواع ساز زمينه تواند مي عوامل اين از هر يک در نقص .دارد قرار

 .(1395 ،طاهوني و قادري ،شود اقنبري جامعه
 و يافتاه  ظهاور  و نماود  جدياد  جامعاه  در كاه  اسات  انحرافاات اجتمااعي   اين از يكي ونداليسم

 واژه ،لغاوي  از لحاان  .كنناد  اجتماعي قلماداد ماي   مسئله نوعي را آن ،شناسان شناسان و جامعه روان

 هار گوناه   و دارد اشااره  سطح شاهر  در عمومي اماكن كردن اموال و خراب به انگليسي در ونداليسم

 ،شناساان  جرم نظر به .شود شامل مي شهري عمومي را در فضاهاي رحمانه و بي پروا بي ،مخرب رفتار
واژه  ايان  .گيرد مي خرد قرار حوزه جرائم در شود كه اشياء گفته مي به رساني آسي  به عمل ونداليسم

 بودند اسالو -ژرمن اقوام از قومي نام ها وندال .است مشتق شده وندال از واژه شناسي ريشه لحان به

 خاود  اطاراف  منااطق  و تاارا   تخريا   باه  و داشتند شهرت تهاجم خواري و خون ،جنگجويي به كه

هار   شناسي در مباحث آسي  كه سب  شده اقوام وندال تخري  و گري ويران روحيه اين .پرداختند مي
 و و دشمني اماكن عمومي و اموال آگاهانه و ناآگاهانه تخري  به منجر كه بزهكارانه گونه رفتارهاي

 .(2005 ،1آيد اكاون ميان به ونداليسم تحت عنوان شوند تمدن بشري مي و هنري آثار نابودي
 تأسيساات  تخريا   باه  كاه  كند مي تعريف بيمارگونه روحيه نوعي را ( ونداليسم1367ا 2ژانورن

 و تلگراف و پست هاي باجه ،مترو ،هاي شهري هاي اتوبوس صندلي ،عمومي هاي تلفن نظير عمومي
 قارن  در كاري خراب جهاني بيماري نوعيعنوان  به ونداليسم از ژانورن رو اين از .دارد تمايل آن نظاير

 ،هناري  آثاار  تخري  به اي گونه به را آن و برد مي نام جهاني اي پديده مثابه به مدرن و و عصر حاضر
 باه  تمايال  را كاه در  اي همچناين وي روحياه   . كناد  مي اطالق تمدن آثار و صنعت و علم با دشمني

كااري   خاراب  باه  متمايال  ياا  گار  وياران  روحيه ،دارد وجود عمومي اموال تخري  ، هنري آثار نابودي
( 2007ا 3از نظار ورناون   .(1390 ،ملتفات و رحايم براتياان    ،خواند ابه نقال از نباوي   اونداليسم( مي
انتقام گرفتن يا اباراز خشام و هيجاان در مواجهاه باا       ،هاي فرد اي براي بيان ناكامي ونداليسم شيوه
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2. Janoren 
3. Vernon 
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( نيز ونداليسام را  1981ا 1ساندرز .كننده يا جل  توجه در موضوعي خاص است اوضاع و احوال كسل
خصوصي توسا افرادي تعرياف  بدشكل كردن يا تخري  اموال عمومي يا  ،نقص ،مند خسارت هدف

ميير و  2كيلينارد .(1392 ،پور و رحماني شارع ،نيا كند كه صاح  اموال نيستند ابه نقل از عليوردي مي
در  .نامناد  تخري  ارادي اموال و متعلقات عمومي به صورت مداوم و مكرر را ونداليسم ماي  ،(2011ا

كه همگي  نخست اين ،ا هم مشترک هستندتعاريف صورت گرفته از ونداليسم در دو عنصر ب ،مجموع
گيرند كه آگاهانه و ارادي باشاد و ثانياا  ايان رفتاار باه منظاور        ها رفتاري را ونداليسم در نظر مي آن

هيساليپ و   ،خاواه  اخليل تخري  و يا خسارت زدن به اموال ديگران و يا اموال عمومي صورت پذيرد
 .(2016 ،3هنكوک
 و هاا  شكسات  ،هاا  سرخوردگي با ها آن بيشتر .اند ناموفق تحصيلي از نظر و مجرد ها وندال اغل 
 ميازان  .هساتند  مواجه خانوادگي و اجتماعي ،مالي ،اي حرفه ،تحصيلي هاي مختلف در زمينه ناكامي

 باه  افاراد  ايان  .است زياد وندال جوانان بين در افسردگي و پرخاشگري ،عصبيت ،رواني هاي بيماري

 و شوند مي مواجه مشكل با اجتماعي ناهنجارهاي از هنجارها تشخيص در ،رواني تعادل دليل نداشتن
همچنين فقر اقتصاادي   .كنند تخليه مي كارانه و خراب آميز اقدامات خشونت با را خود رواني هاي عقده
تواناد   ماي  جامعه وجود اختالف طبقاتي در .دانست ونداليسم بروز عوامل ترين مهم از يكي توان مي را

 باودن  پاايين  .شاود  جامعاه  باالدست افراد به تر پايين افراد جويي انتقام حس شدن برانگيختهموج  

 ناوع  اين ساز زمينه عوامل ديگر از خودبيگانگي نيز از و وندال دوستان با مصاحبت ، تحصيالت سطح

 وضاعيت  ،زيااد  خاانوادگي  اختالفاات  ،خاناه  محيا نامطلوب شرايا ،خانوار درآمد ميزان .است رفتار

 تارين  مهام  از خاانوادگي  و اجتمااعي  هااي  محيا ،مدارس در تبعيض و احساس نامطلوب تحصيلي

 و نيساتند  راضاي  از زندگي خود كه افرادي معموال  .است ونداليستي رفتارهاي بروز ساز زمينه عوامل
 اماوال  باا تخريا    ، اسات  نكارده  كمكي شان اهداف به ها آن رسيدن براي اجتماع كنند مي احساس

 را بازر   كارهااي  انجاام  توان كه آنجا از اشخاص قبيل اين .دارند كردن خود آرام در سعي عمومي
 ،كنناد اقنباري   رواناي ماي   و روحي تخليه را خود نوعي به ،عمومي اموال به رساندن با آسي  ،ندارند

 .(1395 ،طاهوني و قادري
ونداليسم بيانگر آن است كه هر هاي داخلي و خارجي صورت گرفته در خصوص  بررسي پژوهش
بخشي از متغيرهاي مرتبا و تأثيرگاذار بار رفتارهااي ونداليساتي را مطالعاه       ،ها يک از اين پژوهش

