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Abstract
Objective: The purpose of this study is to identify paratextual elements in retrieving fiction
from the readers’ perspective in order to provide the most appropriate access points for the
readers and improve access to fictions based on the readers’ needs.
Methodology: The approach of this research is mixed method conducted with sequential
exploratory strategy. The statistical population in both stages of the study was readers of fiction
literature. In the first phase of the study, a number of 14 story readers participated in a semistructured interview. The collected data was coded and analyzed based on the six-step content
analysis framework of Brown and Clark using MAXQDA software version 2018. In the second
phase, a questionnaire designed based on 5-point Likert scale was used to data collection and
the collected data was analyzed by structural equation modeling. Also, SmartPLS software
version 3 was used to analyze the data.
Findings: According to the first stage results of the study, 12 paratextual elements in the form
of 4 main themes of bibliographic information (including author name, title, publisher name and
date of publication), information about the author (including biography, awards and other
works of the author), review/ criticism (including 3 elements of other readers' comments,
literary criticism and reviews and summaries about the work) and physical characteristics
(including two elements of cover design and number of pages) were identified by themes
analysis of the interviews. In the second phase of the study, the results of the structural equation
modeling test confirmed the effect of review and criticism, bibliographic information, and
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information about physical characteristics of work on improving fiction retrieval. Based on the
results, reviews and criticism that have been written about the work with path coefficient of
0.517 more than other paratextual elements about the work could help the reader to retrieve
fiction. After that, the bibliographic information with path coefficient of 0.287 and the physical
characteristics of the work with path coefficient of 0.148 are in the next ranking. Since the value
of t-statistic for author information is less than 1.96, the effect of this variable on fiction
retrieval is not confirmed.
Conclusion: Paratextual elements could be useful in perception, evaluation, making decision,
selecting resources and help fiction readers to find relevant fictions. With use of paratextual
elements of fiction to enrich library catalogues and create several access points, we could
develop and improve search and retrieval systems and also increase the efficiency of these
systems in retrieving fiction readers need. Therefore, it is suggested that the paratextual
elements identified in this study, whose effect on improving fiction retrieval have been
confirmed, be used as part of describing fiction content in library catalogs. It is also suggested
that these elements be used in the design and development of fiction storage and
retrieval systems in libraries to increase the efficiency of these systems and enable successful
search and retrieval for fiction readers.
Keywords: Paratextual Elements, Fiction Literature, Fiction Retrieval, Structural equation
modeling.
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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش ،شناسايی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار بر بازيابی داستان از ديدگاه خوانندگان به منظور بهبود دسترسی به منابع داستانی است .منظوور
از پیرامتنها ،عناصری هستند که جزء بدنه اصلی متن يك داستان نیستند؛ اما به نوعی با آن در ارتباط بوده و مویتواننود بور خواننوده و وتواوتهوای وی در
خصوص داستان تأثیر بگذارند.
روششناسی :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رويکرد ،از نوع ترکیبی است و با راهبرد متوالی اکتشافی انجام گرفت .جامعه آمواری در هور
دو مرحله از پژوهش ،خوانندگان ادبیات داستانی بودند .ابزار گردآوری دادهها در مرحله اول ،مصاحبه نیمهساختار يافته فردی بود و دادههای گردآوری شوده بوا
روش تحلیل متمون کدگذاری و تحلیل شد .به منظور گردآوری دادهها در مرحله دوم پژوهش ،از يك پرسشنامه محققساخته در مقیاس لیکرت استفاده شود
و دادههای گردآوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری مورد تجزيه و تحلیل ورار گرفت .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافوزار SmartPLS
استفاده شد.
یافتهها :بر اساس تحلیل متمون مصاحبههای انجام گرفته در مرحله اول پژوهش 21 ،عنصر پیرامتنی در والو  4متومون اصولی اطالعوات کتابشوناختی،
اطالعات مربوط به نويسنده ،مرور و نقد و مشخصات ظاهری شناسايی شد .در ادامه ،نتايج آزمون مدلسازی معادالت سواختاری معنویداری توأثیر مرورهوا و
نقدهای نوشته شده درباره اثر ،اطالعات کتابشناختی و اطالعات مربوط به ويژگیهای ظاهری اثر در بهبود بازيابی داستان را تأيید کرد.
نتایج :توجه به عناصر پیرامتنی میتوانند در درك ،ارزيابی ،تصمیمگیری و انتخاب داستان تأثیر داشته و به جستجوگران در يافتن کتابهای داسوتانی مورتب
کمك کند .بنابراين پیشنهاد میشود از عناصر شناسايی شده در اين پژوهش که تأثیر آنها در بهبود بازيابی داستان تأيیود شوده اسوت ،بوه عنووان بخشوی از
توصیف محتوای داستان در فهرستهای کتابخانه استفاده شود.
کلیدواژهها :عناصر پیرامتنی ،ادبیات داستانی ،بازيابی اطالعات ،بازيابی داستان ،مدلسازی معادالت ساختاری.
نوع مقاله :پژوهشی
--------------------ناشر :کتابخانه مرکزی آستان ودس رضوی
© نویسندگان
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مقدمه

در اوقات فراغت ،افراد معموالً به فعالیتهایی میپردازند که موجبات لذت آنها را فراهم میکند .یکی از این
فعالیتها خواندن است .در خواندن براي لذت  ،فرد به صورت مستقل و با میل و اراده شخصی و به منظور
کسب رضایت خاطر ،عمل خواندن را انجام میدهد و همانطور که اوئی 1و لیو )2111( 2نیز اشاره کردهاند،
داستان یکی از مهمترین انواع مواد خواندنی است که سهم عمدهاي را در این نوع از خواندن به خود اختصاص
میدهد .از این رو ،بسیاري از انواع کتابخانهها ،به ویژه کتابخانههاي عمومی در امر فراهمآوري و توسعه
مجموعه خود ،توجه ویژهاي به تهیه منابع داستانی داشتهاند  .نگاهی به آمار امانت کتابها در کتابخانههاي
عمومی در کشورهاي مختلف دنیا نشان میدهد که داستان از پرخوانندهترین منابع در این کتابخانهها به شمار
میآید .به عنوان مثال ،بر اساس گزارش سارینن 3و واکاري )2113( 4در سال  2112نسبت امانت کتابهاي
داستانی به کل کتابها در کتابخانههاي عمومی هلند 33 ،درصد و در کشور انگلستان در سال 44 ،2113
درصد بوده است .همچنین آمار امانت کتابخانههاي عمومی فنالند 2نشان میدهد که در سال  ،2111حدود
 73درصد از کل امانتهاي کتابخانههاي عمومی فنالند متعلق به داستان و در سال  ،2112این رقم حدود 72
درصد بوده است (آمار کتابخانههاي عمومی فنالند .)2121،با توجه به این که ،بخش قابل توجهی از
خوانندگانی که به کتابخانههاي عمومی مراجعه میکنند ،خوانندگان داستان هستند که به امید یافتن کتابی
خوب که از خواندن آن لذت ببرند ،به کتابخانه مراجعه میکنند .لذا توجه به بازیابی منابع داستانی و بهبود
دسترسی به داستان در کتابخانهها ضرورت دارد.
با توجه به این که داستان مفهوممحور است و تفسیر محتواي داستان به قضاوتهاي خوانندگان بستگی
دارد ،لذا یك سیستم ذخیره و بازیابی داستان به منظور بهبود دسترسی به منابع داستانی ،باید با نیازهاي
کاربران و معیارهاي آنها در انتخاب داستان ارتباط نزدیکی داشته باشد و جنبههاي مختلف نیازهاي
خوانندگان را منعکس کند .با وجود تمام تالشهایی که در جهت دسترسپذیري منابع داستانی در کتابخانهها
صورت گرفته و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است ،در درک ما در خصوص ویژگیهایی که بتواند
واقعیت داستان را منعکس کرده و به خواننده در بیان بهتر نیاز خود و برآورده کردن آن نیاز کمك کند،
شکاف وجود دارد .هرچند سیستم هاي مختلفی براي بازیابی ادبیات داستانی پیشنهاد و در مواردي پیادهسازي
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شده است ،ولی همانطور که واکاري 1و سروال )2112( 2نیز بیان کردهاند ،این سیستمها نتوانستهاند آنچنان
که باید موفق عمل کنند .به این دلیل که تنها به ویژگیهاي خود متن داستان تمرکز کردهاند و توجهی به
مقوله خواننده و نیازهاي او نداشتهاند .لذا قادر به پاسخگویی به نیازهاي جستجوگران داستان نبودهاند و
مشکل دسترسی به داستان در کتابخانهها همچنان به قوت خود باقی مانده است.

