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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 semi-

structured 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. 
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 چکیده
است. منظوور  به منظور بهبود دسترسی به منابع داستانی  خوانندگان ديدگاه از گذار بر بازيابی داستانتأثیرپیرامتنی  شناسايی عناصر ،هدف اين پژوهش: هدف

هوای وی در   تواننود بور خواننوده و وتواوت     موی  نیستند؛ اما به نوعی با آن در ارتباط بوده واصلی متن يك داستان  بدنه ءعناصری هستند که جزها،  از پیرامتن
 بگذارند. تأثیرخصوص داستان 

و با راهبرد متوالی اکتشافی انجام گرفت. جامعه آمواری در هور    استپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رويکرد، از نوع ترکیبی : شناسی روش

های گردآوری شوده بوا    يافته فردی بود و داده ارساخت ها در مرحله اول، مصاحبه نیمه دو مرحله از پژوهش، خوانندگان ادبیات داستانی بودند. ابزار گردآوری داده
استفاده شود   در مقیاس لیکرت ساخته يك پرسشنامه محققها در مرحله دوم پژوهش، از  ی دادهبه منظور گردآور روش تحلیل متمون کدگذاری و تحلیل شد.

  SmartPLSافوزار   ها نیز از نرم یل دادهلسازی معادالت ساختاری مورد تجزيه و تحلیل ورار گرفت. برای تح های گردآوری شده با استفاده از روش مدل و داده
 استفاده شد. 

متومون اصولی اطالعوات کتابشوناختی،      4عنصر پیرامتنی در والو    21های انجام گرفته در مرحله اول پژوهش،  تحلیل متمون مصاحبهبر اساس : ها یافته

مرورهوا و   توأثیر  داری معنوی سازی معادالت سواختاری   اطالعات مربوط به نويسنده، مرور و نقد و مشخصات ظاهری شناسايی شد. در ادامه، نتايج آزمون مدل
 کرد.   تأيیدهای ظاهری اثر در بهبود بازيابی داستان را  ژگی شده درباره اثر، اطالعات کتابشناختی و اطالعات مربوط به وي  نقدهای نوشته

های داسوتانی مورتب     ن کتابدر يافتجستجوگران به داشته و  تأثیرداستان گیری و انتخاب  در درك، ارزيابی، تصمیمتوانند  توجه به عناصر پیرامتنی می: نتایج

بوه عنووان بخشوی از    شوده اسوت،    تأيیود ها در بهبود بازيابی داستان  آن تأثیرشود از عناصر شناسايی شده در اين پژوهش که  کند. بنابراين پیشنهاد می کمك
  استفاده شود. های کتابخانه توصیف محتوای داستان در فهرست
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 مقدمه 

کند. یکی از این  ها را فراهم می پردازند که موجبات لذت آن هایی می به فعالیت در اوقات فراغت، افراد معموالً

و به منظور  شخصی  ، فرد به صورت مستقل و با میل و ارادهبراي لذت ها خواندن است. در خواندن فعالیت

اند،  ( نیز اشاره کرده2111) 2و لیو 1اوئیطور که  و همان دهد کسب رضایت خاطر، عمل خواندن را انجام می

به خود اختصاص  این نوع از خواندندر را اي  سهم عمدهاست که  انواع مواد خواندنیمهمترین یکی از داستان 

آوري و توسعه  در امر فراهمهاي عمومی  ویژه کتابخانهه بها،  رو، بسیاري از انواع کتابخانه  از این دهد. می

هاي  ها در کتابخانه. نگاهی به آمار امانت کتاباند داشتهبه تهیه منابع داستانی اي  توجه ویژهمجموعه خود، 

ها به شمار  در این کتابخانه ترین منابع پرخوانندهداستان از دهد که  میعمومی در کشورهاي مختلف دنیا نشان 

 هاي کتاب امانت نسبت 2112 سال در( 2113) 4و واکاري 3بر اساس گزارش سارینن ،آید. به عنوان مثال می

 44 ،2113 سال در انگلستان کشور در و درصد 33 هلند، عمومی هاي کتابخانه در ها کتاب کل به داستانی

، حدود 2111دهد که در سال  نشان می 2هاي عمومی فنالند امانت کتابخانه آمار نی. همچناست بوده درصد

 72 حدود رقم نیا ،2112 سال درمتعلق به داستان و  فنالند یعموم يها کتابخانه يها درصد از کل امانت 73

از بخش قابل توجهی  ،این کهبا توجه به (. 2121فنالند، عمومی هاي کتابخانه آمار) است بوده درصد

کنند، خوانندگان داستان هستند که به امید یافتن کتابی  هاي عمومی مراجعه می خوانندگانی که به کتابخانه

لذا توجه به بازیابی منابع داستانی و بهبود  کنند. خوب که از خواندن آن لذت ببرند، به کتابخانه مراجعه می

 ها ضرورت دارد.  دسترسی به داستان در کتابخانه

هاي خوانندگان بستگی  محور است و تفسیر محتواي داستان به قضاوت که داستان مفهوم ه اینبا توجه ب

هاي  دارد، لذا یك سیستم ذخیره و بازیابی داستان به منظور بهبود دسترسی به منابع داستانی، باید با نیاز

لف نیازهاي هاي مخت ها در انتخاب داستان ارتباط نزدیکی داشته باشد و جنبه کاربران و معیارهاي آن

ها  پذیري منابع داستانی در کتابخانه هایی که در جهت دسترس خوانندگان را منعکس کند. با وجود تمام تالش

هایی که بتواند  صورت گرفته و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، در درک ما در خصوص ویژگی

 ،یاز خود و برآورده کردن آن نیاز کمك کندمنعکس کرده و به خواننده در بیان بهتر نرا واقعیت داستان 

سازي  هاي مختلفی براي بازیابی ادبیات داستانی پیشنهاد و در مواردي پیاده شکاف وجود دارد. هرچند سیستم
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اند آنچنان  نتوانسته ها اند، این سیستم ( نیز بیان کرده2112) 2و سروال 1واکاري طور که همانشده است، ولی 

اند و توجهی به  هاي خود متن داستان تمرکز کرده ویژگی که تنها بهدلیل این به  .کنندکه باید موفق عمل 

و  اند قادر به پاسخگویی به نیازهاي جستجوگران داستان نبوده . لذااند مقوله خواننده و نیازهاي او نداشته

 .است مانده همچنان به قوت خود باقیها  مشکل دسترسی به داستان در کتابخانه

 

 داستان و عناصر تشکیل دهنده آن 

شود که خصلت ساختگی و ابداعی آن  داستان یا ادبیات داستانی در معناي جامع آن، به هر روایتی اطالق می

باید همه انواع خالقه ادبی را در بر گیرد، اما در عرف نقد  تاریخی و واقعیش غلبه کند. از این رو ظاهراَ  بر جنبه

رسانی نیز،  (. دانشنامه کتابداري و اطالع1324شود )میرصادقی،  منثور، داستان گفته می امروز، به آثار روایتی

هاي آن از روي تخیل  ها و صحنه هاي منثور روایی تعریف کرده است که حوادث، شخصیت داستان را نوشته

(. به تعبیر 1321ین، واقعی باشد )سلطانی و راست که لزوماً آن  نوشته شده باشد، به نحوي که واقعی بنماید بی

که از لحاظ تاریخی حقیقت داشته باشد، آفریده و ابداع نیروي   دیگر، به هر اثر هنري منثوري که بیش از آن

 شود. تخیل و هنر نویسنده است، داستان گفته می

شود که با هنرمندي و خالقیت  تشکیل می عناصري و ساختار گیري خود از هر داستانی براي شکل

نویس با کمك این عناصر به آفرینش  یابد و داستان نویس به صورت یك داستان کامل، ظهور و نمود می داستان

شوند تا  طور منظم و هماهنگ در قالبی ریخته می  این عناصر به (.1322پردازد )میرصادقی،  پیکره داستان می

، در خصوص عناصر اصلی اگرچهواکنش عاطفی خواننده را برانگیزند و وي را با داستان همراه کنند. 