( 1393 ،آباد سفلي ؛ راسخ و عباسي نصر1391 ،برخي از تحقيقات داخلي انبوي و همكاران .اند نموده
حسااس تنفار از خويشاتن( باا رفتارهااي      ا ،خودنمايي ،به مطالعه عوامل فردي و رواني اعزت نفس

؛ بخاارايي و  1393 ،يااري و حسايني   ؛ الاه 1392 ،برخي ديگر امطلق و نادري  .اند ونداليستي پرداخته
نابساماني   ،عملكرد خانوادگي ،( بر عوامل خانوادگي اهمچون طالق و جدايي والدين1394 ،شربتيان

؛ 1391 ،هاا احيادري و پارساامهر    همچنين برخي ديگار از ايان پاژوهش    .اند خانوادگي( تأكيد داشته

                                                      
1. Sanders 
2. Clinard & Meier 

3. Khalilikhah, Heaslip, Hancock 
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؛ 1395 ،؛ كردكريماي و روشانايي  1395 ،؛ ساخايي و همكااران  1395 ،كريمي منجرموئي و فرهمند
 ،انازواي اجتمااعي   ،قادرتي  ( بر عوامل اجتماعي اهمچون احسااس باي  1395 ،افشاني و جواهرچيان

هاا اميرفاردي و    سااير پاژوهش   .اناد  ( تمركز داشاته ...اعي وسرمايه اجتم ،معاشرت با دوستان ناباب
 -( به مطالعه نقش عوامال اقتصاادي اپايگااه اقتصاادي    1391 ،؛ فتحي و همكاران1391 ،همكاران
 3جا   ؛2005 ،2اوزن و همكاران؛ 2005 ،1در تحقيقات خارجي ابال .اند درآمد كم( پرداخته ،اجتماعي
 ،7؛ بااتي و پايس  2011 ،6يونگ و هانگ ؛ خي2005 ،5كرسول ،4روفو ثوابيه و آل؛ 2008 ،و همكاران
تعاداد   ،اكنترل ناكافي والادين  نيز همچون تحقيقات داخلي بيشتر بر نقش عواملي خانوادگي( 2017

عوامال   ،درآماد نامناسا (   ،عوامل اقتصادي افقر ،(پذيري مناس  در خانواده جامعه ،فرزندان خانواده
 اكيفيت محايا شاهري(   و عوامل محيطي ،(سرمايه اجتماعي ،اجتماعياجتماعي اپيوندهاي محكم 

در كمتار پژوهشاي باه     ،هاي داخلي و خارجي صورت گرفتاه  با توجه به پژوهش .پرداخته شده است
پايبنادي   ،فرهنگي و اقتصادي( ،سياسي ،هنجاري ااجتماعي نقش عواملي چون احساس آنومي يا بي

هاي نوين ااينترنات   اجتماعي( و استفاده از رسانه -فرهنگي ،ديني ،هاي خانوادگي ها اارزش به ارزش
توانند نقاش   اين در حالي است كه اين عوامل مي .هاي اجتماعي مجازي( پرداخته شده است و شبكه

 .مهمي در رفتارهاي ونداليستي داشته باشند
ات حتاي در زماان   واژه آنومي با نام اميل دوركيم پيوند خورده است؛ اگرچه ديگران نيز به دفعا 

آناومي   ،باه بااور دوركايم    .(2000 ،8قُمري اند ابورگتا و مونت خود دوركيم نيز اين واژه را به كار برده
اي  وضعيتي است كه افراد تعهدي به حاكميت اخالقاي جامعاه ندارناد و باه شاكل قابال مالحظاه       

 ،كنند كمبود راهنماي اخالقي ميپريشاني و  ،افراد احساس اضطراب ،از اين رو .آن نيستند تأثير تحت
ايان وضاعيت    .گيارد  هايشاان قارار ماي    ها و آرزوهايشان نابسامان و تحت غلبه خودخاواهي  خواسته

دهاد   قارار ماي   تأثير تحتشرايطي مناس  براي كجروي و رفتارهاي ونداليستي است و همه افراد را 
حساينجاني و خاداكرمي    ،قادم قاسامي م  ،(2014ا 10هااي كاارتر و كاارتر    يافته .(2014 ،9اگروسمن

هنجااري و   ( بيانگر آن اسات كاه باين احسااس باي     1392آباد سفلي ا راسخ و عباسي نصر ،(1394ا
 .كاري رابطه مستقيمي وجود دارد انحراف و رفتارهاي مجرمانه و جرائم خياباني و خراب

انحرافاات  ها نيز از جمله عواملي هساتند كاه نقاش مهماي در      پايبندي يا تعلق خاطر به ارزش
معتقد است كه بين پيوند با نظام اجتماعي و اعتقااد   11در اين زمينه تراويس هيرشي .اجتماعي دارند

                                                      
1. Ball 
2. Ozen 

3. Jeb 
4. Thawabieh & Alrofo 
5. Carswell 
6. Xiong & Haung 
7. Bhati & Pearce 
8. Borgetta & Montgomery 

9. Grossman 
10. Carter 

11. Travis Hirschi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301140#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301140#!
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فرهناگ و   ،ديان  ،به مشروعيت اخالقي رابطه وجود دارد و اعتقادات فرد متأثر از پيوناد باا خاانواده   
ترتي  زميناه باروز    شود و بدين از شدت اعتقادات كاسته مي ،با سست شدن اين پيوند .جامعه است

 ،پاور  زاده اقادم و عادلي   آياد ارساول   هاي اجتماعي از جمله رفتارهاي ونداليستي به وجود ماي  آسي 
 ،(1392مطلاق و نادري ا   ،(1392هاي ارجمناد ساياهپوش و همكاارانش ا    كه يافته طوري به .(1395
هااي جمعاي و    ( بيانگر آن است كه بين تعلق خاطر به ارزش2003ا 2( و اسميت2005ا 1كوري مک

 .هاي اجتماعي رابطه مستقيمي وجود دارد هاي خانوادگي و ديني با كجروي ارزش ،فرهنگي
هاي اجتماعي مجازي نيز يكي  هاي نوين همچون شبكه گسترش استفاده از رسانه ،عالوه بر اين

