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  دربارة مجله ●
اي است کـه تحقیقـات نظـري و تجربـی در حـوزة علـوم اجتمـاعی و         پژوهش فرهنگی مجله نامۀ 

در این رشته را معرفـی کنـد و    پژوهشگرانهاي  کوشد آخرین یافته نامه می .کند فرهنگ را منتشر می
مند است که دیدگاه نقادانه در ایـن   نامه عالقه .ر سازدهاي مربوطه را منتش تحقیقات تجربی در حوزه

   .را بسط و گسترش دهد قلمرو
  
  اشتراك ●

مندان به اشـتراك، ایـن مبلـغ را بـه شـماره       عالقه .هزار ریال است 60مبلغ اشتراك سالیانه در ایران 
باطـات  نام اعتبارات اختصاصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارت به  89/15019120حساب جاري جام 

واریز و اصل فیش را بـه نشـانی تهـران، خیابـان ولیعصـر،      ) قابل پرداخت در شعب سراسر کشور(
، پژوهشگاه فرهنگ، هنـر و ارتباطـات، طبقـۀ اول    9نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شمارة 

  . ارسال کنند
  
  یادآوري به نویسندگان ●

o  ها باید با  مقالهWord XP صفحۀ  25، تایپ شود و ازA4 تجاوز نکند .  
o  له براي درج در مجله فرستاده شوداصل مقا .  
o   واژه 5حـداکثر  (و واژگـان کلیـدي   ) کلمـه  150حـداکثر  (چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله (

  . همراه مقاله فرستاده شود
o  خانوادگی در پایان مقاله آورده شود ها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام یادداشت .  
o  هرجا که الزم بود، نام مؤلف، سال انتشار منبـع و صـفحۀ مـوردنظر در داخـل     در متن مقاله ،

  . در پایین همان صفحه آورده شودها  آن معادل خارجی) التین(پرانتز و در مورد منابع خارجی 
o  باید ضمیمۀ  شده به فارسی  هاي التین ترجمه ها و گزارش ها، رساله ها، کتاب نشانی کامل مقاله

  . مآخذ شوند
o       مؤلف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کـار و نشـانی پسـت الکترونیکـی

(e -mail) خود را ضمیمۀ مقاله کند .  



o  هاي خارجی و اصـطالحات مـورد اسـتفاده را در پـایین صـفحه       مؤلف باید معادل التین نام
  . بنویسد
o   ص متخصـ یریـه و داوران  هیئـت تحر  تأییدپذیرش نهایی مقاله و چاپ آن در مجله منوط به

  . است» نامۀ پژوهش فرهنگی«
o  زبان داخل و خارج کشور چاپ شده باشد هاي فارسی هاي رسیده نباید در مجله مقاله .  
o  مقالۀ رسیده، بدون تغییر در مفاهیم آن، آزاد است» ویرایش«مجله در .  
o  »حقیقات ایرانـی در  هایی را چاپ کند که نتیجۀ ت دهد مقاله ترجیح می» نامۀ پژوهش فرهنگی

  . زمینۀ علوم اجتماعی است
o  هـاي رسـیده پـس داده     ارسال دو نسخه از مقاله به همراه لوح فشرده آن الزامی است و مقاله
  . شود نمی
o  هاست هاي مندرج در فصلنامه برعهدة نویسندگان آن مسئولیت مطالب مقاله .  

  

هنـر و    وهشـگاه فرهنـگ،  پژ  مـدیر گـروه سـینما و تلویزیـون،      ــ  عبداهللا بیچرانلو
دار  را عهده »پژوهش فرهنگینامۀ «از نشریه نامه   علمی این ویژه يدبیرـ ارتباطات  

  .شود ایشان قدردانی می ةاند که از زحمات ارزند بوده
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  سخن نخست
  

  سینماي ایراناهمیت پژوهش در 
ـ   جديبرهه از حیات خود با مسائل  این سینماي کشورمان در . رو اسـت  هو مهمـی روب

براي تداوم حیـات آن، نیازمنـد پـژوهش در ایـن حـوزه       ،محور به سینماي ایران لهئنگاه مس
هاي اجرایی و عملیاتی، بیشترین آسیب و ضـرر را   سینماي ایران، همانند سایر عرصه. است

 لمیسینماي کشورمان اگر متکی به پژوهش و بررسی ع. ش متحمل شده استپژوه از نبود
 سـینما  ۀمتأسـفانه در عرصـ  . تواند حیاتی پایدار و بانشاط داشـته باشـد   نمی  مسائلش نباشد،
ـ اغلـب  . خـوریم  اي یا بدون بررسی محققانه ضربه مـی  از عمل سلیقه  بسیاري اوقات ر اثـر  ب

هاي غیرمنطقـی   شاهد مقابلهگران و مسئوالن سینمایی سینما میان، ها ضعف در رسانههمین 
سـینماي مـا   . ایم هاي مختلف سینماي ایران، بوده اساس در حوزه و بـی غیرعلمیو نقدهاي 

  ایـن ضـعف،  اما به جاي جبران  ،استمسائل گوناگون  دربارةپژوهش و تحقیق  نبودگرفتار 
نقـد  . نظر در بر ندارد شکاف و اختالف اي جز افزایش ایم که نتیجه رفته اغلب سراغ نقد تند 

باشد به جـاي  ن مسئلهشناخت کافی  مبنی بر اما نقدي که ،متعادل، مطلوب و ضروري است
  . کند میتر  پیچیدهرا ، آن مسئلهگشودن راه و حل 

هـاي   حـوزه  نداشـتن  ارتبـاط  ناشی ازهاي سینماي ایران  ها و ناکامی بسیاري از شکست
 باشـکوه هـاي بسـیار نـاب     ، فـیلم تـا کنـون  با اینکـه  . عمل است ةنظري و پژوهشی با حوز
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ها را افزایش  ایم کمیت این فیلم متأسفانه نتوانسته ایم ساخته و به سینماي جهان عرضه کرده
 .دهیم کلیت سینماي کشورمان را ارتقا و داده

هـاي تنـد    نقـدها و کشـمکش    هـا،  سینماگران و مسئوالن سینمایی در کشاکش مخالفـت 
ما نهاي سـی  ، خالقیتمسائلی ناخواسته باها  ذهن با درگیريشوند و  خاطر می هو آزرد تهخس

در  از ایـن رو، ، اسـت تخصصی پژوهش اسـاس فعالیـت   ة ر هر حوزد. رود می دستنیز از 
. کنـد  را تقویت میاکز دانشگاهی و پژوهشی با سینما ارتباط مر امريسینما نیز چنین ة حوز

نـه  شـود  تمرکـز  سائل عملی سـینما  د در مراکز علمی نیز بر روي مشو این ارتباط باعث می
پژوهشـگاه فرهنـگ،    ی است کـه های حاضر یکی از گام ۀمجموع. غیرواقعی مسائل فرضی و

 تر شدن به سـینماي ایـران و بررسـی محققانـه مسـائل آن      هنر و ارتباطات در جهت نزدیک
ي انجام شده در پژوهشـگاه و  ها مقاالت این مجموعه حاصل برخی پژوهش. است برداشته

اي در سـینماي ایـران    مسـئله  بـه  هـا  هر یک از آن در که استهاي کشور  نیز برخی دانشگاه
با اذعان به گستردگی مسائل سینماي ایران، پژوهشگاه فرهنـگ، هنـر و   . است شده پرداخته

تـدوین   دسـت در  نیز هاي دیگري دهد مجموعه مندان نوید می ارتباطات به محققان و عالقه
هاي علمی و نظري بـراي   ها بررسی مسائل گوناگون و گشودن افق هدف این مجموعه .دارد

  .برخی مباحث اساسی سینماي ایران است که به زودي منتشر خواهد شد
  

  دبیر علمی
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 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
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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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  مین وهشت بیستهاي فعاالن و منتقدان سینمایی کشور دربارة  بررسی دیدگاه

  جشنوارة فیلم فجر
*عبداهللا بیچرانلو

1  
2محمد حسین ساعی

**  
  چکیده 

،  پژوهشگاه فرهنگ .گزار شدبر 1388سال   بهمن  در  المللی فیلم فجر، مین جشنوارة بینوهشت بیست
1تن از کارشناسان و فعاالن سینمایی 32هایی تخصصی با  هنر و ارتباطات، در مصاحبه

ها  هاي آن دیدگاه 3
 بخشی به فضاي رقابتی انگیزه .1 :ندا هایی براي جشنواره قائل فعاالن سینما مزیت. بررسی کرده است را

پیش از نمـایش عمـومی؛   ها و اصالح نسبی  ناخت ضعف فیلمش. 2تر؛  ان براي تولید آثار پختهساز فیلم
ها  فرصتی سالیانه براي تعامل و تبادل دیدگاه .4؛ شناخت موضوعات مورد اقبال مخاطبان و منتقدان .3

هـاي   کنـونی تـأمین هزینـه   در مقطـع  اغلب اهالی سینما معتقدنـد   .درخصوص تحوالت سینماي ایران
اغلب فعـاالن   .براي سینماي ایران مفید باشد تواند می دولته وسیله ب هی جشنوارهد سازمانو برگزاري 

اذعان دارند که برگزیده و تحسین شدن یک فیلم یا عوامل آن در جشنوارة فیلم فجر باعث اعتباربخشی 
، ه در شـهرهاي بـزرگ  هـاي جشـنوار   زمـان فـیلم   اکران هم  ضمن تأیید فعاالن سینمایی،. شود به آن می

یابد و باعث رشـد و گسـترش متـوازن و     می ها ارتقا مایی جوانان شهرستانو ذائقۀ سینمعتقدند سلیقه 
؛ اگرچه بسیاري از آنان مخالف برگزاري بخش اصلی جشنواره در سایر شود میسینما در کشور متعادل 

للـی  الم اغلب تأثیر جشنوارة فیلم فجر را در اعتبار و جایگاه سینماي ایران در عرصۀ بین .شهرها بودند
ها  اگرچه به دلیل تغییر مدیریت  ،ها روند برگزاري جشنـواره اه آناز نگ .کنند اما اندك ارزیابی می ،مثبت

  .اما در مجموع، روبه رشد بوده است ،داشته استبسیار وخیزهاي  هاي مختلف، افت در سال
  ها کلید واژه

   .ینما، جشنوارة فیلم فجرسسینما، فعاالن 

                                                
 رسانۀ دانشگاه تهران ي مدیریتدانشجوي دکتر *

 دانشجوي دکتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران **

 .اسامی صاحبنظران در پایان گزارش ذکر شده است. 1
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  :مقدمه
روز بیان تصویري، ارتباط تصویري، آموزش تصویري، و شناخت و آگـاهی  در دنیاي ام

اي عام و فراگیر در آمده است، به طوري کـه شـاید بتـوان     از طریق تصویر به صورت مقوله
  . در سیطرة تصویر و فیلم است تقریباًادعا کرد که دنیاي امروز 

رهنگی و هنـري جهـان   ترین و تأثیرگذارترین صنایع ف صنعت فیلم و سینما جزو بزرگ
این صنعت محرك و محور چرخۀ کاملی از صنایع صـوتی و تصـویري دنیـا     .استمعاصر 

است که بزرگی اقتصاد آن را در حال حاضر تا بیش از هزار میلیـارد دالر در سـال بـرآورد    
هـاي دیگـر    کنند و نرخ رشد ساالنۀ آن را در ده سال آینـده بیشـتر از بسـیاري از رشـته     می

  . )Global Entertainment and Media Outlook(زنند  خدماتی تخمین می صنعتی و

امـا   ،اند کننده یا مخاطب فیلم و محصوالت تصویري نوعی مصرف ها به امروزه همۀ ملت
  بررسـی  .جوامع و کشورها سهمی نیز در تولید این محصـوالت دارنـد   فقط شمار اندکی از

دهد که سهم صـنعت فـیلم و سـینما و دیگـر      می المللی نشان سسات معتبر بین ي مؤهاآمار
 درصـد  60یی در بازارهاي جهـانی بـیش از   امریکاهاي   شرکتتولیدات صوتی و تصویري 

از  درصـد  40تولیدات صوتی و تصویري بقیۀ کشورهاي دنیـا تنهـا    ،به عبارت دیگر. است
الی اسـت کـه   این در حـ . بازار جهانی مصرف کاالهاي صوتی و تصویري را در اختیار دارد

بـه صـفر اسـت     نزدیـک از کشورها در بازارهاي جهانی صـفر و یـا    بسیاريسهم تولیدات 
  ).10ـ  9: 1386نژاد،  حسین(

. شـود  کشور از جهان فیلمـی تولیـد نمـی    88بنا به گزارش یونسکو هم اکنون در حدود 
بـدین  بیننـد، بلکـه    معنی گزارش مذکور این نیست که مردم این کشورها هرگـز فـیلم نمـی   

بینند که در کشـورهاي   هایی را می از مردم جهان فیلم تنمیلیون  500معناست که نزدیک به 
 Survey on National)شـوند  مـی و کشورهاي غربی ساخته  امریکادیگر و بیش از همه در 

Cinematography).  
کشور ما ایران از معدود کشورهاي جهان است که تولید سینمایی در خـور   ،در این فضا

ی و کیف بـراي   بـاال این ظرفیـت  . اي دارد ، و سینماي کامالً شناخته شدهیتوجه، به لحاظ کم
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هـاي   ؛ پیـام ارزشـمند اسـت  دانـد، بسـیار    انقالبی که ماهیت خود را ارزشی و فرهنگـی مـی  
مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیـون   هاي انبوهی مانند ۀ رسانهبیش اصیلی که به وسیل و کم

 منطقـی پـس   .)5: 1370اسدي، (رابطی است میان فرهنگسازان و تودة مردم شود  منتشر می
هـا در   ممکن از ظرفیت این رسانه است که فرهنگسازان کشور به دنبال این باشند که تا حد

  . اعتالي فرهنگ عمومی جامعه بهره ببرند جهت
خاص دینی،  ايه به تولید اندیشه مستقالًسینما نباید خود ، هدایت سینما انمخالف نظر به

هاي مطرح شده در جامعـه را بـه زبـان سـینما      سیاسی یا اجتماعی بپردازد، بلکه باید اندیشه
وجه انگیزة تبلیغی چه مستقیم و  هیچ ها نباید به بیان کند؛ همچنین بر اساس این نظریه رسانه

هـم  هـایش   اي رسـتگار بـود، رسـانه    چه غیرمستقیم داشته باشند، در این صورت اگر جامعه
کند و اگر رستگار نبـود، همـان را بیـان خواهـد کـرد       هاي رستگارانه را منعکس می فعالیت

  ).42: 1370محمدي، (
هاي فیلم در جهان بر آن استوار شده است  اي که عموم جشنواره واضح است که اندیشه

 ها بـا کیفیـت و محتـواي مـورد     تالش نرم براي هدایت سینما و سینماگران براي تولید فیلم
هـدایت سـینماي ایـران بـوده      ابزارهايالمللی فیلم فجر نیز یکی از  ؛ جشنوارة بیناست نظر

  . است
تـرین   در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، جشنوارة فیلم فجر همواره از مهم

 1361ایـن جشـنواره از سـال    . بـوده اسـت  المللـی کشـورمان    اتفاقات فرهنگی ملی و بـین 
 و یفـاراب  یینمایسـ  ادیبن به کوشش هاي مختلف مبارك فجر در بخش  م دهۀساله در ایا همه

و  ایـران ان سـاز  فیلمهایی از  شود و فیلم ی برگزار میاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظر ریز
  .پردازند دیگر کشورها در این واقعۀ فرهنگی با یکدیگر به رقابت می

هـاي هـدایت سـینماي ایـران از     ابزار المللی فیلم فجر یکی از کارآمدترین جشنوارة بین
ـ هنري، در میان اهالی سینما چنان  این رویداد فرهنگی. هاي گذشته تاکنون بوده است سال

اعتنـا   توانـد بـه آن بـی    ي کشور نمیساز فیلمنفوذ و اعتباري دارد که هیچ جریانی در عرصۀ 
کنـد   لی سینما را دلگرم مـی بخشی از این نفوذ و اعتبار زاییدة نیاز معنوي است که اها. باشد
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جشـنواره را    انْسـاز  فـیلم بسـیاري از  . شـود  می  و جشنواره کانون ارزیابی تالش سینماگران
داننـد و حضـور در جشـنواره برایشـان      محملی براي مداقّه و تأمل جدي دربارة آثارشان می

هـا را   فـیلم   نظـر،  آید تا تماشـاگران صـاحب   از طرفی فرصتی پیش می  دارد؛  بازدهی دوگانه
ان با توجه به آراي این گروه نقایص کارشـان را برطـرف کننـد و از سـوي     ساز فیلمببینند و 
جایگــاه نســبی آثــار ســینمایی را بــراي   هــا، ارزیــابی جشــنواره و منتقــدان از فــیلم  دیگــر،

  . کند سازندگانشان مشخص می
اعتبــار جــوایزي ي را بایــد در اهمیــت و ســاز فــیلمر جریــان دتــأثیر دیگــر جشــنواره 

در واقع . شود ان برگزیده اهدا میساز فیلمها و  جو کرد که به عناوین مختلف به فیلم و جست
هاي  با گزینش بهترینو د نکنندة جشنواره باش هدایتاند  همواره کوشیده  سیاستگذاران سینما

. مشخص کننـد این هنر  فعاالنشده را براي  تأییدالگوهاي  ،سینماي ایران در پایان هر دوره
به پشتوانۀ چنین روشی، سـینماي ایـران همـواره      هاي مختلف برگزاري جشنواره، طی دوره

ویی با شرایط سیاسـی کشـور و رعایـت    رو داشته است و ضمن همس شمسیر خاصی را پی
. آورد به دسـت  شئون اعتقادي، توانسته است جایگاهی در عرصۀ سینماي جهان براي خود 

هـاي خـود    فعالیت ۀدف، سینماگران ناگزیر باید مالحظاتی را سرلوحبراي رسیدن به این ه
تر از طریـق جشـنواره و شـیوة گـزینش     یشتاکنون ب قرار دهند و حد و مرز این مالحظات، 

  ).19ـ  20: 1381جو،  صلح(هاي برتر مشخص شده است  فیلم
گزار شد و در هفت سینماي تهران بر 1361بهمن  22تا  12اولین جشنوارة فیلم فجر از 

المللی پاسـخگویی بـه تبلیغـات منفـی امپریالیسـم       عمدتاً برپایی این جشنواره به شکل بین
د؛ ایـن  کـر  خبري بود که شرایط انقالبی ایـران را ضـد هرگونـه رشـد هنـري توصـیف مـی       

سـینماي ایتالیـا از   «، »انـداز سـینماي کوبـا    چشـم «، »مسابقه« هاي مختلف جشنواره در بخش
و » سـینماي انقـالب اسـالمی   «، »پوستان در سینما سرخپوستان و سیاه«، »مروزنئورئالیسم تا ا

  .برگزار شد» بخش ویژه«
 سـال  از؛ پرداخـت  یم رانیا ينمایس نۀساال داتیتول به فقط 1374 سال تا جشنوارهاین 

بـه  ،الملل نیب بخش در ران،یا ينمایس بر عالوه و شود یم برگزار یالملل نیب جشنواره 1374
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 جشـنواره،  نیـ ا یرقـابت  يهـا  بخـش  در. پـردازد  یمـ  جهـان  ينمایسـ  از ییهـا  فـیلم  یبررس
 در. کننـد  یمـ  رقابـت  هم با، »نیبلور مرغیس« ،مخصوص ةزیجا کسب يبرا کنندگان شرکت

 رانیـ ا ينمایسـ  بخـش  بـه  زین کوتاه لمیف و فیلم ، تلهمستند ينمایس يها مسابقه ریاخ انیسال
  .است  شده اضافه

ین دورة آن وهشـتم  بیسـت ) 1388(مستمر ایـن جشـنواره، کـه امسـال      برگزاري دائم و
کـه   ،و کارشناسان حوزة سینما فعاالنبرگزار می شود، موجب شده است جمعی از بهترین 

در ایـن   ،اغلب در طول سال به دالیلی امکان تجمع آنان در محلی مشـخص وجـود نـدارد   
را  ،و بعضـاً خـارجی   ،گران داخلـی جشنواره حضور یابند تا نخستین اکران تولیدات سـینما 

تواند یکـی از   ي کشور می و نخبگان سینما فعاالنهاي  نظرها و دیدگاه آگاهی از . تماشا کنند
  .هاي مؤثر بهبود کمی و کیفی برگزاري جشنواره باشد راه

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ،به همین منظور 
هاي پیشنهاد هاسینمایی ایران نظر فعاالننظران و  وگو با صاحب آن شد با گفتارتباطات بر 

جشنواره و نیز میزان اقبالشان به این جشـنواره ارزیـابی    هاي و ضعف ها قوت بارةرا درآنان 
در محـل برگـزاري    1388م بهمـن  ههـا در روزهـاي دوازدهـم و سـیزد     این مصـاحبه  .کند

  .تشده اس مجشنواره برج میالد انجا
  

  اهمیت و ضرورت بحث
سـینماي ایـران را در معـرض     توانجشنوارة فیلم فجر در هر سال نمایشگاهی است که 

شـود کـه سـینماي     دهد؛ هر سال در هر جشنواره مشخص مـی  دید مردم و منتقدان قرار می
  .ایران در چه مسیري گام برداشته است و در سال بعد در چه مسیري گام برخواهد داشت

وگوي فعـاالن سـینمایی، منتقـدان و     نوارة فیلم فجر محل گردآمدن و گفتهر سال جش
مردم است که در هیچ زمان دیگري به این وسعت ممکن نیست؛ به تعبیري افکـار عمـومی   
سینماي ایران چه درخصوص قضاوت دربارة کلیت سینماي ایران یا ابعادي خـاص از آن و  

ي ایـران در ایـن محـیط ارتبـاطی شـکل      پردازي درخصوص آیندة سـینما  چه به لحاظ ایده
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، پـردازان  چهرهکنندگان بزرگ سینما، تصویربرداران، صدابرداران،  گیرد؛ کارگردانان و تهیه می
نگاران، مخاطبان خاص، و مردم عـادي همـه و همـه     صدابرداران، منتقدان سینمایی، روزنامه

 گذاري کنند را ارزشیران سینماي ا ۀسال شوند تا حاصل یک در این محیط ارتباطی جمع می
  .وگوهاي خود آیندة سینما را رقم بزنند و از میان گفت

بـدیل   دهی به فرهنگ جامعه و نیز اهمیت بـی  به علت اهمیت روزافزون سینما در شکل
ایـن   هـاي  و ضـعف  هـا  دهی به سینماي داخلی، بررسـی قـوت   جشنوارة فیلم فجر در شکل

ـ  ـ از وظایف  دکن شخص میت سینماي ایران را مکه مسیر حرکت و سرنوش محیط ارتباطی 
 مرکـز افکارسـنجی و رصـد فرهنگـی    یـن رو  اگـذاران فرهنگـی کشـور اسـت؛ از      سیاست

تصـمیم   هـا  هـا و ضـعف   قـوت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات براي بررسی علمی این 
  .گرفت این پژوهش را در ایام برگزاري جشنوارة فیلم فجر اجرا کند

  
  هدف تحقیق

و منتقـدان سـینمایی ایـران از عملکـرد      فعاالنفعاالن،  هايبندي نظر آوري و جمع عجم
   .آنان براي بهتر برگزار شدن جشنواره هايجشنوارة فیلم فجر و پیشنهاد

  
  ها و محورهاي اصلی تحقیق سؤال

چـه بـه لحـاظ     آیا برگزاري جشنوارة فیلم فجر در ارتقاي سطح کیفی سینماي ایران، .1
 ایی، تأثیر دارد؟ این تأثیر در چه حد است؟فنی و چه محتو

 مشـکالتی سینماي ایران شود باید چه  يطورکلی، براي اینکه جشنواره باعث ارتقا به .2
 تقویت شود؟  موضوعاتیرفع و چه 

اي کـامالً دولتـی اسـت؟ آیـا دولتــی       فیلم فجر، جشنواره ةتوان گفت جشنوار آیا می .3
برگـزاري و داوري جشـنواره    بـراي اي اهالی سـینما  ه ر استـفاده از دیدگاهدبودن جشنواره 

گـذاري   تأثیر منفی داشته است؟ آیا دولتـی بـودن جشـنواره بـر توانـایی آن بـراي سیاسـت      
 سینماي ایران تأثیر منفی داشته است؟
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ان، به سبب آماده نبودن فیلم یا تمایل نداشـتن، در جشـنواره شـرکت    ساز فیلمبرخی  .4
هایشـان در   ر استقبال مخاطبان و منتقدان از فـیلم داشتن، تأثیري کنند؛ آیا این حضور ند نمی

 ها دارد؟ طول سال و هنگام اکران فیلم

هـا   ها یا عوامل آنها در جشنوارة فجر، باعث اعتباربخشی به آن آیا تحسین برخی فیلم .5
 شود؟  بین مردم و اهالی سینما می

المللـی سـینماي ایـران و     آیا برگزاري جشنوارة فیلم فجر باعث بهبـود جایگـاه بـین    .6
 المللی شده است؟ شناخت بیشتر آن در سطح بین

رو  ،ها ونشیبرغم همۀ فراز ، بهدورة گذشته 28آیا روند جشنوارة فیلم فجر در طول  .7
 به جلو بوده است؟ 

 هاي برگزاري جشنوارة فیلم فجر کدام است؟ چرا؟ بهترین دوره .8

 جشـنواره  يهاي بزرگ کــشور، به ارتقاهاي جشنواره در شهر زمان فیلم آیا اکران هم .9
  کند؟  ک میو جایگاه سینما در بین مردم کم

اي در شـهرهاي   هـی برگـزاري جشـنواره بـه صـورت دوره     د سـازمان آیا مدیریت و  .10
 کند؟  ی کمک میش اقبال مردم ایران به سینماي ملمختلف کشور به افزای

می مسـتقل و دائـم   هـی جشـنواره در قالـب یـک سـازمان و یـا آکـاد       د سـازمان آیا  .11
بـه  ) زیرمجموعۀ معاونت سینمایی و سمعی و بصـري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    (

  بهبود برگزاري جشنواره کمک خواهد کرد؟ 
  

  حقیقروش ت
بـاره بـه صـورت عـام      عمیق بوده است؛ در ایـن  روش تحقیق این پژوهش مصاحبۀ نیمه

. وگو با آزمودنی است طریق گفتتوان بیان کرد که هدف از مصاحبه کسب اطالعات از  می
کند و آزمودنی رودررو یا تلفنی یا از طریق اینترنـت و   هایی را مطرح می گر پرسش مصاحبه

در محیطی صمیمی و در  مصاحبه معموالً. دهد ها پاسخ می ابزارهاي الکترونیکی دیگر به آن
اطالعـات دقیـق و   گـر   شود مصاحبه گیرد همین امر موجب می پذیر انجام می حالتی انعطاف
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گـر   مصـاحبه . شود هاي دیگر کمتر ممکن می آوري کند که در شیوه هاي آزادي را جمع پاسخ
ترین عامل در  مهم. شود بینی نمی هایی دست بیابد که اغلب پیش تواند به اطالعات و داده می

سـت  شـونده ا  مطلوب با مصـاحبه  ۀگر در برقراري رابط مؤثر بودن مصاحبه، توانایی مصاحبه
هاي قومی یا نـژادي، سـن، جـنس، وضـعیت ظـاهر و غیـره مفیدنـد         که در این راه نزدیکی

  .)244ـ  245: 1388میرزایی، (
وگـوي   یـک گفـت  «: اند گونه تعریف کرده مصاحبۀ تحقیقاتی را این) 1968(کانل و کان 

گـردد و   گر، جهت کسب اطالعات مربوط به پژوهش آغـاز مـی   دونفره که از سوي مصاحبه
هـاي تحقیـق ـ کـه      شود که او براي دستیابی به هـدف  سط وي بر موضوعاتی متمرکز میتو

بنابراین، مصاحبه یکـی  » .ها نیاز دارد بینی یا توضیح منظم است ـ به آن  شامل توصیف، پیش
روش «هاي گردآوري اطالعـات اسـت و در برخـی از مـوارد، معـادل       ترین روش از اساسی

اسـت   هشناسی به علم مصـاحبه تبـدیل شـد    جایی که جامعه دانسته شده تا» شناختی جامعه
  .)156: 1385دالور، (

اسـت و   و دشـوار اسـت   گیـر  ها پرهزینه، وقـت  مصاحبه: اما، این شیوه معایبی نیز دارد
که خود این امـر مسـتلزم    است  گري مناسب متکی هاي مصاحبه اغلب اجراي آنها به مهارت

آیـد، ممکـن    یی که از طریق مصاحبه بـه دسـت مـی   ها در داده. هاي بلندمدت است آموزش
تفـاهم   گر دخالت داشته باشد و احتمال دارد حسـن  است ذهنیت و تمایل شخصی مصاحبه

موجـب خشـنودي    کـه  هـا پاسـخ دهـد    اي بـه پرسـش   شونده بـه گونـه   باعث شود مصاحبه
براي ضبط و ثبت اطالعات در مصاحبه از وسـایلی نظیـر ضـبط صـوت،     . گر شود مصاحبه

ها براساس میـزان صـراحت و    طورکلی مصاحبه به. شود برداري استفاده می وربین، یادداشتد
  : شوند ساختار به سه دسته تقسیم می

شـونده در شـرح و تفضـیل     در این نوع مصاحبه، مصاحبه :ساخت باز یا بی ۀمصاحب .1
 ایـن مصـاحبه، طـرح یـا    . وگوهاي غیررسمی است شود و اغلب شبیه گفت آزاد گذاشته می

دستور کار از پیش تعیین شده ندارد و ممکن است طرح یک پرسـش بـه پرسـش دیگـري     
شود، اما با دادن حـداکثر آزادي بیـان    معموالً موضوع مصاحبه از پیش مشخص می. مدابینج
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به سخن دیگر، بیشتر . شود شونده اطالعات فراوان و اغلب غیرمنتظره پدیدار می به مصاحبه
مـرور کـه مصـاحبه     تصادفی است و به ساخت یا باز مصاحبۀ بی اطالعات به دست آمده در

  . شوند یابد، نمایان می ادامه می
هـا   ها، یادداشـت  هایی مشروح را به صورت برداشت ساخت معموالً داده هاي بی مصاحبه
. هاسـت  الگوها و مقولـه  ۀها معموال به صورت ارائ کنند و تحلیل داده ها فراهم می و گزارش
  .رود هاي کیفی و توصیفی به کار می این نوع مصاحبه بیشتر در پژوهشبنابراین، 

هـاي اصـلی از قبـل     در این نوع مصاحبه، پرسش: دار ساخت  باز یا نیمه نیمه ۀمصاحب .2
تر شـده   هاي جزئی کند تا وارد مسئله گر فرصت پیدا می ها مصاحبه تعیین شده و با طرح آن

هـاي اصـلی از قبـل     ر بر اساس مسیر یـا پرسـش  گ مصاحبه. و به اطالعات دقیق دست یابد
شونده اجـازة شـرح و    دهد، اما تا حدودي نیز به مصاحبه تعیین شده به مسیر خود ادامه می

هاي روشن و خاصـی اسـت    دار شامل پرسش ساخت نیمه ۀبنابراین، مصاحب. دهد تفصیل می
شـونده تـا    و مصـاحبه گـر   کنند، اما مصـاحبه  که از قبل تعیین شده و مصاحبه را هدایت می
  . هاي مطرح شده بپردازند ها و پاسخ حدودي اجازه دارند به شرح و تفصیل پرسش

هـاي اصـلی از قبـل    در این نوع مصـاحبه، هـم پرسـش    :دار بسته یا ساخت ۀمصاحب .3
شونده موظف است که در چارچوب از پیش تعیـین شـده پاسـخ     تعیین شده و هم مصاحبه

 .)246ـ  244: 1388میرزایی، (دهد 

بـاز یـا    اي که در این پژوهش به کار رفته است، استفاده از مصاحبۀ نیمه تکنیک مصاحبه
تـن از   32ی با صصعمیق است؛ پس از انجام مصاحبه با این روش تخ دار یا نیمه ساخت نیمه

آهنگسـاز    کننـده، بـازیگر، منتقـد،    نویسنده، کـارگردان، تهـیه(کارشناسان و فعاالن سینمایی 
بندي و تفسیر شده  آوري، مقوله ها درخصوص جشنوارة فیلم فجر جمع هاي آن ، دیدگاه ...)و

  . است
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  وگو ها و گزارش نتایج محورهاي گفت گردآوري دیدگاه
 ر رشد سینماي ایراندتأثیر برگزاري جشنوارة فیلم فجر  .1

یلم تصریح کردند و معتقدند که برگزاري جشنوارة فـ  همۀ کارشناسان و فعاالن سینمایی
 ةجشـنوار ها بر این باورنـد کـه    آن  تأثیر نیست؛ ر ارتقاي سطح کیفی سینماي ایران بیدفجر 

بـین  » فضـاي رقـابتی  « و عـالوه بـر برقـراري    اسـت  »سـینماي ایـران   ۀشناسنام« ،فیلم فجر
ان براي ساز فیلم ۀبه بقی» بخشی انگیزه«باعث » هاي برتر تشویق و تحسین فیلم«ان و ساز فیلم

ان بـراي جلـب توجـه    سـاز  فیلمشود  همچنین جشنواره باعث می. شود ر بهتر میساخت آثا
مخاطبان و منتقدان در جشنواره، به منظور کمک به فروش بیشتر در هنگام نمـایش، بسـیار   

ر کیفیت آثار تولیدي تأثیر مثبـت  ددرمجموع نگاه غالب این است که جشنواره   .تالش کنند
کننـدگان اسـت تـا بـا      ها و تهیه براي سازندگان فیلم» شگاهیآزمای«در واقع، جشنواره . دارد

آثارشـان را پـیش از    هـاي  و قوت ها گیرد، ضعف بررسی نقدهایی که بر آثارشان صورت می
هـا پـیش    اصالح ضعف فیلم«خود به  نمایش عمومی و گسترده دریابند و این فرایند، خودبه

از طرف دیگر این نکته نیز درخـور  . دکن و بهبود نـسبی آثار کـمک مـی» از نمایش عمومی
» سـینماي ایـران   ۀسـال  ترین تولیدات یک نمایشگاه عمده«توجه است که جشنوارة فیلم فجر 

هـا در   فـیلم  ايگـذاري بـر   جهت سـرمایه «گذار که قرار است  است و مدیران و افراد سرمایه
ان و اصـحاب  هـاي منتقـد   را مشخص کنند، از طریق بررسی و دریافت دیـدگاه » سال آینده

گـذاري بـر روي    هاي جشنواره به دید و بینش جدیدي براي سرمایه رسانه درخصوص فیلم
. یابنـد  گذاري کننـد، دسـت مـی    ها سرمایه هایی که باید در سال آینده بر روي آن آثار و طرح

کنندگان، مدیران  شود تا فعاالن این عرصه اعم از کارگردانان، تهیه همچنین فضایی فراهم می
د و نرا پیدا کن» فرصت تعامل و تبادل اطالعات با یکدیگر«... بازیگران و  لید، نویسندگان،تو

دهد و به بسیاري از فعاالن این عرصه همچون  نوعی تبادل و تعامل فرهنگی سالیانه رخ می
از لحـاظ اقبـال   (هاي سینمایی  کند با امکانات فنی جدیدتر و حمایت کنندگان کمک می تهیه

  .بیشتر آشنا شوند) هاي مالی یک اثر و نیز حمایتعمومی به 
  : ندا فجر قائلچند مزیت طورکلی فعاالن سینما را براي جشنوارة فیلم  به
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 تر  ان براي تولید آثار پختهساز فیلم ۀبخشی به بقی و انگیزه انساز فیلمرقابت بین  -

 ها پیش از نمایش عمومی ها و اصالح نسبی آن فیلم هاي شناخت ضعف -
 اخت آثار و موضوعات مورد اقبال و مهم براي ساختشن -

 فرصت و محل تعامل و تبادل اطالعات درخصوص تحوالت سینماي ایران -
 ؛شـود  سینماي کشور نمـی  بهبودند که جشنواره باعث ا نظران نیز برآن شماري از صاحب

ی را شناسـی جامعـه فیلمـ    و هنرمند با توجه به مشکالت و نیـاز و آسـیب   ساز فیلمزیرا هر 
  .ی دارد که به جشنواره ارتباطی نداردیها ها و ضعف قوتسازد که  می

  
 موهشت بیستجشنواره  يها ها و ضعف قوت  .2

هاي متنوعی دارنـد کـه    جشنواره، دیدگاه هاي ها و قوت ضعفدرخصوص اهالی سینما 
جشـنواره دانسـت بلکـه     ضـعف تـوان   برشمرده شده را نمی هاي ضعفدر واقع، بسیاري از 

هـاي   ، عالوه بـر مزیـت  ها قوتاما درخصوص . اند یافته در جشنواره هاي شرکت فیلم  ضعف
نحـوة اجـرا و نظـم و انضـباط و     «اغلـب، در مجمـوع از    نخسـت برشمرده شده در بخش 

   .اند ابراز رضایت کرده» هماهنگی در برگزاري جشنوارة امسال
شرکت یافته در جشـنوارة  هاي  بسیاري از فعاالن سینمایی معتقدند اغلب فیلم :ها ضعف

هاي ضعیف یا متوسطی بودند و در مجموع  ، فیلم»ساخت و محتوا«م، به لحاظ وهشت بیست
انـد؛ و   در ایـن جشـنواره بـوده   » هـا  افت کیفیت فـیلم «هاي گذشته شاهد  در مقایسه با دوره

بـه بـاور برخـی    » .ها و شعارهاي فرهنگی دولت، نمودي بارز در جشنواره نداشت سیاست«
هـا   آن. بـه ایـن عرصـه آسـیب زده اسـت       ،»به سینما متخصصورود افراد غیر«ینماگران، س

بـه  » .ها به جشنواره رعایـت شـوند   برخی استانداردهاي کیفی براي ورود فیلم«معتقدند باید 
، به عالوه »نداشتند چندانیها در مجموع، تنوع  در جشنوارة امسال، فیلم«اعتقاد سینماگران، 

یـا در مقابـل   » ایرانی متناسـب نبودنـد   ۀهاي جامع ا چندان با فرهنگ و ارزشه برخی از آن«
کننـد بـراي    فعاالن سـینمایی توصـیه مـی   . خیلی بارز بود  ها، برخی از فیلم» سفارشی بودن«

جشنوارة فیلم فجر بایـد بیشـتر    بههاي گوناگون  تر و متناسب با سلیقه هاي متنوع جلب فیلم
  .تالش شود
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و باعـث  » هاي جشنواره تأثیرگـذار اسـت   ر داوريدروابط «گاهی اوقات  ،اي به نظر عده
درخصـوص داوري جشـنواره بـر    . نادیـده گرفتـه شـود   ها  يدر داورها  فیلم رزششود ا می
ان هر حوزة خاص و تقویـت هیئـت انتخـاب    متخصصهاي تکنیکی خود  ضرورت داوري«

اي که از نظـر   مسئله(» ز بخش مسابقههاي باارزش ا ها براي جانـماندن بـسیاري از فیلم فیلم
  .تأکید شده است) بود آمده  پیشبرخی کارشناسان در جشنوارة امسال 

بـه دلیـل مسـائل      الملل، ها همچنین از نحوة اجراي مراسم مانند اختتامیۀ بخـش بیـن آن
هـاي   پخش نکردن فیلم«یا » ها ناهماهنگی مجري با مهمان«مربوط به اجراي مراسم همچون 

و » نامناسـب بـودن مجـري مراسـم    «، و نیز تأخیر در برگزاري افتتاحیه و اختتامیه، »رگزیدهب
جشـنواره، بیشـتر بـر    «ایـن اسـت کـه      نکتۀ درخور تأمل دیگـر، . انتقاد کردند» کیفیت صدا«

هـاي اقتصـادي    هاي فرهنگی و هنري سینما متمرکز است و هنوز تمرکز کافی بر جنبه جنبه
سرانجام اینکه تشریفات و ظواهر جشنواره از محتوا و عمـق آن بیشـتر   و » پیدا نکرده است

  .شده است
جشنواره استقبال  برگزاري برايبرج میالد انتخاب «شده از  عمدة افراد مصاحبه :ها قوت

فـراهم  »  ،»فضاي کافی براي برگزاري جشـنواره «و در نظر گرفتن » افزایش نظم«و از » کرده
و » انسـاز  فـیلم هـا بـراي خبرنگـاران و     زاد پس از دیدن فیلمشدن امکان بحث و نقدهاي آ

فراهم بـودن فضـاي پـذیرایی مناسـب در حاشـیۀ      « و ،»ها وشنودهاي فنی دربارة فیلم گفت«
امسـال   در جشـنوارة  «برخی از اهالی سینما معتقد بودند . اند ابـراز رضایـت کرده  »جشنواره

و ضمن اظهار خرسندي از این موضوع، » شدهسینما احترام خاصی گذاشته حوزة  فعاالنبه 
 هـاي  ضـعف در مقابـل همـۀ     همچنـین، . شـدند » هـاي آینـده   تقویت آن در دوره«خواستار 

هـاي   فیلم«هاي جشنواره برخی کارشناسان معتقدند  برشمرده شدة محتوایی و مضمونی فیلم
  » .اند م به لحاظ فنی رشد نسبی داشتهوهشت بیستجشنوارة 

فـراهم  «و » هاي گذشته حضور نداشتند هایی که در جشنواره برخی فیلم رفع توقیف از«
برجستۀ ایـن جشـنواره برشـمرده شـده      قوت ، دیگر»ها شدن فضاي نقد و بررسی این فیلم

  .است
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 هی دولتی جشنواره د سازماننگاه فعاالن سینمایی به   .3
  :دیدگاه دارنداهالی سینما درخصوص دولتی یا غیردولتی بودن جشنوارة فیلم فجر دو 

اسـت،  » دولتـی   اي کامالً جشنواره«اغلب اهالی سینما معتقدند جشنوارة فیلم فجر ) الف
هـاي برگـزاري آن    و دولت هزینه استدولت  باهی و نظارت بر برگزاري آن د سازمانچون 

  :دارد معایبیها معتقدند دولتی بودن جشنواره مزایا و  آن. کند را تأمین می
تـوان   هایی که در برگزاري جشن خانۀ سینما شاهدیم، مـی  به ضعف با توجه :مزایا  .1

تنها با حمایت و کمـک دولـت مقـدور اسـت و       درك کرد که برگزاري جشنوارة فیلم فجر،
هـی دولتـی   د سـازمان «. برگزاري آن چشـم امیـد بـه بخـش دیگـري داشـت       برايتوان  نمی

هـی اجرایـی   د سـازمان انات و برگزاري جشنواره به لحاظ امک شود روند جشنواره باعث می
  ».قوي و منظم باشد  آن،

انتخـاب داوران جشـنواره تـأثیر    «در   هـی دولتـی،  د سـازمان رسد  به نظر می :معایب .2
تأثیر نگاه دولت و نیز مـدیریت   هاي جشنواره تحت داوري«  بسیاري اوقات، و »مستقیم دارد

  ».گیرد دولتی سینما قرار می
کمتـري را تشـکیل    درصـد در مقایسه بـا گـروه قبـل    که برخی از فعاالن سینمایی، ) ب

