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 دهیچک

های عمومی منبع اصلی برای خواندن سرگرم کننده است. تهیۀ رمان مناسب برای  امروزه کارکردهای کتابخانه مقدمه:

عوامل متعددی در تهیۀ رمان مناسب برای خواننده دخیل  رسد نظر می های عمومی است. به خوانندگان از امتیازات اصلی کتابخانه

از  های عمومی بررسی شناخت دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب درکتابخانه  رو، پژوهش حاضر بهباشند. ازاین

ب داستانی پردازد. هدف از انجام این پژوهش شناخت دیدگاه خوانندگان در مورد کتا طریق اجرای یک مطالعه کیفی می

 از طریق اجرای یک مطالعه کیفی است.  های عمومی مناسب درکتابخانه

ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای  : این تحقیق بر اساس یک مطالعه کیفی انجام شده است؛ برای گردآوری دادهروش

نفر از اعضای کتابخانه عمومی مرکزی استان  16د ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. مصاحبه شوندگان تعدا تحلیل داده

 کنند.  کتابخانه مراجعه می شکل حضوری به اردبیل هستند که به 

ترین معیار خوانندگان برای انتخاب کتاب و امانت آن در کتابخانه عمومی  های پژوهش نام نویسنده مهم : براساس یافتههایافته

های متفاوت از  گیرد که هر کدام از اینها دارای دیدگاه های ادبی آنها صورت می گرایششناسی خوانندگان بر اساس  بود. نوع

 به داستان مناسب و روش دسترسی به آن دارند.  هم نسبت

عنوان مرکز اصلی فرآهم آوری متون تفریحی و خواندنی  های عمومی به : از آنجایی که کتابخانهگیری بحث و نتیجه

اسایی خوانندگان این منابع متناسب با گرایش ادبی آنها در کتابخانه توسط کتابداران نقش مؤثری آیند، لذا شن حساب می به

 درانتخاب کتاب داستان مناسب برای آنها خواهد داشت. 
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 مقدمه

شود.  کننده محسوب می می منبعی اصلی برای خواندن سرگرمامروزه کارکردهای کتابخانۀ عمو 

دست آمده از استفادۀ کتابخانه عمومی،  دهد که اولین و مهمترین امتیاز به مطالعات بسیاری نشان می

(. 2012، 2؛ واکاری و سروال2001، 1بردن از خواندن رمان است )النس، استفان، لوگان، رادنی و کالر لذت

یکی از وظایف اصلی و مهم شمرده های عمومی  دهد، تهیۀ رمان برای کتابخانه شان میاهمیت این مسئله ن

تر   کند و مهارت ادبی خود را دقیق خواننده تجربۀ لذت خواندن واقعی را کسب می شود؛ چون می

شود.  ها معلوم می شناسد. شرایط احراز رمان مناسب توسط خواننده از طریق خصوصیات نقد ادبی رمان می

بندی اثر. الیۀ اول،طرح داستان است و  ک رمان حداقل سه الیه دارد: طرح، نگرش جهانی و ترکیبی

شود. الیۀ دوم، ایده و نگرش جهانی در رمان  هایی در زمان و فضا را شامل می ها، رفتارها و مکان  شخصیت

زد که معموالً ویژگی این پردا دهد که رمان دربارۀ جهان پیرامون به چه چیزی می است. این الیه نشان می

شود و الیۀ سوم که  های راوی داستان معلوم می های داستان یا پیام الیه از روی رفتارهای شخصیت

(. اینکه خوانندگان 31978ناپذیرند )لوفلر بندی اثر و شکل هنری آن است. این سه الیه از هم جدایی ترکیب

های ادبی آنها بستگی دارد. گرایش ادبی به افق  به گرایشکنند،  ها را شناسایی می ها چگونه این الیه رمان

دید خواننده در موضوع مد نظرش،تداوم خواندن رمان و میزان آشنایی خواننده با نویسندگان و ژانرهایی 

بعد، هیچ تالشی برای بررسی و ایجاد  به 1980(. از سال 4،1994شود )لوکین که به آنها عالقه دارد گفته می

توان در زمینۀ  ینۀ بازیابی رمان صورت نگرفته است؛ اما در این دوران، چنین تالشی را مینظامی در زم

واسطۀ خواندن  (. به6،2011؛ السویر، ویلسون، و لون5،2007بازیابی منابع غیرداستانی مشاهده کرد )کیس

شود که  د میهای عمومی این مأموریت مهم قلمدا بخش و کسب تجربه در این زمینه، برای کتابخانه لذت

ویژه که  های دسترسی راحت در اختیار آنها قرار دهد. به روش هایی مناسب و در خور خوانندگان را به رمان

شود )هاینسمانز و  های عمومی به امانت رمان و داستان مربوط می بیشترین امانت در کتابخانه

ای  اد فضایی برای کسب تجربههای عمومی، ایج (. هدف از تهیۀ رمان برای کتابخانه7،2008هیلبرینگ

 خوشایند در خواندن برای خواننده است. 
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شکل معمولی از طریق  های عمومی به امروزه دسترسی به رمان و کتاب مد نظر در کتابخانه 

پذیر است. بیشتر خوانندگان طبق عادتی که هنگام مراجعه به کتابخانه  فهرستگان کتابخانه برای اعضا امکان

کنند و اگر هر کدام از  ای دلخواه خود را از طریق عنوان رمان و نام نویسندۀ آن بازیابی میه دارند، رمان

کنند. اگرچه هنوز  وجو و بازیابی می ها رمان خودشان را جست اینها را ندانند با تورق در بین قفسه

پیدا کنند؛ اما توانند رمان خود را  شده می های ذکر کنندگان با استفاده از هر یک از روش مراجعه

کردن رمان مناسب خود احتیاج دارد تا بهتر  های بیشتری برای پیدا کننده هنگام امانت رمان، به سرنخ  استفاده

هایی مثل فهرستگان کتابخانه،  بتواند آن را با ذائقۀ ادبی خودش وفق دهد، چنین خوانندگانی به محدودیت

