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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify the textual and paratextual
elements in retrieving fiction from the readers’ perspective in order to
provide the most appropriate access points for the readers and to improve
access to fictions based on the readers’ needs.
Method: The current research is an applied study in terms of purpose,
applying a mixed method that was conducted using the sequential
exploratory strategy. The statistical population in both stages of the study
were readers of fiction literature who were selected by purposive sampling
strategy. In the first stage of the study, 14 fiction readers participated in a
semi-structured interview. The collected data were coded and analyzed
based on the six-step content analysis framework of Brown and Clark using
MAXQDA software (2018 version). In the second stage, the opinions of 12
experts in the field of fiction were used to weigh and determine the
importance of each textual and paratextual element. The data collection tool
at this stage was a pairwise comparison questionnaire designed based on a 9point scale. Expert Choice software (version 11) was used to analyze the
data in this stage.
Findings: According to the results of the first stage of this study, 24 textual
and paratextual elements in the form of 6 main themes were identified by a
thematic analysis of the interviews. Then, according to experts, 19 of these
extracted elements were selected as important elements in fiction retrieval.
In general, the results confirmed that from the readers’ point of view, textual
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and paratextual elements could be useful in understanding, evaluating,
determining and selecting sources, and help fiction readers to find relevant
fictions. By use of textual and paratextual elements of fiction to enrich
library catalogues and create several access points, we can improve fiction
retrieval. Therefore, it is suggested that these elements be used in the design
and development of retrieval systems in libraries in order to increase the
efficiency of these systems and enable successful search and retrieval for
fiction readers.
Originality/value: The results of this study provide a starting point for the
development and design of fiction search and retrieval systems based on the
needs of the reader. By using both textual and paratextual elements of fiction
to enrich library catalogs and create several access points, we can develop
and improve search and retrieval systems and increase the efficiency of this
systems in retrieving fictions which readers want.
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چكيده
هدف  :هدف پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندی عناصر متني و پيرامتني مهم در بازيمابي داسمتان از
ديدگاه خواننده است تا بر اساس آن مناسب ترين نقا دسترسي برای خواننده فراهم شود و دسترسي بمه
روش :پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردی و از نظرِ رويکرد از نوع تركيبي بوده و با راهبرد متموالي
اكتشافي انجام گرفت .مرحلة اول از طريق مصاحبة نيمهساخت يافتة فردی با  41نفر از خوانندگان داستان
انجام گرفت و داده های گردآوری شده با روش تحلي مضمون كدگذاری و تحلي شد .در ادامه ،بمرای
رتبه بندی عناصر شناسايي شده در مرحلة اول ،پرسش نامه مقايسة زوجي در اختيار  45نفمر از متخصصمان
حوزة ادبيات داستاني قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها از روش تحلي سلسله مراتبمي بمرای تحليم
استفاده شد.
يافتهها :بر اساس تحلي مضمون مصاحبه های انجمام گرفتمه در مرحلمة اول پمژوهش 51 ،عنصمر متنمي و
پيرامتني در قالب  4مضمون اصلي استخراج شد .در ادامه ،بر اسماس نظمر خبرگمان 49 ،عنصمر از عناصمر
استخراج شده به عنوان عناصر متني و پيرامتني مهم در بازيابي داسمتان شناسمايي شمدند كمه مميتواننمد در
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منابع داستاني متناسب با نياز خواننده بهبود يابد.

