
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 در تهران داميزان مطالعة كتاب 

  )شناسي دانشگاه تهران دانشيار جامعه( محمدرضا جوادي يگانه
  )شناسي دانشگاه تهران ارشد جامعه يآموختة كارشناس دانش( سيدمحمدعلي صحفي

  )ارشد ارتباطات دانشگاه تهران آموختة كارشناسي دانش( طاهره خيرخواه
  چكيده

شـهر تهـران     در) زهـرا حسـيني   خاطرات سـيده ( دامقالة حاضر به بررسي ميزان مطالعة كتاب 
ا      اطّالعات آماري دربارة ميزان مطالعة آثـار ادبـي در ايـران بسـيار    . پردازد مي انـدك اسـت؛ امـ

صدر آثار ادبيات داسـتاني در ايـران     به پانصدهزار نسخه، در  ، با شمارگاني نزديكداخاطرات 
مـرد    3705  گيريِ روشمند تلفني از اساس روش نمونه  آوريِ اطّالعات اين مقاله بر جمع. است

ز آن اسـت  ا  هاي تحقيق حاكي يافته. هاي استان تهران صورت گرفته است و زن ساكن در خانه
از ميـزان    بـرآورد . اند را خوانده دااز كتاب   درصد مردم استان تهرانْ تمام يا بخشي  8كه حدود 

. رسـانَد  ميليـون خواننـده مـي     حـدود دو   اساس اين ميزان، آن را به  كلّ كشور، بر  در دامطالعة 
و جـنس   اي چـون سـنّ   دهد كه، هرچند متغيرهاي جمعيتي متغيري نيز نشان مي  هاي دو تحليل

ميـان آنـان     ميزان مطالعة رمان و رمان جنـگ در   گويان بر و تحصيالت و پايگاه اقتصاديِ پاسخ
يافـت نشـده و ايـن     داداري دربـارة ميـزان مطالعـة     گذارد، تقريباً هـيچ تفـاوت معنـي    تأثير مي
ميـان تمـام قشـرها و اصـناف اجتمـاعي مخاطـب دارد و         تقريبـاً در  دااز آن است كـه    حاكي
  .هاي خوانندگان را تغيير داده است بندي اي رايج در طبقهمرزه

  .، ادبيات دفاع مقدسدامخاطبان   نظرية خوانش،  ،داكتاب  :ها كليدواژه
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  1داضرورت و فوريت پژوهش دربارة ميزان مخاطبان 
ترديد، خلـق    بي. جنگ تحميليِ عراق عليه ايران موضوع بسياري از آثار ادبيِ معاصر است

از   هاي بعدي، كه شناختي باواسـطه  وع آثار در انتقال تجربة زيستة نسل جنگ به نسلاين ن
ها و خـاطرات دفـاع مقـدس در     رسد نويسندگان رمان نظر مي  به. جنگ دارند، مؤثّر است

خلـق    اي در هاي اخير، زنان نقش عمده همچنين، در سال. اند تحقّق اين امر بيشتر كوشيده
با مردان، چشمگير   مقايسه  تر، حضور زنان در اين عرصه، در پيش. اند آثار ادبيِ ايران داشته

روايت جنـگ تحميلـي   . توليد آثاري با موضوع جنگ نمايان بوده است  نبوده و عمدتاً در
نقشـي    روايـات، زنـان اغلـب بـا      ايـن   غالباً با قلم راويان مـرد گـره خـورده اسـت و، در    

اند و حتّيَْ خـاطرات زنـاني    د، ظاهر شدهبه مرد جنگ، همچون همسر و مادر شهي  منتسب
ها حضور داشته و در مقام پرستار يا خدمتكار خدماتي انجـام   جبهه  ها يا پشت كه در جبهه

ا   ـ اي موارد جز در پاره ـ اند نيز داده روايـت    ، بـه دادر فرهنگ مردانه عرضه شده است؛ امـ
تـرين   اوت و از پرفـروش زهرا حسيني، با موضـوع دفـاعِ مقـدس، اثـري اسـت متفـ       سيده
   .نظر، درخورِ مطالعه است و تحقيق  اين  هاي ادبي است و، از كتاب

امروز بوده  به ترين كتاب داستانيِ تاريخ نشر ايران تا پرفروش دامطابق آمار موجود، 
، 1392 پنجـاهم در انتشـارات سـورة مهـر، در ارديبهشـت       و  نوبت چاپ صد است و، با

البتّـه، دربـارة شـمارگان بـاالي     . هزار نسخه نيز گذشته اسـت  475مرز  شمارگانِ آن از
بودن اثر بلكه توزيع  مثالً، برخي دليل آن را لزوماً نه پرخواننده: شبهاتي هست داانتشار 

پيداست كـه وجـود همـين شـبهات ضـرورت      . اند رايگان و اهداي فراوان كتاب دانسته
دربارة لزوم فوريت اين . سازد طرنشان ميرا خا داتحقيقي اساسي دربارة ميزان مخاطبان 

براي مخاطبان فـراوان ايـن    دا كرد كه پخش نمايش تلويزيونيِ رمان پژوهش بايد توجه
اساس كتاب و مطالعة آن باشـد،    آنكه بر  از  ، بيشدارسانه در ايران خاطرة مخاطبان را از 

                                                      
 .1388اهتمام اعظم حسيني، سورة مهر، تهران به ، دازهرا حسيني،  سيده. 1
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 ج

دادنِ هرگونـه   دسـت  بـه بنابراين، . اساس نمايش تلويزيونيِ آن خواهد كرد  تصويري و بر
. از پخـش روايـت تلويزيـوني آن صـورت گيـرد      بايـد پـيش   دااي دربارة خوانش  داده
آشناييِ شمار فراواني از مردم را با  دانظرهاي گوناگون دربارة   طرفي، تبليغات و اظهار  از

