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Abstract 
Student excitement has made vandalism a 
dominant phenomenon in schools across the 
country. Increase in this behavioral anomaly has 
raises education costs. The purpose of this study 
was to identify and explain the most important 
factors impacting students' tendency to engaging 
in vandalism by Fuzzy Dematel method. Due to 
the complex and ambiguous structure of factors 
affecting students' vandalism, fuzzy DEMATEL 
method was used to analyze the data and identify 
the underlying factors.. In this study, the 
theoretical issues and possible factors influencing 
students' tendency to engage in vandalism are 
extracted through expert interviews. Participants 
in this study were 34 principals and assistant 
principals of high schools in Khorramabad who 
were selected by purposive sampling (Male = 18 
people, female = 16 people). All the participants 
were in managerial ranks and had at least 15 years 
of relevant work experience. The data collection 
tool in this study relied on semi-structured 
interviews (the qualitative component) and a fuzzy 
Dematel questionnaire designed by the researchers 
(the quantitative component). The results showed 
that panache, family education, mental emotions, 
location texture, peer group are the most effective 
factors shaping students' tendency to engage in 
vandalism. 
Key words: Vandalism, Social Deviation, 
Students, Fuzzy Dematel 

 

 دهیچک
ترین تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیر

آموزان به وندالیسم، با روش های مؤثر بر گرایش دانشمؤلفه
علت ساختار پیچیده و مبهم عوامل مؤثر دیمتل فازی انجام شد. به

آموزان، از روش دیمتل فازی برای شناسایی بر وندالیسم دانش
ها استفاده شد. تحقیق حاضر برحسب هدف عوامل و تحلیل داده

اکتشافی است.  -اطالعات آمیختهکاربردی و برحسب گردآوری 
آموزان به مباحث نظری و عوامل احتمالی مؤثر بر گرایش دانش

وندالیسم، از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شده است. 
آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونان پرورشی  یجامعه

سال  15آباد که دارای حداقل های مقطع دوم شهر خرمدبیرستان
 34 را کنندگان در این تحقیقکاری مرتبط بودند. شرکت یسابقه

های مقطع دوم شهر نفر از مدیران و معاونان پرورشی دبیرستان
که به روش هدفمند انتخاب شدند  دهندتشکیل میآباد خرم

ست مدیریت این افراد دارای پ ینفر(. همه 16زن= و نفر 18)مرد=
کاری  یسال سابقه15ل یا معاونت پرورشی دبیرستان بوده و حداق

مرتبط داشتند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، در بخش 
 یی، پرسشنامهساختاریافته و در بخش کمّنیمه یکیفی مصاحبه

دیمتل فازی طراحی شده توسط محققین، بوده است. نتایج تحقیق 
دهد: خودنمایی، تربیت خانوادگی، هیجانات روحی و نشان می

ساالن از مؤثرترین عوامل محل سکونت و گروه هم روانی، بافت
 آموزان به وندالیسم است.گرایش دانش
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 مقدمه
گیر بسیاری از جوامع ومرج کرده و گریبانها را دچار هرجاز مسائلی که امروزه زندگی اجتماعی انسانیکی 

ترین مسائل ز مهماهای رفتاری و انحرافات اجتماعی یکی واقع، ناهنجاری شده، انحرافات اجتماعی است. در
ویژه در قرن حاضر، از ن و بهها در طول زماو مشکالت اجتماعی در جوامع گوناگون محسوب شده و انسان

وجوی انواع، علل و عوارض رو، اندیشمندان همواره در جستاند. ازاینهای اجتماعی در رنج بودهانواع آسیب
های بسیاری نیز در اند. پژوهشحلی برای رهایی جامعه از این مسائل برآمدهانحرافات اجتماعی و یافتن راه

ه است )کُردکریمی پذیری نوجوانان و جوانان صورت گرفتانحرافات و آسیبمورد عوامل مؤثر بر هنجارشکنی، 
جتماعی، ساختار جمعیتی اهای دینی، اخالقی، فرهنگی، توجه به ارزش با ،در ایرانوندالیسم (. 1395و روشنایی، 

دار ریحهو موجب ج ترین مسائل اجتماعی تبدیل شدهبسیار جوان و وجود مشکالت اقتصادی، به یکی از پیچیده
بندی ر تقسیمد(. 1385ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخالقی و اجتماعی شده است )حجازی و صالحی، 

وجوانان و جوانان ساالن صورت گرفته باشد، جرم و در صورتی که توسط نرفتارهای انحرافی، اگر توسط بزرگ
هایی است اهنجارینیکی از  ،وانان و جوانانشود. بزهکاری نوجعنوان بزهکاری تعریف میانجام شده باشد، به

اندیشمندان بوده است  توجه بشری مورد تأثیر قرار داده و از دیرباز در جوامعکه دنیای امروز را شدیداً تحت
کند که منع قانونی داشته معنای دقیق، به اعمالی اشاره می(. بزهکاری به1395)کریمی منجرموئی و فرهمند، 

 (. 1391شوند )میرفردی، احمدی و نیکخواه، سال انجام می 18تا  12گروه سنی  و توسط نوجوانان

 قیتحق ینهیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور
 سمیوندال

ی جدید است های جامعهرویترین انواع بزهکاری جوانان است. وندالیسم از جمله کجیکی از شایع، 1وندالیسم
تمایالت روزافزون انسان و ناکامی او در رسیدن به این تمایالت،  2ناهنجاریکه از تغییرات سریع اجتماعی، رشد 

واقع، وندالیسم نوعی انحراف رفتاری است که با انتظارات  (. در1391گیرد )نبوی، سالمیان و حبیبیان، ت میئنش
را رعایت نکنند  دهد که فرد یا گروهی، معیارهای جامعهجامعه، منطبق و سازگار نیست و عموماً زمانی روی می

منظور تخریب ، تمام رفتارهای انحرافی را که به(1383) (. محسنی تبریزی1395)کریمی منجرموئی و فرهمند، 
گیرد، آگاهانه و ارادی اموال، اشیا و متعلقات عمومی و نیز آثار هنری و دشمنی با علم و آثار تمدن صورت می

محیط، بدون کسب نفع شخصی است که نتایج این اعمال  ارادی وداند. وندالیسم، تخریب آزادانه وندالیسم می
توجه به هنجارهای حاکم بر آن موقعیت، خسارت یا  قربانیان، با یوسیلهعامالن آن و هم به یوسیلههم به

، وندالیسم را روشی برای ابراز سرخوردگی، (2007) (. ورون1395 شود )قنبری، طاهونی و قادری،زیان تلقی می
بیان دیگر، وندالیسم عبارت داند. بهتوجه به یک موضوع خاص میدادن خشم و یا جلبام گرفتن، نشانانتق

کننده قرار ندارند ها و تجهیزات فیزیکی که در تملک فرد تخریبتخریب تعمدی یا امحای دارایی :است از

                                                           
1. vandalism 

2. anomie 
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ی وندالیسم به (. تاریخچه2011؛ یاواز و کولگلو، 2016؛ باتی و پیرس، 2019هیچر، کلر و کنزویچ، )پفات
های واقع در اسالو بودند که در سرزمین -قومی از اقوام ژرمن ،گردد؛ زمانی که وندالهای بسیار دور برمیسال

پادشاه این قوم، از سال  3کردند. ژانسریک یا گنسریکزندگی می 2و ویستول 1بزرگ اودر یمیان دو رودخانه
به  )فرانسه امروز( و اسپانیا را تصرف کرده، 4ها سرزمین گُلکرد. وندالمیالدی حکمرانی می 477تا  428

وسیعی از کارتاژ تا مدیترانه را تحت نفوذ خود  یم در آفریقا هجوم آوردند و طی چند سال حوزهمتصرفات رُ
های اطراف خود تجاوز کردند. رحم بودند و بارها به سرزمینر و بیخواجو، خونها مردمانی جنگداشتند. آن

پرداختند و بر سر راه خود هیچ ها میزدن آبادیرفتند، به تاراج و تخریب اموال و آتشهرجا میبه ها وندال
است، این قوم سبب شده  یویرانگرانه یگذاشتند. شهرت تاریخی و روحیهاثری از آبادی و آبادانی باقی نمی

منظور تخریب آگاهانه اموال، اشیا و متعلقات عمومی، تخریب و نابودی ای که بهرفتارهای بزهکارانه یهمه
گیرد، به وندالیسم منتسب شود. وندالیسم در این آثار هنری و دشمنی با علم و صنعت و آثار تمدن صورت می

واقع، وندالیسم در شکل جدید خود با  ست. درمعنا، از بالهای جوامع امروزی است که در گذشته دیده نشده ا
، نابودی کورکورانه 5گوار(. اسقف هنری گری1383گیری جوامع مدرن پدید آمد )محسنی تبریزی، شکل
 یوقوع پیوست، با غارت کتابخانهبه 1794های هنری و فرهنگی در روزهای انقالب فرانسه را که در سال ارزش

 یواژه ،ها مقایسه کرد و به این ترتیبمیالدی توسط وندال 455ها و آثار هنری مذهبی رُم در سال صومعه
آورد وجود میزایی بههای مادی، محیط استرسبر زیان عالوه ،(. وندالیسم1987وندالیسم متولد شد )هایبرت، 

پخش انگیزه برای تقلید از چنین اقداماتی، که آرامش ذهنی جامعه را کاهش داده و اثر ویروسی در ایجاد و 
؛ ایالوی موریس، کارتیس، رابرتسون، آالردیس و رابرتسون، 2017 ویژه در بین نوجوانان دارد )باتی و پیرس،به

(. گرچه افراد در بیشتر مواقع از روی خشم یا برای سرگرمی و تفریح اقدام به رفتارهای وندالیستی 2011
رومو و  -ریکو، مارتینز -ز هیچ اجماعی در مورد علل آن صورت نگرفته است )مارتینزکنند، اما تا امرومی