درک ،ارزيابي ،تصميمگيری و انتخاب داستان ت یير داشته و به جستوجموگران در بازيمابي كتمابهمای
داستاني مرتبش كمک كنند.
كتابخانهها و نيز به كار بردن آن ها به عنوان نقا دسترسي در نظام های جسمتوجمو و بازيمابي اطالعمات
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اصالت/ارزش :اسمتفاده از عناصمر متنمي و پيرامتنمي بمرای غنمي تمر كمردن ابمرداده همای فهرسمت همای
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موجب توسعه و بهبود اين نظمام هما و افمزايش كمارايي آن هما در بازيمابي منمابع داسمتاني متناسمب بما نيماز
خوانندگان ميشود.
كليدواژهها :عناصر متني ،عناصر پيرامتني ،ادبيات داستاني ،بازيابي
استناد :قاسمپور ،سکينه؛ آبام ،زويا؛ و برادر ،رويا ( .)4100شناسايي و رتبهبندی عناصر متني و پيرامتني مهم در
بازيابي داستان .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.403-470 ،)4(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،4صص 403-470
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.1.4.0
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مقدمه
بممرخالف متممون علمممي و غيرداسممتاني كممه موضمموعمحممور هسممتند ،داسممتان مفهمموممحممور اسممت
(دومورايز 4و باتيستا)5045 ،5؛ به عبارت ديگر ،به اين دلي كه خواننمدگان معمموالً قضماوتهمای
خود را دارند ،تفسير محتوای داستان همواره ذهنمي اسمت .يمک داسمتان معمموالً از موضموعهمای
مختلفي تشکي شده كه هريک ميتواند مورد توجه يک خوانندة خاص قمرار گيمرد و بخشمي از
پاسخ به اين سؤال باشد كه داستان دربارة چيست .بهعالوه ،ساختار و شيوة نگارش متمون داسمتاني
با متون علمي متفاوت است؛ بمرای مثمال ،داسمتان چکيمده نمدارد و در همي بخشمي از داسمتان بمر
مفاهيم اصلي ت كيمد نشمده اسمت .بنمابراين ،بمرخالف منمابع علممي و غيرداسمتاني ،تصمميمگيمری
درمورد اختصاص يک موضوع خاص به داستان دشوار است.
از سوی ديگر ،بمرای خواننمدگاني كمه بمهدنبمال خوانمدن داسمتان بمهقصمد لمذت در اوقمات
فراغت هستند ،موضوع لزوماً بهعنوان عام اصملي انتخماب كتماب بمه شممار نمميآيمد (سمارتي،7
 .)5049در يک ایر داستاني عالوه بر موضوع ،واژهها و عبمارات نيمز بسميار ممورد توجمه نويسمنده
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قرار ميگيرند و نويسنده تالش ميكند تا با كمک آنها بر كشش و جاذبمة ممتن بيفزايمد و بمدين
ترتيب خواننده را تا آخر داستان با خمود هممراه كنمد .گماه درنمگ در واژههما و رنمگ و آهنمگ
بخشيدن بممه عبممارات بمهقمدری بمرای نويسنممده مهممم مميشمود كممه بمه انمدازة موضموع و حتمي
پررنگتر از آن ،محور قلم نويسنمده قرار ميگيمرد و در نتيجه خواننمده در برخمورد بمما نثمر ادبمي
و شاعرانه درگيمرِ روابش و شبکمههای زيبماييشناسانه متن مميشمود؛ يعنمي در عمين پمرداختن بممه
موضوع (مقصد) ،راه را نيمز فرامموش نمميكنممد .اگرچمه ممکمن اسمت موضموع بمرای برخمي از
خوانندگان اهميت داشته باشد ،اما همان طمور كمه سمارتي ( )5049نيمز اشماره كمرده اسمت بيشمتر
خواننممدگان داسممتان فقممش بممهدنبممال يممک داسممتان خمموب و تجربممة احساسممي خاصممي هسممتند كممه
ميخواهند از خواندن داستان آن را به دست بياورند.
بهدلي ماهيت خاص منابع داستاني ،دسترسي به اين منابع در اغلب نظامهمای جسمتوجمو و
بازيابي كه در كتابخانهها مورد استفاده قرار ميگيرد ،تنها از طريق نقا دسترسمي نظيمر نويسمنده،
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عنوان ،زبان يا دورهای كه داستان در آن خلق شده امکانپذير است .اگرچمه ممکمن اسمت چنمين
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نظامي برای كاربراني كه كتاب داسمتاني خاصمي در ذهمن دارنمد و نمام نويسمنده يما عنموان آن را
ميشناسند ابزار مناسبي باشد ،برای خوانندگاني كه بهدنبال كتاب خاصي نيسمتند چنمدان كارآممد
نيست؛ چراكه زمانيكه خواننده تصوير روشني از آنچه ميخواهمد در ذهمن نمدارد نماگزير اسمت
ميان كتابها جستوجو كند تا بهصورت تصادفي كتاب مناسمبي را متناسمب بما ذائقمة خمود پيمدا
كند و چنمين وضمعيتي بمرای خواننمده ای كمه در كشممکش بمرای لمذت بمردن از خوانمدن اسمت
ميتواند بسيار نااميدكننده باشد.
با وجودی كه در دهههای اخير مطالعه در خصوص منمابع داسمتاني ممورد توجمه پژوهشمگران
علم اطالعات قرار گرفته و تالشهای بسياری در اين زمينه انجمام گرفتمه اسمت تما ويژگميهمايي از
داستان را كه بمه بهتمرين شمک توصميفكننمدة محتموای آن باشمد تعيمين كننمد؛ امما در بيشمتر ايمن
پژوهشها ،بهجای توجه به خواننده و نيازهای او ،بر خمود كتماب تمركمز شمده اسمت .از آن جملمه
مي توان به پژوهش بيتول )4991( 4اشاره كرد .او در پژوهش خود دريافت سرعنوانهای موضموعي
و نشانههای ردهبندی اطالعات محدودی ارائه ميدهند و توصميف داسمتان در نظمامهمای ردهبنمدی
داستان از جمله جياسایافدی ،كه توسش انجمن كتابمداران آمريکما در سمال  4990و بما همدف
توصيف موضوعي داستان ارائه شمده بمود ،يمک نظمام تجربمي تحليم داسمتان 5توسمعه داد و چهمار
ويژگي شخصيت ،وقايع ،مکان و زمان را بهعنوان دستهبندی بنيادی برای داستان به كار برد.
سارتي ( )5000نيز با هدف ايجاد يمک طبقمهبنمدی از جنبمههمای مورداسمتفاده در توصميف
محتوای داستان ،نحوة توصيف محتوای داستان بهويمژه رممانهما را توسمش مراجعمان و كتابمداران
كتابخانه های عمومي با رويکرد كيفي مورد بررسي قرار داد .نمونة او بسميار كوچمک و شمام 0
رمان و  40خواننده در هر گروه بمود .سمارتي عناصمری نظيمر شخصميتهما و روابمش ميمان آنهما،
حممواد  ،زمممان و مکممان داسممتان را در محتمموای چکيممدههممای هممر دو گممروه يافممت و بنممابراين
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معمول امکان پذير نيست .بيتول پس از تحلي چنمدين نظمام طبقمهبنمدی كتمابشمناختي و محتموای

نتيجه گرفت اين ويژگي ها برای توصميف محتموای داسمتان و قمرار گمرفتن در فهرسمت كتابخانمه
مناسب هستند.
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آدكينز 4و بوسالر )5003( 5نقما دسترسمي  54داسمتان را در دو كتمابفروشمي آناليمن ،دو
پايگاه مشاورة خوانندگان و دو فهرسمت كتابخانمه بمهمنظمور مقايسمة ايمن منمابع و شناسمايي نقما
دسترسي به داستان با رويکرد كيفي و بهروشِ تحلي محتوا ممورد بررسمي و تجزيمهوتحليم قمرار
دادند .نتايج مطالعة آنها نشان داد كه ژانر ،مکمان ،زممان و توصميف شخصميتهما در هممة منمابع
كامالً متداول بوده است .با اين حال ،كتابفروشيهای آنالين بهدليم اسمتفاده از نقما دسترسمي
بيشتر برای داستانها و پايگاهدادههای مشاورة آنالين بمهدليم اينکمه كمه حماوی نقمدها و نظمرات
خوانندگان هستند نسبت به فهرستهای كتابخانه كه بيشتر روی ويژگيهای عيني كتابهما ماننمد
نويسنده ،عنوان و مليت تمركز دارند ابزار مؤیرتری به نظر ميرسند.
اسپيتری 7و همکارانش ( )5044اطالعات مربو به  55عنوان كتاب داستاني را در فهرسمت
 17كتابخانة عمومي كانادا و  17شبکة اجتماعي برای شناسمايي نقما دسترسمي بمه داسمتان ممورد
تحلي و بررسي قرار دادند .نتايج مطالعة آنها نشان داد اطالعاتي نظيمر مکمان وقموع داسمتان و يما
ت یيرات احساسي داسمتان بمر خواننمده (بمرای مثمال ،خسمتهكننمده ،يما خنمدهدار) كمه در محتموای
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-07-06

