
 

 

دانشگاهی، دوره  رسانیتحقیقات کتابداری و اطالع
  771-707، 7331 پايیز ،3، شماره 25

Academic Librarianship 
, Vol,52 and Information Research 

No. 3, fall, 2018, PP.101-117. 

 دالیلدانشگاهی: بررسی نمودها و  های کتابخانهوندالیسم در 

 3آخشیک سادات سمیه، *5نیا ياحیر نصرت، 7رقیه علیزاده

 5/1/2931تاریخ پذیرش  21/21/2931تاریخ دربافت 

 چکیده

دولتی  های دانشگاه های کتابخانههدف از انجام این پژوهش شناسایی نمودها و دالیل وندالیسم در : هدف

 است. ها کتابخانهشهر تهران از دیدگاه کتابداران این 

کتابداران شاغل در  تمامی. جامعه آماری انجام شد روش پیمایشیپژوهش کاربردی و به : روش

و با استفاده به شیوه تصادفی ساده  نفر آنها 413بودند که دیدگاه تهران دانشگاه دولتی شهر  01 های کتابخانه

 ای محقق ساخته گردآوری و بررسی شد. پرسشنامه از

سرقت، پنهان و  در منابع،است.  "تجهیزات و ساختمان"از وندالیسم در  بیش "منابع": وندالیسم در ها یافته

نوشتن  واسطهبیشترین تخریب به  ر تجهیزات و ساختمان،د .دهد میبیشتر رخ و مجالت  ها کتابپاره کردن 

 .تجهیزات استبه  رسانی آسیبجابجایی پوستر، نوشتن متن روی دیوار و  ،مطالب

عوامل  -0دسته تقسیم کرد؛  2به  توان میدالیل وقوع رفتارهای وندالیستی از دیدگاه کتابداران را  :نتایج 

عوامل  -2و مسائل روانشناختی.  ها کتابخانه: عدم توانایی در خرید منابع و استفاده مکرر از منابع شاملفردی 

 متعدد از منابع. های نسخهمحیطی مانند: نارضایتی کاربران از خدمات کتابخانه و نبودن 

ی وندالیسم در : با توجه به مطالعات انجام شده، این پژوهش برای نخستین بار در کشور به بررساصالت اثر

 دولتی شهر تهران پرداخته است. های دانشگاه های کتابخانه

 های دولتی. دانشگاهی، کتابداران، دانشگاه های کتابخانه: وندالیسم، نمودها و دالیل، یکلید یواژها
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 مقدمه

مواجه آن دانشگاهی با  یها کتابخانهاست که اغلب یکی از مشکالت و تهدیدهایی  0وندالیسم

تمام سراسر جهان مطرح است.  یها کتابخانهبه عنوان چالشی بزرگ در  این مسأله .هستند

استفاده نامناسب از کتابخانه و تخریب در کتابخانه با نام وندالیسم در کتابخانه مطرح  یها شکل

که به صورت ارادی و آگاهانه منجر به تخریب  شود یموندالیسم رفتارهایی را شامل  و شده است

و  دارانی یعیرف) گیرد یمو زیان رساندن اموال و امکانات عمومی به صورت مکرر و مداوم انجام 

 .(2104، 4گرفته شده است )گادکار، دهاکن، چاوان 2(. وندالیسم از واژه وندال0434 همکاران،

که به عمد به اموال عمومی یا اموالی  اند کردهرا افرادی معرفی  ها وندال(، 2104) 3گادکار و گلوال

 خواندنی با، مواد سازند ، هر چیز زیبا را نابود میرسانند یمکه متعلق به دیگران است آسیب 

و موجب  کنند یمارزش، ساختمان کتابخانه، مبلمان و تجهیزات کتابخانه دانشگاهی را تخریب 

 .شوند یمدیگر کاربران کتابخانه  آزار جسمی و کالمی کارمندان و

 (0332) 5اقشار مختلف هستند اما به اعتقاد ابیاگو دانشگاهی یها کتابخانهمتهمان وندالیسم در 

. اینیانگ، یوسانگ، شوند یمدانشجویان بیش از هر طبقه دیگری موجب تخریب اموال کتابخانه 

رفتارهای وندالیستی کاربران هنگام استفاده از کتابخانه روز به روز  بر این نظرند که( 2103) 6آیاالد

تی در در حال افزایش است و این رفتار تبدیل به یک نوع خشونت شده است. رفتارهای وندالیس

کاهش موجودی کتابخانه، کاهش طول عمر مواد آسیب دیده، افزایش  پیامدهایی مانند ها کتابخانه

را به همراه  نامناسب کتابخانه هزینه و زمان برای جایگزینی مواد سرقت شده و آسیب دیده، ظاهر

وجود عالیم به جا مانده از  افزون بر این، (.2102 ،7)ایسیکو، بورایمو و الوسانیاخواهد داشت 

شناسایی . باشد نیز رفتارهای خرابکارانه یزگرتجوو  کننده یکتحر تواند یم رفتارهای وندالیستی

حدودی  ، تاها آندانشگاهی و پیشگیری از بروز  یها کتابخانه های یطمحدر  ها یبتخراین 

حیطی سالم را برای مطالعه و را برطرف کند و م ها کتابخانهمشکالت وندالیسم در این  تواند یم

_______________________________________________________________ 
1
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 از آنجا که کتابداران از شاهدان رفتار کاربران در کتابخانه هستند .پژوهش کاربران به وجود آورد