توان گفت جشنواره کامالً دولتـی اسـت، بلکـه دولـت بـا       نمی«بـر این باورند که   دهند، می
حتـی  «ضمن اینکه معتقدنـد    ،»کند این جشنواره را برگزار می  مشارکت فعاالن سینماي ایران

  ».اي منفی ندارددولتی بودن برگزاري جشنواره لزوماً آثار و پیامده
طورخالصه نگاه غالب در این زمینه این است که دولتی بـودن جشـنواره در صـورتی     به
  .رود گران بهره گرفته شود، ضعف به شمار نمی ها، هر چه بیشتر از سینما داوري که در
  
 ر اعتبار آندتأثیر شرکت نکردن فیلم در جشنواره   .4

  : متفاوت دارندکارشناسان سینما در این زمینه سه دیدگاه 
ان به دالیل متعدد در جشنواره شرکت ساز فیلمبرخی بر این اعتقادند که بعضی از  )الف

  :کنند، از جمله نمی
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اما معمـوالً  (هایشان هستند  ان جوان به دنبال مطرح شدن خود یا فیلمساز فیلمبرخی  -
  ). گیرند پــیش نمیاي را در قبـال جــشنواره در  ان پخته و جاافتاده چنین رویهساز فیلم

باعث کنجکاوي، جلب توجه و ترغیـب مـردم بـه      کنند با این شیوه برخی تالش می -
  . دیدن فیلمشان شوند

از آن  ر اسـتقبال دتـأثیر منفـی    ممکـن اسـت  شرکت نکردن یک فیلم در جشنواره ) ب
 جشنواره فرصت مطرح و دیده شدن و در نتیجه اسـتقبال از آن فـیلم در  چون  شته باشد،دا

کند، اما با شرکت نکردن در جشنواره، ایـن فرصـت را از دسـت     هنگام نمایش را فراهم می
   .رود می

یـک فـیلم در    نکـردن  برخی از اهالی سینما نیـز تأکیـد دارنـد کـه صـرف شـرکت      ) ج
. ر استقبال مردم از آن ندارد، چون ممکن است فیلم ضعیف باشـد دجشنواره، لزوماً تأثیري 

هـاي فرهنگـی و هنـري     ارزش کنند کــه هایی استـقـبال می ـب از فیلممردم اغل«در واقـع، 
در همـۀ  «باید به ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه       . »تري داشته باشند باالتر و ساختار قوي

هـا   خـود را در جــشنواره   اکـران  قابلهاي  ان تمامی فیلمساز فیلمکشورهاي صاحب سینما، 
 ».ل شخصی استکنند و این امري طبیعی و می عرضه نمی

حضـور را بـراي    فرصـت جشـنواره بایـد   «کننـد کـه    فعاالن سینما در مجموع تأکید می
بـاالي  سـطح   ی برسـاند کـه فقـط   سـطح استانداردهاي خود را به «و » ان فراهم کندساز فیلم

ان بـراي جلـب   سـاز  فـیلم بین  باعث رقابتو تالش براي شرکت و رقابت در آن، جشنواره 
در ایـن  . »اي اي و غیرحرفـه  یافتن در جشنواره یا مسـائل حاشـیه  ن شود، نه حضور مخاطب

بسـیار مهـم ارزیـابی شـده اســت تــا از       » سـازي مـردم   آگـاه «هـا در   زمـینه نقـش رسـانه  
  .جلوگیري شود ها هاي احتمالی برخی افراد از شرکت نیافتن فیلم سـوءاستفاده

  
 ین مردم و اهالی سینما ها در جشنواره در اعتباربخشی به آن ب تأثیر تحسین فیلم  .5

برگزیده و تحسین شدن فـیلم یـا عوامـل آن در    «اغلب فعاالن سینمایی اذعان دارند که 
ایـن موضـوع   » .شـود  جشنوارة فیلم فجر باعث اعتبار بخشی به آن فیلم و سازندگانش مـی 
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 ، قـوت و اهمیـت بیشـتري دارد و در مطـرح و    »ان و بازیگران جوانساز فیلمویژه دربارة  به«
جشـن  «ایـن گـروه معتقدنـد    . ها بین مردم و سینماگران تأثیر چشمگیري دارد دیده شدن آن

  ».قوت و تأثیرگذاري جشنوارة فیلم فجر نرسیده استبه ، هنوز سینما ۀخانسالیانه 
تحسین فـیلم یـا   «دهند، بر این باورند که  کمتري را تشکیل می درصدگروهی دیگر، که 

باعث مطرح   گذر و کوتاه دارد و صرفاًزودفیلم فجر، تأثیري  عوامل سازنده آن در جشنوارة
حضـور بازیگرهـا و     عمـدتاً «تأکیـد دارنـد کـه     اهـ  آن ».شـود  براي مدتی کوتاه می  شدن آن

  ».شود باعث وجهه و اعتبار آن می  کارگردانان محبوب و مطرح در میان عوامل سازندة فیلم،
  
 المللی سینماي ایران ایگاه بینتأثیر برگزاري جشنوارة فیلم فجر بر ج  .6

در اعتبار و جایگاه سینماي ایران  را اغلب کارشناسان سینمایی، تأثیر جشنوارة فیلم فجر
جشـنواره در ایـن زمینـه تأثیرگـذار     . کنند ارزیابی می» مثبت اما اندك« ،المللی در عرصۀ بین

تـر در عرصـۀ    قـوي چون باعث رقابت در تولید آثار برتـر و در نتیجـه عرضـۀ آثـار     «است 
هـا بیشـتر بـه     رسـانه «جشـنوارة فـیلم فجـر،    مناسبت ، ضمن اینکه به »الملل خواهد شد بین

ها هـم قـرار    هاي ایرانی در معرض دید دیگر ملت پردازند و از سویی فیلم سینماي ایران می
و تا حدودي، هـر چنـد انـدك، باعـث مطـرح و شـناخته شـدن سـینماي ایـران          » گیرند می
الوه بر این، برگزیده شدن یک فیلم و مطرح و دیده شدن آن در جشنوارة فـیلم  ع. شوند می

اي شایسـته و مطـرح بـه     فرستادن نماینـده «فجر به روشن شدن تکلیف سینماي ایران براي 
اهالی سـینما تأکیـد دارنـد بایـد در ایـن      » .المللی کمک خواهد کرد هاي معتبر بین جشنواره

فقـر   دهنـدة  هاي نشان فیلم«از جمله اینکه   ا رعایت شود،ه زمینه برخی مالحظات و سیاست
متأسـفانه  . المللـی کشـورمان دارد   و بدبختی در ایران، در بلندمدت تأثیر منفی بر وجهۀ بـین 

» .انـد  گونـه بـوده   المللـی، ایـن   هـاي بـین   هاي ایرانی تحسین شــده در جـشنواره اغلب فیلم
المللی حضور یابند کـه نمایـانگر    هاي بین ارهمناسب است نمایندگانی از کشورمان در جشنو

 . باشند» هویت حقیقی ایرانیان«

جشـنوارة  «ویـژه در   الملـل جشـنواره را بـه    گروهی دیگر از کارشناسان سینما بخش بین
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در ایـن  اي  و ویـژه  جـدي تعامـل  «، از ایـن رو معتقدنـد   »امسال در سطح مطلوب ندانسـته 
رجی رخ نداده اسـت تـا تـأثیر آن را در مطـرح شـدن      بین سینماگران ایرانی و خاجشنواره 

  » .الملل شاهد باشیم سینماي ایران در عرصۀ بین
الملـل   ماهیت سینماي کشورهاي مطرح در عرصـۀ بـین  «نکتۀ درخور تأمل این است که 

است و جشـنواره در   غالبجنبۀ محتوایی سینماي کشورمان در تکنیکی است، در حالی که 
  » .تواند تأثیرگذار باشد مین) تکنیک(این زمینه 

فجر اینکه به بـاور برخـی    ةالملل جشنوار از نکات درخور توجه درخصوص بخش بین
زمان جشنوارة فیلم فجر و جشنوارة فیلم برلین،  برگزاري تقرییاً هم«نظران سینمایی،  صاحب

دهـد و باعـث حضـور کمرنـگ      تأثیر قـرار مـی   الملل جشنوارة فیلم فجر را تحت بخش بین
  ».شود ان خارجی در جشنوارة فجر میساز فیلم

  
 دوره جشنوارة فیلم فجر 28ارزیابی کلی از روند برگزاري   .7

هـا و   اگرچه به دلیـل تغییـر مـدیریت     از نگاه کارشناسان سینما روند برگزاري جشنواره،
وخیزهـاي بسـیار    افت«هاي مختلف متفاوت بوده و  دخالت سالیق مدیران سینمایی در سال

بنـدي بـازبینی    هاي مختلف از جمله زمـان  مانند ضـعف اجراي برنامه(» ي داشته و داردزیاد
در مجموع، روند جشنوارة فـیلم فجـر رو   «، اما )ها که هنوز پیشرفت محسوسی نداشته فیلم

به لحـاظ تنـوع     م فیلم فجر،وهشت بیستجشنوارة «ها معتقدند گرچه  آن» .به رشد بوده است
ایـن دوره از  «، امـا  »سطح متوسـط و نـه چنـدان درخـور تـوجهی بـود      ها در  و کیفیت فیلم

، نظم و هماهنگی و نیز به سبب متمرکز بـودن فضـاي برگـزاري آن    از لحاظ اجرا جشنواره
  » .، در سطح باالتري برگزار شد)برج میالد(

هاي بسیار متفاوتی وجـود   نظر  در اوج بوده،اي  چه دورهدر خصوص اینکه جشنواره در
  .است شخصیرسد بیشتر اظهارنظرها در این زمینه  ه به نظر میدارد ک
  
  کشور دیگر شهرهاي فجر در ةبرگزاري جشنوار  .8
هاي جشنوارة فجر در شهرهاي بزرگ  زمان فیلم صوص اکران هم درخ  فعاالن سینمایی، 
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 هـا، سـلیقه و   هاي جشنواره در شهرستان با نمایش فیلم«کشور ضمن تأیید این ایده معتقدند 
گسـترش  «شـود رشـد و    و باعث مـی » یابد می يها هم ارتقا ذائقۀ سینمایی جوانان شهرستان

ــرد   ــادل صــورت گی ــوازن و متع ــور مت ــینما در کش ــتان » «.س ــه شهرس ــه ب ــدام  توج ــا اق ه
 هـاي  هـا و شهرسـتان   شود با افزایش اقبال مـردم اسـتان   برانگیزي است که باعث می تحسین

، چون با ایـن  »رفته در کل کشور، مردم با سینما آشتی کنند رفته  هاي جشنواره، دیگر به فیلم
در این زمینـه تأکیـد   . کند نوعی فرهنگ سینما رفتن نیز در کشور گسترش پیدا می حرکت به

هـا   اگر نمایش فیلم«اما » ها مطلوب است ها در شهرستان زمان فیلم اکران هم«شده است که 
هـا در هنگـام    ها می شود چـون فـیلم   فیلم گسترده وسراسري بـاشد، مـوجـب هـرز رفـتن

  ».نمایش سراسري ممکن است تماشاگر چندانی نداشته باشند
کـه گرچـه برکـات فرهنگـی     » تأمل شـود  بارهباید در این «به نظر کارشناسان سینما   اما

 ضـعف بـه دلیـل   «اند امـا ممکـن اسـت     ملموسهاي جشنواره فجر،  زمـان فیـلم نمایش هم
که به منظور حفظ » ها، سطح کیفی آن افت کند اي جشنواره در شهرستانهی و اجرد سازمان

  :از جمله  برخی الزامات کیفی این موضوع باید اجرا و فراهم شود،  سطح کیفی جشنواره،
هاي قبل  هاي سال هاي پخش شده در دیگر شهرها با تهران هماهنگ باشد و فیلم فیلم ـ

  .نمایش نشود
هاي محل برگزاري جشنواره براي این منظـور   هرستانهاي مجهز و مناسب در ش سالن ـ

  .در نظر گرفته شود
ها نیز همچون تهران نظـارت دقیـق صـورت     بر روند برگزاري جشنواره در شهرستان ـ
  .گیرد

اي جشنوارة فیلم فجر در شهرهاي مختلف، به سـبک   برگزاري دوره»  کارشناسان سینما،
داننـد و معتقدنـد چنـین     وجه مناسب نمـی  هیچ بهرا » هاي کودکان و نوجوانان جشنوارة فیلم

به شدت به جشنوارة فـیلم فجـر ضـربه    «اي ـ که البته بحث آن تاکنون مطرح نبوده ـ    برنامه
  :زیرا ؛»خواهد زد

تـوان   هـی ایـن جشـنواره در تهـران قـرار دارد و نمـی      د سـازمان ترین امکانـات   عمده ـ
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 .نتقال دادات را به شهرهاي دیگر اراحتی همۀ این امکان به

کـاهش اعتبـار   برگـزاري ضـعیف و در نتیجـه    باعـث  هـا   شهرسـتان امکانـات  کمبود  ـ
 .المللی آن خواهد شد به ویژه در بعد بین ،جشنواره

کـم   با ثبات محل برگزاري، کم  المللی مانند کن یا ونیز، هاي مطرح بین اصوالً جشنواره ـ
هاي  فیلم ةهایی مانند جشنوار جشنواره شاید این ایده براي. اند شهرت و اعتبار خود را یافته

امـا   ـ  کودکان و نوجوانان یا تئاتر مناسب باشد ـ که البته آن هم نیاز به بررسـی بیشـتر دارد   
  .هایش بیشتر از مزایایش خواهد بود درخصوص جشنوارة فیلم فجر حتماً آسیب

 .کنند نمیگران شهرستانی به اندازة تماشاگران تهران از جشنواره استقبال  تماشا ـ

  
 هی جشنواره در قالب سازمانی مستقلد سازمان  .9

دبیر جشنواره در ایـام برگـزاري     طرح تأسیس سازمان جشنواره را مهدي مسعودشاهی،
ـ بعدها با تأیید معاون سینمایی و صدور حکـم مسعودشـاهی بـراي تصـدي     کرد  طرح  ،آن

فعاالن سینمایی درخصوص هاي  در این پژوهش دیدگاه. قطعیت یافت  ریاست این سازمان،
اغلب با ایدة تأسیس سازمان، موافق بودنـد و تأکیـد   . فعالیت چنین سازمانی نیز بررسی شد

ــتند  ــد داش ــکجشــنواره «بای ــؤثرتر و  «باشــد و  آکادمی ــزاري م ــراي برگ در طــول ســال ب
  ».دوشریزي  و برنامهگذاري  سیاستتر آن  یافته سازمان
و ثبـات در ایـن زمینـه نیـز     » زنـد  اري آن آسیب مـی تغییر مکرر دبیر جشنواره به برگز«

برخورداري رئیس سـازمان از دانـش و تجربـۀ    «همچنین فعاالن سینمایی بر . ضروري است
  . تأکید کردند  »سینمایی

هـاي   جلوگیري از برخـی کمبودهـا و کوتـاهی   »  ها مزیت تأسیس این سازمان از دید آن
ایش انسجام و تعامل چندجانبه و جلـوگیري از  افز. خواهد بود» فعلی در برگزاري جشنواره

هـاي   زدگی در برگزاري جشنواره، به سبب اسـتقرار مـدیریت ثابـت بـه جـاي کمیتـه       شتاب
بـا ایـن حـال،    . تواند نویدبخش موفقیت این سازمان در برگزاري جشنواره باشد موقت، می

  .تأکید داشتند» استقالل سازمان«بر  ،کارشناسان، به اتفاق
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  یريگ نتیجه
تـوان نتیجـه گرفـت جشـنوارة فـیلم فجـر،        مـی   هاي کارشناسان سینما، بر مبناي دیدگاه

ترین جشنوارة سینمایی کشور است و اعتبـار بـاالیی نـزد سـینماگران و مـردم       همچنان مهم
هـا   مهمی دارد که باید بـراي رفـع آن   يها ضعفدوره همچنان  28دارد، اما پس از برگزاري 

  . ریزي شود برنامه
ـ  به سر می مسئوالنگرایی فعاالن و  رسد سینماي کشورمان در دورة جوان ه نظر میب رد ب

هـاي جوانـان    بسیاري از فـیلم . و همین موضوع تبعاتی را براي جشنوارة امسال داشته است
هـا را   اي نیستند و بسیاري از فعاالن سینمایی آن هاي درخور توجه و برجسته سینماگر، فیلم

ها در جشنوارة امسال باعث شد که  در واقع، حضور این گونه فیلم. کنند متوسط ارزیابی می
ی جشنواره حفظ شود اما در سطح کیفی، آسیب نسبی ببیند در مجموع سطح کم .  

گرچه باید درخصوص جشنوارة امسال به این نکته نیز توجه کرد که تولیدات سـینمایی  
هاي پس از انتخابات  برخی ناآرامیتأثیر فضاي کل کشور شامل  کشور در سال گذشته تحت

و در نتیجـه روال   شـد  بود که باعث تأخیر در تولیـد بسـیاري از آثـار و نیـز تغییـر دولـت      
همیشگی پایین آمدن نسبی میزان تولید تا مشخص شـدن مـدیران فرهنگـی و سـینمایی و     

اري صورت گذ از این رو، باید امیدوار بود که سرمایه. آمد  پیش  هاي فرهنگی جدید سیاست
هـا   اي کـه در حـال حاضـر آثـار متوسـطی را از آن      کـرده  گرفته بر روي نسل جوان تحصیل

ا همچـون نسـلی کـه در دهـۀ     تان ایرانی باشد ساز فیلمشاهدیم نویددهندة ظهور نسل آیندة 
کشـور تبـدیل شـده     ساز فیلمظهور کرد و اکنون به نسل برجستۀ  1370و اوایل دهۀ  1360
  .ي ایران را روشن نگه داردچراغ سینما  است،

رسد رونـد اجرایـی برگـزاري جشـنوارة فـیلم فجـر پـس از سـالیان          به نظر می  در کل،
دهد که با تمرکـز   کم تسهیل شده و تأسیس سازمان جشنواره نیز این نوید را می متمادي، کم

هـی  د سـازمان ریـزي بـراي    گذاري و برنامـه  یک سازمان بر روي موضوع جشنواره، سیاست
جدي و مهمـی کـه همچنـان پـیش روي      ۀنواره، بهتر از گذشته صورت گیرد، اما مسئلجش

و متنوع در جشـنواره اسـت کـه بـه      ،تأثیرگذار  هاي قوي، عمیق، جشنواره است، تولید فیلم
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تولیـدات سـینماي ایـران      در حـال حاضـر،  . گـردد  گذاري کالن سینماي ایران برمی سیاست
ونق تولیدات سینمایی بـه صـورت جریـانی مـنظم و کـالن      وابسته به افراد است و شاهد ر

اکنون که دولت محترم در این دوره، بـر حـوزة فرهنـگ متمرکـز شـده و رویکـرد       . نیستیم
فرصت مناسبی است که در حوزة سـینما نیـز     تقویت عرصۀ فرهنگ را درپیش گرفته است،

ی ایـران و تعریـف   گذاري کالن ملی بر مبناي نظـري دقیـق دربـارة سـینماي ملـ      با سیاست
  نکتـۀ مهـم  . تـري برداشـته شـود    تر و اساسی هاي دقیق هاي جغرافیاي فرهنگی آن گام حوزه
ریزي بلندمدت و حساب شده است که بسیاري از سینماگران و کارشناسان سـینما از   برنامه

رغـم   ریزي براي تقویت سـینماي دفـاع مقـدس کـه بـه      ویژه برنامه به  مندند، ضعف آن گالیه
   .ایم شاهد افت آن بوده  هاي عظیم فرهنگی براي جامعۀ ایران، تیشتن ظرفدا

  
  نظران اسامی صاحب

 )و نویسندهد منتق(تورج زاهدي  .1

ین جشـنوارة  وهشتم بیستیی و داور بخش ویدئو ساز فیلمنویسنده، (حسن یکتاپناه  .2
 )فیلم فجر

یگر زن در جشـنوارة  بازیگر و نویسنده، نامزد دریافت جایزة بهترین باز(نسرین بینا  .3
  )1371فیلم فجر سال 

 )بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون(محمد ساربان  .4

 )نویس فیلمنامه(مریم میالنی  .5

 ) مستندساز و منتقد(محمدمهدي خالقی  .6

 )صنعت سینمامنتقد مجلۀ (خانم محمدي  .7

  )استاد دانشگاه و منتقد( کوشکیمحمدصادق  .8
  )منتقد سینما(اهللا سعیدي  نعمت .9

  ) منتقد سینما در سایت سوره( پور کريشمختار  .10
  ) منتقد سینما( غضنفريمهدي  .11
  )منتقد سینما(مسعود فراستی  .12
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 )منتقد سینما(اللهی  امیر فرض .13

 )هاي سینمایی کننده، مدیر تولید و مجري طرح فیلم تهیه(محمدصادق آذین  .14

انجمـن منتقـدان    ۀنویسنده، منتقد و متـرجم سـینمایی، عضـو پیوسـت    (حسین گیتی  .15
 )ینماس

ـ   (عبداهللا اسفندیاري  .16 سـینما، عضـو شـوراي     ۀاز بنیانگذاران سـینمایی فـارابی و خان
نامه و رمان، مسئول سینماي معناگرا در بنیاد  فیلم ةنویسان، نویسند نامه مـرکزي کانـون فیـلم

  )سینمایی فارابی
  )منتقد فیلم(علی کرمی  حسن .17

 )ارنگ منتقد فیلم، خبرنگار و روزنامه(مژده غضنفري  .18

ین وهشتم بیستدر  فاصلهنویس، نویسندة فیلم  نامه نویسنده و فیلم(قربان محمدپور  .19
 )جشنوارة فیلم فجر

 )بازیگر(مهوش صبرکن  .20

 )دبیر سرویس فرهنگی ـ هنري خبرگزاري برنا(االسالمی  محمد صالح حجت .21

 )سیما مرزي صدا و کارشناس ارشد مدیریت رسانه در حوزة برون(سعید انبارلویی  .22

 )وگو مجري رادیو گفت(والفضل اینانلو اب .23

 )مجري تلویزیون و بازیگر(فرزاد حسنی  .24

 )نویسنده و کارگردان(بهرام عظیمی  .25

  )بازیگر(فردوس کاویانی  .26
  )کننده مدیر تولید، تهیه(اهللا یاري  حبیب .27
  )کننده، کارگردان، تدوینگر تهیه(مجید عبدالعظیمی  .28
  )منتقد(مسعود سمیعی  .29
  )یگرباز(خواه  مهدي امینی .30
  )بازیگر(مهرداد ناعمی  .31
 )مدرس و منتقد سینما(رضا خسروزاده  .32
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  منابع
 .4ـ  7، 5، ش رسانهها و توسعه فرهنگی، فصلنامۀ  رسانه. )1370(علی اسدي،  ـ

  .62، 4، ش رسانه، فصلنامۀ هاي فیلم فجر مروري بر جشنواره. )1369(نام  بی ـ
پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و    : ن، تهـرا پژوهشنامه سـینما . )1386(نژاد، محمـدعلی   حسین ـ

 .ارتباطات

، تهـران  مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. )1385( دالور، علی ـ
  .رشد

المللـی فـیلم    بـین  ةبازتاب عملکرد جشـنوار (آیینه در آیینه «. )1381(جو، طهماسب  صلح ـ
  .38ـ  19، 44، ش فارابی، فصلنامۀ »)فجر در روند سینماي ایران

دفتــر : زاده، تهــران ، ترجمــۀ محمــود عبــداهللامصــاحبه پژوهشــی. )1389( ام، بیــلگیلهــ ـ
  .هاي فرهنگی پژوهش

  .40ـ  43، 5، ش رسانه، فصلنامۀ »رسانه سینما«. )1370( محمدي، مجید ـ
: ، تهــران1؛ جنویســی پــژوهش، پژوهشــگري و پژوهشــنامه؛ )1388(میرزایــی، خلیــل ـ

  .شناسان جامعه
: تهـران هاي جمعـی،   تحقیق در رسانه). 1384.(، جوزف آرو دومینیک. ویمر، راجر دي ـ

 .سروش



 

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

  

  شناسی سیاسی سینماي ایران جامعه
  )1380و  1370هاي  گذاران سینماي ایران در دهه بایدها و نبایدهاي سیاست( 

  
*راد داعظم راودکتر 

*  
**همصطفی اسدزاد

   
  ده یچک

بـوده و   عهـاي اخـتالف و بلکـه نـزا     محلکی از ی ،هاي مختلف اسی جناحیس ۀدر مواجه در ایران نمایس
  .هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است

ـ نماي ایاسـی سـ  یشناسی س جامعه ةحاصل پژوهشی است در حوز ن مقالهیا کـه در   1370 ۀران در دهـ ی
سـو   هـاي فـیلم فجـر از یـک     هاي منتخب دولت در جشنواره فیلم» تحلیل متن«و » واتحلیل محت«آن با روش 

 ـ هنـري   هـاي فرهنگـی   سیاسـت تبیـین  بـه   مخاطبان سینماي ایـران از سـوي دیگـر،   هاي مورد اقبال  فیلم و
و  گـذاران فرهنگـی   نقـش سیاسـت  به و د پرداخته می شو 1380و  1370 ۀدر دو دهنما یس عرصۀدولت در 
  .شود اشاره میها  ن سیاستینظام در اجراي ا ريمدیران هن

 »اصـولگرا گفتمـان  «بـا عنـوان    دو گفتمان و مدیران هنري گذاران سیاست دهد که این تحقیق نشان می 
بایـدها و  بایـدها و نبایـدهاي خـود را    گـذاري در بخـش سـینما،     در حوزة سیاست» طلب اصالحگفتمان «و 

اند، با ایـن اسـتدالل کـه سـینما بـا       داشته ادقهاي یکدیگر انت سیاست ازه هرگا و اند هنبایدهاي مردم تلقی کرد
 .انـد  هاي فرهنگـی و سـینمایی یکـدیگر تاختـه     هماهنگ نشده است، به سیاست »مردم«ها و باورهاي  ارزش

 ازترکیبـی   انـد  کـرده  هـا اسـتقبال   از آن در فـیلم  همـواره  آنچه مردم و مخاطبـان سـینماي ایـران    که حالیدر
  .بوده استسیاسی ـ اجتماعی هاي  ارزشدینی به همراه  هاي ارزش
  
  ها واژه دیکل
  .نمایس مدیریت هنري، دولت، ،است فرهنگییس ،ها ارزش 

                                                
 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

  )گرایش مسائل ایران(کارشناس ارشد علوم سیاسی **
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  مقدمه
ی فیلم فجـر، فـیلم   الملل بین ةجشنوار ینوپنجم بیست ۀدر مراسم اختتامی 1386در بهمن 

امـا   ،را دریافت کـرد  »ه مردمبهترین فیلم از نگا« ةجایزساختۀ داریوش مهرجویی،  سنتوري
هاي مد نظر دولتمردان،  نمایش و اعمال اصالحیه ۀبا وجود داشتن پرواناین فیلم  ،بعد از آن

اهانتی بـه  «گذاران فرهنگی حاکم، این فیلم را  نیامد و سیاست گاه به نمایش عمومی در هیچ
بیشـترین   سـنتوري  کـه  یحالدر .دانستند »غیرممکن«نمایش آن را  تلقی کرده، »ایرانی ۀجامع
  . بود فیلم فجر کسب کرده ةجشنوار ینوپنجم بیسترا در  یمردم يآرا

 یکه در ایران امـروز زنـدگ   را یسنت یانبازار یکی ازپسر  ی،بلورچ یعل داستان يسنتور
خواهـد فرزنـدانش    یمـ  پـدر  .کنـد  روایت مـی  شود بزرگ می یاي سنت کند و در خانواده یم

گیرد و بـه کـار در    یراه پدر را در پیش م ،پسر دیگر خانواده ،حامد. اشندراه او ب ةدهند ادامه
اش  درگذشـته  یدایـ  ۀدل به سـاز کهنـ   ی،، از همان کودکیاما عل ،شود یپدر سرگرم م ةمغاز

مخالفـت   کـه البتـه   ادامـه دهـد   یموسیق ۀگیرد تحصیالتش را در زمین یبندد و تصمیم م یم
 شو در نواختن سـنتور باعـث شـهرت   امهارت . شود می او ۀشدن خواست یخانواده مانع عمل

براي گذران زندگی بـه   او ناگزیر. دهند هایش مجوز نمی ، اما مقامات دولتی به کنسرتشده
 يهـا  یمهمانها و نیز  این برنامهدر  یحضور دائم علتبه  پردازد و ها می نواختن در عروسی

او  ۀدلبسـت  ،هنـرش  خاطر که به، هیهان همسرش شود و معتاد میبه الکل و مواد مخدر  ،شبانه
  .شود از او جدا می علی،اعتیاد  علت، به بوده

ویـژه در   هاي فرهنگی دولـت بـه   این فیلم که با نمایش معضل اجتماعی اعتیاد، سیاست
کند، پس  در جامعۀ امروز ایران را نقد می اصولگراو برخی باورهاي ) موسیقی(عرصۀ هنري

فجر با دو واکنش متفاوت از سوي مخاطبان مردمی از یک سو و از نمایش آن در جشنوارة 
گذاران فرهنگی از سوي دیگر مواجه شد و در واقع محتـواي فـیلم بـا     دولتمردان و سیاست

گـذاران فرهنگـی    سیاسـت . گشـایی شـد  به صورتی متفـاوت رمز  هر گروهتوجه به فرهنگ 
تـا   نیاده و از اتهام به خدا و دد يدر درون خود جا يهر بد لمیف نیا«: دولت معتقد بودند
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کـه هـر روز    يا در جامعه یینما اهیهموطنان خودش و س ریو تحق انیرانیاتهام به مردم و به ا
نبایـد  «آنـان اعـالم کردنـد کـه     » .است داده ياست را در خود جا یو ترق شرفتیدر حال پ

  ). الف 1387 /18/1 صفار هرندي،(» شود دیتول یلمیف نیکه چن میاجازه ده یحت
در برخی مطبوعات همسو با گفتمان سیاسی حاکم بر کشـور نیـز اسـاس ایـن فـیلم را      

از آن قبیـل   سـنتوري فـیلم  «: دانسته و اعـالم کردنـد  ایرانی  ۀتضاد با فرهنگ و سنت جامع
 »ی از آن بتوان به آن مجوز نمـایش داد یها ی نیست که با قیچی کردن بخش یا بخشیها فیلم

هاي کشور در سرمقالۀ خود ضمن خبر  یکی از روزنامه .)1: 1387 /7/3جمهوري اسالمی، (
ایـن اثـر    بـراي نمـایش  براي گرفتن حکـم قضـایی    سنتوريتالش سازندگان فیلم دادن از 
طـی شـده    هـم  سـنتوري یه خواست حتی اگر روال قانونی کار تولید ئقضا ةاز قو ،سینمایی

مـردم را بـه نافرمـانی    «: تهدیـد کـرد  بتـه  و ال باره طرف وزارت ارشاد را بگیرد است، دراین
کنـیم کـه    می اقعیت جلبو اما توجه مسئوالن محترم قوة قضائیه را به این ،کنیم دعوت نمی
را  حـق نمـایش آن   سـالمی بـه  د اکه وزارت فرهنگ و ارشـا  ،سنتوريهایی از قبیل  اگر فیلم

رود مـردم بـه صـحنه    و بـه  قضائیه مجوز نمایش بگیرنـد نوبـت   ةبتوانند از قو ،ممنوع کرده
بخواهـد چنـین فـیلم     هر سینمایی کـه  در آن صورت این مردم هستند که درِ. خواهد رسید

قضائیه است که این تصـمیم  ة به صالح قو ،بنابراین. اي را نمایش بدهد خواهند بست آلوده
اما در مقابل، بسیاري از منتقـدان   ).همان(» نشکند خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را

اي از سـینماي فرهنگـی و داراي اندیشـه تلقـی کـرده،       مخاطبان سینما، این فیلم را نمونه و
دانستند که در این مقطع از زمان به ایـن نتیجـه    سازندة آن را براي سینماي ایران غنیمتی می

مسیح، (سوز اعتیاد است  پیش روي اجتماع ما بالي خانمان ۀترین مسئل رسیده است که مهم
دانسـتند کـه هـر تماشـاگر منصـفی       ، ایدة اصلی فیلم را دنیـایی مـی  گروهاین  ).107: 1386

هـاي   ها ضـمن اشـاره بـه محـدودیت     آن). 95: همان(اش فکر کند  ها درباره تواند ساعت می
پیش آمده براي نمایش فیلم در جشنوارة فجر و متهم کردن مدیران فرهنگی به فقر فرهنگی 

هاي  منتقدان سیاست. را ببینند سنتوريود یک بار دیگر خواستند که در خلوت خ از آنان می



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

 

: 1386شـریعتی، (شناسـد و نـه مخاطـب را     سینمایی معتقد بودند که دولت نه سینما را مـی 
  ).85ـ  84

از  ییرهای، تصـو یابـان یخ تبلیغـات و  یینمایسـ  يهـا  در مجلهدر شرایطی که  در نهایت
دعـوت   نماهایدر سـ  لمیفـ ایـن   دنیـ ا بـه د ر ننـده یکه ب شد یم دهید سنتوريبازیگران فیلم 

 يهـا  لمیفـ  شیاز جـدول نمـا   یارشاد اسـالم  فرهنگ و وزارت میبا تصم لمیف نید، اکر یم
  .شدحذف  یینمایس

نشان می دهد که طی این مدت گذاران سینماي ایران  بایدها و نبایدهاي سیاستبررسی 
، انقالبـی و دینـی تأکیـد    صولگرااهاي  که بر پاسداري از ارزش، همواره دو گفتمان اصولگرا

در تقابـل بـا    ت،و جامعۀ مدنی اس طلب اصالحهاي  که مروج ارزش، طلب و اصالح د،کن می
انـد و   گـذاري کـرده   سیاسـت  ،سـینما در عرصۀ  ویژه به ی،فرهنگمدیریت  در حوزةیکدیگر 
و هـا   را بهانـۀ وضـع سیاسـت    »مـردم «همـواره   ،گذاران هر دو گفتمان سیاستآنکه  شگفت
ها و اقدامات خود، خواست و  خود ذکر کرده و در توجیه سیاست هاي مدیریتی ریزي برنامه

  .بوده استمردم چیز دیگري بعضاً نظر  که حالیدر  ،اند نظر مردم را شاهد آورده
طلب و تعامل دو نظام سیاسـی   در ادامۀ این مقاله به تقابل دو گفتمان اصولگرا و اصالح

مثابـۀ بیمـاري    به گاه، که شانستیز حتیشود و به تقابل و  رداخته میو فرهنگی هر گفتمان پ
شود کـه   به این سؤال پاسخ داده می درنهایت ،شود کند، اشاره می در حوزة فرهنگ عمل می

ویـژه در عرصـۀ    طی دو دهۀ اخیر، تعامل دو نظام سیاسی و فرهنگـی و هنـري کشـور، بـه    
شناسـی سیاسـی و    تلفیـق دو نـوع جامعـه   در ایـن بررسـی بـا     سینما، چگونه بوده اسـت؟ 

و قـدرت اجتمـاعی    )نظـام حـاکم  (قدرت دولتی ۀشود تا رابط شناسی سینما سعی می جامعه
 سـؤال شناسی سیاسـی سـینما    جامعه در ،به عبارت دیگر .دشوسینما تبیین  زمینۀدر ) مردم(

سـینما  ة زگـذاري در حـو   اي با مردم، به سیاست اصلی آن است که دولت براساس چه رابطه
هاي  شناسی سیاسی سینما از یک سو هدف دولت از تدوین سیاست در جامعه. کند اقدام می

ها در مقابـل   شود و از سوي دیگر سینماي مورد نظر مردم و واکنش آن سینمایی بررسی می
. شود میها بررسی  تحت این سیاست ةهاي سینمایی دولت و آثار سینمایی تولیدشد سیاست
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عنـوان   همیشـه بـه   رفتن به سینما تقریباً«پرداز معروف ارتباطات، مک کوئیل،  ریهعقیدة نظ به
: 1380(» یک فعالیت اجتماعی نگریسته شده است تا به منظور صرف تماشاي فیلمی خاص

تلقی کـرد  ) شناختی آن به معناي جامعه(توان بیننده را بخشی از جمعیت  می ،بنابراین). 132
  .کند شرکت می، رفتن به سینما ،اجتماعی یکه در فعالیت

  
  تعامل نظام سیاسی و نظام فرهنگی 

شـناس   ابطۀ میان فرهنـگ و سیاسـت را جامعـه   یا ر تعامل نظام سیاسی و نظام فرهنگی
تمی خود جامعـه  سسی ۀپارسونز با طرح نظری. است کردهبررسی  نز،تالکوت پارسو ،معروف

و  »فرهنـگ «، »سیاسـت « ،»اقتصاد« :تند ازکند که عبار تم اصلی تقسیم میسرا به چهار زیرسی
  .)1شکل ( »همبستگی اجتماعی«

  

  اقتصاد  سیاست
  فرهنگ  یهمبستگی اجتماع

  نظام اجتماعی در نظریۀ پارسونز ـ چهار خرده 1شکل 
  

بنـابر نظـر    .)109: 1379زاده،  نقیـب ( اي متقابـل اسـت   زیرسیستم رابطه این چهار ۀرابط
مجموعه و سیستم به این معنی نیست که در آن کشـمکش و   ۀمثاب جامعه به تصور ،پارسونز

و از ایـن  شـود   ها موجب رقابـت مـی   منابع و ارزش کمبود حتی لکه، بآید منازعه پدید نمی
ها یکـی از   توزیع منابع و ارزش ،بنابراین ).85: الف1381بشیریه، ( خیزد رقابت منازعه برمی

  .آید اجتماعی پیش می نظارترو ضرورت ترین مسائل نظام اجتماعی است و از این  مهم
اگر بخواهد زنده  ،اعتقاد دارد که هر جامعه» ضرورت کارکردي«پارسونز با طرح مفهوم 

  )2شکل ( :باید چهار کارویژة مهم را به انجام برساند ،بماند
  .؛ که این وظیفه به اقتصاد مربوط است (Adaption)تطابق با محیط  )الف
  .آید ؛ که به وسیلۀ دولت به اجرا درمی(Goal Attainment)دستیابی به هدف  )ب
نهادهـاي  ۀ وسیله ؛ که ب(Integration)) پیوند نهادها با یکدیگر( همبستگی اجتماعی )ج

  .رسد حقوقی و مذهب به انجام می
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خـانواده و   ۀ؛ کـه وظیفـ  (Latency)حفظ الگوهاي ارزشی از یک نسل به نسل دیگر  )د
  .)33: 1378سو، ( تنظام آموزش و پرورش اس

  

  یابی هدف
Goal Attainment 

  تطابق با محیط
Adaptation 

  همبستگی اجتماعی
Integration 

  حفظ الگوهاي ارزشی
Latency 

  هاي اجتماعی هاي اصلی خرده نظام ـ کارویژه 2شکل 
  

ر نظام اقتصادي، نظام سیاسـی،  اچه توسطترتیب ه کارویژة اصلی که ب چهار شدن انجام
تـداوم و اسـتمرار   و سـبب حفـظ،    گیرد، صورت می )فرهنگی(و نظام ارزشی ،وقینظام حق

  .)3شکل ( شود نظام اجتماعی می
  

  اقتصادي نظام  نظام سیاسی
 نظام فرهنگی نظام حقوقی

  نظام اجتماعی ـ چهار خرده 3شکل
 تـرین سیسـتم در چـارچوب نظـري پارسـونز اسـت       و مهـم  ترین متعالی م فرهنگیانظ

تـر   سپارسونز به موضوعات فرهنگی، محتوایی به مراتب مقد ،به عبارت دیگر. )34 :همان(
دارِ  نـوعی نظـم معنـی    تـأثیر  و معتقد است که افراد جامعه تحت .)45: 1376بدیع، ( دهد می

عمـل  ) نظـام اجتمـاعی  (فراتر از تعـامالت معمـول اجتمـاعی    ) نظام فرهنگی(درونی شده 
در نظر او تحول در نظام فرهنگی و ارزشـی کـل    ،رو از این). 125: 1380کاظمی، (کنند  می

در انگارة پارسونز وقتی بحث دگرگونی جامعه بـه میـان   . کند نظام اجتماعی را نامتعادل می
که گـویی تحـوالت اجتمـاعی تـابعی از      کند چنان فرهنگ نقش بسیار مهمی پیدا می ،آید می

او معتقـد اسـت اگـر    ). 81  :1379زاده،  نقیـب ( شـود  تحول در نظام فرهنگی محسـوب مـی  
بخواهیم تحوالت جامعه را درك کنـیم، نخسـت بایـد بـه تحـوالت فرهنگـی توجـه کنـیم         

را نتیجۀ حفظ نظام ارزشـی  » حاکمیت عالی نظام اجتماعی« پارسونز ).187 : 1379 توسلی،(
در توضیح عامل فرهنگـی  وي ). 50 : 1376بدیع، ( که در فرهنگ وجود دارد داند می دقیقی
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شـود کـه فرهنـگ در نظـام کنشـی       مراتبی سیبرنتیک یـادآور مـی   ا ارجاع به الگوي سلسلهب
ترین عامل نظارت بـر   قوي مثابۀترین زیرسیستم به لحاظ اطالعات است که خود را به  غنی

  .)49 : همان( کند کنش اجتماعی تحمیل می
از طریـق   هـم  در چارچوب ساختاري پارسونز زیرسیستم فرهنگ، زیرسیستم سیاسی را

و هـم از طریـق نهادهـاي     انـد  پـروردة نظـام فرهنگـی جامعـه     مدارانی که خود دستتسیاس
هـاي فرهنگـی،    زیرسیستم سیاسی نیـز از طریـق سیاسـت   . دهد قرار می تأثیر تحت ،فرهنگی

 سـرانجام هـا و   ویـژه مطبوعـات و رسـانه    پـرور، بـه   ساز و فرهنگ نظارت بر مراجع فرهنگ
: 1379 زاده، نقیـب ( دهـد  قـرار مـی   تـأثیر  سـتم فرهنگـی را تحـت   کاالهاي فرهنگـی، زیرسی 

  .)4شکل )(80 
  
  
  

  
  

  هاي فرهنگی و سیاسی در یکدیگر براساس نظر پارسونز متقابل زیرسیستم تأثیرـ  4شکل 
  

کنـد، نظـام    در فرهنـگ اشـاره مـی    یوجود نظام ارزشی دقیقـ   گونه که به پارسونز همان
تقابـل میـان   . دانـد  هاي خـاص خـویش مـی    جارها و نقشها، هن سیاسی را نیز داراي ارزش

ثبـاتی   هاي موجود در هر نظام، سبب بی رزشا» رقابت«پارسونز  رهاي ارزشی و به تعبی نظام
تعادل میان نظام فرهنگـی و ارزشـی و    نبودویژه  به ؛شود هماهنگی در نظام اجتماعی میناو 
وقتـی   .دشو ثباتی اساسی می موجب بی ،طورکلی محیط هاي نظام اجتماعی و یا به حوزه ۀبقی

