
  
  
  
  
  

 1389 بهار، نهمدهم، دورة سوم، شمارة یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال 

  
  

  یدئو، تلویزیون و ماهوارهسینماي ایران در تقابل با و
* بیچرانلوعبداهللا

*  
  

  چکیده
بـا    هـاي گونـاگون،   ضمن بررسی ادبیات مربوط به موضوع تقابل میان رسانه  در این مقاله،

هـا و   هاي اخیر دربارة وضعیت کاربري رسانه گیري از نتایج برخی مطالعات پیمایشی سال بهره
ا با ویدئو، تلویزیون و مـاهواره نیـز تحلیـل    سینم محصوالت فرهنگی در کشور، رقابت کنونی

تـر   گرایش مردم ایران به سمت ویدئو، تلویزیون و ماهواره سنگین ۀشده که در این رقابت، کف
موضوع از دو   هاي رقابت بین سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره، در بررسی ریشه. شده است

ر سـینما و نیـز تغییـر در    اي د دیـد رسـانه  هـاي ج  تغییرات فناوري و ظهور فنـاوري  تأثیرمنظر 
   .هاي سینمایی تبیین شده است تفریحی و فراغتی تماشاگران فیلم هاي تعاد

  
  

  ها واژه کلید
  .رسانه، سینما، تلویزیون، ویدئو، ماهواره

  
                                                

  دانشجوي دکتري مدیریت رسانۀ دانشگاه تهران  *
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  مقدمه
از ابتداي قرن بیستم، با ظهور هر رسانۀ جدیدي، سینماگران دربارة تهدیـدات احتمـالی   

در سینما بـا نگرانـی دنبـال     را ات آنتأثیربراي سینما تأمل کرده و تحوالت و  رسانۀ جدید
هاي مختلف بر  مدت رسانه ات کوتاهتأثیررغم  اند، اما گذشت زمان نشان داده است که به کرده

نه تنها ادامۀ حیاتش را، در   نظیر سینما هاي بی ها و ویـژگی اقبال تماشاگران به سینما، قابلیت
رسـانۀ پیشـرو و    ـ  بلکه اکنون به مثابۀ یک هنـر  ،از یک قرن، تضمین کرده استطول بیش 

ر ایـن  دمطرح است تاحدي که حتی تحـوالت آن   هاي دیگر داراي تعامالت بسیار با رسانه
ویژه در دهۀ پایانی قرن بیستم، تصور بسیاري بـر   تا چندي پیش، به. گذارد می تأثیرها  رسانه

اي، گسترش امکـان اسـتفاده از    هاي تلویزیونی کابلی و ماهواره هاین بود که با گسترش شبک
اینترنت، و ازدیاد روزافزون انواع و اقسام وسایل سرگرمی و تفریحی در جوامع، اهمیـت و  
جایگاه سینما به مثابۀ مکانی براي تماشاي فیلم و گذران اوقـات فراغـت تضـعیف شـده و     

بـرخالف ایـن   . دهند رونق خود را از دست می هاي سینما اهمیت و پاید که سالن دیري نمی
ویکم، رشد و رونق سینما  هاي آغازین قرن بیست دهد، که در سال ها نشان می تصور بررسی

بینـی مراکـز و    در اغلب کشورهاي دنیا از هر جهت به باالترین سطح خـود رسـیده و پـیش   
ادامـه خواهـد   مؤسسات تخصصی، این است که این رشد و رونق در دهۀ آینـده همچنـان   

  . یافت
در دهۀ گذشـته، شـمار مخاطبـان سـینما در بسـیاري از کشـورهاي اروپـایی بـیش از         «

انگلـیس   درصـد  108دهـد و در کشـورهایی ماننـد ایرلنـد بـا       افزایش نشان مـی  درصد 50
  . رو شده است هافزایش مراجعان به سینما روب درصد 78و هلند  درصد 74

یعنی کسانی که براي دیدن فیلم به  ،ر مخاطبان سینماجاري میالدي، شماۀ در اواسط ده
این میزان مخاطـب  . هاي سینما مراجعه کردند، در دنیا به حدود نه میلیارد نفر بالغ شد سالن

نظیري بـین مـردم دنیـا برخـوردار اسـت و       دهد که سینما همچنان از محبوبیت بی نشان می
 شـدنی  کال دیگر فـیلم دیـدن مقایسـه   بخش تماشاي فیلم در سالن سینما با اش تجربۀ لذت

  .نیست
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ناپـذیر   هاي سینمایی جزء جـدایی  ها و مجموعه امروزه در بسیاري از کشورها، ساختمان
بافت شهري به حساب آمده و همپاي مراکز عمـومی فرهنگـی، اجتمـاعی و مـذهبی ماننـد      

در  ،عـالوه بـر مراکـز بـزرگ شـهري     هـا   آن هـا گسـترش   مدارس مساجد، کلیساها و پارك
  .ها و شهرهاي کوچک اقماري نیز ادامه دارد هاي شهرهاي بزرگ و شهرك حومه

در . هاي سینما، در دنیا افـزایش چشـمگیري یافتـه اسـت     هاي اخیر، شمار سالن در سال
کشورهایی که از قبل تعداد قابل توجهی سالن وجـود داشـته اسـت، تبـدیل یـا جـایگزینی       

، 15هاي بزرگ چندسالنه که گـاهی بـه    به مجموعه سالنه هاي قدیمی و سینماهاي تک سالن
در کشورهایی هـم کـه بـه نسـبت     . شود، در جریان بوده است سالن بالغ می 30و حتی  20

هـا و  هـاي کمتـري وجـود داشـته، در ده سـال اخیـر، احـداث سـالن         جمعیت، تعداد سالن
اسـپانیا، بـین    مـثالً در کشـور   ؛شدت رواج پیدا کرده اسـت  هاي سینمایی جدید، به مجموعه

هاي سینما هاي سینما ثابت، اما تعداد سالن میالدي، تعداد ساختمان 2002و  1990هاي سال
در انگلـیس نیـز، در دهـۀ گذشـته، تعـداد      . رسـیده اسـت   4000سالن به بـیش از   1773از 

سـالن افـزایش    3400سـالن بـه    1560و تعداد سالن از  775به  690هاي سینما از  ساختمان
ست و براساس آمارهاي منتشر شده با تعطیلی یا تغییر کاربري سینماهاي قـدیمی، در  یافته ا

هاي بزرگ چند سـالنه   هاي سینماي جدید در مجموعه سالن درصد 60دهۀ گذشته، بیش از 
. اند و تعداد صندلی سینما در این کشور، نزدیک به دو برابر افزایش یافته اسـت  ساخته شده

هـاي   سالن جدید به مجموعۀ سالن 600ر چهار سال گذشته، تعداد همچنین در ژاپن، تنها د
. رسانده اسـت  3000هاي سینما در این کشور را به مرز  این کشور اضافه شده و تعداد سالن

سـالن بـه    800اخیـر بـیش از    ۀاسترالیا نیز، تنها با جمعیتی حدود بیست میلیون نفر، در ده
 »را نزدیـک بـه دو هـزار سـالن رسـانده اسـت      ا هـ  آن سینماهاي خود اضافه کرده و تعـداد 

