
 

 از دیدگاه کتابداران کتابخانه های وابسته آستان قدس رضویای وندالیسم کتابخانه 
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 چکیده 

 محهی   آگاهانهه  تخریب به را فرد که است روحیه بیمارگونه نوعی داشتن معنی به و اجتماعی یهایارناهنج از نمونه ای تخریب گرایی یا وندالیسم

پهووه  حاضهر بها ههدر بررسهی دیهدگا        مهی کنهد     تشهوی   قبیل این از مصادیقی و فرهنگی و آثارباستانی تاریخی، ابنیه عمومی، اموال زیست،
است  روش پووه  پیمایشی توصیفی از نوع کهاربردی اسهت  جامعهه پهووه  شهامل ک یهه        کتابداران، نسبت به وندالیسم کتابخانه ای انجام شد 

مورد آزمون قرار گرفتند  ابزار  نفربه عنوان جامعه نمونه72های وابسته آستان قدس رضوی است که به روش تصادفی ساد  تعداد ران کتابخانه اکتابد
تقریبها همهه    یافتهه ههای پهووه  نشهان داد        و روایی آن مورد تایید قرار گرفت  سوال بسته بود که پایایی25پووه  پرسشنامه محق  ساخته، با 

بریهدن  خانه های وابسته آستان قدس رضوی در دور  کاری خود شاهد بروز رفتارهای وندالیسمی نظیر نوشتن مطالب بهر روی کتها ،   کتابداران کتاب
سیب رساندن به میز یا صندلی کتابخانه و جا به جا کردن کتها  هها و منهابی دیگهر در کتابخانهه بهود  انهد          صفحه ای از کتا ،  مج ه یا روزنامه، آ

کتابهداران در   سال مشاهد  شد  همچنین نتهای  نشهان داد   20تا 15گرو  های سنی  دان  آموزان ودرارهای وندالیسمی در دانشجویان وبیشترین رفت
نه، جریمهه  مواجهه با رفتارهای وندالیسمی، برخوردهای یکسان و هماهنگی ندارند و  مبادرت به رفتارهایی نظیر ایجاد محدودیت در استفاد  از کتابخا

 مهوثر  کتابداران، نیازمند شناسهایی عوامهل   نتای  پووه  نشان داد  ، باطل کردن کارت عضویت،گزارش به مافوق و تذکر و نصیحت نمود  اند نقدی
 بررفتارهای وندالیسمی و  تدوین مقررات مناسب در برخورد با وندالیسم کتابخانه ای هستند   

 وندالیسم، وندالیسم کتابخانه ای، کتابداران ، کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی :ی موضوعیها کلیدواژه

 

 و بیان مسأله  مقدمه

 ناگزیر تعامل، همین دلیلِ به و دارد جامعه قرار مخت ف قشرهای و افراد با مستقیم تعامل در که است اجتماعی نهادی کتابخانه

نمونهه بهارز ایهن     که گاهی این رفتارها، مطاب  با عرر وعادت اجتماعی نیست  است اجتماعی مخت ف رفتارهایبا رویارویی از
 یهاد شهد  اسهت    4 وندالیسهم  که در جامعه شناسی از آن بها عنهوان   اموال عمومی است به خرابکاری و آسیب رساندن رفتارها، 
   (1383به نقل از محسنی تبریزی،5،1975)ک ینارد

مرج ط بی ضد شهری و تخریب اموال عمومی است و در متون جامعه شناسهی، بهه مفههوم     وندالیسم در لغت به معنای هرج و
فرهنه   ) داشتن نوعی روحیه بیمارگونه که موجب تمایل به تخریب آگاهانه و ارادی اموال، تأسیسات و متع قات عمومی اسهت 

-براساس متون تاریخی وندال نام یک قوم خونخوار و وحشی در قرن پنجم میالدی است کهه از نهواد مرمهن    ( 1992آکسفورد،
اسالو بودند و به سرزمین های آباد اطرار خود حم ه کرد  و موجب تخریب و تجاوز به آن سرزمین می شدند به همهین ع هت   

  (1383تبریزی،محسنی ) نام گرفتبعدها در جامعه شناسی، تمایل به تخریب اموال عمومی وندالیسم 
  (1992)هوبر،، وندالیسم را مرضی نوظهور دانسته که به مثابه معض ی اجتماعی تا نیم قرن پی  مطرح نبود  است6هوبر
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شود، اما وندالیسم  با برنامه و هدفی مشخص اجرا می” گروهی“وندالیسم به دو نوع فردی و گروهی تقسیم می شود  وندالیسم  
کنهد، امها    اغ ب بدون برنامه و هدر مشخص است  اگرچه وندالیسم گروهی بیشتر و آشکارتر یا پررن  تهر ج هو  مهی   ” فردی“