تعادل کلی یا باید محیط تغییر یابـد و   براي برگشتنظام ارزشی و محیط ناهماهنگ شوند، 
، نظـام ارزشـی تغییرکنـد و خـود را بـا محـیط       د و یا بـرعکس شوبا نظام ارزشی هماهنگ 

  ).87 : الف1381بشیریه، (هماهنگ سازد 

  

  زیرسیستم سیاسی  نگیزیرسیستم فره

  نهادهاي فرهنگی+ نظام فرهنگی  ةپرورد سیاستمداران دست

  نظارت بر کاالهاي فرهنگی +هاي فرهنگی سیاست
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هاي گونـاگون   منازعۀ سیاسی ناهماهنگی میان حوزهمنبع اصلی  ،براساس نظر پارسونز 
جامعه است و از این رو منازعه ممکن است منبع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و یا سیاسی 

سیستمی خـود بـه عامـل     ۀرسونز در نظریاتر گفته شد، پ گونه که پیش اما همان ،داشته باشد
نظام فرهنگی را در نوع نظـام  و بخشد  نظام فرهنگی و ارزشی اهمیت بیشتري میو فرهنگ 

ـ کارکردي پارسونز نظام سیاسـی هـر جامعـه      ساس تئوري ساختیابر. داند سیاسی مؤثر می
  ).117 : 1375 آل غفور،( فرهنگ سیاسی پویاي آن است ۀنتیج

اگر «که  چنان. اي است میان ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی رابطۀ پیچیده ۀشک رابط بی
نحـوي مفیـد و مـؤثر بـه کـار ببـریم، بایـد آن را بـا          سیاسی را بـه مفهوم فرهنگ  باشدقرار 

هـاي سیاسـی از یکسـو     اما مشکل این است که سـاخت  ،هاي ساختاري تکمیل کنیم تحلیل
 رونـد و از سـوي دیگـر فرهنـگ سیاسـی را شـکل       محصول فرهنگی سیاسی به شمار مـی 

تکیـه  آلموند و همکارانش بـا  البته اندیشمندان دیگري نظیر ). 161 : 1380بشیریه،( »دهند می
هاي پارسونز، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند کـه فرهنـگ و    مفاهیم و چارچوب بر

فرهنـگ سیاسـی،    ةنظـر حـوز   که صـاحب  همچنان. اند ساختار سیاسی داراي ارتباطی متقابل
 تأکیـد اي تعادلی میـان قـدرت سیاسـی و فرهنـگ سیاسـی       لوسین پاي، نیز بر وجود رابطه

  .کند یم
و چـه فرهنـگ    بسـازد در هر صورت چه ساختار سیاسی فرهنـگ سیاسـی خاصـی را    

هـاي   گـذاري  پـذیري سیاسـت  تأثیرسیاسی نوع نظام سیاسی را شکل دهد، آنچه مهم اسـت  
 ۀاي اسـت کـه در اندیشـ    هر نظام سیاسی از فرهنگ سیاسی آن است و ایـن نکتـه   فرهنگیِ
متـأثر از   کـه خـود   ،کـه هـر نظـام سیاسـی     است معتقد او. است شدهاشاره  به آنپارسونز 

هـاي   ر حـوزه دهـاي فرهنگـی و نظـارت     از طریـق سیاسـت   ت،فرهنگ سیاسی جامعه اسـ 
 تـأثیر ر سیسـتم فرهنگـی جامعـه    دهـا،   بوعات و رسانهطساز و فرهنگ پرور نظیر م گفرهن
  .گذارد می
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  سیاست فرهنگی
ادامـۀ  » سیاست فرهنگی«امی، امروزه با ابزار نظ البتهاگر زمانی جنگ ادامۀ سیاست بود، 

  ).289 : الف1378پهلوان، (سیاست است، اما با ابزار فرهنگی 
هر ساختار قدرت یـا دولتـی سیاسـت    . یابد سیاست فرهنگی در قدرت حاکم تجلی می

گـذاري در  تأثیرها نه تنها به قصـد   دولت. گیرد اي را پی می نشده شده یا اعالم فرهنگی اعالم
از هـر   نکـردن و پرهیـز   گاهی هم بـا مداخلـه   بلکه زنند، دست به فعالیت میفرهنگ ة حوز

فرهنـگ   ةدر هرحال هـر حکـومتی در حـوز   . بگذارند تأثیرر همین حوزه دتوانند  عملی می
نگرش فرهنگی نشان  ی ازخود را به نوع  کند و به این ترتیب دلبستگی سیاستی را اعالم می

گذاران و کارگزاران فرهنگی هر دولـت   نگی سیاستنوع نگرش فره از سوي دیگر .دهد می
: 1378پهلـوان،  (و حکومتی متأثر از گفتمان سیاسی حاکم و فرهنگ سیاسـی غالـب اسـت    

زیرا هـر گفتمـان شـکل خاصـی از زنـدگی و کردارهـاي سیاسـی را ممکـن         ؛ )302ـ   289 
برخـی از   کنـد و  اي تعریـف مـی   ویـژه  ةهاي فردي را با شیو سازد و هویت و خودفهمی می

فرهنـگ سیاسـی نیـز    . کنـد  امکانات زندگی سیاسی را محقق و برخی دیگـر را حـذف مـی   
فرهنـگ سیاسـی    ،به عبارت دیگـر ). 66و 63: 1381بشیریه، ( محصول گفتمان مسلط است

. و عملکرد ساختار قدرت سیاسی اسـت  ،حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژي طبقات حاکم
عـالم،  (دانـد   هاي سیاسی مرتبط مـی  یري دربارة هدفگ پارسونز فرهنگ سیاسی را با سمت

هاي نگـرش و ایـدئولوژي    توان یکی از پشتوانه در واقع فرهنگ سیاسی را می). 113 : 1378
قدرت با نهادهاي سیاسی  ۀگیري رابط در شکلکه ). 76 : 1375بشیریه، (گروه حاکم دانست 

 در برابـر و نهادهاي سیاسـی را   روش و نگرش افراد وکننده است  تعیینعاملی  و اجتماعی
  .کند پدیدة قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین می

معمـوالً بـه دو گـروه     نظـام سیاسـی   هر ي فرهنگی و سینماییها سیاستدر حوزة هنر 
هستند که نوع خاصـی   هایی سیاست هاي سلبی سیاست د؛شو میبندي  سلبی و ایجابی طبقه

کنند و بـراي جلـوگیري از ظهـور     یر معینی را نفی میاز فیلم یا موضوعات ویژه و یا تصاو
هاي سـلبی   سیاست .شوند ها در عرصۀ هنر در قالب قانون و مقررات اجتماعی عرضه می آن
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اجتماع شـوند و از طـرف دیگـر     ۀباعث حذف برخی از اشکال هنري از عرص ممکن است
بــه اسـت کــه  از همـین جن  ؛راه را بـراي گســترش هـر چــه بیشـتر برخــی دیگـر بگشــایند    

برخی از انـواع فـیلم،    عمل در ي ایجابیها در سیاست. شوند هاي ایجابی مطرح می سیاست
بـه  هاي مقبول  فیلماز شوند و  موضوعات خاص و حتی تصاویر معینی تشویق و ترویج می

و  ،شود که در سـاختار هنـري جامعـه    باعث می امرهمین . شود میحمایت  اشکال گوناگون
تر از برخـی   وزن برخی از موضوعات و مضامین بسیار سنگین ،و سینماخصوص در فیلم  هب

تـازي   ها مجال ظهور پیدا نکنند و یا برخـی در عرصـۀ سـینما یکـه     برخی سبک ؛دیگر باشد
موضـوعات و   عمومیـت یـافتن  ي و سـاز  فیلمسبک خاصی در  ۀو غلب رواج ،بنابراین. کنند

راد،  راود( ن فرهنگـی جامعـه اسـت   هـاي کـال   ثر از سیاستأمضامین خاص همه و همه مت
وع یـک حرکـت فرهنگـی    رها و اصول و فـ  به اولویت هایی که سیاست ؛ یعنی)118 : 1378

  .بخشد رسمیت می
  

  )1380تا  1370( 1370هاي فرهنگی و سینمایی دولت در دهۀ  تحلیل سیاست
بررسـی   :1370در نیمـه اول دهـۀ   دولـت   یو سـینمای  یفرهنگـ  يها سیاست .الف
دهد که در آغاز این دهه  نشان می 1370ـ اجتماعی ایران در نیمۀ اول دهۀ  سیاسی تحوالت

و پس از جنگ تحمیلی، تغییرات حوزة اقتصاد، براساس الگوي سیستمی پارسونز، در دیگر 
تـر سـبب تحـول در نظـام فرهنگـی و       هاي نظام اجتماعی نیز نفوذ کرد و از همه مهم حوزه

رفتـه نظـام فرهنگـی و     و نوسازي کشور پس از جنگ، رفته پیرو توسعه. ارزشی جامعه شد
هـا و هنجارهـاي نظـام سیاسـی کشـور       ارزشی جدیدي در جامعه شکل گرفت که با ارزش

نظـام  (روز شکاف ارزشی میـان ایـن دو نظـام     روزبه ،رو  از این. هماهنگی و تعادل نداشت
 دوگـانگی تا اینکـه ایـن    شد، تر عمیق) فرهنگی جامعه و نظام سیاسی کشور یا دولت حاکم

به نقطۀ اوج خود رسید و سبب تغییر در حوزة نظام سیاسی کشور و گفتمان  1376در سال 
  . )1380و ربیعی،  1379پور،  رفیع( سیاسی غالب بر جامعه شد

، گفتمان سیاسی سنتی مبتنی بر 1376 ویژه پس از واقعۀ دوم خرداد ، و به1370طی دهۀ 
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هـاي   حـامی ارزش  طلـب  اصـالح به گفتمـان   نقالبی، دینی، اخالقیاهاي  پاسداري از ارزش
  .سیاسی ـ اجتماعی تغییر کرد

با آغاز پروژة توسعه و نوسازي در کشور، که پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی و تشـکیل      
آرام از فضــاي آرمــانی و عــاطفی دوران جنــگ و  دولــت ســازندگی صــورت گرفــت، آرام

اکم بـر آن دوران کاسـته شـد و گفتمـان نوسـازي و      و اخالقی حـ  انقالبی، دینیهاي  ارزش
ایدئولوژي توسعۀ اقتصادي . هاي مادي و اقتصادي موجود در آن بر جامعه حاکم شد ارزش

رفتـه سـرمایه از اهمیـت و ارزش بسـیار      الگوهاي جدیدي را در جامعـه پدیـدآورد و رفتـه   
هـا قـرار گرفـت و     معیارهـاي اقتصـادي و مـادي، مـالك و میـزان ارزیـابی      . برخوردار شد

هـاي   گرایـی، و سـودجویی در برابـر ارزش    اندوزي، مصـرف  گرایی، ثروت طلبی، تجمل رفاه
از سوي دیگر گسـترش وسـایل   . معنوي و مذهبی از توجه و اهمیت بیشتري برخوردار شد

و  ،ارتباط جمعی، توسعۀ شهرها و روستاها، رشـد و توسـعۀ مراکـز آموزشـی و تحقیقـاتی     
گیري جریـان   هاي توسعه در کشور بود، در شکل د، که از پیامدهاي برنامهافزایش میزان سوا

ها و نیروهاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     بخشی گروه مستقیم نهاد و سبب آگاهی تأثیرروشنفکري 
  ). 1379پور،  رفیع(در جامعه شد 

هاي مختلف جامعـه نظیـر دانشـگاهیان،     در این دوران، سطح توقعات و انتظارات گروه 
آزادي، . هاي موجود قـرار گرفـت   ران، دانشجویان، جوانان، و زنان باالتر از واقعیتروشنفک

مشارکت سیاسی واقعی، تشکیل نهادهاي مدنی، رعایت حقوق فردي و اجتماعی، نـوگرایی  
فرهنگـی،   ۀگرایی، دفـاع از حقـوق زنـان، توسـع     ویژه نواندیشی دینی، قانون و نواندیشی به

کثرگرایـی، جامعـۀ چندصـدایی، تحمـل مخـالف، تسـاهل و       ساالري، خـردورزي، ت  شایسته
ها و انتظاراتی بودند که جامعۀ سربرآورده از  خواسته... تسامح، پرهیز از فشار و خشونت و 

ها در کشور بـود، امـا دولتمـردان ایـن      جریان توسعه و نوسازي اقتصادي خواهان تحقق آن
هاي توسعه به فراموشی سـپردند و شـاید    به بهانۀ اجراي برنامه ،هاي مذکور را دوره خواسته

فرهنـگ  . نبـود هـا   ها جایی براي تحقـق ایـن خواسـته    بتوان گفت که در فرهنگ سیاسی آن
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انقالبـی،  هـاي   سیاسی رمانتیک ارزشی حاکم در این دوره همچنـان بـر پاسـداري از ارزش   
بـه  . بـود  رانده حاشیه بهـ اجتماعی مردم را   هاي سیاسی کرده و ارزش تأکید دینی، اخالقی
توجه به نظام فرهنگی و ارزشی جدیدي کـه در   گذاران این دوران بی سیاست ،عبارت دیگر

پرتو گفتمان سازندگی و تغییر و تحوالت اقتصادي در جامعه شکل گرفته بود، همچنان بـر  
گذاران فرهنگی و سینمایی  سیاست. کردند می تأکید ،فرهنگی نظارتو  اصولگراهاي  ارزش
گـذاري   در حـوزة سـینما سیاسـت    اصـولگرا وره نیز تحت حاکمیت فرهنگ سیاسـی  این د
، 1370هـاي سـینمایی دولـت در دهـۀ      بررسی و تحلیل محتواي مجموعـه سیاسـت   .کردند

هـاي   دهـد کـه سیاسـت    نشان می ،1376ویژه در دو مقطع زمانی قبل و بعد از دوم خرداد  به
تحـت حاکمیـت دو گفتمـان سیاسـی      1370فرهنگی دولت در حوزة سینما در طـول دهـۀ   

پروردة ایـن دو   اران دستگذ در واقع سیاست. تدوین شده است» طلب اصالح«و » اصولگرا«
هاي موجـود در گفتمـان خـویش، بایـدها و      گفتمان در زمان خود هر کدام با تکیه بر ارزش

مـان سیاسـی   گفت 1370از این رو در نیمۀ اول دهۀ . اند نبایدهاي رسانۀ سینما را وضع کرده
هـاي انقالبـی،    هایی نظیـر ارزش  حاکم بر سینماي ایران گفتمانی مبتنی بر پاسداري از ارزش

  . بوده است هاي سیاسی ـ اجتماعی فرهنگی، و نفی ارزش نظارتدینی، اخالقی، 
گذاران سـینمایی دولـت در نیمـۀ اول دهـۀ      هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه

 تأکیـد  انقالبـی، دینـی، اخالقـی   هاي  ها بر ارزش گویه درصد 94/71دهد که  نشان می 1370
» سیاسـی، اجتمـاعی  «هـاي   هـا حـاوي ارزش   گویـه  درصـد  19/19تنها  که حالیدر ،اند داشته
هـا بـه    گویـه  درصـد  28/64طور میـانگین   هاي متعلق به این دوران به در میان گویه. اند بوده

هـاي   نفـی ارزش «و » نظـارت فرهنگـی  «. انـد  هپرداختـ » هاي انقالبی، دینی، اخالقـی  ارزش«
و  درصـد  38/6بـه ترتیـب    اصـولگرا هـاي گفتمـان    ویژگی مثابۀنیز به » ـ اجتماعی سیاسی

  .)168: 1383  اسدزاده،( اند ها را در برداشته از گویه درصد 28/1
طـور میـانگین تنهـا     ، بـه اصولگراهاي متعلق به دوران حاکمیت گفتمان  از مجموع گویه 

آزادي «مقولـۀ  . انـد  هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی توجـه داشـته      ها به ارزش از گویه درصد 93/7
ها تشخیص داده شده است؛ که البته بخـش اعظـم    گویه درصد 26/11نیز فقط در » فرهنگی
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ـ اجتماعی مربوط به دوران وزارت فرهنـگ و ارشـاد    هاي سیاسی ارزش مرتبط باهاي  گویه
هاي مربوط بـه دوران وزارت خـاتمی،    از میان گویه. است محمد خاتمی بوده اسالمی سید

ایـن   کـه  حالیدر ،ـ اجتماعی تشخیص داده شد هاي سیاسی ها حاوي ارزش گویه درصد 20
مصـطفی   و در دورة وزارت سـید  درصـد  79/3رقم در دوران وزارت علـی الریجـانی بـه    

بـه  » آزادي فرهنگی« در دوران وزارت خاتمی همچنین مقولۀ. است رسیدهمیرسلیم به صفر 
 درصـد  79/3در دورة الریجـانی   کـه  حالیرسیده است درد، درص 30به ، یعنی باالترین رقم

» آزادي فرهنگـی «اي دال بـر   اند و در دورة میرسلیم هیچ گویـه  ها به این مقوله پرداخته گویه
ایش آرام افـز  آرام» نظـارت فرهنگـی  «1370در مقابل، در نیمۀ اول دهـۀ  . تشخیص داده نشد

  .)170  :همان( یافته است
هاي سـینمایی سـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد       هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه

دهد که در دورة خاتمی  نشان می) خاتمی، الریجانی، میرسلیم( 1370اسالمی نیمۀ اول دهۀ 
ی در دوران الریجـان  کـه  حـالی مشاهده نشده است در» نظارت فرهنگی«اي دال بر  هیچ گویه

این رقم در دورة وزارت میرسلیم . اند داشته تأکید» فرهنگی نظارت«ها بر  گویه درصد 06/5
 .)همان( افزایش پیدا کرده است درصد 10/14به 

توجه به ظهور فرهنگ بیداري در سینما، پرداختن به تاریخ اسالم و سـیرة نبـوي، ائمـۀ    
صـۀ سـینما بـراي فعالیـت افـراد      اطهار، اولیا، علمـا و دانشـمندان اسـالمی، بازگذاشـتن عر    

هاي اخالقی، رعایت حجاب، عفت، پاکی، نجابت، گذشت، ایثـار،   اللهی، توجه به پیام حزب
هاي ملـی و مـذهبی، توجـه بـه      گیري از سنت قناعت، معنویت، حماسه، تکریم انسان، بهره

ونات اسالمی، پـرداختن بـه جایگـاه نمـاز، رعایـت مسـائل       ئسینماي دفاع مقدس، حفظ ش
گذاران سـینماي ایـران در دوران    هایی از بایدها و نبایدهاي سیاست بهداشتی و ایمنی نمونه

بوده است؛ بایدها و نبایدهایی که زاییـدة   1370در نیمۀ اول دهۀ  اصولگراحاکمیت گفتمان 
پروردة این نظام در پی  نظام سیاسی ـ فرهنگی موجود در جامعه بوده و سیاستمداران دست 

تلقـی  » منبـر «اي همچـون   گذارانی که سینما را رسـانه  اند؛ سیاست در سینما بودهها  تحقق آن
باشـد  » کامالً دینی که تجالي تجلی حقیقت قدسی اسالم«کرده، در جهت ساخت سینمایی 



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

 

خواستند از طریـق   گذاران فرهنگی و سینمایی این دوره می در واقع سیاست. اند دهکرتالش 
  .)171: همان( م بپردازندسینما به موعظه و ارشاد مرد

هاي  ارزش«ویژه در دوران الریجانی و میرسلیم،  ، بهاصولگرادر دوران حاکمیت گفتمان 
از کمتــرین توجــه و التفــات » آزادي فرهنگــی«ولۀ ـخصوصــاً مقـ » ماعیـاجتــ ـــ  اسیـسیـ 

زمـان  ( گذاران فرهنگی و سینمایی برخوردار بود و حتی در مقطعـی از ایـن مـدت    سیاست
. انـد  ـ اجتماعی منع شده هاي سیاسی هنرمندان و سینماگران از پرداختن به ارزش) یممیرسل

هاي سینمایی دوران الریجانی و میرسلیم بـه طـور میـانگین تنهـا      هاي سیاست از میان گویه
در دورة میرسـلیم حتـی   . توجه شده اسـت » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«به  درصد 89/1
گـذاران   سیاسـت . انـد  داشته تأکیدهاي سیاسی ـ اجتماعی   ارزشها بر نفی  گویه درصد 84/3

هـاي الزم بـراي    هـاي فرهنگـی و هنـري اطالعـات و تحلیـل      گـروه  اینکـه وقت با توجیـه  
گیري سیاسـی ندارنـد، مـانع ورود هنرمنـدان بـه عرصـۀ سیاسـت و         گیري یا موضع تصمیم

  .)همان( اند ها در مسائل سیاسی شده اظهارنظر آن
هـاي سـینمایی دولـت، لـزوم تصـویب فیلمنامـه،        یت در چارچوب سیاسـت اجازة فعال
ها به بهانۀ جلوگیري از آثار سوء اجتماعی، حذف فیلمِ بدون پروانۀ سـاخت از   سانسور فیلم

جشنواره و جلوگیري از نمایش عمومی آن، رعایت ضوابط کلـی و الینفـک نظـام، اعمـال     
هـایی کـه خـارج از     و توقیف فیلم ،ینماهاي نظارتی و دخالت گستردة دولت در س سیاست

گـذاران سـینمایی    هاي دیگري از بایدها و نبایدهاي سیاست ضوابط کلی ساخته شوند نمونه
  . در دوران الریجانی و میرسلیم بوده است

هاي  هاي فیلم فجرِ سال هاي برگزیدة دولت در جشنواره فیلم تحلیل متناز سوي دیگر  
بـوده اسـت، عنـوان     اصـولگرا که غلبه با فرهنگ  ةدر این دوردهد  نشان می 1375تا  1370

 و هـاي انقالبـی   ارزشیی تعلق گرفته که بیشـتر،  ها فیلمهر دورة جشنواره به » بهترین فیلم«
، )1371(از کرخه تا راین، )1370(نیازهاي  تحلیل متن فیلم. اند را تبلیغ کرده دینی و اخالقی

هـا   دهد که در این فـیلم  نشان می) 1375(هاي آسمان بچهو  ،)1374(پدر، )1373(روز واقعه
هایی مانند ایثار و فداکاري، عفو و گذشت، تأسی به ائمه، پاسـداري از هویـت    بیشتر، ارزش
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و آرمان بسیجی، عشق به خانواده، نماز، شهادت، حماسه، مقاومت در برابر دشمن، حجاب، 
کمک به والدین، قناعت، نیکی کـردن،  داري، توحید،  صبر، معنویت، توسل، رازداري، امانت

به . دیدگان تبلیغ شده است دوستی، مهربانی، مبارزه با ستم، یاري ستم وفاداري به رهبر، نوع
گذاران این دوره بایـدها   ها، با آنچه سیاست شده در این فیلم تأکیدهاي  ارزش ،عبارت دیگر

ها، با توجه به  اقع انتخاب این فیلمدر و. دانستند، همخوانی بسیار دارد و نبایدهاي سینما می
هاي فیلم فجر نیمۀ اول  ي جشنواره»ها بهترین فیلم«ها، با عنوان  هاي تبلیغ شده در آن ارزش
گـذاران سـینمایی در    هاي محتوایی سیاسـت  گیري از یک سو نشان دهندة جهت ،1370دهۀ 

هـاي سـینمایی در    اريگـذ  سیاست تأثیردهندة  هاي فیلم فجر و از سوي دیگر نشان جشنواره
  . )172: همان( تولیدات سینماي ایران است

در ایـن   اصـولگرا شده تحت حاکمیت فرهنگ سیاسـی   هاي سینمایی وضع البته سیاست
رو  روبـه  طلب اصالحهاي مختلف سینمایی و طرفداران گفتمان  دوره، غالباً با مخالفت گروه

هـاي سـینمایی وزرات    ان سیاسـت هاي مربـوط بـه مخالفـ    تحلیل محتواي گویه. بوده است
ویـژه در دوران وزارت الریجـانی و    بـه  ،1370فرهنگ و ارشاد اسـالمی در نیمـۀ اول دهـۀ    

» نبـود آزادي «و » کنترل شدید فرهنگـی «دهد که مخالفان بیش از همه از  میرسلیم، نشان می
هـا   از آن رصـد د 60/61هـاي منتقـدان،    از میان گویـه . اند در حوزة فیلم و سینما انتقاد کرده

سـینماگران  . انـد  دولت انتقـاد کـرده  » نظارت فرهنگی« ازهایی تشخیص داده شدند که  گویه
هاي موجود مانع بروز خالقیـت و عامـل دور مانـدن     اند که سیاست منتقد، بر این باور بوده

هـاي   هـا بخـش دولتـی خواسـت     همچنین به نظـر آن . ها از مردم و واقعیت شده است فیلم
هـاي سـینمایی،    کنـد؛ بخشـنامه   ها اعمـال مـی   غیرهنري و تبلیغیِ مستقیم بر فیلمسویه،  یک

ي مشخص نیست؛ خودسانسـوري در  ساز فیلماي، دستوري و سفارشی است؛ ضوابط  سلیقه
اعتمادند و از عرضۀ آزادانۀ آثار هنرمنـدان بـه    ها وجود دارد؛ مسئوالن به سینماگران بی فیلم

  .)173: انهم( شود مخاطبان جلوگیري می
ــان سیاســت ــین از سوءاســتفاده از   مخالف هــاي ســینمایی دولــت در ایــن دوران همچن

منظـور فشـار بـر     هـا بـه   هاي انقالبی، دینی و اخالقی و استفادة ابزاري از ایـن ارزش  ارزش
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 طلـب  اصـالح هاي انتقادي طرفداران گفتمان  تحلیل محتواي گویه. اند سینماگران انتقاد کرده
 سوءاسـتفاده  ازهـا   این گویه درصد 46/29طور میانگین در  دهد که به شان میدر این دوره ن

 درصـد  5/37در دورة الریجـانی  . انتقاد شده اسـت » هاي انقالبی، دینی و اخالقی ارزش«از 

ایـن رقـم در دورة   . اند هاي انقالبی، دینی و اخالقی بوده از ارزش سوءاستفادهها منتقد  گویه
در دورة الریجـانی،  » نظارت فرهنگـی «همچنین انتقاد از . ده استبو درصد 42/21میرسلیم 

. رسـیده اسـت   درصـد  71/61ها بوده که این رقـم در دورة میرسـلیم بـه     گویه درصد 5/62
در حوزة سینما نیـز در دورة میرسـلیم   » ـ اجتماعی هاي سیاسی توجهی دولت به ارزش بی«

در ایـن مـورد در دورة الریجـانی    . هـاي انتقـادي را در برداشـته اسـت     گویه درصد 71/10
هـاي سـینمایی دولـت در دوران     منتقـدان سیاسـت  . )همـان ( اي مشاهده نشـده اسـت   گویه

اند که به تفکري که فقط وجه تبلیغـی و شـعاري سـینما را     الریجانی و میرسلیم مدعی بوده
رهـاي  گویی در عین افزون شدن بـار تبلیغـی و تظاه   کند، میدان داده شده و خنثی طلب می

اي براي  اند جنگ بهانه ها همچنین معتقد بوده آن. ها رواج یافته است اخالقی آشکار در فیلم
و  امریکـا هاي جنگ، انقالب، مبارزه بـا ایـادي    ده و از ارزشبوبه هیجان درآوردن تماشاگر 

  . شده است سوءاستفادهصهیونیسم و ضدانقالب 
گـراي ایـدئولوژیک در دوران وزارت    هاي سینمایی دولت سـنت  انتقاد مخالفان سیاست
گیـري   هاي انقالبی، دینی و اخالقـی جهـت   ، در حوزة ارزش1370خاتمی در نیمۀ اول دهۀ 

در این دوره اگرچه فرهنگ سیاسـی غالـب، فرهنـگ     ،به عبارت دیگر. دیگري داشته است
و  هـاي فرهنگـی   بـوده اسـت، امـا سیاسـت     هاي دینی، اخالقی و انقالبی رزشاپاسداري از 

همـان  . داشـته اسـت   انهطلب اصالحگذاران فرهنگی و هنري بیشتر رویکرد  سینمایی سیاست
آن را نپذیرفتند و تحمل نکردنـد و منجـر    اصولگراهایی که نهایتاً طرفداران گفتمان  سیاست

هـاي   از میان گویـه . شد 1371به استعفاي خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تیر 
انتقــاد از  درصــد 44/44هــاي ســینمایی خــاتمی  فــان و منتقــدان سیاســتمربــوط بــه مخال

مخالفـان  . در حـوزة سـینما بـوده اسـت    » هاي انقالبی، دینی و اخالقی توجهی به ارزش بی«
هـاي اسـالمی نادیـده     هاي انقالب وجود نـدارد و ارزش  اند که پایبندي به آرمان مدعی بوده
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اند یک جریان خزندة فرهنگی و هنري، کـه نـافی    ها همچنین معتقد بوده آن. شود گرفته می
هاي اخالقی و دینی است، در سینما وجـود دارد و تسـاهل و تسـامح وزارت ارشـاد      ارزش

هـاي سـینمایی    هاي مخالفان سیاسـت  تحلیل محتواي گویه. داده است به آنفرصتی طالیی 
هـاي   زشبـه سـبب اعمـال ار    درصـد  55/55دهـد   دورة وزارت خاتمی همچنین نشان مـی 

 درصـد  22/22از سوي وزارت ارشاد خاتمی انتقاد شده است؛ که در این میان  انهطلب اصالح

داده شـده از  » آزادي فرهنگـی «از مقولۀ  درصد 33/33و » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«از 
. )174: همـان ( سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حـوزة سـینما انتقـاد شـده اسـت     

در این دوره وزارت ارشاد را به ترویج لیبرالیسم فرهنگـی مـتهم    صولگرااطرفداران گفتمان 
از . شـود  رفتار میتساهل و تسامح  با اند که در برابر تهاجم فرهنگی غرب مدعی بوده ،کرده

  .اند خواستار فعال شدن دستگاه ممیزي شده ،این رو
ـ     عالوه بر موضع دسـت آمـده از    هگیري هنرمندان و سینماگران منتقـد، براسـاس نتـایج ب

هاي منتخب مردم در این دوره، آراي مخاطبان سینماي ایران نیز با سـینماي   تحلیل متن فیلم
از حوزة نظام فرهنگی و ارزشی دولتمردان و نخبگان حـاکم بـوده    دورایران و تولیدات آن 

 گـذاران ایـن   رغم ترغیب و تشویق سیاست دهد که به ها نشان می تحلیل متن این فیلم. است
هـاي   گیري محتوایی آنان در برابر سینمایی که مبلـغ ارزش  دوره به سینمایی خاص و جهت

هایی اسـتقبال   انقالبی، دینی و اخالقی باشد، در مقابل، مردم و مخاطبان سینما صرفاً از فیلم
، )1372(افعـی ، )1371(دیگه چـه خبـر؟  . ها بیشتر بوده است آن» سرگرمی«اند که وجه  کرده

) 1375(خــواهران غریــبو  ،)1374(پــرواز از اردوگــاه، )1373(و پســرخالهکــاله قرمــزي 
اند کـه مخاطبـان سـینما بیشـتر بـر       هایی بوده ، فیلم)هاي مورد اقبال مردم در این دوره فیلم(

هـاي انقالبـی، دینـی و     اي و یا موزیکال فیلم و نه بعضاً ارزش اساس ساختار کمدي، حادثه
ها  از آن از نگاه مخاطبان» بهترین فیلم«بال کرده و به عنوان اخالقی مطرح شده از آنان استق

 افعـی اي  ، ساختار جنگی و حادثهدیگه چه خبر؟ساختار طنز و کمدي . اند بیشتر دیدن کرده
و  کـاله قرمـزي و پسـرخاله   هـاي   و نیز سـاختار طنـز و موزیکـال فـیلم     پرواز از اردوگاهو 

 ،به عبارت دیگـر . ها بوده است مردم از این فیلم ترین عوامل استقبال از مهم خواهران غریب



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

 

ارشـاد و  «اي بـراي   مثابـۀ رسـانه   گذاران سینما در این دوره بر رسانۀ سینما به هرچه سیاست
» سرگرمی و تفریح«اي براي  مخاطبان سینما را وسیله اند، در مقابل کرده تأکید» هدایت مردم

  .)175: همان( اند خواسته
ها تشویق کـرده اسـت صـرفاً وجـه      م و مخاطبان را به دیدن این فیلمدر واقع آنچه مرد 

شـده و   هـاي حمایـت   در ایـن دوره فـیلم   علـت به همین . ها بوده است این فیلم» سرگرمی«
تري در جـدول فـروش سـالیانۀ     هاي پایین در رتبه داشتندنرا برگزیدة دولت که این ویژگی 

 از کرخـه تـا رایـن   ، 13در رتبـۀ  ) 1370جشـنوارة   منتخب( نیازفیلم . اند ها قرار گرفته فیلم
و  17در رتبـۀ  ) 1373منتخـب جشـنوارة   ( روز واقعـه ، 3در رتبۀ ) 1371منتخب جشنوارة (

گفتنی اسـت کـه   . انتخاب مردم قرار گرفتند 46در رتبۀ ) 1374منتخب جشنوارة ( پدرفیلم 
» بهتـرین فـیلم  «با عنـوان   ههاي به نمایش درآمده در جشنوار یک از فیلم هیچ 1372در سال 

  . )176: همان(انتخاب نشد
  
  1370درنیمه دوم دهۀ دولت  یو سینمای یفرهنگ يها سیاست .ب

بـر   1370گـذاران نیمـۀ دوم دهـۀ     هاي این تحقیق، دولتمردان و سیاست براساس بررسی
داده هـا توجـه نشـان     به آن 1376اند که مردم در دوم خرداد  ها و مطالباتی تأکید کرده ارزش

تسـاهل و  «، »گـو و مـدارا و گفـت  «، »آزادي بیـان و عقیـده  «، »توسـعۀ سیاسـی  «بودند؛ یعنی 
، »دموکراسـی «، »جمهوریت«، »احترام به رأي مردم«، »انتقادپذیري و تحمل مخالف«، »تسامح

، »دفاع از حقـوق زنـان  «، »رعایت حقوق فردي و اجتماعی«، »خردورزي«، »ساالري شایسته«
طلبـی و   فرهنگ سیاسی غالب در دورة جدید، فرهنگ سیاسی اصـالح . »انتوجه به جوان«و 

گذاران و مـدیران سـینمایی کشـور در ایـن دوره متـأثر از ایـن        بوده و سیاست طلب اصالح
اند؛ توجه بـه مسـائل    گذاري و اعمال مدیریت کرده فرهنگ، در حوزة فیلم و سینما سیاست

پـرداختن بـه   «، »ت اجتماعی و سیاسـی سـینما  بر نقش و رسال تأکید«، »سیاسی و اجتماعی«
، »نمـایش موضـوعات و مشـکالت حقیقـی ملـت ایـران      «، »هـا  هاي مـردم در فـیلم   خواسته

، »سـینماي متکـی بـر مـردم    «، »دفـاع از آزادي بیـان و عقیـده   «، »جسارت در بیان سینمایی«
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هـاي   کـاهش دخالـت  «، »شکستن دایرة موضـوعات مکـرر  «، »حمایت از فضایی باز و آزاد«
هـاي مـدیران و    حذف سلیقه«، »تقسیم نکردن سینماگران به خودي و غیرخودي«، »اي سلیقه

حـذف  «، »کـاهش دخالـت دولـت   «، »هـاي توقیـف شـده    نمایش فـیلم «، »معاونت سینمایی
پرهیـز از  «، »انسـاز  فـیلم پـذیرش خطـاي   «، »رفع اعمال نظر فرهنگی«، »هاي مزاحم  نظارت
» هاي هنري قانونمند کردن فعالیت«، »هاي جناحی گیري هتجلوگیري از ج«، »زدگی سیاست

و پـس از تشـکیل    1370گذاران سینمایی در نیمـۀ دوم دهـۀ    از جمله بایدهاي سیاست... و 
  .)177: همان( دولت دوم خرداد بوده است

گـذاران و مـدیران    هـاي سـینمایی سیاسـت    هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه
طـور میـانگین    بـه  اصـالحات دهـد کـه بـا حاکمیـت گفتمـان       شان مـی سینمایی این دوره ن

انـد کـه از ایـن میـان      کـرده  تأکیـد » طلـب  اصـالح هاي  ارزش«ها بر  این گویه درصد 32/79
نیز صرفاً  درصد 30/27بوده و» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«ها حاوي  گویه درصد 02/52

هـاي   از گویـه  درصـد  26/8دوره تنهـا  در ایـن  . انـد  کـرده  تأکیـد » آزادي فرهنگی«بر مقولۀ 
همچنـین  . بـوده اسـت  » انقالبی، دینـی و اخالقـی  هاي  ارزش«هاي سینمایی حاوي  سیاست

بر جامعه غلبـه داشـته،    اتاصالحدهد در این دوره، که گفتمان  ها نشان می تحلیل این گویه
  . )همان( تشخیص داده نشده است» نظارت فرهنگی«اي دال بر  هیچ گویه
هـاي سـینمایی وزارت ارشـاد در ایـن دوره، دورة      هـاي سیاسـت   محتواي گویـه  تحلیل

هـا بـر    گویـه  درصـد  08/88دهد کـه در ایـن دوره، در    اهللا مهاجرانی، نشان میعطاء وزارت
» هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی    ارزش«شده است که از این میان،  تأکید» طلب اصالحهاي  ارزش«

آزادي «بـوده اسـت؛ در ایـن دوره همچنـین مقولـۀ      ها  باالترین حجم گویه درصد 23/45با 
اي کـه   گونـه  گـذاران و مـدیران سـینما قـرار گرفتـه بـه       بسیار مورد توجه سیاست» فرهنگی

در  طلـب  اصـالح در دورة حاکمیت گفتمان . اند کرده تأکیدها بر این امر  گویه درصد 85/42
نظـارت  «دوره دال بـر   هـاي سـینمایی ایـن    هـاي سیاسـت   اي از میان گویه جامعه هیچ گویه

ــل،  » فرهنگــی ــاي  ارزش«تشــخیص داده نشــد و در مقاب ــیه ــی، دین ــز فقــط در » انقالب نی
  .)178: همان( ها مشاهده شده است این گویه درصد 76/4
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نیـز   مسجدجامعیهاي سینمایی دورة وزارت احمد  هاي مربوط به سیاست تحلیل متن گویه
شده که از این  تأکید» طلب اصالحهاي  ارزش«ر ها ب گویه درصد 56/70دهد که در  نشان می

مـورد  » آزادي فرهنگی« درصد 76/11و » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش« درصد 82/58میان 
در ایـن دوره نیـز غلبـۀ فرهنـگ     . گذاران و مدیران سینما قـرار گرفتـه اسـت    سیاست تأکید

 مشـاهده نشـده اسـت    »نظارت فرهنگـی «اي دال بر  اي بوده که هیچ گویه گونه به اتاصالح
» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«اگرچه توجه به ) دورة مسجدجامعی(در این دوره . )همان(

افزایش یافته است، اما در مقابـل بـر اثـر    ) نسبت به دورة مهاجرانی( درصد 59/13به میزان 
از ، اصـولگرا هاي  توجه به ارزش درصد 7، به میزان اصولگراهاي طرفدار گفتمان  فشار گروه

رسـیده   درصـد  76/11، رشـد کـرده و بـه رقـم     »هاي انقالبی، دینی و اخالقی ارزش«جمله 
آزادي «از توجـه بـه مقولـۀ    ) هاي طرفـدار گفتمـان سـنتی    فشار گروه(به همین دلیل . است

» آزادي فرهنگـی «هاي حاوي  فراوانی گویه درصد کاسته و درصد 09/31به میزان » فرهنگی
هاي مربـوط   در واقع تحلیل محتواي گویه. تنزل پیدا کرده است 76/11در این دوره به رقم 

هـاي انقالبـی، دینـی،     ارزش«دهد به همـان میـزان کـه بـر      جامعی نشان میبه دوران مسجد
گذاران و مدیران سـینما قـرار    نیز مورد توجه سیاست» آزادي فرهنگی«شده،  تأکید» اخالقی

  .)179: همان( گرفته است
هاي  هاي فیلم فجر سال هاي برگزیدة دولت در جشنواره متن فیلم از سوي دیگر، تحلیل

دهد که سینماي مورد حمایت دولت در این دوره سینمایی بوده کـه   نشان می 1379تا 1376
هـاي   ارزش«هـایی کـه مبلـغ     داده است؛ فـیلم  را بازتاب می» طلب اصالحهاي  ارزش«بیشتر 

  . اند اجتماعی جامعه انتقاد کرده بوده و از مشکالت سیاسی و» سیاسی ـ اجتماعی
) 1379(بـاران و ) 1378(عطـر یـاس   بوي کافور،، )1377(هیوا، )1376( اي آژانس شیشه

هـاي فجـر در نیمـۀ     ي جشنواره»ها بهترین فیلم«ها را  گذاران و متولیان سینما آن که سیاست
امنیت و «، »مشصلح و آرا«هاي جامعۀ مدنی نظیر  اند، به ارزش معرفی کرده 1370دوم دهۀ 

توجـه بـه   «، »توجـه بـه حقـوق زنـان    «، »نقد حکومـت «، »آزادي بیان«، »گرایی قانون«، »ثبات
هـاي منفـی    توجـه کـرده و از ارزش  » نقدپذیري«، »مدارا و گفتگو«، »عدم خشونت«، »اقلیت
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، »بیکـاري «، »حـذف روشـنفکران  «، »سانسـور «، »اعتیاد«، »بازي پارتی«، »قانون گریزي«مانند 
بـدبینی، شـک و   «، »فقر اقتصادي«، »فشار و تهدید«، »خشونت«، »سوءمدیریت«، »عدالتی یب«

  . )180: همان( اند انتقاد کرده» اعتنایی به حقوق زنان در جامعه بی«و » اعتمادي بی
وزارت مهاجرانی،  ةویژه در دور هاي سینمایی دولت اصالحات، به نتایج بررسی سیاست

ي سینمایی دولت در این دوره با مخالفـت شـدید سـنتگرایان و    ها دهد که سیاست نشان می
هاي مربوط بـه   تحلیل محتواي گویه. در جامعه مواجه شده است اصولگراطرفداران گفتمان 
دهـد کـه    نشان مـی  1370هاي فرهنگی و سینمایی دولت در نیمۀ دوم دهۀ  مخالفان سیاست

هـاي انقالبـی، دینـی و     بـه ارزش  تـوجهی دولـت   بـی «هـا، از   از این گویه درصد 41/77در 
هـاي انتقـادي    گویـه  درصـد  85/21همچنـین در  . در حوزة سینما انتقاد شده است» اخالقی

از سوي دولت با انتقاد مواجه شده است که » انهطلب اصالحهاي  ارزش«مخالفان، پرداختن به 
و » عیهـاي سیاسـی ـ اجتمـا     ارزش«هـاي انتقـادي متوجـه     گویـه  درصـد  25/6از این میان 

  . )همان( است» هاي فرهنگی آزادي«متوجه اعمال  درصد 62/15
مسموم خوانـدن فضـاي فرهنگـی    «هاي سینمایی دولت در این دوره با  مخالفان سیاست