با وجود تحوالت یاد شده در کشورهاي گونـاگون صـاحب   ). 69ـ   68: 1386  نژاد، حسین(
در مقابل تلویزیون،   رسد که روند کنونی حرکت سینماي کشورمان، نظر می به  صنعت سینما،

کـم در ایـن زمـان،     تروست و روند یاد شده، دس ماهواره و ویـدئو با مشکالت جدي روبه
  . در کشور ما جریان ندارد
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  طرح مسئله
دیجیتالی شدن و اشکال اقتصادي و فنی همگرایی  تأثیر تحت ،بسیاري از کشورهاي جهان

اي  هـاي رسـانه   هایشان را آغاز کرده و افق گذاري براي وضعیت آتی رسانه ها، سیاست رسانه
 تـأثیر  تحت ،ها دولت اصولگراهاي  ، سیاستدر همۀ کشورها. اند جدیدي را مدنظر قرار داده

موجـب   ایـن تحـوالت  . اند ها، با چالش مواجه شده رسانه فناورانۀتحوالت جدید و شتابان 
این مسئله   در حال حاضر،. (WRR, 2005: 9)عمیقی شده است  اعتمادي بسیار و بیابهامات 

ویـژه   گـی، بـه  هاسـت کـه مسـئوالن فرهن    سالدر کشورمان درخصوص سینما جدي است؛ 
کنند از طریق  دادن مردم با سینما هستند و تالش می آشتی ددرصد مسئوالن سینمایی کشور،

هـاي مختلـف،    در دوره. هاي متنوع، مردم را بـه سـینما بکشـانند    ها و برنامه اجراي سیاست
هایی نیز در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان مسئله به قوت خود باقی است  موفقیت

  . ریزان سینمایی کشور در این زمینه رفع نشده است گرانی برنامهو ن
هاي ویدئویی، مجاز  تماشاي فیلم تأثیریکی از عوامل مؤثر در میزان اقبال مردم به سینما، 

تر، مسئله این است که سینماي کشور با مشکل جدي  به عبارت دقیق. یا غیرمجاز، بوده است
جذابیت شبکۀ . تقابل ویدئو پیروز میدان است این ، درغلبا مواجه شده که» رقابت با ویدئو«

هاي مهم سینما و تلویزیـون   ویدئویی اکنون به میزانی رسیده است که حتی برخی کارگردان
سـاختۀ   قلـب یخـی  سـریال   .انـد  ریال در ایـن شـبکه رو آورده  کشور به تولید و عرضۀ سـ 

. اند هجملاین از   در این شبکه، ، ساختۀ مهران مدیريتلخ هقهومحمدحسین لطیفی و سریال 
ها نیز  هاي سینمایی که با زحمت بسیار ساخته شده و در برخی جشنواره عالوه برخی فیلم به

موقعیت مطلوبی براي نمایش در سـینماها پیـدا     اند، هاي چشمگیري به دست آورده موفقیت
 ۀسـاخت  سـت داشـتن  زمانی بـراي دو فیلم . اند ویدئویی عرضه شده ۀنکرده و صرفاً در شبک
هاي هنـري و مضـمون    رغم ارزش به ،هاست که بارز این دسته از فیلم ۀابراهیم فروزش نمون

  . عمیق و زیبایش، چنین سرنوشتی پیدا کرد
یکی دیگر از مسائلی که باعث تضعیف موقعیت سینما در کشورمان شده   عالوه بر ویدئو،

  یزیـون داخلـی و چـه مـاهواره، بـوده و     اقبال گسترده بـه رسـانۀ تلویزیـون، چـه تلو      است،
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زبان ویژة پخش فیلم و سـریال در ایـن زمینـه بسـیار      هاي فارسی خصوص افزایش شبکه به
هاي مذکور که به نوعی حیـات سـینماي ایـران را     در این نوشتار تقابل. گذار بوده استتأثیر

  .اند ها تبیین شده رقابت کنند، بررسی شده و اجماالً برخی راهکارهاي مواجهه با این تهدید می
  

  رقابت سینما و تلویزیون
هاست، چون سینما بسیاري  کنندگی آن عمده رقابت سینما و تلویزیون در قدرت سرگرم

رسـانی، و اغلـب،    از کارکردهاي دیگر تلویزیون را ندارد، مثالً کارکرد خبررسـانی و اطـالع  
ن آن را در ایـن زمینـه رقیبـی بـراي     اي نبوده است که بتـوا  گونه هاي آموزشی سینما به جنبه

هاي  ها و روایت هاي سینما بسیار غیرمستقیم و در دل داستان آموزش ؛ زیراتلویزیون دانست
تـرین   تـوان گفـت تماشـاي تلویزیـون محبـوب      جرئـت مـی   اما امروز بـه . اند سینمایی نهفته

ستگاه تلویزیـون  الاقل یک د  ها، از خانه درصد 94در انگلیس حدود «. سرگرمی در دنیاست
  طـور متوسـط،   مردم انگلیس بـه . نیز صاحب دستگاه ویدئو هستند درصد 66رنگی دارند و 

از  درصـد  80در روزهاي خـاص، نیـز     کنند؛ ساعت در هفته تلویزیون تماشا می 25بیش از 
و  1950 ۀلوهان در دو دهـ  مارشال مک. نشینند به تماشاي تلویزیون می  جمعیت این کشور،

وقتـی  . مصـادیق چشـم بشـر هسـتند     هاي گروهی در واقع،  عتقد بود که تمام رسانهم 1960
قـرار گرفـت، تلویزیـون     هچشم مورد استفاد عنوان بهمثابۀ گوش و روزنامه یا کتاب  رادیو به

رسـانی   چشم و گوش در نظر گرفته شد که موجب تقویت اطالع ةاي براي استفاد نیز وسیله
  ).16: 1384  کوئین، مک( »شد به سیستم عصبی انسان می

رقابت جدي بین ایـن دو پـس از جنـگ جهـانی دوم       نظر محققان سینما و تلویزیون، به
رقیـب داشـت و    در حقیقت، تا جنگ جهانی دوم، سینما حضـوري مسـلط و بـی   . آغاز شد

بعد از جنگ جهانی «. جذابیت تصاویر متحرك بر پردة سینما تماشاگران را افسون کرده بود
گرچه توجه به سینما پیش از گسترش دسترسی به تلویزیون رو به کاهش گذاشته بود، دوم ا

با کاهش مداوم سـینما رفـتن همـراه     1950هاي خانگی در دهۀ  اما گسترش سریع تلویزیون
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اسـتودیوهاي فـیلم، در تـالش بـراي متـوازن سـاختن       . هم ادامه یافت 1960دهۀ  بود که تا 
بعدي کـه تصـویر    جدیدي مانند پردة عریض و فرایندهاي سه هاي جاذبۀ تلویزیون، فناوري

ها پس از ورودشـان در سـال    این فناوري. دادند، به کار گرفتند تري ارائه می سینمایی دیدنی
مدت کوتاهی از کم شدن حضور مردم در سینماها جلوگیري کردنـد، امـا نتوانسـتند     1953

  ). 198: 1388 دانسی، (» قف سازندتغییر بلندمدت فرهنگ پاپ تلویزیونی شده را متو
اي در جلـب تماشـاگران توفیـق     تلویزیون پس از این دوره تا حدود دو دهه بـه انـدازه  

