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چکیده
وندالیسم یا خرابکاریهای شهرى یکى از مشکالت و معضـالت جوامـع شـهرى بهویژه در حاشـیه آنهاسـت کـه
همگام با رشد و توسعه شتابزده شهر و درونی نشدن فرهنگ شهرنشـینى در بـین جوامع مختلف بـه وجـود آمـده
است .خرابکاریهای شـهرى ازجمله انحرافـات یـا آشفتگیهای اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازهـا
هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوهای بروز دهند و با در دسـتر نبـودن روش مناســ بــه رفتارهــاى
نابهنجـار روى میآورند .درواقع وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیسـت
و عموماً زمـانى رخ میدهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنند .اصطالح ونـدال بیشـتر بـه کسـانی
اطالق میشود که باحالت اعتراض به دالیل مختلف دست به تخری میزنند .خرابکاری چالشـی عمومی و در حال
افزایش میباشد .برای شناخت انحرافات در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخالقی جامعه را بررسی کرد و کیفیـت اخـالق
جامعه را در وهله نخست باید از مشاهدات فرد و طرز تلقی او از اعمال و کنشهـای دیگـران جسـتجو کـرد( .صـفری شـالی
 .)53 :9331برخی تحقیقات مانند تحقیق حیدری ( )9331نشانگر نقش سرمایه اجتماعی بر امنیـت ملـی اسـت کـه بـر ایـن
اسا فرضیه تحقیق به این شکل طرح میشود .با بررسی عملکرد دولتهای جمهوری اسالمی ایـران درمـییـابیم کـه در
جمهوری اسالمی اعتمادسازی شهروندان افزایش مشارکت سیاسی و همچنین اعتماد فزاینده آحـاد مختلـف جامعـه موجـ
تضعیف وندالیسم اجتماعی گردیده و متقابالً با کاهش اعتماد فرسایش مشارکت سیاسی و عدم انسجام اجتماعی کـموبـیش
بسترهای الزم برای تخری اموال عمومی فراهم گردیده است .روش تجزیهوتحلیل اطالعات در این پـژوهش بـا اسـتفاده از
روش توصیفی -تحلیلی است که ضمن ارائه و ارزیابی ادبیات موجود در باب سرمایه اجتماعی و وندالیسم اجتمـاعی کـاهش
ارتباط دولت و ملت و احسا تبعیض به تحلیل چگونگی وجود ارتباط بین این مفاهیم بنیادین پرداخته خواهد شـد و ارتبـاط
منطقی بین سرمایه اجتماعی کاهش ارتباط دولت ملت و احسا تبعیض بهعنوان یک متغیر مستقل و وندالیسـم بـهعنـوان
یک متغیر وابسته از طریق آزمون فرضیه مطرحشده موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار خواهـد گرفـت .نـوآوری پـژوهش نیـز
حاصل تعامل بین این عنصر در تبیین علل وندالیسم خواهد بود.
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تبعیض سرمایه اجتماعی کاهش ارتباط دولت ملت وندالیسم.
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مقدمه
رشد سریع شهرنشینی و تأثیرپذییری از تحذوالت جهذانی از یذ سذو و عذذدم
تطذابق و رشذد ناهماهنگ عناصذر مذادی و غیرمذادی فرهنذگ از سذوی دیگذر در
جوامع در حال گیار موانع و مشكالتی را در سازگاری اجتمذاعی بذه وجذود آورده
است ،این جوامع با تغییذذرات و تـذذادهایی در سذذارتارهای اقتيذادی ،سیاسذی،
فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند ،در چنین جوامعی نیز افراد بهسذتتی مذیتواننذد
رود را با تغییرات و دگرگونیهای تذازه و سذریع وارداتذی همذراه کننذد و لذذیا از
ایذن حیذث دارای تأررهای فرهنگی ،بیهنجاری و ناهنجاری ،تعارضهای متتلف
اجتماعی ،ازرودبیگانگی و در سطحی وسذیعتذر ،بذیسذازمانی و ازهذمگسذیتتگی
اجتماعی هستند ،این بینظمیها و بیسازمانی ها منجر بذه بذیثبذاتی اجتمذذاعی در
مقذاطع متتلذف زمذانی و افذزایش آسیبپییریها و تحمیذل بحرانهذای متتلذف
اجتماعی میگردد که میتواند در صورت عدم توجه و برنامهریذزی صذحی ،،نظذام
اجتماعی را با تهدیدی جدی مواجه کند .سرمایه اجتمذاعی بذا سذارتارهای قذدرت
اجتماعی رابطه تأثیرگیاری و تأثیرپذییری دارد .توانذایی ایجذاد و تتریذب سذرمایه
اجتمذذاعی بذذه چگذذونگی رابطذذه سذذارتار قذذدرت و هنجارهذذای گروهذذی و سذذنتی
کارگروهی و کارکنان میدانی نهادهای بیرونی بستگی دارد.
وندالیسم نمونهای از ناهنجاریهای اجتماعی اسذت .ناهنجذاریهذای اجتمذاعی
فینفسه عامل ارتالل در نظم عمومی هستند .این تأکید بذر لفذع عمذومی بذیدلیذل
نیست .چراکه تأثیرات سوء اقذدامات وندالیسذتی بسذیار گسذترده بذوده و در ابعذاد
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متتلف ،جامعه را درگیر میکند .همگانی بودن این تأثیرگیاری نیز ازآنروست کذه
از سویی برای مدیران شهری و از سویی برای ميذر کننذدگان و بهذرهبذرداران از
امكانات ردمات عمومی مسئلهزا و محدودیت آفرین است .مسئولین در پستهذای
مدیریت امور شهری همواره بتشی از بودجه ،زمان و نیروی کار در ارتیار را بایذد
ميذذرو

مقابلذذه بذذا آثذذار ونذذذدالیستی نذذذمایند و شذذذهروندان نیذذز تذذذحت تذذأثیر

تتریبگریهای افراد وندال در دسترسی به ردمات شذهری بذا محذدودیت مواجذه
میشوند .اقدامات وندالیستی گاه بهطور غیرمستقیم با مرگ و حیذات شذهروندان در
ارتباط است .آنجا که وندالها محض تفری ،و شیطنت ،اقدام به متذدو

کذردن یذا

سرقت عالئم راهنمایی و رانندگی میکنند ،عمالً امنیت جانی مذردم را بذه متذاطره
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میاندازند .ایران نیز بهعنوان ی

کشور درحالتوسعه و گذیار از مرحلذه سذنتی بذه

مدرنیسم از ایذن قاعذده مسذتننی نبذوده و بذا تغییذرات و دگرگذونیهذای سذریع و
وسیعی در سارتارهای اصذلی رذود بتيذوص سارتار فرهنگی و اجتماعی مواجه
است( .فاضذل و میذری آشذتیانی .)1-3 :7831،همچنذین صذنعتی شذدن جوامذع و
گستر

شهرنشینی موجب رشد فردگرایی و گمنامی شده است ،در چنین جوامعی

اگر افراد بتوانند مفید بذودن رذود را اثبذات کننذد ،مشذارکت اجتمذاعی در جامعذه
گستر

پیدا رواهد کرد ،در غیر این صورت ممكن است ناکام و سررورده شده و

برای تحقق رواسته رود به دو شكل واکنش نشان دهنذد :الذف) انذزوا را در پذیش
گیرند و با جامعه بیگانه شوند .ب) برای دیده شدن و موردتوجذه قذرار گذرفتن بذه
اعمال انحرافی چون تتریب امذوال عمذومی بپردازند ،بنابراین اگر نسذلی رواسذتار
مشارکت در امور جامعه باشد ولی امكان این مشارکت بذرای او فراهم نشده باشذد،
ممكن است برای جلب نظر دیگران دست به اعمذالی بزنذد کذه نهایتذاً بذه جامعذذه
آسیب رساند .تتریب اموال و امكانات شذهری از معـذالت اجتمذاعی و فرهنگذی
مدیران شهری بهویژه در کالنشهرها است .برری محققان ضذمن اشذاره بذه سذابقه
فرهنگی ایران ،درعینحال معتقدند که بهغیراز مير

و اسرا

ی

عنير دیگر در

نظام فرهنگی و ميرفی ما تتریب اسذت .آنهذا دالیذل ایذن امذر را نظام نامابراب
رجتممعي ،تحقيبهمي مفبط و روشهمي رستبدردي تبايت و آموزش میدانند کذذه
بهرودیرود میزان پبخمشگبي را آنقدر باال مذیبرنذد کذه افذذراد و بذهريذوص
جوانذان فقذط در هنگام برآورده نشدن نیازهایشان عكس العملهای پرراشذگرانه و
رشذذن از رذذذود بذذذروز نمذذیدهنذذد بلكذذه در شذذرایط عذذادی نیذذز تمایذذل و عالقذذه
قابلتوجهی به تتریب پیدا میکنند .آنها همچنذین اعتقاددارند کذه اگذر تتریذب و
رو های مترب دیگر در بین افراد ی

جامعه بهصورت ی

ارز

منبذت درآیذد

تأثیر سرمایه اجتماعی

یعنی زرنگی محسوب شود؛ چون درونی و نهادینهشده است امكان تغیر یذا از بذین

دولتهای

بذردن آن بسیار مشكل است .به نظر آنها نمذایش فذیلمهذا و بذازیهذای رایانذهای

جمهوری اسالمی ...

