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 چكيده

بارز  یکه نمونه –های عمدی ایجادشدههدف این پژوهش بررسی تخریب و آسیب هدف:

 شهید باهنر کرمان است.  های دانشگاهتابخانهکدر تجهیزات  -وندالیسم است

ت بررسی تجهیزا تحلیل محتوا است. نمونه موردآن وهش کیفی و روش پژرویکرد این  :روش

یسم که از وندال ان استشهید باهنر کرمطالعه در کتابخانه مرکزی دانشگاه م هایسالنای کتابخانه

 .شد انتخاب مجموعه گیری یگانه و به روش کلنمونه موردبررسی با نمونه. بودنددیدهآسیب

شگاه رکزی دانهای مطالعه کتابخانه مهای وندالیسمی تجهیزات سالننوشتهمحتوای دست ها:يافته

 تقادات وهای سیاسی، ان، شعاربیان احساسات بر شهید باهنر کرمان در چهار مقوله اصلی مشتمل

ی فرعی هاای اصلی شامل مقولههکدام از این مقولهبندی است. هرها قابل دستهها و یادگاریپیشنهاد

بروز  نفی درمها نشان از این دارد که قصد تخریب و ود هستند. بررسی محتوای این مقولهمختص به خ

باط و هت ارتای جعنوان روزنهاین اعمال وجود ندارد و کاربران کتابخانه به این اموال عمومی به

 وندالیسم توان به این مورد اشاره کرد کههای این پژوهش میاند. از دیگر یافتهرسانی نگریستهاطالع

 تر است.ای در بین دانشجویان مذکر رایجکتابخانه

ربران مل با کاتری را جهت تعاهای ارتباطی گستردهها باید مجرامسئولین کتابخانه گيري:نتيجه

 به را مربوط موارد ارتباطی پل عنوانبه توانندمی آن مسئولین و کتابخانه ضمن تدارک ببینند، در

 .کنند منتقل مربوط مسئولین نیز و هدانشگا دیگر واحدهای

های تابخانهکای، تخریب اموال عمومی، تجهیزات کتابخانه ،ایوندالیسم کتابخانهكلمات كليدي: 

 دانشگاهی.
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 مقدمه
شمار  اسالو به -وندال نام قومی از اقوام ژرمن است. 1وندالیسم مشتق از واژه وندال

 2در ویستولهای واقع در میان دو رودخانه رفت که در قرن پنجم میالدی در سرزمینمی

خوار و مهاجم آنان مردمانی جنگجو، خون .(1390)نبوی، ملتفت و براتیان،  کردندزندگی می

های اطراف قلمرو خود تخطی و تجاوز کرده به کرات به نواحی و سرزمین بودند که به

گرانه قوم وندال سبب ویران روحیه پرداختند.های متصرفه میتخریب و تاراج مناطق و آبادی

منظور تخریب ای که بههای بزهکارانهرفتار تمامی شناسیگردیده است که در مباحث آسیب

ی و دشمنی با علم و رآگاهانه اموال، اشیاء و متعلقات عمومی و نیز تخریب و نابودی آثار هن

(. 2005، 3)کارسول ای به وندالیسم منتسب گرددگونهگیرد بهصنعت و آثار تمدن صورت می

ید نمود و بروز یافته هایی است که در جامعه جدوندالیسم از آن دسته انحرافات و بزهکاری

 .(1379تبریزی، است )محسنی

صورت ( وندالیسم را تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به1383محسنی تبریزی )

دهنده نشان تنهانهجوان،  نسل خصوصبهعصیان روزافزون انسان، داند. مداوم و مکرر می

گری آنان است، بلکه معرف احساس اجحاف و درماندگی توأم با خشم، پرخاشگری و آشوب

است که  ایجامعه دربیرونی  گرسرکوبهای نیروهای قاهر و تحمیالت اجتماعی و تجویز

نسلی دیگر، های فرد، گروه، قشر یا ها و الگوها، رفتارها، باورگرفتن نگرش نظر در جایبه

-وندالیسم در متون جامعه کند.می و تحمیل های خود را به آنان تجویزها و الگوتنها نگرش

گونه که موجب تمایل به تخریب آگاهانه و ارادی شناسی، به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمار

« کهنهای وندال»(. 2008، 4کاریشود )مکاموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است، تعبیر می

چیزی را « های مدرنوندال»کردند که خود نساخته بودند اما در هجوم خود چیزی را ویران می

 .(1987، 5و جمن رگو)ب جامعه خودشان است سازند که از آنِنابود می
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. کندمی تقسیم گروه 8 به را وندالیسمی هایرفتار بروز در مؤثر عوامل (2010) 1کالرک

 شخصیت گیریشکل کودکی، توارث، دوران نخستین تجارب: زا نداعبارت هااین گروه

 و هابحران فرد، فعلی وضعیت و شرایط اقتصادی، و اجتماعی شخصیتی، بزهکار، عوامل

 شرایط، شوند؛می منجر فرد خشم و افسردگی درماندگی، کسالت، احساس که به وقایع

 گشت فاقد هایمکان ن،نشیفقیر مناطق هایخیابان مثل خاص هایو وضعیت هاموقعیت

 و حاالت نیز و ادراکی و شناختی هایجریان غیره؛ و متروک و های مخروبهمکان پلیس،

 (.1394منصوریان و شهباز،  ،)نقل در شهباز انگیزشی فرد هایوضعیت

شناسان را در تبیین و تحلیل مسائل های اخیر، توجه جامعههایی که در سالجمله نظریه از

گری به خود معطوف کرده است، دیدگاه خشونت و پرخاش ید در عرصهاجتماعی موجو

های متعددی در ها یا نهادهای اجتماعی، اجزا، ساختارگرایی ساختی، به نقش نظامکارکرد

بنابراین، الگوی  یکپارچگی، هماهنگی، ناسازگاری و سالمت کل نظام یا جامعه توجه دارد؛

شان که نهادهای اجتماعی برحسب کارکردهای ضرورینظری مذکور مبتنی بر این اصل است 

های نهادی و اجتماعی را فهم هستند. در این دیدگاه، برخالف کارکردگرایی که نقش پدیدهقابل

ها بر این اساس نقش و دهد، نهاددر ارتباط با نیازهای فردی انسان موردتوجه قرار می

دیدگاه شوند. بر اساس ک نظام تبیین میهای یها یا جنبهسهمشان در ارتباط با سایر بخش

های زندگی اجتماعی، تمایل هر محرکه موجود در تمام جنبه، نیروی 2گرایی ساختاریکارکرد

نظام اجتماعی به حفظ خود در وضعیتی متعادل است که امکان استمرار عملکرد مؤثر آن را 

شناسی وندالیسم راستای ریشهشناسان عصر کنونی در . جامعه(2014، 3)کلیناردسازد ممکن می

