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دهیچک
هـاي  وندالیسم یکی از عوامل نوظهور تأثیرگذار بر رشد مسـائل اجتمـاعی و آسـیب   ةپدید

کـار رفتـه و مبـین تمایـل بـه      بیمارگونـه بـه  ۀ شهري است که به مفهوم داشتن نوعی روحی
ــ ــب آگاهان ــومی اســت. در  ۀتخری ــات عم ــوال و متعلق ــن ام ــردي  ای ــا رویک ــژوهش ب پ

روش کـه بـه  شـده  ي و وندالیسم مطالعـه  گرپرخاشسبک زندگی باۀرابط،اختیشنجامعه
زنـان و  شـده آماري مطالعـه ۀساخته انجام شده است. جامعمحققۀنامپیمایشی و با پرسش

نفـر  714کـه از ایـن میـان    اسـت  و ازنـا  ،بروجـرد آبـاد،  شهرهاي خرمۀسال29- 15مردان 
هاي پژوهش با اسـتفاده از  اند. دادهاي انتخاب شدهمرحلهاي چندگیري خوشهروش نمونهبه

طرفـه تحلیـل شـدند. نتـایج     تحلیل واریـانس یـک  و بستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون هم
ي و وندالیسـم  گـر پرخـاش هاي سبک زندگی باآمده حاکی از آن بود که بین مؤلفهدستبه

عامـل در  تـرین  مهـم داري وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، مثبت و معنیۀرابط
ـ انه و وندالیسم قرارگرفتن در موقعیتگرپرخاشبروز رفتارهاي  هنجـار اسـت کـه    ههاي ناب

، سـبک  26/0ترتیـب مصـرف فرهنگـی    را داشته است و سپس به28/0ترین میزان بتا بیش
و وندالیسـم  ي گـر پرخـاش تـرین تـأثیر را بـر    بـیش 18/0و مـدیریت بـدن   ،21/0دگی زن
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انـه و  گرپرخـاش رفتارهـاي  %26. نتـایج حاصـل از تحلیـل مسـیر نشـان داد کـه       اندداشته
.کردمجموع متغیرهاي مستقل تبیینتوان با را میوندالیستی 

.ي، وندالیسمگرپرخاشسبک زندگی، :هاکلیدواژه

مه. مقد1
مهـاجرت  علـت و بـه زندگی شهريۀ شهرها و توسعروزافزونرشد و گسترشباامروزه

نشــینی، فراوانــی مشــکالت از روســتاها بــه شــهرهاي بــزرگ، افــزایش حاشــیهرویــه بــی
ـ   ،اجتماعی، شکاف طبقاتیـاقتصادي بسـیاري از  ۀ و تضعیف قیدوبنـدهاي اجتمـاعی دامن

مناسـبی  ۀزمینـ رو،اسـت. ازایـن  کیفی افزایش دادهی و لحاظ کمبهرا هاي اجتماعی آسیب
سـاخته  فـراهم  ،ویـژه بـراي قشـر جـوان    ، بهراکارانهبزهبروز رفتارهاي انحرافی وبراي

گوناگونی گذار را با تغییرات و تضادهاي سو جوامع درحالاست. تحوالت جهانی ازیک
عناصر مادي و غیرمـادي  رشد ناهماهنگعدم تطابق و،دیگرازسوياست وکردهروروبه

وجـود آورده اسـت.   اي را در ساختار اجتماعی بـه فرهنگ در این جوامع مشکالت عدیده
،(cultural lag)ینـدهایی چـون تـأخر فرهنگـی     ااز فرمتـأثر  حیث، مسائل اجتمـاعی ازاین

social)تضاد اجتماعی ،(anomie)هنجاري بی conflict)، و ازخودبیگانگی(alienation)به
تـر دیگر و در سـطحی وسـیع  ۀجنب. ازشودمنجر میهاي اجتماعی مدها و آسیبآپیبروز
ها نظمیشوند. این بیگسیختگی اجتماعی میو ازهمسازمانی بیجوامع دچار ۀتوسعنیز 
د. شومنجر میهاي اجتماعی ها و بحرانافزایش آسیبوتعادل اجتماعیخوردن برهمبه 

سـنتی بـه مدرنیسـم از ایـن     ۀتوسعه و گـذار از مرحلـ  درحاليکشورعنوانبهایران نیز
هـاي سـریع و وسـیعی در سـاختارهاي     دگرگـونی و تغییراتو بانیست قاعده مستثنی 
مواجـه اسـت   بـا ایـن تغییـرات    سـاختارهاي فرهنگـی و اجتمـاعی   ویژهاصلی خود، به

).7-8: 1387و دیگري (فاضل
هاي شـهري  یرگذار بر رشد مسائل اجتماعی و آسیبوندالیسم یکی از عوامل تأثة پدید
خصـوص در جوامـع مـدرن ظهـور و بـروز      عنوان یـک آسـیب اجتمـاعی، بـه    بهاست و 
هـا  اي یافته است. در جوامعی که نظام ثبت اطالعات دقیق و منظمی دارنـد، یافتـه  گسترده

اي از ایـن  هاي مختلف جامعه متحمل خسارت گستردهحاکی از آن است که ساالنه بخش
شـود کـه   مـی اشیائی گزینی ها دالر صرف تعمیر و جايو هرساله میلیونشوند میاقدامات 

مسـئوالن متـرو پـاریس فقـط در سـال      ،براي نمونهاند. ها آسیب وارد کردهها به آنوندال
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میلیـون  18هایی که مسافران مترو پاره کـرده بودنـد،   براي تعمیر و بازسازي صندلی1989
رانـی پـاریس نیـز شـکایت دارد کـه هـر سـال        انـد. شـرکت اتوبـوس   زینه کـرده فرانک ه

...هـا بـا تفنـگ و سـنگ و    اتوبـوس را در ایسـتگاه  ۀشیشـ 5000کـم  کاران دسـت خراب
هـا در  ). آمار و ارقـام مربـوط بـه تخریـب اتوبـوس     39: 1383تبریزي شکنند (محسنیمی

میلیون تومان بـه  300حدود 1386دهد که در سال ونقل شهر تهران نشان میلناوگان حم
عنوان رانی این رقم را بههاي شهري خسارت وارد شده است که مسئوالن اتوبوساتوبوس

میلیـون  750آهـن نیـز بـیش از    اند. همان سال در راهخسارت ناشی از وندالیسم ثبت کرده
ها نیز ها در دیگر حوزهیافتهاند.آسیب رسیده که از رده خارج شدههاقطارۀتومان به شیش

تـوجهی دارد درخورنشان از آن دارند که شدت و وسعت وندالیسم در ایران ابعاد جدي و
).90- 89: 1389(دغاقله و دیگري 

از تغییـرات سـریع   . ایـن پدیـده  جدیـد اسـت  ۀهاي جامعـ رويوندالیسم از کجة پدید
هـا، ناکـامی در رسـیدن بـه ایـن      مرج و تمایالت روزافـزون انسـان  واجتماعی، رشد هرج

کاران خرابکه شود ناشی میخشم و تنفري و تمایالت، احساس ازخودبیگانگی، اجحاف، 
ضعف و اختالل هنجاري در ساختار ة کنندبه اجتماع و محیط اطرافشان دارند که خود بیان

تـر مجـازات   فرهنگی و اجتماعی جامعه است. وندالیسم ازجمله جرایمـی اسـت کـه کـم    
دولـت،  بـه  خسارت بر تحمیل عالوههنجارشکنی این .وقی و کیفري درپی داشته استحق

آتی است. باتوجه به وضعیت جمعیتی ایران که بیش ۀ تر جامعمبین مشکالت مهم و بزرگ
دهند، این کشور ازجمله کشورهایی است کـه  از نیمی از جمعیت آن را جوانان تشکیل می

تـر  وندالیسـم اسـت کـه بـیش    ة ازجملـه پدیـد  هـاي اجتمـاعی زودرس،  آسیبدرمعرض
).3: 1384د (محمدي بلبالن آباد هاي آن نیز جوانان هستنوندال

لرسـتان ناشـی از   اسـتان رشـدگان یدستگتعـداد برخی از آمارهاي رسـمی، براساس
نفـر 8125و1380سالدرنفر10739بهنفر6655از1375سالدررویداد وندالیسم

رقـم  و دهـد یمـ نشـان درصـدي را  22ساله رشد نُهکه در این بازة دیرس1384سالدر
ی انحرافـ ي رفتارهادر قالب تبیینی موضوعاتبهپرداختن،نیبنابرا. استیتوجهدرخور

ـ بـروز نرخکاهشوي ریگشیپمنظور به ي وافـر تیـ اهمي داراخـود یی رفتارهـا نیچن
ـ ای بررسـ ،مـن یاوسـالم ۀجامعي سوبه، براي حرکتیطرفاز. است کـه ،رفتارهـا نی

ـ اهمگـر یدبعـد ،اسـت شـده جوانـان ونوجوانـان ازي اریبسریگدامنامروزه نیـ اتی
ازي اریبسـ کهاستگرانکنشی زندگازايبرههی جوانوی نوجواناست؛ زیرا پژوهش

ی زندگي بعدادواربهوگیرد میشکلآن درهنجارهنابوهنجارهبي رفتارهاوهاعادت
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شناسـند یمـ ی زندگسبکعنوانبهافرادچهآنشناخت،نیبنابرا. ابدییمي تسرزینهاآن
بـه ،یابـد میی تجلواستلیدخرفتارشاندرکههاآني هاشیگراوهادگاهیدکشفو

ي هـا افـت یرهوهاياستراتژنیتدووي کاربردي کارهاراهۀارائونظري،غنا و استحکام
بر ایـن اسـاس، سـؤال    .کندمیکمکافرادیزندگسبکاصالحوي ریگشیپاي درتازه

انـه و  گرپرخـاش رفتارهـاي  پژوهش این است: سبک زندگی چگونه بـر ایناساسی در
گذارد؟میوندالیستی جوانان تأثیر

تحقیقۀ. پیشین2
یعمـوم سـالمت بایزندگسبکارتباط«عنوانبارايا) مطالعه1385(همکارانویمیصم

ازپـیش ةشدرفتهیپذانیدانشجورا همۀ مطالعهنیاجامعۀ آماري در دادند.انجام» انیدانشجو
یلیتحصـ مقـاطع ازیکـ یدررانیایپزشکعلومدانشگاهدرکهدادند تشکیل می1384سال