از   (1،1986)وی سون و های یوندالیسم شخصی بسیار گسترد  تر و عمی  تراستهای پنهان اجتماعی واقتصادی  درعمل، آسیب
برخی بدون آگاهی از عواقب رفتار خود، اقدام به تخریهب آثهار تهاریخی    دیدگاهی دیگر، وندال ها به دو گرو  تقسیم می شوند  

رسهانی بهه ایهن آثهار هسهتند،       ه، درصدد آسیبکنند  اما گروهی با وجود اطالع از ارزشمندی آثار باستانی، با رفتاری مغرضان می
2کالرک  (1391)حیدری و پارسامر،توان گرو  دوم را دچار اختالالت شخصیتی دانست بنابراین می

 رفتها  بهروز  در مهثثر  عوامل 

شهکل   تهوار؛   کهودکی   دوران نخسهتین  تجهار   :از عبارتند این گرو  ها .می کند تقسیم گرو  هشت به را وندالیستی رهای
 احسهاس  که به وقایی و نها بحرا فرد  فع ی وضعیت و شرای  اقتصادی  و اجتماعی شخصیتی، بزهکار عوامل شخصیت گیری

 منهاط   نههای  خیابا مثل خاص ووضعیت های موقعیت ها شرای ، می شوند  منجر فرد خشم و افسردگی درماندگی، کسالت،

 و حهاالت  نیز و ادراکی و شناختی نهای جریا غیر   و متروک و مکان های مخروبه پ یس، گشت فاقد ن های مکا فقیرنشین،
 ( 1991انگیزشی فرد)کالرک، وضعیت های

امها، هنهوز ع هت واحهدی بهرای        دالیل مخت فی برای بروز وندالیسم ذکرشد  است جامعه، در وندالیسم سبب شناسی حوز  در 
 وفرهنگی اجتماعی ساختارهای راوندالیسمی  رفتارهای ع ت جامعه شناسانتوضیح و تفسیر رفتارهای وندالیسمی وجود ندارد  

 سوم گرو  .می دانند افراد خوی و خ   روانی و عوامل مع ول را آن روانکاوان، به ویو  و شناسان روان که درحالی دانسته اند 

 هستند  مثثر رفتاری جریانات بر دو هر جامعه، و فرد معتقدند که اجتماعی هستند نشناسان روا حوز  این صاحب نظران از
وسیی بهود  و شهامل مهواردی از قبیهل      ، آگاهانه و یا ناآگانه، آسیب و تخریب وندال ها به صورت گروهی و انفرادیآثارو نتای  

هها، بناههای تهاریخی، امهاکن مهذهبی،       های هنهری، آثهار باسهتانی در مهوز      های گالری ها و مجسمه آسیب رساندن به  نقاشی
ههای عمهومی، در و دیوارههای شههر،      های کتابخانه های عمومی، فضاهای سبز، آسانسورها، کتا  نیمکت و صندلی ها، مجسمه

   باشد می…های زباله و  اموال مدرسه،سطل
از مصهادی     بخشی از پدید  وندالیسهم اسهت   3وندالیسم کتابخانه ای کتابخانه ها نیزازآثاررفتارهای وندالیسمی در امان نیستند 

  ،دن فصل یا فصل هایی از یک منبهی وبریدن یک تصویر از منبی , جدا نم می توان به مواردی از قبیل وندالیسم در کتابخانه ها
 د  کراشار    مخفی کردن منبی به شک ی که مانی دسترسی سایر کاربران به آن شودجدا کردن یک مقاله از یک نشریه ویا 

از بین بردن و آسیب رساندن به منابی کتابخانه  نه تنها موجب و به هر دلی ی که اتفاق بیفتد با هر انگیز  وندالیسم کتابخانه ای 
ههای   و انهواع گهرو   شناسایی انواع رفتارهای وندالیسمی  می شود  ب که موجب بروز این رفتار ناپسند در سطح جامعه می شود 

ههای  و بهه ویهو  کتابخانهه    ها کتابخانه در این نوع رفتارمی تواند موجب طراحی  راهکارهایی جهت کاه    کتابخانهوندال در
 و نهوع   نحو  برخورد کتابداران با افرادی که مبادرت به آسیب رساندن به منابی کتابخانهه مهی کننهد   باشد  آستان قدس رضوی، 