کارها در دست کسانی است که هدایت جامعـه را در نظـر   «اند که  بر این اعتقاد بوده» کشور
هـا   آن. »انـد  بط شرعی را به سخره گرفتههاي رسمی کشور و حدود و ضوا ارزش«و » ندارند

فرهنگـی و   هاي سینمایی به سوي بـی  هاي سیاست گیري جهت«اند که  همچنین اعتقاد داشته
» .گذاري نشـده اسـت   ها در سینما بنیان ها و طرح ارزش گرایش به مثبت«و » غربزدگی است
سـینما را بـه سـمت    «انـد بـه اینکـه     گذاران فرهنگی و سینمایی را مـتهم کـرده   آنان سیاست

ه اصول اسالم و انقـالب  از جریانات متعهد ب«و » دهند هاي انقالب و شهدا سوق نمی آرمان
سـینما بـا مـردم و باورهـاي آنـان      «اند که  ها در یک کالم مدعی بوده آن. »کنند حمایت نمی

  .)181: همان( »هماهنگ نشده است
دجامعی، عالوه بر طرفداران هاي سینمایی دولت در دورة وزارت مسج مخالفان سیاست

در دورة وزارت  ،به عبارت دیگـر  .نیز هستند اتاصالح، طرفداران گفتمان اصولگراگفتمان 
در جامعه و نیز شـعار دولـت دوم خـرداد     اتاصالحرغم حاکمیت گفتمان  به مسجدجامعی 
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، »هـاي فرهنگـی در سـینما    آزادي«و » هـاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     ارزش«مبنی بر توجـه بـه   
در عمل به سوي  اصولگراهاي  فشار گروه علتهاي سینمایی دولت به  گیري سیاست جهت

از ایـن رو در ایـن دوره،   . سـوق داده شـده اسـت   » کنترل فرهنگـی نظارتی و «هاي  سیاست
هـاي طرفـدار گفتمـان     هاي سینمایی دولـت نـه تنهـا از سـوي گـروه      ها با سیاست مخالفت
در میـان  . نیـز صـورت گرفتـه اسـت     اصـالحات ان که از جانب طرفـداران گفتمـ   اصولگرا

هـایی مشـاهده    فقـط گویـه   مسـجدجامعی هاي انتقادي کدگذاري شدة متعلق بـه دورة   گویه
تفـاوت سیاسـت اعمـالی دولـت بـا       علـت . انـد  انتقاد کرده» نظارت فرهنگی«د که از شو می

دان اشـاره شـد،   طور که در دورة مهاجرانی نیز ب همان ،در این دوره اش هاي اعالمی سیاست
هاي سینمایی دولـت، مـدیران    کار بر سیاست هاي سنتگرا و محافظه ممکن است فشار گروه

  .ها باشد سینمایی، سینماگران و آثار تولید شدة آن
هاي سینمایی دولت در این دوره در حـالی صـورت گرفتـه اسـت کـه       سیاست ازانتقاد 

، بیشـتر،  1370در نیمـۀ دوم دهـۀ   هـاي منتخـب مخاطبـان سـینما      براساس تحلیل متن فیلم
هایی با استقبال مـردم و مخاطبـان سـینما مواجـه شـده، کـه عـالوه بـر داشـتن وجـه            فیلم

هـایی   اند؛ همـان ارزش  را نیز بازگو کرده» هاي سیاسی ـ اجتماعی جامعه  ارزش«، »سرگرمی«
نیـز مطـرح    گذاران و مدیران فرهنگی و سینمایی این دوره که در بایدها و نبایدهاي سیاست

و  ،)1379(شــوکران، )1378(قرمــز، )1377(مــرد عوضــی، )1376(آدم برفــی. شــده اســت
کمـدي و  «وجـه   سـبب اند که بیشتر به  هاي این دوره شده ترین فیلم پرفروش) 1380(پارتی

، »شرایط سیاسی ـ اجتماعی جامعه «و نیز ) مرد عوضیو  آدم برفی( »ساختار طنز گونۀ خود
) پـارتی  و شوکران، قرمز(» ها هاي مدنی مطرح شده در آن ها و ارزش مضمون انتقادي فیلم«

  . اند قرار گرفته مورد استقبال بیشتر مردم و مخاطبان سینما
دهــد کــه  نشــان مـی  1370هـاي فرهنگــی دولـت در نیمــه دوم دهـۀ     بررسـی سیاســت 

را کـه سـینما    ،خالف اسـالف خـود  سینماي کشور در این نیمه بر گذاران و مدیران سیاست
هاي انقالبی و  متکی بر ارزش«و بر سینمایی  دانستند می» محلی براي ارشاد و موعظۀ مردم«

انتقـاد اجتمـاعی و بیـان مشـکالت و     «اي بـراي   کردند، اینان سینما را وسیله تأکید می» دینی
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سـعی   ،بنـابراین . انـد  کـرده  تأکیـد » متکی بر مردم«تلقی کرده، بر سینماي » معضالت جامعه
ها و انتظارات مـردم   هاي محتوایی خود، خواسته گیري ها و جهت گذاري ند در سیاستا کرده

و مخاطبان سینما را در نظر بگیرند و باید و نبایدهاي خـود را بـه بایـد و نبایـدهاي مـردم      
  . )182: همان( کنند» تر نزدیک«

تـا   1384هـاي   سـال  ۀو در فاصـل  1380در دهۀ  اتاصالحو  اصولگراتقابل دو گفتمان 
طلب، نیز ادامه پیدا کرده   یعنی زمان حاکمیت گفتمان اصولگرا و افول گفتمان اصالح 1387
  .است
  

  :)1387تا  1384( 1380در دهۀ دولت  یو سینمای یفرهنگ يها سیاست
خـود   گـزارش عملکـرد   اصولگرادولت  یِوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 1386آبان ماه 

وزارت فرهنگ و ارشـاد  بر اساس این گزارش،  .کردر منتشرا  1386تا  1384هاي  طی سال
فرهنگ دینـی و ملـی   «بر مبناي این وزارتخانه را بخش هنري در  ۀرویکرد و توسع یاسالم
شـکل   »هاي نظام مقدس جمهوري اسـالمی  ها و سیاست ارزش«و مطابق با  »اسالمی ۀجامع

کـه   به نحوي بوده ذکورمگذاري در این معاونت در دو سال  بر همین اساس سیاستداده و 
باورهـاي دینـی و   «هاي هنري به سمت و سویی هـدایت شـوند کـه در تمـام مـوارد،       رشته
بنیـادین   ۀسه برنام سینمایی نیز از ةدر حوز. مالك عمل قرار گیرد »هاي فرهنگ ایرانی ریشه

 ۀامـ ، و برن»سالن خـوب «منتهی به  ۀ، برنام»فیلم خوب«منتهی به  ۀو کالن تحت عنوان برنام
ریـزان معاونـت امـور سـینمایی،      که در دستور کـار برنامـه  شده یاد  »اکران خوب«منتهی به 

حمایت از تولیـدات فـاخر و ارزشـمند    «همین منظور   به. استقرار گرفته سمعی و بصري 
گـزارش  ( ه اسـت قـرار گرفتـ  وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    ، در دستور کـار  »سینمایی

  ).1386 ،در دولت نهم ید اسالمعملکرد وزارت فرهنگ و ارشا
بر اساس «خود را از تولیدات فرهنگی  حمایت اصلیگذاران فرهنگی این دوره  سیاست

اگر کـاري در تعـارض   « کنند دانسته با قاطعیت اعالم می »هاي قرآنی از سوي خداوند آموزه
 »با آرمان انقالب، هویت اسالمی و ملی مردم باشد، یک ریـال هـم حمایـت نخواهـد شـد     

  ).2 : ب1378 صفار هرندي،(
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طلب گذشته و محکوم کردن آن، همچنان در دایـرة انتقـادات    نفی گفتمان دولت اصالح
 ،فرهنـگ  ةحوز هاي دولت اصالحات در سیاست از متولیان فرهنگی این دوره قرار گرفته و

را  هـا  سیاست آنحتی  و در موارديشود  هاي شدید می ویژه در عرصۀ سینما، انتقاد بهو هنر 
گـذاران و مـدیران    سیاست). همان(کنند  قلمداد میمخالف اسالم و نظام جمهوري اسالمی 

» منحـرف «اصـالحات را  هـاي فرهنگـی دولـت     سیاسـت  فرهنگی و هنري این دوره، حتی
هـا و حتـی    انقـالب و ارزش « در آنکننـد کـه     سینماي آن را سینمایی توصیف می ،خوانده

کننـد کـه بـا     مـی  تأکیـد گذاران ایـن دوره   سیاست» .شده است هعقاید دینی به تمسخر گرفت
مضامین خانوادگی و هایی که از  از تولید فیلم آرام آراممجوزهاي ساخت و اکران  نظارت بر
 .شدت عمل خواهند داشت یفرهنگ نیچن مروجانبا اند جلوگیري کرده،  دور شده اخالقی

ـ  با  سنتوريبر این اساس بود که اکران فیلمی مانند  نمـایش عمـومی از    ۀوجود داشتن پروان
دیـد   ادارة کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت اصولگرا، به صالح

  ).47 : 1386علیپور،(مقامات باالتر معلق شد 
 ۀجـ ی، نتهـا  یبا استناد بـه نظرسـنج  گذاران، متولیان و مدیران فرهنگی این دوره  سیاست

مسـائل   شـرفت یپ«و در مقابل از  هکرد فیتوص »بار فاجعه« ارحات اصال ةدر دوری نظرسنج
 تیـ مأمور«را  ینظام اسالم تیترین مأمور مهم آنان .گویند این دوره سخن میدر  »یفرهنگ
امـور از   همـۀ است که  آن تیمأمور نیا ياجرا ۀالزم بر این باورند کهو  دانند می »یفرهنگ

: کنند کـه  ذاران فرهنگی این دوره آشکارا اعالم میگ سیاست .شود يزیر فرهنگ برنامه یۀزاو
 ۀدر بقیـ . ما متعهد نیستیم سینما رشـد کنـد بلکـه متعهـدیم سـینماي مطلـوب رشـد کنـد        «

چون اگر دنبال کیفیت نباشیم زیـان خـواهیم   . طور است هاي فرهنگ و هنر هم همین حوزه
دن فرهنـگ ایرانـی و   مطـرح کـر  خود را  ۀخواست آنان .)ج24/1/1387 هرندي،  صفار( »دید

 هـا معتقدنـد   آن. دانند میامام زمانی  ۀدر جامع را آن کمالاوج و  ۀنقط بیان کرده و» اسالمی
هـایی کـه انجـام     امـام زمـانی حرکـت کنـیم و فعالیـت      ۀمور هستیم تا به سمت جامعأما م«

  .)همان(»دهیم در سمت و سویی باشد که در آن انسان صالح پرورش یابد می
هـا، گروهـی از سـینماگران و طرفـداران گفتمـان       ات و خواستهتأکیدیان این در مقابل ب
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نیازمنـد  دانسته و آن را بـیش از هـر چیـز     هاي بزرگ مأموریتسینما را منتظر  طلب اصالح
بحـران  در حـال حاضـر    را مشـکل سـینماي ایـران    تـرین  ها مهم آن. دانند میاعتنا و اعتماد 
ل کـالن کشـور   ئسینما هنوز نزد بزرگانی که بـه مسـا   ا کهه دانند و به نظر آن مشروعیت می

آنـان   .نخواهـد شـد  نشود، مشکل حل  عملیتا این موضوع  ندارد وپردازند، مشروعیت  می
از مدیران و دانسته و تحدید سینماي فرهنگی ایران هاي سینمایی دولت اصولگرا را  سیاست
ه سـینماي اندیشـمند ایـران را    بـا نگـاهی دوبـار    خواهنـد  میگذاران فرهنگی کشور  سیاست
یی کـه بـه معضـالت اجتمـاعی     سـینما  بـا نگـاه دوبـاره بـه    ها معتقدند که  آن .کنندبررسی 

 ۀها حتی در مواضـع انتقـادي نیـز در خـدمت توسـع      که این فیلم خواهیم داشت ،پردازد می
فجر  فیلم ةگرفتن این نوع سینما در جشنوارنجدي  رو،  از این، فرهنگی کشور خواهند بود

هـاي فـراوان    موجـب خسـارت   ،هاي سینما نمایش عمومی در سالن نداشتنتر از آن  و مهم
  .فرهنگی و اقتصادي خواهد شد

  

  گیري نتیجه
دهد  هاي فرهنگی کارگزاران نظام جمهوري اسالمی نشان می طورکلی بررسی سیاست به

در تقابـل بـا    لبط اصالحهمواره دو گفتمان اصولگرا و  1380و  1370 ۀکه در طول دو ده
گفتمـان سیاسـی و    بـه تـأثیر از  گذاران سینمایی هر دوره نیز  یکدیگر قرار گرفته و سیاست

طرفـداران  . انـد  گـذاري کـرده   فرهنگ سیاسی برآمده از آن در حوزة فیلم و سـینما سیاسـت  
 تأکیـد در سـینما   انقالبی، دینی، اخالقـی هاي  همواره بر پاسداري از ارزش اصولگراگفتمان 

هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     به دفاع از ارزش طلب اصالحاند و در مقابل مدافعان گفتمان  دهکر
  .اند در سینما پرداخته

هاي پژوهش مورد اشاره در ایـن مقالـه، مواجهـۀ دو     براساس نتایج تحقیقات و بررسی 
همـواره حالـت تقابـل و سـتیز، و نـه       1370در طول دهـۀ   طلب اصالحو  اصولگراگفتمان 
گذاران فرهنگی هر  سیاستمداران و سیاست ،به عبارت دیگر. است  با یکدیگر داشته رقابت،

انـد بـا یکـدیگر     دو گفتمان همواره در حذف گفتمان طرف مقابل کوشـیده و سـعی نکـرده   
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هاي سینمایی این دهه، غالباً تقابل و ستیز طرفداران و مخالفـان   گذاري سیاست. رقابت کنند
هـایی در عرصـۀ سیاسـی و فرهنگـی جامعـه شـده        سبب بروز بحرانها را در پی داشته،  آن

را ) خـاتمی و مهـاجرانی  ( 1370استعفاي دو وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمیِ دهـۀ      . است
و  اصـولگرا تـوان نتیجـۀ منازعـات و تقابـل فرهنگـی و ارزشـی طرفـداران دو گفتمـان          می

سیاسـی و دولـت کشـانده    به حوزة نظام  ،دانست که بر اساس الگوي پارسونز طلب اصالح
ها، فشار بـر سـینماگران و تهدیـد آنـان،      همچنین توقیف برخی فیلم. نهاد تأثیرشد و در آن 

اي از  تـوان نشـانه   را مـی  1370هاي در حال نمایش در دهـۀ   حمله به سینماها و برخی فیلم
، ، اخالقـی انقالبی، دینـی هاي  ، مبتنی بر پاسداري از ارزشاصولگراتقابل و ستیز دو گفتمان 

  .هاي جامعۀ مدنی، تلقی کرد ، مبتنی بر حقوق اجتماعی و ارزشطلب اصالحو گفتمان 
 طلـب  اصـالح و  اصـولگرا دهـد طرفـداران هـر دو گفتمـان      همچنین نشان می ها بررسی

بایدها و نبایدهاي خود  ها آن. اند متوسل شده» مردم«هاي خود به  تهمواره در توجیه سیاس
هـا و   هـا و باورهـاي خـود را همـان ارزش     اي مـردم تلقـی کـرده، ارزش   را بایدها و نبایده

انـد،   هـاي یکـدیگر انتقـاد داشـته     ها همچنین هرگاه از سیاسـت  آن. اند باورهاي مردم دانسته
هـا و باورهـاي    را شاهدي بر ادعاي خود گرفته و با این استدالل که سینما بـا ارزش » مردم«

انـد و گـاه از    ي فرهنگی و سینمایی یکدیگر تاختـه ها مردم هماهنگ نشده است، به سیاست
منازعـات  . انـد  هـاي سـینمایی دولـت گذشـته عـذرخواهی کـرده       به واسطۀ سیاست» مردم«

بـر حفـظ و    اصـولگرا دهد هرگاه طرفداران گفتمـان   نشان می 1370 ۀفرهنگی و سیاسی ده
انـد، دلیـل آن را    کـرده  مـی  تأکیـد در سـینما   انقالبی، دینی، اخالقـی هاي  پاسداري از ارزش

گذاران طرفـدار گفتمـان    در مقابل نیز هر زمان که سیاست. اند دانسته» مردم«خواست و باور 
آن را  علـت انـد   هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی در سـینما بـوده      دنبال تحقق ارزش به طلب اصالح

سـینماي  اما در واقع امر آنچه مردم و مخاطبان   .اند ذکر کرده» مردم«هاي  مطالبات و خواسته
انقالبی، دیـن،  هاي  اند، ترکیبی از ارزش ایران خواستار تحقق آن در حوزة فیلم و سینما بوده

ـ هاي  و ارزش اخالقی  ةهاي برگزیـد  اي که از میان فیلم گونه به. بوده است اجتماعی  سیاسی 
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ز ترتیب هر یـک ا  هکه ب ،1376و در دو مقطع زمانی قبل و بعد از سال  1370دولت در دهۀ 
آژانـس  و  از کرخه تا رایـن اند، تنها دو فیلم  غلبه داشته طلب اصالحو  اصولگراهاي  گفتمان
ۀ هـر دو فـیلم در رتبـ   (تري به انتخاب مردم قرار گیرند  اند در رتبۀ نزدیک توانسته اي شیشه

 ،اصولگراگذاران گفتمان  سیاست). قرار گرفتند 1377و  1372هاي  سوم جدول فروش سال
از کرخه کردند، فیلم  می تأکیددر سینما  انقالبی، دینی، اخالقیهاي  داري از ارزشکه بر پاس

نیـز در   اي آژانس شیشـه . اعالم کردند 1371سال  ةخود در جشنوار ةرا فیلم برگزید تا راین
گـذاران طرفـدار ایـن گفتمـان کـه بـه        از سوي سیاست طلب اصالححاکمیت گفتمان  ةدور

» یلمبهتـرین فـ  «و مطالبـات جامعـه مـدنی توجـه داشـتند،       اجتمـاعی  ـ هاي سیاسی ارزش
هـاي مـذکور    تحلیل متن هر دو فیلم نشان داد که فـیلم . دمعرفی ش 1376جشنواره در سال 

هـاي دینـی ـ اخالقـی بـر لـزوم تحقـق         هـاي انقالبـی و ارزش   بر حفظ آرمـان  تأکیدضمن 
این دو فیلم ضـمن آنکـه بـر     .اند کرده می تأکیداجتماعی در جامعه نیز  ـ هاي سیاسی ارزش
فـداکاري و  «، »جهـاد «، »دفـاع مقـدس  «، »شـهادت «، »ایثـار «، »نمـاز «هاي مثبتی چون  ارزش

عشـق بـه   «، »نجابـت «، »ساده زیستی«، »قناعت«، »حجاب«، »عشق به امام و رهبر«، »گذشت
 تأکیــد »کمــک«و » مهربــانی«، »صــبر«، »وفــاداري«، »توحیــد«، »حقیقــت طلبــی«، »خــانواده

، »مـدارا «، »گفتگـو «، »آرامش«، »ثبات«، »امنیت«هایی نظیر  اند، خواستار تحقق ارزش کرده می
عــدالت «، »گرایــی واقــع«، »محــو خشــونت«، »حــق انتقــاد و اعتــراض«، »تحمــل یکــدیگر«

حـق تعیـین   «، »حـق انتخـاب  «، »نبـود تبعـیض طبقـاتی   «، »رعایت حقوق فردي«، »اجتماعی
ها با انتخاب اول مردم و مخاطبان  فاصلۀ کم رتبۀ این فیلم. اند نیز در جامعه بوده» سرنوشت

دهد که براي مردم و مخاطبـان   نشان می 1376در دو مقطع زمانی قبل و بعد از سال  ،سینما
هـا و مطالبـات سیاسـی ـ اجتمـاعی نیـز        ، خواستهدینی ـ انقالبیهاي  سینما عالوه بر ارزش

  .ارزشمند و مهم بوده است
مقطع زمانی قبل و بعد از سـال   ن سیاسی حاکم بر سینماي ایران در دوبررسی دو گفتما

هـاي فرهنگـی دولـت در حـوزة سـینما و       گذاري دهد که سیاست همچنین نشان می ،1376
از » بخشی«گذاران و مدیران سینما با سینماگران و مردم، همواره متوجه  نحوة رفتار سیاست
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هاي سینمایی قبـل از سـال    اي که سیاست گونه هنظام ارزشی موجود در جامعه بوده است؛ ب
سـینما متکـی بـوده و بـه      در» انقالبـی، دینـی، اخالقـی   هـاي   ارزش«بیشتر بر حفـظ   1376

گذاران این دوره بعضاً مانع  توجهی شده و حتی سیاست بی» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«
غییر گفتمـان سیاسـی حـاکم    نیز با ت 1376پس از سال . اند ها شده ها در فیلم پرداختن به آن

بـوده و  » ـ اجتماعی   هاي سیاسی ارزش«هاي سینمایی دولت بیشتر متوجه  برجامعه، سیاست
ـ    هـاي سیاسـی   ارزش«کرده و پرداختن بـه   تأکیدها  بر نمایش مطالبات مدنی مردم در فیلم

ئتـی متفـاوت   قرا» انقالبی، دینی، اخالقیهاي  ارزش«را در اولویت قرار داده و از » اجتماعی
هـا را بیشـتر در توجـه بـه      انـد و تجلـی ایـن ارزش    گـذارانِ سـلف خـود داشـته     با سیاست

هـایی کـه مـورد     همـان (مردم  که حالیاند؛ در کرده تفسیر می» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«
هـاي   خواستار تحقـق هـر دو دسـته از ارزش   ) گیرند گذاران فرهنگی قرار می استناد سیاست
  .اند ها بوده هاي سیاسی ـ اجتماعی در فیلم و ارزش و اخالقی انقالبی، دینی
در سطح (و سینمایی ) در سطح کالن(هاي فرهنگی  گذاري آنچه که در سیاست ،بنابراین

اي اسالمی باید مورد توجه قـرار گیـرد، فرهنـگ ملـی و منفعـت و       ویژه در جامعه به) خرد
تـا زمـانی کـه    . سـی و جنـاحی  هـاي سیا  گیـري  جهـت  مصلحت نظام اجتماعی است و نـه 

هاي فرهنگی و سینمایی کشور بر پایـۀ نظـام بسـتۀ ایـدئولوژیک و جنـاحی       گذاري سیاست
هــاي اجتمــاعی دور خواهــد مانــد و نظــام سیاســی، پنــدارها و  صــورت گیــرد از واقعیــت

خواهد کرد و ایـن سـرآغاز    تحمیلهاي خود را به جاي واقعیت به مردم و هنرمندان  ارزش
هاي مختلف جامعه، از جملـه چهـار    ، ناهماهنگی و برهم خوردن تعادل میان حوزهثباتی بی

هـاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی، و      حوزة مورد اشاره در الگـوي پارسـونز یعنـی حـوزه    
کـل  . هاسـت  ثبات نظام سیاسی مستلزم استمرار تعادل میان این حوزه. اجتماعی خواهد بود

. هـاي فرعـی آن تعـادل برقـرار باشـد      میـان سیسـتم  سیستم اجتماعی وقتی باثبات است که 
هاي فرعی جامعه نظام سیاسی را با بحران  هرگونه منازعه و تفاوت آهنگ تغییر بین سیستم

رفت از این بحران، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در جامعه  براي برون. مواجه خواهد کرد
هـاي   بـه برقـراري تعـادل میـان حـوزه     » داده، فرایند، بازده و بازخورد«باید با برقراري مدار 
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. هـا کمـک کنـد    آفرینی آن مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی و کارایی و نقش
هـا و   هاي آن گاه به علت اجازة ورود نیافتن کل خواست اختالل در نظام سیاسی و کارویژه

ي انتقـال ایـن   هـایی بـرا   تقاضاهاي جامعه به سیستم سیاسـی و یـا نبـود نهادهـا و سـازمان     
هاست؛ بروز اختالل و ناهماهنگی نیز گاهی به این علت است که نظام سیاسی بـه   خواست

تـرجیح  » خـود «کند و در واقع آنچـه را   ها و تقاضا را خود تعیین می نحوي کاذب خواست
گـذاران   همان رفتـاري کـه سیاسـت   . کند هاي خویش عرضه می سیاست در پوشش دهد می

اسالمی در هر دو گفتمان اصولگرا و اصالح طلب در طول دو دهۀ  فرهنگی نظام جمهوري
هـا و تقاضـاي مـردم     ها و اعتقـاد و بـاور خـود را ارزش    نشان داده و ارزش 1380و  1370

  .اند دهکرهاي خود را تدوین  معرفی و بر اساس آن، سیاست
  



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

 

  

  منابع
، فصـلنامۀ  »معاصـر نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ایران « .)1375( آل غفور، محمد تقی ـ

  .، سال دوم، شمارة سوم و چهارم، تابستان و پاییزنقد و نظر
، شمسـی  70 ۀجامعه شناسـی سیاسـی سـینماي ایـران در دهـ      .)1383( مصطفی اسدزاده، ـ

راد  دکتر اعظم راود ، راهنما)ع(، دانشگاه امام صادقعلوم سیاسی نامۀ کارشناسی ارشد پایان
   .)دانشیار دانشگاه تهران(
  .دادگستر: زاده، تهران ۀ احمد نقیب، ترجمفرهنگ و سیاست .)1376( ع، برترانبدی ـ
، »هاي حاکم در دورة پهلـوي  ایدئولوژي و فرهنگ سیاسی گروه«). 1375( بشیریه، حسین ـ

  .، تابستان و پاییز4و3، سالدوم، شنقد و نظرفصلنامۀ 
  .ام نوگ: ، تهرانموانع توسعه سیاسی در ایران ).1380( ــــــــــــــ ـ
  .نی: ، تهرانشناسی سیاسی جامعه .)الف1381( ــــــــــــــ ـ
سسـه  ؤم: ، تهـران اي بر جامعه شناسی سیاسی ایـران  دیباچه .)ب1381( ـــــــــــــــ  ـ

  .نگاه معاصر
اي و  گذاري رسانه نظر در سیاست دیضرورت تجد«. )1383تابستان ( بهرامپور، شعبانعلی ـ

  .58 ، شرسانه، فصلنامۀ »مطبوعاتی
: ، تهـران گفتارهایی در زمینه فرهنـگ و تمـدن  : شناسی فرهنگ .)1378( پهلوان، چنگیز ـ

  .امروزپیام 
  .سمت: ، تهرانشناسی هاي جامعه نظریه .)1379( عباس توسلی، غالم ـ
ــالمی  ـ ــوري اس ــوب « .3/1387/ 7جمه ــم خ ــاد از حک ــار وزارت ارش ــنتور ةاش درب  يس
  .جمهوري اسالمیروزنامه  ،»نشینی نکند بعق

  .34، ش فارابی ۀتبیین فیلم وجامعه، فصلنام. )1378( اعظم راود راد، ـ
نگـاهی بـه رفتـار شناسـی     : شناسـی تحـوالت ارزشـی    جامعـه ). 1380(علی   ربیعی، ـ

  .فرهنگ و اندیشه: ، تهران1376دهندگان در دوم خرداد  رأي
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می و توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقالب اسـال  .)1379( پور، فرامرز رفیع ـ
  .سهامی انتشار: ، تهرانمسائل اجتماعی آن

: محمود حبیبی مظاهري، تهـران  ۀ، ترجمتغییر اجتماعی و توسعه. )1378( ي. سو، آلوین ـ
  .پژوهشکده مطالعات راهبردي

شـفافیت کـالم در روزهـاي فجـر     ! خوایم نه سیمرغ نه مرغ می« .)1386( پویان شریعتی، ـ
  .169، ش دنیاي تصویر ۀ، ماهنام»سینما

رون ا دهـا ر  سـنتوري تمـام بـدي   « .)الف 1387ن یروردف 18( ، محمدحسینصفار هرندي ـ
 ،»دنن نسـاز ینچنـ یلمـی ا یگـران ف یعنـی د یري از اکـران سـنتوري   یجلـوگ ـ   خود جاي داده

   .www.tiknews.orgخبرگزاري انتخاب 
 هاي فرهنگـی و هنـري وزارت ارشـاد در    سیاست«. )ب1387( ـــــــــــــــــــــــــ ـ

   .18/1/1387، اطالعات ۀگوي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با روزنامو ، گفت»سال جدید
 رســـانی آئـــین روشـــن   پایگـــاه اطـــالع ). ج24/1/1387(ـــــــــــــــــــــــــ  ـ

www.bfnews.org :  

کتاب سال سینماي ، »به نفع تماشاگران سنتوريپایان تلخ « .)1386اسفند ( سمیه علیپور، ـ
 .فدهمدوره ه ،ایران

نقد و تحلیل نظـري، معرفـت   :(جهانی شدن فرهنگ و سیاست .1380 کاظمی،علی اصغر ـ
  .قومس: ، تهران)شناختی

 ۀروزنامـ  .)1386 /1/8( در دولـت نهـم   یگزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ
  .کیهان

سـالگی سـینماي    25هـایی در جشـن    پرسـش ! رسـتاخیز دورنیسـت  « .1386 مسیح، هیوا ـ
  .169، ش دنیاي تصویر، ماهنامه »امروزایران

سـعید مهـدوي کنـی،     ۀ، ترجمـ »ارتباطـات جمعـی و فرهنـگ   « .1383 مک کوئیل، دنیس ـ
  .60، ش رسانه ۀفصلنام

http://www.tiknews.org
http://www.bfnews.org
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 مرکــز: تهـران  مهـدي منتظرقــائم،  ۀ،ترجمـ مخاطـب شناســی  ).1380( ـــــــــــــــــ  ـ
  .ها مطالعات و تحقیقات رسانه

 پرویـز اجاللـی،   ۀ، ترجمـ ریه ارتباطات جمعـی درآمدي برنظ .)1382( ــــــــــــــــ ـ
 .ها مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه: تهران

  .سمت: ، چاپ اول، تهرانشناسی سیاسی درآمدي بر جامعه. )1379( زاده، احمد نقیب ـ



 

  
  1389بهار م، نهدهم، دورة سوم، شمارة یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال 

  
  یخ سینماي ایرانترین فیلم تار بررسی علل اقبال به پرفروش

*دکتر سید مجتبی رضوي طوسی
∗ 

∗مهدیه احسانی

**  
  چکیده

دریافت . اي در تاریخ سینماي ایران دست یافته است سابقه ها، به فروش باال و بی فیلم سینمایی اخراجی
ها و علل این موفقیت، بر اساس این نظریه که فروش باال نشان از رضایت مخاطـب سـینما دارد،    زمینه

  .هاي آینده یاري خواهد کرد برنامهها و  گذاري ها، سرمایه گذاري این حوزه را در سیاست فعاالن
سـاله و بـاالتر سـاکن در منـاطق      15بدین منظور پژوهشی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی از افراد 

نجام شده اند، ا را دیده 2هاي  و هم فیلم اخراجی 1هاي  ودوگانۀ شهر تهران، که هم فیلم اخراجی بیست
  .است

را بهتر از  1 هاي را خوب و اخراجی 2 هاي گویان اخراجی دهد که بیشتر پاسخ نتایج نظرسنجی نشان می
دانند  ها را فیلمی در فضاي طنز می گویان اخراجی همچنین بیشتر پاسخ. اند ارزیابی کرده 2هاي  اخراجی

. اند ی هستند که در این فیلم نشان داده شدهترین گروه ها افراد عادي موفق تا دفاع مقدس و به عقیدة آن
جاي بازیگران،  ، انتخاب درست و بههاي متفاوت ها عواملی چون فضاي طنزآمیز فیلم، حرف از نظر آن

تـأثیر بسـیاري    2هـاي   از تلویزیون در استقبال از اخراجی 1هاي  بازي خوب، و پخش سریال اخراجی
فیلم نشان داده شده است که دفاع از وطـن بـه گـروه خاصـی      اند که در این موافق ها آن. گذاشته است

همچنـین  . نظرها بـا هـم متحدنـد    ایرانیان در هنگام تهدید کشور بدون توجه به اختالف منحصر نبوده،
  .هاي مذهبی شده است تر شدن دید مردم به گروه اند این فیلم سبب مثبت اظهار کرده

  
  ها واژه کلید
  .بسیجی دفاع مقدس،  ها،  اخراجی طنز،  فیلم، 

                                                
 razavi@ricac.ac.ir                               دة صدا و سیماعضو هیئت علمی دانشک *

   ehsani@ricac.ac.irدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران             **

mailto:razavi@ricac.ac.ir
mailto:ehsani@ricac.ac.ir
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  مقدمه
، مواجـه بـود  ، در حالی که سینماي ایران با رکـود عظیمـی را   1386دو سال قبل، در نوروز 

رغـم انتقادهـاي بسـیاري از منتقـدان و اهـالی سـینما، بـا         ناگهان شاهد فیلمی بودیم که، بـه 
نماي ایـران  رو شد و رکورد فروش فـیلم را در تـاریخ سـی    سابقۀ تماشاگران روبه استقبال بی

سـاز،   اهللا کاسـه  کنندگی حبیب نمکی و تهیه ، به کارگردانی مسعود ده1هاي  اخراجی. شکست
بر پـردة سـینما رفـت و بـا مبلغـی بـیش از یـک         1386هایی بود که در نوروز  یکی از فیلم

  .انگیز را براي سینماي ایران رقم زد میلیارد تومان، براي نخستین بار فروشی شگفت
) تریلـوژي (گانۀ  و نیز اولین سه 2هاي  اخراجینمکی تصمیم به ساخت  بود که دهبعد از آن 

ساز و حضور بـازیگران   کنندگی کاسه نیز با تهیه 2هاي  اخراجی. تاریخ سینماي ایران گرفت
این فیلم نیز . سرشناس و محبوبی که به جمع بازیگران سرشناس قبلی پیوستند، ساخته شد

هاي بسیاري مواجه شد کـه بـا اکـران و فـروش بـاورنکردنی       دیثوح از همان ابتدا با حرف
  .به اوج خود رسید 1388در نوروز  2هاي  اخراجی
هاي سینما رفت کـه یـک روز قبـل از اکـران نـوروزي،       در حالی روي پرده 2هاي  اخراجی

ایـن بـار نیـز    . ، فیلم تحسین شدة منتقدان داخلی و خارجی، شـده بـود  دربارة الیجانشین 
سـابقه و   سـینماي کشـور، بـه رکـورد بـی      58زمان در  توانست با نمایش هم 2هاي  یاخراج
  .میلیارد تومان، دست پیدا کند 8اي، حدود  کننده خیره

رسـد   دربارة این فیلم و علل موفقیت آن، نظرهاي متفاوتی مطرح شده است و به نظر نمـی 
رسـیدن بـه نظـر صـائب     . کنندیک توانسته باشند دیگري را قانع  که موافقان و مخالفان هیچ

از  2هـاي   اخراجینیازمند بررسی موشکافانۀ مسائل سینماي ایران و مسائل خاص مرتبط با 
ــدیران و سیاســت  ــر م ــه منظ ــذاران، تهی ــان و   گ ــاالخره مخاطب ــان، و ب ــدگان، کارگردان کنن

این نوشـتار موضـوع را از دیـد مخاطـب     . کنندگان محصوالت سینمایی ایران است مصرف
  .است 2 يها اخراجیاي دربارة فیلم  کند که رهاورد نظرسنجی بررسی می سینما
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  بیان مسئله
. شمرند دانند و آن را از عوامل موفقیت فیلم بر می را طنز می 2 يها اخراجیبرخی فیلم 

دانند و عقیده دارنـد لـودگی در کـالم و     روند و آن را لودگی می برخی دیگر حتی فراتر می
اي به گذاشتن  فیلم، عالقه فعاالننمکی و دیگر  اما ده. یت فیلم شده استرفتار موجب موفق

نگـاه طنـز    ها اخراجینام طنز بر روي فیلم ندارند و عقیده دارند که اگر عامل موفقیت فیلم 
). 2: 1388، فیلم بانی(افتاد  ها می تر براي دیگر فیلم به جنگ باشد، این اتفاق باید خیلی پیش

هـاي مختلـف از یـک کثـرت بـه       ها با ایدئولوژي ، آدم2هاي  اخراجیدر «: گوید نمکی می ده
رسند که بحث وحدت ملی و انسجام اسالمی الیۀ رویی این قصـه اسـت و در    وحدت می

... تواند در سرزمین دشمن نیز رسوخ کند توانید ببینید که ایمان حتی می الیۀ زیرین، شما می
رود که در دفاع مقدس مـا، تمـامی مـردم از     قعیت میپایان فیلم نیز به سمت تصویر این وا

بـه گفتـۀ   ). 5: همـان (» هاي مختلف در کنـار یکـدیگر قـرار گرفتنـد     ها و ایدئولوژي قومیت
  .، فیلمی در قالب و ژانر دفاع مقدس استها اخراجینمکی و همکارانش،  ده

، گـذر از  هـا  اخراجینکتۀ دیگر اینکه به گفتۀ برخی از اهالی سینما، یکی از عوامل موفقیت 
شـود، از   ، بر خالف آنچـه گفتـه مـی   2 يها اخراجیاما از نظر بعضی فیلم . خط قرمزها بود

در . ترین سطح پسند مخاطب را نشانه گرفته است هیچ خط قرمزي عبور نکرده، بلکه پایین
ر داند و معتقد است که د را در رد نشدن از خطوط قرمز می ها اخراجیمقابل، ده نمکی هنر 

  ).2: همان(ست ها اخراجیاین فیلم، تنها با خطوط قرمز بازي شده است و این راز موفقیت 
گرایانـه و عـاري از هرگونـه تعصـب و      اي واقـع  در این میـان برخـی نیـز از لـزوم مطالعـه     

هاي مخاطبان از تماشاي آن و نیـاز مـردم    گیري دربارة علل فروش باالي فیلم، انگیزه جهت
  .اند شادي، و دور شدن از فضاي تکراري زندگی سخن به میان آوردهجامعه به تفریح، 

نیـز نمـود پیـدا کـرده      2 يها اخراجیو  1 يها اخراجینظر در مقایسۀ دو فیلم  این اختالف
داننـد و   تـر بـا داسـتانی بهتـر مـی      سـاخت  تر و خـوش  را قوي 1 يها اخراجیاي  عده. است

در  2 يهـا  اخراجـی اي دیگـر عقیـده دارنـد     دهتري است، اما ع معتقدند که فیلم هوشمندانه
 هـا  اخراجـی تر و بهتـر از قسـمت اول    مجموع، هم از نظر فنی و هم از نظر محتوایی، قوي
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  .دانند بسیاري نیز هر دو فیلم را فاقد ارزش فنی، محتوایی، و هنري می. است
برخــی دالیــل را کــه از دیــد . ایــن نوشــتار درصــدد طــرح همــۀ اظهارنظرهــا نیســت 

  :توان خالصه کرد گونه می نظران باعث فروش بسیار باالي این فیلم شده است، این احبص
 زمان مناسب اکران  .1

 ها زمان در سینماهاي تهران و شهرستان اکران هم .2

تواننـد عامـل    استفاده از بازیگران سرشناس و محبوبی که هر کدام به تنهـایی مـی   .3
 .فروش فیلم باشند

 ها آن در مقایسه با سایر فیلم مبارزة جدي با فروش غیرمجاز .4

 ها  توجه بسیار زیاد مطبوعات و رسانه .5

 ویژه در تلویزیون به 2 يها اخراجیتبلیغات گسترده و پرهزینۀ  .6

 2يها اخراجیدر فروش  1هاي  اخراجیتأثیر موفقیت  .7

 نوآوري در مضمون و فرم اثر .8

با یکدیگرند، و برشمردن ها در تقابل  هاي متعدد دربارة این فیلم، که برخی از آن دیدگاه
گیـران حـوزة    اي سردرگمی مخاطبان و احتماالً تصمیم گونه عوامل مختلف مثبت و منفی، به

براي روشن شدن نسبی موضوع، تحقیق علمـی دربـارة علـل    . سینما را به دنبال داشته است
ی گفتنی است بررسـ . موفقیت در فروش و اقبال مخاطبان به این فیلم ضروري به نظر رسید

هاي اجتماعی نیز امري ضروري و بس مشکل است که با یک روش خاص  ها و ریشه زمینه
هاي دیگر و یا زیـر نظـر سـایر     و یک پژوهش میدانی ممکن نیست و امیدواریم در فرصت

  .پژوهشگران به آن پرداخته شود
این مقاله گزارش بررسی این دو موضوع از دید مخاطبان است که با نظرسـنجی تلفنـی   

در این نظرسنجی تلفنی، سعی بر آن بود که برخی علل فـروش بـاالي   . دست آمده است به
فیلم، فارغ از هرگونه نظر مثبت یا منفی، از دیـدگاه خـود تماشـاگران شناسـایی و بررسـی      

  .شود
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  مبانی نظري
محققان و . گذارند عوامل متعددي در گرایش مخاطبان به تماشاي فیلم سینمایی تأثیر می

رغـم تحقیقـات و    به. اند  اي کرده هاي گسترده ظران در این زمینه مطالعات و بررسین صاحب
مطالعات گسترده دربارة چگونگی و چرایی انتخاب فیلم از سـوي تماشـاگران و نیـز تـأثیر     

ها، همچنان این حوزه از بازاریـابی فـیلم، نیازمنـد     زمان و مکان تماشاي فیلم در انتخاب آن
ویژه در کشور ما که با فقـر ادبیـات    ، به(Kerrigan, 2010: 103)ست هاي بیشتري ا پژوهش

هـا، فراینـد    بازاریـابی و تبلیـغ بـراي فـیلم    «. علمی و نظري دربارة ایـن موضـوع مـواجهیم   
هـاي   ویژه در مورد فیلم این امر به. طلبد اي است که خالقیت و سرمایۀ عظیمی را می پیچیده

آمیـز   شـدت رقابـت   که امروزه در بازار گسـترده و بـه  یابد، چرا  پرخرج نمود چشمگیري می
» هـا تبـدیل شـده اسـت     سینما، میزان فروش فیلم، به شاخص موفقیـت یـا شکسـت فـیلم    

شود،  در ادبیات این موضوع که با عنوان بازاریابی فیلم شناخته می). 83: 1378زاده،  عبداهللا(
جایگاه فیلم در بـازار بـا ایـن    « .2و قابلیت اکران 1قابلیت فروش: شود دو اصطالح مطرح می
اگر فیلمی پرفروش باشد، به این معناست که مخاطبـان فـیلم را   . شود دو مورد مشخص می

اقتباس از کتـابی موفـق ماننـد خـاطرات     . نسبت آسان است دانند و فروش آن به جذاب می
مسـخر   اي موفـق ماننـد   هاي رایانه هاي مبتنی بر بازي ، ساخت فیلم)2001(3بریجیدت جونز

نیـز سـبب    5)2004(پسـر جهنمـی   هـا ماننـد    هاي مبتنی بر کمیک اسـتریپ  و فیلم 4شیطان
قابلیت اکران نیز به این مربوط است کـه چگونـه افـرادي کـه     . شود پرفروش شدن فیلم می

