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 هاي درس دانشگاه شهيد هاي كالس نوشته رسي محتواي صندليبر
  كاري خرابةكيد بر پديدأبا ت ،از حيث مقوالت اجتماعي باهنر كرمان

  
  2فاطمه فرميتني 1،سوده مقصودي

  
  )15/02/98، تاريخ پذيرش15/09/97(تاريخ دريافت 

  
  چكيده
. شود عمومي گفته ميكاري (ونداليسم) به تخريب ارادي، مداوم و مكرر اموال  خراب
دادن خشم،  گرفتن يا نشان كاري روش مطلوب جوانان براي ابراز سرخوردگي، انتقام خراب

هايي كه ايجاد  دليل خسارت ايجاد هيجان يا جلب توجه در موضوعي خاص است كه به
منظور بررسي و شناسايي  كنند. پژوهش حاضر به كند، بسياري آن را جرم تلقي مي مي

ي درس دانشگاه شهيدباهنر كرمان تدوين شده تا ها ي كالسها شده بر صندلي حكمطالب 
مقوالت پژوهش با توجه به مشاهدة اولية . كارها را از اين اعمال بررسي كند اهداف خراب
و مطالعة مقدماتي تحقيقات پيشين، در قالب مفاهيمي چون زندگي، عشق،  ها دستة صندلي

روش ئل آموزشي و رابطة بين دو جنس تنظيم شد. مردمي، مسا- هنجارهاي اجتماعي
معني كه  اين هب ؛مستقيم و تحليل محتواست ةمشاهد پژوهشتحقيق توصيفي و تكنيك 

بر حسب  ،برداري و سپس مطلب) فيش 3961(شامل  ها روي صندليشده  حكمطالب 
انجام گرفت. تجزيه و تحليل افزار اس.پي.اس.اس  نرمو با استفاده از شد بندي  موضوع، طبقه

، مطالب ها نامنشان داد كه بيشترين مطالب و مفاهيم اجتماعي، اشكال و تصاوير،  ها يافته
به  مطالبادبيات و علوم انساني و كمترين  ةدانشكدبه گوها و ها، اعداد و گفت التين، تاريخ

ي را ن مفاهيم اجتماعي، مسائل آموزشي بيشترين فراوانايماز  فيزيك تعلق دارد. ةدانشكد
پس از مسائل آموزشي، ، لحاظ فراواني نيز به اند. در هر هفت دانشكده به خود اختصاص داده
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هاي  بين دو جنس در رتبه ةمردمي، نگرش به زندگي و رابط- عشق، هنجارهاي اجتماعي
  گيرند. بعدي قرار مي

  
 ه شهيدباهنر كرمان.نوشته، كالس درس، دانشگا كاري، صندلي خراب: واژگان كليدي

  
 و بيان مسئله مقدمه

 را رشد فردگرايي شده كه اين امر تمايل افراد سببشدن جوامع و گسترش شهرنشيني  صنعتي
اگر افراد بتوانند مفيدبودن خود را  است. يشتر كردهبديگران توجه  برانگيختنشدن و  به ديده

ممكن  ،صورت مشاركت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا خواهد كرد. در غيراين ،اثبات كنند
الف)  خود به دو شكل واكنش نشان دهند: ةو براي تحقق خواست دوناست ناكام و سرخورده ش

در كانون توجه، شدن و قرارگرفتن  ب) براي ديده، در پيش گيرند و با جامعه بيگانه شوند واانز
  بپردازند. به اعمال انحرافي چون تخريب اموال عمومي

ولي امكان اين مشاركت براي او فراهم  ،ور جامعه باشداگر نسلي خواستار مشاركت در ام
به جامعه آسيب  اًممكن است براي جلب نظر ديگران به اعمالي دست بزند كه نهايت ،نشده باشد

ايران است. ة ز معضالت اجتماعي و فرهنگي حال حاضر جامعا رساند. تخريب اموال عمومي مي
معتقد است كه  ،كند ايران اشاره مي ةني و پيشرفتبر اينكه به فرهنگ بسيار غ عالوه ،پور رفيع

او داليل  غير از مصرف و اسراف يك عنصر ديگر در نظام فرهنگي و مصرفي ما تخريب است.
ي و آموزش يهاي استبدادي تربيت اين امر را نظام نابرابر اجتماعي، تحقيرهاي مفرط و روش

، خصوص جوانان برند كه افراد و به اال ميقدر ب داند كه به خودي خود ميزان پرخاشگري را آن مي
به  ة زياديعادي نيز تمايل و عالق موقعيتبلكه در  ،نشدن نيازهايشان فقط در هنگام برآورده نه

كردن  انداختن و پاره ها، بيرون اتوبوس ةشد هاي پاره از تشك ،نمونهبراي  كنند. تخريب پيدا مي
 دست به ها هاي كوچه هاي منازل يا چراغ شيشههاي درسي بعد از امتحانات، شكستن  كتاب
ن افراد ايمهاي ديگر در  پور اعتقاد دارد كه اگر تخريب و روش رفيع كند. هاي شيطان ياد مي بچه

 ،چون دروني و نهادينه شده است ،محسوب شود "زرنگي"يعني  ،صورت ارزش درآيد جامعه به
  ).269- 268: 1383نقل از مقصودي،  (به بردن آن بسيار مشكل است يا ازبين دادنتغيير

اين  ةگرچه سابقا زند. ملي صدمه مي ةاشيا به اموال و سرماي رويديوارنويسي و درج مطالب 
شكل جديد آن در دوران انقالب صنعتي در جوامع  ،گردد برميانسان پديده به دوران غارنشيني 
به نوشتن الترين حد رسيد، افراد ها به با ها و تبعيض زماني كه نابرابري .غربي مشاهده شده است

تا فشارهاي رواني و ذهني خود را  روي آوردندديوارها و اشيا  رويها و شعارهاي خود  خواسته
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ن ،آالبته ها در عصر مشروطه رخ داد. نويسيءر ايران نيز نخستين ديوارنويسي و شيتقليل دهند. د
مطالبات اجتماعي و شعارهاي  اما امروزه ،تبليغاتي و سياسي داشت تا تخريب ةها بيشتر جنب نوشته

و غير از شعارهاي سياسي، است  هاي قبلي را گرفته نويسيءها و شي سياسي جاي ديوارنويسي
  ).269: 1383(مقصودي،  شود ه مينوشتاشيا و ديوارها روي مطالب ديگري نيز 
و  ال عموميشناسان آموزش و پرورش، نوشتن روي ميزها و اشيا، تخريب امو از نظر جامعه

نوع  به، هاي اقتصادي بر آسيب عالوه ،چراكه اين پديدهد؛ شو اي اجتماعي محسوب مي مسئله
 موال مدرسه و دانشگاهز اداري ا نگه در زمينةپژوهان  دانششناسانة  مسئوليتپذيري  جامعه