های  گذارند و به دیگر ویژگی هایی می اتر از چنین محدودیتعنوان یا نام نویسنده اکتفا نکرده و پا را فر

شده در  های  های کتاب، گذاشتن کتاب توان به ایجاد نمایشگاه می آورند. از جمله کتابخانۀ عمومی روی می

 (. 1،2007ها اشاره کرد )ادکینز و باسالرز بندی ژانرهای رمان قفسۀ کتابخانه و رده

وجوی رمان توسط خواننده در کتابخانۀ عمومی  ونگی جستمطالعات مختلفی در زمینۀ چگ

کردن  های مشخص برای شناسایی و پیدا مندی دربارۀ روش صورت گرفته است؛ اما هنوز تحقیق نظام

های مناسب در فهرستگان کتابخانه یا در کتابخانه انجام نشده است. همچنین مطالعات کمی در این  رمان

های خوانندگان، در عالقه و تمایل آنها برای خواندن رمان  از ویژگی زمینه صورت گرفته که کدام یک

بررسی و تحلیل  (. اهمیت پژوهش حاضر از آن جهت است که به2007نقش مؤثری دارد )آدکینز و باسالر،

پردازد و معیارهای انتخاب رمان مناسب از دیدگاه آنها را بررسی  بندی آنها می ها و تقسیم خوانندگان رمان

 سازد. های دسترسی آنها به رمان را بر اساس ذائقه ادبی آنها مشخص می کند و روش می

ای بر امانت رمان پرداخت. هدف از انجام این تحقیق  بندی قفسه بررسی تأثیر رده ( به1997سارتی )

 ای بر دسترسی کاربران به رمان است. این پژوهش در دو کتابخانۀ بندی قفسه بررسی چگونگی تأثیر رده

ها و  ها تأثیر زیادی بر دسترسی به رمان ای رمان بندی قفسه عمومی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که رده

ای  بندی قفسه هایی که از رده همچنین امانت بیشتر ژانری ندارد. کاربران در هر دو کتابخانه، هم کتابخانه

کنند.  کننده استفاده می های سرگرم از رمان گیرند، هایی که از آن بهره نمی کنند و کتابخانه استفاده می

ای که  ای در مقایسه با کتابخانه بندی قفسه کنندگان در هنگام مصاحبه متذکر شدند که رده همچنین استفاده

های دلخواهشان  کند، روشی سریع و مؤثردر بازیابی رمان بندی موضوعی رمان استفاده می از روش طبقه

 است. 
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خواننده  194بخش بین  شی به بررسی عوامل تأثیرگذار در خواندن لذت( در پژوه2001راس )

مندی استفاده  پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر خوانندگان برای انتخاب یک داستان از روش نظام

شده مانند نویسنده، ناشر و  های خوانده کنند. این روش بر اساس تجربیات قبلی خواننده دربارۀ کتاب می

های خوانندگان کتابخانۀ عمومی در انگلستان را برای  ( اولویت1999) 1ی جلد کتاب است. بو و برینطراح

کننده و متون ادبی بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تنوع نویسنده و   های سرگرم انتخاب داستان

اساس، این دو پژوهشگر سه  آید. بر این حساب می های خوانندگان به شده جزء الویت  انواع ادبیات خوانده

گرا و  گرا، کثرت نوع گرایش را در خوانندگان متون ادبی و داستانی شناسایی کردند. این سه نوع خاص

شد؛ بلکه برای سایر متون ادبی  شمول بود. مدلی که آنها ایجاد کردند تنها برای داستان استفاده نمی  جهان

وجوی داستان مناسب را بین خوانندگان کتابخانۀ  های جست ( استراتژی1980نیز کاربرد داشت. اسپیلر )

ای رمان انجام داد و به این نتیجه   بریتانیا شناسایی کرد. او این تحقیق را بین پانصد نفر از خوانندگان حرفه

 شوند. ها از روی نام نویسنده و عنوان کتاب بازیابی می رسید که بیشتر از نصف داستان

رمان در بین خوانندگان بزرگسال  های دسترسی به بررسی روش ( به2012) 2میکونن و وکاری

شده یا   های شناخته درصد خوانندگان، اغلب ازکتاب 57فنالندی پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که 

کنند و  های موجود در قفسه استفاده می درصد آنها از کتاب 29کنند و  وجوی نام نویسنده استفاده می جست

( تحقیقی را در زمینۀ 2011) 3کای کنند. بوچانان و مک درصد از فهرستگان کتابخانه استفاده می ده تنها

های  ها انجام دادند. این تحقیق در بین فروشگاه فروشی وجوی کتاب در کتاب های جست ترین روش  رایج

از طرف خوانندگان ثبت  درخواست 431آنالین کتاب در انگلستان انجام شد و با استفاده از مصاحبه تعداد 

های پژوهش نشان داد که دو عامل آموزش سواد اطالعاتی و طراحی تعامل برای تحریک  شد. یافته

وجوی پیچیده فراموش شده است و خواننده هنگام  های جست کننده در استفاده از روش استفاده

کند. اوکسانن و  استفاده میترین روش مانند عنوان یا نام نویسنده   وجوی کتاب مدنظرش از ساده جست

( به بررسی و ارزیابی رمان خوب از دیدگاه خواننده با استفاده از ارزیابی نتایج آن 2012) 4وکاری

روی ارزیابی نتایج   کاربر انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تالش 58پرداختند. این پژوهش در بین 

شود که کاربران به آن عالقه  هایی می ان رمانکردن هم وجو وپیدا خواندن رمان سبب موفقیت در جست

 کردن رمان مناسب نخواهد داشت. وجو تأثیری در پیدا دارند. این در حالی است که تالش در پرس
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های داستانی از ابعاد  های انتخابی خوانندگان کتاب بررسی روش  ( در پژوهشی به2014) 1سنویراتنی

نتایج پژوهش وی نشان داد، خوانندگانی که تعلق و وفاداری شناختی پرداخت.  شناختی و جامعه و روان