اند و معتقدند که تلویزیون  خوانده» عصر تلویزیون«داشت که برخی نیمۀ دوم قرن بیستم را 
  وم قـرن بیسـتم،  در نیمۀ د. عمیقی در متحول کردن تجارب انسانی داشت تأثیردر این دوره 

ترین فعالیت تفریحی بیشتر مردم غرب تبدیل شد و پس از کـار   تماشاي تلویزیون به اصلی
امـا  . (Buonanno, 2008: 11 - 12)شـد  هـا   آن سـومین فعالیـت روزمـره    ،کردن و خوابیدن

تلویزیون و تسهیل ارتباطات تلویزیونی در طول چهار دهه از عمـر   فناورانۀرغم تحوالت  به
کارگردانـان  فهـم  تردیـد،   بی. عیاري یافت حیات تمام 1970دهۀ  زیون، سینما مجدداً در تلوی

 هالیوودي مانند فرانسیس فـورد کـاپوال، جـرج لوکـاس، مـاترین اسکورسـیزي، و اسـتیون       
بسیاري از این کارگردانان . اي داشت از فرهنگ پاپ در این بازگشت اهمیت ویژه اسپیلبرگ
براي مثال، . به کار خود ادامه دادند 1970دهۀ  پس از تجدید حیات  ان مهمساز فیلم در مقام

) 1993( پارك ژوراسیکهاي پرفروش بسیاري ساخت؛  به بعد فیلم 1980اسپیلبرگ از دهۀ 
ترین فیلم تاریخ سـینما شـد کـه پـنج سـال بعـد،        نخست اکران، پرفروش ۀاو در چهار هفت

سـینما رفـتن بـار دیگـر بـراي       1990ط دهـۀ  در اواس. از آن پیشی گرفت) 1998( تایتانیک
، تبـدیل شـد و سـینما بـه مثابـۀ عامـل       »کـاري کـه بایـد انجـام داد    «بسیاري از مخاطبان به 

  ).199:  1388دانسی، (اي دوباره یافت  ساز فرهنگ پاپ وجهه جریان
  

  تقابل سینماي ایران و ماهواره 
هاي تلویزیـونی   المللی برنامه نوعی فناوري است که امکان پخش گسترده و بین ماهواره
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هاي خـاص   منزلۀ رسانه یاد کرد، اما به سبب ویژگی  بهتوان از آن  نمیرا فراهم کرده است و 
در   هاي تلویزیونی داخلی، هاي بزرگ آن با پخش برنامه این نوع پخش تلویزیونی، و تفاوت

  . گیرد می نظر قرارمد ،طور خاص به ،این نوشتار موضوع ماهواره
گذرد و در  اي کشورمان می زدیک به دو دهه از ورود ماهواره به فضاي ارتباطات رسانهن

هاي بشقابی بـر فـراز    ظهور آنتن«این دو دهه تحوالت بسیاري در این زمینه رخ داده است؛ 
هـاي مرفـه نقـاط مـرزي      خـانواده . آغاز شـد ) 1371( 1992هاي منازل در ایران، از سال  بام

افـزار   ها بودند که با سهولت بیشتري به سـخت  کنندگان از این برنامه دهکشور، نخستین استفا
هـا،   یافتند و متعاقباً تکثیر نوارهاي ویدئویی ضبط شده از برخـی کانـال   مورد نیاز دست می

تهیه و توزیع زیرزمینـی نـوار ویـدئویی در ایـران، کـه       فعاالن، از سوي MTVویژه کانال  به
هاي مذکور در برخی منـازل   با گذشت زمان، آنتن. شت، آغاز شداي پانزده ساله دا ســابـقه

هـاي   تدریج آنـتن  به. نشین شمال شهر تهران متمرکز بودند، آغاز شد که بیشتر در نقاط مرفه
ضـمن آنکـه موضـوع مـاهواره، سـوژة      . نشین تهران نیز دیده شـد  بشقابی در مناطق متوسط

هاي ورود ویدئو بـه ایـران تکـرار     سال بسیاري از محافل و مجالس غیررسمی شد و شرایط
اي با کنجکـاوي بـه منـازل صـاحبان ایـن       هاي مـاهواره ها براي دیدن بـرنامه شد و خانواده
افـزاري بـراي    هاي مسکونی هزینۀ تهیۀ یـک مجموعـه سـخت    در مجتمع. رفتند وسـایل می

کمتـر و بـراي   اي از طریق سرشکن کردن قیمت آنـتن بشـقابی،    هاي ماهواره دریافت برنامه
). 5ـ   4: 1373  راد، محسـنیان (» کردند، بیشتر بود طور انفرادي اقدام به خرید می منازلی که به

هـاي خـاص    اما ورود ماهواره به ایران و روند گرایش مخاطبان به آن، بـا مسـائل و چـالش   
برابـر ایـن    در  ها واکنش ایران،اي به  هاي ماهواره هاي تلویزیون رود برنامهو« خود همراه بود

تلویزیـون   سـینما،  رادیو، روزنامه،هایی با ورود  شباهت  ماهواره تأثیرنفوذ و  گسترشو   ،ها رسانه
ایـن   در برابـر   هـا  شحال، واکـن با این  .هاي ارتباطی و اطالعاتی داشته است فناوريو سایر 
و حاکمیـت بـا   تـري از برخـورد مـردم     تـر و کامـل   عمیـق   تر، هاي وسیع دربرگیرندة جنبهرسانه 
چنین ضربۀ اطالعـاتی   دیگر،هاي  هیچ یک از رسانه. است هنیز بوداي از نوگرایی در ایران  پدیده

صرـعـ  ورود بـه  بـراي ویـژه شـاخص مهمـی     بـه  ایـران، مـاهواره در  . انـد  ساختهنمهمی را وارد 
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این  تأثیر رینت مهم از دید نظام،. بوده است جدید  هاي هاي رسانه اطالعات و فناوري ارتـباطـات،
ـ   مـذهبی ملـت و هویـت     ــ   یعنی تهاجم فرهنگی و تضـعیف مفهـوم دولـت    فناوري، تهاجم، ـ

ـان   شده است، سرزمینی محسوب می ایـن رویـاي    در حالی که در دنیاي خصوصی بسیاري از مخاطب
دیـد و از  تـوان   یافته است که جهان را نه از یک چشم کـه از هـزاران نظـر مـی     دیرین تحقق می

ها نیز امیـدوار شـدند کـه از ایـن      ماهواره .کرد عبور یفراملهاي  توان به سرزمین ملی می يقلمرو
خزید و براي شـهروندان سراسـر جهـان و ایـران و       ها توان از مرزهاي ملی به درون خانه راه می

  ).69: 1387  میرعابدینی،( »اري کردذریزي و دستورگ سبک زندگی و تفکر آنان برنامه
نسبتاً طوالنی از ورود ماهواره به ایران، اکنون ماهیت مسائل مربوط بـه   با گذشت مدتی

اي،  هاي مـاهواره  در طول سالیان گذشته شبکه  ماهواره در کشورمان بسیار تغییر کرده است؛
انـد و بـا اغمـاض نسـبی درخصـوص       زبان، رشدي فزاینده داشـته  هاي فارسی ویژه شبکه به

گیــري  العــات و آمارهــا حــاکی از گســترده شــدن بهــره شــواهد، مط  اســتفاده از مــاهواره،
در دو سال اخیر سینماي کشورمان از گـرایش    از همین رو،. هاي ایرانی از آن است خانواده
اي ویـژة پخـش سـریال و فـیلم      زبان مـاهواره  هاي فارسی مخاطبان ایرانی به شـبکه ةگسترد