مكن دهد كه م طور نامحسوس، از سني به سني ديگر انتقال مي هايي را به و پيام زند آسيب مي
اي مثل عشق،  جاي كسب دانش و شناخت، به مسائل حاشيه پژوهان را به ذهن دانش است

  ).36- 35: 1394، منادي(عابدي و  ندمعطوف كتقلب، تخريب، انتقام و... 
نند از ك و رفتار اين موضوع كه چگونه فكر ،هستند ساز هر جامعه دانشجويان آيندهازآنجاكه 

چون  مرتكب اعمالي تحصيل ةبسياري از جوانان در دور اهميت خاصي برخوردار است.
 .ندپرداز مي ها ها يا ديوارهاي كالس ها به تخريب صندلي كه ساعت طوري به، شوند كاري مي خراب

تخريب اموال پديدة شناخت در  اشيا شده روي حكبديهي است كه بررسي محتواي مطالب 
  ثر است.مؤابعاد آن ي و عموم

هاي بزرگ ايران است كه ساالنه تخريب اموال  كرمان يكي از دانشگاهدانشگاه شهيدباهنر 
دهد كه دانشجويان  گيرد. تحقيقات پيشين در اين دانشگاه نشان مي در آن صورت مي عمومي

 گذارند هايي از خود باقي مي و آثار و يادگاري كنند ميدر طي تحصيل اموالي را تخريب 
ي پيشين مشخص شده است كه جنسيت فرد ها پژوهشاز سوي ديگر، در ). 1383 مقصودي،(

نويسي  اي كه بين زنان و مردان مخاطب صندلي گونه تأثير دارد، به ها نوشته كار در صندلي خراب
و نويسندگانشان تفاوت وجود دارد. زنان بيشتر در موضوع عشق و رابطة بين دو جنس مخاطب 

ش به زندگي و توجه به هنجارهاي قومي گيرند و مردان در زمينة مسائلي چون نگر قرار مي
در اين پژوهش، به بررسي اين  ).281: 1383 فاطمه، مقصودي و بني(ها هستند  مخاطب نوشته

ها رابطه دارد يا  نوشته شود كه آيا جنسيت نويسنده با محتواي صندلي نكته نيز پرداخته مي
هدف  ؛ بنابراين،گذرانند مي هاي درس دانشگاه زيادي را در كالس هاي دانشجويان ساعتخير. 

حوصلگي يا  از روي بي دانشجويان است كه هاي مطالب مندرج روي صندليبررسي اين مطالعه 
 نويسند. ميو كنند  نقاشي ميروي آنها خراشند يا  ها را مي داليل ديگر سطح صندلي
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  چارچوب نظري
 كاران خراب داند. مي) ها وندالكاران ( ة خرابرا مشخص 1كاري ) خراب1987( آكسفورد ةنام لغت

برند و  خصوصي را از بين مي ي وآثار هنري عموم اًكساني هستند كه از روي ميل و رغبت عمد
كاري عبارت  خراب، بنابراين). 271: 1383، فاطمه بني(مقصودي و  كنند طبيعت را خراب مي

 ،پارسامهر(حيدري و  صورت مداوم و مكرر به است از تخريب ارادي اموال و متعلقات عمومي
1391 :208.(  

دادن خشم،  گرفتن يا نشان براي افراد در ابراز سرخوردگي، انتقام ي مطلوبروش كاري خراب
از بسياري از افراد  است.خاص  يموضوع درآور يا جلب توجه  كسالت در موقعيتيايجاد هيجان 

هيچ سود آورد و  به بار ميخساراتي  اند كه ياد كردهجرم بسيار جدي جوانان  منزلة آن به
زنند  ميكارانه دست  خراب). افرادي به اعمال 54: 1392ران، همكانيا و  (عليوردي ندارد اي مادي

 ي وبردن اموال عموم كه به ابراز اعتقادات و باورهاي شخصي خود از طريق تخريب و ازبين
 2(هيگنز، شوند مياپذيرن هاي بازگشت اي موارد باعث آسيب در پاره وند تمايل دارغيرشخصي 

2015 :19.(  
ي نظم بي شكلي از كاري ارد. خرابد نظمي كاري وجوه اشتراكي با مفهوم بي مفهوم خراب

 تخريب اموال عمومي ،بيان ديگر به). 1392ان، رهمكانيا و  (عليوردي شود يزيكي محسوب ميف
بنابراين، وقتي رفاه اجتماعي و ؛ است يبرابر كمبودهاي رفاهي و اجتماع جويي در نوعي انتقام

شود مسئول  اميده مين خود را براي حفظ آنچه اموال عمومي هخدماتي ضعيف است، افراد جامع
شناسان انحرافات و  از ديد جامعه ).271: 1383، فاطمه بني (مقصودي و دانند نمي

 .است اراديبه تخريب اموال عمومي، آگاهانه و كارها  خراباجتماعي، تمايل  انشناس آسيب
لي را معادل نوعي اعماو چنين رند نگاه مثبت داكارانه  خراباي نيز به تعدادي از رفتارهاي  عده

ويلسون و ). 527: 1392 ان،همكار(باللي و  گيرند اعتراض و شكلي از آزادي بيان در نظر مي
  اند: بندي كرده كاري را به شرح ذيل دسته انواع خراب 3هيلي
براي كسب  كاري، برداشتن اموال عمومي : هدف اين نوع خرابانهندوزا كاري مال خراب - 

  ؛مثل برداشتن عالئم راهنمايي ،پول است

__________________________________________________________ 
1. Vandalism 
2. Higgins 
3. Paul Wilson & Patricia Healy 
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كاري براي رسيدن به هدفي خاص صورت  اين نوع خراب :يانهجو كاري انتقام خراب - 
  ؛ولگردان دست به (غير از پول و اشيا)، مثل شكستن پنجره براي جاي خواب يا غذا گيرد مي

هيجاني و لذت انجام  ةكاري با هدف تخلي هيجاني: اين نوع خرابـ  كاري تفريحي خراب - 
  ؛مثل شكستن چراغ برق، شود مي

مثل  ،گيرد صورت مي دليل ناكامي كاري خشن به : اين نوع خرابمانهكاري خص خراب - 
  ؛پنچركردن آنها و ها كشيدن روي ماشين خط

 اموال عمومي برايرساني به  كاري، آسيب نوع خرابكاري ايدئولوژيك: منظور از اين  خراب - 
ل يكاري به دال اين نوع از خراب ).531: 1392ران، همكا(باللي و  رساندن يك پيغام است

  )؛3: 2011(ولف،  شود ميمنجر به تخريب  ودهد  سياسي و اجتماعي روي مي
نه با هدف تحميل خسارت و  ،شود ميكارانه  خرابكاري نمايشي: فرد مرتكب عمل  خراب - 
  ).55- 54: 1392، و همكاران نيا (عليوردي دادن مهارت و قدرت بلكه براي نشان ،رساندن آسيب

نظران معتقدند كه اين پديده  كاري در جامعه، اغلب صاحب شناسي خراب سبب ةدر حوز
عي و فرهنگي كارانه را ساختارهاي اجتما شناسان علت رفتارهاي بزه جامعه. علت واحدي ندارد