توليدشده توسش خوانندگان دربمارة كتماب همای داسمتاني ارائمه ممي شمود بهتمر از سمرعنوانهمای
موضوعي كه توسش كارمند كتابخانه به منبع اختصاص مييابمد ممنعکسكننمدة نيازهمای خواننمده
است .ازاينرو ،اين فرادادهها ميتوانند بهعنوان نقا دسترسي اضافي برای كمک بمه خواننمده بمه
خدمت گرفته شوند تا بتواند كتابهای موردعالقة خود را جستوجو كرده و بازيابي كند.
عالوه بر مواردی كه ذكر شد ،مطالعاتي بهصورت پراكنمده در زمينمة ارزيمابي ربمش توسمش
افممرادی نظيممر روتممر ،)5003( 1سمماپرل ،)5047( 0دالممي ،)5041( 4كممولن ،3بمموگرس ،1بمموش 9و
كمپس ،)5040( 40ميکونه 44و واكاری )5044( 45در حوزة بازيابي داسمتانهما انجمام گرفتمه اسمت
كه نشان ميدهد ويژگيهايي نظير جذابيت همای ظماهری كتماب ،سمبک نگمارش و جموايزی كمه
يک ایر دريافت كمرده اسمت حتمي فهرسمت سماير آیمار نويسمنده و ناشمر در قضماوتهمای ربمش
خوانندگان داستان ت یير دارد .در اصطالح ادبي ،از اين عناصر با عنوان پيرامتن 47ياد ميشود.
برخالف عناصر متني كمه سماختار يمک داسمتان را تشمکي مميدهنمد (ميرصمادقي،)4790 ،
همان گونه كه ژنت )4993( 41بيان كرده است ،عناصمر پيرامتنمي از اجمزای اصملي تشمکي دهنمدة
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متن يک داستان محسوب نميشوند .بر اساس تعريف ژنمت ،همر ممتن ادبمي از دو خصيصمة مهمم
متن و پيمرامتن تشمکي شمده اسمت؛ شخصميت ،زممان ،مکمان و ژانمر همگمي جمزء عناصمر متنمي
محسوب ميشوند و داستاننويس با كمک اين عناصر به آفرينش پيکمرة داسمتان مميپمردازد .امما
عناصر پيرامتني جزء متن محسوب نشده و بهصورت مستقيم يما غيرمسمتقيم يمک ممتن ادبمي را در
برگرفتهاند .اين عناصر كه طيف وسيعي را شام ميشوند ،بهنوعي بر خواننمده و قضماوتهمای او
ت یير دارند و ميتوانند به درک كام متن كمک كنند .بنابراين ،به نظمر مميرسمد كمه بتواننمد در
بهبود دسترسي به داستان نقش داشته باشند.
بهطور كلي ،بررسي پيشينههای پژوهش نشان ميدهد با وجود تمام تالشهايي كه بمهمنظمور
دسترسپذيری منابع داستاني در كتابخانه ها صمورت گرفتمه و مطالعماتي كمه در ايمن زمينمه انجمام
شده است ،در درک ما در خصوص ويژگيهايي كه بتواند واقعيمت داسمتان را ممنعکس كمرده و
به خواننده در بيان بهتر نياز خود و برآورده كمردن آن كممک كنمد شمکاف وجمود دارد .تمركمز
بيشتر پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام شده است روی عناصر متني نظيمر شخصميتهما و زممان
بازيابي بمه داسمتان يماد شمده اسمت و بما وجمود تم یيری كمه عناصمر پيرامتنمي در درک ،ارزيمابي،
تصميمگيری و انتخاب ادبيات داستاني دارند ،به اين عناصر و بررسي نقش آنهما در جسمتوجمو
و بازيابي موفقيت داستان توجهي نشده است .هرچند پژوهشهايي در زمينمة پيمرامتن انجمام شمده
است ،اما بيشتر اين پژوهشها در حوزة ادبيات و با هدف بررسي نقش اين عناصمر در درک معنما
توسش خواننده انجمام گرفتمه اسمت تما تم یير ايمن عناصمر بمر خواننمده و نقشمي كمه مميتواننمد در
جستوجو و بازيابي ادبيات داستاني داشته باشند .بررسي پژوهشهای انجامشمده مؤيمد آن اسمت
كه تركيب اين دو مفهوم (عناصر متني و پيرامتني) كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.
با توجه به خألهايي كه در زمينة دسترسي به منابع داستاني در كتابخانمههما وجمود دارد و بمه
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و مکان بوده و از آنها بهعنوان معيارهای مناسب برای توصيف منابع داستاني و كممک بمه بهبمود

آنها اشاره شد ،پژوهش حاضر در تالش است به بررسي ،شناسايي و اولويتبنمدی عناصمر متنمي
و پيرامتنمي ت یيرگممذار در بازيمابي ادبيممات داسممتاني از ديمدگاه خواننممده بپممردازد تما بممر اسمماس آن
نياز خواننده را بهبود بخشد.
041
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مناسب ترين نقا دسترسي را برای خواننده فراهم كرده و دسترسمي بمه منمابع داسمتاني بمر اسماس
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف كاربردی و از نظرِ رويکمرد از نموع تركيبمي (آميختمه )4اسمت و بمر
7

اساس نوعشناسي طرحهای تركيبمي كراسمول 5و همکماران ( )5007بما راهبمرد متموالي اكتشمافي

انجام گرفت .جامعة آماری در هر دو مرحله از پمژوهش خواننمدگان ادبيمات داسمتاني بودنمد كمه
بهروشِ نمونهگيری هدفمند 1انتخاب شدند؛ به اين صورت كمه انتخماب نمونمههما در ايمن مرحلمه
ارادی و در راستای اهداف پمژوهش بود و نمونمههمايي انتخماب شمدند كمه سمازگار و هممسمو بما
اطالعات موردنياز برای پژوهش بوده و بينش كاملي را نسبت به سمؤاالت پمژوهش فمراهم كننمد.
ش كيفمي انجمام گرفمت پژوهشمگر بمه سمراا خواننمدگان
بر همين اساس ،در مرحلة اول كه به رو ِ
فعال 0ادبيات داستاني رفتمه و از ميمان افمرادی كمه بمهصمورت ممداوم كتماب داسمتاني مميخواننمد
بهروشِ هدفمند نمونة پژوهشي خود را انتخاب كرد .همچنين ،اين افراد بهگونهای انتخماب شمدند
كه خوانندگان انواع داستانها را در برگيرند .برای شناسايي اين افراد ،ضمن بررسي سمابقة امانمت
آنها در كتابخانههای عموم از كتابداران برای شناسايي اين افراد كمک گرفته شمد .تعمداد هفمت
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-07-06