داستان و عناصر تشکیل دهنده آن

داستان یا ادبیات داستانی در معناي جامع آن ،به هر روایتی اطالق میشود که خصلت ساختگی و ابداعی آن
بر جنبه تاریخی و واقعیش غلبه کند .از این رو ظاهراَ باید همه انواع خالقه ادبی را در بر گیرد ،اما در عرف نقد
امروز ،به آثار روایتی منثور ،داستان گفته میشود (میرصادقی .)1324 ،دانشنامه کتابداري و اطالعرسانی نیز،
داستان را نوشتههاي منثور روایی تعریف کرده است که حوادث ،شخصیتها و صحنههاي آن از روي تخیل
نوشته شده باشد ،به نحوي که واقعی بنماید بی آن که لزوماً واقعی باشد (سلطانی و راستین .)1321 ،به تعبیر
دیگر ،به هر اثر هنري منثوري که بیش از آن که از لحاظ تاریخی حقیقت داشته باشد ،آفریده و ابداع نیروي
تخیل و هنر نویسنده است ،داستان گفته میشود.
هر داستانی براي شکلگیري خود از ساختار و عناصري تشکیل میشود که با هنرمندي و خالقیت
داستاننویس به صورت یك داستان کامل ،ظهور و نمود مییابد و داستاننویس با کمك این عناصر به آفرینش
پیکره داستان میپردازد (میرصادقی .)1322 ،این عناصر به طور منظم و هماهنگ در قالبی ریخته میشوند تا
واکنش عاطفی خواننده را برانگیزند و وي را با داستان همراه کنند .اگرچه ،در خصوص عناصر اصلی
تشکیلدهنده داستان در میان اهل فن اتفاق نظر وجود ندارد و در برخی موارد ویژگیهایی که براي عناصر
داستان شمرده شده به سختی از هم تفکیكپذیر است؛ با این حال عناصر مهم داستانی که مورد توافق بیشتر
نظریهپردازان است عبارتند از پیرنگ ،3درونمایه یا مضمون ،4شخصیت ،2زاویه دید ،7صحنه ،3لحن ،1فضا یا
جو ،2سبك و شیوه نگارش( 11میرصادقی.)1324 ،
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عناصر پیرامتنی داستان

جداي از عناصر اصلی تشکیل دهنده داستان که به آنها اشاره شد ،هر متن ادبی یك سري ویژگیها و
عناصري دارد که جزء متن محسوب نمیشوند ولی در درک معنا و مفهوم آن بسیار تعیینکننده هستند .این
عناصر و ویژگیها با عنوان پیرامتن شناخته میشوند .واژه پیرامتن براى اولین بار توسﻂ ژرار ژنت در کتاب
«آستانهها )1223( »1مطرح شد .به گفته ژنت زنجیرههایی از عبارات همراه با نشانهها ،متن یك اثر ادبی را
تشکیل میدهند؛ ولی به ندرت پیش میآید که متنی بدون هیچ مقدمهاي ،به تنهایی و مستقیم به مخاطب
عرضه شود .به عبارت دیگر ،یك متن همواره در پوششی از متنهاي دیگر قرار دارد .این متنهاي دیگر که
ژنت از آنها با عنوان پیرامتن یاد میکند ،آستانههاي ورود به متن اصلی محسوب میشوند که مخاطب را به
سمت متن اصلﻰ رهنمون ساخته و بر ادراکات فردي و همچنین فرهنگی از متن تأثیر میگذارند .جاناتان
گري )2112( 2پیرامتن ها را به عنوان آن چیزي معرفی نموده است که فضا را براي حضور مخاطب در متن
اصلی مهیا میکند .پیرامتنها تصورات و انتظاراتی را در ذهن خواننده ایجاد میکنند و همین تصورات و
انتظارات روي واکنش خواننده نسبت به متن تأثیر میگذارند .در بسیارى موارد شناخت مردم از متون به
واسطه شناختﻰ است که از پیرامتنهایشان به دست آوردهاند .به این دلیل که در اکثر موارد ،مخاطب بیشتر از
این که با متن اصلﻰ در ارتباط باشد ،با پیرامتنهاى آن در تماس است و متن مورد نظرش را از میان انبوه
پیرامتنها انتخاب مﻰکند .در واقع برداشت و تصور اولیه خواننده از هر متنی پیش از ورود به آن ،بسیار متکی
به این پیرامتنها است و غالباً با توجه به آنها شکل میگیرد.
اهمیت عناصر پیرامتنی در این است که با استفاده از آن خواننده میتواند بدون نیاز به تحلیل عمیق
خود اثر ،بینشی در خصوص منابع و اطالعاتی که یك اثر فراهم میکند ،به دست آورده و ارزیابی اولیه از
اعتبار اثر را انجام دهد .به عبارت دیگر ،پیرامتن به خواننده کمك میکند تا اثر را درک کند و ارزش آن را
بفهمد .پیرامتن در معرفی کتاب نقش اساسی بر عهده دارند و غالباً طرحی کلی از مضمون و چگونگی دریافت
متن ارائه میدهند و نیز طریقه فهم و درک اثر را تا حدودي مشخص میکنند .نویسنده از پیرامتنها در جهت
پدید آوردن انگیزه و کشش در خواننده و ارائه اطالعاتی به او استفاده میکند .به گفته ژنت ،پیرامتن آستانهاي
است که در آن ،یك خواننده میتواند تصمیم بگیرد که وارد اثر شود یا خیر (ژنت .)1223 ،با توجه به این که
خوانندگان میتوانند از تجزیه و تحلیل پیرامتن به عنوان ابزاري براي نزدیك شدن به اثر و بررسی و ارزیابی
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آثار استفاده کنند (گراس ،)2113 ،1به نظر میرسد بتوان از این عناصر در بازیابی و انتخاب مؤثر داستان
استفاده کرد ،اگرچه در سامانههاي بازیابی اطالعات چندان مورد توجه قرار نمیگیرند.
با توجه به خالءهایی که در زمینه بازیابی و دسترسی به داستان در سیستمهاي کتابخانهاي و بازیابی
کنونی وجود دارد و نیز شواهدي که نشان میدهد داشتن تنها یك نوع نقطه دسترسی براي داستان چندان
مفید نیست (ویلسون 2و دیگران )2111 ،و لیست نتایج غنی شده و فراهم کردن نقاط دسترسی زیاد براي
بازیابی داستان ،به کاربران در یافتن کتابهاي داستانی مرتبﻂ کمك خواهد کرد (میکونن 3و واکاري2117 ،4؛
کولن 2و دیگران2112 ،؛ واکاري و دیگران2114 ،؛ پونتینن 7و واکاري .)2113 ،هدف این پژوهش آن است تا
عناصر پیرامتنی را که از دیدگاه خواننده به بازیابی داستان کمك میکنند شناسایی کرده و تأثیر این عناصر را
بر بازیابی منابع داستانی ،آزمون کند .انتظار میرود شناسایی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار در بازیابی داستان و
استفاده از آنها در طراحی نظامهاي جستجو و بازیابی داستان ،ناسازگاريهایی که ممکن است در تطابق
داستان با خواسته خواننده پدید آید به حداقل برساند و امکان بهبود دسترسی به داستان متناسب با عالیق
خواننده فراهم شود.