تتریب کننده و پرراشگرانه در کشورهای جهان سوم به این فرهنگ دامن مذیزنذد

( 933تا )969

بهطوریکه این عناصر به نسلهای بعذد منتقذل و در بذذین آنهذا تكنیذر مذیشذود.
(رفیع پور.)881 :7831 ،
بیان مسئله
جامعة غرب و نظام سرمایهداری در پی بالندگی و ایجاد تذوان مسذتمر بذرای حرکذذت
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چرره ی نظام صنعتی و اقتيادی رود ،همواره نیازمند بهره بذری از زمینذههذای بذذدیع و
مسیرهای جدید و نو میباشد و در حوزه علوم انسانی کشف و استتراج مفذذاهیم نوپذذا و
پرور

آن در بسترهای اجتماعی ،ازجملذه اقذدامهذای اساسذی اندیشذذمندان و اندیشذذه

گذران غذرب در پاسذب بذه ایذن نیذاز و تذأمین آن مذیباشذد .ازایذنرو مفهذوم «سذذرمایه
اجتمذاعی »7پذس از مفاهیمی مانند سذرمایه طبیعذی ،سذرمایه فیزیكذی ،سذذرمایه انسذذانی،
سذرمایه فرهنگذی سرمایه مالی و سرمایه حقوقی ،از سوی اندیشمندان «تولیذد» و بهعنذوان
یذ

اسذتعاره جدید ،پا به عرصه وجود میگیارد.
عـویت در شبكهها و مجموعهای از ارز های مشترک ،هسته اصذلی و قلذب

مفهوم سرمایه اجتماعی است .ازآنجاکه این شبكهها تشكیلدهنده ی
می توان آن ها را سازنده ی

منبذع هسذتند

نوع سرمایه دانست .سرمایه اجتمذاعی بذا سذارتارهای

قدرت اجتماعی رابطه تأثیرگذیاری و تأثیرپذییری دارد .توانذایی ایجذاد و تتریذب
سرمایه اجتماعی به چگونگی رابطه سارتار قدرت و هنجارهذای گروهذی و سذنتی
کارگروهی و کارکنان میدانی نهادهای بیرونی بستگی دارد.
در نظام جمهوری اسالمی که بر پایه دین ،مردم و والیتفقیه ایجادشذده اسذت،
باورها و اعتقادات ،ارز ها و توجذه بذه آرمذانهذای مشذترک جذزو سذرمایههذای
اجتماعی محسوب میشود .از سوی دیگر امروزه دیگر صذر

بررذورداری یذذ

کشذور از منذابع و مواهذب طبیعذی «سذرمایه» محسوب نمیگردد بلكه مجموعذهای
از سرمایهها ،ازجمله بهرهمندی از «سذرمایه اجتماعی» ،منجذر بذه تولیذد و افذزایش
قدرت ملی کشورها رواهد گردید .از شاريههای سنجش؛ قدرت نرم یعنی میذزان
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بررورداری ساکنین ی

سرزمین از اعتمذاد و سذایر مؤلفذههذای مطذر در حذوزه

سرمایه اجتماعی است .هیچ ملتی بذدون بررذورداری از قذدرت نذرم و ایجاد وفاق
و همبستگی اجتماعی قادر به حرکت در مسیر تعذالی و کسذب اعتبذار معنذذوی در
جامعه جهانی نتواهد بود .این اعتمذاد در دو سذط ،مذردم  -مذردم و حاکمیذت -
مذردم قابل تجلی و بازتاب است و «سرمایه اجتمذذاعی» معطذذو

بذذه کشذذف و

اسذتتراج ایذن شارصها در جوامع میباشد.
در طذذر

دیگذذر ،وندالیسذذم یذذا ررابكذذاریهذذای شذذهری یكذ از مشذذكالت و

معـذالت جوامذع شذهری بهویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسذعه
1. Social capital
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شتابزده شهر و درونی نشدن فرهنذگ شهرنشذذین در بذذین جوامذع متتلذف بذه
وجود آمده است .ررابكاریهای شذذهری ازجملذه انحرافذذات یذذا آشذفتگیهذای
اجتماع هستند که در آن افراد سع دارند نیازها ،هیجانذات و احساسذات درونذ
رود را به شیوهای بروز دهند و با در دسترس نبودن رو

مناسذب بذه رفتارهذذای

نابهنجذار روی می آورند .درواقع ،وندالیسم نذوعی انحذرا

رفتذاری اسذت کذه بذا

انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموماً زمذان رخ مذیدهذد کذه فذرد یذا
گروه معیارهای جامعه را رعایت نكنند .اصذطال ونذذدال بیشذذتر بذذه کسذذانی
اطالق میشود که باحالت اعتراض به دالیل متتلف دسذت بذه تتریذب مذیزننذد.
ررابكاری چالشذی عمومی و در حال افزایش میباشد .برای شنارت انحرافذات در
ابتدا باید سارت و ماهیت مفاهیم ارالقی جامعذه را بررسذی کذرد و کیفیذت ارذالق
جامعه را در وهله نتست باید از مشاهدات فرد و طرز تلقی او از اعمال و کنشهذای
دیگران جسذتجو کذرد( .صذفری شذالی .)38 :7831،مذا در ایذن پذژوهش درصذدد
پاستگویی به این سؤال هستیم :چه تأثیر سرمایه اجتمذاعی دولذتهذای جمهذوری
اسالمی ایران بر وندالیسم اجتماعی دارد؟
مبانی نظری وندالیسم
روانشناسان ،جامعه شناسان و دیگر صاحبنظران در رشتههای مرتبط بذا بحذث
وندالیسم ،هرکدام از زاویه دید تتييی رود به موضوع وندالیسذم پردارتذه و بذه
بررسی عوامل مؤثر بر آن و ارائه راهكارهذای مقابلذه پردارتذهانذد .در نظریذههذای
جامعه شناسذی ،سذازمانهذا ،سذارتارها و نهادهذای اجتمذاعی و فرهنگذی بذهمنابذه
واقعیتهای اجتماعی علت رفتار آدمی بهحساب آمدهاند و رفتارهذای بزهكارانذه را
معلول سارتارهای اجتماعی و فرهنگی دانستهاند .در مقابل روانشناسذان و بذهویذژه
روانکاوان ،آن را معلول کارکرد نیروهای سذرکش درونذی پنداشذتهانذد .گروهذی از

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

صذذاحبنظذذران نیذز در مقابذذل ،بذذه تعامذذل میذان فذذرد و جامعذذه در فراگیذذرد رفتذذار
اشارهکردهاند رویكرد آنان بیشتر به روانشناسی اجتماعی نزدی

است و تأثیر فرد و

جامعه را در کُنش های متقابل دریل میدانند.
عوامل مختلف رفتارهای وندالیستی در تحقیقهای انجامشده داخلی

در تحقیقات دارلی بیشتر به رابطه بین عوامل اجتماعی ،اقتيادی و فرهنگی بذا میذزان
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رفتارهای وندالیستی پردارتهشده است .شكری ( )7811به بررذی عوامذل فذردی ازجملذه
سن ،جنس ،قدرت ،ژنتی

و غیره؛ عوامل روانذی از قبیذل تذرس ،رودپسذندی ،نفذرت و

غیره؛ عوامل محیطی ازجمله رانواده نابسامان ،طذالق ،بیكذاری ،کمبذود محبذت در بذروز
انحرافات اجتماعی توجه دارد .منظمی تبار ( )7831به بررسی نقذش مشذارکت مردمذی در
تقویت امنیت اجتماعی پردارت وی به متغیرهایی مانند نظم و انسجام اجتمذاعی ،افذزایش
تعهد و اعتماد اجتماعی ،قبول مسئولیت ،افزایش امنیت ،افزایش مقبولیت اجتمذاعی توجذه
میکند .عبدی و دیگران ( )7831امنیت اجتماعی و احساس امنیت مذردم ،کذاهش جذرائم،
رضایت مردم ،مشارکت مردم ،قانون پییری مردم را بررسذی نمذودهانذد .سذفیری ()7831
امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و احساس امنیت را بررسی نموده اسذت .آرمذان مهذر
( )7831به رابطه بین تعهد تحيیلی و بزهكاری میپذردازد .هزارجریبذی و صذفری شذالی
( )7833تأثیر متغیرهای احساس تعلق به رانواده ،پایبندی دینی ،ارضاء نیازهذای عذاطفی و
رضایت از زندگی را بر روی انحرا های اجتماعی میسنجند.
عوامل مختلف رفتارهای وندالیستی در تحقیقهای انجامشده خارجی

در تحقیقات رارجی جب ( )3112معتقد است که پیونذدهای محكذم اجتمذاعی مذانع
انحرا میشوند ،درحالیکه پیوندهای ضعیف انعطا پییری کمتری نسذبت بذه انحذرا
دارند .بهعبارتدیگر هر چه انسجام و همبستگی بیشتر باشد ،میزان انحرافات کمتذر اسذت.
لونسترین ( )3111نشان میدهد که عدم وجود پذدر در رذانواده و یذا وجذود ناپذدری در
رانواده ،بیش از عدم وجود مادر ،در میزان بزهكاری و ررابكاری فرزندان مؤثر است .مایر
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و دیگران ( )3113نشان میدهند که محیط مدرسه و نذوع بررذورد مسذؤولین آن بذادانش
آموزان ،ارتباط مستقیمی با رفتار ررابكارانه آنها دارد .با افزایش میذزان تحيذیالت ،میذزان
رفتارهای ررابكارانه نوجوانان کاهش مییابذد .الیندسذتروم و همكذاران ( )3118بذه تذأثیر
سرمایه اجتماعی و عوامل فردی و میزان مشارکت اجتماعی بر احساس ناامنی اعتقاد دارند.
متانی و لوبووا ( )3111به شهرنشینی ،ارتقای امنیت و تغییر شرایط اجتماعی و فیزیكذی در
تبیین جرم و انحرا معتقد است .هرکدام از نظریات و تئوریها از دیدگاه راصی به موضوع
انحرافات اجتماعی توجه نموده و آن را تبیین مینمایند .با بهکارگیری این نظریذههذا سذعی
میشود تا با توجه به زمینههای تحقیق و جامعه موردمطالعه چذارچوب نظذری راصذی را
برای تحلیل بر رفتارهای وندالیستی با تأکید بر میزان تأثیر سرمایه اجتماعی تدوین نموده و با
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استتراج فرضیه ،تاثیر سرمایه اجتماعی بر وندالیسم اجتماعی را تبیین نمذاییم .در ادامذه بذه

بررسی نظریات مرتبط با موضوع و نحوه دستیابی به فرضیه پردارتذه مذیشذود( .فيذلنامه
مطالعات جامعهشنارتی جوانان)11 :7823،
الف) سرمایه اجتماعی

جیمز کلمن ،که رود در زمرة نظریه پردازان توسعة سیاسی در اوارر دهذة 7211و اوایذل
دهة  7211میالدی است ،مفهوم سرمایة اجتماعی را در علوم اجتماعی بسط داد ،تا آنجذا کذه
گفته می شود (اصطال سرمایة اجتماعی) که توسط جیمز کلمن معرفی شد ،در اصل بذدین
منظور وضع شد تا هنجارها و انتظاراتی را توصذیف کنذد کذه فعالیذت اقتيذادی را تـذمین
میکنند ،اما در همان زمان نمی تواند چشم انداز دقیقی ارائه کند .کلمذن رذود در نگذاهی بذه
گیشته از لوری نام می برد که بر مفهوم سرمایة اجتماعی تكیه می کند تا بذه بیذان موقعیتهذای
اقتيادی متتلفی که جوانان اقلیت و غیراقلیت بذه دلیذل پیونذدهای اجتمذاعی بذا آن مواجذه
هستند ،کم

کند .به گفتة کلمن ،لوری اصطال سذرمایة اجتمذاعی را بذرای توصذیف ایذن

منابع وضع کرد .در کاربرد لوری ،سرمایة اجتماعی ،مجموع منابعی است کذه در ذات روابذط
رانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعذه وجذود دارد و بذرای رشذد شذنارتی یذا اجتمذاعی
کودک یا جوان سودمند است .این منابع برای افراد متتلف متفاوت است و می توانذد مزیذت
مهمی برای کودکان و نوجوانان در رشد سرمایة انسانی آنها باشذد(.کلمذن )2 :7811 ،امذا در
ی