  .پذیرند را می کنند، آن فیلم را تماشا می

کنـد   را برآورده مـی  شود که چگونه فیلم انتظاراتی در قابلیت اکران این بحث مطرح می
هـا،   که از راه بازاریابی و نیـز داسـتان فـیلم، بـازي     هایی آن که تحت تأثیر نام و دیگر ویژگی

در حقیقـت فـیلم بایـد هـم     . اسـت  در ذهن شـکل گرفتـه  ... کارگردانی، هنر فیلمبرداري و

                                                
1. Marketability 
2. Playability 
3. Briget Jons Diry 
4. Resident Evil 
5. Hellboy 



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

 

ر پـرده  خـوبی د  فروش، بـه  هاي قابل اما بسیاري از فیلم. باشد اکران قابلفروش و هم  قابل
 ,Kerrigan)» شـود  پرفـروش نمـی   اکـران  قابـل هاي  شوند و نیز بسیاري از فیلم حاضر نمی

گیشۀ سینما، : آورند ها معموالً بیشتر درآمدشان را از سه طریق به دست می فیلم. (41 :2010
  .ویدئو، و تلویزیون

توانند  ها می یلمف«. کنند به اعتقاد برخی از پژوهشگران، مردم به چند دلیل فیلم تماشا می
نواختی زندگی روزمره و رفتن به دنیـاي   شکلی از سرگرمی و ابزاري براي رها شدن از یک

هـاي   ها، دوره آموزشی باشند، که به ما چیزهایی را دربارة دیگر فرهنگ بسا چه. خیالی باشند
د و انگیز باشن ها ممکن است هیجان فیلم. آموزند تاریخی و موضوعات اجتماعی سیاسی می

هـا و   هـا ممکـن اسـت بـراي مـا دسـترس بـه زبـان         فیلم. تر بتپد باعث شوند قلب ما سریع
توانند ما را بخندانند یا به گریه بیندازنـد،   ها می آن. هاي جغرافیایی دیگر را فراهم کنند مکان

  .ما را به سمت تعالی ببرند یا باعث تلطیف روحی ما شوند
کننـدگان   بعدي نگاه شده اسـت، امـا مصـرف    ن تکدر بسیاري از مطالعات، به تماشاگرا

شـوند؛   هاي گوناگون برانگیخته مـی  ها و نیازهاي متفاوتی در زمان ها معموالً با خواسته فیلم
از . (Ibid: 103 – 104) »رو الگوي مصرف فیلم براي همه تماشاگران یکسـان نیسـت   این از

کننـدة   دم، کارکرد تفریحی و سرگرمترین علل سینما رفتن مر نظران، یکی از مهم صاحب دید
تـرین کـارکرد سـینما را     اساساً بسـیاري از اندیشـمندان و فعـاالن سـینما مهـم     . سینما است

هـاي سـینمایی، یـا بـه تعبیـري       سینما و مشاهدة فیلم در سالن«دانند؛  کنندگی آن می سرگرم
امع کنونی است که هاي گذران اوقات فراغت در جو ترین گزینه رفتن به سینما، یکی از مهم

گذاران بخش فرهنگ عمومی با اتکا به انواع و اقسام سازوکارهاي قـانونی و دیگـر    سیاست
ابزارهاي اثرگذار در پی تشویق و تقویت آن هستند، چرا که گذران اوقات فراغـت میـدانی،   

اندیشی، تفکر،  گروهی و جمعی عالوه بر سالم و سالمت بودن، نشاط فردي و گروهی، هم
کنندگان در این نشـاط   مل و نزدیکی بیشتر والدین، نزدیکان، دوستان، حتی دیگر شرکتتعا

گیري یا رفع بسـیاري   افزون بر این نقش آن در پیش. دنبال دارد و شور و شوق جمعی را به 
نظـران و   هاي روانی و نیز ارتقاي کارایی افراد جامعه مورد اتفاق نظر و تأییـد صـاحب   تنش
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یـاد   ها قوتشناسی قرار گرفته است؛ از این رو و با تـوجه به  اي ـ جامعه  هپژوهشگران رسان
هـاي   شده، رفتن به سینما و مشاهدة فیلم سینمایی در سالن سـینما یکـی از بهتـرین گزینـه    

رسـانۀ تلویزیـون هـم، کـه یکـی از       .)5: 1386آزمـا،  (» گذران اوقات فراغت میدانی است
ي است، به منظور ایفاي هـر چـه بهتـر ایـن نقـش، بـه       ساز ترین کارکردهاي آن سرگرم مهم

هـاي   هاي سینمایی در شبکه و بسیاري از فیلم دان کنندة تولیدات سینمایی تبدیل شده مصرف
هـاي تلویزیـونی    کنند و حتـی شـبکه   ها مخاطب جذب می تلویزیونی جهان براي این شبکه

اي  گونــه  ر متقابـل ایـن دو بـه   تـأثی . اند هاي سینمایی تأسیس شده متعددي ویژة نمایش فیلم
به دلیل آشنایی بیشتر مردم   هاي تلویزیونی، هاي فیلم ان از ستارهساز فیلماست که بسیاري از 

هـاي سـینما بـراي     هاي تلویزیـونی از سـتاره   ها، براي فروش بیشتر و بسیاري از شبکه با آن
  ).13: 1389بیچرانلو، (گیرند  تر و بیشتر بهره می جذب مخاطب متنوع

هاي مشهور یکی از عوامل مهم در موفقیت فیلم هستند کـه بسـیاري از مخاطبـان     ستاره
هـا   کنندة این فیلم هاي تلویزیونی پخش ها را پاي شبکه کشانند یا آن ها را به سینماها می فیلم
جاي خود را   هایی خاص، تدریج و در طول زمان، با ایفاي نقش هایی که به نشانند؛ ستاره می
  ).47: همان(کنند  ین صنعت پیدا میدر ا

هاسـت   هـاي فـیلم   پنداري با شخصیت قدرت همذات  نظیر سینما، هاي کم یکی از قابلیت
هـاي   اثرگذاري فیلم در تماشاگر بیشتر خواهـد بـود و الیـه     بیشتر باشد،  که هر چه میزان آن

قابلیـت  آیـد کـه بخشـی از ایـن      تـري از وجـود تماشـاگر بـه تصـرف در مـی       روانی عمیق
هـاي هـالیوود،    همـواره در فـیلم  . هاي سـتارگان سینماسـت   پنداري ناشی از ویژگی همذات

هاي مثبت و چـه بـا بـازي اثرگـذار در      مشاهده شده است که بازیگران تواناتر، چه در نقش
هـاي مثبـت و سـفید     پنداري مخاطبـان بـا شخصـیت    هاي مثبت، قدرت همذات مقابل نقش

   ).116: 1386ینگ، ک(اند  ها را ساخته فیلم
بر این نکته ) 2005( 1استرینگر. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در فروش فیلم ژانر است

کند که شناخت  بندي ژانر نتیجۀ نهایی تحلیل عقالنی نیست و بیان می کند که طبقه تأکید می

                                                
1. Stringer 
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ینـدي  بنـدي ژانـر فرا   وي عقیده دارد که طبقه. درست ژانر مصرف فیلم را به دنبال دارد
درخور تأمل است که اطالعات بیشتري را دربـارة مخاطـب و بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی      

ز یا بازاریاب، براي تعیین جایگاه سا فیلمشناسایی ژانر در ذهن . کند فیلم، براي ما آشکار می
) 1983( 1همچنین در مباحـث لیـتمن  . درست فیلم و تعیین مخاطب مناسب ضروري است

  .(Kerrigan, 2010: 92)بر اهمیت داستان فیلم تأکید شده است دربارة ابزار فروش، 
نـد کـه هـر یـک مخاطبـان و       ا در سینماي جهان، ژانرهـاي سـینمایی گونـاگون مطـرح    

مندان خاص خود را دارند؛ ژانرهایی همچون درام، اکشن، کمدي؛ امـا در کشـور مـا،     عالقه
. شـود  هاي دفاع مقدس شـناخته مـی   مشود که با عنوان فیل ها مطرح می اي دیگر از فیلم گونه

هـاي   کند که تنهـا شـباهت آن بـا جنـگ     سینماي دفاع مقدس، جنگی را به جهان معرفی می
وجود عناصر ملـی و مـذهبی   . دیگر استفاده از تفنگ، توپ، تانک، و تجهیزات نظامی است

هـاي   ههـاي دینـی از جنبـ    ها و الهام گرفتن از وقایعی مثـل عاشـورا و حماسـه    در این فیلم
  ).41: 1376نیا،  طالب(متفاوت این سینما با سینماي جنگ است 

هـایی   دسـتۀ اول فـیلم  : شود با یک دید کلی سینماي دفاع مقدس به دو دسته تقسیم می«
دوربین . اند هاي جنگ پرداخته هستند که مستقیماً به جبهه و جنگ و وقایع موجود در میدان

گیرد و حوادث و ماجراهـا در فضـاي میـدان     را می هاي درگیري بین دو نیرو عموماً صحنه
گداري یک گریز هـم بـه فضـاي ملودراماتیـک خانـه و خـانواده        افتد و گاه جنگ اتفاق می

ــیلم در کنــار صــحنه   مــی ــراي ف ــا چاشــنی گــرم و گیرایــی باشــد ب هــاي اکشــن و  زنــد ت
  .وکشتارهاي جنگی کشت

شـود کـه ریتمـی     هایی می از فیلمترین دسته، دستۀ دوم است و شامل آن گروه  اما عمده
البته شاید اشتباه باشـد  . پردازند هاي فرعی جنگ می آرامی دارند و به تأثیرات جنگ و جنبه

هـایی بـا ریـتم تنـد و      هـا، فـیلم   که بگوییم ریتمی آرام دارند، چرا که در بین این سري فیلم
ي هیجـانی و  هـا از آن فضـا   اکشن هم وجـود دارنـد، امـا چـون بـه طـور کلـی ایـن فـیلم         

زاي جبهه و جنگ تا حدودي دور هستند، لـذا طبیعتـاً در اکثرشـان فضـاي آرام و      خشونت

                                                
1. Litman 
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توان گفت عالوه بر عوامل متعـدد اقتصـادي و    در مجموع می» فرماست ملودراماتیکی حکم
نیز هنري یادشده عوامل اجتماعی نیز در جذب تماشاگران به ژانر سینمایی خاصی یـا یـک   

هاي  اخراجیهاي سینمایی  رسد درخصوص فیلم باشند که اختی به نظر می فیلم خاص مؤثر
  ).36: همان(چنین اتفاقی افتاده است  2هاي  اخراجیو  1

  
  اهداف پژوهش 

  .2 يها اخراجیبا تأکید بر  2و  1 يها اخراجیهاي مردم تهران دربارة  شناخت دیدگاه ـ
بـا تأکیـد    2و  1 يها اخراجی هاي مردم تهران دربارة علل فروش فیلم شناخت دیدگاه ـ

  .2 يها اخراجیبر 
  

  شناسی تحقیق روش
اي از  واژة نظرسنجی امروزه بیشتر براي توصـیف روش گـردآوري اطالعـات از نمونـه    

از  هاي بسـیاري بـه اجـرا در آورد،     توان به شیوه ها را می نظرسنجی. رود اشخاص به کار می
هاي این بررسـی بـر اسـاس     داده) 22: 1386شرن، (جمله از طریق تلفن، پست یا حضوري 

سـاله و بـاالتر    15جامعۀ آماري این نظرسنجی افـراد  . نظرسنجی تلفنی به دست آمده است
و هـم فـیلم    1 هـاي  اخراجـی انـد کـه هـم فـیلم      ودوگانۀ شهر تهران ساکن در مناطق بیست

گیـري غالبـاً    نـه این نوع نمو. اي است گیري به روش خوشه نمونه. اند را دیده 2 هاي اخراجی
هـاي   رود و بدین صورت اسـت کـه در ابتـدا گـروه     در مطالعات با مقیاس وسیع به کار می

ها بـا   گیري از بین خوشه شوند، گزینش و سپس واحدهاي نمونه بزرگ، که خوشه نامیده می
با توجه به موضوع پژوهش، . شوند بندي شده انتخاب می نمونۀ تصادفی ساده یا نمونۀ طبقه

توان براي نمونـه انتخـاب کـرد یـا از بـین       ها را می گیري داخل خوشه احدهاي نمونههمۀ و
بندي شده گزینش کـرد   گیري طبقه ها به صورت تصادفی یا با استفاده از فرایند نمونه خوشه

  ).271: 1381فرانکفورد و نچمیاس، (
، در سـطح   )=p=q      و =0.25S2= pq( با فرض حداکثر واریانس در نمونه در این تحقیق ١  

٢  
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، حجم نمونه از ایـن فرمـول محاسـبه شـده     درصد 3و خطاي پذیرفتنی  درصد 95اطمینان 

 :است
222

22

stnd
sntn

+
=  

سـاله و بـاالتر سـاکن در     15افـراد   نفـر از  1088و از میـان   1388این نظرسنجی در مرداد 
هاي منـازل   گفتنی است که شماره تلفن .ودوگانۀ شهر تهران انجام گرفته است بیستمناطق 

  .اند ودوگانه تصادفی انتخاب شده مسکونی در مناطق بیست
  

  نتایج تحقیق
 گویان سیماي پاسخ §

گویان به لحاظ جنس، سن، سطح تحصیالت، شغل و وضعیت تأهل به شـرح   سیماي پاسخ
  :زیر بوده است

 575( درصـد  1/53گویان مـرد و   از پاسخ) نفر 507( درصد 9/46در مجموع : جنس •
  .اند زن بوده) نفر

در  درصـد  8/18 سـال،  19تـا   15گویان در گـروه سـنی    از پاسخ درصد 7/12: سن •
در گروه  درصد 2/26سال،  29تا  25در گروه سنی  درصد 3/19سال،  24تا  20گروه سنی 

در گروه سـنی   درصد 7/8سال و  49تا  40در گروه سنی  درصد 3/14سال،  39تا  30سنی 
 .اند سال و باالتر قرار داشته 50

سواد و یا داراي تحصیالت ابتـدایی،   گویان بی از پاسخ درصد 7/4: سطح تحصیالت •
ــپلم و  درصــد 6/39داراي مــدرك راهنمــایی و دبیرســتان،  درصــد 1/14 داراي مــدرك دی

  .اند نیز داراي تحصیالت عالی بوده درصد 6/41دانشگاهی و  پیش
ــوع فعالیــت • ــان دانــش ســخاز پا درصــد 6/9: ن ــوز،  گوی دانشــجو،  درصــد 4/10آم

 درصـد  9/7کارمنـد بخـش دولتـی،     درصـد  2/9بازنشسـته،   درصد 3دار،  خانه درصد 6/25
داراي شـغل فرهنگـی و    درصد 6/2داراي شغل آزاد،  درصد 7/25کارمند بخش غیردولتی، 

  .اند ها مشغول بوده نیز به سایر فعالیت درصد 3بیکار و  درصد  1/3
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  .اند متأهل بوده درصد 6/60گویان مجرد و  از پاسخ درصد 4/39: تأهلوضعیت  •
  

 هاي پژوهش یافته §
  

  2و  1 يها اخراجیمقایسۀ  •
ــان،  از پاســخ درصــد 8/81، 2 يهــا اخراجــیو  1 يهــا اخراجــیدر مقایســۀ دو فــیلم  گوی

. دانسـتند  را بهتـر از دیگـري مـی    2 هـاي  اخراجـی هـا   از آن درصـد  2/16و  1 هاي اخراجی
  .نیز به این سؤال پاسخی ندادند درصد 9/1

  
  

 2 يها اخراجیامتیاز فیلم  •

عـادي،   درصـد  6/20بـد،  را  2 هـاي  اخراجـی فـیلم   هـا  از آن درصـد   5گویان،  در ارزیابی پاسخ
. انــد عــالی توصــیف کــرده درصــد 8/9خیلــی خــوب و  درصــد 18خــوب،  درصــد 9/45
  .اند نیز اظهار نظر نکرده درصد 8/0
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 2 يها اخراجیفیلم ) ژانر(فضاي قالب  •

گویان  از پاسخ نیمیگنجد، بیش از  بیشتر در چه فضایی می 2 يها اخراجیدربارة اینکه فیلم 
. طنـز اسـت  / ، فیلمـی بـا فضـاي کمـدي    2 هـاي  اخراجـی عقیده دارند فیلم ) درصد 3/51(
 درصـد  5/3خانوادگی و  درصد 9گویان موضوع فیلم را دفاع مقدس،  از پاسخ درصد 1/33

  .اند پاسخ نداده درصد 7/1دانستند و  دینی و تاریخی می

  
  

 ترین گروه نمایش داده شده در فیلم  موفق •

ترین و تأثیرگذارترین گروه نشان داده شده در فـیلم، از   گویان دربارة موفق در سؤال از پاسخ
 درصـد  3/16هـا و   بسـیجی  درصـد  1/29گویـان، افـراد عـادي،     از پاسـخ  درصـد  8/45نظر 
نیز  درصد 9/8. نشان داده شدند 2 يها اخراجیاند که در فیلم  یگروهترین  نیت موفقروحا

  .نظري نداشتند

  
  



  v 101 تاریخ سینماي ایرانلم بررسی اقبال مردم به پرفروش ترین فی

 

 هاي مختلف در دفاع از وطن طی جنگ تحمیلی شرکت گروه •

هـاي جامعـه در دفـاع از     گویان خواسته شد نظر خود را دربارة شرکت همـۀ گـروه   از پاسخ
نتـایج نشـان   . ن آن به گروهی خاص بیان کنندوطن در دورة جنگ تحمیلی و منحصر نبود

مخـالف ایـن موضـوع بودنـد و      درصـد  5/12از بیننـدگان موافـق و    درصـد  8/84دهد  می
  .اند نظري نداده درصد 7/2

  
 

 کننده به سبب داشتن فضاي طنزآمیز و سرگرم 2 يها اخراجیاستقبال از  •

کننـدة آن بـوده    نزآمیز و سـرگرم فضاي ط 2 يها اخراجیدربارة اینکه سبب استقبال از فیلم 
 درصـد  4/29گویان با این موضوع موافقت کردنـد، در حـالی کـه     از پاسخ درصد 68است، 

  .اظهار نظري نکردند درصد 6/2مخالف این موضوع بودند و 
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هـایی کـه در فـیلم زده     به سبب متفاوت بودن حرف 2 يها اخراجیاستقبال از  •
 شود می

هـاي دیگـر شـنید و     تـوان در فـیلم   شود که کمتر مـی  هایی زده می حرف 2 يها اخراجیدر 
گویـان بـا ایـن موضـوع      از پاسـخ  درصد 2/75همین سبب استقبال از این فیلم شده است، 

  .نیز نظري نداشتند درصد 3. اند مخالفت کرده درصد 8/21موافقت و 
  

  
  

 ها از آن ها به دفاع مقدس و تغییر تحلیل لزوم تغییر نوع نگاه •

از افـرادي کـه    درصـد  4/63هـا دربـارة دفـاع مقـدس،      هـا و تحلیـل   دربارة تغییر نوع نگـاه 
هـا بایـد تغییـر کنـد،      هـا و تحلیـل   اند، موافـق بودنـد کـه نـوع نگـاه      را دیده 2 يها اخراجی

  .اند نظر نداده درصد 3/8مخالف این موضوع بودند و  درصد 3/28
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 هاي مذهبی ردم به گروهتر شدن دید م در مثبت ها اخراجیتأثیر  •

دیـد   هـا  اخراجیفیلم «گویان خواسته شد نظرشان را دربارة این جمله که  در سؤالی از پاسخ
گویـان موافـق ایـن     از پاسـخ  درصـد  1/55. ، بیان کنند»کند تر می ها مثبت مردم را به مذهبی

  .اند نیز اظهارنظري نکرده درصد 5/5. مخالف بودند درصد 4/38جمله و 
  

  
  

 با مسائل، موضوعات و افراد حاضر در جنگ ها اخراجیخورد غلوآمیز بر •

دربـارة مسـائل، موضـوعات و افـراد      ها اخراجیگویان دربارة اینکه فیلم  در اظهار نظر پاسخ
نمـایی موافـق و    از بیننـدگان بـا ایـن درشـت     درصـد  4/37کنـد،   حاضر در جنگ غلو مـی 

  .نداشتندنیز نظري  درصد 4/6. مخالف بودند درصد 2/56
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 نظرها نمایش اتحاد ایرانیان در هنگام تهدید کشور بدون توجه به اختالف •

بـه مـا نشـان     هـا  اخراجـی گویان خواسته شد دربارة این نظر بدهنـد کـه    در سؤالی از پاسخ
نظرهـا بـه مقابلـه بـا      دهد ایرانیان در هنگام تهدید کشورشان بـدون توجـه بـه اخـتالف     می

از بینندگان موافق بودند که این اتحـاد در فـیلم نمـایش     درصد 7/81. خیزند تهدیدات برمی
   .اند نظر نداده درصد 2/4اند و  با این نظر مخالفت کرده درصد 1/14داده شده است، 

 

  
  

 با رزمندگان دفاع مقدس ها اخراجیهاي فیلم  سنخیت شخصیت •

 هـا  اخراجـی فـیلم   هـاي  شد، این بـود کـه شخصـیت    2 يها اخراجییکی از انتقاداتی که از 
دهـد کـه    اند و با رزمندگان دفاع مقدس سنخیتی ندارند، اما نتایج نشـان مـی   اوباش  گروهی

هـاي فـیلم    مخـالف بودنـد کـه شخصـیت     درصـد  6/69از بینندگان موافـق و   درصد 9/24
  .نیز نظري نداشتند درصد 5/5. سنخیتی با رزمندگان دفاع مقدس ندارند ها اخراجی
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جاي بازیگران و بازي خوب  به سبب انتخاب درست و به ها اخراجیاستقبال از  •
 ها آن

از بیننـدگان موافـق بودنـد کـه      درصد 1/85، ها اخراجیدربارة تأثیر بازیگران در استقبال از 
هاسـت و   جـاي بـازیگران و بـازي خـوب آن     سبب موفقیت این فیلم، انتخاب درست و بـه 

  .اند نیز اظهار نظري نکرده درصد 6/4. ندا با این عبارت مخالفت کرده درصد 4/10
  

  
 

 ز؛ علت اصلی موفقیت فیلمسا فیلمبسیجی بودن  •

 هـا  اخراجـی نظران بسیجی بودن کارگردان فیلم را عامـل اصـلی موفقیـت     برخی از صاحب
گویان موافق  از پاسخ درصد 5/57گویان،  در نتایج به دست آمده از نظرهاي پاسخ. اند دانسته

  .اند نظري نداده درصد 4/5. مخالف این نظر بودند درصد 1/37و 
  

  



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

 

 2هاي  اخراجیاز تلویزیون در فروش  1هاي  اخراجیتأثیر پخش سریال  •

از  1 يهـا  اخراجـی گویان خواسته شد نظرشان را دربارة تأثیري کـه پخـش سـریال     از پاسخ
از  درصـد  3/73. داشـته اسـت، بیـان کننـد     2 يها اخراجیتلویزیون در شناساندن و فروش 

نیز  درصد 9/4. مخالف آن بودند درصد 8/21و  1 يها اخراجیبینندگان موافق تأثیر سریال 
  .نظري نداشتند

  
  

  مالحظه §
هاي جامعه در نظر گرفته شده اسـت، امـا    هاي همۀ گروه با اینکه در این نظرسنجی، دیدگاه

صـاحب اندیشـۀ   شاید خالی از لطف نباشد به نظرهاي دانشـجویان، یعنـی طبقـۀ جـوان و     
گفتنـی اسـت   . شـان اسـت   هاي تر بیندازیم که پویایی و نشاط از ویژگی جامعه، نگاهی دقیق

از  درصــد 4/10گویــان ذکــر شــد، در ایــن نظرســنجی،  طــور کــه در ســیماي پاســخ همــان
  .اند گویان دانشجو بوده پاسخ

ش حضـور همـۀ   آمده از عقاید دانشجویان در این نظرسنجی، دربارة نمای دست طبق نتایج به
ها اذعان  از آن درصد 7/82، 2 يها اخراجیمردم در دفاع از وطن در طی جنگ تحمیلی در 

نشان داده که این حضور متعلق به همۀ مردم بوده و به طبقه یـا گـروه    ها اخراجیکردند که 
نظـر خـود را    درصـد  8/2مخالف این موضوع بودند و  درصد 5/14خاصی منحصر نیست، 

  .اعالم نکردند
از  درصـد  5/74در فروش این فـیلم،   ها اخراجیکنندة  دربارة تأثیر فضاي طنزآمیز و سرگرم

کنندة فیلم علـت   اند فضاي طنزآمیز و سرگرم و اعالم کردهاند  دانشجویان موافق این موضوع
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  .نظر مخالف داشتند درصد 5/25استقبال از آن است و 
ظرسنجی شرکت داشـتند، اظهـار موافقـت    از دانشجویانی که در این ن درصد 4/76همچنین 

تـوان   هاي دیگـر کمتـر مـی    شود که در فیلم هایی زده می حرف 2هاي  اخراجیکردند که در 
نظر  درصد 7/22شنید و همین امر باعث جذب بسیاري از مخاطبان شده است و در مقابل، 

  .نیز اظهارنظر نکردند درصد 9/0. مخالف داشتند
 از درصـد  2/68هـا،   هـا و تحلیـل   بر لزوم تغییر نوع نگـاه  2 يها اخراجیدرخصوص تأکید 
دهد که موضوع دفاع مقـدس و جنـگ تحمیلـی     اند که این فیلم نشان می دانشجویان موافق

نظـر   درصـد  5/4اند و  با این موضوع مخالف درصد 3/27اي نو بررسی شود،  باید از دریچه
  .خود را اعالم نکردند

هـاي مـذهبی، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه        ید مردم به گـروه در د ها اخراجیدربارة تأثیر 
 هـا  اخراجـی اند که فـیلم   مخالف این موضوع درصد 40از دانشجویان موافق و  درصد 5/54

  .نظري نداشتند درصد 5/5هاي مذهبی تأثیر دارد و  تر شدن دید مردم به گروه در مثبت
انـد کـه    از دانشجویان موافق درصد 4/36شود که  آمده مشاهده می دست همچنین در نتایج به

) نمـایی  درشـت (دربارة مسائل و موضوعات و افراد حاضر در جنـگ غلـو    ها اخراجیفیلم 
  .اند نظر خود را بیان نکرده درصد 5/5اند و  مخالفت کرده درصد 40کند،  می

از  درصـد  8/81. اتحـاد و همـدلی بـین ایرانیـان اسـت      هـا  اخراجـی به نظر کارگردان، پیـام  
دهد ایرانیان در هنگـام تهدیـد کشورشـان     به ما نشان می ها اخراجی که اند شجویان موافقدان
انـد و   مخـالف  درصـد  5/15خیزنـد،   نظرها به مقابله با تهدیدات بـر مـی   توجه به اختالف بی
  .اظهارنظر نکردند درصد 7/2

از  درصـد  2/68با رزمنـدگان دفـاع مقـدس،     ها اخراجیهاي فیلم  دربارة سنخیت شخصیت
انـد و بـا     اعتقاد و اوبـاش  افرادي بی ها اخراجیهاي فیلم  اند که شخصیت مخالف دانشجویان

نظـر خـود را    درصـد  1/9انـد و   موافق درصد 7/22رزمندگان دفاع مقدس سنخیتی ندارند، 
  .اعالم نکردند

، انتخـاب  ها اخراجیدر سؤال دیگري این موضوع مطرح شد که یکی از علل موفقیت فیلم 



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

 

دهد  نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می. هاست جاي بازیگران و بازي خوب آن ست و بهدر
، در حالی اند از دانشجویان موافق نقش عمدة بازیگران در استقبال از این فیلم درصد 80که 
  .نیز نظر خود را اعالم نکردند درصد 5/4. اند مخالف درصد 5/15 که

 2 يهـا  اخراجـی ین بود که بسـیجی بـودن کـارگردان    یکی از دیگر نظرها دربارة این فیلم ا
از دانشـجویان موافـق تـأثیر بسـیجی بـودن       درصـد  1/49. علت اصلی موفقیت فیلم اسـت 

  .نظري نداشتند درصد 3/7اند و  مخالف درصد 6/43ز در فروش فیلم و سا فیلم
یاري از تلویزیـون تـأثیر بسـ    1 يها اخراجیدر آخرین پرسش مبنی بر این که پخش سریال 

از دانشـجویان موافـق ایـن     درصـد  7/72داشـته،   2 يهـا  اخراجـی در شناساندن و فـروش  
با این عقیده اظهار مخالفت کردند و نقش چنـدانی را بـراي    درصد 5/25اند، اما  تأثیرگذاري

  .اعالم نظر نکردند درصد 8/1پخش تلویزیونی فیلم قائل نشدند و 
  

 گیري نتیجه
ــده از    .1 ــه دســت آم ــایج ب ــق نت ــخ طب ــر پاس ــنجی، اکث ــان  نظرس ) درصــد 8/81(گوی

بـا   2 يهـا  اخراجـی از طرفـی در  . اند ارزیابی کرده 2 يها اخراجیرا بهتر از  1 يها اخراجی
اي مواجهیم که این میزان فروش، مبلغی بسـیار بـاالتر از میـزان     کننده فروش و رکورد خیره

تـر   ش عـواملی چـون قـوي   بنابراین، نقـ . را عاید سینماي کشور کرد 1 يها اخراجیفروش 
، تـا حـدودي   2 يهـا  اخراجـی ها و دیگر موارد مطرح شده دربارة  بودن داستان و شخصیت

از  2 يهـا  اخراجیهاي داده شده به ارزیابی فیلم  این برداشت را پاسخ. تر شده است کمرنگ
در ایـن سـؤال کـه دربـارة سـاخت و محتـواي فـیلم        . کنـد  مـی  تأییـد گویان نیز  نگاه پاسخ

» عـالی «و » خـوب  خیلـی «گویـان، فـیلم را    از پاسـخ  درصد 8/27است، تنها  2 يها جیاخرا
را بایـد در   2 يهـا  اخراجیو این نشانۀ دیگري است از آنکه دلیل فروش . اند توصیف کرده

همچنین . وجو کرد عوامل دیگري که احتماالً عوامل غیرسینمایی و غیرهنري هستند، جست
گونه که مبانی نظـري اشـاره    گویان از آن، همان با ارزیابی پاسخاز مقایسۀ میزان فروش فیلم 

توان به این نکته رسید که فیلمی که فروش خوب و باالیی داشته باشد، لزوماً فـیلم   شد، می
 .خوبی نیست
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گنجـد، بیشـتر    اي مـی  در چـه حـوزه   2 يهـا  اخراجیکه در تشخیص ژانر فیلم و این .2
اسـت تـا   ) طنـز (اند که فضاي فیلم بیشـتر کمـدي   هگویان بر این موضوع صحه گذاشت پاسخ

توانـد یکـی از    هـاي طنـز مـی    گرایش مردم بـه دیـدن فـیلم   . فیلمی با مضمون دفاع مقدس
فـیلم طنـزي    2 يها اخراجیتوان گفت  در حقیقت می. ترین عوامل فروش فیلم باشد اصلی

تـوان   را مـی  2 ياه اخراجیاز این نظر . هاي دفاع مقدس بهره گرفته است است که از سوژه
به عقیدة برخی، که البتـه  . ، به کارگردانی کمال تبریزي مقایسه کرد»لیلی با من است«با فیلم 

، فیلمـی در  2 يهـا  اخراجـی بر خالف  1لیلی با من استنظر غالب در این زمینه نیز هست، 
ارت به عبـ . حوزة دفاع مقدس است که از قالب طنز براي رساندن پیام خود بهره برده است

، لیلی با مـن اسـت  است؛ در حالی که » طنز ـ دفاع مقدس «فیلمی در قالب  ها اخراجیدیگر 
 .است» دفاع مقدس ـ طنز«فیلمی در قالب 

داننـد و نیـز بـا توجـه بـه       را فیلم طنـز مـی   ها اخراجیبا توجه به این که بیشتر افراد  .3
هـاي جـدي    بت بـه فـیلم  هاي طنز نسـ  توان گفت مردم به فیلم فروش بسیار باالي فیلم، می

هاي طنز نیـز   موضوع متفاوت آن با دیگر فیلم ها اخراجیالبته دربارة . گرایش بیشتري دارند
هـاي   فـیلم  اي از افـزایش تماشـاگران   نشانه ها اخراجیدر حقیقت . مزید بر علت شده است

ز طنـ فـیلم  مهم نیست که . است هاي اوضاع اجتماعی امروز به دلیل پیچیدگی کمديطنز و 
فراموشـی هرچنـد موقـت از    فاخري باشد یا هجـو و لـودگی، مهـم ایـن اسـت کـه بـراي        

 یآرامشـ  ،سـینما فضـاي دور از هیـاهوي   و یا کاهش اثرات منفی آن،  هاي زندگی پیچیدگی
 .آوردش فراهم انبراي مخاطب رانسبی 

در کنـار    دو گـروه افـراد عـادي و بسـیجی     2 يهـا  اخراجـی مسلم این است کـه در   .4

                                                
که مردي ساده و گرفتار مشکالت روزمـره زنـدگی اسـت، بـراي اینکـه بتوانـد از صـندوق         ،بردار تلویزیون فیلم» صادق«، است لی با منلیدر . 1

 بـدون او . برداري فیلمی مستند از اسراي عراقی بـه منطقـه جنگـی بـرود     باید براي فیلم ،اش را تکمیل کند ساخته نیمه ۀتلویزیون وام بگیرد تا خان
  .شود می  جبهه جنگ، ناخواسته راهی ۀنیز با وجود ترس از مرگ و فضاي ناشناختتمایل و 
گیـرد تـا از منطقـه     به همین دلیل ترفندهایی را به کار مـی . آورد جنگی حوادثی هم طنزآلود و هم خطرناك را پیش می ۀدر منطق» صادق«حضور 

تـک بـا    بـه  ، و در نبـردي تـک  رود مـی جلوتر هم  آنشود و حتی از  تر می کخارج شود، اما ناخواسته لحظه به لحظه به خط مقدم نزدیک و نزدی
ش بـه  ا رسـد کـه مـرگ و زنـدگی     او در این ماجرا به این بـاور مـی  . شود آخر خودش هم مجروح می ۀدر لحظ حتیزند،  تانک دشمن، آن را می

  .گرددگیرد که دوباره به جبهه بر میریزد و در بیمارستان تصمیم  دست خداست و بر اساس همین باور، ترسش از جبهه می
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گویان، برداشت عمومی این است که در این  اند، اما بر اساس نظر پاسخ تصویر شده یکدیگر
توجه به این نکته ضروري اسـت کـه   . ترند ها برجسته فیلم مردم عادي در مقایسه با بسیجی

دیگـري   تأییددانند و این  را فیلمی حول محور افراد عادي می ها اخراجیگویان،  بیشتر پاسخ
 .شود هاي دفاع مقدس شمرده نمی از دید مخاطب در قالب فیلم ها اخراجیاست که 

توان بیننده را وارد فضایی کرد که  این مسئله جنبۀ مثبتی هم دارد؛ زیرا به این وسیله می
هاي جنگ به وي منتقل شود و غیرمستقیم پذیراي مفاهیم مربوط به دفاع مقدس باشـد؛   پیام

واقعـاً   هـا  اخراجـی اما سؤال این است کـه آیـا   . یعنی دعوت غیرمستقیم و غیرشعاري باشد
 2 يهـا  اخراجـی دهـد کـه    توانسته است به این مهم دست یابد؟ نتایج نظرسنجی نشان مـی 

 .تاحدي در این امر موفق بوده است

هـاي مـذهبی،    شود، در این فیلم گـروه  مشاهده می 2 يها اخراجیبر اساس آنچه در  .5
اي  ها تبلیغ جانبدارانـه  اند و به نفع آن سازي نشده نمایی و برجسته بسیجی یا روحانی درشت

د تبلیغ براي درصد توان حکم داد که کارگردان فیلم یعنی به طور قطع می. انجام نشده است
هاي مـذهبی،   گروههاي مستقیم یا غیرمستقیم دربارة  در سؤالاین با وجود . ها نبوده است آن

به طـوري کـه   . هاي مثبت بوده است این گروهگویان به  ، نظر بیشتر پاسخبسیجی یا روحانی
 عقیـده دارنـد کـه ایـن فـیلم نگـاه مـردم را بـه        ) درصد 1/55(گویان  بیش از نیمی از پاسخ

این نظرسنجی در فضاي پرالتهـاب پـس از انتخابـات اجـرا      چون. کند تر می ها مثبت مذهبی
 .رسد در فضاي انتقادي جامعه، بسیار باال به نظر می درصد شده است، این

بدیهی است هر انسانی هم صفات خوب دارد و هم صفات بد و این گونـه نشـان دادن   
چرا که در این حالـت  . از عوامل اصلی موفقیت این فیلم در گیشه است ها اخراجیافراد در 

هـا ماننـد افـرادي آسـمانی نگـاه       پنـداري کـرده و بـه آن    مخاطبان با افراد و طبقات همذات
در . کننـد  اي احسـاس نمـی   هاي فیلم فاصله دلیل میان خود و شخصیتکنند و به همین  نمی

نگاهی انتقادي به کسانی که افراد را مطلق خوب و یـا   ها اخراجیتوان گفت در  حقیقت می
  .شود دانند، مشاهده می مطلق بد می

خورد، این است کـه در ایـن فـیلم     به چشم می 2 يها اخراجیاز دیگر نکاتی که در  .6
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اي نو و به روشی جدید تحلیل شده و از زوایاي مختلفـی بـه    مقدس از زاویهموضوع دفاع 
دهد که جامعه پذیراي تعبیـر   نشان می 2 يها اخراجیاستقبال از . این مقوله نگاه شده است

 2 يهـا  اخراجـی طور که در فـیلم   آن. هایی این چنین از موضوع دفاع مقدس است و تحلیل
در جنگ تحمیلی به گروه خاصی منحصـر نیسـت و ایـن    شود، دفاع از وطن  نشان داده می

تـرین و   به طوري که مردم عادي مهـم . دهد مردم تعمیم می ۀفیلم شرکت در جنگ را به هم
گویـان اعتقـاد دارنـد کـه      از طرفی دیگـر پاسـخ  . هستند ها اخراجیآفرینان  ترین نقش اصلی

اع مقدس سـنخیتی نداشـته   اوباش نیستند که با رزمندگان دف ها اخراجیهاي فیلم  شخصیت
مدافعان از کشـور   ةدر حقیقت کارگردان فیلم با این گونه نشان دادن رزمندگان، دایر. باشند

را گسترش داده است و این نیز تأکید دیگري بر ایـن موضـوع اسـت کـه طبـق ایـن فـیلم        
از اند که از بین مردم عـادي برخاسـته و افـرادي جـداي      رزمندگان دفاع مقدس افرادي بوده

  .اند ها نبوده آن
در نمــایش اتحــاد ایرانیــان در دفــاع از وطــن بیشــتر  هــا اخراجــیدربــارة موفقیــت  .7
اند که چنین موضوعی در فیلم دیـده   ها، بیان کرده ، در همۀ گروه)درصد 7/81(گویان  پاسخ
دهـد ایـن فـیلم     در حقیقت این موضوع نیز نشان مـی . شود و از نکات مثبت فیلم است می

ها و مفاهیم مربوط به دفاع از وطن را، غیرمسـتقیم، بـه مخاطـب     ن را دارد که پیامتوانایی آ
 .منتقل کند

گویان، در مجموع نظر موافقی به کـارگردان   آمده، از نظر پاسخ دست بر اساس نتایج به .8
از ایشـان بسـیجی بـودن کـارگردان را یکـی از       درصد 5/57اي که  به گونه. فیلم وجود دارد
. این موضوع از چند جنبه در خور بررسـی اسـت  . اند فیلم به حساب آوردهعوامل موفقیت 

گیرند، بـا   زي وي خرده میسا فیلمنمکی و توان هنري و  اول آنکه منتقدانی که به شخص ده
دوم آنکـه  . سو نیستند و این احتمال دارد مایۀ قوت و دلگرمی او باشد گویان هم بیشتر پاسخ

ذهبی و بسیجی شناخته شده اسـت کـه اقبـال بـه وي و رأي     نمکی کارگردانی از گروه م ده
دهـد کـه مـردم تحلیـل و برداشـت       ویژه در فضاي بعد از انتخابات، نشان می دادن به او، به

 .ها و افراد دارند و این بهترین سرمایه است خاص خودشان را از جریان
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  فیلم فجر وهشتم بیست ةبررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوار
*محمدحسین ساعی

∗  
**لیال باقري

∗  
***مهدیه احسانی

∗  
  چکیده

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
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 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
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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

  

  



  v 131 ...سی اقبال مردم شهر تهران به سینما و برر

 

  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
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 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
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جو
انش
د

  

 خانه
سته  دار
زنش

با
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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  



  v 139 ...بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و 

 

  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 
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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، 



  v 143 ...بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و 

 

 . 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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  تقاضاي سینماي ایران عوامل مؤثر بربررسی و تحلیل 
*نژاد غالمرضا گراییدکتر 
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**نژاد منیژه هاديدکتر 
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***آرزو بختیاري
3  

  چکیده
اي  منظـور، نمونـه  بدین . استر تقاضاي سینماي ایران دعوامل مؤثر حاضر به دنبال شناسایی  ۀمقال

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده . شدارزیابی  تماشاگران سینما از تن 192مشتمل بر 
مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سـینما   ۀوالیس نشان داد که رابطآزمون کروسکال ـ  از 
 طوري که بیشترین دفعات سینما رفـتن، مربـوط بـه کسـانی اسـت کـه درآمـد        به(روند، وجود دارد  می

بـه  (معکوس وجـود دارد   ۀهمچنین بین تعداد افراد خانوار با دفعات سینما رفتن، رابط). بیشتري دارند
در ادامـه، نتـایج   ). یابـد  طوري که با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفـتن کـاهش مـی   

، »ردان مشـهور حضـور بـازیگران و کـارگ   «، »موضـوع فـیلم  «نشان داد که  اي آزمون دوجملهحاصل از 
تناسب و تنوع موضوعات فـیلم بـراي همـۀ    «، »روز و ساعت رفتن به سینما«، »کیفیت فیلم و سینماها«

از جملـه عوامـل مـؤثر در    » تبلیغات مناسـب «و » زمان و مدت مناسب اکران فیلم«، »ها سطوح و گروه
  . استرفتن سینما 

با استفاده از اطالعات سـري زمـانی دورة   در ادامۀ پژوهش به برآورد تابع تقاضاي سینما  همچنین،
دار و  ب از نظـر آمـاري معنـی   اینتایج حاکی از آن اسـت کـه تمـامی ضـر    . پرداخته شد 1361ـ  1386

تعداد افراد خـانوار تقاضـاي سـینما را کـاهش و      است، یعنی افزایش هاي اقتصادي با واقعیت همخوان
  .دهد افزایش درآمد، تقاضاي سینما را افزایش می

  

  ها لید واژهک
  .، اوقات فراغت، کیفیت فیلمتقاضاي سینماسینما، اقتصاد سینما، تابع 
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  مقدمه
. ي اسـت کشـور  هریکی از نمادهاي رشد فرهنگی ، که نام دیگر سینما است ،هنر هفتم

