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  دهیچک

 فـروش    ه بـه  کـ  معاصر است    یان ادب یر در جر  ی اخ ۀ پرمخاطب ده  يها  دهیپسند از پد     عامه يها  رمان
ـ ا ش بـه  ی گرايها زهیزان و انگی مقاله، منی در ای مورد بررسۀمسئل .اند افتهی دست ییباال هـا در   ن رمـان ی
.  شد ی بررس یی و محتوا  ی، ادب ي ظاهر يهایژگیه در سه سطح و    کان دانشگاه اصفهان بود     یان دانشجو یم
ده شـدند تـا ارتبـاط       ی برگز ي اقتصاد -یگاه اجتماع ی چون جنس، رشته، مقطع و پا      ین منظور، عوامل  یبد
ـ مایق حاضـر از نـوع پ      یتحق.  شود یان عامه پسند بررس    رم  زان عالقه به  یها با م    آن  و بـا اسـتفاده از       یشی

 نفر بـرآورد شـد   384 یتصادف يریگ ق نمونهیق از طری تحق ۀنمون. پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت    
دست آمـده بـا      به   يها  داده.  شد ياوک پرسشنامه وا  301ت  ی مخدوش، در نها   يها  ه با حذف پرسشنامه   ک

 ۀزان مطالعـ  یـ دهد م   یج نشان م  ینتا. دیل گرد ی تحل ی و استنباط  یفی آمار توص  يهاو روش  SPSSافزار   نرم
ـ خواننـد و   یچگـاه رمـان نمـ   ی درصـد ه  57ش از   یب(ف است   ی ضع ي آمار ۀرمان در جامع    نـدرت   ا بـه ی

از . شـود  یباال محـسوب مـ   ه متوسط رو به ک است 52/3پسند  رمان عامه ش به  ین گرا یانگیم). خوانند  یم
ـ  یوسکق، ارتباط معنادار و مع    ی تحق يها  هیرضن ف یب گـاه  یپـسند و پا    رمـان عامـه     ش بـه  یزان گـرا  یـ ن م ی ب

 و یلیان مقطع تحصی وجود ارتباط معنادار م   یعنیق،  ی تحق یۀگر فرض ید. دست آمد    به ي اقتصاد -یاجتماع
ش ی با گرایلیص تحۀز رشتیت مخاطبان و نیان جنسیاما ارتباط م. د شدییز تأ یپسند ن  ش به رمان عامه   یگرا
  .د قرار نگرفتندییه مورد تأکق بودند یگر تحقی دیۀپسند، دو فرض  رمان عامه به
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  مقدمه
 خود، جامعه را مورد  يردهاکارکن  یتر  ی از اساس  یکیه در   ک است   ی اجتماع يات، نهاد یادب

ـ      سنده به یگر، نو ی د ياز سو . دهد ی قرار م  یبررس ان مـردم برخاسـته     یـ  از م  ی عنوان خالق اثر ادب
. ز افـراد جامعـه هـستند      یـ سد ن ینو یها م    آن يش را برا  یه اثر خو  ک یا مخاطبان یاست و مخاطب    

ـ   یر مـ  یانات و تحوالت آن تأث    ی گوناگون از جامعه و جر     يها  ات در جنبه  یادب  ینـش کرد و در    یذپ
  .گذارد ی، تحول و بهبود جامعه اثر ميریگ لکمتقابل، بر ش

ـ    یتر  افتهیامل  کن و ت  یدتری عنوان جد   رمان به   ة تـا روزگـار مـا، بـا ظهـور دور           ین نـوع ادب
 انـسان   ی و خودآگـاه   يت فـرد  ی هو ییوفاک ش ة عنوان ثمر    اروپا به  ۀ در جامع  ییرنسانس و نوزا  

 شـناخته شـد   یات داسـتان یـ  ادبيهـا  ن شـاخه ین و مؤثرتریتر باز محبو سرعت   به متولد شد و  
 است بـا در برداشـتن       ی، نقطه مقابل رمان ادب    یه در نقد ادب   کپسند    رمان عامه ). 400 یرصادقیم(

ن نـوع رمـان، ارتبـاط       یـ ه ا کن مطلب است    یانگر ا یدر عنوان خود، ب   » پسند«و  » عامه«دو مفهوم   
 ۀ ادامیی و محتوايه از نظر ساختارکها  ن رمانیا. د دارد پسند  ی با مخاطب و آنچه او م      یتنگاتنگ

ر، یـ  اخ ۀ دو دهـ   يهـا   ن رمان یتر  سب عنوان پرفروش  کند، با   یآ  ی شمار م    به یسینو یان پاورق یجر
 یوزارت ارشـاد و فرهنـگ اسـالم    آمـار . انـد  ردهکـ ت خود را در جذب مخاطبـان ثابـت   یموفق

 بـار  38  سـاله  10 دوره یـک  در یپسند حتـ  مه عايها  رمانیه برخکن است یانگر ایشورمان بک
  ). اقتصاديایدن(اند  د چاپ شدهیتجد

سه بـا رمـان   یت قابل توجه آن در جذب مخاطبان در مقا      ین ژانر و موفق   یا   به   یاقبال عموم 
 ی بر بررسـ   يز جد کست، تمر یر ن یتاب چندان چشمگ  ک ۀه آمار مطالع  ک يشورکپسند و در      نخبه

ق بـه  یـ  عوامل مؤثر در جذب مخاطبان و توجه دقییر با هدف شناسا   ن آثا ی ا ۀجامع و همه جانب   
رفتـار خواننـدگان در انتخـاب و        «. طلبـد   ین آثار را م   یگان ا   الت خوانند یها و تما    زهی انگ یبررس
 ي سـو، هـر اثـر بـرا    یـک ه از کـ چـرا  .  اسـت  ی و فرهنگـ   ی اجتمـاع  يا  دهی، پد ی آثار ادب  ۀمطالع

 را در نظـر دارد  یا مخاطبانیسنده مخاطب  ی هر حال نو   شود و در    ی خاص نگاشته م   یخوانندگان
  ). 13 ي احمدیعل(» نندک ی را انتخاب نميگر، خوانندگان هر اثری ديو از سو

 يها   خوانندگان رمان  یگاه اجتماع ی پا یبررس  ق و روشمند، به     یه دق ک یران پژوهش یاما در ا  
 يقـات جـد   یهـا و تحق     ر پـژوهش  ن مهـم د   یـ پسند بپردازد، انجام نگرفته است و نه تنهـا ا           عامه

 مـوارد  ياریه در بـس کق قرار نگرفته است، بل   ی مورد توجه دق   ی و جامعه شناس   یهمچون نقد ادب  
در واقع رمـان  . داند ین آثار را فاقد هرگونه ارزش م  ینانه ا ی بدب ی و با نگاه   یلکار  ی صورت بس   به

  .ده گرفته شده استی نادین نگاه از مطالعات ادبیآن با هم ش به یزان گرایپسند و م عامه
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 يهـا  ش به رمـان یزان و علل گرای نو، میده است در نگاهیوشکن رو، پژوهش حاضر یاز ا 
ان، بـه   یان دانـشجو  یه در م  کن ژانر، بل  ی ا ةان مخاطبان مفروض پنداشته شد    یپسند را نه در م      عامه

ه کـ  ییهـا  یژگـ ی وه برکین متون و تیت ایظرف رده و با توجه به     ک لیخته و تحص  یعنوان قشر فره    
افتن ی ةوین شیتر متداول«ه ک قرار دهد؛ چرا     یشوند، مورد بررس    ی جذب مخاطب استفاده م    يبرا

 از  ی فرضـ  يری و تصاو  ی اجتماع کیعنوان مدار    به   ی آثار ادب  ۀات و جامعه، مطالع   ین ادب یروابط ب 
ه کـ ت  ن اسـ  یـ ن پژوهش ا  ی ا ین اساس، سؤال اساس   یبر ا ). 110 کول(»  است یت اجتماع یواقع
ن راستا محققـان    یدر ا . »پسند چگونه است؟     عامه يها  رمان  ان به   یش دانشجو یزان و علل گرا   یم«

ـ  يآور ع پرسشنامه و جمـع یتوز   اقدام به    یدانیبا انجام پژوهش م    ان ین دانـشجو ی اطالعـات در ب
  .ردندک در دانشگاه اصفهان 1391ل در سال ی تحص شاغل به

