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یا ممکن است تصادفاً در طول سال یک فیلم یا یک  بینندنمی اصال فیلم و سریالدرصد پاسخگویان  3/18 -

 قسمت از سریالی را مشاهده کنند. این عدد نسبتا قابل توجه است.

کنند و دنبال می« صدا و سیما»تماشاگران، تماشای فیلم و سریال را از طریق مطابق انتظار، بیشترین شمار  -

 گیرند. ای با فاصله، در ردۀ دوم و سوم قرار میهای ماهوارهدانلود از اینترنت و تماشا از شبکه

ه رفتار پاسخگویان در زمان قبل از شیوع کرونا مدنظر بود« تماشای فیلم در سالن سینما»در خصوص میزان  -

روند را به بار( به سالن سینما میاست. البته افرادی که به ندرت و با فاصله زمانی زیاد )حداکثر سالی یک

های سینما به عنوان مخاطبان اصلی سینما در نظر نگرفتیم و با این اوصاف، میزان تماشای فیلم در سالن

 1398که در سال   1کاالهای فرهنگیهای موج سوم پیمایش مصرف درصد تقلیل یافت که  با یافته 8/24

 انجام شده است نیز همخوان است. 

است. از سوی « ایرانی» های سینماییفیلمدرصد(، بر تماشای  1/58بیش از نیمی از پاسخگویان ) ترجیح -

درصد نیز به طور کلی کشور  6/16دهند. برای را ترجیح می« خارجی»های سینمایی درصد، فیلم 7/21دیگر 

های تهران، آذربایجان یافتگی باالتر )استانهای دارای شاخص توسعهفیلم اهمیتی ندارد. در استانسازنده 

شرقی، اصفهان و فارس( گرایش به فیلم خارجی بیشتر است. در مجموع، پاسخگویان با فاصلۀ زیاد، تماشای 

-یلم سینمایی خارجی تماشا میدهند. اما در میان افرادی که فترجیح می« خارجی»را بر فیلم « ایرانی»فیلم 

های مندی مخاطبان قرار دارد، بعد از آن به ترتیب فیلمهای سینمایی آمریکایی در صدر عالقهکنند، فیلم

 ای، هندی و کشورهای اروپایی قرار دارند. سینمایی ترکیه

 ،«متری شش و نیم»اند، پاسخگویان به ترتیب از که مردم تاکنون مشاهده کردهبهترین فیلمی  در انتخاب -

وجود « طنز»فیلم  7انتخاب نخست مردم،  11اند. در میان نام برده« مارمولک»و « آینه بغل» ،«هااخراجی»

( و کمال تبریزی )کارگردان فیلم متری شش و نیمدارد. نکته جالب اینکه سعید روستایی )کارگردان فیلم 

که در این نظرسنجی، فراوانی بیشتری نسبت -یرانی نفرۀ کارگردانان مورد عالقۀ ا 24مارمولک(، در لیست 

 ( 28شود. )جدول شماره دیده نمی -به سایر کارگردانان مورد عالقه به دست آوردند

، مردم شناخت زیادی ندارند و حوزۀ عالئق آنان نیز بسیار متنوع است. جز گروه «های خارجیفیلم»دربارۀ  -

-سینما، انتخاب سایرین تاحدی تصادفی است و البتۀ با جنبۀ سرگرمای مندان حرفهبسیار ناچیزی از عالقه

 کنندگی مرتبط است.

های محبوب را به عنوان سریال« یوسف پیامبر»و « دودکش»، «پایتخت» «سریال داخلی»پاسخگویان سه  -

که در زمان اجرای « دودکش»و تاحدی سریال « پایتخت»اند. جز در مورد سریال محبوب خود برگزیده

ها از سوی شمار اندکی از پاسخگویان به عنوان سریال محبوب یمایش در حال پخش بود، سایر سریالپ

                                                 
 روند. اند که به سینما میدرصد اظهار داشته 22.3های موج سوم پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی . براساس یافته 1
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 اند.انتخاب شده

ای در ردۀ اول و دوم های آمریکایی و ترکیهکند سریالرا تماشا می« های خارجیسریال»در میان افرادی که  -

ای در مدت کوتاهی، چنین جایگاهی های ترکیهه سریالاند. فاصلۀ میان این دو نیز زیاد نیست. اینکقرار گرفته

 در سبد مصرف فرهنگی ایرانیان پیدا کرده است، قابل تأمل است. 

ایرانی چندان زیاد نیست. یکی از دالیل محبوبیتِ چند نفری که در « بازیگران»بیشتر « محبوبیت»میزان  -

ان با اجرای پیمایش بوده است. در مجموع، در هایی از آنان همزماند، پخش برنامهصدر فهرست قرار گرفته

چربد که آنان می« سینمایی»بر وجه « تلویزیونی»اند، وجه میان بیشتر افرادی که در ردۀ نخست قرار گرفته

رسد در قیاس سازی، کماکان مهم است هرچند به نظر میدهد نقش تلویزیون در سلبریتیاین آمار نشان می

 (33ست. )جدول شماره با گذشته، کاهش یافته ا

-مهدی فخیم»و « اصغر فرهادی»، «رضا عطاران»، «کیاابراهیم حاتمی»، «سیروس مقدم»، «مهران مدیری»از  -

نام برده شده است. سایر کارگردانان ایرانی مورد عالقه نیز در  کارگردانان ایرانی محبوببه عنوان « زاده

اند که اطالعات و پنجم پاسخگویان نیز اعالم کرده(. حدود یک 28جدول آورده شده است )جدول شماره 

شناسند. نکته قابل توجه اینکه، بازۀ زمانیِ انجام این شناخت زیادی در این زمینه ندارند و کارگردانی را نمی

ها )به دلیل حضور فیلم قهرمان در پیمایش تقریبا همزمان با مطرح شدن مجدد نام اصغر فرهادی در رسانه

فیلمی  18بود و این موضوع می تواند بر ذهن پاسخگویان تأثیر گذاشته باشد؛ کماآنکه در میان  جشنواره کن(

ها به دست آورده فراوانی بیشتری نسبت به سایر فیلم-که به عنوان بهترین فیلمِ مورد عالقه پاسخگویان 

خالف انتظار، دو فیلم دیگر  قرار گرفت و بر 17متعلق به این کارگردان، در رتبه « درباره الی»فیلم  -بودند

های جهانی که اتفاقا متاخرتر بودند و دارای جایزه«( جدایی نادر از سیمین»و « فروشنده)»این کارگردان 

 بودند، در این لیست جای نگرفتند.

به عنوان سینماگری است که حتی پس « عباس کیارستمی»سنجی، در خصوص های این ذائقهیکی از پرسش -

  1گونهای نمادین و شمایلهمواره موضوع بحث و گفتگو بوده و آثارش از بسیاری جهات سویهاز درگذشتش، 

های های سینما و شبکهرفت میزان آشنایی مخاطبان با آثار او که در طول چند دهه در سالندارد و انتظار می

دهد دو سوم پاسخگویان، میاند، زیاد باشد. نتایج به دست آمده نشان تلویزیونی کشور هم به نمایش درآمده

اند حداقل یک فیلم از درصد گفته 2/34اند. از سوی دیگر تا به حال فیلمی از عباس کیارستمی تماشا نکرده

بودند،  های عباس کیارستمی را دیدهاز میان پاسخگویانی که حداقل یکی از فیلم اند.این کارگردان را دیده

خانه »و « طعم گیالس»دهد دو فیلم ها نشان مینام ببرند؛ نتایج یافته اند راخواسته شد تا فیلمی که دیده

های بسیار اندکی های دیده شده کیارستمی فراوانیاند و دیگر فیلم، بیشتر از بقیه دیده شده«دوست کجاست

                                                 
 Iconic -1  
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اند، به تهدرصد(، نام فیلم را نگف 6/78اند. نکته قابل توجه آنکه، اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان )داشته

درصد نیز  1/10آوردند و اند در حال حاضر اسم فیلم را به یاد نمیدرصد اظهار داشته 5/68ای که گونه

توان اند که جزو آثار ساخته شده وی نبوده است. در مجموع میاند و نام فیلمی را گفتهپاسخ نادرست داده

های اند و نام یکی از فیلمعباس کیارستمی را دیدههای اند حداقل یکی از فیلمگفت افرادی که اظهار داشته

-ها، با یافتهدرصد بوده است. این یافته 5.4اند، در کل جمعیت نمونه، این کارگردان را به درستی ذکر کرده

شان پرسیده شد )جداول شماره ها و کارگردانان محبوبهای دو پرسشی دیگری که از پاسخگویان دربارۀ فیلم

 خوانی دارد. (، هم28و  18

و سایر عوامل ساخت « کارگردان»با توجه به نوع کار خود، نسبت به « بازیگران»رود همانطور که انتظار می -

-ذائقۀ عامه»های شناختی این یکی از ویژگیتر هستند. از دید جامعهیک فیلم، برای مخاطبان شناخته شده

دهد و در این پیمایش اهمیت بیشتری می« ارگردانک»به « ذائقه نخبه»رود؛ در مقابل، به شمار می« پسند

 اند.  درصد بسیار ناچیزی، نام کارگردان را محرک خود برای تماشای فیلم عنوان کرده

بر آنان تاثیری ندارد و در رای دادن یا ندادن به نظر  مواضع سیاسی هنرمنداناند که اکثر پاسخگویان گفته -

 اند.درصد، نظر هنرمندان را برای خودشان مهم دانسته 15هنرمندان توجه نمی کنند. تنها 

تبلیغات اند که تا به حال پیش نیامده به دلیل درصد( اظهار داشته 4/90اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ) -

را خریداری کرده باشند. از سوی دیگر، اینکه هنرمندی کاالیی را تبلیغ کرده، بر ، کاالیی تجاری هنرمندان

 درصد پاسخگویان تاثیرگذار بوده است.  10حدود 

، اکثریت هاها و یا پوشش نامناسب بازیگران در فیلممواجهه با برخی صحنهدرخصوص چگونگی  -

درصد  6/25ها هستند؛ به طوری که فیلمهای نامناسب در درصد(، مخالف پخش صحنه 3/59پاسخگویان )

درصد نیز بر این باورند که بهتر  7/33هایی را پخش نکنیم و پاسخگویان معتقدند بهتر است کالً چنین فیلم

درصد(. در مقابل  3/59هایی به صورت موردی از فیلم حذف و سانسور شود )مجموعاً است چنین صحنه

 ها اشکال ندارد. ایی در فیلمهاند پخش چنین صحنهدرصد گفته 4/34

 6/21هستند. در مقابل  پرداخت دستمزدهای میلیاردی به هنرمنداندرصد پاسخگویان مخالف  4/30 -

-درصد نیز اظهار داشته 6/27دانند. البته را بدون اشکال می هاهنرپیشه توسط باال دستمزدهای گرفتندرصد 

از هنرمندان اشکال ندارد، در حالی که چنین حقی برای  برخیاند دریافت دستمزدهای میلیاردی توسط تنها 

 اند.همه هنرمندان مجاز ندانسته
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ها، هایی کمابیش یکسان دربارۀ انتخابهای مختلف در قالب پرسشفیلم و سریال( در پیمایشمقولۀ ذائقۀ سینمایی )

-های جهانی نیز پرسشحتی در پیمایش 1شود.پاسخگویان و نظایر آن سنجیده میها، آگاهی و اطالعات عالئق، گرایش

های نظری گیری اصلی و تاکیدها و چشمداشتشوند. اما طبعاً جهتهوا و فضای مفهومی طرح می و ها در همین حال

 و یا متناسب با( چارچوب مفهومی آن پژوهش است. هر پژوهش برآمده از )

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چند دهۀ اخیر سنجش ذائقۀ فرهنگی هرچند در پرتو دگرگونی ایدۀ کلی بوردیو در

و آثار  تمایزدر معرض نقد و بازاندیشی مداوم قرار داشته، مدخل مناسبی برای آغاز این بحث است. آنچه بوردیو در 

ف نقد شده است. یکی از مفاهیم دیگرش دربارۀ سرشت طبقاتی مصرف فرهنگی نوشته برپایۀ شواهد تجربی مختل

است. مطابق برداشتی از این مفهوم، در زمانۀ ما تمایزی از آن نوع که پسندی چیزپرکاربرد در نقد بوردیو مفهوم همه

-بوردیو میان سالئق فرهنگی قائل بود رنگ باخته و مصرف فرهنگی در طبقات پایین یکدست و در طبقات باال همه

. بر این اساس، هنجارهای مشروعیت فرهنگی افول کرده و عناصری از سبک (Peterson,1992) شده است 2پسندچیز

کنندگی این و قدرت تبیین -پسندیچیزرسوخ کرده است. اما ایدۀ همه« طبقات فرهیخته»زندگی و ذائقۀ غیرنخبه به 

اند که است. مثالً برخی مدعی نیز با نقدهای زیادی مواجه شده و شواهد تجربیِ موید آن نیز زیر سوال رفته -مفهوم

کردن ذائقۀ موسیقایی تلقی پسندچیزگیری آنها دربارۀ همههای فعلی در نحوۀ نتیجه شناختیِ پژوهش های روشانتخاب

. در هر حال، آنچه روشن است اینکه گرچه از دید برخی محققان (Atkinson,2011) نقش اصلی را بر عهده داشته است

اش را از دست نداده، اما کاربرد دستگاه تحلیلی بوردیو در تحلیل ذائقۀ بوردیو کارآمدیکلی  هایایده و مدل نظری

 فرهنگی دستکم مستلزم جرح و تعدیل است.