رشیپـذ ازپیشوي مشغول به تحصیل بودنددکترو،ارشدیکارشناس،ی، کارشناسیکاردان
هکـ دادپـژوهش نشـان  جینتـا .نداشـتند تیمعلولومزمنيماریب،یرواناختاللدانشگاهدر

بنـابر استرسکنترلو ،یمنیااصولتیرعادن،یگارکشیسه،یتغذورزش،بایعمومسالمت
تیوضـع و،لیتحصـ محـل ةدانشـکد سـن، بـا وداشت داریمعنارتباطانیدانشجوجنس

یزنـدگ سـبک ابعـاد بایعمومسالمتبنابر این پژوهش، .نداشتدارارتباط معنیسکونت
نشان داد.داریمعنومعکوسۀرابط

اجتمـاعی مـؤثر بـر    ـبررسی عوامـل اقتصـادي  «عنوان با ) در تحقیقی 1378نیک اختر (
، بـه  »هـاي شـیراز  آمـوزان دبیرسـتان  کارانه در بین دانـش عنوان نوعی رفتار بزهکاري بهخراب
دهد جوانانی کـه بـا دوسـتان    هاي این پژوهش نشان می. یافتهه استوندالیسم پرداختۀمطالع

کارانـه افـزایش زیـادي    هاي خـراب ها در فعالیتاند میزان مشارکت آنکار معاشرت داشتهبزه
گذراندن اوقات فراغت ارتباط قـوي بـا   ةدهد که متغیر نحوداشته است. دیگر نتایج نشان می

هـاي  تـر از دختـران در فعالیـت   چنـین پسـران بـیش   نـۀ جوانـان دارد. هـم   کارارفتار خـراب 
کنند.کارانه مشارکت میخراب

عوامـل اجتمـاعی   » وندالیسـم و جوانـان  «بـا نـام  ) در پژوهشی 1395کریمی و فرهمند (
. نتایج حاصل از ایـن تحقیـق   را بررسی کردندمؤثر بر وندالیسم در میان جوانان شهر لردگان 

و ،کـار، ازخودبیگـانگی  متغیرهاي سن، وسایل ارتباط جمعی، رابطه با افراد بـزه نشان داد که
د.نالیسم داربا وندرابطۀ معناداري پیوند اجتماعی 
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هـاي  تحلیـل محتـواي دیوارنویسـی   «بـا نـام   در پژوهشی ) 1385فاطمه (مقصودي و بنی
صـورت  ندالیسـم بـه  به این نتیجه رسیدند که و» هاي درس دانشگاه شهید باهنر کرمانکالس

پذیرد و با بروز خشم علیـه  کار انجام میراهی و مشارکت اعضاي باند خرابگروهی و با هم
تـري در  به هر میزان کـه دانشـجویان مشـارکت بـیش    ویک مرجع قدرت گره خورده است 

اعمـال  ارتکاباحتمال ،و هنري داشته باشند،هاي فرهنگی، علمی، تفریحی، ورزشیفعالیت
آنان کاهش خواهد یافت.ۀگرانتخریب

عوامـل مـؤثر بـر گـرایش بـه رفتارهـاي       «) پژوهشی با عنـوان  1386حسنی (جان
نفـر از نوجوانـان و   500روش پیمـایش بـین   را به» گرایانه در استان مازندرانتخریب
کـه عـواملی   است . نتایج این تحقیق حاکی از آن ه استساله انجام داد10- 25جوانان 

فراغت، تحصیالت والدین، نوع شـغل و تـدین، ارتبـاط بـا     گذران اوقاتةچون نحو
ـپایگـاه اجتمـاعی  و ساالن، درآمد خانواده، نوع سـکونت، محـل سـکونت،    گروه هم

و درنهایت آزمون آماري رگرسیون چندمتغیره نشان است مؤثر رفتار اقتصادي در این 
، پایگـاه  23/0سـاالن  وه هـم ، ارتبـاط بـا گـر   27/0فراغـت  گذران اوقاتةداد که نحو

درصد از واریانس بر بروز رفتارهاي 11/0و محل سکونت 17/0اقتصادي ـاجتماعی
کند.وندالیستی را تبیین می

Finkelhorان (یجیآسـد ونکلهـر یف and Asdigian ـ ) ن1996 عنـوان بـا ی قـ یتحقدرزی
ـ نظرکـرد یروی/زنـدگ سـبک ي ورا: جوانـان شـدن یقرباني برازیآممخاطرهي هالفهؤم« ۀ ی

ـ فعالوی زندگسبکازیمیمفاهباکهاندداشتهآنبری سع» يعادي هاتیفعال ،يعـاد تی
یبررسـ بـه پـس شـود. مـی منجـر  جوانـان شدنیقربانبه کهبینی کنندرا پیشییاهخطر

بـا تنهانهالبتهدهد؛یمقرارخطرتیموقعدرراجوانانکهپرداختندی تیشخصي هایژگیو
بـا تـر شیبـ ي سـازگار بابلکه،يعادي هاتیفعالای یزندگسبکي هاسازوکارازاستفاده

ـ قربانهـاي یژگیوازسه گونه. بالقوهمجرماني هاواکنشوجواناني هازهیانگوازهاین انی
ـ نومای یکیزیفضعف: لیقبازي (ریپذبیآساند از:عبارتبالقوه ؛)یشـناخت رواني هـا يدی
بـا خصـومت ایـ ؛)یجنسـ تجـاوز ي بـرا زنجنس: لیقبازی (قربانایهدفازبردنلذت

ورنجـش موجـب اسـت ممکـن کـه ی گروهویقومي هاتیهوایرفتارهااهدافی نظیر
درمحققـان . دهدشیسازي را افزاقربانیپدیدة رویداد وشودخصومتآتش شدنروشن

ی ناکافاما،مهمي هاراهی زندگسبکۀینظري هانییتبکهانددهیرسجهینتنیابهقیتحقنیا
ـ قربانی تیشخصي هایژگیوآنی طکهاست کردهي پردازمفهومرا درمعـرض راهـا آنانی

هـاي لفـه ؤمبـه رای قربـان ایـ هـدف تناسبقیتحقنیادرهاآن. دهدیمقرارشدنیقربان
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کـه نـد اهدادنشانواندکردهمیتقسهدفباخصومتو،هدفازبردنلذت،يریپذبیآس
دري معنـادار ومسـتقل سـهم ،یزندگسبکي رهایمتغازمنفک» یقربانایهدفتناسب«
.داردشدنیقربانی نیبشیپوی کنندگنییتب

ـ آ«عنـوان باي گریدقیتحقدرپاولز وسونسون ـ آممخـاطره ی زنـدگ سـبک ای شـه یهمزی
ـ تعامـل است؟خطرناك ـ آممخـاطره ی زنـدگ سـبک وي فـرد یِبـاطن ي هـا شیگـرا نیب »زی

)Svensson and Pauwels بـه ی بـاطن ي هاشیگرابررا زیآممخاطرهی زندگسبکری) تأث2008
یی هـا آني بـرا ی زنـدگ سبکخطرکهاندگذاشتهنیابررافرضهاآن. اندهبررسی کردجرم

کـه ي افـراد ي بـرا کهیدرصورت.داردجرمبري ترمهمریتأث،دارندجرمبهي ادیزشیگراکه
دررشـدن یدرگي بـرا ی زندگسبکخطرکهاستفرض بر آن،دارندجرمبهی اندکشیگرا

ـ آممخـاطره ی زندگسبکریمتغکهنیابرعالوهی عن. یاستي اهیحاشایاندكجرم ی بررسـ زی
ـ اقاطعانـه قیتحقي هاافته. یاستشدهلحاظزینجرمبهی باطنشیگراریثأته،شد هیفرضـ نی
ارتکـابِ بـه ي قـو ایفیضعي فردلیتمابهی زندگسبکخطرریتأثکهکرده است دییتأرا 

دارنـد، جرمبهي اریبسلیتماکهي افرادي برای زندگسبککهی ن معنیبد. داردبستگی جرم
سـبک عامـل دارند،جرمبهي ترکملیتماکهي افرادي براوداردانحرافاتبري تريقوریتأث

.داردیکمریتأثی زندگ
Coughlinچنچ (یوونیکوگل and Vuchinich بـات یتجر«بـا نـام  ي امقالـه درزین)1996
را بررسـی  هسـال دهپسـر 194ی خـانوادگ اتیـ تجرب» پسـران ي کاربزهگسترشوی خانوادگ

ـ تجربیـاتی را  بتواننـد  اند تا کرده هـا را در  شـود پلـیس آن  کـه موجـب مـی   کننـد ینـ یبشیپ
ن،یوالـد ی انضباطوی بیتأداعمالفرزندان،ونیوالدروابطتیفیک. کندریدستگسالگی هفده

هـوش، واند پژوهشی اصلي رهایمتغخانوادهتوسطمشکالتکردنحلو،خانوادهساختار
. انـد نظـر گرفتـه شـده   آن دری کنترلعواملساالنهمباارتباطو ،یاجتماعـ ي  اقتصادگاهیپا
ییهـا خـانواده وي والدتکي هاخانوادهدرتجربهکسبکهاستدادهنشانقیتحقي هاافتهی

شـروع ی سـالگ چهاردهتاکهرا ییهايکاربزهخطر،داردحضوري نامادروي ناپدرآندرکه
ی سـالگ چهارده تا هفـده ازکهرا ییهايکارمیزان بزهاما،دهدیمشیافزادوبرابرتاشوندیم

نیبـ ي دارمعنـا ارتبـاط دهدیمنشانقیتحقجینتانیچنهم. دهدینمشیافزاندشویمشروع
ی ضـداجتماع ی تیشخصـ ي هایژگیووکاربزهساالنهمبافیضعارتباطبازیاد ي ریخطرپذ

مشـاهده  ییهـا خانوادهدرفقط خانوادهتوسط مشکالتکردنحلریتأث. دیده شدخانوادهدر
ی خـانوادگ راتیتأثمیرمستقیغتیماهوزمانجینتاوبودندي نامادراي یناپدري داراکهشد 

داد.نشانکارانهبزهرفتاري ریگشکلبررا
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ارچوب نظري تحقیقه. چ3
دهند و احسـاس  انه از خود نشان میگرپرخاشآمیز و ند که اعمال خشونتایها گروهوندال