زاده  فرهنگي در جامعه ايران هساتند ادعاگوياان و حبيا     هاي اجتماعي و از عوامل مؤثر بر كجروي
 ،تأثيرگذاري بار افكاار   ،رساني هاي نوين نقش مهمي در اطالع ترديد امروزه رسانه بي .(1392 ،ملكي
سازي  هاي نوين عادي يكي از كاركردهاي منفي رسانه ،با اين حال .ها و رفتارهاي افراد دارند نگرش

 عادي و انحرافات از نفرت كاهش در ها رسانه در اجتماعي هاي رويكج انعكاس .هنجارشكني است
توساا   هنجارهاا  نقاض  از اطاالع  ضامن  فارد  زيارا  ،دارد بسازايي  تأثير جامعه در شدن نابهنجاري

 و قابال شكساتن   ،بودند تخطي غيرقابل وي نظر به كه اجتماعي هنجارهاي كه يابد در مي ،ها رسانه
در ايان   .(1380 ،شود افرجااد  مي تقويت فرد در كاري جرم و خراب ارتكاب انگيزه لذا ،هستند تخلف

( 1395اكبرپاور و محكاي ا   ،پاور  ( و عادلي 1391پور ا ميرمحمدتبار و عدلي ،هاي قاسمي زمينه يافته
 .هاي فرهنگي و اجتماعي نقش دارند هاي نوين در گرايش به كجروي نشان داد كه رسانه

دهناد و   جمعيت ايران را جوانان تشاكيل ماي   از اي مالحظه قابل بخش حال با توجه به اين كه
رفتارهاي  از بخشي كه طبيعي است لذا مشغول به تحصيل هستند؛ ها در دانشگاه بخش زيادي از آنها

 پژوهش حاضر ،ضرورت مطالعه ونداليسم و توجه به اهميت با ،لذا .يابد انتقال دانشگاه به ونداليستي

مطالعاه رابطاه    باه  ،شاهيد مادني آذربايجاان     دانشگاه از دانشجويان نياز مورد هاي آوري داده با جمع
هنجااري باا رفتارهااي     هاا و احسااس آناومي ياا باي      پايبندي به ارزش ،هاي نوين استفاده از رسانه

 .ونداليستي دانشجويان پرداخته است

 

 روش  
 زماره  در ،تحقياق  اجاراي  شايوه  لحاان  باه  و بنياادي  تحقيقات زمره در ،هدف لحان به مطالعه اين

پژوهش تمامي دانشجويان دانشاگاه شاهيد     آماري جامعه .است توصيفي از نوع همبستگي تحقيقات
 باه  باراي  .نفار اسات   7000هستند كه تعداد آنها برابر با  96-97تحصيلي  مدني آذربايجان در سال

 اساتخرا   نظر مورد جامعه از را اطالعات حداكثر نمودند تا سعي محققان ،آوردن نمونه معرف دست

 139دانشاجو زن و   225نفر از دانشجويان بوده كه از اين تعداد  364لذا نمونه آماري شامل  ،نمايند
 .اي انتخاب شدند نفر مرد به صورت تصادفي طبقه

                                                      
1. McCorry 
2. Smith 
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 ابزار پژوهش

باراي سانجش ايان مفهاوم از پرسشانامه پاژوهش        الف( پرسشنامه رفتارهای وندالیست::
آنها براي عملياتي كاردن رفتارهااي ونداليساتي     .( استفاده شده است1393همكاران انيا و  عليوردي
تخريا    ،كاري وساايل نقلياه   دانشگاهي اخراب اند: ونداليسم برون دو بعد در نظر گرفته ،دانشجويان

تخريا  وساايل عماومي( و ونداليسام      ،شاده شاهري و فضااي سابز     ها و فضااي زيباساازي   پارک
ايان مقيااس    .تخري  فضاي سبز دانشگاه( ،ي  تجهيزات و تاسيسات دانشگاهدانشگاهي اتخر درون
پنج  ،دو بار تا پنج بار ،يک تا دو بار ،اي سنجيده شده است ااصال  درجه اي در يک طيف پنج گويه 16

 .باشاد  امتياز اهرگاز( ماي   1امتياز ابيش از ده بار( تا  5گذاري از  روش نمره .بيش از ده بار( ،تا ده بار
همچنين اعتباار ايان    .گزارش نمودند 91/0آنها ميزان پايايي اين مقياس را از طريق آلفاي كرونباخ 

در پاژوهش   .اعتبار محتوايي و اعتباره سازه مورد تائيد قرار گرفت ،پرسشنامه به وسيله اعتبار صوري
 .به دست آمد 90/0ضري  آلفاي كرونباخ براي اين متغير  ،حاضر

ها  در پژوهش حاضر براي سنجش پايبندي به ارزشها:  ندی به ارزشب( پرسشنامه پایب
آنهاا باراي سانجش     .( استفاده شاده اسات  1394زاده اقدم و همكاران ا از پرسشنامه پژوهش رسول
پايبنادي باه    ،هاي خانوادگي اند: پايبندي به ارزش سه بعد در نظر گرفته ،ها پايبندي جوانان به ارزش

اي در طياف   گوياه  30ايان مقيااس    .اجتمااعي  -هاي فرهنگاي  به ارزش پايبندي ،هاي ديني ارزش
 .كامال  مخالفم( ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،اي سنجيده شده است اكامال  موافقم درجه ليكرت پنج
امتياز اكاامال  مخاالفم(    1امتياز اكامال  موافقم( تا  5گذاري از  ها مثبت بوده و روش نمره تمامي گويه

اي اين پرسشنامه از طريق تحليل عامل مورد تائيد قرار گرفت باه طاوري كاه     اعتبار سازه .باشد مي
ضري   ،(1394زاده اقدم و همكارانش ا رسول ،عالوه بر اين .به دست آمد KMO، 89/0ميزان آماره 

را باراي پايبنادي باه     76/0پايايي اين پرسشنامه را در ساه بعاد مجازا بررساي نماوده و ضاراي        
هااي   براي پايبندي باه ارزش  77/0هاي ديني و  براي پايبندي به ارزش 72/0 ،ي خانوادگيها ارزش
در پژوهش حاضر نيز ضري  آلفاي كرونبااخ باراي ايان ابعااد      .اجتماعي به دست آوردند -فرهنگي

 ،77/0هااي ديناي    پايبنادي باه ارزش   ،75/0هااي خاانوادگي    بدين صورت است: پايبندي به ارزش
 .69/0اجتماعي  -هاي فرهنگي ارزشپايبندي به 

