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بازتاب وندالیسم کتابخانه ای 

در کتاب نوشته ها
سیام شهباز | یزدان منصوریان | افسانه شهباز

چڪیده

هدف: بررسی یادداشت های موجود در حاشیه کتاب های کتابخانه  ای 
عمومی - که شکلی متداول از وندالیسم است- انجام شده است. 

روش/ رویكرد: پژوهش حارض با رویكرد كیفی انجام شده و منونه 
مورد بررسی گزیده ای از کتاب های کتابخانه شهید هاشمی نژاد 
ساوه است که از این وندالیسم آسیب دیده بودند. با بهره گیری از 
روش منونه گیری هدفمند، 140 مورد از کتاب نوشته ها انتخاب و به 

روش تحلیل محتوای ترکیبی بررسی شدند. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، محتوای کتاب نوشته ها 
شامل 4 مقوله اصلی "بیان احساسات"، "اظهارنظر"، "پیشنهاد" 
و "درخواست" است. مقوله "بیان احساسات" بیشرتین و مقوله 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  فراوانی  کمرتین  "درخواست" 
کتاب  حاشیه  در  که  خوانندگانی  اغلب  نتایج،  این  براساس 
یادداشت نوشته اند، بیش از قصد تخریب، هدف اطالع رسانی 
داشته اند. ضمناً بررسی یادداشت های آنان نشان می دهد نگرش 
آنان به زندگی )حداقل در زمان نوشنت یادداشت(، نوعی نگرش 
منفی بوده که عمدتاً با احساس غم و اندوه همراه بوده است. 
همچنین امیدواری به زندگی نویسندگان این یادداشت ها نیز در 
سطح پایینی به نظر می رسد. افرادی که به نوشنت یادداشت در 
حاشیه کتاب متایل نشان داده اند در اغلب موارد، احساساتی نظیر 
شکست در روابط عاطفی و پشیامنی از عشق را تجربه کرده اند. 

نتیجه گیری: کتابداران می توانند در فرایند مجموعه سازی منابع 
در کتابخانه های عمومی به آثار الهام بخش توجه بیشرتی منایند. 
آثاری نظیر زندگینامه ها و آثاری که به تقویت نشاط و روحیه 

افراد کمک می کنند.
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بازتاب وندالیسم کتابخانه ای 
در کتاب نوشته ها

دریافت: 1392/01/18    پذیرش:  1393/07/15

مقدمه
وندالیسم4 یا تخریب گرایی نمونه ای از ناهنجاری های اجتماعی و به معنی داشتن نوعی روحیه 
بیمارگونه است که فرد را به تخریب آگاهانه محیط  زیست، اموال عمومی، ابنیه تاریخی، آثار 
باستانی و فرهنگی، و مصادیقی از این قبیل تشویق می کند )ژانورن، 1367؛ کلینارد5، 1975؛ 

کالرک6، 1991 به نقل از محسنی تبریزی، 1383(.
کلینارد )1975( وندالیسم را تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به صورتی مداوم و 
مکرر تعریف می کند. در تعریفی دیگر، کالرک )1991( وندالیسم را تخریب آگاهانه، ارادی 
و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی می داند. ژانورن )1367( نیز وندالیسم 
را نوعی روحیه بیمارگونه تعریف می کند که به تخریب تأسیسات عمومی نظیر تلفن های 
عمومی، صندلی اتوبوس های شهری، مترو و ترن های مسافربری و باجه های پست و تلگراف 

و نظایر آن تمایل دارد )محسنی تبریزی، 1383(.
وندالیسم از واژه وندال7 گرفته شده است8. فرهنگ آکسفورد )1992(، وندالیسم را 
رفتار ویژه وندال ها تعریف می کند. وندال ها افرادی هستند که با رغبت، آثار هنری عمومی و 

خصوصی را از بین می برند و زیبایی طبیعت را خراب می کنند.
 تخریب اموال عمومی نوعی انتقام جویی در برابر کمبود های رفاهی و اجتماعی است که 
افراد انتظار دارند. بنابراین، وقتی رفاه اجتماعی و خدماتی ضعیف است، افراد جامعه خود را 
برای حفظ آنچه اموال عمومی نامیده می شود مسئول نمی دانند )مقصودی و بنی فاطمه، 1383(.

سیام شهباز  1  | یزدان منصوریان2 | افسانه شهباز3

1. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی و 

کتابدار کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد ساوه، 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور

shahbaz65@gmail.com 

2. دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه خوارزمی

y.mansourian@gmail.com 

3. کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی و دبیر زبان 

انگلیسی اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه 

)استان مرکزی( 

a84_shahbaz@yahoo.com 

4. Vandalism

5. Clinard

6. Clarke

7. vandal

8. وندال نام یکی از اقوام ژرمن- اسالو است که 

در قرن پنجم میالدی در مناطق فرانسه و اسپانیای 

امروزی زندگی می کردند. وندال ها مردمی جنگجو 

و مهاجم بودند که دامئاً به رسزمین های اطراف خود 

حمله می کردند و آبادی های آنان را تخریب می کردند 

تا جایی که به غارتگری، وحشی گری و خرابکاری 

مشهور شدند. به همین دلیل بعد ها برای نام گذاری 

اعامل خرابکارانه از واژه وندالیسم استفاده شد 

)ژانورن، 1367، نقل در فتحی و محمدی، 1390(.
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از دیگر نمونه های جدیدتر پدیده وندالیسم، وندالیسم اینترنتی است. وندالیسم اینترنتی 
به معنی خرابکاری و ایجاد مشکالت فنی نظیر هک در وب سایت ها و مراکز داده است. 
وندالیسم اینترنتی می تواند علت هایی نظیر سرگرمی، کنجکاوی های شخصی، مسائل سیاسی 