ت،     مقالة حاضر، بر. پي داشته است محتواي اجماليِ آن در اساس اين ضـرورت و فوريـ
 دابررسي ميزان مخاطبـان  . پردازد سطح استان تهران مي در داش ميزان مخاطبان سنج به
از يـك تحقيـق    سطح كشور، هرچنـد ضـرورت داشـت، امكانـات و مجـالي فراتـر       در

 .كرد دانشگاهي طلب مي

  
  نظرية خوانش

 2شده توسط سـرژ دوبروسـكي   اصطالح وضع( 1»خودنگاريِ تخيلي«اثري است ادبي در ژانر  دا
رمـان    قالـب شـبه   كه، در آن، فردي خاطرات فـردي ديگـر را بازنويسـي و در   ) 1977در 

ايـران بـا اسـتقبال فراوانـي      هاي اخير، در سال اين ژانر ادبيِ نوپديد، در 3.كند عرضه مي
  .نمايد تحقيق دربارة آن ضروري مي مواجه شده و

: جمله اسـت  آن ازهاي گوناگوني بهره جست؛  توان از شيوه در تحليل آثار ادبي، مي
 نيـز   4لوكـاچ؛  براي آگاهي بيشـتر  (بررسي رابطة ساختار اثر ادبي با ساختار اجتماعيِ آن 

نقـد   و و نيز بررسي 6؛)لوونتال (از اثر و تحليل محتواي آن  هايي ؛ بررسي بخش)5گلدمن
كاوانـه، ماركسيسـتي، فمينيسـتي، فرهنگـي،      زواياي گونـاگون روان  نقد اثر از و بررسي

ه    همة روش  در. )8تايسن نيز  7برسلر؛ (... و  پسااستعماري هاي يادشده، متن مـورد توجـ
   9»واكـنش خواننـده  «هاي  بر خواننده يا نظريه  اما نقدهاي معطوف. گيرد نه خواننده قرار مي

                                                      
1. autofiction  2. Serge Doubvrovsky 
2  

 :تواند باشد دربارة ژانر مزبور، نگاهي به مقاالت اين همايش دوزبانه مفيد مي. 3
L’autofiction dans la littérature française extrême contemporaine (2011, L’Association Iranienne de langue et 
littérature françaises et La Faculté des langues et littératures étrangères de l’Université de Téhéran 
presentment). 
4. Lukacs 5. Goldmann 6. Lowenthal 
5  6  

7. Bressler 8. Tyson 9. reader response theory 
8  
9 
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ة     ديگـر   آن؛ بـه  2»مصـرف «اثر ادبي تأكيد دارند، نه بر  1»خوانشِ« عمدتاً بر سـخن، نظريـ
 (كار دارد، اما مصرف ادبـي    و  بيشتر با نحوة تعامل خواننده با متن سر  واكنشِ خواننده

مكـان خوانـدن،     و  خواندن همچون زمان 4ايِ بيشتر بر سطوح ظاهري و زمينه 3)اسكارپيت
  .تأكيد دارد... نحوة تهية كتاب و 

ا،    هاي مـذكور ضـروري اسـت    از شيوه اساس هريك  بر داتحليل و بررسي رمان  امـ
در ايران و نيز فقدان اطّالعات روشن دربارة ميـزان   دابه شمارگان فراوان انتشار   جهتو  با

ايـران،   گفتني است كـه، در . نمايد تر مي مطالعة آن، بررسي علل مطالعة اين اثر ضروري
هـاي موجـود    دسـترس نيسـت و داده   ادبـي در  )مطالعة(هاي روشني دربارة مصرف  داده

در . آيـد  دسـت مـي   بـه » مصرف كاالي فرهنگـيِ خـانوار  «هاي  اساس پژوهش  عمدتاً بر
صورت گرفته، بازهم اثري از  5مصرف ادبيات داستانيِ ايرانيانعنوان  پژوهشي هم كه با

هـا گرفتـه    به واكنش خواننده از ناشر و خود كتاب  از خواننده نيست و اطّالعات مربوط
  .شده است

  
 گيري روش تحقيق و نمونه

ظورِ دسترسيِ بهتر به مخاطبـان، از روش پيمـايش تلفنـي اسـتفاده     من   در اين پژوهش، به
دهة  چند هاي پيمايشي است، از هاي اجراي پژوهش اين روش، كه از روش. شده است
كـار   اي، در كشـورهاي پيشـرفته بـه    هاي اجراي حضوري و مكاتبه كنار روش  پيش، در

هـا،   داشـتن آن   نظـر   در آن مترتّب اسـت كـه، ضـمن    ها و معايبي بر گرفته شده و مزيت
ه  با. )500 ص  7شو، و لمي   6وي له (آن بهرة الزم را برد  توان از مي از  بـه اينكـه بـيش    توجـ

                                                      
1. reading 2. consumption 
2  

3. Escarpit 4. survey 
4  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ پژوهشگاه فرهنـگ، هنـر و   مصرف ادبيات داستاني ايرانيان، احمدي،  اميد علي. 5
 .1388 ارتباطات، تهران

6. Levy 7. Lemeshow 
7  
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 ج

 ويژه در شهرهاي بـزرگ تلفـن دارنـد، احتمـال اريـب طبقـاتيِ       درصد مردم ايران به 90
  .حد فراواني كاهش يافته است تا 1از تلفن از برخورداري ناشي

تلفـن در سـطح اسـتان     اين پژوهش تمام خانوارهـاي داراي شـماره   جمعيت آماري
، يعني 899, 999تا  2, 200, 000لحاظ نظري عددي است از    ها به تلفن شماره. تهران است

هـا در هفـت    ايـن شـماره  . تلفن ميليون شماره 67عبارتي، شامل    شماره؛ به 66, 999, 999
دسـترسِ   اطّالعـات در . توزيـع شـده اسـت   ، 8تـا   2شـمارة از   منطقة مخابراتي، با پيش