عوامل مؤثر »عنوان  (، در پژوهشی با1396(. میرزایی، زارعی و ورزنده )2007؛ کربس و جولی، 2019آرایوجو، 
بی با ، نشان دادند که متغیرهای احساس محرومیت نس«شهر مریوان یبر وندالیسم در مدارس متوسطه

مقابل، متغیرهای نگرش  همبستگی مثبت و معنادار داشته است. در ،آموزانرفتارهای وندالیستی دانش
ها، نگرش جامعه نسبت به اموال دولتی و میزان کنترل پذیری آنلیتئوآموزان نسبت به اموال مدرسه، مسدانش

منفی و معنادار دارد. کریمی منجرموئی و آموزان در مدارس همبستگی دانش وندالیسممدیر و معاون، با میزان 
ی شهر ساله 20تا  15موردی: جوانان  یوندالیسم و جوانان )مطالعه»عنوان  (، در تحقیقی با1395فرهمند )
جمعی، رابطه با افراد بزهکار و از خودبیگانگی، ، دریافتند که متغیرهای میزان استفاده از وسایل ارتباط«لردگان(

اما بین متغیر پیوند اجتماعی و متغیر وندالیسم، ارتباط معنادار و  ؛و مثبت با متغیر وندالیسم دارندارتباط معنادار 

                                                           
1. Oder 

2. Vistula 

3. Geiseric or Genseric 

4. Gaulois 

5. Henri Gregoire 
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شناسی و گونه یمطالعه»عنوان  (، در پژوهشی با1395معکوسی وجود دارد. کُردکریمی و روشنایی )
، نشان «ی یک همدان(ناحیه یمتوسطه یآموزان دورهشناسی رفتارهای وندالیستی )مورد مطالعه: دانششیوع

دادند که تمام متغیرهای مستقل اعم از کنترل غیررسمی، تعلق اجتماعی، ناکامی اجتماعی، احساس محرومیت 
اجتماعی، بر متغیر وابسته تحقیق، وندالیسم تأثیرگذار بوده و آن را مستقیم و غیرمستقیم  ینسبی و سرمایه

تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داد که تک یی رابطهاند. همچنین بررستأثیر قرار دادهتحت
معناداری با  یمتغیرهای سرکوب اجتماعی، تعلق اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و ناکامی اجتماعی رابطه

معناداری با  یاجتماعی نیز رابطه یمتغیر رفتارهای وندالیستی دارند. متغیرهای کنترل غیررسمی و سرمایه
متغیرهای ناکامی اجتماعی  یترین همبستگی متعلق به رابطهاین میان، قوی های وندالیستی نداشتند. دررفتار

بررسی عوامل تأثیرگذار »عنوان  (، در پژوهشی با1395و رفتارهای وندالیستی بود. قنبری، طاهونی و قادری )
دادند که از بین اقدامات مربوط به ، نشان «موردی: شهر تبریز( یهبروز وندالیسم در مبلمان شهری )مطالع

درصد، بیشترین مقدار و شکستن  8های روی دیوارها با نوشتهتخریب اموال عمومی در مبلمان شهری، دل
آزمون یومن  یدرصد، کمترین مقدار را دارد. نتیجه 4/6های روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز با المپ
ها دریافتند که عوامل آنهمچنین یسم در بین مردان و زنان متفاوت است. نی نیز نشان داد که میزان وندالوایت

نظمی نامعقول و افراطی، درصد، عوامل خانوادگی )بی 29/0فردی و روانی )هیجانات روحی، خودنمایی و ...( 
 44/0.( درصد، عوامل اجتماعی )تربیت اجتماعی، داشتن رفیقان بزهکار و .. 33/0طالق و جدایی والدین و ...( 

شرایط و وضعیت مکانی )خلوت بودن  ،نهایت درصد و در 11/0درصد، عوامل اقتصادی )درآمد اقتصادی کم( 
( 1394درصد در وندالیسم در مبلمان شهری تأثیرگذار هستند. کامرانی ) 37/0خیابان، حضور نداشتن پلیس و ...( 

 یساله 25تا  15وندالیسم در بین جوانان  یهشناختی پدیدبررسی و تبیین جامعه»عنوان  نیز در تحقیقی با
، نظارت، تفریح و سرگرمی ناهنجاری، نشان داد که ارتباط معناداری میان انسجام اجتماعی، «شهرشهرستان دره

(، در 1394و چگونگی معاشرت با دوستان، با متغیر رفتار وندالیستی وجود دارد. اسماعیلی، نخعی و خداداد )
 موردی: شهر یهای مؤثر بر گرایش به وندالیسم در فضاهای عمومی شهری )نمونهانگیزه»عنوان  تحقیقی با

ها، کنجکاوی، خودنمایی و انتقام از جامعه بوده؛ وندالیست یترین انگیزه، نشان دادند که مهم«گرگان(
بکاری، ترین علت خرادرصد حاصل شده است. همچنین مهم 1معنادار در سطح  یای که رابطهگونهبه
شهری است. اسدزاده  یها با جامعهبودن سطح تحصیالت، عوامل خانوادگی و همچنین بیگانگی وندالینیپا
، عوامل مؤثر بر وندالیسم را «بررسی وندالیسم شهری و عوامل مؤثر بر آن»عنوان  تحقیقی با ( نیز در1394)

حد و ازوادگی )تنبیه و شدت عمل بیشروانی )هیجانات روحی و خودنمایی(، خان -فردی یدر چهار دسته
اندازه، توقعات نامعقول و ازروی در ابراز مهر و محبت و مراقبت و محافظت بیشگیری افراطی، زیادهسخت

تربیت اجتماعی(  و جا از فرزندان، نظم و انضباط نامعقول و افراطی(، عوامل اجتماعی )تضاد طبقاتیانتظارات نابه
( نیز در 1393زاده )کرد. حسین بندیلیات، خدمات و ضعف در اعمال قانون( دستهو عوامل اقتصادی )ما

موردی:  یشهر اهواز )مطالعهبررسی عوامل مؤثر بر بروز وندالیسم در کالن»عنوان  خود با ینامهپایان
بین متغیرهای  ی، به این نتیجه دست یافت که رابطه«ساکن در شهر اهواز( یمتوسطه یآموزان پسر دورهدانش
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اقتصادی، سن افراد، تنبیه در مدرسه، نگرش به رعایت قانون، دلبستگی به تعهدات  -اعیمستقل پایگاه اجتم
انضباطی و معدل تحصیلی و معاشرت با دوستان ناباب، با متغیر وابسته )وندالیسم(  یخانوادگی، وضعیت نمره

(، 1393ر وندالیسم مورد تأیید قرار نگرفت. خاکپور و حسینی )اما ارتباط متغیر قومیت با متغی است؛ معنادار بوده
، به این «های شهریبررسی و ارزیابی علل گرایش به رفتارهای وندالیستی در محیط»عنوان  در پژوهشی با

بندی کلی به سه دسته اند، ولی در یک دستهنتیجه رسیدند که عوامل ایجادکننده وندالیسم بسیار گوناگون
های شخصیتی و فردی عوامل خانوادگی و فردی که دربرگیرنده ویژگی -1از:  ت استشوند که عبارتقسیم می

عوامل اجتماعی و  -2 ؛مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت، خانواده و وضعیت اشتغال فرد است
و کمبود امکانات  توان به نبود عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و امکانات شهریاقتصادی که از آن جمله می

عوامل محیطی و طراحی شهری که شامل  -3 و برای اوقات فراغت و مشارکت اجتماعی شهروندان اشاره کرد
 تراکم زیاد جمعیت و طراحی نامناسب محیط است.

ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی »عنوان  (، در پژوهشی با1393یاری و حسینی )اهلل
های نشان دادند که میزان کلی عملکرد خانواده و شاخص ،«شهر جوانرود استان کرمانشاهآموزان در دانش

های خانوادگی، حل مشکل و میزان ابراز عواطف در خانواده(، با متغیر میزان بروز ی آن )ایفای نقشگانهسه
یزان حل مشکل در رفتارهای وندالیستی ارتباط معکوس دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیونی این پژوهش، م

های و میزان ایفای نقش -692/0، میزان ابراز عواطف در خانواده با بتای -737/0آموزان با بتای ی دانشخانواده
اند. علوی، حسینی و ابراهیمی ترتیب بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته، به069/0خانوادگی با بتای 

موردی:  یی تأثیر کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی )مطالعهبررس»عنوان  (، در تحقیقی با1393)
منفی و معنادار بین سن، تحصیالت و میزان بروز  یبر وجود رابطه ، نشان دادند که عالوه«شهر مشهد(

معکوسی بین میزان بروز رفتارهای وندالیستی و کیفیت محیط شهری وجود دارد.  یرفتارهای وندالیستی، رابطه
مطلق  .تر استینیمعنای دیگر، هرچه کیفیت محیط شهری باالتر باشد، میزان بروز رفتارهای وندالیستی پابه

آموزان پسر به شناختی عوامل مؤثر بر گرایش دانشبررسی جامعه»عنوان  ( نیز در تحقیقی با1392و ندری )
آباد(، به این نتیجه دست یافتند که های شهرستان خرمدبیرستان :موردی یوندالیسم در محیط مدارس )مطالعه

ها، معاشرت با دوستان بزهکار، وضعیت اقتصادی، شرکت در فعالیت احساس تعلق و فقر فرهنگی، عدم عدم
مجرمیت والدین، تبعیض و  یبودن سطح تحصیالت والدین، جدایی والدین، خشونت در خانواده، سابقهینیپا

معنادار دارد. مطلق، نوابخش و فرحناکی  یآموزان به وندالیسم رابطهیت قوانین، با گرایش دانشرعا عدم
شناختی در بروز وندالیسم در بین پسران دبیرستانی بررسی عوامل جامعه»عنوان  ( نیز در پژوهشی با1391)

متغیرهای فقر فرهنگی، ، نشان دادند که («1389-90های شهر سنقر در سال موردی: دبیرستان ی)مطالعه
گریزی، نداشتن برنامه برای اوقات فراغت و معاشرت با تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادی خانواده، قانون