مفاهیم و جزئیات رویکرد تحلیلی بوردیو در تحلیل مصرف سینمایی در فرانسۀ امروز هم مورد تردید موضوعیت اگر 

توان به آن رجوع کرد؟ عالوه بر این، روشن است که تحلیل آنچه بوردیو ایران چطور میاست، در بافت متفاوتی مانند 

تر از پژوهش حاضر  نیاز دارد. ما در اینجا صرفاً خواند به پژوهشی بسیار گستردهمی 3«پویایی میدان»تمایز در کتاب 

مخاطبان نوعی  4دیدن با فضای اجتماعی دیدن و سریال گردیم که بر اساس آن میان فیلم به ایدۀ کلی بوردیو بازمی

پاسخگویان را باید با توجه به موقعیت «( ذائقۀ سینمایی»ی )در اینجا مشخصاً هومولوژی وجود دارد و ذائقۀ فرهنگ

اند که به درجاتی به اینرسی )سکون( تمایل دارند، آنان تحلیل کرد. فضاهای اجتماعی ساختارهایی اجتماعی 5اجتماعی

کوشند موازنۀ قدرت را درون میدان به سود خود بر های رقیب که مین حال در نتیجۀ کشمکش میان گروهاما در عی

هایی دربارۀ های متاثر از رویکرد بوردیو، فضای اجتماعی عمدتاً بر اساس پرسشکنند. در پیمایشهم زنند، تغییر می

                                                 
دکتر مصطفی  1400در بهار و تابستان  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پژوهشکدۀ فرهنگِ این تحقیق مختلف تدوین و اجرایدر مراحل  1

ی اسدزاده، دکتر سعید ذکایی، دکتر محمد رحمتی، دکتر آرش نصر اصفهانی و دکتر بهارک محمودی دربارۀ طرحنامه، پرسشنامه و مراحل اجرا

  .اندو مشورت دادهنظر تحقیق 

2 omnivorous 
3
 Dynamics of the field 

4 social space 
5 social position 
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های . در پیمایش(Duval,2015) شودسنجیده می موقعیت شغلی، درآمد، تحصیالت و گاه سن و جنسیت و ترکیب آنها

 شوند، اما باید به دو نکته توجه داشت:داخلی هم همین متغیرها سنجیده می

تواند های کیفی هم نیاز دارد و پیمایش نهایتاً میها و یافتهاول، سنجش فضای اجتماعی و ذائقه هر دو به پژوهش 

 های پیمایشی واقف بود.های یافتهاز آغاز باید به محدودیت ها را فراهم کند. بنابراینبخشی از داده

شود. دربارۀ بخش ختم نمیهای اطمینانهای داخلی پرسش دربارۀ درآمد مردم عمدتاً به یافتهدوم، در پیمایش 

 ها استناد کرد. توان به یافتهموقعیت شغلی پاسخگویان البته با اطمینان نسبتاً بیشتری می

های اخیر فضای اجتماعی در همه جا از جمله اندازی کلی از فضای اجتماعی ترسیم کنیم زیرا در در سالاما باید چشم

های های ساختاری مهمی را از سر گذرانده است، چنانکه به گفتۀ محققان در خود فرانسه نیز دگرگونیایران دگرگونی

رخی از این روندها جنبۀ جهانی دارند و در ایران نیز منجر شده است. ب 1جامعۀ فرانسه به دگرگونی در میدان سینمایی

اند. یکی از این تحوالت مهم گسترش جهانی اقتصاد بازار و تسری منطق آن در کل میدان تولید عمیقا موثر بوده

ای اقتصادی نیست بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز پیامدهایی چندان گسترده به فرهنگی است. این فقط مساله

نباید تصور کرد ایران از  .(ibid:105)ه آورده که به یک معنا کل میدان تولید فرهنگی را دگرگون کرده استهمرا

قاعده مستثناست. برخی محققان بر این نظرند که در ایران امروز فرهنگ چیزی جز گیشۀ فرهنگ نیست و از جمله در 

تمامی  های بازار را بهو کارگردان( و هم مخاطبانْ ارزشکننده دیدآورندگان آثار سینمایی )تولیدحیطۀ سینما نیز هم پ

آمیز بدانیم باز هم تردیدی نیست که مولفۀ اقتصاد بازار در قیاس با دو یا  حتی اگر این برداشت را اغراق 2اند.پذیرفته

های ز از نگاهکند و توجه به آن برای پرهیایرانیان بازی می« مصرف سینمایی»تری در سه دهۀ پیش نقش بسیار مهم

 ای به ذائقۀ سینمایی ایرانیان ضروری است.  کلیشه

های بازار آزاد کم و بیش در همه جای جهان و از های سیاسی همبسته با ارزشچنانکه گفته شد، نظام ارزشی و برنامه

شی و ایدئولوژیک جمله در ایران گسترش یافته است. در ایران، فاکتور مهم دیگری هم وجود دارد که همان عالئق ارز

های سیاسی و گیرد. سنجش داللتهای بازار آزاد در تناقض قرار نمینظام سیاسی است که البته لزوماً با ارزش

دهد یکی از اهداف اصلی این پژوهش ایدئولوژیک تماشای فیلم و سریال در حدی که امکانات تحلیلی پیمایش اجازه می

 است. 

گران فرهنگی در تحلیلکه بی مناسبت بناشد که دربارۀ این موضوع قدری بیشتر توضیح دهیم. معمول است شاید 

نظر از گرایش صرف -این شیوۀ تحلیل کنند.تاکید می« فرهنگ غیررسمی»و « فرهنگ رسمی»ر دوگانۀ ایران ب

ها در ترین دوگانهرین دوگانه یا یکی از مهمتبر تحلیل فرهنگی در ایران سایه افکنده است. بدین معنا که مهم -محققان

با  های اخیر این دوگانهالساما در  .با فرهنگ رسمی است هافرهنگی در ایران میزان انطباق یا فاصلۀ آنتولیدات تحلیل 

                                                 
1 cinematic field 

2
 ).1397اباذری(«رابطۀ اقتصاد و فرهنگ در ایران»از جمله نک به پژوهش  
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یاد « کاالهای فرهنگی»مناسبات تولید آثار فرهنگی که حتی در اسناد رسمی از آنها با عنوان بحران مواجه شده است. 

تحمیل بر تولید فرهنگی ی خود را زیادشود، به این معناست که مناسبات اقتصادی و اقتضائات کسب و کار تاحدمی

های خاص خود را داراست. از یک سو، هنوز بسیاری از تولیدات سینمایی ایران این موضوع البته پیچیدگیکرده است. 

بر این چشم ندارد. ی است و بنابراین چندان به مخاطب و بازار های دولتوابسته به بودجه -مستقیم یا غیرمستقیم –

همچنان در قالب صنعت سینما در جهان فاصله دارد و « متعارف» هایاز روندسینمای ایران  اساس برخی معتقدند که

از آغاز  شوند بدون آنکههایی که تولید می؛ چه بسیار فیلمنوعی سینمای دولتی یا وابسته به دولت قابل تحلیل است

و نیازی به بازگشت سرمایه  شوندتوجهی به گیشه داشته باشند چون متکی بر بودجۀ دولتی ساخته می کوچکترین

اما در مقابل، برخی محققان وجهی ندارد.  سینمای ایراناطالق مفاهیمی مانند نئولیبرالیسم بر  از این دیدگاه، 1.ندارند

در تولید فیلم و سریال در ایران اصرار  دارانه یا بازارآزادیهای سرمایهزشبودن بر رسوخ ارفراتر از دولتی / خصوصی

 ورزند. می

های ارتباطی است، به نحوی که نهادهای رسمی تاحد زیادی کنترل این روند را از عامل موثر دیگر گسترش تکنولوژی

ای های ماهوارهدیجیتال و گسترش شبکههای اند. مصرف فیلم و سینما در ایران متاثر از گسترش رسانهدست داده

های داخلی که پیشتر بخش اصلی مصرف مخاطب ایرانی را ها و سریالتاحد زیادی دگرگون شده است. عالوه بر فیلم

ای و... در  ای و کرههای ترکیههای غربی، و سریالها و سریالهای شبکۀ نمایش خانگی، فیلمدر اختیار داشتند، سریال

ها و ها بر ارزشاند. مسئوالن فرهنگی کشور نگران تاثیر محتوای این سریالمخاطب ایرانی قرار گرفتهسبد مصرف 

های خانوادگی و... ها و نگرشها و باورهای دینی، ارزشهایی مانند اخالق عمومی، ارزشهای ایرانیان در عرصهنگرش

اند. از این نظر، شناخت هایی ارائه کردهن وضعیت تحلیلشناختی ایهستند. محققان نیز دربارۀ معنای فرهنگی و جامعه

 های مخاطبان، اهمیت دارد.   های آن و چه گرایشدیدن، چه ابزارها و مدیومالگوهای تازۀ فیلم و سریال

 کند:به چند نکته زیر توجه می این پژوهش در تحلیل ذائقۀ سینمایی به شکل خالصه،

 روزمرۀ مردمجایگاه فیلم و سریال در زندگی  -

 تشخیص های سینمایی مردم و تحلیل الگوهای قابلها / سلیقهشناخت ترجیح -

  2بررسی تمایز میان ذائقۀ نخبه / غیرنخبه در پاسخگویان -

 های فرهنگی و اجتماعی مصرف سینماییداللت -

                                                 
اند. برای موضوع تاکید کرده های اخیر بر اینکنندگان و کارگردانان سینمای ایران در سالبسیاری از منتقدان، تهیه 1

 .1788811شناسه خبر: ، 1400آذر  10سایت راه دانا، گزارشی در این خصوص نک به: وب

های بوردیو در کتاب تمایز در تحلیل ذائقۀ نخبه و ذائقۀ غیرنخبه همچنان کاربرد داشته باشد. مثالً اینکه این شاید از مواردی است که سنجه 2

و ذائقۀ غیرنخبه کند مایی را )در کنار عوامل دیگر مثال نظر منتقدان سینما( بر اساس نام و اعتبار کارگردان انتخاب میذائقۀ نخبه آثار سین

 عمدتا به اعتبار نام و پیشینۀ بازیگران.
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یی که مخاطبان تماشا هاها و سریالمیزان پیگیری سینما توسط پاسخگویان، فیلم بهپرسشنامه این های پرسش عمدۀ

بییند، نحوۀ انتخاب فیلم، و تمایز احتمالی در ها و ابزارهایی که پاسخگویان از آن طریق فیلم و سریال میکنند، مدیوممی

است.  اختصاص هایی دربارۀ بازیگران و کارگردانان محبوب پاسخگویان(عالئق سینمایی )از جمله از طریق پرسش

 سنجند. در کنار مصرف سینمایی روزمرۀ مردم، شیوۀ مصرفظهارشدۀ پاسخگویان را میسواالت، رفتارِ ا بیشترِ

پاسخگویان و ترجیحات و عالئق آنان، چند پرسش هم به آگاهی و دانش پاسخگویان از سینما اختصاص یافته که در 

 تحلیل ذائقۀ تماشاگران مهم است. 

خود آورد که  به همراه می «مصرف سینمایی»هایی است که داللتاما یک مسالۀ مهم دربارۀ سینما در همه جای جهان 

در ساخت و بازتولید ذائقۀ  . این شکل از مصرف،برآمده از گسترش منطق اقتصادی درون حوزۀ تولید فرهنگی است

های اخیر بر سر دستمزدهای میلیاردی های پیش پا افتاده بحثکند. یکی از نمونهفرهنگی مخاطب مشارکت می

ای به امری نسبتا عادی بدل شده است. گرچه سنجش این های رسانهیگران سینمای ایران بود که گذشته از جنجالباز

با این هم اند اما چند پرسش محققان هم در ایران توجه چندانی به آن نکرده مقوالت به سادگی میسر نیست و معموالً

اینجا ما قدری پا را از سنجش ذائقه نظر بسنجد. در واقع، هدف طراحی شده که مصرف سینمایی ایرانیان را از این م

ها پاسخگویان را بسنجیم. سنجه سینماییذائقۀ  ترهای فرهنگی و اجتماعی کالنلتایم دالایم و تالش کردهفراتر گذاشته

 .اندهای فرهنگی و اجتماعی فعلی در ایران انتخاب شدهبا توجه به حساسیت

 پیشینۀ تحقیق:

ها و مضمونی محتوای فیلم در حوزه سینما از تنوع قابل توجهی برخوردار است و از تحلیل انجام شده هایپژوهش

های مرتبط با ذائقۀ گیرد. ما در اینجا صرفا به پژوهشمطالعه آثار یک کارگردان تا سنجش ذائقۀ مخاطبان را در برمی

عالئق و میزان مصرف، شیوۀ مصرف، نوع ژانر مصرفی و مچون شناسی مقوالتی هکنیم. ذائقهسینمایی ایرانیان اشاره می

کوشد تصویری از رفتار و گرایش و دهد و میرا موضوع مطالعه قرار می هـای سـینماییتماشـاگران فـیلم هایانتخاب

رد عالقۀ ها و دالیل موثر بر گرایش مخاطبان از جمله موضوعات موکند. تحلیل زمینهذائقه مخاطبان سینما ترسیم می

های تجربی با موضوع ذائقه  اشاره کرده و در ادامه پیشینه تجربی دو محققان این حوزه است. در این بخش به پژوهش

 دهیم .چیز پسندی و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده را به اختصار توضیح مینظریه تمایز و همه

ستین طرح های ملی در عرصه فرهنگ بود که پیشینۀ آن به های فرهنگی از نخپیمایش ملی مصرف کاالها و فعالیت

به صورت ملی در سطح شهرها و مناطق روستایی  1398گردد. موج سوم این پیمایش در سال نیمۀ دهۀ هفتاد بازمی

های ملی های پیمایش که توسط دفتر طرحاجرا شد. در این پیمایش، چند پرسش هم دربارۀ سینما وجود دارد. یافته

روند و در درصد ایرانیان اصالً به سینما نمی 77.7ت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده بیانگر آن است که  وزار

روند در میان روند. میانگین تعداد دفعاتی که افراد به سینما میاند که به سینما میدرصد اظهار داشته 22.3مقابل 

های فیلم»ها، بار در سال است. همچنین بر اساس یافته 0.86بار در سال و در میان جمعیت نمونه  3.87سینماروها 

 بیشتر مورد عالقۀ تماشاگران قرار دارند.« های اجتماعیفیلم»و « خانوادگی
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 سال 15یا نرفتن افراد باالی  رفتنبه بررسی دالیل  سینمایی ( با هدف مطالعه ذائقه1397اکبرزاده جهرمی و همکاران )

درصد از  65های این پیمایش که به شیوه تلفنی در سطح ملی اجرا شده است اند. مطابق یافتهبه سینما پرداخته کشور

درصد از  88اند گذشته است. اند یا مدتی طوالنی از آخرین باری که سینما رفتهپاسخگویان یا اصال سینما نرفته

چ عنوان اهل دیدن فیلم و سریال نیستند. درصد پاسخگویان به هی 12بینند و پاسخگویان، بدون رفتن به سینما فیلم می

درصد کارگردان را از  19.5درصد بازی هنرپیشه مورد عالقه و  28.9درصد موضوع،  44ها بینهمچنین درمیان فیلم

 اند. های انتخاب فیلم بیان کردهمالک

شهروندان و با استفاده از ( که با هدف مطالعه وضعیت ذائقه سینمایی 1392پژوهش مهرداد کاظمیان و همکاران )

دهد که میانگین تماشای فیلم سینمایی در بین نامه در مشهد انجام شده است نشان میروش پیمایش و ابزار پرسش

ها، میانگین ارزش هنری ذائقه بندی ارزشی فیلمدقیقه در هفته است. این پژوهش با درجه 9ساعت و  5شهروندان 

تر از متوسط ارزیابی کرده است. برخی از نتایج این پژوهش، ا در حد متوسط و پاییندرصد پاسخگویان ر 69.5سینمایی 

احتماال برای منتقدان و محققان سینما بدیهی است. مثالً این گزاره که استقبال زیاد تماشاگران از یک فیلم یا کارگردان 

در استقبال تماشاگران از یک فیلم یا فروش نکه دهنده ارزش هنری باالی آن فیلم یا کارگردان نیست؛ و یا ایالزماً نشان

  . نیـز مؤثر است آن در گیشه عوامل دیگری غیر از ارزش هنری آنها

ثر بر جذب افراد به عوامل مو ( نیز در تحقیق تجربی خود به دنبال شناسایی1390و همکاران ) الهام سزاوار حبیبی

شهروندان تهرانی که در زمان انجام تحقیق به سینماهای شهر تهران بودند. آنها با مطالعه سینما از دید تماشاگران 

اخبار پخش شده در مورد فیلم و و  توصیه دوستان و آشنایان ندنشان داد اندهای سینمایی ایرانی را دیدهمراجعه و فیلم

از  "یک کارگردان آثارپیگیری "و  "تفریح و سرگرمی" ین دالیل انتخاب فیلم است. همچنبنتراز مهم نقدهای فیلم

ترین عواملی که افراد را از سینما رفتن باز پراهمیت از سوی دیگر دالیل افراد برای سینما رفتن بوده است.ترین اصلی

 .است "یهای ایرانکیفیت پایین فیلم "و  "های تکراریسوژه"دارد به ترتیب می

اقتصادی و  -اجتماعی گاههای مختلف با تاکید بر دو متغیر پایطبقات و گروه ذائقه سینماییای نیز با موضوع مطالعه

 هاییافته( انجام شده است. 1393توسط فرهادی و همکاران ) یر بوردیوهای پیدیدگاهبا استفاده از  سرمایه فرهنگی

ذائقه متغیر سن رابطه معناداری با  دهدمیسال نشان 15شهروندان باالی و مطالعه برروی  پژوهش با روش پیمایش

افراد رابطه معنادار وجود دارد.  ذائقه سینماییتحصیالت و منزلت شغلی با  اما بین جنسیت، .افراد ندارد سینمایی

سینمایی افراد  از طریق متغیر دانش سینمایی بر ذائقه یه فرهنگیسرماو  اقتصادی -پایگاه اجتماعیهمچنین متغیرهای 

ها را در جامعه شهری ایران و یا حداقل شهر ساری با طبقاتی ذائقه نتایج پژوهش، سخن گفتن از نظریه گذارند.تاثیر می

ه نتوانست این تحقیقبوردیو در  مصرف فرهنگینظریه طبقاتی بودن  باید گفت واقع در .شک و تردید همراه می سازد

پیشین قرار  ذائقه مصرف کنندگان امروزی در الگوهای طبقاتیاز دید محققان فوق، دهد.  تبیین مناسبی ارائه است

 .نظریات جدید )همچون نظریات پیترسون( را به آزمون کشید گیرد و بایدنمی

( در پیمایشی الگوی مصرف فرهنگی را در میان اساتید و کارمندان دانشگاه تربیت مدرس با 1396حسینی و رضایی )

های اند. یافتهخوانی سنحیدهکتابچیزپسندی فرهنگی در چهار زمینه موسیقی، سینما، تئاتر و استفاده از تئوری همه

https://www.virascience.com/thesis/author/386026/
https://www.virascience.com/thesis/author/386026/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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دهد سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با ذائقه افراد ارتباطی ندارد و مطابق این مربوط به سینما و تئاتر نشان می

گرایانه در های عالی و نخبهچیز پسند است. بدین معنا که نه سلیقهجامعه مورد مطالعۀ این تحقیق همه یافته سلیقه

های اعضای طبقات شان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی زیاد است و نه سلیقهمندیفرادی است که بهرهانحصار ا

پسندند. ضمن آنکه سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی هرکدام تاثیری های نخبهفرودست و محروم از سرمایه سلیقه

 جداگانه بر مصرف و ذائقه افراد دارند.