ساز کاه  این رفتارهای غ   اجتماعی و اصالح و تربیت ونهدال هها    می تواند  زمینهنگرش کتابداران به این پدید  اجتماعی 
خهورد  بنابراین در این پووه  ضمن بررسی مشاهدات کتابداران در زمینه وندالیسم کتابخانه ای، به بررسی شیو  های بر باشد  

 کتابداران با پدید  وندالیسم پرداخته شد  است 
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 پرسش های پژوهش
 ؟ندمشاهد  شد  توس  کتابداران کدامرفتارهای وندالیسمی  مهم ترین  -1

 بر اساس نوع مراجعه کنندگان، چگونه است؟ مشاهد  شد  میزان رفتارهای وندالیسمی -2

 بر اساس سن مراجعه کنندگان، چگونه است؟ مشاهد  شد  میزان رفتارهای وندالیسمی -3

 ؟ندروش های برخورد کتابداران با رفتارهای وندالیسمی کدام -4

 
 پیشینه پژوهش

1چاوان و داکنه ،گیدکار
 دسهته  دو بهه  را رفتارها این وندالیستی کتابخانه ای، رفتارهای مهمترین کشف با پووهشی در(2013) 

 خه   خه   بها  سروصهدا  ایجاد صندلی ها، و میزها تخریب نظیر داخل کتابخانه رفتارهای  می کنند تقسیم خارجی و داخ ی

رفتارههای   مهمتهرین  از کتابخانهه  منابی و تجهیزات کردن جابه جا و لها تمثا و مجسمه ها سرقت سایراسناد، و کتا  صفحات
 پهار  نق یه وسایل روی نشستن وسایل نق یه، سرقت نظیر رفتارهایی که درحالی می شوند  محسو  کتابخانه داخل وندالیستی

 کتابخانه پردیس در اغتشاش و تجمی کتابخانه ها، اموال تخریب و آت  سوزی ایجاد المپ ها، و شیشه ها شکستن ک شد ،

  هستند خارجی وندالیستی رفتارهای های نمونه از شد  کاری چمن های همحوط و ها باغچه تخریب همچنین و
 بههای  کتها  بهه  نسبت را اسپانیا دروالنسیای دانشگاهی کتابخانه یک کاربران از گروهی عکس العمل (در پووهشی2009)2پرز 

 بها  مصاحبه و وندالیسم اثر در دید  آسیب بهای کتا از نمایشگاهی با ایجاد کتابخانه این در   کرد بررسی کتابخانه دید  آسیب

بازدیدکننهدگان   کردنهد   بررسهی  آن مخهر   آثهار  و وندالیسهم  به نسبت را کتابخانه کاربران نظرات ازنمایشگا ، بازدیدکنندگان
نظهارت بیشهتر   » و «جریمه و تنبیه وندال ها »میان آنها از که کردند ارائه کتابخانه در وندالیسم مشکل حل راهکارهایی  برای

 از بیشترین فراوانی برخوردار بود  « کتابداران 
به بررسی یادداشت های موجود در حاشیه کتا  های  (1394)، شهبازمنصوریان،شهباز در پووهشی که با روش کیفی انجام شد 

یافته های پووه  نشان داد  محتهوای کتها       ندکتابخانه عمومی شهید هاشمی نواد شهر ساو  به روش تح یل محتوا پرداخت
 ده پیشهنها نوشته ها شامل چهار مقوله  احساسات، اظهار نظر، پیشنهاد و درخواست است  مقوله بیان احساسات بیشترین و مقول

کمترین فراوانی را به خوداختصاص می دهد  وی نتیجه گرفت که وندال ها بی  از آن که قصد تخریهب داشهته باشهند  قصهد     
 اطالع رسانی داشته اند 

توس  )میرفرهودی، احمدی   یاسوج شهر دبیرستانی دان  آموزان مثثر بر وندالیسم در  بین اجتماعی عوامل پووهشی دیگر در
اجتماعی، سهن   -متغیرهای پایگا  اقتصادی با  ( مورد بررسی قرار گرفت  نتای  نشان داد  گرای  به وندالیسم1391و نیکخوا ، 

 جنسیت رابطه معناداری ندارد  متغیرو جامعه پذیری رابطه معناداری دارد  ولی با 
یسم مورد توجه پووهشگران در زمینهه ههای مخت هف بهود  اسهت  در زمینهه       بررسی پیشینه های موجود، نشان می دهد  وندال