شوند و خوانندگانی که  بندی می ها دارند، با نام خوانندگانِ نویسندۀ خاص طبقه بیشتری به نویسندگان رمان

 2شوند. گید و پتراس بندی می دامنۀ انتخابی آنها وسیع است، با نام خوانندگانِ نویسندۀ متوسط و خاص طبقه

های علوم اجتماعی و  وجوی آنالین و آفالین کتاب های جست ( پژوهشی باعنوان مقایسۀ بخش2016)

های پژوهش آنها نشان داد که اولویت  کنندگان انجام دادند. یافته ها از دیدگاه استفاده فروشی کتاب

تاب است. ترین عامل در انتخاب ک  ها قوی فروشی های علوم اجتماعی و کتاب استراتژی تورق در کتاب

های اجتماعی نسبت  وجو در کتاب کنندگان از استراتژی جست همچنین پژوهش آنها نشان داد که استفاده

کنندگان از  فروشی بیشتر استفاده کردند. نتایج پژوهش آنها در آخر نشان داد که میزان استفاده به کتاب

رخواست برای استفاده از پیشنهاد که فقط هفت د طوری فروشی کم بوده است. به قسمت پیشنهادهای کتاب

 انتخاب کتاب مدنظر ثبت شده است.

نتایج و اطالعات جزئی کتاب توجه  های نتایج در طراحی نظام بازیابی رمان باید به بر اساس یافته

به تحقیقات خارجی  بسیاری کرد و همین عامل تأثیر چشمگیری روی کاربر خواهد داشت. باتوجه

های اخیر هنوز  ارزیابی رمان از دیدگاه خوانندگان و چگونگی دسترسی به آن در سالشده در زمینۀ    انجام

های عمومی مطرح  تحقیق مشابهی در داخل ایران انجام نشده است. لذا اهمیت این مسئله در کتابخانه

هستند. های ادبی مختلف  کننده برای افراد مختلف با گرایش  کنندۀ منابع خواندنی سرگرم شود که تأمین می

کند و  های ادبی مختلف را بررسی می مندی های مناسب از دیدگاه خوانندگان با عالقه این پژوهش داستان

 کند. ها در کتابخانه مرکزی استان اردبیل تحلیل می چگونگی دسترسی آنها را به رمان

ایران  آید، تاکنون پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در که از بررسی پیشینۀ پژوهش بر می چنان

های داستانی مناسب از دیدگاه خوانندگان در  شناسایی کتاب انجام نگرفته است، لذا این پژوهش با هدف

اجرا در آمد. سؤاالتی که این پژوهش سعی  های عمومی استان اردبیل با استفاده از روش کیفی به کتابخانه

 یابی به آنها داشت عبارتند از:  در پاسخ

 ن بر اساس نوع رمان انتخابی، دیدگاه به رمان و انگیزۀ خواندن چگونه است؟شناسی خوانندگا . نوع1

 کنند؟ . خوانندگان برای انتخاب رمان مناسب از چه معیارهایی استفاده می2

 کنند؟ وجوی رمان استفاده می هایی برای جست . خوانندگان از چه روش3

                                                 
1. Seneviratni 

2. Gäde & Petras 
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 شناسی روش

های عمومی به  شناسایی معیارهای رمان مناسب در کتابخانهای در زمینۀ  سبب نبود تحقیق یا نظریه به

صورت اکتشافی مطالعه کرد. این پژوهش با استفاده از رویکرد  روشی نیاز بود تا بتوان این موضوع را به

کردند، آن بود که  اجرا درآمد. دلیل انتخاب کسانی که از کتابخانۀ مرکزی اردبیل استفاده می کیفی به

شکل حضوری روزانه  ترین مجموعۀ منابع خواندنی رمان و داستان است و اعضا به انه کاملمخزن این کتابخ

گیرند. انتخاب این کتابخانه برای انجام پژوهش از آن جهت  از بخش مخزن این کتابخانه رمان امانت می

به  رسانی این کتابخانه رتبۀ اول کشوری را در امانت کتاب و خدمات اطالع 1394است که در سال 

کنندگان کسب کرد. لذا پژوهشگر بر آن شد تا این پژوهش را در بخش مخزن و امانت کتابخانه  مراجعه

 مرکزی استان اردبیل انجام دهد.

منظور   نفر از اعضای کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل بودند. به16کنندگان در این پژوهش  شرکت

افزار  ترتیب که با استفاده از نرم این استفاده شد. به 1یارگیری بر اساس مع انتخاب این نمونه، از روش نمونه

ای سامان گزارشی از اعضای فعال و خوانندۀ رمان گرفته شد. سپس بر اساس آن فهرستی از  کتابخانه

داشتند. شمار  1394خوانندگان عضو کتابخانه آماده شد که بیشترین میزان امانت رمان را در سال

 امانت گرفته بودند. 1393کتاب رمان در سال 897ه حداقل نفر بود ک16آمده  دست به

ها از مصاحبه استفاده  آوری داده کنندگان ، برای جمع بودن توصیف شرکت سبب نیاز به عمیق به

شد که سن و میزان  کنندگان خواسته شد. سؤاالت مصاحبه نسبتاً کلی بود. در آغاز مصاحبه از شرکت

داد. ضمن  پژوهشگر دربارۀ مصاحبه، پژوهش و هدف آن توضیحاتی میتحصیالت خود را بیان کنند. سپس

شد که هنگام ضبط مصاحبه نامی از آنها در جایی از پژوهش  شوندگان این اطمینان داده اینکه به مصاحبه

تک،  ها ضبط و تک آید و این مصاحبه و اطالعات آن کامالً محرمانه خواهد ماند. تمام مصاحبه نمی

 یاده، تایپ و کدگذاری شد.کلمه پ به کلمه

روش تحلیل محتوای کیفی  ها، به ها همزمان انجام و داده آوری و تحلیل داده در این تحقیق، جمع

دار، عینی و کمی برای  شیوۀ نظام ها به وتحلیل ارتباط تحلیل شد. روش تحلیل محتوا به مطالعه و تجزیه