و یا حتی نژادی و مذهبی داشته باشد  )ویکی پدیا(.
در حوزه سبب شناسی وندالیسم در جامعه، اغلب صاحب نظران معتقدند این پدیده، 
علت واحدی ندارد. جامعه شناسان علت رفتار های بزهکارانه را ساختار های اجتماعی و 
فرهنگی دانسته اند؛ درحالی که روان شناسان، و به ویژه روانکاوان، آن را معلول عوامل روانی 
و خلق و خوی افراد می دانند. گروه سوم از صاحب نظران این حوزه روان شناسان اجتماعی 
هستند که معتقدند فرد و جامعه، هر دو بر جریانات رفتاری مؤثر هستند )محسنی تبریزی، 

1379؛ فتحی و محمدی، 1390(.
کالرک عوامل مؤثر در بروز رفتار های وندالیستی را به 8 گروه تقسیم می کند. این 
گروه ها عبارتند از: تجارب نخستین دوران کودکی؛ توارث؛ شکل گیری شخصیت بزهکار؛ 
عوامل شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی؛ شرایط و وضعیت فعلی فرد؛ بحران ها و وقایع که 
به احساس کسالت، درماندگی، افسردگی و خشم فرد منجر می شوند؛ شرایط، موقعیت ها و 
وضعیت های خاص1 مثل خیابان های مناطق فقیرنشین، مکان های فاقد گشت پلیس، مکان های 
مخروبه و متروک و غیره؛ جریان های شناختی و ادراکی و نیز حاالت و وضعیت های انگیزشی 

فرد )محسنی تبریزی، 1383، نقل در میرفردی، احمدی و نیکخواه، 1391(.
هوبر یکی دیگر از محققانی است که زمینه  تحقیق او بررسی وندالیسم در وسایل 
حمل و نقل عمومی اروپا بوده است. براساس نظر هوبر، عوامل متعددی در بروز رفتار های 
وندالیستی مؤثر هستند، اما شایع ترین آنها جلب توجه به واسطه کمبود محبت، خودخواهی، 
احساس عدم تعلق به وسایل نقلیه خودکار، احساس خودباختگی، حس انتقام جویی و 
داشتن شخصیت ضد اجتماعی است )محسنی تبریزی، 1383 به نقل از میرفردی، احمدی و 

نیکخواه، 1391( مطابق الگو.
پرفسور موزر معتقد است احساس اجحاف و احساس ناکامی یا همان احساس عدم 
موفقیت در کار، دو انگیزه مهم در خرابکاری و رفتار های ویران گرانه هستند )محسنی تبریزی، 

1383 به نقل از میرفردی، احمدی و نیکخواه، 1391(.
براساس یافته های پژوهش های پیشین، اغلب وندال ها در گروه جنسی مذکر قرار دارند. 
وندالیسم در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است و اغلب وندال ها از نظر تحصیلی 
در گروه افراد ناموفق بوده اند. اگرچه رفتار وندالیستیک در هر سنی ممکن است از افراد سر 
Specific situations .1بزند اما بیشترین آمار مرتکبین به وندالیسم در گروه سنی جوانان 10 - 25 سال بوده است 

بازتاب وندالیسم کتابخانه ای
 در کتاب نوشته ها
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)داوری عهد، 1383، نقل در قاسمی، 1388(. از دیگر ویژگی های افراد وندال این است که 
آنها اعمال خود را به منزله تفریح و کاری هیجان انگیز می دانند به این معنی که معتقدند اعمال 
آنها نوعی شوخی و مزاح و یا شیطنت است؛ به همین دلیل دیدن یک شیشه شکسته بدون 
وجود هیچ احساس اجحافی، فرد را به شکستن سایر شیشه ها ترغیب می کند. این پدیده که 
در روان شناسی به پدیده گلوله برفی معروف است باعث می شود افراد بدون آنکه به عواقب 

کار خود بیاندیشند کار دیگران را تکرار کنند )محسنی تبریزی، 1379(.
کتابخانه نهادی اجتماعی  است که در تعامل مستقیم با افراد و قشر های مختلف جامعه 
قرار دارد و به دلیِل همین تعامل، ناگزیر از رویارویی با پدیده های مختلف اجتماعی است. 
وندالیسم کتابخانه ای1 بخشی از پدیده وندالیسم است که آسیب رساندن به اموال و منابع 

کتابخانه ها به وسیله کاربران از نتایج بارز آن است. 
در میان مصادیق گوناگون وندالیسم کتابخانه ای، کتاب نوشته ها یا همان یادداشت هایی 
که توسط خوانندگان در حاشیه کتاب ها نوشته می شوند از اهمیت خاصی برخوردارند. این 
یادداشت ها از یک سو زیبایی کتاب را از بین می برند و باعث فرسودگی آن می شوند و از 
سویی دیگر ردپایی از افکار، نظرات، دیدگاه ها و نیازهای جامعه مخاطبان کتابخانه محسوب 
می شوند که بررسی آنها می تواند راهنمای خوبی برای کتابداران و مطالعات کتابخانه ای باشد.
کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعی با رسالت های آموزشی و اجتماعی خود می تواند 

ازجمله  نهاد های تأثیرگذار جامعه در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری باشد.
بررسی و تحلیل محتوای ترکیبی یادداشت های خوانندگان در حاشیه کتاب ها که 
مسئله اصلی این پژوهش است و در این مقاله برای آنها از لفظ "کتاب نوشته ها" استفاده شده 
است از دو جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه با بررسی این کتاب نوشته ها محتوای اصلی 
یادداشت های خوانندگان کشف می شود و می توان زوایای گوناگون آن را بررسی کرد و 
دوم آن که مطالعه این کتاب نوشته ها می تواند تا حدود زیادی گویای ویژگی های روحی و 

