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بـدین منظـور   ي از سینما ایـران بـه دسـت دهـد؛     ا یجشنوارة فیلم فجر فرصتی است تا ارزیابی کل
 ودوگانـۀ  بیستساله و باالتر ساکن در مناطق  15از افراد  1388 در بهمن هزمان با برگزاري جشنوار هم

هـاي منـازل    انتخاب تلفن. شهر تهران یک بررسی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی انجام شده است
  . تن بوده است 1065مورد بررسی  ۀمسکونی تصادفی و نمون

گویان هدف خود را از شرکت در جشنواره  از پاسخ درصد 9/42دهد که  نتایج نظرسنجی نشان می
در «هـا   آن از درصـد  40اند و بـه نظـر    اعالم کرده» هایی که هنوز اکران عمومی نشده است دیدن فیلم«

  ».نیابندهایی نبودند که اجازة اکران و یا حضور در جشنواره  جشنوارة امسال فیلم
گویان تبلیغات فیلم را از عـواملی   از پاسخ درصد 1/57گویان موضوع فیلم و  از پاسخ درصد 3/86

  .مؤثرندها  در جذابیت فیلم باالییدانند که به میزان  می
  .شود و بالعکس شدت از تعداد دفعات به سینما رفتن کاسته می با افزایش سن به همچنین 
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  مقدمه
تکـراري  . شـود  هاي متعدد و متنوعی هرساله در گوشه و کنار جهان برگزار می جشنواره

. هـاي بعـدي هسـتند    مندان همواره منتظـر دوره  تازه که هرگز مانند قبل نیست و همۀ عالقه
بـه هـم   هاي مشـترك   جشنواره گردهمایی شاد و مفرحی است که طی آن هنرمندان با زمینه

رسند تا ضمن آشنایی با یکدیگر، در نشاطی فرهنگی، خستگی کار را از تن به در کننـد   می
نظـران   در معرض قضاوت صاحبها  آن به عالوه نتایج کار. و بینندة آثار تازة یکدیگر باشند

برگزاري این محافل در ارتقاي سطح انگیـزة هنرمنـدان تـأثیر بسـیار     . گیرد و عموم قرار می
سـازد و از   را از نظرها و جریانات هنري دیگر مطلع مـی ها  آن رودررو شدن هنرمندان. دارد

سـازند   ها، از این طریق جریانی فرهنگی ـ هنري مـی   سوي دیگر، متولیان برگزاري جشنواره
هاي پراکندة هنري، موجب رشـد و تعـالی آثـار     دهی مساعد و مناسب به حرکت با جهت و

  ).4: 1385دیگران، کاشانیان و (شوند  هنري می
حضـور    اجتمـاعی   در سراسـر حیـات    که  است  جامعه  هاي از واقعیت  یکی  فیلم  امروزه

) 1379(  جـاروي   عقیـدة   بـه . دهد می  آموزش  جامعه ياعضا به  و غیرمستقیم  مستقیم دارد و
هنـر    بـه   شـدن   تبـدیل   از زمـان   رسـانه   زیرا این ؛است  با فیلم  آموزش  امروز محصول  نسل

  .)65: 1382راد،  راود( است  را در بر گرفته  جهان  تاکنون
عدي و داراي آثار و کارکردهاي مختلـف و   فیلم و سینما که پدیده اي چندوجهی و چندب

فـیلم  . قوي برخوردار اسـت  هاي هنري، فرهنگی، و اجتماعی مهم و متفاوت است، از جنبه
ي و تولیـد  سـاز  فیلمه حساب می آید و صنعت محصول و کاالي فرهنگی و هنري ب اصوالً

هاي صنایع فرهنگی و هنري و شاید بتـوان گفـت    ترین بخش کاالهاي تصویري جزو اصلی
  ).6 :1386نژاد،  حسین(هاست  ترین آن تاثیرگذارترین و محوري

هـاي   پیـام . هاي متفاوتی مطرح اسـت  گذاري سینما به مثابۀ رسانه، تئوري دربارة سیاست
هاي انبوهی مانند مطبوعات، سینما، رادیـو و تلویزیـون    اصیلی که به وسیلۀ رسانهوبیش  کم

لـذا  ). 5: 1370اسـدي،  (سـازان و تـودة مـردم     رابطی هستند میان فرهنـگ  ،شوند منتشر می
هـا در   تا حد ممکن از ظرفیت این رسانه باشند کهاین  رد پیسازان  طبیعی است که فرهنگ

  . معه بهره ببرندراه اعتالي فرهنگ عمومی جا
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هاي خـاص دینـی،    البته دیدگاه مخالف این است که سینما نباید مستقالً به تولید اندیشه
هاي مطرح شده در جامعـه را بـه زبـان سـینما      سیاسی یا اجتماعی بپردازد، بلکه باید اندیشه
باشـند،  اشته وجه انگیزة تبلیغی د هیچ ها نباید به بیان کند؛ همچنین بر اساس این نظریه رسانه

هـایش   اي رستگار بود، رسانه مستقیم، در این صورت اگر جامعهچه تبلیغ مستقیم و چه غیر
کنند و اگر رستگار نبود، همان را بیان خواهد کـرد   هاي رستگارانه را منعکس می هم فعالیت

  ).42: 1370محمدي، (
آن تالش نرم  هاي فیلم در جهان بر نظر نخست استوار شده است که در عموم جشنواره

. ها با کیفیت و محتواي بـاال مـدنظر اسـت    براي هدایت سینما و سینماگران براي تولید فیلم
هـاي هـدایت سـینماي ایـران از     بزارالمللی فیلم فجر نیز یکی از کارآمـدترین ا  جشنوارة بین

این رویداد فرهنگی ـ هنري در میان اهالی سـینما چنـان نفـوذ و     . گذشته تاکنون بوده است
. اعتنـا باشـد   توانـد بـه آن بـی    زي کشور نمیسا فیلماعتباري دارد که هیچ جریانی در عرصۀ 

کنـد و   بخشی از این نفوذ و اعتبار زاییدة نیاز معنوي است که اهـالی سـینما را دلگـرم مـی    
بسـیاري  . شـود  جشنواره کانون ارزیابی تالش سینماگران و پشتوانۀ ارزشمندي محسوب می

داننـد و   نواره را محملی براي مداقّـه و تأمـل جـدي دربـارة آثارشـان مـی      جش  زانسا فیلماز 
آیـد تـا    از طرفـی فرصـتی پـیش مـی      اي دارد؛ حضور در جشنواره برایشان بازدهی دوگانـه 

نقـایص   ،با توجه بـه آراي ایـن گـروه    ،زانسا فیلمها را ببینند و  فیلم  نظر تماشاگران صاحب
جایگـاه    هـا،  ارزیابی جشنواره و منتقـدان از فـیلم    گر،کارشان را برطرف کنند و از سوي دی
  . کند مشخص میها  آن نسبی آثار سینمایی را براي سازندگان

زي را بایـد در اهمیـت و اعتبـار جـوایزي     سـا  فـیلم تأثیرات دیگر جشـنواره در جریـان   
ر واقع د. شود زان برگزیده اهدا میسا فیلمها و  وجو کرد که به عناوین مختلف به فیلم جست
کننـدة جشـنواره را، بـا گـزینش      انـد نقـش هـدایت    گذاران سینما همـواره کوشـیده   سیاست
شـده را  تأییدایفا کننـد و از ایـن راه الگوهـاي     ه،هاي سینماي ایران در پایان هر دور بهترین
بـه پشـتوانۀ     هاي متعـدد برگـزاري جشـنواره،    طی دوره. این هنر مشخص کنند فعاالنبراي 

سـویی   رو داشته است و ضمن هم ینماي ایران همواره مسیر خاصی را پیشچنین روشی، س
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با شرایط سیاسی کشور و رعایت شئون اعتقادي، توانسته اسـت جایگـاهی هـم در عرصـۀ     
براي رسیدن به ایـن هـدف، سـینماگران نـاگزیر بایـد      . سینماي جهان براي خود فراهم کند

تاکنون بیشتر  د و حد و مرز این مالحظات هاي خود قرار دهن مالحظاتی را سرلوحۀ فعالیت
: 1381جـو،   صـلح (هاي برتر مشـخص شـده اسـت     از طریق جشنواره و شیوة گزینش فیلم

  ).20ـ  19
در هفت سینماي تهران برگزار شد و  1361بهمن  22تا  12اولین جشنوارة فیلم فجر از 

به تبلیغات منفی امپریالیسـم  گویی  المللی براي پاسخ عمدتاً برپایی این جشنواره به شکل بین
این جشـنواره در  . کرد خبري بود که انقالب ایران را مخالف هرگونه رشد هنري معرفی می

سـینماي ایتالیـا از نئورئالیسـم تـا     «، »انداز سینماي کوبا چشم«، »مسابقه«هاي گوناگون  بخش
» بخـش ویـژه  «، و »سینماي انقالب اسالمی«، »پوستان در سینما پوستان و سیاه سرخ«، »امروز