هـاي موجـود و    اندازه نيسـت كـه بتـوان ميـان شـماره      شركت مخابرات استان تهران آن
  .تجاري تفكيك قائل شد  و  هاي اداري تلفن هاي واگذارنشده يا ميان شماره شماره

 ؛ پس جمعيت افراد واجد درصد است 21.4باالي استان تهران  به سال جمعيت چهارده
مقدار متغير نرمـالِ  ( Z. نفر 9, 576, 145برابر است با  )Nحجم نمونه يا (شهر تهران  شرايط در

مقدار اشتباه در برآورد كـه  ( E؛ 1.96برابر است با  )درصد 95اساس ضريب اعتماد   استانداردشده بر
رصـد لحـاظ   د 2در ايـن تحقيـق    )شود اساس دقّت مورد انتظار از برآوردها انتخاب مي  معموالً بر

كنندة اندازة پراكندگيِ متغير مورد بررسي در جامعـة آمـاري يـا     مشخّص 2S.شده است
دسـترس نيسـت، ايـن     قلمروِ پژوهش است و، چون دادة واقعي از ميزان پراكنـدگي در 

 25. 0محاسـبه شـده اسـت و مجـذور آن      0.5ميزان بـاالترين ميـزان پراكنـدگي يعنـي     
  :شرح ذيل دادن اعداد در فرمول كوكران به  قرار با. شود مي
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تعمـيم داد،  شد نتوان نتيجه را به كـلّ جامعـه    گيريِ تلفني در گذشته، كه باعث مي از جمله علل خطاهاي نمونه. 1

اساس تلفن، فقط طبقات باالي جامعـه را   گيري، بر نمونه. اين بود كه همة مردم به تلفن خانگي دسترسي نداشتند
توان معرّف  رو، داشتن تلفن را نمي  اين  گرفت؛ اما امروزه تقريباً همة افراد جامعه تلفن خانگي دارند و، از بر مي در

 .جايگاه يك طبقة اجتماعيِ خاص دانست



62  
1/1ادبيات انقالب اسالمي

  مقاله
در تهرانداميزان مطالعة كتاب

 

برابـر   )شـوند  تصـادف انتخـاب مـي    تعداد افرادي كه از بين واحدهاي جامعه به( nحجم نمونة 
شــدة  شــكل اصــالح(شــده  بنــدي گيــري نيــز طبقــه شــيوة نمونــه. نمونــه 4000بــا  اســت

گانـة   اين تعداد براي هريك از منـاطق هفـت  . )72 ص  دواس، (  است )سيستماتيك تصادفي
ميـزان  . نمونه انتخاب شـد  572ميزان   تساوي و به علّت فقدان اطّالعات، به   مخابراتي، به

هـاي چهـاررقميِ    شـماره  به تعـداد پـيش   توجه ها در هريك از مناطق مخابراتي، با نمونه
ــه  آن ــا، ب ــين و، در  ه ــاوي تعي ــاط   تس ــك از من ــر، در هري ــة آخ ــهمرحل ــورت    ق ب ص

. است  انجام گرفته BCRاز تكنيك  استفاده اين شيوه با. سيستماتيك انتخاب شد تصادفي
  گفتني است كه
ها  تلفن ترين رهيافت، براي استفاده از چارچوب انتخاب تصادفيِ شماره ترين و مستقيم ساده
ورت صـ  شـده و اجـراي مصـاحبه در    هاي انتخاب كردن به شماره   روي چارچوب، تلفن از

نظـر   اندازة نمونة مورد شوند تا به ها انتخاب و گرفته مي شماره. رسيدن به يك خانوار است
 )506 ، ص شو وي و لمي له. (برسيم

ت      ، تمـاس  15تـا   10مجمـوع، از هـر     هنگام اجـراي طـرح، در    در يكـي بـا موفّقيـ
از  بـيش  )8و  6هـاي   شـماره  پـيش (منـاطقِ بـا بافـت اداري     گرفت و اين ميزان در صورت

ــاطق حــدود   15 ــود  تمــاس در 10تمــاس و در ديگــر من ــق ب . ازاي يــك تمــاس موفّ
بـه مشـتركان    تلفني موجود نبوده يا اشـغال بـوده يـا مربـوط     اساس، هرگاه شماره  اين  بر

ـ   و  اداري گـويي   ـ يا اگر مخاطب جواب نداده يا حاضر به پاسخ  نه مسكوني  تجاري بوده 
  .است نبوده، تماس ناموفّق تلقّي شده

صـبح تـا    9منظورِ پرهيز از مزاحمت در زمان استراحت افراد، ساعات تماس بين    به
بــا توجــه بــه فراوانــيِ مراكــز . نظــر گرفتــه شــد  شــب در 20عصــر تــا  16ظهــر و  12

مراكـز    نگفتن آن ها، كه طبعاً پاسخ و تعطيليِ آن 8و  4، 2تجاريِ مستقر در مناطق ـ  اداري
هاي اطـراف   ها از طريق شهرستان پي داشت، كسريِ تماس ا را درهاي ناموفّقِ م و تماس
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 در تهران داميزان مطالعة كتاب 

 

 ج

فاصـلة آذر   پيمـايش در . نظير پاكدشت و ورامين و اسالمشهرـ با كد تهران جبران شد ـ 
  .انجام داده شد 1390 تا بهمن

مكـانِ    و  ديگر نكتة درخور ذكر آن است كه در گردآوريِ اطّالعات، با توجه به زمان
، طبيعـي اسـت كـه بيشـترِ     )سـطح اسـتان تهـران    هـاي مسـكوني در   خانـه (هـا   برقراريِ تماس

ها دربارة خـانواده اسـت،    از پرسش به اينكه برخي توجه البتّه، با. گويانْ زن باشند پاسخ
دهنـدگان   هاي پاسخ ها و پاسخ واكنش .زند ها نمي اين نكته آسيب چنداني به رواييِ يافته