سؤال بهروشِ مصاحبة نيمهساختيافتة فردی 4از شركتكنندگان پرسميده شمد و مصماحبههما بمين
 70تا  450دقيقه به طول انجاميد؛ به اين صمورت كمه از آنهما خواسمته شمد در خصموص بهتمرين
كتابي كه خواندهاند صحبت كنند و اينکه چه ويژگيهايي در آن كتاب وجود داشمت كمه باعمث
شد از خواندن آن لمذت ببرنمد .همچنمين ،در خصموص عمواملي كمه موجمب جلمب توجمه آنهما
بممهسمممت يممک كتمماب داسممتاني ممميشممود و نيممز ويژگمميهممايي از يممک كتمماب داسممتاني كممه در
تصميمگيری آنها برای انتخاب ت یير دارد پرسيده شمد .در انتهما ،از آنهما خواسمته شمد درممورد
تجارب ناخوشايند خود از خواندن كتاب داستاني و دالي چنين تجربمهای صمحبت كننمد .بعمد از
مصمماحبه بمما  41نفممر از خواننممدگان ادبيممات داسممتاني و اطمينممان از اشممباع نظممری ،دادههممای
گردآوریشده بر اساس چهارچوب تحلي مضمون شمشمرحلمهای بمراون 3و كمالرک)5004( 1
طي شش مرحله آشمنا شمدن بما دادههما ،كدگمذاری ،جسمتوجموی مضمامين ،بررسمي مضمامين،
9

تعريف و نامگذاری مضامين كدگذاری و تحلي شد .با توجه به سازگاری خوب مکمس كيمودا
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2. Creswell
4. Purposive Sampling
6. Ndividual Semi-Structured Interviews
8. Clarke
9. MAXQDA

1. Mixed method research
3. Exploratory Sequential Design
5. Active Readers
7. Braun

بهار  0011دوره  72شماره 0

بمما زبممان فارسممي ،رابممش كمماربری مناسممب و قممدرت و انعطمماف آن در كدگممذاری ،بممرای تحلي م
دادههای كيفي از اين نرمافزار استفاده شد.
برای تعيين روايي و پايايي از ارزيمابي لينکمولن 4و گوبما )4910( 5و بمر اسماس چهمار معيمار
اعتبارپذيری ،7انتقالپذيری ،1اطمينانپذيری 0و ت ييدپذيری 4استفاده شد؛ به اين ترتيمب كمه بمرای
كسب قابليت اعتبار تالش شد تا مشاركتكنندگان بما حمداكثر تنموع تجربيمات انتخماب شموند و
نمونهگيری تا رسيدن دادهها به مرحلة اشباع ادامه يافت و مناسبترين واحد معنايي انتخماب شمد.
پس از كدگذاری ،متن مصاحبه و كمدهای اسمتخراجشمده بمه مشماركتكننمدگان ارائمه شمد و از
آنها دربارة صحتوسقم آن نظرخمواهي شمد و در صمورت داشمتن هرگونمه مغمايرت ،دادههما و
كدهای اختصاص دادهشده مورد بررسي مجدد قرار گرفت .برای افمزايش ميمزان یبمات پمژوهش
از طوالني شدن انجام مصاحبهها و زمان جممعآوری دادههما تما حمد امکمان خمودداری و از هممة
مشاركتكنندگان

راجع به يک موضوع پرسيده شد.

در مرحلة دوم ،بهمنظور وزندهي و اولويتبنمدی يافتمههمای حاصم از مرحلمة اول ،از روش
مسئله اشاره دارد كه برای انتخاب يک گزينه از بين تعداد معدودی گزينمه بمه كمار بمرده مميشمود،
ولي اين روش يکي از روشهای پركاربرد برای رتبهبندی و تعيمين اهميمت عوامم اسمت (حبيبمي،
ايزديار و سرافرازی )4797 ،و اين امکان را فراهم ميكند كه تممامي عناصمر بمهصمورت دوبمهدو بما
يکديگر مقايسه شده و اولويتبندی شوند .بر همين اساس ،از ايمن روش بمرای رتبمهبنمدی و تعيمين
اهميت و وزن هريک از عناصر متني و پيرامتني در مقايسمه بما يکمديگر اسمتفاده شمد .در خصموص
تعيين حجم نمونه نيز با توجه به اينکه پرسشنامة تحلي سلسملهمراتبمي خبمرهمحمور اسمت ،معمموالً
حجم نمونه از  40تا  50نفر برای اين روش كفايت ميكنمد (حبيبمي ،ايزديمار و سمرافرازی.)4797 ،
ازاين رو ،برای انتخاب نمونه در اين مرحله از پژوهش 45 ،نفر خبره بما توجمه بمه ويژگميهمای زيمر
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كمّي تحلي سلسلهمراتبي 3استفاده شد .اگرچمه روش تحليم سلسملهمراتبمي بمه رويکمردی از حم

انتخاب شدند:
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3. Credibility
6. Dependability

1. Lincoln
2. Guba
4. Transferability
5. Confirmability
)7. AHP (Analytical Hierarchy process
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 به ادبيات داستاني عالقهمند باشند؛
 در حوزة ادبيات داستاني تخصص داشته و با مفاهيم اين حوزه آشنايي داشته باشند؛
 با خوانندگان ادبيات داستاني در ارتبا مداوم بوده و در زمينة معرفي و نقمد كتمابهمای
داستاني برای خوانندگان فعاليت كنند؛
 همچنين بهدلي پيچيدگي پرسشناممه تحليم سلسملهمراتبمي ،دارای انگيمزة كمافي بمرای
شركت در فرايند پژوهش باشند ،به ايمن صمورت كمه بما مسمئلة مموردنظر درگيمر بموده و
احساس كنند كه اطالعات حاص از پژوهش برای خود آنها نيز سودمند خواهد بود.
پس از تعيين نمونهها و ترسيم نمودار درختي ،پرسشنامة مقايسة زوجي بر اساس طيف 9درجمة
ساعتي طراحي شمد و در اختيمار افمراد منتخمب قمرار گرفمت و در نهايمت ميمزان اهميمت و وزن
هريک از عناصر متني و پيرامتني در بازيابي ادبيات داستاني از طريق پرسشنامه و با كممک نمرم
افزار اكسپرت چويس 4به دست آمد .از آنجا كه مقايسة زوجي پرسشنامة آماری نيست و فقمش
يک مماتريس رياضمي اسمت كمه متغيرهما دوبمهدو بما يکمديگر مقايسمه مميشموند ،پرسمشناممة
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روشهای تصميمگيری چندمعياره روايي و پايمايي ندارنمد؛ امما نرخمي بمهنمامِ نمرخ ناسمازگاری
وجود دارد كه آن را معادل بما پايمايي مميداننمد .بنما بمر نظمر سماعتي ،بنيمانگمذار روش تحليم
سلسمملهمراتبممي ،چنانچممه نممرخ ناسممازگاری كمتممر از  0/4باشممد ،سممازگاری ممماتريس مقايسممههمما
موردت ييممد و قابم قبممول اسممت؛ اممما در صممورتي كممه نممرخ ناسممازگاری بممزرگتممر از  0/4باشممد،
نشماندهنمدة تنماق