  یبحث و بررس
اهش کـ ارگران و   کـ  يت اقتـصاد  ی و بهبـود وضـع     يدار  هیظـام سـرما   شرفت ن یموازات پ   به  
تبـع آن فرهنـگ عامـه و     افت و به   یش  ی افزا ياریکها، اوقات فراغت و ساعات ب       ار آن کساعات  
همـراه   ن مـسئله بـه   یا.  مطرح شدی اجتماعۀ مسئلیکعنوان   گذران اوقات فراغت به     یچگونگ

 را در جوامـع     يری و تحول چشمگ   یاال، دگرگون کبوه  د ان ی و تول  يها، انواع فناور    شرفت رسانه یپ
د، یـ  جد يدار  هی سـرما  ۀجامعـ «: دیـ گو  یه بنـت مـ    کهمان طور   . د آورد ی  پد  20 رشد قرن     رو به 
  ش بـه ی نبود، همچـون گـرا  ياز و سود مادی نۀ برساختییتنها  گر به   یه د ک را   يدی جد يها  ارزش

» ردکـ ز داشت، مطـرح     ک تمر ی شناخت ییبای و ز  یه بر محور مسائل ذوق    ک... لم و ی، ف یقیمد، موس 
. انـد   ف شـده  ی توصـ  یهـا و نظـرات متفـاوت        دگاهین تحوالت در جوامع مدرن با د      یا). 22بنت  (

ل کفرهنگ عامه ش نانه به ی بدبیدگاهید، بر اساس دی فرهنگ جد  يریگ  لک ش ةه دربار ینظرات اول 
فورت کتب فران کم   موسوم به  تبکم  توان به     ی م ي انتقاد يها  انین جر یتر  از جمله معروف  . گرفت
 فرهنـگ  ۀوزه ضـمن مطالعـ  کمر و مـار یهاکپردازان آن همچون آدورنو، هور     هیه نظر کرد  کاشاره  

فورت کتب فران کاصحاب م . د داشتند کیشتر آن تأ  یشدن هرچه ب      ی شدن و سطح   يا  عامه بر توده  
ول نظـام   قـت محـص   ی، در حق  يا  ا تـوده  یـ پـسند      فرهنـگ عامـه    يریـ گ  لکه ش کاند    دهین عق یبر ا 

تــب معتقدنــد کن میــنظــران ا صــاحب.  تحقــق اهــداف آن اســتي و در راســتايدار هیســرما
قرار دارنـد   » ساختار«الشعاع    منفعل تحت  ی همچون موجودات  يدار  هی سرما يایدر دن » گران  نشک«

ننـد و   ک ینم] در متن  [یلیگونه جرح و تعد     چید است؛ مخاطبان ه   ی از تول  يا  هیو مصرف فقط سا   
»  اسـت  ي اقتـصاد  ي در بـاز   ی واهـ  ییهـا   تکـ م، صـرفاً حر   یپنـدار   یل مـ  یح و تعـد   آنچه ما جر  
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  ). 13يالنترک(
دات یـ نـد و تول ک یفـا نمـ  ی ایتکچ نقش مشاری هيا ن اساس، مخاطب در فرهنگ توده   یبر ا 

ــاگون ا ــگون ــگ، همچــون موســی ــ  عامــهیقین فرهن ــسند و ف ــ، از طريوودی هــاليهــا لمیپ ق ی
گاه تماشاگر یفرد را از جا» ش هضم شده  ی و از پ   یقالب«ت  ی آن در ماه   ۀو عرض » ياستانداردساز«
ور را بـا  کند مـذ یمر و آدورنو فرا  یهاکهور). 35 يموشتور(دهد   یننده تنزل م  ک گاه مصرف ی جا  به

 و  ی فرهنگـ  يهـا   تیـ  فعال یـۀ لکه در آن    کـ ننـد   ک یف مـ  یتوصـ » يساز  صنعت فرهنگ «اصطالح  
ن فرهنـگ، هنـر و بـه        یـ در ا . انجامد  یم» د انبوه یتول« به   ی صنعت ياالهاک ۀ به مثاب  یشناخت  ییبایز
 مـصرف   ین، مخـاطب  ید و بنـابرا   یـ آ  ی در مـ   ی اجتماع ياالکصورت     به   ينش هنر ی آفر یلکطور    
مر و آدورنو یهاکهور(ند  ک ی م يرویظاهر از قانون عرضه و تقاضا پ        ه به   کشود    یاال م کن  ی ا ةنندک

35-84.(  
رمنگام یتب بکتوان از م یفورت، م کتب فران ک م يقاددگاه انت ید و د  ی شد ینیاما در مقابل بدب   

، بـه  1964 توسط هوگارت در سال 1» معاصریز مطالعات فرهنگ کمر«س  یه با تأس  کسخن گفت   
ن از یشیـ  پك بـا در   یقاتیان تحق ین جر یا«.  پرداخت يارگرک ۀ جامع ی فرهنگ يردهاکارک یبررس  

ت فعـال  کت مـشار یـ امـا بـر ظرف    نظـر دارد؛     ك عنوان منبـع قـدرت اشـترا        مفهـوم فــرهنگ به  
 يریرپـذ یتب با تأث  کن م یپردازان ا   هینظر). 16وروس  ک(» نندک ید م کی تأ ینندگان فرهنگ ک افتیدر

ش اوقات فراغـت،    یار و افزا  کاهش ساعات   ک با   يدار  هی سرما ۀ معتقدند جامع  یو گرامش یاز آنتون 
 ی چرخش و تحول    منجر به «ه  ک يا  ند، جامعه ک ی م کمکتر    ختهی و فره  ي انتقاد يا  جاد جامعه ی ا  به

 خـود  یـۀ ن نظریی تبي برایگرامش). 41بنت ( شود یم» يدار هی سرما ۀ قدرت در جامع  ةدر شالود 
انگر نظـام  یـ  بی، هژمـون ينظـر و  بـه  . ردیگ ی م کمکجو    ا سلطه ی» یکهژمون«ومت  کاز مفهوم ح  

 يدرت بـورژواز توانـد قـ   ی آن مـ کمـ ک  بـه  يدار هیه نظام سرما  ک غالب است    يها  دهید و ا  یعقا
  . 2م سازدکش را در جامعه مستحیخو

ش وجـود  یردهـا کارکآن و  ه بـه کـ  یدگاه مثبتیرمنگام فرهنگ عامه بر اساس دیتب ب کدر م 
هـا و   ه ارزشکـ شـود   یف مـ یـ  تعريا ی فرهنگـ يردهاکارکها و    لک آن دسته از ش    ۀ مثاب  دارد، به 
رده و در هـم  کـ گر روبـرو   یدیکـ  فرادست، فرودسـت و متعـارض را در جامعـه بـا              يها  انگاره

                                                           
1- Center For Contemporary Cultural Studies (CCCS)  

2- hegemony ن یبـد .  نظام اسـت یک در ی و طبقاتیاسی سيها انی جري و نفوذ معنو   يدن توانم یمعن   به ی، هژمون
ـ  باال یه با قدرت سازمانده   ک یا احزاب یها و      است در دست سازمان    ی اهرم یه هژمون ک یمعن هـا و     شان، در چـالش   ی
  .زنند ی، حرف اول را می طبقاتيزهایست
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 فرهنگ  یکل و   ی فرهنگ اص  یک(گر از دو بخش مجزا      ین اساس، فرهنگ عامه د    یبر ا . زدیآم  یم
ه کـ  ییها شی متضاد قرار دارد، گرايها شی گرایانون تالقکه در کشود، بل یل نم کیتش) »انهیعام«

 است  یتنوع فرهنگ  م يها  لکافتن ش ی سازمان   ة نحو ةنندکن  ییها تب    آن ي ناهمسو يها يریگ  جهت
  ).45بنت (

پسند در نگاه منتقـدان و موافقـان           رمان عامه  ۀنی مطرح شده در زم    يها  دگاهیان، د ین م یدر ا 
ق فرهنـگ عامـه قلمـداد    ی از مـصاد  یعنـوان قـالب     ه به   کها    ن رمان یا. ابدی ین نوع رمان بروز م    یا
تـوان در     ین آثار را مـ    یت ا یموفق. اند  ردهکار موفق عمل    ی جذب مخاطب، بس   ۀشوند در عرص    یم

 اوسـت،   ۀه مـورد عالقـ    کـ آنچـه      مخاطب و پـرداختن بـه      يات و باورها  ی ذهن  سنده به یتوجه نو 
 یهمخـوان  «ی عبـارت   ت خواننـده و بـه     یـ سنده با ن  یت نو ی ن ییقت، همسو یدر حق . ردک یابی شهیر