که براي عناصر هایی  ویژگینظر وجود ندارد و در برخی موارد   دهنده داستان در میان اهل فن اتفاق تشکیل

با این حال عناصر مهم داستانی که مورد توافق بیشتر  ؛پذیر است داستان شمرده شده به سختی از هم تفکیك

، فضا یا 1، لحن3، صحنه7، زاویه دید2شخصیت، 4یا مضمون درونمایه، 3پردازان است عبارتند از پیرنگ نظریه

 (. 1324)میرصادقی،  11، سبك و شیوه نگارش2جو
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 پیرامتنی داستانعناصر 

ها و  سري ویژگی  ها اشاره شد، هر متن ادبی یك که به آنداستان   عناصر اصلی تشکیل دهندهجداي از 

کننده هستند. این  شوند ولی در درک معنا و مفهوم آن بسیار تعیین متن محسوب نمی ءعناصري دارد که جز

ب کتادر نت ژرار ژتوسط ر لین بااى اوبرامتن پیرشوند. واژه  ها با عنوان پیرامتن شناخته می عناصر و ویژگی

، متن یك اثر ادبی را ها هایی از عبارات همراه با نشانه زنجیرهنت ژبه گفته ( مطرح شد. 1223) «1ها آستانه»

تنهایی و مستقیم به مخاطب   اي، به آید که متنی بدون هیچ مقدمه ولی به ندرت پیش می ؛دهند تشکیل می

هاي دیگر که  هاي دیگر قرار دارد. این متن شود. به عبارت دیگر، یك متن همواره در پوششی از متن عرضه 

به را مخاطب شوند که  هاي ورود به متن اصلی محسوب می انهکند، آست ها با عنوان پیرامتن یاد می ژنت از آن

گذارند. جاناتان  می تأثیرن ساخته و بر ادراکات فردي و همچنین فرهنگی از متن هنمورصلى اسمت متن 

ها را به عنوان آن چیزي معرفی نموده است که فضا را براي حضور مخاطب در متن  ( پیرامتن2112) 2گري

کنند و همین تصورات و  ها تصورات و انتظاراتی را در ذهن خواننده ایجاد می پیرامتنکند.  اصلی مهیا می

به ن متودم از شناخت مرارد مورى بسیادر  گذارند. می تأثیرانتظارات روي واکنش خواننده نسبت به متن 

از بیشتر مخاطب  ارد،کثر موبه این دلیل که در اند. ا آوردهست ن به دمتنهایشااپیراز ست که اسطه شناختى وا

ه نبون امیاش را از نظررد متن موس است و تماى آن در هاپیرامتنبا ، باشدط تبادر ارصلى ابا متن  این که

در واقع برداشت و تصور اولیه خواننده از هر متنی پیش از ورود به آن، بسیار متکی مىکند. ب نتخااها امتنپیر

 .گیرد ها شکل می آنها است و غالباً با توجه به  به این پیرامتن

تواند بدون نیاز به تحلیل عمیق  این است که با استفاده از آن خواننده می اهمیت عناصر پیرامتنی در

کند، به دست آورده و ارزیابی اولیه از  خود اثر، بینشی در خصوص منابع و اطالعاتی که یك اثر فراهم می

ارزش آن را کند تا اثر را درک کند و  اعتبار اثر را انجام دهد. به عبارت دیگر، پیرامتن به خواننده کمك می

طرحی کلی از مضمون و چگونگی دریافت  بفهمد. پیرامتن در معرفی کتاب نقش اساسی بر عهده دارند و غالباً

ها در جهت  کنند. نویسنده از پیرامتن دهند و نیز طریقه فهم و درک اثر را تا حدودي مشخص می متن ارائه می

اي  کند. به گفته ژنت، پیرامتن آستانه ی به او استفاده میپدید آوردن انگیزه و کشش در خواننده و ارائه اطالعات

که  با توجه به این(. 1223تواند تصمیم بگیرد که وارد اثر شود یا خیر )ژنت، است که در آن، یك خواننده می

از تجزیه و تحلیل پیرامتن به عنوان ابزاري براي نزدیك شدن به اثر و بررسی و ارزیابی توانند  خوانندگان می
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داستان  مؤثردر بازیابی و انتخاب  بتوان از این عناصررسد  (، به نظر می2113، 1آثار استفاده کنند )گراس

 د.نگیر مورد توجه قرار نمیچندان هاي بازیابی اطالعات  در سامانهاستفاده کرد، اگرچه 

 بازیابی و اي کتابخانه هاي سیستم در داستان به دسترسی و بازیابی زمینه در که خالءهایی به توجه با

دهد داشتن تنها یك نوع نقطه دسترسی براي داستان چندان  شواهدي که نشان میو نیز  دارد وجود کنونی

کردن نقاط دسترسی زیاد براي   شده و فراهم  ( و لیست نتایج غنی2111و دیگران،  2مفید نیست )ویلسون

؛ 2117، 4و واکاري 3نانی مرتبط کمك خواهد کرد )میکونهاي داست بازیابی داستان، به کاربران در یافتن کتاب

 تا است آن پژوهش اینهدف (. 2113و واکاري،  7؛ پونتینن2114، دیگران؛ واکاري و 2112، دیگرانو  2کولن

 را عناصر این تأثیر و کرده شناسایی کنند می کمك داستان بازیابی به خواننده دیدگاه از که را پیرامتنی عناصر

 و داستان بازیابی در گذارتأثیر پیرامتنی عناصر شناسایی رودمی انتظار. کند آزمون ،داستانی منابع بازیابی بر

 تطابق در است ممکن که ییها يناسازگار داستان، بازیابی و جستجو هاينظام طراحی در هاآن از استفاده

 عالیق با متناسب داستان به یدسترس بهبود امکان و برساند حداقل به دیآ  دیپد خواننده خواسته با داستان

 . شود فراهم خواننده

 

 پیشینه پژوهش

هاي  دهد که در حال حاضر جداي از رشته ادبیات، در زمینه مطالعه ادبیات در زمینه پیرامتن نشان می

اي طیف قابل توجهی از مطالعات در خصوص پیرامتن انجام گرفته  مختلفی از جمله ارتباطات و مطالعات رسانه

ژنت براي مطالعه  نظریه( است. از 1223عالقه محققان و نویسندگان به نظریه ژنت )  که این نشان دهنده

(، 2114، 11هاي ویدئویی )راکنبرگ (، بازي2114، 2و پکوسکی 1؛ هیل2112، 3هاي تخیلی )لیونورث داستان