در ارزيمابيهما و قضماوتهمای خبرگمان اسمت و در ايمن صمورت بايمد در

قضاوتها تجديدنظر شود .بهمنظور كاهش نرخ ناسازگاری در اين مرحله از پژوهش ،عالوه بمر
استفاده از راهنمای تکمي پرسشنامه ،پژوهشگر در هنگام تکمي پرسشنامه حضور پيدا كرد
و ضمن تشريح اهداف پژوهش و تشريح هدفي كه از تدوين هر سمؤال وجمود داشمته اسمت ،از
افراد خبره در خواست كرد تا ضمن تکمي پرسشنامه نظرات خود را در خصوص پرسمشناممه
و تصحيح آن اعالم كنند .بر هممين اسماس ،هممة مماتريسهما از ميمزان ناسمازگاری قابم قبمولي

1. Expert Choice
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(كمتر از  )0/4برخوردار بودند.
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يافتههای پژوهش
همان طور كه اشاره شد 41 ،خوانندة فعال ادبيمات داسمتاني در بمازة سمني  41-57سمال بمهعنموان
نمونة پژوهش در اين مرحله شركت كردند .از مجمموع افمراد شمركتكننمده در مصماحبه 1 ،نفمر
( 51/4درصد) در بازة سني  59-50سال 7 ،نفر ( 54/1درصد) در بمازة سمني  79-70سمال 7 ،نفمر
( 54/1درصمد) در بممازة سممني  19-10سممال و  1نفممر( )51/4در بمازة سممني بمماالتر از  00سممال قممرار
داشتند .همچنين ،ميانگين سني افراد شركتكننده  14سال بود .از نظمرِ تحصميالت 17 ،درصمد از
شمركتكننمدگان دارای مممدرک ديمپلم و زيممرديپلم و  03درصمد دارای مممدرک بماالتر از ديممپلم
بودند .همچنين 03 ،درصد از شركتكنندگان را افراد بازنشسته و خانمهدار و  17درصمد از آنهما
را افراد شاغ و دانشجو تشکي ميدادند.
پس از انجام مصماحبه بما خواننمدگان ادبيمات داسمتاني ،دادههمای مصماحبه بما روش تحليم
مضمون مورد بررسي قرار گرفت؛ به اين ترتيب كه ابتدا فاي صموتي مصماحبههما در قالمب فايم
وُرد پيادهسازی شده و در ادامه بهمنظور آشنا شدن با دادهها و ارتبا با محتموای مصماحبههما هممة
 MAXQDA2018كدگذاری شدند .پس از پايان كدگذاری اوليمه ،تعمداد  440مضممون اوليمه و
با فراواني  157استخراج شد .در ادامه ،همة كدها و دادههای مرتبش بما آنهما ممورد بررسمي قمرار
گرفت تا از ارتبا ميان آنها اطمينان حاص شود .در گام بعد ،بما بررسمي ارتبما ميمان كمدهای
شناساييشده با سؤال همای پمژوهش ،كمدها اسمتخراج ،تصمحيح و پمااليش شمد و بمه ايمن ترتيمب
مضامين اوليه شک گرفتند .سپس ،مضاميني كه با سؤالهمای پمژوهش هممخمواني نداشمتند كنمار
گذاشته شدند ،و همچنين تعدادی از مضامين بهدليم هممپوشماني بما يکمديگر ادغمام و در برخمي
موارد نيز مضامين شکسته شده و به دو مضمون تبدي شدند .در مرحلمة بعمد ،بما تحليلمي دقيمق از
ماهيت هر مضمون ،نامي مناسب و گويا متناسب با ويژگيهمای خماص همر مضممون و اهمداف و
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مصمماحبههمما يممک بممار بمما دقممت مطالعممه شممد .در مرحلممة بعممد ،دادههمما بمما كمممک نممرمافممزار

سؤالهای پژوهش برای مضامين انتخاب شد و در نهايت جمعبندی نهايي حاصم شمد .جمدول 5
نتيجة شک گيری هفت مضمون اصلي حاص از تحلي مصاحبههما را بمههممراه مضمامين فرعمي و
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مفاهيم اوليه نشان ميدهد.
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جدول  .5نحوة شک گيری مضامين اصلي و فرعي بهدستآمده از تحلي مصاحبه با خوانندگان داستان
مضمون اصلي

فراواني
كد

مضامين فرعي

فراواني

كدهاي اوليه

كد

شغ شخصميت /طبقمة اجتمماعي شخصميت/
اخمممالق و رفتمممار شخصممميت /صمممفت بمممارز
شخصيت /پررنگ تمرين ويژگمي شخصميتي/
شخصيت مغرور /شخصيت صمبور /توصميف
ويژگيهای شخصيت

44

شخصمميت /شخصمميت ساديسممتيک /ظمماهر
شخصيت /شخصيت جوان /سمن شخصميت/
جممنس شخصمميت /شخصمميت نابينمما /رنممگ
پوسممت شخصمميت /نممژاد شخصمميت /پوشممش

اطالعات
مربو به

شخصممميت /نمممام شخصممميت /سمممختي نمممام

444

شخصيت

توصيف محتوا

زمان

49

ژانر

44

فضا

9

وقوع داستان
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مکان

40

ادبيممات كشممورها /منطقممة جغرافيممايي /مکممان
زمممان معاصممر /زمممان قاجممار /دورة تمماريخي/
زمان وقوع داستان /دورة پهلوی
ادبيمممات جنمممگ /داسمممتان پليسمممي /داسمممتان
عاشممقانه /داسممتان جنممايي /ژانممر وحشممت/
داستان تاريخي /دشواری دستهبنمدی ژانمری/
بازدارندگي ژانر
فضای كمونيسمت /فضمای جنمگ /توصميف
فضای داستان
سمممبک نويسمممنده /قلمممم نويسمممنده /سمممبک

حسوحال
داستان

34

نگممارش /طممرز بيممان /زبممان خودممماني /زبممان
سبک

01

لحن

1

كتممابي /زبممان صممميمي /زبممان سممخت /زبممان
روان /زبممان سمماده /پيچيممده /توصمميف زيمماد/
لحن شعاری /لحن تند /لحن احساسي
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پراحساس
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مضمون اصلي

