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  :چكيده 
و بررسی داليل رفتن يا  ی کشور سال به باال ١۵از ذائقه سينمايی افراد برای آگاھی 

 ی که دارای سينما بوده اند ھاي فر از شھروندان استانن  ٢١١٧ با  نرفتن آن ھا به سينما
 )شماره تلفن ثابت خانوار اتفاقیا انتخاب توسط پرسشگران آموزش ديده و ب(مصاحبه تلفنی 

 .تايج به شرح ذيل می باشدبه عمل آمده است که اھم ن

اند يا خيلي وقت از آخرين باري كه درصد پاسخگويان يا اصالً سينما نرفته 65طور كلي  به
ها نفر آن 1134روند، كه سينما نمينفري  1377درصد يا  65از اين . اند گذشته استسينما رفته
. شوندناميده مي» بينندبدون رفتن به سينما فيلم مي«بيند كه اين افراد در اين تحقيق گروه فيلم مي

كه اين . كنندگان در اين تحقيق اصالً اهل فيلم ديدن نيستند نفر از كل مشاركت 243درصد يا  12
  .گيرندميجاي » بينندفيلم نمي«افراد نيز در گروه 

هاي ها، يكي از گزينهدرصد آن 44، يعني »روندبه سينما مي«تقريباً نيمي از گروهي كه 
» روندگروهي كه به سينما مي«درصد پاسخگويان  28.9. انتخاب فيلم، عالقه به موضوع آن است

فيلم از نظر اند، كارگردان عنوان كرده» بازي هنرپيشه مورد عالقه«را  يكي از داليل انتخاب فيلم
بيش از . هاي مهم در انتخاب فيلم استروند، يكي از مالكدرصد افرادي كه به سينما مي 19.5

نيمي از افرادي كه بدون سينما رفتن فيلم مي بينند فيلم را خاطر ميزان عالقه به موضوع آن 
ان آشنايان كنند و نسبت به كساني كه سينما مي روند اهميت كمتري به توصيه دوست انتخاب مي
اهميت . در زمينه مالك بودن بازي هنرپيشه ها تقريبا هر دو گروه نظر يكساني دارند. مي دهند

كارگردان، نقد فيلم و تبليغات هم براي افرادي كه به سينما نمي روند در مقايسه با افرادي كه به 
  . سينما مي روند در انتخاب فيلم، اهميت خيلي كمتري دارد

اند كه به درصد كساني كه به سينما مي روند، بيان كرده 47.7كه در جدول باال با توجه به اين
هاي خانوادگي عالقه زيادي درصد نيز به فيلم 43.6هاي كمدي و شاد عالقه بيشتري دارند و فيلم

هاي كمدي و به فيلم» بينندبدون رفتن به سينما فيلم مي«درصد افرادي كه  28.8دارند ولي فقط 
روند دو هاي كمدي و شاد در گروهي كه به سينما ميقه دارند يعني درصد عالقه به فيلمشاد عال

و افرادي كه اصال فيلم نمي بينند » بينندبدون رفتن به سينما فيلم مي«برابر درصد گروهي است كه 
  .به فيلم هاي خانوادگي و كمدي عالقه مند هستند



 

                  ي 

ولي متاهالن در مقايسه . شودسينما رفتن ديده نمي ها و مردها در فيلم ديدن وتفاوتي بين زن
ها در مقايسه با غيرشاغالن بيشتر شاغل. با مجردها كمتر به سينما مي روند و كمتر فيلم مي بييند

تواند به دليل كمبود وقت توان تحليل كرد كه سركار رفتن نميگونه ميو اين. روندبه سينما مي
عوض داليل ديگري مانند وضعيت اقتصادي بهتر و يا فشارهاي  در. سدي براي سينما رفتن باشد

ها در مقايسه اجتماعي نسبت به ارزش بودن سينما رفتن بين همكاران از داليل اين باشد كه شاغل
توان در رابطه بين فيلم ديدن و وضيعت اين موضوع را مي. روندبا غير شاغالن بيشتر به سينما مي

ها بينند بيشتر از شاغلهايي كه فيلم مينتيجه قبل، درصد غيرشاغل برخالف. اشتغال بهتر ديد
درصد كساني كه بدون  54. بينندها اصالً فيلم نميدرصد از غيرشاغل 10و افراد كمي يعني . است

ها در مقايسه با كه شاغلدهد دليل اينبينند غيرشاغل هستند، كه نشان ميسينما رفتن فيلم مي
روند، عالقه بيشتر به فيلم ديدن، نيست چرا كه با كنترل متغير ديدن ر سينما ميها بيشتغيرشاغل

  .بينندها فيلم ميها بيشتر از شاغلفيلم با وضعيت اشتغال ديديم كه غيرشاغل
رابطه قوی بين وجود  .رابطه فيلم ديدن و سينما رفتن با سن و تحصيالت معکوس است

درصد افرادی که تا به . يايی و سينما رفتن وجود داردکيفيت و کميت سينما در منطقه جغراف
حال سينما نرفته اند نشان می دھد که، در استان ھايی که صنعت سينما ضعيف است، افراد 

با کنترل متغير فيلم ديدن مشاھده می کنيم با اينکه بين . تمايل کمتری به سينما رفتن دارند
ثبتی وجود دارد يعنی استانھايی که امکانات سينما رفتن و وضعيت امکانات استان رابطه م

سينمايی بيشتری دارند افراد ھم تمايل بيشتری به سينما رفتن دارند، می بينيم که محل زندگی 
  .چندان ارتباطی با فيلم ديد شھروندان ندارد
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  مقدمه
ـا مصـرفي روش و سـبك در تغييراتي معاصر جوامع در فرھنگي -اجتماعي تحوالت ـان ھ ـه انس  مصرف و آورده وجود ب
ينما ز س ن از ني ر اي والت و تغيي ده مصون تح از. است نمان ـا آغ يطرة ب ون س دھا و تلويزي راع بع ايل اخت ي وس  الكترونيك

ـوع و ميـزان نوظھـور، ينمايي محصـوالت مصـرف ن ر س ازه مصرفي صورت ھاي و يافت تغيي راي را اي ت يلم ب  ھاي ف
ـاطي وسايل متنوع اَشكال توسعة و پيدايش وجود با اما. اسـت آورده ارمغـان به سينمايي ـف صـنايع و ارتب  سـرگرمي، مختل
ان سطح در سينما ھاي سالن شمار و سينمايي توليدات حجم گذشته، قرن طـي واره جھ ـه رو ھم ـزايش ب وده  اف ر و، استب  ب
  .داشـت خواھـد ادامـه ھمچنـان رونـد اين تخصصي، مراكز ھاي تخمين و ھا بررسي اساس

ی بود اقتصادی  علوم اصحاب مطالعة مورد ھای موضوع زمره در "مصرف" زمانی ه در ول ر ھای دھ احثی از اخي ه مب  ب
اعی مطالعات عرصه در چشمگيری جايگاه که رود می شمار دا فرھنگی و اجتم رده پي ده  اھميت.است ک ه مصرف فزاين  ب
  .کند می ايفا جوامع اجتماعی ساختارھای در و افراد روزمره زندگی در که است نقشی دليل

ديل بعدی چند واقعيتی به بيستم قرن  پايان در مصرف ه شد تب ار در ک اد کن زام و ابع انی ، اقتصادی ھای ال  و فرھنگی مع
ل" اساس بر ، باشد "نياز "بر مبتنی اينکه از بيش مدرن مصرف اساسا. دارد خود با بسياری اجتماعی ھای الزام . است "مي
  . اقتصادی تا دارد فرھنگی و اجتماعی جنبه بيشتر مصرف اصلی ھسته ، رو اين از

داد تماشاگران  اھش چشمگير تع در وضعيت فعلی سينمای ايران که بر اساس آمارھای فروش و شواھد موجود حکايت از ک
ينمايی در  ينما ،شناسايی سالن ھای سينما دارد  ، عالوه بر شناسايی عوامل موثر برتمايل تماشاگران به ديدن فيلم ھای س س

ه ساليق و ذائقه ھای مخاطب و توليد فيلم ھايی  د باعث جذب تماشاگران ب ه می توان تند ک ھمسو با آن از زمره عواملی ھس
ر ن ھن د -فيلم ھای سينمايی شود و چرخه اقتصادی اي ر نماي ال ت اير عوامل فع ار س ژوھش .صنعت را در کن ه پ واردی ک م

 .دحاضر سعی دارد آن را بررسی نماي
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  بيان مسئله
 سامان اين فرھنگی غناي بازگويی براي مؤثري رسانه المللی بين رويدادھاي و مجامع در اعتنا قابل موقعيتی با ايران سينماي

يش ايرانيان که است اي حوزه سازي فيلم ھنر. آيد می شمار به گذاران سرمايه ورود ھاي دريچه از يکی و اير از ب  حوزه س
ا خود ورابطه خود از روزآمد و جامع تعريفی به و کرده باز را تجدد کالف آن در اند توانسته ھا ان ب ند خارج جھ ه و برس  ب

د می نشان ،شواھد اين د وجو با.  اند ه شد تبديل جدي بازيگرانی به دليل ھمين ه دھن راً  ک راي تقاضا اخي ينما مصرف ب  و س
  .است يافته کاھش در ايران صنعت اين به سرمايه بازگشت ميزان نتيجه در

ينما مصرف براي تقاضا ميزان اخير ھاي سال طی که دھد می نشان آمار ران در س ه اي اھش شدت ب ه ک ان يافت  در است و ايراني
ار متعدد داليل به را خانوادگی رفتن سينما عادت روزانه ھای دغدغه و کار از خود اوقات فراغت د گذاشته کن ه و ان ين ب  ھم

دودی ايام در که است شده ھنر و فرھنگ اھالی داغ موضوع به تبديل است سالی چند سينماھا گيشه رونق  علت  سال، از مع
  . است نيافتنی دست رؤيای يک ديگر ھای فصل از خيلی در و شود می محقق آرزوی يک به تبديل

ی پيش حالت يک در دليل يک و ھزار به بنا فيلم يک ھرازگاھی است ممکن ه نشده بين ذاق ب ردم م د خوش م  ھای سالن و بياي
اق يک بايد رفتن سينما که است اين اما واقعيت  شود می استفاده "پديده" واژه از زمان اين در که شود پر سينما ا اتف  در و پوي
ا فيلم ميليونی ٧٠ جمعيت يک از قبولی قابل درصد که آنقدر  باشد جامعه مردم دربين رايج حال عين ه را ھ اق ب  و يکديگر اتف
  .کنند تماشا سينما پرده روی

ينماي نجات براي کارآمد ھاي سياست اتخاذ که است روشن ترتيب اين به ی س ی مل اتی اھميت نو دارد حي تلزم اي  شناسايی امرمس
   .است سينما مصرف براي کننده تسھيل عوامل و محدودکننده عوامل

د ؟  "از اين قبيل که ی دانستن پاسخ  سواالتنمايموجود س تياز وضع واقعی ريتصوبرای داشتن  چرا افراد به سينما نمی رون
فيلم می بينند؟ به چه نوع فيلم ھايی از طريق ساير رسانه ھا عالقمندی آنان به فيلم سينمايی تا چه حد است ؟ آيا غير از سينما 

د" ژانر"و  ؟ھستند )ايرانی يا خارجی(عالقمند ان کدامن ورد نظر آن ا چه حدم ردم را ت دگی م ينما در زن اثير س زان ت می  ؟ مي
  .الزم می باشد و مقدمات تمھيدات الزم برای برنامه ريزی ھای آينده خواھد بود "دانند؟ و انتظارات آنھا از سينما چيست؟
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  اهميت تحقيق
سينما در کنار تئاتر، امروز يکی از زبانھا و بيانھای گويای يک قوم، يک ملت يا گروه اجتماعی و فرھنگی خاص شده 

سينما می . نه ارتباطات  اجتماعی و فرھنگی بين ملت ھا را به نحو غير مستقيم انجام می دھداست به نحوی که اين رسا
تواند به عنوان يک رسانه ی فراملی به نزديک کردن ملتھا و تخفيف مجادالت بين المللی ياری رساند و باز می تواند 

ھای ديگر باشد در اقوام وملتھای يک قوم يا يک ملت گر آرزوھا و خاطرات و زنده کننده حساسيتتجلی
  ).۵٩: ١٣۶٧محمدی،(

ھمچنين با اختصاصی شدن سينما جھت گروھھای خاص اجتماعی مانند سينمای کارگری، سينمای چپ، سينمای 
  .سياسی گروھھای مختلف به ھم انتقال می يابد –شعارھا، آرمانھا و تمايالت اجتماعی ... آوارگان و

ترين مخاطبان سينما جوانند يعنی گروه اجتماعی دھد که عمدهورھای جھان نشان میآمارھای ارائه شده در عموم کش
سال، يک علت تمايل جوانان به سينما می تواند روحيه  گريز از واقعيت و جنبه ی روياپردازی جوانان باشد، به  ٢۴-١۴

تواند از ھرمانانه و ھيجان انگيز میاين معنی که جوان با لذت بصری و نشئه فرورفتن در رويا با داستانی غير عادی، ق
ھايی ھستند با ھايی که می توانند اين نيازھا را بر آورده سازند، فيلمفيلم. کسالت و يکنواختی زندگی روزمره فرار کند

گويند تا عقل او علت ديگر می تواند تمايل ماجرايی اعجاب انگيز و پر ھيجان که اکثر آنان با قوه خيال جوان سخن می
 -وان به نيک بختی و خوش سرانجامی باشد و علت سوم ميل به خشونت در جوانان است که با سينمای حادثه ای ج

  . ھيجانی تا حدودی اين ميل ارضا می شود
اين داليل موجب گرايش جوانان به سينما شده است و از آن جھت که جوانان استخوان بندی اصلی يک جامعه را 

اين فراگيری سينما در اين قشر سطح تأثير سينما بر کيفيت روابط اجتماعی و . عه بسيار موثرندتشکيل داده و درآينده جام
سينما چه بسيار پيوندھا را که از ھم می گسلد، پيوندھای محکم را سست می کند، يا پيوندھای سست را . خانوادگی است

تواند نقش ھای خاص اجتماعی را تاکيد کند سينما می ھمچنين . ای را در جھان پديد می آوردمحکم می نمايد پيوندھای تازه
  ).۶٠: ١٣۶٧محمدی،(يا زير سئوال ببرد و يا در ذھنيت ھا نسبت به روابط اجتماعی تأثير گذاری کند 

ر عالوه .است يکشور ھر فرھنگی رشد نمادھاي از يکی سينماھمچنين  ن گستردگی آن، ب  کشورھا از بسياري در صنعت اي

أثير اقتصادي رشد و ناخالص داخلی درتوليد سينما، که است شده باعث ه .باشد داشته مھمی ت ار لحاظ ب ادي آث ن و م وي اي  معن

ی بر عالوه صنعت، اين .است مھم بسيار جھانی، و داخلی بازارھاي در آن جايگاه شناخت صنعت، تقيم اشتغال زاي ام در مس  تم

ا، د، از اعم بخش ھ ع، تولي ايش و توزي الن، نم انه عرصۀ در س ا رس يما، و صدا( ھ ز )...مطبوعات، س ی ني  و اشتغال زاي
ديل صنعتی سودآور به ايران سينماي که يافت خواھد واقعيت زمانی توقع اين .می کند درآمدزايی غيرمستقيم ابراين، .شود تب  بن

 شناخت راھگشاي تواند می است، شده توجه آن به علمی درتحقيقات به ندرت تاکنون که ايران، در سينما صنعت مقولۀ شناخت
ا آن از خروج راھکارھاي و شناسايی محدوديت ھا، و کاستی ھا آن، طريق از و باشد وتقاضا عرضه بر مؤثر عوامل ه ھ  ارائ

ان، از مقطعی ھيچ در تاکنون، تولد بدو از سينما صنعت تکاملی سير .شود ار در زم ه کن وآوري ھم ـی ھاي ن ري، و علم  ھن
دون توانه ب اي پش ان اقتصادي، ھ ذير امک وده پ اريخ. است نب ينما، ت ه س ان خوبی ب د نش ـه ميدھ ـان در ک د جري ل و رش  تکام

ازه، ھاي نوآوري به توجه با پيشرفت، از مرحله ھر شگفت صنعت و ھنر اين تدريجی ه ت ـز گزافی ھاي ھزين  دربرداشته ني
ن ديگر، عامل ھر از بيش اما. است ه است تماشاگر اي ه سرمايه برگشت در ک ينما صنعت ب ـد می س ـربخش توان ـد اث . باش

 انسـانی و مـالی منـابع آشـفتگی و گـردد برنمـی سينما توليدکنندگان به الزم سرمايه سينما، تماشاگران تعداد کاھش با بنابراين،
تصويری دقيق از وضعيت موجود سينمای کشور از منظر شھروندان  و آشنايی با  .کند می مواجه بحران با را سينما صنعت

ايی است ذائقه سينمايی آنان و انتظاراتی که از سينما دارند  و  بررسی علل کاھش استقبال آنھا از سينما از جمله ضرورت ھ
  . د بودکه به حيات سينمای کشور کمک کرده و نقشه راھی برای رسيدن به وضعيت مطلوب خواھ
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  اهداف تحقيق
  :در اين پيمايش سه گروه مد نظر ھستند که عبارتند از

  :اھداف مورد نظر در ارتباط با اين گروه عبارتند از. کسانی که به سينما می روند-الف

  پی بردن به تعداد دفعاتی که در سال به سينما می روند-١

 آگاھی از فيلم ھای مورد عالقه آنان-٢

 پی بردن به نحوه انتخاب فيلم -٣

  سينما مصرف برايی افراد آگاھی از نظرات آنان در مورد کاھش تقاضا-۴

  

ا ھستند  کسانی -ب ورد نظر  .که به سينما نمی روند ولی عالقمند به ديدن فيلم سينمايی از طريق ساير رسانه ھ اھداف م
  :در ارتباط با اين گروه عبارتند از

 مورد عالقه آنان آگاھی از فيلم ھای--١

  پی بردن به نحوه انتخاب فيلم-٢

  ...)ماھواره -اينترنت-تلويزيون–سی دی (آگاھی از طرقی که فيلم می بينند -٣

  

اھداف مورد نظر در ارتباط با اين گروه . که سينما نمی روند و تمايلی ھم به ديدن فيلم سينمايی ندارند کسانیگروه سوم  -ج
  :عبارتند از

 داليل سينما نرفتن آنانپی بردن به  -١
 آگاھی از نحوه سپری شدن اوقات فراغت آنان -٢
 آگاھی از انتظارات و نظرات آنان از سينما -٣
 

 نظري چارچوب
براين . رسانه جمعی، رسانه ای است که در زمان واحد پيام ھای يکسان را برای تعداد زيادی از افراد ارسال می کند

. آنھاست" نھادی بودن"وسينما رسانه ھای جمعی ھستند مھم ترين ويژگی اين رسانه اساس مطبوعات، راديو، تلويزيون، 
ھای مخاطب  تھيه و ارسال می به اين معنا که  پيام  درون يک  نظام  منسجم ارتباطی و با  ھدف اثر گذاری برآگاھی

اطالع رسانی و آموزشی  در ھر يک از رسانه ھای فوق مجموعه ای از کارکردھای تفريحی و سرگرم کنندگی،. شود
  . است

سينما در عمل بيش . درھريک از رسانه ھا به تناسب ماھيت رسانه يکی از اين کارکردھا اھميت بيشتری پيدا می کند
از ھر چيزی با کارکرد تفريحی و سرگرم کنندگی شناخته شده است اگر چه به دليل رسانه گروھی بودن، ساير 

  . )۶۴: ١٣٨٢،راودراد(و بيش عھده دار استکارکردھای رسانه ای را نيز کم 
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در زمانی که  اطی جھانمھمترين پديده ارتب ری خود خصوصياتی دارد که آن را بهبص سينما به دليل قابليت سمعی و 
فھم فرامليتی   قابليت درک واھم اين خصوصيات عبارتست از جذابيت، . باطات می ناميم تبديل  کرده  استعصر ارت

  ). ٧٩: ١٣۶٠،کاذبيه(

يگانه ھدف ھر زبان  بيان موضوع مورد نظر . اصوال ً وسيله بيان داستان و انتقال اطالعات به تماشاگر سينما نام دارد
ولی زبان خود به تنھايی کافی نيست . دورسبک، وزن و زيبايی نظام کالم خصوصياتی ھستند که ھنرمند بدست می آ. است
زبان سينما را نبايد فقط بر اساس ارزشھای ھنری يا زيبا . شود قرار داردیدر ھر حال در خدمت آنچه که گفته م و

ھدف نھايی  .زبان سينما ھدف نھايی نيست. شناسانه اش قضاوت کرد بلکه بايد ديد چه خدمتی به داستان انجام می دھد
انه بازی شود بلکه آنست  که بھترين نحوه استفاده از زبان سينما آن نيست که با وسايل سينمايی ھنرمند. داستان  است

  .داردزيبايی زبان سينما در انجام کامل وظيفه ای است که بر عھده .  محتوا يا داستان را به بھترين نحو ممکن بازگو کرد

  احساس واقعيت در سينما
ه چنان ک مسأله احساس واقعيت در سينماست، يکی از مھمترين مسائل در ميان مسائل بی شمار نظريه سينمايی،

اين  و تقريبأ واقعی ھستيمکه گويی شاھد يک منظره  می انگيزد ن را تجربه می کند فيلم چنان احساسی در ما براتماشاگر
فيلم در  .می کند "فيگوراتيو" يا نقاشی نمايشنامه، از يک رمان، بھتر چنان که آلبرت الفای خاطرنشان کرده است را، کار