  .برگزار شد
به جز ایران، کشورهاي رومانی، چین، جمهوري دموکراتیک عربی صحرا، سـوریه، کـرة   
شمالی، شوروي، استرالیا، کوبا، مجارستان، ژاپن، آلمان شرقی، ترکیـه، لهسـتان، بلغارسـتان،    

ه اي بلنـد و کوتـا  ه ایتالیا، الجزایر، پاکستان، چکسلواکی، و اسپانیا نیز در بخش مسابقه، فیلم
  .منتخب خود را به نمایش گذاشتند

  
  بیان موضوع

ین موهشـت  بیسـت برگزاري دائم و مستمر جشنوارة فجر، که در بهمن ماه سـال گذشـته   
مندان فیلم و سـینما، کـه اغلـب در     آن برگزار شد، موجب شده است جمعی از عالقه ةدور

ا ندارند، به سوي ایـن مراکـز کشـیده    طول سال به دالیلی امکان تماشاي فیلم در سینماها ر
آگـاهی از  . شوند تا نخسـتین اکـران سـینماگران داخلـی و بعضـاً خـارجی را تماشـا کننـد        

توانـد   و نخبگان سـینما مـی   فعاالن کارشناسانۀهاي  هاي این مجموعه در کنار دیدگاه دیدگاه
همـین منظـور یـک    به . هاي مؤثر در بهبود کمی و کیفی برگزاري جشنواره باشد یکی از راه

  . بررسی پیمایشی براي ارزیابی میزان اقبال مردم تهران به جشنوارة فیلم فجر انجام شد
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بندي نظـر مـردم تهـران دربـارة سـینماي ایـران        آوري و جمع این بررسی با هدف جمع
باتوجه به متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیالت و نوع فعالیت و نیـز عملکـرد جشـنوارة    

جام شده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی بوده که میزان اقبال مردم تهران به ان فیلم فجر
  سینما و جشنوارة فیلم فجر چقدر است؟
  :ند ازا سؤاالت اصلی در این پژوهش عبارت

  روند؟ مردم تهران معموالً چند بار در طول سال به سینما می .1
  هایی گرایش دارند؟ مردم تهران معموالً به چه نوع فیلم .2
  ارزیابی مردم تهران دربارة امور اجرایی جشنواره چیست؟ .3
  شود چیست؟ ارزیابی مردم تهران از عواملی که باعث جذابیت فیلم می .4
  پسندند؟ زي میسا فیلممردم تهران بیشتر چه موضوعاتی را براي  .5
  زي چه کشورهایی عالقه دارند؟سا فیلممردم تهران بیشتر به سبک  .6
ة فـیلم فجـر امسـال، در مقایسـه بـا سـال گذشـته،        نوارجشـ ارزیابی مردم تهران از  .7

  چیست؟
 

  پیشینۀ جشنوارة فجر
  1357ها پیش از سال  نماي عمومی جشنواره) الف

هـایی کـه از    جشـنواره . برگـزار شـدند   1330ها در ایران در میانـۀ دهـۀ    اولین جشنواره
بـه   و بیشـتر  د و در مدت زمانی کوتاهگرفتن گردآوري و نمایش چند فیلم خارجی شکل می

ایـن  . شـدند  سینمادارها و واردکنندگان فیلم و یا چند دفتر پخش فیلم برگـزار مـی   کوشش
دار و پیوسته نبودند و نوعی فعالیت ذوقی در کنـار کـار اصـلی بـه شـمار       ها دنباله جشنواره

ها هم نوعی  سینما از خارج، این جشنواره صنعت ورود علتشاید بتوان گفت به . آمدند می
هـا   آن هاي فیلم خارجی بودند و اتفاق چندان خاصـی هـم در  »فستیوال«و تقلید از  حرکت

بـدون    هـایی خـاص بـا زبـان اصـلی،      افتاد و شاید فقط فرصتی بود براي نمـایش فـیلم   نمی
  . سانسور و البته براي افرادي خاص

) 1354( فرهنـگ سـینماي ایـران   حمید شجاعی، محقق و پژوهشـگر سـینما، در کتـاب    
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این فستیوال که بـه کوشـش   . ذکر کرده است 1329ري اولین فستیوال فیلم را در سال برگزا
و از اولین منتقدان جدي سـینماي ایـران، برگـزار شـد      پیک سینماطغرل افشار، مدیر مجلۀ 

  مجارسـتان، چکسـلواکی، هنـد،    ، شـوروي،  امریکـا  هاي انگلسـتان، ایتالیـا،    اي از فیلم گزیده
و چهـار  ) 1333(هاي خود گنجانده بود و گویا تـا چهـار سـال     برنامه فرانسه و آلمان را در

  .جز اندکی، از بین رفته است ،دوره ادامه داشت و اطالعات مربوط به آن
ترین جشنوارة فیلم ایران یعنی جشنوارة جهـانی فـیلم رشـد،     در این میان باید از قدیمی

اما ایـن   ادامه داده است،  فعالیتون به خود را آغاز کرده و تاکن کار 1342نام برد که از سال 
در  اي تخصصـی  جشنوارهجشنواره هرگز نتوانست اهمیت درخور خود را به دست آورد و 

این جشنواره یگانه جشـنوارة پیوسـته   . وزارت آموزش و پرورش باقی مانده است ةمحدود
  . هاي پیش و پس از انقالب است در سال

، سه جشنوارة مهم، آن هم بـا حمایـت   1357سال  هاي بعد، در طول یک دهه تا در سال
 د کارآشنا طراحی شدند و شکل گرفـت نهادهاي وابسته به دولت با سرپرستی و هدایت افرا

جشـنوارة سـپاس، جشـنوارة     یعنـی هاي فیلم تا پیش از انقالب بـود؛   ترین جشنواره که مهم
  .کودکان و جشنوارة جهانی فیلم تهران

هـاي ایرانـی بـود کـه      ویـژة مسـابقۀ فـیلم   ) جشـنوارة سـپاس  (ها  نخستین این جشنواره
. تـري شـد   درآمد جشنوارة بزرگ گسترش یافت و پیش استقبال و تأثیرش، علتسرعت به  به

ها در پنج رشـته   برگزار شد که طی آن بهترین 1348سپاس در سال  ةنخستین دورة جشنوار
هـا بـر    ورة دوم گـزینش بهتـرین  از سوي مردم و از طریق مطبوعات برگزیده شدند، اما از د

یافتنـد کـه در کنـار هـم ارزشـیابی       هاي ایرانی مجال می هاي داوري بود و فیلم هیئتعهدة 
سپاس ضرورتی بود که براي تقویت سینماي بهتر فارسـی و ارج   ةاندازي جشنوار راه. شوند

د را در آن رقـابتی جـاي خـو    اي مثابۀ جشنواره نهادن به سینماگران ایرانی شکل گرفت و به
  . دوران باز کرده بود
 1351اش در سـال   تر جشنوارة جهانی فیلم تهران بـود کـه نخسـتین دوره    جشنوارة مهم

اي طـراز   شـش جشـنوارة مسـابقه    وشد جز اي که در آن زمان گفته می جشنواره. برگزار شد
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  . خته استکنندگان فیلم آن را به رسمیت شنا المللی است و فدراسیون جهانی تهیه اول بین
  :دلیل برگزاري این جشنواره بدین شرح اعالم شده بود

ها که از خصایص بـارز روحـی ایرانـی     دوستی و کمک به تفاهم انسان ترغیب انسان .1
  .است
هـا در راه   باال رفتن سطح معلومات سینمایی جامعه امروز ایرانی کـه از تمـام جنبـه    .2

 . دارد هاي بلندي برمی سازندگی گام

هـاي برگزیـدة دیگـر کشـورها کـه دگرگـونی        اي ایرانی در کنار فـیلم ه نمایش فیلم .3
 ).6: 1381  درستکار،(مطلوبی در کار سینما و دوستداران هنر هفتم پدید خواهد آورد 

هدف از برگزاري جشـنواره عرضـه کـردن و شناسـاندن     «: در دورة دوم اعالم کردند که
ر هنر سینما، کمک بـه تفـاهم میـان    دوستی د هاي با ارزش شرق و غرب، ترغیب انسان فیلم
هـا و مسـائل    اي براي تبادل عقاید و آراي سازنده دربـارة جنبـه   ها، فراهم آوردن زمینه ملت

  » .المللی است زي معاصر، و تسهیل مبادلۀ فیلم در یک سطح بینسا فیلممختلف 
هـاي   المللـی فـیلم   فسـتیوال بـین  «جشنوارة کودکان بود که عنوان   سومین جشنوارة مهم