طور مستقیم آگاهی از کارکرد وسایل عمومی به دوستان بزهکار، با وندالیسم رابطه دارد؛ ولی پرخاشگری و عدم
بررسی عوامل »عنوان  (، در پژوهشی با1391ردی، احمدی و نیکخواه )معنادار با وندالیسم ندارد. میرف یرابطه

، دریافتند که «آموزان دبیرستانی شهر یاسوجاجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم )خرابکاری( در بین دانش
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با  معنادار دارد، ولی یپذیری رابطهاقتصادی، سن و جامعه -گرایش به وندالیسم با متغیرهای پایگاه اجتماعی
بررسی عوامل مؤثر »عنوان  (، در پژوهشی با1390معنادار ندارد. نبوی، ملتفت و براتیان ) یمتغیر جنسیت رابطه

، نشان داد که متغیرهای «شهرستان ایذه یآموزان مقطع متوسطهدر بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش
ادار و معکوس با متغیر رفتار وندالیستی داشته و معن یآموز رابطهاقتصادی و وضعیت دانش -پایگاه اجتماعی

مستقیم با  یمتغیرهای معاشرت با دوستان ناباب، تنبیه در مدرسه، ناسازگاری والدین و از خودبیگانگی رابطه
شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی و »عنوان  (، در تحقیقی با1390رفتارهای وندالیستی دارند. فتحی و محمدی )

کنند. اقدام به رفتارهای وندالیستی می ،، نشان دادند که پسران بیش از دختران«وندالیستی جوانانرفتارهای 
مندی از تر از نظر اقتصادی، اجتماعی و بهرهینیهای سطح پاهمچنین سوءرفتار در میان فرزندان خانواده

ی تطبیقی عوامل اجتماعی بررس»عنوان  (، در تحقیقی با1387راد )تر است. عادلیتسهیالت شهری، شایع
 400ی ، با روش پیمایشی از یک نمونه«آموزان پسر شهرهای شیراز و بوشهرمرتبط با وندالیسم در بین دانش

آموزان، به بررسی عوامل اجتماعی وندالیسم پرداخت. نتایج این بررسی نشان داد که بین هریک نفری از دانش
ی معکوس و معنادار لی، تعهدات خانوادگی و آموزشگاهی رابطهاز متغیرهای تحصیالت والدین، وضعیت تحصی

وجود دارد. همچنین هریک از متغیرهای معاشرت و دلبستگی با دوستان بزهکار، تعداد اعضای خانوار و احساس 
 95آموزان در سطح اطمینان ی دانشمثبت و معنادار با رفتار خرابکارانه یآموزان، رابطهمیان دانش تبعیض در

تحصیلی و  یاما متغیرهای میزان پیشرفت تحصیلی، بافت محل سکونت، ساخت خانواده، رشته ؛رصد داشتد
عوامل مؤثر »عنوان  (، در تحقیقی با1387حسنی )ی معنادار نداشت. جاننوع مسکن با رفتار خرابکارانه رابطه

نتیجه دست یافت که عواملی همچون  ، به این«1386گرایانه در استان مازندران بر گرایش به رفتارهای تخریب
ساالن، محل سکونت، نوع سکونت، گذراندن اوقات فراغت، گروه هم یشغل والدین، تحصیالت والدین، نحوه

اقتصادی و موفقیت تحصیلی از عوامل مؤثر بر وندالیسم هستند )بخارایی و  -درآمد خانواده، پایگاه اجتماعی
وندالیسم در بین  یبررسی پدیده» ا عنوان(، در تحقیقی ب1384)آباد (. محمدی بلبان1384شربتیان، 

گیری از ابزار ، با استفاده از روش ترکیبی و بهره«یک شهر سنندج یناحیه یآموزان مقطع متوسطهدانش
بودن دست آمده از آزمون فرضیات، گویای متفاوتای متناسب پرداخت. نتایج بهگیری طبقهپرسشنامه و نمونه

که میزان رفتارهای رفتارهای وندالیستی برحسب محل تولد، جنسیت و ساخت خانواده است؛ چنان میزان
ی نابسامان بیشتر است. همچنین متغیرهای بیگانگی آموزان پسر، مهاجر و دارای خانوادهوندالیستی دانش

رفتارهای  یار و میزان مشاهدههای بزهکار، بُعد خانوعدالتی، ارتباط افراد با گروهاجتماعی، احساس اجحاف و بی
مستقیم و مثبت و متغیرهای وضعیت مناسب تحصیلی، میزان تعلق  یوندالیستی در مدرسه، با وندالیسم رابطه

منفی و معکوس با آن دارد.  یاجتماعی خانواده رابطه -آموزان به خانواده و مدرسه و پایگاه اقتصادیدانش
خرابکاری نوجوانان: نقش ارتباط »عنوان  (، در تحقیقی با2018وکیناب )کرازخووا، وروبیوا، زدانوواچ و الج

، نشان دادند که فضای خشونت در خانواده نقش اساسی در «رفتارهای مخرب یفرزند در توسعه -والدین
گیری میل نوجوانان به خرابکاری دارد. همچنین سبک تربیت و نقش مادر در تعیین رفتارهای مخرب شکل

ر وندالیسم مدارس د»عنوان  (، در تحقیقی با2017تر است. ویاللتا و فاندویال )نوجوانان، نسبت به پدر پررنگ
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های دولتی مکزیک پرداخته و به این نتیجه دست ، به بررسی عوامل مرتبط با وندالیسم در دبیرستان«مکزیک
ها، بسیاری های معناداری در مدارس مختلف از لحاظ فراوانی وندالیسم وجود دارد. به اعتقاد آنیافتند که تفاوت

استفاده از  یسال بزهکار، سابقههای هموهآموزان به عواملی همچون عضویت در گراز سوءرفتارهای دانش
آمیز رعایت مقررات محیط آموزشی و نیز برخوردهای نابرابر و تبعیض موادمخدر، رفتارهای قلدرمآبانه و عدم

ی (، به مطالعه2013آزاروف ) -شود. مایر، باتروورث، نافپاکیتیس و سالزرآموزان مرتبط میاولیا مدرسه با دانش
آزمون آزمون و پسابتدایی و راهنمایی با استفاده از روش پیش یمدرسه 18آموزان بین دانشوندالیسم در 
توجهی طور قابلتواند بهمی ،آموزان در رابطه با وندالیسمها به این نتیجه رسیدند که آموزش دانشپرداختند. آن

های آموزشی و ل مدرسه، کارگاهبه کاهش رفتارهای وندالیستی منجر شود. در طول این مطالعه، تیم پرسن
این موضوع بود که  یدهندهآزمون نشان. نتایج پسندآموزان برگزار کردهای رفتاری برای دانشاستراتژی

شکل های خرابکاری در مدرسه بهدرصد کاهش یافته، هزینه 5/78آموزان به میزان رفتارهای وندالیستی دانش
رهای خرابکارانه در خارج از مدرسه نیز کاهش یافته است. چن و آستور ین آمده و میزان رفتایتوجهی پاقابل

 3058آموزان دبیرستانی در تایوان، از طریق پرسشنامه آمیز دانشی رفتار خشونت(، در پژوهشی درباره2012)
ر طول آموزان ددرصد از دانش 68آموزان را مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج این پژوهش، نفر از دانش

صورت اند؛ فحش و توهین بهآمیز را تجربه کردهبار برخی از انواع رفتارهای خشونتیک سال گذشته، حداقل یک
ها، عوامل های شخصی آنآموزان بوده و ویژگیآمیز در میان دانشترین اعمال خشونتاز شایع ،شفاهی

آموزان با مدرسه، در ارتکاب رفتارهای انشخانوادگی مانند نظارت والدین بر فرزندان و نیز میزان تعامل د
 یرابطه»عنوان  (، در تحقیقی با2012آموزان تأثیر داشته است. ارواستی و همکاران )آمیز دانشخشونت

آموزان و غیبت ، نشان دادند که بین وندالیسم دانش«آموزان با غیبت معلمانزنی، قلدری و وندالیسم دانشپرسه
( نیز معتقدند که با افزایش مشکالت 2011ریس(، ارتباط مثبت وجود دارد. یاواز و کولگلو )التدمعلمان موقت )حق

شدن  بیان دیگر، تجمیع استرس زندگی سبب آشکاریابد. بهتدریج کاهش میزندگی روزمره، مقاومت انسان به
کند. روز پیدا میصورت رفتارهای وندالیستی بهای مختلفی از کینه، حسادت، خشم و نفرت شده که بهشکل

، به این نتیجه دست «آموزان در مدارسمیزان و علل وندالیسم دانش»عنوان  (، در تحقیقی با2004وت )دی
ها را مشکالت ترین علل وندالیسم آنمهماو ساله هستند. همچنین  19تا  14ها پسران یافت که بیشتر وندال

های مدیریت مدارس و خدر دانست. از طرفی، شیوهاقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و مصرف الکل و موادم
عنوان  (، در پژوهشی با1993نظر گرفته شد. فیلیپ ) ترین عوامل دراهمیتعنوان کمبه ،برخورد معلمان

، به این نتیجه دست یافت که رفتارهای وندالیستی در «ها با تکیه بر دیوارنویسیوندالیسم در دانشکده»
او متغیرهای همچنین کند. ها تحمیل مینه است و خسارات هنگفتی بر دانشگاهها، بسیار پرهزیدانشکده

 داند.های وندالیستی میترین عوامل تأثیرگذار در انجام کنشاقتصادی و نژاد را اصلی -جنسیت، طبقه اجتماعی
ع عظیم هایی است که ساالنه باعث هدررفتن منابی آن دسته از انحرافات و بزهکاریوندالیسم در زمره