وخوي  كاوان، آن را معلول عوامل رواني و خلق ويژه روان شناسان و به كه روان درحالي ،اند دانسته
شناسان اجتماعي هستند كه معتقدند  نظران اين حوزه روان گروه سوم از صاحب دانند. افراد مي

عوامل  1كالرك ).45: 1394ران، همكا(شهباز و  ثرندؤبر جريان رفتار م ،فرد و جامعه، هر دو
تجارب نخستين دوران  :كرده استگروه تقسيم  هشترا به  كارانه خرابثر در بروز رفتارهاي ؤم

كار، عوامل جمعيتي و اقتصادي و  گيري شخصيت بزه كودكي و محيط اوليه، توارث، شكل
و  ها موقعيت ها و وقايع، پذيري و يادگيري رفتار مجرمانه، بحران يند جامعهآاجتماعي، فر

(محسني  هاي انگيزشي و وضعيت ها شناختي و ادراكي و حالت هاي هاي خاص و جريان وضعيت
  ).205- 202: 1379تبريزي، 

هاي مشروع محدود  شكاف بين احساس توانايي و فرصت معتقدند كه 3و اوهلين 2كلووارد
افراد  اين مساوي رقابت كنند. موقعيتجوانان قادر نباشند با ديگران در  كهشود  ب ميسب
ازخودبيگانه  دانند تا كمبود شخصي خود فرد. اينجاست كه فرد از ساختار مي ناشي عدالتي را بي

به افراد مشابه خود  ،جهت حل مشكل سازگاري ،شود. در نتيجه به انحراف كشيده مي احتماالً

__________________________________________________________ 
1. Clark 
2. Cloward 
3. Ohlin 
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الت را ددادن به افراد ع هاي آموزشي، اگر نظام آموزش و پرورش در نمره در مكان پيوندد. مي
به موفقيت تحصيلي خلق كند، افراد هاي نابرابري براي رسيدن  و فرصترعايت نكند 

  ).35: 1391زاده،  بهرامي (بهرام زنند كاري دست مي و بزه كارانه خرابآموزان به اعمال  دانش
هايي چون احساس ظلم و ستم و  سيسات اجتماعي انگيزهأدر ت كاري خراب 1،از نظر موزر

: 1391ران، همكا(ميرفردي و  احساس عدم موفقيت در كار و عصيان و اعتراض دارداجحاف، 
تشخيص  كارانه خرابرفتارهاي براي چهار انگيزه  )131: 2003( رانهمكاو  2). هورويتز192
و اضطراب  ،اند: ميزان تخريب در محيط آموزشي، نگرش به محيط آموزشي، نگرش به معلم داده

اجتماعي  ةند كه زمينا همحققان در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد موجود در محيط آموزشي.
  ت.محيط آموزشي اس كردن حياتي در خراب يعنصر

  
 پيشينة پژوهش

اي انجام شده تا از اين طريق دليل اين اعمال  هاي پراكنده پژوهشي كار محتواي خراب زمينةدر 
تحليل «عنوان  باپژوهشي در ) 268 :1383( فاطمه مثال، مقصودي و بني رايب ؛تشخيص داده شود

 ةسه دانشكد هاي ديوارنوشته، »هاي درس دانشگاه شهيدباهنر كرمان محتواي ديوارنويسي كالس
مهندسي و پزشكي را برحسب مفاهيم اجتماعي مقايسه كردند.   ـ ادبيات و علوم انساني، فني

مهندسي و كمترين فراواني مربوط ـ  فني ةنتايج نشان داد كه بيشترين فراواني مربوط به دانشكد
  است.پزشكي  ةبه دانشكد

محتواي كتاب  ،»ها نوشته اي در كتاب كاري كتابخانه بازتاب خراب«پژوهش ديگري با عنوان 
بيان احساسات، اظهار عشق، پيشنهاد و  ، يعنياصلي ةمقول با توجه به چهارها را  نوشته

درخواست كمترين  ةساسات بيشترين و مقولبيان اح ةمقول بندي كرده است. طبقه ،درخواست
  ).43: 1394ران، همكا(شهباز و  فراواني را به خود اختصاص داده است

» هاي شهرستان كرج هاي كالس درس دبيرستان بررسي ميزنوشته« در پژوهش ديگري با عنوان
دخترانه و پسرانه  ةدختر و پسر و...) در دو مدرس ة(اميد به زندگي، عشق، تقلب، رابط مقوالت اساسي

نويسند و  كه دختران بيشتر از پسرها روي ميزها مي ه استنتايج حاكي از اين بوداند . شدهبررسي 
در مدارس  ها كنند. ضمن اينكه محتواي نوشته خطي مي پسران بيشتر از دختران ميزها را خط

__________________________________________________________ 
1. Moser 
2. Horowitz 
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(فحش، هتك  اجتماعي هاي ناهنجارية . مقوله استدخترانه بيشتر عشق و مفاهيم مربوط به آن بود
  ).33: 1394، منادي(عابدي و  مدارس بيشتر به زبان انگليسي مشاهده شد ةحرمت و...) نيز در هم
هاي مدارس  اي ميزنوشته بررسي مقايسه«) در پژوهشي با عنوان 1394( آقايي و كالنتري

 ند.ا هه كردهم مقايس دخترانه و پسرانه را با ةهاي دو مدرس ميزنوشته» شهر تهران 6 ةمنطق
هاي هر دو مدرسه مقوالت مرتبط با جنس مخالف،  نتايج حاكي از اين است كه بر ميزنوشته

بر مقوالت  عالوه ،پسرانه ةدر مدرس .ردناسزا، نام خواننده، تقلب، يادگاري و نام خود فرد وجود دا
يز مشاهده مذهبي، كلمات رمزي و نام شهر نـ  ، مقوالت ورزشي، كامپيوتري، اجتماعيذكرشده

دخترانه نقاشي روي ميز  ةو در مدرس انهكار پسرانه به ميزان زيادي، اعمال خراب ةدر مدرس شد.
  .)31: 1394، كالنتري (آقايي و وجود داشت

ممكن است در هر سني از افراد سر بزند، اما واقعيت گوياي آن است كه  انهكار رفتار خراب
دهد  نيز نشان مي ياست. تحقيقات ايران هسال 25تا  10كاري مربوط به جوانان  بيشتر آمار خراب

از لحاظ تركيب  .گروه سني قرار دارندهمين دستگيرشده در  انكار درصد از خراب 5/67كه 
و  ي (قاسماند  دستگيرشده، مردان و مابقي زنان انكار درصد خراب 75 به جنسي نيز نزديك

رگرمي و در واقع اعتراضي است در مقابل تخريب اموال براي جوانان س ).42: 1388ان، همكار
(دغالقه و  اعتراض به موقعيتي مبهم در ساختار اجتماعي ،اند هايي كه مبهم تعريف شده نقش
توان آن را از نوع رفتار جمعي  نيز ميي كار ها و علل خراب انگيزه ةدربار ).131: 1389، كلهر