، 1350برگـزار شـد و تـا سـال      1345اش در سال  داشت و اولین دوره» کودکان و نوجوانان
به بعد به شکل گردشی بـه   1351مکان برگزاري آن در تهران بود، اما از دورة هفتم در سال 

  ).6ـ  5: همان(هاي بعد در چند شهر دیگر نیز برگزار شد  ها هم رفت و در دوره شهرستان
  
  1357ها پس از سال  ومی جشنوارهنماي عم) ب

اي در دو دهۀ اخیـر بـه    هاي جشنواره کلی شاید بتوان گفت که عمده فعالیت یدر نگاه
ریـزي،   برنامـه هـا   آن هاي پیش از انقالب اسالمی و با نگـاهی بـه   هاي سال تأثیر از جشنواره

نـی سـینماي   هـاي بیرو  هـا و توفیـق   طراحی و اجرا شدند و چه بسا به دلیل گسترش ارتباط
کـم در دو مـورد و    و دسـت ) 7: همـان (در واقع به نوعی تکثیر یافتند ها  آن ایران، برخی از

صـاحب اعتبـار و نـام     هاي ایرانـیِ  و لذا جشنواره. هایی نصیب کشور شد طور کلی توفیق به
هـاي   المللـی فـیلم   المللی فیلم فجر و جشنوارة بـین  گذاري شدند؛ از جمله جشنوارة بین پایه
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هاي اخیر افزایش یافتـه، امـا اعتبـار     هاي جشنواره در سال تعداد عنوان. کودکان و نوجوانان
  . دو جشنوارة یاد شده بوده است اصلی و بیرونی از آنِ

اش رسـمیت   بـا برگـزاري نخسـتین دوره    1361المللی فیلم فجر در سـال   جشنوارة بین
جشـنوارة فـیلم، ماننـد جشـنوارة      ، البتـه یکـی دو  1361تا  1357هاي  در فاصلۀ سال. یافت

جشـنوارة  . میالد، برگزار شده بود، اما جشنوارة اصلی که ادامه هم یافت جشنوارة فجر بـود 
اي  مشی مشخص و گروه فکـري ویـژه   ، الاقل تا ده دوره با افتتاحسال  نخستین فیلم فجر از

ایـران ضـرورت   گردانده شد؛ گروهی که پس از انقالب به قصد بازسازي و احیاي سینماي 
برگزاري آن را دریافتند و بر آن همت گماردند و از طریق برگـزاري جشـنواره بـه تولـد و     

  ).9ـ  8: همان(رشد سینماي نوي مورد نظرشان یاري رساندند 
  

  روش پژوهش
این پیمایش به صورت نظرسنجی تلفنی از مردم تهـران دربـارة میـزان توجـه آنـان بـه       

زمان با برگزاري این جشـنواره   و هم 1388فیلم فجر در بهمن  سینماي ایران و نیز جشنوارة
با جامعۀ ) 13/10/88 و 12/10/88، 11/10/88شنبه مورخ  سه و شنبه شنبه، دو روزهاي یک(

  . شهر تهران انجام شد ودوگانۀ بیستسال و باالتر ساکن در مناطق  15آماري افراد 
در  ،) =p=q       و =0.25S2= pq(در این تحقیق با فرض حـداکثر واریـانس در نمونـه    

حجـم نمونـه از فرمـول کـوکران      درصـد  3و خطـاي پـذیرفتنی    درصـد  95سطح اطمینان 

)
222

22

stnd
sntn

+
  .محاسبه شده است) =

سـال و بـاالتر سـاکن شـهر      15تـن از افـراد    1065نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش 
شـماره تلفـن منـازل مسـکونی در      1065تعـداد  : خاب شدندتهران بود که بدین صورت انت

هـاي شـهر تهـران،     تصادفی از بین بانک اطالعاتی کـل شـماره تلفـن   ودوگانه  بیستمناطق 
ها در خانه حضور دارنـد   گیري و پس از برقراري تماس تلفنی در ساعاتی که خانواده نمونه

  . صورت تصادفی مصاحبه شد ، با یکی از اعضاي آن خانواده به)بعدازظهر 7:30تا  4(

١  
٢  
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اي  منظـور طراحـی پرسشـنامه، پـس از مطالعـات ابتـدایی، مصـاحبه        در این پژوهش به
دربارة رابطۀ مردم و سینما و نیز جشنوارة فجر از طریق گروه سینما و تلویزیون  1عمیق نیمه

سان حوزة پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با منتقدان، نویسندگان، کارگردانان، و کارشنا
  .ها در طراحی پرسشنامه به کار گرفته شد سینما انجام و حاصل این مصاحبه

  
  نتایج پژوهش 
 گویان سیماي پاسخ

گویان به لحاظ جنس، سن، سطح تحصـیالت، شـغل، وضـعیت تأهـل، و      سیماي پاسخ
  :منطقۀ سکونت به شرح زیر بوده است

 526( درصـد  5/49د و گویان مـر  از پاسخ) تن 537( درصد 5/50در مجموع  :جنس •
  .اند زن بوده) تن

در گـروه   درصد 2/30 سال، 19تا  15گویان در گروه سنی  از پاسخ درصد 1/9 :سن •
در گروه سـنی   درصد 4/16سال،  39تا  30در گروه سنی  درصد 8/26سال،  29تا  20سنی 

 .اند سال و باالتر قرار داشته 50در گروه سنی  درصد 5/17سال،  49تا  40

سـواد و یـا داراي تحصـیالت ابتـدایی،      گویـان بـی   از پاسـخ  درصد 5/8 :تتحصیال •
داراي تحصیالت دیپلم و  درصد 5/35داراي تحصیالت راهنمایی و دبیرستان،  درصد 7/15

  .اند نیز داراي تحصیالت عالی بوده درصد 3/40دانشگاهی و  پیش
ــت • ــوع فعالی ــخ درصــد 6/6 :ن ــان دانــش از پاس ــوز،  گوی شــجو، دان درصــد 2/7آم

 درصـد  8/7کارمنـد بخـش دولتـی،     درصد 7/8بازنشسته،  درصد 5/4دار،  خانه درصد 8/26

داراي شـغل فرهنگـی،    درصـد  7/2داراي شـغل آزاد،   درصد 8/24کارمند بخش غیردولتی، 
  .اند ها مشغول بوده نیز به سایر فعالیت درصد 3/7بیکار و  درصد 4/3

 .اند متأهل بوده درصد 70و  گویان مجرد از پاسخ درصد 30 :وضعیت تأهل •

                                                
از عبـداهللا  » هاي فعاالن و منتقدان سینمایی کشور دربـارة بیسـت و هشـتمین جشـنوارة فـیلم فجـر       بررسی دیدگاه«نتایج این مصاحبه در مقالۀ . 1

  .بیچرانلو و محمد حسین ساعی در همین شماره درج شده است



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

 

 6ساکن منطقۀ ها  آن از درصد 6/8گویان یعنی  بیشترین تعداد پاسخ :منطقه سکونت •
کمتـرین  . سـکونت داشـتند   3در منطقـۀ   درصد 2/7و  2در منطقۀ  درصد 4/7. تهران بودند
 .بود درصد 3/1با  19و  9گویان نیز متعلق به منطقۀ  تعداد پاسخ

  
  هاي پژوهش یافته

  گویان یزان اقبال به سینما در بین پاسخم .1
 درصد 5/55سؤالی دربارة تعداد دفعات رفتن به سینما در یک سال گذشته، به  پاسخدر 

از آنـان در   درصـد  8/20انـد و   به سینما نرفتـه » اصالً«مردم شهر تهران در یک سال گذشته 
و » پنج تا ده بـار « درصد 9/6، »سه تا پنج بار« درصد 9/10، »یک تا دو بار«یک سال گذشته 

گویـان در   چهـارم پاسـخ   تقریبـاً سـه   ،بنابراین. اند به سینما رفته» ده تا بیست بار« درصد 8/5
  .اند کمتر از دو بار به سینما رفته طول یک سال قبل از اجراي پژوهش،

  

  
  

 هاي ایرانی و خارجی گویان از مقایسۀ فیلم ارزیابی پاسخ .2

اند کـه   گویان اظهار داشته از پاسخ درصد 9/48یرانی و خارجی، هاي ا دربارة مقایسۀ فیلم
در مجمـوع  «انـد کـه    بیـان کـرده   درصـد  7/28و » هاي ایرانـی بهتـر اسـت    در مجموع فیلم«

با توجـه بـه هـر فـیلم متفـاوت      «اند که  نیز گفته درصد 9/18. »هاي خارجی بهتر است فیلم
  .اند اکتفا کرده» ندارم نظري«گویان هم به ذکر  از پاسخ درصد 5/3. »است
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 هاي کشورهاي مختلف  گویان به فیلم پاسخ ۀمیزان عالق .3

 درصـد  7/47هاي چه کشـورهایی عالقـه دارنـد،     گویان بیشتر به فیلم دربارة اینکه پاسخ