کـاري  ي و خـراب گـر پرخـاش مهـم در ایجـاد   ةشـده دو انگیـز  عـدالتی درك اجحاف و بی
انـد کـه   یا گروهی دانسته،هاست. وندالیسم را حالت شدید جماعت، انبوههوندالۀگرانویران

گیرنـد و  دیگر قرار مـی تأثیر همصورت آنی تحتهدف بهنیافته و بیصورت تجمع سازمانبه
هاي شـهري یکـی از   کاريدهند. وندالیسم یا خرابگري انجام میتحرکات تخریبی و ویران

شدن شهر و درونیةزدشتابۀگام با رشد و توسعاست که هممعضالت و مشکالت جوامع 
).1390و دیگران وجود آمده است (نبويفرهنگ شهرنشینی در بین جوامع مختلف به

بیمارگونـه تعریـف   ۀ) وندالیسم را نـوعی روحیـ  Janoren) (1367:28پاتریس ژانورن (
هاي شـهري،  صندلی اتوبوسهاي عمومی، کند که به تخریب تأسیسات عمومی نظیر تلفنمی

اي را کـه در تمایـل بـه    و نظایر آن تمایل دارد. وي روحیـه ،هاي پست و تلگرافمترو، باجه
گـر یـا متمایـل بـه     ویـران ۀدارد روحیـ وجـود نابودي آثار هنري و تخریب امـوال عمـومی   

خواند.کاري (وندالیسم) میخراب
که دربارة مصـرف و سـبک زنـدگی    شناسی استگیرترین جامعهگمان پیو بییبوردریپ

دهـد و بـا   مصرف را جهـت مـی  » ذائقه یا سلیقه«زعم بوردیو درحقیقتسخن گفته است. به
هـا دائمـاً   هـا و مـنش  گیـرد. ذائقـه  هاي زندگی متفاوت شکل میگیري مصرف، سبکجهت

اي از کند و فارغ از هر نوع تعیـین مکـانیکی، مجموعـه   ها تبدیل میها را به اولویتضرورت
بخشـند.  هـاي زنـدگی را سـامان مـی    رفتـه) سـبک  هـم آورد که (رويها را فراهم میانتخاب
انجامـد، زیـرا   هاي زندگی متفاوت به بازتولیـد ذائقـه و مـنش مـی    همین سبک،دیگرازسوي

آموزند کـه چگونـه زنـدگی کننـد،     گران در آن میسبک زندگی همان فضایی است که کنش
رند.چیز را زیبا بشماو درنهایت چه،چیز را ارجح بدانندچه

هـا و تکاپوهـا بـر    مبـارزه در آن اي اجتماعی است که میدان عرصههر بنابه تعریف بوردیو، 
تعریـف و  هـا بـا اقالمـی    پذیرد. میدانها صورت میبه آنرسیدستسر منابع و منافع معین و 

از قبیـل: کاالهـاي فرهنگـی (سـبک زنـدگی)،      ،نـد اشوند که محل منازعه و مبارزهمشخص می
مسکن، تمایز و تشخص فرهنگی (تحصیل)، اشتغال، زمین، قدرت (سیاست)، طبقۀ اجتمـاعی،  

هـاي مختلـف بـراي تصـاحب     منزلت، یا هرچیز دیگري. با درنظرگرفتن حضور افراد در میدان
فضـایی  ،یجتمـاع ايک از افـراد در فضـا  یـ کـه هر دارد سرمایۀ مدنظر است که بوردیـو بـاور   

شـوند،  یشـناخته نمـ  یت در طبقۀ اجتمـاع یلۀ عضویوسهکنند. افراد بیرا اشغال میتیچندموقع
).1385شوند (استوتز ار دارند شناخته مییه در اختیکه از هر نوع سرمايلۀ مقداریوسهبلکه ب
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)،Hindelangندالنگ (یهرا )Life Style Exposure Theory(یشینمایزندگسبکۀ ینظر
ـ فعالازمدلنیا.انددادهتوسعه)Garofaloگاروفالو (و،)Gottfredsonگاتفردسون ( ي هـا تی

ی زنـدگ سـبک . کندیمبرقراررابطهافرادۀ روزاني هاتیفعالوشدنیقربانخطرنیبمجرمانه
ـ فعاللیقبازشوندیمریدرگهاآندرروزانهطوربهافرادکهییهاتیفعالبر ياجبـار ي هـا تی
)Obligatory(اري یاختو)Discretionary(ـ طورکـه همان. دارداشاره کولسـون  وبـو ی ل
)Le Beau and Coulson(انجـام دیباکهنداییهاتیفعالي اجباري هاتیفعال،اندکردهاشاره

ل عنـوان یدلنیهمبه،دهندیمانجامخواهدلبهراي اریاختي هاتیفعالافرادکهیدرحال،شوند
آندراریـ اختشـانس کهنامندیمي اریاخترای تیفعالدرواقع.دشوبه آنان اطالق میي اریاخت

ـ آندراجبارشانسکهنامندیمي اجباررای تیفعالوباشداجبارازترشیب ـ اختازتـر شیب اری
.)Chapin 1974: 37-38(باشد

Kennedyفـورد ( وي بر این مبنا کنـد  and Forde سـبک زنـدگی   نـوعی از ) 208 :1990
تیوضـع سـن، ت،یجنسـ سطحدرراهاتفاوتکهنیاکه ضمنکنند توصیف میرای شینما

ی قربـان در آن ي ریپذبیآسوروزمرهي هاتیفعالکند،یملحاظنژادو،خانوادهدرآمدتأهل،
پخـش مکـان وزماندری تصادفصورتبهشدنیقربانجه،یدرنت. اندههاي جنایی شدفعالیت

،نیبنـابرا . داردتر وجودبیشهاآندرخطرکهداردوجودی ساعاتومناطقبلکه،استنشده
خطـر کـه گـذارد یمریتأثی ساعاتوهامکاندرحضورزانیمبر،اوالًی زندگسبکي الگوها

کـه اسـت  رگـذار یتأثزیـ نی کسـان بـا ي همکاروعیشبر،ثانیاً؛استادیزهاآندرشدنیقربان
شوند.جرائمریدرگدارداحتمالترکمایترشیب

روزمرهي هاتیفعالوي انهیزممشخصاتکهستمبنانیابرفوردوي کندنظريمدل
جینتـا بـه وشـود یمـ ي سـپر يزیـ آممخاطرهی زندگسبکدرکهگذارد یمریتأثی زمانبر

ي رهـا یمتغکـه اندگفتههاآن. دشویممنجر ) شدنییجناي هاتیفعالی قربانلیقباز(میوخ
درکـه ی زمـان «يهـا کننـده نیـی تعتوانیمرای زندگسبکبهمربوطي رهایمتغوي انهیزم

جیم نتـا یرمسـتق یغطـور بـه کـه گرفـت نظـر در» شـود یمي سپرزیآممخاطرهي هاتیفعال
زنند.یمرقمرازیآممخاطره

نشـان راهاآنشدنیقرباناحتمالوافرادةروزمري هاتیفعالنیبۀرابطي اریبسمطالعات
خطـر کـه ییهامکاندرچگونهکهنیاودهندیمانجامافرادچهآن،در این مطالعات. اندداده
کـار بـا مطـابق . اسـت بررسـی شـده   ،کننـد یمـ رفتـار استادیزایکمهاآندرشدنیقربان

active(ر یدرگوایپوی زندگسبک،وولدرجوسامپسون lifestyle (زانیـ مشیافـزا قیـ طراز
. گـذارد یر مـ یتـأث شدنیقربانخطربرند،ارسانبیبالقوه آسطوربهکهییهامکاندرحضور
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مثالً؛دهدینمشیافزارافردشدنیقربانخطرضرورتاًریدرگوایپوی زندگسبکحال،نیباا
باشـد، داشتهسروکارادیزدارندآمدوشدجاآندرکهي افرادو،هاهیهمسان،یساکنبافرداگر

Wright and Decker(د شویمشدنیقرباناحتمالکاهشتعاملی باعثتیفعالنیا با.)1994
خطـر ریـ درگوایـ پوی زندگسبککهاندداشتهابرازی زندگسبکبهمربوطقاتیتحقکهنیا

سـبک نوعچهکهموضوعنیامعتبري حولپژوهشسنتاما،دهدیمشیافزاراشدنیقربان
است.نگرفتهشکلشودیمی انحرافرفتارنوعچهشیافزاباعثي ایزندگ

Kohenفلسـون ( وکـوهن سطتو(routine activities)يعادتیفعالۀینظر and Felson(
)Felson 1983 (سـه وسـتن یپهـم بـه ۀجینتجرمه،ینظرنیابامطابق. استشدهی دهسازمان

اهـداف وجود؛زهیانگي دارامجرمانحضوراحتمالایحضور: استمکانوزماندرعنصر
ـ نظردرمجرمانـه. رفتـار ازي ریجلـوگ ي بـرا ی کـاف ومجـرب محافظـان نبـود و؛مناسب ۀی

مرکـزِ دری زنـدگ سـبک ومدرسـه کـار، زمـان کـه اسـت آنبـر فرضي عادي هاتیفعال
ـ فعالی پراکندگعالوه،هبدارند.قرارجرمنرخی اصلي هاکنندهنییتع ازدوربـه کـه ییهـا تی

جـرم نـرخ جـه یدرنتودهـد یمـ شیافزاراجرموقوع امکانشوندیمانجامخانوادهوخانه
ـ درو،خانـه درونخانه،اطرافدري عادي هاتیفعالکهمیدارانتظارما. یابدیمشیافزا نیب

اسـت؛ تـر کمهاآندرشدنیقربانخطرکهردیبگشکلنینخستي هاگروهایخانوادهي اعضا
،کنـد دایـ پشیافزامحافظتسطحهرچهی عنیکنند.یمتیتقورامحافظتتیقابلهاآنرایز

کـه اسـت دادهنشـان فلسـون . یابدیمکاهششدنیقربانخطرومجرمانشدندهیداحتمال
ی) مالوی جان(شدنیقربانخطرخانواده،وخانهازدوري هاتیفعالدررشدنیدرگباچگونه

کـه کندیممشخصمدرني شهرهاکالندرروزمرهی زندگسازمان،نیبنابرا. یابدیمشیافزا
کهنیاایشوندجمعهمدوردیبامدبامطابقی زندگسبکو،دیخرمدرسه،کار،ي براافراد

جـرم نرخلیتحلي براکنددورخانهازراافرادکهی اجتماعروندهردرواقع،. شوندپراکنده
Felson(استمهم 1987: 667(.