- خود جوش حس باوربيننده را برمی انگيزد فيلم به طور .دريافتی پديد می آورد بيننده يک مکانيزم مشارکت عاطفی و
ھا با ما به فيلم .مطلق بسيار باورپذيرند ھا حتی به طورگاه گاه فيلم ھنرھا و اما نيرومندتر از ساير البته نه به طور کامل،

کنند که يک به راحتی از گزاره ای استفاده می آنھا ".چنين است" با استفاده از استدالل زبان سنديت واقعی سخن می گويند،
ھمچنين ازگزاره ھايی که راحت با ھمان ارزش ظاھريشان پذيرفته می  خبری تلقی می کرد و زبان شناس آن را کامالً 

  .شوند
 با خود،" احساس واقعيت" فيلم با .است و تا حدود زيادی باورکردنی است يک حالت فيلميک داريم که حالت حضور

می دانيم که  .رمانھا توان جلب توده ھای مردم را دارد بيش از تازه ترين نمايشنامه ھا و حواس، چيرگی مستقيمش بر
  ).  ٢٨: ١٣٧۶کرستين متز،( به اين توده گير بودن ھنر سينما اھميت زيادی می داد"آندره بازن"

پل بزند،يا به ھر حال تا حدود زيادی اين کار  روی شکاف ميان ھنر واقعی و مخاطب عام دليل اينکه سينما می تواند 
 حرف بزنند، )يا کسانی که می توانند دوستشان باشند(نه تنھا با دوستان خود  اينکه فيلمسازان قادرند با ديگران، را بکند و

سينما را ھای سالن نزديکی نيرومندی برخوردار است که توده ھای مردم را جذب و اين است که فيلم از جذابيت حضور و
ً دارای اھميت زيبايی شناختی زيادی است، که به احساس واقعيت در سينما ارتباط دارد، اين پديده، .پر می کند اما  طبعا

  .چيز روان شناختی است ھر بنيان آن پيش از
محصول ھر يک از تکنيک ھای بازنمايی  -ضعف متغير، چرا که درجات گوناگون دارد  با شدت و -احساس واقعيت  

ک يا خود ادراک آن شیء می توان آن را با بررسی شیء مورد ادرا. ای دو وجھی استموجود که باشد، ھمواره پديده 
يا بيشتری سرنخ واقعيت  اصلی شباھت دارد حاوی تعداد کمتر کمتر يا بيشتر به شیيک سو بازتوليد،  از .توضيح داد

واقعيت  است به شيئی که درک می کند، سازماندھی قوه ادراک کمتر يا بيشتر قادر از سوی ديگر، قابليت حياتی و. است
  .    عامل يک واکنش دوسويه ھميشگی درجريان است بين اين دو ).آن را واقعی سازد(ببخشد 

خود  اين امر به نوبه ادراک در بيننده می شود و مشارکت عاطفی و ی واقعيت باعث انگيزش پديدهپذيرباور باز توليد 
  ).  ٣٠: ١٣٧۶کرستين متز،( واقعيت بيشتری به نسخه ی بدل واقعيت می بخشد

 مندی رضايت و استفاده ی نظريه

ه است ھايی نظريه ترين مھم از يکی مندی رضايت و استفاده ی نظريه ان وجود تصور ک انه مخاطب ه را منفعل ای رس  چالش ب

ه را خاصی مندی رضايت تا کنند می استفاده ای رسانه محتوای از مخاطبان که گويد می نظريه اين .است کشيده د دست ب  بياورن

وان به بنابراين، .پردازند می يکديگر با رقابت به مختلف ھای رسانه نياز، اين تأمين برای .دارند نياز آن به که ال، عن  در اگر مث
 ديگری فرد است يا ممکن کنند و می مشاھده را خبری ھای برنامه تر بيش باشند، داشته نياز اطالعات به مخاطبان خاص زمانی

 نياز .است سازگار بودن مند قدرت به او نياز با زيرا باشد خشن که کند انتخاب نوعی از را خود ی عالقه مورد تلويزيونی سلایر

 می  رنگ و شکل نيز ای رسانه محتوای تفسير به چنين ھم که شود می منجر خاص محتوايی و رسانه انواع انتخاب به فقط نه ھا
  .بخشند
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زی ی کننده مصرف ساده شکلی به ھا آن .کند می فرض فعال را مخاطبان مندی رضايت و استفاده رويکرد تند ھرچي ه نيس  در ک
 .شود می پيشنھاد ای رسانه ھای سازمان سوی از که زنند می انتخاب به دست محتوايی ميان از ھا آن .گيرد می قرار اختيارشان

ن .باشد ھا آن ھای نياز با متناسب که کنند می انتخاب را چيزھايی ھا، موسيقی و ھا روزنامه ھا، برنامه ی ھمه ميان از ھا آن  اي

ل ھای نسل که حالی در کنند می چه ھا رسانه با مردم که است موضوع اين دنبال به تر بيش نظريه ر قب ه ت انه ھای نظري ه رس  ب
  کنند؟ می چه مردم با ھا رسانه بودکه پرسش اين به پاسخ دنبال

ه ه ی نظري وده ی جامع يش ای ت ر ب ته از ت اره ای پنداش ت ی درب ار طبيع ر رفت اس بش ده اقتب ا ش ت ت اھده اس  ی مش
ی ی و پژوھش ن. تجرب ه اي ی روان در نظري ار شناس ی رفت ده گراي ی خوان ود م د  و ش تمعتق ه اس ار ک ر رفت  بش
خی ه پاس رک ب ای مح ان ھ ت جھ ن. اس ه اي وری نظري اص تص اره خ انه ی درب أثير رس ر ت دگی ب ار و زن ی رفت  آدم

ت را رده تقوي ت ک ن در. اس ه اي أثير نظري انه ت تقيم رس ی و مس ه ب ام ب ر ابھ ی نظ ردی م د، رويک ه رس اه ک ا گ  ب
ب  ه«برچس ادويی ی گلول ا » ج وزن « ي ی س ی ؛ » تزريق ت معرف ده اس ن در. ش رد اي م رويک تگی ھ تقيم بس  و مس

  .دارد وجود رفتارشان و شنوند يا می بينند می آدميان که چه آن ميان ای واسطه بی

ه ه ی نظري وده ی جامع ورش و ای ت اره تص راد ی درب ده، اف رد درمان ل و منف ه منفع راه ب رک  ھم دل مح خ -م  پاس
ی روان ه شناس ن ب ه اي ری نتيج ر گي ی منج ود م ه ش ی ک وان م ق از ت ام طري ای پي انه- ھ ای رس امالً  ھ درت ک د ق ه من  ب
  .کرد کنترل و کاری دست را مردم رفتار و عقايد سھولت و آسانی

ه در ه ی ميان فلد ١٩۵٠ ی دھ ا الزارس ع ب دی جم ای داده بن ترده ھ ه ای گس ارانش او ک د وھمک رده تولي د ک  بودن
ين ه چن ری نتيج رد گي ه ک انه ک ا رس ه ھ درت ب در آن ن درت ق د ق تندکه من ا ھس ان آن ت بب زم رس س ا و ت د ي ی امي  م
د ل. ش ژوھش درمقاب ران پ ه گ د دريافت ه بودن ردم ک ی راه م ای ب ماری ھ رای ش ت ب ر در مقاوم وذ براب انه نف ا رس  ھ

د رش و دارن ان نگ اس ھايش ياری براس ر بس ای ازمتغي ب ھ د رقي انواده، مانن تان خ ت و دوس ای جماع ذھبی ھ کل م  ش
  .گيرد می

فلد ارانش الزارس ه و ھمک د ی نظري ود جدي ام را خ ذاری ن د گ ا نکردن روزه ام ه ام ه ب ه ی مجموع ايی نظري ه  ھ ک
فلد ان الزارس راھم را آن بني رده ف ت  ک ه« اس أثيرات نظري دود ت ه»  مح ی گفت ود م داد در. ش ين امت ير ھم ری  س نظ
  .شود می مطرح نيز ھا رسانه از مندی رضايت و استفاده ی نظريه که است ارتباطات

تفاده رويکرد در موجود مختلف ھای نظريه از استفاده بنای سنگ دی رضايت و اس ه من واع طبق دی ان زه بن ا انگي  نيازھای و ھ

ا و رسانه به مراجعه برای مخاطبان وايی ي رای .است خاص محت ين ب ار اول د" ب ار "رايت چارلز"و "السول ھارول ارکرد چھ  ک

انی، اطالع شامل که کردند معرفی را ھا رسانه اصلی راث فرھنگی، حفظ رس ارکرد سرگرمی، مي ر نظارت ک  نقش( محيط ب

ا ارشادی نقش( محيط واکنش به در اجتماعی بستگی ھم ايجاد ؛)خبری ايی ي ال ؛)راھنم راث انتق  و )آموزشی نقش( فرھنگی مي
  . ) ٨٣: ١٣٨۵: کوائيل مک( بود فراغت اوقات کردن پر و سرگرمی

  :کرده اند جمع بندی اين گونه را مندی رضايت و استفاده ی نظريه اصلی رئوس نيز ) ١٣٨٩ ( "تانکارد "و "سورين "

  .ھدف وی است به معطوف ، مخاطب توسط رسانه از استفاده و است گر گزينش و فعال مخاطب-١

  .کنند استفاده بسيارمتفاوت اھداف برای مشابه، و سان يک جمعی ارتباط ھای پيام از توانند می مختلف افراد-٢

  .باشد ھا انگيزه و اين نيازھا با مرتبط يا و مخاطبان ھای انگيزه و نيازھا به وابسته تواند می ارتباطی ھای پيام اثرات-٣

  .کنند می رقابت نيازھا ارضای منابع ديگر با ھا رسانه-۴

د مخاطب آورد، می رسانه فراھم يک که باشد ھايی مندی رضايت مشابه مخاطب، يک مطلوب ھای مندی رضايت اگر-۵  باي
  ) . ۴٣٨: ١٣٨٩ تانکارد و سورين(. دھد نشان آن با ی مجدد مواجھه برای بيشتری اشتياق و رسانه آن برای بيشتری تمايل

 عقاليی گزينش نظريه
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د، می نشان سينما درباره گرفته صورت تحقيقات ينما مصرف دھ ی س ه عمل ه است ارادي و آگاھان ا مصرف ک ده ب  محاسبه کنن

 نظريه اين طبق.سازد می رھنمون "عقاليی گزينش "نظريه به را ما مطلب اين .ورزد می مبادرت عمل اين به آن ھزينه و پاداش

اط و نھی و امر ،معنی، ھدف اعتقاد، ارزش، که ھستند فاعالنی ھم آدميان و است آدميان افعال حاصل اجتماعی ھاي پديده"  احتي

ه مسبوق شان فعل که  قاصدند و آگاه مخلوقاتی آدميان ديگر، عبارت به .کند می حکومت شان افعال بر ترديد و ل ب  سنجش و دلي

 ) ۶۴: 1373 ليتل،"(دھد می قرار اصل را افراد معتقدات و اغراض عاقالنه، گزينش نظريه .است عاقالنه

ه دارد، ساختارھا و ھنجارھا از ناشی ھاي محدوديت و ھا الزام از که اساس درکی بر خود، ھدف به رسيدن براي گر کنش  ھزين

اگون ھاي شيوه پاداش و رد نظرمی در را عمل گون ين از و گي ا آن ب م ھ ه ک رين ھزين دترين و ت زينش را شيوه مفي د می گ  .نماي

ا شيوه اين با رابطه در ھا نگرش و باورھا گيري با شکل  ھمراه عمل گوناگون ھاي شيوه ارزيابی ثالً  .است ھ ردي م ا ف  ھدف ب

ه رفتن تلويزيون، تماشاي نظير  تفريح ھاي مختلف شيوه منفی و مثبت ھاي جنبه تفريح، ارك، ب تن و ورزش پ ه رف ينما ب ا را س  ب
 .گزيند برمی را شيوه بھترين نظرخود، از سپس و کند می مقايسه ھم

 خصلت محاسبه داراي را آدميان اند، داده قرار بررسی مورد را کننده مصرف رضايت و رفتار بازاريابی، حوزه در که کسانی

رد اشاره "مينور" و "موون "به توان می انديشمندان اين جمله از .دانند می انتخاب در اختيار و گري ا آن .ک راي ھ ار ب ين رفت  تبي

اد ،)ايده و خدمات کاال، انواع کنندگان مصرف شامل( کننده مصرف د اعتق ه دارن زه " ک زينش، در " مصرف انگي ه گ ر مرحل  اث

ثالً  .می کند تعيين را ھا آن تعداد و عمل ھاي شيوه که است مصرف انگيزه دارد؛ اي کننده تعيين زه مصرف م ينما انگي  ممکن س

ً  است  سرگرمی سينما مصرف است انگيزه ممکن .شود می محسوب آن فرد به منحصر پاسخ سينما که باشد سينما به عالقه صرفا

ه آن ممکن ھاي پاسخ از يکی تنھا سينما که باشد د می حساب ب ه و آي ايی گزين د ھ ون، مانن ديو، تلويزي د می ...و گردش وي  توانن

  ).1382:١٩۴ مينور، و موون(بگيرند را آن جاي و شده سينما جانشين

  سبک زندگی و سينما

ا شامل " زندگی روزمره"يا به نحو دقيق تر الگوھا و شيوه ھای» شيوه زندگی«سبک زندگی را  ه تنھ ه ن د، ک رده ان تعريف ک
الگوھای فردی مطلوب از زندگی، بلکه شامل تمام عادات و روش ھايی که فرد يا اعضای يک گروه به آنھا خو کرده يا عمال 

د الگوھای .با آنھا سر و کار دارد ، می شود ايی مانن ز ھ ام چي ه محدود نمی شود و تم ه و اثاثي بنا بر اين سبک زندگی به خان
ابط اجتماعی ،سرگرمی ،مصرف و لباس را در برمی گيرد و نگرش ھا ، ارزش ھا و جھان بينی فرد و گروھی که عضو رو

  .آن است را منعکس می کند

ا  ه ب ره است ک دگی روزم راد در زن سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ھا ،ارزش ھا و شيوه ھای رفتار و سليقه ھای اف
ردم  مبه کمک سبک زندگی است که ما می تواني. ی از اين ارزش ھا و رفتار ھا رسيدمطالعه آن می توان به دريافت آنچه را م

  .انجام می دھند ،چرايی آن و معنايی که برای آنھا و ديگران دارد ، را درک کنيم

امعه سنتی از آن ياد می شود قريب دو قرن  پيش وارد ج" مدرنيته"دستاوردھای فکری و تکنيکی تمدن غرب که تحت عنوان 
ايی را  ه برجای گذاشت و چالش ھ ه نھادھای جامع ر کلي اثيراتی را ب دا ت ايران با سبک زندگی خاص خود  شد و از ھمان ابت

  .موجب شد که تا به امروز ھمچنان ادامه دارد

نتِی سياسی، اقتصادی و فرھنگی ب ه بافت س ا ب ی اعتن ه ورود مدرنيته به ايران متکی بر روايتی غرب محور و ب ود و جامع
ه  ايرانی را با چالش ھا و کشمکش ھای متعددی رو به رو کرد ه ای ک دگی ھای به گون ی و سبک زن ويتی، فراغت الگوھای ھ

  .را دستخوش تغيير کردمختلف آنان، در نظام ھای اخالقی، ھنجاری و ارزشی 

يد  ران رس ه اي ا، ب داع در اروپ ادی پس از اب دان زي ه چن ه فاصله ن ينما ب ن . س درن و اي ای م تاورد دني ه دس ور ک ده نوظھ پدي
تکنولوژيک غرب و برآمده از فرھنگ مغرب زمين بود ، به سرزمين و فرھنگی وارد شده بود که آمادگی چندانی برای جذب 
د وگروھی از اقشار  آن نداشت  و به ھمين دليل از ھمان آغاز ،ناسازگاری ھايی بين اين پديده مدرن و جامعه سنتی بوجود آم

  .نتی اصوال سينما را پديده ای ناپسند شمردند و از اساس با آن مخالفت کردندس

  پيشينه تحقيق
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ه آن  ينما مثبت نيست و روی خوشی ب ه س ان ب ذھبی سنتی  ھمچن راد م ھمچنان که برخی از تحقيقات نشان می دھد نگرش اف
ينما، از مشھد مردم استفاده بر مؤثر عوامل بررسی با ١٣٨٠ سال در آبادي زين مرتضی .نشان نمی دھند  کسانی داد نشان س

شرفی ، (است سايرين از بيشتر متدين افراد بين در سينما به منفی نگرش و دارند سينما به منفی نگرش روند، نمی سينما به که
١٣٨٧(. 

به خصوص  در (فتن از اين حيث می توان گفت بخشی از افراد جامعه که نگرش سنتی به دين دارند چندان تمايلی به سينما ر
  .از خود نشان نمی دھند) شھرستان ھا

  داليل موفقيت فيلم ھا

يلم دليل چند به مردم پژوھشگران، از برخی ديگر اعتقاد به ا ف د تماش ا .می کنن يلم ھ د شکلی می ف زاري و سرگرمی از توانن  اب

رين از يکی سينما، به رفتن .باشند دنياي خيالی به رفتن و روزمره زندگی يکنواختی از شدن رھا براي ه ھاي مھمت ذران گزين  گ

ه سياستگذاران است کنونی جوامع در فراغت اوقات ا عمومی فرھنگ بخش ک ا ب ه اتک واع ب ام و ان انونی سازوکارھاي اقس  و ق
 و سالم بر عالوه جمعی و ميدانی،گروھی فراغت اوقات گذران که چرا ھستند، آن تقويت و تشويق پی در اثرگذار ديگرابزارھاي

دين، بيشتر نزديکی و تعامل تفکر، انديشی، ھم گروھی، و فردي نشاط بودن، سالمت تان، نزديکان، وال ی دوس شرکت  ديگر حت
 و روانی بسياري تنشھاي رفع يا پيشگيري در آن نقش اين بر افزون .دارد دنبال به را جمعی شوق و شور نشاط و اين در کنندگان

د و نظر اتفاق مورد جامعه افراد کارايی ارتقاي نيز انه وپژوھشگران صاحبنظران تأيي ه  اي رس رار شناسی جامع ه ق  است گرفت
  ). 1386:۵ آزما،(

اريخی فرھنگ ھا، ديگر درباره را چيزھايی ما به که باشند، آموزشی فيلم ھا ممکن است اعی موضوعات و دوره ھاي  ت  اجتم
ا. بتپد سريعتر ما قلب شوند باعث و باشند ھيجان انگيز است ممکن می آموزند سياسی راي است ممکن فيلم ھ ا ب ه دسترسی م  ب
 يا ببرند تعالی سمت به را بيندازند،ما گريه به يا بخندانند را ما می توانند آنھا .کنند فراھم را ديگر جغرافيايی ومکان ھاي زبان ھا
 برانگيخته گوناگون زمان ھاي در متفاوتی نيازھاي و ھاخواسته  ًبا معموال مصرف کنندگان فيلم ھا.شوند ما روحی تلطيف باعث

  .نيست يکسان تماشاگران ھمه براي فيلم مصرف الگوي رو اين می شوند از

ا می کشانند سينماھا به را مخاطبان فيلم ھا از بسياري که ھستند فيلم موفقيت در مھم عوامل از يکی مشھور ستاره ھاي ا ي  را آنھ
انند؛ اين پخش کنندة تلويزيونی شبکه ھاي پاي ا می نش ايی فيلم ھ تاره ھ ه س دريج ک ه ت ان، طول در و ب ا زم اي ب ايی ايف  نقش ھ

  ) . 1389:١٣ بيچرانلو، .(کنند  می پيدا صنعت اين را در خود جاي ، خاص

ر قابليت ھاي از يکی م نظي ينما، ک درت س داري ق ذات پن ا ھم ه شخصيت ھاي ب يلم ھاست ک زان چه ھر ف  باشد، بيشتر آن مي
ه تماشاگر وجود از عميقتري اليه ھاي روانی و بود خواھد بيشتر تماشاگر در فيلم اثرگذاري د در تصرف ب ه می آي  از بخشی ک

 بازيگران که است شده ھاليوود،مشاھده فيلم ھاي در ھمواره. سينماست ستارگان ويژگی ھاي از ناشی قابليت ھمذات پنداري اين
ازي با چه و مثبت نقشھاي در چه تواناتر، ذار ب ل اثرگ ت، نقش ھاي درمقاب درت مثب داري ق ذات پن ان ھم ا مخاطب  شخصيتھاي ب

  ) ۶ 138:١١۶کينگ،(اند  ساخته را سفيد فيلم ھا و مثبت

ه مطرح اند گوناگون سينمايی ژانرھاي جھان، سينماي در. است  ژانر فيلم فروش در تأثيرگذار عوامل از ديگر يکی  يک ھر ک

  ). 1376،۴١ نيا، طالب( .دارند را خود خاص وعالقه مندان مخاطبان

ه در ايران می شود را می توان  فيلم باالي بسيار فروش باعث نظران ديد صاحب از که داليل به طور خالصه برخی  اين گون

 ) ١٣٨٩طوسی و احسانی ،( :کرد خالصه 

 اكران مناسب زمان -1

 شهرستانها و تهران سينماهاي در همزمان اكران -2

 .باشند فيلم عامل فروش ميتوانند تنهايي به كدام هر كه محبوبي و سرشناس بازيگران از استفاده -3

 فيلم ها ساير با مقايسه در آن غيرمجاز فروش با جدي مبارزة- -4
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 ها رسانه و مطبوعات زياد بسيار توجه- -5

