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 چکيده
 نوین، هایفناوری فرهنگي، و اجتماعي هایسرمایهی پژوهش بررسي رابطهاین هدف از انجام 

پژوهش  یهع. جامباشدميآموزان دبيرستاني گری در دانشتخریب به گرایش با تجنسي و بستگيدل

تعداد  ایگيری خوشهمتوسطه استان کرمان بود. با استفاده از نمونه یهآموزان دورشامل تمامي دانش

 عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر( به 902نفر( و جيرفتي ) 909)آموزان کرماني نفر از دانش 601

فرهنگي، استفاده از  یسرمایهگری، گرایش به تخریب یهساختبا استفاده از ابزارهای محقق

گردآوری  هاساالن، دادهبستگي والدین و همدل استاندارد سبک یهنامهای نوین و پرسشفناوری

ت مثبت صورهای نوین ارتباطي بهکه صرفاً دو متغير استفاده از فناوری ها نشان دادشد. تحليل داده

نين، تمام چگذارد. همآموزان اثر ميیش دانشصورت منفي، مستقيماً بر گرابستگي به والدین بهو دل

تأثير بر  یهت( با واسطجنسي و بستگيدل نوین، هایفناوری فرهنگي، یسرمایهزاد )متغيرهای برون

ر اثر گگری تأثير بگذارند. دیگر نتایج نيز بيانتوانند بر گرایش به تخریباجتماعي مي یهسرمای

های برآمده از دو شهر کرمان و جيرفت بود. در بوم اجتماعي و تفاوت بين مدلگر زیستتعدیل

 .شوندميها به بحث گذاشته ادامه با توجه به مباني نظری و تحقيقات پيشين، یافته

 نوین  هایبستگي، فناوریاجتماعي، دل یهفرهنگي، سرمای یسرمایهگری، تخریب :کليدي هايواژه
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 مقدمه

 ها که برخي از آن ندیبانگرجوامع امروز با مشکالت و معضالت اجتماعي متعددی دست به 

این رفتارهای  ازجمله 6گریشود. تخریبرفتاری یا رفتارهای انحرافي نمایان ميصورت کجبه

ن و امحققگری از سوی افزایش است. تخریب در حالاجتماعي انحرافي است که وقوع آن 

معطوف به تخریب و  هایعنوان رفتاربه، های اجتماعيانحرافات و آسيب یهحوز نظرانصاحب

؛ سازمان 6969)محسني تبریزی،  است شده تعریف خرابکاری اموال، تأسيسات و متعلقات عمومي

 هگری عمدتاً نوجوانان هستند و از این حيث، این پدید(. مرتکبان تخریب2069، 2امور قضایي امریکا

های گری در بافتتخریب(. 6969آورد )محسني تبریزی،  حساببهتوان نوعي بزهکاری نيز را مي

ها، ها، مدارس و ورزشگاهها، کتابخانهرکهای شهری، پامختلفي ممکن است اتفاق بيفتد. محيط

عمدی افراد  آسيب در معرض گر بوده است. مدارس نيز هميشهافراد تخریب همواره جوالنگاه

گيرد. آموزان صورت ميها توسط دانشای از این آسيبقسمت عمده د.نگيرگر قرار ميتخریب

موالي مانند در، دیوار، ميز و صندلي مدرسه، به تخریب اموال بيرون از ا جزبهگری تخریب یهدامن

های کالني که صرف جبران آن این معضل، عالوه بر هزینه. دیابوسعت ميمحيط آموزشي نيز 

والن نيز شده و انسجام اجتماعي را با تهدید مواجه ؤشود، موجب ناراحتي رواني مردم و مسمي

خسارت از طرف کودکان  جادیو ا گریبیگفت که تخر توانيدرمجموع م(. 2006 ،9مارتسازد )مي

 اریي(. بس6966پور، درآمده است )روشن يحاد اجتماع یمسأله کیصورت و نوجوانان، امروز به

ای برای رفتار بزهکارانه است و از اموال، مقدمه بیمعتقدند که تخر ياز متخصصان علوم اجتماع

(. وقوع و 6969 زی،یتبر ي)محسن کنديم دايپ تریشيب تياهم گریبیتخر یدهیجهت، پد نیا

را برای جامعه  يهای فراوانکند و خسارت جادیاختالل ا يدر نظم عموم توانديم دهیپد نیتکرار ا

 منتشرشدهای رایج در جهان است و طبق آمار گری پدیدهتخریب(. 6932 ،ندری و مطلق) آورد باربه

تار بين ميزان این رف یتانيابر، فنالند و متحده ایاالتهای رسمي در کشورهایي مانند از بعضي سازمان

( و البته در بين نوجوانان نيز بسيار 2062و همکاران،  9است )اروستي شدهگزارشدرصد  62تا  2

 بر مؤثر عوامل که دارد بر این اساس، ضرورت (.6936کوناني، منصورآبادی و احمدی، )است  شایع

 .شود شناسایي رفتارها گونهاین بروز

و  گریبه تبيين تخریب اند کهتالش کردهشناسان شناسان و روانجامعهاخير،  یهطي چند ده

 ترینمهمگری، تخریب یههای مختلف بپردازند. دربارشناسایي علل وقوع آن در حوزه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Vandalism  
2- U.S. Department of Justice 

3- Marte  

4- Ervasti 
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 یاجتماعي دورکيم، نظریه 6آنومي یشامل نظریهاند های نظری که تاکنون استفاده شدهچارچوب

 و افتراقي کلوارد نامشروع هایفرصت یه، نظری2رابرت مرتن« ساخت اجتماعي»آنومي مبتني بر 

 نشينيهم یه، نظری1هيرشي 5اجتماعي کنترل یه، نظری9آنومي خانواده ویليام گود یه، نظری9اوهلين

 یه، نظری66آگينو 60فشار عمومي یه، نظری3بيگانگي فلکسهای ، نظریه6ساترلند ادوین 2افتراقي

فرهنگ و انتقال فرهنگي است )برای نمونه در زني، خردههای برچسب، نظریه62شناختي ساچاربوم

؛ از 6932؛ مطلق و ندری، 6936؛ ميرفردی، احمدی و نيکخواه، 6923تحقيقات سهامي و احمدی، 

 گرفته شده است(.ها بهرهبرخي نظریه

رافات و ها برای تبيين انحتوان نتيجه گرفت که این نظریه، ميگفتهپيشهای به نظریه ا نگاهب

گری، به موضوعات مشترکي ـ البته با تعابيری نسبتاً متفاوت ـ مثل تأثير پيوندهای ویژه تخریببه

تعامالت در پذیری، وجود انسجام و یگانگي با جامعه، اعتماد اجتماعي، کيفيت اجتماعي، جامعه

پذیری و رعایت هنجارهای اجتماعي توجه دارند. این نقاط مشترک، وليتؤهای اجتماعي، مسشبکه

ای جامع و در عين حال مشترک برای بررسي انحرافات اجتماعي را لزوم استفاده از دیدگاه یا نظریه

 یکپارچه طریق زا 69اجتماعي یهسرمای یههای اخير، نظریسال سازد. خوشبختانه درنمایان مي

 شناختي فراهمجهت انجام مطالعات جرم را جامع و وسيع دیدگاهي شناختي،جرم هاینظریه ساختن

 باعث کهنحوی به (.6332 کارتي،مک و هاگان ؛2002 ،69مارتين و هاگان، کارتي،مک) است آورده

 (.625: 2001، 65وکيویوری سلمي)شود مي و بزهکاری جرم علل از بهتر درک و ترعميق دید ایجاد

 در نظریه این شده که امروزه باعث اجتماعي یسرمایه مفهوم بودن کليدی و مناسب تبييني قابليت

 مفهوم (. البته کاربرد2002 ،61کووِن و آدلر) پيدا کند ایویژه جایگاه شناختيجامعه ادبيات علمي

ختالف آن ا تعریف درفته گر خود به متفاوتي معاني بسيار های مختلفحوزه اجتماعي در یسرمایه

گامان طرح ( از پيش6963. بوردیو )(2009 ،62الی، پيکز و سِویج)نظرهایي نيز بروز کرده است 

 کنديم تعریف بالقوه یا واقعي منابع از ایمجموعه عنواناجتماعي، این مفهوم را به یهسرمای یهنظری

این  .است گرفته جای گروه، یک در متقابل آشنایي اجتماعيِ یا عامالن بازیگران ميان روابط در که

 بين و درون در همکارانه هایفعاليت که دارد ادراکاتي اشاره و هنجارها ها،شبکه چنين بهمفهوم، هم

 غيررسمي هنجار یک اجتماعي یسرمایه (.99 :2006 ،66هالیول) کندمي تسهيل را افراد هایگروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Social Anomie  
2- Robert Merton  
3- Kluvard & Ohlin  
4- William Goode  
5- Social control theory  
6- Hirschi  
7- differential Companion  
8- Sutherland   
9- Felex  

10- general strain  
11- Agnew  
12- Suchar  
13- social capital   
14- McCarthy, Hagan & Martin  
15- Salmi & Kivivuori  
16- Adler & Kwon  
17- Li, Picks & Savage  
18- Helliwell 
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 (. 66: 6965دهد )فوکویاما، مي افزایش را فرد چند یا دو بين همکاری که است شواهد بر مبتني

 ردف یک که است این اجتماعي یهسرمای نهفته در پشت بنيادی یه( نيز اید6366) 6از نظر کلمن

ه افراد عبارتي وقتي کبه. آورد دستبه را هایيافراد ارزش دیگر با روابط انباشتن طریق از تواندمي