سـت   ا یعـامل ) 320-321گلـدمن . ك.ر(»  مخاطبان ی ذهن ين آثار با ساختارها   ی ا یساختار جهان 
  . ندک یب مین آثار ترغیخواندن ا ه خواننده را به ک

 یی اروپـا اتی در نـشر یصورت پـاورق  ه به ک دانست ییها د در داستانین آثار را با  ی ا ۀشیر
 و ي هنـر يهـا  ییبایاربرد زک و یدگیچی دور از پ     ساده و به   یها با زبان    یپاورق. دیرس  یچاپ م   به  
 يادیخورده، خوانندگان ز   بیائل جوانان، و زنان فر     همچون عشق، مس   ی، با طرح موضوعات   یادب

ار ک، هـدف خـود را آشـ       ی اخالقـ  یها، با لحنـ     یسندگان پاورق ینو«.  خود فراهم آوردند   يرا برا 
س و حادثـه و     کس  شان پرداختن به      یانند، اما منظور واقع   ینما  ی م ی و اجتماع  يب فرد یردن معا ک

» شـوند   یها در انواع گوناگون منتشر م       ن سال یه در ا  ک است   ییها  ن نامه ی رنگ ي برا يجلب مشتر 
  ). 197، 1366، ینیرعابدیم(

ه کـ  يا از وقفه آغاز شد و پس  ی قبل از انقالب اسالم    یسینو یان پاورق یز جر یشور ما ن  کدر  
رد و کـ  دوبـاره آغـاز   یاتیپسند ح  عامهيها گر در قالب رمانیوجود آمد، بار د با وقوع انقالب به    

ـ  نو 60 ۀدر دهـ  .  آوردند ي رو یسیپسندنو   عامه   به 70ۀژه در ده  یو  ه  ، ب يادیسندگان ز ینو سندگان ی
ل شد، امـا    ی قابل توجه مردم تبد    يا  دهی پد   پرداختند و رمان به    ي و جد  ید آثار ادب  ی تول  برجسته به 
  پـسند بـه      عامـه  يهـا    رو به رو شد و رمان      يریاهش چشمگ ک با   ید آثار ادب  ی، تول 70 ۀدر آغاز ده  

ـ  مطرح شدند و نو    ی ادب يها   رمان ي برا يجد یبیعنوان رق   و یمـ یمـه رح ی همچـون فه یسندگانی
 یدر بررسـ  ) 151،  1372 (ینیرعابـد یم. افتنـد یار دسـت    یت بس ی شهرت و محبوب     به ین ثامن ینسر

 در  1سمیلیهی ن  ش به ی گرا  توان به   یها م    آن ۀه از جمل  کبرد    ی را نام م   یده عوامل مختلف  ین پد یعلل ا 
                                                           

1- nihilism کشـ . ندک ی میم بر جامعه و باور همگان را نف     ک حا ی اخالق يها  ه ارزش ک است   یبکت، م يرپندا  چی، ه 
  .اند تبکن مین ایادی بنيها هی، پایو نف
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رد کارکـ ر در ییـ ، تغی زنـدگ يها  نهین هز ی تأم يها برا    آن ۀ و دغدغ  ی ادب يها  مانسندگان ر یان نو یم
 صـرف، و  ی سرگرمي برايسمت ابزار خود و جامعه به  دن به یشی اندي در راستا  یانیرمان از جر  

ـ ز ا یـ ن). 473 یرصـادق یم(رد  ک اشاره   یل احتمال یعنوان دال   ، به   ییدئوی و يها  لمیز رقابت با ف   ین ن ی
نـد و مخاطبـان     ک یف م یتوص» ش پا افتاده  یارزش و پ    یمبتذل و ب  « همچون   یبا صفات نوع رمان را    

  .داند یم» م سواد جامعهکن دست و یی پايها ان طبقات و گروهیاز م«آن را 
ه کـ دانند  یه میم ماکم ارزش و ک يپسند را آثار  عامهيها  صاحبنظران رمان  ین، برخ یبنابرا

 مـشخص،   یپـسندد، در قـالب      ی آنچه او مـ    ۀمخاطب و عرض   ۀقیها و شناخت سل     شهیلکاربرد  کبا  
ننـد و  ک ی سازنده را از او سلب میل به زندگیننده بر مخاطب دارند و قدرت و تما   ک  فلج يریتأث

 يا  بـسته يهـا  رمان«ها از     ن رمان یقت ا یدر حق . دارند  یر متن باز م   یت در امر تفس   کاو را از مشار   
»  منفعـل اسـت  يهـا فـرد     ندارنـد و مخاطـب آن      یینـدمعنا جاد چ ی ا ییه توانا کند  یآ  ی شمار م   به
  ).8 ی و ارحاميجواد(

گاه ی نقش و جا    ها، با توجه به     ده گرفتن آن  یپسند و ناد     عامه يها   رمان   جانبه به  یک ینگرش
ـ یق وضـع یـ  دقین و بررسیی در تبی و ادبی نظام فرهنگةل دهندکی تشي اجزا یتمام  هـر  یت ادب

ه از  کشوند   یافت م ی ی مثال، محققان  يبرا. ستی صاحبنظران ن  ۀهمجامعه، مورد قبول و موافقت      
 ۀمطالعـ ) 14 (ي احمـد  یعلـ . انـد    قائـل  یگـاه مثبتـ   ی آن جا  ينند و برا  ک یپسند دفاع م    رمان عامه 

ات و یـ هـا ن  ن رمانیه در اک نیداند، از جمله ا   یت م ی پرفروش را از چند نظر حائز اهم       يها  رمان
ش یدایـ پسند باعث پ    ن رمان عامه  یهمچن. شوند  ی م ییان باز نما   خوانندگ يها   و باورداشت  یمعان
ـ  ي هـا  کد سـب  ی تول  ات، به یث ادب یه از ح  کشود    ی خاص م  ی فرهنگ يها  انیجر ث یـ  و از ح ی ادب

ها و  ان شناخت بحرانکت امیق در فرهنگ مردم است و در نها       یساز تحوالت عم   نهی، زم یفرهنگ
ج ین نـوع رمـان را تـرو   یـ از ین)  مهريخبرگزار( نونایرسول  . ندک یسر م ی را م  یرات فرهنگ ییتغ

 يایکـ  آمريشورهاکـ مثـل   از جوامـع  یبرخ«ه ک نیان ایاو با ب. داند ی میتابخوانک فرهنگ  ةدهند
ات ی ادبدیز، معتقد است ما نباسا  ما، خاطرهۀ جوامع همچون جامعیسازند و برخ  داستان ن،یالت
 يپـسند را امـر   حذف رمان عامـه ونان ی. مینکسه ی و مقاهدیسنج ار نقدی معیک مناطق را با ۀهم

 رمـان    دگاه محققان نـسبت بـه     یر در د  یی النگهرست تغ  یکن راستا، در  یدر هم . داند  ینادرست م 
از . دانـد  ی مـ ین نـوع گفتمـان فرهنگـ      یـ ت ا ی اهم ةد آنان دربار  ی جد یپسند را حاصل آگاه     عامه

ه کشود  ی نمی تلقینخ با شرارت پنهان هم سيارکگر یپسند د   عامه يها  خواندن رمان «دگاه او   ید
 ة مـاد یپسند را نوع  توان داستان عامه    یگر نم یا د ی باشد و    ي شرمسار یۀانجام دادن آن ما     اذعان به 

  ).79 يبه نقل از استور(» نندک یر آن را مصرف مکر روشنفیه فقط خوانندگان غکمخدر دانست 
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ه مـورد توجـه مـردم قـرار         کـ آن رو   پسند را از       عامه يها  گر از صاحبنظران رمان   ی د یبرخ
رات ییـ ن آهنگ تغیی مردم و تبۀها و ذائق دگاهیق، دی عالیی شناساي برای عنوان عامل به رند،یگ یم

معتقـد  ) 50(انـگ  یزابت ی مثال اليبرا. دانند یت می جامعه، حائز اهمی و ادب  یو تحوالت فرهنگ  
را پرفـروش  یـ  اسـت، ز ی اجتماعيا دهی باشد، پدی ادبيه اثرکش از آن    یپسند ب   است، رمان عامه  

ه کـ  ی از خواننـدگان اسـت، در حـال     یعی بخش وس  يها  شیالت و گرا  ی تما ةدهند  بودن آن نشان  
ه فقـط بخـش     کـ پردازنـد     ی مـ  يتـر   قیـ تـر و عم      رمان معموالً به مسائل ژرف     ی متعال يها  نمونه