ردیابی مفهومی می توان گفت که جاکوبز در سال  7217سرمایة اجتمذاعی را بذه کذار

گرفت تا بر اهمیت شبكه های مردم در شهرها تأیید کنذد و نشذان دهذد چگونذه آنچذه او
«چشمهایی که ریابانها را می نگرند» می نامد و به بیانی دیگر همسذایگان در ایجذاد امنیذت
 روانی شهروندان تعیین کننده است (اسذكات .)31: 7222 ،در حذالی کذه لذوری مفهذومسرمایة اجتماعی را برای تشتیص منابع اجتماعی سذودمند بذرای توسذعة سذرمایة انسذانی
وارد اقتياد کرد(.کلمن )111 : 7811 ،این پیرمرد بوردیو بود :کذه اولذین تذال
سیسذتماتی

مطالعذاتی

را در مذذورد سذذرمایة اجتمذاعی بذذه انجذذام رسذاند .از نظذذر بوردیذو« :سذذرمایة

اجتماعی ،جمع منابع عینی یا بالقوه ای است کذه حاصذل شذبكة بذادوام روابذط کمذابیش
نهادینه شدة آشنایی و شنارت متقابل یا به بیان دیگر ،عـویت در ی
ای که هر ی

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

گروه اسذت .شذبكه

از اعـای رود را از پشتیبانی سرمایة جمعی برروردار مذی کنذد و آنذان را

مستحق اعتبار می سازد»(.بوردیو)731 : 7831 ،
نظریه کنترل اجتمذاعی نیذز در تحلیذل و تبیذین کذ رفتذاریهذای اجتمذاعی از
نظریههای بانفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جذرم بذوده اسذت .ایذن

311

نظریه علت اصلی ک رفتاری را نبود کنترل اجتماعی میداند .فرض اصلی این است
که همچنان که فروید گفته افراد بهطور طبیعی تمایل بذه کذ رفتذاری دارنذد و اگذر
تحت کنترل قرار نگیرند چنذین رفتذار مذیکننذد (رکلذس )11 :7218 ،کذ رفتذاری
اشتاص ،بیش از آنكه ناشی از نیروهای محرک بهسوی نابهنجاری باشذد محيذول
عدم ممانعت است (نای )2 :7213 ،این درست نقطه مقابل فرض نظریههذای فشذار
و یادگیری است که ک رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی راص (شكا

اهذدا

و ابزار مقبول اجتماعی و تجربه یادگیری از دیگران) میدانند .نظریههای یادگیری و
فشار مستقیماً می پرسند که علت ک رفتاری چیسذت ،امذا نظریذه کنتذرل اجتمذاعی
مستقیماً می پرسد که علت همنوایی چیست ،زیرا آنچه موجذب کذ رفتذاری اسذت
فقدان همان چیزی است که باعث همنوایی میشود .پاستی که به این سذؤال مهذم
دادهشده است این است که آنچه موجب همنوایی میشود اعمال کنترل اجتماعی بر
افراد است که جلوی ک رفتاری را میگیرد بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی
علت اصلی ک رفتاری است (صدیق سروستانی)17 :7831 ،
در میان صاحبنظران تبیینهای کنترل ،میتذوان از «تابرویس هيبشاي» نذام بذرد کذه
پیدایش ک روی را معلذول ضذعف همبسذتگی در گذروههذا و نهادهذای اجتمذاعی و نیذز
تـعیف اعتقادات و باورهای موجود در جامعه مذیشذمرد .هیرشذی بذهجذای آنكذه ماننذد
دورکیم افراد را بهعنوان منحر یا منطبق ببیند ،بر این باور بذود کذه رفتذار ،بازتذابدهنذده
درجات متتلف ارالقیات است .او چنین استدالل میکرد که قذدرت هنجارهذای درونذی
شده ،آگاهی و تمایل برای تأیید ،رفتار رای را تشویق میکنند .او افراد را بهعنذوان افذرادی
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دارای منافع شتيی و لیا آماده برای عمل به شكلی که بیشترین میزان سود را عایذد سذازد
نگاه میکند جامعه بهعنوان نوعی مانع در مورد آن رفتار عمذل مذیکنذد و اگذر ایذن موانذع
سست شوند ،رفتار رود منفعتی ظاهر میگردد (ویلیامز)313:7838 ،
جامعه یا گروهی که در میان اعـای آن وابستگی متقابل و قذوی وجذود داشذته
باشد بیش از جامعه یا گروهی که اعـای آن همبستگی ندارنذد؛ قذادر بذه اعمذال و
کنترل بر اعـای رود رواهد بود .او می گوید که هرچذه همبسذتگی بذین جوانذان،
والدین و بزرگ ساالن استوارتر باشد ،جوانان بیشتر به مدرسه و دیگر فعالیذتهذای
مقبول اجتماعی عالقهمند میشوند و هرچه بیشتر اعتقادات و جهانبینذی مرسذوم و
مطلوب محیط اجتماعی را قبول کنند و به آن معتقد باشذند ،کمتذر کذ رو و مجذرم
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میشوند (سلیمی )117 ،7831 ،هیرشی معتقد است کذه چهارعنيذر اصذلی باعذث

پیوند فرد و جامعه میشوند و فقدان آنها نقش اساسذی در درگیرشذان و گرفتذاری
نوجوانان به بزهكاری دارند:
 .7دلبستگی :به معنای میزان وابستگی فرد بذه اشذتاص دیگذر در رذانواده ،محذیط و
نهادهای اجتماعی است .به نظر او افراد فاقد این دلبسذتگی ،نگذرانانذد کذه مبذادا
روابط اجتماعی آنان به رطر بیفتد؛ بنابراین احتمال بیشذتری دارد کذه بذه کذ روی
رویآورند.
 .3تعهد :به معنای میزان پییر

هد های مرسوم جامعه و احساس مسئولیتی است که

فرد نسبت به جامعه در رود احساس میکند .فرد متعهد دلیل بیشتری دارد تا برای
حفاظت از دستآوردهای رود با دیگران همنوا باشد.
 .8مشارکت :به معنی میزان درگیری و مشارکت در نقشهذا و فعالیذتهذای اجتمذاعی
است چراکه به نظر هیرشی کسانی که گرفتار کذار و زنذدگی و سذرگرمی هسذتند،
فرصت کمتری برای درگیرشدن در فعالیتهای ک روانه دارند.
 .1باور :یعنی میزان اعتقاد فرد به ارز ها و هنجارهای ارالقی جامعذه و وفذاداری بذه
آنهاست چراکه افراد بیاعتقاد و بذیوفذا ،نسذبت بذه هنجارهذای جامعذه ،تمایذل
کمتری دارند و بیشذتر مرتكذب کذ روی شذوند (سذلیمی و داوری 827 :7831،و
معظمی)731 :7833 ،
ب) وندالیسم اجتماعی

نظریه بی سازمانی اجتماعی به عنوان الگویی برای مطالعه نابهنجاریهای شذهری
به کار گرفته شد .از مهمترین صاحبنظران دیدگاه بیسازمانی اجتماعی میتوان بذه
امیل دورکیم و رابرت مرتون اشاره نمود.
دیدگاه مرتن به دنبال کشف این امر است که چگونه برری از سذارتهذای اجتمذاعی
بر افراد راصی از جامعه تذأثیر گیاشذته و موجذب شذده آنذان مرتكذب رفتذار نذاهمنوا بذا
هنجارهای اجتماعی شوند .بذه نظذر او سذارتهذای اجتمذاعی فعذال بذوده و تولیدکننذده

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

الگوهای رفتاری میباشند؛ بنابراین ،او بر نظم اجتماعی تأکید نمذوده و تذأثیر سذارتهذای
هنجاری را بر افراد مورد تفحص و تبیذین قذرار مذیدهذد (احمذدی .)11:7831 ،در اینجذا
مرتن ی

تئوری برد متوسط را ارائه میکند که مربوط بذه جامعذه آمریكذا اسذت و معتقذد

است که در این جامعه اهدا فرهنگی بیشتر از شیوههای قانونی دستیابی بذه ایذن اهذدا
موردنظر تأکید قرار میگیرد و این عدم تجانس باعث پیدایش آنذومی مذیگذردد کذه یذ
وضعیت غیر کارکردی است (ممتاز)33: 7812،
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دورکیم معتقد است که جامعذه نیازمنذد انـذباط و نظذارت بذر اعمذال افذراد و
محدود کردن تمایالت و آرزوهای سیریناپییر آنان از طریق فشار اجتمذاعی اسذت
(تنهذذایی )788 :7811 ،ایذذن فشذذار و تحمیذذل اجتمذذاعی در نظذذامی سذذارتاری از
همبستگی اجتماعی رخ میدهد و سالمت جامعه را منوط به میزان درجه همبستگی
اجتماعی می داند .همبستگی اجتماعی می تواند وحدت ،سالمت و یكپارچگی گروه
را تعیین کند .دورکیم امنیت را در همبستگی جامعه دانسته و بر مقررات و قواعدی
تأکید می کند که ریس پییری آزار رساندن افراد به یكدیگر را کاهش داده ،حقذوق
دیگران را رعایت و امیال و رواستههای افراد را مهار کنذد و بذدینسذان امنیذت بذا
ایجاد نظم اجتماعی از طریق قوانین و مقررات با ایجاد نظم حقوقی ،تكذالیف افذراد
را مشتص سارته و افراد به لحذا وابسذتگی بذه جامعذه و بذه یكذدیگر ،رذود را
موظف میسازند تا حدود یكدیگر را رعایت کنند و نیازی به قوای قهری و بیرونی
که هزینههای جامعه را نیز افزایش میدهد ،نباشد( .کوزر)722-727 :7811،
تئوری روانشناسی وندالیسم فروید

فروید از طرفداران نظریههای ناکامی و پرراشگری بر این عقیده است که انسان با غریذزه
مرگ زاده میشود .هنگامیکه این غریزه متوجه درون شود بهصورت تنبیذه و موارذیه رذود
ظاهر میگردد و در موارد افراطی منجر به رودکشی میشود .هنگامیکذه ایذن غریذزه متوجذه
برون گردد بهصورت ريومت ،رشونت ،آزار و اذیذت ،وندالیسذم ،تتریذب و قتذل تجلذی
میکند .فروید معتقد است که این نیروی پرراشگرانه میباید به طریقی تتلیه شود و چنانچذه
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سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