مسئله اصلی  به شناسایی نمودها و دالیل وندالیسم کمک کند. بنابراین تواند یمبررسی دیدگاه آنها 

دولتی شهر تهران و بررسی  یها دانشگاههای این پژوهش شناسایی نمودهای وندالیسم در کتابخانه

به همین دلیل پژوهش حاضر دیدگاه کلیه کتابداران است.  ها کتابخانهدالیل بروز وندالیسم در این 

دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  01مرکزی و اقماری  یها کتابخانه

بهشتی، خوارزمی، علم و  ، شهیدطوسی یرالدیننص خواجه )دانشگاه تهران، سطح شهر تهران

را در این رابطه بررسی ( یطباطبائ عالمه، امیرکبیر، الزهرا، شریف یصنعت ،مدرس یتتربصنعت، 

 .کرده است

 اهمیت و ضرورت

های دانشگاهی وارد  کتابخانه یزاتتجههای احتمالی که کاربران به منابع و  بررسی وضعیت آسیب 

، این امکان را به مسئوالن کتابخانه و دانشگاه مربوط به آنها ضبط آمار و ارقامثبت و کنند و  می

طراحی و اجرا برای کاهش وندالیسم کنترلی و عملیاتی مناسبی را  یها برنامه تا بتوانند دهد یم

توان به طور آگاهانه در مورد کاهش وندالیسم و پیشگیری  این پژوهش می های یافتهبراساس کنند. 

 تواند یمدانشگاهی  یها کتابخانهپیشگیری از بروز وندالیسم در  ها اقدام کرد. در این کتابخانه از آن

 ها کتابخانهبالقوه کمک کند. افزون بر این از آنجا که وندالیسم در  یها وندالبه کاهش رفتار 

 تواند یم، جلوگیری از آن شود یم ها ینههزموجب از بین رفتن منابع و تجهیزات کتابخانه و اتالف 

را صرف بهبود خدمات و منابع ارائه  ها ینههزاین  توان یم ،کمک کند ها ینههزبه صرف مناسب 

از منابع، تجهیزات و فضای  توانند یمهمچنین کاربران  دانشگاهی کرد. یها کتابخانهشده در 

 غیب شوند.کتابخانه دانشگاهی بهتر استفاده کنند و به مراجعه به کتابخانه تر

 پیشینه پژوهش

در داخل کشور انجام  یا کتابخانههای اندکی پیرامون وندالیسم  دهد پژوهش مرور پیشینه نشان می

. یکی در است اجرا شده 0433تنها دو پژوهش یافت شد که در سال  شده است: در این زمینه

های عمومی و دیگری درکتابخانه آستان قدس رضوی. اما تا زمان انجام پژوهش حاضر  کتابخانه

ایران پرداخته نشده بود. از دو پژوهش پیش گفته  دانشگاهی یها کتابخانهبه بررسی وندالیسم در 

 کتابدر  یا کتابخانهبازتاب وندالیسم »( با عنوان 0433یکی توسط شهباز، منصوریان و شهباز )

بیش از قصد تخریب،  اند نوشتهنشان داد اغلب خوانندگانی که در حاشیه کتاب یادداشت « ها نوشته
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نشان داد نگرش این افراد به زندگی )حداقل  ها یادداشت. بررسی این اند داشته یرسان اطالعهدف 

با احساس غم و اندوه همراه بوده  عمدتاًدر زمان نوشتن یادداشت( نوعی نگرش منفی بود که 

 یها کتابخانهاز دیدگاه کتابداران  یا کتابخانهبررسی وندالیسم »پژوهش دیگر با عنوان است. 

انجام شد. این  0433بود که توسط میری، زارعی و ذاکر در سال « وابسته آستان قدس رضوی

پژوهش نشان داد تقریباً تمام کتابداران کتابخانه در دوره کاری خود شاهد بروز رفتارهای 

از کتاب، مجله یا روزنامه،  یا صفحهیر نوشتن مطالب بر روی کتاب، بریدن وندالیسمی نظ

 .اند بودهو منابع دیگر در کتابخانه  ها کتابکردن  جا جابهبه میز یا صندلی کتابخانه و  رساندن یبآس

مطالعه پیشینه پژوهش در خارج از کشور نشان داد که وندالیسم در سایر کشورها و اکثر 

فراوانی در کتابخانه شده است. بررسی  یها خسارتدانشگاهی رخ داده و موجب  یها کتابخانه

به شکل  معموالًنشان داد که وندالیسم  2107تا  2113انجام شده در فاصله زمانی  یها پژوهش

مانند اپالکا، راجی و  ییها پژوهشدهد.  سرقت، معیوب و پنهان کردن منابع اطالعاتی رخ می

 3(، ایسب2104(، گادکار و گلوان )2102) 4(، یودوداگ2112) 2و ایباد (، آجال2113) 0فرانش

. اند پرداخته دانشگاهی یها کتابخانهدر  ( به بررسی سرقت و معیوب کردن منابع اطالعاتی2105)

دهد رفتارهای وندالیستی در کتابخانه مانند معیوب و بدشکل کردن  ها نشان می نتایج این پژوهش

کتابخانه، سرقت منابع و بازنگرداندن آنها در تاریخ  یها قفسهمنابع اطالعاتی، پنهان کردن آنها در 

نسبت  دانشگاهی یها کتابخانه مقرر شده است. همچنین تحقیقات زیادی به بررسی نگرش کاربران

(، افیا و 2101) 6(، سالم و انیفاد2113) 5، مانند پرز، کوادرادو و سرورااند پرداختهبه وندالیسم 

به این نتیجه رسیدند که وندالیسم منابع کتابخانه  ها آن(. 2105) 2لوکی یاج(، یفوما و 2100) 7اِمیری

یتی نشان داد که نوع برخورد با منابع برای کاربران اهم ها یافتهکتاب و مجالت است. این  بیشتر در

 ندارد.