 و (2113، 14؛ استرهووک2114، 13؛ مالونه2112، 12(، متون دیجیتالی )مك کرکن2113، 11فیلم )بنزون
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بخش اعظم تحقیقات در زمینه پیرامتن در  شده است. اگرچه ( استفاده2114، 1)ناچر اجتماعیهاي  رسانه

شناسی نیز  هاي اخیر در علم اطالعات و دانش در سالهایی خارج از علم اطالعات انجام گرفته است،  حوزه

اشاره  (2117) دیگرانو  2اسپیتريتوان به  مطالعاتی در خصوص پیرامتن انجام گرفته است. از آن جمله می

کتابخانه عمومی  43عنوان کتاب داستانی را در فهرست  22اطالعات مربوط به ها در مطالعه خود  کرد. آن

اجتماعی براي شناسایی نقاط دسترسی به داستان، مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار   شبکه 43کانادا و 

دار  ، خندهکننده ات احساسی داستان بر خواننده )به عنوان مثال خستهتأثیرها نشان داد  دادند. نتایج مطالعه آن

شود، بهتر از  هاي داستانی ارائه می و غیره( که در محتواي تولید شده توسط خوانندگان درباره کتاب

یابد، منعکس کننده نیازهاي خواننده  هاي موضوعی که توسط کارمند کتابخانه به منبع اختصاص می سرعنوان

فی براي کمك به خواننده به خدمت گرفته شوند توانند به عنوان نقاط دسترسی اضا ها می است. لذا این فراداده

 هاي مورد عالقه خود را جستجو کرده و بازیابی کند. تا بتواند کتاب

ها در میزان  اطالعات ارائه شده در روي جلد کتاب تأثیر( به منظور بررسی 2112) 4و هکرت 3نولتون 

سی و  و صد و هاي دانشگاهی، تعداد هزار هاي غیرداستانی کتابخانه اي کمی، از کتاب ها، در مطالعه امانت آن

ها را بر اساس اطالعات ارائه شده در جلد، با یکدیگر یك کتاب را به عنوان نمونه انتخاب کرده و آمار امانت آن

ها روي جلد ارائه  هایی که ناشر، اطالعاتی در مورد کتاب ها نشان داد کتاب هاي آن مقایسه کردند. یافته

اند. پژوهش انجام گرفته توسط نولتون و  هایی با جلد ساده بیشتر به امانت رفته دهند، نسبت به کتاب می

ها مورد بررسی قرار  ها و زیررده رده ها در همه هکرت محدود به یك کتابخانه اصلی بود و میزان امانت کتاب

 نگرفته بود. 

پردازان ادبی نوشته شده  هایی که توسط ناشران، کتابداران، خوانندگان و نظریه ( چکیده2113) 2ساپرل

نشان داد  وي يها یافتهبود را با هدف بهبود فهرست کتابخانه، با رویکرد کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار داد. 

در  هاي شخصی( ها )جوایز، ارزیابی درباره نویسنده، تجربه شخصی از خواندن رمان و ارزشیابیکه اطالعات 

به طور مداوم توسط تمام چهار گروه ارائه شده است. ساپرل نتیجه گرفت که این کنار عناصري نظیر ژانر 

ان استانداردي در هایی هستند که براي توصیف موضوعی رمان مناسب هستند و باید به عنو ها، همان ویژگی

 هاي آنالین اضافه شوند. هاي مشاوره خوانندگان و کتابفروشی فهرست کتابخانه و حتی در پایگاه
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( اشاره کرد که یك مطالعه 2111) 1توان به مطالعه نورا راولینسون ها در این خصوص می از سایر پژوهش

العه وي نشان داد که از نظر خوانندگان انجام داد. نتایج مط 2کمی روي دو هزار کتاب از انتشارات هفتگی

هاي اضافی موجود در روکش جلد بسیار ارزشمند است و اکثر خریداران کتاب بیان کرده بودند که  فراداده

ها براي خرید یك کتاب خاص بسیار  گیري آن ها، در تصمیم اطالعات چاپ شده بر پشت و روي جلد کتاب

 مهم است. 

آن بر خواننده  تأثیرموضوع پیرامتن و  در داخل کشوري پژوهش نشان داد که ها در ادامه، بررسی پیشینه

داستان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به نحوي که تنها پیشینه مرتبط یافته شده در این زمینه، کار 

 نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل در پایان( در رشته ادبیات بود. وي 1321جوادي سیاهکله )

پسند پرداخت. وي در پژوهش خود محتوا، زبان و  در رونق و رواج رمان عامه مؤثرمتنی  متنی و برون درون

در تولید این آثار را به  مؤثرهاي اجتماعی و فرهنگی  متنی و زمینه عناصر داستان را به عنوان عوامل درون

و نتیجه گرفت که این عناصر در رواج و متنی، در ده رمان پرفروش مورد بررسی قرار داد  عنوان عوامل برون

البته در این پژوهش نیز خواننده واقعی مورد مطالعه قرار نگرفته بود و  محبوبیت این آثار دخیل هستند.

 پژوهشگر بود. هاي شخصی و نقطه نظرات  برداشتها بر اساس  یافته

 

 بندی و استنتاج پیشینه جمع

ي که عناصر پیرامتنی در درک، تأثیردهد که با وجود  هاي پژوهش نشان می به طور کلی، بررسی پیشینه

بهبود بازیابی ها در  آنهر کدام از  تأثیردارند، به این عناصر و بررسی خواننده  و انتخاب گیري ارزیابی، تصمیم

منابع بازیابی  بحثو نیازهاي وي در اهمیت توجه به خواننده  با وجود همچنینتوجهی نشده است.  داستان

نظرات پژوهشگران در این زمینه را نشان  هاي شخصی و نقطه ها، بیشتر برداشت ، نتایج این پژوهشیداستان

پژوهش بنابراین  ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وي در این پژوهش دیدگاهواقعی و  خوانندهدهد و  می

از بهبود بازیابی داستان در را هر کدام از این عناصر  تأثیر تالش کرده است تاحاضر بر خواننده متمرکز شده و 

هاي قبلی که با رویکرد کیفی و با تعداد  بر خالف پژوهش از سوي دیگر، مورد بررسی قرار دهد.دید خواننده 

ق و کامل تا به صورت دقی شده استانجام  ترکیبیمحدود نمونه انجام گرفته است، این پژوهش با رویکرد 

ي که تأثیرهمچنین  مسئله پژوهش را مورد مطالعه قرار دهد و نیز امکان تعمیم نتایج وجود داشته باشد.

با این حال،  .موقعیت زمانی و مکانی مخاطبان بستگی داردو  ، به فرهنگ جامعهگذارد پیرامتن بر مخاطبان می
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شناسی در داخل کشور انجام نشده  ت و دانشتاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه توسط متخصصان علم اطالعا

شناخت زوایاي جهت ي در مؤثرتواند سرآغازي در این زمینه به شمار آید و بتواند گام  و لذا این پژوهش می

  پنهان موضوع مورد مطالعه بردارد.

 

 روش پژوهش

شناسی  و بر اساس نوع( است 1پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر رویکرد، از نوع ترکیبی )آمیخته

جامعه آماري در هر دو انجام گرفت.  3( با راهبرد متوالی اکتشافی2113) دیگرانو  2هاي ترکیبی کراسول طرح

فهرست افراد جامعه مورد مطالعه در  این کهبه دلیل  ولیمرحله از پژوهش، خوانندگان ادبیات داستانی بودند. 