-ســنجش ســرمایه دانشــگاهی و ســلیقه زیبایی«در پژوهشــی بــا عنوان  (1392)ریاالشــریعتی و ســ

مایــه و ســلیقه بــا اســتفاده از تعاریــف بوردیــو ســلیقه را بــه ســه حــوزه عامیانــه، میان «شناســی

ه مشــروع در جامعــه ایران را و رابطــه ســرمایه تحصیلــی و برخــورداری از ســلیق کردهبنــدی مشــروع طبقه

مندی از . نتیجه پژوهش یادشــده حاکی از آن اســت که مخاطبان علیرغم بهرهاندسنجیدهاز طریق روش مصاحبه 

شــکل از کارکــرد  گرایــی و متابعــتِمایه نظیــر واقع شــده، از معیارهای ســلیقه میان سرمایه فرهنگی نهادینه

عنــوان  در ایران، دارا بودن سرمایه دانشگاهی به گیرند کهنتیجه میاین محققان از این رو  .کننــدپیــروی می

 .توانــد میانجی و ضامن برخورداری یا احترام به سلیقه مشروع باشدشــده نمی ســرمایه فرهنگــی نهادینه

ران با میزان استفاده او از این با هدف شناخت رابطه نیازهای فردی و اجتماعی مخاطب سینمای ای یدیگر پژوهش

 انجام شده است. نتایج این پژوهش (1390از مردم شهر تهران توسط کیا و شاه حسینی ) پیمایش به شیوهسینما 

سینما برای اند از در سینمای ایران نیافتهرا خود  دارد که مخاطبان چون پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی آنحکایت از 

از سینما نه محتوایی که فراگردی بوده است  هاآنبه جز در مواردی که استفاده  کنند.استفاده اندکی میرفع این نیازها 

  .دهو نهایت این که وضعیت مخاطب سینمای ایران بیشتر رویگردانی است تا استفا

ف )بررسی توزیع اجتماعی الگوی مصر»خود با عنوان  مطالعهدر نیز  (1389)مهدی رحمتی و سجاد مرادی  محمد

مدرن، بعد از اجرای یک پردازان پستبا استفاده از چارچوب نظری بوردیو و نظریه «های هنری در شهر تهران(سلیقه

معناداری با  های هنری افراد رابطهکه سلیقه نداهرسیدتهرانی، به این نتیجه  سال 45تا  15پیمایش و پرسش از افراد 

آمیختگی و التقاطی شدن در نوعی درهم ضمن اینکهدهد. ت و شغل نشان نمیاقتصادی، سن، جنسیت، قومی سرمایه

 شود.دیده میمطالعه  الگوهای مصرف کاالهای فرهنگی و هنری در جمعیت مورد میان

این نظر را  «شناســی دریافــت هنریهنرهــا، تحلیلی بــر جامعهشناســی بیجامعه»در  (1386) ســارا شــریعتی

توزیع است که به شکاف میان  ۀحلق ترین حلقه ضعیف مصرف،و  توزیع در تثلیث تولید، کند کهمطرح می

برقرار پیوند میان هنرمند و جامعه از این رو  منجر شده است. )مردم(، کنندگان و مصرف )هنرمندان( تولیدکنندگان

گیرد و در نتیجه مخاطب شکل نمیشود، فرایند مخاطب سازی بازار هنری با همه کنشگرانش ایجاد نمی شود،نمی

-مخاطبا می شود. در این حال، ما با غیرمانند و هنرمند به تدریج از جامعه دور و جدهنرمندان، اصحاب هنر باقی می

. هنرها می شودشناسی بیشناسی هنر باشد، جامعهشناسی ما بیش از آنکه جامعههای هنر روبرو خواهیم بود و جامعه

ای ندارند و به دلیل فقدان با هنرهای مشروع رابطهمخاطبان ل فقدان سیاست دمکراتیزاسیون فرهنگی، به دلی بنابراین

شود و از آن اعاده حیثیت یابد، به رسمیت شناخته نمیسیاست دمکراسی فرهنگی، هنرهای خودشان نیز مشروعیت نمی
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ای گوناگونی که گاه حتی با یکدیگر درگیر هزمان سیاستکه به دلیل وجود هم است ایعرصه این عرصه،شود. نمی

مدار بر مسند امور بستگی دارد، به شکل تناقض نمایی، هم بی شان نیز به بقای سیاستهایی که تداومشوند، سیاستمی

 .صاحب است و هم مدعی بسیاری دارد

 ( انجام شد، محقق1386) مسعود کوثــریکه توسط  "درک آثــار هنــری در جامعه" در پژوهشــی بــا عنــوان 

در باب مصــرف هنر در جامعه معتقد اســت تأکید بوردیــو بر نقش طبقــات  وبا اشــاره بــه نظریه پیــر بوردیــ

از طریق ســرمایه فرهنگــی و ذائقه مصــرف فرهنگــی و هنری در یــک طبقــه  و این ایده که افراد اجتماعی

در چهارچــوب کنونی جامعه ایران قابل تکیه نیســت زیرا مصرف آثار فرهنگی و هنری ، گیرنداجتماعــی قــرار می

کند که تبییــن مصرف آثار پیش غیرطبقاتی شــده اســت. او بــا بیانی دیگر به این نکته اشــاره میز ا بیش

 .ساختار طبقاتی نظیر ایران دشوار است متشتت به لحاظدر حال تحول و  ۀهنــری در جامع

تحلیلی از زیست »آید در پی ارائۀ عنوان فرعی آن برمی زمحمد رضایی در کتاب مطالعات مصرف فرهنگی چنانکه ا

نام گرفته است بخشی هم به « هامصرف دانشجویی رسانه»است. در فصل سوم این کتاب که « فرهنگی دانشجویی

گرایانه به مصرف آثار  ه رویکردی برساخت(. نویسنده ک133-111: 1399پردازد )رضایی،تلویزیون و سینما می

کند. شاید نکتۀ مهم این است های هویتی مصرف سینمایی در نمونۀ تحقیق نکاتی را بیان میسینمایی دارد، دربارۀ سویه

 گذارد. که این تحقیق، نقش سینما در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان صحّه می

پسند ایران انجام شده است. این دست شاره کنیم که دربارۀ سینمای عامهمطالعات ا زای ادر اینجا باید به دسته

گیرند را دربر می 2های اخیرتا پژوهش 1پنجاهدهۀ چهل و در اجتماعی  هایپژوهشنقدهای سینمایی و مطالعات که از 

های پرفروش و پرمخاطب و محبوب، دربارۀ ذائقۀ مخاطبان این واسطۀ تحلیل فرم و محتوای فیلمکوشند به در واقع می

ها هرچند در بسیاری موارد بر تحلیل یک یا چند فیلم یا سریال متمرکزند و این پژوهش هایی ارائه کنند.تحلیلآثار 

پیمایش ۀ اند اما هم در تدوین چارچوب و پرسشنامعمدتاً به لحاظ ساختاری و متدولوژیک با پژوهش حاضر متفاوت

  بسیار مفید خواهند بود. هاو هم در تحلیل یافته حاضر

و پیترسون در جریان بوده است. چیزپسندی های زیادی بر سر مفهوم همهبحثدر مطالعات خارجی در سالیان اخیر 

در مشارکت عمومی »از یک پیمایش ملی با عنوان  آمده دست های بهبا استفاده از داده(، 1982) البرت سیمکوس

های هنری واال از خود افراد در مشاغل فرهنگی بلندمرتبه نسبت به هنر برتر و شرکت در فعالیت نشان دادند« هنر

شود، در شهرهای بزرگ سکونت داشتند و دارای گفته می« نخبگان»دهند. این افراد که به آنها رغبت نشان می

این افراد عالوه بر فرهنگ نخبه از فرهنگ عام نیز  ندن دادنشا البته آنهاتوجه بودند؛  تحصیالت عالی و درآمد قابل

پسند نیز داشتند. پیترسون ده سال بعد در های فرهنگی عامهبردند و نوعی رغبت و تمایل نسبت به فعالیتلذت می

اد و ها و سؤاالت پیمایش قبلی انجام دپیمایش دیگری با استفاده از پرسشنامه با همکار خود راجر کرن 1992سال 

                                                 
در  پرورش ذوق عامه»پسند نک به کتاب برای خواندن گزارش و تحلیلی از مناقشات پیش از انقالب دربارۀ سینمای عامه 1

 (.1398)به قلم علی قلی پور «عصر پهلوی

  .(1389(، شهلی بر)1395(، شالچی و مبین )1399از جمله رضی پور و همکاران ) 2
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 شربندی اجتماعیق یافت. به این معنی که برخالف آنچه بوردیو معتقد بود او نتیجه گرفت دوباره به همان نتایج دست

توانند کنند میمصرف میشود؛ طبقات باال همان گونه که فرهنگ نخبگان را لزوماً به قشربندی فرهنگی منجر نمی

وجود «  واال/ دون»و  «پست/ افتخارآمیز»این میان  از دیدی که پیشفرهنگ عام را نیز مصرف کنند؛ بنابراین تقابل ش

 است. « ک پسندت»و «  چیز پسند همه»از بین رفته است و آنچه جایگزین آن شده تقابل  داشته

شود: شان میپسندان دوباره پیدای چیزهمه»خود با عنوان  مطالعهدر  (2002)لوپز و آلواراز ای جدیدتر، عنوان نمونهبه

-به بررسی مصرف فرهنگی افراد در اسپانیا می« کنندگان فرهنگی در فضای اجتماعی اسپانیاییچندپارگی مصرف

و اند هبندی مصرف کاالهای فرهنگی پرداختبه مطالعه طبقه ایپردازند. آنها با استفاده از مدل تحلیل مکنون خوشه

و  واال طبقه، طبقه عوام، فرهنگی طبقه فاقد فعالیت: ر بخشبه چها شانهای زندگیکنندگان را بر اساس سبکمصرف

چیزپسندان در اسپانیا جز طبقات اجتماعی باال  همههای تحقیق، بر اساس یافته .نداهتقسیم کرد چیزپسندانطبقه همه

 برابر است. هستند، تحصیالت عالی دارند، نسبت به طبقه واال جوانترند و تعداد زنان و مردانشان

مناقشات زیادی در جریان است. از جمله چنانکه پیشتر گفتیم برخی همچنان پسندی در ذائقۀ فرهنگی دربارۀ ایدۀ همه

ر از متدولوژی این ثهای اخیر تاحدی متاهای سالمحققان بر این نظرند که نتایج موید این ایده در برخی پژوهش

 .(Atkinson,2011) ر توضیح واقعیتهاست و نه الزاما به دلیل موفقیت این مفهوم دپژوهش

شکل جسته و گریخته دربارۀ ذائقۀ چنانکه دیدیم به کند؟چه نسبتی برقرار می پیشینۀ یادشدهاما این پژوهش با 

اند و جالب آنکه اغلب از رویکرد بوردیو استفاده کرده نیزهایی انجام شده است که عمدتاً پژوهش مردم ایران سینمایی

اند. گویا راهی جز آغاز کردنِ پژوهش با رویکرد میدان هنر در ایران سخن گفتهاز عدم سازگاری مفاهیم بوردیو با 

گفتن از عدم تناسب بوردیو با ای جز سخنو در پایان هم چارهپیش روی محققان نبوده بوردیو به مصرف فرهنگی 

. در این پژوهش، ضمن آنکه پیشاپیش به نقدها دربارۀ کار بوردیو توجه نشان ه استباقی نماندفرهنگ و جامعۀ ایران 

میان ذائقۀ سینمایی و فضای اجتماعی رابطه که  مدنظر قرار گرفته این ایدۀ کلی در نقطۀ شروع تحقیق ایم عمدتاًداده

     است. توصیف شده این فضای اجتماعی سپسوجود دارد و 
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 روش تحقیق 

-دسته از تحقیق در پژوهش حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. تحقیق پیمایشی بهترین روش موجود برای آن

-های بسیار بزرگی هستند که نمیهای اصلی برای توصیف جمعیتآوری دادهمند به جمعهای اجتماعی است که عالقه

توان گروهی از پاسخگویان را گیری احتمالی دقیق میترتیب با نمونه توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. بدین

-توان دادههای دقیق، میهای جمعیت بزرگتر باشد و با پرسشنامهکننده ویژگیهای آنان منعکسفراهم آورد که ویژگی

 در (.1381د )ببی،د شباهت بسیاری دارنآیدست میه که از همه پاسخگویان باطالعاتی هایی را به دست آورد که با 

  تهیه شده است. از طریق پرسشنامه نیاز اطالعات مورد پیمایشاین 

 گیریطرح نمونه

 جامعه آماری

سال بوده و در زمان اجرای  15جامعه آماری این طرح، عبارت است از کلیه مردان و زنان ایرانی که سن آنها حداقل 

اند. بر اساس این تعریف، اتباع خارجی و افرادی که به  بوده های کشور ساکن طرح در شهرها و روستاهای همه استان

اند )مانند مهمان، سرباز، دانشجو و ...( شامل جامعه آماری  هر دلیل به صورت موقت در شهرهای نمونه ساکن بوده

 شوند. نمی

 روش تعیین اندازه نمونه و شیوه نمونه گیری

𝐸 اندازه نمونه آماری با توجه به فرمول کـوکران  = 𝑍𝛼
2⁄ (

𝜎

√𝑛
درصـد و بـا در نظـر      95براسـاس بـازه اطمینـان      (

𝜎گرفتن = 𝑒و   0.5 =  به دست آمد.  5339برابر با  0.013412

𝐸 = 𝑍𝛼
2⁄ (

𝜎

√𝑛
) → 0.013412 = 1.96 (

0.5

√𝑛
) → 𝑛 =

(1.96)2(0.52)

(0.013412 )2
= 5339 

 شوند به شرح زیر هستند:ها باید تعیین  گیری که در باال ارائه شده است پارامترهایی که مقادیر آندر فرمول نمونه

E(e)ایـن مقـدار کمتـر باشـد      هرچقـدر گردد و ای که مقدار آن معموالً توسط محقق تعیین می: میزان خطای حاشیه

فاصله برآوردها ه( از مقدار واقعی در جامع آمده دست بهی برآوردهاای برابر است با فاصله مقادیر )میزان خطای حاشیه

 از مقدار واقعی کمتر است.