شخصیتی وندال های کتابخانه باشد.
پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه وندالیسم به دو دسته  عمده تقسیم می شوند: دسته  
اول از این مطالعات، پژوهش هایی هستند که به بررسی عوامل مؤثر بر وقوع پدیده وندالیسم 
پرداخته اند. این مطالعات با آزمون فرضیه های مختلف به بررسی نقش متغیر هایی مانند سن، 
جنس، میزان تحصیالت، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، عوامل شخصیتی و مانند آن در 
گروه های مختلف پرداخته اند. به عنوان نمونه، حیدری و پارسامهر )1391( در پژوهشي به 
بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز پرداخته اند. در 
پژوهشي دیگر؛ قاسمی، ذواالکتاف و نورعلی وند )1388( به بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم و   1. Llibrary Vandalism

سیما شهباز 
یزدان منصوریان | افسانه شهباز
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اوباشگری در ورزش فوتبال پرداخته اند. از دیگر پژوهش هاي انجام شده در این گروه، پژوهش 
محسنی تبریزی )1379( است که به بررسی علل وندالیسم در تهران و راه های پیشگیری و درمان 
آن پرداخته است. میرفردی، احمدی و نیکخواه )1391( نیز در پژوهشی عوامل اجتماعی مؤثر بر 

گرایش به وندالیسم را در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج بررسی کرده اند. 
مارش و همکاران1  در دانشگاه آکسفورد با استفاده از تحقیقات میدانی و مشاهده ای به بررسی 
خشونت هواداران فوتبال در ورزشگاه ها پرداختند. مطالعات و بررسی هایی نیز درباره کارهای 
تخریبی، تجاوزگری و سنگ پرانی به حریم راه آهن، توسط مؤسسه جرم  شناسی استرالیا انجام شده 
است. از آن جمله می توان به بررسی وندالیسم و کشیدن تصاویر و نقاشی، یادگاری نویسی و مانند 
آن روی وسایل حمل ونقل عمومی )راه آهن( که توسط ویلسون و هیلی2  در سال 1987 میالدی 

صورت گرفته است اشاره کرد )نقل در میرفردی، احمدی و نیکخواه، 1391(.
دسته  دوم از مطالعات انجام شده در حوزه وندالیسم شامل پژوهش هایي می شود که به 
بررسی اشیاء و ابنیه تخریب شده توسط وندال ها پرداخته اند. تحلیل محتوای دیوارنویسی ها از 
نمونه های رایج این مطالعات است. به عنوان نمونه، مقصودی و بنی فاطمه )1383( در پژوهشي 

به تحلیل محتوای دیوارنویسی های کالس های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته اند.
اما حوزه وندالیسم کتابخانه ای بخشی از مطالعات وندالیسم است که به طور خاص 
به بررسی پدیده وندالیسم در کتابخانه ها و وجوه مختلف آن می پردازد. طبق جستجو های 
نگارندگان، پژوهشي که به طور خاص به تحلیل محتوای یادداشت های خوانندگان در حاشیه 
کتاب های کتابخانه پرداخته باشد یافت نشد. اما مطالعاتی در خارج از کشور پیرامون این 

موضوع انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره می شود: 
گیدکار، داکنه و چاوان3 )2013( در پژوهشی با کشف مهم ترین رفتارهای وندالیستیک 
کتابخانه ای، این رفتارها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می کنند. رفتارهای داخل 
کتابخانه نظیر تخریب میزها و صندلی ها، ایجاد سروصدا با خش خش صفحات کتاب و سایر 
اسناد، سرقت مجسمه ها و تمثال ها، و جابه جا کردن تجهیزات کتابخانه از مهم ترین رفتارهای 
وندالیستی داخل کتابخانه محسوب می شوند؛ درحالی  که رفتارهایی نظیر سرقت وسایل 
نقلیه، نشستن روی وسایل نقلیه پارک شده، شکستن شیشه ها و المپ ها، ایجاد آتش سوزی و 
تخریب اموال کتابخانه ها، تجمع و اغتشاش در پردیس کتابخانه و همچنین تخریب باغچه ها 

و محوطه های چمن کاری شده از نمونه های رفتارهای وندالیستی خارجی هستند.
در مقاله ای دیگر هارت4 )2005(، با تأکید بر این نکته که حفاظت و نگهداری از مجموعه 
کتابخانه ها یکی از مسئولیت های کتابداران محسوب می شود به دسته بندی موضوعات وندالیسم 
کتابخانه ای می پردازد. نتایج تحقیق وی نشان می دهد موضوعاتی نظیر گرایش های جنسی منفی، 

1. Marsh et al.

2. Wilson and Healy

3. Gadekar, Dhakne and Chavan

4. Hart
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مسائل مذهبی و نژادپرستی از بیشترین بسامد برخوردار بوده اند. هارت معتقد است با راهبردهایی 
نظیر ایجاد موانع برای خرابکاری وندال ها، کنترل دسترسی، دورکردن عمدی متخلفان از رفتارهای 
خرابکارانه، زیرنظرداشتن و بررسی کردن مستمر، از بین بردن انگیزه  های تخریب، تنظیم قوانین 
مدّون و عدم دسترسی بالقوه وندال ها به هدف های خرابکارانه می توان به پیشگیری از پدیده 

وندالیسم پرداخت )به نقل از گلدستین1، 1996 و لینکلن2، 1989(.
پِرِز3 )2009( در پژوهشی عکس العمل گروهی از کاربران یک کتابخانه دانشگاهی در 
والنسیای اسپانیا را نسبت به کتاب های آسیب دیده کتابخانه بررسی کرد. در این کتابخانه با 
ایجاد نمایشگاهی از کتاب های آسیب دیده در اثر وندالیسم و مصاحبه با بازدید کنندگان از 
نمایشگاه، نظرات کاربران کتابخانه را نسبت به وندالیسم و آثار مخرب آن بررسی کردند. 
بازدیدکنندگان راهکارهایی برای حل مشکل وندالیسم در کتابخانه ارائه کردند که از میان 
آنها "جریمه و تنبیه وندال ها" و "نظارت بیشتر کتابداران" از بیشترین فراوانی برخوردار بودند.