های اجتماعی شوند و علل آن را ناشی از ساختارای متصور نمیبرای آن علت یگانه ،در جامعه

کاوان وندالیسم را ناشی روان ویژهبه شناسی ونظران حوزه رواناما صاحب ؛دانندو فرهنگی می

اجتماعی که گروهی  شناسانوانر دانند؛ از طرف دیگرمی افراد خویوخلق روانی و از عوامل

نوع عقیده هستند، جریان وندالیسم را از هر دو طیف فرد و جامعه متأثر  متشکل از هر دو

ای (. امروزه وندالیسم در غوغای زندگی شهری امروزی پدیده2015، 4دانند )اسپایجمی
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های زندگی ودصورت یکی از نمانکار بوده که بهقابلملموس، مشهود و واقعیتی تلخ و غیر

گری زده شاهد ویرانروزه در اجتماعات فناوریاجتماعی مدرن کنونی درآمده است. همه

هایی هستیم که به تخریب اموال اجتماعی وندال مسئوالنه و ضدهای غیرتعمدی و رفتار

کنند. آنچه متعلق به همگان است را خراب می آنچه زیباست و هر آورند و هرعمومی روی می

های معابر، های سبز عمومی، چراغها و فضاشده در سطح شهر، پارکهای نصبمهمجس

های نو و های ورزشی، ماشینها و سالنهای وسایل نقلیه عمومی، تجهیزات استادیومصندلی

های تلفن عمومی، وسایل و متعلقات مدارس و... ازجمله اموالی هستند که در بروز تمیز، باجه

عنوان ها نیز بهشوند. بدیهی است که کتابخانهحمل خسارات متعدد میپدیده وندالیسم مت

کرات شاهد ها در امان نیستند و همه ما بههای اجتماعی از گزند گردباد اعمال وندالنهاد

ای ها و تجهیزات کتابخانههای کتابخانهوندالیسم بر روی کتابهای عمدی ناشی از آسیب

 شده پردیس اصلی دانشگاه واقع مرکز در نشگاه شهید باهنر کرمانمرکزی دا کتابخانهایم. بوده

شرق دانشگاهی جنوب کتابخانه ترینبزرگ منابع، وسعت و ارائه خدمات تنوع از نظر و است

های در و منابع غنی نسبت به مجموعه متنوع هایوجود بخش شود.کشور محسوب می

توان در بیانی نغز می. است کتابخانه این دانشجویان به جذب دیگر عوامل از دسترس مخاطبان

با  های اطالعاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان است.گاهی برای داراییجوالن کتابخانه این گفت

ها و توقع تأثیر مثبت این فضا بر نقش تربیتی و آموزشی کتابخانهمطالب باال و نیز توجه به 

های عمدی بر تجهیزات و متعلقات خریبهای ناشی از تنتیجه کاهش آسیب ها و دروندال

ای به وندالیسم نگریسته و های کتابخانهای این پژوهش در نظر دارد تا از زاویه آسیبکتابخانه

های با روش کیفی آسیب ،های انجام شده در این حیطهپژوهشمحدود بودن با توجه به 

های ا بدیهی است که آسیبزیر ؛ای را بررسی نمایدشده به تجهیزات کتابخانهعمدی وارد

ها از سویی از ها بر آننوشته ها و دلنوشتهها و نیز ثبت دستفیزیکی به تجهیزات کتابخانه

ای عنوان نشانهتواند بهشده و از سوی دیگر میای محسوبعوامل فرساینده تجهیزات کتابخانه

ای ملموس و قطعی را در شیمکننده از کتابخانه خطاز طرز تفکر و جهت نگاه جامعه استفاده

کنندگان از های روحی، تربیتی و حتی آموزشی استفادهها و نیازها، دغدغهمشغولیمورد دل

لذا  .ها را اختیار متخصصان علم اطالعات و نیز متصدیان این حوزه قرار دهدفضای کتابخانه

 هی انجام گردید.این پژوهش با محوریت هدف، تبیین همین موارد در یک کتابخانه دانشگا
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 شدههاي انجاممروري بر پژوهش
که توسط علیزاده و « بررسی دالیل گرایش جوانان به وندالیسم»در پژوهشی با عنوان 

عموماً اندیشمندان به  کهعنوان یک پدیده اجتماعی هوندالیسم ب( انجام شد؛ 1394فتاحی )

کنند، مورد بررسی قرار گرفت و طی آن علل تعبیر می ناسازگاری نوجوانان با محیط اجتماعی

بیان گردید. نتایج حاصل از این پژوهش  اجتماعی یرووندالیسم به مفهوم یک انحراف و کج

ها های علمی وندالرا تبیین نموده و ویژگی وندالیسم بر ثرؤزیستی م و روانی، عوامل فردی

 های علمی برای مقابله با این پدیده ارائه شد.ها و پیشنهادمشخص گردید. در پایان نیز راهکار

 ( در پژوهش خود به بررسی وندالیسم در کتاب1394) شهباز، منصوریان و شهباز

ها با هدف آن داختند. پژوهشهای عمومی شهر ساوه پرهای یکی از کتابخانههای کتابنوشته

رفته این کتابخانه انجام شد و در پایان این  های به امانتهای حاشیه کتاببررسی یادداشت

ها با دیدگاهی منفی به زندگی نگریسته های این یادداشتنتیجه حاصل آمد که اصوالً نویسنده

سازی یه شد که در مجموعهها در سطح پایینی قرار دارد و در پایان توصو امید به زندگی آن

 نظر قرار گیرد.سطح بینش و امید در مخاطبان مد ، ارتقایاین کتابخانه

شناختی نظیر سن، جنس، موقعیت ( به بررسی عوامل جامعه1391مهر )حیدری و پارسا

آموزان دبیرستانی شهر اهواز پرداختند و به اجتماعی و اقتصادی، عوامل شخصیتی و... در دانش

مطالعه  یجه رسیدند که این عوامل بر میزان تخریب اموال اجتماعی توسط جامعه مورداین نت