_______________________________________________________________ 
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دانشگاهی است و  یها کتابخانهاهمیت موضوع وندالیسم در  دهنده نشانها  بررسی این پژوهش

. در این راستا این دهد یمدانشگاهی در داخل ایران را نشان  یها کتابخانهخالء این موضوع در 

دولتی شهر تهران چه  یها دانشگاه یها کتابخانهپژوهش درصدد است تا مشخص کند وندالیسم در 

 نمودهایی دارد و دالیل بروز آنها چیست.

 پژوهش یها پرسش

دولتی شهر تهران از دیدگاه  یها دانشگاه یها کتابخانهنمودهای وندالیسم در : اصلی پرسش

 ها چیست؟ کتابداران این کتابخانه

 فرعی یها پرسش

چه های دولتی شهر تهران  دانشگاه یها کتابخانهوندالیسم در منابع، ساختمان و تجهیزات  -0

 نمودهایی دارد و به چه میزان است؟

دانشجویان )جنس و مقطع تحصیلی( و  شناختی یتجمع های یژگیوآیا از نظر کتابداران بین  -2

های دولتی شهر تهران رابطه معناداری وجود  دانشگاه یها کتابخانهنمودهای وندالیسم در 

 دارد؟

های دولتی شهر تهران  دانشگاه یها کتابخانهو میزان وندالیسم در آیا بین نظارت کتابداران  -4

 رابطه معناداری وجود دارد؟

دولتی  یها دانشگاه یها کتابخانهاز نظر کتابداران دالیل انجام اعمال وندالیستی توسط کاربران  -3

 شهر تهران چیست؟

 پژوهش یشناس روش
 تمامی. جامعه این پژوهش پیمایشی استپژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، 

دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و  01های مرکزی و اقماری  کتابخانه کتابداران

، ییطباطبا عالمه الزهراء، ، تهران،مدرس یتترب یها دانشگاهفناوری در سطح شهر تهران )شامل 

( به نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی خواجه صنعت، و ، علمشریف یصنعتخوارزمی، امیرکبیر، 
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 41و با احتساب افزایش  0کرجسی و مورگاناز جدول  با استفاده . حجم نمونهبودنفر  611 تعداد

کتابداران به صورت  نیمی از. از هر دانشگاه، نفر بود 413درصد به منظور کسب اعتبار بیشتر، 

 .2تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

بخش  :دبخش تنظیم ش 3در بود. این پرسشنامه ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

مربوط به  (سؤال 21) بخش دوم کتابداران، شناختی یتجمعاطالعات  ( مربوط بهسؤال 5) اول

 های یژگیو یرتأثدانشگاهی،  یها کتابخانهدر اطالعاتی درباره نمودها و میزان وندالیسم 

بخش ، میزان وندالیسم برنظارت کتابداران و کاربران )جنس و مقطع تحصیلی(  شناختی یتجمع

بخش  از نظر کتابداران ودانشگاهی  یها کتابخانهوندالیسم در شامل بررسی دالیل  (سؤال 03) سوم

. مربوط بود دانشگاهی یها کتابخانه در کاهش وندالیسممربوط به  یها اقدامبه  (سؤال 02) چهارم

طیف لیکرت )بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد(  بر اساس ها پاسخگویی به این پرسش

باز نیز استفاده شد تا  سؤالبسته از یک  سؤاالتدر بخش سوم و چهارم عالوه بر . انجام شد

 نظرهای احتمالی کتابداران پیرامون این دو بخش نیز گردآوری شود.

قرار  ییدتأمورد  یشناس دانشد و متخصصان علم اطالعات و یاسات نفر از 5 توسطروایی پرسشنامه  

نفر از اعضای جامعه توزیع شد. مقدار آلفای  41گرفت. جهت سنجش پایایی، پرسشنامه بین 

 یسموندالبخش دالیل  ،23/1، ساختمان کتابخانه 30/1 تجهیزات، 33/1کرونباخ در بخش منابع 

مقدار کل آلفای . به دست آمد 23/1 یری از وندالیسماقدامات مؤثر در پیشگ و در بخش 32/1

 .به دست آمد 27/1کرونباخ 

 پژوهش های یافته
 جامعه شناختی جمعیت مشخصات بیان به ابتدا مطالعه مورد جامعه بهتر شناخت برای بخش این در

 ،بررسیدانشگاه مورد  3از میان  .شود یم پرداخته تهران شهر دولتی یها دانشگاه کتابداران یعنی

. بعد از آن دانشگاه داده استدرصد بیشترین تعداد کتابداران را تشکیل  0/42دانشگاه تهران با 

درصد به خود اختصاص  5/2و  2/03شهید بهشتی و دانشگاه الزهرا بیشترین تعداد را به ترتیب 

_______________________________________________________________ 
2
 Krejcie and Morgan 

و از جامعه این پژوهش  نکرد موافقت پرسشنامه کردن پر با طباطبایی عالمه دانشگاه که است توضیح به الزم 

خارج شد.
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شکیل داده درصد کمترین تعداد کتابداران را ت 3و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با  اند داده

نفر  022به تعداد  ها کتابخانهبیشترین تعداد به بخش امانت  دهندگان پاسخهمچنین از بین است. 