σ در نظر گرفتـه مـی   0.5: میزان انحراف معیار متغیر کمی که به دنبال تخمین آن هستیم. معموالً این مقدار برابر با-

 شود.

𝑍𝛼/2  شـود.   اسـت( تعیـین مـی    0.05: چندک توزیع نرمال که مقدار آن براساس مقدار آلفا )که در اینجا آلفا برابر با

 باشد.  می 96/1مقدار مذکور، برابر با 
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سال به باالی هر استان تخصیص خواهد یافت. در جدول  15تعداد نمونه انتخابی برای هر استان متناسب با جمعیت 

 زیر تعداد نمونه هر استان ارائه شده است.

 سال به باال 15: تعداد نمونه مورد نیاز هر استان براساس جمعیت 1جدول شماره 

 تعداد نمونه  سال به باال  15جمعیت  نام استان

 265 3015658 آذربایجان شرقی

 213 2427463 آذربایجان غربی

 85 970183 اردبیل

 353 4017304 اصفهان

 187 2132446 البرز

 39 445582 ایالم

 75 858085 بوشهر

 931 10585086 تهران

 62 701281 چهارمحال وبختیاری

 49 551390 خراسان جنوبی

 414 4705939 خراسان رضوی

 55 627184 خراسان شمالی

 301 3422587 خوزستان

 71 804537 زنجان

 49 551951 سمنان

 150 1711225 سیستان وبلوچستان

 329 3738310 فارس

 86 976702 قزوین

 84 957051 قم

 134 1526733 کرمانشاه

 107 1219922 کردستان

 203 2307854 کرمان

 46 517805 کهگیلویه وبویراحمد

 120 1367708 گلستان

 183 2080918 گیالن

 117 1327664 لرستان

 232 2642911 مازندران

 98 1117578 مرکزی

 110 1247755 هرمزگان

 118 1345410 همدان

 73 831383 یزد



17 

 

 5339 60733605 مجموع

 

 های گردآوری شدهدهی نمونهوزن

جامعه که شامل؛ مرکز استان، شهرهای غیر مرکز استان و سطح در زیر  سهطور که ذکر شد، هر استان از همان

ها به صورت کامال متناسب با جمعیت انجام  تشکیل شده است. از آنجا که توزیع نمونه در زیرجامعهبوده،  روستاها

ک دسترسی به بانگردآوری اطالعات نیز به دلیل عدمو در زمان  ها( نشده است )اختصاص نمونه بیشتر به برخی استان

)سن و با متغیرهای اصلی  کامال منطبق احتمال انتخاب افراد واجد شرایط ،شماره تماس جامعه آماری اطالعاتی دقیق

در مرحله  . از این رو است نبوده 1395اری انجام شده در سال نای آخرین سرشممب و تاهل( بر تجنس، تحصیال

 شد.  اعمال هادادهفایل  در  های مورد نیاز وزن ملیورد آبرای بربراساس آخرین اطالعات سرشماری کشور پایانی 

 

 روش تجزیه وتحلیل اطالعات

 هایافته نمایشانجام شد. برای  SPSSنرم افزار تحلیل آماری عات گردآوری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل اطال

ها از فراوانی، درصد و میانگین و برای  بخش توصیف داده کردیم. در دهتفاـسا ستنباطیو ا توصیفی رماآ عنواز دو  نیز

ای استفاده شد. لذا متغیرهای  ها از جداول تقاطعی در متغیرهای اسمی و مقایسه میانگین در متغیرهای فاصله تحلیل داده

رتباط داده های تحقیق او ... ( با انواع مولفه تیوضع فعال الت،یحصهای فردی )سن، جنس، تمختلف تحقیق و ویژگی

های مرزی در های دارای جمعیت زیاد که نمونه زیادی را به خود اختصاص داده شد و استانضمن آن که استانشد. 

 جدولی جداگانه مقایسه شدند. 
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 گزارش اجرایی

برای شروع مرحله انجام شد.  1400در تابستان  5339مرحله گردآوری اطالعات این پیمایش ملی با تعداد نمونه 

گیری، از پرسشگران با تجربه در زمینه پرسشگری فنی نمونهگردآوری اطالعات بعد از نهایی شدن پرسشنامه و طرح 

ای گیری و ... جلسهتلفنی برای همکاری دعوت شد. برای آشنایی پرسشگران با موضوع مورد تحقیق و روش نمونه

 زار شد. توجیهی با حضور پرسشگران و محقق طرح برگ

گیری و اصول و نکات های مربوط به نمونهمطرح و بحث در جلسه توجیهی، اهداف تحقیق و سواالت پرسشنامه

پرسشگری که الزم است پرسشگران برای افزایش دقت آنها را رعایت کنند ارائه شد. در ادامه پرسشگران سواالت و 

 .این پیمایش را به دست آوردندپرسشگری برای آماگی الزم ابهامات خود را پرسیده و 

آوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه به شیوه تلفنی بوده است. براساس تجربه به دست آمده، میزان همکاری روش جمع

های مختلف سنی، شغلی و ... در خانه، برای کاری پاسخگویان، داشتن پراکندگی الزم، زمان حضور گروهو محافظه

 موبایل و یک سوم دیگر با خط ثابت تماس گرفته شد. ها، از طریق شمارهدو سوم از نمونه ها با حدودتکمیل پرسشنامه

ای رده ها با روش تصادفی ساده انجام شد. برای به دست آوردن نمونه معرف و نمایا به صورت سهمیهانتخاب شماره

از قبل تعیین شد. از  1395ر سال سنی و جنسی پاسخگویان را در هر شهر برمبنای آخرین سرشماری مرکز آمار که د

 ای استفاده کردیم.این رو در این بخش از نمونه گیری سهمیه

ها براساس پیش های جامعه آماری، شماره تماسروز از شماره تلفناطالعاتی مناسب و بهبا توجه به فقدان بانک  

شد. به بیان افزار به صورت تصادفی ساخته ها توسط نرمشماره چهار رقمی خط ثابت و موبایل، تهیه و مابقی شماره

های موبایل که کدهای شهری و روستایی تولید و برای شماره تلفنهای خط ثابت با استفاده از پیشتر شماره تلفندقیق

 های اپراتورهای فعال استفاده شد.پیش کدهای همراه اول، ایرانسل و رایتل )اعتباری و دائمی( به نسبت خط

خط ثابت، افراد ساکن در منازل مسکونی جزو جامعه آماری این پیمایش در نظر گرفته شده است و مراکز  در تماس با

ها، مدارس و ... ( میهمان و افراد غیرایرانی خارج از جامعه آماری بوده و پرسشنامه از تجاری، اماکن عمومی )بیمارستان

 آنها تکمیل نشده است.  

مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از تماس  1از طریق سایت تلفنی 19صبح تا  10پرسشگران از ساعت 

تصادفی در شهر یا روستای تعیین شده و پیدا کردن نمونه مدنظر و پس از معرفی خود و توضیح اولیه در مورد موضوع 

شد که اسم و ینان داده میاند. به پاسخگویان اطمپرسشنامه از افراد برای تکمیل پرسشنامه دعوت به همکاری کرده

 کاری به سواالت پاسخ داده شود. شود تا بدون نگرانی و محافظهدهنده هویت شما باشد ثبت نمیمشخصاتی که نشان

 درصد بوده است.  67در این پیمایش، حدود  2گویینرخ پاسخ

رت همزمان بوده است. به دقیقه بوده است. روش نظارت به صو 12میانگین مدت زمان تکمیل هر پرسشنامه حدود 

                                                 
1  call center 

 اند. یعنی افرادی که حاضر به همکاری و تکمیل پرسشنامه بوده . 2
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های پرسشگران ای که یک نفر به صورت دائم و در تمام روزهای گردآوری اطالعات بر نحوه انجام مصاحبهگونه

تری مثل عدم نظارت داشته و در صورت بروز خطا یا ایراد، به پرسشگر تذکر داده و در مواردی نیز که خطای جدی

در مذکور حذف شده است.  داد پرسشنامهمه خارج از جامعه آماری، رخ میپرسش کامل سواالت و یا تکمیل پرسشنا

های های اجرا و خطاهای جدی حذف و با پرسشنامهرعایت دستورالعملپرسشنامه به دالیل عدم 634مجموع تعداد 

 صحیح تکمیل شده جایگزین شد. 

پرسشنامه تکمیل  200تا  150حدود  ،کاری پرسشگر همکاری کردند و به طور میانگین در هر روز 25در این پیمایش 

 شد.
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 مشخصات فردی پاسخگویان: 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد  فراوانی مشخصات عمومی

 جنس
 50.7 2705 مرد

 49.3 2634 زن

 سن

 36.1 1928 سال 15-35

 35.3 1885 سال  36-55

 28.3 1510 سال و باالتر  56

 0.3 16 پاسخبی

 سال 43.8 میانگین

 تحصیالت

 

 11.1 593 سوادبی

 29.3 1565 و راهنمایی ابتدایی

 9.2 489 متوسطه

 24.0 1281 دیپلم

 26.4 1403 عالی

 0.1 8 پاسخبی

 وضعیت فعالیت

 42.6 2273 شاغل

 33.8 1804 دارخانه

 8.6 460 آموزو دانش دانشجو

 10.1 540 بازنشسته

 4.3 231 بیکار

 0.3 16 سایر

 0.3 15 پاسخبی

 وضعیت تاهل

 70.5 3764 متاهل

 22.8 1215 مجرد

 6.7 357 همسر بدون

 0.1 3 پاسخبی

 محل سکونت
 75.2 4013 شهر

 24.8 1326 روستا
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 های تحقیقیافته
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 هاارائه یافتهی دربارۀ توضیح

براساس سوال تفکیک ایم. گروه تماشاکنندگان فیلم و غیرتماشاکنندگان تقسیم کرده به طور کلی پاسخگویان را، به دو

انجام شده است. براساس نتایج این پرسش، بدین صورت  "بینید؟معموالً هر چند وقت یک بار فیلم و سریال می"

بینند در نظر فیلم و سریال نمیاند به عنوان افرادی که را انتخاب کرده "سالی یکبار"و  "هرگز"که افرادی که گزینه 

هایی خاص خود را خواهند داشت. شود و پرسشگرفته شد و سواالت مربوط به فیلم و سریال از آنها پرسیده نمی

واالت مربوط به سنجش ذائقه ها را انتخاب کنند به عنوان تماشاکنندگان فیلم، سپاسخگویانی نیز که سایر گزینه

 ه است. از آنها پرسیده شد سینمایی

 بینید؟معموالً هر چند وقت یک بار فیلم و سریال می 

 روزی چند بار        روزی یکبار       ای چند بار  هفته    ای یکبار  هفته        ماهی چند بار     

     ماهی یکبار          سالی چند بار  سالی یکبار      هرگز 

االت تخصصی مربوط به کنند. در این بخش سوافرادی که به طور معمول در زندگی فیلم و سریال تماشا می :اولبخش 

 و نگرش و رفتار پاسخگویان در خصوص فیلم و سینما مورد مطالعه قرار گرفته است. ذائقه سینمایی

این پژوهش با هدف واکاوی بیشتر در کنند. ز فیلم و سریال تماشا نمیشامل افرادی است که تقریبا هرگ وم:دبخش 

آنها فیلم و سریال جایی ندارد، سواالتی ویژه در خصوص رفتار و مصرف  این گروه از جامعه که در برنامه زندگی

های اجتماعی، مطالعه کتاب و مصرف های دیگر همچون تماشای تلویزیون، عضویت در شبکهفرهنگی آنها در حوزه

 موسیقی پرسیده شده است. 

این بخش عمومی است و شامل سواالتی است که پاسخگویان بدون در نظر گرفتن این موضوع که فیلم و  ش سوم:بخ

 اند.  دادهکنند یا خیر، به سواالت این بخش پاسخ سریال تماشا می
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 تماشای فیلم و سریال

 بینید؟معموالً هر چند وقت یک بار فیلم و سریال می: 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند. در مقابل نزدیک اند که روزی یک یا چند فیلم یا سریال تماشا میدرصد( اظهار داشته 50.3پاسخگویان )نیمی از 

میزان تماشای فیلم در میان پاسخگویان از بینند. یا حداکثر سالی یک فیلم می بینندفیلم نمی اند هرگزدرصد گفته 18.3

 ای تا سالی چند بار متغیر است.هفته

 

 : تماشای فیلم و سریال1شماره نمودار 

  

81/7 

18/3 

 فیلم و سریال تماشا نمی کند فیلم و سریال تماشا می کند

 درصد  فراوانی میزان

 15.6 835 بار چند روزی

 34.7 1855 بار یک روزی

 11.9 634 بار چند ایهفته

 8.8 464 بار یک ایهفته

 2.8 150 بار چند ماهی

 4.1 220 بار یک ماهی

 3.4 183 بار چند سالی

 2.3 125 بار یک سالی

 16.0 856 هرگز

 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیتتماشای فیلم و سریال : 4جدول شماره 

 ها گروه متغیر
 روزی

 بار چند

 روزی

 بار یک

 ایهفته

 بار چند

 ایهفته

 بار یک

 ماهی

 چند

 بار

 ماهی

 بار یک

 سالی

 چند

 بار

 سالی

 بار یک
 جمع هرگز

تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0  20.6  3.0  3.8  4.8  3.3  9.5  12.0  31.5  11.5 مرد

0.000 
 100.0  11.3  1.7  3.0  3.5  2.3  8.5  11.7  38.1  19.9 زن

 سن

سال 35تا  15  14.4  33.1  14.9  12.3  3.0 5.1  3.4  3.0  10.9  100.0 

سال 55تا  36 0.000  15.4  35.8  12.3  8.5  3.2  3.3  3.7  2.6  15.2  100.0 

سال و باالتر 55  17.4  35.4  7.5  5.6  2.1  4.0 3.1  1.3  23.6  100.0 

 تحصیالت
 100.0  17.5  1.9  3.2  3.7  2.7  7.9  10.4  36.1  16.5 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0  12.0  3.5  3.9  5.1  3.2  12.2  16.0  31.0  13.2 تحصیالت عالی

لیتوضع فعا  
 100.0  20.2  2.8  4.3  4.5  3.7  10.6  13.0  31.1  909 شاغل

0.000 
 100.0  13.0  2.0 2.8  3.8  2.2  7.9  11.0  37.4  19.9 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0  14.8  2.6  3.3  4.0  2.9  9.3  12.6  35.0  15.4 شهری
0.000 

 100.0  19.6  1.5 3.6  4.5  2.6  8.3  9.6  33.9  16.4 روستایی

 