عالوه بر آن، گستردگی این صنعت در بسیاري از کشورها باعث شده اسـت کـه سـینما، در    
به لحاظ آثار مادي و معنوي . داشته باشد تأثیر مهمید اقتصادي تولید ناخالص داخلی و رش

   .است مهماین صنعت، شناخت جایگاه آن در بازارهاي داخلی و جهانی، بسیار 
اعم از تولید، توزیع، نمایش  ،ها زایی مستقیم در تمام بخش این صنعت، عالوه بر اشتغال

زایی زایـی و درآمـد   اشـتغال  نیـز  ..).، مطبوعـات، سـیما  و صدا(ها  و سالن، در عرصۀ رسانه
کـه سـینماي ایـران بـه صـنعتی       یافـت این توقع زمانی واقعیت خواهد . کند غیرمستقیم می

نـدرت در   شناخت مقولۀ صنعت سینما در ایران، که تاکنون به ن،بنابرای. سودآور تبدیل شود
بر عرضه و  تواند راهگشاي شناخت عوامل مؤثر است، می به آن توجه شدهتحقیقات علمی 
ها  ، شناسایی و راهکارهاي خروج از آنها ها و محدودیت طریق آن، کاستیتقاضا باشد و از 

  .دشوارائه 
توزیـع و   و تولید ،هاي سینمایی از معدود کشورهایی است که چرخۀ کامل فعالیت ایران

ران تـوان ادعـا کـرد کـه ایـ      مـی  ،بنـابراین . از سالیان پیش در آن وجود داشته است ش،نمای
در مقایسـه بـا برخـی از     ،بررسـی وضـعیت سـینماي ایـران    . صاحب صنعت سـینما اسـت  

سینماي ایران کم نیست، اما تعـداد   تولیددهد که  حب صنعت سینما، نشان میکشورهاي صا
  .استها بسیار پایین  هاي سینما، تعداد مخاطبان و میزان فروش فیلم سالن

رغبـت مخاطبـان بـراي دیـدن فـیلم در      آن است تا عوامل مـؤثر در  پژوهش این هدف 
هـاي   سـال  درو از این راه، علل کاهش شمار مخاطبان سـینما   بررسی شودهاي سینما  سالن

  :د شدنآزمون خواه  دو فرضیه. آیددست  به اخیر در کشورمان
  .درآمد افراد با مقدار تقاضاي سینما، رابطۀ مستقیم دارد .1
 .یابد ما کاهش میبا افزایش تعداد خانوار، تقاضا براي سین .2
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  مبانی نظري
، از دانشـگاهی در مراکز . رود اصطالحی است که در ایران بیشتر به کار می ینمااقتصاد س

 .بعد اقتصـادي اسـت   شود که یکی از ابعاد آن برده می نام »فیلم بیزینس«یا  »سینما بیزینس«
کـه صـنعت سـینما     ، آن اسـت صاد سینما در دنیا به این شکلکه اقت طرح هاي یکی از علت

اند و هـر بعـدي از آن بـه     آمیخته هم به است که کامالً يشامل فرهنگ، اقتصاد و ابعاد دیگر
ــت   ــورده اس ــد خ ــر پیون ــاد دیگ ــی. ابع ــینما ا   نم ــه س ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــارکرد ت ز ک

هـاي هنـري    هـا و ارزش  روز و جـذابیت  پیشـرفته و بـه   فنـاوري اجتماعی قوي،  ـ فرهنگی
ـ   . ضـعیف باشـد   آن ولی کارکرد اقتصـادي  ،باشدبرخوردار  برجسته یکـدیگر   اایـن مـوارد ب
چـه   ،بندي گیري و جمع در بررسی وضعیت سینما از بعد اقتصادي، هرگونه نتیجه. ندا مرتبط

. هاي دیگر آن نیـز هسـت   نمایشگر وضعیت کیفیت سینما و ابعاد و جنبه ،مثبت و چه منفی
مشـکل دارد و   ،فرهنگی و هم از لحاظ اقتصاديسینماي بیمار، هم از لحاظ  ،علتبه همین 

  .سینماي خوب اقتصاد خوبی هم خواهد داشت
یک سال، متنـوع   هاي اکران شده در کاالي نهایی سینما محصولی است که به تعداد فیلم

بندي کاالها از  شود که در طبقه همگن به کاالیی گفته میناکاالي  .همگن استنانتیجه  و در
رفتـار  ي هـا  ولی برخی تفـاوت  ،)مثالً پیکان، پژو(شود  عنوان آورده مینظر نوع، تحت یک 

ها، ترجیح متفـاوتی را   شود که وي به هر کدام از این مصداق کننده باعث می عقالیی مصرف
به عبارت دیگـر، هـر فـیلم    . نشان دهدرا براي تقاضاي هر کدام  خاصیاعالم کند و تمایل 

بالقوه را به خود جذب ) سینمارو(ی از تقاضاکنندگان مخاطب خود را دارد و اکران آن بخش
همگن بودن کاالي نهایی سینما تأکیدي خواهد بود بر انتخاب در تعیین نوع کـاال  نا. کند می

کننده در میان کاالهاي پـیش   و اعالم ترجیح تقاضاکننده، به این معنی که مصرف) نوع فیلم(
ایـن  . نـد ک انتخاب و اعـالم تـرجیح مـی   ) شدههاي سینمایی اکران  در اینجا فیلم(روي خود 
یکسـان   لذتکاالي همگن با  مثابۀ هاي اکران شده، به به همۀ فیلم گردهد که تماشا نشان می
  .براي وي حائز اهمیت استانتخاب فیلم کند و  نگاه نمی

تقاضـاي کـل بـراي     .ی شـده اسـت  سـینما بررسـ   يتقاضا مبانی نظريدر این قسمت، 
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بـه  ، آیـد  ها به دست می تک فیلم ده در سال، از جمع افقی تقاضا براي تکهاي اکران ش فیلم
هـاي اکـران    تک فـیلم  عبارتی، جمع کل بینندة سینما در سال، حاصل جمع تعداد بینندة تک

، )قیمت بلیت(پرداخت هزینه  يتقاضاکنندة فیلم سینمایی فردي است که در ازا. شده است
کسی است کـه بـا   ) ماروسین(کند و یا تقاضاکننده  می مطلوبیتی ناشی از تماشاي فیلم کسب

ناشی از حضور در سالن سـینما و تماشـاي    ی، لذت)سینما(عمومی و پویا  یکاالی استفاده از
کننـده بایـد    و عرضه زند ده را محک میش تقاضاکننده محصول عرضه .فیلم را به دست آورد

  .ق و تمایالت این گروه آشنا باشدهاي بالفعل و بالقوه، با سالی براي جذب تقاضاکننده
سینما کاالیی است که وجوه مشخصۀ کیفی بیشتري نسـبت بـه وجـوه کمـی دارد و در     

گذاري فـیلم تـابع متغیرهـاي ذهنـی فراوانـی اسـت کـه شـاید در          بسیاري از موارد، ارزش
بـراي   میزان تقاضا درتعیین متغیرهاي تأثیرگذار  مانند توان نمی محدودة علم اقتصاد نگنجد،

نگـاه   مراد از این تحقیـق . دکردر این مورد عمل  توان به لحاظ تئوري می،  کاالهاي متعارف
اقتصادي به تغییرات تقاضا براي سینما است و هر عاملی که بتواند میزان تقاضـا را افـزایش   

  .کردو یا کاهش دهد، بررسی 
و ) متغیرهاي کمـی (ي تقاضاي سینماي ایران، به دو دستۀ عوامل اقتصاد درعوامل مؤثر 

نـد از سـن، جـنس، تحصـیالت،     ا شود که عبـارت  تقسیم می) متغیرهاي کیفی(غیراقتصادي 
وضعیت تأهل، ترکیب جمعیتـی خـانوار، وضـعیت اشـتغال، نـوع فعالیـت، درآمـد، طبقـۀ         

هـاي سـینما، سـاعت     اجتماعی، قیمت بلیت، تورم، کیفیت سینما، تعداد و پراکنـدگی سـالن  
هـاي تلویزیـونی، میـزان     برنامـه (مت و میزان استفاده از کاالهاي جانشین اوقات فراغت، قی

، سایر ...)و اینترنت، ماهواره و اي رایانههاي  ، میزان استفاده از برنامهCDو  DVDاستفاده از 
 نبـود ، ...)و ها، کتاب، مجالت، ورزش، ها، نمایشگاه تئاتر، موسیقی، گالري، موزه(تفریحات 
هاي قاچاق، سهم سینما در سبد مصـرفی خـانوار،   CDدسترسی آسان به  رایت و قانون کپی

قیمت کاالهاي مکمل سینما، کیفیت فیلم، حضور بازیگران مشهور، حضور کارگردان نـامی  
، )سانسـور (و مشهور، موضوع فـیلم و جسـارت در پرداخـت سـوژه، معضـالت فرهنگـی       

هـا،   م براي همۀ سطوح و گروهتوجهی به ساخت فیل ن ذیربط، بیهاي مسئوال گذاري سیاست
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هـا،   هاي به نمایش گذاشته شده، اکران به موقع فیلم موضوعات فیلمنداشتن تناسب و تنوع 
و فنون بصري، تبلیغات، امنیـت اجتمـاعی و    فناوريروز خارجی،  هاي به فیلمنکردن اکران 

و اجتمـاعی  ، جـ )فصل سینماروي(شرایط سیاسی کشور، مدت اکران فیلم، زمان اکران فیلم 
هاي سینما، ساعت رفتن به سینما، روزهاي  حاکم بر سینما، امکانات تفریحی جنبی در سالن

 در مقایسه بـا تري  کننده متغیرهاي غیراقتصادي، در بسیاري موارد نقش تعیین. رفتن به سینما
یـن  این اسـت کـه برخـی از ا     البته نکته. توانند به عهده داشته باشند متغیرهاي اقتصادي می

بایسـتی کـه در ایـن     و مـی  کـرد توان با استفاده از ابزارهاي متداول، ارزیـابی   متغیرها را نمی
  .دکرمیزان تقاضا اشاره  درتحلیلی آن  تأثیرصرفاً به   موارد،
  

  پیشینۀ تحقیق
چگونگی پرداختن بـه  «اي با عنوان  ، مطالعه1375عالی جوانان، در سال  دبیرخانۀ شوراي

نتیجۀ بررسی . در باب رفتن به سینما انجام داد» بین نوجوانان و جوانان هاي فراغت فعالیت
گویان بخشی از اوقات فراغت خود را صرف رفـتن بـه سـینما     از پاسخ درصد 19نشان داد 

سـن و جـنس افـراد در    . کنند که نسبت مردان بیش از زنان و مجرد بیش از متأهل است می
تـا   25طوري که در بین مردان و زنان مجرد، افـراد   حدودي مؤثر است، به رفتن به سینما تا

مند به سینما در مـاه متوسـط    سوم جوانان عالقه حدود یک. روند سال بیشتر به سینما می 29
انـد، دیـدن    گویـان اظهـار کـرده    از پاسـخ  درصـد  62ضمن اینکـه  . روند بار به سینما می یک
زنان بیشـتر از   درصدد که در این بین دهن هاي خارجی ترجیح می هاي ایرانی را به فیلم فیلم

هـاي   رونـد، فـیلم   هـا مـی   هایی که جوانان بیشتر به دیـدن آن  در بین انواع فیلم. مردان است
» جنگـی ورزمـی  «هـاي   اند و بعد از آن فـیلم  در اولویت درصد 31با » خانوادگی و عاطفی«

هـاي خـانوادگی و    فـیلم مند بـه سـینما،    حدود نیمی از زنان عالقه. را دارند درصد بیشترین
  .هاي جنگی و رزمی عالقه دارند مردان بیشتر به فیلم دهند و در مقابل عاطفی را ترجیح می

هـاي   بررسـی جایگـاه و توانمنـدي   «، دجله سیاح در پژوهشی بـا عنـوان   1377در سال 
جایگـاه صـنعت   » )برآورد مدل تقاضاي فیلم در شهر تهـران (صنعت سینما در اقتصاد ایران 
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ـ هـاي مختلـف    ها و مشکالت بخـش  ما در اقتصاد ایران و شناخت توانمنديسین را، بـراي  آن
هاي اقتصاد  در این تحقیق، با استفاده از روش. رسیدن به صنعتی خودکفا بررسی شده است

جامعۀ آماري . برآورد شده است هاي اکران شده در شهر تهران تابع تقاضا براي فیلمسنجی، 
 دهنـدة آن  نشاننتایج مطالعه . است 1376تا  1374هاي  شده طی سالاکران   فیلم 149شامل 

موزیکال، عاطفی، اکشن، جنگی و بکر  هاي هایی با سوژه است که تماشاچیان به ترتیب فیلم
کنند و تأثیر حضـور هنرپیشـۀ طـراز اول، تقریبـاً دو برابـر       بندي می را در ترجیح خود طبقه

  . حضور هنرپیشۀ طراز دوم در فیلم است
بررسی عوامل مـؤثر بـر تقاضـاي    «اي با عنوان  هنام پایان، در 1377صبري لقایی در سال 

ر د، سهم هر یـک از عوامـل مـؤثر    »مورد کاربردي تقاضاي سینما در تهران ـ اوقات فراغت
میزان تقاضاي سینما در شهر تهران را با اسـتفاده از دو روش اقتصادسـنجی و میـدانی طـی     

نتایج این مطالعه نشـان داد مـؤثرترین عـواملی کـه     . رزیابی کرده استا 1377 ـ 1355دوره 
قیمـت بلیـت، درآمـد دائمـی،     : ند ازا توانند بر میزان تقاضاي سینما تأثیر بگذارند عبارت می

سرانۀ روزنامه و نشریات منتشر شده در استان تهران، نسبت دانشـجو بـه جمعیـت اسـتان،     
. هـاي ویـدئویی   تلویزیونی و میزان استفاده از برنامه هاي تورم انتظاري، ساعت پخش برنامه

روز کاهش یافتـه، ایـن در    مندان سینما روزبه که تعداد عالقهگیري شده است  در پایان نتیجه
حالی است که سهم کاالي فراغت در سبد مصرفی خانوار در طول این مدت افزایش یافتـه  

سـینما ماننـد ویـدئو و     االهاي جانشـینِ در واقع، مردم در نتیجۀ وابستگی بیشتر به ک .است
   .اند تلویزیون، عالقۀ خود را به سینما رفتن از دست داده

هـا و   هـا، گـرایش   بررسـی ویژگـی  «اي با عنـوان   ، در مطالعه1380شفیع شفیعی در سال 
هاي تماشـاگران سـینما و گـرایش     ، به شناسایی ویژگی»نظرات تماشاگران سینما در اردبیل

تماشـاگران   همـۀ جامعۀ آماري این مطالعـه،  . هاي سینمایی پرداخته است ع فیلمها به انوا آن
ـ ) 1380شـهریور   15مـرداد تـا    15(سینما در شهر اردبیل در مدت زمان یـک مـاه     ۀو نمون

هـاي ایـن پـژوهش نشـان داد کـه       یافتـه . از تماشـاگران سـینما بـوده اسـت     تن 300آماري
ها، بـه ترتیـب    کنند و گرایش آن اً مثبت ارزیابی میگویان فیلم هاي اکران شده را نسبت پاسخ
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  . هاي تاریخی، سیاسی، محلی ـ بومی، اجتماعی، خانوادگی و اکشن است به فیلم
بررسـی چگـونگی افـزایش    «، در طرح پژوهشـی بـا عنـوان    1384فریدون آزما در سال 

میدانی، بـه مطالعـۀ   ، با استفاده از دو روش اسنادي و »رغبت تماشاگران به استفاده از سینما
هاي سینمایی پرداخته تا علـل کـاهش    در گرایش و رغبت مخاطبان ایرانی فیلم مؤثرعوامل 

نتایج نشان داد که کاهش قـدرت  . دست آورد هاي اخیر را به شمار مخاطبان سینما، طی سال
هاي شهري و نیز نداشتن  خرید مردم، کاهش سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینۀ خانواده

  .الن سینما در برخی مناطق، از دالیل اصلی این امر استس
  

  ر تقاضاي سینمادارزیابی عوامل مؤثر 
  هاي میدانی داده

  روش تحقیق .1
توانـایی  «خاص، همواره بستگی به شـرایطی همچـون    یانتخاب روش تحقیق یا تکنیک

 چـون . دارد» هـاي آن  شرایط مورد مطالعه و محـدودیت «و » مشخص محقق و امکانات وي
این شرایط و عوامل مربوط به آن بسیار متفـاوت اسـت، بـه تناسـب ایـن شـرایط، ابـزار و        

توان به بحـث گروهـی،    گیرند که از آن جمله می هاي متفاوت مورد استفاده قرار می تکنیک
روش . اشـاره کـرد   1سـنجی  مصاحبه، روش دلفی، مشاهده، تحلیل محتوا، آزمایش و گـروه 

هـا یـک تحقیـق کیفـی، در      هدف، کـاربردي، از حیـث داده   تحقیق در این پژوهش از حیث
اي و در بررسی و تعیین مدل تحلیـل محیطـی از    بررسی ادبیات و مستندات از نوع کتابخانه

  .درضمن روش تحقیق از حیث روش، استنتاجی ـ توصیفی است. نوع میدانی است
  
 جامعه و نمونۀ آماري .2

در مـدت زمـان   شـهر تهـران    ماهاي فعالدر همۀ سینجامعۀ آماري کل متقاضیان سینما 
به تمام متقاضیان سینما و هزینۀ  نداشتن دسترسی علتبه . است، 1388اردیبهشت  ،یک ماه

                                                
1. Sociometry. 
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. اي انجام شده اسـت  گیري تصادفی خوشه باال براي این دسترسی و صرف وقت زیاد، نمونه
هر خوشـه ـ بـر    ي بدون جایگذاري اعضا است گیري تصادفی ها، نمونه نحوة انتخاب نمونه

  .ایم سینماي موجود که هر یک را یک خوشه در نظر گرفته 45مبناي 
ودو  بیسـت  ،ها، با توجه به فراوانـی سـینماها در منـاطق مختلـف     براي توزیع پرسشنامه

بـا  و  یک یا چند سینما در هر منطقه بر حسب تصادف به عنوان نمونه انتخاب شـد  ،منطقه
 10و بـراي هـر سـینما     ،سـینما  45از  ،سینما 19هر تهران، توجه به پراکندگی سینماها در ش

  .پرسشنامه در نظر گرفته شد
بودن جامعۀ آماري و کیفی بـودن متغیـر تحقیـق،    ) شمارش ناپذیر(با توجه به نامحدود 

 : شد براي تعیین حجم نمونه از فرمول آماري زیر استفاده
  

2

2

2
e

q.p.Z

n
α

=  

2برابر  pدر اینجا، 
pqو  1 −= خطـاي  ( αو  درصـد  10عـددي کمتـر از    e. است 1

از جدول توزیع نرمـال بـر    zشود و مقدار  در نظر گرفته می درصد 5نیز، معموالً ) نوع اول
تعیـین   تـن  192در این شرایط، حداقل حجـم نمونـه   . است 96/1برابر با  α=%5مبناي 

  .شود می
  
 پرسشنامه )اعتبار(روایی و پایایی  .3

شـرایط   دراسـت کـه اگـر سـنجش      اینگیري،  ا اعتبار به وسیلۀ اندازهمنظور از پایایی ی
ابـزار سنجشـی   . اسـت  اعتمـاد  درخـور  مشابه تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشـابه و 

یعنـی بتـوان در مـوارد     ،هاي سـازگاري و بازپدیـدآوري باشـد    معتبر است که داراي ویژگی
بـراي محاسـبۀ پایـایی،     .گرفـت متعدد، آن را به کار برد و در همـۀ مـوارد، نتـایج یکسـانی     

، روش مـوازي  )روش بازآزمـایی (از جمله اجراي دوبـاره   ؛رود هاي مختلفی به کار می شیوه
 .، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفاي کـرون بـاخ  )کردن دونیم(، روش تصنیف )همتا(
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  .شده استاعتبار از ضریب آلفاي کرون باخ استفاده  ۀبراي تعیین درج ،ر این پژوهشد
گیـري   براي حصول اطمینان از پایـایی و معتبـر بـودن پرسشـنامه، بـا اسـتفاده از نمونـه       

تک عوامـل و در نهایـت    افزار، پایایی را براي تک نرم توانتایی و با استفاده از  30مقدماتی 
کنـیم کـه تمـام     مشاهده می. سنجیم جه به ضرایب آلفاي کرون باخ میبه صورت کلی، با تو
. و ضریب آلفاي کرون باخ براي همۀ مـوارد بـاال اسـت    دارند 7/0تر از  عوامل آلفایی بزرگ

 تأییـد  هپایـایی پرسشـنام   پـس . اسـت  85/0همچنین آلفاي کرون باخ براي کـل پرسشـنامه   
  . ها معتبر خواهد بود لیل آنهاي حاصل از آن و تجزیه و تح و داده شود می

  
  هاي تجزیه و تحلیل آماري  روش .4

هـا و اطالعـات    داده، افراد نمونۀ آمـاري  دست بهها و تکمیل آن  بعد از توزیع پرسشنامه
در جهـت   .تحلیـل شـدند   SPSSافـزار   نـرم  بـا و  گذاري نمرهبندي و  آوري شده، دسته جمع

 Kآزمون ناپارامتریک مربـوط بـه   ( 1والیسهاي تحقیق، از آزمون کروسکال ـ   آزمون فرضیه
 2نسبتیا  اي در رفتن به سینما، از آزمون دوجمله و براي بررسی عوامل مؤثر) گروه مستقل

 هـا  ضـعف این  رفعبدین ترتیب در چارچوبی محدود راهکارهایی براي . استفاده شده است
  .کردخواهیم  پیشنهاد و در نتیجه افزایش تقاضاي سینما در ایران

ــانر د ــاي      پای ــرم افزاره ــک ن ــه کم ــنجی و ب ــاي اقتصادس ــتفاده از الگوه ــا اس ــز، ب نی
MICROFIT4 و EVIEWS6چهار مدل براي تقاضاي سینما برآورد شده است ،.   

  
  هاي سري زمانی داده

 1386ـ   1361صورت ساالنه طـی دورة   سري زمانی این پژوهش گسسته بوده و ثانیاً به
  .بررسی شده است

هـاي آمـاري از یـک منبـع      امکان، اطالعات و دادهتا حدبر این بوده  بنادر این قسمت، 

                                                
1. Kruskal – Wallis Test. 
2. Binomial Test. 
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ولی به دلیل نبود اطالعات، مجبور به اسـتفاده از   ،ند تا احتمال خطا کمتر شودشواستخراج 
اي و  اطالعات مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مطالعـات کتابخانـه  . ایم منابع مختلف شده

معتبري نظیر مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی  اسنادي و مراجعه به مراکز 
  .گردآوري شده است

داشتن به اطالعات جامع در کشور، متغیرهـاي مـوردنظر در   نهمچنین، به دلیل دسترس 
  . اند سطح استان تهران بررسی شده

ان هاي ایرانـی در سـینماهاي اسـتان تهـر     در این قسمت، متغیر وابسته تعداد بینندة فیلم
متوسط قیمت  ند ازا متغیرهاي اصلی توضیحی استفاده شده در مدل عبارت، همچنین. است

هاي ایرانی در سینماهاي استان تهران، متوسط تعداد افراد خانوار در استان تهـران   بلیت فیلم
  .استان تهران درو متوسط درآمد ساالنۀ یک خانوار شهري 

  
  متغیرها) پایایی(ایستایی  .1

مبتنـی بـر    هـاي متعـارف،   هـا و بـه روش   سازي با استفاده از سري زمانی طراحی و مدل
حال چنانچه آمارهـاي سـري زمـانی مـورد اسـتفاده در بـرآورد       . فرض مانایی متغیرهاست

پارامترهاي یک مدل نامانا باشند، احتمال اینکه رگرسیون به دست آمده ساختگی یا جعلـی  
ـ   هـاي غلـط دربـارة روابـط بـین       ه اسـتنباط باشد، بسیار باالست و در این صورت، محقـق ب

  .رسد متغیرها می
توان بـه   ها می هاي مختلفی وجود دارد که از جملۀ آن پایایی متغیرها، روش  براي آزمون

نگار، آزمون دیکی ـ فولر و آزمـون دیکـی ـ فـولر تعمـیم        آزمون پایایی براساس همبستگی
تـرین   یکـی ـ فـولر، یکـی از معمـول     آزمـون ریشـۀ واحـد د   . یافته، آزمون پرون اشاره کرد

در . شـود  مـی هایی است که امروزه براي تشخیص پایایی یک سـري زمـانی اسـتفاده     آزمون
یافته اسـتفاده شـده    دیکی ـ فولر تعمیم دیکی ـ فولر و  واحد  ۀتحقیق حاضر، از آزمون ریش

  .است
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  انباشتگی روش هم .2
و  است ورد بررسی به کار رفتهبراي بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهاي م این روش

آورد که احتمال وجود رابطۀ بلندمدت که مـورد ادعـاي نظریـات     این امکان را به وجود می
براي برآورد رگرسیونی بدون هراس از  .شوداقتصادي است، در بین متغیرهاي ناپایا بررسی 

بررسـی   ايمهـم بـر  چنـدین تکنیـک    .انباشتگی استفاده کـرد  توان از هم کاذب بودن آن، می
انگـل  . استفاده شده اسـت  1در این تحقیق، از روش انگل و گرنجر. انباشتگی وجود دارد هم

بر یکدیگر رگـرس   2که هر دو گام تصادفی هستند ytو  xtو گرنجر معتقدند اگر متغیرهاي 
tttها  اما اگر ترکیب خطی آن ،شوند، رگرسیون کاذب خواهد بود yxz α−=    پایـا باشـد

د، آن گاه این دو متغیـر داراي ارتبـاط   شونیز رعایت  3رط یکسان بودن درجۀ انباشتگیو ش
  .بلندمدت هستند

  

  هاي پژوهش یافته
  نتایج آزمون کروسکال ـ والیس

  . آزمون فرضیه هاي تحقیق، از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شده است براي
  
 . بطۀ مستقیم دارددرآمد افراد با مقدار تقاضاي سینما را: فرضیۀ اول .1

  : هاي ما به صورت زیر است فرضیه
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دهندة آن است که بین درآمد افـراد بـا تعـداد دفعـاتی کـه بـه سـینما         فرضیۀ صفر نشان
دهندة آن است که بین درآمد افراد بـا تعـداد    روند، رابطه وجود ندارد و فرضیۀ یک نشان می

  .د، رابطه وجود داردرون دفعاتی که به سینما می

                                                
1. Engle and Granger Approach 
2. Random Walk 
3. The same Degree of Integration 
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در این قسمت، درآمد را به صورت ماهیانه و تعداد دفعات سینما رفتن را ابتدا در ماه و 
  . گیریم سپس در سال در نظر می

  : نتایج حاصل از آزمون به این صورت است
  

  ها براساس فرضیۀ اول بندي داده رتبه ـ1جدول
  درآمد ماهیانه  تعداد  ها بندي داده رتبه

02/41  
10/107  
47/159  
50/184  
10/161  

81  
51  
39  
6  
15  
192  

  تومان 200،000زیر 
  تومان 400،000تا  200،000
  تومان 800،000تا  400،000
  تومان 1،200،000تا  800،000

  تومان به باال 1،200،000
  جمع

تعداد دفعات سینما 
  رفتن در سال

00/41  
27/109  
26/157  
50/184  
60/159  

81  
51  
39  
6  
15  
192  

  تومان 200،000 زیر
  تومان 400،000تا  200،000
  تومان 800،000تا  400،000
  تومان1،200،000تا  800،000

  تومان به باال 1،200،000
  جمع

تعداد دفعات سینما 
  رفتن در ماه

  

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال ـ والیس براي فرضیۀ اول ـ 2جدول
تعداد دفعات سینما 

  رفتن در ماه
ا رفتن تعداد دفعات سینم
  در سال

  

668/181  
4  
000/0  

000/169  
4  
000/0  

  

 Chi  ـSquare 
  آزادي درجۀ

Asymp.sig 

  

شـود حـداقل سـطح معنـاداري در هـر دو آزمـون        مشـاهده مـی   1 با توجه بـه جـدول  
شـود و فرضـیۀ یـک پذیرفتـه      بنـابراین، فرضـیۀ صـفر رد مـی    . است درصد 5تر از  کوچک
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تعداد دفعات سینما رفتن، هم در ماه و هم در سال، رابطـه  شود، یعنی بین درآمد افراد و  می
  . وجود دارد

شویم بین درآمد افـراد   ها در هر دو قسمت متوجه می بندي داده همچنین، با مقایسۀ رتبه
اي مسـتقیم   با تعداد دفعات سینما رفتن در ماه و تعداد دفعات سینما رفتن در سـال، رابطـه  

دفعات سینما رفتن در ماه و در سال، مربـوط بـه کسـانی    به طوري که کمترین . وجود دارد
تومان دارند و بیشترین دفعات سینما رفتن در ماه و در  200،000است که درآمد ماهانۀ زیر 

تومـان دارنـد کـه    1،200،000تا  800،000سال، مربوط به کسانی است که درآمد ماهانۀ بین 
  .آیند جزء درآمدهاي باال به حساب میبر اساس تقسیم بندي پرسشنامه، این گروه درآمدي 

  
 . یابد با افزایش تعداد خانوار تقاضا براي سینما کاهش می: فرضیۀ دوم .2

   .است این صورت فرضیه هاي ما به
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رونـد،   فرضیۀ صفر بیانگر آن است که بین تعداد خانوار با تعداد دفعاتی که به سینما می
فرضیۀ یک بیانگر آن است که بین تعداد خانوار با تعداد دفعاتی که بـه  رابطه وجود ندارد و 

  . روند، رابطه وجود دارد سینما می
در این قسمت نیز، تعداد دفعات سینما رفتن را ابتدا در مـاه و سـپس در سـال در نظـر     

  . گیریم می
  : آمده است 3نتایج حاصل از آزمون در جدول 
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  ساس فرضیۀ دومها برا بندي داده رتبه ـ 3جدول
  تعداد خانوار  تعداد  ها بندي داده رتبه

63/167  
79/132  
05/80  
34/24  

40  
41  
66  
45  
192  

  نفر 2
  نفر 3
  نفر 4

  نفر و بیشتر 5
  جمع

تعداد دفعات سینما رفتن 
  در سال

80/166  
29/131  
12/70  
00/41  

40  
41  
66  
45  
192  

  نفر 2
  نفر 3
  نفر 4

  نفر و بیشتر 5
  جمع

رفتن  تعداد دفعات سینما
  در ماه

  

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال ـ والیس براي فرضیۀ دوم ـ 4جدول
تعداد دفعات سینما رفتن 

  در ماه
تعداد دفعات سینما رفتن 

  در سال
  

444/154  
3  
000/0  

670/165  
3  
000/0  

Chi ـ   Square 
  آزادي درجۀ

Asymp.sig 

  

ر هـر دو آزمـون   شـود حـداقل سـطح معنـاداري د     مشـاهده مـی   3 با توجه بـه جـدول  
شود، یعنـی بـین تعـداد خـانوار و      بنابراین، فرضیۀ صفر رد می. است درصد 5تر از  کوچک

  . تعداد دفعات سینما رفتن، هم در ماه و هم در سال، رابطه وجود دارد
شویم بین تعداد خانوار  ها در هر دو قسمت متوجه می بندي داده همچنین، با مقایسۀ رتبه

اي معکـوس   ما رفتن در ماه و تعداد دفعات سینما رفتن در سال، رابطـه با تعداد دفعات سین
به طوري که بیشترین دفعات سینما رفتن در مـاه و در سـال، مربـوط بـه یـک      . وجود دارد

خانوار دونفره است و با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفـتن در مـاه و در   
  . یابد سال کاهش می
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  هر یک از عوامل مؤثر در رفتن به سینما بارةدر) نسبت(اي  دوجملهنتایج آزمون 
، 3، 4اي، به صورت  دست آمده از پرسشنامه با استفاده از لیکرت چهارگزینه اطالعات به

در . ایـم  هـا پرداختـه   اي به آنالیز داده ارزش گذاري شده و با استفاده از آزمون دوجمله 1، 2
گـروه  (اند در یک طبقـه   خیلی کم و کم را انتخاب کرده این قسمت، کسانی که تأثیرگذاري

) 2گـروه  (اند، در طبقۀ دیگـر   و افرادي که تأثیرگذاري زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده) 1
  .گیرند قرار می

  : گونه است در این صورت، فرضیات ما در این آزمون بدین
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داري بین دو گروه وجود نـدارد و فرضـیۀ    وت معنیفرضیۀ صفر، بیانگر آن است که تفا
  . داري بین دو گروه معنی داراست یک، بیانگر آن است که تفاوت معنی

اي، کافی است مقـدار سـتون حـداقل سـطح      براي قضاوت دربارة نتایج آزمون دوجمله
 درصـد  5چنانچـه مقـدار ایـن سـتون از     . مقایسـه شـود   درصد 5معناداري با سطح خطاي 

. داري بین دو گروه وجود نـدارد  شود یعنی تفاوت معنی ر باشد، فرضیۀ صفر رد نمیت بزرگ
گیري، بـا قاطعیـت دربـارة تأثیرگـذاري یـا       توان با استفاده از نتایج حاصل از نمونه پس نمی

 درصـد  5چنانچه مقـدار ایـن سـتون از    . تأثیري آن عامل، در رفتن به سینما سخن گفت بی
داري بین دو گـروه   توان نتیجه گرفت تفاوت معنی شود و می د میکمتر باشد، فرضیۀ صفر ر

، با قاطعیت تأثیرگذاري یا عدم 2و  1توان با مقایسۀ تعداد نفرات گروه  پس می. وجود دارد
 5تـوان در جـدول    نتـایج را مـی  . تأثیرگذاري آن عامل را در رفتن به سـینما نتیجـه گرفـت   

  :خالصه کرد
  اي ن دو جملهـ خالصۀ نتایج آزمو 5جدول 

  نتیجه  مورد
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما  ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  قیمت بلیت سینما

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کیفیت سینماها
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  هاي سینما تعداد سالن 

  ثیرگذاري تأ
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  اي ـ خالصۀ نتایج آزمون دو جمله 5جدول ادامۀ 
  نتیجه  مورد

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما  ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی   هاي سینما پراکندگی سالن
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  قیمت کاالهاي جانشین 

  تأثیرگذاري
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  تفریحات قیمت سایر 

  تأثیرگذاري
ــه  دســترس هــاي  CDآســان ب

  قاچاق 
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی

  تأثیرگذاري
  سینما عامل غیرمؤثر در رفتن به ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  قیمت کاالهاي مکمل سینما 
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کیفیت فیلم  

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  حضور بازیگران مشهور 
ــامی و   ــارگردان نـ ــور کـ حضـ

  مشهور 
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  اوت معنیتف  موضوع فیلم 
ــیلم    ــتر ف ــاي بیش ــا در  تماش ه

  جشنواره 
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

دسترسی به سیستم حمل و نقل  
  عمومی 

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ش و رزرو بلیتهاي فرو سیستم
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  معضالت فرهنگی 
هـاي بـه روز    اکران نشدن فـیلم  

  خارجی 
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی

  تأثیرگذاري
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  یغات مناسب تبل 

مناسب بودن مدت زمـان اکـران   
  فیلم 

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

ساخت و اکران فیلم براي همۀ  
  ها  گروه

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی
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  اي ـ خالصۀ نتایج آزمون دو جمله 5جدول مۀ ادا
  نتیجه  مورد

ــوعات     ــوع موض ــب و تن تناس
  هاي اکران شده  فیلم

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  زمان اکران فیلم  
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←ن دو گروه دار بی نبود تفاوت معنی  تورم  

  تأثیرگذاري
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کاهش ساعت اوقات فراغت

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ها  اکران نشدن به موقع فیلم
امکانــات تفریحــی جنبــی در    

  هاي سینما سالن
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  معنی تفاوت

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  روزهاي رفتن به سینما
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ساعت رفتن به سینما 

  
توان عوامل مـؤثر   اد و خیلی زیاد، میمچنین، با مقایسۀ مجموع فراوانی تأثیرگذاري زیه

  : بندي کرد در رفتن به سینما را به صورت زیر رتبه
  موضوع فیلم و جسارت در پرداخت سوژه و ساختار مناسب .1
  حضور بازیگران مشهور  .2
  حضور کارگردان نامی و مشهور  .3
  ...) صدا، تصویر، تهویه، نور و (کیفیت سینماها  3 .4
هاي مجهـز   هاي ویژه، استفاده از دوربین بصري و جلوه استفاده از فنون(کیفیت فیلم  .5
  ...) برداري و  به فیلم
  )ها سانسور بیش از بیشتر فیلم(معضالت فرهنگی  .6
کمدي، ملودرام، جنگی، (هاي به نمایش گذاشته شده  تناسب و تنوع موضوعات فیلم .7

  ...) تاریخی و 
  تبلیغات مناسب .8
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  ساعت رفتن به سینما .9
  ن اکران فیلم مناسب بودن مدت زما .10
  کاهش ساعت اوقات فراغت .11
  ) فصل مناسب سینما رفتن(زمان اکران فیلم  .12
  ) ها از زمان ساخت فیلم اکران فیلم بعد از گذشت سال(ها  موقع فیلم اکران نشدن به .13
  ) بها روزهاي تعطیل و روزهاي بلیت نیم(روزهاي رفتن به سینما  .14
کودکـان، نوجوانـان،   (هـا   گـروه ساخت و در نتیجه اکران فیلم براي همۀ سـطوح و   .15

  ...) جوانان و
شود عمدتاً، عواملی غیراقتصادي در رفتن به سینما مؤثرند که  همان طور که مشاهده می

  .شوند به حوزة فیلم، ساخت و اکران آن مربوط می
  

   ها تخمین مدل
هاي میدانی، چهار مدل براي تقاضاي سینما تخمین زده شـد کـه دو مـدل     براساس داده

  .شد ییدتأ
  
 تابع تقاضاي هزینۀ سرانۀ ماهانه براي سینما .1

درآمـد سـرانۀ ماهانـۀ    «تـابعی از  » هزینۀ سرانۀ ماهانۀ خانوار براي سـینما «در این مدل، 
  :صورت زیر است فرم عمومی و شکل تبعی مدل به. در نظر گرفته شده است» خانوار

( )Lpinc,cftcosLp =  
LpinctcosLp 10 α+α=  

   نکه در آ
Lpcost :لگاریتم هزینۀ سرانۀ ماهانۀ خانوار براي سینما و   
Lpinc :لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است.  

  :است 6جدول نتایج حاصل از برآورد این مدل، به صورت 



  v 165 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضاي سینماي ایران 

 

  )Lpcost= متغیر وابسته (نتایج حاصل از برآورد مدل  ـ 6جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

0.00 5.3 3.8 c 

0.00 5.7 0.36 Lpinc  
 شناسی هاي آسیب آزمون

 آزمون واریانس ناهمسانی 0.02[0.9] *  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 2.9[0.23]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح 0.03[0.84]  قبول فرضیۀ صفر
  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة اعداد نشان* 

  

شناسی روي جمالت پسماند، حـداقل سـطح    هاي آسیب با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر ردشدنی نیسـت و برقـراري    بزرگ درصد 5معناداري از سطح خطاي 

شکل تبعـی صـحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند، وجـود واریـانس         (فروض کالسیک 
  .شود می تأییدمدل،  براي) همسانی

توان رابطۀ زیـر را از جـدول اسـتخراج     بعد از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، می
  :کرد

Lpine 36/0  +8/3  =Lp cost  
پـس از رابطـۀ بـاال    . با توجه به لگاریتمی بودن متغیر، ضریب داراي تفسیر کشش است

ش در درآمـد سـرانۀ   افـزای ) درصـد  ده( درصـد  توان این گونه نتیجه گرفت که هر یـک  می
ي هزینۀ سرانۀ ماهانـه بـر روي سـینما    درصد )يدرصد 6/3( 36/0ماهانه، منجر به افزایش 

  .شود می

36/0=  tpL cos∂  

Lpinc∂  

همچنین، بـا  . دربارة متغیر درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار، عالمت مطابق انتظار، مثبت است
، ایـن  درصـد  5از سطح خطاي تر بودن حداقل سطح معناداري این ضریب  توجه به کوچک
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  .دار است از نظر آماري معنی درصد 95متغیر در سطح اطمینان 
  .اند آزمون شده ضرایببراي اطمینان بیشتر از نتایج تخمین در انتها مدل، ثبات مدل و 

 CUSUM OF SQUARE، هــاي ثبــات ترتیــب آزمــون ، بــه3و  2، 1در نمودارهــاي 

CUSUM  قـرار گـرفتن   . دل و ضرایب آن ارائـه شـده اسـت   و رگرسیون بازگشتی براي م
و » ثبـات مـدل در میـانگین   «، حاکی از درصد 95اطمینان  ۀدر داخل فاصل 2و  1نمودارهاي

  .است» ثبات مدل در واریانس«

  
  

  CUSUMآزمون  ـ1نمودار

  
  CUSUM OF SQUAREآزمون  ـ2مودارن
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  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ3نمودار

  

ثبـات ضـرایب عـرض از     دهندة نشاندرصد، 95در فاصلۀ اطمینان  3قرار گرفتن نمودار 
  .مبدا و لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانه است

  
  رفتن تابع تقاضاي سرانۀ تعداد دفعات سینما

در » انۀ خانواردرآمد سرانۀ ماه«تابعی از » رفتن تعداد دفعات سرانۀ سینما«در این مدل، 
  :صورت زیر است فرم عمومی و شکل تبعی این مدل به. نظر گرفته شده است

LpincLpnum 10 α+α=  
( )Lpinc,cfLpnum =  

  که در آن
Lpnum : ورفتن لگاریتم تعداد دفعات سرانۀ سینما 

Lpinc :لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است.  
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  :، به صورت زیر استنتایج حاصل از برآورد این مدل
  )Lpnum= متغیر وابسته (ـ نتایج حاصل از برآورد مدل 7جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

 c ـ  3.3 ـ  4.9 0.00

0.005 2.7 0.16 Lpinc 

  هاي آسیب شناسی آزمون

 آزمون واریانس ناهمسانی 0.00[0.98] *  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 2.1[0.32]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح 0.19[0.66]  قبول فرضیۀ صفر

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة نشاناعداد  *
  

هاي آسیب شناسی روي جمالت پسماند، حداقل سـطح   با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر رد شدنی نیست و برقـراري   د بزرگدرص 5معناداري از سطح خطاي 

شکل تبعی صحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند و وجـود واریـانس       (فروض کالسیک 
  .شود می تأییدبراي مدل، ) همسانی

توان رابطۀ زیـر را از جـدول اسـتخراج     بعد از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، می
 :دکر

Lpine 16/0+3/3=Lpnum  
تـوان   پس از رابطۀ باال مـی . وجه به لگاریتمی بودن متغیر، ضریب تفسیر کشش استبا ت

افزایش در درآمد سرانۀ ماهانۀ خـانوار  ) درصد ده( درصد این گونه نتیجه گرفت که هر یک
  .شود می رفتن ي تعداد دفعات سرانۀ سینمادرصد )درصد 6/1( 16/0منجر به افزایش 

16/0=  tpL cos∂  

Lpinc∂  
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همچنـین، بـا   . ة متغیر درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار، عالمت مطابق انتظار مثبت استدربار
، ایـن  درصـد  5تر بودن حداقل سطح معناداري این ضریب از سطح خطاي  توجه به کوچک

  .دار است از نظر آماري معنی درصد 95متغیر در سطح اطمینان 
آن آزمـون   ضـرایب ت مـدل و  در انتها، براي اطمینان بیشتر از نتایج تخمـین مـدل، ثبـا   

  .اند شده
 CUSUM OF SQUAREهــاي ثبــات  ترتیــب آزمــون ، بــه6و  5و  4در نمودارهــاي 

CUSUM ، ـ و رگرسیون بازگشتی براي مدل و ضـرایب آن ارا قـرار گـرفتن   . ه شـده اسـت  ئ
و » ثبات مـدل در میـانگین  «، حاکی از درصد 95در داخل فاصله اطمینان  5و  4نمودارهاي 

  . دارد» در واریانسثبات مدل «
  

  
  CUSUMآزمون  ـ4نمودار

  

  
  CUSUM OF SQUAREآزمون  ـ 5نمودار
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  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ 6 نمودار

عـرض از   ضـرایب ثبات  دهندة نشان درصد 95در فاصله اطمینان  6قرار گرفتن نمودار 
  .مبدا و لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است

  
  هاي سري زمانی داده
این قسمت، به برآورد تابع تقاضاي سینما براساس اطالعات سري زمانی سالیانه طی  در
صـورت زیـر    فرم عمومی و شکل تبعی این مدل به. پرداخته شده است 1386ـ   1361دورة 
  :است

( )LdLiLpcfLy ,,,= 
LdLiLLy p 3210 αααα +++= 

Ly :،لگاریتم تقاضا براي سینما 

Lp : ینما،س) بلیت(لگاریتم قیمت  
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Li :لگاریتم درآمد و  
Ld :لگاریتم تعداد خانوار است.  