و  3»جـم کالسـیک  «و اخیـراً    ،2»انو فارسی«، 1»فارسی سی بی ام«هاي  همچون شبکه ،سینمایی
، آسیب دیده است و اکنون بخش مهمی از مردم انگیـزة چنـدانی بـراي    »4سی خانواده ام پی«

  . ندارندسینما رفتن 
  

   5رقابت سینما و ویدئو
سینما در تقابل جـدي بـا تلویزیـون بـود، بـا عرضـۀ انـواع         1950طور که در دهۀ  همان
سینماگران احساس کردنـد    فنی مربوط به این موضوع، هاي پخش ویدئو و تحوالت دستگاه

                                                
1. MBC Persia 
2. Farsi1 
3. GEM Classic 
4. PMC Family 

  .تر اشاره شد در بحث از ویدئو عالوه بر شبکۀ رسمی نمایش خانگی، شبکۀ غیررسمی توزیع فیلم نیز مورد نظر است طور که پیش همان .5
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 1980در واقع، از اواخر دهـۀ  . گشوده شده استها  آن جبهۀ مقابله با دشمنی جدید به روي
هـاي مهـم تقریبـاً     فـیلم   بود که در شیوة فیلم دیدن مردم انقالبی رخ داد؛ زیرا در این زمان،

در منـزل در دسـترس    ي ویـدئو ها، براي تماشابالفاصله پس از برداشته شدن از پردة سینما
هاي  رسید این تحول، همراه با پیدایش تلویزیون کابلی که فیلم نظر می به. عموم قرار گرفتند

هـاي   در درازمـدت بقـاي سـالن     گذاشت، اي به نمایش می هاي ویژه نسبتاً جدید را در کانال
  آمـد؛  م در سراسـر جهـان پدیـد    سینما را تهدید کند و نوعی نگرانـی در اسـتودیوهاي فـیل   

در . که چالش تلویزیون با هژمـونی سـینما آغـاز شـد     1950درست شبیه نگرانی اوایل دهۀ 
هاي  انداز وسیع با جلوه هاي داراي چشم هاي فیلم به شکلی روزافزون به فیلم نتـیجه شرکت

یدئوهاي خانگی به ویژة بسیار جذاب گرایش یافتند به این امید که بتوانند مردم را از پاي و
اسـاس بـوده    بـی هـا   آن هاي بزرگ بازگردانند، اما به زودي مشخص شد که ترس کنار پـرده

هنوز هم مانند نخستین روزهاي سینما، رفتن براي تماشاي فیلم، رویدادي اجتمـاعی  . است
. هر چنـد بـه شـکل غریبـی خـاموش و غیرارتبـاطی       ،شود؛ عملی همراه با دیگران تلقی می

  ). 205: 1388  دانسی، (سالن سینما عملی اجتماعی است  حضور در
 تـرین  تجربه و گذر زمان نشان داده است که در بسیاري از نقاط جهان از جمله در مهـم 

نـه    ، رقابت سینما و ویدئو،امریکاترین سینماي جهان یعنی  از نظر برخورداري از مهمها  آن
پیدایش ویـدئو،  «. ندي نیز براي سینما داشته استبلکه نتایج سودم  تنها به زیان سینما نبوده،

  هـا،  همـۀ انـواع فـیلم   . را براي دیدن فـیلم پـرورش داد    تري در واقع مخاطبان بسیار گسترده
مربوط به گذشته و حال، اکنون براي بینندگان خانگی در دسترس اسـت؛ فـروش و اجـارة    

ر برخـی مـوارد، حتـی    د(هاي سینمایی کـرده اسـت    نوار عایدي جدیدي را نصیب شرکت
هـاي کوچـک    فروش حقوق مربوط بـه ویـدئو، شـرکت    پیش). هاي سینمایی بیشتر از اکران

به دلیـل وجـود   . گذاري کنند هزینه سرمایه هاي کم سازد که در خلق فیلم تولیدي را قادر می
عنـوان   عنوان منابع اضافی کسب درآمد و کارکردشان در برخی موارد بـه  هاي کابلی به شبکه

هـا، کـه در   DVD. هاي مستقل رخ داده است ولید کننده، افزایش چشمگیري در تولید فیلمت
گرچه این امکانات لذت بـردن  . اختراع شدند، باعث عالقۀ بیشتر به سینما شدند 1990دهۀ  
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شـود، در خانـه فـراهم     اي که در سـینـما ارائــه مـی   هاي فناورانه از فیلم را با تمام پیشرفت
ها در حال تحکیم بیشتر مراجعه به سینما در زندگی اجتماعی هستند، نـه   DVD کنند، اما می

  ). 206: همان(» جانشینی براي آن
  

   واکنش سینما به تهدیدهاي رقبا
هـاي   در رقابت با رسـانه  ،کنندگی و درآمد سینماي نگران از دست دادن قدرت سرگرم 

هـا، تحـریم فعـاالن     هـا در فـیلم   انهرسـ  تالش کرد از طریق بازنمایی منفی ،امریکاجدید در 
. (Young, 2006: xvii) هـا بتـازد   دیگر اشکال تبـلیغ منفی به این رسانه ، وهاي رقیب رسانه

هـاي عـریض سـینما در مقابـل      تالش براي بازنمایی لذت بیشتر تماشاي فیلم بر روي پرده
ـ     تحقیر صفحۀ کوچک تلویزیون از روش ا تلویزیـون،  هایی بود که سـینما در آغـاز جنـگ ب

، گویـد  مـی  1گونه کـه ژانـت واسـکو    با این حال، همان. براي دفاع از خود از آن بهره گرفت
هـاي مختلـف، همچـون     هالیوود یعنی این نظریه که در طول دوره» 2هراسی فناوري«افسانۀ 

صنعت فیلم هراسان بوده اسـت کـه رقبـاي دیگـر سـینما را از بـین         آغاز پخش تلویزیونی،
کار استودیوهاي هالیوود به تولید فـیلم   و این پندار غلط ریشه دارد که عمدة کسب ببرند، در

خود دارد و اکنون  مهارکه هالیوود شبکۀ نمایش و توزیع را نیز در  شود؛ درحالی خالصه می
سـیطره   DVDو سپس  VHSنزدیک به سه دهه است که بر بازار پرمنفعت فروش و اجارة 

بـازي و دیگـر    گیري از سینما در صنعت اسباب بهره(زاریابی متقاطع عالوه همواره با به. دارد
  . (Ibid)از عوامل اصلی موفقیت هالیوود بوده است ) صنایع مشابه

و سینماي چین نیز ) بالیوود(عالوه بر هالیوود، سینماهاي پرمخاطبی مانند سینماي هند 
در . هـاي مشـابه برآینـد    انـد از عهـدة چـالش    گذاري اثربخش توانسته با مدیریت و سیاست

چندان دور فیلم و سینما در کشورهاي یاد شده از وضعیت خاصـی برخـوردار    اي نه گذشته
شد و شمار مخاطبان سینما، با توجه بـه   فیلم تولید می 1000تا  800بود؛ در هند ساالنه بین 