سد، نمود ر هایی می که تحلیل کمی به محدودیت گیری متغیرهاست. تحلیل محتوای کیفی در جایی اندازه

های متنی از طریق فرآیندهای  بد. بنابراین تحلیل محتوای کیفی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادهیا می

شده دانست. همچنین یکی از  سازی یا طراحی الگوهای شناخته مند، کدبندی، و تم بندی نظام طبقه

                                                 
1. Criterion based sampling 
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توان  جای آزمون نظریه است. با تحلیل کیفی می پردازی به  ظریههای کیفی ن های بنیادین پژوهش ویژگی

شده در نظر  مرحله را با رعایت عناصر مطالعه به شده و مرحله  شناسانه، کنترل  یک رویکرد تجربی، روش

 شود. (. در زیر با تفصیل بیشتر، مراحل کار توضیح داده می1،2004گرفت )گرانهیم و الندمن

سطر مطالعه شد و  صاحبه چنین بود که پس از یک یا دو بار مرور، سطربهکردن هر م روش پیاده

ای مرتبط با سؤال پژوهش داشت ، برچسبی از کلمه یا کلمات  هر جزئی که نکته روش حداکثری، به به

که آن برچسب گویای آن نکته باشد. این کار تا آخرین سطر مصاحبه ادامه داشت.  طوری شد. به نسبت داده

شدند و هر قسمت برچسبی از کلمات متن را  ها به اجزای معنادار تقسیم می با این کار، دادهدر واقع 

آمده از هر سؤال،  دست شد. بعد از هر مصاحبه، کدهای به گرفت یا مفهوم آن جزء، در متن مشخص می می

فراهم شود.سپس تر آنها  گرفت تا امکان مقایسۀ راحت با برچسب شمارۀ مصاحبه، زیر همان سؤال، قرار می

ها مقایسه شد تا کدهای مشابه در  ها و تفاوت ها از نظر شباهت این کدها با کدهای دیگر و با متن مصاحبه

ها و ابعاد  ها و کشف ویژگی دیگر قرار گیرند و طبقات مدنظر را تشکیل دهند. با تشکیل گروه کنار هم

که مفاهیم انتزاعی تمام  طوری تر قرار گرفت. به آنها، کدهای مشابه در کنار هم و زیر یک مفهوم انتزاعی

 ها مشخص شدند. این ترتیب، طبقات اصلی و زیر طبقه آن کدها را در بر داشتند. به

شناسی خوانندگانِ  ها، با استفاده از مدل نوع شناسی خوانندگان رمان در این تحقیق، برای تعیین نوع

بندی  گرا و هنردوست تقسیم پرداز، واقع سه دستۀ خیالهای ادبی خوانندگان به  (، گرایش1994) 2لوکین

شده است. براساس این مدل، از خوانندگان خواسته شد تا با مطالعۀ هر یک از الگوها مشخص کنند، به 

وجو و انتخاب رمان بیشتر به آن توجه  ترند و در جست یک از این الگوها و معیارهای آنها نزدیک کدام

شده در   های شناسایی های رمان و داستان است و سایر مدل ن مدل مختص کتابکنند. استفاده از ای می

 سایر متون ادبی دارد.  پذیری بیشتری به ( تعمیم1994) 3های ادبی خوانندگان مانندمدل یو و برین گرایش
 

 های پژوهش یافته

 دن چگونه است؟شناسی خوانندگان بر اساس نوع رمان انتخابی، دیدگاه به رمان و انگیزۀ خوان نوع .1

 

 

 
 

                                                 
1. Graneheim & Lundman 
2. Lukin  

3. YU & Brain  
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 شناسی خوانندگان، دیدگاه و انگیز خواندن رمان . نوع1جدول

 انگیزه خواندن دیدگاه دربارۀ رمان انواع رمان انواع خواننده

 کسب آرامش، فرار از مشکالت ها و طرح داستان شناسایی شخصیت ژانرها، ادبیات سرگرمی خیالباف،رویاپرداز

 تکامل شخصی های راوی زبان و ویژگی استاندارد باالهایی با  رمان هنردوست

 انگیزه خواندن دیدگاه دربارۀ رمان انواع رمان انواع خواننده

به سه دسته  1ها بر اساس گرایش ادبی  آمد، خوانندگان رمان  دست برپایۀ آنچه از این تحقیق به

ای  خوانندگان انتخاب، دیدگاه و انگیزهگرا. هر گروه از این  شوند: خیالباف؛ هنردوست و واقع تقسیم می

کننده عالقه   متفاوت دربارۀ رمان انتخابی خود دارند. افراد خیالباف معموالً به ژانرها و ادبیات سرگرم

های داستانی و طرح آن هستند و هدف آنها  داشتند و هنگام خواندن رمان بیشتر در پی شناسایی شخصیت

تاه مدت و رویاپردازی است. دستۀ دوم، خوانندگان هنردوست هستند از خواندن داستان کسب آرامشی کو

کنند و هدف  های زبانی و راوی داستان توجه می خوانند، بیشتر به جنبه هایی با استاندارد باال را می که رمان

 گرا هستند که عالقۀ نند. گروه سوم، خوانندگان واقعدا های هنری را در تکامل شخصی می از خواندن رمان

بینانه دارند، هنگام خواندن رمان به اتفاقات و حقایق معتبر و واقعی اکتفا  های واقع فراوانی به خواندن رمان

دهد که  نشان می 1کنند و هدف اصلی آنها از خواندن جنبۀ یادگیری داشته و آموزنده است. جدول  می

 متفاوتی از خواندن دارند. های های مختلف و انگیزه خوانندگان مختلف با ذائقۀ ادبی خاص، رمان
 های خواندن های خوانندگان براساس میزان فعالیت . ویژگی2جدول

 خوانندگان موقت خوانندگان دائمی

 خواندن فقط جنبۀ تفریحی و ایجاد آرامش برای فرار از مشکالت است خواندن فعالیتی حیاتی است

 هنگام خستگی و رفع نیاز است بهخواندن فعالیتی موقت  خواندن فعالیتی مستمر و مداوم است