  1.نيز متفاوت بود
  
  ها يافته
درصـد مـرد؛    18انـد و   درصـد زن بـوده   82گوي به مكالمات،  نفر پاسخ 3, 705ان از مي
مقطـع   درصـد نيـز در   25بـه   درصد ديـپلم؛ نزديـك   31اند و  ديپلم بوده  درصد زيرِ 23

ــابراين، در. )ارشــد و دكتــري  كارشناســي، كارشناســي(تحصــيالت عــالي  مجمــوع، بيشــترِ   بن
  .ديپلم دارندتحصيالت باالي  )درصد 76.8(گويان  پاسخ

  
  داميزان مطالعة رمان، رمان جنگ و كتاب 

اي است كـه در ايـن    اولين مسئله داگيريِ ميزان مطالعة رمان، رمان جنگ و كتاب  اندازه
شرح ميزان مطالعة رمان و رمان جنگ است و  1 جدول شمارة. شود پژوهش بررسي مي

  .داشرح ميزان مطالعة كتاب  2 جدول شمارة
                                                      

اثنـاي گفتگـو    منظـورِ تبليـغ كتـاب اسـت؛ برخـي در        هـا بـه   كردند تماس با آن گويان تصور مي برخي از پاسخ. 1
از  برخـي . توانستند بـه سـؤاالت پاسـخ دهنـد     كردند و نمي گرفتند و گريه مي تأثير احساسات خود قرار مي تحت
شـان   از اعضـاي باسـواد خـانواده    ند تا بعداً يكيكرد  گويان، چون سواد كافي نداشتند، شماره را يادداشت مي پاسخ

يـك   نويسنده صحبت شد و البتّه هيچ هاي داستان و چند از شخصيت طور اتّفاقي با يكي همچنين، به. تماس بگيرد
  .ها تصادفي گرفته شده است شدند كه شمارة آن متقاعد نمي



64  
1/1ادبيات انقالب اسالمي

  مقاله
در تهرانداميزان مطالعة كتاب

 

  و رمان جنگ) داستان(گويان به خواندن رمان  توزيع درصد فراوانيِ ميزان عالقة پاسخ. 1جدول شمارة 
  

 خواندن رمان جنگ عالقه به خواندن رمان 
 0.20.7بدون پاسخ

 33.210.9بلي
 54.177.4خير

 4.64.3تاحدودي
 7.86.7كم
 0.20.7پاسخ بي

 100100مجموع
 3, 705,3705فراواني

  

ميزان  خوانند؛ اين گويانْ رمان و داستان نمي درصد از پاسخ 54اساس، بيش از   اين  بر
گويـان،   از پاسخ سوم به يك طرفي، نزديك از. رسد درصد مي 77دربارة ادبيات جنگ به 

دهـم كـاهش    خوانند؛ اين ميزان دربارة ادبيات جنگ بـه يـك   گفتة خودشان، رمان مي   به
طريـق منـابعِ    از )درصـد  32.3با  نفر؛ برابر 1, 196(گويان  از پاسخ ومس به يك نزديك. يابد مي

جـدول  . انـد  مانـده نـام آن را هـم نشـنيده     و دوسوم باقي  را شنيده داگوناگون نام كتاب 
  .دهد شهر تهران و حومة آن نشان مي را در  دافراوانيِ ميزان مطالعة  2 شمارة

  

  دالعة توزيع فراوانيِ ميزان مطا. 2جدول شمارة 
  

 1درصد معتبردرصد 
 5.015.8بلي

 2.88.9بخشي از كتاب
 0.10.4زدندر حد ورق

 23.774.9خير
 31.6100.0مجموع

 68.4پاسخبي

 100.0مجموع

 705,3172,1فراواني

                                                      
  .آشنايي داشتند دادر ميان كساني كه با نام كتاب . 1
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 در تهران داميزان مطالعة كتاب 

 

 ج

درصـد   7.8ميان همة جمعيت نمونه  در داهاي اين جدول، ميزان مطالعة  مطابق داده
كـم   را ديـده، ورق زده و دسـت   دااز مـردمِ تهـران كتـاب     درصـد  8حدود  است، يعني

ترين يافتة اين پژوهش است و در بخش پايانيِ  اين نكته مهم. اند از آن را خوانده بخشي
  .مقاله دربارة آن بيشتر بحث خواهد شد

 

  دانحوه و ميزان آشنايي با كتاب 
كتـاب را در خانـه دارنـد؛     )درصـد   67.0(انـد، دوسـوم    را خوانـده  دانفري كـه   327از ميان 

درصـد آن را هديـه     18.2امانـت گرفتـه و     درصـد آن را بـه    35.7درصد آن را خريـده،    46.0
اسـاس    بر. دهد نشان مي دامعناي كلمة   ميزان اطّالع خوانندگان را از 3  جدول شمارة  .اند گرفته

 داانـد و، البتّـه چـون     دانسته ميرا  داگويان معناي كلمه  از پاسخ  درصد  11جدول مذكور، فقط 
  .انتظار نيست  از  است، اين ميزان دور» مادر«معناي   عرف مناطق غربيِ ايران به  در

  

  داتوزيع فراوانيِ دانستن معناي . 3جدول شمارة 
  

 درصد معتبردرصد
 1111.3مادر

 0.20.2مادربزرگ
 85.588دانمنمي

 0.30.4امفراموش كرده
 97.1100.0مجموع

 2.9پاسخبي
 100.0مجموع
 3, 721,3721فراواني

  

را  بـه نيمـي نـام نويسـنده     آشنايي داشتند، نزديـك  دااز ميان كساني كه با نام كتاب 
درصـد نيـز نـام     20انـد كـه او زن اسـت؛     دانسـته  سوم ديگر صرفاً مي و يك  دانسته نمي
ها نام نويسندة كتـاب را   درصد از آن 5از  ذكر كرده و فقط كمتر دارا نامِ نويسندة  راوي