را ) ییامریکـا (هـاي هـالیوودي    فـیلم  درصـد  5/25هـاي ایرانـی و    گویان بیشـتر فـیلم   پاسخ
اظهـار   درصـد  3/5اند که با توجه بـه هـر فـیلم فـرق دارد، و      هگفت درصد 2/13. پسندند می

و ...) اي و ژاپنـی، کـره  (هـاي آسـیاي شـرقی     فـیلم  درصـد  7/3هاي هندي،  اند که فیلم کرده
را بیشـتر  ...) ي التـین و امریکـا اروپایی، ترکی، عربـی،  (هاي سایر کشورها  فیلم درصد 2/2

  .»نظري ندارم«که اند  گویان گفته پاسخ درصد 5/2. دوست دارند
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 گویان براي انتخاب فیلم پاسخ  موضوعات مورد عالقۀ .4

هایی با چـه موضـوعاتی هسـتند،     مند به دیدن فیلم گویان بیشتر عالقه دربارة اینکه پاسخ
بـیش از سـایر   ) خـانوادگی (هـاي درام   انـد کـه بـه فـیلم     گویـان گفتـه   از پاسخ درصد 7/44

هـاي   بـه فـیلم   درصد 4/16، )طنز(هاي کمدي  به فیلم درصد 1/18. مندند موضوعات عالقه
همچنـین  . هـاي تـاریخی عالقـۀ بیشـتري داشـتند      بـه فـیلم   درصـد  8/7و ) پلیسـی (اکشن 

هـاي   بـه فـیلم   درصـد  2/2هاي معنـاگرا،   به فیلم درصد 7/2هاي تخیلی،  به فیلم درصد 4/3
و نوجـوان بیشـتر   هـاي کـودك    بـه فـیلم   درصد 7/0هاي جنگی و  به فیلم درصد 8/0دینی، 
از  درصــد 7/1. نیــز موضـوعات دیگـري را مطـرح کردنـد     درصـد  3/1. منـد بودنـد   عالقـه 
  .اند گویان نیز نظري نداشته پاسخ

  
  

  آگاهی از زمان برگزاري جشنوارة فیلم فجر .5
از  درصـد  1/51گویـان از زمـان برگـزاري جشـنوارة فـیلم فجـر،        دربـارة اطـالع پاسـخ   

گویـان از   پاسـخ  درصـد  9/32ي فیلم فجر امسال اطالع نداشتند، گویان از زمان برگزار پاسخ
رغـم ادعـاي دانسـتن     درصد نیـز بـه  4/15زمان برگزاري جشنوارة فیلم فجر اشاره داشتند و 

  .زمان برگزاري جشنواره، از آن اطالع نداشتند



  v 125 ...سی اقبال مردم شهر تهران به سینما و برر

 

سوم مـردم تهـران    ترین حالت، حداکثر یک دهد که در بهترین و کلی این نتیجه نشان می
  .کنند قایع و اخبار سینمایی کشور را پیگیري و تعقیب میو

  
  

 
 در جشنوارة فیلم فجرها  آن گویان و اعضاي خانوادة میزان شرکت پاسخ .6

شـان در   گویان یـا عضـوي از اعضـاي خـانواده     در پاسخ به این سؤال که آیا خود پاسخ
گفتند که خـود یـا   گویان  از پاسخ درصد 3/82جشنواره شرکت کرده یا قصد شرکت دارند، 

هاي فیلم فجر امسال شرکت نکـرده و نخواهـد    شان در جشنواره شخصی از اعضاي خانواده
» معلوم نیسـت «به ذکر  درصد 3/5اند و  گفتند که در جشنواره شرکت کرده درصد 4/7کرد، 

  .بسنده کردند
اي ماننـد   هاي تهرانی با مقولـه  خانواده درصد 5/7دهد که تنها حدود  این نتیجه نشان می

  .کنند جشنوارة فیلم فجر ارتباط مستقیم و مؤثري برقرار می
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 گویان از شرکت در جشنوارة فیلم فجر هدف پاسخ .7

اند خواسته شد هدف خـود را از   گویانی که در جشنوارة فیلم فجر شرکت کرده از پاسخ
ایی که هنوز ه دیدن فیلم«هدف خود را ها  آن از درصد 9/42. شرکت در جشنواره بیان کنند

تفـرج  « درصد 9/14، »احتمال دیدار با اهالی سینما« درصد 9/17، »اکران عمومی نشده است
فعالیت تخصصـی در حـوزة    علتبه « درصد 9/11، »و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت

» هـا در فضـاي پرشـور و پرهیجـان جشـنواره      دیدن فـیلم « درصد 2/1و » سینما و مشابه آن
نیـز بـه ذکـر     درصـد  1/7. انـد  اهـداف دیگـري را بیـان کـرده     درصـد  8/4 اند و اعالم کرده

  .اکتفا کردند» دانم نمی«
کنندگان جشنوارة فیلم فجـر بـا    درصد شرکت 10دهد که تنها حدود  این نتیجه نشان می

کنند و حتی تعداد کسانی که صرفاً  اهداف تخصصی و فنی در این جشنواره حضور پیدا می
ند؛ که این مهـم بایـد   بیشتر اند از این گروه جشنواره حضور پیدا کرده براي سرگرمی در این

نظر قرار گیرد گذاري در سیاست هاي جشنواره مد.  
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  هاي اجرایی جشنواره گویان از بخش میزان رضایت پاسخ .8
انـد، دربـارة میـزان     گویانی که در جشنوارة فیلم فجر شرکت کرده در این بخش از پاسخ

  :اي اجرایی جشنواره پرسیده شد که این نتایج به دست آمده رضایتشان از بخش
  

  رسانی مناسب جشنواره رضایت از اطالع •
رسـانی   اند از وضـعیت اطـالع   گویانی که در جشنواره شرکت کرده از پاسخ درصد 8/54

نیـز بـه گفـتن     درصـد  8/6. ناراضـی بودنـد   درصد 4/38جشنوارة امسال رضایت داشتند و 
  .کردنداکتفا » نظري ندارم«

  
  

   جشنواره تگویان از سایت و امکان خرید الکترونیک بلی رضایت پاسخ •
 درصـد  9/23گویان دربارة استفاده از سایت جشنواره نظري نداشتند،  از پاسخ درصد 62

  .ناراضی بودند درصد 1/14راضی و 
 اند، جالب توجه کنندگانی که از امکانات سایت هیچ اطالعی نداشته درصد باالي شرکت

  .است
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  هاي پخش فیلم رضایت از امکانات و تسهیالت سالن •
انـد، از امکانـات و تسـهیالت     گویانی که در جشنواره شـرکت کـرده   پاسخ از درصد 70
. نیز نظري نداشـتند  درصد 3/14. ناراضی بودند درصد 7/15هاي پخش فیلم راضی و  سالن

  .دهد واره نشان میکنندگان را از امکانات جشن که این امر رضایت نسبی شرکت

  
  
  )ها دوري و نزدیکی سالن(رضایت از دسترس به سینماها  •

انـد از دسـترس بـه     گویانی که در جشنوارة فیلم فجر شرکت کـرده  از پاسخ درصد 7/84
از  درصـد  8/2انـد و   ناراضی بوده درصد 5/12راضی و ) ها دوري و نزدیکی سالن(سینماها 
کننـدگان   میـزان رضـایت نسـبتاً بـاالي شـرکت     . انـد  اسـتفاده کـرده  » نظـري نـدارم  «عبارت 

  .ها در این جشنواره بوده است دهندة فیلم هاي نمایش دهندة مکان مناسب سالن نشان
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  مقایسۀ جشنوارة امسال با سال گذشته •
گویانی که در جشنواره شرکت کرده بودند، پرسیده شده که جشنوارة فیلم فجـر   از پاسخ

از  درصـد  4/25. کننـد  با جشنوارة سال گذشـته، چگونـه ارزیـابی مـی    امسال را، در مقایسه 
اند، جشنوارة امسال را بهتـر از پارسـال    گویانی که در جشنوارة فیلم فجر شرکت کرده پاسخ
اند  گفته درصد 9/9دانستند و  جشنوارة پارسال را بهتر از امسال می درصد 9/23دانستند،  می

اند که در  گویان نیز گفته از پاسخ درصد 5/15. اند نداشتهکه جشنوارة امسال و پارسال فرقی 
بسـنده  » نظـري نـدارم  «بـه گفـتن    درصد 4/25همچنین . اند پارسال شرکت نکرده ةجشنوار
  .کردند

کننـدگان تفـاوت    دهد که از دید عمـوم شـرکت   دست آمده در مجموع نشان می نتایج به
  .وجود نداشته است 1387 جشنوارة سال 1388معناداري بین جشنوارة فیلم سال 

  

  
  