هاي عمومی زیر نظر  ه خوانندگان ادبیات داستانی عضو کتابخانه، جامعه آماري در این پژوهش بنبوددسترس 

، ارادي و در جهت هدف پژوهش ها در مرحله انتخاب نمونهشد. هاي عمومی کشور محدود  نهاد کتابخانه

که سازگار و همسو با اطالعات مورد نیاز  شدندهایی انتخاب  به این صورت که نمونهانجام گرفت. پـژوهش 

 4خوانندگان فعالبر همین اساس، پژوهشگر به سراغ  .باشند مؤثرده و در فهم مسئله پژوهش براي پژوهش بو

 به روش هدفمند نمونه پژوهشی خود را انتخاب کرد:هاي زیر و  بر اساس ویژگیادبیات داستانی رفته و 

 مند هستند. به خواندن ادبیات داستانی عالقه -

هاي روزانه این  خواندن داستان به عنوان یکی از فعالیتخوانند و  صورت مداوم کتاب داستانی می  به -

 آید.  افراد به شمار می

 کنند.  صورت مستقل کتاب خود را انتخاب می  کنند، به زمانی که به کتابخانه مراجعه می -

هاي عمومی مورد بررسی قرار گرفت و  ها در کتابخانه براي انتخاب این افراد، سابقه امانت کتاب آن 

همچنین این افراد به  هاي عمومی براي شناسایی این افراد کمك گرفته شد. ز کتابداران کتابخانههمچنین ا

 ها را در بر گیرند. که خوانندگان انواع داستان شدنداي انتخاب  گونه

استفاده  2یافته فردي ارساخت پژوهش، از روش مصاحبه نیمه این مرحله ازدر ها  به منظور گردآوري داده

شونده به دلیل بعد مسافت وجود نداشت، مصاحبه  مواردي که امکان مصاحبه حضوري با فرد مصاحبهدر  .شد

دقیقه به طول انجامید. با توجه به ماهیت اکتشافی  121تا  31ها بین  مصاحبهبه شکل تلفنی انجام گرفت و 

به این صورت که . گردید هاي باز استفاده پرسشهاي مصاحبه با  هاي کیفی، در این پژوهش از پروتکل پژوهش
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هایی در آن  چه ویژگی این کهاند صحبت کنند و  ها خواسته شد در خصوص بهترین کتابی که خوانده از آن

کتاب وجود داشت که باعث شد از خواندن آن لذت ببرند. همچنین در خصوص عواملی که موجب جلب توجه 

ها  گیري آن ی از یك کتاب داستانی که در تصمیمهای شود و نیز ویژگی ها به سمت یك کتاب داستانی می آن

ها خواسته شد در مورد تجارب ناخوشایند خود از خواندن  دارد، پرسیده شد. در انتها، از آن تأثیربراي انتخاب 

نفر از خوانندگان ادبیات داستانی و  14اي صحبت کنند. بعد از مصاحبه با  کتاب داستانی و دالیل چنین تجربه

و  1اي براون چارچوب تحلیل مضمون شش مرحلههاي گردآوري شده بر اساس  اشباع نظري، داده اطمینان از

ها، کدگذاري، جستجوي مضامین، بررسی مضامین،  طی شش مرحله آشنا شدن با داده( 2117) 2کالرک

 با زبان فارسی، MAXQDA با توجه به سازگاري خوبکدگذاري و تحلیل شد.  گذاري مضامین تعریف و نام

افزار استفاده  هاي کیفی از این نرم رابط کاربري مناسب و قدرت و انعطاف آن در کدگذاري، براي تحلیل داده

 شد.

، 2( و بر اساس چهار معیار اعتبارپذیري1224) 4و گوبا 3جهت تعیین روایی و پایایی از ارزیابی لینکولن 

تالش  ،براي کسب قابلیت اعتباراستفاده شد. به این ترتیب که  1پذیريتأییدو  3پذیري ، اطمینان7پذیري انتقال

اشباع  مرحلهها به گیري تا رسیدن داده نمونه و کنندگان با حداکثر تنوع تجربیات انتخاب شوند شد تا مشارکت

متن مصاحبه و کدهاي استخراج شده پس از کدگذاري، ترین واحد معنایی انتخاب شد.  ادامه یافت و مناسب

گونه  و در صورت داشتن هر نظرخواهی شدها درباره صحت و سقم آن  آناز کنندگان ارائه شد و  شارکتبه م

قرار گرفت. جهت افزایش میزان ثبات  مجدد مورد بررسی شده ها و کدهاي اختصاص داده دادهمغایرت، 

از همه مشارکت  داده تا حد امکان خودداري وگردآوري زمان ها و  انجام مصاحبهپژوهش از طوالنی شدن 

  .کنندگان راجع به یك موضوع پرسیده شد

هاي عمومی  گزارشی از وضعیت امانت منابع در کتابخانه انتخاب نمونه در مرحله دوم پژوهش، منظوربه 

هاي عمومی کشور،  عضو کتابخانه 323.311افزار سامان گرفته شد و مشخص گردید که در مجموع  توسط نرم

اند. لذا این افراد به عنوان جامعه پژوهش در  حداقل یك کتاب داستانی به امانت برده یك سال گذشتهدر طول 

همچنین بر  .گردیداز بین این افراد انتخاب به صورت تصادفی این مرحله انتخاب شده و نمونه مورد مطالعه 

 
1. Braun 

2. Clarke 

3. Lincoln 
4. Guba 
5. Credibility 
6. Transferability 
7. Confirmability 
8. Dependability 
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یا  سازه 3 با ساختاري معادالت سازيمدل براي نمونه حجم حداقل که( 2112) دیگرانو  1رهی اساس نظر

به منظور  .نفر در نظر گرفته شد 311، اندازه نمونه آماري نیز ر این پژوهشد کردند، انیب نفر 311 را کمتر

هاي مرحله اول طراحی شد،  که با طیف لیکرت و  بر اساس یافته از یك پرسشنامه محقق ساختهگردآوري نیز 

متغیر  4عناصر پیرامتنی را در قالب  تأثیرگویه بود که در مجموع  17استفاده گردید. پرسشنامه شامل 

داستان  مؤثرهاي ظاهري و اطالعات مربوط به نویسنده بر بازیابی  اطالعات کتابشناختی، مرور و نقد، ویژگی

دو شنامه، به منظور سنجش روایی پرسشنامه طراحی شده، از براي پس از طراحی پرس. مورد بررسی قرار داد

2شـاخص نسـبت روایـی محتـوا
 (CVRو شاخص روایی محتوا )3 (CVI )بر اساس نتایج، . استفاده گردید

به دست آمد. همچنین شاخص روایی محتوا براي معیار مربوط  23/1نسبت روایی محتوایی کل پرسشنامه 

دهنده روایی  به دست آمد که نشان 12/1و براي معیار ساده بودن  13/1ح بودن ، براي معیار واض12/1بودن 

، از روش آلفاي کرونباخ که نیز به منظور بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه محتوایی پرسشنامه است.