 وندالیسم کتابخانه ای نیز، پووه  هایی انجام شد  است  اما دیدگا  کتابداران ، کمتر مورد توجه پووهشگران قرار گرفته است  
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 روش پژوهش

جامعه پووه  شامل ک یه کتابداران کتابخانه ههای آسهتان قهدس     پووه  حاضر، پیمایشی توصیفی و از نوع کاربردی  است 
 بها اسهتفاد  از  و ادفی سهاد   صنمونه گیری به صورت ت  نفر گزارش شد 140،زمان انجام پووه رضوی است که تعداد آنها در 

 نفراز افراد جامعه پووه  انتخا  شدند  72 جدول مورگان انجام شد  بر این اساس،  تعداد 
رفتارههای وندالیسهمی   مربهو  بهه   سهوال  20سوال جمعیت شناختی و 5پرس  نامه محق  ساخته  با  وری اطالعات،ابزار گردآ

دو نفر از اسهاتید   بود روایی پرسشنامه با استفاد  از نظری برخورد کتابداران با وندال ها هامشاهد  شد  توس  کتابداران و روش 
جهت سنج   پایایی پرسشنامه،  و یک کارشناس ارشد روان شناسی، مورد تائید قرارگرفت  شناسی ع م اطالعات و دان رشته 

به  816/0عددآلفای کرانباخ آن  با محاسبه  نفر از اعضای جامعه که در مطالعه نهایی شرکت نداشتند  توزیی و15بین پرسشنامه 
  دست آمد و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت

 
 پژوهشی یافته ها

درصد( را 7/59نفر)43درصد( را آقایان و تعداد 40)/2نفر 29تعدا  ،کتابخانه مورد پووه   19نفر  کتابداران شاغل در  72از تعداد
درصد( دارای مدرک کارشناسی و تعداد 7/59نفر)43دارای مدرک دیپ م، درصد(3/8نفر)6خانم ها تشکیل می دهند  از این تعداد 

 سال می باشد 3/12هستند  میانگبن سابقه کاری افراد شرکت کنند  در پووه   رک کارشناسی ارشددارای مددرصد(18نفر)13
 

 توسط کتابدارانمشاهده شده  وندالیسیمی انواع رفتارهای -1جدول 

 رفتار مشاهده شده تعداد درصد

 نوشتن مطالب بر روی کتا  63 90

 ای از کتا ، مج ه یا روزنامه بریدن صفحه 46 65

 آسیب رساندن به میز یا صندلی کتابخانه 40 59

 و منابی دیگر جا به جا کردن کتا  ها 37 56

 عدم مشاهد  هیچ کدام از موارد فوق 5 6

 
تقریبا همه  کتابداران کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در دور  کاری خود شاهد بهروز   نشان می دهد1جدول 

 درصهد 46درصد کتابداران نوشتن مطالهب بهر روی کتها ،    90به طوری که  اند  بود در کتابخانه می رفتارهای وندالیس
درصد جا بهه جها   56 و آسیب رساندن به میز یا صندلی کتابخانه درصد،59بریدن صفحه ای از کتا ، مج ه یا روزنامه، 

تاکنون شاهد بروز هیچ کدام از درصد از کتابداران، 6که فق   مشاهد  کرد  اند  در حالیرا کردن کتا  ها و منابی دیگر
مورد مطالعه می توانستند در این پرسه ، بهه بهی  از یهک     رفتارهای وندالیسمی نبود  اند  الزم به ذکر است که افراد

این یافته ها، نشان دهند  باال بودن میزان رفتارهای وندالیسمی در میان مراجعه کننهدگان کتابخانهه   کنند  گزینه اشار 
 رضوی و تنوع این گونه رفتارها از سوی آنهاست های آستان قدس 

با توجه به اهدار و میزان منابی خود، پذیرای طیف وسیعی از افهراد جامعهه    کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی،
هستند  وجود مراجعه کنندگان با شراب  و طیف های متنوع، موجب بروز رفتارها ی متنوع اسهت کهه بهروز رفتارههای     



 
نتیجهه  فهاوت اسهت    از جم ه این رفتارهاست  اما میزان شیوع این گونه رفتارهها، در بهین افهراد مختهف، مت     وندالیسمی

 نشان داد  شد  است 2سنج  میزان شیوع رفتارهای وندالیسمی در جدول 
 

 بر اساس نوع مراجعه کنندگانمشاهده شده توسط کتابداران میزان رفتارهای وندالیسمی  -2جدول 