                                                
1. Janet Wasko 
2. Technophobia 
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د بـود، امـا   جمعیت انبوه این کشور و عام بودن عادت سینما رفتن بین همۀ مردم، بسیار زیا
سینما، که بازدهی اقتصادي اندکی داشـت، سـبب پـایین     بلیتدرعین حال قیمت بسیار کم 

ها، و پیروي از اصول و قواعد تکنیکی و هنري نازل  اي بودن آن ها، کلیشه بودن کیفیت فیلم
دولـت   اختیارهاي سینما بسیار زیاد ولی همگی در مالکیت و  در چین شمار سالن. شده بود

بیشـتر جنبـۀ ایـدئولوژیک یـا      ،آمد می هاي چینی، که اغلب رایگان به نمایش در فیلم بود و
هاي تحول در هر دو کشور چین و هند در دو دهۀ گذشـته   تبلیغاتی رسمی داشت، اما نشانه

  .هویدا شده است
هـا و   ویژه تعـدد شـبکه   در هند بیش از هر چیز دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی به«
صنعت سینماي هند اکنون . لویزیونی موجب تحول در صنعت سینما شده استهاي ت برنامه

هاي رایج و تکراري و یا پرداخت سـطحی و نـازل در    تواند صرفاً براساس کلیشه دیگر نمی
ـ  هاي متنوع محلی، ملی و مـاهواره  که با انبوه کانال ،ها تماشاگران را ساخت فیلم رو  هاي روب

هاي داراي کیفیـت بـاالتر    سینما با تولید فیلم. سینما بکشاند هاي هستند، به سادگی به سالن
هـاي مـدرن و نوسـازي در     هـا و مجموعـه   تکنیکی و هنري و رو آوردن به احـداث سـالن  

نماید تا بـا تکیـه بـر     تجهیزات و ارتقاي خدمات به مـصـاف با رقبا برخـاسته و تـالش می
» اه خـود را نـزد مخاطبـان حفـظ کنـد     تـر جایگـ   استانداردهاي برتر و ارائۀ خدمات مطلوب

  . )62: 1384نژاد،  حسین(
هاي متعدد تلویزیونی داخلـی   وضعیتی نسبتاً مشابه از نظر روبرو بودن سینماي چین با شبکه

عمدتاً غربی به این کشور باعـث شـد تـا     المللی و نیز هجوم محصوالت تصویري خارجیِ و بین
سـینماي    دولت بر سـینما،  نظارتاز جمله کاهش شدید  موقع، هاي به گذاري رفته با سیاست رفته

  .یابداین کشور به لحاظ کمی و کیفی توسعه 
  

  تغییر الگوي صرف اوقات فراغت
هاي خـاص خـود    اش، پیچیدگی رغم سادگی ظاهري  اوقات فراغت مفهومی است که به

 از واژة التـین Leisure لغت انگلیسی«. نشده استدربارة آن  یرا دارد، به این معنی که توافق
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Licere واژة فرانسوي  ،از این رو. گرفته شده است 2یا بودن 1به معناي مجاز بودنloisir   بـه
 ،بنـابراین . یا آزادي عمـل اسـت   4به معنی اجازه licenceو لغت انگلیسی  3معناي زمان آزاد

هـایی  طورکلی اوقات فراغت برحسب ر به. اي از معانی مرتبط است لغت فراغت با مجموعه
ماندة پس از کار یا زمان آزادي که پس از وظایف  از محدودیت، فرصت انتخاب، زمان باقی

  ).18: 1386 فیضی، (» آور اجتماعی فراهم می شود، تعریف شده است الزام
اند و  داده تفریح و سرگرمی در گذشته، کاري بوده است که افراد براي یکدیگر انجام می

بعدها تفریح و سرگرمی با ماهیت . نوازي و مهربانی بوده است مانکامالً وابسته به مفهوم مه
هـاي   هـا و مکـان   افـراد مختلـف و در زمـان     جوامع گره خورد و با توجه به اشکال تفـریح، 
این امر اکنون ارتباط چندانی با گذشتۀ خود . مختلف، از انواع متفاوتی از آن استقبال کردند

بیشـتر    گوینـد،  که افراد از تفریح و سرگرمی سخن مـی ندارد؛ زیرا در حال حاضر، هنگامی 
رسد در سبک زنـدگی جدیـد، کـه     نظر می به. هاي جمعی را مدنظر دارند محصوالت رسانه

سبک تفریح و نحوة گذراندن اوقـات فراغـت نیـز، کـه        متأثر از فضاي مدرن جوامع است،
افتـه و اکنـون مصـرف    رود، تغییـر ی  بخشی جدي و مهم از سبک زندگی مدرن به شمار می

در کشور ما نیز . کند اي بخش چشمگیري از اوقات فراغت مردم را پر می محصوالت رسانه
متأثر از فضاي یاد شده، همین وضعیت حاکم است، اما در این میان میزان مصرف هر یـک  

هـاي مختلـف و    تغییر در فنـاوري، در دوره  تأثیرو فرهنگی، جدا از  اي از محصوالت رسانه
کننـدگان   مصـرف  ،عوامل گوناگون اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی تغییـر یافتـه      تأثیر تحت

  .گزینند میها را بر آن کاالهاي فرهنگی، در سبد مصرفی خود سهمی از هریک از
هـاي   هـا و روش  مکـان  ةتر در زمـر  طور جدي به 1340سینما در کشور ما از حدود دهۀ 

العات متعـدد همـواره علـت اصـلی سـینما      گذران اوقات فراغت قرار گرفت و براساس مط
بررسـی    براي مثال، ؛گذراندن اوقات فراغت بوده است تا دالیل جانبی دیگر  رفتن در ایران،

                                                
1. to be permitted 
2. to be free 
3. free time 
4. permission 
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از  درصد 1/41 که دهد دربارة علت سینما رفتن نشان می 1380فریدون آزما در اواسط دهۀ 
ل عالقه به فیلم و سـینما و  به دلی درصد 4/27یح و گذران اوقات فراغت، منظور تفر مردم به

بـه تماشـاي فـیلم در    ... برنـامگی و   طلبـی، کنجکـاوي، بیکـاري، و بـی     بقیه به دلیـل تنـوع  
نظرسنجی مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگـی  ). 59  :1386آزما، (رفتند  هاي سینما می سـالن

یـان  گو پاسـخ از  درصد 65نیز نشان داد  1387پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در بهمن 
جـذابیت  «بـه دلیـل    درصد 26رفتند،  به سینما می» سرگرمی یا پرکردن اوقات فراغت«براي 

 درصد 4/1و » دوست داشتن فضاي آرام سینما« درصد 1/7، »نمایش فیلم بر روي پرده سینما
ن بنابرای. را به ترتیب از دالیل به سینما رفتن ذکر کرده بودند» مرتبط بودن فعالیتشان با سینما«

برشمرده را پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی یان دلیل سینما رفتن گو پاسختقریباً دو سوم از 
  ).8: 1387(بودند 

با وجود   دهد، هاي اخیر نشان می در کنار این مطالعات، نتایج مطالعات پیمایشی در سال
ل مـردم بـه   افزایش تولیدات سینماي ایران و نیز افزایش تعداد سینماهاي کشور، میزان اقبـا 

ایـن در  . کنند صرف میزمان بسیار اندکی را براي سینما رفتن ها  آن سینما بسیار کم است و
اي و نیز تماشـاي   هاي تلویزیونی ماهواره شبکه  حالی است که مردم براي تماشاي تلویزیون،