 یهسرمای رادشود که این افحمایتي داشته باشند، گفته مي منابع به تریبيش نياز، دسترسي هنگامبه

این مفهوم در هشت عنصر  (.2003 ،9فارن و یانگ، ؛6333 ،2پاکستون) دارند تریيشب اجتماعي

 اداعتم احساس اجتماعي، موقعيت یک در گرایيکنش محلي، اجتماعات در مشارکتشامل اساسي 

 به دادن بها ها،تفاوت پذیرش ظرفيت خانوادگي، و دولتي پيوندهای همسایگي، پيوندهای امنيت، و

  (.6965آبادی،  سعيد ملکي و ثاني شریفيان) است دهش خالصه کاری پيوندهای و زندگي

 علل درک و اجتماعي، چارچوبي را برای شناخت یسرمایهتر گفته شد، طور که پيشهمان

 9. برای نمونه رایت، کولن، فرانسيس و ميلراست هادقرار دپژوهشگران انحرافات اجتماعي در اختيار 

 و سلمي .دهدمي کاهش را بزهکاری ميزان زمان، طول در اجتماعي یهسرمای که دریافتند( 2006)

 ستگيبهم بزهکارانه رفتار با اشخاص بين اعتماد بودن پایين که ندداد نشان نيز( 2001) کيویوری

( پيوندهای محکم اجتماعي مانع انحراف 2006) 5های بوث، فارِل و وارنو بر طبق یافته .دارد

( که متغيرهایي مثل 2001، 1هایي نيز وجود دارد )برای نمونه اسپایج و رامونشوند. البته یافتهمي

ارهای گری و رفتاوباشکنند و ها کارکرد منفي پيدا ميبستگي و تعلق، در دیگر عرصهاحساس هم

اجتماعي باعث بروز  یهاست که کمبود سرمای شدهگزارششوند. یبي در ورزش را موجب ميتخر

، 2شود )برای نمونه بایسآموزان ميرفتارها در دانش گونهاینرفتارهای ضد اجتماعي یا گرایش به 

ها طور مشابه برخي پژوهشه(. ب2060و همکاران،  3؛ واینو2002، 6به نقل از گاتي و ترمبلي 6332

 اند که سطح باالی ( نيز نشان داده6936 ؛ گلچين و حيدری،2001، 60فيتزپاتریک و )مثالً رایت

آميز و پرخاشگرانه در نوجوانان های آن با کاهش رفتارهای خشونتاجتماعي و مؤلفه یهسرمای

 سطح نيز روشن ساختند که (6332) 66همراه است. کاوآچای، کندی، لوچنر و پروترو ی ـ استيت

کي چلبي و مبار هاییافته .دارد منفي بستگيهم آميز،خشونت جرایم ميزان با اجتماعي یهسرمای

 منفي یرابطه جرم و اجتماعي یهسرمای بين خرد و کالن سطح دو در که مشخص کرد( 6969)

 شامل اجتماعي یهسرمای معرف شاخص سه بر تأکيد با نيز( 6963) شریفي و مداح. دارد وجود

 عاتو دف اجتماعي یهسرمای ميزان به این نتيجه رسيدند که بين اجتماعي انسجام و هنجار اعتماد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Coleman  
2- Paxton  
3- Yang & Farn  
4- Wright, Cullen, Francis & Miller  
5- Booth, Farrell and Varano 

6- Spaij & Ramon  

7- Buysse  
8- Gatti & Tremblay  
9- Vieno  
10- Wright & Fitzpatrick 

11- Kavachi, Kennedy, Lochner & Prothroe-stith 



 42  بستگی و جنسیت ...های نوین، دلهای اجتماعی و فرهنگی، فناوریی سرمایهبررسی رابطه      

 بينيپذیری پيشچنين مشخص شده است که جامعههممعکوسي برقرار است.  یهرابط جرم ارتکاب

و بيگانگي  (6936همکاران،  ؛ ميرفردی و6936 ؛ نواح و کوپایي،6633 ،6منفي )گالدستون یهکنند

پارسامهر،  و ؛ حيدری6961فر، ؛ قائمي6969آباد،  بلبان مثبت )محمدی یهبيني کننداجتماعي پيش

گر که بيانیي متغيرها گری است.گرایش به تخریب (6936، کاروان توسکي و یارمحمد؛ 6936

؛ فتاحي، 6923منفي )سهامي و احمدی،  یهگری رابطبا گرایش به تخریبانسجام اجتماعي هستند، 

 مثبت یهطاببا این متغير رگر گسست افراد از اجتماع هستند، ( و متغيرهایي که به نوعي بيان6966

(. افشاني 6932 ندری، و ؛ مطلق6962 راد،؛ عادلي6969آباد،  بلبان ؛ محمدی6925 )رمضاني، دارند

 بستگي،دل تعهد،) اجتماعي پيوند چهارگانه هایمؤلفه نشان دادند که بين (6939) و جواهرچيان

همراهي  (6930نهاد ) خاکي تحقيق. دارد وجود معکوس یهرابط گریتخریب و( اعتقاد و مشارکت

ن را نشا عمومي اموال تخریب آموزان راهنمایي با کاهشاجتماعي در دانش یهسرمای باال بودن سطح

درصدی  60که افزایش  ندنشان داد (6939) زارعي سيج و پارساپور، دانایي داراني، . رفيعيداد

درصدی تخریب وسایل و امکانات توسط شهروندان همراه بوده  2/6اجتماعي با کاهش  یهسرمای

 است. 

فرض اساسي وجود دارد که این نوع سرمایه حاصل اجتماعي، این پيش یهسرمای یهدر نظری

و  کيلپاتریک، جونز) شودمي ساخته هاگروه و افراد بين روابط تعامالت اجتماعي است و از طریق

با  و مختلف افراد با متفاوت، هایبافت در اجتماعي (. باید توجه داشت که روابط2060، 2مالفورد

پذیرد. بر این اساس، تأیيد شده است که بخش قابل توجهي مي صورت متنوعي استفاده از ابزارهای

 6322، 9شود )لوریاجتماعي در فضای خانواده یا از طریق روابط خانوادگي بنا نهاده مي یهاز سرمای

 9گيبستدل یهگيری از نظریموجود، با بهره پژوهشي یهدر پيشين(. 6963نقل از مداح و شریفي،  به

 یهگيری و دوام سرمایدر شکل عميق عاطفي ـ اجتماعي زمان خانواده و پيوندهای، نقش هم5بالبي

بستگي بر تجارب عاطفي اوليه نوزادان با مراقبين دل یهنظری .اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است

ویژه مادر( متمرکز است و به ميزان، چگونگي و نوع پيوندهای عاطفي اشاره دارد که در بهشان )اوليه

 ،1سونآید )ویلکينوجود ميبهبستگي( )مظاهر دل این دوران بر اثر تکرار تعامالت با مراقبان اوليه

اسخ ي دائمي و باثبات پصورتبهبستگي به نيازهای کودک (. اگر در تعامالت اوليه، مظاهر دل2009

ا مراقبت و دیگران ر یهخود را شایستفرد  کهنحویبهگيرد بستگي ایمن شکل ميدهند، یک دل

(. 6330 ،2کاسيدی و ریدگوآ یترتون،کند )بردسترس و قابل اعتماد در ذهن بازنمایي مي افرادی در

 جاًکند، تدری فراهم را ناهمساني هایپاسخ اصلي گرفته شود یا مراقب نوزاد نادیده اما اگر نيازهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Gladstone  
2- Kilpatrick, Johns & Mulford  
3- Loury 

4- Attachment theory  

5- Bowlby 

6- Wilkinson  
7- Bretherton, Ridgeway &Cassidy  
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ظهر م اضطراب نسبت به که توأم با اجتناب و یا گيردبستگي ناایمن شکل ميدر نوزاد یک دل

کودک خود را فردی در این صورت،  (.6332، 6ایجزندرونرویتر و وَن)بستگي خواهد بود دل

 د تا از برقراری روابطشومي، سبب طردشدن از سوی دیگرانترس کند که بازنمایي ميامحبوب ن

، 9؛ کييفر، الندائو، روتشيلد و ساليوان2002، 2صميمانه با دیگران گریزان باشد )ميکولينسر و شيور

 مکنم بستگيدل چنين، مظاهرهم. دنشونوباوگي محدود نمي یهبستگي به دور(. الگوهای دل2062

. در ابدانتقال یمراقبان اوليه نيز  از غير به افرادی و شوند جابستگي جابهدل مظاهر دیگر به است

(. 2062 همکاران، و 9هووِ) را برای فرد ایفا کنند يتوانند چنين نقشمي ساالنهم نوجواني، یهدور

 ن،ساالهم از مراقبت و حمایت صورتبه که بستگي استاز دل مهمي جهو ساالنهم به بستگيدل

 .کندمي ها ترغيبچالش با بهتر یهمواجه به را نوجوانان

 کهنحویهببستگي در تبيين بزهکاری، یکي دیگر از نقاط قوت این نظریه است. دل یهنقش نظری

 رفتار حتي یا بزهکاری با مستقيماً والدین از فيزیکي بریدگي که شودفرض مي بالبي یهدر نظری

در این رابطه نتایج  (.2006 ،5دولموس و تایر سوئرز،) است مرتبط زندگي در بعدی مجرمانه

 و 2؛ فيرون6333، 1ایجزندرون، اسچونگل و باکرمنزـ کروننبرگعمل آمده )نظير وَنهای بهفراتحليل

بستگي به والدین نيز حاکي از آن است که ناایمني در دل( 2062؛ و هووِ و همکاران، 2060 همکاران،