تر است و نیز هرچه تر مشهودتأثیر مستقیم داشته و وندالیسم در جنس مذکر و سنین پایین

 تر است.رنگتری وجود داشته باشد، این پدیده کموضعیت اقتصادی مطلوب

توصیف »عنوان  باپژوهش خود  ( در1388)وند ذواالکتاف و نورعلی قاسمی،

 آزمون مدلیبه « ی در ورزش فوتبالگراوباششناختی بر عوامل مؤثر بر وندالیسم و جامعه

دهند و برخی متغیر وابسته را تشکیل می گریاوباشهای وندالیسم و متغیرآن پرداختند که در 

امی، رضایت از عوامل وضعیتی، های مرتبط با نیروی انتظمتغیر وضعی مانند پیشهای متغیر

های جمعی و قرار گرفتن در جماعت انبوه تماشاگران متغیرهای مستقل استفاده از رسانه

نتایج مطالعه  .بود توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگیها آنروش مطالعه  اند.شدهتعریف

طلبی و فرعی شامل هیجان متغیر 12مطالعه،  های مورداز میان متغیر ،مجموع در دادنشان ها آن

http://www.pishgiri-agh.ir/index.php/9-akhbar-moavenate-ejtemai-pishgiri/85-vandalism
http://www.pishgiri-agh.ir/index.php/9-akhbar-moavenate-ejtemai-pishgiri/85-vandalism
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ثیرپذیری از أخانواده، ت روانیِ گسیختگیِازهم، گراییگروهگشایی، سابقه درگیری و نزاع، عقده

ها و وقایع آمیز، کنترل پلیس، جماعت انبوه، بحرانهای خشونتساالن، تماشای فیلمگروه هم

طور مطبوعات ورزشی بهزندگی، رضایت از عوامل وضعیتی، سابقه رفتار مجرمانه و تحریک 

 .کنندرا تبیین می گریاوباشداری واریانس متغیرهای وندالیسم و یمعن

( در پژوهش خود به بررسی تفاوت بین عوامل مؤثر بر وندالیسم 2016) 1ایلماز و اولگان

در فضای سبز شهری پرداختند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل که اثر بر روی انواع 

 در ترکیه شهری در شهر آنتالیاکاری شامل تجهیزات شهری واقع در فضای سبز حوادث خراب

 و جداول، ،ییروشنا لیوسا کت،مین) یشهر زاتیتجه هدف،تحقق این  یبراانجام گرفت و 

مورد  2028 و مشاهده ماه 12 مدت به ماهانه صورتبه نظر های موردمحل در( زباله یهاسطل

نشان داد که متغیرهای شهری مورد بررسی در محتوای این  . نتایج آنشد ثبت یکارخراب

 دهند.مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع حوادث وندالیسمی را تحت تأثیر قرار می

های یافتن وندالیسم در با عنوان روش ( در پژوهشی2016) 2بادان، جاین، جاین و ددهیا

روزافزون و استفاده مکرر از له جالب توجه کردند که با وجود اهمیت پدیا به این مسأویکی

پدیا در راستای کشف دقیق هایی برای ارائه به سیستم ویکیپدیا در زندگی امروزی روشویکی

ها همراه با تبیین و سریع موارد عمدی تخریب ساختار صحیح مقاالت الزم است. آن

بین  شده، روشی برای شناسایی کاربران وندال برای ازهای تشخیص مقاالت تخریبروش

 .بردن احتمال تخریب مقاالت توضیح دادند

( که به صورت یک کارگاه ارائه شد الگوریتمی برای 2016) 3طبق نتایج پژوهش کومار

پدیا توصیف کارانه در ویکیشناسایی دو جنبه متفاوت از بازیگران نامطلوب و اعمال خراب

پدیا  های غیرسازنده در ویکیویراستاران اشاره کرد که ویرایش وندالِ . او به اصطالحِ شد

پدیا به کار گرهای ویکیهای ویرایشرا در توصیف نمایش رفتار VEWSکنند و مدل اعمال می

خرب پرداخت که با اهداف وندالی برد. او همچنین در نگرشی دیگر به مقوله مقاالت مضر و م

 شوند.یجاد میا

                                                             
1. Yilmaz & Olgun 

2. Dedhia, Jain, Jain & Bhadane 

3. Kumar 
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 هایرفتار بروز در مکان ریتأث مورد در خود پژوهش در( 2015) همکاران و 1جانگ

 و هستند دسترس در که دهدیم رخ هاییمکان در معموالً سمیوندال که کردند انیب یسمیوندال

. ختیگر و داد انجام را انهگرایبیتخر اعمال راحتیبه کوتاه یفرصت در توانیم هاآن در

 که هاییمکان ای و ددار ناشناخته و خلوت اماکن که است یشکل به هاآن یطراح که هاییمکان

 .کنندیم وآمدرفت کراتبه جوانان

افراد  دست یافت که رفتارهای وندالیستیک نتیجه این ( از پژوهش خود به2015اسپایج )

 و برانگیختگی زدگیهیجان جمله از .گیردمی شکل اصلی عامل هفت تأثیر تحت جامعه

 محلی، و ایمنطقه هاییابیهویت قوی و مستقل تخیلی، هویت خوشایند، ایجاد هیجانی

 و و تعلق، احساس قدرت همبستگی احساس ایجاد شهرت، جمعی و مدیریت فردی

تواند در سالم این احساسات می که هدایتِکرد نشان  خودمختاری. وی در ادامه خاطر

 هایی مؤثر باشد.پیشگیری از بروز چنین رفتار

ای پرداخته و های وندالیستیک کتابخانهر( به بررسی رفتا2013) 2، هانکه و چاوانگیدکار

هایی مانند ایجاد سروصدا، ها رفتارکنند. آنها را به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میآن

را از  غیره ای وها و تجهیزات کتابخانهرساندن به کتابجا کردن تجهیزات کتابخانه، آسیبجابه

های وندالیستیک خارجی د و ازجمله رفتارداننهای وندالیستیکی داخلی میمصادیق رفتار

ها، ایجاد ها، سرقت تجهیزات، تخریب باغچهها و المپای به شکستن شیشهکتابخانه

 کنند.اشاره می ،های عمدی و...سوزیآتش

 هب پژوهش خود در ،انگلستان 4لیورپول دانشگاه از محققان (2005) 3پیرسون و استوت

 نقش فوتبال گریاوباش بروز در قبال تماشاگران، در لیسپ رفتار که رسیدند نتیجه این

 دور درگیری و آشوب از صحنۀ را هواداران هم زیرا دارد، ایکنندهتعیین و مهمبسیار 

 عامل و متغیر هر از فراتر ،و پژوهشگرد این واقع است. در محرک آنان هم و کندمی

توجه  فوتبال هواداران آمیزونتخش هایبروز رفتار و گیریشکل در پلیس نقش به دیگری

 اند.کرده

                                                             
1. Jong 

2. Gadekar, Dhakne & Chavan 

3. Stott &  Pearson 

4. University of Liverpool 



 1397تابستان ، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                             88