  .نندک ی از خوانندگان را جذب ميمحدود
ش یان مخاطبـان و گـرا     یـ پـسند در م      عامـه  يها   رمان گاه و نقش پر رنگ    ی، جا یلک طور    به

ه بـر ابعـاد     کیـ تـر، بـا ت      قیـ  و دق  ی علمـ  ی و تـوجه   یها وجود دارد، بررس     ن رمان ی ا  ه به ک ییباال
ن یـ رد موفـق ا   کانگر عمل ین آثار، ب  یا   مخاطبان به    ةاقبال گسترد . طلبد  یها را م    ن رمان یگوناگون ا 

پـسند، فهـم و     عامـه يها لف رمان کبان ساده و دور از ت     ز. جاد ارتباط با مردم است    یها در ا    رمان
. نـد ک ی آسـان مـ    ي مخاطـب عـاد    ي ندارند برا  ی خاص یاز به دانش ادب   یه ن کن آثار را    یافت ا یدر
توانـد بـر مخاطبـان و         یآمـوز مـ    ن عبـرت  ی و طـرح مـضام     ی و انـسان   یل اخالقـ  ید بر فضا  کیتأ
تواننـد نقـش    یپسند م  عامهيها ، رمان نیافزون بر ا  .  صفات مثبت در آنان مؤثر باشد      يریگ  لکش

سه با مـردان    یه در مقا  کژه زنان و دختران     ی و   مخاطبان، به  يز برا ی را ن  ی و آموزش  ینندگک سرگرم
 گونـاگون دارنـد،     يها  حات و رسانه  ی در استفاده از تفر    يمترکانات  کشتر و ام  ی ب يها  تیمحدود

 ین همچون مـسائل عاشـقانه و عـاطف         نوجوانان و جوانا   ۀطرح موضوعات مورد عالق   . نندکفا  یا
 و مناسـبات  ی آمـوزش روابـط عـاطف   ۀ منزل ، بهی ادبۀ مطالعيزه برایجاد انگیتواند افزون بر ا     یم

  .ز باشدی نیتاب و اثر ادبک در قالب یاحساس
ز یـ  نیتوانند اثـرات منفـ    یپسند م    عامه يها  ان شد، رمان  یه ب ک ی مثبت يردهاکارکنار  کاما در   
ن سـطح  یشود و مخاطب در همـ  ی میشگی هم ی عادت  ل به ین آثار تبد  ی ا ۀاه مطالع گ. داشته باشند 

 يهـا   ن، رمـان  یـ افزون بـر ا   . آورد  ی نم يتر رو   يتر و هنر    ي آثار جد  ۀ مطالع  ماند و به    یمتوقف م 
هـا بـه     طـرح آن ین و چگونگیه در انتخاب مضامک يا ينگر ی و سطح يانگار  پسند با ساده    عامه

ات یـ  جزئ دهند و با پـرداختن بـه   یش را تنزل می مخاطب خوۀقیوق و سل رند، سطح ذ  یگ  یار م ک
ن ی همـ  بـه . آورنـد  ی بار مـ ی و مصرفیامل، ذهن مخاطب را قالبکار و  کان مطالب آش  یار و ب  یبس
رار ک و ت  يا  شهیلک خاص و    یها به موضوعات    ن رمان یردن ا ک و محدود    ی افراط ینیب ل، خوش کش

انـه پـرورش   ی و عامیرات مخاطب را سطح کاند عواطف و تف   تو  ین، م ین مضام ی بر ا  يو پافشار 
 یه برخ کن اساس است    یبر هم .  باز دارد  یرامون هست یق پ یر عم ک و تف  یشیدهد و او را از نواند     
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ادآور از  یـ  اعت یلکپسند را ش    شمارند و رمان عامه     یپسند را خوار م      عامه یات داستان یمحققان، ادب 
نـد  ک یمـ » منحـرف «ت  یـ م اهم کـ  امـور      خواننـده را بـه     ه توجه کنند  ک ی م یتلق» جبران مافات «
زان و علـل  یـ رامـون م یمطالعه پن بخش، لزوم ی مطالب طرح شده در ا   با توجه به  ). 77 ياستور(

  .شود یش مشخص میش از پیپسند ب  رمان عامه ش بهیگرا

   پژوهشۀنیشیپ
 ارتبـاط بـا      در يادیـ نون پـژوهش ز   کران تا یرسد در ا   ی نظر م   ت موضوع، به  یرغم اهم  یعل

 ي مـورد، محمدرضـا جـواد      یـک در  . پسند صورت نگرفته باشد      عامه يها   رمان یمخاطب شناس 
ننـده بـه    کتاب تهران و مصاحبه با زنان مراجعـه         کشهر    ، با مراجعه به     )8 (یه ارحام یگانه و آس  ی
د  رمـان را مـور     ۀها بـه مطالعـ      ش آن یپسند، گرا    عامه يها  د رمان ی منظور خر    به یفروش تابکن  یا

م شـده اسـت و   ی تنظيس ردوی جنۀنام ها بر اساس پرسش      آن ۀمتن مصاحب . اند   قرار داده  یبررس
 عامه پسند، سن    يها  ها با رمان     آن یی آشنا ی خوانندگان، چگونگ  ی اجتماع ۀ همچون طبق  يموارد

 یپسند و عادات خوانش      عامه يها   رمان ةها، نوع مطالعات خارج از محدود       ن رمان ی ا ۀآغاز مطالع 
   به ۀجینت. نندک ی م ی را بررس  یافتن آن و دوباره خوان    یان  یش از پا  یها همچون خواندن رمان پ     آن

 اقـشار  یپـسند در تمـام    عامـه  يهـا    رمـان  ةه زنان خوانند  کقت است   ین حق یانگر ا یدست آمده ب  
 چـشم    هـا بـه     ن رمـان  یـ داران ا یـ  در خر  ی و شغل  یلی، تحص ی حضور دارند و تنوع سن     یاجتماع

  .شود ی محدود نمیرستانیا دختران دبیدار  زنان خانه ها به  ن گونه رمانیندن اخورد و خوا یم
 یپسند، به بررس     عامه يها   رمان ي انجام شده بر رو    يها  ر پژوهش یه سا کد توجه داشت    یبا
 رمـان   21 یبررسـ   بـه   ) 199-121 (یـی رفخرای مثـال، م   يبرا. اند  ردهکن آثار بسنده    ی ا ییمحتــوا

وود در نظـر گرفتـه   ی هـال ينمای سـ يه در اصل براک بر اساس مدل شاتس    70 ۀپسند در ده   عامه
در . نـد ک یم مـ ی و نظـم تقـس  ي ژانرها را به دو گروه ژانر سازگار یاو تمام . شده است، پرداخت  

ـ     ک ی نبرد با قدرت    ه به ک است   يژانر نظم ، قهرمان مرد      ین بـردن ثبـات اجتمـاع      یه خواهـان از ب
 یگردانـد در حـال   یجامعه باز م    گر، ثبات را به     یحل تضاد بار د   قهرمان پس از    . پردازد  یاست، م 

ا خـانواده، در محـور داسـتان قـرار      یـ  زوج   یـک  عنوان مثال      جمع، به  یک يه در ژانر سازگار   ک
 دست و پنجه نرم     ی و درون  ی تضاد احساس  یکشوند و با      ی م ی احساس يا  ر مسئله یگرفته و درگ  

ت یـ  فرار از واقع   ه خواننده قادر به   کند  ک یجاد م یداستان ا  را در    یطی، شرا يژانر سازگار . نندک یم
 يهـا   رمـان .  خـوش غـرق شـود      ییایـ  در رو  يا   لحظـه  ي خود شـود و بـرا      ی زندگ ةتلخ روزمر 

  .رندیگ ی قرار مين رو در ژانر سازگاری دارند و از ایان خوشی پای طور عموم پسند به عامه
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پسند پرفروش    ست رمان عامه  ی از دو  شی ب ی با بررس  يا  در مطالعه ) 134 (ي و مظفر  ییصفا
 و ی، عناصـر داسـتان  ي ظاهريها یژگی و ویشناس  مسائل نشانه  ۀن آثار را از جنب    یر، ا ی اخ ۀدو ده 
 يهـا   ه رمـان  کـ ن است   یانگر ا ین محققان ب  ی پژوهش ا  ۀجینت. اند   قرار داده  ی مورد بررس  ییمحتوا