  .ون پایایی متغیرها انجام شده استاست که قبل از برآورد مدل، آزم گفتنی
  
  متغیرها 1آزمون پایایی .1

 3یافته و دیکی فولر تعمیم 2براي بررسی پایایی متغیرها، از آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر
ارائـه شـده    8ل از آزمون بر روي سطح متغیرهـا در جـدول   نتایج حاص. استفاده شده است
  .ناپایا هستند درصد 5دهد تمامی متغیرها در سطح خطاي  است که نشان می

  
  بر روي سطح متغیرها ADF و DFنتایج آزمون ـ  8جدول

 نتیجه آماره 

Y  * [0.3]1.95  ناپایا ـ  

P  [1]4.7 ناپایا 

I  [0.98]0.74 ناپایا 

D  [0.98]1.22 اپایان 

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشاناعداد داخل براکت * 
 

بر این اساس، آزمون ریشۀ واحد بـر روي تفاضـل مرتبـۀ اول متغیرهـاي مـذکور شـده       
، فرضـیۀ  درصـد  5تر بودن حداقل سطح معناداري از سطح خطاي  با توجه به کوچک. است

  .ستتغیرهاشود که حاکی از پایایی تفاضل مرتبۀ اول م صفر رد می
  

                                                
1. stationarity 
2. Dickey-Fuller (DF) 
3. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 



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

 

  بر روي تفاضل متغیرها ADF و DFنتایج آزمون ـ 9جدول
  نتیجه آماره 

Y  * [0.04]3.08 پایا ـ  

P  [0.0]6.3 پایا ـ 

I  [0.0]4.3 پایا ـ 

D  [0.0]3.9 پایا ـ 

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشاناعداد داخل براکت * 
  

 نتایج حاصل از برآورد مدل .2
 نتایج حاصـل از . د مدل روي سطح متغیرها پرداخته شده استدر این قسمت، به برآور
  :است 10برآورد مدل، مطابق جدول 

  

  )Ly= متغیر وابسته (ـ نتایج حاصل از برآورد مدل 10جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

 c ـ  3.1 ـ  0.49 0.6
 Lp ـ  1.01 ـ  1.8 0.08
0.05  2  1.2  Li 
 Ld  ـ  3.9  2.8  0.00

  شناسی هاي آسیب نآزمو
 آزمون واریانس ناهمسانی 1.9[0.15]*  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 1.6[0.52]  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون خودهمبستگی 0.43[0.32]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح  1.27[0.27]  قبول فرضیۀ صفر
  .حداقل سطح معناداري است ةدهند نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة نشاناعداد * 

  

شناسـی، حـداقل سـطح معنـاداري از سـطح       هاي آسیب با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر ردشدنی نیست و برقـراري فـروض کالسـیک     بزرگ درصد 5خطاي 
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شکل تبعی صـحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند، وجـود واریـانس همسـانی و نبـود          (
  .شود می تأییدل براي مد) خودهمبستگی

تـوان ایـن رابطـۀ زیـر را از جـدول       از طرفی، بعد از برقـراري فـروض کالسـیک، مـی    
  :استخراج کرد

Ld/Li/Lp//Ly 932101113 −+−−=  
از رابطـۀ بـاال   . ب داراي تفسیر کشـش هسـتند  یبا توجه به لگاریتمی بودن متغیرها، ضرا

قاضـاي سـینما را   ت درصـد  01/1افـزایش در قیمـت،    درصـد  توان نتیجه گرفت که یک می
دهـد   تقاضاي سینما را افزایش می درصد 2/1افزایش در درآمد،  درصد یک. دهد کاهش می

تقاضـاي سـینما را کـاهش     درصـد  9/3افـزایش در تعـداد خـانوار،     درصد و همچنین یک
  .دهد می

مطابق انتظار منفی اسـت یعنـی قیمـت رابطـۀ معکـوس بـا        دربارة متغیر قیمت، عالمت
دار  از لحاظ آماري معنی درصد 10همچنین، این متغیر در سطح خطاي . داردتقاضاي سینما 

  .است
مطابق انتظار مثبت اسـت یعنـی درآمـد رابطـۀ مسـتقیم بـا        دربارة متغیر درآمد، عالمت

دار  از نظـر آمـاري معنـی    درصد 5همچنین، این متغیر در سطح خطاي . تقاضاي سینما دارد
  .است
مطابق انتظار منفی است، یعنی تعـداد خـانوار رابطـۀ     ، عالمتربارة متغیر تعداد خانوارد

از نظر آمـاري   درصد 5همچنین، این متغیر در سطح خطاي . معکوس با تقاضاي سینما دارد
  .دار است معنی
هاي  دارند و با واقعیت از نظر آماري معنی ضرایبشود تمامی  طور که مالحظه می همان 

  . شوند می اقتصادي همخوانی دارند و توجیه
  
  مدل ضرایبآزمون ثبات  .3

برآورد شـده، از آزمـون رگرسـیون بازگشـتی اسـتفاده شـده        ضرایببراي بررسی ثبات 
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، حـاکی از ثبـات   درصـد  95قرار گرفتن سري بـرآوردي در داخـل فاصـلۀ اطمینـان     . است
  .برآوردي دارد ضرایب

  

  
  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ 7نمودار

  

  انباشتگی آزمون هم .4
جه به ناپایا بودن متغیرهاي این معادلـه، پـس از بـرآورد مـدل بـه منظـور حصـول        با تو

انباشـتگی   رگرسیون مورد نظر، اجـراي آزمـون هـم   ) نبودن 1کاذب(اطمینان از واقعی بودن 
بر این اساس، الزم است تا پایایی جملۀ پسماند حاصل از معادلۀ مورد نظـر  . ضروري است

پسماند به منزلۀ کـاذب نبـودن رگرسـیون بـرازش شـده       بررسی شود، چرا که پایایی جملۀ
. به عبارتی، آزمون ریشۀ واحد بر روي بردار پسماند معادلۀ مذکور انجام خواهد شـد . است

بیانگر پایـا بـودن جملـۀ پسـماند      1Hفرضیۀ صفر بیانگر ناپایا بودن جملۀ پسماند و فرضیۀ 
ـ . است ه مفهـوم واقعـی بـودن رگرسـیون     قبول فرضیۀ صفر به منزلۀ کاذب بودن و رد آن ب
  :آمده است 11نتایج آزمون ریشۀ واحد، در جدول . است

  

                                                
1. spurious 
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 آزمون دیکی فولر براي جمله پسماند نتایج حاصل ازـ 11جدول
    آماره  نتیجه
  جمله پسماند ـ  4.03[0.0] پایا

  
درصـد، فرضـیۀ   5تر بودن حداقل سطح معنـاداري از سـطح خطـاي     با توجه به کوچک

انباشـتگی بـین متغیرهـاي     شود و با توجه به پایا بودن جملۀ پسماند، رابطۀ هـم  صفر رد می
برآورد شده درخور اعتمـاد و اتکـا    ضرایببه عبارت دیگر، . شود می تأییدموجود در مدل 

  .هستند
  

  پیشنهاد
ها براي افزایش تقاضاي سینماي ایران و توسـعۀ هـر چـه بیشـتر آن،      با توجه به بررسی

این پیشـنهادها بـا توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از تحقیـق،          . شود اده میپیشنهادهایی د
  . اند بندي شده تقسیم
بازسازي برخی سـینماها بـه منظـور بـاال بـردن کیفیـت صـدا، تصـویر و سـرویس           .1
  . مناسب دهی
  . هاي مختلف در یک سینما دن سینماها به منظور تنوع اکران فیلمکرسالنه چند .2
هاي روز سینمایی جهـان   دي دولت در عرصۀ اکران فیلمگذاري و حمایت ج سرمایه .3

منظور افـزایش کیفیـت تولیـدات داخلـی، تنـوع در اکـران و        و رقابت با تولیدات داخلی به
  . جذب بیشتر مخاطب و رونق سینماها

  .هاي جدید تبلیغاتی آزمودن شیوه ها و رسانی فیلم بهبود وضعیت تبلیغات و اطالع .4
هـاي مشـابه و روي آوردن بـه تنـوع و تعـدد مضـمون        یلمتولید یا اکران نکـردن فـ   .5

  . گویی به سالیق و انتظارات گوناگون محصوالت سینمایی کشور براي پاسخ
و اعتالي سـینماي   ید آثار جذاب و پرتحرك براي احیاهاي صحیح و تول ریزي برنامه .6

  . کودك و نوجوان
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 .و اکران فیلماي و بدون معیار براي ساخت  هاي سلیقه گذاري حذف سیاست .7

افزایش تولیدات سینمایی با مضامین جسورانه و ملتهب و حرکت بـر روي خطـوط    .8
 .قرمز

 .نام استفادة هر چه بیشتر از بازیگران محبوب با هدایت کارگردانی مؤلف و صاحب .9

 .ها با استفاده از تجهیزات و فناوري روز دنیا سطح کیفی فیلم يارتقا .10

مایش مطلوب آثار فرهنگی و هنـري در طـول   تعیین سینماهایی مشخص با هدف ن .11
 .روز و با مدت زمان مناسب اکران

 .ها کاهش فصول مردة اکران با تنوع بخشیدن به نمایش فیلم .12

هـا در   کاهش تولید سینمایی و یا افزایش ظرفیت اکران ساالنه به منظور اکـران فـیلم   .13
 .مدت زمان اندکی بعد از ساخت

توجه به روز نمایش، ساعت نمایش و حتی صندلی شناور بودن بهاي بلیت سینما با  .14
  .هاي مختلف در یک سانس
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  منابع
  ،بررسی چگونگی افزایش رغبت تماشاگران به استفاده از سینما. )1384(  آزما، فریدون ـ

  . طرح پژوهشی پژوهشکده هنر
  . مدیران: تهران  ،هاي تحقیق در علوم اجتماعی روش. )1382 (مهدي   نژاد پاریزي، ایران ـ
  . اطالعات و آمار اخذ شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سنوات مختلف ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از بنیاد فارابی، ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از موسسه سینما شهر، ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران، ـ
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش و رضایت تماشاچیان   .)1377(  هنیر  بدرآبادي، ـ

  . کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ةطرح پژوهشی ادار  ،از سینما در شهر کرمان
  . نی: تهران  ،اقتصاد بخش عمومی.  )1373(سیدجواد   پورمقیم، ـ
ترجمـۀ داوود    ،سـائل آن مفـاهیم و م   هـا،  اقتصـاد رسـانه  . )1378(  رابرت جی  پیکارد، ـ

  . ها مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  :تهران  حیدري،
  . فیلمماهنامۀ سینمایی   .)1388(تقویم سینمایی فیلم  ـ
  :تهـران    ،هاي زمانی همگرایی و همگرایـی یکسـان   تحلیل سري. )1376(  احمد  توکلی، ـ

  . ازرگانیهاي ب مؤسسه مطالعات و پژوهش
  . دفتر پژوهش هاي فرهنگی  :، تهرانسینماي ایران. )1380(محمد   نژاد، تهامی ـ
  . سمت: تهران   ،اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه. )1377(محمدرضا   نیا، حافظ ـ
هنـر و    پژوهشـگاه فرهنـگ،  : تهـران   ،پژوهشنامه سـینما . )1386(محمـدعلی    نژاد، حسین ـ

  . ارتباطات
  . عالمه طباطبایی: ، تهرانآمار ناپارامتریک  .)1382(سید یعقوب حسینی،  ـ
فیلمخانه ملی : تهران ، نکاتی پیرامون اقتصاد سینماي ایران  .)1370(محمد مهدي   دادگو، ـ

  . هاي فرهنگی ایران با همکاري دفتر پژوهش
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بـین  هاي فراغـت   چگونگی پرداختن به فعالیت. )1375(  دبیرخانه شوراي عالی جوانان ـ
  . ، شوراي عالی جواناننوجوانان و جوانان

شرکت سهامی   ،هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی تکنیک. )1382(فرامرز   رفیع پور، ـ
  . انتشار

هـاي فرهنگـی جوانـان تهـران در      بررسی تمایالت و گـرایش . )1363(انیسه   زارعی، ـ
وزارت فرهنگ و  فرهنگی  ریزي ها و برنامه ، ، دفتر پژوهشبرخورد با رسانه هاي همگانی

  . ارشاد اسالمی
  . سمت: تهران  ،گیري در تحقیق اي بر نمونه مقدمه. )1375(سرایی، حسن  ـ
 هاي صنعت سـینما در اقتصـاد ایـران    بررسی جایگاه و توانمندي. )77 ـ  76(دجله   سیاح، ـ
ده اقتصاد دانشک  پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،)برآورد مدل تقاضاي یک فیلم در شهر تهران(

  . و حسابداري واحد تهران مرکز
  ،ها و نظرات تماشاگران سینما در اردبیل گرایش  ها، بررسی ویژگی. )1380(شفیع   شفیعی، ـ

  . طرح پژوهشی اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل
رد بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي اوقات فراغـت ـ مـو   . )78ـ  77( صبري لقایی، آذرخش ـ

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد      کارشناسی ارشد، ۀنام پایان  ،کاربردي تقاضاي سینما در تهران
  . علوم و تحقیقات

  . پیشبرد: تهران  ،اقتصاد خرد پیشرفته . )1388(محمد   طبیبیان، ـ
 یمرکز نشر دانشـگاه : ، تهرانگیري و کاربردهاي آن نظریه نمونه. )1378(عمیدي، علی  ـ

  . تهران
: ، تهـران )هاي میکـرو اقتصـادي   تحلیل(اصول اقتصاد خرد . )1353(باقر   اصل،قدیري  ـ

  . سپهر
: ترجمـۀ حمیدرضـا اربـاب، تهـران      اقتصـاد خـرد،  . )1374(کالود، پیتر و ژئـوفري واگ   ـ

  . دانشگاه عالمه طباطبایی
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سسـه  ؤم: ، تهـران ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. )1378(  نوفرستی، محمد ـ
  . هنگی رساخدمات فر

  ،)تقریب ریاضـی (تئوري اقتصاد خرد . )1381(  کوانت. ا. م و ریچارد. جیمز  هندرسن، ـ
  . رسا: جمشید پژویان، تهران و ترجمۀ مرتضی قره باغیان 

  
 



 



 

  
  

  1389 بهار، نهم، دورة سوم، شمارة یازدهمنامۀ پژوهش فرهنگی، سال 
  
  

  انمدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایر
*دکتر غالمرضا گودرزي 

*  
**مرتضی شاپوري

*  
  

   چکیده
. است ناب جدید هاي اندیشه و ابزارها فنون، تمام از گیري بهره کنونی تولید دنیاي در رقابت الزمۀ

 سرمایه از نیمی با که شدند مواجه جدیدي محیط رقابتی با جهان تولیدکنندگان بیستم، قرن دوم نیمۀ در
 عرضـه  بـازار جهـانی   بـه  تـر  پایین قیمتی و بیشتر تنوعی بهتر، کیفیتی با را التمحصو الزم، امکانات و

منـد   سـامان  رویکردي واقع در ناب تولید. ناب نام دارد تولید جدید هاي تکنیک این از یکی. کردند می
 هاولیه گرفت مواد تهیۀ مرحلۀ از اضافی است، فرآیند هر بردن بین از و ها اتالف و ضایعات حذف براي

این مقاله با توجه به مراحل تولید فیلم سینمایی و تطبیق این فرآیند با آنچه . فروش در نهایت و تولید تا
هایی است که طی مراحل سـاخت   افتد، در پی شناسایی و کشف اتالف در خط تولید صنعتی اتفاق می

بنیـادین منجـر بـه      يسـاز  تجزیه و تحلیل نتایج بـا اسـتفاده از روش تحقیـق مفهـوم    . آید فیلم پیش می
این مقوالت شامل سـه نـوع اتـالف زمـان،     . گیري پانزده مفهوم و به تبع آن پنج مقولۀ اصلی شد شکل

  .کاري، ناهماهنگی و دو عامل زیرساختی و فرهنگی در فرآیند تولید فیلم سینمایی است دوباره
 

  ها کلید واژه
  .ف سینماییمدیریت تولید، تولید ناب، رسانه، سینماي ایران، اتال

                                                
  )ع(عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق *
  )ع(مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق کارشناسی ارشد *
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  مقدمه
وابستگی تولیدات سینمایی کشورمان به منابع مالی دولتی و محـدود پیامـدهاي نـاگوار    

هاي  مطلوب نبودن کمیت تولید فیلم. است داشتهمخاطب هنر پر ـ بسیاري براي این صنعت
گیـري از   هاي سینمایی عظیم و پرشکوه که نیازمند بهره سینمایی در ایران، تولید نشدن فیلم

هاي محدود و  هاي سینمایی آپارتمانی و در لوکیشن ند، روآوردن به فیلما منابع مالی گسترده
  . این پیامدها است ۀبسته از جمل

نـد کـه بـا     ا آن درپـی  امروزه در بازارهاي رقابتی جهانی با استفاده از فنـون و ابزارهـایی  
ي بسـیار کمتـر ولـی بـا     هـا  گیري از رویکردهاي نوین تولیدي محصوالتی را با هزینـه  بهره

» 1تولید نـاب «یکی از این رویکردهاي نو . کیفیت بهتر و تنوع بیشتر به مخاطبان عرضه کنند
از جمله اسـتفادة مطلـوب از امکانـات و     ،هایی دارد در فضاي صنعت است که مزایا و سود

رحلـۀ  ها و فرآیندهاي اضافی از م و حذف اتالف ،هاي تولید منابع در دسترس، کاهش هزینه
هـایی در زمینـۀ    رسد به کمک پژوهش به نظر می. فروش درنهایتتهیه مواد اولیه تا تولید و 

تولید؛ از جمله رویکرد تولید نـاب بـه اصـالح     کارگیري رویکردهاي نو مدیریت تولید و به
. تـوان کمـک کـرد    تولید در سینماي ایران و نیز بهبود و ارتقاي وضعیت تولید میوضعیت 

هـاي   ن است که مشکالت فرآیند تولیـد در سـینماي ایـران باعـث تولیـد فـیلم      نکتۀ مهم ای
قیمت و اغلب سطحی شده و بسیاري اوقات محتوا و مضمون تحـت تـأثیر مسـائل و     ارزان

  .مشکالت تولید قرار گرفته است
در این مقاله، با توجه به آنچه در ابتدا به آن اشاره شد، با اسـتفاده از رویکـرد مـدیریتی    

 سـؤال اصـلی  . ، مدل تولید ناب در حوزة سینماي ایـران بررسـی خواهـد شـد    »ید نابتول«
  :این است مطرح شده

  است؟ چگونه سینمایی هاي فیلم ناب تولید مفهومی مدل
شده، از روش تحقیـق   اصلی مطرح سؤالبه منظور نیل به هدف مقاله و رسیدن به پاسخ 

دن به نتـایج مـورد انتظـار و بـا توجـه بـه       براي رسی. بنیادي استفاده شده است  سازي مفهوم
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و تالش بر . هایی شد نظران حوزة سینما مصاحبه با خبرگان و صاحب روش تحقیق انتخابی،
هـاي   آن بود که به منظور حصول نتایج دقیق و علمی با خبرگـان سـینماي ایـران در حـوزه    

احبۀ صـورت  هاي جدي شود، و در نهایت با شش مصـ  مختلف عملیاتی و تولیدي مصاحبه
ریز و دو کارگردان و  کننده، دو مدیرتولید و دستیار برنامه دو تهیه مصاحبه با گرفته که شامل

  .دستیار کارگردان بود، کفایت نظري حاصل شد
پرداخته و سعی شده اسـت تـا جوانـب     مبانی نظريدر این مقاله، به شرح مختصري از 

در و تحلیل نتایج شرح داده شده و در ادامه، روش گردآوري . مختلف موضوع روشن شود
 داده بـراي تحقیقـات آتـی     هایی پیشنهادبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته و در پایان  نهایت

  .شود می
  

  مدیریت تولید 
هـا بـه    دار هـدایت و مهـار فرآینـدهاي تبـدیل ورودي     مدیریت تولید و عملیات عهـده 

ــد  (Krajewsk & Ritzman, 1996: 3)شــده و خــدمات اســت  کاالهــاي تمــام و فرآین
هاي تولیدي را براي کسب اهـداف   ها و زیرسیستم سازي سیستم ریزي، طراحی و فعال برنامه

  .(Martinich, 1997: 11) سازمان به عهده دارد
  

  عملیات و تولید مدیریت در تولید هاي سیستم تدریجی تکامل سیر
  )1905 ـ 1870( دستی تولید هاي سیستم .1
شـد و   هاي مستقل تولید مـی  ت صنعتی به شکل دستی و در کارگاهمحصوال ،گذشته در

چون معیار خاصـی بـراي قطعـات و محصـوالت وجـود نداشـت، هـر کارگـاه محصـولی          
هـر محصـولی   . حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً یکسان نبودند. کرد فرد تولید می منحصربه

از . شده بسیار باال بود مصص بسیاري نیاز داشت و بهاي تمامتخصصزمان و فعالیت نیروي 
 متقـی، ( ندشـد  ها پایین بود و غالباً کاالهایی لـوکس محسـوب مـی    رو، میزان فروش آن این

1384: 3.(  
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  )1950 ـ 1905( انبوه تولید هاي سیستم .2
در این نوع سیسـتم تولیـد، کـه در واقـع مثـالی از      . ها هنري فورد بود مبتکر این سیستم

هاي مشخص بـراي   شود و ضابطه در حجم باال تولید می هاي پیوسته است، محصول سیستم
ها بر طبق توالی عملیاتی است که بایـد بـر    استقرار ایستگاه. شود می قطعات محصول تعیین 

اند، هـر تغییـري    آالت مورد استفاده کامالً تخصصی ماشین اجرا شود و چونروي محصول 
  .)4: همان( و هزینۀ باالیی است بسیار در محصول مستلزم صرف زمان

  
  )2006 تا1950(ناب  تولید سیستم .3

تولیـد  . سازي تویوتـا طراحـی و اجـرا شـد     هاي اتومبیل این سیستم در ابتدا در کارخانه
بنا شده اسـت و کـار گروهـی در آن    » بهبود مستمر«و تولید ناب بر مبناي اندیشۀ  1هنگام به

ده بـه محصـول اضـافه نکنـد     هر فعالیتی که ارزش افزو در رویکرد ناب. نقش اساسی دارد
هـا حـذف شـود     شـود و بایـد از مجموعـۀ فعالیـت     فعالیتی زائد و جزو ضایعات تلقی مـی 

  .)همان(
  
  )2010 ـ 2006( چابک تولید سیستم .4

هـاي رقـابتی جدیـد     شـود کـه محـیط    بینی می پیش ،2هاي براساس تحقیقات دانشگاه لی
هایی کـه داراي   پدید آورد و سازمان ها هاي تولیدي و سازمان تحوالت بسیاري را در سیستم

توانند محصـوالت را مطـابق    سرعت می هاي جدید باشند به هاي رقابتی در این محیط مزیت
نوعی استراتژي تولید مبتنـی   منظور از تولید چابک. نیاز مشتریان تولید کنند و چابک باشند

د و همچنـین  نشـو  سرعت متحـول مـی   بر معرفی محصوالت جدید به بازارهایی است که به
ناپذیر محیط رقابتی اسـت   بینی پیش یی به تغییرات مداوم وگو پاسختوانا کردن سازمان براي 

  .)5: همان(
  

                                                
1. Just In Time 
2. leehay 
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  تولید ناب
  

  تاریخچه
نخسـتین  . در شرکت تویوتا در جزیرة ناگویا در ژاپن اسـت  1خاستگاه نظریۀ تولید ناب

نیـاز   علـت بـه   1930و در دهـۀ   آالت نساجی بود پیروزي خانوادة تویودا در صنعت ماشین
هـا ایـن    در آن سـال . شدید دولت، شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیـۀ موتـوري شـد   

شرکت با مشکالتی از قبیل بازار داخلی کوچک، نیروي کار ثابـت، نبـود سـرمایۀ کـافی، و     
  .رو بود مند به بازار ژاپن روبه عالقه رقباي خارجیِ

 سـفر  امریکا به اوهنو، چی اي تا شرکت، مهندس همراه 2تویودا جی آي زمان،  همان در
 کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به در نهایت و بازدید کردند فورد سازي اتومبیل شرکت از و کردند
 بـرهمین . اسـت  3از اتـالف  پـر  سیسـتم  ایـن  و اجراشدنی نیست ژاپن در انبوه تولید اصول
فـرخ،  ( گرفـت  نـام  ناب تولید بعدها که تولید را بنیان نهادند از جدیدي شیوةها  آن اساس،
1380 :44(.  

بحـث تولیـد نـاب را در     MIT، جیمز ووماك و همکارانش در دانشـگاه  1970در سال 
او و همکـارانش  . منتشر کردند» ماشینی که جهان را تغییر داد«قالب کاري تحقیقی با عنوان 

در محـیط تولیـد ژاپنـی     تولید ناب را تقریباً ترکیبی از مدل تولید سنتی و نظارت اجتماعی
  .)45: همان( دانند می

  

  مفهوم تولید ناب
ها و از بین بردن هر  تولید ناب دید و نگرش سیستماتیک براي حذف ضایعات و اتالف

مبنـاي عملکـرد   . فرآیند اضافی از مرحلۀ تهیۀ مواد اولیه تا تولید و درنهایت فـروش اسـت  
نفعان در سیسـتم اسـت و تمـامی     اجزا و ذيسیستم در تولید ناب رابطۀ برد دوطرفه با کل 

عناصر موجود در چرخۀ تولید ناب از فروشندة مواد اولیه تا فروشندة کاال، باید بـه شـکلی   

                                                
1. Lean Production 
2. EIJI TOYODA 
3. MUDA 
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  ).115: 1380تاجیک، ( مطلوب منتفع شوند
د بر سادگی و کـارایی  تولید محصول ناب بر پایۀ این نظریه از تولید ناب است که فرآین

شود تا مشخص شود که آیا آن فعالیت  رآیند هر فعالیتی ارزشیابی میدر طی ف. متمرکز باشد
اگر فعالیت در فرآیند تولید ارزشمند نباشد اصـالح یـا   . افزاید یا خیر به ارزش محصول می

  .شود حذف می
کن کردن اتـالف و آفـرینش ارزش در سـازمان نهفتـه      مفهوم بنیادي تولید ناب در ریشه

و ) کـایزن (آفرینـی مسـتمر    وري و ارزش براي افزایش بهـره تولید ناب نگرشی است . است
  .)45: 1380فرخ،( ها ها و اتالف حداقل کردن هزینه

راه سودآوري مناسب کاهش و در صورت امکان از میان بردن  یگانهدر شرایط امروز 
این اقدام مبناي کاهش هزینه براي . هاست انواع اسراف از مجاري باارزش شرکت

. المللی امروز کارایی داشته باشند خواهند در بازار بین هایی است که می مؤسسات و شرکت
تواند پرداخت کند، تعیین و  ها باید نخست قیمتی را که مشتري می در این جهت شرکت

را از آن کم کنند تا سود ناویژة خود ) قیمت تمام شده(هاي مربوط به محصول  سپس هزینه
یین قیمت در مقایسه با روش امروزي با توجه به مقایسۀ روش سنتی تع. را مشخص کنند

 .نشان داده شده است 1ها، در شکل  اصل کاهش هزینه

  
روش سنتی تعیین قیمت در مقایسه با روش امروزي با توجه به اصل کاهش  ۀـ مقایس1شکل

  )18: 1384مهربان،( ها هزینه
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  اتالف انواع
 ازاي به مشتري مایل نیست که است تیفعالی نوع هر یا اتالف معناي به ژاپنی لغتی مودا

  ).40: 1385سقایی و همکاران، ( بپردازد پولی آن
  

  1اندازه از بیش تولید علت به اتالف
 بـه  مـازاد  تولیـد  اینجا در. داند می تولید مشکالت همۀ را ریشۀ مازاد تولید 2انو چی تایی
  .)42: همان( رساند فروش به را آن نتوان که است تولیدي معناي
 صـدمه  یـا  داري نگـه  هزینـۀ  علـت  به ندارد، فوري استفادة که محصول اجزایی از ولیدت

  ).20: 1384 مهربان،( شود می محسوب اسراف ناب، تولید در داري ن هنگام نگهددی
  

  3) انتظار یا تأخیر( وقت اتالف
دهد که کارگر منتظر رسیدن مواد خام، رفع مشکل توقـف   موداي تأخیر هنگامی رخ می

همچنـین بـر اثـر ازدیـاد کـاالي      . ولید و یا تمام شدن کار ماشین بر روي قطعه اسـت خط ت
هاي تولیـدي، مشـکالت مربـوط بـه تجهیـزات و یـا بـروز         ساخته به علت اندازة دسته نیمه

 .دهد اند نیز موداي تأخیر رخ می کاري هایی که نیازمند دوباره خرابی

را افـزایش  ) رش و دریافـت مشـتري  زمان بین صدور سـفا (زمان تأمین محصول  تأخیرْ
. آیـد  هاي بحرانی در سیستم ناب به شمار می زمان تأمین محصول یکی از شاخص. دهد می

   :توان به این صورت تعریف کرد زمان تحویل را می
  فرآیند زمان+  داري نگه زمان=  تحویل زمان

ي از زمـان فرآینـد   ساخته را، که اغلب عملیات تولیـد  داري محصوالت نیمه تأخیر زمان نگه
  .)44:  1385 سقایی و همکاران،( دهد بیشتر است، افزایش می

  

                                                
1. over production 
2. taichi ono 
3. Waiting 
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  1 حرکتی اتالف

 اسـراف  ضروري باشد، محصول به مربوط عملیات کردن کامل براي که حرکتی نوع هر
  .)24: 1384 مهربان،(شود  می نامیده حرکتی

حرکـات  . حرکات اضافه هم شامل حرکات ماشین و هم شـامل حرکـات انسـان اسـت    
طراحـی ضـعیف ارگونـومی    . شـود  اضافۀ انسانی به ارگونومی ضعیف محل کار مربوط مـی 

در صـورت وجـود   . گذارد وري و کیفیت تأثیر منفی می محل کار، مثالً ایمنی پایین، در بهره
وجوهـاي نـاالزم، کیفیـت و     هـاي غیرضـروري و جسـت    هاي نامفید، مانند چرخش حرکت

  . یابد وري کاهش می بهره
 در هـا  ماشـین  گـرفتن  قرار کرد؛ مثالً مشاهده نیز ها ماشین در توان می را حرکات اتالف

سـقایی و  (شـود   مـی  حرکات در ضروري غیر موداي بروز به منجر هم از دور خیلی فواصل
  .)45: 1385همکاران، 

  
  2 )زائد فرآیندهاي( اضافه عملیات اتالف

عملیات مازاد بـر نیـاز مشـتري مربـوط     اي از اتالف است که به  این نیز صورت پیچیده
هـاي مهندسـی    شود که توسـط بخـش   هایی دیده می چنین اتالفی اغلب در شرکت. شود می

اي  براي مثال سازمانی که تمایل فراوان براي به کارگیري فناوري پیشـرفته . شوند راهبري می
ط خـود را بـا   دارد و یا شدیداً به دنبال دستیابی به اهداف فنـی اسـت، ممکـن اسـت ارتبـا     

  .)46: همان( خواستۀ واقعی مشتري از دست بدهد
ایـن نـوع   . شـود  اسراف پردازشی نیـز نامیـده مـی    عملیات بیش از اندازه روي محصولْ

کـاهش  . ترین انواع اسراف در شناسایی، کاهش یا از میان بـردن آن اسـت   اسراف از مشکل
 شـود  حـل فرآینـد انجـام مـی    این نوع اسراف اغلب از طریق حذف بعضی از عوامل یـا مرا 

  .)25: 1384مهربان، (
  

                                                
1. motion 
2. Extra processing 
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  1)کردن انبار( موجودي اتالف
 حـین  در ،شـده  تمـام  یـا  تمام نیمه قطعات یا اولیه مواد کردن ها انبار یکی از انواع اتالف

  .)26: 1384مهربان، (است  تولید،
 محصـوالت  و قطعـات  خـام،  مـواد  غیرضـروري  داري نگه از عبارت است موجودي اتالف
 هـم  بـه  شـدت  بـه  کارخانـه  در مـواد  جریان که دهد رخ می هنگامی شرایط این. ساخته نیمه

 شـود؛ مـثالً   نمـی  تولیـد ) بازار کشش( بازار تقاضاي مقدار براساس محصول و است پیوسته
تنظـیم   2هاي مواد ریزي نیازمندي هایی که برنامۀ تولیدي خود را تنها بر اساس برنامه سازمان

  .)47: 1385سقایی و همکاران،  (اتالف موجودي خواهند داشت  ، قطعاًکنند می
  

   3نقل و حمل اتالف
 شود حرکت دادن مواد اولیۀ بیشتر از حد الزم موجب اسراف و هزینۀ بیش از اندازه می

  .)26: 1384مهربان، (
آالت بزرگ و یـا تولیـد    به شکل معمول و مرسوم، چیدمان نامناسب تجهیزات و ماشین

ونقـل، تـأخیر و    هاي ناشی از حمل اتالف. شود ونقل می اي باعث اتالف حمل هبه روش دست
  .)48: 1385سقایی و همکاران، ( حرکات اضافی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند

  
  ) کاري دوباره( اصالح اتالف

هـا از جملـه    جـایی آن  تولید محصوالت خراب یا ضایع کردن محصوالت در زمان جابه
هـایی کـه در ایـن     از جمله اسـراف . ی، فاسد کردن یا خراب کردن استهاي ضایعات اسراف

ایـن نـوع   . کاري به علت تولید ناصحیح در مرحلـۀ اول اسـت   گیرد دوباره محدوده قرار می
مهربـان،  ( کاري اسـت  هاي مربوط به دوباره وري به علت فعالیت اسراف موجب کاهش بهره

1384 :27(.  
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3. Transportation 
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بوط به اصالح محصوالت معیوب است که شامل زمـان  کاري مر اتالف اصالح یا دوباره
 ).48: 1384سقایی و همکاران، (هاست  هاي آن شده براي تعمیر خرابی هاي صرف و انرژي

هاي هفتگانه است و مـدل مفهـومی تولیـد نـاب در حـوزة       دهندة اتالف نمایش 2شکل 
  .شود سینماي ایران با استفاده از این مدل طراحی می

 
  )42: 1385همکاران،  و سقایی(ناب  تولید در ـ موداها2شکل

  
  سینمایی فیلم تولید مراحل
  مقدمات
  نامه تهیۀ فیلم

تـوان بـراي    نامه مـی  با داشتن فیلم. نامه است نخستین گام در تهیۀ فیلم فراهم کردن فیلم
نامـه را بـه محصـول     تولید آن سرمایه جذب کرد و گروه خالقی را به کار گرفت کـه فـیلم  

تولیـد را   توانـد پـیش   کننده نمـی  نامه، تهیه در اصل، تا پیش از تکمیل فیلم. بدیل کنندنهایی ت
کننـده بـا در نظـر گـرفتن      نامـه نـاگزیر اسـت، تهیـه     چون وقوع تغییرات در فیلم. آغاز کند

  .)46: 1384ایروینگ، .کی و ریا.دبلیو(کند  جزئیات، خود را با تغییرات هماهنگ می
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  گذار سرمایه و بودجه تأمین
گـذاري در   کننـده بـراي سـرمایه    تهیـه . همانا تأمین سـرمایه اسـت   کننده نقش سنتی تهیه

کار وي بسیار مهم است، چون پول شـریان حیـاتی هـر    . کند ساخت فیلم، سرمایه جمع می
  .در کار نخواهد بود یگذاري کافی طرح بدون سرمایه. طرح است

  
  تولید پیش
  کنندگی تهیه گیري گروه شکل
کسی که : چنین آورده است» کننده تهیه«در تعریف  فرهنگ کامل فیلمینگزبرگ در آیرا ک

هاي اولیه تا  ریزي مسئول امور مالی و اجرایی تولید فیلم است، از ابتداي پروژة تولید، برنامه
کند  کننده در جنبۀ هنري فیلم هم دخالت می گاه تهیه. تمامی مراحل تولید، پخش و تبلیغات

  .)663: 1379کینگزبرگ، ( گذارد هایی محصول تأثیري قاطع میو در کیفیت ن
گذاري معاونت امور سـینمایی، کـه در پایـان هـر سـال انتشـار        هاي سیاست در دفترچه

کنندة حقیقی فـردي اسـت واجـد     تهیه«: کنندة سینما چنین تعریف شده است یافت، تهیه می
انـایی جـذب و تـأمین    اي و تخصـص کـافی، تو   هاي فرهنگی با شـناخت حرفـه   صالحیت

کند و در این مسـیر   طور مستمر نسبت به تولید فیلم اقدام می امکانات و سرمایۀ الزم، که به
اندرکار بر رونـد تولیـد، براسـاس مقـررات نظـارت داشـته و        با رعایت حقوق عوامل دست

  .)214: 1386نژاد،  جعفري( »مسئولیت رهبري تولید را از آغاز تا به انجام بر عهده دارد
هـا را بـه    کننده باید بر افرادي که استخدام کرده نظارت کامل داشته باشد و تمام آن تهیه

اي در اسـتودیو بیکـار باشـند و     ریزي طوري باشد که هنگام کار عده نباید برنامه. کار گمارد
. هاسـت  کننده تخمین هزینـه  از دیگر کارهاي تهیه. گروه اندکی تمام کارها را بر عهده گیرند

برداري است، در غیر ساعات  برداري و غیره که در محل فیلم داري وسایل فیلم مچنین نگاهه
  .)20: 1360اوحدي، ( کار به عهدة اوست

  
  کارگردانی گیري گروه شکل

. کارگردان شخصی است که مسئولیت ساختار بصري و بیان هنري فیلم را بر عهده دارد
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ترین وظیفۀ  شاید مهم. شود یر نظر او انجام میها و همۀ مراحل تولید فیلم ز همۀ فعالیت
 و ریـا .دبلیو( نگر داشته باشند دیدي جمع کارگردان این باشد که کاري کند تا همۀ همکاران

  .)95: 1384ایروینگ، .کی
  

  نامه فیلم تجزیۀ
. سـنجد  نامه را از تمام زوایاي عملی می کننده فیلم برداري، تهیه پیش از تعیین برنامۀ فیلم

نامه بر داشتن دیدگاهی خالق تقدم داشت؛ تأکید بـر ایـن بـود کـه      این مرحله، بسط فیلمتا 
اي در قالـب   حرفه  هاي نامه فیلم. وگوهاي داستان به بهترین نحو تعیین شوند ساختار و گفت

شوند تا مدیر تولید بتواند به آسانی ارزش تولید هر صفحه را بـرآورد   استانداردي نوشته می
  .اطالعات را در قالب برنامه و بودجه بگنجاندکند و این 

  
  تولید ریزي برنامه

نامه را تحلیل و تشریح کرد و عناصـر اصـلی تولیـد را از آن     کننده فیلم پس از آنکه تهیه
این برنامـه نقشـۀ   . اي دقیق طراحی کند برنامهبرداري  تواند براي فیلم گاه می بیرون کشید، آن

برداري یا  برنامۀ فیلم. عامل اصلی براي تعیین هزینۀ واقعی فیلم اولیۀ روند تولید است و نیز
ندرت  به. برداري شود هایی است که باید در طول تولید، فیلم دهندة ترتیب صحنه تولید نشان
نامـه آمـده اسـت،     افتد که فیلمی پشـت سـر هـم، یعنـی بـه ترتیبـی کـه در فـیلم         اتفاق می

  .برداري شود فیلم
  

  بندي بودجه
 تـر  آسـان  بودجـه  تعیـین  شـود،  برداري مشخص مـی  هاي فیلم دت زمان و هزینهوقتی م
  . خواهد بود
کنـد کـدام پـارامتر     بودجه است که تعیین می. نامه و بودجه دو رکن اساسی تولیدند فیلم

بودجه شامل جزئیات کامل و دقیقی است که در طول پروژه بـه  . عملی است و کدام نیست
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تولید، تولید و پـس از تولیـد    هاي پیش ت در برگیرندة تمامی هزینهاین جزئیا. آن نیازمندیم
  .)122: همان( است
  

  برداري فیلم گیري گروه شکل
 چنـد  نـورپرداز،  بردار، فیلم شامل که کند تعیین می برداري را فیلم برداري گروه مدیر فیلم

 گیـرد  می تصمیم ازينورپرد نوع و نماها نوع دربارة کارگردان همراه به او. است... و دستیار
  .دارد دقیق نظارتها  آن کار بر و دهد می نورپرداز و بردار فیلم به را الزم دستورات و

  
  هنري و فنی عوامل انتخاب

مسئولیت او این است . مسئول استخدام گروه فنی است) در نقش مدیرتولید(کننده  تهیه
. ترین افراد انتخاب کند از خالقدهد، همکاران کارگردان را  که، تاجایی که بودجه اجازه می

کننده اسـت کـه    کارگردان نیز در جریان انتخاب اعضاي گروه شرکت مستقیم دارد، اما تهیه
  .)150: 1384( باید با اعضاي گروه وارد مذاکره شود و قرارداد ببندد

  
  برداري فیلم هاي محل یافتن
 .را در نظـر گیـرد  ... بندي و نزما بودن، نزدیک قیمت، باید لوکیشن تهیۀ براي کننده تهیه