 بیشترنشینان افراد میانسال و سالمند و روستا ، شاغلین،مردان، جوانان، افراد غیرشاغل و شهرنشینان نسبت به زنان

 بینند.تماشای فیلم و سریال هستند و وقت بیشتری برای دیدن فیلم و سریال می

 تماشای فیلم و سریال به تفکیک استان: 5جدول شماره 

 استان
 روزی

 بار چند

 روزی

 بار یک

 ایهفته

 بار چند

 ایهفته

 بار یک

 ماهی

 چند

 بار

 ماهی

 یک

 بار

 سالی

 بار چند

 سالی

 بار یک
 هرگز

 17.6 2.0 0.7 3.0 1.5 9.5 13.7 32.7 19.2 آذربایجان شرقی

 15.5 2.8 3.4 3.1 5.7 8.1 15.7 29.1 16.6 آذربایجان غربی

 5.7 3.4 11.1 6.3 3.4 12.7 11.0 40.2 6.2 اصفهان

 10.6 1.4 4.2 2.1 3.5 10.1 12.8 35.9 19.2 البرز

 12.8 2.3 2.7 3.4 3.5 8.6 15.2 35.2 16.2 تهران

 25.1 1.8 2.0 2.7 2.2 7.8 10.4 33.4 14.6 خراسان رضوی

 22.1 2.5 1.1 5.3 0.9 10.4 10.0 23.8 23.9 خوزستان

 14.2 0.9 4.3 8.4 2.9 8.4 13.0 31.0 16.8 فارس

 5.3 2.3 11.5 4.8 2.9 10.8 9.2 46.6 6.5 کرمان
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 19.9 1.7 1.4 3.5 1.5 4.8 10.0 24.8 32.3 مازندران

 16.0 2.3 3.4 4.1 2.8 8.8 11.9 34.7 15.6 کل کشور

 

افرادی از میزان بیشترین  خراسان رضویاستانی که نتایج آن مورد مقایسه قرار داده شده است؛ استان  10 در میان

، مازندران و خوزستانهای استان بعد از آن به ترتیب؛ کنند را به خود اختصاص داده است.که فیلم و سریال تماشا نمی

افرادی  میزانهایی هستند که جزو استان ، اصفهان و البرزهای کرماندر مقابل استان. گیرندمیقرار  آذربایجان شرقی

 هاست.تر از سایر استانکنند بیشتماشا میو سریال که فیلم 

 تماشای فیلم و سریال به تفکیک استان: 2نمودار شماره 
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 تماشای فیلم و سریالچگونگی 

 کنید؟از هریک از موارد، چقدر فیلم و سریال تماشا می: 6جدول شماره 

 میزان

 تماشا کردن 

 کردن نحوه تماشا

 فیلم و سریال

 روزی

 چند

 بار

 روزی

 بار یک

 ایهفته

 چند

 بار

 ایهفته

 بار یک

 ماهی

 بار چند

 ماهی

 بار یک

 سالی

 بار چند

 سالی

 بار یک
 هرگز

 13.6 1.5 5.3 4.8 3.5 8.4 10.6 35.3 17.0 فیلم و سریال تلویزیون ایران

 65.5 2.1 2.5 6.6 4.7 6.9 5.8 4.1 1.8 دانلود از اینترنت

های پخش شده از فیلم و سریال

 ماهواره
6.2 12.3 4.6 3.9 1.7 1.9 1.2 0.8 67.4 

 در سالن سینما

 )مربوط به پیش از شیوع کرونا(
0.3 0.1 0.8 2.6 3.5 7.7 10.0 11.1 64.0 

 74.3 1.4 1.4 3.1 2.0 6.6 6.0 3.8 1.4 فیلم آنالین مثل نماوا و فیلیمو

های شخصیآرشیو فیلم  0.6 1.3 2.0 3.8 3.0 4.9 4.1 4.3 76.0 

دوستان و اطرافیانامانت گرفتن از   0.1 0.4 1.3 2.3 2.4 4.7 4.4 4.7 79.7 

با  خرید سی دی و دی وی دی و 

 فلش
0.5 0.7 1.8 3.4 2.8 3.7 3.2 2.4 81.6 

 

دارد، بعد از آن به ترتیب؛ ها تماشای فیلم و سریال از طریق تلویزیون ایران، بیشترین فراوانی را نسبت به دیگر روش 

های مورد استفاده پاسخگویان برای تماشای فیلم و سریال است. همان طور که در جدول دانلود از اینترنت و ماهواره راه

های شخصی مواردی است که دی فیلم، امانت گرفتن از دوستان و آرشیو فیلمویدی و دیشود، خرید سیدیده می

 رای تماشای فیلم و سریال انتخاب شده است. ها، بکمتر از دیگر روش

و در بوده است مدنظر رفتار پاسخگویان در زمان قبل از شیوع کرونا  «تماشای فیلم در سالن سینما» میزان خصوص در

شان را قبل از شیوع کرونا، اعالم کنند. البته باید این ایم که میزان سینمارویهنگام پرسش این سوال، از آنها خواسته

-افرادی که به ندرت و با فاصله زمانی زیاد )حداکثر سالی یکبار( به سالن سینما می نکته را هم در نظر داشته باشیم

های سینما به در این صورت میزان تماشای فیلم در سالن. روند را نباید به عنوان مخاطبان اصلی سینما در نظر گرفت

 1سوم مصرف کاالهای فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارشاد اسالمی های موجیابد که با یافتهدرصد تقلیل می 24.8

 انجام شده است نیز همخوان است.  1398که در سال 

وجود دارد که علت آن  "برآوردیبیش"تماشای فیلم و سریال از تلویزیون ایران نیز  میزانرسد در به نظر میهمچنین 

                                                 
  روند.اند که به سینما میدرصد اظهار داشته 22.3های موج سوم پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی براساس یافته.  1
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فیلم و  و داخلیهای پخش شده از تلویزیون فیلم و سریال تفکیکی میانممکن است به این نکته برگردد که پاسخگویان 

  اند.تلقی کرده« تلویزیونی»اند و بر اساس مدیومِ پخش همه را قائل نشدهای های ماهوارههای شبکهسریال

 در کل کشور  چگونگی تماشای فیلم و سریال :3نمودار شماره 
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 چگونگی تماشای فیلم و سریال به تفکیک استان: 7جدول شماره 

 استان

فیلم آنالین مثل نماوا 

 و فیلیمو
 دانلود از اینترنت

 دی و خرید سی

 با فلش دی وویدی

های آرشیو فیلم

 شخصی

 در سالن سینما

)مربوط به پیش از 

 شیوع کرونا(

امانت گرفتن از  

 دوستان و اطرافیان

 هایفیلم و سریال

 تلویزیون ایران

های فیلم و سریال

 ماهواره

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

استفاده 

 کندمی

استفاده 

 کندنمی

 55.9 44.1 12.1 87.9 81.6 18.4 71.4 28.6 70.1 29.9 79.6 20.4 67.8 32.2 69.7 30.3 آذربایجان شرقی

 59.6 40.4 19.8 80.2 68.6 31.4 73.2 26.8 63.5 36.5 73.7 26.3 62.8 37.2 69.8 30.2 آذربایجان غربی

 65.6 34.4 8.8 91.2 89.5 10.5 61.5 38.5 89.3 10.7 93.9 6.1 68.7 31.3 75.9 24.1 اصفهان

 65.5 34.5 22.3 77.7 75.5 24.5 55.7 44.3 71.8 28.2 74.6 25.4 65.1 34.9 71.0 29.0 البرز

 63.0 37.0 22.1 77.9 74.5 25.5 43.2 56.8 68.2 31.8 75.9 24.1 59.5 40.5 63.5 36.5 تهران

 80.7 19.3 9.1 90.9 78.3 21.7 63.5 36.5 77.4 22.6 79.8 20.2 69.1 30.9 79.1 20.9 خراسان رضوی

 57.7 42.3 13.2 86.8 77.6 22.4 67.5 32.5 82.6 17.4 80.8 19.2 67.2 32.8 78.3 21.7 خوزستان

 65.6 34.4 14.5 85.5 90.2 9.8 73.5 26.5 76.6 23.4 87.8 12.2 68.4 31.6 83.2 16.8 فارس

 68.3 31.7 4.7 95.3 90.0 10.0 78.1 21.9 92.3 7.7 89.1 10.9 75.3 24.7 81.9 18.1 کرمان

 74.8 25.2 10.3 89.7 90.1 9.9 74.9 25.1 81.3 18.7 92.3 7.7 74.7 25.3 80.7 19.3 مازندران

 67.4 32.6 13.6 86.4 79.7 20.3 64.0 36.0 76.0 24.0 81.6 18.4 65.5 34.5 74.3 25.7 کل کشور
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 : چگونگی تماشای فیلم و سریال به تفکیک استان 4شماره نمودار
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، دانلود از اینترنت در و آذربایجان شرقی در تهران دهد؛ تماشای فیلم آنالیناستان منتخب نشان می 10مقایسه نتایج 

در آذربایجان  دیویدی و دی، خرید سیو بعد از آن در البرز رفتن به سالن سینما در تهرانو آذربایجان غربی،  تهران

 واصفهان و  کرمان ، تلویزیون ایران درتهران و آذربایجان غربیامانت گرفتن از دوستان و اطرافیان در  ،و البرز غربی

را از ماهواره برای تماشای فیلم و سریال بیشترین میزان استفاده  خوزستانو  آذربایجان شرقی ای درهای ماهوارهشبکه

ها برای تماشای تهران بیش از دیگر استان و های شخصی در آذربایجان غربیهمچنین استفاده از آرشیو فیلم. اندداشته

 است. گرفتهفیلم و سریال مورد استفاده قرار 

 

 تماشای فیلم و سریال وسیله

 کنید؟ای تماشا میها را با چه وسیلهبه طور معمول فیلم یا سریال: 8جدول شماره 

 

برای تماشای فیلم و سریال استفاده  ،درصد( از تلویزیون 87.1اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان )دهد  نتایج نشان می

و تبلت هستند که نسبت به تلویزیون فراوانی اندکی  تاپ؛ لپبه ترتیب های مورد استفادهدستگاه ،کنند. بعد از آنمی

 دارند. 

 وسیله تماشای فیلم و سریال به تفکیک استان: 9جدول شماره 

 سایر موبایل تبلت تاپلپ تلویزیون استان

 0.0 6.4 1.2 3.6 88.8 آذربایجان شرقی

 0.4 12.1 0.5 5.9 81.2 آذربایجان غربی

 0.5 4.7 0.7 3.1 91.0 اصفهان

 1.4 10.6 0.7 5.5 81.9 البرز

 1.7 8.4 0.4 8.1 81.4 تهران

 کنند افرادی که فیلم تماشا می درصد درصد فراوانی نوع دستگاه

 87.1 71.0 3793 تلویزیون

 4.2 3.4 182 تاپ لپ

 0.4 0.4 20 تبلت

 7.6 6.2 332 موبایل

 0.5 0.5 30 سایر

 - 18.3 979 کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی

 - 0.1 3 پاسخبی

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 0.0 7.0 0.0 3.1 89.9 خراسان رضوی

 0.3 7.2 0.0 5.1 87.3 خوزستان

 0.0 9.9 0.7 3.0 86.4 فارس

 0.3 1.9 0.0 1.5 96.2 کرمان

 3.1 4.4 0.0 1.9 90.6 مازندران

 0.8 10.0 0.7 2.6 86.0 کل کشور

برای زیون است. اما استفاده از موبایل تلوی ،های منتخبو سریال در همه استان  دستگاه مورد استقاده برای تماشای فیلم

، هااستان ، نسبت به بقیهتاپ در تهرانلت در آذربایجان شرقی، لپ، تباستان آذربایجان غربیفیلم و سریال دیدن در 

 فراوانی بیشتری دارد. 

 وسیله تماشای فیلم و سریال به تفکیک مشخصات جمعیت شناختی: 10جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع سایر موبایل تبلت تاپلپ تلویزیون 

 جنسیت
 100.0 0.8 9.7 0.6 5.2 83.7 مرد

0.000 
 100.0 0.5 5.8 0.3 3.3 90.1 زن

 سن

سال 35تا  15  73.9 8.6 0.7 15.8 0.9 100.0 

سال 55تا  36 0.000  93.7 2.1 0.3 3.3 0.5 100.0 

سال و باالتر 55  97.4 0.5 0.2 1.3 0.5 100.0 

 تحصیالت
 100.0 0.6 6.4 0.3 2.1 90.5 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 1.0 10.8 0.8 9.6 77.8 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 0.8 9.5 0.8 5.5 83.3 شاغل
0.000 

 100.0 0.6 6.4 0.2 3.1 89.7 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 0.8 8.1 0.5 4.9 85.7 شهری
0.000 

 100.0 0.2 6.1 0.2 1.9 91.6 روستایی

های مختلف اجتماعی )جنسی، سنی و ...( با فاصله زیاد نسبت به هرچند دستگاه غالب برای دیدن فیلم، در همه گروه

با تحصیالت عالی نسبت به کسانی که تحصیالت دیپلم و کمتر ها، تلویزیون است. با وجود این، افراد دیگر دستگاه

ها نسبت به روستاییان، افراد شاغل نسبت به غیرشاغالن، مردان نسبت به زنان و جوانان نسبت به سنین دارند، شهری

  کنند.برای تماشای فیلم و سریال استفاده می دیگر )غیر از تلویزیون(های باالتر بیشتر از دستگاه

 سینمایی سریال و فیلم دادن به یترجحا

 کنید یا فیلم سینمایی؟به طور کلی بیشتر سریال تماشا می: 11جدول شماره 
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کنند. در اند سریال بیشتر تماشا میدرصد گفته 47.5کنند اند فیلم و سریال تماشا میاز میان افرادی که اظهار داشته

درصد نیز  28.1د. همچنین دهنمیرا به تماشای سریال ترجیح اند فیلم سینمایی درصد اظهار داشته 24.4حالی که 

 در این زمینه اند که میزان تماشای فیلم سینمایی و سریال برایشان به یک اندازه است و تفاوتی چندانیاظهار داشته

  وجود ندارد.

 سینمایی به تفکیک مشخصات جمعیت شناختی ارجحیت دادن به سریال و فیلم: 12جدول شماره 

ها گروه متغیر  سریال 
 فیلم

 سینمایی

هردو / 

فرقی 

 کندنمی

 جمع
تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 27.5 33.2 39.3 مرد

0.000 
 100.0 28.5 16.6 54.9 زن

 سن

سال 35تا  15  44.9 33.9 21.3 100.0 

سال 55تا  36 0.000  50.5 21.3 28.2 100.0 

سال و باالتر 55  47.5 14.9 37.6 100.0 

 تحصیالت
 100.0 29.5 22.4 48.1 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 24.0 30.0 46.0 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 26.6 32.2 41.1 شاغل

0.000 
 100.0 28.9 19.1 51.9 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 27.1 25.9 47.1 شهری
0.000 

 100.0 31.2 19.9 48.9 روستایی

فیلم  ،اما مردان نسبت به زنان .کنندبیشتر از فیلم سینمایی تماشا می مجموعه تلویزیونی و سریال را ،اکثر افراد 

بینند. همچنین دانشگاهیان نسبت به غیردانشگاهیان و شاغالن نسبت به غیرشاغالن، شهرنشینان بیشتر می را سینمایی

 . هستندفیلم سینمایی بیننده نسبت به روستاییان بیشتر 

 کنند درصد افرادی که فیلم تماشا می درصد فراوانی 

 47.5 38.8 2069 سریال

 24.4 19.9 1064 سینمایی فیلم

کندهردو / فرقی نمی  1222 22.9 28.1 

کنندسریال تماشا نمیافرادی که فیلم و   981 18.4 - 

پاسخبی  3 0.1 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 سینمایی به تفکیک استان ارجحیت دادن به سریال و فیلم: 13ل شماره جدو

 کندهردو / فرقی نمی سینمایی فیلم سریال استان

 25.0 24.5 50.5 آذربایجان شرقی

 23.2 30.0 46.8 آذربایجان غربی

 22.3 27.7 50.0 اصفهان

 19.3 24.3 56.4 البرز

 31.6 25.6 42.8 تهران

 27.8 22.8 49.4 خراسان رضوی

 33.3 20.1 46.6 خوزستان

 25.3 29.5 45.2 فارس

 31.5 19.3 49.2 کرمان

 29.3 19.5 51.2 مازندران

 28.1 24.4 47.5 کل کشور

به فیلم سینمایی و  ارجحیت دادنرفتار تقریبا مشابهی در خصوص دهد های ده استان منتخب نشان میمقایسه یافته

کنند. در تماشا میسریال پاسخگویان بیشتر ، کشوریبرآورد مشابه ها در همه استانبه طوری که سریال وجود دارد. 