و  استنوعي رفتار احساسي و هيجاني از مظاهر انبوه خلق است كه بيشتر  دانست كه معموالً
  ).42: 1388ران، همكاو  (قاسمياست  ثرؤتقليد و سرايت در آن م

اغلب اعمال  اند: دهكررا چنين بيان  انهكار هاي خارج از ايران نيز داليل اعمال خراب پژوهش
كنند حق  ميپروا هستند يا احساس  دقت و بي د كه بيشو ميانجام افرادي  دست انه بهكار خراب

هايي كه فرد  در موقعيت). 19: 2015(هيگنز،  شود خراب كنند دارند آنچه را كه رايگان ارائه مي
و تحريم  نامي عنوان گم بااز آن  1و ناديده گرفته شده است و هوبرر شده كند تحقي احساس مي

كه نظامي در برابر  انهكار اعمال خراب .بيشتر است انهكار كند، احتمال رفتار خراب فرديت ياد مي
 ،رسد نظر مي كه به چنان شود. كند بيشتر مشاهده مي گيرد و او را تحقير مي كنشگر را ناديده مي

هايي كه بيشتر در حاشيه هستند نارضايتي عميق خود را از جامعه از طريق تخريب  افراد و گروه
شود از طريق  رند، باعث ميشان ندا دهند. احساس اينكه آنها هيچ كنترلي بر آينده اشيا نشان مي

اي  ). در پاره123: 1389، كلهر(دغالقه و  دنبال ارضاي حس قدرتشان برآيند تخريب اشيا به
__________________________________________________________ 

1. Huber 
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موارد نيز وقتي فرد خود را در محيط جديدي مانند محيط آموزشي جديد، كالس درس جديد 
بزند تا از  ه دستانكار ممكن است به رفتار خراب ،شود يابد و وارد تعامل اجتماعي مي و... مي

افراد ديگري  از سويطريق اين نوع فعاليت به دركي از خود در فضاي اجتماعي جديد برسد و 
  ).139: 2015و همكاران،  1تأييد شود (وروبواپردازند،  ميانه كار كه آنها هم به رفتارهاي خراب

اجتماعي با ـ  تحصيل و فشارهاي اقتصادي ةتحرك مكاني زياد جهت ادام 2،از نظر سامر
افرادي كه مرتكب  ).70: 1391ران، همكا(عزيزآبادي فراهاني و  كاري رابطه دارد خراب
 كاري را پاسخي به ناكامي و خراب رنداقتصادي ندا يابي كام گونه هيچ ةشوند تجرب مي كاري خراب

  ).107- 106: 1998 3(اي. تگارت، دانند مي
هاي  كه در محيط درحالي ،است رانهكا اي خرابه لحاظ اندازه مستعد رفتار محيط دانشگاه به

نتيجه اعمال  درو  تر، مشاركت اجتماعي و حمايت عاطفي بيشتري وجود دارد كوچك
كاري بيشتر در  خراب). 508و  502: 2003د (براون و سوالن بلين، ده كمتر رخ مي رانهكا خراب
هاي كم  دون مانع و بازديدكنندههاي باز يا ب دهد كه روشنايي ناكافي، ورودي هايي رخ مي مكان
 كردن شواهد بالفاصله بعد از اعمال خود، به پاك ،هم اغلب اوقات تمايل دارندرها كا خراب. دارد

  ).23: 2012(مورتون،  خود اقدام كنند حضور
 رهاكا كاري انجام داده است، نشان داد كه در خراب خرابةهوبر در تحقيقاتي كه در حوز

ثر بر ؤكه از عوامل م اي تحليلي الگويست. او در زياد اجامعه  بهجويي و خصومت  حس انتقام
جويي  ، توجه خود را به نقش متغيرهاي مختلف در تقويت احساس انتقامكردترسيم ري كا خراب

جويي و خصومت  حس انتقام رهاكا اين فرضيه كه خرابمعطوف كرد. جامعه  در برابرو خصومت 
(دغالقه و  ييد شده استأكاري مطرح و ت خراب د، در بسياري از مطالعاتشديدي به جامعه دارن

  .)120- 121: 1389، كلهر
در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافت كه با افزايش تحصيالت، ميزان رفتارهاي  4ماير
  ).134: 1391، كوپايي (نواح و يابد كاهش ميبسيار كارانه  خراب

كار در  و جوانان بزه رهاكا خراب اند كه نتيجه رسيده دانشمندان علوم اجتماعي به اين
 گونه افراد غالباً اند. اين هاي غيرمنضبط و به دور از هنجارهاي اجتماعي پرورش يافته خانواده

صورت قهرآميز و پرخاشگرانه در  د و اين احساس خود را بهننك احساس درماندگي و اجحاف مي
__________________________________________________________ 

1.Vorobyeva 
2. Summer 
3. Tegart 
4. Mayer  
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شده در جامعه نشان  سيسأهاي ت نهادها و سازمان ةهمتر، صاحبان قدرت و  مقابل نسل بزرگ
 نيزهاي مسلط جامعه و  ليل ناتواني در هماهنگي خود با ارزشد به ،گونه افراد دهند. اين مي

مبادرت  به فرافكني خشونت و تخريب اموال عمومي ،هاي والدين با ارزش يپيوند بيبريدگي و 
كه افراد در  شده استكيد أپژوهشي ديگر ت ). در42: 1388ران، همكاو  (قاسمي كنند مي

 پردازند ميرانه كا خراب به اعمالاز ديگران تر بيشتر  ينيپابا تحصيالت تر و  هاي بزرگ خانواده
  ).187: 1988 1(تايگرت،

 ،ما ةدر جامعاست. مشاركت اجتماعي مردم فقدان  كاري ترين عوامل خراب يكي از مهم
صورت  بهاز دوران كودكي  ،دانند چون مردم خود را در حل مسائل اجتماعي جامعه شريك نمي

دهد مسئوليتي نداشته  آنها رخ مي ةدر مقابل آنچه بيرون از خانكه  گيرند غيرمستقيم ياد مي
ترها  شوند كه پدر و مادر يا بزرگ زندگي متوجه مي ةهاي اولي كودكان در همان سال باشند.
زشتي  تخريب اموال عمومي، بنابراين؛ شوند اخذه نميؤاما م ،كنند را تخريب مي عمومياموال 

خصوص كه از نظر فرهنگي و آموزشي نيز تا امروز حركتي  به؛ دهد از دست ميمرور  بهخودش را 
آموزش  صورت نگرفته است. گيري از تخريب اموال عمومي پذيري يا آموزش پيش جهت جامعه

 در كانونما كمتر  ةكاري در جامع و نيز آموزش همگاني براي مقابله با خراب هكودكان در مدرس
 اجتماعي انديشيده نشده است ةاصولي براي حل يا كاهش اين مسئل يكار توجه بوده يا راه