 ۀاز جنبـ .  او دارنـد ی ساختار ذهنخواننده و  خود به   ی در طرح اصل   ی، توجه فراوان  یمورد بررس 
ن ی در ا  یعناصر داستان . برند  یار م ک  جذب مخاطب به   يوشش خود را برا   کن  یشتریز ب ی ن يظاهر
در . رونـد   یار مـ  کـ   ت خوانندگان به  ی جلب رضا  يه برا کردن داستان، بل  ک ي هنر يها نه برا    رمان
  .مخاطبان است ۀن موضوعات، موضوعات مورد عالقی محتوا و مضمون هم مهمترۀنیزم

ل یـ نه تنهـا بـا تحل     ین زم یقات صورت گرفته در ا    یشتر تحق یه مشخص است، ب   کطور    همان
زان و یـ م  نند، و بـه     ک یها بسنده م    ن رمان ی ا يها  یژگیپسند به برشمردن و      عامه يها   رمان يمحتوا

 یاندیـ  م يهـا   از به پژوهش  یل ن ین دل ی هم  به.  ندارند يارکها در سطح جامعه       ت آن یل محبوب یدال
 انجام ی، چگونگي و چارچوب نظریح مبانیدر ادامه ضمن توض  . شود  ینه احساس م  ین زم یدر ا 
  .مینک یح میق حاضر را تشریتحق

  قی تحقيها هیفرض
 .دارد وجود رابطه پسند عامه رمان به  شیگرا و انیدانشجو ی اجتماع -ياقتصاد گاهیپا بین
  .دارد وجود معناداري رابطه پسند عامه  رمان به نگرش و انیدانشجو جنس بین
  .دارد وجود معناداري تفاوت پسند عامه رمان به  نگرش و انیدانشجو یلیتحص رشتۀ سطح بین
  .دارد وجود معناداري تفاوت پسند عامه رمان  به نگرش و انیدانشجو التیتحص سطح بین

 ق ی تحقیشناس روش
روش   ه بـه    کاخت استفاده شد     محقق س  ۀها از پرسشنام     داده يآور  جمع ين پژوهش برا  یدر ا 

  .شود یح می پرسشنامه تشریند طراحیدر ادامه فرا. ع شدی توزي آمارۀ جامعين اعضای بیتصادف
پـسند را     رمان عامـه    ش به ی شد تا ابعاد مختلف گرا     ی طراح يا  گونه  از به   ی مورد ن  ۀپرسشنام

 ي و مظفریی صفاۀطالع بر اساس م   يبند مین تقس یا.  بسنجد ی و ادب  یی، محتوا يدر سه بعد ظاهر   
 و  ییپـسند، عناصـر مربوطـه را شناسـا           رمـان عامـه    200ۀه بـا مطالعـ    کصورت گرفت   ) 1388(

 ي از عناصر يپسند در بعد ظاهر      عامه يها  ور، رمان کبر اساس نظر محققان مذ    . ردندک يبند  طبقه
. نندک ی جذب مخاطب استفاده م    يبرا... تاب، عنوان رمان، تعداد صفحات و       ک جلد   یمثل طراح 

ز مـسائل  یـ  موضـوعات عاشـقانه در سـطح گـسترده و ن        ، پرداختن به  یین، در بعد محتوا   یهمچن
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پـسند    سندگان عامه ی، از موضوعات مورد توجه نو     یالت خانوادگ ک جوانان و طرح مش     مربوط به 
ز استفاده از زبان سـاده و   ی ن یدر سطح ادب  . باشد ین آثار مؤثر م   یه در جذب مخاطب به ا     کاست  

ه بـر   کیـ هـا و ت     ن رمـان  یـ  ا یننـدگ کت سـرگرم    ین آثار و ماه   ی ا ییگو  لف و شفاف  کر از ت  دو  به  
هـا و از عوامـل مـؤثر در جـذب             ن رمان ی غالب ا  يها  یژگیآل و جذاب از و      دهی ا يها  تیشخص

  .مخاطب است
امالً کـ  و از    یرت طراحـ  یکـ ف ل یپسند بر اساس ط     رمان عامه   ش به ی سنجش گرا  يها  هیگو
گـر رمـان     فی توصـ  يهـا  هیـ ه با گو  ک یسکه  ک ي شدند به طور   یده الف نمره امالً مخ کموافق تا   

امالً مخـالف باشـد،     کـ ه  ک یسکآورد و    ین نمره را بدست م    یشتریامالً موافق باشد ب   کپسند   عامه
ارشناسـان  کنظـر اسـتادان و        ور بـه    ک مـذ  يهـا   هیـ ن مرحلـه، گو   یبعد از اتمام ا   . ن نمره را  یمترک

ن بابـت   یـ ها لحاظ شود و از ا      هیل و اصالح گو   ی تعد يشان برا ی ا يها  دگاهید تا د  یمتخصص رس 
ز از سـؤاالت    یـ  ن ی اجتمـاع  -يگـاه اقتـصاد   ی پا  سؤاالت مربوط به  . اعتبار پرسشنامه محرز گردد   

الت فرد، پـدر و مـادر،       یه بر سطح تحص   ک ی علوم اجتماع  يها  ن گستره در پژوهش   یاستاندارد ا 
 سـن،    سـؤاالت مربـوط بـه     . دیز دارند، اخذ گرد   کدرآمد خانواده و شغل سرپرست خانواده تمر      

 آماده شده در آزمون ۀسرانجام، پرسشنام.  صورت مجزا مطرح شدند    به یلی تحص ۀجنس، و رشت  
ع یـ  و بـا در نظـر گـرفتن توز         یطـور تـصادف     ه بـه  کـ  ي آمار ۀ نفر از افراد جامع    30ن  ی ب یمقدمات
 ییایـ  پا  ، با توجه به   یآزمون مقدمات  يها  ل داده یدر تحل . ع شد یت انتخاب شده بودند، توز    یجمع
ا اصالح شدند تـا     یض  ی نامناسب تعو  يها  هی گو یان، برخ ین بازخورد پاسخگو  یها و همچن    هیگو

 سـنجش ابعـاد     ي شـده بـرا    ی طراح يها  هیگو. ن شد یه تدو ی گو 22 با   یی نها ۀسرانجام پرسشنام 
  :ر استی شرح ز پسند به ش به رمان عامهیگرا

  يبعد ظاهر) الف
 مـن جـذاب   يتواند آن را برا ی رمان میکار رفته در ک  بهيها  جلد و رنگي رو ی طراح •

 .ندک
 . رمان استیکل ارزشمند بودن یاد، دلی چاپ باال و فروش ز•
 .م مهم استی رمان، عنوان آن برایک در انتخاب •
  . آن استياز برای امتیک رمان، یکم بودن تعداد صفحات ک •

  ییبعد محتوا) ب
 .ت قرار دهدی اول اهمۀ خواننده را در درجيها ق و خواستهیه عالک است  خوبی رمان•
 .دهم یح میها ترج ر رمانیسا  عاشقانه را نسبت به يها  رمان•
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 .ن را به من بدهدیری شيها ياپردازیه فرصت رؤک را دوست دارم ی رمان•
 .تر دوست دارمشیپردازند، ب یآنها م  جوانان و مسائل مربوط به  ه بهک را ییها  رمان•
 .الت را آموزش بدهدک برخورد با مشةویانسان درس اخالق و ش د به ی رمان با•
 . استیالت خانوادگکآن بپردازند، مش توانند به  یها م ه رمانک ی از مسائل مهمیکی•
 .نوشتم ی خودم را میسم، داستان زندگی رمان بنویک اگر قرار بود •
 . دارديا ژهیگاه ویام، جا ه خواندهک ییها ان رمانی در مك و ترسنایی جنايها  رمان•
  .دهند یمن م جنس مخالف به   نسبت به يا د تازهیشتر، دیها ب  رمان•
   یبعد ادب) ج
  . رمان خوب استیک يها یژگی از وییگو  و شفافينگر ی جزئ•
 .ندک یل مک ارتباط با رمان را مشيها برقرار  و نمادها و استعارهی استفاده از زبان ادب•
 .آل داشته باشد دهیامل و اک ییها تیه شخصک را دوست دارم ی رمان•
 .شود یت رمان میاد، موجب جذابیجان زی و هیاپی حوادث پ•
 .ندک و روشن داشته باشد تا خواننده را سر در گم نیان قطعید پای رمان با•
 .ننده باشدکد سرگرم ی رمان خوب با•
 .نمکف ی دوستانم تعريتوانم برا یام، م خواندهه ک را ییها ت رمانیلک معموال •
 .اند  داشتهيزیانگ ان عبرتیام، پا ه خواندهک ییها  اغلب رمان•