پژوهش دیگر، به نتایج اجرای طرحی ابتکاری در کتابخانه عمومی سان فرانسیسکو 
مربوط می شود. در سال 2001 از کتاب های آسیب دیده کتابخانه با موضوع "گرایش های 
جنسی" نمایشگاهی باعنوان "وندالیسم معکوس" برپا شد. شرکت کنندگان در این نمایشگاه با 
ساخت آثار هنری از کتاب های صدمه دیده پیام ها و نظرات خود را منتقل کردند. یک سوم از 
شرکت کنندگان با آثار هنری خود انگیزه های منفی و خشم وندال ها را توصیف کردند. حدود 
40 درصد از هنرمندان آثار هنری ویژه ای با موضوع تبدیل خشم و خسارت به جمالت و 
اظهارنظرهای مثبت، تولید آثار هنری و یا تالش در جهت بهبود وضعیت روانی وندال ها ارائه 
کردند. گروهی از هنرمندان، آزادی بیان، تشابه و همگونی انسان ها و گرایش های جنسی منفی 

را تأیید و گروهی دیگر آن را نفی کردند )اُگینز4  2007(.
باتوجه به سابقه نه چندان زیاد پژوهش هاي انجام شده در حوزه  وندالیسم کتابخانه ای در 
ایران و جهان بهتر است از رویکرد کیفی برای انجام پژوهش در این حوزه استفاده شود. به 
همین دلیل، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی طراحی و اجرا شد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:
دیدگاه  خوانندگان درباره کتاب ها، چگونه در یادداشت هایی که در این آثار می نویسند 

منعکس می شود؛ و 
ردپایی که خوانندگان در یادداشت های خود در کتاب ها به جا می گذارند شامل چه 

مفاهیمی است؟

روش شناسی 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از 

1. Goldstein

2. Lincoln

3. Perez

4. Oggins
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روش مشاهده استفاده شد. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، گزیده ای از کتاب هایی 
که دارای یادداشتی از خوانندگان بودند انتخاب شدند و تا رسیدن داده ها به حالت اشباع این 
فرایند ادامه یافت. پس از حذف یادداشت های بسیار کوتاه و فاقد معنی، درمجموع تعداد 140 
نمونه یادداشت، از 49 کتاب انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای ترکیبی، 

مفاهیم موجود در یادداشت ها استخراج و طبقه بندی شدند.
 این تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی انجام شده است؛ به این معنی که محققان در 
گام های ابتدایی پژوهش هیچ گونه فرضیه و چارچوب از پیش تعیین شده ای در ذهن نداشتند 

و صرفاً به شناسایی مقوله ها و مؤلفه های موجود در داده ها پرداخته اند.
 

یافته ها
دیدگاه های آزاد خوانندگان در یادداشت های آنان شامل 4 مقوله اصلی است. این مقوله ها 

عبارتند از:
1. بیان احساسات: بازتابی از احساسات خوانندگان در هنگام مطالعه کتاب؛

2. اظهار نظر: انعکاسی از دیدگاه های خوانندگان در رابطه با موضوعات مختلف؛

3. پیشنهاد: رد پایی از توصیه های خوانندگان به خوانندگان بعدی کتاب ها؛

4. درخواست: مجموعه ای از تمایالت و درخواست های خوانندگان از خوانندگان بعدی 

کتاب ها؛
مقوله نخست بیان احساسات است. در این مقوله، خوانندگان نظرات خود را در قالب 
مقوله های فرعی عشق، زندگی، گرایش های مذهبی، گرایش های ورزشی، اعتراض، گرایش های 
جنسی، تشکر، آرزو، اهدای کتاب، تمسخر، نصیحت و اندرز و سرگرمی ابراز کرده اند. مقوله 
بیان احساسات با فراوانی 50/83 درصد، بیشترین فراوانی را در میان مقوله های اصلی داشته 

است. نمونه هایی از یادداشت های مرتبط با مقوله بیان احساسات در جدول 1 آمده است.

جدول 1. منونه هایی از بیان احساسات منعکس شده در یادداشت های خوانندگان

مقوله اصلی
مقوله های 

فرعی
منونه برگزیده

بیان احساسات

عشق
یک روز عشقت رو دزدیدم و برای اینکه جای مطمئنی داشته باشه آن را در قلبم پنهان کردم غافل از 

اینکه روزی برای پس گرفنت عشقت قلبم را خواهی کشت.

زندگی

خیلی تلخ... آدمک آخر دنیاست بخند. آدمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که تو را عاشق 

کرد، شوخی کاغذی ماست بخند، آدمک خل نشوی گریه کنی، کل دنیا رساب است بخند. آن خدایی که 

بزرگش خواندی، بخدا مثل تو تنهاست بخند... ترنم امضا

بازتاب وندالیسم کتابخانه ای
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مقوله دوم اظهار نظر است. مقوله های فرعی استخراج شده از این مقوله عبارتند از: تأیید 
کتاب، رد کتاب، نقد کتاب، اصالح کتاب، توصیف کتاب، و مقایسه کتاب با آثار مشابه. مقوله 
اظهارنظر با فراوانی 35/19 درصد، از نظر تعدد تکرار در دومین رتبه قرار دارد. نمونه هایی از 

یادداشت های مرتبط با این مقوله در جدول 2 آمده است.