 تلويزيون در به ويژه گسترده تبليغات - -6

  اثر فرم و مضمون در نوآوري- -7

ينماي تقاضاي در مؤثر جامع تر  می توان عواملبا نگاھی  ران را  س ر اي ل غيراقتصادي اقتصادي عوامل عالوه ب ه عل م  ب ھ
ه اشاره کرد د ک ارت ان ی ترکيب تأھل، تحصيالت،وضعيت جنس، سن، از عب انوار، جمعيت تغال، وضعيت خ وع اش ت، ن  فعالي
زان و قيمت فراغت، اوقات ساعت سينما، سالنھاي پراکندگی و تعداد سينما، کيفيت تورم، بليت، قيمت طبقۀ اجتماعی، درآمد،  مي

تفاده ميزان ، CDو  DVDاز  ميزان استفاده تلويزيونی، برنامه ھاي( جانشين کاالھاي از استفاده ه از اس ه اي ھاي برنام  و رايان
ا، موزه ھا، گالري، موسيقی، تئاتر،(، ساير تفريحات ) ، ....و ماھواره اينترنت، اب، نمايشگاه ھ  ، .... )و ورزش، مجالت، کت

انوار، قيمت مصرفی سبد در سينما ھای قاچاق ، سھم CDبه  آسان دسترسی و کپی رايت قانون نبود ينما، مکمل کاالھاي خ  س
ت يلم، کيفي ازيگران حضور ف ھور، ب ارگردان حضور مش امی و ک ھور، ن يلم موضوع مش ارت و ف وژه، پرداخت در جس  س

 تناسب گروھھا، و سطوح ھمۀ براي فيلم ساخت به بی توجھی ذيربط، مسئوالن سياستگذاريھاي ،) سانسور( فرھنگی معضالت
اي موضوعات نداشتن تنوع و ه فيلمھ ايش ب ران شده، گذاشته نم ه اک ع ب ا،اکران موق يلم ھ يلم ھاي نکردن ف ه ف  خارجی، روز ب

اکم جو فيلم، اکران زمان فيلم، اکران مدت کشور، سياسی وشرايط اجتماعی امنيت تبليغات، بصري، فنون و فناوري اعی ح  اجتم
 )١٣٨٩گرايی نژاد ،.(سينما به روزھاي رفتن سينما و  به رفتن ساعت سينما، سالن ھاي در جنبی تفريحی امکانات سينما، بر

  مباحث نظري استنتاج از
 به را خاصی مندی رضايت تا کنند می استفاده ای رسانه محتوای از بررسی  نظريه ھای مختلف نشان می دھد مخاطبان

 رويکرد. می پردازند ديگر يک با رقابت به مختلف رسانه ھای اين نياز، تأمين برای. دارند نياز آن به که بياورند دست
 ی کننده ساده مصرف شکلی کند و بر اين باور است که مخاطبان به می فرض فعال را مخاطبان مندی، رضايت و استفاده

 ھای سازمان سوی از که زنند می به انتخاب دست محتوايی ميان از ھا آن. گيرد می قرار اختيارشان در که نيستند ھرچيزی
  :اين نيازھا شامل .باشد نيازشان با متناسب که کنند می انتخاب را چيزھايی و شود می پيشنھاد ای رسانه

  )آن ونظاير ھا زيبايی تجربه  ام، سليقه باالبردن خودم، شناخت ( خود درک به نياز -١

  )غيره روزمره و زندگی واقعيات از فرار برای وقت، کشتن برای( خود با برخورد از کاستن به نياز -٢

  )خانواده با وقت گذران برای( خانواده با ارتباط به بخشيدن قدرت به نياز -٣

  )با دوستان وقت گذران برای دوستان، بحث در شرکت برای( دوستان با ارتباط تحکيم به نياز -۴

  جامعه درک اطالعات، شناخت، تحکيم به نياز-۵

  سنن و فرھنگ ی زمينه در تجربه افزايش به نياز-۶

  ديگران درک و اطالعات شناخت، افزايش به نياز-٧

 توليد را ای رسانه محصوالت مخاطبان نيازھای از چھار دسته برای ھا رسانه که گفت توان می ھای نياز انواع بندی جمع با
  :از عبارتند نياز دسته چھار اين. کنند می

  شناخت و آگاھی اطالعات، کسب ← شناختی نيازھای

  شناسانه زيبايی و بخش لذت عاطفی، تجارب ← عاطفی نيازھای

  جايگاه و اعتماد اعتبار، تقويت ← شخصی بخش انسجام نيازھای

  .)٣۴٢: ١٣٨١ فيسک،( آسايش و سرگرمی فراغت، ← تنش از گريز نيازھای
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فايده نيز انجام می دھد و ھر رسانه ای در فضای رقابتی با ساير –از منظر ديگر،مخاطب برای تامين نيازش محاسبه ھزينه 
ھمچنين سبک زندگی و ارزش ھا و نگرش ھای افراد در .رسانه ھا با ھزينه کمتری نيازش را مرتفع کند انتخاب می کند 

 .از اھميت فوق العاده ای برخوردار است شيوه ارضای نياز خودشان

  روش تحقيق
  گرفته است صورت ذيل شرح به  شھرھايی که دارای سينما بوده اند محدوده در »پيمايشي« روش به تحقيق اين

  آماري جامعه
  باال به سال ١۵ افراد 

  نمونه حجم
  نفر ٢١١٧

  گيري نمونه روش
اقی انتخاب و خانوارھا تلفن شماره برمبنای استانھايی که سينما داشته اند  در ساکن خانوارھای اتفاقی غيراحتمالی انتخاب  اتف
  خانوار در فرد

  اطالعات آوري جمع روش
  .است شده تھيه تحقيق اھداف به توجه با كه روش جمع آوری اطالعات پرسشنامه است

ه رای گرچ ع ب ات آوری جم ی اطالع وان م ای روش از ت وعی ھ ود متن اری روش.  جست س داول و ج ر در مت ز اکث  مراک
ا و است" تلفنی" روش کشور خارج و داخل در ، معتبر پژوھشی ين ب ی مصاحبه" مالحظه ھم راد از ،" تلفن ه اف  روش نمون
 می انجام تھران در متمرکز صورت به و  مجرب پرسشگران توسط که. است مرکز اين  اطالعات آوری جمع برای متداول
ا خانواده عموم  گرفتن قرار پوشش تحت دليل به روش اين  گيرد اطق در – ھ ايی من ه انتخاب امکان – مختلف جفرافي  نمون

ه افراد ھمه از معرف اری جامع راھم را آم د می ف ه و  اجرا سرعت حيث از اينکه ضمن ،  کن ل ، ھزين اس قاب ا قي اير ب  س
  . نيست اطالعات آوری جمع ھای روش

ی که است جھت آن از زمان اين انتخاب ،بوده است ٢٠ تا ١۵ ساعت از: مصاحبه زمان ه االمکان حت راد ھم ه سال ١۵ اف  ب
  باشد داشته وجود فرد ھر برای انتخاب شانس و باشند دسترس در  خانوارھا  باالی

  اطالعات آوري جمع بر نظارت
ين سرگروه يک پرسشگران برای  ،اعمال می شود طرحاطالعات   آوری جمع بر که علمی نظارت بر عالوه . شود می تعي

 پرسشگران عملکرد نحوه و رفتار نحوه مصاحبه، نحوه بر مستقيم نظارت ضمن تلفنی پرسشگر حضور زمان طی سرگروه
د می نظارت پاسخگويان برابر در ا کن ا مشاھده صورت در ت ا خط ا ،تخلفی ي ذکر ب ا ت ايگزينی ي نامه ورود از ،ج  ھای پرسش

ً . کند جلوگيری نمونه به مخدوش  هھمواج صورت در پرسشگران که شود می باعث ھمزمان کنترل و سرگروه حضور ضمنا
  .دننماي حل را آن راحتی به بتوانند سئوال يا مشکل با

  ها داده تحليل و تجزيه شيوه
ی متغيرھای حسب بر آن تحليل و فراوانی توزيع جداول قالب در اطالعات ارائه  ناختی جمعيت ه ش رم کمک ب زار  ن  spssاف

  .انجام شده است

  



 

22                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

23                            

  
  

  

  

  

  

  و يافته هاي هر سه گروه دوم سيماي جمعيت شناختي بخش
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  توزيع نمونه برحسب جنس :1-2 جدول شماره

  

  

  

 

درصد ديگر زن  50.1درصد پاسخگويان مرد و  49.9نفر پاسخگو  2117جدول توزيع فراواني باال از طبق     
   .هستند

  توزيع نمونه برحسب جنس :1- 2 شماره نمودار

  

  جنس  فراوانی  درصد
49.9  1057    مرد
50.1  1060   زن

100.0  2117   جمع
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  وضعيت تاهلتوزيع نمونه بر حسب :  2-2جدول شماره 
  درصد خالص درصد فراواني وضعيت ناهل

 1583 74.8 75.7 متاهل

 482 22.8 23.1 مجرد

 26 1.2 1.2 ساير

 2091 98.8 100.0 جمع

 26 1.2 پاسخبي

 
 2117 100.0 جمع

درصد پاسخگويان را  75درصد و متاهلين  23مجردين نفر پاسخگو،  2117طبق جدول توزيع فراواني باال از     
  .تشكيل داده اند

 توزيع نمونه بر حسب وضعيت تاهل:  2- 2 نمودار شماره
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  پاسخگويان سطح تحصيالت: 3-2 جدول شماره

  درصد تجمعی  درصد خالص درصد فراوانی تحصيالت

 85 4.0 4.1 4.1 سواد بی

 182 8.6 8.7 12.7 ابتدايی

 196 9.3 9.4 22.1 راھنمايی

 696 32.9 33.2 55.3 ديپلم/ متوسطه

 204 9.6 9.7 65.0 ديپلم فوق

 543 25.6 25.9 90.9 ليسانس

 160 7.6 7.6 98.6 ليسانس فوق

 27 1.3 1.3 99.9 دکتری

 1 100.0. 1. 3 حوزوی

 2096 99.0 100.0  جمع

   21 1.0 بی پاسخ
 

 2117 100.0 جمع

ميزان  ،درصد 33 يعنيپاسخگويان  نسبتبيشترين نفر پاسخگو،  2117طبق جدول توزيع فراواني باال از     
. هستند "كارداني"نيز درصد  10و حدود  "كارشناسي"درصد  26،  هستند "متوسطه و ديپلم"تحصيالت داراي 

  . بوده است "دكتري"و  "كارشناسي ارشد"درصد افراد درحد  9عالوه بر اين، سطح تحصيالت 

  سطح تحصيالت پاسخگويان: 3- 2نمودار شماره 
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  توزيع نمونه برحسب  شغل :4-2 جدول شماره

  درصد خالص درصد فراواني شغل

 1028 48.6 49.7 شاغل

 1040 49.1 50.3 شاغل غير

 2068 97.7 100.0 جمع

 49 2.3 49.7 بي پاسخ

  2117 100.0 جمع

 49.1درصد پاسخگويان داراي شغل و  48.6نفر پاسخگو،  2117طبق جدول توزيع فراواني بر حسب شغل از 
  .نفر به اين سوال جواب نداده اند 49. نيز غير شاغل بوده اند درصد

  توزيع نمونه برحسب  شغل :4- 2نمودار شماره 
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 افراد غيرشاغلتوزيع نمونه   :5-2جدول شماره 

 درصد فراواني غير شاغل

 101 4.8 محصل

 98 4.6 دانشجو

 616 29.1 دار خانه

 165 7.8 بازنشسته

 43 2.0 بيكار

 5. 10 ساير

 1033 100 جمع

درصد غيرشاغلين را  5حدود نفر پاسخگو،  2117طبق جدول توزيع فراواني بر حسب افراد غيرشاغل از 
   .درصد هم بازنشسته بوده اند 8درصد خانه دار و  29.را دانشجويان تشكيل داده اند ميزانمحصلين و  همين 

 توزيع نمونه  افراد غيرشاغل: 5- 2 نمودار شماره
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  توزيع نمونه برحسب رده هاي سني:  6-2 جدول شماره

توزيع فراواني  طبق جدول 
هاي سني از  بر حسب رده 

پاسخگو،  نفر  2117
نسبت  بيشترين 
پاسخگويان  29يعني 
در  درصد 30 "سنين 

درصد   24 سال ،  " 39تا 
و   "سال  30زير "

درصد در   20حدود 
سال  " 49 تا  40"سنين 

  .بوده اند
  توزيع نمونه برحسب رده هاي سني:  6- 2 نمودار شماره

  

  درصد تجمعي درصد فراواني سن
15-24 289 13.7 13.7 

25-29 223 10.5 24.2 

30-39 614 29.0 53.2 

40-49 433 20.5 73.6 

50-59 299 14.1 87.8 

 100.0 12.2 259 باالتر و 60

  100.0 2117 جمع
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 هزينه ماهيانه خانوارتوزيع : 7-2جدول شماره 

  هزينه ماهيانه خانوار  فراواني  درصد  درصد خالص  درصد تجمعي

3.7  3.7  2.5  53    زير يك

54.4  50.8  34.6  732   تا دو ميليون

75.6  21.2  14.4  305   تا سه ميليون

84.4  8.8  6.0  127   تا چهار ميليون

91.7  7.3  5.0  105   تا پنج ميليون

94.8  3.1  2.1  45   تا شش ميليون

100.0  5.2  3.5  75   شش ميليون باالتر

 

100.0  68.1  1442    جمع

 
31.9  675    بي پاسخ

100.0  2117    جمع

بيش از نيمی از پاسخگويان  نفر پاسخگو، ٢١١٧طبق جدول توزيع فراوانی بر حسب رده ھای سنی از 

درصد پاسخگويان نيز به اين سوال  ٣١نفر يا  ۶٧۵. ميليون حقوق دريافت می کنند ٣آنھا تا  ۵١يعنی 

  .جواب نداده اند

 توزيع هزينه ماهيانه خانوار: 7- 2نمودار شماره 
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  آخرين باري  كه افراد به سينما رفته اند: 8-2جدول شماره 
 

 

 

 

 

  

درصد بيش از  40درصد افراد از آخرين باري كه به سينما رفته اند كمتر از دوسال مي گذرد  35است همانطور كه در جدول قابل مشاهده 
  .درصد افراد اظهار كرده اند تا كنون به سينما نرفته اند 25دوسال بوده است و 

  آخرين باري كه افراد به سينما رفته اند نمودار:  8- 2 نمودار شماره

  
  

 درصد تجمعي درصدفراوانيآخرين بار رفتن به سينما 
 74035.035.0 كمتر از دو سال پيش

 85240.275.2 بيشتر از دو سال پيش

 52524.8100.0 تا به حال سينما نرفته 

  2117100.0 جمع
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  ولي فيلم سينمايي مي بينند سينما نمي روندكساني  :9-2 جدول شماره

 درصد فراوانيديدن فيلم سينمايي  

 82.4 1134بلي 

 17.6 243خير 

 1377100.0جمع

  درصد افراد که سينما نميروند  فيلم سينمايی می بينند ٨٢

 ولي فيلم سينمايي مي بينندكساني سينما نمي روند نمودار  :9- 2 نمودار شماره
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  داليل نرفتن پاسخگويان به سينما:  10-2شماره جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  داليل سينما نرفتن

 167 12.1 14.1  جذاب و خوب فيلم نبود

 14 1.0 1.2  فيلم موضوع و معرفی برای ناکافی تبليغات

 128 9.3 10.8  خانواده اعضاء ھمراھی عدم

 60 4.4 5.1  خانواده برای سينماھا محيط بودن نامناسب

 58 4.2 4.9  ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالن

 42 3.1 3.6  سختی دسترسی به سالن سينما

 182 13.2 15.4  خارجی ھای فيلم نمايش عدم

محتوای فيلم ھای سينمايی معموال با ارزش ھای دينی 
  سازگار نيست

23 1.7 1.9 

 14 1.0 1.2  ھنرپيشه ھا پای بند به ارزش ھای دينی نيستند

 7. 6. 8  تبليغات منفی نسبت به فضای فيلم و سينمای کشور

نمايو س دنيد ميلبه ف یعالقگ یب  134 9.7 11.3 

نترنتياز ا دانلود  3 .2 .3 

نهيھز  30 2.2 2.5 

نمايو ماھواره به س ونيزيدادن تلو حيترج  61 4.4 5.2 

وقت کمبود  132 9.6 11.2 

بچه کوچک داشتن  10 .7 .8 

و کھولت سن یجسم مشکالت  28 2.0 2.4 

یو شبکه خانگ ید یس  19 1.4 1.6 

 19 1.4 1.6 بی حوصلگی

 49 3.6 4.1  ريسا

 1181 85.8 100.0  جمع

  196 14.2  بی پاسخی

  1377 100.0  جمع

 "عدم نمايش فيلم هاي خارجي "درصد پاسخگويان  27.3همانطور كه در جدول قابل مشاهده است از نظر  
عدم  "درصد به  19.2درصد افراد به دليل نبود فيلم خوب و جذاب  و   24.4. دليل نرفتن آن ها به سينما است
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. اشاره كرده اند "نامناسب بودن سينماها براي خانواده  "درصد ديگر به  8.6و  "همراهي اعضاي خانواده
   .نفر به اين سوال پاسخ نداده اند 49همچنين 

 نمودار داليل نرفتن پاسخگويان به سينما:   10- 2 نمودار شماره
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  رابطه بين آخرين بار كه به سينما رفته اند و جنسيت: 11-2جدول توافقي شماره
 جنسيت

 آخرين بار كه فيلم ديده اند
 جمع زن مرد

 354 386 740 فراواني كمتر از دو سال

 %100.0 %52.2 %47.8 درصد سطري

 %35.0 %36.4 %33.5 درصد ستوني

 %35.0 %18.2 %16.7 درصدكل

 448 404 852 فراواني بيش از دو سال

 %100.0 %47.4 %52.6 درصد سطري

 %40.2 %38.1 %42.4 درصد ستوني

 %40.2 %19.1 %21.2 درصدكل

تا به حال به سينما
 نرفته است

 255 270 525 فراواني

 %100.0 %51.4 %48.6 درصد سطري

 %24.8 %25.5 %24.1 درصد ستوني

 %24.8 %12.8 %12.0 درصدكل

 1057 1060 2117 فراوانيجمع

 %100.0 %50.1 %49.9 درصد سطري

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستوني

 %100.0 %50.1 %49.9 درصدكل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

4.080 2 .130٠  

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is 

٢۶٢.١٣. 

) sig=0.13(درصد خطا  ۵درصد اطمينان و  ٩۵که نشان می دھد با . است ۴.٠٨طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
کنون به سينما نرفته اند تقريبا يک چھارم مردان تاطبق جدول  .و جنسيت وجود ندارد آخرين بار سنما رفتنتفاوت معناداری بين 
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اين فرضيه رد شده است و بين زنان و مردان در اينکه . درصد است ٢۵برای زنان ھم يک چھارم يا ھمان  تاين نسب
.آخرين بار کی به سينما رفته اند تفاوت معناداری وجود ندارد
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  بار كه به سينما رفته اند و وضعيت تاهل آخرينرابطه بين : 12-2جدول توافقي شماره
 وضعيت تاهل

 آخرين بار كه فيلم ديده اند
 جمع مجرد متاهل

 468 262 730 فراواني كمتر از دو سال

 %100.0 %35.9 %64.1 درصد سطري

 %35.4 %54.4 %29.6 درصد ستوني

 %35.4 %12.7 %22.7 درصدكل

 675 154 829 فراواني بيش از دو سال

 %100.0 %18.6 %81.4 درصد سطري

 %40.1 %32.0 %42.6 درصد ستوني

 %40.1 %7.5 %32.7 درصدكل

تا به حال به سينما
 نرفته است

 440 66 506 فراواني

 %100.0 %13.0 %87.0 درصد سطري

 %24.5 %13.7 %27.8 درصد ستوني

 %24.5 %3.2 %21.3 درصدكل

 1583 482 2065 فراوانيجمع

 %100.0 %23.3 %76.7 سطريدرصد

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستوني

 %100.0 %23.3 %76.7 درصدكل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

104.755 2 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵.  

درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است ١٠۴.٧۵طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
)sig=0.000 ( متاھالن تاکنون به درصد  27.8طبق جدول . وجود دارد وضعيت تاھلو  سينما رفتن آخرين بارتفاوت معناداری بين
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درصد آنھا کمتر از  ۵۴.۴مجردھا يعنی ھمچنين بيش از نيمی از . درصد است ١٣.٧سينما نرفته اند اين نسبت برای مجردان برابر با 
اين فرضيه تاييد  .درصد متاھل ھا کمتر از دو سال پيش به سينما رفته اند ٢٩.۶دوسال پيش به سينما رفته اند در صورتی که فقط 

.متاھل ھا در مقايسه با مجردھا کمتر به سينما می رونداست و 
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  اشتغالبه سينما رفته اند و وضعيت  رابطه بين آخرين بار كه: 13-2جدول توافقي شماره
 وضعيت شغلي

 آخرين بار كه فيلم ديده اند
 جمع غيرشاغل شاغل

 397 328 725 فراواني كمتر از دو سال

 %100.0 %45.2 %54.8 درصد سطري

 %45.2 %43.5 %46.7 درصد ستوني

 %45.2 %20.4 %24.7 درصدكل

 435 396 831 فراواني بيش از دو سال

 %100.0 %47.7 %52.3 سطريدرصد

 %51.8 %52.5 %51.1 درصد ستوني

 %51.8 %24.7 %27.1 درصدكل

تا به حال به سينما
 نرفته است

 19 30 49 فراواني

 %100.0 %61.2 %38.8 درصد سطري

 %3.1 %4.0 %2.2 درصد ستوني

 %3.1 %1.9 %1.2 درصدكل

 851 754 1605 فراوانيجمع

 %100.0 %47.0 %53.0 درصد سطري

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستوني

 %100.0 %47.0 %53.0 درصدكل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

5.023 2 .081 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The 
minimum expected count is ٢٣.٠٢.     
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درصد خطا  ۵درصد اطمينان و  ٩۵که نشان می دھد با . است ۵.٠٢طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
)sig=0.08 ( نيمی از طبق جدول تقريبا . وجود ندارد وضعيت اشتغالو  سينما رفتن آخرين بارتفاوت معناداری بين

  . درصد است ۵٢.۵غيرشاغالن نيز برای  تبه سينما نرفته اند اين نسب بيش از دوسال است که شاغالن
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  رابطه بين آخرين بار كه به سينما رفته اند و سن: 14-2جدول توافقي شماره
 سن

 آخرين بار كه فيلم ديده اند

 جمع  و باالتر 60  59-50  49-40  24-15 29-25 39-30

كمتر از دو 
  سال

 177 106 253 123 60 20 739 فراواني

 %100.0 %2.7 %8.1 %16.6 %34.2 %14.3 %24.0 درصد سطري

 %35.0 %7.8 %20.1 %28.4 %41.2 %47.5 %61.2 درصد ستوني

 %35.0 %0.9 %2.8 %5.8 %12.0 %5.0 %8.4 درصدكل

بيش از دو 
 سال

 67 77 254 197 151 105 851 فراواني

 %100.0 %12.3 %17.7 %23.1 %29.8 %9.0 %7.9 درصد سطري

 %40.3 %41.0 %50.5 %45.5 %41.4 %34.5 %23.2 درصد ستوني

 %40.3 %5.0 %7.1 %9.3 %12.0 %3.6 %3.2 درصدكل

تا به حال به 
سينما نرفته 

 است

 45 40 107 113 88 131 524 فراواني

 %100.0 %25.0 %16.8 %21.6 %20.4 %7.6 %8.6 درصد سطري

 %24.8 %51.2 %29.4 %26.1 %17.4 %17.9 %15.6 درصد ستوني

 %24.8 %6.2 %4.2 %5.3 %5.1 %1.9 %2.1 درصدكل

 289 223 614 433 299 256 2114 فراواني جمع

 %100.0 %12.1 %14.1 %20.5 %29.0 %10.5 %13.7 درصد سطري

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستوني

 %100.0 %12.1 %14.1 %20.5 %29.0 %10.5 %13.7 درصدكل

  ھمبستگیضرايب 

 سطح معناداریمقدارضريب ھمبستگی

 ٠.٠٠٠- ٠.٣٨٩گاما

 ٠.٠٠٠- ٠.٣٠٩ cتائو  لکندا

 ٠.٠٠٠  - ٠.٢٨١ dسامرز 

- رود رفتن به سينما كمتر ميهرچه سن باالتر مييعني . طبق جدول باال بين سينما رفتن و سن هم همبستگي معكوس معناداري وجود دارد

 15فقط . ساله به باال هستند 50درصد آنها  10سال سن دارند و فقط  50ها زير درصد آن 90روند يعني ميشود، بيشتر افرادي كه سينما 
-با توجه به اينكه ضرايب همبستگي تقريبا برابر با  فرضيه در اينجا تاييد است ولي .روندساله به باال هستند به سينما مي 50درصد افرادي كه 
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.و جهت آن معكوس است شدت اين رابطه ضعيفهستند  0.3
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  رابطه بين آخرين بار كه به سينما رفته اند و ميزان تحصيالت: 15-2جدول توافقي شماره
 ميزان تحصيالت

 آخرين بار که فيلم ديده اند
 جمع  دانشگاھی ديپلم زيرديپلم

  کمتر از دو سال

 37 239 454 730 فراوانی

 %100.0 %62.2 %32.7 %5.1 درصد سطری

 %34.8 %48.5 %34.3 %8.0 ستونیدرصد 

 %34.8 %21.7 %11.4 %1.8 درصدکل

 بيش از دو سال

 173 305 371 849 فراوانی

 %100.0 %43.7 %35.9 %20.4 درصد سطری

 %40.5 %39.6 %43.8 %37.4 درصد ستونی

 %40.5 %17.7 %14.6 %8.3 درصدکل

تا به حال به سينما 
 نرفته است

 253 152 112 517 فراوانی

 %100.0 %21.7 %29.4 %48.9 درصد سطری

 %24.7 %12.0 %21.8 %54.6 درصد ستونی

 %24.7 %5.3 %7.3 %12.1 درصدکل

 جمع

 463 696 937 2096 فراوانی

 %100.0 %44.7 %33.2 %22.1 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0%100.0 درصد ستونی

 %100.0 %44.7 %33.2 %22.1 درصدکل

  ضرايب ھمبستگی

 سطح معناداریمقدارضريب ھمبستگی

 0.521 ٠.٠٠٠گاما

 ٠.٣۴١٠.٠٠٠ cتائو  لکندا

 ٠.٠٠٠  ٠.٣۵٢ dسامرز 

البته شدت اين . روندسينما رفتن و تحصيالت مثبت است، يعني افرادي كه تحصيالت بيشتري دارند، بيشتر به سينما ميآخرين بار رابطه بين باال طبق جدول 
كمتر از درصد افرادي كه  62. سينما مي روندرابطه مثبتي وجود دارد، افراد تحصيلكرده، بيشتر سينما رفتن و ميزان تحصيالت بين . همبستگي ضعيف است

البته با توجه به اينكه ضرايب  فرضيه تاييد است و .تا به حال سينما نرفته اندزيرديپلم ها، تقريبا نيمي از ، دانشگاهي هستند، ما رفته اندندوسال پيش سي
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.است مستقيمو جهت آن شدت اين رابطه ضعيف هستند  0.35همبستگي تقريبا برابر با 
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  رابطه بين فيلم ديدن و جنسيت: 16-2جدول توافقي شماره
 چنسيت

 وضعيت فيلم ديدن
 جمع مرد زن

 109 131 240 فراوانیبينندفيلم نمی

 %100.0 %54.6 %45.4 درصد سطری

 %11.6 %12.6 %10.5 درصد ستونی

 %11.6 %6.3 %5.3 درصدکل

بدون سينما رفتن فيلم می 
 بينند

 539 552 1091 فراوانی

 %100.0 %50.6 %49.4 درصد سطری

 %52.7 %53.2 %52.1 درصد ستونی

 %52.7 %26.7 %26.0 درصدکل

 386 354 740 فراوانیسينما می روند

 %100.0 %47.8 %52.2 درصد سطری

 %35.7 %34.1 %37.3 درصد ستونی

 %35.7 %17.1 %18.6 درصدکل

 1034 1037 2071 فراوانیجمع

 %100.0 %50.1 %49.9 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %50.1 %49.9 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

3.551 2 .1690 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The 
minimum expected count is ١١٩.٨٣.   

) sig=0.16(درصد خطا  ۵درصد اطمينان و  ٩۵که نشان می دھد با . است ٣.۵۵طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
اين  بدون سينما رفتن فيلم می بينندمردان  نيمی ازطبق جدول تقريبا . و جنسيت وجود نداردفيلم ديدن  وضعيتتفاوت معناداری بين 

. درصد است ۵٣.٢نسب برای زنان ھم 
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  رابطه بين فيلم ديدن و وضعيت تاهل: 17-2 جدول توافقي شماره
 وضعيت تاھل

 وضعيت فيلم ديدن
 جمع مجرد متاھل

 202 26 228 فراوانیبينندفيلم نمی

 %100.0 %11.4 %88.6 درصد سطری

 %11.3 %5.5 %13.1 درصد ستونی

 %11.3 %1.3 %10.0 درصدکل

 875 189 1064 فراوانین سينما رفتن فيلم می بينندبدو

 %100.0 %17.8 %82.2 درصد سطری

 %52.6 %39.6 %56.6 درصد ستونی

 %52.6 %9.3 %43.3 درصدکل

 468 262 730 فراوانیسينما می روند

 %100.0 %35.9 %64.1 درصد سطری

 %36.1 %54.9 %30.3 درصد ستونی

 %36.1 %13.0 %23.1 درصدکل

 1545 477 2022 فراوانیجمع

 %100.0 %23.6 %76.4 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %23.6 %76.4 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

100.100 2 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected 
count is ۵٣.٧٩. 

درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است ١٠٠.١طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
)sig=0.000 (تفاوت معناداری بين فيلم ديدن و وضعيت تاھل وجود دارد .  
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 13فيلم نمي بينند، درصورتي كه  درصد مجردها 5درصد كساني كه فيلم نمي بينند متاهل هستند و فقط  88طبق جدول باال، 
.نما مي روند و فيلم مي بيننداين فرضيه تاييد است و متاهل ها در مقايسه با مجردها كمتر به سي .بيننددرصد متاهل ها فيلم نمي
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  رابطه بين فيلم ديدن و وضعيت اشتغال: 18-2جدول توافقي شماره
 وضعيت اشتغال

 وضعيت فيلم ديدن
 جمع غيرشاغل شاغل

 124 105 229 فراوانیبينندفيلم نمی

 %100.0 %45.9 %54.1 درصد سطری

 %11.4 %10.4 %12.3 درصد ستونی

 %11.4 %5.2 %6.1 درصدکل

ن سينما رفتن فيلم بدو
 می بينند

 486 577 1063 فراوانی

 %100.0 %54.3 %45.7 درصد سطری

 %52.7 %57.1 %48.3 درصد ستونی

 %52.7 %28.6 %24.1 درصدکل

 397 328 725 فراوانیسينما می روند

 %100.0 %45.2 %54.8 درصد سطری

 %35.9 %32.5 %39.4 درصد ستونی

 %35.9 %16.3 %19.7 درصدکل

 1007 1010 2017 فراوانی جمع

 %100.0 %50.1 %49.9 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %50.1 %49.9 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

15.929 2 .000٠  

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵.  

درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است ١۵.٩٢طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
)sig=0.000 (درصد کسانی  ۵۴طبق جدول باال، . تفاوت معناداری بين وضعيت فيلم ديدن و وضعيت اشتغال وجود دارد

ھا بيشتر ھا در مقايسه با غيرشاغلکه شاغلدھد دليل ايننشان می بينند غيرشاغل ھستند، کهکه بدون سينما رفتن فيلم می
ھا نيست چرا که با کنترل متغير ديدن فيلم با وضعيت اشتغال ديديم که غيرشاغل روند، عالقه بيشتر به فيلم ديدنسينما می

.بينندھا فيلم میبيشتر از شاغل
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  سنرابطه بين فيلم ديدن و : 19-2جدول توافقي شماره
 سن

 وضعيت فيلم ديدن

 ٢٩تا  ١۵
  ساله

 ۴٩تا  ٣٠
 ساله

 جمع  سال به باال ۵٠

 32 115 95 242 فراوانی بينندفيلم نمی

 %100.0 %39.3 %47.5 %13.2 درصد سطری

 %11.7 %17.7 %11.2 %6.3 درصد ستونی

 %11.7 %4.6 %5.6 %1.5 درصدکل

ون سينما رفتن بد
 فيلم می بينند

 189 539 361 1089 فراوانی

 %100.0 %33.1 %49.5 %17.4 درصد سطری

 %52.6 %67.4 %52.3 %37.5 درصد ستونی

 %52.6 %17.4 %26.0 %9.1 درصدکل

 283 376 80 739 فراوانی سينما می روند

 %100.0 %10.8 %50.9 %38.3 درصد سطری

 %35.7 %14.9 %36.5 %56.2 درصد ستونی

 %35.7 %3.9 %18.2 %13.7 درصدکل

 504 1030 536 2070 فراوانی جمع

 %100.0 %25.9 %49.8 %24.3 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %25.9 %49.8 %24.3 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

197.287 4 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count 
is ۵٨.٩٢. 

 dضريب همبستگي سامرز 

 سطح معناداری dظريب ھمبستگی سامرز 
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‐.273  ٠.٠٠٠ 

به فيلم و سينما رفتن كمتر رود عالقه يعني هرچه سن باالتر مي. طبق جدول باال بين سينما رفتن و فيلم ديدن با سن همبستگي معكوس معناداري وجود دارد
هست، شدت رابطه ضعيف و جهت آن  0.3-كمتر از   dشود و بالعكس،  در اينجا فرضيه تاييد است، البته با توجه به اينكه ضريب همبستگي سامرزمي

   .معكوس است

  رابطه بين فيلم ديدن و ميزان تحصيالت: 20-2جدول توافقي شماره
 ميزان تحصيالت

 وضعيت فيلم ديدن
 جمع  دانشگاھی ديپلم  زير ديپلم

 79 66 91 236 فراوانی بينندفيلم نمی

 %100.0 %38.6 %28.0 %33.5 درصد سطری

 %11.5 %9.9 %9.6 %17.6 درصد ستونی

 %11.5 %4.4 %3.2 %3.8 درصدکل

بدوون سينما 
رفتن فيلم می 

 بينند

 332 380 374 1086 فراوانی

 %100.0 %34.4 %35.0 %30.6 درصد سطری

 %52.9 %40.7 %55.5 %74.1 درصد ستونی

 %52.9 %18.2 %18.5 %16.2 درصدکل

سينما می 
 روند

 37 239 454 730 فراوانی

 %100.0 %62.2 %32.7 %5.1 درصد سطری

 %35.6 %49.4 %34.9 %8.3 درصد ستونی

 %35.6 %22.1 %11.6 %1.8 درصدکل

 448 685 919 2052 فراوانی جمع

 %100.0 %44.8 %33.4 %21.8 سطریدرصد 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %44.8 %33.4 %21.8 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

226.998 4 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵.    

 dضريب همبستگي سامرز 
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 سطح معناداری dظريب ھمبستگی سامرز 

٠.٢۶۵  ٠.٠٠٠ 

درصد افرادی  ۶٢. رابطه مثبتی وجود دارد، افراد تحصيلکرده، بيشتر فيلم می بينند بين فيلم ديدن و ميزان تحصيالتباال  طبق جدول
با توجه به  فرضيه تاييد است ولی. درصد زيرديپلم ھا، بدون رفتن به سينما فيلم می بينند ٧۴که سينما می روند، دانشگاھی ھستند، 

.و جھت آن مستقيم استشدت اين رابطه ضعيف  تھس ٠.٢۶کمتر اينکه ضريب ھمبستگی تقريبا 
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  به تفكيك استان محل سكونت آخرين باري كه افراد به سينما رفته اند: 21-2شماره توافقي جدول 
كمتر از دوسال   استان

 پيش

بيشتر از دو سال 
 پيش

تا به حال سينما 
 نرفته ام

 جمع

 9 42 34 85 فراواني  آذربايجان غربي

 10.6 49.4 40.0 100.0  درصد 

 23 52 22 97 فراواني  اذربايجان شرقي

 23.7 53.6 22.7 100.0  درصد 

 7 16 9 32 فراواني  اردبيل

 21.9 50.0 28.1 100.0  درصد 

 50 46 30 126 فراواني  اصفهان

 39.7 36.5 23.8 100.0  درصد 

 27 29 16 72 فراواني  البرز

 37.5 40.3 22.2 100.0  درصد 

 7 15 9 31 فراواني  ايالم

 22.6 48.4 29.0 100.0  درصد 

 8 12 11 31 فراواني  بوشهر

 25.8 38.7 35.5 100.0  درصد 

 165 136 57 358 فراواني  تهران

 46.1 38.0 15.9 100.0  درصد 

چهارمحال و 
  بختياري

 10 11 10 31 فراواني

 32.3 35.5 32.3 100.0  درصد 

 14 6 13 33 فراواني  خراسان جنوبي

 42.4 18.2 39.4 100.0  درصد 

 66 79 34 179 فراواني  خراسان رضوي

 36.9 44.1 19.0 100.0  درصد 

خراسان 
  شمالي

 11 10 8 29 فراواني

 37.9 34.5 27.6 100.0  درصد 
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 35 50 26 111 فراواني  خوزستان

 31.5 45.0 23.4 100.0  درصد 

 13 8 10 31 فراواني  زنجان

 41.9 25.8 32.3 100.0  درصد 

 14 8 10 32 فراواني  سمنان

 43.8 25.0 31.3 100.0  درصد 

 16 18 33 67 فراواني  سيستان و بلوچستان

 23.9 26.9 49.3 100.0  درصد 

 47 45 35 127 فراواني  فارس

 37.0 35.4 27.6 100.0  درصد 

 13 16 2 31 فراواني  قزوين

 41.9 51.6 6.5 100.0  درصد 

 6 6 20 32 فراواني  قم

 18.8 18.8 62.5 100.0  درصد 

 17 13 8 38 فراواني  كردستان

 44.7 34.2 21.1 100.0  درصد 

 30 36 9 75 فراواني  كرمان

 40.0 48.0 12.0 100.0  درصد 

 20 22 6 48 فراواني  كرمانشاه

 41.7 45.8 12.5 100.0  درصد 

 3 14 13 30 فراواني  كهكيلويه و بويراحمد

 10.0 46.7 43.3 100.0  درصد 

 20 14 15 49 فراواني  گلستان

 40.8 28.6 30.6 100.0  درصد 

 20 30 12 62 فراواني  گيالن

 32.3 48.4 19.4 100.0  درصد 

 11 15 17 43 فراواني  لرستان

 25.6 34.9 39.5 100.0  درصد 
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 30 42 11 83 فراواني  مازندران

 36.1 50.6 13.3 100.0  درصد 

 14 16 5 35 فراواني  مركزي

 40.0 45.7 14.3 100.0  درصد 

 6 25 12 43 فراواني  هرمزگان

 14.0 58.1 27.9 100.0  درصد 

 16 13 16 45 فراواني  همدان

 35.6 28.9 35.6 100.0  درصد 

 12 7 12 31 فراواني  يزد

 38.7 22.6 38.7 100.0  درصد 

 740 852 525 2117 فراواني جمع

 100.0 24.8 40.2 35.0  درصد 

  

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

194.820a 60 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum 
expected count is ٢٧.٧٧.  

 

درصد اطمينان و يک درصد  ٩٩که نشان می دھد با . است ١٩۴.٨٢طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
می  باالاز جدول . تفاوت معناداری بين آخرين بار سينما رفتن و استان محل زندگی وجود دارد) sig=0.000(خطا 

. توان نتيجه گرفت که رابطه قوی بين وجود کيفيت و کميت سينما در منطقه جغرافيايی و سينما رفتن وجود دارد
درصد افرادی که تا به حال سينما نرفته اند نشان می دھد که، در استان ھايی که صنعت سينما ضعيف است، افراد 

درصد افراد آنھا تاکنون به سينما نرفته اند اين  ٢۵يی که بيش از با مقايسه استان ھا. تمايل کمتری به سينما رفتن دارند
  .گيری بھتر ديده می شودنتيجه

مندی شھروندان درصد شھروندان آنھا تاکنون سينما نرفته اند، به ترتيب از کمترين عالقه ٢۵استان ھايی که باالتر از 
  :به سينما به شرح زير است

و بويراحمد، آذربايجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، يزد، ھمدان، بوشھر،  قم، سيستان و بلوچستان، کھگليويه
  چھارمحال بختياری، زنجان، سمنان، گلستان، ايالم، اردبيل، خراسان شمالی، ھرمزگان و فارس

به اند به ترتيب بيشترين عالقه مندی شھروندان درصد شھروندان تاکنون به سينما نرفته ٢۵استان ھايی که کمتر از 
  :سينما به شرح زير است
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قزوين، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، تھران، خراسان رضوی، گيالن، کردستان، البرز، آذربايجان شرقی، خوزستان 
  . و اصفھان
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  رابطه بين فيلم ديدن و استان زندگي: 22-2جدول توافقي شماره
فيلم ديدن   

 استان
 جمع خير بله

 غربي آذربايجان

 76 9 67 فراواني

 %11.8 %88.2 درصد سطري
100.0

% 

 %5.5 %3.7 %5.9 درصد ستوني

 شرقي اذربايجان

 74 7 67 فراواني

 %9.5 %90.5 درصد سطري
100.0

% 

 %5.4 %2.9 %5.9 درصد ستوني

 اردبيل

 25 6 19فراواني

سطري درصد  76.0% 24.0% 
100.0

% 

 %1.8 %2.5 %1.7 ستونيدرصد

 اصفهان

 76 17 59فراواني

سطري درصد  77.6% 22.4% 
100.0

% 

 %5.5 %7.0 %5.2 ستونيدرصد

 البرز

 45 13 32فراواني

سطري درصد  71.1% 28.9% 
100.0

% 

 %3.3 %5.4 %2.8 ستونيدرصد

 ايالم

 24 4 20فراواني

سطري درصد  83.3% 16.7% 
100.0

% 

 %1.7 %1.7 %1.8 ستونيدرصد
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فيلم ديدن   

 استان
 جمع خير بله

 بوشهر

 23 2 21فراواني

سطري درصد  91.3% 8.7% 
100.0

% 

 %1.7 %0.8 %1.9 ستونيدرصد

 تهران

 192 49 143فراواني

سطري درصد  74.5% 25.5% 
100.0

% 

 %14.0 %20.2 %12.6 ستونيدرصد

 و چهارمحال
 بختياري

 21 6 15فراواني

سطري درصد  71.4% 28.6% 
100.0

% 

 %1.5 %2.5 %1.3 ستونيدرصد

 جنوبي خراسان

 19 4 15فراواني

سطري درصد  78.9% 21.1% 
100.0

% 

 %1.4 %1.7 %1.3 ستونيدرصد

 رضوي خراسان

 113 18 95فراواني

سطري درصد  84.1% 15.9% 
100.0

% 

 %8.2 %7.4 %8.4 ستونيدرصد

 شمالي خراسان

 18 5 13فراواني

سطري درصد  72.2% 27.8% 
100.0

% 

 %1.3 %2.1 %1.1 ستونيدرصد

 خوزستان
 76 18 58فراواني

100.0 %23.7 %76.3سطريدرصد
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فيلم ديدن   