  . کنند هاي ویدئویی وقت بسیاري صرف می فیلم
  

  هاي پیمایشی  فراتحلیل یافته
که اشاره شد نتایج مطالعـات پیمایشـی گونـاگون، حـاکی از گـرایش بیشـتر       طور  همان
بـا  ، مـاهواره و ویـدئو در مقایسـه     1هاي اخیر بـه تلویزیـون   کنندگان ایرانی در سال مصرف

شده بـراي رفـتن بـه سـینما را بـا میـزان وقـت         که میزان وقت صرف صورتیدر. سینماست
یم، اختالف فـاحش  کنهواره و ویدئو مقایسه اختصاص داده شده براي تماشاي تلویزیون، ما

 سادگی، سـهم بسـیار نـاچیز سـینما را در سـبد      به ،ها آن میزان مراجعه به سینما با هر یک از
پیمایشـی بررسـی   ۀدر ادامه نتایج سه مطالع. دهد مصرف کاالهاي فرهنگی ایرانیان نشان می

                                                
  .منظور از تلویزیون سیماي جمهوري اسالمی ایران است که در مقابل ماهواره در نظر گرفته شده است. 1



22 v  نهمشمارة دورة سوم، دهم، یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال  

 

تـا از  ، ف انجـام شـده اسـت   هـاي مختلـ   تدریج در زمـان  به 1380شود که از اواسط دهۀ  می
ماهواره و ویـدئو بـه     تري دربارة چالش کنونی سینما با تلویزیون، نتایج دقیقها  آن فراتحلیل
    .دست آید

  
: ، انتشـار 1384: اجرا(ر سبک زندگی ساکنان تهران دها  مصرف رسانه تأثیربررسی 

1386(  

  زاده سید نورالدین رضوي: مجري
  تلویزیون  .1

نـد و اکثـر   ردک نمـی  تماشـا مـردم تلویزیـون    از درصد  7فقط  ،تحقیقاین ي ها یافتهبراساس 
  .بیشترساعت در روز تلویزیون تماشا  سهبین یک تا ) درصد  46( برانرکا

  اي  ونی ماهوارهیزیتلوهاي  شبکه .2
اي اسـتفاده   هـاي مـاهواره   ونیـ زیافـراد اصـالً از تلو   از درصـد   78 ،قیـ هـاي تحق  افتهیمطابق 

نـد عمـدتاً هـر روز    ردک اي استفاده مـی  هاي ماهواره ونیزیسته از افرادي که از تلوآن د. ندردک نمی
  .ندردک ها می ونیزین تلویساعت وقت صرف ا کیش از یب

  دئویاستفاده از و .3
از  درصـد   18. نـد ردک دئو اسـتفاده نمـی  یـ افراد اصالً از و از درصد  51بر اساس این تحقیق، 

  . ندردک یدئو میت وقت صرف وساع 3ش از یان در هر هفته بیگو پاسخ
  نمایرفتن به س .4

قـه  یدق 180تا  120در هر ماه  درصد  13ند و فتر نما نمییان اصالً به سیگو پاسخ از درصد  76
   .ساعت 36تا  24یعنی در سال  ؛ندردک نما مییلم در سیدن فیوقت صرف د

  

 13881از مردم تهران و تبریز، فروردین  میدانینظرسنجی 

 زاده فوريپرویز غ: مجري

                                                
هاي مربوط بـه شـهر تهـران اسـتفاده شـده       منظور یکسان شدن نسبی جامعۀ مورد مطالعه در همۀ مطالعات پیمایشی ذکر شده، صرفاً از یافته به. 1

  .ز کنار گذاشته شده استاست و اطالعات مربوط به شهر تبری
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  متوسط زمان تماشاي تلویزیون در روز  .1
نیـز   درصـد  3/3کننـد و   اند اصالً تلویزیـون تماشـا نمـی    یان گفتهگو پاسخ از درصد 3/7

تـا   1بـین   درصد 4/34. کنند طور متوسط کمتر از یک ساعت در روز تلویزیون تماشا می به
 6طـور متوسـط    درصد به5/14ساعت و  6تا کمتر از  3بین  درصد 5/40ساعت،  3کمتر از 

میانگین مـدت زمـان تماشـاي    . کنند ساعت در روز تلویزیون تماشا می 6ساعت یا بیش از 
   .ساعت در روز است 2/3یان برابر گو پاسختلویزیون بین کل 

  
  )درصد(گویان برحسب متوسط زمان تماشاي تلویزیون در روز  ـ توزیع پاسخ1جدول 

 نتهرا  مدت زمان تماشاي تلویزیون

 3/7  اصالً

  3/3  کمتر از یک ساعت
  6/12  یک تا کمتر از دو ساعت
  8/21  دو تا کمتر از سه ساعت
  8/19  سه تا کمتر از چهار ساعت
  7/20  چهار تا کمتر از شش ساعت
  9/11  شش تا کمتر از نه ساعت

  6/2  نه ساعت و بیشتر
  100  درصد  جمع

  960  فراوانی
نه میانگین مدت زمان تماشاي روزا

  )ساعت(تلویزیون
2/3  

  
  اي  هاي ماهواره میزان تماشاي برنامه .2
هـاي   خیلی کم و کم برنامـه  درصد 3/34یان خیلی زیاد یا زیاد، گو پاسخ از درصد 3/28

  . کنند اند اصالً ماهواره تماشا نمی نیز گفته درصد 4/37. کنند ماهواره را تماشا می
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  )درصد(گویان اي بین پاسخ رههاي ماهوا میزان تماشاي برنامه ـ  2جدول
  تهران  میزان تماشا
  2/9  خیلی زیاد

  1/19  زیاد
  6/22  کم
  7/11  کم خیلی
  4/37  اصالً

  100  درصد  جمع
  960  فراوانی

به منظـور   DVDو  CD یان از امکاناتی چون نوارهاي ویدئویی،گو پاسخ از درصد 3/42
در حد کم و یـا   درصد 5/39زیاد و  لیخود در حد زیاد و خی ۀهاي مورد عالق تماشاي فیلم

یان نیز اصالً از این امکانـات بـراي تماشـاي    گو پاسخ درصد 6/17. کنند کم استفاده می خیلی
  .کنند فیلم استفاده نمی

هاي مورد عالقه بین  براي تماشاي فیلم DVD و CD ،ـ میزان استفاده از نوارهاي ویدئویی 3جدول
  )درصد(گویان پاسخ
  تهران  میزان تماشا
  6/11  خیلی زیاد

  7/30  زیاد
  1/27  کم

  4/12  خیلی کم
  6/17  اصالً

  6/0  پاسخ بی
  100  درصد  جمع

  960  فراوانی
 

  متوسط دفعات رفتن به سینما در سال .3
 2تـا   1 درصـد  1/24 .رونـد  اند که اصالً به سینما نمـی  یان گفتهگو پاسخ از درصد 5/39 
  . روند سال به سینما می بار و بیشتر در 5درصد  8/21بار و  4تا  3درصد  6/14بار، 
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  )درصد(یان گو پاسخـ متوسط دفعات رفتن به سینما در سال بین 4جدول
  تهران  متوسط دفعات