پیشینه پژوهش

مطالعه ادبیات در زمینه پیرامتن نشان می دهد که در حال حاضر جداي از رشته ادبیات ،در زمینههاي
مختلفی از جمله ارتباطات و مطالعات رسانهاي طیف قابل توجهی از مطالعات در خصوص پیرامتن انجام گرفته
که این نشان دهنده عالقه محققان و نویسندگان به نظریه ژنت ( )1223است .از نظریه ژنت براي مطالعه
داستانهاي تخیلی (لیونورث2112 ،3؛ هیل 1و پکوسکی ،)2114 ،2بازيهاي ویدئویی (راکنبرگ،)2114 ،11
فیلم (بنزون ،)2113 ،11متون دیجیتالی (مك کرکن2112 ،12؛ مالونه2114 ،13؛ استرهووک )2113 ،14و
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رسانههاي اجتماعی (ناچر )2114 ،1استفاده شده است .اگرچه بخش اعظم تحقیقات در زمینه پیرامتن در
حوزههایی خارج از علم اطالعات انجام گرفته است ،در سالهاي اخیر در علم اطالعات و دانششناسی نیز
مطالعاتی در خصوص پیرامتن انجام گرفته است .از آن جمله میتوان به اسپیتري 2و دیگران ( )2117اشاره
کرد .آنها در مطالعه خود اطالعات مربوط به  22عنوان کتاب داستانی را در فهرست  43کتابخانه عمومی
کانادا و  43شبکه اجتماعی براي شناسایی نقاط دسترسی به داستان ،مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار
دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد تأثیرات احساسی داستان بر خواننده (به عنوان مثال خستهکننده ،خندهدار
و غیره) که در محتواي تولید شده توسﻂ خوانندگان درباره کتابهاي داستانی ارائه میشود ،بهتر از
سرعنوانهاي موضوعی که توسﻂ کارمند کتابخانه به منبع اختصاص مییابد ،منعکس کننده نیازهاي خواننده
است .لذا این فرادادهها میتوانند به عنوان نقاط دسترسی اضافی براي کمك به خواننده به خدمت گرفته شوند
تا بتواند کتابهاي مورد عالقه خود را جستجو کرده و بازیابی کند.
نولتون 3و هکرت )2112( 4به منظور بررسی تأثیر اطالعات ارائه شده در روي جلد کتابها در میزان
امانت آنها ،در مطالعهاي کمی ،از کتابهاي غیرداستانی کتابخانههاي دانشگاهی ،تعداد هزار و صد و سی و
یك کتاب را به عنوان نمونه انتخاب کرده و آمار امانت آنها را بر اساس اطالعات ارائه شده در جلد ،با یکدیگر
مقایسه کردند .یافتههاي آنها نشان داد کتابهایی که ناشر ،اطالعاتی در مورد کتابها روي جلد ارائه
میدهند ،نسبت به کتابهایی با جلد ساده بیشتر به امانت رفتهاند .پژوهش انجام گرفته توسﻂ نولتون و
هکرت محدود به یك کتابخانه اصلی بود و میزان امانت کتابها در همه ردهها و زیرردهها مورد بررسی قرار
نگرفته بود.
ساپرل )2113( 2چکیدههایی که توسﻂ ناشران ،کتابداران ،خوانندگان و نظریهپردازان ادبی نوشته شده
بود را با هدف بهبود فهرست کتابخانه ،با رویکرد کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار داد .یافتههاي وي نشان داد
که اطالعات درباره نویسنده ،تجربه شخصی از خواندن رمان و ارزشیابیها (جوایز ،ارزیابیهاي شخصی) در
کنار عناصري نظیر ژانر به طور مداوم توسﻂ تمام چهار گروه ارائه شده است .ساپرل نتیجه گرفت که این
ویژگیها ،همانهایی هستند که براي توصیف موضوعی رمان مناسب هستند و باید به عنوان استانداردي در
فهرست کتابخانه و حتی در پایگاههاي مشاوره خوانندگان و کتابفروشیهاي آنالین اضافه شوند.
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از سایر پژوهشها در این خصوص میتوان به مطالعه نورا راولینسون )2111( 1اشاره کرد که یك مطالعه
کمی روي دو هزار کتاب از انتشارات هفتگی 2انجام داد .نتایج مطالعه وي نشان داد که از نظر خوانندگان
فراداده هاي اضافی موجود در روکش جلد بسیار ارزشمند است و اکثر خریداران کتاب بیان کرده بودند که
اطالعات چاپ شده بر پشت و روي جلد کتابها ،در تصمیمگیري آنها براي خرید یك کتاب خاص بسیار
مهم است.
در ادامه ،بررسی پیشینههاي پژوهش نشان داد که در داخل کشور موضوع پیرامتن و تأثیر آن بر خواننده
داستان چندان مورد توجه قرار نگرفته است .به نحوي که تنها پیشینه مرتبﻂ یافته شده در این زمینه ،کار
جوادي سیاهکله ( )1321در رشته ادبیات بود .وي در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل
درونمتنی و برونمتنی مؤثر در رونق و رواج رمان عامهپسند پرداخت .وي در پژوهش خود محتوا ،زبان و
عناصر داستان را به عنوان عوامل درونمتنی و زمینههاي اجتماعی و فرهنگی مؤثر در تولید این آثار را به
عنوان عوامل برونمتنی ،در ده رمان پرفروش مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که این عناصر در رواج و
محبوبیت این آثار دخیل هستند .البته در این پژوهش نیز خواننده واقعی مورد مطالعه قرار نگرفته بود و
یافتهها بر اساس برداشتهاي شخصی و نقطه نظرات پژوهشگر بود.