اخيراً شود. چون بزهکاری و پرخاشگری تداعي مي 6آفرینينمود مسأله ساالن با رفتارهای برونو هم

تواند بستگي ایمن مياند که دل( روشن ساخته2065، 60؛ و لين2069، 3ها )برای نمونه ليپژوهش

ایمن های نابيني کنند و گونههای مجازی پيشهای اجتماعي را در محيطهسطح باالیي از انواع سرمای

 اجتماعي دارند. یهمنفي با انواع سرمایرابطه  بستگيدل

 آموزاندانش تخریبي رفتارهای با خانواده عملکرد ارتباط در بررسي (6939) یاری و حسيني

 .دارد جودو معکوس رفتارهای تخریبي ارتباط بروز با خانواده در عواطف ابراز دریافتند که بين ميزان

( نيز 6939؛ افشاني و جواهریان، 6966؛ فتاحي، 6923برخي محققان )برای نمونه سهامي و احمدی، 

یبي رفتارهای تخر کاهش با بستگيدل سطح افزایش که اندداده نشان هيرشي، یهنظری چارچوب در

گر از ( آشکار کرد که نوجوانان و جوانان تخریب6923تبریزی )محسني نتایج پژوهش .است همراه

ا همتایان منفي، ب ایگونهبهکودکي،  یهنظر ساخت خانواده، سرپرستي عاطفي و تجارب نخستين دور

عادی خود متفاوت هستند. در مواردی نيز مشخص شده است ساخت خانوادگي نابسامان، وجود 

گری نوجوانان است )برای والدین و جدایي والدین از عوامل مهم مرتبط با تخریباختالف بين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Ruiter & Van IJzendoorn 

2- Mikulincer & Shaver 

3- Keefer, Landau, Rothschild & Sullivan  
4- Hoeve  
5- Sowers, Thyer & Dulmus  

6- Schuengel, & Bakermans-Kranenburg  
7- Fearon  
8- externalizing problem behavior  
9- Lee  
10- Lin 
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؛ مطلق 6930براتيان،  ملتفت و ؛ نبوی،6969؛ محمدی بلبالن، 6966؛ عفتي، 6361،  6نمونه لونستين

؛ نبوی و 6962 راد،؛ عادلي6926 اختر،ها )برای نمونه نيکدر دیگر پژوهش(. 6932 ندری، و

ساالن در بروز رفتارهای تخریبي بستگي به دوستان و هم( نيز نقش معاشرت و دل6930همکاران، 

یکي از دالیل ارتکاب رفتارهای تخریبي در  ساالنهم گروه از شدن طرد از آشکار شده است. ترس

 (.6925بين نوجوانان است )رمضاني، 

همي در توانند نقش منيز ميتر گفته شد که ابزارهای مورد استفاده برای برقراری ارتباط پيش

 است که ادعا شدهاست  حدیبه ی ارتباطيهااجتماعي داشته باشند. اهميت فناوری یهانباشت سرمای

 يزن و ضعيف های ارتباطيترمها ارتقای برای پرتاپ سکوی تواندميمجازی  اجتماعي یشبکه

های نوین به دليل . البته فناوری(2002 ،2المپي و استينفيلد، اليسون،) سازد فراهم بسيار نزدیک روابط

اید شوند. از طرفي باجتماعي نيز  یهکنندگي، احتمال دارد که مانع انباشت سرمایخاصيت سرگرم

طور خاص اضافه کرد که نقش برخي ابزارهای ارتباطي در وقوع رفتارهای بزهکارانه و به

تنتبام، استوارت ؛ 2009، 9براون و دولوینگری نيز مورد تأیيد قرار گرفته است )برای نمونه تخریب

( نيز گزارش 6969(. در مقابل، بهرامي مهنه )6966؛ قاسمي، ذواالکتاف و نورعليوند، 6332، 9و سينگر

ا اثر ، امگری اثر کاهنده داردکرد که ميزان استفاده از وسایل ارتباط جمعي بر گرایش به تخریب

 استفاده ميزان بين کهآنند نيز بر  (6936)گرانه ندارد. نواح و کوپایي معناداری روی رفتارهای تخریب

  .ندارد وجود معناداری یرابطه گریتخریب و جمعي ارتباط هایرسانه از

توان از نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگي اجتماعي، نمي یهگری و سرمایدر ارتباط با تخریب

 لموسم کاالهای مختلف انواع انباشت و تمرکز فرهنگي، یسرمایهغافل شد. بوردیو با طرح مفهوم 

 در ردف ظرفيت و استعداد چنينهم و کاالها این گرفتن اختيار در توانایي و قدرت نيز و فرهنگي

فرهنگي  یه(. سرمای6930)روحاني،  انددهای آن ميداللت را از وسایل این کاربرد و شناخت

ساسان،  و جوانمرد)کنند  ایفا افراد زندگي سبک و گيری شخصيتشکل در بنيادی نقشي توانندمي

و اجتماعي افراد را رقم تواند نوع و ماهيت هویت فردی، خانوادگي فرهنگي مي یسرمایه. (6963

 ؛ خواجه6966 ؛ فخرایي و کریميان، 6961؛ نيازی و کارکنان، 6966فر، پور و خوش)شارع بزند

های فرهنگي ـ اجتماعي نظير الگوی روابط بين در تبيين پدیدهو  (6939 همت، پرنيان و نوری،

ای را پيش روی های تازهبينش ،( و گرایش جوانان به مد6963 موسوی، آراسته و همسران )سفيری،

ها و انحرافات اجتماعي نيز شماری ناهنجاری یه(. در زمين6936محققان قرار دهد )قادری و رضایي، 

( نشان 6932 زاده و حاتمي،؛ سعادتي، عباس6966 ؛ جهانفر،2009 ،5از تحقيقات )مثالً کوراکيز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Lowenstein  
2- Ellison, Steinfield & Lampe  
3- Brown & Devlin  

4- Tenenbaum, Stewart & Singer  
5- Courakis  
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بقات مساخاشگرانه و خشن در بين تماشاگران های فرهنگي با وقوع رفتارهای پراند که سرمایههداد

 یهنندکفرهنگي یکي از عوامل تعيين دریافتند که فقر (6932) ورزشي رابطه منفي دارد. مطلق و ندری

 گذراندن اوقات فراغت  یاند نحوهگری است. شواهدی نيز وجود دارند که نشان دادهتخریب

ر دگرانه تخریب یفرهنگي ـ ارتباط معناداری با بروز رفتارها یسرمایهعنوان شاخصي از بهـ 

مطلق و ندری البته . (6962راد، محمدی و ؛ شکربيگي6926اختر، ؛ نيک66336)سامر نوجوانان دارد

 . نيافتندگری ای بين اوقات فراغت و تخریب( رابطه6932)

 دهد که اکثرنشان ميی بر حسب جنسيت، گرتخریبها در تبيين پژوهشیند نتایج آبر

؛ 6923احمدی،  و ؛ سهامي6923تبریزی،  ؛ محسني6936مذکر هستند )ویسانيان،  گرها تخریب

؛ حيدری و پارسامهر، 6936؛ نواح و کوپایي، 6930، نبوی، ملتفت و براتيان، 6969آباد، بلبان محمدی

عناداری را بين این دو متغير م ی( رابطه6936فردی و همکاران )های ميرفته(. با این حال، یا6936

 ندتری برخورداراجتماعي بيش یهافراد مذکر در مقایسه با افراد مؤنث از سرمایالبته نشان نداد. 

 .(6936)سفيری و صدفي، 

اند جدا توان از موقعيت مکاني و ساختاری که در آن قرار گرفتههای اجتماعي را نميپدیده

، ناختيشبوم یهنظریدر  .گری باید به آن توجه داشتتخریب بررسيدر که باید  اینکته ؛ساخت

 بر يعميق کنند، تأثيراتکه افراد یک جامعه در آن زندگي ميي بوماین است که زیستعقيده بر 

ستاها تر از روگری در شهرها بيشتخریبمثالً اجتماعي و رفتارهای ساکنان دارد.  -فرهنگي الگوهای

 (. 6932شربتيان و پرورش، افتد )اتفاق مي

آموزان، عوامل متعدد و گری و بروز رفتارهای تخریبي در بين دانشدر گرایش به تخریب

چنان پراکنده است بوده است، اما آنمهم ای نقش دارد. شناسایي نقش این عوامل اگرچه تنيدهدرهم

رای بو کاربردی جامع یک مدل علّي  یرسد ارائهنظر ميتوان به فهم جامعي دست یافت. بهکه نمي

هدف  نظری، موجود و خالء یه. باتوجه به پيشيندانسته شده استگشا راه ،گریتخریبتبيين 

ت، اجتماعي و فرهنگي، جنسي هایسرمایه طریق از گریتخریب تبيينبررسي امکان حاضر  پژوهش

ری در گمدل تبييني تخریب یهمقایس، هدف دیگر. بودنوین  هایهای عاطفي و فناوریبستگيدل

مون آز زیر هایفرضيه حاضر پژوهش مفهومي مدلدر . بودبوم متفاوت کرمان و جيرفت دو زیست

 :شدند

 گری رابطه دارد.جنسيت با گرایش به تخریب .6

 گری رابطه دارد.بستگي به والدین با گرایش به تخریبدل .2

 رابطه دارد.گری ساالن با گرایش به تخریببستگي به همدل .9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Sommer 
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 گری رابطه دارد.فرهنگي با گرایش به تخریب یسرمایه .9

 گری رابطه دارد.های نوین ارتباطي با گرایش به تخریباستفاده از فناوری .5

های فرهنگي و استفاده از فناوری یسرمایهبستگي، بين جنسيت، دل یاجتماعي رابطه یهسرمای .1