 اند. های البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهاین میان استان

 سینمایی به تفکیک استان ارجحیت دادن به سریال و فیلم :5نمودار شماره 

 
 

 ایرانی یا خارجی بودن فیلم سینمایی

 کنید یا خارجی؟های سینمایی ایرانی تماشا میبیشتر فیلم: 14جدول شماره 
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درصد،  21.7های سینمایی ایرانی است. از سوی دیگر فیلم تماشای بر درصد( 58.1) پاسخگویانبیش از نیمی از ترجیح 

  ندارد.کشور سازنده فیلم اهمیتی به طور کلی درصد نیز  16.6برای دهند. ترجیح می را های سینمایی خارجیفیلم

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیتایرانی یا خارجی بودن فیلم سینمایی : 15جدول شماره    

ها گروه متغیر  خارجی ایرانی 

فیلم 

سینمایی 

-تماشا نمی

 کند

هر دو / 

فرقی 

کندنمی  

 جمع
تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 18.8 2.7 29.8 48.7 مرد

0.000 
 100.0 14.7 4.4 14.4 66.5 زن

 سن

سال 35تا  15  48.5 32.8 1.9 16.7 100.0 

سال 55تا  36 0.000  62.2 17.6 3.9 16.3 100.0 

سال و باالتر 55  66.4 10.9 5.7 17.0 100.0 

 تحصیالت
 100.0 15.3 4.3 17.6 62.8 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 19.9 1.8 32.7 45.6 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 18.5 2.9 30.7 47.8 شاغل

0.000 
 100.0 15.4 4.1 15.5 6501 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 17.8 3.1 23.5 55.5 شهری
0.000 

 100.0 12.8 5.1 15.9 66.2 روستایی

شناختی تفاوت دارد. اجتماعی با متغیرهای متنوع جمعیتهای مختلف های خارجی و ایرانی در میان گروهتماشای فیلم

بدون افراد ، افراد با تحصیالت دانشگاهی نسبت به باالتر ای که مردان نسبت به زنان، جوانان نسبت به سنینبه گونه

-تماشا می شتربی های خارجی راتحصیالت عالی، شاغالن نسبت به غیرشاغالن، شهرنشینان نسبت به روستاییان فیلم

 کنند 

 58.1 46.9 2506 ایرانی

 21.7 17.5 936 خارجی

کندهر دو / فرقی نمی  718 13.4 16.6 

کندنمیفیلم سینمایی تماشا   156 2.9 3.6 

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی  981 18.4 - 

پاسخبی  42 0.8 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل



41 

 

 کنند. 

 به تفکیک استان ایرانی یا خارجی بودن فیلم سینمایی به: 16جدول شماره 

 خارجی ایرانی استان
هر دو / فرقی 

کندنمی  

فیلم سینمایی 

کندتماشا نمی  

 13.7 1.9 26.3 58.1 آذربایجان شرقی

 11.3 6.0 23.1 59.6 آذربایجان غربی

 13.5 1.0 26.1 59.5 اصفهان

 16.9 5.6 24.7 52.8 البرز

 18.7 3.0 28.2 50.1 تهران

 17.2 5.3 16.0 61.5 خراسان رضوی

 25.9 7.6 15.3 51.2 خوزستان

 14.1 3.1 26.0 56.8 فارس

 9.9 0.4 17.0 72.7 کرمان

 20.2 3.2 15.3 61.4 مازندران

 3.6 16.6 21.7 58.1 کل کشور

 

-با این حال استانشود. ترجیح بر تماشای فیلم سینمایی ایرانی بر خارجی دیده میهای منتخب مورد مقایسه، در استان

 های سینمایی خارجی هستند. ها، بیننده فیلمهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس بیش از ساکنین دیگر استان

 ایرانی یا خارجی بودن فیلم سینمایی: 6مودار شماره ن
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 فیلم سینمایی سازندهکشور 

 کنید؟های سینمایی تولیدی کدام یک از کشورها را تماشا میبیشتر فیلم: 17جدول شماره 

 

های سینمایی تولیدی کدام یک از بیشتر فیلم": کند پرسیده شدخارجی تماشا میافرادی که فیلم سینمایی میان از 

های سینمایی امریکایی در صدر عالقمندی نتایج به دست آمده بیانگر آن است فیلم "کنید؟کشورها را تماشا می

 د. نشورهای اروپایی قرار دارای، هندی و کترکیه های سینماییفیلم ن قرار دارد، بعد از آن به ترتیبمخاطبا

 

 

 

 

 

 کشور سازنده فیلم سینمایی: 7نمودار شماره 

 درصد فراوانی کشور

بیشتر افرادی که  از میان درصد

-تماشا می سینمایی خارجی فیلم

 کنند 

 54.4 17.3 923 امریکایی

 20.1 6.4 341 کشورهای اروپایی

 20.0 6.3 339 هندی

ایترکیه  378 7.1 22.3 

ایکره  243 4.5 14.3 

 5.8 1.8 100 سایر کشورها

کندفرقی نمی  78 1.5 4.6 

دنکنمیایرانی تماشا فیلم سینمایی افرادی که بیشتر   2506 46.9 - 

دنکنفیلم سینمایی تماشا نمیافرادی که   156 2.9 - 

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی  981 18.4 - 

پاسخبی  34 0.6 - 
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 بهترین فیلم سینمایی ایرانی

 

 ؟اید را نام ببریدهای سینمایی ایرانی که تاکنون دیدهسه تا از بهترین فیلم: 18جدول شماره 

براساس نتایج به  اند نام ببرند، آن را دیده کههای سینمایی ایرانی از پاسخگویان خواسته شد سه تا از بهترین فیلم

ها، آینه اخراجیبا بیشترین فراوانی در رتبه اول قرار دارد. بعد از آن به ترتیب؛  "متری شش و نیم"دست آمده، فیلم 

نام  هایی که بیشتر از سوی پاسخگویانفیلممحبوب پاسخگویان بوده است. مابقی  فیلم سینماییسه  مارمولکبغل و 

 برده شده در جدول آورده شده است.  

 درصد براساس پاسخگویان هاپاسخدرصد براساس  فراوانی عنوان

 4.1 3.2 138 متری شش و نیم

 3.8 3.0 131 هااخراجی

 3.3 2.5 111 آینه بغل

 2.4 1.9 82 مارمولک

 2.2 1.7 75 شنای پروانه

 2.0 1.5 67 ابد و یک روز

 1.5 1.2 53 شبی که ماه کامل شد

 1.5 1.1 50 بد جلف ،خوب

 1.4 1.1 48 خجالت نکش

 1.3 1.0 46 تگزاس

 1.2 1.0 42 هزارپا

 1.2 0.9 40 هاعقاب

 1.1 0.8 37 محمد رسول اهلل

 0.8 0.6 28 التاری

 0.8 0.6 27 گشت ارشاد

 0.8 0.6 26 زدهمغزهای کوچک زنگ

 0.7 0.6 25 درباره الی

 0.7 0.6 25 آتش بس

 41.7 32.3 1416 سایر 

 53.1 41.2 1807 داند / حضورذهن نداردنمی

 3.2 2.5 110 بیندفیلم سینمایی نمی

 128.9 100.0 4384 کلجمع
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 سینمایی خارجی بهترین فیلم

 ؟اید را نام ببریدهای سینمایی خارجی که تاکنون دیدهسه تا از بهترین فیلم :19جدول شماره 

 .است پرطرفدار پاسخگویان انتخاب شده فیلم سینمایی خارجیسه به عنوان ها و ارباب حلقه پدرخوانده، سریع و خشن

ای هتنوع فیلم مورد عالقه پاسخگویان بوده است.های از فیلم جان ویکو  ، بر باد رفتهشعله  ؛بعد از آن به ترتیب

 در سایر تجمیع شده است. منتخب بسیار زیاد بوده است که

 های ایرانی و خارجیسریال تماشای

 کنید یا خارجی؟های ایرانی تماشا میبیشتر سریال: 20جدول شماره 

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 8.4 6.1 121 خشن سریع و

 2.2 1.6 31 پدرخوانده

 2.0 1.5 29 هاارباب حلقه

 1.5 1.1 21 شعله

 1.2 0.9 18 رفته بر باد

 1.2 0.9 18 جان ویک

 1.0 0.7 15 مرد عنکبوتی

 1.0 0.7 14 تایتانیک

 1.0 0.7 14 بد زشت ،خوب

 0.8 0.6 12 رستگاری در شاوشنگ

 0.8 0.6 11 فرار از زندان

 0.8 0.6 11 رمبو

 0.7 0.5 10 ایمیان ستاره

 0.7 0.5 10 بروسلی

 0.7 0.5 10 مکانیک

 73.4 53.3 1053 سایر

 20.5 14.9 294 نداردذهن  / حضور دداننمی

 20.0 14.5 287 فیلم سینمایی خارجی نمی بیند

 137.8 100.0 1979 جمع کل

 درصد فراوانی 
درصد افرادی که فیلم تماشا 

 کنند می



46 

 

درصد 14.2کنند. در مقابل را بیشتر تماشا میهای ایرانی اند که سریالدرصد( اظهار داشته 73.9اکثریت پاسخگویان )

 درصد نیز برایشان ایرانی یا خارجی بودن سریال تفاوتی ندارد.  1.7کنند. های خارجی را تماشا میبیشتر سریال

 به تفکیک استان های ایرانی و خارجیتماشای سریال: 21جدول شماره 

 خارجی ایرانی استان
 هر دو /

کندفرقی نمی   
کندتماشا نمیسریال   

 13.7 1.9 26.3 58.1 آذربایجان شرقی

 11.3 6.0 23.1 59.6 آذربایجان غربی

 13.5 1.0 26.1 59.5 اصفهان

 16.9 5.6 24.7 52.8 البرز

 18.7 3.0 28.2 50.1 تهران

 17.2 5.3 16.0 61.5 خراسان رضوی

 25.9 7.6 15.3 51.2 خوزستان

 14.1 3.1 26.0 56.8 فارس

 9.9 0.4 17.0 72.7 کرمان

 20.2 3.2 15.3 61.4 مازندران

 15.4 5.2 17.4 62.0 کل کشور

 

های ایرانی های کرمان و خوزستان تمایل به تماشای سریالدر استاندهد استان منتخب نشان می 10های مقایسه یافته

ترجیح بر نیز در سه استان؛ تهران، اصفهان و آذربایجان غربی . گرچه شودمشاهده میهای خارجی بیشتر از سریال

 شود.  ها دیده میهای خارجی، بیشتر از دیگر استانسریال داخلی است اما در این سه استان، طرفداران سریال

 

 به تفکیک استان های ایرانی و خارجیتماشای سریال: 8نمودار شماره 

 73.9 59.0 3150 ایرانی

 14.2 11.3 604 خارجی

کندهر دو / فرقی نمی  437 8.2 1.7 

کندسریال تماشا نمی  76 1.4 1.8 

پاسخبی  94 1.8 - 

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی  981 18.4 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت های ایرانی و خارجیسریالتماشای : 22جدول شماره 

ها گروه متغیر  خارجی ایرانی 

هر دو / 

-فرقی نمی

 کند

سریال 

-تماشا نمی

 کند

 جمع
تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 18.8 2.7 29.8 48.7 مرد

0.000 
 100.0 14.7 4.4 14.4 66.5 زن

 سن

سال 35تا  15  48.5 32.8 1.9 16.7 100.0 

سال 55تا  36 0.000  62.2 17.6 3.9 16.3 100.0 

سال و باالتر 55  66.4 10.9 5.7 17.0 100.0 

 تحصیالت
 100.0 15.3 4.3 17.6 62.8 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 19.9 1.8 32.7 45.6 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 18.5 2.9 30.7 47.8 شاغل

0.000 
 100.0 15.4 4.1 15.5 65.1 غیرشاغل

 0.000 100.0 17.8 3.1 23.5 55.5 شهریمحل 

58/1 

59/6 

0/0 

52/8 

50/1 

61/5 

51/2 

56/8 

72/7 

61/4 

62/0 

26/3 

23/1 

26/1 

24/7 

28/2 

16/0 

15/3 

26/0 

17/0 

15/3 

17/4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 اصفهان

 البرز

 تهران

 خراسان رضوی

 خوزستان

 فارس

 کرمان

 مازندران

 کل کشور
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 100.0 12.8 5.1 15.9 66.2 روستایی سکونت

سال  35تا  15افراد دارای تحصیالت عالی نسبت به کسانی که تحصیالت کمتری دارند، زنان نسبت به مردان، جوانان 

های خارجی را ها نسبت به روستاییان بیشتر سریالو شهری، افراد شاغل نسبت به غیرشاغالن نسبت به سنین باالتر

 کنند. تماشا می

 های مورد عالقهسریالسازنده 

 ؟کنیدتماشا میهای کدام کشور را بیشتر سریال: 23جدول شماره  

 

های ساخت کشور ترکیه، به ترتیب سریال ،های امریکایی بیشترین طرفدار را در میان مخاطبان دارد. پس از آنسریال

 های محبوب پاسخگویان بوده است. اروپایی و کره جزو سریالکشورهای 

  

 های مورد عالقهسازنده سریال: 9نمودار شماره 
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 درصد  فراوانی سازنده کشور
بیشتر افرادی که  در میان درصد

 کنند تماشا می خارجیهای سریال

 41.0 9.3 495 امریکایی

ایترکیه  403 7.6 33.4 

 17.0 3.8 205 کشورهای اروپایی

ایکره  158 3.0 13.1 

 12.0 2.7 145 هندی

 6.8 1.2 78 سایر کشورها

کندفرقی نمی  21 0.4 1.8 
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 های ایرانی مورد تماشاآخرین سریال

