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مقدمه.1
نظـران علـوم   توجـه صـاحب  مورداي اجتماعی، از دیربـاز همسئلعنوانبهنوجوانان، کاريبزه

اهمیـت  کارانـه، از بـزه نوعی رفتـار  عنوانبه، کاريویرانو در این میان، است اجتماعی بوده 
را یامکانات عمـوم بیاست که تخریاجتماعايدهیپدکاريویراناست. خاصی برخوردار

ـ ،شته و در جوامع گونـاگون راه دابه هم ز مسـئوالن  بـراي برخـی ا  ،خصـوص جامعـۀ مـا   هب
در کـاري ویـران شده است. تبدیل دغدغه نظران علوم اجتماعی بهو صاحب،اجرایی، تربیتی

نیـاز  اقتصـادي و فرهنگـی آن  هـاي ده تجلی دارد و براي تعدیل هزینهرس در ابعاد گسترمدا
شود.  به اقدامات اساسی احساس می

عبارت اسـت از تخریـب  کاريویران«)، 1975ClinardandMeier(از نظر مییر و کلینارد
Haining(»صـورتی مـداوم و مکـرر   ارادي امـوال و متعلقـات عمـومی بـه     2009: ). نیـز،  164

Spaij(»گونه کسب منفعتچیاطراف بدون هطیمحيعمدبیتخر« 2016: 3(.
جوامع مدرن، ظهـور و بـروز یافتـه    خصوص دربه،آسیب اجتماعیعنوانبهکاريویران

آن هـا حـاکی از  یافتـه دارنـد منظمـی جوامعی که نظام ثبت اطالعات دقیق واست. در
ایـن اقـدامات   اي ازمتحمل خسارات گستردههاي مختلف جامعهاست که ساالنه بخش

شـود کـه   ی مـی ئصـرف تعمیـر یـا تعـویض اشـیا     هـا دالر شوند و هرسـاله میلیـون  می
).89: 1389دغاقله و کلهر(اندارد کرده یا ویرانشان ساختهآسیب وهاآنها به کارویران

کـه در  اسـت ) German -Slave(اسـالو ـاز اقوام ژرمنیدراصل نام قوموندالیست 
را سـرزمین آن، ندآوردمیهجوم ایهمواره به اسپانهاآن. نداهستیزیميالدیقرن پنجم م

و آثـار آن جامعـه را تخریـب یـا ویـران      ،و هرگونـه آبـادانی، امـوال   کردنـد میتصرف
،گرفتـه شـده اسـت   قوم مذکورگرانۀکار از عمل ویراناگرچه اصطالح ویران. کردندمی

مختلـف بـا   لیـ شـود کـه بـه دال   اطالق مییبه کسانتربیشکارویرانامروزه، اصطالح 
).91: همان(شوندنی و هیجانی روایۀ تا تخلزنندیمبیحالت اعتراض دست به تخر

ــه« ــر جامع ــانی نظی ــورنشناس Janoren(ژان ــ)،1963 Haber(وبره ــن،)1991 ویلکینس
)Wilkinson Gladstone(و گلداستون )، 1995 مـدرن) (نوظهـور ی را مرضکاريویران) 1998

.)14- 13: 1383محسـنی (»مطـرح نبـود  معضلی اجتماعیۀمثاببه،قرن پیشنیماند که تادانسته
1993Feuer(و فئوئرکنیستوناز نظر  and Kniston ،(»سـتقیم بریـدگی   نتــیجۀ م کـاري ویران

هـاي حـاکم در   حرکتمنزلۀ شرایط وچه بهسوي والدین و آنشده ازي تحمیلهاارزشبین 
Geason(»باشدمیجامعه مطرح است،  and Wilson 1990: 12(.



91)و دیگرانسیدرضا معینی(...رشههايدبیرستانآموزانمربیان و دانشۀبررسی تجارب زیست

)، 1395()، کـرد کریمـی و روشـنایی   1396()، راسخ و عباسی1396(سخایی و دیگران
)،1394(بخـارایی و شـربتیان  )، 1394(آقـازاده )، 1394()، عبـادي 1394(زندوار و آقاجانی

)، علیـور  1393(پناهمعبودي و محمـد )،1393(و دیگران)، اسدي1394(انگریدابراهیمی و 
سـامانیان )،1391()، فتحی و دیگـران 1391(میرفردي)،1391(حیدري)،1392(و دیگران

)،1389(نهـاد )، خـاکی 1389()، گلچـین و حیـدري  1391(نبـوي )، 1390نبـوي ( )،1391(
2017Villalta(و فونـدویال )، ویاللتا1379(محسنی تبریزي)، 1388(قیس)، 1388(فتاحی

and Fondoula( وارتـان)Wartan Bal()، بـال 2017 Yeldza()، سـیلکالبی و یلـدزا  2015 and

Silkalebi Manacer()، منـاکر 2015 Block()، بـالك 2015 Nordmarker(نوردمـارکر )، 2012

Haining(هاینینگ)، 2010 Brugg()، بروگ2005 Moze(دیگـران وموز)،2004 et al. 1998 ،(
Saunders(ساندرز Golden(گولدن)،1996 Huber(هوبر) 1995 و گیـزون  ویلسون و )1991

)Wilson and Geason اند.  پرداختهکاريویرانتحقیقات خود به بررسی ) در1990
هـا آنتـر اسـت و   نوجـوان معمـول  ،ویژهبه،درمیان قشر جوان وکاريویرانجاکه آناز«
انـه  کارخـراب هـاي  درمعـرض رفتار تربیشکار دارند، مدارس، ي با مدرسه سروتربیشزمان 

صـرف تـرمیم یـا    هـاي دولتـی زیـادي   بودجـه ساالنه.)15: 1387یجان حسن(»قرار دارند
گیـر ایـن   چشـم نمـود شـود.  مـی کـار  ویرانآموزاندانششده توسطتعویض وسایل تخریب

تبـدیل آن بـه یـک    وآبادپارسشهريهادبیرستانانآموزدانشبین انه درکارویرانرفتارهاي 
کـه سـالیانه خسـارات هنگفتـی بـه نظـام       هـاي اخیـر  نظام آموزشی در سـال معضل مهم در

الن مدرسه و نظام آموزشی را بـه خـود   ئوبسیاري از مستوجهاین شهر وارد نموده،آموزشی
ضـروري سـاخته اسـت.   ایـن زمینـه را  به تحقیقات و اقدامات جـدي در نیازجلب کرده و

ـ ،یـا شـاید همگـی   ،تحقیق براي تکمیل تحقیقات قبلی کـه اکثـراً  این ،بنابراین بـوده و  یکم
کیفی و با استفاده از تجـارب زیسـتۀ  صورت بهاند، گویان را نادیده گرفتهپاسختجارب زیستۀ

)life experiencesهـاي کـانونی   در گروهآموزاندانشالن و معلمان مدارس) و ئومس() مربیان
focused(یا متمرکز group .تحقیـق  این هدف )، به بررسی ژرفانگر این موضوع پرداخته است

ـ کارویـران ي ثر بـر رفتارهـا  ؤمـ یعوامـل اجتمـاع  نیتـر مهمهاي اصلی و شناسایی شکل ۀان
یـابی بـه جـوابی بـر ایـن      درصـدد دسـت  بـوده و آبـاد  شـهر پـارس  یدبیرستانآموزاندانش

مـدارس چیسـت و   درکـاري ویـران اصـلی)  (ةهاي عمدشکلی است که هاي اساسپرسش
ند؟اکدامآبادپارسشهریدبیرستانآموزاندانشآن در بینثر بر ؤمیعوامل اجتماعنیترمهم

درکنـار رود  ورانیایشمال غربدرلیاز توابع استان اردبآبادپارسشهر «است که گفتنی
ـ پاردارد. بقـرار ،اسـت جـان یآذربايورو جمهـ رانیاینیکه مرز سرزم،ارس يسرشـمار ۀی
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يفرمانـدار (»اسـت نفـر بـوده   100383شهر نیاتیجمع)1395(نفوس و مسکنیعموم
یلیسـال تحصـ  در«ایـن شـهر  ،پـرورش آموزش وطبق آمارچنین هم). 1: 1396آبادپارس
ـ ابوده که ازنفر 20349آبادپارسشهر آموزاندانشتیجمع، 1398- 1397 6173،تعـداد نی
: آبـاد پـارس پرورش آموزش و(ردندکیملیتحصدوم)ةدور(دبیرستاندر مقطع آموزدانش
.دهندیملیرا تشکقیتحقاین يآمارۀجامعکه )1: 1397

بررسی متون نظري.2
تـوان  شناسان، مـی توسط جامعهکاريویرانشده از بندي نکات مشترك تعاریف ارائهبا جمع

زدن به چیزي که متعلـق بـه دیگـران اسـت یـا     قصد تخریب یا صدمهلی عمدي بهآن را عم
Allan(ب منفعت، دانستگونه کستخریب عمدي محیط اطراف بدون هیچ 2016: 20.(

کند؛گروهی تقسیم میۀ فردي ورا به دو دستکاريویران) 1996(مییر
که اغلب بدون برنامـه و  ،يدفر.2و شودمیمشخص اجرا یو هدفه با برنامهک،گروهی.1

درعمـل، کنـد، یجلـوه مـ  تـر پررنـگ یگروهـ کـاريِ ویـران هدف مشخص است. اگرچه 
Meier(استتری عمیقشخصکاريویراننهانپهايآسیب 1996: 56.(