فراواني
كد

مضامين فرعي

جوايز و افتخارات نويسنده
اطالعات
مربو به

71

نويسنده

اطالعات
كتابشناختي

ظاهری

00

شغلي و تحصيلي نويسنده

كد

9

كسب جوايز ادبي
زندگيناممة نويسمنده /سرگذشمت نويسمنده/

47

اطالعات مربو به نويسنده /شمغ نويسمنده/
معلومات و سواد /سطح تحصيالت

آیار قبلي نويسنده

44

نوشتههای قبلي نويسنده /تجربههای قبلي

نويسنده

43

نويسنده

عنوان

50

عنوان /جذابيت عنوان

ناشر

54

تاريخ انتشار

1

تاريخ انتشار

نوبت چاپ

9

ميزان فروش /نوبت چاپ

طرح جلد

41

ظاهر جذاب /طراحي جلد

كيفيت چاپ و صحافي

4

كيفيت چاپ /كيفيت صحافي

جنس كاغذ

1

فونت و اندازة نوشته

9

رسمالخش /اندازة نوشته

تعداد صفحات

40

صفحات كوتاه /حجم كتاب

قطع كتاب

7

قطع پالتويي /نرمال بودن قطع كتاب

تجربة خوانندگان ديگر

70

نقد ادبي

9

خالصه و مرور

54

تبليغات رسانهها

1

تبليغات /توصية رسانهها

توصية دوستان و آشنايان

4

توصية دوستان

ناشممر /اطالعممات چمماپ /محبوبيممت ناشممر/
انتخاب بهعنوان ناشر برتر /آیار قبلي ناشر

نممموع كاغمممذ /جمممنس كاغمممذ /وزن كتممماب/
كيفيت كاغذ

تجربة خواننمدگان ديگمر /نظمرات كماربران/
رأی افممراد كتممابخمموان /نمممرهدهممي مممردم/
امتياز و رتبه
مرور و نقد

تبليغات

041

0

ادبي
اطالعات پشمت جلمد /خالصمة پشمت جلمد/
خالصة كتاب /مرور
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محيطي

40

نظرات افمراد متخصمص /نقمد حرفمهای /نقمد
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مشخصات

34

زندگينامة مبتني بر سوابق

فراواني

كدهاي اوليه

شناسايی و رتبهبندی عناصر متنی و پیرامتنی مهم در بازيابی داستان

بر اساس جدول  ،5محتوای مصاحبه با خوانندگان داستان در قالب  4مضممون اصملي دسمتهبنمدی
شده است كه فراواني و درصد فراواني هركدام از اين مضامين به شرح زير است:
 اطالعات مربو به توصيف محتوا :از مجموع گويههمای اسمتخراجشمده 444 ،گويمه (54
درصد) از بيانات مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
 حسوحال داستان :از مجموع گويههای استخراجشمده 34 ،گويمه ( 43درصمد) از بيانمات
مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
 اطالعات كتابشناختي :از مجموع گويمههمای اسمتخراجشمده 34 ،گويمه ( 43درصمد) از
بيانات مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
 مممرور و نقممد :از مجممموع گويممههممای اسممتخراجشممده 40 ،گويممه ( 41درصممد) از بيانممات
مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
 مشخصات ظاهری :از مجموع گويههای استخراجشمده 00 ،گويمه ( 45درصمد) از بيانمات
مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
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 اطالعات مربو به نويسنده :از مجموع گويههای استخراجشمده 71 ،گويمه ( 9درصمد) از
بيانات مصاحبهشوندگان به اين مضمون اشاره داشت.
از بين مضامين استخراجشده ،دو مضمون «اطالعات مربمو بمه توصميف محتموا» و »حمسوحمال
داستان» جزء عناصر متني محسوب مي شموند .اطالعمات مربمو بمه توصميف محتموا دربرگيرنمدة
ويژگيهای شخصيت ،مکان ،زمان و ژانر است .فضا ،لحن و سبک نيز مضامين فرعمي مربمو بمه
حسوحال داستان را تشکي ميدهند .همچنين ،چهمار مضممون «اطالعمات مربمو بمه نويسمنده»،
«اطالعات كتابشمناختي»« ،مشخصمات ظماهری» و «ممرور و نقمد» جمزء عناصمر پيرامتنمي بودنمد.
اطالعممات مربممو بممه نويسممنده دربرگيرنممدة جمموايز و افتخممارات كسممبشممده توسممش نويسممنده،
زندگينامة مبتني بر سوابق شغلي و تحصيلي و آیار قبلي نويسنده است .اطالعمات كتمابشمناختي
به نام نويسنده ،عنوان ،نام ناشر ،تماريخ انتشمار و نوبمت چماپ اشماره دارد .همچنمين ،طمرح جلمد،
كيفيت چاپ و صمحافي ،جمنس كاغمذ ،فونمت و انمدازة نوشمته ،تعمداد صمفحات و قطمع كتماب،
مضامين فرعي مشخصات ظاهری را تشمکي مميدهنمد و ممرور و نقمد نيمز دربردارنمدة خالصمه و
شک  4شبکة مضامين استخراجشده

از مصاحبههای كيفي را نشان ميدهد.
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مرور ،نقدهای ادبي و تجربههای خوانندگان ديگر است.

بهار  0011دوره  72شماره 0

در مرحلة بعد ،بهمنظور اولويتبندی و به دست آوردن وزن هريک از عناصر متنمي و پيرامتنمي از
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شک  .4شبکة مضامين استخراجشده از تحلي دادهها

مقايسة زوجي استفاده شد و عناصر موجود بر اساس طيف 9درجمة سماعتي بمهصمورت دوبمهدو بما
هم مقايسه شدند؛ به اين صورت كه برای هر سطح از سلسملهمراتمب يمک پرسمشناممه تهيمه شمد.
سطح اول ،معيارها بهصورت زوجي با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفتند .پمس از مشمخص شمدن
051
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سطح اول سلسملهمراتمب را معيارهمای اصملي و سمطح دوم را زيرمعيارهما تشمکي داده بودنمد .در

شناسايی و رتبهبندی عناصر متنی و پیرامتنی مهم در بازيابی داستان

ميزان اهميت هريک از اين معيارها بر اساس نظر خبرگمان ،دادههما بمهكممک نمرمافمزار اكسمپرت
چويس وزندهي شد كه نتايج آن در جدول  7آمده است .نرخ ناسازگاری اين مماتريس برابمر بما
 0/01است و بنابراين سازگاری آن موردقبول است.
جدول  .7ماتريس مقايسة زوجي معيارهای اصلي
اطالعات