جدول 2. منونه هایی از اظهارنظر های منعکس شده در یادداشت های خوانندگان

منونه برگزیدهمقوله های فرعیمقوله اصلی

بیان  احساسات

آرزوی من سالمتی شام عزیزان است. با آرزوی ساعتی خوش بر شامآرزو

افتادگی آموز اگر طالب فیضی  هرگز آب نخورد زمینی که باالست. امضانصیحت و اندرز

کتاب بسیار خوبی بود از نویسنده این کتاب ممنونم رسگرمی خوبی در اوقات فراغتم بود.تشکر

این کتاب خیلی بد است هیچ کس آن را نخواند ... )نام نویسنده کتاب( بهرت است اصالً کتاب ننویسی.اعرتاض

گرایش های 

جنسی
9, 6, 43,45,257  safahate por mokhatab

گرایش های 

ورزشی
به افتخار هر چی پرسپولیسیه امضا

گرایش های 

مذهبی
یا حسین )7( این جامه سیاه فلک در عزای کیست؟ حمید امضا

تقدیمی ... به کتابخانه ...اهدای کتاب

بابا لفظ قلم!! )این عبارت خطاب به نظر خواننده قبلی نوشته شده است(متسخر

بازنویسی عنوان کتاب با ماژیک )شبیه مترین خطاطی(رسگرمی

منونه برگزیدهمقوله های فرعیمقوله اصلی

اظهارنظر

خیلی خیلی زیبا بود از خوندنش به وجد اومدم.تأیید کتاب

خیلی بیخوده و اصالً به درد خوندن منیخورهرد کتاب

نقد کتاب
کتاب خوبی است ولی غلط امالیی زیاد دارد همینطور اشتباه در اسامی و گسیختگی جمالت 

و در بعضی مواقع تناقض.

اصالح کتاب

)صفحه قبل از رشوع داستان کتاب نوشته شده است: در دایره قسمت، ما نقطه تسلیمیم/ 

لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی، مخاطب باالی تسلیمیم نوشته است: ( پرگاریم 

)و باالی اندیشی نوشته است:( بنامیی

توصیف کتاب
در انتخاب این کتاب تکیه بر اسم آن نکنید )نام کتاب تکیه بر باد است( کتابی جنایی است که 

داستان آن را قبلها از تلویزیون دیدهایم. به صفحه آخر کتاب مراجعه کنید. 85/9/6

خیلی قشنگ بود حتاًم بخونید ولی باز هم ... )نام یک رمان ایرانی( منیشه. سپیدهمقایسه کتاب
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سومین مقوله، مقوله پیشنهاد است. این مقوله با میزان فراوانی 73/ 11 درصد در رتبه 
سوم قرار دارد. مقوله پیشنهاد نیز مانند دو مقوله دیگر شامل مقوله هایی فرعی است که از 
یادداشت های خوانندگان استخراج شده است. این مقوله ها عبارتند از: پیشنهاد در رابطه با 
خواندن کتاب، پیشنهاد در رابطه با نخواندن کتاب و پیشنهاد در رابطه با سایر موضوعات. 

نمونه هایی از یادداشت های مرتبط با این مقوله در جدول 3 آمده است.

جدول 3. منونه هایی از پیشنهاد های منعکس شده در یادداشت های خوانندگان

مقوله چهارم، درخواست است. در نتیجه تحلیل محتوای ترکیبی کتاب نوشته ها، مفاهیمی 
نظیر درخواست مراقبت از کتاب، درخواست تحویل به موقع کتاب و درخواست دعا از 
خوانندگان بعدی کتاب ها، از مقوله چهارم استخراج شدند. نمونه هایی از یادداشت های مرتبط 

با مقوله درخواست در جدول 4 آمده است.

جدول 4. منونه هایی از درخواست های منعکس شده در یادداشت های خوانندگان

همان طور که گفته شد، مقوله بیان احساسات با بیشترین فراوانی و تنوع موضوعی 
موجود در مفاهیم طبقه بندی شده، در درجه نخست اهمیت قرار دارد. به منظور بررسی های 

منونه برگزیدهمقوله های فرعیمقوله اصلی

پیشنهاد

پیشنهاد درباره خواندن کتاب
خوندن این کتاب را به شام توصیه می کنم بهرتین کتابی است که قابل 

خوندنه. نخونی از دستش میدی ها!!! از ما گفنت بود.

پیشنهاد درباره نخواندن کتاب
کتاب واقعا مسخرهای بود اصالً این کتاب را بر ندارید به توصیه های 

ما گوش کنید. امضا

هر وقت دلت گرفت سوره عرص رو بخون.پیشنهاد درباره سایر موضوعات

منونه برگزیدهمفاهیممقوله اصلی

درخواست

لطفاً کتابا رو پاره و خط خطی نکنید.درخواست مراقبت از کتاب

تو رو خدا کتابا رو بهموقع بیارید ما کنکور داریم.درخواست تحویل به موقع کتاب

تو رو خدا برا من دعا کنید.درخواست دعا
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دقیق تر، فراوانی مفاهیم موجود در مقوله بیان احساسات در نمودار 1 ترسیم شده است: 

 
منودار 1. میزان فراوانی مفاهیم مختلف در مقوله بیان احساسات

باتوجه به نمودار 1، مقوله عشق بیشترین میزان فراوانی را در میان مقوله های فرعی 
استخراج شده از مقوله بیان احساسات داراست. مقوله عشق شامل مفاهیمی مانند نتیجه عشق، 
ابراز عشق و کیفیت عشق است. نتیجه عشق بیشترین و کیفیت عشق کمترین فراوانی را 

داشته است.
بعد از عشق، مقوله زندگی با 21 مرتبه تکرار در رتبه دومِ بیشترین فراوانی هاست. مقوله 
زندگی به دو دسته کلی نگرش مثبت به زندگی و نگرش منفی به زندگی تقسیم می شود. در 
نگرش مثبت به زندگی با مفاهیمی مانند تالش، ارزش های اخالقی و زیبایی زندگی روبه رو 
می شویم در حالی  که مفاهیم موجود در نگرش منفی به زندگی در مفاهیمی از قبیل شکایت 
از روزگار، گالیه از سرنوشت، حسرت خوردن برای زمان ازدست رفته و دوری و جدایی 
خالصه می شود. نکته قابل توجه در میزان فراوانی این دو دسته مفاهیم مثبت و منفی این است 
که فراوانی مقوله زندگی با نگرش منفی بیش از سه برابر فراوانی مقوله زندگی با نگرش مثبت 
است. طبق آمار به دست آمده از نتایج تحلیل محتوای ترکیبی کتاب نوشته ها، مفهوم زندگی با 
نگرش منفی در 16 مورد دیده شده است و این در حالی است که مفهوم زندگی با نگرش 