جمعبندی و استنتاج پیشینه

به طور کلی ،بررسی پیشینههاي پژوهش نشان میدهد که با وجود تأثیري که عناصر پیرامتنی در درک،
ارزیابی ،تصمیمگیري و انتخاب خواننده دارند ،به این عناصر و بررسی تأثیر هر کدام از آنها در بهبود بازیابی
داستان توجهی نشده است .همچنین با وجود اهمیت توجه به خواننده و نیازهاي وي در بحث بازیابی منابع
داستانی ،نتایج این پژوهشها ،بیشتر برداشتهاي شخصی و نقطهنظرات پژوهشگران در این زمینه را نشان
میدهد و خواننده واقعی و دیدگاه وي در این پژوهشها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین پژوهش
حاضر بر خواننده متمرکز شده و تالش کرده است تا تأثیر هر کدام از این عناصر را در بهبود بازیابی داستان از
دید خواننده مورد بررسی قرار دهد .از سوي دیگر ،بر خالف پژوهشهاي قبلی که با رویکرد کیفی و با تعداد
محدود نمونه انجام گرفته است ،این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است تا به صورت دقیق و کامل
مسئله پژوهش را مورد مطالعه قرار دهد و نیز امکان تعمیم نتایج وجود داشته باشد .همچنین تأثیري که
پیرامتن بر مخاطبان میگذارد ،به فرهنگ جامعه و موقعیت زمانی و مکانی مخاطبان بستگی دارد .با این حال،
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تاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه توسﻂ متخصصان علم اطالعات و دانششناسی در داخل کشور انجام نشده
و لذا این پژوهش می تواند سرآغازي در این زمینه به شمار آید و بتواند گام مؤثري در جهت شناخت زوایاي
پنهان موضوع مورد مطالعه بردارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر رویکرد ،از نوع ترکیبی (آمیخته )1است و بر اساس نوعشناسی
طرحهاي ترکیبی کراسول 2و دیگران ( )2113با راهبرد متوالی اکتشافی 3انجام گرفت .جامعه آماري در هر دو
مرحله از پژوهش ،خوانندگان ادبیات داستانی بودند .ولی به دلیل این که فهرست افراد جامعه مورد مطالعه در
دسترس نبود ،جامعه آماري در این پژوهش به خوانندگان ادبیات داستانی عضو کتابخانههاي عمومی زیر نظر
نهاد کتابخانههاي عمومی کشور محدود شد .انتخاب نمونهها در مرحله پژوهش ،ارادي و در جهت هدف
پـژوهش انجام گرفت .به این صورت که نمونههایی انتخاب شدند که سازگار و همسو با اطالعات مورد نیاز
براي پژوهش بوده و در فهم مسئله پژوهش مؤثر باشند .بر همین اساس ،پژوهشگر به سراغ خوانندگان فعال

4

ادبیات داستانی رفته و بر اساس ویژگیهاي زیر و به روش هدفمند نمونه پژوهشی خود را انتخاب کرد:
 به خواندن ادبیات داستانی عالقهمند هستند. به صورت مداوم کتاب داستانی میخوانند و خواندن داستان به عنوان یکی از فعالیتهاي روزانه اینافراد به شمار میآید.
 زمانی که به کتابخانه مراجعه میکنند ،به صورت مستقل کتاب خود را انتخاب میکنند.براي انتخاب این افراد ،سابقه امانت کتاب آنها در کتابخانههاي عمومی مورد بررسی قرار گرفت و
همچنین از کتابداران کتابخانههاي عمومی براي شناسایی این افراد کمك گرفته شد .همچنین این افراد به
گونهاي انتخاب شدند که خوانندگان انواع داستانها را در بر گیرند.
به منظور گردآوري دادهها در این مرحله از پژوهش ،از روش مصاحبه نیمهساختاریافته فردي 2استفاده
شد .در مواردي که امکان مصاحبه حضوري با فرد مصاحبه شونده به دلیل بعد مسافت وجود نداشت ،مصاحبه
به شکل تلفنی انجام گرفت و مصاحبهها بین  31تا  121دقیقه به طول انجامید .با توجه به ماهیت اکتشافی
پژوهشهاي کیفی ،در این پژوهش از پروتکلهاي مصاحبه با پرسشهاي باز استفاده گردید .به این صورت که
1. Mixed Method Research
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از آنها خواسته شد در خصوص بهترین کتابی که خواندهاند صحبت کنند و این که چه ویژگیهایی در آن
کتاب وجود داشت که باعث شد از خواندن آن لذت ببرند .همچنین در خصوص عواملی که موجب جلب توجه
آنها به سمت یك کتاب داستانی میشود و نیز ویژگیهایی از یك کتاب داستانی که در تصمیمگیري آنها
براي انتخاب تأثیر دارد ،پرسیده شد .در انتها ،از آنها خواسته شد در مورد تجارب ناخوشایند خود از خواندن
کتاب داستانی و دالیل چنین تجربهاي صحبت کنند .بعد از مصاحبه با  14نفر از خوانندگان ادبیات داستانی و
اطمینان از اشباع نظري ،دادههاي گردآوري شده بر اساس چارچوب تحلیل مضمون شش مرحلهاي براون 1و
کالرک )2117( 2طی شش مرحله آشنا شدن با دادهها ،کدگذاري ،جستجوي مضامین ،بررسی مضامین،
تعریف و نامگذاري مضامین کدگذاري و تحلیل شد .با توجه به سازگاري خوب  MAXQDAبا زبان فارسی،
رابﻂ کاربري مناسب و قدرت و انعطاف آن در کدگذاري ،براي تحلیل دادههاي کیفی از این نرمافزار استفاده
شد.
جهت تعیین روایی و پایایی از ارزیابی لینکولن 3و گوبا )1224( 4و بر اساس چهار معیار اعتبارپذیري،2
انتقالپذیري ،7اطمینانپذیري 3و تأییدپذیري 1استفاده شد .به این ترتیب که براي کسب قابلیت اعتبار ،تالش
شد تا مشارکتکنندگان با حداکثر تنوع تجربیات انتخاب شوند و نمونهگیري تا رسیدن دادهها به مرحله اشباع
ادامه یافت و مناسبترین واحد معنایی انتخاب شد .پس از کدگذاري ،متن مصاحبه و کدهاي استخراج شده
به مشارکتکنندگان ارائه شد و از آنها درباره صحت و سقم آن نظرخواهی شد و در صورت داشتن هر گونه
مغایرت ،دادهها و کدهاي اختصاص دادهشده مورد بررسی مجدد قرار گرفت .جهت افزایش میزان ثبات
پژوهش از طوالنی شدن انجام مصاحبهها و زمان گردآوري داده تا حد امکان خودداري و از همه مشارکت
کنندگان راجع به یك موضوع پرسیده شد.
به منظور انتخاب نمونه در مرحله دوم پژوهش ،گزارشی از وضعیت امانت منابع در کتابخانههاي عمومی
توسﻂ نرمافزار سامان گرفته شد و مشخص گردید که در مجموع  323.311عضو کتابخانههاي عمومی کشور،
در طول یك سال گذشته حداقل یك کتاب داستانی به امانت بردهاند .لذا این افراد به عنوان جامعه پژوهش در
این مرحله انتخاب شده و نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی از بین این افراد انتخاب گردید .همچنین بر
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اساس نظر هیر 1و دیگران ( )2112که حداقل حجم نمونه براي مدلسازي معادالت ساختاري با  3سازه یا
کمتر را  311نفر بیان کردند ،در این پژوهش نیز ،اندازه نمونه آماري  311نفر در نظر گرفته شد .به منظور
گردآوري نیز از یك پرسشنامه محقق ساخته که با طیف لیکرت و بر اساس یافتههاي مرحله اول طراحی شد،
استفاده گردید .پرسشنامه شامل  17گویه بود که در مجموع تأثیر عناصر پیرامتنی را در قالب  4متغیر
اطالعات کتابشناختی ،مرور و نقد ،ویژگی هاي ظاهري و اطالعات مربوط به نویسنده بر بازیابی مؤثر داستان
مورد بررسی قرار داد .براي پس از طراحی پرسشنامه ،به منظور سنجش روایی پرسشنامه طراحی شده ،از دو
شـاخص نسـبت روایـی محتـوا )CVR( 2و شاخص روایی محتوا )CVI( 3استفاده گردید .بر اساس نتایج،
نسبت روایی محتوایی کل پرسشنامه  1/23به دست آمد .همچنین شاخص روایی محتوا براي معیار مربوط
بودن  ،1/12براي معیار واضح بودن  1/13و براي معیار ساده بودن  1/12به دست آمد که نشاندهنده روایی
محتوایی پرسشنامه است .به منظور بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه نیز ،از روش آلفاي کرونباخ که
مبتنی بر همسانی و سازگاري درونی است ،استفاده شد .براي این منظور ،پرسشنامه به صورت تصادفی در
اختیار نمونه مقدماتی متشکل از  31خواننده ادبیات داستانی قرار گرفت و پس از گردآوري دادهها ،ضریب
آلفاي کرونباخ با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .با توجه به این که ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه
شده برابر  1/111به دست آمد ،پایایی پرسشنامه تأیید گردید.
پس از بررسی و اطمینان از روایی و پایایی ،پرسشنامه به صورت آنالین بین نمونه انتخابی از خوانندگان
توزیع گردید .با وجودي که تعداد نمونه  311نفر در نظر گرفته شده بود ،به دلیل گستردگی جغرافیایی جامعه
آماري و تصمیم بر ارسال لینك پرسشنامه از طریق پیامك براي این افراد ،نرخ بازگشت پرسشنامه بین  71تا
 31درصد برآورد شد و بر همین اساس تعداد  421پرسشنامه بین خوانندگان ادبیات داستانی توزیع شد که از
این تعداد 312 ،پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید .در نهایت پس از گردآوري دادهها ،با استفاده از
نرمافزار  SmartPLS3و انجام مدلسازي معادالت ساختاري دادهها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
محدودیتهای پژوهش