کند؛متمایز تقسیم میرا به شش دستۀکاريویران) نیز 2015(مارکاس
تـاکتیکی:  .2، هـا آنمـادي از ةقصـد اسـتفاد  ي بـه غارت مبلمان شهر: مانندکنندهاکتساب.1
ایدئولوژیک: تجلی باورهاي خـود از  .3، هاي خاصروشی براي رسیدن به خواستهعنوانبه

رسـاندن  جویانـه: آسـیب  کینه.4، درودیوارهاي اماکن شخصی و عمومیرويطریق نوشتن
،اهـداف خـود  صـد و علـت ناکـامی در رسـیدن بـه مقا    بهبه اموال عمومی یا شخصیافراد 

مخـرب کـه موجـب آنارشیسـم     .6و ،انـه کارخرابدانستن رفتارهاي سرگرمی: سرگرمی.5
Marcus(شودمی 2015: 6-7.(

اي دیگري مانند آچـار، کلیـد،   ابزارهها غالباً از آالت برنده نظیر چاقو، قیچی وکارویران«
هاي رنگی، تیروکمـان، تفنـگ،   یر، سنگ، مواد رنگی، جوهر، اسپريگبوکس، میخ، ناخنپنجه

).41: 1383محسنی تبریزي (»کنندو نظایر آن استفاده میقیر، چسب مواد شیمیایی، 
ها، سـینماها،  ودیوارهاي شهرها، ترنشکل وسیعی روي درتوان بهي را میکارویرانمصادیق 

وي ن و حکـاکی بـر ر  هاي تلفن و غیره دید. نوشـت هاي عمومی، کیوسکآسانسورها، پارك
هـا بـر   هاي شهري، نوشـتن انـواع یادگـاري   هاي عمومی، صندلی اتوبوسدیوارهاي مؤسسه
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هاي بازي، تخریـب  ها یا زمیني تاریخی، تخریب وسایل پاركهاناهاي مکدیوارها و ستون
هـاي  ، تخریـب تلفـن و توالـت   هـا هـا و فـواره  ها، درخـت هاي جادهیا کندن عالئم و نشانه

قیمـت و غیـره  هاي گـران خصوص اتومبیلهب،هاپنچرکردن اتومبیلعمومی، تخریب بدنه یا
).23: 1395اخترنیک(

Albert Cohen(نظر آلبرت کوهناز 1966،(
هـا آننان طبقات پـایین جامعـه رواج دارد، زیـرا    درمیان نوجوانان و جواتربیشکاريویران
کسـب پایگـاه اجتمـاعی    ،معهتوانند در محیط مدرسه درمیان طبقات متوسط و باالي جانمی

درکـاري ویـران باالتر) زمینه را بـراي بـروز   به طبقۀنسبت(. این محرومیت پایگاهینمایند
Cohenاز نقل، به80: 1383محسنی تبریزي(سازدبین نوجوانان فراهم می 1966:26.(

Ducey(رویکرد زویگ، دوسـی و تـایگرت  براساس Zweig and Tigert ازلحـاظ ) «1988
نوعی یک جوان متعلـق بـه یـک خـانواده بـا      اي بهمدرسهکارویراناقتصادي یک ـاجتماعی

جـان  (»متوسط استاین جوان عضو یک خانواده با طبقۀدرآمد پایین و به همان احتمال هم
Talcott(تـالکوت پارسـونز  . )25: 1387حسـنی  Parsons رفتـار  «دارد کـه  مـی ) اظهـار 1960

بـه جوانـان سـایر طبقـات     صـنعتی نسـبت  جوانان طبقۀ متوسط در جامعـۀ درمیان کارانهبزه
).55: 1389احمدي(»ي داردتربیشاجتماعی شیوع 

،چنین طبق نظر تالکوت پارسونزهم
عنـوان بـه امـروز  باشد. خانوادهدهی خانواده مینوجوانان فقدان سازمانکاريویرانعلت 

طـور  ) فرزندان را بـه socialization(پذیريهنظام مهم جامعه اگر کارکرد جامعیک خرده
کنـد و چـون بسـیاري از    ي جامعه تربیت مـی هاارزشناقص انجام دهد، افرادي غریبه با 

یابـد شـان افـزایش مـی   راد درونی نشده است، احتمال تخطـی آن افي جامعه درهاارزش
).92: 1391ادیبی و انصاري(

Hirschi(هیرشینظرطبق تـوان ضـعف کنتـرل    را مـی کـاري ویـران ی علت اصل)،1989
ي ناشی از ضعف یا گسسـتگی تعلـق فـرد بـه     روکج«اجتماعی دانست. وي معتقد است که 

ي اجتمـاعی و تضـعیف هنجارهـا،    ها و نهادهـا در گروهبستگیهمده و جامعه، ضعف خانوا
ـ تبریمحسـن (»و باورهاي در جامعه اسـت هاارزش ناز نظـر رابـرت مـرت   ).11: 1383يزی

)Robert Merton هـاي  پذیري یعنی برقراري پیوند مطلوب بـین اهـداف و راه  جامعه«)،1999
آید کـه  وقتی پیش میتساختار فرهنگی اسشکستگیدرهمنوعیرسیدن به آن و آنومی که 

بین اهداف و هنجارهاي فرهنگی و امکانات موجـود در بسـتر هـر قشـر اجتمـاعی تفـاوت       



1399شمارة اول، بهار یازدهم،سال ،یفرهنگیپژوهجامعه94

تناسب بین این دو زیاد شد، افرادي که در یک سـاختار  قتی عدمفاحشی وجود داشته باشد. و
خواهنـد داشـت  تر از دیگران رفتار انحرافی گیرند احتماالً بیشقرار میاجتماعی تحت فشار

).25: 1378پور رفیع(
Albert(از نظــر آلبــرت بانــدورا Bandura شناســی اجتمــاعی، احســاس روان)،1999

ویـژه  بـه ،ي افرادروکج) نقش مهمی درdiscrimination and prejudice(اجحاف و تبعیض
دارد.،نوجوانان

سان بـراي افـراد وجـود نـدارد و افـراد در      شرایط اجحاف، فرصت تحرك اجتماعی یکدر
فقط فرد تعلـق  شود که نهنابرابري دارند. تبعیض، موجب میآموزش یا انتخاب شغل شرایط

،و امـوال و دارایـی آن از دسـت بدهـد    ،هاارزشجارها، به جامعه، هنو تعهد خود را نسبت
تـرین و  رس، دردستکاريویرانآید و چون قام از جامعه برمیجویی و انتبلکه درصدد کینه

بـه آن روي  اجحـاف  رمعـرض دترین روش براي این انتقام است، بنابراین افرادمجازاتکم
.)163- 1369:162ونسون از ارنقلبه،1379:200يزیتبریمحسن(آورندمی

Mouser(طبق نظر موزر ) نیز1990
ازجملـه  مهم انحرافات اجتمـاعی و موجب احساس اجحاف قرارگرفتن و ناکامی دو انگیزة

نوعی حالت دفاعی در افراد است که در مواجهه بـا رفتـار   است. احساس خشمکاريویران
ان).  هم(کندیک واکنش طبیعی بروز میعنوانبهیا اتفاقی 

Edwin Sutherland(طبق نظر ادوین ساترلند 1974(،
ی و نشـین ، مثل سایر رفتارهـاي اجتمـاعی از طریـق هـم    ]کاريویرانجمله از[رفتار انحرافی

روه هـاي نخسـتین مثـل گـ    شود که عمومـاً در قالـب گـروه   پیوستگی با دیگران آموخته می
نشینی و ارتباطی که بـا  نسبت هممنحرف بهکار یا شود. فرد بزهدوستان یا خانواده آموخته می

هاي زیاد، سن شخص بـه هنگـام برقـراري تمـاس    شود. تماسرو میشکنان دارد، کجقانون
روان جامعـه در مانند کودکی و نوجوانی)، نسبت تمـاس بـا کـج   ترص سنین پایینخصوبه(

).9: 1385یسنمح(ثرندي فرد مؤروکجمیزان نوایان دربا نسبت تماس با هممقایسه 

Shaw(یم کاطبق نظر شاو و and M. K. کـاري ویـران ترین عامل انتقـال  مهم«) نیز 2011
را بـه  کـاري ویـران هـاي  و سنت،ن است که فنون، معلوماتالاسمبازي و ههاي همگروه

) snowball(برفـیِ گلولـه براسـاس نظریـۀ  . )149: 1384سـتوده  (»سـازند اعضا منتقل مـی 
)؛Janoren(ژانورن



95)و دیگرانسیدرضا معینی(...رشههايدبیرستانآموزانمربیان و دانشۀبررسی تجارب زیست

کـرده و بـه عواقـب    برفی را بزند. دیگران معموالَ از آن پیروي کافی است کسی اولین گلوله
هـاي  مدت کوتـاهی صـندلی  خورده در مترو دراندیشند. یک صندلی چاقوکار خود نیز نمی

).30: 1376ژانورن (ها آشنا خواهد کردکارویرانقوي ش چابا نیواگن را

دگاه یــک دیــعنـوان بــهمحیطـی را  ـ) کــه رویکـرد فــرد   2007(گلدشـتاین طبـق نظــر 
چه در مـدارس  ،يکارویران«گیرد، رفتار انسانی در نظر میبینیگرایی براي فهم و پیشتعامل