براي عملياتي كردن مفهوم احساس آناومي از پرسشانامه   ج( پرسشنامه احساس آنوم:: 
در پژوهش آنها اين متغير با استفاده از چهاار   .( استفاده شده است1389پژوهش نادري و همكاران ا

 اصول و قواعد به نسبت نكنشگرا آنبعد مورد سنجش قرار گرفته است: آنومي اقتصادي احالتي كه 

 كه وضعيتيآنومي اجتماعي ا ،برايشان مطلوبيتي ندارد( قواعد اين از پيروي و ندارند تعهدي اقتصادي
 اشاره وضعيتي بهآنومي فرهنگي ا ،باشد( مي مواجه جدي ضعف با اجتماعي انتظام و هنجارها ،آن در

 گفتماان  بافات  تعبياري  باه  و بوده مواجه بحران با وفاداري هاي بنيان و افراد در تعهد حس كه دارد

 جامعاه  قواعد به نسبت كنشگران آن در كه حالتيحال تضعيف است( و آنومي سياسي ا در فرهنگي

گوياه و در   18احساس آنومي با  .(ندارد مطلوبيتي برايشان قواعد اين از پيروي و ندارند التزام سياسي
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 .خيلي كم( سانجيده شاده اسات    ،كم ،متوسا ،زياد ،زياداي اخيلي  درجه قال  يک طيف ليكرت پنج
 .باشد امتياز اخيلي كم( مي 1امتياز اخيلي زياد( تا  5گذاري از  ها مثبت بوده و روش نمره تمامي گويه

ميازان پاياايي    .اعتبار اين پرسشنامه به وسيله اعتبار صوري و اعتبار محتوايي مورد تائيد قرار گرفت
آمد و پايايي ابعاد اين متغير بادين صاورت باود:     دست به 70/0لفاي كرونباخ كل مقياس به وسيله آ

در  .67/0و آناومي فرهنگاي    71/0آناومي سياساي    ،73/0آنومي اقتصاادي   ،69/0آنومي اجتماعي 
 ،70/0پژوهش حاضر نيز ضري  آلفاي كرونباخ براي اين ابعاد بدين صورت است: آناومي اقتصاادي   

 .70/0آنومي سياسي  ،71/0آنومي فرهنگي  ،69/0آنومي اجتماعي 

ميازان   ،براي سانجش ايان مفهاوم    های نوین: د( پرسشنامه میزان استفاده از رسانه
از  ،ساعت 3ساعت تا كمتر از  2از  ،ساعت 2ساعت تا كمتر از  1از  ،ساعت 1كمتر از  ،استفاده ااصال 

( دانشجويان در طاول ياک هفتاه از    ساعت 4ساعت تا بيشتر از  4از  ،ساعت 4ساعت تا كمتر از  3
  .هاي اجتماعي مجازي مدنظر بوده است اينترنت و شبكه

 

 ها یافته
بررسي  .شود هاي استنباطي ارائه مي هاي توصيفي پژوهش و سپس يافته در پژوهش حاضر ابتدا يافته

قارار دارناد و    18-42دهاد كاه پاساخگويان در باازه ساني       اطالعات عمومي دانشجويان نشان مي
 38درصاد از پاساخگويان را زناان و     62 ،بر اسااس نتاايج   .باشد سال مي 44/22ميانگين سني آنها 

درصد متاهال   15درصد از پاسخگويان مجرد و  85 .دهند درصد از پاسخگويان را مردان تشكيل مي
 .باشند مي

 08/21دهد ميانگين رفتارهااي ونداليساتي در پاساخگويان     نشان مي 1اطالعات جدول شماره 
از مياان   .دهناده ياک نماره پاايين در رفتارهااي ونداليساتي دانشاجويان اسات         باشد كه نشاان  مي

نمره باالترين  86/12بعد ونداليسم برون دانشگاهي با ميانگين  ،هاي رفتارهاي ونداليستي زيرمقياس
  .كمترين ميانگين را دارا هستند 24/8و بعد ونداليسم درون دانشگاهي با ميانگين 

 

 میانگین رفتارهای وندالیستی دانشجویان .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل بعد

 76/4 86/12 40 9 ونداليسم برون دانشگاهي
 45/3 24/8 34 7 ونداليسم درون دانشگاهي
 46/7 08/21 65 16 رفتارهاي ونداليستي اكل(

 
دهنده يک نمره متوسا به باال  باشد كه نشان مي 38/45ميانگين احساس آنومي دانشجويان نيز 

 78/18بعد آناومي اجتمااعي باا مياانگين      ،از ميان ابعاد احساس آنومي .در احساس آنومي آنها است
 .كمترين ميانگين را دارا هستند 48/4ميانگين باالترين نمره و بعد آنومي اقتصادي با 
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 میانگین احساس آنومی دانشجویان .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل بعد

 80/1 48/4 14 3 آنومي اقتصادي
 59/3 78/18 31 6 آنومي اجتماعي
 53/2 74/7 18 4 آنومي فرهنگي
 25/3 37/14 20 4 آنومي سياسي
 05/6 38/45 63 18 اكل(احساس آنومي 

 
 26/65هاا در پاساخگويان    دهد ميانگين پايبنادي باه ارزش   نشان مي 3اطالعات جدول شماره 

از مياان   .هاا نازد دانشاجويان اسات     دهنده يک نمره متوسا در پايبندي به ارزش باشد كه نشان مي
بااالترين   88/30مياانگين  هاي ديناي باا    بعد پايبندي به ارزش ،ها هاي پايبندي به ارزش زيرمقياس

  .كمترين ميانگين را دارا هستند 95/13هاي خانوادگي با ميانگين  نمره و بعد پايبندي به ارزش
 

 ها  میانگین پایبندی دانشجویان به ارزش .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل بعد

 34/4 95/13 35 7 هاي خانوادگي ارزش
 17/7 88/30 56 14 هاي ديني ارزش

 24/4 45/20 40 8 اجتماعي -هاي فرهنگي ارزش
 23/12 26/65 123 30 ها اكل( پايبندي به ارزش

 
 25/4هااي اجتمااعي مجاازي     و از شابكه  ،65/4ميانگين ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت 

 .استهاي نوين  دهنده يک نمره باال در ميزان استفاده آنها از رسانه باشد كه نشان مي
 

 های نوین میانگین استفاده دانشجویان از رسانه. 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل بعد

 57/1 65/4 6 1 اينترنت
 68/1 25/4 6 1 هاي اجتماعي مجازي شبكه

 
اطالعات اين جدول حااكي   .دهد رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته را نشان مي 5جدول شماره 