مثبت تنها در 5 مورد مشاهده شده است.
گرایش های مذهبی، گرایش های ورزشی و اعتراض با کاهشی قابل مالحظه نسبت 
به مقوله های عشق و زندگی، هرکدام تنها در 7 مورد از مجموعه داده ها یافت شدند. مقوله 
گرایش های مذهبی شامل مفاهیمی نظیر خدا، نماز، عشق و ارادت به ائمه اطهار)ع( و نگارش 
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حدیث و جمالت مذهبی بود. مفاهیم موجود در مقوله گرایش های ورزشی نیز با موضوعاتی 
از قبیل عالقه به ورزش فوتبال، عالقه به تیم فوتبال معروف و همچنین ابراز عالقه به 

فوتبالیست های مشهور همراه بوده است.
از دیگر مقوله های قابل توجه، مقوله اعتراض است. در یادداشت های مرتبط با این 
مقوله، 3 مفهوم مهم مشاهده شد. این مفاهیم عبارتند از: اعتراض به نویسنده کتاب، اعتراض 
به نظرات و یادداشت های خوانندگان قبلی و نیز اعتراض به سیاست مجموعه سازی کتابخانه. 
اما در نقطه مقابل مقوله اعتراض، مقوله تشکر مشاهده شد که تنها مفهوم موجود در این مقوله، 

مفهوم تشکر از نویسنده کتاب بود.
مقوله آرزو از دیگر مقوله های مرتبط با بیان احساسات است. این مقوله نیز همانند مقوله 
زندگی به دو دسته کلی آرزو با نگرش مثبت و نیز آرزو با نگرش منفی تقسیم می شود. 

درمجموع، 2 آرزو با نگرش مثبت و 1 آرزو با نگرش منفی مشاهده شد.
از دیگر مقوله های مشاهده شده در مجموعه داده ها مقوله گرایش های جنسی است. این 
مقوله تنها در کتاب های داستانی عاشقانه دیده شد و تنها مفهوم مشاهده شده در این مقوله، 
مفهوم عالقه به توصیف روابط بین دو جنس مخالف بود. به طوری که شماره صفحه هایی از 
کتاب که موضوع مطالب آن  صفحه ها توصیف روابط آنان بود، به عنوان صفحه های پرمخاطب 

معرفی شده بودند.
مقوله اهدای کتاب و تمسخر با فراوانی 3 مورد مشاهده شدند. مقوله تمسخر شامل 
مفاهیمی نظیر تمسخر خوانندگان قبلی و یا محتوای کتاب مورد نظر بود. مقوله اهدای کتاب 
نیز به دو دسته کلی تقسیم می شود. گروهی از اهداکنندگان با نام و امضای خود کتاب 
موردنظر را به کتابخانه تقدیم کرده بودند و گروهی دیگر بدون ذکر نام و امضا کتابشان را 

تقدیم کرده بودند.
اما کمترین میزان فراوانی در دو مقوله نصیحت و اندرز و سرگرمی دیده شد که با 
فراوانی تنها 2 مورد جزو مقوله هایی با اهمیت کمتر به شمار می آیند. در مقوله نصیحت و 
اندرز، پند ها و نصیحت های اخالقی در قالب شعر و خطاب به مخاطبانی عام نوشته شده 
بودند. مقوله سرگرمی نیز شامل یادداشت هایی می شود که تنها از روی سرگرمی و شاید نوعی 

عادت نوشته شده بودند و مفاهیم خاصی جز سرگرمی از آنها استخراج نشد.
همان طور که اشاره شد، دومین مقوله اصلی پربسامد، مقوله اظهارنظر است. این مقوله 
شامل مفاهیمی از قبیل تأیید کتاب، رد کتاب، نقد کتاب، اصالح کتاب، توصیف کتاب و 
مقایسه کتاب با آثار مشابه است. میزان فراوانی مفاهیم موجود در مقوله اظهارنظر در نمودار 
2 قابل مشاهده است. بیشترین فراوانی متعلق به مفهوم تأیید کتاب و کمترین فراوانی مربوط 
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به مفهوم مقایسه کتاب با آثار مشابه است. مفهوم نقد کتاب به چهار دسته اصلی نقد کلی، نقد 
ادبی، نقد ساختاری و نقد شخصیت های داستان تقسیم می شود. 

در نقد کلی ، فصل های مختلف کتاب از لحاظ مناسب بودن محتوا و میزان کارآمدی مطالب 
در آموزش و انتقال مفاهیم، توسط خوانندگان بررسی شده بودند. در نقد ادبی، میزان رعایت 
اصول و عالئم نگارشی، توجه به غلط های امالیی و تعیین میزان شفافیت و پیوستگی جمالت 
توسط خوانندگان بررسی شده  بودند، اما در نقد ساختاری، ترتیب قرارگرفتن فصل های کتاب، 
میزان انسجام و پیوستگی مطالب و درنهایت نظام مند بودن ساختار کتاب مطالعه شده، توسط 
خوانندگان مورد بررسی قرار گرفته است. در دسته چهارم نقد نیز، خوانندگان در نتیجه ارتباطی 
که با داستان کتاب و شخصیت های آن برقرار کرده اند به نقد شخصیت های داستان از دیدگاه 
خودشان پرداخته اند. بررسی نقد شخصیت ها نشان دهنده این است که خوانندگان بعضی از 

شخصیت ها را مقبول و معتبر توصیف کرده اند و برخی دیگر را مورد سرزنش قرار داده اند.
مفهوم اصالح کتاب به معنی تصحیح اشتباهات نگارشی کتاب توسط خوانندگان از 
دیدگاه خود آنهاست. مفهوم توصیف کتاب به معنی بیان خالصه ای از کتاب به عنوان راهنما 
برای خوانندگان بعدی کتاب است اما مفهوم مقایسه کتاب همان طور که از نام آن پیداست به 
معنی مقایسه کتاب مورد مطالعه با آثار مشابه توسط خواننده است. به طور مثال، مقایسه یک 

کتاب رمان ایرانی با یک کتاب رمان ایرانی دیگر.