ی وندالیسم را در جوامع امروزی بتوان وسعت هزینهتا رسد نظر میشود و غیرممکن بهمادی و معنوی می
 یسال بودجه برای بسیاری از افراد ناشناخته است و هر ،برآورد کرد. هنوز هم عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده
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ها بسیار ویژه در مدارس و آموزشگاهن مسئله به(. ای1395شود )کُردکریمی و روشنایی، هنگفتی صرف آن می
دلیل وجود تعداد زیاد نوجوانان که در مستعدترین سن انجام رفتارهای تخریبی هستند و نیز شایع است و به

که مدارس دارای ترکیبی از خصوصیات واقعی و نمادین هستند، محیطی مستعد برای انجام رفتارهای دلیل اینبه
دلیل رفتارهای تخریبی که توسط اندازی، بهمحض راهشود. بسیاری از مدارس نوساز بهمی وندالیستی ایجاد

ها شوند؛ گویی سالگیرد، وضعیت نوسازشان را از دست داده و خیلی سریع تخریب میآموزان صورت میدانش
آباد به معاونت شهرستان خرم یهای ارسالی مدیران مقطع متوسطهگذرد. بررسی گزارششان میاز ساخت

تخصیص مبالغ هنگفتی  یدهندهپشتیبانی اداره و نیز مکاتبات این معاونت با سازمان نوسازی مدارس، نشان
ها بعضاً شامل مدارس نوساز که در اثر رفتارهای تعمیرات تابستانی مدارس است. این هزینه یبرای هزینه

های مادی سنگین حاصل از ناهنجارهای بر تحمیل هزینه عالوه شود.اند، نیز میوندالیسم مستهلک شده
ی این است دهندهآماری نشان یهای جامعههای میدانی در دبیرستانوپرورش، بررسیرفتاری بر بودجه آموزش
از وضعیت فیزیکی محیط آموزشی ناراضی بوده و آن را مانع یادگیری  ،آموزان مستعدکه اغلب دبیران و دانش

ها، ناپذیر برای منابع و امکانات مدارس و آموزشگاهی جبراناعنوان عارضهوندالیسم به ،دانند. بنابراینمی مؤثر
های اولیا و مربیان و در وپرورش، مدیریت نوسازی مدارس، انجمنهای زیادی به ادارات آموزشسال هزینه هر

های های مادی و مالی ناشی از پدیده وندالیسم، هزینهنهتر از هزیاما مهم ؛سازدآموزان وارد میخود دانش ،نهایت
خطی شده و مملو از آموزان و معلمان است که با حضور در محیطی با دیوارهای خطفکری و روانی برای دانش

تنها سبب واقع، حضور در چنین فضایی نه شوند. درها و درهای زهوار دررفته، دچار انزجار و بیزاری مینوشته
وخوی روان و خلق ،بلکه تأثیر بسیار بدی بر روح ؛شودآموزان و معلمان نمیدانش ین روحیهشد شاد

قوت این پژوهش آن  یتأثیر قرار خواهد داد. نقطهها را تحتآموزان و معلمان دارد و میزان یادگیری آندانش
ت پرورشی، با شناسایی وپرورش، از جمله معاونگیرندگان کلیدی آموزشگذاران و تصمیماست که سیاست

مداخالت  یوسیلهها بهآموزان، کنترل و اصالح علمی آنی وندالیسم دانشاثرگذارترین عوامل مؤثر بر روحیه
پذیر کردن لیتئوآموزان و مسآموزان، ضمن پرورش اجتماعی دانششناختی و نیز ارتباط مؤثر با اولیا دانشروان

رو، پژوهش حاضر کنند. ازاینهای تعمیراتی گزاف، جلوگیری میهزینه ها در قبال اموال عمومی، از صرفآن
 یآموزان مقطع متوسطههای مؤثر بر گرایش دانشدنبال شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفهبه

این  ،است. با توجه به مطالب فوق 1آباد به انجام رفتارهای وندالیستی با روش دیمتل فازیشهرستان خرم
 باشد:ال زیر میؤدنبال پاسخگویی به دو سپژوهش به

 عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم کدامند؟ -

 ؟اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم کدامند -

  

                                                           
1. fuzzy dematel 
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 روش
 جامعه، نمونه و روش اجرای پژوهش

های ها، ابتدا دادهدهها، در توالی گردآوری دااین نوع پژوهشاکتشافی است. در  -تحقیق حاضر از نوع آمیخته
 شوند.های کمّی گردآوری میکیفی و سپس داده

 یآباد که دارامقطع دوم شهر خرم یهارستانیدب یو معاونان پرورش رانیپژوهش را مد نیا یآمار یمعهجا
 تا و بوده هدفمند پژوهش نیا در یریگنمونه. روش دادند لیتشک ،مرتبط بودند یکار یسال سابقه 15حداقل 

 اطالعات اشباع سرحد تا ،ینظر تیکفا اصل براساس هاداده. افتی ادامه هاداده ،ینظر تیکفا به دنیرس
 تیحاصل شد. براساس اصل کفا یو اشباع نظر تینفر، کفا 34نظرات  یبا بررس رو،نیشود. ازایم یآورجمع

نوجوانان  شیعوامل مؤثر بر گرا یمنظور بررسنفر برآورد شد. به 34 زین یآمار یحجم نمونه ،یو اشباع نظر
عوامل  انیارتباطات م یساختن شبکه یبرا متلیاستفاده شده است. روش د یفاز متلیاز روش د سم،یبه وندال

از  ق،یتحق نی(. در ا2013( کاربرد دارد )هسموندالف، NRM) 1روابط یشبکه ینقشه شیو نما ارهایو مع
 . است شده استفاده( یفاز متلی)د یکمّ بخش در هاداده لیتحل یبرا Excel افزارنرم

 سنجشابزار 
ساختاریافته نیمه یثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم از مصاحبهؤدر بخش کیفی برای شناسایی عوامل م

 یندالیسم، پرسشنامهنوجوانان به وثر بر گرایش ؤبعد از شناسایی عوامل م ،ی. در بخش کمّ است استفاده شده
وجوانان به نثر بر گرایش ؤدیمتل فازی ماتریس مربعی از عوامل م یدیمتل فازی طراحی شد. پرسشنامه

صلی در ماتریس اعداد قطر ا ؛دهدثیر عامل سطر بر عامل ستون را نشان میأوندالیسم است که هر سلول ت
رات کالمی )جدول همگی با عبا ،های باال و پایین قطر اصلیدیمتل فازی صفر است و باید سلول یپرسشنامه

 .دهند بررسی شوندثیر را نشان میأ( که ت1

 هایافته
  یشناخت تیجمع فیالف( توص
بخش کیفی و  ویت شناختی اعضای نمونه ارائه شده است )اعضای نمونه در هر دعاطالعات جم، 1 در جدول

 یکسان بودند(.ی کمّ
 اطالعات جعمیت شناختی -1ل جدو

 

 

 

 

                                                           
1. Network Relationships Map 

 تعداد متغیر تعداد متغیر

 جنسیت
 18 مرد

 سمت
 19 مدیر

 15 معاون 16 زن

 سابقه
 8 سال 15-20
 17 سال 21-25
 9 سال 26-30
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 یفیک یهاافتهیب( 

ی ز مصاحبهاپژوهش( ال اول ؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم )پاسخ به سؤبرای شناسایی عوامل م
 ارائه شده است. ، 2 ساختاریافته با خبرگان استفاده شده که نتایج آن در جدولیمهن

 عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم مستخرج از مصاحبه -2 جدول
 عوامل ردیف عوامل ردیف

 خودنمایی 8 جنسیت 1
 هیجانات روحی و روانی 9 تربیت خانوادگی 2
 شدن در مدرسه تنبیه 10 محل سکونتبافت  3
 احساس اضطراب 11 نفساعتمادبه عدم 4
 تحصیالت والدین 12 تفریح و سرگرمی 5
 تعلق اجتماعی 13 ساالنگروه هم 6
   احساس فقر و تبعیض 7

 یکمّ  یهاافتهی لیج( تحل
است که در  از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده ،یال دوم پژوهش در بخش کمّؤدهی به جواب سپاسخ در

 های این روش همراه با تحلیل اطالعات ارائه شده است.صورت خالصه گامادامه به

 متلید کیتکن
( ارائه شد. این تکنیک براساس 1976های فونتال و گابوس )بار توسط دو پژوهشگر به نامنخستین ،روش دیمتل

ی گیری برمبنای تئوری گراف است. این روش ممکن است تأییدکنندهتصمیم های زوجی و از ابزارهایمقایسه
مند باشد )محمدپور و میرزاپور، ای و نظامی روابط در یک روند توسعهروابط میان متغیرها و یا محدودکننده

صورت ا را بههبیان دیگر، این تکنیک با بررسی روابط متقابل بین معیارها، میزان تأثیر و اهمیت آن(. به1394
گیری چندمعیاره و عملکرد آن در ی روش دیمتل، تصمیمترین شاخصهکند. مهمامتیاز عددی مشخص می

 -ومعلولی به یک مدل ساختاریبر تبدیل روابط علت ایجاد روابط و ساختار بین عوامل است. این تکنیک عالوه
حال، این(. با2008فهم کند )وو، ها را قابلیی و آنهای درونی بین عوامل را نیز شناسابصری، قادر است وابستگی

که نتایج  قطعیت، بسیار دشوار است؛ چرا ویژه در شرایط عدمبرآورد نظر خبرگان با مقادیر عددی دقیق، به
های ذهنی غیردقیق و مبهم وابسته است. این عامل باعث نیاز به منطق فازی شدت به داوریگیری بهتصمیم

گیری است. در نتیجه، در تکنیک دیمتل فازی از متغیرهای زبانی فازی استفاده شده و تصمیم در دیمتل شده
استفاده از این تکنیک در بسیاری از  ،های اخیرکند. در سالاطمینان محیطی را تسهیل می در شرایط عدم

 (.1396ارخ، نقل از یادگاری و ت؛ به2014، 1ها با موفقیت همراه بوده است )پتیل و کانتزمینه
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 از خبرگان یاول: انتخاب گروه یمرحله
 هاآوری دادهی جمعکافی در مورد موضوع، برا ینخستین قدم، تشکیل گروهی از خبرگان دارای اطالع و تجربه