 ؟ببرید اید را نامهای ایرانی که تاکنون دیدهسه تا از آخرین سریال: 24جدول شماره 

 هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان
درصد براساس 

 پاسخگویان

) تلویزیون ایران(  دودکش     911 16.0  24.0  

تلویزیون ایران( ) پایتخت  378 6.6  10.0  

) تلویزیون ایران( ای در مهکلبه  377 6.6  9.9  

کاری )شبکه نمایش خانگی(زخم  230 4.0  6.1  

)شبکه نمایش خانگی( گیسو  204 3.6  5.4  

) تلویزیون ایران( خانه امن   191 3.3  5.0  

) تلویزیون ایران(گاندو    174 3.0  4.6  

)شبکه نمایش خانگی( ملکه گدایان  152 2.7  4.0  

)شبکه نمایش خانگی( خواهم زنده بمانممی  124 2.2  3.3  

() تلویزیون ایران افرا  117 2.0  3.1  

)شبکه نمایش خانگی( قورباغه  111 1.9  2.9  

)شبکه نمایش خانگی( سیاوش  97 1.7  2.6  

) تلویزیون ایران( زیر خاکی  95 1.7  2.5  

) تلویزیون ایران( نون خ  81 1.4  2.1  

  1.9  1.3 74 دراکوال )شبکه نمایش خانگی( 

) تلویزیون ایران( ستایش  72 1.3  1.9  

تلویزیون ایران( ) لحظه گرگ و میش  69 1.2  1.8  

) تلویزیون ایران( یوسف پیامبر  66 1.1  1.7  

) تلویزیون ایران(ر احضا   60 1.1  1.6  

) تلویزیون ایران( زندگی زیباست  59 1.0  1.6  

  1.3 0.9 50 آقازاده )شبکه نمایش خانگی(

) تلویزیون ایران( دردسرهای عظیم  49 0.9  1.3  

) تلویزیون ایران(  مختارنامه  47 0.8  1.2  

)شبکه نمایش خانگی(  عاشقانه  42 0.7  1.1  

) تلویزیون ایران(یاور    41 0.7  1.1  

  28.9  19.3 1096 سایر

داند/ حضورذهن نداردنمی  664 11.6  17.5  
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های اخیر مورد تماشای پاسخگویان اعالم ای در مه، سه سریالی است که به عنوان مجموعهکلبه دودکش، پایتخت و

شده است. سایر موارد نیز در جدول فوق آورده شده است. الزم به اشاره است که سه سریال اول ذکر شده جزو 

فیلم و سریال از طریق تلویزیون به دهنده تماشای های پخش شده از طریق تلویزیون ایرانی بوده است که نشانمجموعه

 ترین روش تماشای فیلم و سریال است. عنوان پرفراوانی

 های خارجی مورد تماشاآخرین سریال

 ؟اید را نام ببریدهای خارجی که تاکنون دیدهسه تا از آخرین سریال: 25جدول شماره 

بیندسریال ایرانی نمی  68 1.2  1.8  

  150.20  99.80 5699 جمع کل

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 7.6 6.2 110 روزگارانی در چوکوروا

 3.7 3.0 53 فرار از زندان

 3.7 3.0 53 گودال

 3.5 2.9 51 گیم آف ترونز

 3.2 2.6 46 جومونگ

هاوایکینگ  41 2.3 2.9 

 2.6 2.1 37 پزشک دهکده

 2.2 1.8 31 برکینگ بد

 1.7 1.4 24 پزشک دربار

 1.6 1.3 23 ستاره شمالی

 1.4 1.1 20 ضربان قلب

 1.4 1.1 20 خانواده جدید

 1.3 1.1 19 سیب ممنوعه

 1.3 1.0 18 فرندز

 1.2 1.0 17 عشق ممنوع

 1.1 0.9 15 پیکی بالیندرز

 0.9 0.7 12 چگوارا

 0.8 0.7 12 خانه کاغذی

 0.8 0.7 12 زلیخا

هیستمانی  11 0.6 0.8 

 0.7 0.6 10 الست
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که پاسخگویان تماشا  های اخیری استسریال ترینپرفراوانی به عنوان گودال و فرار از زندانروزگارانی در چوکوروا، 

هایی است که اخیرا پاسخگویان آنها از دیگر سریال هاوایکینگجومونگ، ، گیم آف ترونزاند. بعد از آنها به ترتیب؛ کرده

های دیده شده مواردی مطرح شود که در زمان گردآوری اند. منطقی است با توجه به قید آخرین سریالرا تماشا کرده

 اطالعات پیمایش در حال پخش بوده است. 

  مورد تماشا های ایرانیبهترین سریال

 ؟اید را نام ببریدهای ایرانی که تاکنون دیدهسریالسه تا از بهترین : 26جدول شماره 

 39.1 32.0 563 سایر

نداردذهن  داند/ حضورنمی  225 12.7 15.5 

بیندسریال خارجی نمی  343 19.4 23.7 

 122.8 100.2 1769 جمع کل

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 18.1 11.9 643 )تلویزیون ایران( پایتخت

 9.7 6.4 346 )تلویزیون ایران( دودکش

 4.3 2.8 153 )تلویزیون ایران( یوسف پیامبر

 4.0 2.6 142 )تلویزیون ایران( خانه امن

 3.9 2.6 139 )تلویزیون ایران( ستایش

 3.9 2.6 139 )تلویزیون ایران( گاندو

 3.8 2.5 136 )تلویزیون ایران( پدر ساالر

 3.6 2.4 129 )تلویزیون ایران( مختارنامه

 3.6 2.4 129 )شبکه نمایش خانگی( زخم کاری

 3.4 2.3 122 ()تلویزیون ایران نون خ

 3.3 2.2 118 (   )تلویزیون ایران کلبه ای در مه

 2.8 1.8 99 )شبکه نمایش خانگی( گیسو

 2.7 1.8 95 )شبکه نمایش خانگی( شهرزاد

 2.4 1.6 86 )شبکه نمایش خانگی( قورباغه

 2.2 1.4 78 )شبکه نمایش خانگی( ملکه گدایان

 2.1 1.4 73 )شبکه نمایش خانگی( سیاوش

 1.9 1.3 68 )تلویزیون ایران( خانه به دوش

 1.9 1.2 67 )تلویزیون ایران( پس از باران

 1.7 1.1 62 )تلویزیون ایران( متهم گریخت
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است. بعد از آن به ترتیب؛  انتخاب شدهپاسخگویان  از سوی سریال ایرانی پایتخت به عنوان پرطرفدارترین سریال

با  های اعالم شدهسریال. هستندبه عنوان سه سریال ایرانی مورد عالقه پاسخگویان و خانه امن دودکش، یوسف پیامبر 

 در سایر تجمیع شده است.  فراوانی  50از کمتر 

 های خارجی مورد تماشابهترین سریال

 ؟اید را نام ببریدکه تاکنون دیده های خارجیسه تا از بهترین سریال: 27جدول شماره 

 1.7 1.1 61 )تلویزیون ایران( لحظه گرگ و میش

 1.7 1.1 61 )شبکه نمایش خانگی( خواهم زنده بمانممی

 1.7 1.1 60 )تلویزیون ایران( زیر خاکی

 1.4 0.9 51 )تلویزیون ایران( بچه مهندس

 1.4 0.9 50 )شبکه نمایش خانگی( عاشقانه

 44.0 29.1 1568 سایر

 18.3 12.1 651 حضور ذهن ندارم /دانمنمی

 1.7 1.1 61 هیچ کدام

 151.2 100.0 5387 جمع کل

 هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان
درصد براساس 

 پاسخگویان

 2.4 2.2 103 فرار از زندان

 2.0 1.9 89 گیم آف ترونز

 1.9 1.8 83 جومونگ

هاوایکینگ  59 1.2 1.4 

 1.3 1.2 57 روزگارانی در چوکوروا

 1.1 1.0 48 برکینگ بد

 0.9 0.8 39 گودال

 0.7 0.6 30 عشق ممنوع

 0.6 0.5 24 پزشک دهکده

 0.6 0.5 23 سیب ممنوعه

 0.4 0.4 19 الست

 0.4 0.4 18 جواهری در قصر

 0.4 0.4 17 فرندز

 0.4 0.4 17 ستاره شمالی

 0.4 0.3 16 ضربان قلب
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جومونگ ترونز، آفگیمترین سریال خارجی انتخاب شده است. بعد از آن به ترتیب؛ فرار از زندان را به عنوان محبوب

های پرطرفدار نیز در جدول سریالایرانیان بیان شده است. سایر از سوی های خارجی ها جزو بهترین سریالایکینگو و

 آورده شده است. 

 مورد عالقه ایرانی کارگردانان 

 مورد عالقه شما چه کسانی هستند؟ ایرانی کارگردانان: 28جدول شماره 

 0.3 0.3 14 پیکی بالیندرز

 0.3 0.3 14 خانواده جدید

 0.3 0.2 12 پزشک دربار

سلطانحریم   11 0.2 0.3 

 0.3 0.2 11 مانی هیست

 14.2 13.1 619 سایر

 1.3 1.2 59 هیچ کدام

بینمسریال خارجی نمی  318 6.7 7.3 

 69.8 64.2 3042  حضور ذهن ندارد دانم/نمی

 109.0 100.0 4742 جمع کل

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 9.3 7.3 371 مهران مدیری

 7.9 6.2 316 سیروس مقدم

 6.3 4.9 252 کیاابراهیم حاتمی

 4.2 3.3 167 رضا عطاران

 4.1 3.2 165 اصغر فرهادی

 4.1 3.2 164 زادهفخیممهدی 

 3.5 2.7 140 ده نمکیمسعود  

 3.0 2.3 120 فرج اهلل سلحشور

 2.4 1.9 95 داود میرباقری

 2.0 1.6 81 مسعود کیمیایی

 2.0 1.5 78 سعید آقاخانی

 1.7 1.3 67 علی حاتمی

 1.7 1.3 66 کیارستمیعباس 

 1.4 1.1 55 مجید مجیدی
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اند. بعد محبوب افراد مورد مطالعه بودهایرانی به عنوان کارگردانان  کیاابراهیم حاتمیو  سیروس مقدم، مهران مدیری

ارگردانان ایرانی مورد عالقه نیز در ک. سایر اندبوده زادهو مهدی فخیم اصغر فرهادی ،رضا عطاران ؛از آنها به ترتیب

اند که اطالعات و شناخت زیادی در این زمینه جدول آورده شده است. حدود یک پنجم پاسخگویان نیز اعالم کرده

 .شناسندرا نمی کارگردانیندارند و 

 

 های عباس کیارستمیتماشای فیلم

تلقی شده و « سینمای روشنفکری»نبوده که او پس از انقالب به نوعی نماد انتخاب کیارستمی صرفاً به این دلیل       

کارگردانی مقبول و معتبر در سطح جهانی بوده است. روشن است که جایگاه اجتماعی هیچ دو سینماگری الزاماً یکسان 

و از این قبیل « هنری سینمای»یا « سینمای روشنفکری»توان معادل جایگاه نیست و بنابراین جایگاه کیارستمی را نمی

عنوان فردی که از دانست. اما به عنوان سینماگری که همواره حتی پس از درگذشتش موضوع بحث و گفتگو بوده و به

-دارد، میزان آشنایی مخاطبان با آثار او که در طول چند دهه در سالن 1گونهنمادین و شمایل ایوجههبسیاری جهات 

تواند ارزش تحلیلی داشته باشد. ضمناً در پرسشی اند میتلویزیونی کشور هم به نمایش درآمدههای های سینما و شبکه

ها در کنار های این پرسششان پرسیده شده است که یافتهها و کارگردانان محبوبدیگر از پاسخگویان دربارۀ فیلم

                                                 
1 . Iconic 

 1.2 1.0 49 منوچهر هادی

 1.1 0.9 44 سروش صحت

 1.0 0.8 39 سیدیهومن 

 0.8 0.6 31 محمدحسین لطیفی

 0.8 0.6 30 جواد افشار

 0.7 0.6 29 زادهحسین سهیلی

 0.7 0.5 27 افخمیبهروز 

 0.6 0.5 2 نرگس آبیار

 0.6 0.5 25 رامبد جوان

 0.6 0.5 23 بهرام بیضائی

 14.0 10.9 556 سایر

 23.2 18.1 926 دشناسنمی ها را کارگردان

 18.9 14.8 754 دحضور ذهن ندار /دداننمی 

 10.3 8.0 407 دندار عالقه

 128.1 100.0 5103 جمع کل
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 یکدیگر قابل تفسیر است.  

 اید؟دیده را کیارستمی سعبا هایفیلم حال به تا آیا: 29جدول شماره 

 

-نتایج به دست آمده نشان می  "اید؟دیده را کیارستمی عباس هایفیلم حال به تا آیا"از پاسخگویان پرسیده شد که 

اند درصد گفته 34.2اند. از سوی دیگر تا به حال فیلمی از عباس کیارستمی تماشا نکرده ،سوم پاسخگویان دودهد 

  اند.حداقل یک فیلم از این کارگردان را دیده

 

 

 

 

شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت های عباس کیارستمیماشای فیلم: ت30جدول شماره   

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع خیر بله 

 جنسیت
 100.0 63.9 36.1 مرد

0.015 
 100.0 67.5 32.5 زن

 سن

سال 35تا  15  29.5 70.5 100.0 

سال 55تا  36 0.000  40.0 60.0 100.0 

سال و باالتر 55  33.3 66.7 100.0 

 تحصیالت
 100.0 72.3 27.7 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 48.4 51.6 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 59.4 40.6 شاغل

0.000 
 100.0 70.1 29.9 غیرشاغل

 محل سکونت
 100.0 61.2 38.8 شهری

0.000 
 100.0 80.4 19.6 روستایی

اند. هایی از عباس کیارستمی دیدهکه فیلماند سال( نسبت به دیگر سنین بیشتر اظهار داشته 55تا  36افراد میانسال )

 درصد  فراوانی 
-درصد افرادی که فیلم تماشا می

 کنند 

 34.2 27.5 1471 بله

 65.8 53.0 2831 خیر

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی  981 18.4 - 

پاسخبی  57 1.1 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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های همین طور کسانی که تحصیالت دانشگاهی دارند نسبت به افراد فاقد تحصیالت عالی، بیشتر مخاطب فیلم

ها اند. متغیر محل سکونت و وضعیت فعالیت نیز در این زمینه موثر بوده است. به طوری که شهریکیارستمی بوده

 اند. های عباس کیارستمی را تماشا کردهشاغالن نسبت به غیرشاغالن بیشتر فیلمنسبت به روستاییان و 
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 های ساخته شده عباس کیارستمیفیلم

 اید؟دیدهرا  عباس کیارستمی های کدامیک از فیلم: 31جدول شماره 

 

 34.2یعنی از )د انرا دیده عباس کیارستمیهای فیلماز  حداقل یکیاند گفتهقبل پاسخگویانی که در سوال میان از 

نتایج . اند را نام ببرند( خواسته شد تا نام فیلمی که دیدهیده انددهای کیارستمی را فیلمگفته بودند که افرادی  درصدِ

خانه دوست " و "طعم گیالس"دهد دو فیلم کیارستمی که بیشتر از سوی افراد دیده شده است ها نشان مییافته

 اند.های بسیار اندکی داشتههای دیده شده کیارستمی فراوانیدیگر فیلمهمچنین بوده است.  "کجاست

اند. نام فیلم را نگفته ،درصد پاسخگویان به این سوال 78.6نکته قابل توجه آن که اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان  

درصد نیز پاسخ  10.1آوردند و اند در حال حاضر اسم فیلم را به یاد نمیدرصد اظهار داشته 68.5ای که به گونه

 زو آثار ساخته شده عباس کیارستمی نبوده است. اند که جاند و نام فیلمی را گفتهنادرست داده

اند و نام یکی از های عباس کیارستمی را دیدهاند حداقل یکی از فیلمتوان گفت افرادی که اظهار داشتهدر مجموع می 