  5/39  اصالً
  1/24  یک تا دوبار
  6/14  سه تا چهار بار
  8/21  پنج بار و بیشتر

  100  درصد  جمع
  960  فراوانی

  
 )1388اسفند ( نظرسنجی تلفنی از مردم تهران

  مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: مجري
 
  متوسط زمان تماشاي تلویزیون در روز .1
سـاعت   2تـا   1انـد در هـر روز    اعالم کـرده  درصد 4/28یان یعنی معادل گو پاسخاکثر  

 بیـان را  سـاعت  3تـا   2کنند و در مراحل بعـد کمتـر از یـک سـاعت و      تلویزیون تماشا می
  .اند در این باره اظهارنظر نکرده درصد 3/0اینکه  اند، ضمن کرده

  
 ـ میزان تماشاي تلویزیون در روز 5جدول 

  درصد  فراوانی  )ساعت(میزان 
  6/9  103 صفر

 3/16  175  کمتر از یک

  4/28  304  2تا  1
  15  161 3تا  2
  7/12  136  4تا  3
  9/4  52  5تا  4
  9/4  52  6تا  5
  8/2  30  7تا  6
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 ـ میزان تماشاي تلویزیون در روز 5جدول ادامۀ 

  درصد  فراوانی  )ساعت(میزان 
 2/5  56  ساعت 7بیش از 

  3/0 3  بی پاسخ
 100 1072 جمع

 
   اي هاي تلویزیونی ماهواره میزان تماشاي شبکه .2
درصـد   5/12ساعت،  1کمتر از  درصد 7/12کنند،  اصالً ماهواره تماشا نمی درصد 6/55

 5تـا   4 درصـد  2/2سـاعت،   4تـا   3 درصـد  4/6ساعت،  3تا  2 درصد 1/6ساعت،  2 تا 1
سـاعت در روز مـاهواره تماشـا     7بـیش از   درصـد  2سـاعت و   6تا  5 درصد 5/1ساعت، 

   .کنند می
  ـ میزان تماشاي ماهواره در روز 6جدول 

  درصد  فراوانی میزان
  6/55 596 صفر

 7/12  136  کمتر از یک ساعت

  5/12  134  عتسا 2تا  1
  1/6  65  ساعت 3تا  2
  4/6  69  ساعت 4تا  3
 2/2  24  ساعت 5تا  4

  5/1  16  ساعت 6تا  5
  7/0  8  ساعت 7تا  6

  2  21  ساعت 7بیش از 
  3/0  3  بی پاسخ
 100 1072 جمع

 
  ویدئویی فیلم از میزان استفاده .3

ژوهش در یـک  پ ۀاز شهروندان نمون درصد 1/31بیانگر آن است که دست آمده  هنتایج ب
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 1 درصد 5/16ماه قبل از پیمایش اصالً فیلم یا سریالی از هیچ یک از مراکز تهیه نکرده، 
 10بـیش از   درصد 8/18حلقه و  10تا  5 درصد 8/14حلقه،  5تا  3 درصد 2/18  حلقه، 2تا 

  . اند حلقه فیلم یا سریال تهیه کرده
  ـ میزان استفاده فیلم ویدئویی7جدول 

  درصد  فراوانی )حلقه(میزان 
  1/31  333 صفر

 5/16  177  2تا  1

  2/18  195  5تا  3
  8/14  159  10تا  5

  8/18  201  10بیشتر از 
  7/0  7  پاسخ بی

 100 1065 جمع
 

  متوسط دفعات رفتن به سینما در سال .4
انـد و تنهـا حـدود     یـان در طـول سـال بـه سـینما نرفتـه      گو پاسخاز  درصد 9/46حدود 

انـد کـه نشـان از اقبـال کـم       بار بـه سـینما رفتـه    5تا  3 درصد 4/16و  بار 2تا  1 درصد  21
  .اند درصد نیز اظهارنظر نکرده7اینکه  یان به سینما دارد، ضمنگو پاسخ

  

 یان برحسب تعداد دفعات رفتن به سینما در یک سال گذشته گو پاسخـ توزیع  8جدول 

  درصد  فراوانی میزان
  9/46  503 صفر

 21  225  بار 2تا  1

  4/16  176  بار 5تا  3
  9/7  85  بار 10تا  5

  1/7  76  بار 10بیش از 
  7/0  7  پاسخ بی

 100 1072 جمع
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  هاي مختلف هاي گوناگون در سال اقبال به رسانه ۀمقایس ـ 9جدول 
  پیمایش

  
  میزان 
  محصوالت  مصرف

  اي فرهنگی رسانه

  3پیمایش   2پیمایش   1پیمایش 

  
  میزان تماشاي تلویزیون

تا  1بین : رصدد 46
ساعت در روز  3
 1095تا  365بین (

  )ساعت در سال
: درصد 54 -

کمتر از یک ساعت 
  در روز

تا  1از  :درصد 4/89
 6بیش از 

 4380تا  365(ساعت
  )ساعت در سال

کمتر از  درصد  :6/10
  یک ساعت

 3تا  1بین : درصد 4/43
  ساعت در روز

 6تا  3بین : درصد 5/22
  ساعت در روز

 7تا بیش از  1: درصد  73/ 9
  ساعت در روز

کمتر از یک : در صد 9/25
  ساعت

  
میزان تماشـاي 

  اي هاي ماهواره شبکه

  صفر :درصد 78
بیش از : درصد 22
ساعت در روز  1

 365بیش از (
  )ساعت در سال

  صفر: درصد 4/37
: درصد 6/62

  کمابیش

  صفر: درصد 6/55
 7تا بیش از  1 درصد 7/40

تا  365(ساعت در روز 
  )عت در سالسا 2555

میزان تمـاشـاي 
مجاز (هاي ویدئویی  فیلم

  )و غیرمجاز

  صفر :درصد 51
بیش از : درصد 18

ساعت در ماه  144
 1728بیش از (

  )ساعت در سال

  صفر: درصد 6/17
: درصد 8/81

  کمابیش

  صفر: درصد 1/31
 240تا  72بین : درصد 8/51

  ساعت در سال
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  هاي مختلف وناگون در سالهاي گ اقبال به رسانه ۀمقایس ـ 9جدول 
  پیمایش

  
  میزان 

  مصرف محصوالت 
  اي فرهنگی رسانه

  3پیمایش   2پیمایش   1پیمایش 

  صفر :درصد 76  میزان حضور در سینما
تا  24: درصد 13
  ساعت در سال 36

  صفر: درصد 5/39
 8تا  4: درصد 1/24

/ 1ساعت در سال
  نزدیک به صفر

تا  12  :درصد 6/14
  ساعت در سال 48
 20: درصد8/21

ساعت و بیشتر در 
  سال

  صفر: درصد 9/46حدود 
ساعت در  8تا  4: درصد 21

در (نزدیک به صفر / سال
:  درصد 67/ 9مجموع 

  )صفر
ساعت و  20: درصد 15

  بیشتر در سال

  
  تحلیل پیمایش اول

دهد بر اساس پیمایش اول، در میان کاربران، ترجیح  نشان می 9طور که جدول  همان .1
تماشـاي   )بتماشـاي تلویزیـون   ) الف: اي به این ترتیب است نگی ـ رسانه محصوالت فره