  .)175: 4همان( دارد ذهن در را مشخصات این هاي داراي لوکیشن تمام کننده تهیه
  

  بازیگران انتخاب
یـافتن   از اهمیـت . باورپذیري پروژه با انتخاب درسـت بـازیگران ارتبـاط مسـتقیم دارد    

م کلمـاتی هسـتند   بازیگران در حکـ . بازیگران مناسب براي فیلم هر چه گفته شود کم است
  .ها داستانتان را نقل خواهید کرد که با آن

  
  بیمه و انعقاد قراردادها

برخورداري از بیمه به اندازة داشتن فیلم خـام یـا   . کند بیمه نقش مهمی در تولید ایفا می
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طی تولید اثـر سـینمایی، تصـادف، بیمـاري، دزدي، یـا وقـوع       . دوربین مناسب اهمیت دارد
  .ت موجب توقف تولید شودسوزي ممکن اس آتش

  
  لباس و صحنه طراحی
ایـن شـامل   . آرایی عبارت است از قرار دادن هر چیزي که در دکـور وجـود دارد   صحنه

ها، پنجره، لوسترها، کمدها و نیز جزئیات دیگري همچـون   ها، مبلمان، نقاشی ها، چراغ فرش
راح لبـاس بـا   مسـئول لبـاس یـا طـ    . هـاي لوسـترها اسـت    ها و حباب ظروف داخل کابینت

اسـتفاده  هـاي   او با همراهی کارگردان دربارة ظـاهر لبـاس  . کند کارگردان هنري همکاري می
کار بخش لباس ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از لبـاس، تشـخیص        . دهد فیلم نظر می شده در

  .)191: همان( ها را ممکن سازد شخصیت
  

  فنی تجهیزات ةاجار
 مؤسسـات  در .اسـت  کننـده  تهیـه  عهـدة  بـر  فـیلم  تجهیـزات  کرایۀ مؤسسات با مذاکره

 قیمت از بخشی برابر در دهند می ترجیحها  آن و دارد وجود قیمتی گران وسایل دهنده، کرایه
  .بخورند خاك ها قفسه روي بگذارند تا بدهند کرایه راها  آن کل وسایل

  
  البراتوار انتخاب

ار مسئول حفظ نگـاتیو و خلـق   البراتو. زي البراتوار اهمیت بسیار داردسا فیلمدر فرآیند 
  .محصول نهایی است

  
  تولید
  برداري فیلم

ریـزي پـیش از    نامه، پس از طـی مراحـل برنامـه    مراحل مختلف به فیلم برگرداندن فیلم
ایـن مراحـل شـامل انجـام کارهـاي      . بـرداري گوینـد   تولید و پیش از تدوین نهایی، را فیلم

) سازي منابع نور و تمرین با بازیگران ر، آمادهمثل ساخت دکو(برداري  سازي براي فیلم آماده
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فیلم در دست تولیـد، فیلمـی اسـت کـه در مرحلـۀ      . هاي فیلم است برداري از صحنه و فیلم
  .برداري است فیلم

 عـالوه  بـه  ویـژه،  هـاي  جلـوه  برداري و تدوین، ترکیب و فیلم مختلف مراحل گاه تولید
  .)665: 1379کینگزبرگ، ( شود می شامل هم را دیگر شده ذکر هاي عملیات

  
  تولید از پس

بـرداري اصـلی    این مرحله از مرحلۀ فیلم. انگیزي است مرحلۀ پس از تولید دورة هیجان
 .تر است تنش کم

بیند، در فرآیند پس از تولید خلـق   اي از آنچه مخاطب بر صفحۀ نمایش می بخش عمده
آوري شده بـه محصـول نهـایی    برداري گرد شود، که طی آن مواد خامی که در طول فیلم می

هـاي ویـژه، موسـیقی،     این مرحله شامل مراحلی چون تـدوین فـیلم، جلـوه    .شود تبدیل می
  .صداگذاري و گرفتن پروانۀ نمایش است

  
  تحقیق روش

بنیادي نوعی استراتژي پژوهشی است کـه در پـی تـدوین تئـوري       سازي تئوري مفهوم«
» انـد  مند گردآوري و تحلیل شده به صورت نظامهایی مفهومی دارد که  است و ریشه در داده

ی سـعی در  یاین استراتژي با استفاده از رویکـرد اسـتقرا  ). 19: 1383فرد، و دیگران،  دانائی(
اي کـه مـدل مسـتقیماً از     گونـه  ها دارد، بـه  ها، گردآوري و تحلیل توأم داده سازي داده مفهوم
ب در پژوهش است که با بررسـی مبـانی   این برخالف رویکرد قیاسی غال. ها ظاهر شود داده

ها بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     شود و سپس داده نظري، چارچوب مفهومی یا تئوري تدوین می
 هـا، چـارچوب مفهـومی آزمـایش شـود      شوند تا در پـی تحلیـل آن   آوري می پژوهش جمع

  .)47: 1384فرد،  دانائی(
. هاسـت  ز تجزیـه و تحلیـل داده  اي برآمـده ا  سازي بنیادي دستیابی به نظریه روش مفهوم

در ایـن نـوع   علـت  شوند و به همین  هایی که به خصوصیات واقعی موضوع مربوط می داده



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

 

شـود و کوشـش بـه عمـل      رسانان اصلی و درگیر با ابعاد مسئله مراجعه مـی  تحقیق به اطالع
در آید که با روش کیفی و از طریق مصاحبۀ عمیق، فعـال و اکتشـافی بـا ایـن مطلعـان،       می

ها و تجارب آنان، که به نحوي با موضوع تحقیـق ارتبـاط    ها و نگرش ساختار درونی ارزش
 .دارد، تعمق و امعان نظر شود

سـازي بنیـادین    ها در مفهـوم  تحلیل داده. هدف بیش از توصیف یا تبیین، اکتشاف است
لی براي فن اص. گیرد ها صورت می طی فرآیندي منظم و در عین حال مداوم از مقایسۀ داده

اي انجـام   مرحلـه  ها در این روش، کدگذاري است که طی فرآیندي سـه  تجزیه و تحلیل داده
. کدگـذاري انتخـابی  . 3 ؛کدگذاري محـوري . 2کدگذاري باز؛ . 1: است از  شود و عبارت می

این مراحل واقعاً از هم جدا نیستند بلکه صرفاً براي توضیح بیشتر فرآینـد بـه صـورت سـه     
  . شوند توصیف می مرحلۀ متمایز

اي و در عین حال غیرخطی است که به مضامین اصلی و اولیـۀ   مرحله در این فرآیند سه
آینـد، مقـوالت    ها مفاهیم و مقوالت در می شود و سپس از دل آن هایی داده می ها عنوان داده

هاي مفهومی  شوند و از این رهگذر خوشه فرعی مربوط به هر کدام از مقوالت استخراج می
شوند که هر یک به مقوالتی تعلق دارند و سرانجام از ارتباط این مقوالت اسـت   تشکیل می

هـاي بـاز، محـوري و     که سطوحی از مفاهیم، مقوالت و قضایا طی سـه مرحلـه کدگـذاري   
مقایسـه و تحلیـل مـداوم و رمزگـذاري سیسـتماتیک مفـاهیم و       . آینـد  انتخابی به دست می
شاید بتوان گفت که به یـک نظـر، محقـق    . منسجم باشد کند تا کار محقق مقوالت کمک می

کـانون اصـلی کدگـذاري محـوري مقـوالت      . در کدگذاري باز بیشتر با مفاهیم سروکار دارد
کند، همـین قضایاسـت    است و در نهایت در کدگذاري انتخابی قضایا وضوح کافی پیدا می

سـه عنصـر   ). 97: 1388اه، فراستخو(کند  که روابط تعمیم یافته میان مقوالت را منعکس می
 . ها ارکان اصلی این استراتژي هستند ها و قضیه مفاهیم، مقوله

از کنار هم قـرار گـرفتن چنـد مفهـوم، مقولـه شـکل        ها آوري و تحلیل داده در پی جمع
هـاي   گرفته و در نهایت با بیان روابط تعمیم یافته بین هر مقوله و مفـاهیم آن و بـین مقولـه   

بندي روابط این عناصـر در زمینـه و فرآینـد آن پدیـده، مـدل مفهـومی        معین و سپس طبقه
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  .)137: 1383، و دیگران فرد، دانائی ؛47: 1384فرد،  دانائی( شود کننده پدیده آشکار می تبیین
ماهیت مقالۀ حاضر طراحی مدلی بـراي مـدیریت تولیـد نـاب در سـینماي ایـران        چون

بـه دلیـل تأکیـد خـاص روش     . ودشـ  گیـري پـژوهش بنیـادي محسـوب مـی      است، جهـت 
سـازي   دهی مدل مفهومی یا تدوین تئوري و نیز نیاز بـه آشـکار   سازي بنیادي بر شکل مفهوم

گیـري، فلسـفه و    گان در این حوزه و نظر به سازگاري این روش با جهت دانش ضمنی خبر
  .شود سازي بنیادي استفاده می رویکرد این مقاله از استراتژي مفهوم

  
  نتایج لیلتح و تجزیه

بنیادي اسـت و بـا توجـه      سازي ها روش مفهوم روش انتخابی براي تجزیه و تحلیل داده
ف مقالـۀ حاضـر، بـا نخبگـان سـینماي      ابه اکتشافی بودن این پژوهش، به منظور تأمین اهـد 

انتخـاب   ۀنمون. اند، مصاحبه شد داشتهحضور مؤثر هاي سینمایی کشور  ایران، که در فعالیت
در . بنیادي گسترش یافـت   سازي تحقق کفایت نظري مورد نظر در روش مفهومشده تا مرز 

شده، با توجه به نقشی که هر یک در فرآیند تولید فیلم سینمایی بر  نهایت با نخبگان انتخاب
شوندگان با توجه بـه نقـش    پراکنش مصاحبه. شدانجام شش مصاحبۀ عمیق اند،  عهده داشته

  .تبیین شده است 1 جدول ها در تولیدات سینمایی در آن
  

  ها در تولید سینمایی شوندگان تحقیق با توجه به نقش آن ـ پراکنش مصاحبه1جدول 
  تعداد  عنوان فعالیت در تولید سینمایی

  2  کننده تهیه
  2  کارگردان و دستیار اول
  2  ریز  مدیر تولید و دستیار برنامه

  6  مجموع
  

گیري از این مدل مـدیریتی،   ی تولید ناب و بهرهاین مقاله به دنبال رسیدن به مدل مفهوم
در فرآیند تولید سینمایی، بـا توجـه بـه اینکـه     . هنر سینماست ـ در فرآیند تولید در صنعت

فرهنگی نامید، هر یک از عواملی کـه   ـ توان به نوعی محصولی هنري محصول نهایی را می
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سعی بر این بوده  رو، از این. نداند، نگرش خاصی به این محصول دار در فرآیند تولید دخیل
عدي، بـا پراکنشـی متعـادل، مصـاحبه     است تا با دوري از نگرش تک شـوندگان از عـواملی    ب

انتخاب شوند که در نهایت بتوان به دیدي جامع از آنچه در خـط تولیـد فـیلم سـینمایی در     
  .دهد، رسید ایران رخ می

تحقق هـدف پـژوهش حصـول بـه      هاي الزم براي معیار اصلی در تعیین تعداد مصاحبه
  . بنیادي است  سازي کفایت نظري روش پژوهش یعنی مفهوم ۀمرحل
معنا که پـس   بدین .شد »باز کدگذاري« مصاحبه هر ها، مصاحبه تحلیل و تجزیه منظور به

 ایـن کـدهاي   سـپس  .ها کدگذاري باز شدند ها، همۀ آن از استخراج نکات اصلی از مصاحبه
از کـدهاي بـاز هسـتند تحـت عنـوان       تـر  انتزاعـی  و تر که کلی هایی طبقه ذیل شده استخراج

 بـه  تـري  بـزرگ  هاي گروه ذیل توان می را مفاهیم این از کدام هر. شدند بندي دسته »مفاهیم«
 مفـاهیم  بنـدي  مقولـه  بـاز،  کـدهاي   سـازي  مفهـوم  از پـس  ،بنـابراین . داد جاي »ها مقوله«نام 

 تحقیـق  روش در روال انتخـابی  بـه  توجـه  با هک است گفتنی. گرفت صورت شده استخراج
 تعـداد  افـزایش  بـا  و مـرور  بـه  هـا  مقولـه  و مفـاهیم  مـذکور  هـاي  طبقه بنیادي،  سازي مفهوم

  .یابند می تري کامل و تر منسجم شکل ها مصاحبه
  سـازي  شـده در مرحلـۀ قبـل را، ذیـل عنـاوین مشـترك، مفهـوم        نکات اساسی استخراج

هـا، بسـیاري از    نکتۀ مهـم اسـتخراج شـده از مصـاحبه     105ز میان نکتۀ مهم آنکه ا. کنیم می
  .اند بندي شده زمان در ذیل چند مفهوم مختلف طبقه نکات، هم

با توجـه بـه    .1 :آمده است دست و عنصر با اهمیت بهمفاهیم در این مرحله با توجه به د
تـه در پایـان   بـا کمـک کدگـذاري بـاز انجـام گرف      .2 ؛شده در مصاحبۀ اول نکات مهم اشاره

 انـد  دانیم که عوامل متعددي در فرآیند تولید فیلم سینمایی دخیـل  همچنین می. مصاحبۀ اول
مرحلـۀ   .3 ؛تولیـد  مرحلۀ پـیش  .2 ؛مقدمات .1: ها را به چهار دسته کلی تقسیم کردیم که آن
بندي جامع است و چـارچوبی نظـري پشـتوانۀ آن     این تقسیم. مرحلۀ پس از تولید .4 ؛تولید

ها، مشخص شد که بروز ضعف و نقصـان در هـر یـک از ایـن      ست و با توجه به مصاحبها
مراحل چهارگانه و توسط عواملی که در ذیل این مراحل آمده است، باعث بروز اتـالف در  
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هـاي   مفـاهیم در مصـاحبه   تأییـد چگونگی ظهـور و  . فرآیند تولید فیلم سینمایی خواهد بود
  . تآمده اس 1صورت گرفته در جدول 

 بنـدي  دسـته ) تـر  انتزاعـی  مفـاهیم ( مقولـه  چهار قالب در راها  آن مفاهیم، تحلیل از پس
 »ناهمـاهنگی  اتالف« ،»کاري دوباره اتالف« ،»)تأخیر( زمان اتالف« شامل ها مقوله این. دیمکر
  .است »فناوري و زیرساختی عامل« و

اتـالف زمـان از   . اسـت  »اتالف زمان یا تـأخیر «ظاهر شده از نکات اصلی،  ۀاولین مقول
ترین انواع اتالف در فرآیند تولید فیلم سینمایی است که در تعریف آن  ترین و شایع گسترده

توان گفت هر عملی که موجب تأخیر در فرآیند تولید فیلم سینمایی شود اتالف زمان یا  می
در  توان گفت بـه نـوعی هـر اخاللـی     جامعیت این مقوله به حدي است که می. تأخیر است

کاري حتمـاً اتـالف    فرآیند تولید منجر به اتالف زمان خواهد شد؛ مثالً هر نوع اتالف دوباره
  .کاري نیست زمان هم هست، اما لزوماً هر اتالف زمانی اتالف دوباره

شود کـه در بیشـتر    توجه به زمان در فرآیند تولید فیلم سینمایی در ایران از آن ناشی می
مرحلۀ تولید، روزانـه حسـاب    خصوص در هاي مالی لحاظ شده، به هاي سینمایی هزینه فیلم
مبحث زمان در بحث هنري کار نیز در . د؛ از اجارة تجهیزات گرفته تا دستمزد عواملشو می

شـود   زیرا تغییرات ناخواستۀ فراوانی با گذشت زمان حادث می ایران بسیار پراهمیت است؛ 
  .ها نیست که در این تحقیق مجال پرداختن به همۀ آن

 مصـاحبۀ  مفاهیم و شده مطرح مهم نکات از منتج که ظهوریافته هاي مقوله از دیگر یکی
 همـان  بـه  نزدیک بسیار سینما در کاري، دوباره اتالف .است »کاري دوباره اتالف« است، اول

 بـازیگر  بـازي  بـه هـر دلیلـی در    چنانچـه  مـثالً  کردیم؛ ذکر ناب تولید در که است مفهومی
 زیـادي  هاي هزینه برداشت این که گیرد صورت مجددي برداشت باید شود، هضعفی مشاهد

 هـا  برداشـت  میزان براي کننده تهیه که محدودیتی. داشت خواهد همراه به تولید فرآیند در را
  .دارند پی در مکرر هاي برداشت که است زیادي هاي هزینه همین علت به کند می تعریف

شـده اسـت عامـل زیرسـاختی و      و مفاهیم استخراج مقولۀ سوم که از نکات مهم تحقیق
این مقوله از جنس علت است و در فرآینـد تولیـد فـیلم سـینمایی در ایـران      . فناوري است
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بخش مهمی از میـزان  . عوامل بسیاري در بروز این عامل نقش دارند. شود بسیار مشاهده می
جهیـزات و امکانـات   اثرگذاري و کیفیت محصول خروجی در سینما، بستگی مسـتقیم بـه ت  

هـا باعـث    ها و فنـاوري  رو، کمبود و نقص در زیرساخت الزم براي ساخت فیلم دارد، از این
  . بروز مشکالت بسیار در روال تولید فیلم سینمایی خواهد شد

عبارت است از هـر  » عامل زیرساختی و فناوري«توان گفت که  در تعریف این مقوله می
» زیرسـاختی «نمایی به شکل اتالف و ضایعات به دلیل عوامل آنچه در فرآیند تولید فیلم سی

هاي الزم در بلندمدت است؛ از جمله اسـتودیوها و   دهد که مقصود از آن زیرساخت رخ می
کـه مقصـود از آن ابزارهـاي تولیـد سـینمایی نظیـر       » فنـاوري «؛ و ...هاي سینمایی و  شهرك

 .شود می هها استفاد برداري از آن فیلم است که در مرحلۀ... دوربین، تجهیزات نور و صدا و 

است، در فرآیند تولید در سینما به نوعی تلفیـق میـان   » اتالف ناهماهنگی«چهارم مقولۀ 
توان گفت که در تولید فیلم سـینمایی،   می ،به عبارت بهتر. کنیم صنعت و هنر را مشاهده می

 .هنري هستیم ـ طی فرآیندي صنعتی، به دنبال محصول فرهنگی

الف ناهماهنگی ناظر به دو موضوع کلی است؛ اول ناهمـاهنگی میـان عوامـل هنـري     ات
بـا عوامـل   ... تولید فیلم سینمایی که دیدگاه هنري دارند؛ مثالً کارگردان، کارگردان هنري و 

گونـاگون میـان    علـل اي کـه بـه    و دوم ناهماهنگی... کننده و مدیرتولید و  اجرایی نظیر تهیه
  .یابد برداري بروز می یلمعوامل فنی مرحلۀ ف

شـده در مصـاحبۀ دوم کـه     ها و با توجه به نکات اساسی مطـرح  همچنین پس از بررسی
هـایی در   اشاراتی به مقولۀ فرهنگ و اثرگذاري مشهود آن در پدید آمدن ضـایعات و اتـالف  

بـه چهـار مقولـۀ قبلـی     » عامل فرهنگی«کل فرآیند تولید داشته است؛ مقولۀ جدیدي به نام 
» عامـل فرهنگـی  «. یابـد  ضافه شده و بدین ترتیب تعداد مقوالت به پنج مقوله توسـعه مـی  ا

  .از نوع علت است و گستردگی بیشتري دارد» عامل زیرساختی و فناوري«همانند 
تر از دایرة خط تولید فیلم سـینمایی   اي وسیع رسد این اتالف در دایره هرچند به نظر می

ب شد تا این مقوله، کـه اهمیـت بسـیار و انکارناپـذیري در     بگنجد، اما اهمیت بسیار آن سب
  .بینی شود فرآیند تولید در سینماي ایران دارد، در مدل نهایی تحقیق پیش
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عـاملی اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط       : گونه تعریـف کـرد   توان این را می» عامل فرهنگی«
بر عوامل مـؤثر در فرآینـد   ویژه  و به ؛فرهنگی جامعۀ ایرانی و تأثیر آن در رفتار افراد جامعه

هـاي چشـمگیر در فرآینـد تولیـد فـیلم       در نهایت منجر به بروز اتالف ،تولید فیلم سینمایی
نامـه، چگـونگی    مـثالً از انتخـاب فـیلم    ؛این عامل مهم از ابتداي فرآیند تولیـد . خواهد شد

. ذار اسـت برداري و حتی پس از تولید نیـز اثرگـ   بندي و جذب سرمایه تا مرحلۀ فیلم بودجه
شود در مراحل مختلف تولید فیلم سینمایی در ایران نتوان  عامل فرهنگی است که باعث می

  .ریزي کرد دقت برنامه با اطمینان گام برداشت و براي هر مرحله به
عامل فرهنگی نه تنها در نوع رفتار عوامل اصلی ساخت فیلم اثرگذار است، بلکه نمـود  

 خصـوص در مرحلـۀ   ان نیز سبب اخالل در فرآیند تولید بهاجتماعی آن در فرهنگ مردم ایر
  .شود می هاي بیرونی برداري در محیط فیلم

چـون  . اي اضافه نشد و توسعه هم نیافـت  در مطالعۀ موارد پنجم و ششم مفهوم و مقوله
گرفتۀ پایانی، هیچ نکتۀ جدیدي به مجموعه نکات مهـم و در نتیجـه    در دو مصاحبۀ صورت

توان گفت که به مرحلـۀ کفایـت    آمده افزوده نشد، بنابراین می والت به دستبه مفاهیم و مق
  ).2جدول(ایم  نظري رسیده

  Fتا  Aها؛ مطالعۀ مورد  مفاهیم از مصاحبه تأییدـ ظهور و 2جدول 

 
  مورد مطالعه

 مفاهیم
A B C D E F 

  P P P  P نامه ضعف فیلم 1
  P P P  P کنندگی ضعف گروه تهیه 2
 P P P P P P ه کارگردانیضعف گرو 3
 P  P P P P نامه ضعف تجزیۀ فیلم 4
 P P P P P P ریزي تولید ضعف برنامه 5
  P P P P P بندي ضعف بودجه 6
 P P P P P P ضعف عوامل فنی و هنري 7
   P P  P برداري هاي فیلم ضعف یافتن محل 8
 P P  P P P ...)انتخاب، آموزش و ( ضعف بازیگران 9
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  Fتا  Aها؛ مطالعۀ مورد  ـ ظهور و تأیید مفاهیم از مصاحبه2مۀ جدول ادا

 
  مورد مطالعه

 مفاهیم
A B C D E F 

   P P P P ضعف قراردادها و مجوزها و الزامات قانونی 10
 P P P P  P ضعف تجهیزات فنی 11
   P P  P برداري ضعف فیلم 12
   P  P  بروز حوادث غیرمترقبه علتضعف به  13
 P    P P ضعف موسیقی 14
 P   P  P ...)تدوین و صداگذاري و(ضعف چاپ و کپی  15
  P P    ضعف بازاریابی 16

  
  ها استخراج مقوله

  .بندي شده است در این مرحله مفاهیم به دست آمده در مرحلۀ قبل ذیل یک مقوله طبقه
  ها با توجه به مفاهیم گیري مقوله ـ شکل 3جدول 

 ها مقوله مفاهیم

  نامه ضعف فیلم •
  کنندگی ضعف گروه تهیه •
 ضعف گروه کارگردانی •

 نامه ضعف تجزیۀ فیلم •

 ضعف بازیگران •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 برداري هاي فیلم ضعف محل •

 ضعف تجهیزات فنی •

 برداري ضعف فیلم •

 ضعف به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه •

 ضعف قراردادها، مجوزها و الزامات قانونی •

 ضعف موسیقی •
 ریابیضعف بازا •

 )تأخیر(اتالف زمان 
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  ها با توجه به مفاهیم گیري مقوله ـ شکل 3ادامۀ جدول 
 ها مقوله مفاهیم

  کنندگی ضعف گروه تهیه •
  ضعف گروه کارگردانی •
 ضعف عوامل فنی و هنري •

 ریزي تولید ضعف برنامه •

 برداري ضعف فیلم •

 .. )تدوین، صدا و(ضعف چاپ و کپی •

 ضعف موسیقی •

 اريبرد هاي فیلم ضعف محل •

 )اصالح(کاري  اتالف دوباره

  کنندگی ضعف گروه تهیه •
  ضعف گروه کارگردانی •
  ریزي تولید ضعف برنامه •
  ضعف عوامل فنی و هنري •

  اتالف ناهماهنگی

  ضعف تجهیزات فنی •
  نامه ضعف فیلم •
 ضعف به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 عامل زیرساختی و فناوري

  کنندگی ضعف تهیه •
  بندي و سرمایه عف بودجهض •
 ضعف قراردادها، مجوزها و الزامات قانونی •

 ضعف عوامل فنی و هنري •

 ضعف بازیگران •

 برداري ضعف فیلم •

 ریزي تولید ضعف برنامه •

 عامل فرهنگی

  

کـه برگرفتـه از مـدل     ،»مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایـران «در نتیجه مدل 
  .آمده است 3است، در شکل 2ارائه شده در شکل
بـا توجـه بـه    » اتالف ناهمـاهنگی «و » کاري اتالف دوباره«، »اتالف زمان«نقش سه عامل 
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یابد  اهمیت می علتاتالف زمان بدان . ها در دایرة میانی مدل مشخص شد میزان اهمیت آن
طوري که تعداد دفعـات تکـرار ایـن     به ،ترین مقوله دانستند که خبرگان این حوزه آن را مهم

نکتۀ مهم دربارة این مقولـه  . در مقایسه با سایر مقوالت فراوانی بسیار بیشتري داشتاتالف 
دهـد بـه نـوعی     هایی که در فرآیند تولید فـیلم سـینمایی روي مـی    اتالف بیشترآن است که 

دهد، تکرار آن بخـش   کاري رخ می هنگامی که اتالف دوباره. زیرمجموعۀ اتالف زمان است
ناهمـاهنگی نیـز در نهایـت باعـث تـأخیر      . شـود  در روند تولید مـی از فرآیند، باعث تأخیر 

گونه که عوامل فرهنگی و زیرساختی و فناوري نیز در نهایت، مسبب اتـالف   همان. شود می
  .زمان خواهند بود

  
  )هنر سینما ـ ها در صنعت شناسایی اتالف(ـ مدل نهایی تحقیق، مدل تولید ناب در سینماي ایران  3شکل 

  
انـد کـه نقـش     به شکلی نشان داده شـده » عامل زیرساختی«و » عامل فرهنگی«ۀ دو مقول

  .ها در فرآیند تولید فیلم بارز و مشخص است ها در اتالف آن
طـور   همان. نمود ها ناممکن می تکرار زیاد در مصاحبه علتپوشی از این عوامل به  چشم
علـت نیـز دانسـت، ایـن دو      توان از نوع تر آمد عوامل زیرساختی و فرهنگی را می که پیش

شـوند کـه در دایـرة     ها مسبب بروز سه اتالف مورد اشاره نیـز مـی   عامل با توجه به بررسی
با توجه به مدل فوق مشخص است که نقش عامل فرهنگی بیشتر مورد . اند میانی مدل آمده



  v 205 مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایران

 

شده،  در پایان عالوه بر مقوالت ذکر. تأکید کارشناسان و خبرگان سینماي کشور بوده است
این امکان متصور است که عوامل دیگري نیز در بروز اتالف در فرآیند تولید فیلم سـینمایی  

شدة عوامل فرهنگی و زیرساختی بـه شـکل دایـرة     دخیل باشند، به همین دلیل در مدل ارائه
  . اند کامل ترسیم نشده

  
  گیري نتیجه
فیلم سـینمایی در ایـران بـا     طور که بیان شد هدف از این مقاله تطبیق فرآیند تولید همان

افتـد و در پـی آن بـه     آن چیزي است که در خط تولید صنعتی و با رویکرد ناب اتفـاق مـی  
هایی است که طی مراحـل سـاخت فـیلم در سـینماي ایـران       دنبال شناسایی و کشف اتالف

در  نظران سـینماي ایـران، کـه    با خبرگان و صاحب  ها و نیز مصاحبه با بررسی. یابند بروز می
هاي مختلف در تولید یک فیلم سینمایی فعالیت داشتند و تجزیه و تحلیـل نتـایج، بـا     بخش

بنیادي مدل نهایی تحقیق به دست آمـد کـه عبـارت از      سازي استفاده از روش تحقیق مفهوم
  . است» مدل تولید ناب در سینماي ایران«

انـد   ایی در این مدل عبارتدست آمده در فرآیند تولید فیلم سینم هاي به ترین اتالف مهم
زیرسـاختی و  «کاري، اتالف ناهمـاهنگی، همچنـین دو عامـل     اتالف زمان، اتالف دوباره: از

  .که در بروز اتالف نقش داشتند» فرهنگی«و » فناوري
مدیریت کالن حوزة سـینما و   ادر این مقاله براي پرداختن به مسائل زیرساختی مرتبط ب

م سینمایی مجالی نبود، این حوزة زمینـۀ مناسـبی اسـت بـراي     نقش آن در فرآیند تولید فیل
انجام دادن تحقیقات کاربردي و علمی جدید در حوزة سینماي ایران که در اینجـا پیشـنهاد   

توان به دنبـال شناسـایی و بـه     شده در این مقاله می همچنین با استفاده از مدل ارائه. شود می
در پایان امید داریـم  . هاي یاد شده بود فع اتالفهاي کمی تولید ناب، براي ر کارگیري روش

در جهـت کـاهش   » مدل تولید ناب در سـینماي ایـران  «تا جامعۀ سینماي ایران با استفاده از 
 در مسیر تولید فیلم سینمایی گام بردارد و به سمت تولید ناب و بـدون اتـالف پـیش     هزینه

  . برود 



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

 

  منابع
: نامـۀ کارشناسـی، تهـران    ، پایـان »لم از آغاز تـا پایـان  روند ساخت فی«. )1360(اوحدي، مسعود  ـ

 .دانشگاه هنر

  .34ش تولید ناب؛ صنعت الستکی ایران،). 1384(زاده، رضا  تاجیک، امیرحسین؛ کاظم ـ
بخشـی بـه چرخـۀ تولیـد، توزیـع و       بررسی راهکارهاي انسجام. )1386(نژاد، شهرام  جعفري ـ

 .گاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهش: ، تهراننمایش آثار سینمایی در ایران

سازي تئـوري   پردازي با استفاده از رویکرد استقرائی؛ استراتژي مفهوم تئوري«فرد، حسن،  دانائی  ـ
 .70ـ  57 :11، سال دوازدهم، ش علمی پژوهشی دانشگاه شاهدماهنامۀ » بنیادي

کمـی در   شناسـی پـژوهش   روش. )1383(، الوانی، سید مهدي، و عـادل آذر  ــــــــــــــــ ـ
 .صفار: ، تهرانمدیریت، رویکردي جامع

کننـدگی و کـارگردانی فـیلم کوتـاه و      تهیه. )1384(دیوید بهار . پیتر؛ ایروینگ، کی.ریا، دبلیو ـ
 .بنیاد سینمایی فارابی: ، ترجمۀ لیدا کاووسی، تهرانویدئو

ـ . )1385تابسـتان  (زاده، نیما، و حسین پارسا  سقایی، عباس، و عظیم ـ : ه زبـان سـاده  تولید ناب ب
 .مترجم: ، تهرانآمیز تولید ناب راهنمایی براي اجراي موفقیت

اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران مدلی برآمده از نظریـه   آینده«. 1387فراستخواه، مقصود  ـ
 .68، ص 50، ش در آموزش عالی ریزي پژوهش و برنامه، فصلنامۀ »GTمبنایی 

 . 43، سال دوازدهم، ص 118ش بیرتد »تولید ناب«. )1380(فرخ، علی  ـ

سازمان مطالعه : ، تهرانمدیریت تولید و عملیات .)1387(کاظمی، سید عباس، و کسایی، مسعود  ـ
  .ها و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

سـازمان تبلیغـات   : ، ترجمۀ رحیم قاسـمیان، تهـران  فرهنگ کامل فیلم. )1379(کینگزبرگ، آیرا  ـ
 .اسالمی حوزة هنري

 .آواي پاتریس: ، تهرانمدیریت تولید و عملیات. )1384(هایده متقی،  ـ

 .جهان فردا :تهران؛ تولید ناب. )1384(بهار  مهربان، رضا؛ ـ

: ، ترجمۀ آزاده رادنژاد، اصفهانتولید ناب. )1375(ووماك، جیمز، و جونز، دانیل، و روس، دانیل  ـ
 .هشت بهشت



  v 207 مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینماي ایران

 

 Krajewski, L.J. & L.P.Ritzman (1996). Operations Management: Strategy ـ
and Analysis; Reading, Mass.: Addison – Wesley.  
 Martinich, Joseph S. (1997). Production and Operation Management: An ـ
Applied Modem Approach; New York: John Wiley & Sons Inc. 

  
 

 
  

  



NAMEH PEJOOHESH FARHANGHEE                                      Vol.11, No. 9 

there is a direct relationship between individuals' income level and the number of 
their cinema attendance) (that is, individuals earn higher income go more times to 
the cinema). Also there is a reverse relationship between family size and cinema 
attendance (i.e. the higher the number of family members, the less the times of going 
to the cinema). Then, the results of binominal test revealed that "movie subject", 
"lead actors (stars) and director", "movie and cinema quality ", "days and time of 
going to the cinema", "appropriateness and variety of movie subjects to all levels 
and groups ", "appropriate time of movie show", and "appropriate advertisements" 
are all factors affecting box office.  

In addition, in the next part of research, the demand function of cinema was 
estimated using data related to the period of 1361-86 (1983-2007). The results show 
that all coefficients are statistically significant and in line with economic realities; so 
that increase in the costs and family size reduces cinema demand and increase in the 
income increases demand of the cinema movies.  

 
Keywords 
Cinema, Cinema Economics, Cinema Demand Function, Spare Times, Movie 

Quality.  
 
  
Production Management Model with Pure Approach in Iranian Cinema 
Gholamreza Goodarzi, Ph.D 
Morteza Shapouri 
 
The competition in the present world requires using all techniques, tools, and 

new pure ideas. In the second half of twentieth century, industrial producers of the 
world faced a new competitive environment which, using half of the capital and 
facilities required, offered products with better quality, more variety, and lower cost 
to the world market. One of these new techniques is called lean production. Lean 
production is in fact a systematic approach which attempts to remove the wastes and 
eliminate any extra process from the stage of preparing raw materials to production 
and sale. The present study, considering the production stages of a movie and 
comparing it with what happens in an industrial production line, intends to identify 
and discover wastes in the production stages of a movie. Analysis of the results 
through grounded theory methodology led to development of fifteen concepts and 
accordingly five main categories. These categories include three types of time waste, 
repetition, lack of coordination, and two infrastructural and cultural factors in the 
process of movie production.  

 
Keywords 
Production Management, Lean production, Iranian Cinema, Cinema wastes. 
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Investigation of Tehrani People Attendance in Cinema and 28th Fajr 
Movie Festival 

Mohammad Hossein Saei 
Leila Bagheri 
Mahdieh Ehsani 
 
Fajr Movie Festival, in the present situation of Iranian cinema, is the best 

opportunity for offering cultural, artistic, and even economic aspects of the movies 
produced during a year in Iran so that filmmakers can make a better cultural, artistic, 
..., communication. This festival is also an opportunity which provides a holistic 
evaluation of Iranian cinema as well as the activities of cinema authorities. Besides, 
it is a short opportunity which presents the whole movie production potential of Iran.  

In this respect, a survey was conducted through telephone interviews to people 
over 15 years old inhabiting in 22 districts of Tehran concurrent with Fajr festival in 
Bahman 1388 (February 2010). The telephone numbers of the home in 22 districts 
were selected randomly and the sample consisted of 1065 participants.  

The results revealed that the purpose of 42.9 percent of respondents who 
participated in this festival was "watching the movies which were not yet publicly 
displayed" and 40% of the participants believed that "there was no movie in this 
festival that was not permitted to public display or participation in the festival".  

40 – 49 years old Participants (58.3%) and 15-19 years old participants (37.1%) 
were most and least interested respondents in Iranian movies, respectively.  

86.3% respondents consider movie subject while 57.1% of them consider movie 
advertisements as the factors significantly contributing to the attractiveness of 
movies.  

People over 50 years (80.6%) more than others and people of 15 to 19 years old 
(22.7%) less than others stated that they had never gone to the cinema during last 
year. In other words, the frequency of cinema attendance decreases by the increase 
in age and vice versa.  

  
Keywords 
Cinema, Festival, Fajr Movie Festival. 
 
 
Investigation of the Factors Affecting Demand of Iranian Cinema 
Gholamreza Geraeinejad, Ph.D 
Manijeh Hajinejad, Ph.D 
Arezoo Bakhtiari 
 
This study intends to identify factors affecting on the demand of Iranian cinema 

movies. To this aim, a sample consisting of 192 cinema spectators was evaluated. 
The results of analyzing questionnaires through Kroskal Valice test indicted that 
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consider their own musts and must nots as the musts and must nots of people and 
regard their own believes as believes of people. Also, whenever they criticize each 
other's policies, call people to witness their claims and attack each other's policies 
reasoning that they are not congruent with people believes and values. Policy 
makers and administrators of both political discourses have never moved toward 
"cultural union" and have always taken "part" of Iranian society culture into 
consideration in their artistic-cultural planning. They have been far from "previous 
experiences", "society expedience" and "prudence", whereas the audiences of 
Iranian cinema have always welcomed a combination of religious values together 
with social – political values in the movies. 

 
Keywords 
 Values, Cultural Policy, Artistic Management, Government, Cinema, Discourse, 

Movie. 
 
 
Study on the Popularity Reasons of the Best-Seller Movie in Iranian 

Cinema Throughout History 
Seyyed Mojtaba Razavi Toosi, Ph.D. 
Mahdieh Ehsani 
 
Ekhrajiha movies, particularly the second one, experienced an unprecedented 

box office in the history of Iranian cinema. Based on the assumption that high sale 
rate is an indication of cinema audience satisfaction, understanding the reasons of 
this success can help Iranian cinema authorities for future policy making, 
investments, and activities.  

To this aim, a survey was conducted through telephone interviews to people over 
15 years old inhabiting in 22 districts of Tehran who had watched both Ekhrajiha 1 
and Ekhrajiha 2.   

This study shows that most respondents evaluate Ekhrajiha 2 good and Ekhrajiha 
1 better than Ekhrajiha 2. Also, most of the respondents consider Ekhrajiha as a 
comic movie rather than a movie on the holy defense (Defa-e-Moqaddas), and 
believe that ordinary people are more focused class in this movie. According to 
them, factors such as comic atmosphere of the movie, distinguished dialogues of the 
movie, correct and appropriate selection of the actors and their good performance, as 
well as broadcasting Ekhrajiha 1 on IRIB TV influenced popularity of Ekhrajiha 
2.They believe this movie showed that defending the homeland is not exclusive to a 
specific class and all Iranians become united at the time of any threat regardless of 
disagreements. They also argue that this movie resulted in a more positive attitude 
toward religious poeple.  

 
Keywords 
Comedy, Ekhrajiha, Holy Defense, Basiji.  
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permanent independent organization or an academy for the festival can open up a 
new horizon for Iranian Cinema. 

Most cinema experts of the country believe that getting award by a movie in the 
festival brings credit to the movie and its producers. This is even stronger in the case 
of young movie producers and actors or actresses and has a great effect on their 
popularity among people and cinema experts.  

Most interviewed experts evaluate the effect of Fajr movie festival on the credit 
and position of Iranian cinema at international level positive but trivial.  

From the viewpoint of cinema experts, the trend of festival during past 28 years 
has been growing and improving, although due rapid change of cinema authorirties 
in various years it was very different with many ups and downs. 

 
Keywords 
Cinema, Cinema Authorities and Experts, Fajr Movie Festival. 

 
  
Political Sociology of Iranian Cinema (Obligations of Iranian Cinema 

Policy-Makers in 70s and 80s) 
Azam Ravad Rad, Ph.D. 
Mostafa Asadzadeh 
 
Cinema, in the time of political confrontation between different parties, has 

always been the area of disputes and every party, according to its cultural viewpoint, 
has challenged the position of cinema at the time of its rival administration.  

What happens in today's political atmosphere in Iran is not the quarrel of two 
political parties; rather, confrontation of two ideologies or two political discourses 
challenging each other by defining two cultural systems; one based on guarding 
revolutionary, religious, and ethical values, and another supporting social and civil 
rights. In this paper, artistic management of Islamic Republic of Iran has been 
investigated through explaining cultural-artistic policies of the administrations in 
1370s (1990s) and 1380s (2000s).  

This article is the outcome of a study conducted on political sociology of Iranian 
cinema in 1370s (1990s) in which the cultural-artistic policies of the government in 
1370s (1990s) and 1380s (2000s) are investigated through content analysis and text 
analysis of movies selected by the government in Fajr movie festivals on the one 
hand, and the audience of Iranian cinema, on the other. In this study, the role of 
cultural policy makers and artistic managers in administering these policies are 
mentioned.  

The present study indicates that artistic policy makers and managers of the both 
discourses referred to as "traditional discourse" and "democratic discourse" in this 
paper, have always made cinema the stage of their discourses and resorted to 
"people" for justifying their policies. They, in policy making area in cinema sector, 
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Iranian Cinema in Competition with Video, Television, and Satellite  
Abdollah Bicharanlou 

 
In this paper, while reviewing the literature on the competition between various 

media, the results of some survey studies conducted in previous years on the 
consumption of media and cultural products in Iran are reviewed to analyze present 
competition between cinema and video, television, and satellite TV channels in 
which Iranian people are more inclined toward video, television, and satellite TV 
channels. The issue of competition between cinema and video, television, and 
satellite, has been investigated from two perspectives; the effect of technological 
changes and emergence of modern media technology on cinema and change in the 
recreational and entertainment habits of movie viewers. 

 
Keywords 
Media, Cinema, Television, Video, Satellite, Spare time.   
 
  
 Study on the Viewpoint of Cinema Experts and Authorities about Fajr 

Movie Festival  
Abdollah Bicharanlou 
Mohammad Hossein Saei 

 
The 28th Fajr International Movie Festival was held in the first half of Bahman 

(5-15) 1388 (February 2010). In this study, the viewpoints of 32 cinema experts and 
authorities (writer, director, producer, actor and actress, critic, composer, etc) are 
collected through specialized interviews. The interviews which were conducted in 
Bahman 12th and 13th 1388 in the festival hall (Milad Tower) had interesting 
results.  

After holding 28 festivals, cinema authorities consider the following advantages 
for Fajr Movie Festival: 

Creation of a competitive atmosphere for filmmakers and motivating other 
filmmakers to make higher quality movies; 

Identifying weaknesses of the movies and correcting them before public show; 
Identifying works and subjects more attractive to audiences and critics of Iranian 

cinema; 
An annual opportunity for interaction and exchanging views on the 

developments of Iranian cinema. 
Most cinema experts believe that although organizing festival and providing its 

expenses is done by the government, a realistic look confirms that organizing 
festival by government at present time can be beneficial; this is while presence of a 
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