 خواندن رمان در موضوعات خاص و باعالیق شخصی های مختلف ادبی خواندن رمان در زمینه

 دارند هنگام خواندن رمان یادداشتی برنمی کنند برداری می هنگام خواندن رمان یادداشت

 شوند نویسندگان معروف و ژانرهای آشنا هستند خوانده میهایی که از  فقط رمان شود های ادبی از ژانرهای مختلف خوانده می رمان

هایی  اند و رمان هایی که جدید نوشته شده رمان
 مند هستند که کالسیک هستند عالقه

 مند هستند. اند عالقه هایی که در چند سال اخیر نوشته شده به رمان

 کنند. رمان را انتخاب میشکل تصادفی  کنند به رمان را رزرو نمی کنند رمان مشخصی را رزرو می
 

شوندگان در  دهد که مصاحبه های حاصل از پژوهش در مصاحبه نشان می ادامۀ یافته 2طبق جدول 

شوند. البته بیشتر  کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل دو گروه خوانندگان دائمی و خوانندگان موقت تقسیم می

شکل دائمی خواندن رمان را دنبال  عدادی از آنها بهبیان دیگر، ت کنند. به صورت دائمی مطالعه می آنها به

                                                 
1. Literary competency 
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شکل مرسوم خواندن را  خوانند. خوانندگان دائمی به شکل موقتی رمان می ای دیگر به کنند و عده می

شکل مستمر )حداقل خواندن یک رمان  کنند و خواندن به فعالیتی مهم وحیاتی در زندگیشان توصیف می

های مختلف ادبی، کالسیک و جدید را امانت گرفته  نواع گوناگونی از رماندهند و ا در هفته( را انجام می

برداری  اند، هنگام خواندن رمان یادداشت خوانند. آنها برای اینکه بدانند چه چیزی را تجربه کرده و می

کنند.  شوند و با دوستان و آشنایان بحث و تعامل می کنند، با وقایع و اتفاقات روزمره همگام می می

های مشخصی هستند. در مقابل  کنند و خواستار خواندن رمان دلیل، کتاب مدنظرشان را رزرو می همین هب

نند. آنها خوا هایی که در دو سال یا چند سال اخیر چاپ شدند را می خوانندگان موقتی، معموالً رمان

کنند که  هایی را انتخاب می رمانخوانند. آنها  و فرار از مشکالت روزمره رمان می  ای برای استراحت دوره

دهند. از رزرو استفاده  برداری نمی یادداشت اند و هنگام خواندن رمان اهمیتی به نویسندگان معروف نوشته

نظر برسد همان موقع آن را انتخاب  کنند و اگر رمانی برای آنها از طریق عنوان یا نویسنده جذاب به نمی

کننده کنندۀ   تواند گویا و معرفی ور دارند، عنوان و نویسنده یک رمان میگیرند زیرا با کنند و امانت می می

 عناوین و نویسندگان دیگری باشند.

 کنند؟ . خوانندگان برای انتخاب رمان مناسب از چه معیارهایی استفاده می1
 . معیار رمان خوب ازدیدگاه خواننده3جدول

 نفر(5موقت ) خواننده نفر(11خوانندگان دائمی ) انواع خوانندگان

 خیالباف 

 کنند موضوع خاصی را شناسایی می
 آور و فریبنده های ترسناک،دلهره رمان

هایی که برانگیزاننده احساست عالقه  به خواندن رمان
 دارند

دنبال حوادث مختلف  درخواندن رمان به
 هستند

آور و فریبنده  خواندن رمانهای دلهره به
 عالقه دارند.

 هنردوست

 اند های مختلف نوشته شده که با زبانهایی  رمان
 های متحیرکننده داستان

 های داستانی عمیق شخصیت
 هایی که سبب تغذیه فکر شوند  رمان
های آن ارتباط  راحتی با شخصیت هایی که به رمان

 برقرار کرد

- 

 گرا واقع

 های اجتماعی و آموزنده رمان
راحتی  ها به هایی که شناسایی شخصیت رمان

 پذیر باشد امکان
 کننده احساسات واقعی های تحریک رمان

 برانگیز و واقع بینانه های اعتماد رمان
های داستانی  هایی که شخصیت رمان

های تاریخی و  زیادی نداشته باشد. رمان
ها  هایی که بین شخصیت رمان

 وگوی زیادی صورت نگرفته باشد گفت
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نفر خوانندۀ  5دهند و  نفر را تشکیل می11هستند که شوندگان خوانندگان دائمی  بیشتر مصاحبه

هنر دارند و هنردوست هستند جزء  شوندگان، خوانندگانی که گرایش به موقت هستند. در میان مصاحبه

کدام از آنها موقتی نیستند. از بین خوانندگان رؤیاپرداز، آنهایی  شوند و هیچ خوانندگان دائمی محسوب می

که خوانندگان  ثباتی و تغییر در خواندن دارند. در حالی بی ند، گرایش بیشتری بهخوان که موقتی رمان می

ها،  تر هستند. بر اساس یافته تر وآشناتر است وابسته خواندن ادبیاتی که برای آنها ملموس دائمی به

ا دارند. ها گرایش و تمایل بیشتری در پذیرش انواع پیشنهاده خوانندگان هنردوست در مقایسه با سایر گروه

 خوانند. های غیر ادبی می طور عمده رمان بین آنهایی که موقتی هستند، به همچنین در بین خوانندگان واقع

معیارهای رمان خوب را از دیدگاه خوانندگان دائمی و موقت در سه گروه خیالباف،  3جدول 

را برای خوانندگان موقت گ بین برای خوانندگان دائمی و در دو گروه خیالباف و واقع هنردوست و واقع

های کتاب در ارتباط  آور و موضوع های فریبنده، دلهره شدت با داستان دهد. خوانندگان خیالباف به نشان می

برد. موضوع داستان  شکلی عمیق و باورنکردی در موضوع کتاب فرو می هایی آنها را به هستند. چنین داستان