»محـیط تعریـف شـده اسـت    ، با درجات مختلفی از جامعیت فرد ـ هانارخ دهد یا سایر مک
)Goldstein 2007: یـک عارضـه،   عنـوان بـه کـاري ویران«یز ) نKawan(کاوانطبق نظر).291

وي عوامـل  ).162: 1383یمحسـن (»سامانی شخصیتی فـردي و اجتمـاعی اسـت   همعلول ناب
ساختار معتقـد اسـت. تئـوري    و به تعامل عامل ـ گیردم در نظر میفردي و اجتماعی را با ه

هـم در سـطح   طح خـرد و  هم در سـ ،کاريویرانعلل بروز رفتارهاي تواند دربارةکاوان می
وامل فردي و هـم عوامـل اجتمـاعی    د. در این تئوري، هم عکنرا تبیین و آنعمل کند،کالن

در نظر گرفته شده است.انمتوأ

ارچوب مفهومیهجدول چ.1جدول
هاي پشتیباننظریهعنوان پارادایممنتخبمتغیر

اجتماعیـپایگاه اقتصادي 
آلبرت کوهن، پارسونزواقعیت اجتماعی

زویگ و دوسی، تایگرتارادایم تلفیقیپ
پارسونز، مرتن، هیرشیواقعیت اجتماعیپذیريمیزان جامعه

موزروباندوراتعریف اجتماعیاحساس اجحاف و تبعیض
ی، ژانورنم کاساترلند، شاو واجتماعیرفتارهانشینیهمارتباطات و 

گلدشتاین، کاوانپارادایم تلفیقیعوامل فردي

. تعریف مفهومی3
اجتماعی:پایگاه اقتصادي ـ

اقتصادي یـک گـروه در   ـاجتماعیۀدرمیان یک گروه دارد یا به مرتبپایگاهی است که فرد 
دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجـاع  بیانشود. بههاي دیگر گفته میمقایسه با گروه

هـاي مـادي و   فرهنگی، درآمد مؤثر، داراییهاي ویژگیةاستانداردهاي میانگین رایج درباربه 
).1394:240کوئن (آورددست میاجتماعی بههايمشارکت در فعالیت
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تبعیض:احساس اجحاف و
شدن بین افراد. اجحاف و عدالتی و تبعیض یعنی تفاوت ناعادالنه قائلاجحاف یعنی بی

هـا و نقـش برابـر درموقعیتی است کـه افـراد  شناسی،اصطالح دانش جامعهتبعیض در
دیگـران  برخـی بـر  شـوند و میبرخوردارمزایاي اجتماعی نابرابرازهاي برابرموقعیت

معیارهـاي  هـا و چنین حالتی کـه ویژگـی  هم. شوندداشتن، برتري داده میبدونِ برتري
شـود گیرد، تبعیض نامیـده مـی  ت قرارانتسابی مبناي توزیع قدرت یا ثروت یا تحصیال

).135: 1384نیو ذهامعیدفر(

ها):نشینیهمارتباطات و (پیوند افتراقی
بـه ارتباطـات نسـبتاً   ،دیگرعبارتافراد. بهمجاورت قرارگرفتن با سایرپیوند افتراقی یعنی در

شـوند پیونـد افتراقـی    تی رفتارها، مشاهده یا مبادلـه مـی  پایدار که طی آن افکار، نظرات و ح
توسـط ادویـن   روکجها با افراد نشینیهمارتباطات و زمینۀدرتربیشگویند. این تعریف می

).143: 1391ممتاز(ح شده استشناسی مطردر جامعهEdwin Sutherlandساترلند

،کنش متقابل اجتمـاعی اسـت کـه درخـالل آن    فرایندپذیري نوعی پذیري: جامعهجامعه
یـا  گـروه سیاسـی موجـود در  فرهنگی وواجتماعیعناصردیگرو،هاارزشهنجارها، فرد

»سـازد را با شخصیت خود یگانه مـی و آن ندکمی، درونی گیردمیمحیط پیرامون خود را فرا
).144: 1385داوريسلیمی و(

:عوامل فردي
درگذارنـد و  مـی تـأثیر که بر کنش یا رفتار وي فرد رفتاري الگوهاي ثابت فکري، عاطفی و

پیرامون وي بایسـتی بـه ایـن    بر عوامل اجتماعی و محیطالوههاي فرد، عتبیین رفتار یا کنش
).7: 1392شاملو(فردي و شخصیتی فرد نیز توجه نمودهاي ویژگی

شناسی تحقیقروش.4
روش تحقیق1.4

ـ بهکه اکثراً،براي تکمیل تحقیقات قبلیاین تحقیق  نمـوده بـا   انـد، سـعی  ی بـوده صورت کم
هـاي کـانونی، بـه بررسـی     در گـروه آمـوزان دانـش ن و خـود مربیااستفاده از تجارب زیستۀ

کیفـی، اخیـراً  یروشـ عنـوان بـه بررسی تجـارب زیسـته،   «بپردازد. آموزاندانشکاريویران
. در بررسی تجارب زیسته، زوایـاي  قرار گرفته استنظران علوم اجتماعی موردتوجه صاحب
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ي و انــهاخکتــابلعــاتی اســت در منــابع مطاکــه ممکــنشــودمــیپنهــانی تشــخیص داده 
Vanmanen(»ي وجود نداشته باشندانامهپرسش 1997: تجارب زیسـته یعنـی عملکـرد    ). «11

تــرین و توانــد، نــابشــخص در موضــوعی خــاص. ایــن روش مــییــکفــردمنحصــربه
).34: 1393منصـوریان (»ترین مقوالت و کدهاي یـک موضـوع را آشـکار نمایـد    واسطهبی

، کـاري ویـران ان اجتمـاعی از  شناسـ روانان و شناسـ جامعهها و تعاریف بنديرغم تقسیمعلی
هـا آنةیا مشـاور ،یریت، تعلیم، تربیتها به مدو مربیانی که سالآموزاندانشاطالعات خود 
انـد، منبعــی نـاب و مســتقیم از اطالعــاتی اسـت کــه نـه براســاس مطالعــات     مشـغول بــوده 

خودشـان  واسطه در میدان عمل و تجارب زیستۀبال... بلکه براساس حضوروايخانهکتاب
تجارب زیسـتۀ هاي حاصل ازپذیري اندکی براي یافتهاند. هرچند خاصیت تعمیمدهکرکسب 
نگـري،  سـبب ژرف هـاي ایـن روش بـه   یافتـه ،تـوان قائـل شـد   مسائل گوناگون میافراد در
.استمندارزش

آماريجامعۀ2.4
،انریمـد (مربیـان .1اسـت:  گروه از افراد مرتبط با موضوع 2شامل قیتحقاین آماري ۀجامع
نفـر؛ و  98به حجم آبادپارسشهريهادبیرستانی) علوم اجتماعرانیو دب،ان، مشاورانمعاون

.نفر6173این شهر به حجم يهادبیرستانآموزاندانش.2

حجم نمونه3.4
دارد:  نیز نوع حجم نمونه دو،داردجامعۀ آماريکه این تحقیق دو نوع طورهمان

علـوم  رانیـ و دب،ان، مشـاور انمعاون،انریمد(اولجامعۀ آمارياول از حجم نمونۀ)الف
چون براي قسـمت کیفـی از   ،به روش این تحقیق که رویکردي کیفی داردباتوجه:ی)اجتماع
تـا  چهـار نیبمعموالًکانونی هايگروهي تعداد اعضاکانونی استفاده شده وهايگروهروش 
جلسـات  ، بنابراین،)108: 1387کرسول(استنفر هشتتا ششآن نیترجینفر و رادوازده
نفـر از مـدارس   سـه از مدارس دولتـی و نفرپنج (نفرههشتهاي گروهدرکانونی هايگروه

گـروه پـنجم تشـخیص    که درحین اجـراي جلسـۀ  اینغیردولتی) تا اشباع نظري انجام شد تا 
کند. بنـابراین،  ارائه) نمی(ي جدیدي تولیدهادادهاحبه و بحث در گروه اخیرداده شد که مص

ت نمـود؛ اول تحقیـق کفایـ  جامعۀ آماريحجم نمونه براي عنوانبهگروه چهارم پایان جلسۀ
شد.نفر را شامل می32فره که روي هم نهشتیعنی چهار گروه کانونی 
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شـهر  يهادبیرستانو پسردخترآموزاندانش(دومجامعۀ آماريدوم از حجم نمونۀ)ب
سـه (نفـره شـش هايگروهدرکانونی هايگروهجلسات نیزآموزاندانشدر بین ):آبادپارس

کـه  ایـن برگـزار شـد تـا    مدارس غیردولتی) تا اشباع نظرينفر از سهاز مدارس دولتی ونفر
ر گـروه اخیـر نیـز   گروه پنجم تشخیص داده شد که مصاحبه و بحث ددرحین اجراي جلسۀ

حجـم  عنـوان بـه گـروه چهـارم   ، پایان جلسۀکند. بنابراینارائه) نمی(ي جدیدي تولیدهاداده
نفـره کـه روي   شـش دوم نیز کفایت نمود؛ یعنی چهار گروه کانونی جامعۀ آمارينمونه براي 

شد.نفر را شامل می24هم

گیريروش نمونه4.4
ـ ،انریمد(اولريجامعۀ آماگیري درروش نمونه)الف علـوم  رانیـ دبو،ان، مشـاور انمعاون

گیـري  بـر نمونـه  تـر بـیش ، براي انتخاب اعضاي حجـم نمونـه  کانونیهايگروه:ی)اجتماع
انتخـاب افـرادي کـه در رونـد تحقیـق،      یعنـی  ؛تکیه دارنـد )purposive sampling(دارهدف
شده به گـروه افـرادي   ن، افراد دعوتراي تحقیق داشته باشند. بنابرایرسانی را بدادهینتربیش

مـدیر یـا معـاون هـر     اول منتخبداشتند. نفراي دربارة این موضوع بودند که تجارب زیسته
برفـی) معرفـی شـدند. نفـرات     روش گلولهبه(مدرسه بود و نفرات بعدي توسط نفرات قبلی

ت داوطلـب  گرنـه نفـرا  گرفتنـد و قـرار در گـروه  ،همکاريده درصورت تمایل به شمعرفی
دیگري جایگزین شدند.