 استان
 جمع خير بله

% 

 %5.5 %7.4 %5.1 ستونيدرصد

 زنجان

 18 8 10فراواني

سطري درصد  55.6% 44.4% 
100.0

% 

 %1.3 %3.3 %0.9 ستونيدرصد

 سمنان

 18 2 16فراواني

سطري درصد  88.9% 11.1% 
100.0

% 

 %1.3 %0.8 %1.4 ستونيدرصد

 و سيستان
 بلوچستان

 51 8 43فراواني

سطري درصد  84.3% 15.7% 
100.0

% 

 %3.7 %3.3 %3.8 ستونيدرصد

 فارس

 80 12 68فراواني

سطري درصد  85.0% 15.0% 
100.0

% 

 %5.8 %5.0 %6.0 ستونيدرصد

 قزوين

 18 0 18فراواني

سطري درصد  100.0

% 
0.0% 

100.0

% 

 %1.3 %0.0 %1.6 ستونيدرصد

 قم

 26 4 22فراواني

سطري درصد  84.6% 15.4% 
100.0

% 

 %1.9 %1.7 %1.9 ستونيدرصد
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فيلم ديدن   

 استان
 جمع خير بله

 كردستان

 21 2 19فراواني

سطري درصد  90.5% 9.5% 
100.0

% 

 %1.5 %0.8 %1.7 ستونيدرصد

 كرمان

 45 6 39فراواني

سطري درصد  86.7% 13.3% 
100.0

% 

 %3.3 %2.5 %3.4 ستونيدرصد

 كرمانشاه

 28 1 27فراواني

سطري درصد  96.4% 3.6% 
100.0

% 

 %2.0 %0.4 %2.4 ستونيدرصد

 و كهكيلويه
 بويراحمد

 27 4 23فراواني

سطري درصد  85.2% 14.8% 
100.0

% 

 %2.0 %1.7 %2.0 ستونيدرصد

 گلستان

 29 9 20فراواني

سطري درصد  69.0% 31.0% 
100.0

% 

 %2.1 %3.7 %1.8 ستونيدرصد

 گيالن

 42 3 39فراواني

سطري درصد  92.9% 7.1% 
100.0

% 

 %3.1 %1.2 %3.4 ستونيدرصد

 لرستان
 32 7 25فراواني

100.0 %21.9 %78.1سطريدرصد
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فيلم ديدن   

 استان
 جمع خير بله

% 

 %2.3 %2.9 %2.2 ستونيدرصد

 مازندران

 53 4 49فراواني

سطري درصد  92.5% 7.5% 
100.0

% 

 %3.9 %1.7 %4.3 ستونيدرصد

 مركزي

 21 2 19فراواني

سطري درصد  90.5% 9.5% 
100.0

% 

 %1.5 %0.8 %1.7 ستونيدرصد

 هرمزگان

 37 2 35فراواني

سطري درصد  94.6% 5.4% 
100.0

% 

 %2.7 %0.8 %3.1 ستونيدرصد

 همدان

 29 3 26فراواني

سطري درصد  89.7% 10.3% 
100.0

% 

 %2.1 %1.2 %2.3 ستونيدرصد

 يزد

 19 7 12فراواني

سطري درصد  63.2% 36.8% 
100.0

% 

 %1.4 %2.9 %1.1 ستونيدرصد

 كل

 1134 242 1376فراواني

 %100.0 %17.6 %82.4سطريدرصد

 %100.0 %100.0 %100.0 ستونيدرصد
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وجود دارد با کنترل متغير فيلم ديدن مشاھده می کنيم با اينکه بين سينما رفتن و وضعيت امکانات استان رابطه مثبتی 
يعنی استانھايی که امکانات سينمايی بيشتری دارند افراد ھم تمايل بيشتری به سينما رفتن دارند، می بينيم که محل 

  .شھروندان ندارد نزندگی چندان ارتباطی با فيلم ديد
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  يافته ها : بخش سوم 
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  يافته هاي مربوط به كساني  كه به سينما مي روند  - الف
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 تعداد دفعاتي كه افراد در سال به سينما مي روند:  1-1-3جدول شماره 

  درصد تجمعی درصدفراوانیبه سينما رفتن در سالتعداد دفعاتی 
 161 21.8 21.8يک بار

 178 24.1 45.8دو بار 

 126 17.0 62.8سه بار 

 58 7.8 70.7چھار بار

 58 7.8 78.5پنج بار

 159 21.5 100.0بيش از پنج بار

  740 100.0جمع

نفری که سينما می  ٧۴٠طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير تعداد دفعاتی که فرد در سال به سينما می رود، از 
درصد چھار  ٧.٨درصد سالی يکبار به سينما می روندو کمترين نسبت يعنی  ٢۴.١روند، بيشترين نسبت پاسخگويان يعنی 
  . به گزينه ھای ديگر اختصاص دارندمابقی نسبت ھا . يا پنج بار در سال به سينما می روند

 نمودار تعداد دفعاتي كه افراد در سال به سينما مي روند:  1-1- 3نمودار شماره 
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  به سينما براي كساني كه سينما مي روند داليل نرفتن مردم :  2-1- 3 شماره جدول

  درصد  فراوانی  داليل سينما نرفتن

 58 7.8  جذاب و خوب فيلم نبود

 60 8.1  فيلم موضوع و معرفی برای ناکافی تبليغات

 3 0.4  خانواده اعضاء ھمراھی عدم

 70 9.5  خانواده برای سينماھا محيط بودن نامناسب

  108 14.6  ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالن

 77 10.4  سختی دسترسی به سالن سينما

 23 3.1  خارجی ھای فيلم نمايش عدم

 16 2.2  سينما ھستنداز نظر مذھبی مخالف 

 85 11.5  مبتذل بودن فيلم ھا سينما

 31 4.2  تبليغات منفی نسبت به فضای فيلم و سينمای کشور

و فيلمھايش نمايبه س یعالقگ یب  14 1.9 

نترنتياز ا دانلود  16 2.2 

نهيھز  66 8.9 

نمايو ماھواره به س ونيزيدادن تلو حيترج  26 3.5 

وقت کمبود  48 6.5 

بچه کوچک داشتن  0 0.0 

و کھولت سن یجسم مشکالت  0 0.0 

یو شبکه خانگ ید یس  19 2.6 

 3 0.4 بی حوصلگی

 17 3.4  ريسا

 ٧۴٠  جمع افرادی که سينما می روند

مھمترين دليل  نفری که سينما می روند، ٧۴٠از ، مردم جامعه طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير دليل سينما نرفتن
به دليل اينکه در معتقدند درصد پاسخگويان  ١۴.۶ می دانند،» ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالن«را  مردم سينما نرفتن
درصد  ١.۵بعد از آن بيشترين نسبت يعنی . به سينما نمی رونددر ايران پايين است مردم  ھای نمايش فيلمکيفيت سالن

دليل مھم ديگر که افراد به سينما . ، عالقه ای به سينما رفتن ندارندھای سينمامبتذل بودن فيلم به دليل معتقدند مردم پاسخگويان 
سينما نمی روند و دسترسی سخت به درصد افراد به دليل  ١٠.۴يعنی  .دليل دسترسی سخت به سينما استنمی روند به 

  . ينه ھای ديگر اختصاص دارندمابقی نسبت ھا به گز. عالقه ای ندرند رفتنسينما خاطر ھزينه ھا به در صد نيز به  ٨.٩
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 پاسخگويان به سينما براي كساني كه سينما مي روند مردمنمودار داليل :   -2-1- 3 نمودار شماره
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 مالك هاي انتخاب فيلم : 3-1-3شماره جدول 

 فراوانی ١درصد طريقه انتخاب فيلم

44.05 ٣٢۶  موضوع فيلم مورد عالقه ام باشد

دوستان و آشنايانتوصيه   ١٩٣ ٠٨.٢۶

28.92 ٢١۴ 
ھنرپيشه مورد عالقه ام در آن بازی کرده 

 باشد

19.59 ١۴۵  کارگردان مورد نظرم آن را ساخته باشد

7.70 ۵٧ نقد ھا و مطالب سينمايی

8.11 ۶٠ تبليغات

  اتفاقی  ٠ 0.00

  ساير  ١٣ 1.76

٧۴٠   افرادی که سينما می روند

درصد براساس عالقه  ۴۴.٠۵نفری که سينما می روند،  ٧۴٠از طبق جدول توزيع فروانی برحسب مالک انتخاب فيلم، 
درصد بر اساس توصيه  ٢۶.٠٨درصد با توجه به بازيگران و  ٢٨.٩٢. کنندمندی به موضوع فيلم، فيلم را انتخاب می
درصد  ٧.٧انتخاب فيلم به کارگردان آن توجه می کنند و فقط درصد در  ١٩.٣. دوستان و آشنايان فيلم را انتخاب می کنند

  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند. کنندپاسخگويان با توجه به نقد فيلم، فيلم خود را انتخاب می

  نمودار مالك هاي انتخاب فيلم:  3-1- 3نمودار شماره 

 

                                                            
 بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  1
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  پاسخگويانژانر فيلم هاي مورد عالقه : 4-2-3شماره  جدول
 ٢درصد فراوانی ژانر

 43.6 ٣٢٣  خانوادگی

 47.7 ٣۵٣ کمدی و شاد

 5.3 ٣٩ عاشقانه

 3.9 ٢٩ پليسی

 5.7 ۴٢ جنگی

 2.0 ١۵ تاريخی

 3.0 ٢٢ مذھبی

 1.1 ٨ رزمی

 1.9 ١۴ ترسناک

 5.8 ۴٣ درام و غمگين

 1.4 ١٠ ماجراجويانه

 1.1 ٨ وسترن

 2.2 ١۶ کودکان و نوجوانان

 1.8 ١٣ اکشن

 0.3 ٢  علمی و تخيلی

 10.1 ٧۵  سياسی اجتماعی

 0.5 ۴  آموزشی

 1.6 ١٢  ساير

 1134  می روندتعداد نمونه افرادی که سينما 

درصد به فيلم  ۴٧.٧بيشترين نسبت يعنی نفری که سينما می روند،  ٧۴٠از طبق جدول توزيع فروانی برحسب ژانر فيلم، 
- سياسیعالقه دارند و بعد از آن به ترتيب به فيلم ھای  خانوادگیدرصد به فيلم ھای  ۴٣.۶. عالقه دارند کمدی و شادھای 

کمترين نسبت نيز به ترتيب به علمی تخيلی، آموزشی و . مند ھستندعالقهدرام و غمگين، جنگی و عاشقانه ، اجتماعی
  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند. کودک و نوجوان اختصاص دارد

                                                            
  بيشتر شده است 100سخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از به دليل اينكه هر پا 2
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  ژانر فيلم هاي مورد عالقه پاسخگوياننمودار : 4-2- 3نمودار شماره 
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  يافته هاي مربوط به گروهي كه به سينما نمي روند و فيلم نمي بينند  -ب
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  داليل نرفتن پاسخگوياني كه فيلم نمي بينند: 1-2-3 شماره جدول

  درصد خالص  درصد  فراوانی  داليل سينما نرفتن

 48 19.8 21.5  جذاب و خوب فيلم نبود

 3 1.2 1.3  فيلم موضوع و معرفی برای ناکافی تبليغات

 13 5.4 5.8  خانواده اعضاء ھمراھی عدم

 13 5.4 5.8  خانواده برای سينماھا محيط بودن نامناسب

 10 4.1 4.5  ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالن

 8 3.3 3.6  سختی دسترسی به سالن سينما

 26 10.7 11.7  خارجی ھای فيلم نمايش عدم

محتوای فيلم ھای سينمايی معموال با ارزش ھای دينی 
  سازگار نيست

6 2.5 2.7 

 5 2.1 2.2  ھنرپيشه ھا پای بند به ارزش ھای دينی نيستند

 4 1.7 1.8  تبليغات منفی نسبت به فضای فيلم و سينمای کشور

نمايو س دنيد ميلبه ف یعالقگ یب  41 16.9 18.4 

نترنتياز ا دانلود  0 0 0 

نهيھز  4 1.7 1.8 

نمايو ماھواره به س ونيزيدادن تلو حيترج  2 .8 .9 

وقت کمبود  19 7.9 8.5 

بچه کوچک داشتن  1 .4 .4 

و کھولت سن یجسم مشکالت  4 1.7 1.8 

یو شبکه خانگ ید یس  0 0 0 

 5 2.1 2.2 بی حوصلگی

 11 4.5 4.9  ريسا

 223 91.8 100.0  جمع

  20 8.2  بی پاسخی

  243 100.0  جمع



 

74                            

نفری که فيلم نمی بينند مھمترين دليل سينما نرفتن را  ٢۴٣طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير دليل سينما نرفتن، از 
درصد پاسخگويان به دليل اينکه در سينمای ايران فيلم ھای خوب و جذابی  ٢١.۵ می دانند،» نبود فيلم جذاب و خوب«

عدم عالقه به فيلم و درصد پاسخگويان به دليل  18بعد از آن بيشترين نسبت يعنی . پخش نمی شود به سينما نمی روند
عدم پخش فيلم ھای خارجی در سينمای دليل مھم ديگر که افراد به سينما نمی روند . سينما، عالقه ای به سينما رفتن ندارند

. مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند. توانند به سينما بروندبعد از آنھم به دليل کمبود وقت نمی. ايران است
   .نفر نيز به اين سوال پاسخ نداده اند ١٧۶

 داليل نرفتن پاسخگوياني كه فيلم نمي بينند نمودار:1-2- 3نمودار شماره 

  
 



 

75                            

  بينندفيلم نمي نحوه سپري كردن اوقات فراغت گروهي كه:2-2-3شماره  جدول

 سپری کردن اوقات فراغت  فراوانی  ٣درصد

19.3 47 
  ...)کتاب ،روزنامه (مطالعه

16.9 41 
 تماشای تلويزيون

14.0 3۴ 
 گردش در پارک

17.3 ۴٢ 
 ھمنشينی با دوستان و خانواده

11.9 29 
 ورزش کردن

5.8 1۴ 
 مسافرت رفتن

4.5 1١ 
 ...انجام کارھای ھنری مثل سفالگری، نقاشی، قاليبافی و

4.5 ١١ 
 انجام مراسم و مناسک مذھبی

2.1 ۵ 
 رفتن به کالس ھای آموزشی

4.1 10 
  کارھای منزل

2.1 5 
  استراحت کردن

2.9 7 
  فضای مجازی

9.9 24 
  فراغت ندارم

7.0 ١٧ 
  ساير موارد

٢۴٣   ننديب ینم يینمايس لميروند و ف ینم نمايس تعداد افرادی که

درصد  ١٩.٣نفری که فيلم نمی بينند،  ٢۴٣طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير چگونگی گذران اوقات فراغت، از 
درصد آنھا دوست دارند  ١۴. درصد آنھا اھل ھمنشينی با دوستان و خانواده ھستند ١٧.٣انھا بيشتر اھل مطالعه ھستند، 

. درصدشان مدعی اند که اصال فراغت ندارند ٩.٩می کنند،  درصدشان ورزش ١١.٩. فراغتشان را در پارک سپری کنند
  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند

                                                            
  بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  3
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  بينندنحوه سپري كردن اوقات فراغت گروهي كه فيلم نمي: 2-2- 3شماره  نمودار
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  كه فيلم نمي بينند ميزان تاثير سينما در زندگي مردم از نظر كساني: 3-2-3 شماره جدول
  درصد  فراواني ميزان تاثير سينما در زندگي مردم

 24.7 60 زياد

 16.9 41 تاحدودي

 6.2 15 كم

 4.5 11 خيلي كم

 10.7 26 اصال

 37.0 90 نمي دانم

100.0 243 افرادي كه فيلم نمي بينند

نفری که فيلم نمی بينند، بيشترين  ٢۴٣طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير ميزان تاثير سينما بر زندگی مردم، از 
 ۴.۵درصد آنھا معتقدند که سينما تاثير زيادی روی زندگی مردم دارد و کمترين نسبت يعنی  ٢۴.٧نسبت پاسخگويان يعنی 

  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند .درصد تاثير سينما را ناچيز ارزيابی کرده اند

  ميزان تاثير سينما در زندگي مردم از نظر كساني كه فيلم نمي بينند: 3-2- 3نمودار شماره 
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  فيلم نمي بينند از جانب افرادي كه ميزان پيگيري اخبار سينما: 4-2-3جدول شماره 

ميزان پيگيری 
  درصد خالص  درصد  فراوانی اخبار

 3 1.2 1.3  زياد

 11 4.5 4.6  تاحدودی

 10 4.1 4.2  کم

 29 11.9 12.1  خيلی کم

 187 77.0 77.9  اصال

  240 98.8  جمع

  3 1.2  بی پاسخ

  243 100.0  جمع

نفری که فيلم نمی بينند، بيشترين نسبت  ٢۴٣، از پيگيری اخبار سينماطبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير ميزان 
درصد آنھا اخبار سينما را زياد پيگيری می  ١.٣اصال اخبار سينما را پيگيری نمی کننددرصد آنھا  ٧٧.٩پاسخگويان يعنی 

  .نفر نيز به اين سوال جواب نداده اند ٣. مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارندکنند

  بينندفيلم نمي  افرادي كه ميزان پيگيري اخبار سينما از جانب: 4-2- 3نمودار شماره 
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 انتظارات پاسخگويان از سينما: 5-2-3جدول شماره 

  درصد  فراوانی  انتظارات از سينما
درصد 

  خالص

 80 32.9 35.2 واقعيات جامعه را نشان دھد

 45 18.5 19.8 آموزش در جنبه ھای مختلف زندگی

 31 12.8 13.7 جنبه تفريحی و سرگرمی برايم داشته باشد

 10 4.1 4.4 تازه ای به من بدھد نگاه جديد و باورھای

 41 16.9 18.1  انتظاری ندارم

 20 8.2 8.8  ساير

 227 93.4 100.0  جمع

  16 6.6  بی پاسخ

  243 100.0  جمع

نفری که فيلم نمی بينند، بيشترين نسبت  ٢۴٣طبق جدول توزيع فروانی برحسب متغير انتظارات پاسخگو از سينما، از 
درصد  ۴.١درصد آنھا انتظار دارند که سينما واقعيات جامعه را نشان دھد و کمترين نسبت يعنی  ٣٢.۵پاسخگويان يعنی 

درصد پاسخگويان ھم انتظاری  ١۶.۵. سينما به نمايش بگذاردای را در  انتظار دارند که سينما نگاه جديد و باورھای تازه
  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند .از سينما ندارند

  انتظارات پاسخگويان از سينمانمودار : 5-2- 3نمودار شماره 
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  براي كساني كه فيلم نمي بينند بليط مجاني يا تخفيف دارچگونگي استفاده ا ز : 6-2-3جدول شماره 
  درصد خالص  درصد فراوانی بليط مجانی يا تخفيف دار سينما

 56 23.0 24.1 خودم استفاده می کنم 

 176 72.4 75.9  به دوستان و آشنايان می دھم

 232 95.5 100.0  جمع

  11 4.5  بی پاسخ

 243 100.0  فيلم نمی بينند تعداد افرادی که

نفری که فيلم نمی بينند،  ٢۴٣فروانی برحسب متغير چگونگی استفاده از بليط مجانی يا تخفيف دار، از طبق جدول توزيع 
دھند و شته باشند به کس ديگيری میاگر بليط مجانی يا تخفيف دار دا درصد آنھا ٧۵.٩بيشترين نسبت پاسخگويان يعنی 

  .می کنند درصد آنھا خودشان از بليطشان استفاده ٢۴.١کمترين نسبت يعنی 

  چگونگي استفاده ا ز بليط مجاني يا تخفيف دار براي كساني كه فيلم نمي بينند: 6-2-3نمودار شماره 
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  نوع فيلم مورد عالقه در صورت تمايل به ديدن فيلم: 7-2-3جدول شماره 
 ٤درصد فراوانی ژانر

 41.6 ١٠١  خانوادگی

 23.5 ۵٧ کمدی و شاد

 4.1 ١٠ عاشقانه

 3.3 ٨ پليسی

 3.3 ٨ جنگی

 8.2 ٢٠ تاريخی

 4.5 ١١ مذھبی

 1.2 ٣ رزمی

 0.8 ٢ ترسناک

 0.8 ٢ درام و غمگين

 0.8 ٢ ماجراجويانه

 1.2 ٣ وسترن

 0.4 ١ کودکان و نوجوانان

 1.2 ٣ اکشن

 1.6 ۴  علمی و تخيلی

 2.9 ٧  سياسی اجتماعی

 1.2 ٣  آموزشی

 7.4 ١٨  ساير

 ٢۴٣  افرادی که فيلم نمی بينند

درصد به فيلم  ۴١.۶نفری که فيلم نمی بينند، بيشترين نسبت يعنی  ٢۴٣طبق جدول توزيع فروانی برحسب ژانر فيلم، از 
، درصد به فيلم ھای کمدی و شاد عالقه دارند و بعد از آن به ترتيب به فيلم ھای تاريخی ٢٣.٨. ھای خانوادگی عالقه دارند

 ، درام، ماجراجويانه و ترسناککمترين نسبت نيز به ترتيب به کودک و نوجوان. مند ھستندعاشقانه عالقه مذھبی و
  . مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند. اختصاص دارد

                                                            
  بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  4
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  نمودارنوع فيلم مورد عالقه در صورت تمايل به ديدن فيلم: 7-2- 3نمودار شماره 
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  نمي روند ولي فيلم سينمايي مي بينند يافته هاي مربوط به گروهي كه سينما -ج
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  داليل نرفتن پاسخگويان به سينما براي كساني كه فيلم مي بينند: 1-3-3جدول شماره 