و نیز توجه به این مهم که آگاهی از چگونه فکر کردن گفته پیشبا توجه به موارد 

نتیجه  ای و درکنندگان به کتابخانه در تعیین چگونگی دستیابی به اهداف کتابخانهمراجعه

جامانده از بررسی آثار به کارگیری راهبرد مناسب مؤثر است، این پژوهش در نظر دارد بهبه

دانشگاه شهید های مطالعه کتابخانه مرکزی کنندگان به سالنمراجعه های وندالیستیکیِرفتار

های مطالعه دیدگاه مراجعین به سالن آیا و به این سؤاالت پاسخ گوید که باهنر کرمان بپردازد؛

ن چگونه در آثار مخربی که بر ( کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرماهاآقایان و خانم)

شود؟ و نیز ردپایی که مراجعین در گذارند، منعکس میجا میروی تجهیزات کتابخانه مذکور به

گویی به این سؤاالت گذارند شامل چه مفاهیمی است؟ امید است که پاسخجا میآثار خود به

های ن مراجعین به کتابخانهای و نقبی بر دیدگاه و ذهگشایی در تبیین وندالیسم کتابخانهراه

 دانشگاهی باشد.

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا 

. برای نیل به شد مشاهده استفاده های این پژوهش ازآوری دادهاستفاده شده است. برای جمع

بدین ترتیب که  ؛انتخاب شد 1وش کل مجموعهگیری یگانه و به رروش نمونه ،هدف پژوهش

 های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان که درکل مجموعه تجهیزات سالن

ها تا آنجا ادامه بررسی قرار گرفت و بررسی میز و صندلی بود، مورد عدد 160مجموع شامل 

ها و ای اصلی )میززات کتابخانهبر تجهی ها به اشباع نظری رسید؛ البته عالوهیافت که داده

های موجود بر روی ها و پوسترهای راهنما و تابلوها( موارد تجهیزاتی دیگر مانند برگهصندلی

ها و... نیز مورد توجه واقع شد. محتوا و مفاهیم کن، پنجرهسردهای مذکور، آبهای فضادیوار

بندی شد. تحلیل بی استخراج و طبقهشده با روش تحلیل محتوای ترکیموجود در موارد بررسی

رفته در این پژوهش به شیوه استقرایی انجام شده است، به این معنی که کارمحتوای به

ای در ذهن نداشت و فقط با مطالعه شدهاز پیش تعیین یپژوهشگر در ابتدا هیچ فرضیه

 .موجود پرداخت یهاها و مؤلفهبه شناسایی مقوله آمده،دستبه هایداده

                                                             
1 . Complete Collection 
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 هاي پژوهشيافته
بندی های زیر دستهتوان در گروهبررسی را می های وارده به کلیه موارد نمونه موردآسیب

 کرد:

های ها با ابزارای از آنمانند کندن گوشه ،های فیزیکی به تجهیزاترساندن آسیب -

 ؛گیر، سوهان، چاقو و...مختلف مانند قیچی، ناخن

 ؛هاا و دیوارهها، صندلینوشتن بر روی میز -

 ای؛کاری بر روی تجهیزات کتابخانهکنده -

مانند  ،ها و یا با چسباندن بر روی دیوارهای مختلف زیر شیشه میزقرار دادن اعالمیه -

 خانه و...؛های مختلف مثل نیاز به همهای تبلیغاتی و یا اطالعیهآگهی

به قیر و سیمان و یا های آغشته سازی پایدار تجهیزات مانند گذاشتن اثر کفشآلوده -

 ؛ایشده به تجهیزات کتابخانه های جویدهچسباندن آدامس

 ؛های موجودهای راهنمای کتابخانه و نیز پوسترکردن برگهپاره -

 ها؛شکستن شیشه تابلو -

 ؛ها و گذاشتن یادداشت در باالی آنکن و دسته پنجرهسردشکستن شیر آب -

 و... -

های نوشته، های وارده، مشتمل بر یادداشتآسیبذکر است که قسمت اعظم البته شایان

ها بود و نیز آنچه برای پژوهشگر در دستیابی به ها و صندلیشده بر میزکاریحک و یا کنده

باشد؛ بنابراین تأکید این گشاست، همین موارد میگویی به سؤاالت پژوهش راههدف و پاسخ

شده توسط مراجعین به کتابخانه بر روی  های حاصل از موارد یادداشتپژوهش بر بررسی داده

 های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان است.تجهیزات سالن

 بندی است که شامل:ها در چهار مقوله اصلی قابل طبقههای حاصل از این یادداشتداده

کننده هنگام استفاده از دهنده احساسات غالب بر مراجعهبیان احساسات: نشان .1

 .های مطالعهسالن
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کنندگان از عملکرد کتابخانه و های انتقادی مراجعهها: مبین دیدگاهانتقادها و پیشنهاد .2

های ذهنی و عملی به دیگران پیشنهادی و راهکار یا دانشگاه و نیز ارائه نظرات

 کنندگان(.)شامل کتابداران و نیز سایر مراجعه

خاطر و توجه به کنندگان و یا تعلقاجعهگر دیدگاه سیاسی مرهای سیاسی: بیانشعار .3

 فرد، رویداد و یا جریان سیاسی خاص.

تأثیر رسانی و تحتها: القا و ثبت شخص و یا رویدادی خاص )اطالعیادگاری .4

 قراردادن(.

نظر وفور بر روی تجهیزات موردبه 1عنوان نگارهها بهالبته آنچه عالوه بر یادداشت

هایی از گل، پرنده، حیوانات، چشم و ابرو، اشک، نقاشی مشاهده بود، تصاویر وقابل

 نبودکه با توجه به مبهمبود های مختلف و... خطیهای ابتدایی، درخت، ماشین، خطشکلک

 بررسی پژوهش حذف شدند. های مورداز داده ،مفاهیم منبعث از تصاویر

احساسات قلبی،  کنندگانمراجعه ،است. در این مقوله «بیان احساسات»مقوله نخست 

ها و... خود را به ویژه اساتید، نصایح، آرزوهای مذهبی، احساسات به اشخاص دیگر بهدیدگاه

درصد بیشترین فراوانی را بین  29/40اند. مقوله بیان احساسات با رشته تحریر درآورده

بط با های مرتهایی از یادداشتنمونه 1های اصلی به خود اختصاص داده است. جدول مقوله

 دهد.احساسات را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  اند.است که با اعداد و حروف توصیف نشده منظور نقوشی . 1
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 «بیان احساسات»های مربوط به مقوله هایی از یادداشت. نمونه1 جدول

مقوله 

 اصلی
 درصد نمونه انتخابی هاي فرعیمقوله

ت
بيان احساسا

 

 عشق و محبت
 نفیسه و پدرام عزیزم دوستتان دارم از ته قلبم...

 بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم...

 کنم.من اگر هزار بار متولد شوم، جانم را فدای تو میگل 

34/32 

احساسات منفی و 

 اندوه

 کند.روزگار رحم به حالم نمی

 آتیش بگیری سیرجان...

 .دکنچیزی شبیه گریه زاللم نمی کنددیگر بهار هم سرحالم نمی

06/24 

 اميد و آرزو
 .کاش این ترم زودتر بگذره..ای

 داشتی...شد اگر دوستم چی می

 کنم ساعات خوشی را در اینجا سپری کنید.آرزو می

27/21 

 مذهب
 ...یا مهدی ادرکنی

 لب مرا بپذیر...ای حین تشنه

 القلوب و االبصاریا مقلب

71/12 

 نگاه به اساتيد
 ترسی؟آیا از خدا نمی ...استاد 

 بردارید، خیلی باحاله. ...را با استاد  ...درس 

 ...عشق من دکتر 

21/5 

 پند و اندرز
 زن دوستی، بهش بگو بره به جهنم.آب اگر با آدم حسود و زیر

 ها از اول ترم درس بخونید تا آخر ترم گرفتار نشید.بچه

 لطفاً نظافت را رعایت کنید.

07/5 

های فرعی مانند است. این مقوله را به مقوله «هاانتقادها و پیشنهاد»مربوط به مقوله دوم 

توان تقسیم انتقادات خدماتی می انتقادات محیطی، انتقادات آموزشی وجتماعی، ا هایانتقاد

درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است.  48/28ها و پیشنهاد هاکرد. مقوله انتقاد

 مشاهده است. قابل 2های مربوطه به این مقوله در جدول هایی از نوشتهنمونه
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 «هاو پیشنهاد هاانتقاد»به  مقوله به مربوط هایتادداشی از هایینمونه. 2 جدول

مقوله 

 اصلی
 درصد نمونه انتخابی هاي فرعیمقوله

انتقاد
ها و پيشنهاد

ها
 

 خدماتی

 برخورد کارمنداتون تعریفی نداره.

 کنن؟رسانی میجوری خدمتها همینآیا همه کتابخونه

 رو ساکت نگهداره؟یکی نیست که اینجا

 .هاوشی بوفه مرکزی افتضاحه، نخورید بچهپیتزاهای پیتزافر

41/33 

 محيطی

 محیط اینجا اصالً برای درس خواندن مناسب نیست.

 رزیم.لکنید با این تهویه در تابستان داریم از سرما میفکر نمی

 اینجا پر از آشغاله، کثیفه؛ خجالت بکشید.

 .pleaseکنن، درست شن های کتابخانه خوب کار نمیکنسردآب

23/29 

 آموزشی

 فهمیم.ها هیچی نمیاز کالس

 .های آخر بمونهی ترمبدنی رو نذارید براها تربیتبچه

 ، وای...30/3-30/1ترین ساعت کالس بد

 گیرن؟؟؟؟ها الکی نمره میچرا بعضی

89/25 

 اجتماعی

 ... فیلم دیدن برای سینما برید حتماً  دوستان

 گاه تاکسی خطی بذارن؟خوان برای مسیر ما به دانشپس کی می

 .ابزاره بهترین ادب باشید، موفق ما جامعه در خواهیدمی اگر

 .نریزید آشغال های شهرخیابان در ایمان اهل ای

47/11 

های های مرتبط با این مقوله، مقولهاست. در بررسی داده «های سیاسیشعار»مقوله سوم 

حذر داشتن  مجید از افرادی خاص، برفرعی نظیر تشویق به گرایش به عقیده سیاسی خاص، ت

درصد از  32/21 یسیاسشعارهای استخراج بود. مقوله از اقدامات و عقایدی خاص و... قابل

های مربوطه به این مقوله در هایی از نوشتهفراوانی را به خود اختصاص داده است. نمونه

 مشاهده است. قابل 2جدول 
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 «شعارهای سیاسی»ی مربوط به مقوله هاهایی از یادداشت. نمونه3جدول 

مقوله 

 اصلی
 درصد نمونه انتخابی هاي فرعیمقوله

ت
سياس

 

 تشويق
 خواهید تغییرات مثبت را ببینید.رأی دهید، اگر می ...به 

 ...حزب فقط 

 شرکت نکند، به کشورش خیانت کرده. ...کس در انتخابات هر

26/37 

 تمجيد
 رهبرم جانم فدایت

 .کنیقدر خدمت میه ایندمت گرم ک ...

 ؟کندبه مملکت چقدر خدمت می ...بینید جوانان وطن، آیا نمی

81/32 

 تحذير
 نکنید. ...های خودتان را بازیچه شعار

 کنند.اش میدر دانشگاه شود، بیچاره ...هرکس عضو دفتر 

 ...وای بر 

39/29 

های های فرعی یادگاریولهاست. این مقوله به مق «هایادگاری»مقوله چهارم مربوط به 

درصد از  93/9 ها،شده است. مقوله یادگاریبندیهای اطالعی دستهاحساسی و یادگاری

های مربوطه به این مقوله در هایی از نوشتهفراوانی را به خود اختصاص داده است. نمونه

 آورده شده است. 4جدول 

 «هایادگاری»های مربوط به مقوله هایی از یادداشت. نمونه4 جدول

مقوله 

 اصلی
 درصد نمونه انتخابی هاي فرعیمقوله

يادگاري
ها

 مثبت 

ساناز  –ادبیات -هرکی تا حاال عاشق شده، یادگاری بذاره؛ فاطمه

 .پزشکیزری گلی دام -مستانه مهندسی کامپیوتر –شناسیزیست

 .1390، یادگاری آذر سرد 89عاشق مهال ورودی  87نریمان ورودی 

 .مانز روز سخنرانی پروفسور سمیعی بزرگ در دانشگاه کریادگاری ا

شناسی، به یاد اردوی سیرچ و خاطرات زمین 90یادبود ورودی 

 ...ا استادخوش ب

14/54 

 منفی
 رسیده...دوران به حسین جیرفتی تازه

 .1392زندگی کوتاه است؛ آرش فرفره 

 ..هفت روز از مرگ محمد جلوی در این دانشگاه لعنتی گذشت.