 درصد( 5/01نفر ) 26به تعداد  ها نامه پایاندرصد( اختصاص داشت. بعد از آن قسمت  3/33)

کامل افراد  نیز گویای پوشش ها بخشدرصد بوده اما تنوع زیاد  3کمتر از  ها بخش. سایر باشد می

دارای مدرک کارشناسی ارشد به  کتابدارانبیشتر  .درگیر در حوزه کتابداری و کتابخانه بوده است

 3/32نفر ) 016درصد( و سپس افراد دارای مدرک کارشناسی به تعداد  2/36نفر ) 003تعداد 

کارشناسی و کارشناسی  آموخته دانشبه پرسشنامه  دهندگان پاسخاغلب  بنابراین .باشند یمدرصد( 

 درصد( 0/60نفر ) 050کتابداری به تعداد  ٔرشتهبیشترین افراد نمونه مطالعه شده را  ارشد بودند.

 .باشند میدرصد(  2/41نفر ) 76و افراد دارای غیر رشته کتابداری  دهند میتشکیل 

تهران پیرامون نمودهای های دولتی شهر  دانشگاه یها کتابخانههای کتابداران  دیدگاه یبررس برای

 ها از اطالعات مربوط به بخش دوم پرسشنامه استفاده شد. وندالیسم در این کتابخانه

استفاده شد. نتایج به دست آمده از  0نمودهای وندالیسم از آزمون فریدمن بندی رتبهو  برای سنجش

 است.نشان داده شده  0جدول  نمودهای وندالیسم در بندی رتبه

دولتی شهر  های دانشگاه های کتابخانهاز دیدگاه کتابداران  نمودهای وندالیسم بندی رتبه. 1جدول 

 تهران

نمودهای 

 وندالیسم
 تعداد

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 از معیار

 میانگین

 ها رتبه 
 یبند رتبه

 کای

 مربع

 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

(P-value) 

  0 32/2 55/23 35/63 237 منابع

24/301 

 

2 

 

 

 2 12/2 36/01 12/27 237 تجهیزات 10111

 4 11/0 05/3 73/2 237 ساختمان

 

دولتی شهر تهران،  یها دانشگاه یها کتابخانهاز بین نمودهای وندالیسم در  دهد یمنشان  0جدول 

، آرشیو، مرجع و منابع دیداری و شنیداری( با نامه یانپاوندالیسم در منابع )شامل کتاب، مجله، 

نسبت به سایر نمودها بیشتر است. در رتبه دوم، وندالیسم در تجهیزات و امکانات  35/63میانگین 

به وقوع پیوسته و باعث بروز  12/27)میز، صندلی، قفسه، رایانه( با میانگین  ها کتابخانهجانبی 

_______________________________________________________________ 
1
 Friedman test 
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( با ها چراغوم وندالیسم در ساختمان )شیشه پنجره، در، در آنها شده است. در رتبه س هایی یبآس

قرار دارد و ضمن ایجاد خسارت به کتابخانه، موجب نازیبایی محیط کتابخانه شده  73/2میانگین 

گفت وندالیسم در هر سه مشخصه مورد نظر اتفاق افتاده است اما شدت آنها  توان یماست. بنابراین 

الیسم در منابع بیشتر از تجهیزات و در تجهیزات بیشتر از ساختمان با هم متفاوت است که میزان وند

استفاده بیشتر افراد از منابع کتابخانه و اینکه منابع را امانت گرفته، از کتابخانه  است. ها کتابخانه

یکی از  تواند یمکه نظارت بر روی منابع کمتر شود، این موضوع  شود یمموجب  کنند یمخارج 

. نبود تعهد اخالقی و پایبندی به کند یممیزان وقوع وندالیسم در منابع را بیشتر  دالیلی باشد که

 ها کتابخانهشده است تا برخی از کاربران به منابع، تجهیزات و ساختمان  سببمقررات کتابخانه 

، باعث تحریک زند یمآسیب  ها کتابخانهآسیب برسانند. همچنین هنگامی که شخصی به اموال 

. کنند یمنیز این اعمال را تکرار  ها آنو ضمن از بین رفتن قبح این کار،  شود یمافراد دیگر 

پیگیری نکردن و عدم برخورد مسئوالن کتابخانه با افراد وندال موجب شده است که کاربران 

هر نوع آسیبی به منابع و اموال کتابخانه وارد کنند و کتابخانه به راحتی  توانند یمتصور کنند 

 را برطرف کند. ها یبآساین  تواند یم

 های کتابخانه یزاتدر منابع، ساختمان و تجه یسموندالی که به نمودهای فرع پرسشبه  برای پاسخ

پرداخته بود، دیدگاه کتابداران، وندالیسم به تفکیک در سه بخش  شهر تهران یدولت یها دانشگاه

 آمده است. 2جدول منابع، تجهیزات و ساختمان بررسی شد. دیدگاه این افراد در 

  



 دانشگاهیهای  وندالیسم در کتابخانه  ______________________________________ 

  

  

  

013 

 