سه پاسـخ اول را درسـت    بنابراين، چنانچه هر. )4 جدول شمارة (اند  دانسته درستي مي به
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كه  سومِ كساني ، صرفاً حدود يك)است» حسيني«دو،  نام خانوادگيِ نويسنده و راوي، هر(بدانيم 
همچنين، حـدود  . اند م نويسنده نيز آشنا بودهاند اجماالً با نا آشنايي داشته )دا(با نام كتاب 

 .اند آن را به ديگران امانت دادهدا از خوانندگان  درصد 47
  

  داتوزيع فراوانيِ دانستن نام نويسندة . 4جدول شمارة 
  

 1درصد معتبردرصد
 1.24.1نويسنده
 6.521.5راوي

 2.48حسيني
 10.643.7دانمنمي

 9.631.7يك زن
 30.4100.0مجموع

 69.6پاسخبي

 100.0مجموع

 1, 721,3131فراواني

  
 و ميزان تأثير آن بر مخاطباندا نحوة خواندن 

درصـد    10.7اند؛  دربارة آن با ديگران سخن گفته دادرصد از خوانندگان  64ها،  بنا بر يافته
ديگـران    بـا  )درصـد   25.2(چهـارم از آنـان نيـز     گفته؛ و حدود يـك   كم سخن  از آنان بسيار

؛  ميـزان تـأثير آن را بسـيار فـراوان دانسـته      دادرصد از خوانندگان   82. اند گفتگويي نكرده
  .اند درصد تأثير آن را متوسط ارزيابي كرده  3را اندك شمرده و فقط   درصد تأثيرِ آن  14.3

 »پـيش بيايـد  برايتـان   داآيا تمايل داريد شرايط مشـابه كتـاب   «نفري كه به سؤال  353از ميان 
درصـد   5درصـد مثبـت بـوده اسـت؛      23.7درصد پاسخشان منفي و  56اند،  پاسخ داده

اند كه  درصد اظهار كرده 6.7دانند؛ و  اند كه نمي درصد گفته 8اند كه رغبتي ندارند؛  گفته
 .اند شرايط مشابه قرار گرفته در

                                                      
 .آشنايي داشتند داان كساني كه با نام كتاب در مي. 1
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 ج

  داهاي جنسيتي در خواندن رمان، رمان جنگ و  تفاوت
بررسـي رابطـة    اكنـون، بـه  . به دسـت داده شـد   داصيفي از خواندن و مطالعة تا اينجا تو

ميزان خواندن رمان جنـگ و   گيريِ تأثير برخي متغيرهاي جمعيتي بر متغيري و اندازه دو
. بـاره   ايـن   هـاي جنسـيتي اسـت در    شـرح تفـاوت   5 جدول شمارة. پردازيم مي داكتاب 

درصد؛ ميـزانِ   20درصد است و در مردان  35ن اساس، ميزان مطالعة رمان در زنا  اين  بر
از مـردان   درصد 12درصد؛  12درصد است و در مردان  10مطالعة رمان جنگ در زنان 

همچنين، ميان زنـان  . اند اند آن را خوانده آشنايي داشته دااز زناني كه با نام  درصد 14و 
شود؛ اما زنـان،   ده نميمشاه دامطالعة رمان جنگ و كتاب  داري در و مردان تفاوت معني

  .خوانند از مردان رمان و داستان مي مجموع، بيش  در
  
  

  تفكيك جنس دا بهتوزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة رمان، رمان جنگ و كتاب . 5جدول شمارة 
  

 1داخواندن  خواندن رمان جنگ خواندن رمان 

 زن مرد زن مرد زن مرد 

 13.9 12.3 10.6 12.6 35.9 20.9 بلي

 8.8 8.8 4.4 4.0 4.6 3.5 2تا حدودي

 0.4 0.6 6.9 6.3 7.2 10.6 3كم

 74.8 76.6 78.1 77.0 52.0 64.7 خير

 2.0 1.8     توسط اطرافيان دامطالعة 

 100 100 100 100 100 100 جمع

 997 171 3.026 649 3042 651 فراواني

 0.972 0.453 0.000 4داري معني

                                                      
  .اند در ميان كساني است كه با نام آن آشنايي داشته داميزان خواندن كتاب . 1
  زدن كتاب ورق. 3  خواندن بخشي از كتاب. 2

3 . 

شـده و   مبنـاي فراوانـيِ مشـاهده    آزموني آماري اسـت كـه در آن، بـر   X2  آزمون كاي دو دوبعدياسكوئر؛  كاي. 4
 .شود پرداخته مي دو متغير دو جامعة مستقلمورد انتظار، به بررسي تفاوت بين مقادير   اوانيِفر
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  داندن رمان، رمان جنگ و هاي سنّي در خوا تفاوت
، )درصـد  9.5: سـاله  زيرِ بيسـت (نوجوان   هاي سنّيِ گوناگون ـ  گويان به رده بنديِ پاسخ با طبقه
و پيـر   )درصد 50.0: ساله نُه و يك تا پنجاه و سي(سال  ، بزرگ)درصد 32.8: ساله بيست تا سي(جوان 

مطالعة رمان جنـگ   اد كه، درتوان به اين پرسش پاسخ د ـ مي)درصد 6.3: ساله باالي شصت(
 .)6 جدول شمارة (داري هست يا خير  هاي عمدة سنّي تفاوت معني ، آيا ميان گروهداو 

  

  تفكيك سن به داتوزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة رمان و رمان جنگ و كتاب . 6جدول شمارة 
  