86/45 
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 گيريبحث و نتيجه

های اصلی از دغدغه «کنندیک دانشگاه چگونه فکر می دانشجویانِ»بردن به اینکه پی

عنوان متصدیان تربیت علمی و فرهنگی نسل جوان هر کشوری است. مسئولین هر دانشگاه به

ترین مشخصعنوان مقر اصلی ارتباط با منابع علمی موجود و نیز های دانشگاهی بهکتابخانه

گر نقش مهمی در دنیای دانشجویی هر دانشگاه شده جهت مطالعه مستقیم، ایفابستر فراهم

 کنندهمراجعه تعداد و عضویت آمار باالترین مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان کتابخانه. است

 شتربی کتابخانه یک اعضای تعداد که هرچه است و بدیهی بوده های استان دارارا در دانشگاه

 البته ؛است برخوردار ذهنیت، نگرش و دیدگاه بیشتری نیز از تنوع آن مخاطب جامعه باشد،

خاص برای  اجتماعی بافت های دانشگاهی زایندهپرور کتابخانهپایه و دانشاطالعات ماهیت

نمودن به نگرش و طرز فکر مخاطبان داشتن و توجهبدیهی است که اطالع بوده و کتابخانه این

 فردا خواهد بود. برای ارائه خدمات بهتر افقی روبه بران آنو کار

توان گفت می ،گرفته از ذهن و قلب اوست؛ بنابراینتراند نشأآنچه یک فرد بر قلم می

گیرند نیز های افراد قرار مینوشتهکه تجهیزات و اموال عمومی مورد هجمه دست زمانی

فراد خاطی در آن برهه زمانی است. بررسی ای از احساسات و افکار اها نشانهمحتوای آن

دختر و پسر در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان نشان  های دانشجویانِنوشتهدست

شعارهای سیاسی، احساسات، بیان مقوله اصلی شامل:  چهارها حول محور داد که این نوشته

 اند.گرفتهشکل هاها و یادگاریپیشنهاد انتقادها و

احساسات خود را در قالب شش مقوله فرعی گفته، پیش، دانشجویان 1وجه به جدول با ت

ای از اند که در بیشتر موارد نشانهو نصیحت بیان نموده استادانعشق، اندوه، آرزو، مذهب، 

ابراز عشق . ها و تالش جهت برقراری ارتباط با مخاطبانی ناشناخته بودسردرگمی و تنهایی آن

مطالعه  های وندالیسمی گروه موردنوشتهاحساسات عاطفی قسمت اعظم دستو محبت و بیان 

 ،شدهمشاهده (. البته این نکته نیز واضح بود که در بیشتر مواردِدرصد 34/32داد )را نشان می

توانستند محرم وی دل با دیگرانی بود که می و بیان احساسات و درد ،هدف دانشجوی وندال

های عاشقانه در اثبات شده است که بیان واژه شناسیدر مطالعات روان حالعین واقع شوند. در
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ذکر کاهد. نکته شایانسنین جوانی از هیجانات ناشی از آن و میل به تشریک احساسات می

شده در مورد بیان ها موارد مشاهدهدیگر در این مورد این است که در سالن مطالعه خانم

بیشتر  جوششیشتر بود که این امر با توجه به ایان باحساسات نسبت به سالن مطالعه آق

توان نتیجه گرفت احساسات از موارد باال می احساسات در جنس مؤنث دور از انتظار نیست.

نسل جوان و دانشجوی ما ممکن است به شکل  یشدهداشتهشده و یا حتی پنهان نگهسرکوب

کاری و آسیب به اموال ها نیت خرابتارحتی اگر عاملین این رف ؛های وندالی بروز کندرفتار

ها اعتماد کنند گام ای که دانشجویان بتوانند به آندانشگاه را نداشته باشند. ایجاد مراکز مشاوره

 خوبی در راه هدایت صحیح احساسات این نسل جامعه است. 

بعد از بیان عشق و  «احساساتبیان »جمالت حاوی احساسات منفی در مقوله اصلی 

درصد(. نگرش منفی  06/24مطالعه داشت ) بیشترین فراوانی را در جمالت جامعه مورد محبت

اندیشی از آن وجود دارد، زنگ دانشجویان در سنینی که انتظار بیشترین حد امید و مثبت

 های شخصی از دو بعد توجهشود. ثبت اندوه و غصهخطری برای مسئولین امر محسوب می

کاذب بر روان حتی های رود احساسات مثبت و شادیانتظار میه برانگیز است: اول اینک

دانشجویان یک دانشگاه دولتی مستولی باشد و نه احساسات تاریک و غمناک. این دانشجویان 

آینده  ها مسلماً درنگری بر نگاه آنسازان جامعه کنونی ما هستند و تسلط غم و منفیآینده

ان شاد کنونی متخصصان، کارمندان، پدران و مادران زیرا جوان ؛داشتکشور نقش منفی خواهد 

سازان نمونه آینده خواهند بود. در وهله دوم این مورد از نقصان دیگری و در یک کالم آینده

آوردن دانشجویان یک دانشگاه به تخریب اموال عمومی برای تخلیه نیز حکایت دارد و آن پناه

گاهی برای شنیدن و پناهوجود نداشتن هاست. صندلیها و هایشان با میزها و تقسیم اندوهغصه

گر کوتاهی در این زمینه است اهمیت( نشانهای گذرا و کمدیدن اندوه این نسل )هرچند اندوه

ذکر است احساسات منفی  ترین اثر آن پدیده وندالیسم در دانشگاه است. شایاناهمیتکه بی

 درصد( بود. 31/65ها )ر از خانمبررسی بیشت شده در جامعه آقایان موردبیان

های پنهان در ضمیر امیدیها و نادهنده امیدها نشانمقوله فرعی آرزو در موجود مفاهیم

های دانشجویان توجهی از آرزو است. نکته جالب اینکه قسمت قابل مطالعه دانشجویان مورد
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 .دهدها را نشان مینگر آندهچندان عمیق و آین. این امر نگاه نههستند دارای محتوای زودگذر