  ).274: 1383، فاطمه بني(مقصودي و 
، ستقيمطور غيرم به، ها شتهنو محتواي صندليبا بررسي محققان در اين مقاله قصد دارند 

  به اين شرح است:اصلي اين مقاله  هاي . پرسشپيدا كنندرفتار را  داليل اين
 اي است؟ ها مربوط به چه دانشكده وشتهن بيشتر صندلي .1

 شود؟ ها مشاهده مي روي صندلي كالس اي چه مفاهيم و مضامين اجتماعي .2

 اين مفاهيم اجتماعي وجود دارد؟ بدربا اي چه مضامين فرعي .3

 ها بيشتر زنان هستند يا مردان؟ نوشته مخاطب صندلي .4

جنسيت با استناد به امضا و اثر بعد از (اغلب زنان هستند يا مردان؟  ها نويس صندلي .5
 .)شود نوشته يا محتواي متن تشخيص داده مي

 اند؟ ها در هر دانشكده چگونه توزيع شده نويسندگان و مخاطبان مطالب صندلي .6

 است؟ پذير رؤيت ها دانشكدههاي  چه اشكال و تصاويري بر صندلي .7

 ها به زندگي مثبت است يا منفي؟ نويس نگرش صندلي .8
__________________________________________________________ 

1. Tygart 
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  اي بين جنسيت نويسندگان يا مخاطبان و نوع مفاهيم اجتماعي وجود دارد؟ آيا رابطه .9
  

  پژوهشروش 
؛ مستقيم و تحليل محتوا استفاده شده است ةاز روش توصيفي و تكنيك مشاهد ،در اين پژوهش

بررسي اولية مقوالت  با توجه به ،دانشگاه شهيدباهنر كرمان هاي شتهنو صندليمعني كه  اين به
قرار  علمي ةمشاهد هاي گذشته، تحت ها و مقوالت مستخرج از  پژوهش مندرج بر صندلي

 ها صندلي رشده ب با استفاده از تكنيك تحليل محتوا، مضمون مطالب درج، گرفت. سپس
است كه اين مطالب در قالب مفاهيم اجتماعي  فتنيگ .استخراج شدو آماري  صورت كمي به

  شد.تجزيه و تحليل 
  

  آماري و حجم نمونه ةجامع
هاي دانشگاه  هاي درس دانشكده هاي كالس صندلية آماري اين پژوهش شامل كلي ةجامع

ي علوم پايه، فيزيك، ها شده شامل دانشكده ي بررسيها دانشكده .استشهيدباهنر كرمان 
. ازآنجاكه مهندسي، كشاورزي و رياضي استـ  اقتصاد، ادبيات و علوم انساني، فنيمديريت و 

و است اين پژوهش يكسان  ةآماري و حجم نمون ةها بررسي شده، جامع مطالب صندلي ةكلي
هايي منتقل شد كه از اين  ها به فيش مطالب صندلي گيري خاصي صورت نگرفته است. نمونه

معني و نامشخص بود كه از  مطالب بيحاوي فيش  245و بود ه فيش قابل استفاد 3961تعداد 
  بندي خارج شد. طبقه

  
  آوري اطالعات و تعريف مقوالت ابزار جمع

معكوسي است كه براي  ةنام پرسش، هاي موضوعي بر فيش عالوه ،آوري اطالعات ابزار جمع
 ا استناد بهمعكوس ب ةنام پژوهشگران در پرسش بوده است. الزم ها ها از فيش استخراج داده

اين مقوالت  اند. ها پرداخته چندين مقوله به بررسي و تجزيه و تحليل مطالب مندرج بر صندلي
  ند از:ا عبارت
خصوص روابط  هبين دو جنس ب ةشامل مفهوم عشق، زندگي، رابط مفاهيم اجتماعي:.1

 و مسائل آموزشي.ها و هنجارهاي اجتماعي  يا اشكال و تصاوير مستهجن، ارزشخارج از عرف 
  ند:گير ميرا دربر هايي اين مفاهيم خود مقوله
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و وصال)  (ناكامي عشق ةمعنوي)، نتيج- (مادي عشق شامل اظهار عشق، كيفيت عشق الف)
  و لزوم عشق.

تشويق به اميدواري) و ، (تشويق به تالش ب) زندگي نيز شامل نگرش مثبت به زندگي
  است.شكايت از زندگي و شكايت از روزگار) شامل نگرش منفي به زندگي (

شماتت ديگران آنها  ازدليل ترس  ند از هنجارهايي كه فرد بها هنجارهاي اجتماعي عبارت ج)
بخش ديگر شامل  شود. ناميده مي آورد و در اصطالح هنجارهاي مردمي اجرا درمي ةرا به مرحل

  داند. ميها  بقية اقوام و فرهنگاز گرايي است كه در آن فرد فرهنگ و قوم خود را برتر  قوم
ا ه ها بر صندلي نويس ) كه صندلي (انتقاد از استاد، انتقاد از درس و تقلب د) مسائل آموزشي

  اند. حك كرده
جنس مفهوم ديگري است كه در اين پژوهش به دو بخش تقسيم  بين دوة ) رابطـه
جنس  بين دو ةه حاكي از رابطهايي ك و نوشته؛ هاي جنسي زن و مرد شود: تصاوير اندام مي

  .است
 تصاوير ظاهري زن و مرد :است مواردة اين دربردارنداين اشكال : تصاوير و اشكال. 2

  .اشكال هندسي؛ گياهان؛ حيوانات؛ ها امضا؛ هاي زن و مرد تصوير اندام؛ (چهره)
  است.  حك شده ها صورت نام كامل يا كلمه يا حروف روي صندلي هاي افراد به نامها:  . نام3
د: ساعت، تاريخ وش ديگري است كه در اين پژوهش به سه بخش تقسيم مي ةمقول :زمان. 4

 ةدر بخش اعداد، شمار ند.ا كردهكه نگارندگان پس از ذكر مطالب خود بيان  هو روزهاي هفت
  شدند. ردهها نيز بررسي و شم شده بر صندلي هاي درج تلفن

هاي دانشجويان با يكديگر در كالس كه بخشي از  محاورهگوها و و شامل گفت :گوو گفت. 5
  است.ها نوشته شده  گوها روي صندليو اين گفت

علوم پايه، فيزيك، مديريت و اقتصاد، ادبيات و  هاي دانشكده ،در اين پژوهش دانشكده:. 6
  ند.شدمهندسي، كشاورزي و رياضي بررسي ـ  علوم انساني، فني

ل مرد و زن است به دو بخش تقسيم شد: جنسيت جنسيت نيز كه شام 1:جنسيت. 7
  .كار خرابرا انجام داده و جنسيت مخاطب پيام  كارانه خراب فردي كه عمل

__________________________________________________________ 
شوند، مثل  اند تشخيص داده مي هاي اسمي كه از خودشان باقي گذاشته ها با توجه به امضا و نشانه نويس صندلي .1

 امضا مريم. يا از محتواي عشقي مربوط به يك مرد دربارة يك زن يا برعكس.
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  فنون تجزيه و تحليل اطالعات
مقدماتي، مفاهيم و مقوالت اجتماعي  ةمشاهده و مطالع ا استناد بهنخست ب ،در اين بررسي

 به ها ، مطالب صندليها هاين مقول طبق بر ،سپس. ها تشخيص داده شد شده بر صندلي درج
، با در نهايت .شدمعكوس كدگذاري و استخراج  ةنام پرسش وسيلة بهو شد ها منتقل  فيش

ازآنجاكه  تجزيه و تحليل آماري صورت گرفت.اس.پي.اس.اس،  افزار اين كدها و نرم استفاده از
 هاي پرسشبراي پاسخگويي به  ،نبود افقدان رابطة آنهيا ه متغيرها رابط هدف پژوهش بررسيِ

  پژوهش از آمارهاي توصيفي استفاده شد.
  