دانشگاهی شهر تهران پیرامون نمودهای وندالیسم در منابع،  های کتابخانهديدگاه کتابداران  بندی رتبه. 5جدول 
 ها کتابخانهتجهیزات و ساختمان اين 

 

 وندالیسم یها مؤلفه

 تعداد

 ها پاسخ

میانگین 

 واقعی

 انحراف

 از معیار

 میانگین

 ها رتبه 

بند رتبه

 ی

کای 

 مربع

درجه 

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

دالیسم
ی ون

نمودها
 

ع
مناب

 

  0 37/4 63/5 32/00 237 سرقت

 

14/

34 

 

 

 

5 

 

 

111/1 

 2 72/4 10/6 63/00 237 پنهان کردن

 4 50/4 33/3 01/00 237 کردن پاره

 3 33/4 56/3 30/01 237 کردن یخط خط

 5 20/4 07/3 46/01 237 حاشیه نویسی

 6 13/4 70/3 36/01 237 بدشکل کردن

جهیزا
ت

 j 
 ت

  0 23/4 52/3 11/01 237 نوشتن مطالب

 

32/

367 

 

 

4 

 

 

111/1 

 2 03/4 22/3 67/3 237 نقاشی و حکاکی

 4 50/2 33/4 32/7 237 شکستگی

 3 11/0 23/1 64/0 237 سرقت

ن
ختما

سا
 

 33/3 01/00 237 وعکسجابجایی پوستر 
50/4 

 
0 

 

 

14/

34 

 

 

5 

 

 

نوشتن متن روی  111/1

 دیوارها
237 30/01 56/3 

33/4 
2 

به  رسانی یبآس

 ساختمان
237 12/5 72/2 

34/2 
4 

بیشترین نمود وندالیسم در منابع به سرقت، پنهان و پاره کردن  دهد یمنشان  2بخش اول جدول 

دیدگاه کتابداران پیرامون  یلتحل ( اختصاص دارد.01/00، 63/00، 32/00منابع )با میانگین 

وندالیسم در منابع همچنین مشخص کرد که میزان وندالیسم در منابع براساس طیف لیکرت متوسط 

بوده است. در هر سه نمود سرقت، پنهان و پاره کردن، از بین منابع مورد بررسی )شامل کتاب، 

و مجالت بیشترین آسیب را ، آرشیو، مرجع و منابع دیداری و شنیداری( کتاب نامه یانپامجله، 

، آرشیو و دیداری و شنیداری نیز وندالیسم اتفاق افتاده اما نامه یانپا. البته در منابع مرجع، اند یدهد

 میزان آنها نسبت به کتاب و مجالت کمتر است.

نشان  بخش دوم جدول پیش گفته دیدگاه کتابداران در مورد نمودهای وندالیسم در تجهیزات را

ز نظر این افراد، نوشتن مطالب، حکاکی و نقاشی روی تجهیزات از سایر نمودهای این . ادهد یم
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کمتر است. بنابراین  64/0(، و سرقت تجهیزات با میانگین 67/3، 01بعد بیشتر است )به ترتیب 

وندالیسم در سه مشخصه دیگر به صورت قابل  "سرقت تجهیزات"نتیجه گرفت که به جز  توان یم

فتاده است. براساس نظر کتابداران میزان وندالیسم در تجهیزات براساس طیف توجهی اتفاق ا

حکاکی و "و  "نوشتن مطالب" های یهگوهر یک از  یها مولفهلیکرت کم بوده است. در بین 

 .اند یدهد، میز و صندلی بیشتر آسیب "نقاشی

وندالیسم ساختمان  ، در وقوعدهد یمنشان  2که نظرهای کتابداران در بخش سوم جدول  طور همان

به )از سایر موارد رواج دارد  تر یشبپوستر و عکس، نوشتن متن روی دیوارها  ییجا جابه ها کتابخانه

(. میزان وندالیسم در ساختمان کتابخانه براساس طیف لیکرت 30/01و  01/00ترتیب با میانگین 

 خیلی کم بوده است.

 شناختی یتجمع های یژگیو ینکتابداران ببرای پاسخ به پرسش دوم فرعی پژوهش که به نظر 

مورد بررسی  یها کتابخانه در وندالیسم نمودهای و( یلی)جنس و مقطع تحص یاندانشجو

 پرداخت، به شیوه زیر عمل شد: می

به منظور سنجش تفاوت معناداری بین وندالیسم دختران و پسران از تحلیل واریانس چند متغیره 

 .شود مینشان داده  4در جدول . نتایج این سنجش استفاده شد

پیرامون  دولتی شهر تهران های دانشگاه های کتابخانهدیدگاه کتابداران . سنجش 3جدول 

 وندالیسم میان دختران و پسرانتفاوت 

 یها مؤلفه ها گروه

 وندالیسم

درجه 

 آزادی

مربع 

 میانگین

F  سطح

 یمعنادار

مدل 

اصالح 

 شده

 وندالیسم

 منابع

03 122/0721 274/4 111/1 

 وندالیسم

 تجهیزات

03 667/353 342/5 111/1 

 وندالیسم

 ساختمانی

03 517/70 444/5 111/1 

گروه 

 دختران

 وندالیسم

 منابع

3 324/2375 664/5 111/1 

 وندالیسم

 تجهیزات

3 233/451 031/3 114/1 
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 وندالیسم