 مسئله است.منظور حلبه

 یفاز اسیمق یو طراح یابیارز یارهایدوم: توسعه مع یمرحله
عبارت پنج  گر، ازی معیارها با یکدیمنظور مقایسهمعیارهای استاندارد بهکردن  در این مرحله، ضمن مشخص

 ه شده است:نشان داد، 3ها در جدول کیفى استفاده شده که نام این عبارات و مقادیر فازى معادل آن

 متغیرهای زبانی فازی مثلثی -3 جدول
 مقدار فازی عبارت کالمی

  (1و  1 ،1) بدون تأثیر
  (4و  3 ،2) تأثیر کم

 (6 و 5 ،4) تأثیر متوسط
 (8و  7 ،6) تأثیر زیاد

 (9و  9 ،8) تأثیر خیلی زیاد

منظور تبیین شدت اثر گویه یا همان عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به وندالیسم است. به 13پرسشنامه دارای 
های دیگر از مقایسه با ویژگیدارد. خبرگان هریک از عوامل را در  13در  13عوامل، پرسشنامه حالت ماتریس 

( به M) 1کنند. نتایج در ماتریس روابط مستقیمشده امتیازدهی مینظر شدت اثرگذاری، مطابق با روش بیان
       آوری شده است:جمع، 4شرح جدول 

های ین حسابی پاسخاستفاده شده و ابتدا میانگ  Excelافزاردیمتل فازی، از نرم یبرای تحلیل پرسشنامه
 1ازی جدول توجه به مقادیر ف های خبرگان محاسبه شد. سپس بامربوط به هر عامل برای اجتماع پاسخ

 ست.ارائه شده ا 4دست آمد که در جدول به (Lو  Mو , U) صورتماتریس، روابط مستقیم فازی به

 هیاول ارتباط میمستق سیماتر لیتشک
( جایگزین 1ها )توجه به جدول مؤلفه ها باپاسخ آوری نظرات خبرگان، معادل فازی هریک ازپس از جمع

 شود.فازی تشکیل می یشود. به این ترتیب ماتریس ارتباط مستقیم اولیهمی

1 1 12 1

2 2 21 2

3 3 1 2

0

0
,

0

n

n

n n

C C Z Z

C C Z Z
Z

C C Z Z

 
 
 
 
 
 

        , ,ij ij ijZ l m u  
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 ماتریس روابط مستقیم فازی  -4 جدول

13 12 11 .... 3 2 1 
ماتریس روابط 
 مستقیم فازی

 1 (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) ...... (1و  1 ،1) (3/2و  3 ،5/5) (8و  8 ،5/7)
(7و  6 ،5) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) ...... (8و  8 ،5/7) (3/2و  3 ،5/5) (8و  8 ،5/7)  2 
 3 (8و  8 ،5/7) (8و  8 ،5/7) (1و  1 ،1) ...... (8و  7 ،6) (1و  1 ،1) (3/2و  3 ،5/5)

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
 11 (8و  7 ،6) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) ...... (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1)

 12 (8و  8 ،5/7) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) ...... (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) (2/1و  2 ،5/5)
 13 (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1) ...... (3/2و  3 ،5/5) (1و  1 ،1) (1و  1 ،1)

 سطر هر جمع چهارم دیمتل فازی، یموجود در مرحله یرابطه به توجه با ابتدا ها،داده کردنبرای نرمال

آمده  مقادیر یشدهنرمال ماتریس، 5 جدول در شد. هاماکزیمم آن مقدار بر داده تقسیم هر سپس و محاسبه
 است. 

 شدهنرمال میارتباط مستق سیماتر یمحاسبه
کند، استفاده های قابل مقایسه تبدیل میسازی که مقیاس فاکتورها را به مقیاسجا از طریق فرمول نرمالدر این

 شود.می

 1 1max
n

i n ijj
r a          1 1 1 , 1, ,

n n n n

ij ij ij ij ijj j j j
a z l m u        

 شود.شده نامیده میماتریس فازی روابط مستقیم نرمال ،Xماتریکس 

, ,
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 شده  ماتریس نرمال -5 جدول

 
 

ماتریس  1 2 3 .... 11 12 13

  نرمال شده
 1 (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0359/0و  0431/0، 0503/0) (1007/0و  1151/0، 1223/0)
 2 (0719/0و  0863/0، 1007/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (1007/0و  1151/0، 1223/0) (0359/0و  0431/0، 0503/0) (1007/0و  1151/0، 1223/0)
 3 (1007/0و  1151/0، 1223/0) (1007/0و  1151/0، 1223/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (0862/0و  1007/0، 1151/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0359/0و  0431/0، 0503/0)

 ......... ......... ......... (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... ......... ......... .........
 11 (0862/0و  1007/0، 1151/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0215/0و  0287/0، 0359/0)
 12 (1007/0و  1151/0، 1223/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0)
 13 (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) ......... (0359/0و  0431/0، 0503/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0) (0143/0و  0143/0، 0143/0)
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 شود. محاسبه می 6صورت جدول به (Tها )روابط کل بین زوج سازی، ماتریسنرمالبعد از 

 کل روابط سیمحاسبه ماتر
 شود: صورت زیر محاسبه میکند که بهها را منعکس میروابط کل بین زوج T ماتریس
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 ماتریس یکه است. Iها در این رابطه



 

 

 
 
 

 (Tها )ماتریس روابط کل بین زوج -6 جدول
13 12 11 ..... 3 2 1 T 

 1 (0486/0و  0594/0، 0716/0) (0263/0و  0290/0، 0313/0) (0240/0و  0262/0، 0284/0) ..... (0406/0و  0507/0، 0602/0) (0596/0و  0762/0، 0928/0) (13030/0و  1559/0، 1732/0)
 2 (1534/0و  2062/0، 2557/0) (0405/0و  0484/0، 0547/0) (0376/0و  0450/0، 0514/0) ..... (1677/0و  2116/0، 2437/0) (1095/0و  1497/0، 1860/0) (1840/0و  2367/0، 2758/0)
 3 (1701/0و  2182/0، 2596/0) (1257/0و  1481/0، 1625/0) (0345/0و  0408/0، 0468/0) ..... (1457/0و  1870/0، 2264/0) (0745/0و  1031/0، 1314/0) (1137/0و  1568/0، 1961/0)

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 11 (1414/0و  1794/0، 2154/0) (0323/0و  0372/0، 0414/0) (0295/0و  0338/0، 0377/0) ..... (0643/0و  0843/0، 1012/0) (0652/0و  0870/0، 1074/0) (0866/0و  1206/0، 1498/0)
 12 (1341/0و  1618/0، 1819/0) (0266/0و  0295/0، 0320/0) (0243/0و  0267/0، 0290/0) ..... (0396/0و  0493/0، 0587/0) (0424/0و  0543/0، 0663/0) (0543/0و  0669/0، 0830/0)
 13 (0433/0و  0548/0، 0688/0) (0245/0و  0270/0، 0293/0) (0224/0و  0244/0، 0266/0) ..... (0580/0و  0739/0، 0897/0) (0362/0 و 0459/0، 0561/0) (0415/0و  0526/0، 0633/0)
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 شود. محاسبه می 7صورت جدول به شده روابط کل(، ماتریس دیفازیTها )روابط کل بین زوج بعد از ماتریس

 T سیماتر یهادست آوردن مجموع سطرها و ستونبه
( ماتریس روابط کل فازی است. مجموع سطرها Cهای )( و ستونRدست آوردن مجموع سطرها )گام بعدی، به

 شود: های زیر محاسبه میها باتوجه به فرمولو ستون
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 شده روابط کل  ماتریس دیفازی -7 جدول

 R 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دیفازی

1 0593/0  0289/0  0262/0  0608/0  0341/0  0304/0  0504/0  0246/0  0238/0  0407/0  0505/0  0762/0  1538/0  6606/0  

2 2054/0  0480/0  0448/0  2068/0  0906/0  0809/0  2110/0  0408/0  0395/0  1886/0  2086/0  1488/0  2333/0  7477/1  

3 2165/0  1461/0  0408/0  1082/0  0641/0  0625/0  1742/0  0664/0  0365/0  1806/0  1865/0  1030/0  1559/0  5379/1  

4 2096/0  0432/0  0395/0  0935/0  0562/0  0742/0  1876/0  0359/0  0348/0  0675/0  1871/0  1845/0  2058/0  4190/1  

5 2014/0  0406/0  0370/0  1496/0  0508/0  0482/0  1515/0  0345/0  0334/0  0902/0  0860/0  1863/0  2164/0  3265/1  

6 1905/0  0476/0  0828/0  1272/0  0844/0  0583/0  1954/0  0380/0  0355/0  1707/0  1925/0  1317/0  1184/0  4736/1  

7 1369/0  0397/0  0363/0  1660/0  0522/0  0491/0  0894/0  0338/0  0327/0  1008/0  1789/0  1685/0  1938/0  2788/1  

8 2500/0  1506/0  0476/0  2220/0  1668/0  0718/0  1742/0  0440/0  0426/0  1914/0  1933/0  1480/0  2580/  9608/1  

9 2304/0  0501/0  0848/0  1719/0  1570/0  0518/0  1771/0  0402/0  0377/0  0769/0  1446/0  1790/0  2190/0  6210/1  

10 1024/0  0346/0  0356/0  0767/0  0459/0  1434/0  0714/0  0292/0  0281/0  0588/0  0702/0  1623/0  0999/0  9592/0  

11 1789/0  0370/0  0337/0  1738/0  0729/0  0423/0  1763/0  0315/0  0305/0  0572/0  0835/0  0866/0  1194/0  1244/1  

12 1599/0  0294/0  0267/0  0647/0  0628/0  0310/0  0522/0  0251/0  0243/0  0411/0  0493/0  0543/0  0693/0  6907/0  

13 0549/0  0269/0  0245/0  0472/0  0319/0  0296/0  0619/0  0229/0  0222/0  0518/0  0739/0  0460/0  0525/0  5467/0  