   پرسشنامهییایاعتبار و پا
 يبـرا . ن شدیی پرسشنامه تعين پژوهش با استفاده از نظرات متخصصان، اعتبار صور یدر ا 
 مختلـف در چـه      يهـا   هـا در آزمـون      هیـ ن گو ییزان قدرت تب  یه م ک نی ا یعنی -زی ن ییایسنجش پا 

ل و اصـالح    ین مرحلـه تعـد    یبعد از چند  . رونباخ استفاده شد  ک يب آلفا ی از ضر  - است یسطح
 ي بـاال ییایـ ه در مجمـوع خبـر از پا  کـ دست آمد      به 85/0 يرونباخ باال ک يب آلفا یها، ضر   هیگو

 .دهد یپرسشنامه م

    و حجم نمونهيت آماریجمع
ل در دانشگاه اصفهان یان مشغول به تحصی دانشجوۀل همن پژوهش شام  ی ا يت آمار یجمع

بـا  .  نفرنـد  13255ان  ین دانـشجو  یـ  آموزش دانشگاه، تعـداد ا     ةن آمار ادار  یبر اساس آخر  . است
 آزمون  ۀق در مرحل  ی تحق ی اصل يرهای متغ يانس محاسبه شده برا   یت و وار  ی حجم جمع   توجه به 
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) حجم نمونه n=(ن فرمول   یدر ا .  برآورد شد  ران حجم نمونه  کوک و با استفاده از فرمول       یمقدمات
 d=(و )  احتمـال عـدم وجـود صـفت     q=(و  )  احتمال وجود صفت   p=(و  ) حجم جامعه N=(و  

 در نظـر    5/0 برابـر بـا      q و p تعـادل،    ي برقرار يبرا. باشد  یم) نانیدرجه اطم t=(و  ) احتمال خطا 
زان ی م   به ی در علوم اجتماع    متداول يها  نان، مطابق با استاندارد پژوهش    یسطح اطم . گرفته شدند 

 در 05/0ز برابر بـا   ی ن d.  است 96/1 برابر با    95/0نان  ی سطح اطم  ي برا t.  در نظر گرفته شد    95/0
ـ  13255ه حجم جامعه برابر با    ک نی ا  با توجه به  . نظر گرفته شد    384 معـادل  ۀ است، حجـم نمون

 مخدوش، سرانجام تعداد    ياه  ها و حذف پرسشنامه      داده يآور  ه پس از جمع   ک دست آمد     نفر به 
  .ل قرار گرفتندیه و تحلی پرسشنامه مورد تجز301

  قی تحقيرهایمتغ
ش یق حاضر، گـرا   یدر تحق . ردیپذ  یگر اثر م  ی د يرهایه از متغ  ک است   يریر وابسته، متغ  یمتغ

ه ک یعوامل. گذارد یر م یه تأث ک است   يریر مستقل، متغ  یمتغ. ر وابسته است  یپسند متغ   رمان عامه   به  
 و یلی تحـص ۀگذارند، جـنس، مقطـع و رشـت         یپسند اثر م     رمان عامه   ش به یق بر گرا  ین تحق ی ا در
  .ن شدندیی تعي اقتصاد– یگاه طبقاتیپا

  ها ل دادهیه و تحلیتجز
 يمای سـ  ی معرفـ   ه بـه  کـ  یفیبخـش توصـ   : اند  ق در دو بخش قابل ارائه     ین تحق ی ا يها  یافته

  .ق اختصاص داردیات تحقیآزمون فرض ه بهک یپردازد و بخش استنباط یان میگو پاسخ

  یفیج توصینتا.1

  تیان بر حسب جنسی پاسخگویع فراوانیتوز: 1ةجدول شمار

  یدرصد تجمع  درصد  یفراوان  فیرد
 5/41 2/41 124  زن

 100 1/58  175  مرد

  -  7/0  2  بدون پاسخ
    100  301  جمع



  157 )دانشجویان دانشگاه اصفهان: مورد مطالعه (پسند  رمان عامه بررسی میزان و علل گرایش به
 

ـ   شتر از یـ ه بکـ د بـو )  درصـد 1/85معـادل  ( نفـر  175 مـردان  یبر اساس جدول باال فراوان
ن سـؤال پاسـخ   یز به ایان نی نفر از پاسخگو  2). درصد 2/41 نفر معادل    124(ان زن اند    یپاسخگو
  .ندادند

  یلیان بر حسب مقطع تحصی پاسخگویع فراوانی توز2ةجدول شمار

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  فیرد
  1/61  1/61  184  کارشناسی

  94  9/32  99  کارشناسی ارشد
  100  6  18  دکتري
    100  301  جمع

ـ     ، ) درصـد  1/61معـادل   ( نفـر    184 یارشناسـ کان  ی پاسـخگو  یبراساس جدول باال، فراوان
 نفرنـد   18 يتـر کان د یو پاسـخگو  )  درصـد  9/32معـادل   ( نفر   99 ارشد   یارشناسکان  یپاسخگو

  .ه پاسخ دادندین گوی ا ان بهی پاسخگوۀهم).  درصد6معادل (

  یلی حسب رشته تحصان بری پاسخگویع فراوانیتوز: 3ةجدول شمار

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  ردیف
  1/61  1/61  184  علوم انسانی

  4/78  3/17  52  علوم پایه
  100  6/21  65  فنی مهندسی

    100  301  جمع

 نفر 184 ی علوم انسانيها  ان رشته ی پاسخگو یم، فراوان ینیب  یه در جدول باال م    کهمان طور   
و )  درصــد3/17معـادل  ( نفـر  52ه یـ لـوم پا  عيهــا ان رشـته ی، پاسـخگو )درصـد 1/61معـادل  (

ن یـ  ا ان بـه  ی پاسـخگو  ۀهم). درصد6/21معادل  ( نفرند   65 ی مهندس -ی فن يها  ان رشته یپاسخگو
  .ه پاسخ دادندیگو



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  158
 

  ی اجتماعيگاه اقتصادیان بر حسب پای پاسخگویع فراوانیتوز: 4ةجدول شمار

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  ردیف
  9/28  9/28  68  پایین
  77  1/48  113  متوسط
  100  23  54  باال
    100  235  جمع

 نفر  68توان گفت     ی، م ی اجتماع -يگاه اقتصاد یدست آمده از سنجش پا      ج به   یبر اساس نتا  
 1/48معـادل   ( نفـر    113ان به طبقه فرودسـت تعلـق دارنـد،          یاز پاسخگو )  درصد 9/28معادل  (

همـان  .  باال تعلـق دارنـد     ۀطبقبه  )  درصد 23معدل  ( نفر   54 متوسط و سرانجام     ۀ طبق  به) درصد
  .  متوسط تعلق دارندۀطبق ان به ی از پاسخگویمیه قابل انتظار است حدود نکطور 

  زان خواندن رمانیان بر حسب می پاسخگویع فراوانیتوز: 5 ةجدول شمار

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  ردیف
  3/6  3/6  19  زیاد
  9/42  5/36  110  گاهی

  7/77  9/34  105  به ندرت
  100  3/22  67  الًاص

    100  301  جمع

ـ یه از جدول باال مشخص است، توز کهمان طور     افـراد پاسـخگو در خـصوص    یع فراوان
هرگـز  )  درصد 3/22معادل  ( نفر   67ه  ک از آن است     کیزان رمان خواندن، حا   یم  سؤال مربوط به    

اد رمـان   یـ ز)  درصـد  3/6معـادل   ( نفـر    19 مقابـل تنهـا      ۀپردازند و در نقطـ      ی رمان نم  ۀبه مطالع 
خواننـد بـه      یه به ندرت رمان مـ     ک یسانکخوانند و     ی اوقات رمان م   یه گاه ک یسانک. خوانند  یم
مجمـوع  ).  درصـد  9/34معـادل   ( نفـر    105و  )  درصـد  5/36معادل  ( نفر   110ب عبارتند از    یترت  

ه کدهد    یخوانند نشان م    ی ندرت رمان م    ه به ک یسانکخوانند و     یه هرگز رمان نم   ک يتعداد افراد 
ن یـ ه اکـ ستند یـ  رمان فعـال ن ۀنه مطالعیاز افراد حجم نمونه در زم)  نفر172( درصد 57ش از  یب

  .باشد یشورمان مکن بودن شاخص مطالعه در یی بر پايگریخود گواه د
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  پسند و ابعاد مختلف آن رمان عامه ش به یان بر حسب گرای پاسخگویع فراوانیتوز. 6ةجدول شمار