شـهر  دبیرسـتان دختر و پسـر آموزاندانش(دومجامعۀ آماريدر گیرينمونهروش )ب
گیـري نمونـه نیـز جامعۀ آمـاري این درکانونی هايگروهبراي گیرينمونه): روش آبادپارس

هـاي  تعـدد ارتکـاب) رفتار  (ه براسـاس سـابقۀ  اول در هـر مدرسـ  آمـوز دانـش هدفمند بود. 
د و کـر با معرفی مدیر یا معاون انتخاب شد و وي نفر یا نفرات بعدي را معرفـی  کاريویران

درهمکـاري ی). اصل تمایل به برفهگلولروش(دندکرنهاد نفرات دیگر را پیشنفرات بعدي
نیز رعایت شد.جااین

اطالعاتآوريجمعو ابزار فرایند5.4
هـا دادهآوريجمـع يبـرا کیفی بود. و بخشی میدانیِياخانهکتابتحقیقْاین بخشی از 

و،هـا تیاز کتب، مقاالت، مجالت، سابرداريیشف(ياز روش اسناد،يدر بخش نظر
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هـاي گـروه ي و بحـث بـا اعضـا   افتهیسـاختار مـه ینۀز مصاحبای نیزفیدر بخش کو...) 
استفاده شد.  کانونی

افـراد مطلـع   ی از هـای گـروه آن، کـه در اسـت  یفـ یکيهااز روشیکییروش گروه کانون
نظر آزادانه بـه بحـث و   موضوع موردبارةرا درشانتا نظرشودمیخواسته هاآناز ولیتشک
یکننـدگان شـرکت ماهر، گرمصاحبهشامل کانونیگروه کی یعناصر اصل. نظر بگذارندتبادل
یبحـث گروهـ  ینـد فراحیحصـ ياند، مکان و زمان مناسب و اجـرا دقت انتخاب شدهکه به

Willis(باشندیم 2007: 21.(

کانونیهايگروهاجراي مراحل6.4
، کـانونی هـاي گـروه کننـدگان در  شـرکت درمورد تعداد «:کنندگانانتخاب شرکت)الف

12تا 4باید بین متجانسهايگروهافراد اي معتقدند نظر ندارند. عدهان اتفاقگرپژوهش
Thomas(»باشدنفر12تا 6متجانس بین و غیرنفر  ایـن  در اساس،همینبر).19 :2003

علـوم  رانیـ و دب،معاونـان، مشـاوران  ران،یمدشامل (مربیانکانونی هايگروهتحقیق نیز 
جهـت  نظـر گرفتـه شـدند.   نفره درششآموزاندانشهايگروهنفره و هشت)یاجتماع

ـ درادامهوف هدبرروش مبتنیازها، ابتدا انتخاب افراد براي گروه برفـی  ه، از روش گلول
شد.استفاده 
کـم بـوده و  نظر بایسـتی هـاي مـورد  پرسـش : «مصـاحبه هـا و اجـراي   تهیۀ پرسـش )ب

سـؤال دویـز این تحقیق کیفـی ن براي .)128: 1387کرسول(»صورت دقیق طراحی شوندبه
. سـه اسـت  زمـان جل آن دقت کـرد بهبایداین مرحلهدرمورد دیگري کهدر نظر گرفته شد. 

االت ؤهمان). سـ (ساعت زمان مناسبی براي برگزاري جلسه است دویک تا ،معمولطوربه«
اساسی زیر بود:سؤالدوشاملکانونیهايگروهدر ن تحقیقآغازین ای

دقیقه)بیستحدود(ي در مدارس چیست؟کارخرابهاي اصلیشکلنظر شما به.1
دقیقه)چهلحدود(در مدرسه چیست؟يکارخرابنظر شما دالیل اصلی به.2
بررسـی و تحلیـل  هـا داده،در ایـن مرحلـه  :گـزارش ۀتهیـ وهادادهتجزیه و تحلیل )ج

قـت یحقکیـ يبـرا بنديطبقهتیمحتوا، الگوها و موضوعات و اهمیفیکلیتحل.شوندمی
اهـ نظرۀکلیـ کهآنپس از ،براي این منظور). Johnson 2007: 29(سازدمیرا آشکار یاجتماع
و بنـدي دسـته کیفـی يِاز روش تحلیل محتـوا با استفاده شده هاي دادهپاسخ،شدآوريجمع

.کار گرفته شدندبه



1399شمارة اول، بهار یازدهم،سال ،یفرهنگیپژوهجامعه100

)1397مهر17شنبه سه(اطالعات گروه اول مربیان.2جدول
تحصیالتشغلیۀسابقنوع مدرسهنام

ارشد29دولتیپسرانۀمطلب
ارشد26دولتیپسرانۀ ولی

ارشد26دولتیپسرانۀ رحمت
ارشد21دولتیپسرانۀ شهروز
کارشناسی24دولتیپسرانۀ عارف

کارشناسی28غیردولتیپسرانۀ محبوب
کارشناسی11غیردولتیپسرانۀ امیر

ارشد17غیردولتیۀپسرانجهان

و محبـوب، حـین صـحبت    ،ب، ولی، رحمـت طلِّم: آقایان اولوه گرمصاحبۀ بندي جمع
کـه درحـالی کننـد؛ مـی نکـوهش  شدت کاري را بهویراندادمیجدي داشتند که نشانلحنی

و آقایان عارف و جهان حتـی گـاهی،   ؛کردندبه قضیه نگاه میترآقایان شهروز و امیر، متعادل
این گـروه  نظردر مدرسه ازکاريویرانهايشکلترین مهمگرفتند. را میآموزاندانشطرف 
و شـویی  دستتخریب جاي مایع .3،هانیمکتوتخریب میز.2،هاشیشهشکستن .1شامل 

و،ي مدرسـه هـا ارزشاینترنتـی) بـه   (احترامی واقعـی یـا مجـازي   بی.4،هاشوییتدسشیر
معلمان بـود. دالیـل اصـلی    وآموزاندانشي فرهنگی هاارزشمجازي به احترامی غالباًبی.5

حتـی نـوع   (مواردي ماننـد شخصـیت هـر فـرد    وه نیز این گردر مدرسه از نظريکارخراب
،هیجـان ۀهنجار، تخلیهنابتعلق به مدرسه، دوستی با افرادمهیکلش)، محرومیت، احساس عد

هـاي  مصـاحبه این نکتـه ضـروري اسـت کـه در    فرد بود. ذکراجتماعیـو پایگاه اقتصادي
تخلیـۀ «جـاي  بهکردند. مثالًتفاده میاز زبان عامیانه اسشوندگان، اکثراًمصاحبه،هاتمامی گروه

نـور  «یا » پیوند افتراقی«جاي ، به»شهر هرت«از » قانونیبی«جاي به،»ترکوندن«از واژة» یروان
نگارنـدة ایـن   امـا  ،کردندبراي بیان تبعیض استفاده می»دوستان خفن«از» آقازاده«و » چشمی
.استي گزارش کردهترشناختیزبان جامعهاین اصطالحات را بهتحقیقْ

)1397مهر21شنبه(اطالعات گروه دوم مربیان.3جدول
تحصیالتشغلیۀسابقنوع و نام مدرسهنام

کارشناسی24دولتیۀپسرانمحبوب
ارشد21دولتیپسرانۀ تعز

ارشد20دولتیپسرانۀ کمال
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تحصیالتشغلیۀسابقنوع و نام مدرسهنام
ارشد16دولتیپسرانۀ حامد
دکتري9دولتیپسرانۀ داوود
ارشد21غیردولتیسرانۀ پشاپور
کارشناسی18غیردولتیپسرانۀ آواد

ارشد15غیردولتیپسرانۀ منصور

آواد عجـز و  و،: آقایان محبوب، عزت، کمال، شاپوردوموه گرۀ مصاحببندي جمع
دنـد. آقایـان حامـد،    کراعتـراف  شانمدرسهخستگی خود را از مقابله با این پدیده در

اي جلـوگیري  هایی بـر کارراهکردند و مدام نمیتأییدین پدیده را داوود و منصور نیز ا
تند که خودشان هم فگمنصورکه آقایان شاپور وکردند. جالب آنیا کاهش آن ارائه می

از نظر کاريویرانهايشکلترین مهماند. ها انجام دادهکارياین ویراندر نوجوانی از
ــن گــروه شــامل ــب صــندلی.1، ای ــتخری ــوارنوشــتن روي در.2، دارسهــاي م ودی