C 1967/2  7225/0  05608/0  6692/1  9676/0  7728/0  7732/1  4674/0  4222/0  3169/1  7055/1  6758/1  0961/2   
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 یدهنده)جمع عناصر هر سطر( نشان  R،6ارائه شده است. در جدول   R-Cو R+Cدر جدول زیر مقادیر 
اساس، خودنمایی از بیشترین تأثیرگذاری برخورداری میزان تأثیرگذاری آن عامل بر سایر عوامل است. براین

میزان تأثیرپذیری آن عامل از دیگر عوامل است.  یدهنده( برای هر عامل نشانCاست. جمع عناصر ستون )
مؤثر بر وندالیسم براساس میزان  اساس، جنسیت از میزان تأثیرپذیری باالیی برخوردار است. عواملبراین

از: خودنمایی، تربیت خانوادگی، هیجانات روحی و روانی، بافت محل سکونت،  ت استترتیب عبارتأثیرگذاری، به
شدن  نفس، تفریح و سرگرمی، احساس فقر و تبعیض، احساس اضطراب، تنبیهاعتمادبه عدم ساالن،گروه هم

 اند.نیز ارائه شده R-Cو  R+Cمقادیر  8 و تعلق اجتماعی. در جدولدر مدرسه، تحصیالت والدین، جنسیت 

 (یریو اثرپذ ی)اثرگذار یومعلولعلت نمودار میو ترس R-Cو  R+C ریکردن مقاد یفازید
ومعلولی باید دست آوردن نمودار علت، اعداد فازی هستند که برای بهR-Cو  R+Cدست آمده تمام مقادیر به

 ها را با فرمول زیر دیفازی کنیم: آن

3

ij ij ij ij

ij ij

u l m l
BNP l

  
   

( R-Cکه )شود، طوری( مشخص میR-C( و )R+Cهای )مراتب نهایی توسط ستونها در سلسلهمحل عامل
( R-Cصورت مثبت بودن ) ها( است. این موقعیت درعرضی موقعیت یک عامل )در طول محور دهندهنشان

ی دهنده( نیز نشانR+Cقطع معلول خواهد بود. ) طورقطع یک علت بوده و درصورت منفی بودن، به طوربه
ها(، هم از نظر علت )اثرگذاری( و هم از نظر معلول )اثرپذیری( مجموع شدت یک عامل )در طول محور طول

 است.



 

 

  
 
 
 

 R-Cو  R+Cمقادیر  -8 جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

R+C 8573/2 4703/2 0988/2 0882/3 2942/2 2465/2 0519/3 4282/2 0433/2 2762/2 8299/2 3665/2 6429/2 

R-C 5360/1- 02516/1 9771/0 2501/0- 35/89/0 7080/0 4945/0- 4933/1 1988/1 3577/0- 5811/0- 9851/0- 5494/1- 
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R+C بُرداربرتری( بیانگر مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل( موردنظر وR-C   بیانگر )بُردار ارتباط(
باشد، عامل یا معیار تأثیرگذار  R-C>0 بیان دیگر، اگراثرگذاری هر عامل بر مجموعه دیگر عوامل است. به

باشد، عامل یا معیار تأثیرپذیر است و متغیر معلول محسوب R-C<0  شود. اگراست و متغیر علت محسوب می
 ارائه شده است: 1ماتریس تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل در شکل  R-Cو  R+C توجه به مقادیر شود. بامی
 

 
 عوامل تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر وندالیسم -1شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 یآموزان مقطع متوسطهترین عوامل اثرگذار بر گرایش دانشبندی مهمهدف شناسایی و رتبه پژوهش حاضر با
ی به پژوهشگران آباد به انجام رفتارهای وندالیستی انجام شده است. روش تحقیق دیمتل فازشهرستان خرم

بندی کنند. سایی و رتبهآموزان را شناکمک کرد تا اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیر مربوط به وندالیسم دانش
رفتار شناسایی شد. لی اثرگذار بر این سوءمتغیر اص 13ها، دهی و پاالیش آنآوری متغیرها، وزنپس از جمع

انجام رفتارهای  پژوهشگران با استفاده از روش دیمتل فازی متوجه شدند که اثرگذارترین متغیر مؤثر بر
از: تربیت  ستا ترتیب عبارتاول خودنمایی است و پس از آن به یآموزان، در درجهوندالیستی توسط دانش

نفس، تفریح و سرگرمی، عدم اعتمادبه ساالن،انی، بافت محل سکونت، گروه همخانوادگی، هیجانات روحی و رو
 علق اجتماعی. شدن در مدرسه، تحصیالت والدین، جنسیت و ت احساس فقر و تبعیض، احساس اضطراب، تنبیه

کنند ضمن آموزان با تخریب وسایل مدرسه سعی میتوان گفت، دانشدر مورد عامل خودنمایی می
شهامت هستند، دل و جرئت دارند و از مدیر و معاون و  بازوی خود، نشان دهند چقدر با دن زورکشیرخبه

ترسند تا از این طریق توجه دوستان خود را جلب کنند. نتایج حاصل از این عامل وندالیسم، کس دیگر نمیهیچ
( در مورد 1394عی و خداداد )( و اسماعیلی، نخ1394(، اسدزاده )1395های قنبری، طاهونی و قادری )با یافته



 201                               یازدهم     ، سال 2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

 

خانواده (، 1395نقل از قنبری، طاهونی و قادری، ؛ به1963) 1اثر خودنمایی بر وندالیسم مطابقت دارد. از نظر گود
آمدن شخصیت بزهکار و منحرف منجر  کانون پرورش شخصیت فرد است و هرگونه اختالل در آن، به پدید

قبال فرزندان خود برعهده دارد؛ از جمله تأمین نیازهای جسمی فرزندان،  نظر وی، خانواده وظایفی در شود. ازمی
نظر گود، اگر اعضای  عنوان منبع رشد. ازیادگیری به یشناخت خود و کشف خویشتن و فراهم آوردن زمینه

واقع،  رآید. دوجود میبه ناهنجاریخوبی ایفا کنند، در این نهاد گسیختگی یا خانواده نتوانند نقش خود را به
کنند، روابطی ضعیف و آموزانی که اقدام به رفتارهای وندالیستی میهای اغلب دانشتوان گفت در خانوادهمی

غیرعاطفی وجود دارد و اعضای خانواده از حمایت یکدیگر محروم هستند. نتایج حاصل از اثر تربیت خانوادگی 
(، قنبری، طاهونی و 2018یوا، ژدانوواک و لیوفکیناک )بر وندالیسم، با نتایج حاصل از تحقیقات کرازخووا، وروب

خوانی ( هم1384آباد )( و محمدی بلبان1393یاری و حسینی )(، اهلل1393(، خاکپور و حسینی )1395قادری )
و  العاده باال و شور و هیجان زیادی دارندکه نوجوانان در سنی هستند که انرژی فوق جاآن برآن، ازدارد. عالوه

کافی مراکز تفریحی،  یعنوان قلمرو مکانی تحقیق( به اندازهآباد )بهکه در شهرستان خرمدلیل اینبه نیز
جا انرژی و هیجانات خود را تخلیه کنند های ورزشی و امکاناتی که این نوجوانان پرشور بتوانند در آنمجموعه

که در کنار دوستان خود هستند، هیجانات کنند در مدرسه، یعنی جایی آموزان سعی میوجود ندارد، این دانش
رفتارهای وندالیستی بروز دهند. نتایج حاصل از تأثیر هیجانات روحی بر شان را در قالب سوءروحی و روانی

( هماهنگی دارد. 1394( و اسدزاده )1395وندالیسم، با نتایج حاصل از پژوهش قنبری، طاهونی و قادری )
کنند، نسبت به ای شهر زندگی میآموزانی که در مناطق حاشیهدانش همچنین نتایج تحقیق نشان داد،

بیان دهند. بهکنند، بیشتر رفتارهای وندالیسمی بروز میتر زندگی میآموزانی که در مناطق بهتر و مرفهدانش
 ای را که در حق خودعدالتیکنند احساس اجحاف و بیآموزان با رفتارهای خود سعی میدیگر، این دانش

آموزان که امکانات و تسهیالت رفاهی مناسبی ندارند، خود واقع، این دانش . درنمایندکنند، جبران احساس می
آید وجود میها بهقیمت مقایسه کرده و نوعی خصومت و کینه در آنآموزان مدارس خصوصی و گرانرا با دانش

نشینی بر وندالیسم، با نتایج ثیر حاشیهشود. نتایج حاصل از تأجمعی در مدارس میکه سبب تخریب وسایل
آباد ( و محمدی بلبان1386حسنی )(، جان1390(، فتحی و محمدی )1393تحقیق علوی، حسینی و ابراهیمی )

ساالن رفتارهای تخریبی در محیط آموزشی، گروه هم( مطابقت دارد. متغیر اثرگذار دیگر بر انجام سوء1384)
القا نوعی رفتار خاص، بسیار کارآمدتر از والدین و مربیان آموزشی بوده و حتی ساالن از لحاظ است. گروه هم

بیان دیگر، شدن با جماعت هستند. بهرنگتربیت برای پذیرش در گروه، مجبور به هم آموزان مثبت و بادانش
دید رفتارهای گر، به تش، هرگونه نزدیکی و مراوده با افراد تخریب"آوردمجاورت، مشابهت می"براساس اصل 

سازد. نتایج حاصل از اثر گروه اندرکاران مدرسه دشوار میوندالیستی منجر شده و کنترل آن را توسط دست
زاده (، حسین1395(، کریمی منجرموئی و فرهمند )2017های ویاللتا و فاندویال )ساالن بر وندالیسم، با یافتههم

راد (، عادلی1390(، نبوی، ملتفت و براتین )1391فرحناکی )(، مطلق، نوابخش و 1392(، مطلق و ندری )1393)