 .رفتن سینما )تتماشاي ماهواره  )پمحصوالت ویدئویی 

عالقگـی بـه ویـدئو     در مقایسه با میـزان کـم  ) درصد 76(عالقگی به سینما  میزان کم .2
 . برابر است 5/1حدود ) درصد 51(

بیشـتر  ) درصد 76(میزان نرفتن به سینما از ) درصد 78(کردن ماهواره نمیزان تماشا  .3
 .است

                                                
  .ساعت در نظر گرفته شده است 4معادل   وآمد، ساعت رفت 2با احتساب  ،هر بار سینما رفتن. 1
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  تحلیل پیمایش دوم
ــی   بر .1 ــوالت فرهنگ ــرجیح محص ــان ، ت ــایش دوم، در می ــاس پیم ــانه  اس ــ رس اي  ـ

تماشـاي محصـوالت    )بتماشـاي تلویزیـون    )الـف : کنندگان به این ترتیب اسـت  مصرف
 .رفتن سینما )تتماشاي ماهواره  )پویدئویی 

 . بیشتر و تقریباً دو برابر شده استمیزان اقبال به تلویزیون  .2

میزان اقبال به ماهواره افزایش چشمگیري یافته اسـت و میـزان تماشـاي تلویزیـون      .3
 . اندکی کاهش یافته است

) درصـد  4/37(از میزان تماشا نکردن مـاهواره  ) درصد 5/39(میزان نرفتن به سینما  .4
 .بیشتر شده است

قایسه بـا میـزان تماشـا نکـردن بـه ویـدئو       در م) درصد 5/39(میزان نرفتن به سینما  .5
 .برابر بود 5/1در پیمایش اول، نسبت این پدیده،  .دو برابر است )درصد 6/17(

 
  تحلیل پیمایش سوم

کنندگان، ترجیح اقبال به محصوالت فرهنگی  براساس پیمایش سوم، در میان مصرف .1
تماشـاي   )پ ؛ي ماهوارهتماشا )ب ؛تماشاي تلویزیون )الف: اي به این ترتیب است ـ رسانه

 .رفتن سینما )ت ؛محصوالت ویدئویی

 . میزان توجه به ماهواره افزایش چشمگیري یافته است .2

افزایش یافته و به بیش از دو برابر تماشـا   بسیار) درصد 9/67(میزان نرفتن به سینما  .3
  .رسیده است) درصد 1/31( نکردن ویدئو

  
  گیري  نتیجه
دهد در رقابت بین سینماي ایـران بـا    یمایشی نیز نشان میطور که نتایج مطالعات پ همان

تلویزیون، ماهواره و ویدئو، در دهۀ گذشته، روند گرایش به سه رقیـب سـینما در مجمـوع    
ایـن موضـوع   . درمجموع روندي نزولی داشـته اسـت   رفتن سینماو  روندي صعودي داشته
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وآمـد،   بلـیط، رفـت  (بـه سـینما   هاي رفـتن   ها و هزینه دالیل متعددي دارد از جمله دشواري
هـا   آن رسد براي مردم، خود فیلم دیدن موضوعیت دارد و نظر می همچنین به... ). تنقالت و

داننـد، امـا    حاضرند براي فیلم دیدن وقت صرف کنند و تماشاي فیلم را نـوعی تفـریح مـی   
تقیماً از مردم که مس 1یک مطالعه ۀنتیج. دانند براي این منظور رفتن به سینما را ضروري نمی

ها در شبکۀ ویـدئویی   هاي سینمایی از تلویزیون و توزیع فیلم پخش فیلمآیا «: پرسیده بودند
 از درصـد  9/80. کنـد  می تأییدهمین موضوع را » شود مردم کمتر به سینما بروند؟ باعث می

  . یان به این پرسش پاسخ مثبت داده بودندگو پاسخ
 رقابت بین سینماي ایران با تلویزیون، ماهواره و ویدئو با توجه به تحلیل ذکر شده دربارة

رسـد کـه سـینماي ایـران در دورة گـذار حساسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه اگـر             نظر می  به
اي کشور براي نجات آن تالش نکنند، سینماي  ریزان سینمایی و رسانه گذاران و برنامه سیاست

از مظاهر قدرت نرم کشورمان به شمار هاي فرهنگی و  ترین مزیت ایران، که یکی از برجسته
باشد، در  مؤثرهاي امنیتی کشور نیز  گذاري رود و حتی احتمال دارد در بسیاري از سیاست می

مدیریت امنیت باید باز عمل کنـد   کنونی،در جهان . جدي قرار خواهد گرفت معرض خطر
یکـی از ابزارهـاي    امنیت بـاز اسـت و    نه صرفاً از طریق تعامالت مرزي، چون امنیت امروز

توانـد در   سینماست و تصویرسازي پویـاي سـینما از ایـران مـی     دفع تهدیدات امنیتی، قطعاً
  . هاي غلط دربارة ایران را در بسیاري از کشورها اصالح کند بلندمدت بسیاري انگاره

گـذاري در ایـن    گذاران سینمایی باید به این مسئله توجه کنند که کمبود سرمایه سیاست
و  تـأثیر بـراي مثـال    ؛هاي بیشتري را به کشور تحمیل خواهد کـرد  ه در بلندمدت هزینهزمین
بـه ایـران مشـاهده     امریکاتوان در نگاه بخشی از مردم  ایران را می بارةسازي در انگاره ۀنتیج
هـا ایـــران را    ییامریکـا بیشـتر    ،2006ۀ گـالوپ در سـال   مؤسسبر اساس نظرسنجی »  کرد؛

در این نظرسنجی، بدون مشخص کردن نام کشـور  . دانستند می امریکان ترین دشــم بـزرگ
نام ببرند کـه    ها خواسته شده بود یک کشور را در هر نقطه از جهان، ییامریکامشخصی، از 

                                                
  .1387نظرسنجی تلفنی از مردم تهران دربارة اقبال به سینما، مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بهمن . 1



32 v  نهمشمارة دورة سوم، دهم، یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال  

 

نتیجـۀ نظرسـنجی نشـان داد    . شود محسوب می امریکاترین دشمن  امروز بزرگها  آن از نظر
سـت، در حـالی کـه    امریکاتـرین دشـمن    ایـران بـزرگ    ها، ییامریکا درصد 31که به اعتقاد 

ترین دشـمن   نیز چین را بزرگ درصد 10شمالی و  ةکر درصد 15عراق، ها  آن از درصد 22
تردیـد، سـازوکارهاي سیاسـی در زدودن     بـی  . (Totman, 2009: 51)» دانسـته بودنـد   امریکا
ثیر کمتـري  أتـ  ،ه بـا سـینما  هاي رایج در غرب دربارة کشورمان، در مقایسـ  ها و کلیشه انگاره
  . دارند

اي در کشـور بایـد بـه     ـ رسانه گذاري فرهنگی کرد رویکرد سیاست تأکیدهمچنین باید 
وگرنـه  شـود،  نسویی باشد که در رقابت سینما، تلویزیون، ماهواره، و ویدئو سینما تضعیف 

ایـن دو   ازیر ویدئویی در بلندمدت آسیب خواهند دید، ۀهم تلویزیون کشورمان و هم شبک
 کنندة مستقیم محصوالت سینما هستند و تضعیف سینما در بلندمـدت بـه تضـعیف    مصرف

  .نیز خواهد انجامیدها  آن
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