هاا و رفتارهااي ونداليساتي دانشاجويان همبساتگي معناادار        از آن است كه بين پايبندي باه ارزش 
 ،هاي خاانوادگي  ها اارزش معكوسي وجود دارد؛ به طوري كه با افزايش پايبندي دانشجويان به ارزش

اما بين احساس آنومي و ابعااد   .يابد رفتارهاي ونداليستي آنها كاهش مي ،اجتماعي( -فرهنگي ،ديني
سياسي( با رفتارهااي ونداليساتي دانشاجويان همبساتگي      ،فرهنگي ،اجتماعي ،آن اآنومي اقتصادي
رفتارهااي   ،بدين صورت كه باا افازايش ميازان احسااس آناومي دانشاجويان       ،مستقيمي وجود دارد

همچنين بين ميزان استفاده از اينترنت و رفتارهااي ونداليساتي    .كند ونداليستي آنها افزايش پيدا مي
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هااي اجتمااعي    ولي بين ميزان استفاده از شابكه  .دانشجويان همبستگي مستقيم ضعيفي وجود دارد
 .مجازي و رفتارهاي ونداليستي دانشجويان رابطه معناداري مشاهده نشد

 
 ته نتایج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابس .5جدول 

 P-value شدت همبستگ: متغیرها
 005/0 -16/0 هاي خانوادگي و رفتارهاي ونداليستي پايبندي به ارزش
 004/0 -18/0 هاي ديني و رفتارهاي ونداليستي پايبندي به ارزش

 002/0 -21/0 اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي -هاي فرهنگي پايبندي به ارزش
 001/0 -31/0 رفتارهاي ونداليستيها اكل( و  پايبندي به ارزش

 001/0 20/0 احساس آنومي اقتصادي و رفتارهاي ونداليستي
 001/0 31/0 احساس آنومي اجتماعي و رفتارهاي ونداليستي
 002/0 19/0 احساس آنومي فرهنگي و رفتارهاي ونداليستي
 001/0 30/0 احساس آنومي سياسي و رفتارهاي ونداليستي

 001/0 38/0 اكل( و رفتارهاي ونداليستياحساس آنومي 
 032/0 12/0 ميزان استفاده از اينترنت و رفتارهاي ونداليستي

 083/0 09/0 هاي اجتماعي مجازي و رفتارهاي ونداليستي ميزان استفاده از شبكه

 
وابساته باه     در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغيار 

رفتارهااي ونداليساتي   مدل رگرسيوني چندگاناه   6جدول شماره  .شود رگرسيوني پرداخته مي تحليل
باراي   (Rادهد كه همبساتگي چندگاناه   اطالعات اين جدول نشان مي .دهد را نشان مي دانشجويان

طاور همزماان    به است كه گوياي اين مطل  است كه متغيرهاي مستقل 45/0رفتارهاي ونداليستي 
Rاضري  تعيين  .رفتارهاي ونداليستي ارتباط دارندبا  45/0

باه ايان    .محاسبه شده است 21/0نيز  (2
توساا متغيرهااي پايبنادي باه     رفتارهااي ونداليساتي دانشاجويان    درصد از تغييارات   21معني كه 
هاا    متغير پايبندي به ارزش .شوداحساس آنومي و ميزان استفاده از اينترنت توضيح داده مي ،ها ارزش

تأثير بيشتري از ساير متغيرهاي پژوهش بر رفتارهاي ونداليساتي   ،با توجه به ضراي  بتاي استاندارد
اي بار   هاي اجتماعي مجازي تأثير قابال مالحظاه   همچنين ميزان استفاده از شبكه .دانشجويان دارد

 .رفتارهاي ونداليستي دانشجويان ندارد
 

 مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین رفتارهای وندالیستی دانشجویان .6جدول

 t P-valueمقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد متغیرهای مستقل
 001/0 -64/4 -27/0 -32/0 ها پايبندي به ارزش
 002/0 72/3 25/0 32/0 احساس آنومي
 041/0 -11/2 -09/0 -19/0 استفاده از اينترنت

 120/0 85/1 05/0 11/0 هاي اجتماعي مجازي شبكه
 P-value=001/0 F=40/25 R2=21/0 R= 46/0 خالصه مدل
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افازار   از نارم  اساتفاده  باا  مادل   .است شده ترسيم حاضر پژوهش ساختاري معادله مدل ،ادامه در
Amos  دو بعد  از ،ونداليستيرفتارهاي  يعني ،پنهان وابسته متغير كه شود مي و مالحظه گرديده رسم

ضاري  اساتاندارد شاده     .اسات  تشكيل شده ونداليسم درون دانشگاهي و ونداليسم برون دانشگاهي
 .شاود  نشاان داده ماي   1متغيرهاي مستقل با متغير وابسته ارفتارهاي ونداليساتي( در شاكل شاماره    

بار   -35/0ها  به ارزش و پايبندي ،33/0احساس آنومي  ،15/0هاي نوين  متغيرهاي استفاده از رسانه
هااي ناوين و احسااس     همچنين متغيرهاي ميزان استفاده از رساانه  .رفتارهاي ونداليستي تأثير دارند

 .به طور غيرمسقيم بر رفتارهاي ونداليستي دانشجويان تأثير دارند 12/0و  10/0آنومي به ترتي  
 

 
 مدل ساختاری پژوهش .1شکل 

 
 ،معيارهاي برازش مدل و تفسير برازش قابل قباول اقاسامي   ترين تعدادي از مهم ،10در جدول 

 .هاي برازش مدل قابل قبول هستند توان گفت كه تمامي شاخص طور كلي مي به .( آمده است1392
هاا  توانند تاا حادودي باا نظرياه     هاي تجربي ما ميدهد كه دادهنشان مي ،بنابراين مدل ترسيم شده

 .پوشش داده شوند
 

 معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول .7جدول 

 معیار برازش مدل
مقدار حاصل در 

 مدل مفروض
 تفسیر سطح قابل قبول

وضعیت 

 پذیرش

 GFI) 93/0انيكويي برازش 
 1اعدم برازش( تا  0

 ابرازش كامل(

منعكس  95/0مقدار نزديک به 
يااک باارازش مطلااوب  كننااده
 .است

 قابل قبول

نيكااويي باارازش اصااال  شااده 
 (AGFIا

94/0 
 1اعدم برازش( تا  0

 ابرازش كامل(

منعكس  95/0مقدار نزديک به 
كننااده يااک باارازش مطلااوب 

 .است
 قابل قبول
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 معیار برازش مدل
مقدار حاصل در 