ذکر دیگر در این مقوله  آرزوهایی به بلندای یک ترم و یا نهایتاً یک دوره تحصیلی. نکته قابل

یعنی امید و آرزوی جوان امروزی  ،آفرینی برای این نسل است نقش بارز احساسات در آرزو

و بعد مثبت و منفی قابل ها در دالبته این آرزو ؛ها داردما بیشتر ریشه در احساسات آن

شود، یعنی آرمانی به ذهن متبادر می یبندی هستند. با توجه به این مقوله یک ایدهدسته

های ممکن و کوچک دانشجویانی باشد که کردن آرزوتواند محملی برای برآوردهدانشگاه می

ه شکل نامحسوس هایی )البته باند. ایجاد گروهجان بودههای بیگوش شنوایشان میز و صندلی

تواند در افزایش و پنهان( برای رسیدگی به آرزوهای دانشجویان در ابعاد آموزشی، مالی و... می

 هایشان مؤثر باشد.ها و خلق شادی در قلبامید به آینده آن

 ارادت و عشق نماز، خدا، نظیر مفاهیمی شامل ،موجود مذهبی جمالت حاوی احساسات

. جوالن احساسات مذهبی در نگاه بود مذهبی جمالت و حدیث نگارش و ع() اطهار ائمه به

گرای کنونی توجه به مذهب و زیرا در دنیای مادی ؛بخش باشدتواند نویددانشجویان می

شود. ثبت احساسات عطف و مثبتی جهت ترقی روحی و معنوی ایشان تلقی میمعنویات نقطه

 به یک نسبت بود.ها و آقایان تقریباً مذهبی وندالیسمی میان خانم

تادان دهنده احساسات نسبت به اسهای این پژوهش نشانهای احساسی دیگر در یافتهمقوله

ساسات درصد( بود. بیان اح 07/5حاوی نصیحت و اندرز ) هایدرصد( و نیز جمله 21/5)

ها در بهسازی و یا آننقش بزرگ  یدهندهخود نشان دانشجویان نسبت به استادان

روانی دانشجویان دارد. نتایج این پژوهش حاکی از این مهم بود که احساسات  سازیپریشان

تر از احساسات منفی نسبت به ایشان رنگدرصد( پر 24/68ربط )مثبت نسبت به اساتید ذی

دهنده وجود احساسات همدالنه های احساسی با زمینه نصیحت و اندرز نیز نشاننوشته بود. دل

های این رود. نوشتهشمار می سایر دانشجویان بود که نکته مثبتی به جویانه نسبت بهو همدلی

 عام مخاطبانی به خطاب و شعر قالب در اخالقی نصایح ها واندرزها، پندحاوی مقوله 

 .بودند شدهنوشته
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ترین احساسات را اصلیبیان در پژوهش خود مقوله  ( نیز1394شهباز، منصوریان و شهباز )

 جوششنیز  (2005) اند. استوت و پیرسونمال وندالیسمی دانستهمقوله در ارتکاب اع

 اند.احساسات را در ارتکاب اعمال وندالیسمی مؤثر دانسته

 انتقادها»های این پژوهش مقوله بعد در یافته بسامدِطور که اشاره شد مقوله اصلی پرهمان

سمت این است که این درصد( بود. نکته جالب توجه در مورد این ق 48/28) «هاو پیشنهاد

مسئوالن دیگیر سایر دانشجویان و یکی گیرد؛ برمی ها دو نوع مخاطب را درو پیشنهاد هاانتقاد

توجه قرار ها موردهای آنکه دانشجویان امید دارند که نوشته دهدنشان میکتابخانه. این مورد 

های این قسمت در چهار عمل قرار گیرند. یافته تر منشأگرفته و خوانده شوند و از آن مهم

 بندی شدند. بخش بزرگی از انتقادهاخدماتی، محیطی، آموزشی و اجتماعی مقوله مقوله فرعیِ

به مسائل مربوط به کتابخانه و خدمات آن اعم از نوع  ،مربوط به بخش خدمات یهاو پیشنهاد

حال به عین ا دردرصد(، ام 94/79دهی، ساعت کار و... است )برخورد کتابداران، نحوه سرویس

گویی این اقدام  ؛های دانشگاه نیز اشاره شده استانتظار از سایر بخش خدمات مورد

 وندالیستیک مجرایی جهت بهبود خدمات انگاشته شده است.

دهنده یا دهنده موارد آزارناشی از تأثیر محیط نشان یهاو پیشنهاد مقوله فرعی انتقادها

 نظریه در که طورتفاده از سالن مطالعه کتابخانه است. همانخوشایند دانشجویان در زمان اس

 مانند روانی خاص هایوضعیت و ناکامی نظیر شده است، احساساتی گفته کالرک برآیند

 مؤثر وندالیسمی رفتارهای های مقطعی در بروزو ناراحتی زندگی از ناامیدی و افسردگی

آوردن محیطی کنندگان به کتابخانه و فراهمهستند. توجه به این موارد در تأمین خاطر مراجعه

 گشا خواهد بود.در حد انتظار برای ایشان بسیار راه

های وندالیسمی در مقوله درصد از نوشتار 89/25نشان داد که  های این پژوهشیافته

ها ناشی از شرایط آموزشی دانشگاه است. دو مقوله فرعی خدماتی و محیطی و پیشنهادانتقادها 

و  هااما مقوله انتقاد ؛سمت در یک نگاه کلی ناشی از عملکرد کتابخانه موردبررسی بوداین ق

عنوان ای از کارکرد وظیفه آموزشی دانشگاه است. اگر به دانشگاه بهآموزشی آینه یهاپیشنهاد

کننده این نظرات توانند منعکسیکپارچه نگریسته شود، متصدیان خدمات کتابخانه می یک کلِ 
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 یهاو پیشنهاد سازی این حوزه از نظرات، انتقادهامعاونت آموزشی باشند و در آگاه به حوزه

 دانشجویان نقشی مثمرثمر داشته باشند.

ترین مقوله این قسمت را به خود اختصاص داده اجتماعی کوچک یهاو پیشنهاد انتقادها

عنوان عضوی از خانه بههای مطالعه این کتابکننده از سالن(. دانشجویان استفاده47/11است )

ای از آنچه کنند؛ گوشههای اجتماعی را درک میتر که مشکالت و پدیدهاجتماعی بزرگ

توجه در اند. نکته قابلتصویر کشیده صورت بهبه این رسدنظر می بخش بهآزاردهنده یا نوید

اجتماع بزرگ شهری به های خود پیشنهاد یا انتقادی را از جا این است که این افراد با نوشتهاین

 اجتماع کوچک دانشگاهی آورده و سعی در رساندن صدای خود به دیگران دارند.