بخش دوم پژوهش حاضر با هدف تعمیم نتایج حاصل از مرحله اول به جامعه پژوهش انجام گرفت .ولی به
دلیل این که فهرست افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نیست ،جامعه آماري به خوانندگان ادبیات داستانی
عضو کتابخانههاي عمومی زیر نظر نهاد کتابخانههاي عمومی کشور محدود گردید.

1. Hair
2. Content Validity Ratio
3. Content Validity Index
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یافتههای پژوهش

همانطور که اشاره شد ،پس از انجام مصاحبه عمیق نیمهساختار یافته با افراد شرکتکننده در این مرحله از
پژوهش ،داده هاي مصاحبه با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت .به این ترتیب که ابتدا فایل صوتی
مصاحبهها در قالب فایل ورد پیادهسازي شده و در ادامه ،به منظور آشنا شدن با دادهها و ارتباط با محتواي
مصاحبهها ،تمامی مصاحبهها یك بار با دقت مطالعه شد .به منظور شناسایی عناصر پیرامتنی مهم در بازیابی
داستان از دیدگاه خواننده ،دادههاي حاصل از مصاحبهها ،در سطح جمله و در صورت نیاز واحد معنایی باالتر،
بررسی و کدگذاري شد .پس از کدگذاري اولیه ،در مجموع  23کد استخراج شد که فراوانی بسامد آنها 222
کد بود .در این مقاله به دلیل محدودیت ،تنها نمونه  3کد به همراه شواهد در جدول  1ذکر شدهاند:
جدول  .0نمونه کدهای اولیه استخراج شده به همراه شواهد متنی
ردیف

2
1
3

کدهای اولیه

فراوانی

زندگینامه نويسنده

4

شغل نويسنده
آثار وبلی نويسنده

2
21

شاهد متنی

اگر کتاب از تولستوی هست ،بیوگرافی تولستوی رو هم دوست دارم بدونم که اصال
کی هست
اين که شغلش نويسندگیه يا شغل ديگهای داره
از يه نويسنده ،وبال يه چیزی خوندی و فکر میکنی رمان جديدش هم همونودر خوبه

در ادامه ،مضامینی که با اهداف پژوهش همخوانی نداشتند کنار گذاشته شدند ،همچنین تعدادي از
مضامین به دلیل همپوشانی ،با یکدیگر ادغام شده و در برخی موارد نیز مضامین شکسته شده و به دو مضمون
تبدیل شدند .در مرحله بعد ،با تحلیلی دقیق از ماهیت هر مضمون ،نامی مناسب و گویا ،متناسب با
ویژگیهاي خاص هر مضمون انتخاب شد و در نهایت جمعبندي نهایی حاصل شد .جدول  ،2نمونهاي از نحوه
شکلگیري مضامین اصلی به دست آمده از تحلیل مصاحبهها به همراه مضامین فرعی و کدهاي اولیه را نشان
میدهد.

جدول  .2نمونهای از نحوه شکلگیری مضامین اصلی و فرعی به دست آمده از تحلیل مصاحبه با خوانندگان داستان
مضمون

فراوانی

اصلی

کد

اطالعات
مربوط به
نویسنده

38

مضامین فرعی

فراوانی کد

کدهای اولیه

جوايز و افتخارات نويسنده

4

کس جوايز ادبی

زندگینامه مبتنی بر سوابق
شغلی و تحصیلی نويسنده

23

زندگینامه نويسنده /سرگذشت نويسنده /اطالعات مربوط
به نويسنده /شغل نويسنده /معلومات و سواد /سطح
تحصیالت

20

آثار وبلی نويسنده/تجربههای وبلی

ساير آثار نويسنده
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در مجموع بر اساس تحلیل مصاحبههاي انجام شده با خوانندگان داستان 12 ،عنصر پیرامتنی در قالب 4
مضمون اصلی شناسایی شدند که فراوانی و درصد فراوانی هر کدام از این مضامین به شرح زیر است:
 اطالعات مربوط به نویسنده :از مجموع گویههاي استخراج شده 31 ،گویه ( 13درصد) از بیاناتمصاحبهشوندگان به این مضمون اشاره داشت.
 اطالعات کتابشناختی :از مجموع گویههاي استخراج شده 31 ،گویه ( 33درصد) از بیانات مصاحبهشوندگان به این مضمون اشاره داشت.
 مشخصات ظاهري :از مجموع گویههاي استخراج شده 24 ،گویه ( 11درصد) از بیانات مصاحبهشوندگان به این مضمون اشاره داشت.
 مرور و نقد :از مجموع گویههاي استخراج شده 71،گویه ( 23درصد) از بیانات مصاحبهشوندگان بهاین مضمون اشاره داشت.
شکل  1شمایی کلی از شبکه مضامین استخراج شده از تحلیل مصاحبههاي کیفی را نشان میدهد:
نویسنده
طرح جلد

عنوان

تعداد صفحه

ناشر

تاری انتشار
خالصه و مرور

زندگینامه

نقدهاي ادبی

جوایز و افتخارات

نظرات سایر خوانندگان

سایر آثار

شکل .0شبکه مضامین استخراج شده از تحلیل دادهها

در ادامه به منظور بررسی تأثیر این عناصر در بهبود بازیابی داستان ،از مدلسازي معادالت ساختاري
استفاده شد .براي این منظور ،ضریب مسیر (ضریب رگرسیون) و ضریب تعیین ( )R2محاسبه شده و
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معنیداري ضرایب مسیر توسﻂ نرمافزار  SmartPLSمورد بررسی قرار گرفت .شکل زیر مدل پژوهش را در
حالت تخمین ضرایب مسیر نشان میدهد.