 مدل مفروض
 تفسیر سطح قابل قبول

وضعیت 

 پذیرش

ريشه مياانگين مربعاات خطااي    
 (RMSEAابرآورد 

 05/0كوچكتر از  04/0
ياااک  05/0مقااادار كمتااار از 

 .دهدبرازش خوب را نشان مي
 قابل قبول

 TLI) 90/0اتوكر لوئيس 
 1اعدم برازش( تا  0

 ابرازش كامل(

منعكس  95/0مقدار نزديک به 
كننااده يااک باارازش مطلااوب 

 .است
 قابل قبول

شاااخص باارازش هنجااار شااده 
 (NFIا

96/0 
 1اعدم برازش( تا  0

 ابرازش كامل(

منعكس  95/0مقدار نزديک به 
يااک باارازش مطلااوب  كننااده
 .است

 قابل قبول

كاااااي اسااااكوئر نساااابي   
 (CMIN/DFا

 5تا  1 17/3

دهناده   نشاان  1مقدار كمتار از  
ضعف برازش و مقدار بيشاتر از  

منعكس كننده نياز باه بهباود    5
 .است

 قابل قبول

شاااخص باارازش هنجااار شااده 
 (PNFIامقتصد 

 قابل قبول 60/0يا  50/0باالتر از   55/0

شاخص برازش تطبيقي مقتصاد  
 (PCFIا

 قابل قبول 60/0يا  50/0 باالتر از  56/0

 
 گیری بحث و نتیجه

ها از نهادهاي اجتماعي مهمي هستند كه مسائوليت آماوزش و    نظام آموزشي و در رأس آنها دانشگاه
خاود   ،هاا  به طوري كاه در صاورت باروز برخاي آساي       ،پذيري دانشجويان را بر عهده دارند جامعه
اجتماعي  ،رواني ،گيري مسائل و مشكالت اخالقي شكلتوانند يكي از عوامل مؤثر در  ها مي دانشگاه

مطالعاه علال و عوامال ماؤثر بار رفتارهااي نابهنجاار و ضاداجتماعي          ،بناابراين  .و فرهنگي باشند
به  .ها و جامعه و ارائه راهكار جهت ترميم آن از اهميت زيادي برخوردار است دانشجويان در دانشگاه

جامعه آمااري در  عنوان  به همين خاطر در پژوهش حاضر دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
ماورد   ،نظر گرفته شدند تا برخي از عواملي كه در ارتكاب رفتارهاي ونداليستي در باين آنهاا مؤثرناد   

 .مطالعه قرار گيرند
تي دانشاجويان در داخال دانشاگاه و    هاي توصيفي پژوهش حاكي از آن است كه رفتارهاي ونداليسا  يافته

هااي پاژوهش فتحاي و همكااران      ها در راساتاي يافتاه   اين يافته .بيرون از دانشگاه در سطح پاييني قرار دارند
 ،شان نشاان دادناد   ( است كه در مطالعه1395و سخايي و همكاران ا ،(1392نيا و همكاران ا عليوردي ،(1391ا

 .آموزان در سطح پاييني قرار دارد دانشرفتارهاي ونداليستي دانشجويان و 
هاا   هاي پژوهش حاكي از آن است كاه باين ميازان پايبنادي دانشاجويان باه ارزش       ساير يافته

اجتماعي( و ارتكاب رفتارهاي ونداليستي آنها رابطاه معناادار    -فرهنگي ،ديني ،هاي خانوادگي اارزش
 ،هااي خاانوادگي   ي دانشجويان باه ارزش معكوسي وجود دارد؛ به طوري كه با افزايش ميزان پايبند

هاا در راساتاي    اين يافتاه  .كند رفتارهاي ونداليستي آنها كاهش پيدا مي ،اجتماعي -ديني و فرهنگي
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( 2005كاوري ا  ( و ماک 1395كردكريمي و روشنايي ا ،(1391هاي پژوهش نبوي و همكاران ا يافته
پيوند اجتماعي عاملي مهم در كاهش رفتارهاي تعلق اجتماعي و  ،شان نشان داند است كه در مطالعه

شاان باه ايان     بخارايي و شربتيان نيز در اين خصوص در تحقياق  ،همچنين .ونداليستي افراد هستند
هاي خاانوادگي عااملي    هاي خانوادگي و عدم تعلق به ارزش نتيجه رسيدند كه مشكالت و نابسماني
( بر اين باور است كه دين 2003اسميت ا ،اين زمينهدر  .باشند مهم در رفتارهاي ونداليستي افراد مي

 انجاام  از ماانع  ،قوانين اجتماعي ين تدو اي و مبنا شدن بر نظم اخالقي يک و مذه  از طريق ايجاد

و نبايادهايي   بايدها بر به صراحت ،براساس دين شده اخالقي تدوين نظام .شود نابهنجار مي رفتارهاي
كند ابه نقل از مهراباي   و مرز تعيين مي حد انسان اجتماعي و فردي رفتارهاي براي كه كند مي تأكيد

 مؤياد  نياز  هيرشي و نظريه ساختار خانواده اجتماعي نظريه پيوند ،عالوه بر اين .(1395 ،و همكاران

كامال   اعتناايي  باي  ياا  قيود فارد  تضعيف حالت در كجرفتاري است معتقد هيرشي .هستند نتايج اين
 ،والادين  ،جواناان  مياان  چاه همبساتگي   باه بااور وي هار    ،در واقاع  .دهاد  ماي  رخ جامعه به نسبت
 اجتمااعي  مقباول  هاي فعاليت و درگير مند بيشتر عالقه جوانان ،باشد بيشتر همساالن و ساالن بزر 

1گاود  ويلياام  .شاوند  مجرم و كجرو ،است ممكن نتيجه كمتر در و شوند مي
سااختار   نظرياه  در نياز  

 شخصايت  گيري ظهور و شكل در آن ساختار و نهاد اين در سازماني بي نابساماني وهر گونه  خانواده

  .(1391 ،سالميان و حبيبيان ،داند انبوي مي دخيل كجرو

 ،هنجاري اآنومي اجتماعي هاي پژوهش نشانگر آن است كه بين احساس آنومي يا بي ديگر يافته
دانشجويان دانشجويان همبساتگي مساتقيمي   اقتصادي و سياسي( با رفتارهاي ونداليستي  ،فرهنگي