ظاهري

مربوط به

كتاب

نويسنده

0 / 71045

5 / 19500

5 / 45031

7 / 10941

5 /5431

5 / 74909

1 / 70113

7 / 30559

4 / 50995

1 / 97974

5 / 94099

0 / 74044

7 / 74110

اطالعات

مربوط به

حس وحال

مرور و

كتاب شناختي

توصيف

داستان

نقد

محتوا

اطالعات

1 / 70713

كتاب شناختي
اطالعات مربو به
توصيف محتوا
حس وحال داستان
مرور و نقد
مشخصات ظاهری

5 / 51917

كتاب
اطالعات مربو به
نويسنده
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مشخصات

اطالعات

Incon : 0 /01

بمر اسماس مماتريس مقايسمة زوجممي معيارهمای اصملي ،نتمايج بمهدسممتآممده بمرای اولويمتبنممدی
معيارهای اصلي در نمودار  4نشان داده شده است.
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نمودار  .4اولويتبندی و وزن نهايي معيارهای اصلي
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همان طور كه در نمودار  4مشاهده ميشود ،بر اساس نظر خبرگان ،اطالعات مربمو بمه توصميف
محتوا با وزن  ،0/749حسوحال داسمتان بما وزن  0/575و ممرور و نقمد بما وزن  0/419بمهترتيمب
بيشترين وزن را به خود اختصاص دادهانمد؛ همچنمين ،معيمار ويژگميهمای ظماهری كتماب بما وزن
 0/011كمترين وزن را در ميان معيارهای اصلي به خود اختصاص داده است.
بخش دوم پرسشنامه بهمنظمور مقايسمة زوجمي بمين زيرمعيارهما (عناصمر متنمي و پيرامتنمي)
طراحي شده بود و افراد شركتكننده در اين مرحله از پژوهش بايد از بمين طيمف موجمود در همر
مقايسة زوجي يکي را انتخاب مميكردنمد .پمس از تکميم پرسمشناممه توسمش خبرگمان ،دادههما
بهكمک نرمافزار اكسپرت چويس وزندهي شد كه نتايج آن در نمودار  5آمده است.
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نمودار  .5اولويتبندی و وزن نهايي زيرمعيارها

شركتكننده در مصاحبه نشان ميدهد كه بهترتيب ژانر بما وزن  0/494بماالترين و نموع كاغمذ بما
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بر اساس نمودار  ،5وزن نهايي و نتايج كلي حاص از اولويتبندی زيرمعيارها توسمش متخصصمان

شناسايی و رتبهبندی عناصر متنی و پیرامتنی مهم در بازيابی داستان

وزن  0/005پايينترين اولويت را در ميان زيرمعيارها به خود اختصماص دادهانمد .هممان طمور كمه
در خروجي نرمافزار مشاهده ميشود ،ضريب ناسازگاری كلي برابر با  0/01است و اين امر نشمان
ميدهد كه سازگاری آن قاب قبول است.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويتبندی عناصر متني و پيرامتني ت یيرگذار در بهبمود بازيمابي
داسممتان از ديممدگاه خواننممده انجممام گرفممت تمما ويژگمميهممايي از داسممتان را شناسممايي كنممد كممه
منعکسكنندة نياز خوانندگان داستان هستند و به آنها در بازيابي بهتر داستان كمک ميكننمد .بمر
اساس يافتهها ،توصيف محتوای داستان از طريق ويژگيهمای شخصميت ،مکمان ،زممان و ژانمر بمه
خوانندگان در بازيابي بهتر داستان كمک ميكنند .بر اساس نظر خبرگان ،ژانر در مقايسه بما سماير
عناصر توصيفكنندة محتوای داستان ،دارای اولويت باالتری است و بهعنوان يکمي از مهممتمرين
عناصر متني ميتواند به خواننمده در بازيمابي بهتمر داسمتان كممک كنمد .بنمابراين ،بما وارد كمردن
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عنصر ژانر در فهرستهای كتابخانهها و فراهم كردن ايمن نموع دسترسمي بمرای خواننمدگان ،ايمن
امکان وجود دارد كه خوانندگان بتوانند بهصورت كارآممدتر و بما اسمتقالل بيشمتری آنچمه را كمه
جستوجو ميكنند بيابند .بما ايمن حمال ،مطالعمة ادبيمات پمژوهش نشمان مميدهمد كمه اسمتفاده از
دستهبندی ژانر در كتابخانهها با چالشهايي روبهرو است (ويسمبرگ5047 ،4؛ سماريکس5009 ،5؛
تممروت 7و نممواک .)5004 ،1بنممابراين ،ضممرورت دارد كممه پژوهشممگران علممم اطالعممات بحممثِ
دستهبندی ژانری را بيشتر مورد توجه قرار دهند و در راستای رفمع چمالشهمايي كمه در خصموص
استفاده از ژانر در كتابخانهها وجود دارد تالش كننمد .از آن جملمه مميتموان بمه رفمع ابهمام ذاتمي
نام گذاری ژانرها ،رسيدن بمه توافمق جمعمي بمر سمر مشخصمات ژانرهما و تفکيمک ميمان ژانرهمای
مختلف ،توسعة سرعنوانهای موضوعي در حوزة داستان و استفاده از كليمدواژههمای بيشمتر بمرای
رفع دشواری در تصميمگيری در قرار دادن كتاب در يک ژانر خاص اشاره كرد.
با وجودی كه در بيشتر پژوهشهای قبلي نظير آدكينمز و بوسمالر ( )5003و سمارتي ()5000
بر عناصر توصيفكنندة محتوای داستان ت كيد شده و از آنها بهعنوان مهمتمرين ويژگميهمايي از

4. Novak

3. Trott

2. Saricks

1. Weisburg
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داستان ياد شده است كه ميتواند برای توصيف محتوای داستان و بهبمود دسترسمي بمه داسمتان بمه