 ساختمانی

3 251/57 263/3 112/1 

گروه 

 پسران

 وندالیسم

 منابع

3 752/0042 067/6 130/1 

 وندالیسم

 تجهیزات

3 132/47 323/3 113/1 

 وندالیسم

 ساختمانی

3 506/03 355/4 12/1 

(، تجهیزات f=66/5از نظر کتابداران در گروه دختران وندالیسم در منابع ) دهد یمنشان  4جدول 

(26/3=f( و ساختمان )03/3=fرخ می )  دهد اما میزانf  بیانگر این است که وندالیسم در منابع بیشتر

از تجهیزات و ساختمان است. همچنین در گروه پسران مشخص شد که از نظر کتابداران در این 

( f=35/4( و ساختمان )f=32/3(، تجهیزات )f=06/6گروه نیز نمودهای وندالیسم در بخش منابع )

شود از دیدگاه کتابداران؛ وندالیسم در  ص میدر گروه دختران و پسران مشخ fاست. مقایسه میزان 

 گروه پسران بیشتر از گروه دختران است.

نشان داد که آیا میزان  توان یمبا بررسی میزان وندالیسم در هر یک از مقاطع تحصیلی کاربران 

از آنجا که است یا خیر.  مؤثردانشگاهی  یها کتابخانهتحصیالت کاربران در نمودهای وندالیسم در 

ناپارامتریک بوده و هر یک از نمودهای وندالیسم نیز به صورت  یا رتبهمقطع تحصیلی یک متغیر 

، آزمون متناسب برای سنجش این ارتباط معناداری، آزمون ناپارامتریک باشند یم ناپارامتریک

 دادنشان  آزمون برای هر مقطع تحصیلی این نتایج به دست آمده از کروسکال والیس انتخاب شد.

بین مقاطع تحصیلی و وقوع وندالیسم در هیچ یک مورد بررسی،  یها کتابخانهاز نظر کتابداران که 

از میزان  سطح معناداری زاز نمودهای وندالیسم ارتباط معناداری وجود ندارد. دلیل این امر نیز تجاو

 .استبوده  15/1

و تأثیر آن بر میزان عامل نظارت های فرعی این پژوهش که به  برای پاسخ به یکی دیگر از پرسش

هدف از این  پرداخت از اطالعات به دست آمده از بخش دوم پرسشنامه استفاده شد. وندالیسم می

بررسی سنجش ارتباط بین نظارت مستقیم و غیرمستقیم با میزان وقوع وندالیسم بود. از آنجا که هر 

لیسم( به عنوان متغیرهای ناپارامتریک بودند، از آزمون اسپیرمن برای )نظارت و وقوع ندا مؤلفهدو 

با  یرمستقیمغ که بین نظارت مستقیم ونشان داد استفاده شد. نتایج  ها آنتحلیل میزان همبستگی 
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برای نظارت  27/1و میزان همبستگی  10/1سطح معناداری با میزان  ها کتابخانهمیزان وندالیسم در 

ارتباط معناداری وجود دارد. میزان معناداری در سطح  یرمستقیمغبرای نظارت  22/1مستقیم و 

میزان همبستگی در نظارت مستقیم بیشتر از  که ینابا توجه به  درصد قابل تأیید است. 33اطمینان 

 تواند یماستدالل کرد که نظارت مستقیم  توان یممیزان همبستگی در نظارت غیرمستقیم است پس 

 داشته باشد. یتر مهمن وندالیسم نقش در کاهش میزا

برای شناسایی دالیل انجام اعمال وندالیستی که پرسش فرعی چهارم پژوهش به آن توجه داشت، 

از دو دسته اطالعات استفاده شد: یکی نتایج به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی مربوط به 

 یماًمستقباز پژوهش که  سؤالبخش سوم پرسشنامه و دیگری نتایج به دست آمده از  یها داده

 اشاره شده بود. ها آنتوسط خود کتابداران به 

دالیل انجام اعمال وندالیسیتی  یها مولفه که ینادر قسمت آمار توصیفی و استنباطی با توجه به 

، برای باشد یمپارامتریک صورت یک متغیر به  توزیع نرمال بودهدارای  ها کتابخانهتوسط کاربران 

 03نشان داد که از  ها یافتهتجزیه و تحلیل  استفاده شد. یا نمونهاز آزمون تی تک  سنجش آن

کوتاه بودن "، "نارضایتی کاربران از کتابداران"مورد از دالیل که شامل  5دالیل مورد بررسی، 

تخریب منابع و  از اینکهکاربران  نداشتن آگاهی "، "نبود دستگاه کپی در کتابخانه"، "زمان امانت

در  "به نیازهای اطالعاتی دیگر کاربران کتابخانه توجهی یب" و "است تجهیزات کتابخانه جرم

 مؤثردلیلی که در وقوع وندالیسم  3 یبند رتبهبه منظور . اند نداشتهمیزان وقوع وندالیسم نقشی 

و شناخت دالیل اصلی آن از آزمون فریدمن استفاده شد. بنابراین از دیدگاه کتابداران،  اند بوده

همچنین محدودیت مالی و  .باشد یممتعدد از منابع  یها نسخهدلیل اصلی وقوع وندالیسم کمبود 

به وقوع وندالیسم مشکالت اقتصادی دانشجویان به سیر قهقرایی دلیل اول کمک کرده و در نتیجه 