انیـ مرقابـت ایـ خـرد وکالنی شناسجامعهانیمرقابتۀمسئلبا)Giddensدنز (یگ
سـروکار کنندیمدیتأکساختاربرکهییهادگاهیدبادارنددیتأکتیعاملبرکهییهادگاهید

اسـت. ی بازتـاب یاجتمـاع ي هاندیافري محورتیاهمبردیتأکدنزیگافتیرهی ژگیو. دارد
شـود  یمـ لیتبـد ی بازتـاب ة پـروژ بـه متندری سنتمابعدباتیترتونظم،گریدعبارتبه
).32: 1377دنزیگ(

لیتبـد روزمرهی زندگي عادانیجربهکهنداییکردارهادنزیگمنظرازی زندگي هاسبک
خـواه دلطیمحـ درکـنش ي هاوهیشو غذاخوردن،دن،یپوشلباسدرکهییهاانیجر؛اندشده
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ة نـد دهبازتـاب یی رفتارهـا نیچنکهشودیمادآوریاو. کنندیمجلوهگرانیدبامالقاتي برا
گـران یدبـه راخـودش گرکنشهاآنۀواسطبهکهیی رفتارهااست؛گرانکنشمدنظرِ»ِخود«

.یابدیمتیهوهاآنخاللازوکندیمی معرف
اعتبـار ویی رواانجامدیمنوجوامعدرفردي هانشیگزی چندگانگبهکهی عواملازی یک
ي بـاز هـا نشیگـز ی چنـدگانگ درفیـ ظروبـارز ی نقشـ تجربهنیا. استی انجیمباهتجرب

وهـا انجمـن کـارکرد ووجـود ،یجمعـ ارتبـاط ي هـا رسـانه نده،یفزاشدنیجهانبا. کندیم
وسـتن ینگرخواهانکههرکسگوشوچشمبهنهیزمهردرگوناگونومتعددي هاسازمان

شـخص برابـر درنشیگـز ي بـرا نـو ییهـا راهطبعاًاطالعاتنیهمورسد،یمباشددنیشن
).127: 1382دنزیگ(گذاردیم

ازکـه انـدازه همـان بـه اسـت ممکنی شخصتیهوبرساختنی،یهاتیموقعنیچندر
ورفتارهـا انتخـاب قیـ طراز،ردیـ گیمـ صـورت هنجـار هبـ ي هاانتخابوهاتیفعالقیطر
میمستقارتباطدری زندگسبکانتخابصورتنیادرکهدهدرخنیز هنجارهنابي هاتیفعال

ی واقعـ ی اجتمـاع ي هاگروهوشبکهجانیادر. ردیگیمقرارمجرمانهومنحرفانهي رفتارهابا
افـراد کـه ) اسـت کـرده استفادهکالنوخردسطحارتباطي براهاشبکهازدنزیگي (مجازای

تـر کـم یا ترشیبکهسازد یمرا مشخصی کسانباي همکاروعیش،شوندیمهاآنازي عضو
نیـی را تعیی هـا مکـان درحضـور امکـان ي همکارنیانوع. شوندجرائمریدرگدارداحتمال

وارد،هـا آندراطالعاتوافرادندازمتشکلهاشبکه. ندارسانبیآسبالقوهطوربهکهکند یم
ي هاشبکهدرچهآن. ردیگیمقرارهمگاناریاختدراستفادهي براوشودیمپرداختهو،ساخته
کـار بـه شانیاجتماعرفتاروتیهویی باززادرافرادۀ لیوسبهشودیملیوتحلهیتجزی اجتماع

ی تصـادف صـورت بـه هـا آندرواردشدنوهاشبکهنیاانتخابکهاستذکرانیشا. رودیم
ۀیـ و نظریسبک زنـدگ یشینماۀینظردرگاتفردسن و همکارانشکهگونههمانبلکه،یستن

ـ مازافراداند،کردهاشارهزینيعاديهاتیفعال ي بـرا راییهـا آن،یاجتمـاع ي هـا شـبکه انی
.)120:همان(باشند هیشبخودشانبهدیگرانازشیبکهکنندیمانتخابارتباطي برقرار
اسـت کـه بـا    » سبک زندگیبارةگیدنز درۀنظری«پژوهش برمبناي این ارچوب نظري هچ
» فعالیـت عـادي  ۀنظریـ «و گاروفالو و ،هیندلبرگ، گاتفردسن» نمایشیۀنظری«از برداريبهره

ارچوب نظـري  همعنی که ترکیبی از این سه نظریه چکوهن و فلسون تکمیل شده است. بدین
وکوهنوهمکاران،وگاتفردسوندنز،یگاتینظرازي ریگبهرهدهد. باتحقیق را تشکیل می

ی زنـدگ ي الگوهاشدنمدرنباعثسمیمدرنوتجددکهداشتانیبتوانیمگونهنیافلسون
ـ ادرکهاستی اجتماعي هابیآسومسائلشدنمدرننیاۀنیهزوشدهی اجتماع نـد یفرانی
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راخـود نظـر مدی زندگسبکشان،یهاتیفعالورفتارهاقیطرازجوانان. استآمدهوجودبه
درمعـرض رافـرد کهاستییهاسبکی انتخابیِزندگي هاسبکنیای گاهودهندیمشکل

وارتبـاط جـاد یاي بـرا در مـواقعی افـراد . دهـد یمها قرارآندیبازتولوی اجتماعي هابیآس
کننـد یمانتخابراییهاشبکهوافراددارند،روشیپکهییهاانتخابشماریبخاللازتعامل

ـ ا،دهـد یمـ قرار) شدنیقربان(بیآسدرمعرضراهاآنکهنیابرعالوهکه ـ نراامکـان نی زی
.کننددیبازتولرای انحرافي رفتارهاگر،کنشنقشنیز درهاآنخودکهکندیمفراهم

. مدل تحلیلی تحقیق4
شـده حـول محـور سـبک     هاي تجربـی انجـام  شده و پیشینههاي مطرحبا درنظرگرفتن نظریه

1ي و وندالیسـم شـهري، مـدل تحلیلـی مفـروض پـژوهش در شـکل        گرپرخاشزندگی و 
سـبک  . اسـت مـالك تحقیـق   ي و وندالیسـم متغیـرِ  گـر پرخاشده است. رفتارهاي شترسیم 
ـ      اسـت  بـین تحقیـق   پیشمتغیرِزندگی  ی، کـه داراي ابعـاد مصـرف فرهنگـی، فعالیـت فراغت

بـین سـبک   چنـین متغیـر پـیش   . هـم ستهاو پراکندگی فعالیت،مدیریت بدن، الگوي تغذیه
ـ  قرارگرفتن در موقعیت«اي تأثیر بر متغیر واسطهۀواسطزندگی به بـر متغیـر   »هنجـار ههـاي ناب

ي و وندالیسم تأثیرگذار است.گرپرخاشیعنی ،مالك تحقیق

متغیرهاي پژوهشۀ. مدل مفروض رابط1شکل 

ک زندگی
سب

فرهنگیمصرف

هاي فعالیت
فراغتاوقات

وقوع رفتارهاي 
ي و گرپرخاش

وندالیسم

درقرارگرفتن
مدیریت بدنهنجارنابههايموقعیت

الگوي تغذیه

غذا
پراکندگی 

هافعالیت
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و ي گـر پرخـاش سـبک زنـدگی و تـأثیر آن بـر     بارةبراساس مباحث نظري و تجربی در
مطرح شدند:صورتهاي پژوهش به این وندالیسم نوجوانان و جوانان، فرضیه

.داردوجودرابطهانه و وندالیستی جوانانگرپرخاشي رفتارهاوسبک زندگینیب. 1
رابطـه انه و وندالیستی جوانانگرپرخاشيرفتارهاهاي فرهنگی وبین مصرف فعالیت. 2
.داردوجود
رابطـه انه و وندالیستی جوانـان گرپرخاشيرفتارهاوفراغتاوقاتگذرانةنحونیب. 3
.داردوجود
.داردوجودرابطهانه و وندالیستی جوانانگرپرخاشي رفتارهاوبدنتیریمدنیب. 4
ـ دربـی یتخروي گـر پرخاشي رفتارهاوغذامصرفي الگونیب. 5 رابطـه جوانـان نیب
.داردوجود
ـ فعالی پراکنـدگ نیب. 6 رابطـه انـه و وندالیسـتی جوانـان   گرپرخـاش ي رفتارهـا وهـا تی
.داردوجود
انـه و وندالیسـتی   گرپرخـاش ي رفتارهـا وهنجـار هنابي هاتیموقعدرقرارگرفتننیب. 7

دارد.وجودرابطهجوانان

شناسی تحقیق. روش5
ماهیـت  لحـاظ  نظر زمانی مقطعی، بـه لحاظ اجرا از نوع پیمایش بوده، ازپژوهش بهاین طرح 

ـ . واحد مشـاهده و واحـد تحل  گر استلحاظ وسعت پهناو به،کاربردي ل فـرد اسـت. ابـزار    ی
پـژوهش شـامل   يآمـار ۀساخته بوده است. جامعکتبی محققۀنامگردآوري اطالعات پرسش

آبـاد،  خـرم سه شـهر اسـتان لرسـتان شـامل شـهرهاي      ۀسال29- 15نوجوانان و جوانان همۀ 
نفـر، بروجـرد   167473آبـاد  خـرم از جمعیـت آمـاريِ  .بـود 1394و ازنا در سـال  ،بروجرد

اي بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران و بـا فـرض       حجم نمونه،نفر22934و ازنا ،نفر104697
بـراي جلـوگیري از   ود شـ تعیین و نفر محاسبه d(650=05/0(قبولقابليریگنمونهيخطا

نامه تکمیل شد.پرسش714بادرنهایتو فتنفر افزایش یا700ریزش نمونه، این حجم به 
هـایی کـه متغیرهـاي تحقیـق را     ها سعی شد گویـه نامهاحراز اعتبار و پایایی پرسشبراي

امـر  انادتهاي تحقیقات پیشین استخراج شـوند یـا از نظـر محققـان و اسـ     سنجند از گویهمی
نظـر بـازبینی   صاحبانادتاز تنظیم و تکثیر نهایی، اسرا پیش ها مهناپرسشکمک گرفته شود. 