 خواندن رمان جنگخواندن رمان 
 پيرسالبزرگ جوان نوجوانپيرسالبزرگجواننوجوان 

 123.7 11.7 5142.828.812.212.5 بلي
 4.61.8 5.1 2.55.75.21.44.3تا حدودي

 6.54.1 7.9 7.98.88.43.29.7 كم
 90.3 76.9 75.2 38.542.657.683.373.6 خير
 100 100 100 100100100100100 جمع

 217 778,1 1, 150 353153,1786,1221352 فراواني
 0.0000.000داري معني

  

توان دانست كه ميزان مطالعـة رمـان بـا افـزايش سـن       ، مي6اساس جدول شمارة   بر
آنكـه   رسـد؛ حـال   درصد در پيران مـي  12درصد در نوجوانان به  51يابد و از  كاهش مي

سـاالن   ميزانْ، در مطالعة رمان جنگ، متفاوت است و در نوجوانان، جوانان و بـزرگ  اين
  .درصد 4درصد است و در پيران حدود  12هم و حدود  به نزديك

. پـردازد  مـي  داهـاي سـنّي در ميـزان مطالعـة كتـاب       بـه بررسـي تفـاوت    7  جدول شـمارة 
دارِ آمـاري ندارنـد،    ، تفـاوت معنـي  دالحـاظ مطالعـة     هاي متفاوت سنّي، از اساس، گروه  اين  بر
. درصـد   14هاي سنّي حدود  صد است و در ديگر گروهدر  5آنكه ميزان مطالعه در نوجوانان   جز

دليل آن اسـت كـه     هاي سنّي نيز احتماالً به ميان نوجوانان و ديگر گروه  تفاوت ميزان مطالعه در
  .شايد خواندن كتابي پرحجم دربارة جنگ كمتر باب ميل نوجوانان است
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 ج

  1فكيك سنت به داتوزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة كتاب . 7جدول شمارة 
  

 
 داخواندن كتاب 

 پير سال بزرگ جوان نوجوان

 13.5 15.9 13.4 5.1 بلي
 8.1 8.8 8.8 10.2 تا حدودي

 0 0.5 0.5 0 زدنورق
 75.5 73.6 74.4 83.1 خير

 2.7 1.3 2.9 1.7 توسط اطرافياندامطالعة
 100 100 100 100 جمع

 37 560 441 118 فراواني
 0.279 داريمعني

  
  داهاي تحصيلي در خواندن رمان، رمان جنگ و كتاب  تفاوت
، كـارداني  )درصد 36.6(، ديپلم )درصد 26.9(ديپلم   هاي زيرِ گويان به رده بنديِ پاسخ با طبقه

از  كردن  نظر  و با صرف ـ   )درصد 4.9(، كارشناسي ارشد و باالتر )درصد 31.6(و كارشناسي 
زوي داشتندـ به بررسي ميزان تفاوت تحصيليِ گويان كه تحصيالت حو نفر از پاسخ پنج

  .پردازيم مي) 9 جدول شمارة ( داو ) 8 جدول شمارة (افراد در مطالعة رمان و رمان جنگ 
، بـا افـزايش ميـزان تحصـيالت، ميـزان      9و  8هاي شمارة  هاي جدول اساس يافته  بر

يابد؛ ميـزان   يش ميداري افزا طرز معني  به دامطالعة رمان و رمان جنگ و همچنين كتاب 
درصد در افـراد بـاالي    50ديپلم به   درصد در افراد با تحصيالت زيرِ 19مطالعة رمان از 

درصـد   8ميزان از  همچنين، دربارة نظرسنجيِ مطالعة رمان جنگ، اين. رسد ليسانس مي
ارشـد و    درصد در افراد با تحصيالت كارشناسـي  20ديپلم به   در افراد با تحصيالت زيرِ

نيـز مشـاهده    )9جدول شمارة  ( دادار در خواندن كتاب  اين تفاوت معني. رسد باالتر مي
                                                      

  .اند در ميان كساني كه با نام آن آشنايي داشته داميزان خواندن . 1
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درصـد در افـراد بـا     14حدود  ديپلم به  درصد در افراد با تحصيالت زيرِ 8شود و از  مي
خوانند و هم  رسد، يعني افراد با تحصيالت باالتر هم بيشتر رمان مي تحصيالت باالتر مي

  .اند را خوانده داويژه، كتاب  گ و، بهبيشتر رمان جن
  

 توزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة رمان،. 8جدول شمارة 

  تفكيك ميزان تحصيالت به دارمان جنگ و كتاب  
  

 خواندن رمان جنگخواندن رمان 
 باالتركارشناسي ديپلمزير ديپلم باالتركارشناسيديپلمزير ديپلم 

 20.4 14.5 11.9 1940.545.61.38.2 بلي
 6.32 5.5 2.25.36.96.63تا حدودي

 9.18.6 7.6 68.99.61.25.6 كم
 7069.1 75 72.745.337.80.983.2 خير
 100 100 100 100100100100100 جمع

 152 997 1, 150 847152,199752838 فراواني
 0.0000.000داري معني

 

  1تفكيك تحصيالت به دا درصد فراوانيِ ميزان مطالعة كتاب توزيع. 9جدول شمارة 
  

 
 داخواندن كتاب 

 باالتر كارشناسيديپلمزير ديپلم

 16.9 7.716.612.3بلي
 12 7.76.311.9تا حدودي

 1.2 00.50.4زدنورق
 67.5 81.576.172.2خير

 2.4 30.33.1توسط اطرافياندامطالعة
 100 100100100جمع

 83 166398454فراواني
 0.002داريمعني

                                                      
  .را شنيده بودند دادر ميان كساني كه نام كتاب . 1
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  داتمايزهاي اقتصادي در خواندن رمان، رمان جنگ و كتاب 
اسـاسِ    گيـري بـر   در ايـن پـژوهش، مبنـاي اصـليِ نمونـه       شـد،   تـر گفتـه   كـه پـيش   چنان
هاي چهاررقميِ موجود در شـركت مخـابرات    شماره پيش. هاي تلفن بوده است شماره پيش