یشـگاه و آزما،، نمازخانـه خانـه کتـاب تخریـب امـوال   .3،هـا کالسها وشوییتدس
و،انضـباط مدرسـه  واحترامی به نظـم بی.5،احترامی به امور پرورشیبی.4، مدرسه

فضاي درتربیشکه معلمانوآموزاندانشمذهبی توهین به هنجارهاي فرهنگی و.6
نیـز مـواردي ماننـد اعتـراض     يکـار خـراب . دالیـل اصـلی   گرفتصورت میمجازي

پـذیري جامعـه ها، نشینیهمضاد طبقاتی، نام، عوامل فردي و شخصیتی، تصورت گمبه
اجتمـاعی را  ـو پایگـاه اقتصـادي  روانـی، ابـراز وجـود،    قـانونی، تخلیـۀ  ناقص، بـی 

گرفت.میبردر

)1397آبان 1شنبه هس(اطالعات گروه سوم مربیان.4جدول 
تحصیالتشغلیسابقۀنوع و نام مدرسهنام

ارشد20دولتیدخترانۀخانم الهه
کارشناسی13دولتیدخترانۀ خانم ملکه
ارشد15دولتیدخترانۀ خانم مینا
ارشد22دولتیدخترانۀ خانم ثریا

ارشد14دولتیدخترانۀ خانم پریناز
کارشناسی29ولتیغیرددخترانۀ خانم کاترینا
ارشد10غیردولتیدخترانۀ خانم سمیه
دکتري23غیردولتیدخترانۀ خانم مینو
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ۀدادن سـر بـه نشـان   و کاترینا با تکـان ،ها الهه، ملکه: خانمسوموهگرۀمصاحببنديجمع
يکـار خـراب مدرسـه صـرف بازسـازي    سـرانۀ تربیشدند که کرانزجار از این پدیده، اظهار

هـا ارزشنرم و تمسخر کاريویراناز تربیشو سمیه ،ها مینا، ثریا. خانمشودمیموزانآدانش
سـف  أهـا مت کالمـی در کـالس  کـاري ویرانازتربیشها پریناز و مینو صحبت کردند و خانم

تخریـب  .1مواردي ماننـد  ،این گروه از مربیاناز نظرکاريویرانهايشکلترین مهمبودند. 
درودیـوار روي نوشـتن  .3،هـا شـویی تدسـ نوشتن روي درودیوار.2، دارسهاي منیمکت
و تـوهین  ،احترامـی تمسـخر، بـی  .5،مدرسهخانۀکتابتخریب اموال .4،هاي مدرسهکالس

تـوهین بـه   .7و،انضباط مدرسـه واحترامی به نظمبی.6،می و اینترنتی به امور پرورشیکال
را ،مجـازي) (صورت اینترنتـی اغلب به،معلمانوآموزاندانشمذهبی هنجارهاي فرهنگی و

مواردي مانند اعتـراض نمـادین،   از نظر این گروه نیزيکارخرابشد. دالیل اصلی شامل می
،طبقـات دیگررسی و تخریب، احساس ناعدالتی، بیزاري از عوامل شخصیتی، سهولت دست

نجارهـاي جامعـه، کنتـرل    و ههـا ارزشنشدن ، درونیکارانهبزهدوستی با برخی افراد، محیط 
اجتماعی بودند.ـهیجانی، ابراز وجود و پایگاه اقتصاديضعیف، تخلی

)1397آبان 5شنبه (اطالعات گروه چهارم مربیان.5جدول 
تحصیالتشغلیۀسابقنوع مدرسهنام

ارشد26دولتیدخترانۀخانم فرنگیس
ارشد20دولتیدخترانۀ خانم الله
ارشد18دولتیدخترانۀ خانم لیال

ارشد23دولتیدخترانۀ خانم نازنین
ارشد12دولتیدخترانۀ خانم فاطمه
ارشد16غیرانتفاعیدخترانۀ خانم مریم
ارشد18غیرانتفاعیدخترانۀ خانم ندا

ارشد22غیرانتفاعیدخترانۀ خانم سمیه

و نـدا خـود را نیـز در   ،یز، الله، لیال، مریمگفرنهاخانم: چهارممصاحبۀ گروه بنديجمع
اي عـادي  دانستند. خـانم نـازنین آن را پدیـده   ) مقصر میآموزاندانشکاريویران(این رفتار

ها فرنگیز و فاطمـه  تري از موضوع داشتند. خانمها فاطمه و سمیه بیان علمیدانست. خانممی
دنـد و دیگـران   کرخود اعتراف دبیرستانورةاب خودشان به این رفتارها در دبا خنده به ارتک

از نظر این گـروه اعمـالی ماننـد    کاريویرانهايشکلترین نیز منکر ارتکاب آن نبودند. مهم
نوشـتن  .3،هاشوییتدسنوشتن روي درودیوار.2،هاي مدارستخریب میزها و نیمکت.1
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احترامـی  بـی .5،مدرسهنۀخاکتابتخریب اموال .4،هاي مدرسهکالسو تخریب درودیوار
توهین بـه  .6،هاي آموزشی و قوانین مدرسهمجازي) به برنامه(واقعی) یا اینترنتی(حضوري

تـوهین  .7و،در فضاي مجـازي تربیشآموزان و دانشهنجارهاي فرهنگی و سیاسی معلمان
از يارکـ خـراب شد. دالیـل اصـلی   را شامل میآموزاندانشبه هنجارهاي مذهبی معلمان و 

هـاي فـردي،   انند اعتراض با زبان عملی، ویژگـی مربیان نیز شامل مواردي منظر این گروه از
احساس ناعدالتی، بیزاري از عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه، ارتباط با برخی افـراد، محـیط   

احسـاس تعلـق و تعهـد بـه مدرسـه، ضـعف قـوانین،        تخریب، وضعیت مـالی، عـدم  ةآماد
بود.آموزاندانشگاه و موقعیت فعلی اجتماعی خودنمایی و خاست

)97مهر17شنبه سه(آموزاندانشاطالعات گروه اول .6جدول 
شغل سرپرستمحل سکونتمعدلمدرسهرشتهنام

کاربرقمتوسط شهريۀمحل14.39دولتیبرقمحراب
فروشمصالحمتوسط شهريمحلۀ15.72دولتیتجربییاشار

کشاورزشهرباالي16.40دولتیکشاورزيعلیرضا
فروشطالشهرمرکز11.75غیردولتیانسانیفریبرز
کارآسفالتمتوسط شهريمحلۀ14.03غیردولتیریاضیامین
کارمندشهرباالي16غیردولتیيرداحسابنیما

شد استنباط کـرد کـه   هاي اعضاي این گروه میصحبت: ازاولوه گرۀ مصاحببنديجمع
ا اگرچه پوشـش  اند. محراب و نیمکاري در مدرسه شدهشان نیز مرتکب رفتارهاي ویرانخود

ایـن رفتارهـا را از   تأییدشد هایشان می، هنگام صحبتتري داشتندو شخصیت ظاهري موجه
دوسـتان و نارضـایتی از مربیـان مدرسـه را     تـأثیر نفـر  شـش لحن و حرکاتشان فهمید. هـر  

ایـن گـروه   از نظـر کـاري ویـران هايشکلترین دانستند. مهمیمکاريویرانترین عامل مهم
انـداختن روي  خـط .3،شـویی دسـت درودیوارروي نوشتن .2،هاتخریب نیمکت.1شامل

احترامـی حضـوري یـا    بـی .5،ها و مقـررات مدرسـه  احترامی به برنامهبی.4،ماشین معلمان
احترامی واقعی یا مجـازي  بی.6و،معلمانوآموزاندانشي مذهبی هاارزش... به اینترنتی و

نظـر ازيکارخرابمعلمان بود. دالیل اصلی وآموزاندانشسیاسی ي فرهنگی وهاارزشبه 
هـاي اجتمـاعی،   و محرومیـت هـا موجود، ترکونـدن، ناکـامی  این گروه نیز اعتراض به وضع

دن بسـتر، کهنگـی   بـو هـا، آمـاده  نشـینی هـم احساس بیگانگی، احساس تبعیض، ارتباطات و
شد.و تربیت زورکی را شامل می،هاارزش
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)1397مهر21شنبه (آموزاندانشاطالعات گروه دوم .7جدول
شغل سرپرستمحل سکونتمعدلمدرسهرشتهنام

پرستارمتوسط شهريمحلۀ17.63دولتیانسانیعرفان
آشپزشهرپایین10.34دولتیانسانینامیک
معلمشهرپایین18.16تیدولریاضیحسین
تاکسیةرانندمتوسط شهريمحلۀ13.30غیردولتیتجربیسامان
سوپرمارکتیشهريپایین16.90غیردولتیکشینقشهآرمین
فروشلباسمتوسط شهريمحلۀ14.25غیردولتیداريحسابشاهین

اشـکال  با لذت خاصی ازو آرمین،: عرفان، حسیناین گروهۀمصاحببنديجمع
کـه خودشـان اکثـر مـواردي را کـه      شـد حـدس زد   صحبت کردند. میکاريویران

تمسـخر) معلمـان و   (تخریـب کالمـی  وقتی دربـارة ویژهبه؛انددادهانجام گویندمی
خوشـی او  ین دلتربزرگزدند. آرمین گفت که این کارحرف میآموزاندانشدیگر
رســه مخفیانــه از معلمــان و   هــا در مداي از دوســتانش اســت. آن وعــهمو مج