  عوامل تأثیرگذار در جذابیت یک فیلم .9
گویان دربارة تأثیر برخی عوامل در جذابیت فیلم پرسیده شد، که نتایج زیـر بـه    از پاسخ
  :دست آمد
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  موضوع فیلم •
به میـزان کـم در    درصد 6/9گویان موضوع فیلم را به میزان زیاد و  از پاسخ درصد 3/86

تـاثیري در   اصـالً معتقدنـد کـه موضـوع فـیلم      درصـد  7/2دانند و  ؤثر میها م جذابیت فیلم
  .نیز در این باره نظري نداشتند درصد 4/1. جذابیت آن ندارد

  

  
  

  کارگردان فیلم •
گویـان تـأثیر کـارگردان فـیلم را در جـذابیت یـک فـیلم زیـاد و          از پاسـخ  درصد 2/79

کارگردان فیلم را در جـذابیت فـیلم    اصالً درصد 6/2دانند و  تأثیر آن را کم می درصد 6/15
  .اکتفا کردند» نظري ندارم«نیز به ذکر عبارت  درصد 6/2. دانند مؤثر نمی
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  بازیگران فیلم •
به  درصد 2/18گویان، بازیگران فیلم به میزان زیاد و به نظر  از پاسخ درصد 9/77به نظر 

. داننـد  زیگران را مـؤثر نمـی  بـا  اصـالً  درصـد  6/2شوند و  میزان کم باعث جذابیت فیلم می
  .نیز نظري نداشتند درصد 3/1

  
  

  تبلیغات فیلم •
تا حـد کمـی در    درصد 1/35گویان تبلیغات فیلم را تا حد زیاد و  از پاسخ درصد 1/57

ها تأثیرگذار  فیلم  در جذابیت اصالًتبلیغات فیلم را  درصد 5/6دانند و  جذابیت فیلم مؤثر می
  .بسنده کردند» نظري ندارم«به ذکر عبارت  نیز درصد 3/1. دانند نمی
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  هاي فیلم حاشیه •
هاي فیلم بـه میـزان زیـادي در جـذابیت فـیلم تـأثیر        گویان حاشیه از پاسخ درصد 1/35
درصـد  3/14ها تـا حـد کمـی تأثیرگـذار اسـت و       این حاشیه درصد 6/41به نظر . گذارد می

  .نظري نداشتند نیز درصد 1/9. دانند مؤثر نمی اصالًها را  حاشیه
  

  
  

دهـد کـه    نشان مـی  گویان به چهار سؤال باال هاي پاسخ آمده از پاسخ درصدهاي به دست
کنند  گران سینما در تهران مخاطبان فعالی بوده، با آگاهی فیلمی را انتخاب و تماشا میاتماش

گردان و دهد که عواملی ماننـد کـار   این نتایج نشان می. روند یا به تماشاي فیلم دیگري نمی
بازیگر اگرچه اهمیت بسیاري در انتخاب فیلم از سوي مردم دارد، ولـی میـزان تأثیرگـذاري    

 فعـاالن تر است که این امـر بایـد مـدنظر     اي مانند موضوع فیلم در بین مردم بااهمیت مقوله
  .سینما در جذب مخاطبان قرار گیرد

  
  وهشتم تبیس ةها در جشنوار موضوع اجازة اکران یا حضور برخی فیلم .10

اند که اجازة اکران و  هایی نبوده گویان در جشنوارة امسال فیلم از پاسخ درصد 40به نظر 
نیز نظري  درصد 4/35. اند با این نظر مخالف درصد 6/24یا حضور در جشنواره را نیابند و 

  .نداشتند



  v 133 ...سی اقبال مردم شهر تهران به سینما و برر

 

  

  
  

 سن  گویان به تفکیک متغیر میزان اقبال شهروندان تهرانی به سینما در بین پاسخ .11

بـیش از  ) درصـد  6/80(سال به باال  50دهد که افراد  نشان می 1نتایج مندرج در جدول 
انـد کـه    کمتر از دیگران عنوان کرده) درصد7/22( سال19تا  15هاي سنی و افراد  سایر گروه

بـیش از سـایر   ) درصد9/10( سال20تا  29افراد . اند  به سینما نرفته اصالًسال گذشته  در یک
سال  اند که در یک کمتر از دیگران عنوان کرده) درصد2/2(سال به باال  50سنی و  هاي گروه

  . اند گذشته ده تا بیست بار به سینما رفته
هـاي مشـاهده شـده بـین نظـر افـراد در        نیز بیانگر آن است که تفاوت 2xآزمون آماري 

یر بـه جامعـۀ   پـذ  دار بوده و تعمیم معنی درصد 95هاي مختلف سنی در سطح اطمینان  گروه
  . آماري است

دهد که جهت ارتبـاط بـین دو متغیـر معکـوس اسـت؛ بـه        سامرز هم نشان می dمعیار 
شـود و   گویـان کاسـته مـی    عبارت دیگر با افزایش سن از تعداد دفعات سینما رفـتن پاسـخ  

 فعـاالن بالعکس؛ اگرچه بیشتر سینما رفتن جوانان امري طبیعی است، ولی این مطلب بـراي  
توانـد   ر تولید محتوا و حتی شبکۀ توزیع باید مدنظر قرار گیرد که چه عـواملی مـی  سینما د

هـا تـن    سال را بیشترکند؛ زیرا این گـروه شـامل میلیـون    30میزان حضور اندك افراد باالي 
  .شود جمعیت می
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  )درصد(به تفکیک سن  گویان اقبال به سینما در بین پاسخـ میزان 1جدول 
  سن

  دفعات
  ارفتن به سینم

  40ـ  49  30ـ  39  20ـ  29  15ـ  19
سال 50

  به باال
  کل

  5/55  6/80  9/66  7/60  9/39  7/22  اصالً
  9/20  8/11  9/18  6/19  5/25  9/29  یک تا دو بار
  9/10  2/3  9/6  1/8  3/15  8/26  سه تا پنج بار
  7  2/2  9/2  1/8  4/8  5/15  پنج تا ده بار

  8/5  2/2  6/4  5/3  9/10  2/5  ده تا بیست بار

  عجم
  100  100  100  100  100  100  درصد
  1064  186  175  285  321  97  فراوانی

195/0=V000/0   کرامر  =sig    16  =df   296/0  ـ =d2=  178/161 سامرزx  
  

 ها  آن میزان اقبال شهروندان تهرانی به سینما به تفکیک نوع فعالیت .12

بـیش از سـایر   ) درصد 1/11(شود بیکاران  مشاهده می 2 ةطور که در جدول شمار همان
اند که ده یا بیسـت   کمتر از دیگر افراد گفته) درصد 0/0(هاي فعالیتی و افراد بازنشسته  گروه

هـاي   بیش از سـایر گـروه  ) درصد 2/79(از سوي دیگر افراد بازنشسته . اند بار به سینما رفته
بـه سـینما    الًاصـ انـد کـه    کمتر از دیگـر افـراد گفتـه   ) درصد 1/17(فعالیتی و دانش آموزان 

  .اند نرفته
هاي مختلف فعالیتی در  آن است که بین نظر افراد در گروه ةدهند نشان 2xآزمون آماري 

  .پذیر به جامعۀ آماري است دار بوده تعمیم معنی درصد 99سطح اطمینان 
دهد که بازنشستگان، صاحبان مشاغل فرهنگی و آزاد  نشان می 2به عبارت دیگر جدول 

هـاي کشـور    دار حضور بسـیار کمرنگـی در سـینما    ن بخش دولتی و زنان خانهو نیز کارمندا
هـایی اسـت کـه بیکـاران،      بلیـت دارند و از سوي دیگر اقتصاد سینما عمدتاً بـر دوش پـول   

گـذاران   این امر به صورت جدي باید مدنظر سیاست. پردازند آموزان و دانشجویان می دانش
  . فرهنگی و سینمایی کشور قرار گیرد
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  )درصد(به تفکیک فعالیت گویان  اقبال به سینما در بین پاسخـ میزان 2جدول 

 
یت

فعال
  

ات
دفع

  
 

نما
 سی
ن به

رفت
  

ش
دان

 
وز
آم

  

جو
انش
د

  

 خانه
سته  دار
زنش

با
  

کار
بی

  

لتی
 دو

ش
 بخ
مند
کار

لتی  
 دو

غیر
ش 

 بخ
مند
کار

  

زاد
ل آ

شغ
گی  
رهن
ل ف

شاغ
م

  

ایر
س

  کل  

  5/55  7/57  2/55  7/58  2/48  1/59  50  2/79  9/63  7/37  1/17  اصالً

یک تا دو 
  بار

3/34  8/20  4/21  4/10  7/16  7/23  7/27  7/16  1/24  7/16  8/20  

سه تا پنج 
  بار

4/31  4/23  7/6  3/8  3/8  8/10  4/8  3/8  3/10  3/10  9/10  

پنج تا ده 
  بار

4/11  13  2/4  1/2  9/3  2/3  4/8  0/8  4/3  7/7  7  

ده تا بیست 
  بار

7/5  2/5  9/3  0/0  1/11  2/3  2/7  3/8  9/6  7/7  8/5  

مع
ج

  