این تتلیه صورت نگیرد فرد را با کسالت ،رروت و ناآرامی روبهرو رواهد سذارت .فرویذد
معتقد است که جامعه ضرورتی حیاتی در کنترل و مهار غریزه رشم انسذان دارد و تذا از آثذار
مترب این نیرو بكاهد و آن را به رفتاری مفید و پسندیده بدل نماید (محسنی تبریذزی :7812
 311به نقل از ارونسون  .)8-713 :7812از دیذدگاه فرویذد و بررذی از روانكذاوان ،رشذم و
پرراشگری مولود و محيول موقعیتها و شذرایط نذامطلوب و نذامطبوع از قبیذل دلتنگذی،
ورشكستگی ،درد و حزن و اندوه و نظایر آن است .معالوصذف از میذان همذه موقعیذتهذای
ماللانگیذز و نذامطبوع ،درمانذدگی ،احسذاس اجحذا و ناکذامی عامذل عمذدهای در ایجذاد
پرراشگری است .فروید و برری از پیروان او با طذر پذاالیش روانذی پرراشذگری مذدعی
شدهاند که در بسیاری موارد نیروی پرراشگرانه در انسان در طرقی پاالیش میشود .این عمل
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برای ممانعت از بروز بیماری روانی است .به نظر فروید اگر انسذان بذرای ابذراز پرراشذگری

اجازه نیابد ،نیروی پرراشگرانه انباشته میشود و سرانجام به شكل رشونت مفرط یذا بیمذاری
روانی ظاهر میگردد (همان ،صص .)31-711
با توجه به مطالب فوق میتوان این فرضیه را مطر کرد که به نظذر میرسذد در
جمهوری اسالمی اعتمادسازی شذهروندان ،افذزایش مشذارکت سیاسذی و همچنذین
اعتماد فزاینده آحاد متتلف جامعه موجب تـعیف وندالیسذم اجتمذاعی گردیذده و
ال با کذاهش اعتمذاد ،فرسذایش مشذارکت سیاسذی و عذدم انسذجام اجتمذاعی
متقاب ً
کموبیش بسترهای الزم برای تتریب اموال عمومی فراهم گردیده است.
تعریف مفاهیم
وندرليسم رجتممعي :وندالیسم عنوان ی

واقعیت گریزناپییر زندگی اسذت و ایذن امذر

بهمنابه عملی بزهكارانذه باهد تتریب آگاهانذه امذوال و متعلقذات عمذومی و بذهعنذوان
پدیدهای جهانشمول بشمار میآید( .نادری.)7 :7832،
سبممیه رجتممعي :شامل مجموعه باورها ،اعتقادات ،ارز ها و اعتمذاد عمذومی
است که باعث کاهش هزینههای عمومی میشود ،ایذن سذرمایه بذهعنذوان متغیذری
تأثیرگیار بر کاهش یا افزایش امنیت ملی موردمطالعه قرار میگیرد (حیذدری:7832،
.)1
کمهش ررتبمط دولت-ملت :چیذزی اسذت کذه موجب تقسیم و تجزیة جمعیذت و
تكوین گروهبندیها میشود و این گروهبندیها ممكن است تشكل و سازمان سیاسی پیذدا
کنند .یكذی از انذواع شكا های اجتماعی سیاسی ،شكا دولت ملت است کذه امذروزه از
درجذه اهمیذت باالیی برروردار بوده و در برنامههای صذل ،سذازی و دموکراسذی سذازی
بهعنوان یذ

مانع جدی توسعه سیاسی و اقتيذادی معرفذی مذیشذود .درواقذع منظذور از

شكا دولت ملت بهعنوان ی

مسئله اساسذی نظذم اجتمذذاعی در سذط ،کذالن ،نذوعی

مشكل در تنظیم رابطة سیاسی بین دستگاه دولت از ی سو و افراد و گروههذای اجتمذاعی
بهمنابه شهروندان ی

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

ملت از سوی دیگر است( .پژوهشنامه علوم سیاسی.)71 : 7828 ،

رحسمس تبعيض :تبعیض در اصطال دانش جامعهشناسذی مذوقعیتی اسذت کذه
افراد در برابر نقشهای یكسان از مزایذای اجتمذاعی نذابرابر بررذوردار مذیشذوند.
همچنین حالتی که ویژگیها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قذرار
گیرد؛ تبعیض نامیده میشود (فروم)11: 7811،
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تجزیه و تحلیل سرمایه اجتماعی دولت های ج.ا.ا .و وندالیسم اجتماعی
علل ظهور پدیده وندالیسم

بررسیهای روانشناسی و تربیتی نشان میدهد وندالیسم غالباً ریشه اکتسذابی دارد و از
شرایط محیطی ناشی میشذود .نوجوانذان و جوانذان متهمذان اصذلی ایذن نذوع رفتارهذای
ررابكارانه هستند و وضعیت اجتماعی شذهرها نظیذر سذط ،درآمذد ،تسذهیالت رفذاهی و
معیشتی ،محرومیتهای طبقاتی ،مهاجرنشینی و غیره وقوع آن را تشدید میکند.
علل وقوع وندالیسم مجموعه ای به هذم تنیذده از عوامذل فرهنگذی و اجتمذاعی
می باشد که در جامعه معـل بیكذاری ،پذر نشذدن اوقذات فراغذت و تتلیذه نشذدن
هیجانات روحی نوجوانان مهمترین آنهاست .نقش رسذانههذا و مراکذز فرهنگذی و
آموزشی نظیر دانشگاهها ،مدارس و  ...در جامعهپییری جوانان و جلوگیری از بروز
وندالیسم بسیار مؤثر است .شرایط فرهنگی جامعه نشان میدهد هر جا که رسانههذا
دستبهکار شدهاند و برای فرهنگسذازی بذهصذورت جذدی برنامذهریذزی و عمذل
کردهاند ،نتای مطلوبی حاصلشده است .اطالعرسانی درباره علذل ،نتذای و تبعذات
فردی و اجتماعی وندالیسم ی

ضرورت جدی محسوب میشود و میتوان انتظذار

داشت افزایش آگاهیها به کاهش متاطرات و آسیبها در این حوزه بینجامد.
از میان علل شایع وندالیسم که در جوامع بشری شنارتهشدهاند بررذی از آنهذا
که در جامعه نقشی جدی و پررنگ دارند به شر زیرند:
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

عوامل فردی-روانی -زیستی مؤثر بر وندالیسم

 .1هيجمنمت روحي :دلیل وندالیسم هر چه باشد ،در شكل نهایی از ی

هیجان

روحی ناشی میشذود کذه بذهصذورت عيذبانیت ،پرراشذگری ،عيذیان جمعذی و
رودنمایی به تتریب میانجامذد .کذاهش هیجانذات نذامطلوب و هذدایت و تتلیذه
بتشی از آن به اقتـای سذن ،موقعیذت فذردی و اجتمذاعی ،فشذارها و نامالیمذات
زندگی روزمره به وجود میآید ،یكی از وظایف مهم دولتها و نهادهای حكذومتی
است .این اعمال اعتراض افراد نسبت به چیزی است که به دست نیذاوردهانذد و بذا
تتلیه هیجانی همراه است .درواقع میتوان گفت حسن این اعمذال ایذن اسذت کذه
افراد به جای رودآزاری یا دگرآزاری به شیء آزاری میپردازنذد و ایذن امذر سذبب
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میشود که درگیریهای بین فردی کاهش یابد.

فروید معتقد است :انسان دارای دو گرایش مذرگ وزنذدگی اسذت .در گذرایش
مرگ ،افراد با تتریب کردن ارضاء میشوند .بهنوعی گرایش افراد به رشونت بیشتر
است .این حس گاهی اوقات در کودکان نیز دیده میشود؛ آنها نه از جنبه شنارتی
بلكه بارشم و بدون تفكر و بهطور مستمر ،اسباببازیهایشان را رراب میکننذد و
این ارطاری است کذه والذدین در سذنین کذودکی بایذد آن را جذدی بگیرنذد زیذرا
وندالیسم نیز نوعی عالقه به تتریب با هیجانات عاطفی شدید است .افزایش کمیت
و کیفیت مراکز تفریحی ،مجموعههای ورزشی و امكانات تتلیه انرژی افراد بهویذژه
نوجوانان و جوانان و ارائه تسهیالت برای استفاده اقشار متتلذف از آنهذا یكذی از
کارکردهای مطلوب جامعه است که به کاهش وندالیسم منجر مذیشذود و متأسذفانه
بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچ
شهرهای بزرگ بررال

در این زمینه با محرومیت مواجهانذد .حتذی در

تيور عمومی اهالی بسیاری از محلهها و مناطق شهری بذا

کمبودهای تفریحی و ورزشی مواجه اند و انرژی جوانان اگر هرز نذرود و سذرکوب
نشود ،به تتریب و ارالل منجر میشود.
 .۲خودنممیي :رودنمائی در گروه دوستان نیز در این حوزه آسیبی جدی اسذت
و بسیار پیش میآید که عدهای از محيالن سوار بر اتوبوس به پاره کذردن روکذش
صندلیها میپردازند یا در ایستگاه اتوبوس شیشههای جداره سرپناه را میشكنند تذا
قدرت بازو و جسارت رود را به رخ همساالن بكشند و جلبتوجذه و رودنمذایی
کنند .رها شدن انرژی عقدههای سرکوفته رانوادگی و اجتماعی ،ناکامیهای فذردی
و جمعی و محرومیتهای فرهنگی نیز در این حوزه قابلبررسذی اسذت و البتذه بذه
بحث و دقت نظر در ابعاد متتلف زندگی اجتماعی تودههای مردم و طبقات جامعه
نیاز دارد.

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای

عوامل خانوادگی مؤثر بر وندالیسم

جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

 .1تنبيه ،شدت عمل ايش رزحد و سختگيبي رفبرطاي :تنبیذه ،شذدت عمذل و
ستتگیریهای افراطی که از سوی والدین در ريوص فرزندان اعمذال مذیشذود
باعث می شود که جوانان ،از والدین رود طرد شوند ،نیازهای اساسی آنهذا نادیذده
گرفته شود و به احساسات و عواطف آنها توجه نشود .پس هنگامیکذه جذوان یذا
فرزند رانواده از رانواده طرد شود باعث میشذود بذا کمتذرین هزینذه یذا کمتذرین
محبت از طر

دیگران و گروههای نابهنجار جیب شود.
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 .۲زیمدهروي در رابرز مهب و محبت و مبرقبت و محمفظت ايشرزرندرزه :مهر و
محبت بیشازاندازه که معموالً از سوی مادران اعمال میشود منجذر بذه عذدم رشذد
طبیعی فرزندان میشود و باعث عدم اعتمادبهنفذس شتيذی و توسذل بذه والذدین
میشود .پس با توجه به اینکه کودک در رانواده هیچگونه محدودیتی را نمیچشذد
پس توان مقابله با مشكالت زندگی در رود نمییابد پس اگر فرزند در جامعه یا در
کنكور یا مسائلی از این قبیل دچار شكست یا آن طور که بایذد مطذابق میذل ایشذان
باشد اتفاق نیفتد دچار انواع ناراحتی های روحی و روانی اجتماعی رواهد شد ،پس
همراه مهر و محبت ،باید آمذوز