هــاي گیرنــد و بــا ســاخت و پخــش کلیــپهایشــان عکــس و فــیلم مــیهمکالسـی 
دربـارة اعمـال تخریبـی   تربیشکنند. سامان و شاهین ها را اذیت میتمسخرآمیز آن

بغض گلویش را گرفتـه بـود،   کهدرحالیدیگران صحبت کردند تا خودشان. حسین
عرفـان  حسـین، هـاي  صـحبت کـرد. هنگـام  حبتاز توهین به مقدسات صـ تربیش
این گروه نظرازکاريویرانهايشکلترین مهملب داشت. اي برخند آزاردهندهنیش

نوشـتن روي  .2،هـا کـاري) نیمکـت  یـا کنـده  ،نوشتن، شکسـتن (تخریب.1شامل 
، و نمازخانهخانهکتابتخریب اموال .3،هاي مدرسهکالسوشوییدستدرودیوار

،تخریـب لـوازم و امـوال آزمایشـگاه    .5،خانـه کتابهاي کتب و صندلیتخریب.4
.6و،اینترنتـی) بــه هنجارهــا و نظــم مدرســه (واقعــی یــا مجــازياحترامــیبـی .5

یـن نظـر ا از يکـار خرابشد. دالیل اصلی معلمان میوآموزاندانشبه احترامیبی
اف، محرومیـت، اعتـراض،   رسیدن به اهدقبیل ناکامی درگروه نیز شامل مواردي از

فرهنگ ها، خردهنشینیهمارتباطات واحساس بیگانگی، احساس اجحاف و تبعیض،
و پایگـاه  ،هـا، خودنمـایی  هیجـان مجـازات، تخلیـۀ  ، نـوعی تفـریح، عـدم   يکـار بزه

اجتماعی بودند.ـاقتصادي
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آبان)1شنبه سه(آموزاندانشاطالعات گروه سوم .8جدول
شغل سرپرستمحل سکونتعدلممدرسهرشتهنام

وانتةرانندشهرپایین18.43دولتیخیاطیسمیرا
گرآرایششهرپایین16.41دولتیتجربیآیدا
فروشسبزيشهرپایین15.66دولتیریاضیشبنم
کامیونچیشهرپایین16.10دولتیغیرانسانییلدا
قاضیشهرمرکز12.23غیردولتیانسانینشانه

کشاورزشهرپایین13.20دولتیغیرتجربیلآیس

عـدالتی در جامعـه و مدرسـه در کـالم     : احساس بـی مصاحبۀ این گروهبنديجمع
کاري خـود نبودنـد. آیـدا    ها منکر رفتارهاي ویرانزد. آنو شبنم موج می،سمیرا، آیدا

خیـر،  هـاي ا نارضایتی از گرانیخاطره یک شب هنگام برگشت از پارك، بهگفت کمی
نفـر کـف   دو سـه  ،جااینکرده است. درکرده و فرارشویی را بازتمام شیرهاي دست
هایش خواندن و خوشیگفت که یکی از دلکردند. نشانه میتأییدزدند و عمل وي را 

شور است وباالي کن ردهالئومسبرخی از تن جوك و جمالت تمسخرآمیز دربارةنوش
لقـی بـه مدرسـه و جامعـه     گفت که هـیچ تع آیسل میاز این کار ندارد.هیچ ابایی هم

رود، رغبتی براي بستن است و هدر میآب بازاگر ببیند که شیر،طور مثالندارد و به
از گیـري چـون بـا ایـن کـار احسـاس انتقـام      ،بـازش کنـد  تـر بـیش آن ندارد و شاید 

. کندمیجامعه
،هـا شکسـتن شیشـه  .1شـامل  از نظر ایـن گـروه  کاريویرانهايشکلترین مهم

تخریـب  .4،هاها و کالسشوییدستنوشتن روي درودیوار.3،هاتخریب نیمکت.2
اینترنتـی) و تخریـب   (واقعـی یـا مجـازي   احترامـی بـی توهین یا .4،خانهکتاباموال 
یـا  ،تمسـخر، تـوهین  .5و،مدرسـه و انضـباط  نظم پرورشی ووي آموزشیهاارزش

مـذهبی  ي فرهنگی وهاارزشوبه هنجارهااینترنتی)(زيحضوري یا مجااحترامیبی
ننـد  مـواردي ما از نظر این گروهيکارخرابمعلمان بود. دالیل اصلی وآموزاندانش

هـا،  ها، تخلیۀ هیجانرفتن ارزشتعهد، ابراز تنفر، تحلیلعوامل فردي، بستر آماده، عدم
گرفت.میبردررا خودنمایی، محل سکونت و نوع دوستان و اطرافیان
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)1397آبان 5شنبه (آموزاندانشاطالعات گروه چهارم .9جدول 
شغل سرپرستمحل سکونتمعدلمدرسهرشتهنام
تولیدي لباسمتوسط شهريۀمحل16.73دولتیانسانیویدا

هیئت علمی دانشگاهعضو متوسط شهريمحلۀ17.49دولتیتجربیشکیال
لیاتومبشگاهینماشهرباالي15.11دولتیانسانیشادي
کاربیشهرپایین17.20غیرانتفاعیگرافیکپریا
داروسازشهرباالي14.31غیرانتفاعیریاضیمریم

فروشپارچهشهرمرکز14.88غیرانتفاعیتجربیسوینج

ـ اياز اعضاکیچیهاوالً:چهارموه گرۀ مصاحببنديجمع ـ بـا پد ی گـروه مخـالفت  نی ةدی
خـود نیـز  ابراز نکردند و از لحن و حرکات دست و صورتشان مشخص بود کهکاريانویر

واریـ ديروینقاشـ کشـیدن  گفـت کـه در   يشـاد آتش دارند.در این نوع رفتارها دستی بر
نوشـته  ییشـو دسـت درِيرويادیـ زيگفت کـه شـعرها  یمزیننجیسو.کالس استاد است

چـه  ،کتـاب ریتصـاو یتمـام يامانت گرفته و بـرا هخانکتابرا از یگفت که کتابایاست. پر
و یکـ یزیفبیـ تخرهم ازیگذاشته است. خاطراتلیو سبدهیکشنکیعوان،یحچهانسان و

ـ تعرگـران یاز دیمذهبهايبرنامهاماکن ویکیزیفریغ شـد  یکردنـد کـه البتـه حـس مـ     فی
ـ تعرگرانین داز زبايکارخاطر محافظهرا انجام داده باشند و بههاشان آنخود کننـد.  یمـ فی
بیـ تخر.2،هـا شـه یشکسـتن ش .1از نظر این گروه شـامل  کاريویرانهايشکلترین مهم

امـوال  بیـ تخر.4،هـا و کـالس شـویی دسـت واریدودرروي نوشتن .3،هامیزها و نیمکت
يهـا شارزوهنجارهـا کالمـی یـا اینترنتـی   بیتخر.5،خانهکتابنمازخانه و وآزمایشگاه

بـه  کالمی یا در فضاي مجـازي احترامیبی.6و،و نظم و انضباط مدرسهیپرورش،یموزشآ
یاصـل لیـ دالبـود.  و معلمانآموزاندانشیو مذهب،ی، سیاسیفرهنگيهاهنجارها و ارزش

،يخـاموش، عوامـل فـرد   مخفـی و اعتراضمواردي مانند نظر این گروه نیزازيکارخراب
احسـاس اجحـاف   ،یگانگینامشروع، احساس بيهافرصت،ینسبتیمحروم،یمنزلتیناکام
جامعـه،  يهـا نشـدن خواسـت  یها، درونها، ضعف ارزشنشینیهم،یتضاد طبقاتض،یو تبع
شدند.را شامل میو نوع خانواده،ترکاندن، ابراز وجودازات،مجعدم

Maxwell(ماکسول: هامصاحبهکلیبنديجمع هش کیفـی کـه پـژو  کنـد مـی ) بیان 1999
Johnson(دارد تـا اعـداد  تأکیـد کلماتبرتربیش بعـد از  نیـز تحقیـق  ایـن  ). در 29 :2007
، بودنـد منـد ارزشکـه  مشترکی ياهنظرابتدا به کانونی،هايگروهاطالعات از آوريجمع
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یش مشترك و مشخصی کـه  تا گراشدبازنویسی سؤالمربوط به هرهايپاسخشد. توجه 
اتمـام  ایـن کـار در زمـان کوتـاهی بعـد از      شـود.  شناسـایی  شتوجود داها در بین پاسخ

content(. سپس تحلیل محتواشدانجام اتجلس analysis     اجرا شـد. بـا تحلیـل محتـواي (
ها و کدهاي مشترك پرتکرار شناسایی شد کـه در نمـودار  تم، NVIVO7کیفی در نرم افزار

ارائه شده است.2و1

صورت مدل کانونی بههايگروهاز کاريویرانل اشکال خروجی تحلی.1نمودار
NVIVO7افزاربا استفاده از نرم

هانیمکتتخریب سخت

درودیوارنوشتن روي

خانهریب کتابتخ

هاشکستن شیشه

نرم

کاريویران

هاي مدرسهارزش

فرهنگیهايارزش

هاي سیاسیارزش

هاي مذهبیارزش

Theme

Code

Code

Code

Code

Code

Code

Code

Code

Theme
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نـد  اعبارتآبادپارسشهر يهادبیرستاندر کاريویرانهاي ترین تم، اصلی1طبق نمودار
نوشـتن  .1نرم) که تم اول با کـدهایی شـامل   (زیکییغیرفسخت) و(فیزیکیکاريویران: از