 کند.ميگری گری را واسطهارتباطي نوین با تخریب

بين جنسيت،  یگر در رابطهبوم شهری )کرمان در مقابل جيرفت(، نقش تعدیلنوع زیست .2

عي با اجتما یههای ارتباطي نوین و سرمایفرهنگي، استفاده از فناوری یسرمایهبستگي، دل

 کند.گری ميگری را واسطهتخریب

 پژوهش روش

 پژوهشکنندگان شرکت

های یک در قالب تحليل مسير بستگي، روابط ميان متغيرهاهم در این پژوهش از طریق یک طرح

آموزان دبيرستاني دانش پژوهش شامل تمامي آماری یجامعه .فتگرمدل علّي مورد بررسي قرار 

الزم با استفاده از فرمول کوکران تعيين شد. بر این اساس تعداد  یحجم نمونهبود. کرمان و جيرفت 

گيری جيرفت( با استفاده از روش نمونه در 902کرمان و  در 909متوسطه ) یآموز دورهدانش 601

سني بين  یدامنه؛ با نفر پسر 905نفر از افراد دختر و  906ای انتخاب شدند. مرحلهای چندخوشه

 د.دنسال بو 20تا  69

 ابزارهاي پژوهش

گرایش  یساختهمحقق یهانامهآوری اطالعات شامل پرسششده جهت جمع ابزارهای استفاده

 دنظرتجدی یهنسخو های ارتباطي فرهنگي، فناوری یسرمایهاجتماعي،  یهگری، سرمایتخریب به

است شایان یادآوری . بود( 6362) 2آرمسدن و گرینبرگ 6سالهم و والد بستگيدل یهسياه یشده

 نفری 291روی یک گروه بر یک پژوهش مقدماتي ابزارهای مذکور، طي  سنجيهای روانویژگيکه 

  در ادامه به معرفي مختصر ابزارها مبادرت شده است. .بررسي شد

عبارت  29 بر گری مشتملتخریب یهمنا: پرسشگريگرايش به تخريب يهمناپرسش -1

باشد که ممکن است در دو محيط مدرسه و خارج از مدرسه صورت حاوی رفتارهای تخریبي مي

)بيش از سه بار(  9ای از صفر )اصالً( تا درجه 5اساس یک طيف ليکرت گویان بر پذیرد. پاسخ

. اندگرانه را در طول سال چند بار مرتکب شدهدهند که هر یک از این رفتارهای تخریبگزارش مي

اصلي  هایمنظور سنجش اعتبار از روش تحليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفهدر پژوهش حاضر به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Inventory of Parent and Peer Attachment 

(IPPA)  
2- Armsden and Greenberg  
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 63/2315و معناداری ضریب کرویت بارتلت برابر با  39/0برابر با  KMOیب استفاده شد. مقدار ضر

گری عامل بود که تخریب 2د وجود ، مؤیگيری انجام شده بود. نتایج حاصلگر کفایت نمونهنشان

 کردند. ای را بازنمایي ميمدرسهای و بروندرون مدرسه

 یسرمایهعبارت است که  3نامه متشکل از این پرسش: فرهنگی يسرمايه ينامهپرسش -1

آموزان ميزان استفاده و مهارت دانش یآموزان را با عبارتي که دربرگيرندهدانش ییافتهفرهنگي تجسم

نامه نيز برای تمام گذاری این پرسشسنجد. نمرههای عيني است را ميگيری از سرمایهدر بهره

( 5و خيلي زیاد= 9، زیاد=9، متوسط=2، کم=6ای )اصالً=درجه 5ها بر روی یک طيف ليکرت عبارت

ی اصلي هانامه از طریق تحليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفهباشد. سنجش اعتبار این پرسشمي

، یک عامل کلي 6باالتر از  یصورت گرفت که با استفاده از دو معيار نمودار اسکری و ارزش ویژه

 نامه شناسایي شد. برای این پرسش

استفاده از  یميزان و نحوه نامه: این پرسشهاي نويناستفاده از فناوري ينامهپرسش -3

های کرد و شامل مواردی مثل استفاده از اینترنت و حضور در شبکهابزارهای ارتباطي را ارزیابي مي

این  شده در الگوهای ارائهپنداری با و همذاتهای صوتي ـ تصویری مجازی، استفاده از رسانه

يکرت از یک طيف ل ینامه نيز بر پایهگویي به عبارت این پرسششد. پاسخهای ارتباطي ميفناوری

و  62/0برابر با  KMOضریب در تحليل عاملي اکتشافي، )خيلي زیاد( قرار داشت.  5)اصالً( تا  6

شده بود. نتایج گيری انجام گر کفایت نمونهبيان 69/2622معناداری ضریب کرویت بارتلت برابر با 

نامه ، یک عامل کلي برای این پرسش(9/6معيار ارزش ویژه برابر با )گيری نشان داد که با اندکي سخت

 . شداستخراج 

آموزان را در اجتماعي دانش یسرمایهنامه، : این پرسشاجتماعی يهيسرما ينامهپرسش -9

)عيني و ذهني( و مشارکت اجتماعي )عيني پذیری وليتؤهای اجتماعي، مساعتماد، مهارت یزمينه

 های اجتماعيعبارت؛ مهارت 5کند. هر یک از بعد اعتماد شامل گيری ميو ذهني(، را اندازه

گذاری تمامي عبارت بودند. نمره 66عبارت؛ و مشارکت اجتماعي  66پذیری ليتوعبارت؛ مسؤ 9

از اصالً تا خيلي زیاد قرار داشت.  ایدرجه 5نامه نيز بر اساس طيف ليکرت عبارات این پرسش

 6اجتماعي، از طریق روش تحليل عامل سطح باالتر یسرمایهنامه برای سنجش اعتبار این پرسش

بررسي شد. در این تحليل با استفاده از چرخش واریماکس و مبنا قرار دادن شيب منحني اسکری و 

وان عناجتماعي شناسایي شد که به یسرمایهباالتر از یک، در نهایت یک عامل کلي  یارزش ویژه

 عامل زیربنایي تمامي عوامل دیگر شناسایي شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Higer order factor analysis   
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 ریگيبرای اندازهابزار : این سالهم و والد بستگیدل يههسيا يشده تجديدنظري نسخه -9

 تهيه شده است. این  ساالن،هم والدین و ازجملهبستگي دل مهم مظاهر با نوجوانان بستگيدل

 یگویه 62شده به والدین و بستگي ادراکآن دل یگویه 62گویه است که  29نامه مشتمل بر پرسش

 دهي به هر گویه بر اساس یک مقياس سنجد. پاسخساالن را ميشده به همبستگي ادراکدیگر دل

امه از ناعتبار و پایایي این پرسش است. تا کامالً موافقم ای طيف ليکرت از کامالً مخالفمهدرج پنج

کالي، گرینبرگ، بورک و سوی پژوهشگران متعددی تأیيد شده است )برای نمونه آرمسدن، مک

اعتبار بررسي (. در پژوهش حاضر نيز برای 6936؛ و سليمي و جوکار، 2002، 2؛ الیبل6330، 6ميشل

بار عاملي  لها به دلياین مقياس از تحليل عاملي تأیيدی استفاده شد. در این تحليل تعدادی از گویه

نامه از اعتبار قابل قبولي برخوردار است. حذف شدند. نتایج حاکي از آن بود که این پرسش کم

 نامه نيز بادهد. پایایي پرسشبستگي را نشان ميدل ینامهپرسشهای برازش شاخص 6جدول 

 29/0و  61/0ر با رابترتيب ببهساالن بستگي به والدین و هماستفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای دل

  بود.

 ساالنبستگی والدين و همنامه دلهاي برازش در تحليل عاملی پرسششاخص -1جدول 

 GFI AGFI NFI CFI RMSEA ها شاخص

 01/0 31/0 39/0 30/0 32/0 مقادير

 هايافته
خشيدن ببرای داشتن تصویری اوليه از روابط بين متغيرهای مورد بررسي در مدل پژوهش و اعتبار 

دو هبستگي دوبچنين هميفي ميانگين و انحراف معيار و همهای توصبعدی، شاخص یهابه تحليل

  ارائه شده است. 2ميان متغيرها محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Armsden, McCauley, Greenberg, Burke & 

Mitchell  
2- Laible  
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 پژوهش متغيرهاي يمرتبه صفر بستگیهم و معيار انحراف ميانگين، -1 جدول

 M S.D 1 1 3 9 9 6 7 متغيرها

       ــ 22/5 2/20 یفرهنگ يهيسرما -1

      ــ 51/0** 06/3 31/25 يفناور از استفاده -1

     ــ -65/0** -09/0 16/2 23/99 نيوالد به یبستگدل -3

    ــ 90/0** -05/0 -009/0 62/5 23/26 نساالهم به یبستگدل -9

   ــ -06/0* 05/0 22/0** 60/0** 50/0  ــ 1تيجنس -9

  ــ -65/0** 22/0** 92/0** -20/0** -02/0 65/65 99/31 اجتماعی يهسرماي -6

 ــ -25/0** 69/0** -62/0** -23/0** 96/0** 25/0** 22/1 21/5 ايمدرسه گريتخريب -7

 29/0** -22/0** 63/0** -69/0** -29/0** 92/0** 26/0** 91/5 69/2 مدرسه برون گريتخريب -8

5/0  *P<        06/0  **P< 
 .است شده يلتحل یتصنع يموارد با استفاده از کدگذار يرسا در ؛ندارد ميانگين ،است يفیک متغيري جنسيت: توجه -1

 طه وجودگری رابآمده است، بين تمامي متغيرها و گرایش به تخریب 2طور که در جدول همان

های )مدل( پژوهش وجود برای آزمون فرضيهدهد که شرایط الزم ، نتایج نشان ميدرمجموعدارد. 