روی پذای رذود ایسذتادن ،اعتمادبذهنفذس را در

فرزندان دهیم.
 .۳توقعمت نممعقول و رنتظامررت نماجام رز فبزنادر  :انتظذارات والذدین بایذد
متناسب با توانایی های فرزندانتان باشد اگر والدین توقعذات بذیشازحذد معقذول از
نوجوانان ،رود داشته باشذند باعذث مذیشذود کذه فرزنذدان آنهذا ازنظذر رشذد در
زمینههای متتلف تحيیلی و غیره و نیز عزتنفس در حد پایینی قرار گیرند.
 .۴نظم و رنضبمط نممعقول و رفبرطي :ازآنجاکه نظم و انـباط همچنان که الزمة
پیشرفت هر جامعهای است برای هر رانواده نیذز همذین حكذم را دارا اسذت منتهذا
هنگامیکه از حد متعادل رود رارج میشود آثار زیانبذاری بذه بذار رواهذد آورد و
مانع رشد و تعالی رواهد شد .انـباط رشكی که گاهی از سوی والدین نسذبت بذه
فرزندان وارد می شود منجر به ایجاد محرومیتها و ناکذامیهذای غیراصذولی بذرای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

کودک شده کانونهای رانواده را سرد و ازهمگسیتته مذینمایذد .فـذای تهدیذد و
تذرس امنیذت فرزنذدان را سذذلب و بذه لحذا عذذاطفی وضذعیت نابهنجذاری بذذرای
فرزندانتان به وجود میآورد .البته در مقابل در رانوادههایی نیز که هیچگونه نظذم و
انـباطی حاکم نیست و فرزندان رود را در آزادی و بیقیدوبندی رها میکنند ایذن
قبیل رانوادهها هم نابهنجارهایی به وجود میآورند .در این حالت نیذز شذتص ،بذا
پیدایش شتيیتی رودمدار و ریرهسر به رذود اجذازه مذیدهذد دیگذران را مذورد
تعرض و آزار قرار دهد .پس بهطورکلی میتوان گفذت کذه اگذر کذودک در محذیط
ريومت زندگی کند یاد مذیگیذرد کذه سذتیزهجذویی کنذد اگذر کذودک در محذیط
شرمندگی زندگی کند یاد میگیرد که احساس گنذاه کنذد ،اگذر در محذیط بردبذاری
زندگی کند یاد می گیذرد صذبور باشذد ،اگذر در محذیط امیدوارکننذده زنذدگی کنذد،
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اعتمادبهنفس را یاد می گیذرد ،اگذر در محذیط تحسذین زنذدگی کنذد ،قذدردانی یذاد

میگیرد ،اگر در محیط منيفانه زندگی کند عدالت را یاد مذیگیذرد ،اگذر در محذیط
امن زندگی کند باایمان میشود .پس می توان نتیجه گرفت کذه وندالیسذم «تتریذب
اموال» مانند همه رفتارهای نابهنجار دیگذر از عوامذل رفتذاری آسذیب زای رذانواده
سرچشمه می گیرد ،متيوصاً اگر کودک در محیط رذانوادگی همذراه بذا رشذونت
زندگی کند یاد میگیرد که ستیزهجویی کند پس ستیزهجویی و وندالیسذم مذیتذوان
گفت که ابتدا در محیط رانواده آمورته میشود.
عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم

 .1تضمد طبقمت :وندالها به طبقذه راصذی تعلذق ندارنذد و تنهذا در محذدودههذای
مشتص از شهرها به ررابكاری نمیپردازند .ی

ررابكار اعمال ناهنجار رذود را در همذه

جای شهر به نمایش میگیارد و محدودیتی قائل نمیشود .بااینحال ،مذیتذوان ادعذا کذرد
وجود رردهفرهنگها و مهاجرنشینی در ی
و وندالیسم در آن قسمت کم

محدوده مشتص شهری به افزایش وندالهذا

میکند .در حقیقت طبقات متتلذف اجتمذاعی و افذزایش

فاحش فاصله میان راستگاه عمده وندالیسم محسوب میشذود .هنگذامیکذه یذ

جامعذه

دچار تـاد و ارتال طبقاتی میشود ،تفاوتهای پنهان در الیههای درونی زنذدگی نظیذر
تربیت رانوادگی ،نگر

فردی و ارتال شئون ارالقی و عقیدتی در ظذاهری آشذكار و

کاربردی تجلی مییابد و به حوزههای ملموس زندگی و رفتار اجتماعی کشذیده مذیشذود.
ارتال طبقاتی نوعی بیعدالتی و ريومت را در جامعذه القذا مذیکنذد کذه برتذریهذای
شهروندی را برنمیتابد .مفاهیمی نظیر تقسیم شهر به باال و پایین وجذود حاشذیهنشذینی در
شهرهای بزرگ از تفذاوت در بهذرهمنذدیهذای شذهروندی و تسذهیالت رفذاهی زنذدگی
اجتماعی حكایت میکند و منبعی برای تولیذد رفتارهذای ريذمانه و عيذیانگری طبقذاتی

تأثیر سرمایه اجتماعی

میشود .در چنین حالتی ،سازه هذای موجذود در منذاطقی کذه بذه سذكونت طبقذات مرفذه

دولتهای

ارتياص دارند یا وسایلی که برای ارائه تسهیالت شهری بیشتر در این قسذمتهذا نيذب

جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

میشوند ،بیشازپیش در معرض تتریب قرار میگیرد و نقش عقدهها و تـادهای طبقذاتی
پررنگتر میشود.
 .۲تبايت رجتممعي :نظام تربیتذی جامعذه از کارکردهذای فنذی ،ارالقذی ،تذاریتی و
قانونی آن نشأت میگیرد و حاصل میشود ضعف این نظام بهراستی بزرگتذرین نارسذایی
ی

جامعه محسوب میشود که چهره حذال و آینذده آن را متذدو

مذیکنذد و حیذات

اجتماعی اعـای آن را به متاطره میافكند .توجه بذه ایذن نكتذه کذه تمذدنهذای شذهری
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بستری برای تجلی ماهیت متغیر زندگی مدرن امروزی هستند و شهرهای جامعهای که یذاد
ندهد و یاد نگیرد ،محكومبه نابودیاند ضرورتهای آموز هذای محیطذی و کارکردهذای
تعلیم اجتماعی را آشكار میکند .بیارز

دانستن اموال و منافع عمومی مهذمتذرین آسذیب

این حوزه است که ریشه در ناپتتگی فردی ،ضعفهای فرآیند اجتماعی شذدن در مرحلذه
عمل و فقدان آموز

و اطالعرسانی درباره محیط دارد.

عوامل اقتصادی مؤثر بر وندالیسم

ممليمت و خدممت :نظریههای کالسی

مالیات که تا امروز نیز کذاربرد دارنذد و

اساس و پایه ارائه ردمات مطلوب و بهروز به شهروندان محسذوب مذیشذوند ،بذر
ایجاد ی

نوع توازن ملموس و ذهنذی میذان ارذی مالیذات و ارائذه رذدمات تأکیذد

میکنند در حقیقت باید میان این دو شاريه رابطه معناداری وجود داشذته باشذد و
ی

راهكار اساسی این است که مالیات شذهروندان بذهطذور مسذتقیم و غیرمسذتقیم

برای ارائه ردمات صر

شود و بهعكس آن پولی غیر از مالیات برای ارائه ردمات

هزینه نشود .در چنین حالتی شهروندان می پییرند و به عینه مشذاهده مذیکننذد کذه
ردمات شهری نتیجه مالیاتی است که رودشان میپردازند و بالطبع در مقابل حفذع
و صیانت از سازههای ارائهکننده این ردمات مسذئولیتی دوچنذدان بذر دو

رذود

احساس میکنند.
نقش کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف دولت و ملت در ایران
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

فقدر پمسخگویي دولتهم در ابرااب ملات :پاسذتگویی و مسذئولیتپذییری
حاکمان سیاسی در برابر ملت یك ضرورتهای اساسی مدیریت در شرایط کنونی
است .تا زمانی که دولتمردان ی

جامعه نتوانند پاسذتگوی عملكردشذان در برابذر

مردم باشند بهعنوان اشتاص ناکارآمد و ناالیق مطر میگردند .این مسئله میتواند
اعتماد مردم نسبت بذه مذدیران و مسذئولین سیاسذی را کذاهش؛ و زمینذه را بذرای
شكلگیری نارضایتیهای عمومی در ابعاد متتلف سیاسی ،اجتماعی و غیذره دامذن
بزند (انفی.)3: 7823،
تغمفل و سهلرنگمري ابخي دولتمابدر و مساوولي سيمساي در ردرره رماور
محوله :سهلانگاری و تغافل برری از مسئولین سیاسی و دولتمردان در انجام امور
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محوله میتواند زمینه بیاعتمادی بین دولت و ملت را فراهم آورد .چراکه با توجذه

به گستر

روزافزون تكنولوژیهای گوناگون اطالعذاتی و رسذانههذای جمعذی و

گروهی ،توسعه تبادل اطالعات ،فعالیتهای مسئولین سیاسی و دولتمذردان توسذط
ربرگزاریها و شبكههای اطالعرسانی رصد گردیده و در ارتیار مردم قرار میگیرد.
ازاینرو کمکاری ،سهلانگاری و تغافل بعـی از مسئولین سیاسی و تسذری آن بذه
بدنه نظام اداری کشور ،انگیزه مأمورین را در انجام امور محولذه بذه نحذو مطلذوب
کاهش و بستر مناسبی برای نارضایتیهای عمومی و بیاعتمادی را در ملت فذراهم
مینماید.
جدریي دولت و ملت رز همدیگب و خدشهدرر شد وحدت ملي :بدیهی اسذت
که سالمت ی

کشور در صورتی تـمین رواهد شد که همه اقشار جامعه ،بهویذژه

حكومتکنندگان و حكومت شوندگان ،با یكدیگر تفاهم داشته باشند .ولی برعكس
عدم وحدت ،همدلی و همكاری موجب جدایی و نتای سویی برای جامعه سیاسذی
به دنبال رواهد داشت.
نمونه بحرانهای ایجادشده در این زمینه را میتوان در بحران ررداد  7811دیذد
که رئیس وقت دولت بدون توجه به رواست اکنریت ملت و رفتن در دام گروهذی
راص به راه رود جدایی بیشتر از قاطبه ملت دامن زد که منجر بذه برکنذاری وی و
ایجاد درگیریهای گسترده در سیم ررداد شيت شد.
وندالیسم ناشی از افول سرمایه اجتماعی در دهه 11

وندرليسم حمصل رز شاام

دولات و ملات :همذان طذور کذه گفتذه شذد در

دوره هایی جمهذوری اسذالمی شذاهد شذكا

بیشذتر دولذت و ملذت و تيذمیمات

ی جانبه دولت بود که باعث آشوبهای ریابانی و تتریب گری شد .یكی از ایذن

تأثیر سرمایه اجتماعی

موارد را میتوان در شور های سال  7817مشاهده کرد:

دولتهای

در  2ررداد  17مأموران شهرداری مشهد در پی اقذدام بذه تتریذب رانذههذای

جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

مسكونی فاقد پروانه در انتهای ریابان طبرسی مشهد با اهالی درگیر شدند کذه ایذن
درگیری منجر به تیر روردن یكی از بچههای ساکنین شذد و همذین بهانذهای بذرای
ی
تير

شور

به تمام معنی .در عرض چند سذاعت کالنتذریهذای  8و  1مشذهد بذه

مردم درآمد و مردم مسل ،شدند .چنذدین اداره دولتذی و بانذ

در اطذرا

میذدان شذذهدای مشذهد ازجملذذه سذارتمان شذذهرداری ،سذازمان تبلیغذذات اسذذالمی،
کتابفروشی امور تربیتی ،چندین شذرکت تعذاونی ميذر

دولتذی و تقریبذاً همذه
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بان های اطرا

غارت و به آتش کشیده شد .دوازده روز بعد چهار نفذر بذهعنذوان

عوامل اصلی غائله مشهد به دار آویتته شدند.
فرسایش سرمایه اجتماعی دولت و ملت  31فروردین  3111در اسالمشهر

در روز پانزدهم فذروردین سذال  7811راننذدگان مینذیبذوس در اسالمشذهر در
اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتياب زدند .فقذدان وسذیله نقلیذه عمذومی
برای رفتن به سر کار مورد اعتراض عده ای از مردم جنوب غرب تهران ،در اکبرآباد
و اسالم شهر قرار گرفت اما نارضایتی های موجود درباره کمبود بنزین و افزایش 81
درصدی کرایه حملونقل باعث شد طی چند ساعت تظاهرات بزرگی با حـور 11
هزار تَن به پا شود که دامنه آن به رباطکریم ،سلطانآباد و صال،آباد نیز رسید .سذیل
جمعیت در کل شهر و بهريوص در مسیر حرکت به سمت تهران اقدام به تتریب
سارتمانهای دولتی و زدورورد با نیروهای بسذی و سذپاه کردنذد و موفذق شذدند
جاده تهران -ساوه را مسدود کنند .آمار کشذتههذا ،دستگیرشذدگان و اعذدامشذدگان
احتمالی این حوادث هیچ گاه به طور دقیق مشتص نشذد کذه بعـذاً صذحبت از 11
کشته در آن حوادث میشود ،مجلس شورای اسـالمی در مهرماه همان سذال بودجذهای
معادل دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای جبران قسمتی از رسارات وارده بذه
بعـی از اماکن دولتی تيویب کرد( .وبالگ دسته نوشتههذا .)7821،در ایذن واقعذه
مشاهده میکنیم که تيمیمگیری هذای دولذت بذدون توجذه بذه نظذر کارشناسذان و
اتحادیهه ای صنفی بوده که موجذب ایجذاد شذكا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

دولذت ملذت شذده و درنتیجذه

آشوبهای ریابانی و وندالیسم را موجب گردیده است.
نقش کمهش عد رنساجم در وقامی  1۳31و  :1۳3۴بذه کذالم دوتذذوکویل:
وقذتی عذقایدی بهوسیله ی

انجمذن بیذان مذیشذود آن بایذد شذذكل روشذنتذر و

دقیقتری بذه رود بگیرد .این انجمن حامیان رود را جمع میکنذد و آنهذا را درراه
دستیابی به هد

رویش وارد معرکه مینماید؛ این حامیان با یكدیگر آشنا میشوند

و تعداد زیاد باعث افزایش غذیرت و تعيب میشذود .یذ
پراکنده را متحد میکند و باقدرت آنها را بهطر
مینماید .بر اساس این نظریه ی
ی
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ی

هد

کذامالً معذین هذدایت

شبكه وسیع از انجمنهای فذذرعی ،هذذم تجسذم

همكاری اجتماعی مؤثر است و هم به ایجاد آن کمذ

بررال

انجمذن نیذروی افكذار

مذیکنذد .بنذابراین ایذن

ترس از دستهبندی و شقاق که بهوسیله متفكرانی چذون «ژان ژاک روسذو»

بیانشده ،در ی

جامعه مدنی انجمنهای متشكل از انسانهای برابر و هذمفكذر بذه

ایجاد حكومت دموکراتی

کارآمد کم

میکنند(تاجبتش .)717 ،7831 ،ازایذنرو

عدم تكیهبر نهادهای مدنی و نظر منتقدین منجر به تغییرات اقتيادی عظیم و تاور
پنجمهدرصدي در سال  17شد که رود با ترکیب عوامل دیگر منجر به وندالیسذم و
تتریبهای بزرگ در برری شهرهای ایران شد.
نقش عد مشمرکت و رعتممد در وقمی  11تياب  :1۳31دومذین تذأثیر سذرمایه
اجتماعی مربوط به نقش آن در اطذاعت از قذانون توسط شهروندان در جامعه مدنی
اسذت کذه تحت تأثیر سرمایه اجتماعی شكل مذیگیذرد .در منذاطق مذدنی زنذدگی
جمعی با این انتظار که دیگران احتماالً از مقذررات پیذروی رواهنذد کذرد ،تسذهیل
میگردد .اگر شما بذدانید کذه دیگران بذا اجذرای مذذقررات انتظاراتتذان را بذرآورده
میکنند احتمال زیادتری وجود دارد که شما نیذز بذه همذین ترتیذب انتظاراتشذان را
برآورده کنید .در مناطق غیر مدنی تقریباً هرکسی انتظار دارد که دیگران مقذررات را
نقض کنند .اگر شذما بذدانید که دیگران به فریب متوسل میشوند آنگذاه اطاعذت از
قوانین ترافیكی ،مالیاتی و یا مقررات رفاهی از سوی شما احمقانه بذه نظذر رواهذد
رسید .بنابراین به فریب متوسل میشوید و درنهایت انتظارات حزنانگیذز و بدبینانذه
هذر کس توجیهپییر رواهد بود.
مردم مناطق غیر مدنی که از فرهنگ اطاعت از قانون مناطق مدنی محروم هستند
مجبورند بذه «نیروهای ایجاد نظم» یعنی پلیس ،اتكا کننذد .شذهروندان منذاطق غیذر
مدنیتر چذاره دیگذری بذرای حل معـل هابزی اساسی نظم عمومی ندارند چراکذه
آنها از پیوندهای افقی معامله متقابل جمعی که بهگونهای مذؤثرتر در منذاطق مذدنی
کار میکنند ،بیبهرهاند .در شذرایط فقذدان همبسذتگی و اطذذاعت از قذذانون تذذنها

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای

ی راه حل در برابر هرجومرج وجود دارد و آن همانا اتكا به سلسذلهمراتذب و زور

جمهوری اسالمی ...

است (پاتنام .)817،احساس عدم مشارکت افراد و دانشجویان ،روزنامذهنگذاران کذه

( 933تا )969

سرمایه اجتماعی دولت اصالحات محسوب مذیشذدند ،دررونذد تيذمیمگیذری در
مورد اصال قانون مطبوعات و افشای نامه سعید امامی در مورد قانون مطبوعذات و
همچنین به تبع آن تعطیلی روزنامه سالم این حس را به برری از افراد تقویتکننذده
سرمایه اجتماعی دوران اصالحات مانند دانشجویان و اساتید و روزنامذهنگذاران داد
که حكومت بررورد قهذری را بذه جذای بررذورد اقنذاعی بذا آنذان پییرفتذه اسذت.
درصورتیکه در سال های قبل در دوران اصالحات برری از مسئولین عالیرتبه نظام
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نیز در دانشگاه ها حاضرشده و به سؤاالت دانشذجویان در یذ رونذد مذدنی پاسذب
میگفتند.
نقش اعتماد اجتماعی در دهه 11
عد رعتممد و مشمرکت رجتممعي در وقمی  :1۳11دولذت نهذم بذا تأکیذد بذر
توسعه سرمایه اجتماعی که پیششرط و مقوم توسعه اقتيادی و نوسازی اجتمذاعی
است ،کوشید با درک نیازهای محلی نسبت به متغیرهای ملذی ،تيذمیمات کذالن را
منطبق بااستعدادها و منابع محلی و بومی اتتاذ کنذد تذا از ایذن رهگذیر؛ از یكسذو
موجبات توسعه گامبهگام را فراهم آورد و از سوی دیگر ،انتظارات بافت اجتمذاعی
مناطق متتلف را با دریافت نیازهای حقیقی آنها بذرآورده سذازد؛ امذا بذا فرامذو
کردن عده زیادی از متالفان و منتقدان و گروههای مدنی و نهادهای مدنی همچذون
احزاب ،گروهها ،اصنا

و اتحادیهها زمینه را برای کاهش سرمایه اجتماعی رود در

بین گروههای مدنی فراهم سارت و کاهش این سرمایه زمینه را برای بروز شذور
 33فراهم سارت .در حوادث هشتادوهشت رئیس دولذت بذهجذای احتذرام بذهکذل
متالفان در شرایطی که حریف به راطر بارت در انتتابذات زرذمرذورده بذود بذا
برگزاری جشن پیروزی و صحبتهای تحری آمیز در مناظرات انتتابذاتی زمینذه را
برای اقدام متقابل رقبای رود فراهم سارت.
حـرت علی (ع) در نامه به مال
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

اشتر نتعی در مقام فرماندار مير میفرمایند:

و بدان که بهترین چیزی که چشذم فرمانذداران شهرسذتانهذا بذه آن روشذن اسذت
پایداری عدل و داد و ایجاد دوستی و الفت میذان افذراد رعیذت مذیباشذد  ...زنهذار
روشی بسیار و فرورفتن در نعمت تو را از بازرسی و رسذیدگی بذه حذال و وضذع
ایشان منير

نسازد زیرا تو بهواسطه کارهای فراوان و مهم رود چنانچه حقذی را

ضایع گیاری ،معیور نتواهی بود پس همت رذویش را از آنهذا دریذم مذدار و از
روی گردنكشی از ایشان رو

برمگردان.

عد رهتمم دولت نهم و دهم اه ریجمد رنسجم و همبساتگي ملاي ااه کامهش
سبممیه رجتممعي دولت در بین عدهای و افزایش در عدهای دیگر انجامیذد کذه زمینذه
تعارض دولت و ملت و درنهایت شور های رسارتبار  33را منجر شد که تبعذات
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بسیار سنگینی برای جمهوری اسالمی در عرصه دارلی و بینالمللی به دنبذال داشذت.