شده پدیده اجتماعی وندالیسم به این صورت های انجامبا توجه به این مورد که در پژوهش

توجه قرار نگرفته است، امکان مقایسه با نظرات سایر پژوهشگران وجود ندارد و تنها  مورد

اند که خوانندگان کرده پژوهش خود به این مورد اشاره ( در1394)و شهباز منصوریان  ،زشهبا

 اند.خواندن یا نخواندن کتابی را به سایرین پیشنهاد کرده ،های خودنوشتهها با دستکتاب

های کنندگان به کتابخانه با رفتاراست. مراجعه« شعارهای سیاسی»مقوله اصلی سوم 

سیاسی  نظرات و هاپیام کنندهمنتقل اجتماعی و ارتباطی رسانه یک عنوانبهوندالیسمی خود 

قبل از استفاده از یک  کتابخانه اند زیرا اصوالً اعضایکنندگان استفاده کردهخود به سایر مراجعه

کنند. مقوله سیاست در بین می مرور را آن روی شدهنوشته هاییادداشت ابتدا میز،

و این  درصد( 21/76های بیشتری را به خود اختصاص داده است )نوشتار مردکنندگان مراجعه

نماید. در این مقوله مواردی را تداعی می «سیاست خوراک مردان است»موضوع این جمله که 

 مورد یزدههای سیاستخورد. وندالها و یا افراد سیاسی خاص به چشم میدر تمسخر گروه

کنندگان از درصد( برای جلب نظر و مشارکت دیگر مراجعه 26/37ای موارد )بررسی در پاره

کننده استفاده کرده بودند، در همین راستا گروهی دیگر در آمیز و تحریکجمالت تشویق

 های سیاسی خاص برصورت مجزا افراد را از همراهی با جریانها و یا بههمان تشویق یادامه

 شعارهای سیاسی، شده در حیطهمشاهده دیگرِدرصد(. مقوله فرعی  39/29حذر داشته بودند )

نوعی ابراز ارادت های سیاسی خاص بود که بهشامل ابراز احساسات، مدح و ثنای افراد و طیف
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دهی ها شکلآید که هدف آنمیطور برهای سیاسی اینشود. از محتوای این یادداشتتلقی می

رسد نظر می ذکر است که بهشایان .استکنندگان سایر مراجعه گرایش نوعی ارتباط و نفوذ بر

گرایانه، مورد توجه که مسائل سیاسی به دلیل ترسیم یک اجتماع متعالی و آمال کمال

، 1نیستیکر و ترن) دانشجویان قرار گرفته و حتی در بروز یک عمل وندالیستیک نقش دارد

2015).  

های دانشجو استخراج ندالکه با توجه به تحلیل محتوای نوشتارهای و پایانیمقوله اصلی 

 شده نوشته نوعی عادت شاید و سرگرمی روی است که تنها از هاییشده است، یادداشت

 یها در دو مقولهشود. این یادداشتنمی استخراج هاآن از یادگاری جز خاصی مفاهیم و بودند

به  مثبت بندی بودند. در نگرشهای منفی قابل دستههای مثبت و یادداشتیادداشت فرعیِ

اخالقی،  هایارزش تالش، مانند مفاهیمی مفاهیم مختلف با نگاه مثبت و امیدوارانه نگریسته و

های حاوی بار منفی اند؛ اما یادداشتبه تصویر کشیده شده زندگی و... زیبایی عالقه، محبت و

-ها نیز یادگاریاشاره به انتقاد به افراد، خمودی، اتفاقات ناخوشایند و... دارد. قسمتی از این 

ای خاص است که در ای از رویداد یا حادثهنشانه -چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی

توجه در مقوله درصد(. نکته قابل 57/21دانشگاه شهید باهنر کرمان اتفاق افتاده است )

ها باعث پدیده درصد( این یادداشت 89/38ای موارد )ها این است که در پارهیادگاری

 یادداشت نوشتن به شده،یادداشت نوشته یک دیدن با یعنی خوانندگان ؛برفی شده استهگلول

 .کرده است پیدا ادامه صورت سریالیها بهشده و نوشتن یادداشت ترغیب بعدی

عنوان محملی جهت استفاده دانشجویان از تجهیزات کتابخانه به به کلی با توجهطوربه

بودن تخریب اموال عمومی دولت و جامعه به این نیز مبرهن یی با مضامین متفاوت وهانوشته

ها باید در راستای جلوگیری از این اعمال تمهیداتی بیندیشند رسد دانشگاهبه نظر میروش 

خواهد کتابخانه را نیز در پی ظاهر زشتی و فرسودگی ؛بر افزایش بار مالی زیرا این اعمال عالوه

شود چون کنترل شمار فراوان ل به جبر و تنبیه ممکن نمیداشت و البته که این امر با توس

های عمومی کتابخانه و در ساعات متمادی و متوالی عمالً کننده از سالندانشجویان استفاده

                                                             
1. Tran & Christen 
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سازی دانشجویان از رسد بهترین تمهیدات در این راستا آگاهنظر می بنابراین به ؛امکان ندارد

 برای نگارش نظرات نظر گرفتن فضایی تر، درتر و عملیمهمبار این اعمال و از آن اثرات زیان

های یادگاری یا نامی با این مضمون در فضا دانشجویان مثالً با عنوان دیوارِ هایدیدگاه و

 .عمومی کتابخانه است

رسد ارائه پیشنهادات زیر خالی از پس از بررسی نتایج حاصله از این پژوهش به نظر می

 لطف نباشد:

های نوشتههای دانشگاهی جهت بررسی دلهایی در کتابخانهارگروهایجاد ک -

های مربوطه )البته بدیهی است وندالیسمی دانشجویان و ارجاع موارد مقتضی به واحد

زیرا ممکن است باعث  ؛هایی آگاه باشنددانشجویان نباید از وجود چنین رسیدگی

  .خانه شود(ها در محیط کنتابهای وندالی آنمند شدن رفتارهدف

های های مؤثر و صحیح به دانشجویان جهت جلوگیری از تکرار رفتارارائه آگاهی -

 مخرب محیطی.

یابی دانشجویی در سرتاسر محیط دانشگاه و ریشه-های وندالیسمیبررسی رفتار -

 ساز کشور. هایی در نسل آیندهبروز چنین رفتارهای علت
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