، مـدارس يهـا مکتینمیزها وبیتخر.2،مدرسهيهاکالسوشوییدستواریدرودروي 
شـامل تـم دوم بـا کـدهایی    و،هـا شـه یشکستن ش.4و،مدرسهۀخانکتاباموال بیتخر.3
و،انضــباط مدرســهوهــاي آموزشــی، پرورشــی و نظــمو تخریــب ارزشاحترامــیبــی.1
و معلمـان آمـوزان دانـش و مذهبی ،گیهاي سیاسی، فرهنبه هنجارها و ارزشاحترامیبی.2

.اندشدهمشخص در فضاي واقعی یا مجازي 

صورت مدل با استفاده از بهکانونیهايگروهاز کاريویرانخروجی تحلیل کیفی علل .2نمودار
NVIVO7افزارنرم

اجتماعیـپایگاه اقتصادي

کاريویران

عوامل فردي

امی منزلتیناک
محرومیت نسبی

احساس بیگانگی

خودنمایی

ضعف قانون و کنترل

تضاد طبقاتی

هاضعف ارزش

هاي فرصت
نامشروع

احساس اجحاف

ارتباطات و
هانشینیهم

میزان 
پذیريجامعه

هاهیجانتخلیۀ

اعتراض خاموش

کارفرهنگ بزهخرده
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، طبـق  آبـاد پـارس شـهر  يهـا دبیرسـتان در کـاري ویـران علل اصلی ، 2براساس نمودار
ــه شــامل مــواردي ماننــد هشــتکــانونی هــايوهگــرمصــاحبۀ ديبنــجمــع پایگــاه .1گان

ي هـا فرصـت .5،تیـ محروم.4،ی منزلتـی ناکـام .3،عوامـل فـردي  .2،اجتماعیـاقتصادي
ارتباطـات .9،یطبقاتتضاد.8،ضیتبعاجحاف واحساس.7،یگانگیباحساس.6،مشروعنا

،پـذیري جامعـه زانیـ م.12،هـا ارزشضـعف .11، کـار فرهنگ بزهخرده.10، هانشینیهمو 
خـاموش اعتراض.16و ،ییخودنما.15،نترلکی یا ضعفقانونیب.14، هاناجیهۀیتخل.13

به مالحضات فوق،. باتوجهو غیره است
و تضـاد  ،ناکـامی منزلتـی  اجتمـاعی،  دان عمل سه متغیر پایگاه اقتصادي ـ ماهیت و می.1

داده شـده  اجتماعی تشـخیص  زم مفهوم و معناي پایگاه اقتصادي ـ تلحد زیادي مسطبقاتی تا
ومی زیرا هم در تعریف طبقه و هم در تعریف منزلت، مفهـوم پایگـاه اجتمـاعی، مفهـ    است،

باشد، ناکامی منزلتـی و  اجتماعی باالترقدر فرد ازلحاظ پایگاه اقتصادي ـ کانونی است. هرچه
پایگـاه  «به ایـن مطالـب، شـاید اصـطالح     توجهلذا بااست.تراش پاییناحساس تضاد طبقاتی

یربنایی براي این سه متغیر باشد.بهترین عامل ز»اجتماعیـاقتصادي
ماهیت و میدان عمل چهار متغیر احساس اجحـاف و تبعـیض، احسـاس محرومیـت     .2

حد زیادي مستلزم مفهوم و معنـاي احسـاس   حساس بیگانگی و اعتراض خاموش، تانسبی، ا
یـا علـت احسـاس اجحـاف و     هـا آنف و تبعیض تشخیص داده شده است، زیرا همۀجحاا

احسـاس اجحـاف و   «توجه به این مطالب، شاید اصطالح یا معلول آن. لذا باهستندتبعیض 
بنایی براي این چهار متغیر باشد.بهترین عامل زیر»تبعیض

کـار و  فرهنـگ بـزه  هـا، خـرده  نشـینی هـم ماهیت و میدان عمل سه متغیر ارتباطات و .3
ها تشـخیص  نشینیهمحد زیادي مستلزم مفهوم و معناي ارتباطات و هاي نامشروع، تافرصت

هـا  نشـینی هـم شدن، مستلزم ارتباطـات و  براي تشکیلاین متغیرهاۀزیرا همداده شده است،
مـل  بهتـرین عا »هـا نشـینی همارتباطات و «لذا با توجه به این مطالب، شاید اصطالح .ندهست
بنایی براي این چهار متغیر باشد.زیر

و قـانونی بـی و ،هـا ارزشضـعف  ،پذیريجامعهمیزانمتغیرعمل سه یدانو میتماه.4
داده شـده  یصتشـخ پذیريجامعهیزانميمستلزم مفهوم و معنایاديزحدتایکافکنترلعدم
د. لذا با توجـه بـه ایـن    ناقص را دارنپذیريجامعهدر بطن خود، مفهوم هاآنهمۀیراز،است

بهتـرین عامـل زیربنـایی بـراي ایـن چهـار       »نـاقص پـذیري جامعـه «مطالب، شاید اصطالح 
باشد.متغیر
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هـا تاحـد   هیجـان و تخلیـۀ ،غیر عوامل فردي، خودنمـایی ماهیت و میدان عمل سه مت.5
درهـا آني عوامل فردي تشخیص داده شـده اسـت، زیـرا همـۀ    زیادي مستلزم مفهوم و معنا

عوامـل  «ند. لذا با توجه به این مطالب، شاید اصطالح هستذهنی) (، مفهومی فرديذات خود
بهترین عامل زیربنایی براي این چهار متغیر باشد.»فردي

تعریف عملیاتی7.4
نوشـتن  .1:عبارت اسـت از کاري فیزیکی ویراناین تحقیق سخت): در(فیزیکیکاريویران
، مـدارس يهـا مکـت ینومیـز بیتخر.2،مدرسهيهاکالسوشوییدستواریدرودروي 

که با دفعات تکرارشـان درخـالل   ها شهیشکستن ش.4و،مدرسهخانهکتاباموال بیتخر.3
.اندشدهسنجیده آموزاندانشکانونی معلمان و هايوهگرمصاحبۀ 
کـاري  یـران ودر این تحقیـق  در فضاي واقعی یا مجازي):یا نرم(غیرفیزیکیکاريویران

وو نظـم ،هاي آموزشی، پرورشیو تخریب ارزشاحترامیبی.1عبارت است از غیرفیزیکی 
باورهـاي سیاسـی،   هـا و و تـوهین بـه هنجارهـا و ارزش   احترامـی بـی .2و ،انضباط مدرسه

هـاي  با دفعـات تکرارشـان درخـالل مصـاحبه    و معلمان که آموزاندانشو مذهبی ،فرهنگی
.اندشدهسنجیده آموزاندانشی معلمان و کانونهايگروه

هانهادگیري و پیشنتیجه.5
تخریـب یـا   ،1گانـه نشـان داد کـه طبـق نمـودار     هشتهاي کانونی گروهمصاحبۀ تحلیل .1

در فضـاي واقعـی یـا    نـرم، (فیزیکـی غیرسـخت) و (به دو شکل کلی فیزیکـی کاريویران
مدرسـه  يهاکالسو ییشودستواریدرودروي نوشتن . شوندمیاینترنتی) در مدرسه دیده 

ـ بـود و تخر کـانونی هـاي گـروه شـده در  مطـرح یِکـ یزیفکـاري ویرانشکل نیترعمده بی
داشـتند. قـرار يبعـد يهـا ها در رتبـه شهیو شکستن ش،خانهکتاباموال بیها، تخرمکتین

نـامی گـم ر، احتماالًپسآموزاندانشهاي در مصاحبهویژهبهشوندگان، هاي مصاحبهطبق گفته
عامـل اصـلی   ،هـا شوییدرودیوار دستروي هنگام نوشتن ویژهبه،بودن هویتو نامشخص

ایـن نـوع تخریـب    تـر بـیش ماندگاري فیزیکی است. عامل بعديکاريویرانبودن در غالب
نظور نویسـنده را آشـکارتر   و مصورت صریح انتقال عامل دیگر این است که پیام را بهاست. 