رود که رمان مدنظر آنها  ند خود را با آن ارتباط دهند. انتظار میباید برای آنها آنقدر آشنا باشد تا بتوان

 های مختلف در آن افتاده باشد.  ترسناک بوده و اتفاق

بایست  هایی می دانند؛ چنین داستان عنوان اثر ماهرانۀ زبانی می افراد هنردوست رمان را به

ق همراه است. خوانندگان هنر دوست ها و کاراکترهای عمی کننده باشند و شرح داستان با سرنخ  تحریک

افکار و  بخشیدن به چالش کشیده و سبب الهام باور دارند که هنگام خواندن رمان، کتاب آنها را به

شکل واقعی و  بین این انتظار را دارند که شرح داستان به شود. خوانندگان واقع های آنها می دانسته

های روزمره و اجتماعی زندگی است. همچنین  هباورکردنی دنبال شود. موضوع داستان شامل جنب

انگیزد، هیجان آور است و  هایی عالقه دارند که احساسات آنها را برمی خواندن رمان بین به خوانندگان واقع

 های داستان را بتوانند شناسایی کنند. شخصیت

دنظر بستگی دارد. های م مجموعه انتظارات آنها در گروه انتظارات خوانندگان دائمی دربارۀ رمان به

گرا بر این  این است که خوانندگان خیالباف و واقع 3های جدول  حال، نقطۀ مشترک بر اساس یافته بااین

های داستانی شناسایی شوند،  باور مشترک هستند که رمانِ مناسب باید این امکان را بدهد که شخصیت

هایی باید سبب  معتقدند که چنین داستان دست بیاید. همچنین آنها انگیزی در خواندن به  تجربۀ هیجان

های توصیفی و  گرا جنبه شدن احساسات شخص نیز بشود. افراد هنردوست در مقایسه با افراد واقع برانگیخته

 گرایان انعکاس واقعی رخدادهای زندگی هستند. که واقع دهند. در حالی زبانی رمان را در الویت قرار می
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 (10تا1گرفتن )نمره  برای امانتهای رمان خوب  . ویژگی4جدول

 نفر(5خوانندگان موقتی ) نفر(11خوانندگان دائمی ) معیار انتخاب رمان

 3 8 جلد پشت کتاب

 0 7 بررسی رمان

 9 5 عنوان رمان

 6 10 نام نویسنده

 3 5 شروع متن

 1 2 دوره نشر

 2 6 ویژگی ظاهری

 1 2 تعداد صفحات
 

هر  دهد. خوانندگان به شوندگان نشان می از دیدگاه مصاحبههای رمان خوب را  ویژگی 4جدول

طور که از نتایج مصاحبه معلوم است، از بین  های کتاب از یک تا ده نمره دادند. همان یک از مشخصه

خود اختصاص داده  های موجود در جدول نام نویسنده در بین خوانندگان دائمی بیشترین نمره را به ویژگی

دهد،  می  عنوان رمان بیشترین امتیاز داده شده است. این نتایج نشان ن موقتی بهو در بین خوانندگا

خوانند، اولین و مهترین ویژگی رمان خوب را در نام  شکل دائمی رمان می شوندگانی که به مصاحبه

 کنند.  یعنوان آن اکتفا م هنگام انتخاب رمان قبل از هر چیز به انند و خوانندگان موقت هم بهد نویسندۀآن می

 ؟کنند  میوجوی رمان استفاده  هایی برای جست . خوانندگان از چه روش2

1شناسی خوانندگان رمان براساس نوع های دسترسی به . روش5جدول
 

 خواننده موقت خواننده دائمی انواع خواننده

 خیالباف

 بندی ژانرهای ادبی رده
 فهرستگان آنالین کتابخانه

 های برگشتی قفسۀ رمان

 قفسه مستقیم به مراجعۀ

 هنردوست

 تورق
 های جدید قفسۀ کتاب
 های برگشتی قفسۀ رمان

 ها قفسه مراجعۀ مستقیم به

 قفسه مراجعۀ مستقیم به

 گرا واقع

 های جدید قفسۀ رمان
 های برگشتی قفسۀ رمان 

 ها قفسه مراجعۀ مستقیم به

 فهرست آنالین کتابخانه

 

                                                 
دهد. سایر  شوندگان برای تورق رمان را نشان می هایی که با خط ایتالیک مشخص شدند دیدگاه مصاحبه گزینه 5. در جدول 1

 کنند.  شده را بیان می وجوی گزینۀ شناخته هایی که فونت غیرایتالیک دارند، جست گزینه
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 شده . جستجوی گزینۀ شناخته1

های مدنظرشان را اگرچه از طریق عنوان یا نویسنده موجود در ذهنشان پیدا  شوندگان رمان . بیشتر مصاحبه2

یا کنند  میوجو  پذیری و محل آنها را در فهرستگان کتابخانه جست ؛ اما تعدادی از آنها نیز دسترسکنند  می

کردن رمان از ژانر  گان موقتی اغلب در پیدا. خوانندکنند میقفسه آن را بازیابی  اینکه با مراجعۀ مستقیم به

دلیل داشتن  که خوانندگان دائمی به شوند. درحالی های مربوطه دچار مشکل می ادبی صحیح در قفسه

ها  مند از میان قفسه شکل نظام بندی آنها، قادرند به اطالعات درست و آشنایی دربارۀ ژانرهای ادبی و طبقه

ها  ای اطالعات کافی دربارۀ ژانرهای رمان ذکر است که اگر خواننده به زمرمان مدنظر را انتخاب کنند. ال

بندی ژانرها گاهی اوقات خوانندگان  نداشته باشد، در بازیابی آن با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین رده

 کند. موقتی را با مشکل مواجه می

دگان موقت بودند از استراتژی تورق کردن رمان مناسب: مصاحبه شوندگانی که خوانن . تورق برای پیدا3

چیزی در کتابخانه هستند؛ اما  دنبال چه دانند به کنند؛ زیرا آنها از قبل می برای بازیابی رمان استفاده نمی