  میانگین  ابعاد
  52/3  ي ظاهريها ویژگی

  41/3  محتوا
  64/3  هاي ادبی ویژگی

  52/3  میانگین مجموع ابعاد

ن افراد  یپسند ب   رمان عامه   ش به   ین گرا یانگیه در جدول فوق مشخص است، م      کهمان طور   
ف یـ ه طکـ از آنجـا  . بـاال قـرار دارد   ن در حد متوسـط رو بـه   ی است، و بنابرا   53/3مورد مطالعه   

تـوان    یشتر است، مـ   یب) 3(دست آمده از حد وسط آن         ن به   یانگی م  است و  يا  رت پنج درجه  یکل
افتـه بـا مـشاهدات      ین  یـ ا. اد اسـت  ی ز یمکن پژوهش   یپسند در ا     رمان عامه   ش به یرد گرا کادعا  

د دانـشجو بـودن جامعـه       ی دارد، البته شا   یپسند در جامعه همخوان      بر اقبال رمان عامه    ی مبن ینیع
ش بـه  ی گـرا یدر بخش آمـار اسـتنباط     . اد نباشد ی ز یلیمده خ دست آ    باعث شود مقدار به      يآمار

 در ارتباط   ی اجتماع -يگاه اقتصاد ی و پا  یلیل جنس، رشته تحص   ی از قب  یپسند با عوامل    رمان عامه   
  .رفته استیر پذی تأثیر از چه عواملین متغیرد تا مشخص شود ایگ یقرار م

  آمار استنباطی. 2
 t(هاي آماري مناسب      بال آنند تا با استفاده از آزمون      در بخش آمار استنباطی، محققان به دن      

ق را مـورد    یـ  تحق يهـا   هیفرضـ ) رسونی پ یب همبستگ یانس و ضر  یل وار ی مستقل، تحل  ۀدو نمون 
ق را مـشخص    ی تحق يرهاین متغ ی ارتباط ب  یها و چگونگ     آن يزان معنادار ی قرار دهند و م    یبررس

 :رندیگ ی قرار مینوبت مورد بررس ه ق بی تحقیۀ از چهار فرضیکن اساس، هر یبر ا. نندک

  . معناداري وجود داردۀپسند رابط  رمان عامه ان و نگرش بهیبین جنس پاسخگو:  اولۀفرضی. 1. 2
ف ی تعر یدر سطح اسم  ) انیجنس پاسخگو (ه متغیر مستقل    ین فرض یه در ا  ک نیا  با توجه به    
تـوان از روش   یاي، مـ  اصـله در سـطح ف ) پـسند  رمان عامه نگرش به   (ر وابسته   یشده است و متغ   

 بـراي آزمـودن ایـن فرضـیه و     (independent sample T-Test) مستقل ۀآماري تفاوت دو نمون
  .ردک آن استفاده يسنجش معنادار
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ان ی بین دو متغیر جنس پاسخگويا  صفر، فرض ما این است که هیچ گونه رابطه      ۀدر فرضی 
و فرضیه مقابل بیانگر وجود رابطـۀ بـین ایـن    پسند وجود ندارد،   رمان عامه   ن نگرش به  یانگیو م 

  .دو متغیر است

  پسند ن نگرش به رمان عامهیانگیان و مین جنس پاسخگوی رابطه بیۀآزمون فرض. 7 ةجدول شمار

  سطح معناداري T  انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی  متغیر

  54/0  53/3  98  زن
  56/0  49/3  136  مرد

56/0 57/0  

ان یان پاسـخگو یپسند م  رمان عامه ن نگرش بهیانگیه مک از آن است کی حاها نیانگیزان م یم
ـ .  است)49/3(ان مرد ی پاسخگويشتر از مقدار آن برا ی ب )53/3(زن   ن دو یتفاوت مشاهده شده ب

ه ک شود، اما از آنجا یمشخص م= T  56/0با مقدار دو نمونه مستقل Tن بر اساس آزمونیانگیم
ن، ایـن فرضـیه بـا    یبنـابرا . شتر اسـت ی ب05/0 از مقدار استاندارد    است و  57/0 يدار یسطح معن 

ن یانگیان و م  ین جنس پاسخگو  یق ب ین تحق یگر در ا  ی عبارت د   به. شود  درصد رد می   95نان  یاطم
  .داري وجود ندارد  معنیۀپسند رابط  رمان عامه ها به نگرش آن

پـسند تفـاوت معنـاداري        ان عامه  رم  ان و نگرش به   ی پاسخگو یلی تحص ۀ بین رشت  : دوم ۀفرضی. 2. 2
  .وجود دارد

ف شـده اسـت و      یـ  تعر يا   چنـد طبقـه    یان در سطح اسـم    ی پاسخگو یلی تحص ۀمتغیر رشت 
انس یـ ل وار یتوان از روش آماري تحل     یبنابراین م . اي  رمان عامه پسند در سطح فاصله       نگرش به   

ج آن در جـدول  یه نتاکرد ک براي آزمودن این فرضیه استفاده (One way ANOWA) طرفه یک
  :ان استیر نمایز

  پسند رمان عامه  ن نگرش بهیانگیان و می پاسخگویلی تحصۀن رشتیه تفاوت بیآزمون فرض.8 ةجدول شمار

  داري سطح معنی F DF  انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی  متغیر
  61/0  55/3  144  علوم انسانی
  53/0  36/3  39  علوم پایه

  34/0  51/3  52  فنی مهندسی
81/1 2 16/0  
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ن یشتریـ  ب ی علـوم انـسان    يهـا   ان رشـته  یه دانشجو کن است   ی ا ةن نمرات نشان دهند   یانگیم
 يهـا   ان رشـته  یدهنـد، بعـد از آن دانـشجو         یرا نشان م  ) 55/3(پسند    رمان عامه   ش به یزان گرا یم
ان یجون از آن دانـش یانگیـ ن میمتـر ک آخر، ۀ قرار دارند و در مرتب51/3نیانگی با م  ی مهندس –یفن

ـ  یـ ه ن ین فرضـ  ینان در ا  یه سطح اطم  ک  اما از آنجا      ).36/3(ه است   یعلوم پا   شـده   05/0ش از   یز ب
باشـد و     ی مختلـف معنـادار نمـ      يهـا   ن رشـته  ی مشاهده شده ب   يها  ن تفاوت یبنابرا) 16/0(است  
  .شود یز رد می فوق نۀیفرض

پسند، تفاوت معنـاداري    رمان عامه ان و نگرش بهیالت پاسخگوی بین سطح تحص   : سوم ۀفرضی. 3. 2
  .وجود دارد

 رمـان    ر  نگرش بـه    ی و متغ  یبیان در سطح ترت   یالت پاسخگو یه متغیر سطح تحص   کاز آنجا   
 One)انس یـ ل واریـ اند، بنابراین از روش آماري تحل ده شدهیاي سنج پسند در سطح فاصله عامه

way Anowa)شود ی براي آزمودن این فرضیه استفاده م.  

  پسند ن نگرش به رمان عامهیانگیان و میالت پاسخگوین سطح تحصی تفاوت بیۀزمون فرضآ: 9جدول شماره 

انحراف   میانگین  فراوانی  متغیر
  داري سطح معنی F DF  استاندارد

  46/0  59/3  136  کارشناسی
کارشناسی 

  63/0  44/3  82  ارشد

  64/0  26/3  17  دکتري

72/3 2 026/0  

، یارشناسـ کان شاغل در سـطح      یه دانشجو کن مطلب است    ی ا ةدهند  ها، نشان   ن نمره یانگیم
ان سـطح   یرا دارنـد، بعـد از آن، دانـشجو        ) 59/3(پـسند      رمـان عامـه     ش بـه  یزان گرا ین م یشتریب

ن یانگیه با مک اند، يترکان دیان دانشجوی، و در پا )44/3( ارشد قرار دارند     یارشناسکالت  یتحص
 يه سـطح معنـادار    کاز آنجا   . دهند  یند را نشان م   پس رمان عامه   ش به   ین گرا یانگین م یمترک 26/3
نان یه با اطمین فرضیپس، ا.  مشاهده شده معنادار است    يها  تفاوت) 026/0( است   05/0متر از   ک

پـسند ارتبـاط      رمـان عامـه     ش به   یالت و گرا  ین سطح تحص  ین ب یبنابرا. گردد  ید م یی درصد تأ  95
 رمـان   ش بـه یابـد گـرا  یش یالت افـزا  یه هرچه سطح تحـص    کن معنا   ی ا   وجود دارد، به   یوسکمع

  .شود یمتر مکپسند  عامه
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 معنـاداري   ۀپسند رابطـ     رمان عامه   ش به ی و گرا  یاجتماع-يگاه اقتصاد ین پا یب:  چهارم ۀفرضی. 4. 2
  .وجود دارد