صد
در

  
100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

انی
راو

ف
  

70  77  285  48  36  93  83  264  29  78  1063  

163/0  =v00/0     کرامر  =sig      36  =df      174/120  =2x  
  

  هاي مورد عالقۀ شهروندان تهرانی به تفکیک متغیر سن  انواع فیلم .13
بـیش از  ) درصـد  3/58(سـال   49ـ  40دهد که افراد  شان مین 3نتایج مندرج در جدول 

اند کـه   کمتر از دیگران عنوان کرده) درصد 1/37( سال19تا  15هاي سنی و افراد  سایر گروه
  . هاي ایرانی هستند مند به فیلم عالقه

سـال بـه بـاال کمتـر از دیگـران       50و  ،هاي سـنی  بیش از سایر گروه سال19تا  15افراد 
  . مندند ها عالقه هاي هندي و هالیوودي بیشتر از سایر فیلم اند که به فیلم هعنوان کرد
کمتـر از دیگـران    سال19تا  15هاي سنی و افراد  سال بیش از سایر گروه 49ـ   40افراد 
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   .مند هستند ها عالقه هاي آسیاي شرقی بیشتر از سایر فیلم اند که به فیلم عنوان کرده
هـاي مشـاهده شـده بـین نظـر افـراد در        ن اسـت کـه تفـاوت   بیانگر آ 2xآزمون آماري 

به جامعۀ آمـاري   پذیر دار و تعمیم معنی درصد 99هاي مختلف سنی در سطح اطمینان  گروه
  . است

هـاي ایرانـی    اي که در جدول زیر باید مد نظر قرار گیرد این است که متاسفانه فیلم نکته
هاي هالیوودي در میان این اقشـار از   رد و فیلمدر میان اقشار با سن کمتر اقبال کمتري نیز دا

هـاي آینـده باعـث تغییـر      مقبولیت بیشتري برخوردار است که این امر ممکن است در سال
  .هاي آن شود نگاه این نسل به تولیدات سینماي بومی کشور و ارزش

  

  )درصد(گویان به تفکیک سن  پاسخ ۀهاي مورد عالق ـ میزان انواع فیلم3جدول 
  سن

  فیلم واعان
  40ـ  49  30ـ  39  20ـ  29  15ـ  19

سال به  50
  باال

  کل

  48  9/56  3/58  5/49  4/39  1/37  ایرانی
  3/5  3/3  1/5  5/3  6/6  3/10  هندي
  7/25  2/12  6/16  26  35  1/36  هاي هالیوودي فیلم
  7/3  3/3  6/4  2/4  8/2  1/4  هاي آسیاي شرق فیلم

  2/2  8/2  3/2  7/0  5/2  1/4  فیلم سایر کشورها
با توجه به هر فیلم تفاوت 

  دارد
2/8  5/12  7/14  4/11  6/16  2/13  

  9/1  0/5  7/1  4/1  3/1  0/0  نظري ندارم 

  جمع
  100  100  100  100  100  100  درصد
  1058  181  175  285  320  97  فراوانی

137/0=V00/0    کرامر  =sig     24  =df      166/79  =2x  
  

  ان تهرانی به تفکیک نوع فعالیتهاي مورد عالقۀ شهروند انواع فیلم .14
بـیش از سـایر   ) درصـد  5/70( دار شود زنان خانه مشاهده می 4 طور که در جدول همان

 اند که کمتر از دیگر افراد گفته) درصد 5/26(بخش غیردولتی انو کارمند ،هاي فعالیتی گروه
  . مندند هاي ایرانی عالقه به فیلم
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ــجویان  ــد 3/40(دانش ــایر  ) درص ــیش از س ــروهب ــه   گ ــان خان ــالیتی و زن ــاي فع دار  ه
  .نددار عالقه هاي هالیوودي به فیلم کمتر از دیگر افراد) درصد 2/10(

هـاي فعـالیتی و دارنـدگان مشـاغل فرهنگـی       بیش از سایر گروه) درصد 1/11(بیکاران 
  .مندند هاي هندي عالقه به فیلم اند که کمتر از دیگر افراد گفته) درصد 0/0(

هـاي   دهنده آن اسـت کـه اخـتالف بـین نظـرات افـراد در گـروه        نشان 2xآزمون آماري 
پـذیر بـه جامعـۀ آمـاري      دار بوده و تعمیم معنی درصد 99مختلف فعالیتی در سطح اطمینان 

  .است
بایـد مـدنظر قـرار گیـرد میـزان عالقـه بـاالي         شـمارة جـدول   ۀ مهمی کـه جـدول  نکت
منـدي بـاالي زنـان     ست؛ همچنین عالقـه هاي هالیوودي ا آموزان و دانشجویان به فیلم دانش
هـاي ایرانـی بایـد مـد نظـر       دار، بازنشسـتگان و صـاحبان مشـاغل فرهنگـی بـه فـیلم       خانه

  .سینماي ایران در تولیدات سینمایی قرار بگیرد سیاستگذاران
دار، بازنشسـتگان و   نکتۀ جالب توجه دیگر این است که با وجود عالقۀ باالي زنان خانه

، 2هاي جدول  ج دادهیهاي ایرانی، این افراد ـ با توجه به نتا  رهنگی به فیلمصاحبان مشاغل ف
کمترین حضور را در سـینماهاي تهـران دارنـد کـه دالیـل ایـن حضـور نداشـتن، در عـین          

دسـت   مندي به تولیدات بومی سینماي ایران باید جداً در تحقیقات بعدي بررسی و به عالقه
هـا اقتصـاد سـینماي     ها تن از افراد شاغل در این گـروه  حل شود تا با حضور میلیون فعاالن

  .اي بگیرد ایران جان تازه
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  )درصد(گویان به تفکیک فعالیت  پاسخ هاي مورد عالقۀ ـ میزان انواع فیلم4جدول 
  فعالیت

  
  
  

  انواع فیلم

ش
دان

 
وز
آم

  

جو
انش
د

  

 خانه
سته  دار
زنش

با
  

کار
بی

  

لتی
 دو

ش
 بخ
مند
کار

لتی  
ردو

 غی
ش
 بخ
مند
کار

  

 آز
غل
ش

گی  اد
رهن
ل ف

شاغ
م

  

ایر
س

  کل  

  0/48  1/32  1/62  8/39  5/26  6/45  4/44  2/54  5/70  7/37  7/35  ایرانی
  3/5  7/7  0/0  4/3  6/9  5/6  1/11  2/4  6/4  6/2  10  هندي
هاي  فیلم

  هالیوودي
1/37  3/40  2/10  4/10  8/27  6/25  9/34  7/33  8/13  6/34  7/25  

هاي  فیلم
آسیاي 
  شرق

3/4  9/3  1/2  1/2  6/5  6/5  0/6  6/4  4/3  3/1  7/3  

فیلم سایر 
  کشورها

7/5  6/2  0/0  3/6  0/0  1/1  6/3  3/2  4/3  8/3  2/2  

با توجه به 
هر فیلم 
تفاوت 
  دارد

1/7  13  5/10  8/20  3/8  4/14  1/18  6/12  2/17  5/20  2/13  

نظري 
  ندارم

0/0  0/0  1/2  1/2  8/2  2/2  2/1  4/3  0/0  0/0  9/1  

  جمع

صد
در

  

100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

انی
راو

ف
  

70  77  285  48  36  90  83  261  29  78  1057  

161/0  =v00/0     کرامر  =sig      54 =df      442/163 =2x  
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  گیري نتیجه
انـد و یـک    به سـینما نرفتـه   اصالًبیش از نیمی از شهروندان تهرانی در سال گذشته  .1
این امر تا حدود زیادي حـاکی از  . اند رفتهحداکثر تا دوبار در یک سال به سینما ها  آن پنجم

 . آن است که اقبال عمومی براي رفتن به سینما حتی در شهري مانند تهران کم است

متعددي ذکر کرد که از طریق تحقیقـات دیگـر نیـز اثبـات      عللتوان  براي این مسئله می
فـت کیفـی فـیلم   بلیـت شده است؛ از جمله باال بودن بهـاي   در تولیـدات   هـا، نبـود تنـوع    ، اُ

هایی چون اینترنت و ماهواره، گسترش شبکۀ نمایش خانگی، بازار  سینمایی، گسترش رسانه
هـاي روز جهـان، توجـه نکـردن      هاي باکیفیت فیلم غیررسمی توزیع فیلم، دسترس به نسخه

هـاي   هـا، کمبـود و مناسـب نبـودن سـالن      زان به سالیق و عالیق مردم، ممیزي فـیلم سا فیلم
  . یلممناسب پخش ف