خواهند آن را تورق کنند، تصویر مشخصی از آن  خوانندگان دائمی اظهار داشتند که اگر از کتابی که می

 ر نخواهند بود رمان دلخواهشان را پیدا کنند. در ذهن خود نداشته باشند، قاد

شوندگان که خوانندگان دائمی رمان بودند بیان کردند،  های بازگشتی: تعدادی از مصاحبه . قفسۀ رمان4

های برگشتی مکان معمول برای نگاه اجمالی است که آیا کتاب مناسب و باارزشی برای خواندن  قفسۀ رمان

وجو ندارند یا عجله  عدادی از خوانندگانی که فرصت کافی برای جستوجود دارد یا خیر. همچنین ت

 .کنند میهای بازگشتی استفاده  داشته باشند، از قفسۀ کتاب

. فهرستگان کتابخانه: مصاحبه شوندگان دائمی از پایگاه اطالعاتی کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل برای 5

وجو را از طریق اصطالحات فرهنگ  ا این جست. آنهکنند میوجوی رمان موردنظرشان استفاده  جست

وجویی تجربۀ خواندن  دهند. چنین جست بر عنوان و نویسنده انجام می جامع خاص رمان، عالوه

پذیری برای دسترسی  آورد. این استراتژی تقریباً راه آسان و استفاده وجود می انگیزی را برای آنها به شگفت

 های جالب است. رمان به

بندی ژانرها،  ی ژانرها: از دیدگاه مصاحبه شوندگانی که خوانندۀ خیالباف و دائمی رمانند طبقهبند . طبقه6

آن عالقه دارند   بخش دارند. آنها ژانرهایی که به ها وخواندن لذت رمان نقش اصلی و مهمی در دسترسی به

 بندی ژانرها استفاده کنند. شناسند و قادرند از طبقه را می
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از نحوۀ دسترسی خوانندگان دائمی و موقت در سه گروه خیالباف، هنردوست و  نتایج حاصل 5جدول

دهد. هنگام مصاحبه با اعضا، بیشتر آنها معتقد بودند، هنگام  های مدنظرشان نشان می رمان بین را به واقع

که از طور  چیزی را امانت خواهند گرفت یا تورق خواهند کرد. همان دانند که چه کتابخانه می مراجعه به

های جدول معلوم است، خوانندگان دائمی در هر سه گروه، عامل تورق در رمان را برای دسترسی به  یافته

های رمان  ها و مشخصه ند، نشانهکن ها خوانندگان سعی می قفسه کنند. هنگام تورق یا مراجه به آن استفاده می

 مناسب را در خود کتاب بازیابی کنند. 
 

 گیری نتیجه

کتاب مناسب آگاهی از  های این پژوهش، عامل اصلی انتخاب و دسترسی به افتهبر اساس ی

سه دسته رؤیاپرداز،  های رمان و داستان به شناسی خوانندگان است. بر این اساس خوانندگان کتاب نوع

ای که در آن قرار  شوند. درواقع هر یک از خوانندگان بر اساس طبقه بین تقسیم می هنردوست و واقع

های  رد، گرایش ادبی خاص در انتخاب رمان مد نظرش دارد. این مهارت ادبی، ارتباط دقیقی با روشگی می

شدۀ کتاب برای دسترسی و امانت رمان دارد. نتایج مصاحبه با خوانندگان  های شناخته شده و ویژگی استفاده

سبب با ارزش  بندی آنها ها و شاخص کردن رمان وجو در پیدا های جست مختلف نشان داد که روش

، 1شود. این نتایج با پژوهش )مایسن های مختلف خوانندگان می شدن فرآیند خواندن توسط گروه تلقی

( سازگار است؛ زیرا در نتایج تحقیقات آنها این موضوع مشخص 1999؛ یو وبرین، 1994؛ لوکین، 2003

انتخاب رمانی دارد که به آن عالقه شناسی آنها تأثیر مستقیم با  بندی خوانندگان بر اساس نوع شد که دسته

 .کنند میهای رمان آن را انتخاب  های ادبی خود و با شناسایی الیه . خوانندگان متناسب با گرایش دارند

های خواندن به خوانندگان دائمی و خوانندگان  طبق نتایج پژوهش خوانندگان بر اساس فعالیت

دانند. آنها  فرآیند خواندن را فعالیتی حیاتی و معنادار میشوند. خوانندگان دائمی  بندی می موقت تقسیم

های  . این خوانندگان به رمانکنند میهنگام خواندن رمانی که به آن عالقه دارند، نکات مهم را یادداشت 

مند هستند، سعی دارند اطالعات جدید در زمینۀ ادبیات را کسب کنند و با مفاهیم مختلف  مختلف عالقه

( سازگار است؛ زیرا در تحقیق او مشخص شد که 2001)2د. این نتایج با نتایج پژوهش راس آن همگام شون

تر بخواند و با دید بازتری به تورق و مرور آن رمان بپردازد؛ به خواندن آن  هرچه خواننده رمان را عمیق

رۀ داستانی عالقۀ مداوم خواهد داشت. این در حالی است که خوانندگان موقت افق دید محدودتری دربا

                                                 
1. Miesen 
2. Ross 
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پسندند که در چندسال اخیر یک یا دو نویسندۀ  هایی را فقط می دارند که آن را انتخاب کردند. آنها رمان

 شده آنها را نوشته باشند.  معروف و شناخته

ها، تنها پنج نفر از آنها جزء خوانندگان  در پژوهش حاضر، هنگام مصاحبه با خوانندگان رمان

کنند و با استفاده از معیارهایی از  ای پژوهش، این خوانندگان کتاب را تورق نمیه موقت بودند. طبق یافته

شده همچون نام نویسنده و عنوان اثر رمان مدنظر خود را بازیابی  وجوی فیلدهای شناخته قبیل جست

ط به دنبال چه کتابی هستند و برای انتخاب آن کتاب فق دانند که به کنند. چنین خوانندگانی از قبل می می

( و سنویراتنی 2012معیارهای محدود در ذهنشان توجه دارند. این نتایج با پژوهش میکونن و واکاری )