 خدمات از کاربران شده، نارضایتی تخریب و رفته سرقت موارد نکردن . پیگیریشود یم منجر

فتوکپی  هزینه بودن منابع، باال دیرکرد جریمه بودن کتابخانه، باال کار ساعات نبودن کتابخانه، کافی

 دانستند. از جمله دالیل دیگری بود که کتابداران آن را در وقوع وندالسیم دخیل می

 های یزهانگاز:  بودند باز پژوهش به آن اشاره کردند عبارت سؤالپاسخ به دالیلی که کتابداران در 

نایاب  شخصی، فقدان فرهنگ مناسب مطالعه، عدم تعهد اخالقی و پایبندی به مقررات کتابخانه،

از حد در استفاده از منابع،  بیش یریگ سخت چه فارسی و چه التین، ها کتاببودن بعضی از 

دانشجو که  هدفی یب و آشفتگی روحی، اعتراض به شرایط کنونی، خصوصیات فردی، بیکاری
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و فشارهای درونی  ها عقدهو همچنین  کنند یم اندن روی میزها را حکاکی و نقاشیهنگام درس خو

ا کتابخانه در هم باعث خراب کردن تجهیزات شده است، اختصاص ندادن واحد درسی آشنایی ب

 .ها رشتهبدو ورود به دانشگاه برای تمامی 

 

 گیری نتیجهبحث و 
مشکل وندالیسم در  کنند یماز هنگامی که کاربران برای استفاده از منابع به کتابخانه مراجعه 

وندالیسم به خودی خود به علت آسیب زدن به منابع، تجهیزات و . شود یمکتابخانه آغاز 

؛ در برخی موارد غیرقابل جبران است و این امر مشکالتی شود یمیک مشکل محسوب  ها ساختمان

در  یا کتابخانهدر این پژوهش وندالیسم  را برای کتابداران و کاربران کتابخانه بوجود آورده است.

 دانشگاه دولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. 3

مشخص شد که وندالیسم در منابع بیشتر از  کتابخانه در مطالعه نمودهای وندالیسم در حوزه

، وندالیسم منابع از جمله سرقت یها مؤلفهساختمان بوده است. چرا که  و وندالیسم در تجهیزات

ست که توسط کاربران در امنابع دارای بیشترین اعمال وندالیستی  نویسی یهحاشپنهان و پاره کردن، 

ت آمده از این بخش از پژوهش حاضر با نتایج میری و به ثبت رسیده است. نتایج به دس ها کتابخانه

( مطابقت دارد چرا که این پژوهشگران نیز بیشترین وندالیسم را در منابع 0433همکاران )

از کتاب، مجله یا روزنامه نشان  یا صفحهمثل نوشتن مطالب بر روی کتاب و بریدن  یا کتابخانه

 کردن پاره پنهان و ،وندالیسم منابع مشخص شد که وندالیسم در سرقت یها مؤلفهدر بین  .اند داده

و  ها کتاب ها مؤلفههر یک از این  های یهگوبوده است. همچنین در بین  ها مؤلفهبیشتر از سایر  منابع

. البته نباید از نظر دور داشت که وندالیسم در مرجع، آرشیو و اند شدهبیشتر دچار آسیب مجالت 

در نمودهای  .اند داشتههم وجود دارد اما در مقایسه با کتاب و مجالت شدت کمتری  ها نامه یانپا

از  ها مؤلفهو سایر  است بیشترتجهیزات  نوشتن مطالب رویوندالیسم تجهیزات مشخص شد که 

و سرقت این تجهیزات نسبت به آن دارای شدت  ها آن شکستنجمله حکالی روی تجهیزات و 

 ها دانشگاه یها کتابخانهدر  بر ینههزمهم و  یها بخشساختمان نیز که از . بخش اند بودهکمتری 

به در  رساندن یبآس جابجایی پوستر، نوشتن متن روی دیوار و یها بخش بوده، دارای وندالیسم در

 نبودنیز توجه شود. چرا که در صورت  ها بدانکه بایستی  باشد یم ها ساختماناین  یها پنجرهو 

به محیط  ها کتابخانهاز  کنندگان استفادهتوجه به این بعد از وندالیسم، به مرور زمان محیط برای 

در  نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و ها بخشناکارآمدی تنزل پیدا کرده و در نتیجه سایر 
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 شد.و تحریک اعمال وندالیسمی را باعث خواهند  ها کتابخانهناکارآمدی  ها مؤلفه نای مجموع

پژوهش نشان داد وندالیسم در بین پسران بیشتر از دختران است. از طرفی در مقایسه  های یافته

وندالیسم بین مقاطع تحصیلی و نمودهای آن، مشخص شد که بین مقاطع تحصیلی و وندالیسم 

استنباط کرد که با افزایش مقاطع تحصیلی وندالیسم هم  توان ینمارتباط معناداری وجود ندارد و 

نظارت بر میزان وندالیسم از دو بعد مستقیم و  یرتأث. در این پژوهش گیرد یمتحت تأثیر قرار 

نتایج نشان داد که نظارت مستقیم در کاهش وقوع وندالیسم غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفت. 