شکل .0مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب مسیر

همان طور که در شکل  1مشاهده میشود ،پس از برآورد مدل ،سه نتیجه کلیدي روي شکل نمایش داده
شده است :بارهاي عاملی براي مدلهاي اندازه گیري ،ضرایب مسیر براي روابﻂ مدل ساختاري و ضریب تعیین
( .)R2با توجه به بارهاي عاملی میتوان گفت که کدام شاخص در اندازهگیري متغیر مربوطه سهم بیشتر و
کدام شاخص سهم کمتري دارد .یعنی هرچه بارعاملی بزرگتر باشد ،سهم آن در اندازهگیري متغیر مربوطهاش
بیشتر است .ضریب مسیر بیانکننده وجود رابطه بین متغیرها و شدت این رابطه است .ضریب تعیین یا R2

نیز میزان تغییرات هر یك از متغیرهاي درونزاي مدل (در اینجا بازیابی داستان) را نشان میدهد که به وسیله
سایر متغیرها تبیین میشود.
به منظور بررسی معنیداري بارهاي عاملی و ضرایب مسیر و سنجش رابطه بین متغیرها ،از ضرایب
معنیداري  tیا همان مقادیر  t-valuesاستفاده شد .در صورتی که این مقدار بزرگتر از  1/27شود ،نشاندهنده
صحت رابطه بین متغیرها و تأیید تأثیر عناصر بر بهبود بازیابی داستان است (هیر و دیگران .)2112 ،همانطور
که در شکل  2مشاهده میشود ،این مدل تمامی معادالت اندازهگیري (بارهاي عاملی) و معادالت ساختاري
(ضرایب مسیر) را با استفاده از آزمون  tبرآورد کرده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که تمامی بارهاي
عاملی همگی در سطح اطمینان  22درصد معنیدار شدهاند و توانستهاند سهم معنیداري در اندازهگیري
سازههاي مربوطه ایجاد کنند.
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شکل  .2مدل پژوهش در حالت معنیداری ضرایب

همانطور که شکل  2مشاهده میشود ،مقدار آماره  tبراي تمامی شاخصها باالتر از  1/27است که نشان
از معنیدار بودن بارهاي عاملی و صحت رابطه بین متغیرها و شاخصهاي مرتبﻂ با آن است .مقادیر بار عاملی
و نتایج آزمون  tبراي بارهاي عاملی به طور خالصه در جدول  3خالصه شده است.
جدول  .3مقادیر بارهای عاملی و نتایج آزمون t
متغیرها
اطالعات کتابشناختی پايه

ويژگیهای ظاهری
مرور و نقد

اطالعات مربوط به نويسنده

عناصر (شاخصها)
عنوان
نويسنده
تاريخ انتشار
ناشر
تعداد صفحه
طرح جلد
خالصه و مرور
نقدها و نظرات خوانندگان ديگر
نقدهای ادبی
ساير آثار نويسنده
جوايز و افتخارات نويسنده
زندگینامه نويسنده

بار عاملی
1/004
1/043
1/041
1/434
1/847
1/788
1/713
1/712
1/131
1/743
1/711
1/111

مقدار آماره t
7/044
7/100
4/431
3/444
34/248
21/222
24/811
20/474
1/778
8/317
8/183
3/778

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بر اساس مقادیر بارهاي عاملی عنوان در اطالعات
کتابشناختی پایه ،تعداد صفحه در ویژگی هاي ظاهري ،سایر آثار نویسنده در اطالعات مربوط به نویسنده و
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خالصه و مرورهاي نوشته شده درباره اثر در مرور و نقد در اندازهگیري متغیرهاي مربوطه سهم بیشتري به
خود اختصاص دادهاند.
بررسی کیفیت مدل

به منظور بررسی کیفیت مدل تدوین شده ،از شاخصهاي برازش مدل استفاده شد .با استفاده از شاخصهاي
برازش مدل میتوان به این پرسش پاس داد که آیا مدل تدوین شده ،توسﻂ دادههاي تجربی گردآوري شده
حمایت میشود یا خیر؟ در صورتی که پاس مثبت باشد ،مدل قابل قبول است .یکی از مهمترین شاخصها
براي برازش کلی مدل در تکنیك حداقل مجذورات جزئی ،شاخص  GOFاست (تتنهاوس و دیگران.)2114 ،
معیار  GOFتوسﻂ تننهاوس 1و دیگران در سال  2114ابداع گردید .بر اساس نظر تننهاوس و دیگران ،شاخص
 GOFدر مدل  PLSراهحلی عملی براي مشکل بررسی برازش کلی مدل بوده و میتوان از آن براي بررسی
اعتبار یا کیفیت مدل  PLSبه صورت کلی استفاده کرد .به عبارت دیگر ،این شاخص توانایی پیشبینی کلی
مدل را مورد بررسی قرار میدهد و این که آیا مدل آزمونشده در پیشبینی متغیرهاي مکنون درونزا موفق
بوده است یا خیر؟ براي محاسبه شاخص  GOFاز میانگین هندسی شاخص  R2و میانگین شاخصهاي
افزونگی استفاده میشود و بر اساس رابطه زیر محاسبه میگردد.
)GOF = √average (Commonality) × average (R2

وتزلس 2و دیگران ( )2112سه مقدار  1/22 ،1/1و  1/37را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسﻂ و قوي براي
 GOFمعرفی نمودهاند .مقدار این شاخص بین صفر تا یك قرار دارد و مقادیر نزدیك به یك نشانگر کیفیت
مناسب مدل هستند .جدول  4نتایج  R2و میانگین شاخصهاي افزونگی و همچنین شاخص نکویی برازش
مدل ( )GOFرا نشان میدهد.
جدول  .0شاخص نکویی برازش مدل ()GOF
COMUNALITY=AVE
R2
GOF
0/498
0/615
0/306

1. Tenenhaus
2. Wetzels
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همانطور که مالحظه میشود ،مقدار شاخص برازش برابر  1/317است که نشان از برازش مناسب مدل
دارد.