رفتارهااي ونداليساتي آنهاا     ،وجود دارد؛ به طوري كه با افزايش احساس آنومي در بين دانشاجويان 
( و سخايي و 1395هاي پژوهش افشاني و جواهرچيان ا ها در راستاي يافته اين يافته .يابد افزايش مي
 كه باه  اجتماعي هنجارهاي ،آن در تي است كهوضعي بيانگر احساس آنومي .( است1395همكاران ا

 دسات  از رفتااري  قاعاده عناوان   به را خود تأثير يا شوند مي گسيخته  هم از ،دهند نظم مي رفتار افراد

 رسايدن  شده هاي مشروع و پذيرفته راه ،كه افراد دهد مي رخ زماني آنومي احساس ،در واقع .دهند مي

  .است منع كرده را جامعه آن كه كنند مي انتخاب را راهي بنابراين ،دانند مي مسدود را اهداف به
هاي نشان داد كه بين استفاده از اينترنت و رفتارهاي ونداليستي همبستگي  بخشي ديگر از يافته

هاي اجتماعي مجازي و رفتارهاي پرخطار   اما بين استفاده از شبكه .مستقيم خيلي ضعيفي وجود دارد
همچنين در مدل رگرسيوني و مدل مسير ترسيم شده نيز تأثير  .اي مشاهده نشد رابطه قابل مالحظه
هااي پاژوهش كشاكر و     ها در راستاي يافتاه  اين يافته .هاي نوين در حد پاييني بود استفاده از رسانه

توان گفت  ها مي در تحليل اين يافته .( است1395يمي منجر موئي و فرهمند ا( و كر1390همكاران ا
اماا باا    .دهناد  را به جوانان آموزش و يااد ماي   ونداليسم نظير انحرافي رفتارهاي از برخي ها كه رسانه

اختيار و منفعلي در قباال   لزوما  كنشگران بي ،توجه به اين كه دانشجويان از اقشار آگاه جامعه هستند
هااي مختلفاي    توانند به شاكل  اي مي محتواهاي رسانه تأثير تحتهاي نوين نيستند و  حتواي رسانهم

                                                      
1. William Good 
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اناد نقاش    ها نتواسته به همين خاطر اين رسانه .تصميم بگيرند و متناس  با آن عمل كنند ،بينديشند
 .قابل توجهي در ارتكاب رفتارهاي ونداليستي دانشجويان داشته باشند

 شوند: پيشنهادات زير ارائه مي ،هاي پژوهش به يافتهدر ادامه با توجه 
 اجتماعي دانشجويان؛ -خانوادگي و فرهنگي ،ها و باورهاي ديني تقويت ارزش -
هااي   اجتماعي و استفاده از آنهاا در برناماه   -ديني و فرهنگي ،هاي خانوادگي توجه به نقش ارزش -

 پيشگيري از رفتارهاي ونداليستي؛
هاي اجتماعي مجازي( عاملي مهم در گرايش و ارتكااب   نوين ااينترنت و شبكه هاي اگر چه رسانه -

افازايش ساواد    ،باا ايان حاال    ،پژوهش حاضر نبودند     دانشجويان به رفتارهاي ونداليستي در
     تواناد نقاش پررنگاي در    اي دانشجويان اآموزش استفاده درست از فضااي مجاازي( ماي    رسانه

 .هاي نوين و فضاي مجازي داشته باشد انههاي اجتماعي رس كاهش آسي 
 مسئولين دانشگاه و جامعه؛ طرف از معقول دانشجويان هاي نيازمندي و ها خواسته به بيشتر توجه -
هاي دقيقي در خصوص احساس آنومي دانشجويان باه   ريزي مسئولين دانشگاه و جامعه بايد برنامه -

امور دانشگاه و جامعه در جهت رفاع و كااهش   در     عمل آورند و با مشاركت دادن دانشجويان
 .هاي مهمي بردارند احساس آنومي گام

 .عمومي جامعه و دانشگاه اموال حفظ به نسبت بيشتر وابستگي دلبستگي و روحيه تقويت -

 
 منابع
نقش عوامل اجتمااعي در   .(1392ا .ب ،و ارجمند سياهپوش .ا ،ا؛ حيدرآبادي ،ارجمند سياهپوش -

آوزان دوره متوساطه شاهر انديمشاک اباا تاكياد بار امنيات         تبيين رفتارهاي ونداليستي داناش 
 .23-46(: 9ا 3 ،شناسي مطالعات جوانان جامعه .اجتماعي(

بررسي نقاش بيگاانگي اجتمااعي در ونداليسام در باين       .(1395ا .ن ،و جواهرچيان .ع ،افشاني -
 ،هاي راهبردي امنيت و نظم اجتمااعي  پژوهش .آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر يزد دانش
  .1-24(: 2ا 5
ارتباط عملكرد خانواده با رفتارهااي ونداليساتي اخرابكاراناه(     .(1393ا .ن ،و حسني .ط ،الهياري -

-67(: 1ا 3 ،فرهنگي -مطالعات توسعه اجتماعي .استان كرمانشاه آموزان در شهر جوانرود دانش
53. 

شاناختي عوامال اثرگاذار بار      تحليال جامعاه   ،(1394محمدحسان ا  ،احمد و شاربتيان  ،بخارايي -
هاي راهبردي امنيت و نظام   پژوهش ،رفتارهاي ونداليستي امطالعه موردي: در كالنشهر مشهد(

 .21-48صص  ،2شماره  ،سال چهارم ،اجتماعي
شناختي مؤثر بر ونداليسم امورد مطالعه:  بررسي عوامل جامعه .(1391ا .م ،و پارسامهر .ا ،حيدري -

 .207-229(: 47ا 23 ،شناسي كاربردي جامعه .آموزان دبيرستاني شهر اهواز( دانش
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بررسي تطبيقي عوامل مؤثر بر ارتكاب اعمال منافي  .(1392ا.ا ،زاده ملكي و حبي  .د ،دعاگويان -
داناش انتظاامي    .(1391عفت جوانان امطالعه دو گاروه جواناان و مجارمين شهرساتان تبرياز      

 .27-52(: 4ا 3 ،شرقي آذربايجان
كااري   عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش به خراب .(1393ا .ع ،و عباسي نصرآباد سفلي .ک ،راسخ -