وجو و امانت کتاب  ( مطابقت دارد. به این دلیل که آنها معتقد بودند،خوانندگان موقت هنگام جست2014)

ن را از روی نام نویسنده و گاهی های مدنظرشا کنند و داستان آن را به اندازۀ خوانندگان دائمی تورق نمی

. بر این اساس، خوانندگان موقت معموالً در انتخاب رمان مدنظرشان صرفاً کنند میعنوان کتاب بازیابی 

 کنند. و با کتابدار متخصص در این زمینه مشاوره نمیکنند  مینظر و سلیقۀ شخصی عمل  به

معمول یا از طریق نویسنده و عنوان کتاب شکل  شوندگان آنها به همچنین نتایج نشان داد، مصاحبه

کنند. آنها اگر تصویر معلومی از ایدۀ ذهنی خود نداشته  وجو می شده( جست وجوی گزینۀ شناخته )جست

( 2001یابند. این نتایج باز هم با نتایج پژوهش راس ) باشند، از طریق تورق، کتاب مدنظر خود را می

کنند  میشده و تورق استفاده  وجوی گزینۀ شناخته دو روش جست همخوانی دارد. خوانندگان دائمی از هر

دانند  ، چون خوانندگان موقتی میکنند  مینویسنده و عنوان تکیه  ؛ درحالی که خوانندگان موقتی فقط به

. این نتایج در راستای پژوهش کنند میهمین روش اکتفا  وجوی چه چیزی را دارند، فقط به قصد جست

 ( است. 2012میکونن و وکاری )

ساز  بندی ژانرها گاهی برای آن دسته از خوانندگانی که با ژانر یا رمان آشنایی ندارند، مشکل تقسیم

توان به  شوند. از این دسته می کردن محل مناسب کتاب خود با مشکل مواجه می است؛ زیرا آنها در پیدا

بازیابی  ی اطالعات کمی دارند؛ قادر بهخوانندگان موقت اشاره کرد، چون آنها دربارۀ ژانر و گرایش ادب

( همخوانی دارد. در پژوهش وی 1997) 1تر نخواهند بود. این یافته با پژوهش سارتی های جذاب رمان

های عمومی از حضور کتابدار مشاور و توانمندی او در پاسخ به  کنندگان کتابخانه بسیاری از مراجعه

دانستند بخش خدمات مشاورۀ خوانندگان در کتابخانۀ عمومی  یسؤاالتشان آگاهی نداشتند آنها با اینکه م

های داستانی را  شکل انفرادی کتاب وجود دارد؛ اما چون از کارکرد آن اطالعی نداشتند، خودشان به

                                                 
1. Saarti 
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شدۀ  های استفاده های عمومی داده ذکر است، بسیاری از کتابخانه کردند. الزم به وجو و بازیابی می جست

گاه از این اطالعاتِ باارزش در طراحی نظام پیشنهادی برای  دارند؛ اما متاسفانه هیچ خوانندگان خود را

 (.2007کنند )سچفر، فرانکوسکی،هرالکر و سن، خوانندگان خود استفاده نمی

. آنها کنند میندرت از پیشنهادهای کتابدار برای دسترسی به کتاب مدنظرشان استفاده  خوانندگان به

ها استفاده کنند. بر  های پیشنهادی در قفسه شکل رمان تا از تخصص و حرفۀ کتابدار بهبیشتر تمایل دارند 

 شود: آمده از پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می دست اساس نتایج به

آوری متون تفریحی و خواندنی عنوان مرکز اصلی فرآهمهای عمومی به به این که کتابخانه. باتوجه1

کمک کتابداران نقش مؤثری در انتخاب  خوانندگان این منابع در کتابخانه بهشوند؛ شناسایی   محسوب می

 کتاب داستان مناسب برای آنها خواهد داشت.

های خواندن در سه گروه  های ادبی و فعالیت شناسی خوانندگان بر اساس مهارت . طبق نتایج پژوهش، نوع2

تواند  ئمی و موقت ارائه شده است. این یافته میبین و دو گروه خوانندگان دا پرداز، هنردوست و واقعخیال

وجو و بازیابی رمان یاری نماید. پیشنهاد می های عمومی را در طراحی نظامی دقیق برای جست کتابخانه

 رمان از این دو استفاده شود. وجو و دسترسی به های پشتیبانی از جست شود در طراحی نظام

های مختلف خوانندگان  وجو و بازیابی رمان بین گروه فت جستشود، برای ارتقا و پیشر . پیشنهاد می3

 های دیجیتال طراحی شود. وجو در کتابخانه های جست نظام

وجوی منابع داستانی و  های جست مند روش . طبق نتایج پژوهش، نیازی واقعی در مطالعۀ نظام4

های داستانی و  ای کتابه شود. بهتر است این بررسی و مطالعه روی مشخصه کننده احساس می سرگرم

 ها صورت بگیرد. شدۀ رمان معیارهای شناخته

، شناخت کمتری دربارۀ کنند  میبخش امانت کتابخانه مراجعه  شکل موقت به  . خوانندگانی که به5

. بهتر است از مشاورۀ کتابدار کنند میشکل تصادفی آنها را انتخاب  ها دارند و به معیارهای انتخابی در رمان

 در این زمینه استفاده نمایند تا بهتر بتوانند رمان و نویسندۀ مدنظر خود را بازیابی کنند.  متخصص

های داستانی با  های عمومی در انتخاب کتاب کنندگان کتابخانه های پژوهش، مراجعه . طبق نتایج و یافته6

شود،  ه هستند. پیشنهاد میمشکالتی از قبیل شناسایی ژانرها، نویسندگان و ناشران مهم در این زمینه مواج

کنندگان  های عمومی برای مراجعه برای بهبود این امر بخش خدمات مشاورۀ خوانندگان در کتابخانه

های عمومی ایجاد شود تا با استفاده از مشاوره و راهنمایی کتابدار متخصص نیاز اطالعاتی آنها  کتابخانه

 برآورده شود.
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