نـد،  یا  ه در سطح سـنجش فاصـله      ین فرض ی در ا  یر مورد بررس  یه در دو متغ   ک نی ا  با توجه به  
 براي آزمودن این فرضیه استفاده      )(Pearsonرسون  ی پ یب همبستگ یرن از روش آماري ض    یبنابرا

  .شود یم

  پسند  رمان عامه ش بهین گرایانگی و میاجتماع-يگاه اقتصادین پای رابطه بیۀآزمون فرض. 10 ةجدول شمار

  داري سطح معنی  ضریب پیرسون  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
گرایش به رمان 

  55/0  51/3  پسند عامه

 –پایگاه اقتصادي 
  2/1  16/3  اجتماعی

172/0-  008/0  

 رمـان    ش بـه  یزان گـرا  یـ  و م  ی اجتمـاع  -يگاه اقتـصاد  ین پا یبراي آزمون معناداري رابطه ب    
 مـشاهده   10طور که در نتایج جـدول        پیرسون استفاده شد، همان    یب همبستگ یپسند از ضر    عامه
 رمـان   ن نگـرش بـه    یانگیـ و م ) 16/3(ان  ی پاسـخگو  ی اجتماع -يگاه اقتصاد ین پا یانگیشود، م   می

ف، ی ضعیه همبستگک است = r – 172/0زیمیزان ضریب پیرسون  ن. باشد یم) 51/3(پسند  عامه
ش ی، گرا ی اجتماع -يدهد، یعنی با باال رفتن طبقه اقتصاد        یر نشان م  ین دو متغ  ی را ب  یوسکاما مع 

 05/0متـر از    ک) 008/0(داري   عنـی ه سـطح م   ک نیا  با توجه به    . ابدی اهش می کپسند    رمان عامه   به  
  .شود د مییی درصد تأ95است، این رابطه با اطمینان 

  جهینت
ان یـ پـسند در م     رمـان عامـه     ش بـه    ی گـرا  يهـا   زهیـ زان و انگ  یـ  م ین مطالعه بررسـ   یهدف ا 

دهـد   ی نشان میلکطور   دست آمده به  ج به ینتا. شور بود ک مادر   يها   از دانشگاه  یکیان  یدانشجو
تـوان    ین مسئله را م   یا. ف است یان دانشگاه اصفهان ضع   یان دانشجو ی رمان در م   ۀلعزان مطا یه م ک

 عنـوان قـشر      ان بـه  یه دانشجو ک ییها  ی گذراندن اوقات فراغت و سرگرم     یدر ارتباط با چگونگ   
ن یشیـ قات پیج تحقید نتایافته، مؤین یا. ردک یابی دارند ارزيشتریش بیها گرا  آن  جوان جامعه به    

ـ         نامطلو ةدربار ز کـ ه توسـط مر   کـ  یپژوهـش . ان اسـت  ین دانـشجو  یب بودن سـطح مطالعـه در ب



  163 )دانشجویان دانشگاه اصفهان: مورد مطالعه (پسند  رمان عامه بررسی میزان و علل گرایش به
 

انگر آن یـ  در دانـشگاه تهـران انجـام شـد، ب     1382در سال   ) سپایا(ران  یان ا ی دانشجو یارسنجکاف
 و  یزچیقنـاو (ننـد   ک ی ساعت در شبانه روز مطالعـه مـ        یکمتر از   کان  یدانشجو% 3/62ه  کاست  

  ).50داورپناه 
لم، ی مثال، فـ   يبرا(ر از مطالعه    ی غ یان عوامل یه دانشجو کدهد    ین م ق حاضر نشا  یج تحق ینتا

 بـا   يح و بـاز   یتفـر . دهنـد   یح م ی گذراندن اوقات فراغت خود ترج     يرا برا ) یقینترنت و موس  یا
 مـورد  يهـا  تیـ گر فعال یعنوان د    اول، به    ۀنیار از گز  ی با اختالف بس   یر درس ی غ ۀدوستان و مطالع  

 ی انتخـاب ۀنـ ین گزی عنـوان آخـر     ز بـه  ید و گشت و گذار ن     ی خر .ان شناخته شدند  ی دانشجو ۀعالق
ت کـ حر. ر از مطالعه اسـت    ی غ ي انجام امور   ان به ی دانشجو يش باال یانگر گرا ین ب یا. شناخته شد 
ـ ی سرگرمي برا ي عنوان ابزار   نترنت به یسمت مدرن شدن و مطرح شدن ا        جامعه به     آن ۀ و جاذب

 به یعالقگ یزان مطالعه و بین بودن میین، پایافزون بر ا  . ن مسئله باشد  یتواند از عوامل بروز ا      یم
 تعهـدات   يمبود وقت، و حجم بـاال     کتاب،  ک ی همچون گران  یتوان در عوامل گوناگون     یآن را م  
  ).51 دوست یمی و رحي رضو د بهینکنه نگاه ین زمیدر ا (1ردک یابی شهی ریدانشگاه

پـسند در    عامـه يهـا  رمـان  ش بـه  یند، گراپرداز ی رمان م  ۀ مطالع  ه به ک یانیان دانشجو یدر م 
گـاه رمـان    ی جا ۀنـ یپـردازان در زم     هیـ دگاه نظر یه با د  ک باالتر از حد متوسط گزارش شد        یسطح
 ینی موضـوعات و مـضام  يریارگکـ  پسند با به  عامهيها رمان.  داردیپسند در جامعه همخوان  عامه

گـر عامـل مـؤثر در       ید. ننـد ک یاه م  با خود همر   یآسان   را به  يند، و ینما  ی مخاطب آشنا م   يه برا ک
 را در   ي قرار گرفت و پس از محتوا نقش مـؤثر         یابیه مورد ارز  کپسند     عامه يها   رمان  ش به یگرا
ـ     ک ی م يپسند باز    رمان عامه   ش به یگرا   امتنـاع از بـه    .  اسـت  يپـرداز   و داسـتان   ینـد، عناصـر ادب
خورد  یچشم م  پسند به     ا نخبه یاخر  ه در آثار ف   ک همراه با نمادها و استعارات       ی زبان ادب  يریارگک

شـود، باعـث شـده     یها م جه فهم دشوار آنین آثار و در نتی شدن ای و انتزاعیدگیچیو موجب پ  
 يهـا   تیشخـص . ننـد کپسند ارتباط برقـرار        عامه يها   بهتر با رمان   یر تخصص یاست، مخاطبان غ  

انـد   ت، هوش و نجابت در اوج  ، ثرو ییبایه در تمام ابعاد همچون ز     کها    ن رمان یآل ا   دهیامل و ا  ک
 يا هـا، لـذت تجربـه    تین شخصیش در قالب ایها و تجسم خو  خواننده با آنيذات پندار  و هم 

  .ندک یها فراهم م  آني را برایابتین، اما نیریش
 رمـان    هـا بـه     ش آن یزان گـرا  یـ ان جـنس مخاطبـان و م      یق، ارتباط م  ی تحق يرهاین متغ یاز ب 

                                                           
ه پـرداختن بـدان     کشه در فرهنگ ما دارد      ی باال، ر  ة برشمرد يها  زهیان، جز انگ  ی دانشجو ۀن بودن سطح مطالع   ییپا -1

  .ردک یابی شهید آن را ریه باکطلبد  یمگر ی دیست، و فرصتین مقاله نی اۀدر حوصل
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 رمـان   ش زنـان بـه  ین گـرا یانگی طور متوسط م ه بهکهر چند . رفتد قرار نگ ییپسند مورد تأ    عامه
ن، یهمچنـ . ستیـ  معنادار ن  ي لحاظ آمار   ن تفاوت به  یدست آمد، اما ا     ش از مردان به   یپسند ب   عامه

ه مـورد   کن پژوهش بود    ی ا یۀگر فرض یپسند، د   رمان عامه   ش به ی و گرا  یلی تحص ۀان رشت یارتباط م 
بـا توجـه بـه      . دهـد   ین مسئله را نشان م    ین ا ییشتر در تب  یقات ب یحق ت  از به ید قرار نگرفت و ن    ییتأ
پـسند، محققـان     رمـان عامـه   ش بـه  ی گرا ی در خصوص چگونگ   یدانی م يها   بودن پژوهش  كاند
 يهـا    رمـان  یبررسـ    جلب توجه به     ي در راستا  کیوچکن مطالعه توانسته باشد گام      یدوارند ا یام

  .پسند برداشته باشد عامه
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