بهار  0011دوره  72شماره 0

كار گرفته شود ،بر اساس يافتمه همای پمژوهش حاضمر ،از نظم ِر خواننمدگان ،سمبک ،لحمن و فضما
بهعنوان عناصر توصيفكنندة حس وحمال داسمتان نيمز در بهبمود بازيمابي داسمتان تم یير دارنمد .در
واقع ،همان طور كه سارتي ( )5049نيز بيان كرده است ،بيشتر خواننمدگان داسمتان فقمش بمهدنبمال
داستاني خوب و تجربمة احساسمي خاصمي هسمتند كمه از خوانمدن داسمتان مميخواهنمد بمه دسمت
بياورند.گاهي ت یير اين حس خوب ميتوانمد بمهانمدازهای باشمد كمه خواننمده را تشمويق بمه اداممة
خواندن كند يا در انتخاب كتابي كه فضای آن مطابق با حالوهموای خواننمده باشمد كممک كنمد.
بنممابراين ،ارائممة سممبک ،لحممن و فضممای داسممتان در فهرسممتهممای كتابخانممه و در نممرمافزارهممای
جستوجو و بازيابي كتابخانه بهمنظور بهبود دسترسي به داستان برای خواننده ضروری است.
جدا از عناصر توصيفكنندة محتوا و حسوحال داسمتان بمهعنموان عناصمر متنمي ،برخمي از
عناصر پيرامتني برای خوانندگان داستان از اهميت بااليي برخوردار اسمت؛ چراكمه در اكثر موارد،
مخاطمممب بيشتر از آنکمممه با متن اصلﻰ در ارتبا باشد با پيمممرامتنها آن در تماس اسمممت و متن
موردنظرش را از ميان انبوه پيرامتنها انتخاب مﻰكند .بنابراين ،توجه به ايمن عناصمر بمرای كممک
داستان از اين نظر اهميت دارد كمه مميتوانمد دامنمة يمک ایمر و تصمميم خواننمدگان درخصموص
اينکه با ایر درگير شوند يا خير را آشکار كند .خواننده با اسمتفاده از ايمن عناصمر مميتوانمد بمدون
نياز به تحلي عميق خود ایر بينشي در خصوص منابع و اطالعاتي كه يک ایمر فمراهم مميكنمد بمه
دست آورده و ارزيابيای اوليه از اعتبار ایر به عم آورد .بهعبارت ديگر ،پيرامتن بمه خواننمده در
يافتن يک ایر خاص و تممايز يمک ایمر از آیمار ديگمر كممک مميكنمد .اگرچمه بمر اسماس نتمايج
بهدستآمده از پژوهش برخي از پيرامتنها نظير ويژگيهمای ظماهری كتماب و اطالعمات مربمو
به نويسنده در بازيابي داستان برای خوانندگان اهميمت چنمداني ندارنمد ،يافتمههما نشمان از اهميمت
انکارناپمذير برخمي ديگمر از عناصمر پيرامتنمي در بازيمابي كتمابهمای داسمتاني دارد .از آن جملممه

] [ Downloaded from publij.ir on 2022-07-06

به خواننده برای بازيابي بهتر داستان ضرورت دارد .ت كيد بر نقمش پيمرامتن در بازيمابي و انتخماب

ميتوان به مرورها و نقدهای نوشتهشده دربارة داستان اشاره كرد كمه سمومين اولويمت را در ميمان
مضامين اصلي شناساييشده به خود اختصاص دادهاند .اطالعماتي كمه در خالصمههما و مرورهمای
برای خواندن است سودمندتر باشد .در واقع ،همان طور كه تيلمور ( )5045نيمز بيمان كمرده اسمت،
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نوشتهشده دربارة داستان ارائه ميشود ميتواند برای خواننمدهای كمه تنهما بمهدنبمال كتمابي خموب
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زماني كه خواننده بهدنبال يک كتاب خوب ميگردد بهدنبال تجربههاست و مرورها و تمگهمايي
كه توسش ساير كاربران ايجاد ميشود اين تجربهها را در اختيمار خواننمده قمرار مميدهمد .اهميمت
مرورها و نقدهايي كه دربمارة ایمر نوشمته مميشمود توسمش پژوهشمگران ديگمری نظيمر اسمپيتری و
پکوسممکي ( )5044و آدكينممز و بوسممالر ( )5003نيممز ت ييممد شممده اسممت .همممان طممور كممه در ايممن
پژوهشها نيز آمده است ،مرورها و نقدهايي كه دربارة ایر نوشمته مميشمود بمه جسمتوجموگران
داستان اين امکان را ميدهد كه اطالعماتي دربمارة تجربمههما ،احساسمات و تعمامالت خواننمدگان
ديگر به دست آورند .در واقع ،ميتوان گفت برخالف اطالعمات كتمابشمناختي نظيمر نويسمنده،
عنوان و ناشر كه بهترين نقا دسترسي را برای خوانندهای كه كتابي خاص از نويسمندهای خماص
در ذهن دارد فراهم ميكنند ،مرورها و نقدهای نوشتهشده دربارة داستان برای جسمتوجموگراني
كارآمد است كه كتاب خاصي در ذهن ندارند و فقش بهدنبال كتابي خوب برای خوانمدن هسمتند.
با توجه به اينکه مرورهما و خالصمه همای داسمتان سمومين اولويمت و نقمدها و نظمرات خواننمدگان
ديگر دربارة داستان ششمين اولويت را در ميان  51عنصر شناساييشده در ايمن پمژوهش بمه خمود
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اختصمماص دادهانممد ،الزم اسممت ايممن عناصممر بممهعنمموان بخشممي از توصمميف محتمموای داسممتان در
فهرستهای كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد تا به خواننده در بازيابي بهتر داستان كمک كند.
بهطور كلي ،بر اساس نتايج بهدسمتآممده از ايمن پمژوهش ،مجموعمهای از عناصمر متنمي و
پيرامتني در بهبود بازيابي داستان ت یير دارند .از آنجا كه بر اساس پژوهشهای پيشمين (ميکمونن و
واكمماری5044 ،؛ كممولن و همکمماران5040 ،؛ واكمماری و همکمماران5041 ،؛ پممونتينن و واكمماری،
 ،)5047فراهم كردن فهرستهمای كتابخانمهای غنميشمده و نقما دسترسمي بيشمتر بمرای بازيمابي
داستان به جستوجوگران در يافتن كتابهای داسمتاني ممرتبش كممک مميكنمد؛ اسمتفاده از ايمن
عناصر در غنيتر كردن فرادادههای فهرستهای كتابخانههما و نيمز بمه كماربردن آنهما در توسمعة
نظامهای جستوجو و بازيابي موجب افزايش كارايي ايمن نظمامهما شمده و امکمان جسمتوجمو و
بازيابي موفق داستان برای جستوجوگران داستان را فراهم ميكند.

حبيبي ،آرش؛ ايزديار ،صمديقه؛ و سمرافرازی ،اعظمم ( .)4797تصمميمگيمری چنمدمتغيرة فمازی .سميمای
دانش.
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