  ي پژوهشها يافته
 ةنوشته به دانشكد بيشترين صندلي .بوده است 3961ها  نوشته كل صندلي، آمارهابر طبق 

  تعلق دارد. درصد)9/4( فيزيك ةو كمترين آن به دانشكد درصد)8/23( ادبيات و علوم انساني
  ها ها برحسب دانشكده نوشته توزيع فراواني صندلي :1جدول 

 دانشكده فراواني درصد
 علوم 894 6/22

 فيزيك 196 9/4

 مديريت و اقتصاد 349 8/8

 ادبيات و علوم انساني 944 8/23

 مهندسيـيفن 547 8/13

 كشاورزي 544 7/13

 رياضي 487 3/12

 جمع 3961 100

  
  ها نويس ها بر حسب جنسيت صندلي نوشته توزيع فراواني صندلي :2جدول 

 هانويسصندليجنسيت فراواني  درصد
 مرد 196 5/71

 زن 78 5/28

  
شود كه آنها  ي اسمي تشخيص داده ميها با استناد به امضا يا نشانه ها نويس جنسيت صندلي

؛ يا از محتواي نوشتة عاشقانه كه زنانه يا مردانه »امضا:مريم«اند، مثل  از خود شان باقي گذاشته
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) درصد 5/71( اند مرد بوده ها نويس ، بيشتر صندلي2ترتيب، بر طبق آمارهاي جدول  است. بدين
  ). درصد 5/28(مطلب نوشته بودند  ها و زنان كمتر بر صندلي
  ها بر حسب جنسيت مخاطب نوشته توزيع فراواني صندلي :3جدول 

 جنسيت مخاطب فراواني درصد
 مرد 12 2/63

 زن 7 8/36

 جمع 19 100

  
درصد) و زنان  2/63( ها مرد بوده ن پياماجنسيت بيشتر مخاطب، 3هاي جدول  طبق يافته

  درصد). 8/36( طب قرار گرفته بودنداكمتر مخ
  ها بر حسب نوع اشكال و تصاوير نوشته توزيع فراواني صندلي :4جدول 

 اشكالوتصاوير فراواني  درصد
 هاي زن و مردچهره و اندام 370 1/37

 امضاها 81 1/8

 حيوانات و گياهان 196 7/19

 اشكال هندسي 347 9/34

 جمع 994 100

  
نيز هدف بررسي محققان بوده  ها بر مفاهيم اجتماعي، تصاوير و اشكال روي صندلي عالوه

است كه محتواي آنها به اين شرح است: چهره و اندام، امضاها، حيوانات و گياهان، و اشكال 
درصد در  1/37 پس از تصاوير چهره و اندام زن و مرد با فراواني ،4با نظر به جدول . هندسي
 1/8(و امضاها ) درصد 7/19(، حيوانات و گياهان )درصد 9/34(، اشكال هندسي ها نوشته صندلي
  .خورد چشم مي به) درصد

  ها بر حسب نوع نگرش به زندگي نوشته توزيع فراواني صندلي :5جدول 
 نگرش به زندگي  فراواني  درصد

 (تشويق به تالش و اميدواري)نگرش مثبت 35 4/35

 (شكايت از روزگار و زندگي)نگرش منفي 64 6/64

 جمع 99 100
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ها بيش از نگرش مثبت   شتهنو در صندلي درصد 6/64با فراواني  نگرش منفي، 5طبق جدول 
ها بسيار  نوشته اي كه تشويق به تالش و اميدواري در مطالب صندلي گونه به خورد. چشم مي به

 شود. كم مشاهده مي
بين نوع مفاهيم اجتماعي و جنسيت  ةحسب رابط ها بر نوشته توزيع فراواني صندلي :6جدول 

  نويس صندلي

 جمع
بين ة رابط

 دو جنس

مسائل 
 آموزشي

هنجارهاي
 اجتماعي

نگرش به
 زندگي

 عشق
 

مفاهيم
 اجتماعي

 جنسيت

د
ف رصد
د راواني
رصد

ف 
راواني

 

د
رصد

ف 
راواني

 

د
رصد

ف 
راواني

 

د
رصد

ف 
راواني

 

د
رصد

ف 
راواني

 

4/71  4 0 0 0 0 6/28 2 0 0 9/42 2  مرد
6/28  2 0 0 0 0 3/14 1 0 0 3/14 1  زن

  
موضوعات مربوط به  اغلبنويسندگان مرد  ،انواع مفاهيم اجتماعيميان رسد در  نظر مي به

اندازه به موضوعات مربوط  يك كه زنان به درحالي ،رصد)د 9/42( اند ها نگاشته عشق را بر صندلي
  .درصد) 3/14( اند پرداخته مردميـ  هنجارهاي اجتماعيعشق و به 

  بين مفاهيم اجتماعي و جنسيت مخاطب ةحسب رابط ها بر نوشته توزيع فراواني صندلي :7جدول 
  جنسيت مخاطب مرد زن جمع

راوانيف رصدد مفاهيم اجتماعي راوانيف رصدد راوانيف رصدد
 عشق 7 8/43 5 3/31 12 75

 نگرش به زندگي 2 5/12 0 0 2 5/12

 مردمي-هنجارهاي اجتماعي 0 0 0 0 0 0

 مسائل آموزشي 0 0 0 0 0 0

 بين دو جنسةرابط 0 0 2 5/12 2 5/12

 جمع 9 3/56 7 8/43 16 100

  
مسائل مربوط به عشق و نگرش به زندگي مخاطب  زمينةمردان اغلب در  ،7طبق جدول 

  اند. طب واقع شدهاخماند كه  بين دو جنس اين زنان بوده ةرابطر زمينة اما د ،اند زنان بوده
براي افراد جامعه  اي هاي ويژه خاصي هستند كه پيامها يا تصاوير  مفاهيم اجتماعي واژه

(شامل اظهار عشق،  مفهوم عشقتوان به  در اين پژوهش مي اين مفاهيم ةهمراه دارند. از جمل به
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 مفهوم زندگي )،و وصال و لزوم عشق (ناكامي عشق ةمعنوي)، نتيجو  مادي كيفيت عشق
 و نگرش منفي به زندگي ،به اميدواري)تشويق ، تشويق به تالش، (شامل نگرش مثبت به زندگي