ای( های پژوهش که مسيرهای مستقيم وغيرمستقيم )واسطهبرای آزمون فرضيه ،در ادامه دارد.

استفاده  AMOSافزار در نرم 6دهند از روش معادالت ساختاریمفروض مدل پژوهش را تشکيل مي

 .است شده ارائه 6شماره  دیاگرام در تحليل این نتایج شد.

 

  

 

 

 

 

 

 

**P< 111/1  

 
 

گری، تخریبآمده است، در بررسي اثر مستقيم متغيرها بر گرایش به  6گونه که در دیاگرام همان

ی نوین و هازاد، تنها دو متغير استفاده از فناوریگر این است که از بين متغيرهای بروننتایج بيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Structural Equation modeling (SEM) 

**64/3- 

32/3  

**64/3- 
32/3  

39/3-  

**92/3 

**46/3- 

**63/3 

**62/3- 

**42/3 

**64/3 

 سرمایه فرهنگی

 استفاده از فناوری

بستگی والدیندل  

ساالنبستگی همدل  

تجنسی  

 سرمایه اجتماعی
62/3=4R 

 

گریتخریب  
مدرسه بیرون  

گریتخریب  

94/3=4R 

گریتخریب  
مدرسه داخل  

**21/3 

**22/3 

  بر فرهنگی و اجتماعی يسرمايه و بستگیدل جنسيت، تأثير مدل آزمون نتايج -1 دياگرام

 گريتخريب به گرايش
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ودن اثرات طوط منقطع، معنادار نبگری دارند )خبستگي به والدین اثر مستقيم بر گرایش به تخریبدل

 P<006/0طور مستقيم و مثبت )به های نوینکند(. بدین نحو که استفاده از فناوریرا بازنمایي مي

,92/0 =βن است که گر آبيان دیگر، این نتایج نشانبهگذارد. گری تأثير مي(، بر گرایش به تخریب

 تر باشد، گرایش به رفتارهایآموزان بيشهای نوین ارتباطي در ميان دانشهرچه استفاده از فناوری

رایش تر باشد، گها کمبالعکس، هرچه استفاده از این فناوریتر خواهد بود و خرابکارانه در آنان بيش

ک متغير عنوان یبستگي به والدین، بهتر خواهد شد. دلآموزان کمبه رفتارهای تخریبي در بين دانش

(، بر گرایش به P ,26/0- =β<006/0خانوادگي، نشان داده شد که اثر مستقيم منفي و معناداری )

بستگي فرزندان به والدین، از ميزان گرایش آنان به رفتارهای ا افزایش دلگری دارد. یعني بتخریب

ای بستگي به والدین، ميزان گرایش فرزندان به رفتارهشود و بالعکس با کاهش دلتخریبي کاسته مي

 n.s=Pفرهنگي ) یسرمایهگر این بود که متغيرهای دیگر نتایج نيز بيانکند. خرابکارانه افزایش پيدا مي

,06/0 =βبستگي به هم(،  دل( ساالنn.s =P ,09/0- =β( و جنسيت )n.s =P ,06/0 =β اثر مستقيم ،)

 یهمایای )سرگری ندارند. عالوه براین، در بررسي اثر متغير واسطهمعناداری بر گرایش به تخریب

 P ,<006/0د اثر معنادار و مثبت )گری، ضریب حاصل مؤیاجتماعي( بر گرایش به تخریب

62/0 =βزاد بر گری بود. نتایج مربوط به تأثير متغيرهای برون(، این متغير بر گرایش به تخریب

زاد اثر معناداری بر این متغير ای اجتماعي نيز حاکي از این است که تمامي متغيرهای برونسرمایه

   P<006/0ساالن )بستگي به هم(،  دلP ,22/0 =β<006/0) بستگي به والدیندل کهنحویبهدارند. 

,62/0 =β یسرمایه(، و (06/0فرهنگي>P ,60/0 =βاثر مثبت و استفاده از فناوری  ،) های نوین

(006/0>P ,66/0- =β( و جنسيت ،)006/0>P ,62/0- =βبر سرمای ،)اجتماعي اثر منفي دارند. یه 

ير عنوان متغاجتماعي )به یهای سرمایششم پژوهش، ميزان و سهم اثر واسطه یهبرای آزمون فرضي

نتایج این تحليل در  .شد محاسبه ،AMOS افزار نرم در 6سازیای( با کمک تکنيک خودگردانواسطه

 ارائه شده است.  9جدول 

 گريبتخري به گرايش بر زادبرون متغيرهاي کلی و غيرمستقيم اثر  -3 جدول

 کل اثر غيرمستقيم اثر زادبرون متغير
β P β P 

 n.s 026/0 009/0 -062/0 یفرهنگ يسرمايه
 069/0 966/0 009/0 022/0  ياز فناور استفاده

 003/0 -29/0 001/0 -09/0 والدين به بستگیدل
 n.s -099/0 006/0 -065/0 ساالنهم به بستگیدل

 001/0 033/0 009/0 065/0 جنسيت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- bootstrapping  
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 یطور غيرمستقيم و با واسطهبهگر این است که تمامي متغيرها بيان 9نتایج مندرج در جدول 

گری دارند. در این ميان آموزان به تخریباجتماعي، سهم معناداری در گرایش دانش یهسرمای

ر گرایش به غيرمستقيم منفي ب ساالن اثربستگي به همبستگي به والدین، و دلفرهنگي، دل یسرمایه

حالي که استفاده از فناوری و جنسيت )پسر بودن( اثر غيرمستقيم مثبت بر گری دارند. درتخریب

اجتماعي و  یهبستگي به والدین با تأثيرگذاری بر سرمایگری دارند. الزم به ذکر است که دلتخریب

مسير غيرمستقيم مدل باال بود. الزم به ذکر است که  ترینمهمگری، متعاقب آن گرایش به تخریب

گری را تبيين درصد از واریانس گرایش به تخریب 92توان گفت که مدل یادشده، مي درمجموع

 کند.مي

های مربوط به برازش مدل فوق محاسبه شد که نتایج مبني بر برزانده بودن این در ادامه شاخص

 آورده شده است.  9مدل در جدول 

 انکنندگهاي برازش مربوط به مدل پژوهش براي کل مشارکتشاخص -9جدول 

 GFI AGFI NFI CFI RMSEA ها شاخص

 05/0 33/0 36/0 32/0 33/0 مقادیر

 
ر بوم شهری )کرمان دگر زیستهشتم پژوهش، مبني بر نقش تعدیل یمنظور آزمون فرضيهبه

کنندگان کرماني و جيرفتي مورد مقابل جيرفت( در نتایج مدل پژوهش، مدل مذکور برای مشارکت

آموزان این بستگي دومتغيری بين متغيرها برای دانشآزمون قرار گرفت. البته پيش از آزمون مدل، هم

 آمده است.  5که نتایج آن در جدول  بوم محاسبه شد،دو زیست

 (يرفتج و)کرمان  شهري بومزيست تفکيک به پژوهش متغيرهاي صفرمرتبه بستگیهم و معيار انحراف ميانگين، -9 جدول
 M S.D 1 1 3 9 9 6 7 8 متغيرها

 22/0** 65/0** 03/0 66/0* 60/0* 09/0 59/0** ــ 2/5( 2/5)  6/26( 9/63)  فرهنگی يسرمايه -1

 93/0** 91/0** -66/0** 21/0** 02/0 -62/0** ــ 56/0** 6/6( 2/6)  06/26( 6/29)  استفاده از فناوري -1

 -26/0** -21/0** 91/0** 009/0 90/0** ــ -66/0* -06/0 5/2( 2/2)  5/99( 6/99)  بستگی به والديندل -3

 -66/0* -01/0 66/0** -09/0 ــ 90/0** -62/0* -60/0 2/5( 3/5)  2/26( 3/26)  ساالنبستگی به همدل -9

 22/0** 63/0** 02/0 ــ -60/0* 03/0 63/0** 60/0 56/0( 5/0)   ــ جنسيت -9

 -20/0** -21/0** ــ -66/0* 69/0** 21/0** -60/0* -002/0 9/69( 1/65)  2/39( 33)  اجتماعی يهسرماي -6

 19/0** ــ -20/0** 01/0 -61/0** -96/0** 99/0** 96/0** 6/1( 29/1)  2/1( 25/9)  مدرسه رگري دتخريب -7

 ــ 62/0** -69/0** 62/0* -65/0** -21/0** 99/0** 92/0** 2/5( 52/5)  96/9( 95/2)  مدرسه برون گريتخريب -8

  P<        11/1*  19/1                                      آموزان کرمانی است.آموزان جيرفتی و بيرون پرانتز مربوط به دانشتوجه: مقادير داخل پرانتز مربوط به دانش *

**P< 
 است.ضرايب در قطر پايينی جدول مربوط به شهر جيرفت و در قطر بااليی جدول مربوط به شهر کرمان **
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رها متغي یویژه رابطهشود، مقایسه ضرایب بين متغيرها بهمالحظه مي 5طور که در جدول همان

کرماني و  یکنندهبستگي بين دو گروه مشارکتگر وجود تفاوت در ضرایب همگری، بيانبا تخریب

( 2آموزان کرماني )دیاگرام مدل پژوهش ابتدا برای دانش یباشد. بر این اساس، در ادامهجيرفتي مي