ی در استفاده شد. براي این منظور، پرسشنامه به صورت تصادف ،مبتنی بر همسانی و سازگاري درونی است

ها، ضریب  خواننده ادبیات داستانی قرار گرفت و پس از گردآوري داده 31اختیار نمونه مقدماتی متشکل از 

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه  این کهمحاسبه شد. با توجه به  SPSSافزار  آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم

  گردید. تأییدآمد، پایایی پرسشنامه  به دست 111/1برابر شده 

پس از بررسی و اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه به صورت آنالین بین نمونه انتخابی از خوانندگان 

به دلیل گستردگی جغرافیایی جامعه نفر در نظر گرفته شده بود،  311با وجودي که تعداد نمونه . گردیدتوزیع 

تا  71افراد، نرخ بازگشت پرسشنامه بین آماري و تصمیم بر ارسال لینك پرسشنامه از طریق پیامك براي این 

که از شد توزیع  بین خوانندگان ادبیات داستانی پرسشنامه 421تعداد شد و بر همین اساس درصد برآورد  31

با استفاده از ها،  در نهایت پس از گردآوري داده .گردیدپرسشنامه تکمیل شده دریافت  312این تعداد، 

 . ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت داده سازي معادالت ساختاري دلمو انجام  SmartPLS3افزار  نرم

 

 های پژوهش محدودیت

. ولی به گرفتبه جامعه پژوهش انجام  پژوهش حاضر با هدف تعمیم نتایج حاصل از مرحله اول دومبخش 

فهرست افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نیست، جامعه آماري به خوانندگان ادبیات داستانی  این کهدلیل 

 .گردیدهاي عمومی کشور محدود  هاي عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه عضو کتابخانه

 
1. Hair 
2. Content Validity Ratio 

3. Content Validity Index 
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 های پژوهش یافته

کننده در این مرحله از  افراد شرکتساختار یافته با  پس از انجام مصاحبه عمیق نیمهطور که اشاره شد،  همان

هاي مصاحبه با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که ابتدا فایل صوتی  ، دادهپژوهش

ها و ارتباط با محتواي  سازي شده و در ادامه، به منظور آشنا شدن با داده فایل ورد پیادهها در قالب  مصاحبه

عناصر پیرامتنی مهم در بازیابی شناسایی  به منظوردقت مطالعه شد.  ها یك بار با ها، تمامی مصاحبه مصاحبه

 در سطح جمله و در صورت نیاز واحد معنایی باالتر،ها،  هاي حاصل از مصاحبه ، دادهداستان از دیدگاه خواننده

 222ها  فراوانی بسامد آنکد استخراج شد که  23بررسی و کدگذاري شد. پس از کدگذاري اولیه، در مجموع 

 اند: ذکر شده 1کد به همراه شواهد در جدول  3، تنها نمونه  کد بود. در این مقاله به دلیل محدودیت

 

 به همراه شواهد متنیاولیه استخراج شده  نمونه کدهای. 0جدول 

 شاهد متنی فراوانی اولیه کدهای ردیف

     2       
 4 نامه نويسنده زندگی

دوست دارم بدونم که اصال اگر کتاب از تولستوی هست، بیوگرافی تولستوی رو هم 
 کی هست

 ای داره اين که شغلش نويسندگیه يا شغل ديگه 2 شغل نويسنده              1      

 ودر خوبه هم همون جديدشکنی رمان  يه چیزی خوندی و فکر میوبال از يه نويسنده،  21 وبلی نويسنده آثار     3     

 

پژوهش همخوانی نداشتند کنار گذاشته شدند، همچنین تعدادي از  اهدافمضامینی که با  ،ادامهدر 

مضامین به دلیل همپوشانی، با یکدیگر ادغام شده و در برخی موارد نیز مضامین شکسته شده و به دو مضمون 

متناسب با  ،مضمون، نامی مناسب و گویادر مرحله بعد، با تحلیلی دقیق از ماهیت هر  ل شدند.تبدی

اي از نحوه  ، نمونه2. جدول بندي نهایی حاصل شد هاي خاص هر مضمون انتخاب شد و در نهایت جمع ویژگی

اولیه را نشان  کدهايها به همراه مضامین فرعی و  دست آمده از تحلیل مصاحبه  اصلی به امینمضگیري  شکل

  دهد. می

 

 داستان خوانندگان با مصاحبه تحلیل از آمده دست به فرعی و اصلی مضامین گیریشکل نحوهای از  مونهن. 2ل جدو

 مضمون

 اصلی

 فراوانی

 کد
 اولیه هایکد کد فراوانی فرعی مضامین

اطالعات 

مربوط به 

 نویسنده

38 

 کس  جوايز ادبی 4 جوايز و افتخارات نويسنده

مبتنی بر سوابق زندگینامه 
 نويسندهشغلی و تحصیلی 

23 
اطالعات مربوط  سرگذشت نويسنده/ زندگینامه نويسنده/

/ شغل نويسنده/ معلومات و سواد/ سطح به نويسنده
 تحصیالت

 های وبلی وبلی نويسنده/تجربه آثار 20 آثار نويسندهساير 
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 4 قالب در عنصر پیرامتنی 12 هاي انجام شده با خوانندگان داستان، مجموع بر اساس تحلیل مصاحبه در

 :است زیر شرح به مضامین این از کدام هر فراوانی درصد و فراوانی که شدند شناسایی یاصل مضمون

 بیانات از( درصد 13) گویه 31 شده، استخراج هايگویه مجموع از: سندهینو به مربوط اطالعات -

 .داشت اشاره مضمون این به شوندگانمصاحبه

مصاحبه بیانات از( درصد 33) گویه 31 شده، استخراج هايگویه مجموع از: ختیکتابشنا اطالعات -

 .داشت اشاره مضمون این به شوندگان

مصاحبه بیانات از( درصد 11) یهگو 24 شده، استخراج هايگویه مجموع از: يظاهر مشخصات -

 .داشت اشاره مضمون این به شوندگان

 به شوندگانمصاحبه بیانات از( درصد 23) گویه 71شده، استخراج هايگویه مجموع از: نقد و مرور -

 .داشت اشاره مضمون این

 دهد:  را نشان می هاي کیفی مصاحبهتحلیل شبکه مضامین استخراج شده از شمایی کلی از  1شکل 

              

طرح جلد

تعداد صفحه

نظرات سایر خوانندگان

ناشر

نویسنده

           زندگینامه

                  
    

                
       

            

نقدهاي ادبی

خالصه و مرور

سایر آثار

جوایز و افتخارات

عنوان

تاری  انتشار

 
 ها استخراج شده از تحلیل داده. شبکه مضامین 0شکل

 

سازي معادالت ساختاري  از مدلستان، بهبود بازیابی دا این عناصر در تأثیردر ادامه به منظور بررسی 

Rضریب مسیر )ضریب رگرسیون( و ضریب تعیین )استفاده شد. براي این منظور، 
شده و  محاسبه( 2
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مورد بررسی قرار گرفت. شکل زیر مدل پژوهش را در  SmartPLSافزار  ضرایب مسیر توسط نرم داري معنی

 دهد.  حالت تخمین ضرایب مسیر نشان می

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب مسیر .0شکل

 

پس از برآورد مدل، سه نتیجه کلیدي روي شکل نمایش داده  شود، مشاهده می 1همان طور که در شکل 

گیري، ضرایب مسیر براي روابط مدل ساختاري و ضریب تعیین  هاي اندازه شده است: بارهاي عاملی براي مدل

(R
و  بیشترمربوطه سهم متغیر گیري  توان گفت که کدام شاخص در اندازه عاملی می با توجه به بارهاي(. 2