کتابداران مشاهده  تعداد درصد

 کننده

 نوع مراجعه کنندگان

 جویاندانش 32 4/44

 آموزان دان  19 3/26

 مراجعه کنندگان غیر عضو 12 6/16
 پووهشگران 6 3/8
 کارمندان  2 7/2
 زنان خانه دار 1 3/1

 تعداد کل  72 100

 
 از کتابهداران رفتارههای وندالیسهمی را در    درصد(4/44 نفر)32تعدادشرکت کنند  در پووه ،کتابدار72 تعدادزا 2بر اساس جدول

در درصهد( 3/8نفهر) 6در مراجعهه کننهدگان غیهر عضهو،      درصد(6/16نفر)12، در دان  آموزان ، (درصد3/26نفر)19، دانشجویان
بنهابراین بیشهترین    کتابداران، این رفتارها را در کارمندان و زنان خانه دار مشهاهد  کهرد  انهد    (درصد4نفر)3فق   پووهشگران و

های وندالیسمی در بین کارمندان و زنان خانه دارمشاهد  رفتارهای وندالیسمی دربین  دانشجویان و دان  آموزان وکمترین رفتار
 شد  است  

 
 بر اساس سن  مراجعه کنندگان مشاهده شده توسط کتابداران  میزان رفتارهای وندالیسمی -3جدول 

مراجعه  سن کتابداران مشاهده کننده تعداد درصد

 کنندگان

 سال20تا 15بین  38 7/52

 سال15کمتر از  22 5/30

 سال 25تا 20بین  10 8/13
 سال30تا 25بین  7 7/9
 سال30باالتر از  5 94/6

 تعداد کل 72 100

 
سهنی  گرو  رفتارهای وندالیسمی را در افراد   (درصد7/52 نفر)38  شرکت کنند  در پووه ،کتابدار72 تعدادزا 3بر اساس جدول

 نفهر) 7سهال، 25تها  20 یسهن  گهرو   در افهراد   (درصهد 8/13 نفر )10سال،15در افراد کمتر از  (،درصد5/30 نفر)22سال،20تا 15
سهال  30ایهن رفتارهها را در افهراد دارای سهن بهاالتر از      ( درصد94/6 نفر)5 سال و فق 30تا 25 گرو  سنیدر افراد  (درصد7/9



 
ارههای  کمتهرین رفت  سهال و 20بنابراین بیشترین رفتارههای وندالیسهمی دربهین مراجعهه کننهدگان کمتهر از        مشاهد  کرد  اند 

 سال مشاهد  شد  است  30وندالیسمی در بین افراد دارای سنی باالتر از 
برخورد مناسب کتابداران با وندال هها، مهی توانهد     دخالت دارند  بروز رفتارهای وندالیسمی عوامل مخت فی در با توجه به این که

ندال ها در کتابخانهه ههای وابسهته    وبرخورد با  به بررسی شیو  های4جدول ه  این گونه رفتارها گردد منجر به افزای  یا کا
 آستان قدس رضوی می پردازد 

 برخورد کتابداران با وندالیسم کتابخانه ای روش های -4جدول 

 نوع برخورد تعداد درصد

 ایجاد محدودیت در استفاد  از کتابخانه 28 8/38

 جریمه نقدی 17 6/23

 باطل کردن کارت عضویت 14 4/19

 گزارش به مقام مافوق 12 6/16

 تذکر و نصیحت 11 2/15

 تعداد کل  72 100

 
کتابداران کتابخانه های وابسته، برخوردهای مخت فی در واکن  به رفتارهای وندالیسهمی از خهود    4بر اساس یافته های جدول 

کهه در صهورت    کرد  انهد  شرکت کنند  در پووه ، اعالم از کتابداران  (درصد8/38 نفر)28تعداد نشان می دهند  به طوری که
به جریمه  (درصد6/23نفر)17تعدادمبادرت به ایجاد محدودیت در استفاد  از کتابخانه می کنند  مواجهه با رفتارهای وندالیسمی، 

رش بهه مهافوق   گهزا (درصد6/16نفر)12در حالی که، 17به باطل کردن کارت عضویت، می پردازند   (صددر4/19نفر)14نقدی و 
 افراد، تذکر و نصیحت را در صورت بروز رفتارهای وندالیسمی موثر دانسته اند  (درصد2/15نفر)11و
 