و  (شامل هنجارهاي مردمي مفهوم هنجارهاي اجتماعي ،(شكايت از زندگي و شكايت از روزگار)
(شامل انتقاد از استاد، انتقاد از  مفهوم مسائل آموزشي ،گرايي) ترس از شماتت ديگران، قوم

هاي  جنسي زن و مرد، نوشته ما(شامل تصاوير اند بين دو جنس ةمفهوم رابط، و درس و تقلب)
  .اشاره كردين دو جنس) ة بحاكي از رابط

  ها ها بر حسب دانشكده شده روي صندلي مفاهيم اجتماعي درج ةمقايس :8جدول 

 جمع
بين ة رابط

 دو جنس

مسائل 
 آموزشي

هنجارهاي 
 اجتماعي

 عشق زندگي
مفاهيم 
  اجتماعي

  
دانشكده

د
رصد

  

ف
راواني

  

د
رصد

 

ف
راواني

 

د
رصد

 

ف
راواني

 

د
رصد

 

ف
راواني

 

د
رصد

 

ف
راواني

 

د
رصد

 

ف
راواني

 

  علوم  115  4/8  46  4/3  48  5/3  27  2  7  5/0  243  7/17
  فيزيك 17 2/1 7 5/0 6 4/0 3  2/0  8  6/0  41  3

 و اقتصاد  41  3  24  8/1  21  5/1  26  9/1  9  7/0  121  8/8
  مديريت

علوم  ادبيات و  78  7/5  9  7/0  28  2  11  8/0  9  7/0  135  9/9
  انساني

فني و   38  8/2  5  4/0  5  4/0  195  2/14  5  4/0  248  1/18
  مهندسي

  كشاورزي  23  7/1  4  3/0  12  9/0  265  3/19  9  7/0  313  8/22
  رياضي  14  1  2  1/0  1  1/0  248  1/18  4  3/0  269  6/19

  جمع  326  8/23  97  1/7  121  8/8  775  6/56  51  7/3  1370  100

  
در  غالباً مردميـ  عشق، نگرش به زندگي و هنجارهاي اجتماعي هاي موضوع ،8طبق جدول 

و كمترين فراواني در اين نوع از مفاهيم اجتماعي به ه است شد علوم پايه مشاهده ةدانشكد
شده كشاورزي مشاهده  ةدر دانشكد موضوع مسائل آموزشي غالباً رياضي تعلق دارد. ةدانشكد
بين ة موضوع رابط درصد) تعلق دارد.2/0( فيزيك ةد) و كمترين فراواني به دانشك3/19(است 

هاي اقتصاد و مديريت، ادبيات و علوم انساني و كشاورزي مشاهده  در دانشكده دو جنس غالباً
، طوركلي درصد) تعلق دارد. به3/0( رياضي ةو كمترين فراواني به دانشكد درصد)7/0(شده است 

مسائل آموزشي بيشترين  ،شده يم اجتماعي درجن مفاهايمها از  دانشكده ةتوان گفت در هم مي
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 ـ  مورد) را به خود اختصاص داده است و مفاهيم عشق، هنجارهاي اجتماعي 775( فراواني
  گيرند. هاي بعدي قرار مي بين دو جنس در رتبه ةمردمي، زندگي و رابط

  
  گيري بحث و نتيجه

 كه دادنشان  ،هاي درس بود كالسهاي  نوشته كه هدفش بررسي صندلي، حاضر ةهاي مقال يافته
 ةمفاهيم اجتماعي چون عشق، نگرش به زندگي، هنجارهاي اجتماعي، مسائل آموزشي و رابط

هاي  خورند كه فراواني آنها با توجه به دانشكده چشم مي ها به نوشته بين دو جنس در صندلي
اقتصاد و مديريت و فيزيك مهندسي، علوم پايه، ادبيات و علوم انساني، ـ  كشاورزي، رياضي، فني

و است ادبيات و علوم انساني  ةها مربوط به دانشكد نويسي متفاوت است. بيشترين صندلي
ادبيات  ةفيزيك مشاهده شده است. با نظر به اينكه دانشجويان دانشكد ةكمترين آنها در دانشكد
 يخود را روي صندل ها فعاليت كمتري دارند و بيشتر وقت و كارگاه ها و علوم انساني در گروه

هاي پراكنده و  مصاحبه، گذرانند و بيشتر با مباحث نظري ارتباط دارند هاي درس مي كالس
 ايدليلي براين عامل ممكن است كند كه  ييد ميأتهم  اين دانشكده ةعميق با افراد نمون نيمه

  اين دانشكده باشد. كارانه در خرابن اعمال بودبيشتر
از زنان به  و تعداد كمي دهند ان تشكيل ميمردرا  ها نويس ليصند، بيشتر ها طبق يافته

اي كه  گونه سو است. به ند. اين نتيجه خود با نتايج تحقيقات پيشين هما نويسي پرداخته صندلي
) نيز در بررسي خود به اين نتيجه دست يافتند كه مردان از نظر 139: 1391(كوپايي نواح و 
هاي شخصيتي و  به ويژگي مكن استمكه شوند  ميرانه كا خراببيشتر مرتكب اعمال  كمي

  .رواني پسران مرتبط باشد
ها راهي براي ابراز  ها، نوشتن روي ميزها و صندلي ر پژوهشبيشتهاي  يافته با استناد به

آيد، اما گاهي اين نوشتن فقط  شمار مي هها ب از هيجانپژوهان  ها و نيازها يا رهايي دانش خواسته
آموزش و  انشناس رود. از نظر جامعه كار مي خاصي مانند يادگيري، تقلب و... بهبراي منظور 

 ؛شود اي اجتماعي محسوب مي و مسئله پرورش، نوشتن روي ميزها نوعي تخريب اموال عمومي
 در قالبپژوهان  دانشنامناسب پذيري  معه، به جاهاي اقتصادي بر آسيب عالوه ،چراكه اين پديده

طور  هايي را به و پيام شود منجر مي موال مكان آموزشيز اداري ا نگه رپذيري دنا مسئوليت
جاي كسب  به ،پژوهان را دانش نظرتواند  دهد كه مي نامحسوس، از سني به سن ديگر انتقال مي

(عابدي و  ندكاي مثل عشق، تقلب، تخريب، انتقام و... جلب  دانش و شناخت، به مسائل حاشيه
  ).45: 1394، منادي
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مربوط به مسائل ها در اين پژوهش  نوشته صندليبيشترين فراواني ، ن مفاهيم اجتماعيايماز 
انتقاد از استاد، انتقاد از درس  مانند(بيشترين انتقاد از مسائل آموزشي دانشگاه  آموزشي است.
 ةكه بيشترين ميزان تقلب در دانشكد درصورتي، علوم پايه مشاهده شده است ةو...) در دانشكد