 

منودار 2. میزان فروانی مفاهیم مختلف در مقوله اظهارنظر

اما مقوله سوم پیشنهاد است. این مقوله در میان مقوله های اصلی در رتبه سوم اهمیت 
قرار دارد. مفاهیم موجود در این مقوله عبارتند از: پیشنهاد در رابطه با خواندن کتاب، پیشنهاد 
در رابطه با نخواندن کتاب و پیشنهاد در رابطه با سایر موضوعات. خوانندگان در صورت 
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رضایت از کتاب مطالعه شده، با پیشنهادی در مورد خواندن کتاب، خوانندگان بعدی را به 
مطالعه آن کتاب تشویق کرده اند و درصورت نارضایتی از کتاب نیز به انتخاب کنندگان بعدی 
کتاب ها، پیشنهاد کرده اند کتاب موردنظر را برای مطالعه انتخاب نکنند. اما پیشنهاد در رابطه با 
سایر موضوعات به یادداشت هایی مربوط می شود که خوانندگان در مورد موضوعات آزاد و 
بی ربط به کتاب موردنظر، پیشنهاد هایی را به خوانندگان بعدی کتاب منتقل کرده اند. باتوجه به 
نمودار 3 بیشترین پیشنهاد ها مربوط به پیشنهاد در رابطه با خواندن کتاب و کمترین پیشنهاد ها 

در مورد موضوعات آزاد بوده است.

 

منودار 3. میزان فراوانی مفاهیم مختلف در مقوله پیشنهاد

اما از بررسی فراوانی مفاهیم موجود در مقوله چهارم که مقوله درخواست است مشخص 
شد بیشترین فراوانی متعلق به مفهوم درخواست مراقبت از کتاب و کمترین فراوانی متعلق 
به دو مفهوم درخواست تحویل به موقع کتاب ها و درخواست دعا از سایر خوانندگان بوده 

است )نمودار 4(.

  
منودار 4. میزان فراوانی مفاهیم مختلف در مقوله درخواست
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بحث و نتیجه گیری
بررسی یافته های پژوهش بیان گر این است که اغلب خوانندگانی که در حاشیه کتاب ها یادداشت 
نوشته اند، بیش از آنکه قصد تخریب داشته باشند، هدف اطالع رسانی داشته اند. این نتیجه از 
جنبه های گوناگون قابل بررسی است. شاید این نتیجه به معنای آن باشد که وقتی پدیده وندالیسم 
در یک بافت کتابخانه ای رخ می دهد، ابعاد و ویژگی های جدیدی به خود می گیرد که کشف و 

شناسایی هر کدام از آنها می تواند دریچه ای به شناخت بهتر این پدیده باشد.
از آنجا که بیشترین کتاب هایی که حاوی یادداشت بوده اند متعلق به رده موضوعی 
800 )کتاب های رمان ایرانی( بودند و از سوي دیگر، براساس آمار های امانت منابع کتابخانه، 
بیشترین امانت ها نیز متعلق به رده موضوعی 800 بوده است. شاید یکی از دالیل باال بودن 
میزان فراوانی یادداشت ها در کتاب های رده 800، باال بودن میزان امانت آنها باشد. بر این 
اساس، به نظر می رسد بین آمار امانت کتاب و میزان فراوانی یادداشت های نوشته شده در 
آن رابطه  وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، کتاب های پرمخاطب بیش از کتاب های دیگر با 
احتمال نوشته  شدن یادداشت در آنها مواجه هستند. عالوه بر این، مشاهده شد در بیشتر موارد 
در کتاب هایی که یک یادداشت نوشته شده است، نوشتن یادداشت های بعدی ادامه پیدا کرده 
است. به عبارت دیگر، پدیده گلوله برفی باعث شده است خوانندگان با دیدن یک یادداشت 