  درصد خالص  درصد  فراوانی  داليل سينما نرفتن

 119 10.5 12.4  جذاب و خوب فيلم نبود

 11 1.0 1.1  فيلم موضوع و معرفی برای ناکافی تبليغات

 115 10.1 12.0  خانواده اعضاء ھمراھی عدم

 47 4.1 4.9  خانواده برای سينماھا محيط بودن نامناسب

 48 4.2 5.0  ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالن

 34 3.0 3.5  سختی دسترسی به سالن سينما

 156 13.8 16.3  خارجی ھای فيلم نمايش عدم

محتوای فيلم ھای سينمايی معموال با ارزش ھای دينی 
  سازگار نيست

17 1.5 1.8 

 9. 8. 9  ھنرپيشه ھا پای بند به ارزش ھای دينی نيستند

 4. 4. 4  تبليغات منفی نسبت به فضای فيلم و سينمای کشور

و فيلمھايش نمايبه س یعالقگ یب  93 8.2 9.7 

نترنتياز ا دانلود  3 .3 .3 

نهيھز  26 2.3 2.7 

نمايو ماھواره به س ونيزيدادن تلو حيترج  59 5.2 6.2 

وقت کمبود  113 10.0 11.8 

بچه کوچک داشتن  9 .8 .9 

و کھولت سن یجسم مشکالت  24 2.1 2.5 

یو شبکه خانگ ید یس  19 1.7 2.0 

 14 1.2 1.5 بی حوصلگی

 38 3.4 4.0  ريسا

 958 84.5 100.0  جمع

  176 15.5  بی پاسخی
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  1134 100.0  جمع

  

نفری که فيلم می بينند ولی به سينما نمی روند  ١١٣۴دليل سينما نرفتن، از متغير طبق جدول توزيع فروانی برحسب 
پاسخگويان به دليل اينکه در سينمای درصد ١۶.٣ می دانند،» خارجی ھای فيلم نمايش عدم«را سينما نرفتن مھمترين دليل 

 نبود درصد پاسخگويان به دليل ١٢.۴عنی بعد از آن بيشترين نسبت ي .ايران فيلم خارجی پخش نمی شود به سينما نمی روند
دليل مھم ديگر که افراد به سينما نمی روند به مسايل و . در سينما، عالقه ای به سينما رفتن ندارندجذاب  و خوب فيلم

در صد نيز به سينما و  ٩.٧درصد افراد به دليل کمبود وقت سينما نمی روند و  ١١.٨گردد، يعنی عاليق شخصی بر می
نفر نيز به اين سوال پاسخ  ١٧۶. مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص دارند. ھای سينمايی عالقه ای ندرندفيلم 

   .نداده اند

 نمودار داليل نرفتن پاسخگويان به سينما براي كساني كه فيلم مي بينند: 1-3- 3نمودار شماره 
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 سينما فيلم مي بينندكه بدون فيلم ديدن افرادي  چگونگي :2-3-3جدول شماره 

5درصد فراوانی طرق مختلف فيلم ديدن  

 73.2 830 تلويزيون

 12.4 ١۴١ شبکه ھای تلويزيونی ماھواره

 22.0 ٢۵٠ سی دی

 13.8 ١۵٧ اينترنت

 0.9 ١٠ ساير موارد

افرادی که سينما نمی  تعداد نمونه
 روند ولی فيلم سينمايی می بينند

1134 

 ٧٣.٢نفری که فيلم می بينند ولی به سينما نمی روند  ١١٣۴برحسب چگونگی فيلم ديدن، از طبق جدول توزيع فروانی 
درصد از  ١٣.٨بينند، درصد پاسخگويان از طريق سی دی فيلم می ٢٢درصد افراد از طريق تلويزيون فيلم می بينند 

   .ی بيننددرصد نيز از طريق شبکه ھای تلويزيونی ماھواره ای فيلم م ١٢.۴طريق اينترنت و 

  دچگونگي فيلم ديدن افرادي كه بدون سينما فيلم مي بينن  :2-3- 3نمودار شماره 

   د

                                                            
 بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  5
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  انواع فيلم هاي انتخابي :3-3-3جدول شماره 
 6درصد فراواني انواع فيلم

 60.2 ۶٨٣ فيلم ھای ايرانی

 16.4 ١٨۶ فيلم ھای خارجی

 24.2 ٢٧۴ فرقی نمی کند

سينما نمی روند ولی فيلم تعداد نمونه افرادی که 
 سينمايی می بينند

١١٣۴ 

 ۶٠.٢نفری که فيلم می بينند ولی به سينما نمی روند  ١١٣۴طبق جدول توزيع فروانی برحسب کشور سازنده فيلم، از 
درصد نيز برايشان کشور  ٢۴.٢درصد فيلم ھای خارجی و  ١۶.۴درصد پاسخگويان به فيلم ھای ايرانی عالقه داند، 

  .کندفيلم فرقی نمی سازنده

  نمودار انواع فيلم هاي انتخابي :3-3- 3نمودار شماره 

  

  

   

                                                            
 بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  6
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  ژانر فيلم هاي مورد عالقه پاسخگويان :4-3-3 شماره جدول
 ٧درصد فراوانی ژانر

 62.2 705  خانوادگی

 28.8 327 کمدی و شاد

 8.9 101 عاشقانه

 11.0 ١٢۵ پليسی

 8.5 ٩۶ جنگی

 5.0 57 تاريخی

 4.3 49 مذھبی

 2.7 31 رزمی

 2.8 32 ترسناک

 2.7 31 درام و غمگين

 2.6 29 ماجراجويانه

 1.7 ١٩ وسترن

 1.1 13 کودکان و نوجوانان

 2.2 25 اکشن

 0.9 10  علمی و تخيلی

 2.1 24  سياسی اجتماعی

 0.9 10  آموزشی

 2.1 24  ساير

تعداد نمونه افرادی که سينما نمی روند ولی فيلم 
  می بينندسينمايی 

1134 

، بيشترين نسبت نفری که فيلم می بينند ولی به سينما نمی روند ١١٣۴طبق جدول توزيع فروانی برحسب ژانر فيلم، از 
درصد به فيلم ھای کمدی و شاد عالقه دارند و بعد از آن به  ٢٨.٨. درصد به فيلم ھای خانوادگی عالقه دارند ۶٢.٢يعنی

کمترين نسبت نيز به ترتيب به علمی تخيلی، آموزشی و  .مند ھستندترتيب به فيلم ھای پليسی، عاشقانه و جنگی عالقه
  . ھای ديگر اختصاص دارندمابقی نسبت ھا به گزينه  .کودک و نوجوان اختصاص دارد

                                                            
  بيشتر شده است 100چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب  7
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  ژانر فيلم هاي مورد عالقه پاسخگوياننمودار : 4-3- 3 نمودار شماره
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 مالك هاي انتخاب فيلم: 5-3-3 شماره جدول

 فراوانی ٨درصد طريقه انتخاب فيلم

53.1 602   موضوع فيلم مورد عالقه ام باشد

توصيه دوستان و آشنايان  ١٨٨ 16.6

23.2 263 
مورد عالقه ام در آن بازی کرده ھنرپيشه 

 باشد

9.3 105   کارگردان مورد نظرم آن را ساخته باشد

4.4 50   نقد ھا و مطالب سينمايی

1.9 ٢١  تبليغات

  اتفاقی  ۴٧ 4.1

  ساير  ٩ 0.8

1134  افرادي كه سينما نمي روند ولي فيلم مي بينند

 ۵٣.١نفری که فيلم می بينند ولی به سينما نمی روند  ١١٣۴طبق جدول توزيع فروانی برحسب مالک انتخاب فيلم، از 
درصد  ١۶.۶درصد با توجه به بازيگران و  ٢٣.٢. کننددرصد براساس عالقه مندی به موضوع فيلم، فيلم را انتخاب می

می کنند و  درصد در انتخاب فيلم به کارگردان آن توجه ٩.٣. بر اساس توصيه دوستان و آشنايان فيلم را انتخاب می کنند
مابقی نسبت ھا به گزينه ھای ديگر اختصاص . کننددرصد پاسخگويان با توجه به نقد فيلم، فيلم خود را انتخاب می ۴.۴فقط 
  . دارند

  نمودار مالك هاي انتخاب فيلم -5-3- 3 دار شمارهونم

 

 

  رابطه بين فيلم مورد عالقه و حسب جنسيت :6-2-3جدول توافقي شماره
 جنسيت

 مورد عالقهفيلم 
 جمع زن مرد

                                                            
 بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  8
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 268 389 657 فراوانیفيلم ايرانی

 %100.0 %59.2 %40.8 درصد سطری

 %60.2 %72.2 %48.6 درصد ستونی

 %60.2 %35.7 %24.6 درصدکل

 119 41 160 فراوانیفيلم خارجی

 %100.0 %25.6 %74.4 درصد سطری

 %14.7 %7.6 %21.6 درصد ستونی

 %14.7 %3.8 %10.9 درصدکل

 165 109 274 فراوانیفرقی نمی کند

 %100.0 %39.8 %60.2 درصد سطری

 %25.1 %20.2 %29.9 درصد ستونی

 %25.1 %10.0 %15.1 درصدکل

 552 539 1091 فراوانی جمع

 %100.0 %49.4 %50.6 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %49.4 %50.6 درصدکل

  کای اسکوئرآزمون 

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

71.610 2 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is ٧٩.٠۵. 

) sig=0.000(ا طدرصد اطمينان و يک درصد خ ٩٩که نشان می دھد با . است ٧١.۶١کای اسکوئر برابر با  ،طبق آزمون انجام شده
درصد زنان به ديدن فيلم ايرانی عالقه مندند در  ٧٢.٢طبق جدول  .تفاوت معناداری بين فيلم مورد عالقه و جنسيت وجود دارد

درصد مردان به فيلم خارجی عالقه دارند و  ٢١.۶در مورد فيلم خارجی نيز . است ۴٨.۶صورتی که اين نسبت برای مردان برابر با 
درصد است که به طور کلی نشان می دھد زنان در مقايسه با مردان بيشتر به فيلم ھای ايرانی  ٧.۶ن برابر با اين نسبت برای زنا

.عالقه دارند و مردان نيز در مقايسه با زنان بيشتر به فيلم ھای خارجی عالقه مندند
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  وضعيت تاهلرابطه بين فيلم مورد عالقه و حسب : 7-2-3جدول توافقي شماره
 تاھلوضعيت 

 فيلم مورد عالقه
 جمع مجرد متاھل

 552 88 640 فراوانیفيلم ايرانی

 %100.0 %13.8 %86.3 درصد سطری

 %60.2 %46.6 %63.1 درصد ستونی

 %60.2 %8.3 %51.9 درصدکل

 111 47 158 فراوانیفيلم خارجی

 %100.0 %29.7 %70.3 درصد سطری

 %14.8 %24.9 %12.7 درصد ستونی

 %14.8 %4.4 %10.4 درصدکل

 212 54 266 فراوانیفرقی نمی کند

 %100.0 %20.3 %79.7 درصد سطری

 %25.0 %28.6 %24.2 درصد ستونی

 %25.0 %5.1 %19.9 درصدکل

 875 189 1064 فراوانی جمع

 %100.0 %17.8 %82.2 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %17.8 %82.2 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

23.762 2 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is ٢٨ 

تفاوت ) sig=0.000(خطا درصد اطمينان و يک درصد  ٩٩که نشان می دھد با . است ٢٣.٧۶طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 

درصد متاھالن به ديدن فيلم ايرانی عالقه مندند در صورتی  ۶٣.١طبق جدول  .معناداری بين فيلم مورد عالقه و وضعيت تاھل وجود دارد

ن درصد مجردھا به فيلم خارجی عالقه دارند و اي ٢۴.٩در مورد فيلم خارجی نيز . است ۴۶.۶که اين نسبت برای مجردھا برابر با 

درصد است که به طور کلی نشان می دھد متاھالن در مقايسه با مجردان بيشتر به فيلم ھای  ١٢.٧نسبت برای متاھالن برابر با 
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.ايرانی عالقه دارند و مجردان نيز در مقايسه با متاھالن بيشتر به فيلم ھای خارجی عالقه مندند
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  و حسب وضعيت اشتغالرابطه بين فيلم مورد عالقه : 8-2-3جدول توافقي شماره
 وضعيت اشتغال

 فيلم مورد عالقه
 جمع غيرشاغل شاغل

 243 396 639 فراوانیفيلم ايرانی

 %100.0 %62.0 %38.0 درصد سطری

 %60.1 %68.6 %50.0 درصد ستونی

 %60.1 %37.3 %22.9 درصدکل

 107 51 158 فراوانیفيلم خارجی

 %100.0 %32.3 %67.7 درصد سطری

 %14.9 %8.8 %22.0 ستونیدرصد 

 %14.9 %4.8 %10.1 درصدکل

 136 130 266 فراوانیفرقی نمی کند

 %100.0 %48.9 %51.1 درصد سطری

 %25.0 %22.5 %28.0 درصد ستونی

 %25.0 %12.2 %12.8 درصدکل

 486 577 1063 فراوانی جمع

 %100.0 %54.3 %45.7 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %54.3 %45.7 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

49.187 2 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is ٧٢.٢۴ 

درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است ۴٩.١٨طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
)sig=0.000 (غيرشاغالندرصد  ۶٨.۶طبق جدول . تفاوت معناداری بين فيلم مورد عالقه و وضعيت اشتغال وجود دارد 

در مورد فيلم خارجی . است درصد ۵٠برابر با  شاغالنبه ديدن فيلم ايرانی عالقه مندند در صورتی که اين نسبت برای 
درصد است که به طور کلی  ٨.٨به فيلم خارجی عالقه دارند و اين نسبت برای زنان برابر با  شاغالندرصد  ٢٢نيز 

نيز در مقايسه با  شاغالنبيشتر به فيلم ھای ايرانی عالقه دارند و شاغالن در مقايسه با  غيرشاغالننشان می دھد 
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.ھای خارجی عالقه مندندبيشتر به فيلم  غيرشاغالن
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  رابطه بين فيلم مورد عالقه بر حسب ميزان تحصيالت: 9-2-3جدول توافقي شماره
 ميزان تحصيالت

 فيلم مورد عالقه
 جمع  دانشگاھی ديپلم زير ديپلم

 225 227 202 654 فراوانیفيلم ايرانی

 %100.0 %30.9 %34.7 %34.4 درصد سطری

 %60.2 %54.0 %59.7 %67.8 درصد ستونی

 %60.2 %18.6 %20.9 %20.7 درصدکل

 30 54 76 160 فراوانیفيلم خارجی

 %100.0 %47.5 %33.8 %18.8 درصد سطری

 %14.7 %20.3 %14.2 %9.0 درصد ستونی

 %14.7 %7.0 %5.0 %2.8 درصدکل

 77 99 96 272 فراوانیفرقی نمی کند

 %100.0 %35.3 %36.4 %28.3 درصد سطری

 %25.0 %25.7 %26.1 %23.2 درصد ستونی

 %25.0 %8.8 %9.1 %7.1 درصدکل

 332 380 374 1086 فراوانی جمع

 %100.0 %34.4 %35.0 %30.6 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %34.4 %35.0 %30.6 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 معناداری سطحدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

21.530  4 .000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is 
۴٨.٩١. 

تفاوت ) sig=0.000(درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است 21.53طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
درصد ديپلم ھا به ديدن فيلم ايرانی  ۵٩.٧درصد زيرديپلم ھا و  ۶٧.٨طبق جدول . عالقه و ميزان تحصيالت وجود داردمعناداری بين فيلم مورد 

درصد  ١۴.٢درصد زيرديپلم ھا و  ٩در مورد فيلم خارجی نيز . درصد است ۵۴عالقه مندند در صورتی که اين نسبت برای دانشگاھی ھا برابر با 
درصد است که به طور کلی نشان می دھد دانشگاھی ھا در  ٢٠.٣قه دارند و اين نسبت برای دانشگاھی ھا برابر با ديپلم ھا به فيلم خارجی عال

ی ايرانی مقايسه با غير دانشگاھی ھا بيشتر به فيلم ھای خارجی عالقه دارند و غير دانشگاھی ھا نيز در مقايسه با دانشگاھی ھا بيشتر به فيلم ھا
.عالقه مندند
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  رابطه بين فيلم مورد عالقه بر حسب سن: 10-2-3وافقي شمارهجدول ت
 سن

 فيلم مورد عالقه
15-29 30-49 

و  50
 باالتر

 جمع

 89 348 220 657 فراوانی  فيلم ايرانی

 %100.0 %33.5 %53.0 %13.5 درصد سطری

 %60.3 %60.9 %64.6 %47.1 درصد ستونی

 %60.3 %20.2 %32.0 %8.2 درصدکل

 49 70 41 160 فراوانیفيلم خارجی

 %100.0 %25.6 %43.8 %30.6 درصد سطری

 %14.7 %11.4 %13.0 %25.9 درصد ستونی

 %14.7 %3.8 %6.4 %4.5 درصدکل

 51 121 100 272 فراوانیفرقی نمی کند

 %100.0 %36.8 %44.5 %18.8 درصد سطری

 %25.0 %27.7 %22.4 %27.0 درصد ستونی

 %25.0 %9.2 %11.1 %4.7 درصدکل

 189 539 361 1089 فراوانی جمع

 %100.0 %33.1 %49.5 %17.4 درصد سطری

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد ستونی

 %100.0 %33.1 %49.5 %17.4 درصدکل

  آزمون کای اسکوئر

 سطح معناداریدرجه آزادیآزمون کای اسکوئر

29.905 4.000 

٠ cells ( ٠.٠% ) have expected count less than ۵. The minimum expected count is 
٢٧.٧٧. 

تفاوت ) sig=0.000(درصد اطمينان و يک درصد خطا  ٩٩که نشان می دھد با . است 29.9طبق آزمون انجام شده، کای اسکوئر برابر با 
سال به ديدن  ۵٠درصد باالی  ۶٠.٩ساله و  ۴٩تا  ٣٠درصد  ۶۴.۶طبق جدول . معناداری بين فيلم مورد عالقه و ميزان تحصيالت وجود دارد

تا  ٣٠درصد  ١٣در مورد فيلم خارجی نيز . درصد است ۴٧.١ساله برابر با  ٢٩تا  ١۵فيلم ايرانی عالقه مندند در صورتی که اين نسبت برای 
درصد است که به طور  ٢۵.٩برابر با  ساله ھا ٢٩تا  ١۵به فيلم خارجی عالقه دارند و اين نسبت برای  سال ۵٠باالی درصد  ١١.۴و ساله  ۴٩

ا ھا نيز در مقايسه ب ساله ٣٠باالیبيشتر به فيلم ھای خارجی عالقه دارند و  ساله ھا ٣٠باالی در مقايسه با  ساله ھا ٢٩تا  ١۵کلی نشان می دھد 

  .بيشتر به فيلم ھای ايرانی عالقه مندند ساله ھا ٣٠کمتر از 
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  نتيجه گيري جمع بندي و :بخش چهارم
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  گيرينتيجه

اين رسانه طي زمان . اي جمعي است كه پيدايش آن پس از مطبوعات و پيش از راديو و تلويزيون رخ داده است سينما رسانه 
ميل  :گويد مي 9طور كه مانستربرگ همان. براي خود باز كند و به مخاطب انبوه دست يابدتوانسته است در ميان هنرها جايي 

 .)47: 1365اندرو،(دهد  جامعه به داشتن آگاهي، آموزش و سرگرمي است كه به سينما هستي مي

مخاطب پژوهي بر آن  .ها وجود دارد اكنون باور بر اين است كه كنشي متقابل، پويا و مداوم ميان مخاطبان و توليدات رسانه
ها را در همه انواع آن به دست دهد  ها و عقايد مخاطبان رسانه ها، خصلت است تا شناختي از ديدگاه

)30:2009,Danesi .(دانيم  مي. ها را از دست خواهد داد اي شناختي درست از مخاطبان خود نداشته باشد، آن اگر رسانه
جايگاه يك رسانه جمعي، داشتن مخاطب توده وار است؛ چراكه در غير اين سينما يك صنعت و تجارت است و بقاي آن در 

عنوان يك رسانه فراگير به پرسش گرفته خواهد شد؛  صورت، چرخ صنعت پرهزينه فيلم نخواهد چرخيد و اهميت آن به
توجه صاحبان رسانه  رداي است كه بايد مو ها و نگرش مخاطب اين رسانه مسئله ها، نيازها، گرايش بنابراين، شناخت انگيزه
  .سينما در ايران قرار گيرد

آنچه بيشترين انگيزه و اهميت را براي انجام اين پژوهش به وجود آورد فضاي بكر مخاطب پژوهي در سينماي ايران و نياز 
ي هاي دانشگاهي براي شناخت وضعيت مخاطب سينماي ايران است و اين، شايد تالش شديد به وارد شدن در عرصه پژوهش

اين  .باشد براي مواجهه با پرسشي كه بايد روزي پاسخ آن را بيابيم و آن، داليل واقعي استقبال اندك مخاطب از سينماست
هايش به دست دهد تا  تر از نيازهاي مخاطب و خواسته اندازي درست ها به اين منظور است تا چشم ها و پيمايش سنجش

  .اي خود را سامان دهند هصاحبان رسانه بهتر بتوانند راهبردهاي رسان
سال از كل شهرهايي كه داراي سينما هستند، به صورت غيراحتمالي و تلفني  15نفر باالي  2117براي انجام اين تحقيق 