                                                           
1. Good, W. G. 
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( تطابق دارد. عامل دیگری که بر سوءرفتار وندالیسم 1384آباد )( و محمدی بلبان1386حسنی )(، جان1387)
ی هویت ینی دارد، معموالً در زمینهینفس پاآموزان است. فردی که اعتمادبهنفس دانشاثرگذار است، اعتمادبه

پردازد. او از زندگی در خانواده، کند، قدرت پذیرش خود را ندارد و به انکار خویش میاحساس خطر می خود
کند و برای جبران مشکالت خود مرتکب رفتار بزهکارانه موفقیت و شکست میمدرسه و اجتماع احساس عدم

داشته باشد، نسبت به نفس نشک کسی که احساس کرامت و عزت(. بدون1384شود )احمدی، و مجرمانه می
 نتایج حاصل از اثر عدم .تفاوت بوده و اقدام به رفتارهای ضداجتماعی و خرابکارانه خواهد کردقیود اجتماعی بی

(، هماهنگی دارد. تفریح و سرگرمی 1391نفس بر وندالیسم، با نتیجه تحقیق نبوی، سالمیان و حبیبیان )اعتمادبه
کلی استان لرستان  طوردانیم، بهکه می طوردهد. همانتأثیر قرار میوندالیسم را تحتنیز عامل دیگری است که 

های محروم کشور هستند. در این مناطق کمبود امکانات رفاهی، ها و شهرستانآباد جزو استانو شهرستان خرم
نامه و هدف خاص در ریزی صحیح برای تکمیل اوقات فراغت و نداشتن برکمبود وسایل تفریحی و نبود برنامه

 آموزان گاهی اوقات بدون هدف و غرض خاصویژه در مدارس، سبب شده دانشساعات روز برای جوانان و به
و بدون هیچ انگیزه و نیت قبلی و تنها برای گذراندن وقت و از روی شیطنت، اقدام به تخریب وسایل و امکانات 

( و محمدی 1394ر وندالیسم، با نتایج تحقیقات کامرانی )مدارس کنند. نتایج حاصل از اثر تفریح و سرگرمی ب
( مطابقت دارد. متغیر اثرگذار دیگر که بر انجام رفتارهای وندالیستی تأثیرگذار است، احساس 1392و حسینی )

کنند، آموزانی که اقدام به رفتارهای وندالیستی میتوان گفت، بیشتر دانشمجموع می . درباشدمیفقر و تبعیض 
آموزان در واقع، زمانی که دانش کنند. درین جامعه بوده و احساس اجحاف، ناکامی و نارضایتی مییطبقات پااز 

مندی از امکانات رفاهی و ابزار مادی زندگی کنند که از لحاظ بهرهمراودات اجتماعی خود افرادی را مشاهده می
احساس فقر و  -ای اولیه زندگی مشکل دارندکه خودشان در تأمین نیازه در حالی -غایت در رفاه هستندبه

جویی دهد. ترکیب حس انتقامها را افزایش میجویی آنها دست داده و حس انتقامعدالتی به آنتبعیض و بی
شود. ای که متوجه اموال و امکانات عمومی میگرایانه، چیزی نیست جز تمایالت ویرانگرانهو رفتارهای پرخاش
(، نبوی، سالمیان 1392حساس فقر و تبعیض بر وندالیسم، با نتایج تحقیقات مطلق و ندری )نتایج حاصل از اثر ا

 ( هماهنگی دارد. 1384آباد )( و محمدی بلبان1387راد )(، عادلی1391) و حبیبیان
دهد. افرادی که احساس اضطراب، تأثیر قرار میعامل اثرگذار دیگری است که وندالیسم را تحت ،اضطراب

 یشان نابسامان است و در غلبهها و آرزوهایکنند، خواستههای اخالقی میی و کمبود راهنماییپریشان
وجود روی و رفتارهای وندالیستی بهگیرد. این وضعیت، شرایطی مناسب برای کجمی شان قرارهایخودخواهی

آموزانی عصبیت در بین دانش بیان دیگر، اضطراب و حالت(. به2014؛ کارتر و کارتر، 2014آورد )گروسمن، می
های شود. این افراد در تشخیص صحیح هنجارها از ناهنجاریکه رفتارهای وندالیستی دارند، زیاد مشاهده می

کنند. نتایج آمیز خرابکارانه تخلیه میهای روانی خود را با اقدامات خشونتاجتماعی با مشکل مواجه شده و عقده
 (، هماهنگی دارد. 1375( و رمضانی )2011یسم، با نتایج تحقیقات یاواز و کولگلو )طراب بر وندالضحاصل از اثر ا
صورت علنی در محیط آموز بهاین مسئله بود که تنبیه دانش یدهندهنشان های پژوهشیافتههمچنین 
بر داشتن آثار کنترلی  گفته دیگر، تنبیه علنی عالوهرفتارهای وندالیستی را تشدید کند. بهتواند سوءآموزشگاه، می
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این احساسات  یآموز منجر شده و او ممکن است برای تخلیهمدت، به سرخوردگی و احساس حقارت دانشکوتاه
خاطر های آموزشی باید بهالن و مدیران محیطئومنفی به رفتارهای مخرب وندالیستی روی آورد. بنابراین، مس

تشویق "شناسی، یعنی ی روانشده آموزان از اصل اثباتنشدهی به رفتارهای داداشته باشند که برای جهت
آموزان، با نتایج بهره ببرند. نتایج حاصل از اثر تنبیه نامناسب بر وندالیسم دانش "علنی و تنبیه خصوصی

براین، (، مطابقت دارد. عالوه1390( و نبوی، ملتفت و براتیان )1393زاده )تحقیقات صورت گرفته توسط حسین
دیگر، هرچه  یگفتهدهد. بهتأثیر قرار میت والدین عامل اثرگذار دیگری است که وندالیسم را تحتتحصیال

ها بیشتر باشد، درک بهتر و بیشتری از فرزندان خود خواهند داشت که سطح تحصیالت والدین و آگاهی آن
و بر رشد اجتماعی و توانایی برقراری کننده و مؤثر بوده ها بسیار کمکآمیز آنوتربیت موفقیتتواند در تعلیممی

ارتباط سودمند و اثربخش فرزندان با اجتماع اثرات مثبت داشته باشد. نتایج حاصل از اثر تحصیالت والدین بر 
(، مطلق، نوابخش و 1392(، مطلق و ندری )1394راد و طبیبی )وندالیسم، با نتایج تحقیقات نظریان، عادلی

 خوانی دارد. ( هم1386حسنی )( و جان1387) راد(، عادلی1391فرحناکی )
ها نشان های پژوهش نشان داد که جنسیت نیز عاملی مؤثر در انجام رفتارهای وندالیستی است. یافتهیافته

توان گفت، دختران در زنند. میدهد که پسران نوجوان بیشتر از دختران دست به رفتارهای وندالیستی میمی
شناختی، زنان نسبت به مردان از از لحاظ روان ،کلی طورتر از پسران هستند. بهقفروخوردن خشم خود، موف

همین ها و فشارها مقاومت بیشتری نشان دهند. بهخودکنترلی بیشتری برخوردار بوده و قادرند در برابر تنش
ب خشم خود را از حالی است که پسران اغل شود. این دررفتارهای انحرافی در میان زنان کمتر دیده می ،دلیل

سازند، اما دختران غالباً آن را در خود ریخته و موضوعات بیرونی، فرافکنی کرده و آن را متوجه بیرون می
(، 1395های قنبری، زاهونی و قادری )نتایج حاصل از اثر جنسیت بر وندالیسم، با یافته .کنندفکنی میدرون

( هماهنگی دارد. 1993( و فیلیپ )1383(، بهرامی مهنه )1384آباد )(، محمدی بلبان1390فتحی و محمدی )
های پژوهش حاکی از این بود که تعلق اجتماعی نیز بر وندالیسم اثرگذار است. به اعتقاد دورکیم، یافتههمچنین 

دهد قوی هم پیوند مییعنی نیروی کششی که افراد یک جامعه را به ؛ای همبستگی اجتماعیاگر در جامعه
ای که اگر در جامعهشوند؛ حال آنها همنوا میی آن جامعه احتماالً با هنجارهای اجتماعی و ارزشباشد، اعضا

بیان دیگر، افرادی سوی رفتار مجرمانه کشیده شوند. بههمبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است افراد به
اند، ممکن سانی که از اجتماع بریدهتبعیت از مقررات آن تمایل دارند و ککه با اجتماع خود همبستگی دارند، به

است تمایل به نقض مقررات داشته باشند. نتایج حاصل از اثرگذاری این عامل بر وندالیسم، با نتایج تحقیقات 
 خوانی دارد.(، هم1389( و نادری )1395کُردکریمی و روشنایی )

شود، برای های آموزشی توصیه مییطها و محدست آمده، به مدیران دبیرستانتوجه به نتایج به در پایان با
حداقل کردن پدیده وندالیسم و آثار تخریبی آن، محیطی سرشار از رقابت سالم و خالقانه در موضوعات آموزشی، 

آموزان فراهم آورند. پژوهشی و ورزشی، برای ارضای نیازهای خودنمایی و تخلیه هیجانات دوران نوجوانی دانش
مدت و پرهزینه های تنبیهی و انضباطی که اثرات کوتاهجای اجرای سیاستباید به هاهمچنین مدیران دبیرستان

آموزان برای اداره و نگهداری محیط آموزشی روی آورده و احساسات تخریبی دارد، به رویکرد مشارکت دانش
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برای مشارکت در  آموزانعالوه، توانمندسازی ذهنی اولیا دانشساالن را به این وسیله کنترل کنند. بهگروه هم
نگهداشت بهینه محیط زندگی و توجه به تربیت صحیح فرزندان در منزل، راهبرد دیگری است که باید با 

نفس و خودکارآمدی های اولیا و مربیان پیگیری شود. همچنین توجه به ارتقای عزتهمکاری انجمن
ی کوچک متناسب با استعدادشان، توصیه هانفس آنان از طریق موفقیتبردن اعتمادبه آموزان برای باالدانش