اش  گیري  متغیر مربوطه کمتري دارد. یعنی هرچه بارعاملی بزرگتر باشد، سهم آن در اندازه کدام شاخص سهم

Rضریب تعیین یا متغیرها و شدت این رابطه است.  کننده وجود رابطه بین  ضریب مسیر بیان است.بیشتر 
2 

ه به وسیله دهد ک )در اینجا بازیابی داستان( را نشان میزاي مدل  درون هاي متغیرمیزان تغییرات هر یك از  نیز

 شود.  تبیین می ها سایر متغیر

ضرایب مسیر و سنجش رابطه بین متغیرها، از ضرایب بارهاي عاملی و  داري به منظور بررسی معنی

دهنده  شود، نشان 27/1استفاده شد. در صورتی که این مقدار بزرگتر از  t-values قادیریا همان م tداري  معنی

طور  . همان(2112، دیگران)هیر و  است بهبود بازیابی داستانبر  عناصر تأثیرید أیصحت رابطه بین متغیرها و ت

گیري )بارهاي عاملی( و معادالت ساختاري  شود، این مدل تمامی معادالت اندازه مشاهده می 2 که در شکل

که تمامی بارهاي  دهد میدست آمده نشان   برآورد کرده است. نتایج به t)ضرایب مسیر( را با استفاده از آزمون 

گیري   ي در اندازهدار نیمعاند سهم  اند و توانسته شده دار معنی درصد 22عاملی همگی در سطح اطمینان 

 هاي مربوطه ایجاد کنند. سازه
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 داری ضرایب ی. مدل پژوهش در حالت معن2شکل 

 

است که نشان  27/1ها باالتر از  براي تمامی شاخص tشود، مقدار آماره  مشاهده می 2شکل طور که  همان

. مقادیر بار عاملی است  مرتبط با آنهاي  متغیرها و شاخص بودن بارهاي عاملی و صحت رابطه بین  دار معنیاز 

 خالصه شده است. 3ل طور خالصه در جدو  براي بارهاي عاملی به tو نتایج آزمون 

 

 tمقادیر بارهای عاملی و نتایج آزمون  .3جدول 

ها( عناصر )شاخص متغیرها   tمقدار آماره        بار عاملی 

شناختی پايه اطالعات کتاب  

004/1 عنوان  044/7  

043/1 نويسنده  100/7  

041/1 تاريخ انتشار  431/4  

434/1 ناشر  444/3  

های ظاهری ويژگی  
847/1 تعداد صفحه  248/34  

788/1 طرح جلد  222/21  

 مرور و نقد

713/1 خالصه و مرور  811/24  

712/1 نقدها و نظرات خوانندگان ديگر  474/20  

131/1 نقدهای ادبی  778/1  

نويسندهاطالعات مربوط به   

743/1 ساير آثار نويسنده  317/8  

711/1 جوايز و افتخارات نويسنده  183/8  

111/1 زندگینامه نويسنده  778/3  
 

 

شود، بر اساس مقادیر بارهاي عاملی عنوان در اطالعات  مشاهده می 3طور که در جدول  همان

هاي ظاهري، سایر آثار نویسنده در اطالعات مربوط به نویسنده و  شناختی پایه، تعداد صفحه در ویژگی کتاب
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گیري متغیرهاي مربوطه سهم بیشتري به  خالصه و مرورهاي نوشته شده درباره اثر در مرور و نقد در اندازه

 اند.  خود اختصاص داده

 

 بررسی کیفیت مدل

هاي  با استفاده از شاخصمدل استفاده شد. هاي برازش  شاخصکیفیت مدل تدوین شده، از به منظور بررسی 

هاي تجربی گردآوري شده  مدل تدوین شده، توسط داده آیاتوان به این پرسش پاس  داد که  میمدل برازش 

ها  مهمترین شاخصیکی از در صورتی که پاس  مثبت باشد، مدل قابل قبول است.  ؟شود یا خیر حمایت می

. (2114، دیگران)تتنهاوس و  است GOF شاخص ،یئمجذورات جز مدل در تکنیك حداقلکلی برازش  براي

 شاخص ،اندیگرتننهاوس و  بر اساس نظرابداع گردید.  2114در سال  دیگرانو  1توسط تننهاوس GOF معیار

GOF در مدل PLS توان از آن براي بررسی  حلی عملی براي مشکل بررسی برازش کلی مدل بوده و می راه

بینی کلی  به صورت کلی استفاده کرد. به عبارت دیگر، این شاخص توانایی پیش PLS اعتبار یا کیفیت مدل

زا موفق  بینی متغیرهاي مکنون درون شده در پیش آیا مدل آزمون این کهدهد و  مدل را مورد بررسی قرار می

R از میانگین هندسی شاخص GOFبراي محاسبه شاخص  ؟خیربوده است یا 
هاي  و میانگین شاخص 2

  گردد.  و بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود میافزونگی استفاده 

 

GOF = √average (Commonality) × average (R2) 

 

   را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 37/1و  22/1، 1/1( سه مقدار 2112) دیگرانو  2وتزلس

GOF مقدار این شاخص بین صفر تا یك قرار دارد و مقادیر نزدیك به یك نشانگر کیفیت اند.  معرفی نموده

Rنتایج  4مناسب مدل هستند. جدول 
هاي افزونگی و همچنین شاخص نکویی برازش  و میانگین شاخص 2

 دهد. ( را نشان میGOFمدل )

 

 (GOF)شاخص نکویی برازش مدل  .0جدول 
GOF R2 COMUNALITY=AVE 

0/306 0/615 0/498 

 

 
1. Tenenhaus 
2. Wetzels 
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است که نشان از برازش مناسب مدل  317/1شود، مقدار شاخص برازش برابر  طور که مالحظه می همان

 دارد. 

 

 ضرایب مسیر و تحلیل رابطه بین متغیرها  بررسی

 تأثیري دار معنیعنصر پیرامتنی مهم در بازیابی داستان،  12شود، از بین  مشاهده می 2در شکل طور که  همان

عنصر پیرامتنی نام نویسنده، عنوان اثر، نام ناشر و تاری  انتشار،  4شناختی اثر شامل  توصیف اطالعات کتاب

عنصر نظرات  3عنصر طرح جلد و تعداد صفحه و نیز مرور و نقد شامل  2هاي ظاهري اثر شامل  ژگی وی

اثر در کمك به خواننده براي بازیابی هاي نوشته شده درباره  ها و خالصهرخوانندگان دیگر، نقدهاي ادبی و مرو

براي متغیر ارائه اطالعات مربوط به  tمقدار آماره  این کهبا توجه به ي دارند. دار معنی تأثیربهتر داستان 

 12/1در سطح خطاي  متغیرتوان نتیجه گرفت که ضریب مسیر براي این  است، می 27/1نویسنده کمتر از 

افزار را جهت  خالصه خروجی نرم 2شود. جدول  نمی تأییدر بر بازیابی داستان این متغی تأثیرنیست و  دار معنی

 دهد. ضرایب مسیر نشان می داري معنیبررسی 

 

  داری ضرایب مسیر معنیسی رجهت بر tنتایج آزمون  .6جدول 

 T آماری شرح فرض ردیف

Statistics 
P Values  ضریب

 تأثیر

آزمون نتیجه 

 آماری فرض

141/1 بازيابی داستان <-ارائه اطالعات مربوط به نويسنده  2  708/1  123/1-  رد فرضیه 