نوشته شده در کتاب، به نوشتن یادداشت های بعدی ترغیب شوند.
اما شناسایی گروه خوانــندگانی که بیشــتر کتاب های رده موضوعی 800 را مطالعه 
می کنند از دیگر نکات قابل توجه است. براساس آمارهای مربوط به امانت کتاب در کتابخانه 
هاشمی نژاد، بیشترین کتاب های رده موضوعی 800 )به ویژه رمان های ایرانی( توسط دختران 
نوجوان و جوان و همچنین زنان خانه دار مطالعه می شوند. از طرفی باتوجه به ویژگی های 
خاص سنین نوجوانی به ویژه دوران بلوغ و پیامدهای آن، به نظر می رسد اغلب خوانندگانی 
که به نوشتن یادداشت تمایل نشان داده اند جزو دختران نوجوان و جوان باشند. این درحالی 
است که بررسی پیشینه پژوهشی در حوزه وندالیسم نشان می دهد بیشترین وندال ها از گروه 
جنسی مذکر هستند. بنابراین، به نظر می رسد نتایج این پژوهش در مورد جنسیت وندال ها 
با تحقیقات پیشین همخوانی ندارد و این عدم همخوانی باعث می شود پدیده وندالیسم در 
بافت کتابخانه ای، با ویژگی هایی خاص از وندالیسم در سایر بافت های اجتماعی متمایز شود.
کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد از نظر مکانی، در مرکز شهر واقع شده است و از 
نظر تنوع منابع نیز اولین و بزرگ ترین کتابخانه عمومی شهرستان محسوب می شود. وجود 
بخش های متنوع کتاب های بزرگساالن، کتاب های کودکان، کتاب های نوجوانان، کتاب های 
کمک درسی، منابع دیداری- شنیداری، نشریات، کتاب های مرجع و بخش اینترنت از دیگر 
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عوامل جذب مخاطب در این کتابخانه است. به بیان دیگر، می توان گفت این کتابخانه ویترینی 
از کتابخانه های عمومی شهر است که همیشه باالترین آمار عضویت و تعداد مراجعه کننده را 
داشته است. طبیعی  است هرچه تعداد اعضای یک کتابخانه  بیشتر باشد، جامعه مخاطب آن نیز 
از تنوع اقشار اجتماعی بیشتری برخوردار است. همچنین باتوجه به ماهیت کتابخانه عمومی 
که جامعه مخاطب آن در میان انواع کتابخانه ها، گسترده ترین جامعه است می توان نتیجه 
گرفت بافت اجتماعی این کتابخانه از تنوع و گستردگی باالیی برخوردار است و کتابخانه 

وظیفه دارد به نیازهای مطالعاتی همه گروه ها توجه داشته باشد.
باتوجه به یافته های به دست آمده از تحلیل محتوای کتاب نوشته ها به نظر می رسد اغلب 
خوانندگانی که یادداشت نوشته اند دچار نوعی افسردگی و ناامیدی از زندگی هستند. بررسی 
دیدگاه های آنها در یادداشت هایشان نشان داده که نگرش آنها به زندگی )حداقل در زمان 
نوشتن یادداشت(، نوعی نگرش منفِی توأم با احساس غم و اندوه بوده است. همچنین 

امیدواری به زندگی در نویسندگان یادداشت ها نیز در سطح پایینی به نظر می رسد. 
اما مقوله عشق و پیامد های استخراج شده از آن ) نتیجه عشق، ابراز عشق و کیفیت عشق( 
از مهم ترین مقوله های قابل توجه است. وجود مفهوم عشق در یادداشت های خوانندگان 
نشان دهنده احساسات قلبی، روابط احساسی و تجربه های ناشی از آن است. باتوجه به 
تحلیل های انجام شده به نظر می رسد افرادی که به نوشتن یادداشت در حاشیه کتاب تمایل 
نشان داده اند در اغلب موارد، احساساتی نظیر شکست  در روابط عاطفی و پشیمانی از عشق 
را تجربه کرده اند. نکته قابل توجه دیگر مقوله ابراز عشق است که به صورت های مختلف در 
مجموعه داده ها مشاهده شده است. شاید دلیل فراوانی این مقوله وجود محدودیت های قابل 
توجه در عرف اجتماعی جامعه ایران باشد که البته به نظر می رسد در شهرستان ها بیشتر از 

کالن شهر ها و در میان دختران، بیش از پسران باشد. 
همان طور که در نظریه وندالیسم هوبر، مدل موزر و نظریه برآیند کالرک گفته شد، 
احساساتی نظیر ناکامی و وضعیت های خاص روانی مانند افسردگی و ناامیدی از زندگی در 

بروز رفتارهای وندالیستی مؤثر هستند.
باتوجه به این نتایج، بهتر است در فرایند مجموعه سازی این کتابخانه توجه بیشتری به 
آثار الهام بخش شود. این آثار با تقویت روحیه و احساس امیدواری، باعث افزایش نشاط و 

کمرنگ شدن افسردگی  و ناامیدی  در افراد می شوند.
در مورد مقوله  های اظهارنظر ، پیشنهاد و درخواست های خوانندگان می توان گفت 
کتاب های یک کتابخانه نه تنها وسیله ای برای انتقال پیام بین نویسنده و خواننده کتاب است 
بلکه می توانند به عنوان یک رسانه ارتباطی و اجتماعی منتقل کننده پیام ها و نظرات یک 
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خواننده به خوانندگان بعدی و یا کتابداران باشند. در موارد بسیاری نگارنده مشاهده کرد 
اعضای کتابخانه برای انتخاب کتاب، ابتدا یادداشت های نوشته شده در آن را مرور می کنند. 
همچنین تشخیص برخی از کتاب های ناقص با دیدن یادداشت های خوانندگان به راحتی میّسر 
شد و کتابداران را در عملیات وجین و شناسایی کتاب های بدون مخاطب راهنمایی کرد. 
بنابراین، باتوجه به بار اطالعاتی قابل انتقال در این گونه یادداشت ها، اگر فضایی مناسب برای 
نوشتن این یادداشت ها در کتاب ها درنظر گرفته شود، می توانند راهنمای خوبی در عملیات 
مجموعه سازی و وجین برای کتابداران باشند. عالوه بر این، خوانندگان بعدی کتاب ها نیز 

می توانند در انتخاب کتاب از نظرات خوانندگان قبلی استفاده نمایند.
باتوجه به اهمیت یادداشت های خوانندگان در حاشیه کتاب ها و نقش و کاربردهای 
مختلف آنها، پیشنهاد می شود ناشران محترم در تدوین و طراحی کتاب ها، فضایی را برای 
درج نظرات خوانندگان در نظر گیرند. مزیت این طرح عالوه بر آنکه خواننده را به نگارش 
نظر و دیدگاه وی تشویق و ترغیب می کند، از فرسودگی و زشتی ظاهر کتاب نیز پیشگیری 
می شود. پیشنهاد می شود سیاست مجموعه سازی کتابخانه ها به گونه ای طراحی شود که در 

قسمتی از آن از نظرات خوانندگان در این گونه یادداشت ها استفاده شود.
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