 شود. ( محاسبه مي9ي )دیاگرام جيرفتآموزان و سپس دانش

 

  

 

 

 

 

 

 

**P< 111/1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

**P< 111/1  

 
 

**62/3- 

31/3  

**63/3- 
3/62** 

39/3-  

**94/3 

**61/3- 

**62/3 

**44/3- 

**93/3 

**69/3 

ی فرهنگیسرمایه  

 استفاده از فناوری

بستگی والدیندل  

ساالنبستگی هملد  

 جنسیت

 سرمایه اجتماعی
44/3=4R 

 

گریتخریب  
مدرسه بیرون  

گریتخریب  

94/3=4R 

گریتخریب  
مدرسه داخل  

**22/3 

**22/3 

 گريتخريب به گرايش بر فرهنگی و اجتماعی يسرمايه و بستگیدل جنسيت، تأثير مدل آزمون نتايج -1 دياگرام

کرمانی آموزاندانش در  

ی فرهنگیسرمایه  

 استفاده از فناوری

بستگی والدیندل  

ساالنبستگی همدل  

تجنسی  

 سرمایه اجتماعی
64/3=4R 

 

گریتخریب  
مدرسه بیرون  

 گریتخریب

96/3=4R 

گریتخریب  
مدرسه داخل  

*63/3- 

*63/3 

**62/3- 
 

36/3  

39/3-  

**92/3 

**42/3- 

**3/31 

33/3-  

**42/3 

**64/3 

**34/3 

**33/3 

 در گريتخريب به گرايش بر فرهنگی و اجتماعی يسرمايه و بستگیدل جنسيت، تأثير مدل آزمون نتايج -3 دياگرام

جيرفتی آموزاندانش  
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ها در تبيين گرایش به گر وجود برخي تفاوت، بيان9و  2های نتایج مندرج در دیاگرام یمقایسه

فرهنگي تنها به  یسرمایهآموزان کرماني، شود در دانشطور که مالحظه ميگری است. همانتخریب

وزان آمحالي که در دانشگذارد. درگری تأثير ميطور غيرمستقيم و منفي، بر گرایش به تخریب

رمان، گذارد. در واقع در کطور مستقيم و مثبت بر این متغير اثر ميفرهنگي به یسرمایهجيرفتي، 

 گریاجتماعي منجر به کاهش گرایش به تخریب یهفرهنگي از طریق افزایش سرمای یسرمایه

 شطور مستقيم )و هرچند ضعيف( به افزایفرهنگي به یسرمایهشود. درحالي که در جيرفت، مي

 صورتبههای نوین هم آموزان کرماني، استفاده از فناوریشود. در دانشگری منجر ميتخریب

ها، يرفتيشود. اما در جگری منجر ميغيرمستقيم به افزایش گرایش به تخریب صورتبهمستقيم و هم 

بستگي به ر دلشود. تأثيگری ميمستقيم منجر به افزایش گرایش به تخریب صورتبهاین متغير فقط 

ن تفاوت کند، با ایگری، در دو گروه، از الگوی نسبتاً مشابهي پيروی ميساالن بر تخریبوالدین و هم

ازی گری بتری برای گرایش به تخریبآموزان کرماني نقش پررنگاجتماعي در دانش یهکه سرمای

سيت تأثير وزان کرماني، جنآمگر این است که در دانشکند. در بررسي تأثير جنسيت نيز نتایج بيانمي

زان، آموگری دارد. درحالي که در دانشمستقيم قوی و غيرمستقيم در افزایش گرایش به تخریب

ا گرایش گری دارد )یعني پسر بودن بجنسيت، صرفاً تأثير غيرمستقيم در افزایش گرایش به تخریب

 یاجتماعي در رابطه یهی سرمایگرميزان یا سهم واسطه 1شود(. در جدول گری همراه ميبه تخریب

  زاد و وابسته، برای دو گروه کرماني و جيرفتي ارائه شده است.بين متغيرهای برون

 رشه نوع تفکيک به گريتخريب به گرايش بر زادبرون متغيرهاي کلی و غيرمستقيم اثر  -6 جدول

 زادبرون متغير
 اثر کل اثر غيرمستقيم

 جيرفت کرمان جيرفت کرمان
β P β P β P β P 

 n.s 09/0 n.s 032/0 n.s -001/0 066/0 -029/0 فرهنگی يسرمايه
 n.s 91/0 065/0 96/0 005/0 006/0 002/0 096/0 استفاده از فناوري 

 002/0 -21/0 002/0 -26/0 021/0 -022/0 002/0 -052/0 بستگی به والديندل

 n.s 096/0- n.s -05/0 022/0 -066/0 069/0 -022/0 ساالنبستگی به همدل
 n.s 022/0 003/0 631/0 029/0 069/0 062/0 062/0 تجنسي

آموزان کرماني و جيرفتي محاسبه های مربوط به برازش مدل پژوهش برای دو گروه دانششاخص

 آورده شده است.  2شد که نتایج مبني بر برزانده بودن این دو مدل در جدول 

 مربوط به مدل پژوهش با توجه به بررسی تأثير نوع شهرهاي برازش شاخص -7جدول 

 GFI AGFI NFI CFI RMSEA ها شاخص
 09/0 33/0 36/0 31/0 33/0 مقادير
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 گيريبحث و نتيجه

های متغير طریق از گریتخریب هدف از انجام این پژوهش، ارائه و آزمون یک مدل علّي برای تبيين

 یهسرمای گریميانجي با تجنسي و بستگيدل ارتباطي،نوین  هایفناوری فرهنگي، یسرمایه

در ميزان تغييرپذیری روابط موجود در مدل نيز  بومگر زیستچنين نقش تعدیلمبود. ه اجتماعي

ي و های نوین ارتباطگر این است که دو متغير استفاده از فناوریبررسي شد. نتایج حاصل، بيان

ی متغيرها. گذاردگری اثر ميغيرمستقيم بر گرایش به تخریب طور مستقيم وبستگي به والدین بهدل

چنين، . همکنندبيني ميپيش ی راگرتخریب به گرایش، اجتماعي یهسرمای یهواسط با صرفاً نيزدیگر 

 بوم شهری در برخي مسيرهای مدل تأیيد شد. گر زیستدر این پژوهش، نقش تعدیل

ين )نظير گری با نتایج تحقيقات پيشفرهنگي بر گرایش به تخریب یسرمایهعدم تأثير مستقيم 

و  6932؛ مطلق و ندری، 6932 زاده و حاتمي،؛ سعادتي، عباس6966 ؛ جهانفر،2009 کوراکيز،

-خریبت فرهنگي بر گرایش به یسرمایهناهمسو است. معنادار شدن اثر غيرمستقيم  (6930، نهادخاکي

 یهفرهنگي با افزایش سرمای یسرمایهواقع، . درکنددی تبيين ميمذکور را تا حدوگری، نتيجه 

 دهد کهتواند کاهش دهد. این نتيجه نشان ميگری را ميآموزان به تخریباجتماعي، گرایش دانش

نگي فره یسرمایهجایي توان از طریق جابهگری، ميویژه تخریبدر خصوص انحرافات اجتماعي به

چنين، در این رابطه نقش اجتماعي، گرایش به این نوع انحرافات را کاهش داد. هم یهبا سرمای

ي بردن به جه نيز تبيين دیگری برای پيبوم شهری نيز مورد تأیيد قرار گرفت. این نتگر زیستتعدیل

وی گری است. طبق نتایج الگفرهنگي بر گرایش به تخریب یسرمایهچرایي عدم تأثير مستقيم 

 در بين که نحویبهها است. کنندگان جيرفتي متفاوت از کرمانيدر مشارکت بينيپيش

)عدم  گيردجایي سرمایه صورت نميهکنندگان جيرفتي ـ بر خالف کرماني ـ نه تنها جابمشارکت

ارکردی فرهنگي ک یهاجتماعي(، بلکه بالعکس، سرمای یهفرهنگي بر سرمای یسرمایهتأثير معنادار 

 ه و گرانطور مستقيم، حتي به افزایش گرایش به رفتارهای تخریبکند و بهمعکوس پيدا مي

 مناطق مذکور ممکن است منتج از این مسأله باشد که در یشود. نتيجهگری منجر ميتخریب

 که در حالياجتماعي دارد، در یهبا سرمای تریبيش جایيهجاب قابليت فرهنگي یهسرمای برخوردار،

 یهفرهنگي با سرمای یهجایي سرمایهتری بر جابشرایط و امکانات کم برخوردار، ترکم مناطق

ماعي الزم، های اجتظرفيت نبوددليل شده بهانباشته فرهنگي یسرمایه اجتماعي وجود دارد و بنابراین

 دهی یادشهامحدودیت ،بنابراین شود.مي هفرهنگي مواج یسرمایههایي برای صاحبان با محدودیت

ساز تواند تا حدودی زمينهد، که این احساس مينوجود آورزیادی را به ناکامي د احساسنتوانمي

آموزان کرماني باشد. البته باید توجه داشت که با توجه به در دانشانه گرتخریبگرایش به رفتارهای 
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ي آموزان جيرفتتر از دانشآموزان کرماني بيشگری در دانشها، ميزان گرایش به تخریبميانگين

 است.