دهند که با افزایش سـن از تعـداد دفعـات سـینما      هاي تقاطعی نشان می همچنین جدول
شود که البته این امر تا حدودي هم طبیعی است؛ زیـرا   گویان به شدت کاسته می رفتن پاسخ

افراد در سنین جوانی و نوجوانی بیشتر به دنبال تفـریح هسـتند و بسـیاري سـینما رفـتن را      
بررسـی   رسال در خـو  30ها تن از افراد باالي  اما دالیل سینما نرفتن میلیوندانند،  تفریح می

  .اي است و تأمل ویژه
ــی،      ــدان بخــش دولت ــز کارمن ــدك صــاحبان مشــاغل فرهنگــی و آزاد و نی حضــور ان

آمـوزان و   بیکاران، دانش ةهاي کشور و حضور گسترد دار در سینما بازنشستگان و زنان خانه
  .ایج درخور توجه استدانشجویان از دیگر نت

. داننـد  هاي خارجی می هاي ایرانی را بهتر از فیلم گویان فیلم نزدیک به نیمی از پاسخ .2
شـان نیـز ایـن نکتـه مـورد       هاي مورد عالقه گویان دربارة نوع فیلم در سؤال دیگري از پاسخ

انی بیش از هاي ایر گویان به فیلم گفت در مجموع پاسخ  توان عبارتی می به. قرار گرفت تأیید
ترین دلیل ایـن امـر ممکـن     مهم. عالقه دارند... هاي هالیوودي، هندي، آسیاي شرقی و فیلم

البته . است سازگاري بیشتر با فرهنگ مخاطبان و نزدیکی بیشتر با زندگی روزمرة آنان باشد
بـا سـن کمتـر محبوبیـت کمتـري دارد و       هـا  گـروه هاي ایرانی در میان  گفتنی است که فیلم

علت آن را شاید . از مقبولیت بیشتري برخوردار است گروههاي هالیوودي در میان این  فیلم
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آهنگـی   وجـو کـرد کـه بیشـتر ضـرب      هـاي ایرانـی جسـت    بتوان در ماهیت و موضوع فیلم
تر بیشتر به دنبال هیجان  که افراد در سنین پایین درحالی ،نواخت و خالی از هیجان دارند یک

هـاي هـالیوودي در میـان     ن نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه فـیلم     همچنـی . و پویایی هسـتند 
دار، بازنشسـتگان و   آموزان و دانشجویان طرفداران بیشتري دارند و عالقۀ زنـان خانـه   دانش

  .هاي ایرانی بیشتر است صاحبان مشاغل فرهنگی به فیلم
رانـی  اي که عالقۀ بیشتري به تولیدات سینمایی ای هاي شغلی و سنی از سوي دیگر گروه

هایی هستند کمترین حضور را در سینماهاي کشور دارند که ایـن   در واقع همان گروه .دارند
ناشی از اطمینـان نداشـتن    امر ممکن است نه به علت عالقه نداشتن به سینماي کشور بلکه

 .هاي سینما و موارد مشابه باشد به محتواهاي ارائه شده در سینما و یا محیط فرهنگی سالن

شـاید  . گویـان اسـت   خانوادگی بیش از سایر موضوعات مورد عالقۀ پاسخ هاي فیلم .3
هـا   این فـیلم . ها به زندگی روزمرة مخاطبان دانست آن را نزدیکی بیشتر این فیلم علتبتوان 

هـاي   فرهنـگ جامعـه را مطـابق بـا دیـدگاه      بیشتر جنبۀ آموزشی دارنـد و بخشـی از خـرده   
 . کنند سازندگان فیلم منتقل می

بـیش،   و اند که فـیلم و سـینما، کـم    گران پذیرفته اري از این موارد، برخی تحلیلدر بسی
روابــط درون جامعــه اســت؛ یعنــی فــیلم بازتــابی اســت از باورهــا و » بازتــاب« بیــانگر و 

هـا در فرهنـگ جامعـه، سـبک      ایـن فـیلم  . هاي مسلط فرهنگ جامعۀ سازندة خویش ارزش
  .گذارد أثیر بسیاري میها و ارتباطات میان فردي ت زندگی و نقش

گونـه از موضـوعات، کمتـر تولیـد فـاخر و       با وجود عالقۀ بخش مهمی از مردم به ایـن 
 .شود ارزشمندي در این حوزه مشاهده می

 موهشـت  بیسـت گویان هدف خود را از شـرکت در جشـنوارة    بیش از دو پنجم پاسخ .4
ها بـه علـت    معموالً این فیلم. دان بیان کرده» اند هایی که هنوز اکران عمومی نشده دیدن فیلم«

هـایی کـه در    همچنـین نسـخۀ اغلـب فـیلم    . دست اول بودنشان طرفـداران بسـیاري دارنـد   
هـایی کـه    گاهی نیز فیلم. هاست تر از نسخۀ اکران عمومی آن کامل شوند، جشنواره اکران می

یابنـد کـه    میاند، در جشنوارة فیلم فجر اجازة اکران  هاي گذشته مجوز اکران نگرفته در سال
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 . افراد براي در جشنواره باشد  هاي شرکت یکی دیگر از انگیزه است این امر ممکن

رسـانی در   کننده در جشنواره از وضعیت اطـالع  گویان شرکت بیش از نیمی از پاسخ .5
 وروز بـودن   تـوان از فعـال و بـه    دلیل این رضـایت را مـی  . جشنوارة امسال رضایت داشتند

هاي خبري و غیرخبري، فعالیـت نشـریات جشـنواره و نیـز      با رسانه 1388ارتباط جشنوارة 
 .ها، صدا و سیما و دیگر وسایل ارتباط جمعی دانست روزنامه

جشنواره در عین زحمات صـورت گرفتـه و بـه رغـم     ) وب سایت(رسانی  پایگاه اطالع
رسـانی   هـاي جشـنواره از طریـق پایگـاه اطـالع      بلیتفروش  اینکه حتی براي اولین بار پیش

گویان دربارة استفاده از  از پاسخ درصد 62مناسبی نگرفت؛ زیرا  ةمذکور انجام پذیرفت، نمر
 درصـد  .ناراضـی بودنـد   درصد 1/14راضی و  درصد 9/23سایت جشنواره نظري نداشتند، 

اند، در خور توجه  کنندگان جشنواره که از امکانات سایت هیچ اطالعی نداشته باالي شرکت
 .است

کننده در جشنواره از امکانات و تسـهیالت   گویان شرکت ه سه چهارم پاسخنزدیک ب .6
کننـده   گویـان شـرکت   همچنین بیش از چهار پنجم پاسخ. هاي پخش فیلم راضی بودند سالن

دلیل این رضایت ممکن اسـت  . یابی به سینماها رضایت داشتند در جشنواره از امکان دست
ن سـینما برگـزار شـد کـه در مقایسـه بـا سـال        سال 44در  1388آن باشد که جشنوارة سال 

هـاي   توزیـع مناسـب جغرافیـایی سـالن    در ضمن . سالن افزایش یافته بود 11، تعداد 1387
جشنوارة فیلم فجر در سطح شهر از جمله اهداف جشنواره بوده است و در ایـن   نمایش در

ویـداد  و جنـوب شـهر بـه ایـن ر     ،شـمال  ،دوره از جشنواره، سـینماهایی در غـرب، شـرق   
؛ کـه ایـن   رنـد بهاي جشنواره بهره ب اختصاص یافت تا مردم مناطق مختلف بتوانند از برنامه

 .کنندگان نشان داده شده است حرکت مثبت در رضایت باالي شرکت

کننده در جشنواره، جشنوارة امسال را بهتر از پارسال  گویان شرکت یک چهارم پاسخ .7
ال را بهتر از امسـال ارزیـابی کردنـد؛ ایـن نتـایج      و کمتر از یک چهارم آنان، جشنوارة پارس

کننـدگان تفـاوت معنـاداري     دهد که از دید عموم شـرکت  دست آمده در مجموع نشان می به
هـاي   وجود نداشته است؛ اگرچه نگـاه  1387با جشنوارة سال  1388بین جشنوارة فیلم سال 

 .بوده است 1387اندکی بیش از جشنواره  1388مثبت به جشنوارة 



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

 

فـیلم   موهشت بیستتواند به این دلیل باشد که جشنوارة  این میزان از افزایش رضایت می
هـا   این ویژگـی . ها متمایز ساخته بود هایی بود که آن را از دیگر جشنواره فجر داراي ویژگی

 : اند از عبارت

به دلیل تقارن سالروز پیروزي انقـالب اسـالمی ایـران و دهـۀ     : تغییر زمان برگزاري •
هـا؛ از جملـه جشـنوارة تئـاتر و      با ایام اربعین حسینی، این جشنواره با سایر جشـنواره  فجر