اختصاصِ   با. گويان باشد بندي براي پايگاه اقتصاديِ پاسخ تواند مبناي طبقه تهران مياستان 
بـه منطقـة    )آبـاد، شـهرك قـدس و گانـدي     سعادت( 8شمارة  هايي از پيش و بخش 2شمارة  پيش

و  3هاي  شماره ؛ پيش)درصـد   45.1(به ميانه  8و  7، 6، 4هاي  شماره ؛ پيش)درصد  18.4(شمال 
ها و روسـتاهاي حاشـية تهـران بـه حومـه       شمارة شهرك ؛ و پيش)درصد  32.4(به جنوب  5
تأثير پايگاه اقتصادي بر مطالعة رمان و رمان جنگ؛ : 10  جدول شمارة (هاي ذيل  ، تحليل)درصد  4.1(

  :آيد دست مي   به )دابر مطالعة كتاب   تأثير پايگاه اقتصادي: 11  و جدول شمارة
، ميزان مطالعة رمان و رمان جنگ در منـاطقِ  10 هاي جدول شمارة اساس يافته  بر. 1

مطالعة رمان در مناطق شماليِ تهران . يكديگر دارند داري با گوناگون تهران تفاوت معني
ميزان مطالعة رمان جنگ نيز در شمال تهـران كمتـر   . كمتر و در حومة تهران بيشتر است
  .از مناطق ميانه و جنوب تهران است

داري ميـان منـاطق گونـاگون     ، تفاوت معنـي 11جدول شمارة هاي  اساس يافته  بر. 2
شـمال تهـران    در )حـدودي   بلـي و تـا  ( دامطالعـة  . ، وجود ندارددالحاظ خواندن   تهران، به

جنـوب تهـران    درصـد، و در  22منـاطق ميـاني و حومـة تهـران حـدود       درصد، در 30
  .درصد است 19

  تفكيك پايگاه اقتصادي رمان و رمان جنگ به توزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة: 10جدول شمارة 
  

 خواندن رمان جنگخواندن رمان 
 حومه جنوب ميانه شمالحومهجنوبميانهشمال 

 10.0 12.4 11.7 28.634.433.738.87.0 بلي
 5.23.3 4.1 9.03.24.33.93.5تا حدودي

 9.83.3 6.5 10.27.07.49.93.1 كم
 83.3 72.6 77.7 52.355.354.747.086.3 خير
 100 100 100 100100100100100 جمع

 150 182,1 1, 663 679668,1193,1152681 فراواني
 0.0000.000داري معني
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 1تفكيك پايگاه اقتصادي به داتوزيع درصد فراوانيِ ميزان مطالعة كتاب . 11جدول شمارة 

 

 
 داخواندن كتاب 

 حومه جنوب ميانه شمال

 15.0 11.8 13.4 17.8 بلي
 7.5 7.0 8.9 12.4 تا حدودي

 0 0.5 0.2 0.9 زدنورق
 75.0 79.5 74.0 68.0 خير

 2.5 1.2 3.0 0.9 توسط اطرافياندامطالعة
 100 100 100 100 جمع

 40 414 492 225 فراواني
 0.093 داريمعني

  
  نتيجه

شهر تهران و (ميان جمعيت نمونة اين پژوهش  در ادميزان مطالعة  :دابرآورد ميزان مطالعة 
را  ، آن را ديـده  دا از مردم تهران كتـاب  درصد 8درصد است، يعني حدود  7.8 )حومة آن

ترين دادة اين پژوهش  اين نكته، كه مهم. اند از آن را خوانده كم بخشي ورق زده و دست
  .ان داردميان مردم استان تهر در دااز گستردگي رواج  است، نشان

نفر است  12, 183, 391 2اساس آخرين آمار مركز آمار ايران،  جمعيت استان تهران، بر
يافتـه،   اسـاس ايـن    ؛ بـر )نفـر  9, 576, 145(انـد   سال 14ها باالتر از  درصد آن 21.4است و 

چنانچـه  . انـد  يـا بخشـي از آن را خوانـده    دااز مردم تهـران همـة كتـاب     نفر 746, 939
آخـرين آمـار متعلّـق بـه     (هزار نسخه بدانيم  350ها،  ا زمان گردآوريِ دادهرا، ت داشمارگانِ 

از آن بـوده اسـت؛ ولـي     بـيش  1390در پـاييز و زمسـتانِ    دااست و احتمـاالً شـمارگان    1389 زمستانِ
انجام  1389اساس آمارِ   ها بر دادنِ آمار جديدتر صورت گرفته، تحليل دست از به كه پيمايش پيش آنجا از

                                                      
 .اند تهدر ميان كساني كه با نام آن آشنايي داش داميزان خواندن . 1

2. http://isna.ir/fa/news/91061407983 
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سـوم   اساس تجربة نشرِ كتاب، فرض كنيم يك  و، بر )ها تقريبي است ست و البتّه تمامِ آنشده ا
كه  ، و همچنين چنان)هزار نسخه 116حدود (از اين ميزان در استان تهران توزيع شده است 

ـ   بر ـ فـرض كنـيم     نفر بوده است 3.3، 1390كه، در سالِ   اساس بعد خانوار استان تهران 
 دانفر در استان تهران بايد  هزار 397كم  باشد، آنگاه دست داكتاب  يك خانه فقط هر در

برابـرِ ايـن رقـم     در تهران اندكي كمتر از دو دارا در خانه داشته باشند؛ اما ميزان مطالعة 
سالِ  طي يك در داافزايش شمارگان ) 1: توان دو دليل آورد براي اين افزايش، مي. است
هديــه يــا ) 2دادن پيمــايش اســت؛  كــه زمــان انجــام 1390 تــا آذر، دي و بهمــن 1389
تر است و در متن مقاله نيز به آن اشاره  دليل البتّه اصلي اين. به ديگران دادن كتاب  امانت