ر اثر گگری، نتایج بياننوین بر ميزان گرایش به تخریب هایبررسي اثر استفاده از فناوریدر 

های ریگری بود. طبق نتایج، استفاده از فناومستقيم و غيرمستقيم این متغير بر گرایش به تخریب

)مثالً تنتبام  هایيشود. این یافته با پژوهشگری ميه افزایش گرایش به تخریبنوین مستقيماً منجر ب

ها را ( همسو است که تأثير نامطلوب رسانه6966؛ قاسمي، ذواالکتاف و نورعليوند، 6332و سينگر، 

اند. از طرفي این یافته با شواهد موجود مبني بر تأثير بر افزایش رفتارهای پرخاشگرانه نشان داده

ها بر ( رسانه6936( یا عدم تأثير )نواح و کوپایي، 6969 مهنه، ؛ بهرامي2009دولوین،  و نفي )براونم

رای این توان برفتارهای تخریبي و گرایش به رفتارهای تخریبي ناهمخوان است. دالیل متعددی مي

بدون  ویافته برشمرد. تزریق افکار پرخاشگرانه از سوی وسایل ارتباطي جدید و دریافت محض 

چنين، ز دالیل باشد. همآموزان ممکن است یکي اها از سوی دانشپردازش و نظارت اجتماعي آن

آموزان ایجاد ها ممکن است نيازهای واقعي و خيالي را برای دانشقرار گرفتن در معرض این رسانه

اني که، ناهمخواینضمن . کند، که خانواده و جامعه شرایط یا توان برآورده ساختن آن را نداشته باشد

نيز ممکن است نوعي حالت اعتراض و خصومت را در فرد ایجاد کند که  هنجارهابين این نيازها و 

 یرا تقویت کند. افزون بر این، نتایج نشان داد که استفاده گریتخریبتواند گرایش به مي

اجتماعي منجر به افزایش گرایش به  یههای نوین، با کاهش دادن به سرمایآموزان از فناوریدانش

های اجتماعي با قطع کردن تماسهای شود. در این رابطه باید توجه داشت که رسانهگری ميتخریب

تماد اجتماعي را از بين ببرد. تواند اعآورد که ميوجود ميرا برای نوجوانان بهي رو، فضایرودر

های کرده و ضرورت فراگيری و استفاده از مهارتها افراد را به خود مشغول چنين، این فناوریهم

تواند عدم مشارکت اجتماعي و مي، رود. از دیگر تبعاتاجتماعي در چنين فضایي از بين مي

یق به های نوین از این طرتوان گفت که فناوریمي ،تر نوجوانان باشد. بنابراینپذیری کموليتؤمس

شود که به نوبه خود، گرایش به رفتارهای خرابکارانه ياجتماعي م یهنوعي مانع متراکم شدن سرمای

 کند. را تسهيل مي

هر کرمان و کنندگان دو شبين مشارکت گر مشابهتبوم، نتایج بيانگر زیستدر بررسي اثر تعدیل

ن حال در های نوین بود. با ایگری از طریق استفاده از فناوریبيني مستقيم تخریبجيرفت در پيش

های ناوریموزان جيرفتي استفاده از فآگر این بود که در دانشهای غيرمستقيم، نتایج بيانبررسي مسير

ری گتواند به تخریباجتماعي ندارد و بدین ترتيب نمي یهنوین نقش معناداری در ميزان سرمای

و بافت اجتماعي سنتي شهر جيرفت ممکن است خانوادگي بيانجامد. در واقع، حفظ شدن روابط 

 اجتماعي موجود را کاهش دهند.  یههای نوین سرمایشده باشد که فناوریمانع 
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 صورتهبگر این بود که این متغير، هم بستگي به والدین، نتایج بياندر بررسي عامل خانوادگي دل

 گری در اجتماعي منجر به کاهش گرایش به تخریب یهمستقيم و هم از طریق افزایش سرمای

، همسو با گریبستگي به والدین بر گرایش به تخریباثر مستقيم و منفي دلشود. آموزان ميدانش

های بستگي به والدین و بزهکاری است )رجوع شود به فراتحليلانجام شده پيرامون دل نتایج

چنين (. هم2062؛ و هووِ و همکاران، 2060 همکاران، و ؛ فيرون6333ایجزندرون و همکاران، وَن

، اند که محبت و صميميت )ویليام، ليری و کلينتونهایي همسو است که نشان دادهیافتهاین یافته با 

؛ سهامي و 6923 تبریزی،بستگي به خانواده )محسني( یا تعلق و دل6939 حسيني، و ؛ یاری6332

. این دهدانسجام اجتماعي را افزایش مي (6939؛ افشاني و جواهریان، 6966؛ فتاحي، 6923احمدی، 

ين چندهد. همگری نشان ميرا در جهت کاهش گرایش به تخریبه ه اهميت توجه به نهاد خانوادیافت

اهش خود ک هاجتماعي و به نوب یهبستگي به والدین منجر به افزایش سرماینشان داده شد که دل

جتماعي ا یهبستگي به والدین در افزایش سرمایدل یهشود. نقش سازندگری ميگرایش به تخریب

بستگي به والدین و ایجاد پيوند باشد. در واقع دل( مي2065) لين و (2069) های ليهمسو با یافته

 اجتماعي یهساز برقراری پيوندهای جدید و مورد نياز جهت انباشت سرمایایمن با والدین زمينه

های اجتماعي و ایجاد شود. در واقع این پيوندهای ایمن منجر به افزایش مشارکت، بهبود مهارتمي

ه الگوی گر این بود کگر بافت اجتماعي، نتایج بيانشود. در بررسي اثر تعدیلاعتماد بين افراد مي

فاوت بارزی ت جيرفت گری بين دو شهر کرمان وبستگي به والدین بر گرایش به تخریبتأثير دل

ز جامعه، ری ارتباطات خانوادگي ارغم تأثيرپذینداشت. در تبيين این یافته باید توجه داشت که علي

 بستگي عاطفي به والدین( تا حدود زیادیشناختي )مثل دلهای رواندهد که پدیدهاین یافته نشان مي

 تری دارند. شمولکنند و مکانيزم جهانشناختي و فرهنگي عمل ميمستقل از عوامل جامعه

این  گری، تنها اثر غيرمستقيمیبساالن با گرایش به تخربستگي با همدل یهدر خصوص رابط

منجر به  اجتماعي یهساالن با افزایش سرمایبستگي به هممتغير مورد تأیيد قرار گرفت. در واقع دل

از این یافته  ( به نوعي2065) لين و (2069) های ليشود. نتایج پژوهشگری ميکاهش تخریب

؛ نبوی 6962 راد،؛ عادلي6926 اختر،نيک هایي )مثل برای نمونههمسو با پژوهشو  کنندحمایت مي

 رفتارهای بروز در ساالنهم و دوستان به بستگيدل و معاشرت ( است که نقش6930و همکاران، 

روابط دوستانه سالم و نه روابط هنجاری و  یاند. در واقع، در سایهساخته را آشکار گرانهتخریب

 های اجتماعي و اعتماد درمشارکت، مهارتپذیری، ي مثل مسؤوليتیهااجباری، توانمندی

 یگری را کاهش دهند. افزون بر این، در مورد رابطهتواند تخریبشود که ميآموزان ایجاد ميدانش

ه آموزان دو شهر مشاهده نشد کگری، تفاوتي بين دانشساالن و گرایش به تخریببستگي به همدل

 شناختي را مالحظه کرد.تر عوامل روانبا دوامتوان تأثير نسبتاً برای این یافته نيز مي
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ش به که این متغير تأثير مستقيمي بر گرای نشان داددر نهایت، در خصوص متغير جنسيت، نتایج 

ود. گری شتواند منجر به گرایش به تخریباجتماعي مي یهگری ندارد، اما با کاهش سرمایتخریب

کنند و تری در مقایسه با دختران انباشت مياجتماعي کم یهتوان نتيجه گرفت که پسران سرمایمي

موجود )سفيری  یتری به رفتارهای خرابکارانه دارند. این نتيجه همسو با پيشينهبنابراین گرایش بيش

 بوم در این یافته قابل توجه است. بدینگر زیست( است. عالوه براین، تأثير تعدیل6936و صدفي، 

دست آمده برای کل آمده مطابق با نتيجه به دستبه یهجيرفتي، نتيج آموزاننحو که در دانش

 مستقيم و هم غيرمستقيم صورتبهآموزان کرماني، جنسيت هم کنندگان است، اما در دانشمشارکت

 شود. تأثير مستقيم جنسيت )پسر بودن( بر گرایش بهگری ميمنجر به افزایش گرایش به تخریب

بریزی، ت تر تحقيقات موجود است )برای نمونه محسنين مطابق با بيشگری در شهر کرماتخریب

؛ نواح و 6930، نبوی، ملتفت و براتيان، 6969آباد، بلبان ؛ محمدی6923احمدی،  و ؛ سهامي6923

توان به این نکته اشاره کرد که (. در تبيين نتایج اخير مي6936؛ حيدری و پارسامهر، 6936کوپایي، 

عمدتاً در شهرهای بزرگ صورت گرفته است و بنابراین نتيجه حاصل، با توجه  تحقيقات ذکر شده

ه در کای برخوردارتر قابل تبيين است. کما اینعنوان مرکز استان و منطقهبه بافت شهری کرمان به

( که در شهر یاسوج ـ که بافت سنتي آن به شدت حفظ شده 6936فردی و همکاران )قيق ميرتح

 گری نداشت.معناداری با گرایش به تخریب یهاست ـ جنسيت رابط

، شناختيمدل پژوهش حاضر تبيين مناسبي ارائه داد که با کمک متغيرهای جامعه ،مجموع در

ل در گری ارائه کرد. با این حاتوان تبيين مناسبي از گرایش به تخریبشناختي و بافتي ميروان

ت )در آمده کامل نيسعمل که تبيين بهه داشت چرااید جانب احتياط را نگها بگيری از یافتهنتيجه