مدیریت وندالیسم  های یزیر برنامه در تواند یمتأثیر داشته و این مسئله  یرمستقیمغبیشتر از نظارت 

 مورد توجه قرار گیرد. ها کتابخانه

از  یستیوندال یوقوع رفتارها یلگرفت که دال یجهنت توان یمپژوهش حاضر  های یافته یهبر پا

 یددر خر یی: عدم توانایلاز قب فردیعوامل  -0کرد؛  یمدسته تقس 2به  توان یم کتابداران را یدگاهد

 یتینارضا :مانند محیطیعوامل  -2 ی.و مسائل روانشناخت ها کتابخانهاز منابع  رمنابع و استفاده مکر

 جمله ازمتعدد از منابع.  یها نسخهو نبودن  یکپ ینهکاربران از خدمات کتابخانه، باال بودن هز

 های یستمساستفاده از گیت هشدار و  از:عبارتند  کاربران وندالیستی اعمال کاهش برای راهکارها

بررسی منابع بازگشتی جهت  ،مدار بسته در کتابخانه های یندوربتشخیص سرقت، استفاده از 

 دربارهآموزش کاربران و  یساز فرهنگ، جلب رضایت کاربران، اطمینان از سالم بودن منابع

از عضویت  یا دوره، جریمه کردن کاربران متخلف از طریق محرومیت چگونگی استفاده از منابع

کتابخانه، گرفتن جریمه نقدی و جایگزین کردن منابع آسیب دیده با منابع جدید، الکترونیکی 

باال ، متعدد از منابع یها نسخهفراهم کردن  کردن منابع، برطرف کردن سریع موارد آسیب دیده،

 ها کتاب یها صفحهنامناسب است و  ها کتابچون صحافی اکثر  بردن سطح کیفیت و چاپ منابع

با توجه به . فتوکپی های ینههزکاهش و  ارائه تسهیالت فتوکپی در کتابخانه، شود یماز هم جدا 

 لوکی اجی( و یوفما و 2105(، ایسب )2112آجال و ایباد ) های بژوهشمانند  ها پژوهشپیشینه 

و موجب  دهد میرخ  ها کتابخانه( مشخص شد که وندالیسم در سایر کشورها و در اکثر 2105)

این پزوهش نیز نشان داد وندالیسم در داخل  های یافته، شود می ها کتابخانهفراوانی در  های خسارت

ن دولتی شهر تهران، در منابع، تجهیزات و ساختما های دانشگاه های کتابخانهایران و نیز در 

 شده است. ها آندر  هایی آسیببه وقوع پیوسته و باعث بروز  ها کتابخانه

 شود: پیشنهادهای پژوهش در دو دسته کاربردی و تحقیقاتی ارائه میدر ادامه 
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 :کاربردی پیشنهادهای

دانشگاهی با الکترونیکی  یها کتابخانهاز آنجا که بیشتر اعمال وندالیستی متوجه منابع است  -0

افزایش  -2 تا حد زیادی از بروز اعمال وندالیستی جلوگیری کنند؛ توانند یمکردن منابع خود 

افزایش  و ها کتابخانه روی منابع نیروی انسانی در یزیر برنامهبا  یرمستقیمغمستقیم و  یها نظارت

 ؛مداربسته های یندوربامکانات نظارتی از جمله 

 کنندگان مراجعه تواند یممایشگاهی از منابع و تجهیزات آسیب دیده در کتابخانه که برگزاری ن -4

بر روی میزهای  ای یشهش یها حفاظاستفاده از  -3 را با آثار و عواقب این گونه رفتارها آشنا کند.

آسیب برسانند، یا استفاده از حفاظ کاغذی تا در صورت نوشتن و  ها آنمطالعه تا کاربران نتوانند به 

افزایش آگاهی و دانش  -5 را با هزینه بسیار اندکی تعویض کرد. ها آننقاشی توسط کاربران بتوان 

 یها بازهدر حین عضویت یک کاربر و در  ها کتابخانهکاربران نسبت به نحوه استفاده از منابع 

 .فردی یها آموزش و ها نشست، ها کالس زمانی مختلف با برگزاری

 تحقیقاتی پیشنهادهای
 با ها کتابخانه در مدیریت نحوه ارتباط سنجش جمله از دیگر ابعادی از وندالیسم مطالعه-0

 مطالعه -2وندالیستی؛  رفتارهای افزایش یا کاهش در آموزش تأثیر و وندالیسم وقوع میزان

 مطالعه -4؛ دهد یم رخ بیشتر دانشگاهی یها کتابخانه در وندالیسم انواع از یک کدام اینکه

 بتوان طریق این از تا کنند یم استفاده منابع کردن معیوب و سرقت برای ها که وندال هایی یوهش

 .کرد جلوگیری وندالیستی اقدامات از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع
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(. بررسی آثر اقتصادی 0434، محید؛ زارعی، افسانه )سیج دانایی، هادی؛ پارساپو، سارا؛ دارانی رفیعی
مدیریت شهرداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی: مطالعه موردی مشهد.  های هزینهوندالیسم بر 

 .46، شهری

: ها نوشتهدر کتاب  ای کتابخانه(. بازتاب وندالیسم 0433شهباز، سیما؛ منصوریان، یزدان؛ شهباز، افسانه )
 .61-34 :(0)26، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتموردی.  ای مطالعه

از دیدگاه کتابداران  ای کتابخانه(. وندالیسم 0433میری، انیس؛ زارعی، فاطمه؛ ذاکر، مرضیه )
و  ها موزه ها کتابخانهنشریه الکترونیکی سازمان  شمسه، .وابسته به آستان قدس رضوی های کتابخانه

 (.23و  22) 7، مراکز اسناد آستان قدس رضوی
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