بـدانيم،   دااز تيـراژ   البتّه، چنانچه ميزان توزيع كتاب در استان تهران را نيمي. رفته است
تـر   رسد و به يافتـة مـا نزديـك    نفر مي هزار 575ه را در خانه دارند ب داميزان كساني كه 

  .است
اي  در اسـتان تهـران، كـه داده    دااساس ميزان مطالعة   با اين مقدمات، اگر بخواهيم بر

كلّ كشور صورت دهـيم   در دااز ميزان مطالعة  اطمينان، برآوردي است پيمايشي و قابل
ـ    داو با اين فرض كه ميـزان مطالعـة    يَْ نصـف ميـزان مطالعـة آن    در كـلّ كشـور را حتّ

به افزايش سنّ ميانگين جمعيت و ميزان بـاالي جمعيـت    توجه ميزانْ، با كه اين(تهران هم بدانيم  در

ت بـاالتر  )باسواد كشور، حداقلّي است كـلّ كشـور،    سـال در  از چهـارده  ، آنگاه براي جمعيـ
نفـر   57, 564, 664(سـت  از كلّ جمعيت ا درصد 76.6كه  1390،1 اساس آمارگيريِ سال  بر

 )تهـران  نصف ميزان مطالعـه در ( دادرصد خوانندة  3.9ميزان با برآورد  ، اين)سال  باالي چهارده
ميزان  اين. نفر خواهد رسانيد ميليون و سيصدهزار  در كلّ كشور را به دو داآمارِ خوانش 

  .كردني نيست ي قياسرو هيچ مطالعه با ميزان مطالعة ديگر آثار ادبيات داستانيِ ايران به
اسـاسِ    تـوان بـر   ، اكنون ميداپس از بررسي ميزان مطالعة  :داعوامل مؤثّر در مطالعة 

                                                      
1. http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf (p. 18) 
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، داميـزان مطالعـة   . پرداخـت  دابنـديِ عوامـل مـؤثّر در مطالعـة      هاي مقاله به جمع يافته
هاي عمدة اجتماعي، نظمي مشابه ديگر موضوعـات ـ در اينجــا، مطالعـة     بندي طبقه در
دار جنسـي، سـنّي،    هـاي معنـي   از تفـاوت  هاي ايـن پـژوهش حـاكي    يافته. ـ ندارد  نرما

دار سـنّي، تحصـيلي و    هـاي معنـي   تحصيلي و اقتصادي در مطالعة رمـان و نيـز تفـاوت   
دار اقتصادي در مطالعة رمان و داستان جنـگ اسـت و تقريبـاً     هاي معني همچنين تفاوت

هـم   داريِ آن ساس سـطحِ تحصـيالت، كـه معنـي    ا  جز تفاوت بر نظم يكساني دارد؛ اما به
دار ديگـري   توان آن را ناديده گرفت، هيچ تفـاوت معنـي   ديپلم است و مي ِ اساس زير  بر

اي يافتـه   مخاطبـان تـازه   داجنس  توان ادعا كرد كتابي از رو، مي  اين  از. شود مشاهده نمي
ـ  رمـان و داسـتان جنـگ    مخاطباني كه شباهتي به مخاطبان رمان و حتّيَْ مخاطبـان    است 
با خوانندگان رمان و رمـان جنـگ    دااز داليلِ تفاوت ميان نوع خوانندگان  يكي. ندارند

نوع تفاوت در مطالعة  هايي از از آن است كه تفاوت بيش داتواند اين باشد كه رواج  مي
 دا ها را در مطالعـة كتـاب   رمان يا رمان جنگ ايجاد كند و، بنابراين، بيشتر بايد عموميت

  .ها را بررسي كرد نه تفاوت
، بابـانظر  ،نورالدين پسر ايرانيا  ـ دا نوع  از» خودنگاريِ تخيلي«رواج ادبيات در ژانر 

ات ايـران    تواند مسير تازه ـ مياحمد احمد خاطراتو خاطرات عزّت شاهي  اي در ادبيـ
  .كند ـ را با ادبيات ايران آشنا اما متفاوت  بگشايد و مخاطباني فراوان ـ

  
  منابع

، ترجمة مرتضيَْ كتبـي، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم       شناسيِ ادبيات جامعهاسكارپيت، روبر، 
  .1376 ، چاپ دوم، تهران)سمت(ها  انسانيِ دانشگاه

فرد، ويراسـتة حسـين    ، ترجمة مصطفيَْ عابدينيهاي نقد ادبي ها و روش درآمدي بر نظريهبرسلر، چارلز، 
  .1386 ر، تهرانپاينده، نيلوف

زاده و فاطمه حسـيني، ويراسـتة حسـين     ، ترجمة مازيار حسينهاي نقد ادبيِ معاصر نظريهتايسن، لُيس، 
  .1387 پاينده، نگاه امروز؛ حكايت قلم نوين، تهران
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  .1376، ترجمة هوشنگ نايبي، نشر ني، تهران پيمايش در تحقيقات اجتماعياي، . ، دي دواس
، ترجمة محمدجعفر پوينده، هوش و )شناسي رمان دفاع از جامعه( شناسي ادبيات جامعهگلدمن، لوسين، 
  .1371 ابتكار، تهران
  .1386، ترجمة حسن مرتضوي، قصه، تهران نظرية رمانلوكاچ، گئورگ، 

  .1386، ترجمة محمدرضا شادرو، نشر ني، تهران شناسيِ ادبيات رويكرد انتقادي در جامعهلوونتال، لئو، 
ترجمـة گيتـي مختـاري اميرمجـدي،      ،ها و كاربردهـا  روش: گيري نمونهشو،  اس و استنلي لمي ، پل وي له

  .1381 پژوهشكدة آمار، تهران:  مركز آمار ايران
  

 