عالوه بر این دولت نهم و دهم بهجای رو های اقناعی در بررذورد بذا متذالفین بذه
نگاه از باال روی آورد که موجب افت شدید سرمایه اجتماعی در بذین متذالفین رذود
شد.
نقااش کاامهش مشاامرکت رجتماامعي در دورر کمرزررهاامي رنتخمااامتي در
وندرليسم :یكی از حوزه هایی کذه کذاهش سذرمایه اجتمذاعی کاندیذداها بذه شذكل
رفتارهای تتریبگرایانه در آن بذروز و ظهذور کذرده در دوران انتتابذات مذیباشذد.
هزینههای بذی حدوحيذر و پرهزینذه و اسذذذرا
ولترجی و ریتتوپا

بررذی از نامزدهذای انتتابذاتی،

بیحساب در قالبهایی مانند ررید رأی بهصورت نقذدی

و یا شیوههای دیگر ،توزیع پول و سفره گستردنها جزو آسیبهایی اسذذت کذه در
تبلیغات انتتاباتی صذذورت میگیرد .صر نظر از اینكه چنین رویههذایی بذهنذوعی
تحقیر متاطب و توهین به شذذعور او اسذذت ،گاه بهراحتی در رفتار متاطبان تأثیر
گیاشته و نارواسته آنان را در مسذذیر منافع و مقاصد فذرد یذا جنذا راصذی قذرار
میدهد .این هزینههای باال بعـاً شذذده تا سرمایه ساالری جایگزین شایستهساالری
شده و افرادی که تنها به سرمایه مالی و اقتيادی رویش تكیه دارنذد ،وارد عرصذه
تيمیمگیری سیاسی کشور شوند.
بی صداقتی که رود را در شكلهایی مانند استفاده نادرسذت از عنذاوین آکادمیذ
مانند دکتر و مهندس و بزرگنمایی در مورد پیشذذینه و تواناییها ،استفاده از محبوبیذت
و مقبولیت افراد مشذذهور برای باال کشذذیدن رذود ،دادن قذولهذا و وعذدههذایی کذه
رارج از حیطه وظایف و توانمندیهای نمایندگی اسذذت ،متبلور میسازد .با توجه به
الگو بودن این فعالیتها در جامعه ،بیصذداقتی افذزون بذر شذكلگیذری انتظذارات و
چشمداشتهای اشذذتباه ،غیرواقعی و نابجا در میان برری از گروههای جامعه ،سذبب

تأثیر سرمایه اجتماعی

میشود تا مردم در تشتیص افراد صال ،و نامزدهایی که رعایت ارذالق را مذیکننذد،

دولتهای

دچار رطا شده و نتوانند انتتابی آگاهانه انجام دهند.

جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

یكی از نشانههای کاهش سذرمایه اجتمذاعی ،شذایعهپراکنذی اسذت کذه در دوران
انتتابات بسیار دیدهشده است ،این رفتار باعث دگرگذونیهذایی در عرصذه انتتابذات
شده و موجب تقویت رفتارهای وندال در بین طرفداران کاندیدای متذالف مذیشذود.
درمجموع انتتابات شائبه دار بدون ش

آسذیبهذایی را بذر جامعذه وارد مذیکنذد و

موجب هزینههای سیاسذذی و اجتمذاعی سذنگینی را بذر منذافع ملذی کذاهش اعتمذاد
عمومی مردم میشود.
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نقش رحسمس تبعيض در وقمی وندرليستي در دولت نهام و دهام :بتشذی از
احساس تبعیض در این دوره در ادامه وقایع دولت قبلی و پررنگ تر شدن بررذورد
با نیروهای اصال طلب این بار با یكدست شدن حاکمیت بود .در این دوره بسیاری
از اساتید مبارز صر

داشتن دیدگاههای منتقد به دولت وقت از کار ارراج شدند.

در کرسیهای مطر و معتبر دانشگاهی دنیا آنچه تاریب انقـا ندارد ،تذدریس و
تحيیل است .بهعنوانمنال انیشتین یا شاگرد ایرانی او پروفسور حسابی تذا آرذرین
لحظات عمرشان در حال تدریس و انتقال تجربیذات علمذی رذود بذه شاگردانشذان
بودند .نه اینكه عرصه را بر جوانان تنگ کنند بلكذه وزنذههذا و مكمذلهذایی بذرای
فـای علمی دانشگاهها بودند .همچنین مشهور است کذه پذن رئذیس در میذان 31
رئیس دانشگاه هاروارد تا به امروز در دفاتر کاری رود فوت کردهاند .در ایذران امذا
مسئوالن وزارت علوم در دولت احمدینژاد ،بذا بازنشسذتگی دسذتکذم  11اسذتاد
دانشگاه که عمدتاً در علوم انسانی مشغول به کار بودند ،کارنامه نهچندان روشذنی از
رود به جای گیاشتند .اساتیدی همچون محمد ستاری فر ،شذهال اعذزازی ،مرحذوم
رحمتاهلل صدیق سروستانی ،مرتـی مردیهذا ،محمدرضذا شذفیعی کذدکنی ،پرویذز
پیران ،فرامرز رفیع پذور ،غذالم عبذاس توسذلی ،رضذا داوری اردکذانی ،امیذر ناصذر
کاتوزیان ،حسین بشیریه ،محمدرضا ضیایی بیگذدلی ،سذید علذی آزمذایش و ایذرج
گلدوزیان در دولتهای نهم و دهم با دانشگاههای ایران رداحافظی کردند .کسذانی
که سالها باید بگیرد تا جای رالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

بررورد با تشكل ها و نشریات دانشجویی متالف دولت نهم و دهذم نیذز ادامذه
داشت که بهعنوان نمونه در سال  7831حدود  312دانشجو با محرومیت از تحيیل
روبرو شدند 21 ،دانشجو برای مدت ی

هفته حداقل بازداشت بودند ،بذیش از 21

نشریه دانشجویی توقیف شدند .برری دانشجویان سذتارهدار شذده و از تحيذیل در
مقطع باالتر محروم شدند .در دانشگاه عالمه رئیس وقت ایذن دانشذگاه یذ

گذروه

آموزشی را به راطر انتقاد از وضع موجود منحل کرد .شریعتی پس از انتتابذات 33
به این روند رود ادامه داد و در اولین اقدام گروه توسعه دانشكده اقتيذاد دانشذگاه
عالمه را منحل کرد .وی در واکنش به ربذر انحذالل گذروه توسذعه گفذت" :تمذام
اعـای این گروه در ی
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جریان راص سیاسی حرکت میکردند و آنجا را بذه یذ

پایگاه سیاسی تبدیل کرده بودند و حتی برای عدم برگزاری امتحانات اطالعیه صادر

کردند که جلوی این کار گرفته شد و حاال این افراد احساس میکنند کار نادرسذتی
انجام دادهاند و اعالم میکنند که گروه منحل شده است".
با تشكل های صنفی و حزبی متالف نیز بررورد شد که نمونذه آن بررذورد بذا
تشكلهای صنفی فرهنگیان ،اتوبوسرانی و ...بود .اسفند سال  31زمانی که معلمذان
تهدید به اعتياب سراسری کرده بودند ،محمود احمدینژاد طی سذتنانی بذه آنذان
قول داد که قانون نظام هماهنگ حقوق از فروردینمذاه سذال  33بذه اجذرا گیاشذته
شود .معلمان تا روز معلم نیز برای عملی شدن وعده رئیسجمهور صبر کردند ،امذا
بازهم ربری از اجرای طر هماهنگی نشد .روز دوشنبه چهذاردهم اردیبهشذت 33
سومین روز هفته بزرگداشت معلم در ایران ،جمعی از معلمذان اسذتان تهذران بذرای
بیان رواستهای رود مقابل سارتمان آموز وپرور

در میدان فردوسذی تجمذع

کردند .این تجمع با درالت نیروهای امنیتی و لباس شتيی بذه زدورذورد کشذیده
شد و پن تن از معلمان بازداشت شدند.
درگیری دولت نهم با کارگران از دیماه  7831شروع شد .تنها شش ماه پس از
به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد ،منيور اسانلو رئیس هیئتمدیره سندیكای
شرکت واحد دستگیر و مدت هشت ماه را در زندان به سر برد .وی در مرداد سال
 31با قید وثیقه آزاد شد ولی مجدداً در آبان  31درحالیکه با ابراهیم مددی
نایبرئیس هیئتمدیره سندیكای شرکت واحد به ادارهی کار میرفتند تا به
وضعیت کارگران ارراجی رسیدگی کنند ،مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر
شد .وی ی

ماه بعدازاین تاریب مجدداً با قید کفالت آزاد شد.

این مجموعه اقدامات باالرره منجر به شكا

بیشذتر دولذت و متالفذان شذد و

دولت که تحمل شنیدن صدای منتقدان را نداشت؛ و افرادی که حس تبعذیض را در

تأثیر سرمایه اجتماعی

رود حس می کردند ،به اقدامات تتریبگرایانه برای مبارزه بذا آنچذه در آن تبعذیض

دولتهای

حس میکردند ،روی آوردند .اگرچه احمذدینذژاد بذا اقذدامات رذود در سذفرهای

جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

استانی و توزیع مبالم نقدی و غیر نقدی بین اقشار کمدرآمد در بین آنها هذوادارانی
پیدا کرد و برری وی را بهعنوان حامی مستـعفان میرواندند اما نحوهی عمذل در
بررورد با دانشجویان ،مطبوعات و فعاالن و نهادهای مذدنی یذ

حذس تبعذیض و

سرروردگی را به وجود آورد که آنها رود را وادار به واکنشهای تتریبگرایانه در
ایام  7833و بعد از انتتابات دیدند ،ضمن اینكه اتفاقی که در این دوره رخ داد این
بود که با رشد فناوری اطالعات و شبكههای مجذازی هذیچ اقذدام دولذت از چشذم
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مردم پنهان نمیماند و انعكاسی جهانی پیدا میکرد.
ازنظر دورکیم آنومی اجتماعی (ناامنی اجتماعی) از عوارض عمده مرحله گذیار
اسذت (چلبذی .)7811:711،در مرحله گیار تغییرات و نوآوریهای سذریع معمذوالً
ایجذاد نذوعی به اصطال تذأرر هنجاری مینماید .تغییرات مداوم (غیر هدفمنذد) و
نسبتاً سریع از ویژگیهذای جوامذذع در حذذال گذذیار اسذت (همذان )772 ،چنذین
جوامعی که به قول دورکیم آنومی اجتماعی (ناامنی اجتمذذاعی) بیشذذتر نمذود پیذدا
میکند .اگر در جامعهای همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد اعـذای آن جامعذه
باهم همنوا میشوند و انحرافات کاهش مییابند ،امذا اگذر در جامعذهای همبسذتگی
اجتماعی وجذود نداشذته باشد و یا کم باشد اعـای این جامعه بهسذوی انحرافذات
کشیده میشوند یعنی افرادی که با یكدیگر همنوایی و همبستگی ندارند ،تمایذل بذه
نقض مقررات بیشتر در آنهذا دیذذده مذیشذود امذذا آنهذایی کذذه بذاهم و جامعذه
رودهمبستگی دارند از مقررات جامعه رود بیشتر تبعیت میکنند با توجه به دیدگاه
دورکیم میتوان نتیجه گرفت که هر چه میزان انسذجام و همبسذتگی کمتذذر باشذد،
میزان آنومی و رفتارهای وندالیستی بیشتر است( .سذتوده.)781 :7832 ،
نتیجه
ما در این پژوهش تال