در ابتدا سؤال كليدي كه از . باشداين تحقيق در نهايت به دنبال بررسي ذائقه افراد در زمينه سينما و فيلم مي. مشاركت دارند
بيش از دو سال پيش به «، »امحال نرفته تابه«كه پاسخگو بايد از سه گزينه . شود، در مورد سينما رفتن استده ميهمه پرسي
  .يكي را انتخاب كند» امكمتر از دو سال پيش به سينما رفته«و » امسينما رفته

از نظر بعضي انديشمندان، مخاطبان  قبل از ورود به يافته هاي تحقيق، توضيحي كوتاه در ارتباط با مخاطب ارائه مي شود،
اما از سوي ؛ )Butsch, 2008: 42(اند  مثابه انبوه خلق در تئاتر گرد هم آمده هايي هستند كه به دهنده توده سينما نشان

ها موردي كه به بحث ما مرتبط است، تكثير صدها  اساسي بين ديدن تئاتر و فيلم وجود دارد كه از ميان آنهاي  ديگر، تفاوت
وسعت حوزه انتشار اين . ها در همين تعداد سالن در هر نقطه جهان است و گاه هزارها نسخه از يك فيلم و نمايش همه آن

هاي كوچكي گرد هم  هايي هستند كه در جمعيت پس مخاطب سينما توده. دهد وار را پوشش مي رسانه جمعي، جمعيت توده
 ).10: 1385كوايل، مك (آيند و امكان تعامل با يكديگر را دارند  مي

                                                            
9. Hugo Monsterburg 



 

102                            

با كنار هم گذاشتن اين دو تركيب مخاطب سينما، يعني تركيب انبوه خلق در هنگام تماشاي فيلم در سالن و تركيب توده با 
توان تعريف جديدي نيز از اين مخاطب ارائه داد و  توجه به دريافت نسبتاً همزمان و وسيع و يكسان پيام در ابعاد وسيع، مي

كه در اين تحقيق به  .توجه قرار داد هاي او را در دو نوع جمعيت، مورد و تحليل رفتار اين مخاطب و انگيزه استعداد و بررسي
پرداخته .) چه آن دسته كه در سينما فيلم مي بينند چه آن دسته كه بدون رفتن به سينما فيلم مي بينند(هردو نوع مخاطب فيلم 

  . به عنوان گروه كنترل بررسي مي شوند بينند نيزمي شود و گروهي كه اصال فيلم نمي
براي اين . اندنفر آخرين بار كمتر از دو سال پيش به سينما رفته 740درصد يعني  35شده از كل پاسخگويان  طبق نتايج ارائه

ادي اين افراد همان افر. اند، سؤاالتي تفكيكي در نظر گرفته شده استگروهي كه كمتر از دو سال است كه به سينما رفته
درصد ديگر پاسخگويان بيشتر از  2/40. شوندشناسايي مي» روندگروهي كه به سينما مي«هستند كه در اين تحقيق با نام 
از اين . اندها تاكنون به سينما نرفتهدرصد آن 8/24اند و تقريباً  يك چهارم پاسخگويان يعني دوسال است كه به سينما نرفته

شود كه اند جدا گزارش مي اند، از افرادي كه تاكنون سينما نرفتهال است كه سينما نرفتهجهت افرادي كه بيشتر از دو س
ساله است، آمار بااليي از مردم جامعه حتي يك بار هم  120مشخص شود چرا با اينكه سينما در ايران يك رسانه با قدمت 

ويان حجم نمونه احتماالً نيازي به تجربه اين رسانه را نفر يا همان يك چهارم پاسخگ 525اند؟ يعني اين رسانه را تجربه نكرده
  .كنيمهاي اين گروه را بررسي ميندارند كه در ادامه به صورت جزئي و دقيق ويژگي

از اين . اند گذشته استاند يا خيلي وقت از آخرين باري كه سينما رفتهدرصد پاسخگويان يا اصالً سينما نرفته 65طور كلي  به
بدون رفتن به «بيند كه اين افراد در اين تحقيق گروه ها فيلم مينفر آن 1134روند، نفري كه سينما نمي 1377درصد يا  65

. كنندگان در اين تحقيق اصالً اهل فيلم ديدن نيستند نفر از كل مشاركت 243درصد يا  12. شوندناميده مي» بينندسينما فيلم مي
  .گيرندجاي مي» بينندفيلم نمي«كه اين افراد نيز در گروه 

سينما رفتن به جزء آن دسته از كساني كه شغلشان . باشندنفر مي 740» روندگروهي كه سينما مي«طور كه بيان شد، همان
بر اين . پذيرد معموالً در زمان اوقات فراغت افراد صورت مي )نظير مدير سينما با مسئول گيشه(مرتبط با سينماداري است 

شود؛ زيرا فعاليتي توأم  ين اظهار داشت كه سينما رفتن براي بسياري از مخاطبان منجر به رضايت دروني ميتوان چن اساس مي
زور يا اجبار پا  بعيد است مخاطب عمومي سينما به. سينما رفتن عملي آزادانه و مبتني بر انتخاب عقالني است. با لذت است

هاي اجتماعي  كند كه در ساير محيط شدگي را تجربه مي ي احساس غرقهمچنين مخاطب در سينما نوع. به سالن سينما بگذارد
، موضوع زديانگ يدهد، عالوه بر اين، سينما فضايي است كه عواطف و احساسات مخاطب را برم اين احساس به او دست نمي

طرف تمركز مخاطب را سالن تاريكي كه از سه (طرف و شرايط محيطي كه در سينما وجود دارد  مايه اصلي فيلم ازيك و درون
به دليل شرايط . شود باعث اين برانگيختگي مي) كند تا ساعاتي فقط به يك پرده پرنور خيره شود محو و وي را مجبور مي

مخاطب در  شود اين تمركز باعث مي. هاي ديگر شهري باالست محيطي سينما، احساس تمركز در سينما در مقايسه با مكان
ها، عواطف،  هاي دريافتي از فيلم را دروني كرده و بر رفتار، نگرش ها پس از آن بتواند پيام حين تماشاي فيلم و تا مدت
هاي تصويري متعددي در  گيري خود بيشتر مسلط شود؛ زيرا فيلم اين خاصيت را دارد كه نشانه احساسات و الگوهاي تصميم
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هاي مواجهه قرار  ها بعد، زماني كه در موقعيت اهضمير ناخودآگاه مخاطب تزريق كرده و مخاطب ممكن است روزها و حتي م
  .اند، كمك بگيرد گيرد، از الگوهاي ذهني كه در ضمير ناخودآگاه وي ثبت شده مي

درصد كساني كه در اين تحقيق به سينما مي روند، سه ماهي يكبار يا بيشتر به سينما  37تقريبا  1-1- 3 شماره طبق جدول
رفتن منجر به  سينماكه اين يافته نشان مي دهد كه . شودها يك رسانه مهم محسوب ميآنروند و به نوعي سينما براي مي

هاي مخاطب جهت رفتن به  براي تحريك انگيزه. دوشميتكرارپذير  شده و به همينگيري احساس خوشايند در فرد  شكل
شوند و اينكه  ها تحريك مي اين انگيزههاي بيروني، اما اينكه چگونه  هاي دروني هست و هم محرك سينما هم نياز به محرك

تواند  مي» هاي انگيزش نظريه«كند و اينكه آيا اين نياز واقعي است يا كاذب رجوع به  مخاطب چگونه در خود احساس نياز مي
هان كه اين تحقيق به دنبال فهم انگيزه آشكار و پن ).1984فيسك و تيلور، (انگيزه، موتور محركه رفتار است  .راهگشا باشد

انگيزه سينما رفتن و شناخت عميق از نيازهاي اوليه و ثانويه مخاطب سينما در چرا كه . سينما رفتن اين مخاطبان است
انگيزه مصرف در مرحله انتخاب اين رفتار و گزينش سينما از بين . اي دارد كننده اهميت ويژه مطالعات مربوط به رفتار مصرف

نرفتن مخاطب  اي در فهم درست داليل سينما رفتن يا سينما كننده است اثر تعيين متغيرهاي متعددي كه پيش روي مخاطب
مثالً انگيزه سينما ممكن است تنها عالقه . كند هاي عمل به آن و تعدد آن را تعيين مي دارد، زيرا انگيزه مصرف است كه شيوه
نگيزه مصرف سينما، تفريح و سرگرمي باشد كه ممكن است ا. شود فرد آن محسوب مي به سينما باشد كه سينما پاسخ منحصربه

روي، پاساژگردي،  هاي ديگري مانند تماشاي تلويزيون، پياده آيد و گزينه هاي ممكن آن به حساب مي سينما تنها يكي از پاسخ
خاطب سينما شناسي م جامعه ).1388شرفي، (توانند جانشين سينما شده و جاي آن را بگيرند  بازي يا رفتن به مهماني شبانه مي

در اين نوع مطالعات به چگونگي مصرف سينما از طرف مخاطب توجه . توجه خاصي به الگوهاي سينما روي مردم دارد
مخاطبان سينما با اتخاذ الگوهاي خاص رفتاري به هنگام مصرف سينما و حضور در آن، عالوه بر ). 1391راودراد، (شود  مي

: همان(كنند  اند و معاني خاصي را توليد مي امون اين فعاليت مصرفي نيز استفاده كردهسينما از روابط اجتماعي شكل گرفته پير
1391 :50.( 

يك رفتار ارادي و آگاهانه در سبد اوقات فراغت » رفتن سينما«نظر دارند كه  تقريباً بيشتر پژوهشگران بر اين نكته اتفاق
 12و بازي 11، تفريح10اند اين لفظ را با سه مفهوم وقت آزاد پرداختهبسياري از كساني كه به تعريف فراغت . گنجد مخاطبان مي

در تحقيقات مرتبط با موضوع فراغت، شش ). 1963، 13ميلر و رابينسون(كنند  كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، مقايسه مي
، 15، آزادي مستدرك14زاد ونرضايت در: نامند بيان شده است شرط ذهني اصلي براي تحقق زماني كه افراد آن را فراغت مي

  .19يو خودانگيختگ 18، تسلط17، انگيختگي16استغراق
 .جدول زير مالك انتخاب فيلم پاسخگويان را نشان مي دهد

                                                            
10. Free time 
11. Recreation 
12. Play 
13 Miller & Robinson 
14. Intrinsic gratification 
15. Perceived freedom 
16. Involvement 
17. Arousal 
18. Mastery 
19. Spontaneity 
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 مالك هاي انتخاب فيلم:  1-4جدول شماره 

افرادی که بدون سينما 
  رفتن فيلم می بينند

افرادی که به سينما می 
  طريقه انتخاب فيلم  روند

 فراواني درصد  فراواني 20درصد

53.1 602  44.05 326   موضوع فيلم مورد عالقه ام باشد

 توصيه دوستان و آشنايان  193 26.08  188 16.6

23.2 263   هنرپيشه مورد عالقه ام در آن بازي كرده باشد 214 28.92

9.3 105  19.59 145   كارگردان مورد نظرم آن را ساخته باشد

4.4 50  7.70 57   سينمايي نقد ها و مطالب

1.9 21  8.11 60   تبليغات

  اتفاقي  0 0.00  47 4.1

  ساير  13 1.76  9 0.8

1134  740   افرادي كه سينما مي روند

هاي انتخاب فيلم، عالقه به موضوع ها، يكي از گزينهدرصد آن 44، يعني »روندبه سينما مي«از نظر تقريباً نيمي از گروهي كه 
» بازي هنرپيشه مورد عالقه«را  يكي از داليل انتخاب فيلم» روندگروهي كه به سينما مي«درصد پاسخگويان  28.9 .آن است

. هاي مهم در انتخاب فيلم استروند، يكي از مالكدرصد افرادي كه به سينما مي 19.5اند، كارگردان فيلم از نظر عنوان كرده
اي داند و با توجه به پيشينهوردار است كه عوامل فيلم را در انتخاب خود مهم مييعني مخاطب به حدي از سواد سينمايي برخ

روند در انتخاب درصد افرادي كه سينما مي 26.8توصيه دوستان و آشنايان از نظر . كنندكه يك كارگردان دارد، انتخاب مي
هاي انتخاب فيلم را روند يكي از راهيدرصد كساني كه به سينما م 8.11جالب است مطرح شود كه فقط . فيلم مؤثر است

هاي دوستان، آشنايان و تبليغات غيرمستقيم چهره به چهره در انتخاب فيلم نقش يعني توصيه. كنندتبليغات مستقيم بيان مي
سينمايي  درصد افراد هم با توجه به نقدها و مطالب 7.7. هاي خيلي بااليي هم داردمؤثرتري دارد تا تبليغات مستقيم كه هزينه

اين مخاطبان، مخاطبان تخصصي سينما هستند و معموالً به . كنندخواهند بروند سينما انتخاب ميفيلمي را كه به خاطر آن مي
تري هستند و تهيه كنندگان و كارگردانان و به طور كلي عوامل سينما بايد براي كشاندن اين افراد به اي، افراد دقيقلحاظ ذائقه

بيش از نيمي از افرادي كه بدون سينما رفتن فيلم مي بينند فيلم را . ادي را در ساخت فيلم خود لحاظ كنندسينما عوامل زي
كنند و نسبت به كساني كه سينما مي روند اهميت كمتري به توصيه دوستان  خاطر ميزان عالقه به موضوع آن انتخاب مي

اهميت كارگردان، نقد فيلم و . تقريبا هر دو گروه نظر يكساني دارندبازي هنرپيشه ها در زمينه مالك بودن . آشنايان مي دهند

                                                            
 بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  20
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تبليغات هم براي افرادي كه به سينما نمي روند در مقايسه با افرادي كه به سينما مي روند در انتخاب فيلم، اهميت خيلي 
   .كمتري دارد

 .جدول زير عالقه مندي پاسخگويان به ژانر فيلم ها را نشان مي دهد 

  ژانر فيلم هاي مورد عالقه پاسخگويان: 2-4ماره ش جدول

  ژانر

افرادی که به سينما 
  می روند

افرادی که بدون سينما رفتن 
  فيلم می بينند

افرادی که فيلم نمی 
  بينند

  درصد فراوانی  درصد فراوانی ٢١درصد فراوانی

 41.6 ١٠١ 62.2 705 43.6 ٣٢٣  خانوادگی

 23.5 ۵٧ 28.8 327 47.7 ٣۵٣ کمدی و شاد

 4.1 ١٠ 8.9 101 5.3 ٣٩ عاشقانه

 3.3 ٨ 11.0 ١٢۵ 3.9 ٢٩ پليسی

 3.3 ٨ 8.5 ٩۶ 5.7 ۴٢ جنگی

 8.2 ٢٠ 5.0 57 2.0 ١۵ تاريخی

 4.5 ١١ 4.3 49 3.0 ٢٢ مذھبی

 1.2 ٣ 2.7 31 1.1 ٨ رزمی

 0.8 ٢ 2.8 32 1.9 ١۴ ترسناک

 0.8 ٢ 2.7 31 5.8 ۴٣ درام و غمگين

 0.8 ٢ 2.6 29 1.4 ١٠ ماجراجويانه

 1.2 ٣ 1.7 ١٩ 1.1 ٨ وسترن

 0.4 ١ 1.1 13 2.2 ١۶ کودکان و نوجوانان

 1.2 ٣ 2.2 25 1.8 ١٣ اکشن

 1.6 ۴ 0.9 10 0.3 ٢  علمی و تخيلی

 2.9 ٧ 2.1 24 10.1 ٧۵  سياسی اجتماعی

 1.2 ٣ 0.9 10 0.5 ۴  آموزشی

 7.4 ١٨ 2.1 24 1.6 ١٢  ساير

  740 ٢ ١١١٣۴٣ 

                                                            
  بيشتر شده است 100به دليل اينكه هر پاسخگو امكان انتخاب چندين گزينه را داشته است درصد پاسخ ها از  21
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هاي كمدي و شاد عالقه اند كه به فيلمبيان كرده كساني كه به سينما مي روند،درصد  47.7 كه در جدول باالاينبا توجه به 
داشتن گيري كرد كه براي نگهتوان چنين نتيجههاي خانوادگي عالقه زيادي دارند، ميدرصد نيز به فيلم 43.6بيشتري دارند و 

البته در اينجا نكته مهم اين . هاي كمدي، شاد و خانوادگي را تقويت كردبايد فيلمروند نيمي از پاسخگويان كه به سينما مي
هاي كمدي چه به لحاظ كيفيت و چه به لحاظ كميت در وضعيت مطلوبي قرار است كه بايد توجه داشت در حال حاضر فيلم

-ها موفق به جذب مخاطب خاص خود شدهيعني اين فيلم. اند مخاطب را به سينما بكشانندها موفق شدهدارند، پس اين فيلم

هاي كمدي و شاد عالقه دارند به فيلم» بينندبدون رفتن به سينما فيلم مي«درصد افرادي كه  28.8بينيم فقط چرا كه مي. اند
به بدون رفتن «روند دو برابر درصد گروهي است كه هاي كمدي و شاد در گروهي كه به سينما مييعني درصد عالقه به فيلم

هاي طنز و كمدي سينماي ايران در وضعيت تقريباً و از آنجايي كه در حال حاضر كميت و كيفيت فيلم» بينندسينما فيلم مي
هاي روي پرده با عالقه توانيم يكي از داليل سينما رفتن يا نرفتن افراد را تناسب كيفيت و كميت فيلممناسبي قرار دارد پس مي

  .فيلم نمي بينند به فيلم هاي خانوادگي و كمدي عالقه مند هستند افرادي كه .مخاطبان دانست
تفاوت معناداري وجود » روندسينما نمي«و » روندسينما مي«نشان داد كه بين جنسيت افرادي كه  11-2شماره نتايج جدول 

فيلم ديدن هم تفاوتي بين  جنسيت عالوه بر اينكه به سينما رفتن متغير اثرگذاري نيست در 16-2شماره ندارد، مطابق جدول 
  .شودها و مردها ديده نميزن

درصد مجردها به سينما  54.4بين وضعيت تاهل و سينما رفتن تفاوت معناداري مشاهده شد،  12- 2شماره ولي طبق جدول 
شود كه در ارتباط با وضعيت تأهل و فيلم ديدن هم ديده مي. رونددرصد متأهلين به سينما مي 29.6 روند ولي فقطمي

درصد كساني كه فيلم نمي بينند  88 ،17-2شماره طبق جدول . ها در مقايسه با مجردها كمتر به ديدن فيلم عالقه دارند متأهل
با توجه به اينكه بيشتر  .بيننددرصد متاهل ها فيلم نمي 13فيلم نمي بينند، درصورتي كه  درصد مجردها 5متاهل هستند و فقط 
مند هستند، پيشنهاد هاي خانوادگي عالقهبينند متأهل هستند و از طرف ديگر به فيلموند ولي فيلم ميرافرادي كه سينما نمي

  .هاي خانوادگي افزايش يابد تا سينما رفتن خانوادگي متأهالن افزايش يابدشود كه فيلممي
روند درصد افرادي كه سينما مي 38دهد كه نتايج مربوط به رفتن سينما و وضيعت شغلي نشان مي 13-2با توجه به جدول 

ها در مقايسه با غيرشاغالن بيشتر به سينما دهد شاغلروند كه نشان ميدرصد افراد غيرشاغل سينما نمي  68.5شاغل هستند و 
در عوض . تواند به دليل كمبود وقت سدي براي سينما رفتن باشدتوان تحليل كرد كه سركار رفتن نميگونه ميو اين. روندمي

داليل ديگري مانند وضعيت اقتصادي بهتر و يا فشارهاي اجتماعي نسبت به ارزش بودن سينما رفتن بين همكاران از داليل 
توان در رابطه بين فيلم ديدن و اين موضوع را مي. روندها در مقايسه با غير شاغالن بيشتر به سينما مياين باشد كه شاغل

دن و وضعيت اشتغال هم تفاوت معناداري مشاهده شده است ولي برخالف نتيجه قبل، بين فيلم دي. وضيعت اشتغال بهتر ديد
. بينندها اصالً فيلم نميدرصد از غيرشاغل 10و افراد كمي يعني . ها استبينند بيشتر از شاغلهايي كه فيلم ميدرصد غيرشاغل

- كه شاغلدهد دليل اينشاغل هستند، كه نشان ميبينند غيردرصد كساني كه بدون سينما رفتن فيلم مي 54، 18- 2طبق جدول 

روند، عالقه بيشتر به فيلم ديدن، نيست چرا كه با كنترل متغير ديدن فيلم با ها بيشتر سينما ميها در مقايسه با غيرشاغل
  .بينندها فيلم ميها بيشتر از شاغلوضعيت اشتغال ديديم كه غيرشاغل

رود رفتن به سينما هرچه سن باالتر مي. بين سينما رفتن و سن هم همبستگي معكوس معناداري وجود دارد 14- 2طبق جدول 
ساله به  50درصد آنها  10سال سن دارند و فقط  50ها زير درصد آن 90روند يعني شود، بيشتر افرادي كه سينما ميكمتر مي
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نيز نشان مي دهد  dضريب همبستگي سامرز  .روندهستند به سينما ميساله به باال  50درصد افرادي كه  15فقط . باال هستند
  . البته شدت اين همبستگي ضعيف است. كه رابطه فيلم ديدن و سن معكوس است

رابطه بين سينما رفتن و تحصيالت هم مثبت است، يعني افرادي كه تحصيالت بيشتري دارند، بيشتر  15- 2طبق جدول شماره 
بين فيلم ديدن و ميزان تحصيالت هم رابطه مثبتي وجود دارد، افراد . بته شدت اين همبستگي ضعيف استال. روندبه سينما مي

درصد زيرديپلم ها، بدون رفتن  74درصد افرادي كه سينما مي روند، دانشگاهي هستند،  62. تحصيلكرده، بيشتر فيلم مي بينند
  .به سينما فيلم مي بينند