بررسی ضرایب مسیر و تحلیل رابطه بین متغیرها

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،از بین  12عنصر پیرامتنی مهم در بازیابی داستان ،معنیداري تأثیر
توصیف اطالعات کتابشناختی اثر شامل  4عنصر پیرامتنی نام نویسنده ،عنوان اثر ،نام ناشر و تاری انتشار،
ویژگیهاي ظاهري اثر شامل  2عنصر طرح جلد و تعداد صفحه و نیز مرور و نقد شامل  3عنصر نظرات
خوانندگان دیگر ،نقدهاي ادبی و مرورها و خالصههاي نوشته شده درباره اثر در کمك به خواننده براي بازیابی
بهتر داستان تأثیر معنیداري دارند .با توجه به این که مقدار آماره  tبراي متغیر ارائه اطالعات مربوط به
نویسنده کمتر از  1/27است ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب مسیر براي این متغیر در سطح خطاي 1/12
معنیدار نیست و تأثیر این متغیر بر بازیابی داستان تأیید نمیشود .جدول  2خالصه خروجی نرمافزار را جهت
بررسی معنیداري ضرایب مسیر نشان میدهد.
جدول  .6نتایج آزمون  tجهت بررسی معنیداری ضرایب مسیر
ردیف

شرح فرض آماری

T
Statistics

P Values

2

ارائه اطالعات مربوط به نويسنده  >-بازيابی داستان

1/141

1/708

-1/123

1

اطالعات کتابشناختی اثر  >-بازيابی داستان

1/74

1

1/187

تأيید فرضیه

3

مرور و نقد  >-بازيابی داستان

22/078

1

1/127

تأيید فرضیه

4

ويژگیهای ظاهری اثر  >-بازيابی داستان

3/343

1/112

1/248

تايید فرضیه

ضریب

نتیجه آزمون

تأثیر

فرض آماری

رد فرضیه

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،از دید خوانندگان داستان ،ضریب تأثیر مرورها و نقدهایی که
درباره اثر نوشته می شود در رتبه اول اهمیت قرار دارد و بیشتر از سایر عوامل ،به خواننده در بازیابی داستان
کمك میکند .پس از آن ،اطالعات کتابشناختی اثر با ضریب تأثیر  1/213و ویژگیهاي ظاهري اثر با ضریب
تأثیر  1/141در رتبههاي بعدي قرار دارند.
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بحث و نتیجهگیری

نیاز اطالعاتی خوانندهاي که به دنبال یك کتاب داستانی خوب براي خواندن است ،یا همان هدف مشخصی
که فرآیند جستجو براي یافتن مواد خواندنی براي لذت یا تفریح را راهاندازي میکند ،از یك رفتار اطالعاتی
وظیفهمحور متمایز است و به عنوان یك فعالیت تفریحی در نظر گرفته میشود که هدف آن سرگرمی ،تفریح
و لذت بردن از خواندن داستان است .با وجود چنین تمایزي و همچنین به دلیل تفاوتهایی که بین خود
منابع داستانی با منابع غیرداستانی وجود دارد ،منابع و ابزارهایی که توسﻂ کتابخانه براي تجزیه و تحلیل،
ردهبندي و بازیابی منابع مورد استفاده قرار میگیرند ،قادر به ایجاد دسترسی دقیق براي عناوین داستانی
نیستند و نمیتوانند به خواننده در یافتن کتاب مناسب از میان انبوه منابع و تجربه کردن لذت یك خواندن
خوب کمك کنند .با وجود تالشهایی که پژوهشگران از مدتها قبل براي بهبود دسترسی به منابع داستانی
در کتابخانهها انجام دادهاند ،این تالشها چندان پاسخگوي نیازهاي کاربران نبوده است .لذا نیاز به توسعه
ابزارهایی براي کمك به خوانندگان در این حوزه احساس میشود تا خوانندگان بتوانند به صورت مستقل از آن
براي کمك در یافتن داستان استفاده کنند .براي رسیدن به این هدف ،نه تنها توجه به ویژگیهاي خود
داستان نظیر زمان و مکان و ژانر که در پژوهشهاي قبلی به آنها تأکید شده است ،اهمیت دارد بلکه
شناسایی و کشف عناصر پیرامتنی که در موفقیت خواننده در یافتن کتاب خوب تأثیر دارند نیز مهم است.
بنابراین انگیزه اصلی از انجام این پژوهش ،شناسایی عناصر پیرامتنی و بررسی تأثیر این عناصر در بهبود
بازیابی داستان از دیدگاه خواننده بود تا ویژگیهایی از داستان را شناسایی کند که منعکسکننده نیاز
خوانندگان داستان بوده و به آنها در بازیابی بهتر داستان کمك کند.
به طور کلی نتایج این پژوهش ،دانش قبلی درباره توصیف داستان و بهبود بازیابی داستان را هم تأیید و
هم گسترش داده است .بر اساس یافتههاي پژوهش ،از دید خوانندگان داستان ،اطالعات کتابشناختی نظیر
نویسنده ،عنوان ،ناشر و تاری انتشار به خواننده در یافتن کتاب مورد نظر خود کمك میکنند .در بیشتر
نظامهاي بازیابی اطالعات نیز که در کتابخانهها مورد استفاده قرار میگیرند ،امکان دسترسی به منابع داستانی
از طریق این فرادادهها فراهم است .با این حال همانگونه که پژوهشگرانی مانند سارینن و واکاري ( )2113و
راس ( )2111بیان کردهاند ،این فرادادهها در زمانی که خوانندگان به دنبال کتاب خاصی نیستند و بین
کتابها جستجو میکنند تا به صورت تصادفی کتابی مناسب ،متناسب با ذائقه خود پیدا کنند؛ چندان کارآمد
نیست .برخالف فرادادههایی نظیر نویسنده ،عنوان و ناشر که بهترین نقاط دسترسی را براي خوانندهاي که
کتابی خاص از نویسندهاي خاص در ذهن دارد ،فراهم میکنند؛ اطالعاتی که در خالصهها و مرورهاي نوشته
شده درباره داستان ارائه میشود و نیز نظرات خوانندگان دیگر که منعکسکننده تجربههاي خواندن آنهاست
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براي جستجوگرانی کارآمد است که کتاب خاصی در ذهن ندارند و فقﻂ به دنبال کتابی خوب براي خواندن
هستند .در واقع همانطور که تیلور ( ) 2112نیز بیان کرده است ،زمانی که خواننده به دنبال یك کتاب خوب
میگردد به دنبال تجربههاست و مرورها و تگهایی که توسﻂ سایر کاربران ایجاد میشود این تجربهها را در
اختیار خواننده قرار میدهد .اهمیت مرورها و نقدهایی که درباره اثر نوشته میشود توسﻂ پژوهشگران دیگري
نظیر اسپیتري و پکوسکی ( )2117نیز تأیید شده است .همانطور که در این پژوهشها نیز آمده ،مرورها و
نقدهایی که درباره اثر نوشته میشود ،به جستجوگران داستان این امکان را میدهد که اطالعاتی درباره
تجربهها ،احساسات و تعامالت خوانندگان دیگر به دست بیاورند .در واقع میتوان گفت به دلیل این که نظرات
خوانندگان و مرورها و نقدهایی که درباره داستان نوشته میشود ،در مقایسه با فهرستهاي کتابخانه حاوي
اطالعات بیشتري براي جستجوگران داستان هستند براي خوانندگانی که به دنبال کتابی خوب براي خواندن
هستند بیشتر کاربرد دارند.
در نهایت ،برخالف یافتههاي ساپرل ( ) 2113که بر اهمیت اطالعات مربوط به نویسنده تأکید کرده است،
یافتههاي حاصل از این پژوهش ،تأثیر این اطالعات را در بهبود بازیابی داستان تأیید نکرد .به نظر میرسد
چنین تفاوتی ،می تواند به دلیل تفاوت در جامعه آماري مورد مطالعه و حجم نمونه در دو پژوهش باشد.
یافتههاي ساپرل در نتیجه بررسی و تحلیل کاتالوگهاي ناشران ،سرعنوانهاي موضوعی و کامنتهاي
خوانندگان در شبکههاي اجتماعی به دست آمده است ،ولی پژوهش حاضر با این پیشفرض که یك سیستم
کاربرمحور باید بر اساس نیاز کاربر و خواسته هاي وي توسعه پیدا کند ،تمرکز خود را روي خوانندگان واقعی
قرار داده است و با وجودي که پس از تحلیل مصاحبههاي انجام گرفته در مرحله اول پژوهش ،اطالعات مربوط
به نویسنده به عنوان یکی از مضامین اصلی استخراج شده بود ،ولی تأثیر این اطالعات در بهبود بازیابی داستان
در مرحله سوم و با حجم نمونه بزرگ از خوانندگان داستان تأیید نشد .در واقع میتوان گفت اگرچه آثار قبلی
یك نویسنده میتواند به عنوان عاملی براي جذب خواننده به سمت یك اثر داستانی خاص به شمار آید ،ولی
در صورتی که تجربه قبلی وي از خواندن اثر تکرار نشود ،همین عامل میتواند باعث ناامیدي خواننده شود.
همچنین احتمال دارد جوایز و افتخاراتی که نویسنده کسب کرده است ،براي برخی از خوانندگان اهمیت
داشته باشد ،ولی با توجه به یافتههاي بخش کمی ،امکان تعمیم آن به جامعه پژوهش وجود ندارد.
به طور کلی نتایج پژوهش تأثیر عناصر پیرامتنی بر بازیابی داستان را از دید خواننده تأیید کرد .به این
دلیل که در اکثر موارد ،مخاطب بیشتر از این که با متن اصلﻰ در ارتباط باشد ،با پیرامتنهاى آن در تماس
است و متن مورد نظرش را از میان انبوه پیرامتنها انتخاب مﻰکند .بنابراین توجه به این عناصر براي کمك به
خواننده جهت بازیابی بهتر داستان ضرورت دارد .تأکید بر نقش پیرامتن در بازیابی و انتخاب داستان از این
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جهت اهمیت دارد که میتواند دامنه یك اثر و تصمیم خوانندگان درخصوص این که با اثر درگیر شوند یا
خیر؟ را آشکار کند .به عبارت دیگر ،پیرامتن به خواننده در یافتن یك اثر خاص و تمایز یك اثر از آثار دیگر
کمك میکند .اگرچه بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،برخی از پیرامتنها نظیر ویژگیهاي ظاهري
کتاب و اطالعات مربوط به نویسنده در بازیابی داستان براي خوانندگان از اهمیت چندانی برخوردار نیستند،
ولی یافتهها نشان از اهمیت غیرقابل انکار برخی دیگر از عناصر پیرامتنی نظیر مرورها و نقدهاي نوشته شده
درباره اثر در بازیابی کتابهاي داستانی دارد.

پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش

-

نتایج این پژوهش یك نکته شروع براي توسعه و طراحی سیستمهاي جستجو و بازیابی داستان بر
اساس نیاز خواننده ارائه میدهد .با توجه به این که بر اساس پژوهشهاي قبلی فراهم کردن
فهرستهاي کتابخانهاي غنی شده و نقاط دسترسی زیاد براي بازیابی داستان ،به جستجوگران در
یافتن کتابهاي داستانی مرتبﻂ کمك میکند ،در نتیجه پیشنهاد میشود از عناصر پیرامتنی
شناسایی شده در این پژوهش که تأثیر آنها در بهبود بازیابی داستان تأیید شده است ،به عنوان
بخشی از توصیف محتواي داستان در فهرستهاي کتابخانه استفاده شود.

 همچنین پیشنهاد میشود این عناصر در طراحی و توسعه نرمافزارهاي جستجو و بازیابی منابع درکتابخانهها ،به عنوان نقاط دسترسی براي جستجوي منابع داستانها و نیز غنیتر کردن بازنمون
نتایج جستجو مورد استفاده قرار گیرد؛ تا با به حداقل رساندن ناسازگاريهایی که ممکن است در
تطابق داستان با خواسته خواننده پدید آید ،موجب افزایش کارایی این نظامها شده و امکان جستجو
و بازیابی موفق داستان براي جستجوگران داستان فراهم شود.
 با توجه به تأثیر باالي مرورها و نقدهاي نوشته شده درباره اثر در موفقیت بازیابی داستان ،پیشنهادمیشود امکان تعامل بین کاربران در نرمافزارهاي کتابخانهاي فراهم شود تا کاربران با آگاهی از
تجربیات خوانندگان دیگر بتوانند کتابهایی متناسب با نیاز خود پیدا کنند.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

 پیشنهاد میشود یك سامانه جستجو و بازیابی داستان بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش طراحیشده و پس از ایجاد پایگاه دادهاي آزمایشی از کتاب هاي داستانی بر اساس نتایج ،کارایی و اثربخشی
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آن براي بازیابی منابع داستانی و میزان رضایت کاربران از چنین سامانهاي در مقایسه با سامانههاي
موجود جستجو و بازیابی مورد بررسی قرار گیرد.
 بر اساس نتایج ،نظرات و نقدهاي سایر خوانندگان اطالعات بیشتري در مقایسه با فهرستهايکتابخانه براي جستجوگران داستان فراهم میکنند و میتواند به آنها در انتخاب درست کمك کند.
بر همین اساس ،بررسی محتواي ایجاد شده توسﻂ خوانندگان و شناسایی اطالعاتی که به منظور
توصیف داستان ارائه می دهند و همچنین بررسی کاربرد این اطالعات در بهبود دسترسی به داستان
میتواند به عنوان پیشنهاد براي پژوهشهاي آینده در نظر گرفته شود.
 تقسیمبندي شرکتکنندگان در دو گروه خوانندگان فعال و کسانی که به صورت گاه و بیگاه داستانمیخوانند و مقایسه دیدگاه این دو گروه در بررسی تأثیر عناصر پیرامتنی بر بهبود بازیابی داستان
میتواند به عنوان یك پژوهش تکمیلی در نظر گرفته شود .همچنین ،مطالعه و بررسی رفتار
اطالعیابی این دو گروه میتواند به عنوان مکملی براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شود.
 این پژوهش حا ضر بر خوانندگان ادبیات داستانی به عنوان جامعه آماري تمرکز داشت و تأثیرگذارعناصر پیرامتنی بر بازیابی داستان از دید خوانندگان داستان را مورد بررسی قرار گرفته داده بود.
پیشنهاد میشود پژوهش با نمونه اي متشکل از کتابداران و متخصصان بازیابی اطالعات نیز تکرار
ش ود تا امکان مقایسه دیدگاه خوانندگان با افرادي که در زمینه ذخیره و بازیابی فعالیت دارند فراهم
شود.

سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) به خاطر حمایت معنوي در اجراي پژوهش حاضر سپاسگزاري
میشود.
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