های مختلف ها و انجمنها، تشکیل گروهاین یشود. در کنار همهدیگری است که از این پژوهش حاصل می
جهت تقویت تعلق گروهی، در  ها درآموزان در آنورزشی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی برای عضویت دانش

 شود. ی وندالیسم منجر مینهایت به کاهش پدیده
صورت شود، اثر هریک از این متغیرهای مهم بر وندالیسم را بهبه محققان و پژوهشگران آینده پیشنهاد می

تواند می ،ساالن بر وندالیسمعنوان مثال، اثر خودنمایی یا اثر گروه همجداگانه مورد آزمون قرار دهند. به
صورت انفرادی و جمعی بر موضوعات پژوهشی جذابی برای تحقیقات آتی باشد. اثر هریک از این متغیرها به

توجهی تواند موضوعات جالبها نیز میدیگر مقاطع تحصیلی همچون مقطع ابتدایی و حتی دانشجویان دانشگاه
ها و یی همراه است. از جمله محدودیتهاشک هر تحقیقی با محدودیتهای آینده باشد. بیبرای پژوهش

آموزانی که رفتارهای دیگر، دانش بیانمشکالت این تحقیق، دشواری اثبات وندالیسم توسط محققان بود. به
سختی حاضر به همکاری با صورت شناخت درست، به سختی شناسایی شده و دردهند، بهوندالیستی انجام می

اطالعات پرسنلی مناسبی در مورد وضعیت خانوادگی، مالی و حاالت روحی براین، گروه پژوهشی بودند. عالوه
شان وجود ندارد. همچنین مدیران و معاونان پرورشی مدارس، تحصیلی یآموزان در پروندهو روانی این دانش

 وندالیسم و یشناسی و چه از لحاظ اشراف اطالعاتی، اغلب قادر به شناسایی پدیدهلحاظ سواد روانچه به
 جانبه با پژوهشگران نبودند.همکاری همه

 منابع
رسانی مدیریت پژوهشی و اطالع -آموزشی یفصلنامه (. بررسی وندالیسم شهری و عوامل مؤثر بر آن.1394اسدزاده، ا. )

 .109-127 (،11)3 .شهری نوین

های مؤثر بر گرایش به وندالیسم در فضاهای عمومی (. بررسی انگیزه1394و خداداد، م. ) ،اسماعیلی، ف.، نخعی، م.
همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در گرگان(.  موردی: شهر یشهری )نمونه

 فضاهای شهری، تبریز، شهرداری کالن شهر تبریز، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی.

موردی:  یشناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی )مطالعه(. تحلیل جامعه1394ارایی، ا.، و شربتیان، م. )بخ
 .21-48 (،2)4 .های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپژوهششهر مشهد(. کالن

شهر مشهد:  یحاشیه سال در 15-24(. بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم نوجوانان و جوانان 1383بهرامی مهنه، ف. )
اقتصاد و علوم  ی، دانشکده)س( ءکارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ینامه. پایانهای تلفنموردکاوی کیوسک

 اجتماعی.
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مطالعات امنیت . 1386گرایانه در استان مازندران (. عوامل مؤثر بر گرایش به رفتارهای تخریب1387حسنی، ع. )جان
 .11-46(، 16)1387 .اجتماعی

 ی(. عوامل مؤثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته1385و صالحی، ک. ) ،حجازی، ا.
 .219-232 (،22)6 .پژوهشی رفاه اجتماعی -علمی یفصلنامه)ره(.  امداد امام خمینی

آموزان پسر موردی: دانش یمطالعهشهر اهواز )(. بررسی عوامل مؤثر بر بروز وندالیسم در کالن1393زاده، ع. )حسین
اقتصاد  یکارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ینامهپایانمتوسطه ساکن در شهر اهواز(.  یدوره

 و علوم اجتماعی.

های شهری. (. بررسی و ارزیابی علل گرایش به رفتارهای وندالیستی در محیط1393و حسینی، س. ) ،خاکپور، ب.
 .49-72، (26)1393 .تخصصی دانش انتظامی خراسان رضوی -علمی یفصلنامه

تا  8(. وندالیسم: بررسی موردی عوامل مؤثر بر پیدایی رفتارهای وندالیستی در میان برخی پسران 1375رمضانی، ن. )
، دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد ینامهپایان آهن در جنوب شهر تهران.خطوط راه یحاشیه یسال ساکن منطقه 12

 اسالمی، واحد تهران مرکزی.

آموزان پسر شهرهای شیراز و (. بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با وندالیسم در بین دانش1387راد، ع. )عادلی
 شناسی.کارشناسی ارشد، شیراز: بخش جامعه ینامهپایانبوشهر. 

 ی(. بررسی تأثیر کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی )مطالعه1393و ابراهیمی، م. ) ،حسینی، س. ،علوی، س.
 .51-76 (،8)2 .جغرافیای انتظامی ینامهپژوهشموردی: شهر مشهد(. 

 .پژوهش اجتماعی(. شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی و رفتارهای وندالیستی جوانان. 1390و محمدی، ح. ) ،فتحی، س.
4(13 ،)171-157. 

 یه(. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بروز وندالیسم در مبلمان شهری )مطالع1395و قادری، ن. ) ،طاهونی، م. ،قنبری، ا.
 .569-586 (،4)4 .ریزی شهریهای جغرافیای برنامهپژوهشموردی: شهر تبریز(. 

 .شهرسال شهرستان دره 25تا  15وانان وندالیسم در بین ج یشناختی پدیده(. بررسی و تبیین جامعه1394کامرانی، آ. )
 پرداز پایتخت ایلیا.مدیران ایده یاستانبول، مؤسسه -المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیهکنفرانس بین

شناسی رفتارهای وندالیستی )مورد مطالعه: شناسی و شیوعگونه ی(. مطالعه1395و روشنایی، ع. ) ،کُردکریمی، ا.
(، 9)5 .پژوهشی( -شناسی معاصر )علمیهای جامعهپژوهشی یک همدان(. ناحیه یمتوسطه یآموزان دورهدانش

53-74. 

شهر لردگان(.  یساله 15-20 موردی: جوانان ی(. وندالیسم و جوانان )مطالعه1395و فرهمند، م.) ،کریمی منجرموئی، ی.
 .187-206 (،2)5 .فرهنگی -اجتماعی یمطالعات توسعه

آموزان در شهر (. ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی )خرابکارانه( دانش1393و حسینی، ن. ) ،یاری، ط.اهلل
 .53-67 ،(1)3 .فرهنگی-اجتماعی یمطالعات توسعهجوانرود استان کرمانشاه. 

  آن. :تهران .وندالیسم(. 1383محسنی تبریزی، ع. )
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مهندسی وتحلیل معیارهای انتخاب پُرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل. (. تجزیه1394و میرزاپورباباجان، ا. ) ،محمدپور، ع.
 .119-131 (،23)6 .مالی و مدیریت اوراق بهادار

آموزان بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در بین دانش(. سنجش میزان وندالیسم و 1384آباد، ا. )محمدی بلبان
 یکارشناسی ارشد، دانشکده ینامهپایان. 1383-84 شهر سنندج در سال تحصیلی ییک مقطع متوسطه یناحیه

 دانشگاه تبریز. ،علوم انسانی و اجتماعی

ساله )مورد مطالعه: جوانان شهر  15-25 نانی وندالیسم در بین جوا(. بررسی پدیده1392و حسینی، ب. ) ،محمدی، م.
 .1-24 (،20)6 .دانش انتظامی آذربایجان غربی ینامهفصل(. 1391، خوی

شناختی در بروز وندالیسم در بین پسران دبیرستانی (. بررسی عوامل جامعه1391و فرحناکی، آ. ) ،نوابخش، ف. ،مطلق، م.
 .188-173 (،35)9 .مطالعات علوم اجتماعی ایران(. 1389-90های شهر سنقر در سال موردی: دبیرستان ی)مطالعه

آموزان پسر به وندالیسم در محیط شناختی عوامل مؤثر بر گرایش دانش(. بررسی جامعه1392و ندری، س. ) ،مطلق، م.
 (،10)4 .شناختی جوانانمطالعات جامعه یمهنافصلآباد(. های شهرستان خرمموردی: دبیرستان یمدارس )مطالعه

136-117. 

دومین شهر مریوان.  ی(. عوامل مؤثر بر وندالیسم در مدارس متوسطه1396و ورزنده، ف. ) ،زارعی، ا. ،میرزایی، خ.
 المللی علوم اسالمی، تهران.بین یکنگره

(. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم )خرابکاری( در 1391و نیکخواه، ز. ) ،احمدی، س. ،میرفردی، ا.
 .185-206 (،3)23 .شناسی کاربردیجامعهآموزان دبیرستانی شهر یاسوج. بین دانش

جتماعی، کارشناسی ارشد، پژوهش ا ینامهپایان. علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان ی(. مطالعه1389نادری، آ. )
 .دانشگاه بوعلی سینای همدان

ی آموزان مقطع متوسطه(. عوامل مؤثر بر رفتار وندالیستی در میان دانش1391و حبیبیان، ب. ) ،سالمیان، س. ،نبوی، س.
(، 3)1 .فرهنگی -ی اجتماعیمطالعات توسعه ینامهفصلی کوت عبداهلل(. ی موردی: منطقه)مطالعه شهرستان اهواز

135-98. 

آموزان (. بررسی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش1390و براتیان، ع. ) ،ملتفت، ح. ،نبوی، س.
 .83-100(، 3)22 .شناسی کاربردیجامعهشهرستان ایذه.  یمقطع متوسطه

شناسی اجتماعی و فرهنگی مرتبط با (. بررسی تطبیقی عوامل روان1394و طبیبی، ف. ) ، ع.،رادعادلی ،نظریان، ن.
دانشگاهی شهرهای شیراز و بوشهر و لحاظ کردن آن در محتوای آموزان پسر مقطع پیشوندالیسم در بین دانش
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