نمودیم اطالعات و دادههای متتلف رود را بر اساس

بیان مسئله ،سؤال اصذلی و فرضذیه اصذلی جمذعآوری ،توصذیف ،تبیذین و سذپس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

تجزیهوتحلیل نماییم در این راستا سؤال اصلی ما که عبذارت بودنذد از « چذه تذأثیر
سرمایه اجتماعی دولتهای جمهوری اسالمی ایران بذر وندالیسذم اجتمذاعی دارد؟»
بهطور علمی و روشمند طر نموده و فرضیه اصلی رود را که عبذارت بذود از« :در
جمهوری اسالمی اعتمادسازی شذهروندان ،افذزایش مشذارکت سیاسذی و همچنذین
اعتماد فزاینده آحاد متتلف جامعه موجب تـعیف وندالیسذم اجتمذاعی گردیذده و
ال با کذاهش اعتمذاد ،فرسذایش مشذارکت سیاسذی و عذدم انسذجام اجتمذاعی
متقاب ً
کم وبیش بسترهای الزم برای تتریب اموال عمذومی فذراهم گردیذده اسذت ».آن را
مورد آزمون علمی قراردادیم که البته پس از طر عواملی مجزا و درعینحذال مهذم
به لحا موضوعی و مرتبط با یكدیگر ،در پایان ،نتای موضوع و نوآوری پذژوهش
به شر زیر ارائه گردید:
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در کل طبق نتای بهدستآمده اعتمادسازی شهروندان ،افزایش مشارکت سیاسذی

و همچنین اعتماد فزاینده آحذاد متتلذف جامعذه در کذاهش گذرایش بذه رفتارهذای
وندالیستی شهروندان نقش دارد.
وندالیسم یا ررابكاریهای شهری ازجمله انحرافات یا آشذفتگیهذای اجتمذاع
هستند که در آن افراد سع دارند نیازها ،هیجانات و احساسذات درونذ رذود را بذه
شیوهای بروز دهند و با در دسترس نبودن رو

مناسب به رفتارهذای نابهنجذار روی

میآورند .نظر به جوان بودن جمعیت در ایران ،انتظار طبیعی ایذن اسذت کذه چنذین
موضوعی موردتوجه فراوانی قرارگرفته باشذد .در جامعذه امذروزی ایذران بذا انذواع
مسائل و آسیبهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتيادی ،نظیر آنومی یا نابسامانی
اجتماعی ،بحران هویت ،قانونگریزی ،پرراشگری و جنایت ،تتریب منابع و آلوده
سازی محیطزیست و  ...سروکار داریم که درمجموع ،آینده ایذن کشذور را ازلحذا
سالمت محیط و احساس امنیت جانی ،مالی ،تعامالتی و فكری تهدید میکنند.
 .7ازاینرو این پژوهش با بررسی عوامل اثرگیار بر این پدیده به سه عامل مهذم
به عنوان فرضیه دستیافت که در ایران می تواند حاصل سه پدیذده :ضذعف ارتبذاط
دولت ملت ،افت سرمایه اجتماعی و تبعیض باشد .حاصل بررسیهذا نشذان داد کذه
در دورههایی که در جمهوری اسالمی تـذاد دولذت ملذت ،بیشذتر شذده و سذرمایه
اجتماعی کمتر شده و تبعیض به اشكال گوناگون (سیاسذی ،اجتمذاعی و فرهنگذی)
مانند تبعیض سیاسی و اقتيادی بیشتر شده به همان میزان نیز پدیدههای وندالیسذم
افزایشیافته که برای نمونه وقایع سال  17تا  ،11هیجذده تیذر  7813و وقذایع سذال
 7833که در آن افراد بسیاری آسیبدیده و تتریذب گسذتردهای از امذوال عمذومی
صورت گرفت از آن جمله است.
 .3وجذود احسذذاس محرومیذت نسذبی ،بذهعنذوان یكذی از علذذل مذذؤثر بذذر
بیتفاوتی اجتماعی و نیز ارذتال

منفذی میذان انتظذارات مشذروع قابلتأمل اسذت.

محرومیت نسبی واقعیتهای جامعه باعث سرروردگی در دستیابی ،ازجمله عوامذل

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969

مهم در پیذدایش ضروریات زندگی و احساس نارضذایتی از وضذع موجذود اسذت.
نتذای نشذان میدهد که افراد در جامعة آماری این پذژوهش ،شذرایط رذذذود را در
مقایسذذه بذذا دیگذذران بذذا نذذوعی احسذذاس از ایذن بذیعذدالتی نسذبی ارزیذابی
کذرده و محرومیت و احساس تبعیض بر میزان بیتفذاوتی آنهذا در جامعذه افذزوده
است.
در همه این وقایع احساس تبعیض و اجحا به شكل تبعیضهای سیاسذی ،اقتيذادی
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و اجتماعی رخ داد و شكا دولت و ملت یا بهتر بگوییم بتشذی از دولذت بذا بتشذی از
ملت گستر

یافت که به بتشی از سرمایه اجتماعی دولتها آسیب وارد کرد و منجذر بذه

حوادث و تتریب گری در این دوران بهريوص شد .با توجه به تغییذر مراجذع اقتذدار و
رای شدن فـاهای مجازی ،احساس تبعیض و شكا دولت و ملت رو بذه بیشذتر شذدن
است که نیازمند آن است که مسئولین در کلیه رفتار رود پاستگویی را مذدنظر قذرار داده و
رود پیشگام در ارائه عملكرد شفا در زمینههای متتلف باشند .در ایران نیز ،با روی کذار
آمدن و رونق گرفتن شبكههای اجتماعی که از طریق آنها افراد با دیگر اعـای شذذذبكه و
مورد اعتماد رود پیوند فكری و تبادل ارتباطی فراهم میآورند ،دیگر رسانهها اعم از رادیذو
و تلویزیون بهعنوان منبع اولیه و شكلدهنده افكار اجتماعی در حال رنذگ بذارتن بذوده و
دیگر این شبكههای اجتمذاعی هسذتند کذه قذدرت تبلیغذاتی و افكذار سذازی رسذانههذای
شنیداری و دیداری را به ميا میطلبند .بهعالوه ،در جامعه ایرانی که احزاب بذه معنذای
ارص آن در دید مردم بهطور کامل نهادینه نشده است ،شبكههای اجتماعی نقذش احذزاب
سیاسی و اجتماعی را به رود گرفتذذه و کارکردهای احزاب را در فـذذذای مجذازی بذین
افراد اِعمال میکنند که این موضوع ،قدرت شبكهسازی و تأثیرگیاری شبكههای اجتمذاعی
در ایران را افزایش داده اسذذت .همچنین ،اعتماد و شنارت شبكهای و سلسله مراتبذی کذه
بین اعـای شبكههای اجتماعی وجود دارد ،اعتبار اربار و اطالعذات تبذادل شذده را بذرای
اعـاء افزایش داده و این شبكهها را به یكی از منابع اصلی اری و تحلیل رویذدادها تبذدیل
کرده است .ازاینرو کلیه اقدامات و صحبتهای افراد در شبكههای اجتمذاعی رصذد شذده
و به افزایش شكا و یا ترمیم شكا دولت و ملت و یا افت و افزایش سرمایه اجتمذاعی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

منجر رواهد که بهنوبه رود موجب وندالیسم در ی

فـذای جدیذد مذیگذردد .از سذوی

دیگر اقتدار حاکمیت دولتها متزلزل شده و باعذث دوقطبذی شذدن در جامعذه مذیشذود.
(محسنی تبریزی)388 :7838 ،
 .8یكی از عوامل مؤثر بر بیتفاوتی اجتماعی سرمایه اجتماعی است که رابطذهای
منفی با بیتفاوتی اجتماعی دارد یعنی اینکه هر چه سرمایه اجتماعی در میذان افذراد
جامعه افزایش یابد بیتفاوتی اجتماعی در آن جامعه کاهش رواهد یافت .بر اسذاس
نظریههای سرمایه اجتماعی و آراء آسالنر و مولینذاس کذاهش سذرمایه اجتمذاعی در
جامعه کاهش اعتماد ،همبستگی ،تعهد ،نوعدوستی و همیذاری را بذه دنبذال رواهذد
داشت .سرمایه اجتماعی بهجای توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به دیگران
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و دیگر رواهی توجه دارد .از سوی دیگر شبكههای مشارکت مدنی یكذی از اشذكال

ضروری سرمایه اجتماعیاند ،هرچه این شبكهها در جامعه متراکمتذر باشذند ،امكذان
همكاری و مشارکت افراد در حیات اجتماعی گستردهتر میشود این شبكههذا زمینذه
درگیری و توجه افراد به محیط اجتماعی را فراهم میکند .بنابراین با کاهش سذرمایه
اجتماعی اعتماد و روابط اجتماعی میذان افذراد کذاهشیافتذه و ایذن رذود منجذر بذه
بیتفاوتی اجتماعی میگردد.
نوآوري پژوهش :در این پژوهش ی

مدلی طراحیشده که در این مذدل سذه عنيذر

اساسی باعث ررداد وندالیسم در جمهوری اسالمی شد که این عوامل منبعث از شذبكهای
از رردادها ،میباشد که برای نمونه احسذاس تبعذیض مذیتوانذد منبعذث از تبعذیضهذای
سیاسی ،اقتيادی و اجتماعی باشد و یا تـاد دولت -ملت میتواند وابسته بذه مجموعذهای
از عوامل باشد که در هر دولتی از جمهوری وزنی بیشتر به برری از عوامذل داده و از وزن
دیگری کاسته باعث وندالیسم شده است .یا کاهش سرمایه اجتمذاعی مذیتوانذد از عوامذل
فرهنگی نیز ناشی باشد که در برری دولتها به آن کمتذر پردارتذهشذده اسذت .همچنذین
تغافل برری از مسئولین سیاسی و دولتمردان در انجذام وظذایف محولذه مذیتوانذد زمینذه
بیاعتمادی دولت ملت را فراهم آورد که با گستر

روزافزون رسانهها جمعذی و گروهذی

توسذذعه تبذذادل اطالعذذات و فعالیذذت مسذذئولین سیاسذذی و دولتمذذردان توسذذط شذذبكههذذای
اطالعرسانی و ربرگزاریها رصد شده و در ارتیار مردم قرار میگیرد؛ و باعذث نارضذایتی
عمومی وبی اعتمادی در ملت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و افذزایش تـذاد دولذت-
ملت را فراهم میآورد؛ که منجر به وندالیسم میشود.

تأثیر سرمایه اجتماعی
دولتهای
جمهوری اسالمی ...
( 933تا )969
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