 نتیجه گیریبحث و 
کتابداران در طول دور  کاری خود، شاهد بروز رفتارهای وندالیسمی بهود    که اغ ب ستاین ا نگراپووه  بی یافته های بررسی

رفتار های وندالیسمسی مشاهد  شد  توس  کتابداران به ترتیب فراوانی، عبارتنداز  نوشتن مطالهب بهر روی کتها ، بریهدن      اند 
صفحه یا بخشی از کتا ، مج ه  یا روزنامه، آسیب رساندن به میز یا صندلی کتابخانه و جا به جا کردن کتا  ها و منابی دیگهر،  

 تخریهب  را رفتارهایی نظیر داخل کتابخانه وندالیستی کتابخانه ای در رفتارهای مهمترین  ( نیز،2013) چاوان و داکنه گیدکار،

 کهردن  جابهه جها   و هالتمثا و مجسمه ها سرقت سایراسناد، و کتا  صفحات خ  خ  با سروصدا ایجاد صندلی ها، و میزها

ارزیهابی   نوشته شد  توس  اعضای کتابخانه، مهورد محتوای مطالب  ( نیز،1394دانستنند  در پووه  شهباز ) تجهیزات کتابخانه
  قرار گرفت 

بررسی مشاهد  رفتار وندالیسمی در گرو  های مخت ف عضو در کتابخانه نشان می دهد  بیشهترین رفتهار وندالیسهمی در میهان     
سهنی بیشهترین    دانشجویان و کمترین آن در میان کارمندان و زنان خانه دار مشهاهد  شهد  اسهت  همچنهین از نظهر فراوانهی      

سا ل مشاهد  شد  30سال و کمترین آن در بین افراد دارای سن باالتر از 20تا 15رفتارهای وندالیسمی در افراد دارای سن بین 
(که متغیر سن را در گهرای  بهه سهن مهوثر دانسهتند       1391) میرفرهودی، احمدی و نیکخوا  است  این نتای  با نتای  پووه 

 همراستاست  



 
کتابداران با رفتارهای وندالیسمی نشان می دهد   کتابداران، رفتار نسبتا مالیم و قابل انعطافی در برخورد باوندال ها  نوع برخورد

داشته اند  اما نبود مقررات و دستورالعمل های صریح ، در زمینه برخوردبا این پدید  اجتماعی موجب اختالر در نوع رفتارهها و  
منابی آسهیب دیهد  در    (بازدیدکنندگان 2009و این در حالی است که پووه ) پرز، ن بود  استبرخوردهای متفاوت در کتابدارا

 کتابخانهه  در وندالیسهم  مشکل حل برای « نظارت بیشتر کتابداران » و «جریمه و تنبیه وندال ها »نظیر راهکارهاییکتابخانه، 

 بیشتر و نظارت بیشتراز جانب کتابداران هستند نشان می دهد  مراجعه کنندگان خواستار شدت عمل  که کردند ارائه
بی کتابخانه از سویی و ج وگیری از بروز رفتارههای وندالیسهمی در جامعهه، بهه نظهر مهی آیهد         ابا توجه به اهمیت حفاظت از من

بخانه ای با تکیهه  عوامل بررفتارهای وندالیسمی و  تدوین مقررات مناسب در برخورد با وندالیسم کتاشناسایی کتابداران، نیازمند 
   بر اصول روان شناسی و جامعه شناسی هستند 

 

 هاپیشنهاد

پیشنهاد می شود  کتابداران با قرار دادن برگه ای به با توجه به نتای  پووه  مبنی بر فراوانی نوشتن مطالب بر روی کتا  ها، 
 ناشی از نوشتن مطالب، محافظت کنند ایجاد فضایی برای نوشتن مطالب، بپردازند  تا کتا  ها را از آسیب های 

برگزاری نمایشگا  کتا  ها و منابی آسیب دید  کتابخانه و نظرخواهی از مراجعه کنندگان در مورد پدید  وندالیسهم، مهی توانهد    
 مراجعه کنندگان را با آثار و عواقب این گونه رفتارها آشنا کند 

بهتر  ن کاربرانبرای آگا  نمودن و دان  آموزان و گرو  های سنی کمتر، اشجویبا توجه به میزان فراوانی این رفتارها در بین دان
در دور  ای کوتا  او را با قوانین و مقررات استفاد  از کتابخانه و شرای  امانت منابی  کتابخانه پی  از پذیرش عضویت فرداست 

  و خصوصا جریمه ها آشنا سازد 
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