ایج توان تبيين کرد. نتآموزان را از این طریق ميگری دانشدرصد( و تنها بخشي از تخریب 92حدود 

 ؛تر )مثل جيرفت( اميدوارکننده استبوم در مورد شهرهای سنتيدست آمده در مورد اثرات زیستبه

ریزی رنامهبنابراین ب .های نوینخانوادگي و دروني است تا فناوریتر تحت تأثير عوامل که هنوز بيش

های اجتماعي و رفتارهای نابهنجاری چون تواند مانع افزایش آسيبو اقدام فوری در این زمينه مي

مربوط  ولينؤگری شود. معنادار شدن نقش جنسيت نيز، به این موضوع کمک مي کند که مستخریب

های پسرانه متمرکز تر در محيطتوانند بيشتمهيدات خود را مي - مدرسه ـ اعم از مدرسه و بيرون

 سازند. 
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 نشرآن.: تهران. اجتماعي کژرفتاری و شناسيآسيب مباحث در ونداليستي

. قيقتح یک هاییافته بر مروری: ونداليسم تجربي و نظری مباني. (6923) .عليرضا تبریزی، محسني 

 .222-639 ،61 ،اجتماعي علوم ینامهفصل
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 مرتبط اجتماعي و فردی عوامل بررسي و ونداليسم ميزان سنجش(. 6969) .اسعد آباد،بلبان محمدی 

 .69-69شهر سنندج در سال تحصيلي  یهمتوسط مقطع یک یهناحي آموزاندانش بين در آن با

 کارشناسي ارشد دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبریز.  ینامهپایان

 و نظم یفصلنامه .جرم و اجتماعي یهسرمای رابطه (. تحليل6963) .مداح، مجيد و شریفي، نوید 
 .699-655 سوم، سال سوم، شماره ،انتظامي امنيت

 آموزاندانش گرایش بر مؤثر عوامل شناختيجامعه بررسي(. 6932) .ساجده ندری، معصومه و مطلق، 

 یلنامهفص .(آباد خرم شهرستان هایدبيرستان موردی مطالعه) مدارس محيط در ونداليسم به پسر

 .691-662 صص ،60 شماره ،9 سال ،جوانان شناختيجامعه مطالعات

 بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي. (6936) .زهرا نيکخواه، و سيروس احمدی، ،اصغر ميرفردی، 

 29 ،کاربردی شناسيجامعه .یاسوج شهر دبيرستاني آموزاندانش بين در )خرابکاری( ونداليسم

(9،) 665-201. 

 بروز در ثرؤم عوامل (. بررسي6930) .رحيم ملتفت، حسين و براتيان، علي ،عبدالحسين نبوی، سيد 

، اربردیک شناسي جامعه .ایذه شهرستان متوسطه مقطع آموزاندانش ميان در ونداليستي رفتارهای

 .69-600سوم،  شماره ،(99) پياپي شماره دوم، و بيست سال

 به گرایش بر رثمؤ شخصيتي و اجتماعي (. عوامل6936) .محمدباقر کوپایي، و نواح، عبدالرضا 

 توسعه مطالعات یمجله .اهواز شهر دبيرستاني آموزانبين دانش در ونداليسم )خرابکاری(

 . 696-699دوم،  چهارم، شماره سال ،ایران اجتماعي

 اب خانواده فرهنگي یهسرمای رابطه شناختيجامعه تبيين(. 6961) .کارکنان، محمد و نيازی، محسن 

 . 9 شماره هشتم، سال ،96 ،ملي مطالعات یفصلنامه .جوانان اجتماعي هویت

تار رف نوعي عنوان به خرابکاری بر مؤثر اقتصادی اجتماعي عوامل بررسي .(6926) .علي اختر،نيک 

اسي شنارشد جامعه کارشناسي ینامهپایان .شيراز هایدبيرستان آموزاندانش بين در بزهکارانه

 .دانشگاه شيراز

ششم،  ، سالشناسيروان ینشریه .شناسي جامعه در ونداليسم (. مفهوم6936) .ویسانيان، مهدی 

 دوم.  و بيست شماره

 ونداليسم )مورد پدیده شناختي جامعه (. بررسي6936) .عيلااسم کاروان، و مریم توسکي، یارمحمد 

 و 91 زمستان، شماره و پایيز ،ایالم فرهنگ: اجتماعي علوم .(6930 -ایالم شهر جوانان: مطالعه

 .669 تا 66، ص  92
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 ونداليستي رفتارهای با خانواده عملکرد (. ارتباط6939) .حسيني، نامدار و الهیاری، طلعت 

 توسعه مطالعات یفصلنامه. کرمانشاه استان شهر جوانرود در آموزاندانش( خرابکارانه)
 .59-12 ،6 شماره سوم، دوره ،فرهنگي -اجتماعي
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Introduction 

Social pathology scholars define vandalistic behavior as behaviors turned towards 

destruction of the public assets, installations and properties (Mohseni Tabrizi, 2003; U.S. 

Department of Justice, 2014). Destructiveness by adolescents has been led into serious social 

problems. This issue catches scholars' attention of different disciplines, such as sociologists, 

psychologists and criminologists. Some sociologists believe that destruction of properties is 

a precursor of delinquent behaviors. Regarding these consequences, understanding the 

vandalism is vital for prevention and intervention (Mohseni Tabrizi, 2003). Vandalism is not 

limited to the school setting and is happening frequently and can disrupt the social order. 

Vandalism has a huge burden on the society’s economy and cohesion (Motlagh and Ndari, 

2013). However, it is a widespread phenomenon among adolescents (Koonani, Mansoor 

Abadi and Ahmadi, 2010), according to the literature, there are a variety of explanations for 

the causes of vandalism. A deep look at the existing theories on vandalism, can lead us to 

conclude that these theories, in order to explain social deviancies, and in particular 

vandalism, have common themes in their focus, with relatively different interpretations. Some 

of these common themes include the effect of social relationships, socialization, and existence 

of cohesion and unity with society, social trust, and quality of interactions in social networks, 

social accountability, and respect for social norms. These common points reveal the necessity 

for using a comprehensive and inter-disciplinary approach for studying vandalism. Thus, it 

is vital to investigate vandalism through an exploratory and applicable model. Therefore, the 

aim of the present research was to suggest a cross-disciplinary explanation for high school 

students' vandalistic behaviors by focusing on social and psychological factors. Accordingly, 

in this research the relationships between social capital, cultural capital, new 

communication technologies, attachment, and gender with vandalism in Kerman and Jiroft 

were investigated.  
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Hypotheses 

1. There is a relationship between gender and vandalism. 

2. There is a relationship between attachment to parents and vandalism. 

3. There is a relationship between attachment to peers and vandalism. 

4. There is a relationship between cultural capital and vandalism. 

5. There is a relationship between using new communication technologies and vandalism. 

6. Social capital mediates the relationship between gender, attachment, cultural capital, 

new communication technologies use and vandalism. 

7. Urban versus rural backgrounds (Kerman vs. Jiroft) can moderate the mediated 

relationships among gender, attachment, cultural capital, the use of communication 

technologies and vandalism. 

Method 

The relationship between variables was examined using the correlation research design 

and path analysis. Statistical population involves all students of Kerman and Jiroft high-

schools. Using cluster sampling, 806 participants were selected from Kerman (404) and 

Jiroft (402) high schools. The measures were Vandalism, Cultural Capital, Social Capital 

and New Communication Technologies Use questionnaires. In addition, Armsden and 

Greenberg's (1987) Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) were used. The 

proposed Model was tested using structural equation modeling in AMOS software. 

Results 

Results showed that the use of new communication technologies and attachment to 

parents had direct effects on vandalism. The use of new communication technologies 

positively and attachment to parents negatively can predict students' vandalistic behaviors. 

Also, the effects of all exogenous variables (cultural capital, new communicational 

technologies, parent attachment, peer attachment and gender) on students' vandalistic 

behaviors were mediated by the social capital. Other results showed that the moderating 

effect of urban milieu was significant and there was also a difference between Kerman's and 

Jiroft's participants and consequently models. 

Discussion and Conclusions 

As noted above, the aim of present research was testing a causal model of explaning 

vandalism based on cultural capital, modern communicative technologies, attachment, and 

gender. Meanwhile, the moderator role of context has been investigated. The model revealed 

that social, psychological and contextual factors can approximately explain the students’ 

vandalistic behaviors. The model could explain 32 percent of the variance in vandalistic 

behaviors. Thus, it should be noted in generalizing and applying the results. Comparing 

Kerman and Jiroft as different social contexts imply notions of indigenized factors affecting 

vandalistic behaviors. It seems that a more traditional culture of Jiroft affected the 

participants in such a way that Jiroft participants were more influenced by family and 

internal factors than new communication technologies. Consequently, early interventions 

and preventive programs can reduce social pathologies and abnormal behaviors such as 

vandalism. In general, this research can suggest parents living in cities improve their 

relationships with their children through self-training or seeking help from professionals. 

Based on these results, it can be suggested that the cultural capital can be the source to 
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prevent vandalistic behaviors. Hence, improving and investing on this capital will have 

significant effects on protecting the society. Significant role of gender in vandalism have 

implications to pay more attention to male adolescents’ behaviors in and out of school 

environment. Regarding inevitable effects of new communication technologies and the role 

of social capital in controlling and regulating of these effects, the study recommends 

teachers, principals and other administrators of the educational system to try to empower 

the student's social capital.  

Key words: Vandalistic behaviors, Cultural capital, Social capital, Parental attachment, 

New communication technologies 

 

 
 