تواند ناشي از بار سنگين مطالب آموزشي  اين ميزان از تقلب مي .كشاورزي قابل مشاهده است
هاي  اند و طبق مصاحبه هاي سنگين بيان شده صورت فرمول اين رشته باشد كه بيشتر به

اين مطالب براي برخي از  يادگيري تمام، عميق با دانشجويان اين دانشكده پراكنده و نيمه
  است.ار دانشجويان دشو

اند شامل تصاوير چهره  ها نقش بسته هاي دانشكده اغلب اشكال و تصاويري كه روي صندلي
  شوند. هاي زن و مرد، اشكال هندسي، حيوانات و گياهان و امضاها مي و اندام

يد أيتحقيق را ت فرضيةاين خود  وها به زندگي منفي است  نويس نگرش اكثر صندلي
مطلوب كاري روش  خراب)، 54: 1392( رانهمكانيا و  نظر عليوردياي كه طبق  گونه به ،كند مي

 هاي در موقعيتايجاد هيجان و دادن خشم،  گرفتن يا نشان افراد در ابراز سرخوردگي، انتقام
  است. آور كسالت

افراد را تضعيف  ةروحي كارانه خراب اعمال ةمشاهد ،طبق نظر محقق ،در پژوهشي ديگر
توان گفت دانشجويان با ديدن  مي، توجه به اين موضوع با ).23: 2012(مورتون،  كند مي

ست، بيشتر به بيان نگرش اشكايت از زندگي  بارةها و مطالبي در نوشته حاملهايي كه  صندلي
 ديده شد،وضوح  گرفته نيز به ند. اين امر در مشاهدات صورتكن پيدا ميمنفي خود تمايل 

ديگران،  ،حك شده بودآنها  نگرش منفي برمطالبي حاوي هايي كه  اي كه روي صندلي گونه به
 ةمشاهد، براين عالوه در پاسخ، مطالبي جداگانه حاوي نگرش منفي به زندگي حك كرده بودند.

كند و  رونده عمل مي مخرب و پيش يصورت فرآيند هاي تخريب در يك فضا خود به نشانه
 تدريج به برفي كه به ة؛ همانند گلولسازد تا به تخريب بيشتر بپردازد شخص را متمايل مي

  ).127: 1389، كلهر(دغالقه و  شود بزرگ و مخرب تبديل مي يبهمن
رابطه اي كه نوشته بودند  مخاطبانشان و مفاهيم اجتماعي ها و نويس ن جنسيت صندليايم

. در اند دادهها و مخاطبانشان را مردان تشكيل  نويس كه اغلب صندلي طوري بهرد، وجود دا
نظر مردان بوده و زنان بعد از مفهوم عشق به ورد مفهوم عشق بيشتر م ها، صوص نوشتهخ

(زن و  ها ن نوشتهانيز پرداخته بودند. در خصوص مخاطب مردميـ  موضوع هنجارهاي اجتماعي
طب قرارگرفته بودند. او زنان كمتر مخ ندها مردان بود ن پيامابيشترين تعداد مخاطب ،مرد)
طب زنان قرار گرفته بودند، اين امردان بيشتر در مفهوم عشق و نگرش به زندگي مخ، براين عالوه

زمينة  بودن زنان مربوط باشد. اما زنان بعد از مفهوم عشق، بيشتر در يطفاعتواند به  نتيجه مي
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توجه به پژوهش عابدي  با ،دليل اين امر .طب مردان قرار گرفته بودنداروابط بين دو جنس مخ
اين نكته باشد كه پسرها گرايش بيشتري به برقراري ارتباط  مكن استم، )45: 1394(منادي و 

صورت  و خود را بهشود  آن مي اما محدوديت رابطه در دانشگاه مانع ،با جنس مخالف دارند
هاي خود به اعمال  براي بيان نيازها و خواسته، آنها بنابراين ؛دهد كژرفتاري نشان مي

  زنند. دست مي ها اوير و نوشتهصورت تص به كارانه خراب
بق مشاهدات اط، مكاري بندي ويلسون و هيلي از انواع خراب با نظر به تقسيم ،طوركلي به
هيجاني و  ةهيجاني با هدف تخليو  كاري تفريحي خرابدستة ها در  بيشتر تخريب ،گرفته صورت

براي يادگيري و امتحان انجام  چون صرفاً ،گيرد. مسائل آموزشي از جمله تقلب لذت صورت مي
نظر  خصوص انتقاد از استاد و درس، به در، د. اماشو نميداده بندي قرار  گيرد، در اين تقسيم مي
كه  كند پژوهان توليد مي در دانشجويي  عصبانيت و انتقام حسرسد كه فشارهاي درسي و...  مي

گان است. آنها تمايل دارند كنند يبتخرهاي  از جمله اعتراضانتقاد از استاد و عملكرد آموزشي 
كه اين امكان با توجه به نظام آموزشي نقدناپذير فراهم نيست. اين فرضيه  درحالي د،ديده شون

جويي و خصومت شديدي به جامعه دارند، در بسياري از مطالعات  ها حس انتقامكار خرابكه 
و درماندگي در  احساس ناكامي ،طبق نتايج تحقيقات هوبر ،ثالبراي م ييد شده است.أمطرح و ت

 وشود  جويي و خصومت منجر مي احساس ازخودبيگانگي آنها، به تقويت حس انتقام نيزافراد و 
، )121- 120: 1389، كلهر(دغالقه و  كند تشديد مي كارانه خراببه اعمال را اين امر تمايل فرد 

  شود. تلقي مي هيجان، تخريب اموال عمومي ةراه تخلي كه يگانه طوري به
  

  پيشنهادها
هايي براي تفريحات سالم  شود كه مكان حاضر، پيشنهاد مي پژوهشهاي  با توجه به يافته

شده، گامي در جهت كاهش  طور، با تعمير فوري اموال تخريب دانشجويان فراهم شود. همين
شده اشتياق  تخريب اموال عمومي برداشته شود. بديهي است كه افراد با ديدن لوازم تخريب

ها و  دادن دانشجويان در تعمير خرابي مشاركتتوان با  كنند. مي بيشتري براي تخريب پيدا مي
دادن آگاهي افراد در اهميت حفظ اموال عمومي باعث كاهش تخريب اموال عمومي شد.  افزايش
هاي موجود در  مشاركت دانشجويان در مباحث درسي و كارهاي گروهي و انجمنبراين،  عالوه

 كمتري براي تخريب اموال عمومي شود و دانشجويان وقت باعث گذران اوقات مي ،خود، دانشگاه
ن لزوم توجه مسئوال. در آخر نيز كند تر جلوه مي كالس برايشان جذابو يابند و درس  مي

، بسيار محرز است. كند نويسي نمود پيدا مي كه در صندلي ،هاي دانشجويان دانشگاه به خواسته
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هاي مربوط  ويسين كاهش فشارهاي اجتماعي در رابطة دو جنس ممكن است به كاهش صندلي
  به اين موضوع و كاهش تخريب اموال عمومي ياري رساند.
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