 .1-24(: 4ا 6 ،انتظام اجتماعي .آموزان دبيرستاني شهر ياسو ( امطالعه موردي: دانش
تبريز: طنين  ،شناسي اجتماعي نهاد خانواده آسي  .(1395ا .ص ،پور و عدلي .ص ،زاده اقدم رسول -

 .دانش
تحلياال  .(1394ا .ص ،پااور و عاادلي .س ،افشااار .س ،ص؛ ميرمحماادتبار ،زاده اقاادم رسااول -

راهبارد اجتمااعي    .هااي جواناان ايراناي    هاي اجتماعي بر ارزش شناختي پيامدهاي رسانه جامعه
  .65-94(: 17ا 5 ،فرهنگي

شناختي ماؤثر   بررسي عوامل جامعه .(1395ا .س ،زاده آراني و حسيني .م ،زاده ا؛ سهراب ،سخايي -
 .آماوزان دبيرساتاني شاهر تهاران(     آموزان به ونداليسام اماورد مطالعاه: داناش     بر گرايش دانش
 .405-431(: 2ا 23 ،شناختي مطالعات جامعه

باوک و پايبنادي باه     رابطاه اساتفاده از فايس    .(1395ا .م ،و محكي .  ،ص؛ اكبرپور ،پور عدلي -
مطالعاات   .هاي خانوادگي و ديني با كجروي فرهنگي امورد مطالعه: جوانان شاهر تبرياز(   ارزش

 .1-27(: 34ا 15 ،راهبردي ورزش و جوانان
تبياين رفتارهااي ونداليساتي از ديادگاه      .(1392ا .س ،و رحمااني  .م ،پاور  ا؛ شاارع  ،نيا عليوردي -

(: 4ا 7 ،مطالعات اجتماعي ايران .فشار امطالعه دانشجويان دانشگاه مازندران( -هاي آنومي نظريه
109-83. 

بررسي عوامل مؤثر بر رفتارهاي ونداليستي جواناان   .(1391ا .  ،و كريميان .ه ،س؛ آرام ،فتحي -
 .51-63(: 10ا 4 ،مديريت شهري .جوانان شهر تهران( نشيني امورد مطالعه: با تاكيد بر حاشيه

 .تهران: انتشارات بدر ،انحرافات شناسي جامعه و اجتماعي شناسي آسي  .(1380ا .م ،فرجاد -
باوم جناايي بار     تأثير آنومي و زيست .(1394ا .ف ،و خداكرمي .ب ، ؛ حسينجاني ،قاسمي مقدم -

 11 ،هاي حقوق خصوصاي و كيفاري   پژوهش .93تا  88جرايم خياباني شهرستان اهواز از سال 
 .103-128(: 26ا
 Amos  هااي اجتمااعي باا كااربرد     سازي معادله ساختاري در پژوهش مدل .(1392ا .و ،قاسمي -

Graphics، شناسان تهران: جامعه.  

هااي   شناختي تاأثير رساانه   تبيين جامعه .(1392ا .ص ،پور و عدلي .س ،و؛ ميرمحمدتبار ،قاسمي -
 -مطالعات توسعه اجتماعي .آموزان دبيرستاني شهر فريدونكنار خارجي بر كجروي فرهنگي دانش

 .53-78(: 3ا 2 ،فرهنگي
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بررسي عوامل تأثيرگذار بروز ونداليسام در مبلماان    .(1395ا .ن ،و قادري .م ،ا؛ طاهوني ،قنبري -
-569(: 4ا 4 ،ريازي شاهري   هاي جغرافياي برنامه پژوهش .ز(شهري امطالعه موردي: شهر تبري

586. 
شناسي رفتارهااي ونداليساتي    شناسي و شيوع مطالعه گونه .(1395ا .ع ،و روشنايي .ا ،كردكريمي -

 ،شناسي معاصر هاي جامعه پژوهش .آموزان دوره متوسطه ناحيه يک همدان( امورد مطالعه: دانش
 .53-74(: 9ا 5
 -مطالعاات توساعه اجتمااعي    ،ونداليسم و جوانان .(1395ا .م ،و فرهمند .ي ،كريمي منجرموئي -

 .187-203(: 2ا 5 .فرهنگي
هااي اخالقاي و    ها در انتقاال ارزش  نقش رسانه .(1390ا .ر ،و خورشيدي .غ ،س؛ كارگر ،كشكر -

 .71-105(: 4ا 1 ،هاي ارتباطي پژوهش .رابطه ان با ونداليسم در فوتبال
آموزان پسر  شناختي عوامل مؤثر بر گرايش دانش بررسي جامعه .(1392ا .س ،و ندري .م ،مطلق -

مطالعاات   .آبااد(  هااي شهرساتان خارم    به ونداليسم در محيا مدارس امطالعه موردي دبيرستان
 .117-136(: 10ا 4 ،شناختي جوانان جامعه

ر بار  بيناي گارايش باه رفتارهااي پرخطا      پيش .(1395ا .  ،و مولوي .ف ، ؛ محمودي ،مهرابي -
داناش و   .ها در دانشاجويان دختار   آلودگي محيا و رسانه ،خواهي هيجان ،اساس باورهاي ديني

  .4-14(: 2ا 17 ،كاربردي شناسي روانپژوهش در 
بررسي عوامل اجتماعي ماؤثر بار گارايش باه      .(1391ا .ز ،و نيكخواه .س ،ا؛ احمدي ،ميرفردي -

 23 ،شناساي كااربردي   جامعه .آموزان دبيرستاني شهر ياسو  ونداليسم اخرابكاري( در بين دانش
 .185-206(: 47ا
سنجش چندبعدي احسااس آناومي در    .(1389ا .ن ،و خدابخشي هقشجاني .م ، ؛ جاهد ،نادري -

 .179-210 (:25ا 5 ،مطالعات امنيت اجتماعي ،بين جوانان
 آماوزان  دانشعوامل مؤثر بر رفتار ونداليستي درميان  .(1391ا .ب ،و حبيبيان .س ،س؛ سالميان ،نبوي -

 .98-135(: 3ا 1 ،فرهنگي -مطالعات توسعه اجتماعي .شهرستان اهواز  مقطع متوسطه
بررساي عوامال ماؤثر در باروز رفتارهااي       .(1390ا .ع ،و رحايم براتياان   .  ،س؛ ملتفت ،نبوي -

 22 ،شناساي كااربردي   جامعاه  .آموزان مقطع متوسطه شهرستان اياذه  ونداليستي در ميان دانش
 .83-100(: 43ا
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