بر  1379در سال عظيمي هاشمي ا تحقيقات ديگر به اين ننتيجه رسيديم كه نتايج تحقيق با مقايسه نتيجه تحقيق حاضر ب
 15 - 30با بررسي اوقات فراغت شهروندان خالف نتايج اين تحقيق، جنسيت متغير اثر گذاري در سينما رفتن است، وي 

كه مردان بيشتر از زنان به  طوري بهساله در مشهد نشان داد مصرف سينما در اين گروه سني، برحسب جنسيت متفاوت است؛ 
روند؛ اما اين ميزان بر حسب سن، سطح تحصيالت، نوع فعاليت، وضعيت تأهل و رتبه اجتماعي محل سكونت  سينما مي

ها و مصرف كاالهاي فرهنگي در  رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، طرح پژوهشي فعاليت«هاي پيمايش  يافتهاما  .كند تفاوت نمي
ترين نحوه رفتن به  دهد كه رفتن به سينما همراه با خانواده رايج نشان ميهم راستا با تحقيق حاضر » 1381مشهد در سال 

با افزايش سطح تحصيالت مصرف . بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و مصرف سينما رابطه مستقيم وجود دارد. سينما است
با افزايش سن، . روند ل و افراد مجرد بيش از متأهالن به سينما ميهاي فعا دانشجويان بيش از ساير گروه. يابد سينما افزايش مي

 .يابد متوسط تماشاي فيلم كاهش مي

می توان نتيجه گرفت که رابطه قوی بين وجود کيفيت و کميت سينما در منطقه جغرافيايی و  ١١- ١- ٣از جدول شماره 
ند نشان می دھد که، در استان ھايی که صنعت سينما درصد افرادی که تا به حال سينما نرفته ا. سينما رفتن وجود دارد

درصد افراد آنھا تاکنون  ٢۵با مقايسه استان ھايی که بيش از . ضعيف است، افراد تمايل کمتری به سينما رفتن دارند
  .گيری بھتر ديده می شودبه سينما نرفته اند اين نتيجه

مندی شھروندان ن سينما نرفته اند، به ترتيب از کمترين عالقهدرصد شھروندان آنھا تاکنو ٢۵استان ھايی که باالتر از 
  :به سينما به شرح زير است

قم، سيستان و بلوچستان، کھگليويه و بويراحمد، آذربايجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، يزد، ھمدان، بوشھر، 
  ھرمزگان و فارسچھارمحال بختياری، زنجان، سمنان، گلستان، ايالم، اردبيل، خراسان شمالی، 

اند به ترتيب بيشترين عالقه مندی شھروندان به درصد شھروندان تاکنون به سينما نرفته ٢۵استان ھايی که کمتر از 
  :سينما به شرح زير است

قزوين، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، تھران، خراسان رضوی، گيالن، کردستان، البرز، آذربايجان شرقی، خوزستان 
  . و اصفھان

کنترل متغير فيلم ديدن مشاھده می کنيم با اينکه بين سينما رفتن و وضعيت امکانات استان رابطه مثبتی وجود دارد  با
ری دارند افراد ھم تمايل بيشتری به سينما رفتن دارند، می بينيم که محل تيعنی استانھايی که امکانات سينمايی بيش

  .ردزندگی چندان ارتباطی با فيلم ديد شھروندان ندا

 ٨٨نفر ھستند،  ٢۴٣بينند، مجموع اين افراد در اين تحقيق گروه کنترل در اين تحقيق، افرادی ھستند که فيلم نمی
توزيع جنسيت، وضعيت اشتغال و ميزان تحصيالت آنھا . سال سن دارند ٣٠درصد آنھا باالی  ٨٧درصد آنھا متاھل و 

درصد آنھا در صورت بليط مجانی حاضر  ٢٣فقط  ۶-٢- ٣ل طبق جدو. تقريبا يکسان است و واريانس زيادی ندارد
 ٧٢.۴ھستند به سينما می روند که اين نشان می دھد که مشکالت اقتصادی نقشی در سينما رفتن آنھا ندارد چرا که 

ترجيح می  ٣- ٢- ٣درصد آنھا بيان کرده اند که اگر به آنھا بليط مجانی بدھند ھم، به سينما نمی روند و طبق جدول 
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 ، )درصد ١٧.٣(ھمنشينی با دوستان و آشنايان  ،)درصد ١٩.٣(ھند اوقات فراغت خود را با مطالعه کتاب و روزنامه د
طبق . پر کنند... و ) درصد ١١.٩(، ورزش کردن )درصد ١۴(، گردش در پارک )درصد ١۶.٩(تماشای تلويزيون 

ند و تقريبا اين گروه ھمانطور که به فيلم ديدن درصد اين اين افراد پيگير اخبار سينما ھست ١.٢فقط  ۴-٢-٣جدول 
بينند از سينما انتظار دارند که طبق جدول  گروھی که فيلم نمی.  کنندعالقه ای ندارند به اخبار سينما نيز توجھی نمی

  . داشته باشند) درصد١٩.٨(را نشان دھند و جنبه آموزشی ) درصد ٣٢.٩(واقعيات جامعه 

نفر می باشد، رقيب اصلی  ١١٣۴بينند برابر با م نمونه افرادی که بدون سينما رفتن فيلم میطور که بيان شد، حجھمان
بيشترين  ھای جدول شماره شود، طبق يافتهسينما برای فيلم نديدن با سوال نحوه ديدن فيلم توسط اين گروه مشخص می

درصد اين گروه از  ٧٣.٢از رسانه ھايی که چرا که يکی . ای در فيلم ديدن بين سينما و تلويزيون استرقابت رسانه
با توجه به اين يافته اصلی ترين رقيب سينما در ايران تلويزيون است، و . طريق آن فيلم می بيننند تلويزيون است

درصد افراد از  ٢٢فيلم است  cdدومين رسانه ای که بيشترين درصد تماشاگران فيلم را به خود اختصاص می دھد 
cd درصد افراد يکی از رسانه  ١٢ کنند ودرصد فيلم ھا از از طريق اينترنت تماشا می ١٣.٨فاده می کنند فيلم ھا است

بيشتر مخاطبان عالقه مند  ٣- ٣-٣طبق جدول . ھايی را که برای ديدن فيلم انتخاب کرده اند، شبکه ھای ماھواره است
  . ھا دوست دارند فيلم خارجی ببينددرصد آن ١۶ببيند و فقط ) درصد ۶٠.٢(ھستند که فيلم ھای ايرانی 

  داليل نرفتن پاسخگويان به سينما براي كساني كه فيلم مي بينند: 3-4جدول شماره 

  

  داليل سينما نرفتن

 یم نمايکه به س یافراد
 روند

 نمايکه بدون س یافراد
 ننديب یم لميرفتن ف

 ینم لميکه ف یافراد
 ننديب

 درصد یفراوان درصدیفراوان  درصد  فراوانی

 119 10.5 48 19.8 58 7.8  جذاب و خوب فيلم نبود

 و معرفی برای ناکافی تبليغات
  فيلم موضوع

60 8.1 11 1.0 3 1.2 

 115 10.1 13 5.4 3 0.4  خانواده اعضاء ھمراھی عدم

 سينماھا محيط بودن نامناسب
  خانواده برای

70 9.5 47 4.1 13 5.4 

ھای پايين بودن کيفيت سالن
  فيلمنمايش 

108 14.6  48 4.2 10 4.1 

 34 3.0 8 3.3 77 10.4  سختی دسترسی به سالن سينما

 156 13.8 26 10.7 23 3.1  خارجی ھای فيلم نمايش عدم

محتوای فيلم ھای سينمايی 
معموال با ارزش ھای دينی 

  سازگار نيست
16 2.2 17 1.5 6 2.5 

ھنرپيشه ھا پای بند به ارزش 
  ھای دينی نيستند

85 11.5 9 .8 5 2.1 

تبليغات منفی نسبت به فضای 
  فيلم و سينمای کشور

31 4.2 4 .4 4 1.7 

و  نمايبه س یعالقگ یب
 فيلمھايش

14 1.9 93 8.2 41 16.9 

نترنتياز ا دانلود  16 2.2 3 .3 0 0 
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  داليل سينما نرفتن

 یم نمايکه به س یافراد
 روند

 نمايکه بدون س یافراد
 ننديب یم لميرفتن ف

 ینم لميکه ف یافراد
 ننديب

 درصد یفراوان درصدیفراوان  درصد  فراوانی

نهيھز  66 8.9 26 2.3 4 1.7 

و  ونيزيدادن تلو حيترج
نمايماھواره به س  

26 3.5 59 5.2 2 .8 

وقت کمبود  48 6.5 113 10.0 19 7.9 

بچه کوچک داشتن  0 0.0 9 .8 1 .4 

و کھولت سن یجسم مشکالت  0 0.0 24 2.1 4 1.7 

یو شبکه خانگ ید یس  19 2.6 19 1.7 0 0 

 14 1.2 5 2.1 3 0.4 بی حوصلگی

 38 3.4 11 4.5 17 3.4  ريسا

 ٢۴٣ ١١٣۴ ٧۴٠  جمع

سختی ، ھای نمايش فيلمپايين بودن کيفيت سالنروند معتقدند که مردم جامعه بيشتر به دليل پاسخگويانی که سينما می
روند در صورتی که خود به سينما نمی ھنرپيشه ھا به ارزش ھای دينیو عدم پايبندی  دسترسی به سالن سينما

، و فيلمھايش نمايبه س یعالقگ یب، جذاب و خوب فيلم نبود، خارجی ھای فيلم نمايش عدمگويند به دليل پاسخگويان می
  .روند خانواده و کمبود وقت به سينما نمی اعضاء ھمراھی عدم

با مطالعه اين تحقيق، . اشاره کرد) ٢٠٠١(کنگ  شورای پژوھشی ھنگدر راستای اين تحقيق می توان به نتيجه تحقيق 
محيط . ١: سينما را به اين شرح اعالم کردروند، عوامل مؤثر بر انگيزه مخاطبان  رفتار کسانی که به سينما می

. ٣وآمد راحت به سينما  امکان رفت. ٢ھای ديگر برای تماشای فيلم  فرد سينما در مقايسه با خانه و مکان منحصربه
ھا، توافق سينما با  بھا برای سالخوردگان و بچه دار خانوادگی، بليت نيم قيمت مناسب و تخفيف بليت سينما، بليت تخفيف

ھا بتوانند در ھنگام تماشای فيلم در سينما، از کاالی با تخفيف يا رايگان  که خانواده... ھا و  ھا، سوپرمارکت ورانرست
فھم  متن جذاب و قابل: کيفيت فيلم شامل. ۵تسھيالت دريافت بليت از طريق اينترنت يا تلفن ھمراه . ۴مند شوند  بھره

افزايش ميزان نقد فيلم از طريق تلويزيون، راديو، اينترنت و . ۶م داستان فيلم و حضور بازيگران مشھور در فيل
وگوی گروه دوستان درباره  گيری فضای مناسب برای گفت ترھا و شکل ويژه بين جوان ھمراھی دوستان به. ٧ھا  نشريه
نشان تحقيق حاضر  نيز ھم راستا با نتايجھای تحقيق  ھای به نمايش درآمده در سينما، ھمچنين يافته تنوع فيلم ٨فيلم 
ترين موانع استفاده از سينما محسوب  ھا و نوارھای ويديويی عمده ديسک ريھای سينما نظ دھند که جايگزين می
ھای به  تر از سينما باشد و کيفيت بھتر و تنوع بيشتری در خصوص فيلم ھزينه ويژه در مواقعی که کم شوند؛ به می

غيير بودن زمان تماشای ت ھمچنين آزاد بودن محيط خانه برای تماشای فيلم و قابل. نمايش گذاشته در سينما داشته باشند
  .کشاند که تماشاگر فيلم را از سينما به خانه می فيلم از طريق اين وسايل از ديگر عواملی ھستند

 داد نشان سينما، از مشھد مردم استفاده بر مؤثر عوامل بررسی با ١٣٨٠ سال در آبادي زين طبق تحقيق مرتضی
 از بيشتر متدين افراد بين در سينما به منفی نگرش و دارند سينما به منفی نگرش روند، نمی سينما به که کسانی
در اين . است و نگرش افراد مذھبی سنتی  ھمچنان به سينما مثبت نيست و روی خوشی به آن نشان نمی دھند سايرين

 ١١.۵افراد نامناسب بودن محيط سينما برای خانواده و  ٩.۵تحقيق نيز در ميان پاسخگويانی که به سينما می روند 
در صورتی که نظر . می دانند" ينما نرفتن مردمدليل س"درصد ديگر ھم به دليل عدم پايبندی ھنرپيشگان به سينما 
نفر از کل کسانی که سينما نمی روند معتقدند که  ١۴فقط . افرادی که به سينما نمی روند اين موضوع را تاييد نمی کند

ای افرادی که به سينما نمی روند بيشتر به داليل اينکه در سينم. عدم پايبندی ھنرپيشگان به سينما نمی روند به دليل
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خش نمی شود، فيلم ھا جذاب نيستند، خانواده آنھا را در به سينما رفتن ھمراھی نمی کنند و ايران فيلم ھای خارجی پ
  .کمبود وقت به سينما نمی روند
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  پرسشنامه  :پيوست

 

 

 

  بسمه تعالي 
  )با تاكيد بر كساني كه سينما نمي روند(مردم در كشورپرسشنامه بررسي ذائقه سينمايي 

از  "سـينما    "سالم  من پژوهشگر مركز افكار سنجي ايرانيان از طرف سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري با شما تمـاس مـي گيـرم ، مـا داريـم در مـورد       
نام و پاسخ هاي شما كامال محرمانه  پرسشنامه بي. گيري شده است  اب و شمارهبه صورت كامالً  تصادفي  انتخ شماره تلفن شما.شهروندان نظر سنجي مي كنيم 

  . تلقي مي شود و در اختيار هيچ فرد يا نهادي قرار نمي گيرد 

 آخرين باري كه به سينما رفته ايد كي بوده؟ )1

 تا به حال سينما نرفته ام -   3بيشتر از دو سال پيش-2  )پرسيده شود  ١۴سوال (  كمتر از دو سال پيش   -1

 )به جز نداشتن وقت يا حوصله، يا گراني بليت(رويد؟ممكن است بفرماييد چرا به سينما نمي )2
پايين -  5خانواد براي سينماها محيط بودن نامناسب-   4خانواده اعضاء همراهي عدم-  3فيلم موضوع و معرفي براي ناكافي تبليغات-    2 جذاب و خوب فيلم نبود-1

محتواي فيلم هاي سينمايي معموال با ارزش هاي -  - 8 خارجي هاي فيلم نمايش عدم -     7سختي دسترسي به سالن سينما -    6هاي نمايش فيلمبودن كيفيت سالن
ساير موارد   -   11تبليغات منفي نسبت به فضاي فيلم و سينماي كشور   ‐   10هنرپيشه ها پاي بند به ارزش هاي ديني نيستند -      9ديني سازگار نيست

................................................. 

  بينيد؟حال كه به سينما نمي رويد آيا فيلم سينمايي مي -3
    خير   -2)           پرسيده شود  10سوال (   بله  -1
 )امكان انتخاب چند مورد(؟خودتان را چگونه سپري مي كنيداوقات فراغت  ممكن است بفرماييد)4

               گردش در پارك يا محل-        4تماشاي تلويزيون -          3همنشيني با دوستان و آشنايان-       2مطالعه كتاب -1
مسا فرت رفتن  -   8انجام كارهاي هنري مثل سفالگري، ،نقاشي ، قاليبافي گلدوزي  -7ورزش كردن      -    6انجام مراسم و مناسك مذهبي -5   
 9-  رفتن به كالس آموزشي 9 -  موار د ديگر...................  
   از نظر شما سينما  تا چه حد در  زندگي مردم تاثير دارد؟ -5

  نمي دانم- 6اصال -   5خيلي كم  -    4كم-      3تاحدودي-   2زياد -1

  آيا اخبار مربوط به فيلم هاي سينمايي يا هنرپيشه هاي سينما را دنبال مي كنيد؟ -6
 اصال-   5خيلي كم  -    4كم-      3تاحدودي-   2زياد -1

  چه انتظاري از سينما داريد ؟-7
  آموزش هايي در جنبه هاي مختلف زندگي به من بدهد -        2جنبه تفريحي و سرگرمي برايم داشته باشد-1

   نگاه جديد و باورهاي تازه اي به من بدهد -    4واقعيات جامعه را نشان دهد-3
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  .................................................................ساير موارد -5 

ديدن هر فيلمي در اختيار شما قرار داده شود ،خودتان استفاده مي اگر بليط مجاني و يا تخفيف دار  سينما براي - 8
  كنيد يا در اختيار دوستان و آشنايانتان قرار مي دهيد؟

  به دوستان و آشنايان مي دهم -             2خودم استفاده مي كنم و به سينما مي روم -1

 

  فيلمي را ترجيح مي دهيد؟اگر تمايل به ديدن فيلمي داشته باشيد ، چه نوع  -9
-        9كودكان و نوجوانان-   8وسترن -    7ترسناك -   6عاشقانه  -       5جنگي         4پليسي  -    3كمدي و شاد  -         2خانوادگي -1

مشخصات ()...............................................................  درج شود (ساير-      14ماجراجويانه-       13تاريخي-   12درام و غمگين-      11مذهبي-      10رزمي
  )پاسخگو پرسيده شود

  بينيد؟از چه طريقي فيلم مي -10

  ..............................                           موارد ديگر  -      5ماهواره -     4اينترنت  -     3تلويزيون-        2سي دي -1
  كنيد؟ها را براي ديدن انتخاب ميكدام فيلم-11
     فرقي نمي كند -               3خارجي  -               2ايراني -1
  هايي را بيشتر دوست داريد؟چه نوع فيلم-12
             وسترن -               7ترسناك -          6عاشقانه  -           5جنگي            4پليسي  -      3كمدي و شاد  -       2خانوادگي -1
-      14ماجراجويانه-           13تاريخي-      12درام و غمگين-         11مذهبي-               10رزمي-        9كودكان و نوجوانان-8

   ..................).........................درج شود(ساير
  كنيد؟هاي خود را انتخاب ميچگونه فيلم-13
                كارگردان مورد نظرم آن فيلم را ساخته باشد -     3هنرپيشه مورد عالقه ام در آن فيلم بازي كرده باشد-           2توصيه دوستان و آشنايان-1
 ).......................................................................نوشته شود(ساير موارد-                   6نقدها و مطالب سينمايي-    5موضوع فيلم مورد عالقه ام باشد  -4

  اندبراي  كساني كه در دوسال گذشته به سينما رفته
 رويد؟ار در سال به سينما ميمعموالً  چند ب-14

 بيش از پنج بار   -   6پنج بار  -     5چهار بار  -  4سه بار    -        3دو بار  -          2يك بار  -1

 )ها گران استبه جز وقت يا حوصله ندارند، يا بليط(روند؟به نظر شماچرا مردم براي ديدن فيلم به سينما نمي -15

        هاي نمايش فيلمپايين بودن كيفيت سالن.     4هاي خارجيعدم نمايش فيلم.      3هامعرفي و تبليغ ضعيف فيلم.     2نامناسب در سينماهامحيط فرهنگي .1
نظر منفي نسبت به فضاي فيلم .                  8دسترسي به سالن سينما سخت است.    7هاي سينمامبتذل بودن فيلم.    6 از نظر مذهبي مخالف سينما هستند. 5

 ........ساير موارد -  9و سينماي كشور وجود دارد

 كنيد؟هاي خود را انتخاب ميچگونه فيلم-16

   هنرپيشه مورد عالقه ام در آن فيلم بازي كرده باشد-       2توصيه دوستان و آشنايان-1

  موضوع فيلم مورد عالقه ام باشد  -                4كارگردان مورد نظرم آن فيلم را ساخته باشد -3
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  )................................نوشته شود(ساير موارد-                                        6نقدها و مطالب سينمايي-5

 هايي را بيشتر دوست داريد؟چه نوع فيلم-17

-      9كودكان و نوجوانان-     8وسترن -     7ترسناك -     6عاشقانه  -     5جنگي         4ليسيپ  -     3كمدي و شاد  -       2خانوادگي -1
  ........).........................................................درج شود (ساير-      14ماجراجويانه-    13تاريخي-     12درام و غمگين-      11مذهبي-         10رزمي

  

  

 :مشخصات پاسخگو
             زن -         2مرد  -1:   جنس -18

  سال...................  چند سال داريد؟ -19

   ................. ساير -          3مجرد - 2     متاهل - 1      :وضعيت تاهل -20

  : وضعيت اشتغال -21

  غير شاغل  -   2شاغل      -1:   21-1       

  شاغل بخش خصوصي -          2شاغل بخش دولتي -1:  شاغل  -21-2

  ساير -   6بيكار-     5بازنشسته -    4دار خانه -    3دانشجو -     2محصل -1  :غير شاغل  -22-3

   :سطح تحصيالت -22

    ليسانس -  6فوق ديپلم  -    5ديپلم /متوسطه   -    4راهنمايي -     3ابتدايي -   2سواد بي -1
  تحصيالت حوزوي  -       9دكتري  -      8فوق ليسانس -7 

  

  )حتما به عدد نوشته  ( تومان ..... : .................... مخارج ماهيانه خانوارتان حدودا چقدر است؟ -23

                             پيش شماره                                                   منطقه /شهر                                       استان: سكونت محل 
                  ساعت پايان مصاحبه                    

                      تاريخ تكميل پرسشنامه                                            كد پرسشگر                            

  امضاء پرسشگر
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  سازمان امور سينمايي و سمعي بصري

 معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي

 38512739-38512596 :تلفن
  ميدان بهارستان –تهران 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  بصري سمعي و سينمايي امور سازمان ساختمان