سـاخته اطمینـان حاصـل    محقـق ۀمناپرسشاز اعتبار صوري ،و پس از اعمال نظر آنانکردند 



13...وندالیسموي گرپرخاشبری زندگسبکریشناختی تأثجامعهبررسی

تحلیـل عـاملی تأییـدي    ۀوسـیل بـه هاهیگود. پس از تحلیل اعتبار صوري، اعتبار هریک از ش
تبـر  یی معهـا هیـ گوفقـط  ي مربوط به هریک از متغیرها، هاهیگوبررسی شد. در بررسی اعتبار 

ـ  .دار باشدها معنیاند که بار عاملی آنشناخته شده موردبررسـی، بـار   ۀباتوجه به حجـم نمون
ـ  30مـه بـر روي   ناپرسـش مالك معقول و مناسبی است. سـپس آن  3/0عاملی  ۀنفـر از نمون

نهـایی  ۀمـ ناپرسـش و شـد االت رفـع  ؤشد و نارسایی و ابهام موجـود در سـ  دهمدنظر، آزمو
منظـور سـنجش قابلیـت اعتمـاد ابـزار      گویان قرار گرفت. بـه اختیار پاسختحقیق تنظیم و در 

ت یـ ن واقعیايایگیري (پایایی)، از ضرایب آلفاي کرونباخ استفاده شده که نتایج آن گواندازه
.دارندیمناسبیساخته انسجام درونمحققۀمناپرسشاالت ؤکه ساست

تحقیقهاي متغیرهاي . نتایج تحلیل پایایی گویه1جدول 

متغیرها
آزمون اصلیآزمونپیش

ضریب آلفاي کرونباختعداد گویهضریب آلفاي کرونباختعداد گویه

855/0865/0مصرف فرهنگی
873/0873/0مدیریت بدن

975/01075/0هاي فراغتیفعالیت
665/0868/0الگوي تغذیه

545/0555/0هاپراکندگی فعالیت
1474/01675/0ي و وندالیسمگرپرخاش

قرارگرفتن در 
465/0475/0هنجارههاي نابموقعیت

نفـر از  367دهـد.  مـی شـده بـه هـر شـهر را نشـان      دادهتخصیصۀحجم نمون2جدول
نامـه  بـه پرسـش  ازنـا  از نفـر  71و ،بروجـرد از نفر 276آباد، خرمازگویان گروه نمونه پاسخ

دادند.نفر را تشکیل714اي به تعداد درمجموع حجم نمونهکه اند پاسخ داده

. تخصیص نمونه براي شهرهاي موردمطالعه2جدول 
شدهتکمیلۀنمونشدهدادهتخصیصۀنمونساله29- 15جمعیت شهر
آبادخرم

بروجرد
167473
104697

403
255

367
276

229346271ازنا
295104720714کل
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توصیفی تحقیقهاي . یافته6
درصـد  3/47گویـان  هاي توصیفی پژوهش حاکی از آن است که درمجموع از کل پاسخیافته
درصـد متأهـل   9/19هـا مجـرد و   درصد از آن1/80.انددرصد مرد بوده7/52ها زن و از آن
هـا نیـز   درصـد آن 4/39گویان داراي مـدرك متوسـطه و دیـپلم،    درصد پاسخ4/54اند. بوده

گویـان نیـز داراي   درصـد پاسـخ  2/6ود را کاردانی و کارشناسی اعالم کردند و تحصیالت خ
یا دکتري بودند.کارشناسی ارشدمدرك 
دهـد کـه مصـرف فرهنگـیِ    نشان می3هاي مربوط به ابعاد سبک زندگی در جدول داده

درصـد 5/3فقط و ،درصد در سطح زیاد7/30گویان در سطح متوسط، درصد از پاسخ8/65
گویـان  درصـد از پاسـخ  2/2هاي اوقات فراغت در بین تنهـا  . فعالیتقرار دارنددر سطح کم 

هاي اوقـات فراغـت را در حـد متوسـط اعـالم      ها فعالیتدرصد آن5/58زیاد بود که حدود
گویان مدیریت بدن خود را در سطح زیاد گـزارش  درصد از پاسخ7/1فقط چنین . همکردند

درصـد از  7/71درصد در سطح پـایین بیـان کردنـد.   57متوسط و درصد در حد41کردند، 
گویـان  درصد پاسـخ 2/56خود را در سطح متوسط گزارش کردند، ۀتغذیگویان الگوي پاسخ

درصـد از آن را زیـاد   3فقـط  و کردنـد خود را در سـطح پـایین اعـالم    ةهاي پراکندفعالیت
هـاي فرهنگـی بـا میـانگین    ف فعالیـت گزارش کردند. از بین ابعاد سبک زندگی، میزان مصر

تـرین شـاخص   عنـوان پـایین  ها بهر ابعاد گزارش شد. پراکندگی فعالیتدیگتر از بیش66/62
تـر  دهـد کـه جوانـان شـهرهاي موردمطالعـه بـیش      نشان می06/28سبک زندگی با میانگین 

است.پایینیها در سطح زان این فعالیتاما می،دهندهاي نامتمرکز انجام میفعالیت

هانمرات میانگین مؤلفهبرحسب ابعاد سبک زندگی، گزارشۀمقایس.3جدول 
میانگینزیادمتوسطکمابعاد سبک زندگی
مصرف فرهنگی

هاي فراغتفعالیت
مدیریت بدن
الگوي تغذیه

هاپراکندگی فعالیت

5/3
2/39
4/57
3/26
2/56

8/65
5/58
9/40
7/71
6/32

7/30
2/2
7/1
0/2
9/2

66/62
46/37
22/31
58/41
06/28

گویان براساس تکنیـک خـوداعترافی   پاسخ6/76حاکی از آن است که 4هاي جدول داده
ویـان  گپاسـخ درصد 23پردازند. ي و وندالیسم میگرپرخاشکه میزان کمی به اندابراز داشته

هـا عنـوان   درصـد از آن 4/0فقـط کننـد.  ي و تخریـب مـی  گرپرخاشنیز در سطح متوسطی 
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ي و وندالیسمشـان در سـطح بـاال بـوده اسـت. میـزان       گـر پرخـاش که سـطح ابـراز   اندکرده
هاست.تر از رفتارهاي تخریبی آنبیش95/26ي در بین جوانان با میانگین گرپرخاش

ي و وندالیسمگرپرخاشویان برحسب میزان ابراز گپاسخ. توزیع فراوانی و میانگین 4جدول 

درصدفراوانیي و وندالیسمگرپرخاشمیزان 
میانگین

ي گرپرخاش
وندالیسميگرپرخاشو وندالیسم

5476/76کم
1640/2354/2195/263/16متوسط
4/0زیاد
- 3714100کل

اند کـه  دهکرویان اظهار گپاسخدرصد 71دهد که نشان می5شده در جدول هاي ارائهداده
طـور متوسـط   ویان بـه گپاسخدرصد 4/21اند. هنجار قرار گرفتهههاي نابکم در موقعیتبسیار

اند.هنجار قرار گرفتههدرصد از آنان نیز زیاد در موقعیت ناب6/7و 

هنجارههاي نابویان برحسب میزان قرارگرفتن در موقعیتگپاسخ. توزیع فراوانی 5جدول 

درصدفراوانیمیزان
کلمیانگین 

هنجارههاي نابقرارگرفتن در موقعیت
5070/71کم

1534/2167/22متوسط
546/7زیاد
- 714100کل

آمـده از ایـن متغیـر تفـاوت     دسـت هـاي بـه  ، در ابعاد سبک زندگی و داده6طبق جدول 
دو شـهر دیگـر   از درصـد  7/46حال ازنـا بـا   شود، اما با اینچندانی بین شهرها مشاهده نمی

ي و وندالیسـم در بـین جوانـان    گـر پرخـاش . میـزان  دارددر سبک زنـدگی تري کممیانگین 
چنین نتایج جـدول فـوق حـاکی از آن اسـت کـه      تر از دو شهر دیگر است. همآباد بیشخرم

ـ تر از جوانان شهرهاي دیگر در موقعیتدرصد، بیش8/25آباد با جوانان خرم هنجـار  ههاي ناب
ي و گـر پرخـاش اي چـون  کارانـه تر درمعـرض رفتارهـاي بـزه   بیشدرنتیجهو اندتهگرفقرار 

گیرند.وندالیسم قرار می
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متغیر مالك در شهرهاي موردمطالعهةدرصدي وضعیت نمرۀ. مقایس6جدول 

متغیرها
شهرها

کل
ازنابروجردآبادخرم

45/4964/4972/4625/49سبک زندگی
66/2283/2046/1853/21وندالیسمي و گرپرخاش

88/2561/8183/2167/22هنجارههاي نابتقرارگرفتن در موقعی

هاي آن با متغیرزندگی) و مؤلفهبین (سبکبستگی بین متغیر پیشضرایب همبارةدر
ند. شـد بسـتگی پیرسـون تحلیـل    فرضیات اصلی این پژوهش از طریق آزمون هم،مالك

اصـلی ایـن   ۀحاکی از آن است که از مجموع هفـت فرضـی  7جدول ضرایب مندرج در
ي و وندالیسـم  گـر پرخاشهاي آن را با میزان لفهؤبین سبک زندگی و مۀتحقیق که رابط

بررسی کردند، ارتباط متغیرهاي سبک زندگی (کل)، مصرف فرهنگی، مـدیریت بـدن و   
دار بـود، ولـی ارتبـاط    ي و وندالیسـم معنـی  گـر پرخـاش ها بـا میـزان   پراکندگی فعالیت

ي و گـر پرخـاش هاي فراغتی و الگوي تغذیـه بـا میـزان    معناداري بین متغیرهاي فعالیت
وندالیسم مشاهده نشد.

وندالیسمويگرپرخاشبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل با ضرایب هم.7جدول 
ي و وندالیسمگرپرخاش

يداریسطح معنیبستگب همیضرمتغیرها
18/0002/0زندگی کلسبک 

000/0- 231/0مصرف فرهنگی
671/0- 021/0فعالیت اوقات فراغت

193/0001/0مدیریت بدن
011/0610/0الگوي تغذیه

هاپراکندگی فعالیت
نجارههاي نابهقرارگرفتن در موقعیت

092/0
283/0

001/0
000/0

انـه و وندالیسـتی جوانـان   گرپرخـاش ي رفتارهـا (کـل) و سبک زندگینیباول:ۀفرضی
.داردوجودرابطه

بـر  000/0داري و سطح معنـی 183/0بستگی پیرسون همة آزمون این رابطه از طریق آمار
محقـق داللـت دارد. براسـاس نتـایج     ۀییـد فرضـی  أرابطـه و ت نبـود بـر  صفر مبنـی ۀرد فرضی

بین متغیر سبک زنـدگی (کـل) و رفتارهـاي    درصد99توان گفت با احتمال آمده میدستبه
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کـه  توان گفـت  می،بستگی معناداري وجود دارد. بنابراینهمۀانه و وندالیستی رابطگرپرخاش
تـري دارد کـه   احتمال بـیش ،ها و ابعاد سبک زندگی شوندتر درگیر مؤلفههرچه جوانان بیش

183/0ین مقدار ضـریب پیرسـون   چنکنند. هماقدام انه و وندالیستی گرپرخاشهاي به فعالیت
شود.اول تأیید میۀفرضی،بستگی داللت دارد. بنابراینهمۀشدت رابطنسبی بودن بر ضعیف
رابطـه انه و وندالیسـتی جوانـان  گرپرخاشي رفتارهاویفرهنگمصرفنیبدوم:ۀفرضی

.داردوجود
000/0داري معنـی و سـطح  - 231/0بستگی پیرسـون  همة آزمون این رابطه از طریق آمار

محقـق داللـت دارد. براسـاس نتـایج     ۀییـد فرضـی  أرابطـه و ت نبود بر صفر مبنیۀبر رد فرضی
معنـاداري وجـود   ۀبین مقادیر این دو متغیر، رابطـ درصد99توان گفت در سطح اطمینان می

محاسبه شـده کـه   231/0بستگی بستگی بین این دو متغیر از طریق آزمون همهمۀدارد. رابط
انـه و  گرپرخـاش بستگی منفـی و معکـوس بـین مصـرف فرهنگـی و رفتارهـاي       گر همبیان

توان گفـت کـه بـا افـزایش میـزان مصـرف از کاالهـاي        دیگر، میعبارتوندالیستی است؛ به
یابد و عکس ایـن قضـیه   انه و وندالیستی کاهش میگرپرخاشفرهنگی میزان وقوع رفتارهاي 

شـده  مشـاهده بسـتگیِ بودن شدت همگر متوسطون بیاننیز صادق است. مقدار ضریب پیرس
شود.تأیید میمذکورۀفرضی،است. بنابراین

انـه و وندالیسـتی جوانـان   گرپرخاشي رفتارهاوفعالیت اوقات فراغتنی: بسومۀفرضی
دارد.وجودرابطه

671/0داري و سـطح معنـی  - 021/0بستگی پیرسـون  همة طریق آمارآزمون این رابطه از
اسـاس  محقـق داللـت دارد. بـر ایـن    ۀرابطـه و رد فرضـی  نبـود  بر صفر مبنیۀبر تأیید فرضی

ۀ سـوم فرضی،معناداري وجود ندارد. بنابراینۀتوان گفت در بین مقادیر این دو متغیر، رابطمی
شود.رد می

رابطـه انه و وندالیسـتی جوانـان  گرپرخاشي رفتارهاوبدنتیریمدنیبچهارم:ۀفرضی
دارد.دوجو

بـر  000/0داري و سطح معنـی 193/0بستگی پیرسون همة طریق آمارآزمون این رابطه از
تـوان  محقق داللت دارد. براساس نتایج مـی ۀیید فرضیأرابطه و تنبود بر رد فرضیه صفر مبنی

ۀمعناداري وجود دارد. رابطۀبین مقادیر این دو متغیر، رابطدرصد99گفت در سطح اطمینان 
گـر  محاسـبه شـده کـه بیـان    193/0بسـتگی  بستگی بین این دو متغیر از طریق آزمون همهم
انـه و وندالیسـتی   گرپرخـاش دار بین مصرف فرهنگـی و رفتارهـاي   بستگی مثبت و معنیهم



1398تابستاندوم،ةشماردهم،سال،فرهنگیپژوهیجامعه18

توان گفت با افزایش میـزان توجـه بـه مـدیریت بـدن در بـین جوانـان و        می،است. بنابراین
یابـد. مقـدار   انه و وندالیستی نیز افـزایش مـی  گرپرخاشارهاي ها به رفتنوجوانان، گرایش آن
مـوردنظر  ۀضعیف این رابطه است. لذا فرضـی بستگی نسبتاًگر شدت همضریب پیرسون بیان

شود.تأیید می
رابطـه انـه و وندالیسـتی جوانـان   گرپرخـاش ي رفتارهاوالگوي تغذیهنیبپنجم:ۀفرضی

دارد.وجود
بـر  610/0داري و سطح معنـی 011/0بستگی پیرسون همة طریق آمارآزمون این رابطه از

تـوان  اسـاس مـی  محقق داللت دارد. بر اینۀرابطه و رد فرضینبود بر صفر مبنیۀیید فرضیأت
پـنجم  ۀفرضی،معناداري وجود ندارد. بنابراینۀنتیجه گرفت در بین مقادیر این دو متغیر، رابط

شود.رد مینیز 
انـه و وندالیسـتی جوانـان   گرپرخـاش ي رفتارهاوهاتیفعالی پراکندگنیبششم:ۀفرضی

دارد.وجودرابطه
بـر  000/0داري و سطح معنـی 092/0بستگی پیرسون همة طریق آمارآزمون این رابطه از

توان گفت در سطح اطمینـان  ود رابطه داللت دارد. براساس نتایج مینببر صفر مبنیۀفرضیرد 
بستگی بین ایـن دو  همۀمعناداري وجود دارد. رابطۀدیر این دو متغیر، رابطبین مقادرصد 99

دار بستگی مثبـت و معنـی  گر هممحاسبه شده که بیان092/0بستگی طریق آزمون هممتغیر از
جاکـه شـدت   انه و وندالیستی است. امـا ازآن گرپرخاشها و رفتارهاي بین پراکندگی فعالیت

ۀفرضـی ،توان این رابطه را نادیده گرفت. بنـابراین می،است، بنابرایناین رابطه بسیار ضعیف 
شود.فوق رد می

انـه و  گرپرخـاش ي رفتارهـا وهنجـار هنابـ ي هاتیموقعدرقرارگرفتننیبهفتم:ۀفرضی
دارد.وجودرابطهوندالیستی جوانان

بـر  000/0داري و سطح معنـی 283/0بستگی پیرسون همة طریق آمارآزمون این رابطه از
تـوان  محقق داللت دارد. براساس نتایج مـی ۀیید فرضیأرابطه و تنبود بر صفر مبنیۀرد فرضی

معنـاداري وجـود دارد.   ۀبین مقـادیر ایـن دو متغیـر رابطـ    درصد99گفت در سطح اطمینان 
ر گـ محاسبه شده که بیان283/0بستگی طریق آزمون همبستگی بین این دو متغیر ازهمۀرابط
هنجار و رفتارهـاي  ههاي نابدار بین متغیرهاي قرارگرفتن در موقعیتبستگی مثبت و معنیهم

میـزان قرارگـرفتن در   قـدر ههرچـ تـوان گفـت   می،انه و وندالیستی است. بنابراینگرپرخاش
انـه و وندالیسـتی افـزایش    گرپرخـاش هنجار افزایش یابد، میـزان رفتارهـاي   ههاي نابموقعیت
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متوسط ایـن رابطـه اسـت. لـذا     بستگی نسبتاًگر شدت همقدار ضریب پیرسون بیانیابد. ممی
شود.موردنظر تأیید میۀفرضی

. آمار استنباطی7
ي و گـر پرخـاش یعنـی  ،تحقیـق ۀارتباط بین متغیرهاي جمعیتی با متغیر وابسـت 8در جدول 

. نتـایج نشـان   شـد هاي ناپارامتریک بررسی ویان با استفاده از آزمونگپاسخوندالیسم در میان 
بسـتگی  ي و وندالیسـم ضـریب هـم   گـر پرخاشۀکارانداد که بین سن و وقوع رفتارهاي بزه

داري اسـت.  مثبـت و معنـی  ۀبوده که حاکی از وجود رابطدرصد99در سطح اطمینان 16/0
در میـان افـرادي کـه    انه و وندالیستیگرپرخاشدهد میزان رفتارهاي نشان میFنتایج آزمون 

تفـاوت  تـري دارنـد  بـیش تحصـیالت  کـه  يافـراد بـا  ،تحصیالت پایین و متوسـطی دارنـد  
داري را بـین  اخـتالف معنـی  Tآزمون هاي. یافتهدداردرصد99داري در سطح اطمینان معنی

،دهـد نشـان نمـی  ستیانه و وندالیگرپرخاشهل از حیث ارتکاب رفتارهاي أافراد مجرد و مت
هـل اسـت.   أتر از افـراد مت در بین افراد مجرد بیشمیانگین نمرات این متغیر مالكهرچند که 

دهـد  انه و وندالیستی بین شهرهاي موردمطالعه نشان میگرپرخاشمیانگین رفتارهاي ۀمقایس
تالف اسـت و اخـ  84/20و در بروجـرد  ،46/18، در ازنـا  66/22آباد ایـن میـزان   که در خرم

لحـاظ آمـاري ایـن اخـتالف     اما بـه ،اندکی بین این سه شهر از حیث این رفتارها وجود دارد
دار نبود.شده معنیمشاهده

وندالیسمويگرپرخاشبررسی روابط متغیرهاي جمعیتی با .8جدول 
داريسطح معنیمقدار آزموننوع آزمونمتغیرها
000/0- 16/0پیرسونسن

000/0- 56/4مستقلTجنس
F06/6002/0تحلیل واریانس تحصیالت

67/1009/0مستقلTوضعیت تأهل
F23/2011/0تحلیل واریانس شهر محل سکونت

بین بر متغیر مالك از تحلیل رگرسـیون  متغیرهاي پیشهمۀ منظور بررسی تأثیر در ادامه به
آمـده، میـزان ضـریب    دستبهزمان استفاده شده است. باتوجه به نتایجروش همچندمتغیره به
از کـل میـزان   درصد22معنی که ، بدیناست22/0) براي مدل برابر با R2شده (تعیین تعدیل