74/1 بازيابی داستان <-شناختی اثر  اطالعات کتاب 1  1 187/1  تأيید فرضیه 

078/22 بازيابی داستان <-مرور و نقد  3  1 127/1  تأيید فرضیه 

343/3 بازيابی داستان <-های ظاهری اثر  ويژگی 4  112/1  248/1  فرضیه تايید 

 

 

مرورها و نقدهایی که  تأثیرشود، از دید خوانندگان داستان، ضریب  مشاهده می 2طور که در جدول  همان

شود در رتبه اول اهمیت قرار دارد و بیشتر از سایر عوامل، به خواننده در بازیابی داستان  درباره اثر نوشته می

هاي ظاهري اثر با ضریب  و ویژگی 213/1 تأثیرشناختی اثر با ضریب  کند. پس از آن، اطالعات کتاب کمك می

 ارند. هاي بعدي قرار د در رتبه 141/1 تأثیر
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 گیری  بحث و نتیجه

یا همان هدف مشخصی اي که به دنبال یك کتاب داستانی خوب براي خواندن است،  خوانندهنیاز اطالعاتی 

کند، از یك رفتار اطالعاتی  اندازي می که فرآیند جستجو براي یافتن مواد خواندنی براي لذت یا تفریح را راه

سرگرمی، تفریح هدف آن شود که  محور متمایز است و به عنوان یك فعالیت تفریحی در نظر گرفته می وظیفه

هایی که بین خود  با وجود چنین تمایزي و همچنین به دلیل تفاوت. است و لذت بردن از خواندن داستان

تجزیه و تحلیل، انه براي که توسط کتابخ، منابع و ابزارهایی منابع داستانی با منابع غیرداستانی وجود دارد

گیرند، قادر به ایجاد دسترسی دقیق براي عناوین داستانی  منابع مورد استفاده قرار میبندي و بازیابی  رده

خواننده در یافتن کتاب مناسب از میان انبوه منابع و تجربه کردن لذت یك خواندن به  توانند نمی نیستند و

داستانی  منابعها قبل براي بهبود دسترسی به  پژوهشگران از مدتهایی که  با وجود تالشخوب کمك کنند. 

لذا نیاز به توسعه  .کاربران نبوده استنیازهاي چندان پاسخگوي  ها این تالشاند،  ها انجام داده در کتابخانه

آن شود تا خوانندگان بتوانند به صورت مستقل از  ابزارهایی براي کمك به خوانندگان در این حوزه احساس می

هاي خود  ویژگیتنها توجه به براي رسیدن به این هدف، نه . براي کمك در یافتن داستان استفاده کنند

اهمیت دارد بلکه  شده است، تأکیدها  هاي قبلی به آن نظیر زمان و مکان و ژانر که در پژوهشداستان 

دارند نیز مهم است.  أثیرتکه در موفقیت خواننده در یافتن کتاب خوب عناصر پیرامتنی شناسایی و کشف 

این عناصر در بهبود  تأثیرعناصر پیرامتنی و بررسی شناسایی بنابراین انگیزه اصلی از انجام این پژوهش، 

کننده نیاز  از داستان را شناسایی کند که منعکسهایی  ویژگیبازیابی داستان از دیدگاه خواننده بود تا 

 ها در بازیابی بهتر داستان کمك کند.  خوانندگان داستان بوده و به آن

و  تأییدبه طور کلی نتایج این پژوهش، دانش قبلی درباره توصیف داستان و بهبود بازیابی داستان را هم 

شناختی نظیر  هاي پژوهش، از دید خوانندگان داستان، اطالعات کتاب هم گسترش داده است. بر اساس یافته

کنند. در بیشتر  انتشار به خواننده در یافتن کتاب مورد نظر خود کمك مینویسنده، عنوان، ناشر و تاری  

گیرند، امکان دسترسی به منابع داستانی  ها مورد استفاده قرار می که در کتابخانهنیز هاي بازیابی اطالعات  نظام

( و 2113واکاري )گونه که پژوهشگرانی مانند سارینن و  ها فراهم است. با این حال همان از طریق این فراداده

بین ها در زمانی که خوانندگان به دنبال کتاب خاصی نیستند و  اند، این فراداده ( بیان کرده2111راس )

چندان کارآمد  ؛دننمتناسب با ذائقه خود پیدا ک ،مناسب ید تا به صورت تصادفی کتابنکن ها جستجو می کتاب

اي که  ناشر که بهترین نقاط دسترسی را براي خوانندههایی نظیر نویسنده، عنوان و  نیست. برخالف فراداده

ها و مرورهاي نوشته  کنند؛ اطالعاتی که در خالصه اي خاص در ذهن دارد، فراهم می کتابی خاص از نویسنده

هاست  هاي خواندن آن کننده تجربه شود و نیز نظرات خوانندگان دیگر که منعکس شده درباره داستان ارائه می
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در ذهن ندارند و فقط به دنبال کتابی خوب براي خواندن کتاب خاصی  نی کارآمد است کهبراي جستجوگرا

( نیز بیان کرده است، زمانی که خواننده به دنبال یك کتاب خوب 2112طور که تیلور ) در واقع همان. هستند

ها را در  این تجربهشود  هایی که توسط سایر کاربران ایجاد می هاست و مرورها و تگ تجربه گردد به دنبال می

شود توسط پژوهشگران دیگري  دهد. اهمیت مرورها و نقدهایی که درباره اثر نوشته می اختیار خواننده قرار می

ها نیز آمده، مرورها و  طور که در این پژوهش شده است. همان تأیید( نیز 2117نظیر اسپیتري و پکوسکی )

دهد که اطالعاتی درباره  وگران داستان این امکان را میشود، به جستج نقدهایی که درباره اثر نوشته می

نظرات  این کهتوان گفت به دلیل  واقع می ها، احساسات و تعامالت خوانندگان دیگر به دست بیاورند. در تجربه

هاي کتابخانه حاوي  شود، در مقایسه با فهرست خوانندگان و مرورها و نقدهایی که درباره داستان نوشته می

بیشتري براي جستجوگران داستان هستند براي خوانندگانی که به دنبال کتابی خوب براي خواندن  اطالعات

 هستند بیشتر کاربرد دارند. 

کرده است،  تأکید( که بر اهمیت اطالعات مربوط به نویسنده 2113هاي ساپرل ) در نهایت، برخالف یافته

رسد  نکرد. به نظر می تأییددر بهبود بازیابی داستان این اطالعات را  تأثیرهاي حاصل از این پژوهش،  یافته

تواند به دلیل تفاوت در جامعه آماري مورد مطالعه و حجم نمونه در دو پژوهش باشد.  چنین تفاوتی، می

هاي  هاي موضوعی و کامنت ، سرعنوانناشرانهاي  کاتالوگبررسی و تحلیل هاي ساپرل در نتیجه  یافته

فرض که یك سیستم  به دست آمده است، ولی پژوهش حاضر با این پیش اجتماعیهاي  خوانندگان در شبکه

هاي وي توسعه پیدا کند، تمرکز خود را روي خوانندگان واقعی  کاربرمحور باید بر اساس نیاز کاربر و خواسته

 مربوط اطالعات پژوهش، اول مرحله در گرفته انجام يهامصاحبه لیتحل از پس که يوجود باقرار داده است و 

 داستان یابیباز بهبود در اطالعات نیا تأثیر یول بود، شده استخراج یاصل نیمضام از یکی عنوان به سندهینو به