علت شکستن یک شیشـه یـا نیمکـت توسـط     ممکن است دیگران که دهد. درحالیوز میبر
غـرض  هـاي نوشـتاري، معمـوالً   در تخریـب کننـد، بیانهاي متفاوتیگونهرا بهآموزاندانش
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نـرم) نیـز، طبـق    (غیرفیزیکـی کاريویران. دربارةشودمینوشته دیده خودشخص دراصلیِ
مـدارس دولتـی بـیش از    آمـوزان دانـش ،کـانونی هـاي روهگـ شوندگان در اظهارات مصاحبه

چنـین  . هـم شـوند مـی فیزیکـی  غیرکـاري ویـران مـدارس غیردولتـی مرتکـب    آموزاندانش
هـم در مـدارس دولتـی و هـم در     ،آموزاندانشگردیهاي انسانی بیش از رشتهآموزاندانش

از دختـران ایـن   تربیش. پسران بسیارزنندمیهاییتخریبدست به چنین ،مدارس غیردولتی
تخریـب  هـاي معلمـان   از ارزشتـر بیشآموزاندانشهاي دیگردهند. ارزشکار را انجام می

تـوهین و  فحـش و هـدف گیـر از معلمان سهلتربیشگیر و منضبط . معلمان سختشودمی
منظـا معلم و ازشناخت علت عدمبهآموزاندانشاز ياریبسه،در گذشتگیرند. دشنام قرار می

احتـرام  نیـ چند اهرند.آنان احترام قائل بودبرايو نددیترسمی، از معلمان یتیو تربیآموزش
احتـرام محسـوب   ینـوع ،قـدرت او در کارهـا بـوده اسـت    انـاً یاز ترس از معلم و احیناش

گذشته وجـود داشـته اسـت. امـروزه بـا      يهادر زمانآموزاندانشاز ياریکه در بسهدشیم
یرسـان و اطـالع یجمعـ تبـاط اریلعلت گسـترش وسـا  که به،مردميهایآگاهسطح شیافزا

انـد کـه در   ییهـا مانند آنان انسـان زیاند که معلمان نافتهیدرآموزاندانشصورت گرفته است، 
ـ نـد درسـت انجـام ده  يتواننـد کارهـا  یمـ گریهر انسان دمانندکنند و یمیجامعه زندگ ای

و فیوظـا ۀطـ یاز حیآگـاه نااز یکـه ناشـ  یاحترامـ ،نیبرابنـا ،مرتکب خطا و اشتباه شوند
رفته است.نیو قدرت معلم بوده امروزه از باراتیاختةمحدود

مصـاحبۀ  بنديجمعاز آبادپارسشهر يهادبیرستاندرکاريویرانعلل متعددي براي .2
از تکـرار و  ترتیـب  عامل) در بین ایـن علـل بـه   (پنج علتدست آمد که ونی بهکانهايگروه

پایگـــاه .2،احســـاس اجحـــاف و تبعـــیض.1ي برخـــوردار بودنـــد: تـــربـــیشتأکیـــد
عوامـل فـردي.   .5و ،ناقصپذیريجامعه.4،هانشینیهمارتباطات و .3، اجتماعیـاقتصادي

لیـ کننـدة م مـنعکس ،مواقـع اکثردر ،کاريویرانو بیمعطوف به تخريرفتارهاازياریبس
ـ آمرانـه، تحد اقتـدار ض،یاز اجحـاف، اجبـار، تبعـ   یتیاز خشم و نارضاوافر جوانان به ابر دی

گـر  سـلطه ۀجامعـ يو نهادهـا هـا ناساختارها، سـازم یعدالتیو بينابرابر،يفرديهايآزاد
کـه ناکـه چنـ  شـود مـی يااستعدادها و امکانات نهفتـه ییمانع شکوفاياجامعهنیاست. چن

از يزاریـ خواهـد آمـد. احسـاس تنفـر و ب    دیـ سالم پدياجامعه،ابندیشکوفا شوند و تحقق 
کـارکرد  يسـاز در نـاهم دیارا بیو علت اصلردیگیسرچشمه میعملکرد کل نظام اجتماع

احسـاس بیگـانگی، تبعـیض،    محرومیـت، جو کرد. وجستیانسانيازهایبا نینظام اجتماع
بسـیاري  همین عناوین درباو اعتراض خاموش دقیقاً،قانونی، خودنماییا، بیهضعف ارزش

شدند کـه هاي دیگري مطرح میها یا شاخص، اما بقیۀ موارد با نامها وجود داشتاز مصاحبه
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. مـثالً انـد شـده ترشدن گزارش، بـا ایـن عنـاوین ارائـه     پس از بازنگري محقق و براي علمی
»ارتباطـات «جـاي  بهیا» ترکوندن«از واژة »ناهیجتخلیۀ«جاي بهاکثراً،که اشاره شدطورهمان

، برخی مـوارد شد. دراستفاده می» دوستان خفن«یا »رفیق ناباب«از اصطالح »هانشینیهم«و
عوامـل فـردي قـرار    حیطـۀ کـه در » خـورد هیکلش به این کـار مـی  ریخت و«گفتند که می
شـت.  اجتمـاعی اشـاره دا  ـبه پایگاه اقتصادي...» شهر وهاي پایینبچه«گرفت. اصطالح می

کـه بـه   » کننـد ایـن کارهـا مـی   مـا همـه از  تو محله یا مدرسـۀ «گفتند که ایشان میبرخی از
بـراي  ،گفتند که هنگام دیدن اموال عمومیهم میداشت. چند نفراشاره کارفرهنگ بزهخرده

را به این کارهـا  هاآنهجامعالن مدرسه وئوو برخورد مسیا رفتارشوندمیتخریب تحریک 
انـه داشـتند.   کارویـران رفتارهـاي  دادن هاي نامشروع براي انجامکه اشاره به فرصتکشاندمی

انجـام  شـهر بـاالي هـا را در ایـن تخریـب  شهر هاي پایینبچهها گفتند که بسیاري ازبرخی
هـاي جامعـه و   تضـاد طبقـاتی داشـت. ضـعف ارزش    نارضـایتی از  ن از دهنـد کـه نشـا   می

.  آموزاندانشهاي مربیان وجود داشت تا مصاحبهدر تربیشناقصپذیريجامعه
بـا  ویژهبه،تر جامعهطبقات پایینآموزاندانشدلی با توان با هممیبه نتایج مذکور،توجهبا

اسـت، حـس   تـر بـیش شـان  بودنکـار ویـران یی کـه احتمـال   هـا آندل ها و دردشنیدن حرف
و اعمـال  نـد کني تـر بـیش تعهـد  ي را در ایشان افزایش داد تـا احسـاس تعلـق و    مندارزش
هـاي جلـب   زمینهمدرسهاناگر مدیرچنین،یا کاهش دهند. همکاري خود را ترك کنندویران

تعلـق در  وتعهـد باعـث ایجـاد حـس   ند، نکرا فراهم در امور مدرسه آموزاندانشمشارکت 
رنـد یـا   بگذيکـار خـراب راحتـی از کنـار یـک    توانند بـه نمیآموزان دانشو شوندمیهاآن

ی از طبقـات اجتمـاعی   آمـوزان دانـش توان با قـراردادن  میچنینهم.خودشان منشأ آن باشند
گانـه را بـه هـم    طبقات سهآموزاندانش... و،درسی، ورزشی، تفریحیهايگروهمختلف در

هـا  آنو ، کاسـته شـود  صـورت ذهنـی  ، حداقل بههاآنطبقاتی بین فاصلۀد تا ازکرترنزدیک
ـ از طريسـاز آموزش و فرهنگ،یعمومیآگاهشیافزاند. دلی کنم احساس همهکناردر قی

ـ اولکـار راهتوانـد یمـ یارتباط جمعـ لیو وسا،یفرهنگيخانواده، مدرسه، نهادها و مهـم  هی
موقعیـت و بایـد هـا تربـزرگ و والـدین ،در خـانواده چنـین،  هـم باشـد.  دهیپدنیمقابله با ا

هـا، بـردن   تخلیـه شـود. برگـزاري میهمـانی    کودکـان جانـات هایی فراهم آورند تا هیفرصت
هـا کارها و فعالیـت اي ازپارهفکرشدن با کودکان درهمبازي وهمو کودکان به فضاهاي باز، 

را بـه  هیجانـات او د ووند باعث آرامش روانی کـودك شـ  نتوانازجمله مواردي است که می
جوانـان،  وزارت ورزش وویـژه بـه ،معـه ن جاالئومسـ بـه  ،درادامـه حالت تعادل بازگرداند.

تـر بـیش بـا برگـزاري هرچـه   کـه شـود مـی نهـاد  و سازمان بهزیستی پیش،ارشادفرهنگ و
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بـر تأکیـد بـا  صورت گروهی یا خانوادگی وبه،حتی مذهبیو،هاي فرهنگی، ورزشیبرنامه
راسـم  روي عمـومی، م همـایش پیـاده  درمـثالً  (پسـران نوجـوان  مشارکت فعـال دختـران و  

را هـا آنهـاي  تخلیۀ هیجـان ...) موجبات نزدیکی افراد جامعه وو،هاي ملیشنعزاداري، ج
... مهـم  و،هـاي ورزشـی، اسـتخر   کاهش قیمت استفاده از سـالن به این منظور،ند. کنفراهم 

در اولـین فرصـت پـس از    شـده خرابلیوساکه شودمینهاد چنین پیشرسد. همنظر میبه
ـ نظرزیـرا مطـابق  ،دنشـو میو ترميسازبازن مربوطه،الئومساطالع  شکسـته يهـا پنجـره ۀی

)broken windows(ویران،باشدمرتب طیاگر محامـا اگـر   ،ردیـ گیدر آن شکل مترکمکاري
یشکسـتن بـاق  بـه شکسـته، افـراد   شیهـا که پنجـره يانهاخانندباشد، مدهیصدمه دطیمح

لحـاظ  بـه (مناسـب فیزیکـی  شـکل  ن اسـتحکام و  درنظرگـرفت . شـوند یمـ بیـ ها ترغپنجره
اد و مصـالحی کـه   وامکان تخریب وسایل، امکانات و اماکن عمومی، یعنی اسـتفاده از مـ  عدم
ان مشـاور چنـین اسـتفاده از ظرفیـت   هـم ،) اسـت هاکارویران(نظر این گونه افرادتر موردکم
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