،آباد، ازنـا ي و وندالیستی در بین نوجوانان و جوانان سه شهر خرمگرپرخاشوقوع رفتارهاي 
داري باتوجه به معنـی چنین . همکردبین تبیینتوان توسط این متغیرهاي پیشمیرا و بروجرد 
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درصـد 22) ایـن چهـار متغیـر درمجمـوع قادرنـد      =F)04/19F=,001/0Sigمقدار آزمون 
ي را تبیین کنند. براسـاس نتـایج مـدل بـرازش     گرپرخاشگرانه و تغییرات رفتارهاي تخریب

بـین  ارائه شده اسـت، از بـین متغیرهـاي پـیش    9رگرسیون، که نتایج آن در جدول ةشدداده
شده در تحلیل رگرسیون، متغیرهاي سبک زندگی (کل)، مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، وارد

هنجـار تـأثیر معنـاداري بـر رفتارهـاي      ههاي نابو قرارگرفتن در موقعیت،هاپراکندگی فعالیت
ي و وندالیسم داشتند. براساس ضـرایب تـأثیر رگرسـیونی، متغیـر قرارگـرفتن در      گرپرخاش
، سبک 266/0، مصرف فرهنگی با ضریب بتاي 282/0با ضریب بتاي هنجار ههاي نابموقعیت

ها و پراکندگی فعالیت184/0، مدیریت بدن با ضریب بتاي 216/0زندگی کل با ضریب بتاي 
انـد.  ي و وندالیسم داشتهگرپرخاشترین تأثیر را بر ابراز یشترتیب ببه045/0با ضریب بتاي 

هـاي  متغیرهـاي قرارگـرفتن در موقعیـت   ةیش در نمـر ازاي هـر واحـد افـزا   معنی که بهبدین
واریـانس  ،هـا هنجار، مصرف فرهنگی، سبک زندگی، مدیریت بدن و پراکنـدگی فعالیـت  هناب

کند.ي و وندالیسم نیز با ضرایب مذکور تغییر میگرپرخاشمتغیر رفتارهاي 
بین بر متغیر مالك. جدول ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهاي پیش9جدول

شدهمعیاربیضرانشدهمعیاربیراض
t

سطح
داريمعنی Bبتا(اریمعيخطا(Beta

ثابتمقدار
سبک زندگی

321/8
122/0

115/0
001/0

 -
216/0

620/9
987/10

000/0
001/0

مصرف فرهنگی
فعالیت فراغتی
مدیریت بدن
الگوي تغذیه
هاتپراکندگی فعالی

گرفتن در قرار
هنجارههاي نابموقعیت

425/0
625/0
023/0
302/0
250/0
122/0

032/0
020/0
037/0
021/0
032/0
003/0

266/0
041/0 -
184/0
023/0 -
045/0
282/0

235/18
864/13
983/8
634/6
230/11
567/15

000/0
610/0
000/0
331/0
002/0
000/0

47/0R=22/0R222/0R2Adj=04/19F=001/0Sig=

بـین بـر متغیـر مـالك از     تأثیرات مستقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي پـیش   دادن براي نشان
طورکـه در نمـودار   ارائه شده اسـت. همـان  2نمودار تحلیل مسیر استفاده شده که در نمودار 

ي و وندالیسـم تـأثیر  گرپرخاشصورت مستقیم بر متغیر متغیر سبک زندگی بهشود،دیده می
بوده است. متغیر سبک زنـدگی  21/0زندگی برابر با ه است. میزان تأثیر مستقیم سبکشتگذا
ـ  تأثیرگذاري بر متغیر قرارگـرفتن در موقعیـت  ۀواسطبه بـر  24/0هنجـار بـه میـزان    ههـاي ناب
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چنین میزان تأثیر مسـتقیم متغیـر قرارگـرفتن در    ي و وندالیسم تأثیرگذار است. همگرپرخاش
دهـد  بـوده کـه نشـان مـی    28/0برابر بـا  ي و وندالیسم گرپرخاشهنجار بر ههاي نابموقعیت

ي و گـر پرخاشهنجار، میزان ههاي نابازاي یک واحد تغییر در متغیر قرارگرفتن در موقعیتبه
مصـرف  ،واحد تغییر خواهـد یافـت. در بـین ابعـاد سـبک زنـدگی      28/0وندالیسم به میزان 
م داشـته اسـت و   ي و وندالیسـم تـأثیر مسـقی   گـر پرخـاش بـر متغیـر   26/0فرهنگی به میزان 

بـر  07/0هنجار نیز به میزان ههاي ناباي قرارگرفتن در موقعیتطریق متغیر واسطهچنین ازهم
ي و وندالیسـم  گـر پرخـاش متغیر مالك تأثیر غیرمستقیم دارد. تأثیر مستقیم مدیریت بدن بـر  

بـر متغیـر   13/0هنجـار  ههاي نابمتغیر قرارگرفتن در موقعیتۀواسطچنین بهو هماست 18/0
تـأثیر مسـتقیم و   04/0ها نیـز بـه میـزان    مالك تأثیر غیرمستقیم دارد. متغیر پراکندگی فعالیت

ي و وندالیسـم داشـته اسـت. متغیرهـاي فعالیـت      گـر پرخاشتأثیر غیرمستقیم بر متغیر 23/0
انـد.  دار از مـدل خـارج شـده   علت تأثیر کـم و غیرمعنـی  اوقات فراغت و الگوي تغذیه نیز به

.است26/0ي و وندالیسم گرپرخاشچنین میزان تأثیر کل سبک زندگی بر متغیر هم

. نمودار تعیین مسیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته (تحلیل مسیر)2شکل 

مصرف 
فرهنگی

هاي فعالیت
فراغتی

مدیریت بدن

الگوي تغذیه

پراکندگی 
هاتفعالی

قرارگرفتن در 
هاي موقعیت

هنجارهناب

ي گرپرخاش
و وندالیسم

سبک 
زندگی
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گیري. بحث و نتیجه8
و )individualis(شدن و گسترش شهرنشینی جوامع موجـب رشـد فردگرایـی    یند صنعتیافر

له باعـث شـده کـه تمایـل افـراد بـه       ئشده است و ایـن مسـ  (disidentification)ناشناختگی
ۀدیگر، تمـدن ماشـینی امـروزه باتوجـه بـه توسـع      سوي. ازاهمیت یابدشدن در زندگی دیده

جمعیـت  ۀرویـ چون رشـد بـی  مدهایی همآشهري نامنظم در کشورهاي جهان سوم، بروز پی
بسـتگی  اي کهنه و نو، تضعیف انسجام و هـم هشهري، تغییر سبک زندگی، درآمیختگی سنت

.اسـت دنبـال داشـته   شـده را بـه  هـاي روانـی و امیـال سـرکوب    ها، عقـده اجتماعی، شکست

دربرابـر واقعیـات اجتمـاعی    را باالخص نسل جوان وهاعصیان روزافزون انسان،دیگرسواز
شهري سرپیچی از قواعد حـاکم بـر   ۀمتأثر ساخته است. این معضالت و مشکالت در جامع

منفـی در افـراد   هـاي  واکنشصورت روابط اجتماعی و طغیان علیه نظم دستوري جامعه را به
هـاي ضـداجتماعی در   اي از این واکـنش گرانه نمونهرفتار تخریبیا وندالیسم که ایجاد کرده 

).532: 1367جوامع شهري است (خدایار 
شــناختی تــأثیر ســبک زنــدگی بــر رفتارهــاي پــژوهش بــا هــدف بررســی جامعــهایــن 
نوجوانان و جوانان صورت گرفت.ي و وندالیسم در بین گرپرخاش

بر وجود رابطه بین سبک زندگی و رفتارهـاي  اول تحقیق مبنیۀها، فرضیبراساس یافته
،معنـی کـه بـا تغییـر در سـبک زنـدگی افـراد       . به اینشدانه و وندالیستی تأیید گرپرخاش

هـاي زنـدگی و   د. نزد گیـدنز، تحـول سـبک   شوآنان نیز دچار تغییر میۀکارانبزهرفتارهاي 
خورنـد. او  دیگـر گـره مـی   واسطۀ بازتابندگی نهادي به یـک دگرگونی ساختاري مدرنیته به

. اسـت گستر و فرایند تغییر رسوم سـنتی معتقد است که ویژگی مدرنیته پویایی تأثیر جهان
کـه سـنت   رهـا شـوند   هـایی  تر از قید انتخـاب هرچه بیشد که افرادشومدرنیته سبب می

تـر  داد. بنـابراین، هرچـه نفـوذ و کشـش سـنت کـم      ها قرار میطور معمول در اختیار آنهب
تر برحسب تأثیرات متقابل و عوامل محلی و جهانی شود، و هرچه زندگی روزمره بیشمی

هـاي  گی خود را از میان گزینهشوند که سبک زندتر ناچار میشود، افراد بیشبازسازي می
چنـین  دلیل بازبودن زندگی اجتماعی امروزي و هـم مختلف انتخاب کنند. با این وصف، به

ازپـیش در سـاخت   هاي عمل و مراجع، انتخاب سبک زندگی بـیش علت تکثریابی زمینهبه
سـاس  ریزي و انتخاب براي زنـدگی برا یابد. برنامههاي روزمره اهمیت میاعمال و فعالیت

آیـد صورت طرح مرکزي ساختار هویـت شخصـی درمـی   رفته بههرفت،هاي بیرونیبازتاب
).1382(گیدنز 
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انـه و  گرپرخـاش بین مصرف فرهنگی و رفتارهـاي  هدوم که وجود معناداري رابطۀفرضی
یید شد؛ به ایـن معنـا کـه بـه نسـبت      أآمده تدستوندالیستی را مطرح کرده، براساس نتایج به

میزان مصرف کاالهاي فرهنگـی توسـط جوانـان، میـزان گـرایش آنـان بـه ارتکـاب         افزایش 
تـر  عکس. مصرف فرهنگی غالباً کـم ریابد و بگرانه و وندالیستی کاهش میرفتارهاي تخریب

کردن است و قدرت انتخـاب افـراد در ایـن زمینـه زیـاد      ها مستلزم هزینهانواع فعالیتۀاز بقی
بـیش از هرچیـز دیگـر در    ،که از عناصر سازندة سبک زنـدگی اسـت  ،عالوه قریحهاست. به