 .موسیقی، تالقی پیدا نکرد

هاي گذشته مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی دبیري  در جشنواره: انتخاب دبیر مستقل •
مهدي مسعودشاهی طـی   موهشت بیستکه در جشنوارة  جشنواره را بر عهده داشت، درحالی

حکمی از سوي معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دبیري جشنواره منصـوب  
انتخاب دبیر مستقل امکان برقراري ارتباطات جدیدتر و خالقیـت و پیگیـري بیشـتر را    . شد

 .کند براي جشنواره فراهم می

هـاي جشـنوارة امسـال انتخـاب مکـانی       از دیگر ویژگـی : کاخ جشنواره ،برج میالد •
در ایـن دوره  . مرکزیـت داشـت   آنکاخ جشنواره بود که امور جشـنواره در   نامه مشخص ب

برج میالد عالوه بر آنکه در طول برگزاري جشنواره میزبـان اهـالی رسـانه و منتقـدان بـود،      
هاي مناسب در بخـش   ارائۀ سرویس. نیز بود حل برگزاري افتتاحیه و اختتامیهبازار فیلم و م

ادي و اداري، فضاي مناسـب بـراي همـۀ خبرنگـاران، وسـایل      هاي ست رفاهی، تمرکز بخش
هرچند دوري از مناطق اصلی شهر و . آمد از جمله امکاناتی بود که به چشم می... ارتباطی و

از ایراداتی بـود  ) بینی شده بود سالن همایش براي این منظور پیش(نداشتن سینماي مناسب 
 . توان به این مرکز وارد دانست که می

ها را در بخـش سـینماي ایـران     دورة بیست وهشتم یقیناً بیشترین فیلم: ها فیلمتعداد  •
اثـر بلنـد سـینمایی     79در ایـن جشـنواره   . سـابقه باشـد   پذیرفت که شاید از این جهت بـی 

ترین بخـش، شـده بـود     سینماي ایران، بخش اصلی و مهم ۀمتقاضی حضور در بخش مسابق
فـیلم را بـراي حضـور در     27رسـیده در نهایـت   هاي  که هیئت انتخاب پس از بررسی فیلم

فـیلم در بخـش مسـابقه     4(هاي اول و دوم  فیلم ۀفیلم را در بخش مسابق 26بخش مسابقه، 
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 . فیلم را براي نمایش در بخش خارج از مسابقه برگزیدند 10و ) اصلی حضور داشتند

ن بـا تهـران   زمـا  هم موهشت بیستبراي نخستین بار، جشنوارة : استان 10برگزاري در  •
استان کشور هم برگزار شد که با استقبال بسیاري از سینمادوستان شهرستانی مواجـه   10در 

هـاي   هـا و دوره  بازتاب آن نیز به شهر تهران منعکس شده است؛ البته در سـال  شد که قطعاً
در شد، اما در این حجم و اندازه براي اولین بار  استان برگزار می 3یا  2گذشته جشنواره در 

هـاي خراسـان رضـوي،     جشنوارة فیلم فجر عالوه بر تهـران در اسـتان  . اتفاق افتاد 88سال 
فــارس، خراســان جنــوبی، گلســتان، مازنــدران، همــدان، سیســتان و بلوچســتان، اصــفهان،  

 . آذربایجان غربی، و خوزستان هم برگزار شد

فـیلم   مشتوه بیستهاي جشنوارة  ترین ویژگی یکی از مهم :حضور سینماگران جوان •
فـیلم در بخـش آثـار     26حضـور  . فجر حضور جمعی از سینماگران جوان در این دوره بود

 انـد  اول و دوم نشان از آن دارد که نسل جدیدي از سینماگران به سـینماي ایـران وارد شـده   
 ).64: 1388حبیبی، (

 کننده در جشنواره کارگردان فیلم را از عوامـل بسـیار   گویان شرکت چهارپنجم پاسخ .8
رغـم وجـود    بـه توانـد   اي مـی  کارگردان خوب و حرفـه  ؛ زیرادانند مؤثر در جذابیت فیلم می

اشـتباه   نقـص و کـم   بـی  فـیلم،  نویسی، در ساخت پردازي و فیلمنامه قصه ها در برخی ضعف
هـاي   طراحـی میزانسـن  ، ازحرکات دوربـین  یتکنیکتواند با استفاده  کارگردان می. عمل کند
، و بازي خوب گرفتن از بازیگران اثر خود را به بهترین نحو، بـا  رگی نماهاي چشم جذاب و

 .جذابیت باال و کمترین نقص عرضه کند

هـاي   آمـده از پاسـخ   هاي بـه دسـت  درصـد  از سوي دیگر باید توجه داشت که براساس
موضـوع فـیلم، کـارگردان فـیلم، بـازیگر،      (گویان به پنج سؤال دربارة عوامل جذابیت  پاسخ

تـرین عامـل را در    دهـد تماشـاگران سـینما مهـم     که نشان مـی ) هاي فیلم اشیهتبلیغات، و ح
داننـد، مشـخص    هـا کـه موضـوع فـیلم مـی      جذابیت فیلم نه اشخاص، تبلیغات و یا حاشیه

شود که در تهران تماشاگران سینما، مخاطبان فعالی هستند که با آگاهی فیلمی را انتخاب  می
دهـد کـه عـواملی     این نتایج نشان مـی . روند ي نمیدیگر کنند یا به تماشاي فیلم و تماشا می
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مانند کارگردان و بازیگر فیلم اگرچه اهمیـت بسـیاري در انتخـاب فـیلم دارد، ولـی میـزان       
تـر اسـت کـه ایـن امـر بایـد        اي مانند موضوع فیلم در بین مردم بااهمیت تأثیرگذاري مقوله

نظر  دسینما در جذب این مخاطبان قرار گیر فعاالنمد.  
کننده در جشنواره معتقدند بـازیگران،   گویان شرکت همچنین نزدیک به چهارپنجم پاسخ

مسلم است که بازیگران از عوامل اصلی فیلم هستند . کنند تر می فیلم را تا حد زیادي جذاب
بسـیاري از آثـار   . نویس و کارگردان بـه عهـده دارنـد    نامهمو نقش مهمی در انتقال هدف فیل

، زیبایی و یا حتی شهرت خود را از حضور بازیگران بـاهوش، توانمنـد و   سینمایی جذابیت
ها نیز  شوند و فیلم ها نگاشته نمی طوري که گاهی بدون آنان فیلمنامه اند، به  قوي کسب کرده
اي دارنـد و   کید ویژهأحساسیت و تها  آن کارگردانان روي کار برخی از. روند روي پرده نمی

 .جویند ن خود را در نوع نگاه و کاراکتر درونی آنان میهاي داستا شخصیت جزئیات

کننده در جشنواره تبلیغات فیلم را به میزان باالیی از  گویان شرکت بیش از نیمی از پاسخ
ها زیر بمباران  در دنیاي مدرن امروزي، که انسان. دانند عوامل تأثیرگذار در جذابیت فیلم می
هاي  هاي نو و جدید تبلیغاتی نیاز اصلی فیلم اده از طرحتبلیغاتی قرار دارند، خالقیت و استف

زان کمک سا فیلم ۀسینمایی است که در کنار جذب مخاطب احتمال دارد به بازگشت سرمای
هاي جدیـد   متفاوت و نو و به کار بردن ایده نصب تابلوهاي تبلیغاتی ضمن در .بسیاري کند

سـطح کیفـی ایـن صـنعت در      يیی و ارتقادر رشد، پویا ،هاي سینمایی فیلم در امر تبلیغات
 . داردکشور نقش تأثیرگذاري 

مرور به ترکیب چنـد   در پایان ذکر این نکته ضروري است که جشنوارة فیلم فجر به .9
ایـن ترکیـب مشـکالتی را بـراي ایـن جشـنواره و       . نوع جشنوارة غربی تبدیل شـده اسـت  

بـا   فعـاالن تواننـد مسـئوالن و    یهـا مـ   آورده که براي رفـع آن  مسئوالن و اجراکنندگان پیش
گذاري و با اقداماتی نظیر تشـکیل سـازمان جشـنوارة فـیلم فجـر بـه        ریزي و سیاست برنامه

برخی اقدامات پیشنهادي براي هرچـه بهتـر برگـزار    . اي داخلی بسازند منظور تولد جشنواره
ـ  یکاستن از بار جشـنواره و ارائـۀ تعریفـ   : قرار است  شدن این جشنواره بدین از تمـامی   ون

هاي آن، تشکیل هیئت کارشناس در گردآوري آثـار مهـم سـینماي جهـان، اقـدام بـه        شاخه
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اي  تأسیس مکانی ثابت با امکانات الزم و مناسب به نام کـاخ جشـنواره، طراحـی جشـنواره    
اي بـه جـاي سـیمرغ     هـاي آن، طراحـی جـایزه    رقابتی براي سینماي ایران و تعریف بخـش 

  . )11: 1381  ر،درستکا... (بلورین و
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