توان گفت اگرچه آثار قبلی  . در واقع مینشد تأییدو با حجم نمونه بزرگ از خوانندگان داستان  سوم مرحله در

خواننده به سمت یك اثر داستانی خاص به شمار آید، ولی تواند به عنوان عاملی براي جذب  یك نویسنده می

تواند باعث ناامیدي خواننده شود.  در صورتی که تجربه قبلی وي از خواندن اثر تکرار نشود، همین عامل می

کسب کرده است، براي برخی از خوانندگان اهمیت نویسنده  ی کهافتخارات و جوایزهمچنین احتمال دارد 

 هاي بخش کمی، امکان تعمیم آن به جامعه پژوهش وجود ندارد. ا توجه به یافتهب، ولی داشته باشد

به این یید کرد. أعناصر پیرامتنی بر بازیابی داستان را از دید خواننده ت تأثیربه طور کلی نتایج پژوهش 

س تماى آن در هاپیرامتنبا ، باشدط تبادر ارصلى ابا متن  این کهاز بیشتر ارد، مخاطب کثر مودلیل که در ا

بنابراین توجه به این عناصر براي کمك به مىکند. ب نتخااها ه پیرامتننبون امیاش را از نظررد متن مواست و 

بر نقش پیرامتن در بازیابی و انتخاب داستان از این  تأکیدخواننده جهت بازیابی بهتر داستان ضرورت دارد. 
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با اثر درگیر شوند یا  این کهتواند دامنه یك اثر و تصمیم خوانندگان درخصوص  اهمیت دارد که می جهت

به عبارت دیگر، پیرامتن به خواننده در یافتن یك اثر خاص و تمایز یك اثر از آثار دیگر . را آشکار کند ؟خیر

هاي ظاهري  ها نظیر ویژگی پیرامتناز برخی  دست آمده از پژوهش،  بر اساس نتایج به کند. اگرچه کمك می

، برخوردار نیستند بازیابی داستان براي خوانندگان از اهمیت چندانی کتاب و اطالعات مربوط به نویسنده در

نظیر مرورها و نقدهاي نوشته شده از عناصر پیرامتنی دیگر شان از اهمیت غیرقابل انکار برخی ها ن یافتهولی 

 دارد.  هاي داستانی بازیابی کتابدر درباره اثر 

 

 های پژوهش مبتنی بر یافتهپیشنهادهای 

هاي جستجو و بازیابی داستان بر  نتایج این پژوهش یك نکته شروع براي توسعه و طراحی سیستم -

کردن   فراهمهاي قبلی  بر اساس پژوهش این کهدهد. با توجه به  اساس نیاز خواننده ارائه می

در جستجوگران شده و نقاط دسترسی زیاد براي بازیابی داستان، به   غنی اي هاي کتابخانه فهرست

شود از عناصر پیرامتنی  پیشنهاد می در نتیجه کند، میهاي داستانی مرتبط کمك  یافتن کتاب

به عنوان شده است،  تأییدها در بهبود بازیابی داستان  آن تأثیرشناسایی شده در این پژوهش که 

 استفاده شود.  هاي کتابخانه داستان در فهرستبخشی از توصیف محتواي 

افزارهاي جستجو و بازیابی منابع در  شود این عناصر در طراحی و توسعه نرم همچنین پیشنهاد می -

تر کردن بازنمون  ها و نیز غنی ها، به عنوان نقاط دسترسی براي جستجوي منابع داستان کتابخانه

که ممکن است در  هایی ناسازگاريبا به حداقل رساندن  نتایج جستجو مورد استفاده قرار گیرد؛ تا

امکان جستجو شده و ها  موجب افزایش کارایی این نظام ،آید تطابق داستان با خواسته خواننده پدید 

 فراهم شود. و بازیابی موفق داستان براي جستجوگران داستان

پیشنهاد  ،در موفقیت بازیابی داستان اثر درباره شده نوشته ينقدها و مرورها يباال تأثیر به توجه با -

آگاهی از  فراهم شود تا کاربران بااي  افزارهاي کتابخانه نرم در امکان تعامل بین کاربرانشود  می

 پیدا کنند.هایی متناسب با نیاز خود  کتاب بتوانندتجربیات خوانندگان دیگر 

 

 یندههای آ برای پژوهش پیشنهاد

جستجو و بازیابی داستان بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش طراحی شود یك سامانه  پیشنهاد می -

هاي داستانی بر اساس نتایج، کارایی و اثربخشی  اي آزمایشی از کتاب داده  شده و پس از ایجاد پایگاه
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هاي  اي در مقایسه با سامانه آن براي بازیابی منابع داستانی و میزان رضایت کاربران از چنین سامانه

 ستجو و بازیابی مورد بررسی قرار گیرد. موجود ج

هاي  بر اساس نتایج، نظرات و نقدهاي سایر خوانندگان اطالعات بیشتري در مقایسه با فهرست -

ها در انتخاب درست کمك کند.  تواند به آن کنند و می کتابخانه براي جستجوگران داستان فراهم می

بر همین اساس، بررسی محتواي ایجاد شده توسط خوانندگان و شناسایی اطالعاتی که به منظور 

دهند و همچنین بررسی کاربرد این اطالعات در بهبود دسترسی به داستان  وصیف داستان ارائه میت

 هاي آینده در نظر گرفته شود.  تواند به عنوان پیشنهاد براي پژوهش می

گاه داستان  گان فعال و کسانی که به صورت گاه و بیخوانند گروه دو در کنندگان شرکت يبند میتقس -

عناصر پیرامتنی بر بهبود بازیابی داستان  تأثیرو مقایسه دیدگاه این دو گروه در بررسی  خوانند می

مطالعه و بررسی رفتار  ن،یهمچن .شود گرفته نظر در تکمیلی پژوهش كی عنوان به تواند یم

 تواند به عنوان مکملی براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شود. یابی این دو گروه می اطالع

گذار تأثیرضر بر خوانندگان ادبیات داستانی به عنوان جامعه آماري تمرکز داشت و این پژوهش حا -

عناصر پیرامتنی بر بازیابی داستان از دید خوانندگان داستان را مورد بررسی قرار گرفته داده بود. 

اي متشکل از کتابداران و متخصصان بازیابی اطالعات نیز تکرار  شود پژوهش با نمونه پیشنهاد می

ود تا امکان مقایسه دیدگاه خوانندگان با افرادي که در زمینه ذخیره و بازیابی فعالیت دارند فراهم ش

 شود. 

 

 سپاسگزاری

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

 .شود می

 

 منابع 

پسند )با تأکید بر ده رمان  متنی مؤثر در رونق و رواج رمان عامه متنی و برون عوامل درونبررسی (. 2342جوادی سیاهکله، نرجس )

 دانشگاه فردوسی مشهد. ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه ادبیات فارسی، نامه کارشناسی ارشد پايان ،پرفروش معاصر(

 تهران: فرهنگ معاصر. ،رسانی عدانشنامه کتابداری و اطال(. 2348راستین، فروردين ) ؛سلطانی، پوری

 تهران: نشر سخن. چاپ هفتم. ،ادبیات داستانی(. 2344میرصادوی، جمال )

 تهران: کتاب مهناز. ،نويسی نامه هنر داستان ژه وا(. 2341میرصادوی، جمال )
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