کـه  کنـد. دیـدگاه بوردیـو دربـارة ایـن     دادن فعالیت و مصرف فرهنگی بروز مـی الگوي انجام
کننـد، سـبب شـده    طبقات باال خود را با استفاده از فرهنگ متعالی از بقیۀ طبقات متمـایز مـی  

ـ  است تا بسیاري از پژوهش ). لـذا  127:1382ا دوبـاره بیازماینـد (فاضـلی   وي رۀگـران نظری
و ایـن  مرتبط خواهـد کـرد   سبک خود همرا با افراد محصوالت فرهنگی افراد مصرف میزان 

گرانـه و وندالیسـتی اثرگـذار اسـت. پـژوهش      رفتارهـاي تخریـب  اقـدام بـه   امر بر احتمـال  
سو است.ق همهاي این تحقی) با یافته1385فاطمه (گرفته توسط مقصودي و بنیصورت

دار میان مـدیریت بـدن و رفتارهـاي    معنیۀوجود رابطشد، یید أتآن نیز که ،سومۀفرضی
یاساسـ يهـا از ابـزار یکیگیدنز، کنترل منظم بدن ةعقیدانه و وندالیستی است. بهگرپرخاش

ـ از هوینـ یت معیـ آن رواۀلیوسـ است که شـخص بـه   دارد و یرا محفـوظ مـ  یت شخصـ ی
يدرمعـرض تماشـا  «ت یـ ن روایهمـ يش ثابت از ورایوبکميطرزز بهین»خود«حال نیدرع

یکـه بـه محملـ   بر آن، عالوهيات ظاهریها و خصوصیژگیو،بنابراین». ردیگیگران قرار مید
ز مبـدل گشـته و   یـ ژ نیکسب منزلت و پرستيبرايالهیبه وس،ل شدهیت تبدیکسب هويبرا

شود. کسـب هویـت و   یل میروزمره تبدیاز زندگيعاديابه جلوه» ش خودینما«جه یدر نت
هـا و هنجارهـاي جامعـه بـه     شده از جانـب ارزش هاي متداول و پذیرفتهمنزلت از طریق راه

هـاي  امـا زمـانی کـه افـراد راه    ،دشومیمنجر نوا با هنجارهاي اجتماعی پدیدآمدن افرادي هم
دیگـر از  عبارتیا به،ندکنمیغیرمعمول و غیرمتعارف را براي کسب هویت و منزلت انتخاب

کنند، پـرداختن بـه بـدن    هنجار براي کسب هویت و منزلت استفاده میههاي نابفعالیتةحوز
گیرد.کارانه قرار میهاي بزهدرراستاي فعالیت
دار بـین  مسـتقیم و معنـی  ۀبـر وجـود رابطـ   بعدي تحقیـق مبنـی  ۀها، فرضیبراساس یافته
. کـوهن و فلسـون   شـد انـه و وندالیسـتی تأییـد    گرپرخـاش رهاي ها و رفتاپراکندگی فعالیت

شـدن افـراد   به درگیـر ،هاي عادي و متمرکزها برخالف فعالیتمعتقدند که پراکندگی فعالیت
فرض بـر آن اسـت کـه    ،هاي عاديفعالیتۀد. در نظریشومیمنجر کارانه هاي بزهدر فعالیت

هـاي اصـلی نـرخ جـرم قـرار دارنـد.       کنندهنزمان کار، مدرسه و سبک زندگی در مرکزِ تعیی
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شـوند امکـان جـرم و    هایی که به دور از خانه و خانواده انجام میعالوه، پراکندگی فعالیتهب
دهـد و و درنتیجـه نـرخ    انه و وندالیستی را افزایش میگرپرخاشهاي شدن در فعالیتدرگیر

و در بـین اعضـاي   ،درون خانـه هاي عـادي در اطـراف خانـه،    یابد. فعالیتجرم افزایش می
زیـرا  ،تـر اسـت  ها کـم شدن در آنگیرد و خطر قربانیهاي نخستین شکل میخانواده یا گروه

کنند. یعنی هرچـه سـطح محافظـت افـزایش پیـدا کنـد       ها قابلیت محافظت را تقویت میآن
سون نشـان  یابد. فلشدن کاهش میکارانه و خطر قربانیهاي بزهاحتمال درگیرشدن در فعالیت

شـدن  هاي دور از خانه و خانواده خطر قربـانی داده است که چگونه با درگیرشدن در فعالیت
هر روند اجتمـاعی  «درواقع، یابد. کارانه افزایش میهاي بزهشدن در فعالیتو درنهایت درگیر

».که افراد را از خانه دور کند براي تحلیل نرخ جرم مهم است
هـاي  دار بـین قرارگـرفتن در موقعیـت   معنـی ۀوجـود رابطـ  شـد،  یید أکه ت،نهاییۀفرضی

و،انه و وندالیسـتی اسـت. بنـابر نظـر گاتفردسـن، فلسـون      گرپرخاشهنجار و رفتارهاي هناب
انـد،  اشاره کرده»عاديهايفعالیتۀنظری«و»زندگیسبکنمایشیۀنظری«همکارانش که در 

کننـد کـه   را براي برقراري ارتباط انتخاب مـی هاییهاي اجتماعی، آنگران از میان شبکهکنش
هـاي  به خودشان شبیه باشند. بنابراین، جوانان با قرارگرفتن در ایـن موقعیـت  دیگرانبیش از 

تـر احتمـال ارتکـاب رفتارهـاي     هـا بـیش  شـوند و قربـانی  تـر قربـانی مـی   هنجار راحـت هناب
در ارتباط با مجرمـان اسـت. ایـن    شان انه و وندالیستی را دارند، زیرا سبک زندگیگرپرخاش

است.سو) هم1378اختر () و نیک1395ها با نتایج پژوهش کریمی و فرهمند (یافته
که هـر  اندشد موضوعاتیگفته هاي آن ی و مؤلفهگسبک زندبارةمقاله دراین چه در آن

ر نـد. د اتحـول وطـور دائـم و نـامتعین درحـال تغییـر     روز در کشاکش سنت و مدرنیته به
گستر و فرایند تغییر رسـوم  گیدنز معتقد است که ویژگی مدرنیته پویایی تأثیر جهانبارهاین

نـد کـه در سـبک زنـدگی     اگران انسانی، جوانان ازجملـه افـرادي  . در بین کنشاستسنتی
هـاي  گران در فعل و انفعاالت هویتی خود، درمعـرض انتخـاب  تر از سایر کنشخود، بیش

تر از قیـد  د که افراد هرچه بیششوزعم گیدنز، مدرنیته سبب میرند. بهگیگوناگون قرار می
ترتیـب  داد رها شوند و بـدین ها قرار میطور معمول در اختیار آنهایی که سنت بهانتخاب
کـه داراي  دلیـل آن دهـد و بـه  ممکن قرار میهايانتخابرودروي تنوع غامضی از «فرد را 

هـایی  دهد تا وي را در گـزینش چندان کمکی به فرد ارائه نمیاي است، کیفیتی غیرشالوده
بینـد و  شناختی فرد آسیب مـی در این میان امنیت هستی». که باید به عمل آورد یاري دهد

ساالن و کسب هویـت مـدنظر خـود از ارتکـاب     یابی به افتخار در بین همفرد براي دست
ورزد. ارانـه یـا مجرمانـه اجتنـاب نمـی     کنوع رفتاري ازجمله رفتارهاي انحرافـی، بـزه  هیچ
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درصـدي سـبک   26. تـأثیر کلـی   کـرد شده نیز این فرضیه را تأیید هاي پژوهش انجامیافته
گـران جـوان در   کل کنشباانه و وندالیستی وقتی که گرپرخاشزندگی بر وقوع رفتارهاي 

ر گذران امـور  گران د. این کنشدرخورتوجه استشود نسبتاًموردمطالعه مقایسه میۀجامع
ها ممکن است هاي زیادي بزنند که برخی از آنزندگی خود ممکن است دست به انتخاب

آورند که فقـط بخشـی از آن مربـوط بـه     و الگویی را پدید مینباشد باور گیدنز تصادفی به
شـود و فـرد را از ایـن    نمایی بـراي کـنش مـی   ساختاریافته راهۀ . این مجموعاستمصرف

هـاي  رهانـد. از بـین مؤلفـه   گیرد مـی بتصمیمباشد آگاهانهلحظه مجبورمعضل که در هر
هـا ارتبـاط   بدن و پراکندگی فعالیتمدیریتو فرهنگیمحصوالتسبک زندگی، مصرف

هـا در  انه و وندالیستی جوانان نشـان دادنـد. ایـن مؤلفـه    گرپرخاشداري با رفتارهاي معنی
تبـدیل روزمـره زنـدگی عـادي جریانبهکهنداکردارهاییگیدنز رفتارها ودستگاه نظري

، هاي مختلف، مصرف محصوالت فرهنگـی مکان، پوشیدنلباسدرکههاییجریان؛اندشده
چنـین . کننـد مـی جلـوه دیگـران بـا مالقـات بـراي خـواه دلمحیطدرکنشهايشیوهو 

گرکنشهاآنۀواسطبهکهرفتارهایی؛ استگرانکنشمدنظرِخوددةدهنبازتابرفتارهایی
سـبک  ۀمطابق با نظری.یابدمیهویتهاآنخاللازوکندمیمعرفیدیگرانبهراخودش

کـوهن و فلسـون نیـز    عـادي هايفعالیتۀنظریزندگی نمایشی گاتفردسون و همکاران و
هاي اجتماعی، کسـانی را بـراي برقـراري ارتبـاط انتخـاب      که افراد از میان شبکهعلت این

هـاي ارتبـاطی مـورد    به خودشان شبیه باشند و درنهایت شـبکه دیگران که بیش از کنند می
شان را به دیگـران معرفـی   دهند، براي این است که سبک زندگیخود را تشکیل میۀعالق

ممکـن  کننـد  هاي ارتباطی که انتخاب میها یا شبکهحلقهۀواسطکنند. این سبک زندگی به
هـاي اجتمـاعی شـود؛    یا درگیر تولیـد و بازتولیـد آسـیب   منجر شودبه زندگی سالم است 

ارتکـاب  ةدر حـوز ممکـن اسـت   هـا  هـا و بعضـی شـبکه   چراکه انتخاب برخـی فعالیـت  
گیرد.هنجار قرار ههاي نابفعالیت
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