 درصد  فراوانی عنوان
و  کنندصد افرادی که فیلم تماشا میدر

 اند های کیارستمی را نیز دیدهفیلم

 8.8 2 108 طعم گیالس

 8.4 2 104 خانه دوست کجاست

 2.6 0.7 34 زیر درختان زیتون

 0.5 0.1 7 لباسی برای عروسی

 0.3 0.1 4 کلوزآپ

 0.2 0.1 2 مشق شب

 0.2 0.1 2 را خواهد برد باد ما

 0.1 0.1 1 ده

 0.1 0.1 1 گزارش

 0.1 0.1 1 کپی برابر اصل

 0.1 0.1 1 نداهایش را دیدههمه فیلم

 10.1 1.8 125 پاسخ نادرست

 68.5 15.9 850 د/ حضور ذهن نداردداننمی

 -  5.4 287 بی پاسخ

 -  53 2831 های عباس کیارستمی را ندیده استفیلم

 -  18.4 981 کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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درصد  5.4 ،جمعیت نمونهکل این عدد در درصد هستند و  21.3اند ی ذکر کردههای این کارگردان را به درستفیلم

  ده است.بو

 

  مورد عالقه خارجی انکارگردان 

 مورد عالقه شما کدامند؟   خارجی کارگردانان : 32جدول شماره 

 

 بیشتریفداران اند که طربوده ، به ترتیب سه کارگردان خارجیآلفرد هیجکاک و مارتین اسکورسیزی کریستوفر نوالن، 

درصد به  24.3 و شناسنداند که کارگردانان خارجی را نمیدرصد نیز اظهار داشته 36.1اند. داشتهدر میان پاسخگویان 

چندان اعالم شده کارگردانان خارجی مورد عالقه  میزان به طور کلیی عالقه ندارند. ایرانم از کارگردانان غیرهیچکدا

کنند نام یک یا دو کارگردان خارجی مورد عالقه درصد افرادی که فیلم و سریال تماشا می 22.9و تنها  زیاد نبوده است

 اند. خود را اعالم کرده

 

 هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان
درصد براساس 

 پاسخگویان

 5.0 4.7 50 کریستوفر نوالن

 1.9 1.8 20 آلفرد هیچکاک

 1.7 1.6 17 مارتین اسکورسیزی

 1.3 1.2 13 اسپیلبرگ

 0.8 0.8 9 تارانتینو

 0.5 0.5 5 جیمز کامرون

 0.4 0.4 5 دیوید فینچر

 0.3 0.3 3 استنلی کوبریچ

 0.3 0.3 3 اسکوسیس

 0.3 0.3 3 روسیلینی

 0.3 0.3 3 گیریفیس

 10.1 9.5 102 سایر

 36.1 34.0 365 کسی را نمی شناسد

داندنمی   23.1 21.6 233 حضور ذهن ندارد/

ای نداردعالقهبه هیچکدام   245 22.7 24.3 

 106.4 100.0 1076 جمع کل
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 محبوب ایرانی بازیگران 

 شما چه کسانی هستند؟ محبوب بازیگران ایرانی: 33جدول شماره 

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 9.4 5.3 381 شهاب حسینی

 8.0 4.6 325 مهران مدیری

 7.6 4.3 310 محمدرضا گلزار

 6.1 3.5 248 جواد عزتی

 5.4 3.1 221 پرویز پرستویی

 4.8 2.7 196 امین حیایی

 4.7 2.7 190 رضا عطاران

 4.6 2.6 188 نوید محمدزاده

 3.5 2.0 141 محسن تنابنده

 3.4 2.0 140 علی صادقی

 2.7 1 111 جمشید هاشم پور

 2.2 1.3 90 الناز شاکردوست

 2.2 1.2 89 داریوش ارجمند

 2.2 1.2 88 جمشید مشایخی

 1.9 1.1 79 اکبرعبدی

 1.9 1.1 78 هومن سیدی

 1.8 1.0 74 حامد بهداد

 1.7 1.0 69 مرجانه گلچین

 1.6 0.9 66 حمید لوالیی

 1.5 0.9 62 مهناز افشار

 1.5 0.9 61 محمدعلی کشاورز

 1.5 0.9 61 نیکی کریمی

 1.5 0.9 61 مهران غفوریان

 66.8 38.1 2720 سایر

ندشناسکسی را نمی  247 3.5 6.1 

دکدام عالقه ای نداربه هیچ   290 4.1 7.1 

د/ حضور ذهن نداردداننمی  554 7.8 13.6 

 175.3 100.3 7140 جمع کل
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سه بازیگر ایرانی پرطرفدار در میان پاسخگویان هستند. تنوع و  محمدرضا گلزارشهاب حسینی، مهران مدیری و 

را به خود اختصاص داده که در حدود چهل درصد بازیگران مورد عالقه پاسخگویان بسیار زیاد بوده و پراکندگی 

  قرار گرفته است. «سایر»

دهد بازیگران با توجه به نوع کار خود، نشان میدر مقایسه با دیگر موارد، های این جدول که میزان فراوانیهمچنان

 هستند.  ترکارگردان و سایر عوامل ساخت یک فیلم، برای مخاطب شناخته شده نسبت به

 محبوب بازیگران خارجی

 مورد عالقه شما کدامند؟خارجی بازیگران : 34جدول شماره 

                                                 
 .جیسون استتهام بوده استاند که احتماال منظورشان به عنوان بازیگر مورد عالقه خود نام برده "جیسون". برخی پاسخگویان از  1

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

1جیسون استتهام  57 4.1 5.2 

 3.7 2.9 43 برد پیت

 2.7 2.1 32 دی کاپریو

 2.6 2.0 30 تام کروز

 2.4 1.8 28 (راکدوئین جانسون )

 2.3 1.8 27 آنجلیا جولی

 2.2 1.7 25 آلپاچینو

 1.5 1.2 18 سلمان خان

 1.5 1.2 18 جانی دپ

 1.4 1.1 17 جکی چان

 1.4 1.1 16 رابرت دنیرو

 1.4 1.1 16 شاهرخ خان

 1.3 1.0 15 آرنولد شوارتزنگر

 1.3 1.0 15 هانده ارچل

 1.3 1.0 15 تام هاردی

 1.0 0.8 12 تام هنکس

 0.9 0.7 10 گوک سونگ ایل

 0.9 0.7 10 نیکول کیدمن

 0.8 0.6 10 آنتونی کویین

 0.8 0.6 10 کیانوریوز
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درصد  31.5سه بازیگر خارجی مورد عالقه پاسخگویان بوده است. همچنین  دی کاپریوجیسون استتهام، برد پیت و 

اند. گی کردههعالقنیز در این زمینه اظهار بیدرصد  8.8شناسند و اند که بازیگران خارجی را نمیپاسخگویان اعالم کرده

 اند.نام یکی از بازیگران خارجی را به عنوان بازیگر مورد عالقه خود را بیان کردهدرصد پاسخگویان  56به طور کلی 

 

  های ماهوارهبکهش

 کنید؟هایش را دنبال میسریالفیلم و ای هست که کدام شبکۀ ماهواره: 35جدول شماره 

 0.8 0.6 10 آلن دلون

 33.4 26.9 408 سایر

 31.5 24.5 370 شناسدکسی را نمی

 16.8 13.1 198 داند/ حضور ذهن نداردنمی

ای نداردبه هیچکدام عالقه  103 6.8 8.8 

 128.8 100.0 1513 جمع کل

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

 13.8 12.9 510 جم تی وی

 2.2 2.1 81 من و تو

 1.7 1.6 62 جم سریز

 1.2 1.1 45 های جمشبکه

 0.6 0.6 24 بی بی سی

 0.5 0.5 20 24شبکه 

 0.4 0.3 14 ریور

 0.4 0.3 14 فوریو

 0.4 0.3 13 اینترنشنالایران 

 0.3 0.3 12  شو تی وی

 0.3 0.3 12 پرشین

 0.3 0.3 11 ام بی سی

 0.3 0.3 11  سینه فیلم

 10.9 10.2 404 سایر

 کند فرقی نمی

 (ای که فیلم و سریال پخش کندهبکهر ش)
54 1.4 1.5 

 64.2 60.0 2376 ندکماهواره تماشا نمیهای شبکه
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از  سریال و دیدن فیلمای است که  افراد بیشتری برای های ماهوارهتی وی و شبکه من و تو، از جمله شبکهشبکه جم 

درصد  68.5ای نیز که فراوانی کمتری دارد در جدول آورده شده است. های ماهوارهکهبکنند. دیگر شآن استفاده می

کاری ناشی از ممکن است محافظه .کنندا تماشا نمیهای ماهواره رهای پخش شده از شبکهاند فیلم و سریالگفته

مصرف کاالهای  برآوردی نتیجه به دست آمده موثر بوده باشد. همچنان که در پیمایشپرسشگری تلفنی نیز در کم

 1درصد گزارش شده است. 22های ماهواره فرهنگی میزان تماشای شبکه

سال کل کشور )شهری و روستایی(  15این بخش از پیمایش افراد باالی  انالزم است در نظر گرفته شود که  پاسخگوی

هستند. در حالی که جامعه آماری پیمایش موج سوم مصرف کاالهای  "بینند فیلم و سریال می"اند که اظهار داشته

ال به طور در این سو دیگر آن کهسال به باال بوده است.  15فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عموم  افراد 

ای پرسیده شده است و مواردی همچون اخبار و های ماهوارهمشخص در خصوص تماشای فیلم و سریال از شبکه

 تواند ناشی از این امر باشد.مینتایج دو پیمایش اختالف و ... مدنظر نبوده است، از این رو،  سرگرمی

 

 معیارهای انتخاب فیلم

 ) تا سه مورد را اولویت بندی کنید(کنید؟ بینید غالباً چطور انتخاب میهایی را که میفیلم: 36جدول شماره 

های انتخاب فیلممالک  

بندیاولویت  
کل 

 امتیاز

امتیاز 

نسبت 

 به کل

 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 37/1 223/1 31/2 248 34/0 831 41/3 1755 کنممی انتخاب اتقاقی

 17/5 105/3 16/4 130 17/6 430 17/9 763 اطرافیان و دوستان معرفی

 14/3 85/8 11/9 95 15/2 371 14/5 615 تبلیغات

 13/9 83/4 16/8 134 14/1 346 12/8 545 فیلم در عالقه مورد بازیگر حضور

 6/3 37/7 9/2 73 7/8 191 4/3 185 سینمایی مطالب و نقدها

 4/2 25/6 0/6 54 1/5 121 0/3 126 کارگردان مورد عالقه

 6/5 39 7/6 61 6/4 157 6/2 266 سایر

                                                 
 
 

 4.3 4.1 161 دکندنبال نمیهای ماهواره را فیلم و سریال

 3.8 3.5 140 دحضور ذهن ندار /دداننمی

 107.1 100.0 3964 جمع کل
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 100.0 600.0 100.0 795 100.0 2448 100.0 4255 جمع

 

از پاسخگویان خواسته شد تا معیارهای انتخاب فیلم را به ترتیب اولویت تا سه مورد اعالم کنند. براساس نتایج به 

و از معیار و مالک خاصی  "کننداتفاقی فیلم را انتخاب می"در مجموع باید گفت در بیشتر مواقع افراد دست آمده، 

 ، تبلیغات و حضور بازیگر مورد عالقه در فیلم از اطرافیان و دوستان معرفیکند. بعد از آن به ترتیب؛ پیروی نمی

البته با فاصله قابل توجهی نسبت به انتخاب تصادفی، های بعدی و  های انتخاب فیلم است. در رتبهترین  مالک عمده

 نقدها و مطالب سینمایی و کارگردان مورد عالقه هستند.

 معیارهای انتخاب فیلم: 10نمودار شماره 

  

 چندین باره یک فیلمتماشای 

 اید؟آیا تا به حال فیلم سینمایی را بیش از یک بار دیده: 37جدول شماره 

 

در جدول طور که  همان  «اید؟آیا تا به حال فیلم سینمایی را بیش از یک بار دیده: »در ادامه از پاسخگویان پرسیده شد

بیش از  مایی رانهای سیبرخی از فیلماند اظهار داشته درصد(  61.9) افراد مورد مطالعه اکثر یا بیشتر ،شود می دیده

 اند.تجربه تماشای فیلمی بیش از یکبار را نداشتهاند درصد نیز گفته 38.1اند. از سوی دیگر دیدهبار یک

37/1 

17/5 

14/3 

13/9 

6/3 

6/5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

 انتخاب اتفاقی

 معرفی دوستان و اطرافیان

 تبلیغات

 حضور بازیگر مورد عالقه در فیلم

 نقدها و مطالب سینمایی

 سایر

 کنند درصد افرادی که فیلم تماشا می درصد  فراوانی تماشا

 61.9 50.4 2692 بله

 38.1 31.0 1656 خیر

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا نمی  981 18.4 - 

پاسخبی  10 0.2 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت چندین باره یک فیلم تماشای: 38جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع خیر بله 

 جنسیت
 100.0 34.3 65.7 مرد

0.000 
 100.0 41.5 58.5 زن

 سن

سال 35تا  15  65.3 34.7 100.0 

سال 55تا  36 0.000  66.6 33.4 100.0 

سال و باالتر 55  50.3 49.7 100.0 

 تحصیالت
 100.0 41.6 58.4 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 28.8 71.2 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 31.9 68.1 شاغل

0.000 
 100.0 42.1 57.9 غیرشاغل

 محل سکونت
 100.0 34.3 65.7 شهری

0.000 
 100.0 50.0 50.0 روستایی

عالی نسبت به افراد دارای  به دیگر سنین، افراد با تحصیالتجوانان نسبت افراد میانسال و مردان نسبت به زنان، 

 ها راشهرنشینان نسبت به روستاییان و افراد شاغل نسبت به غیرشاغالن، تماشای بیش از یکبار برخی از فیلمدیپلم، 

 اند.تجربه کرده بیشتر

 

 به تفکیک استان تماشای چندین باره یک فیلم: 39جدول شماره 

 خیر بله استان

 23.8 76.2 آذربایجان شرقی

 35.4 64.6 آذربایجان غربی

 37.0 63.0 اصفهان

 43.1 56.9 البرز

 30.9 69.1 تهران

 47.1 52.9 خراسان رضوی

 34.9 65.1 خوزستان

 43.5 56.5 فارس

 46.3 53.7 کرمان

 40.5 59.5 مازندران

 38.1 61.9 کل کشور
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 ها به صورت پراکندهمایی بیش از یکبار در همه استاننهای سیاز فیلمشود تماشای برخی همچنان که مالحظه می

های آذربایجان دهد  در استاناستان منتخب نشان می 10های . مقایسه یافتهتوسط افراد مختلف تجربه شده است

-دیگر استان نسبت بهخراسان رضوی و کرمان های تر است. در حالی که در استانای رایجشرقی و تهران چنین تجربه

 کمتر هستند.  اندتماشا کردهیک فیلم سینمایی را  بیش از یکبارافرادی که  تعداد ها،

 به تفکیک استان تماشای چندین باره یک فیلم: 11نمودار شماره 
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 های سینمایی تماشا شده بیش از یکبار فیلم

 

 ؟را نام ببرید دیده ایدبیش از یک بار های سینمایی که سه مورد از  فیلم : 40جدول شماره

 

پاسخگویان  هایی قرار گرفته است کهسه فیلمی است که در صدر لیست فیلم و مارمولکها، متری شش و نیم اخراجی

هایی که بیشتر از یک بار توسط افراد دیده شده در اند. سایر عناوین فیلمبیش از یکبار تماشا کردهها را فیلم اند آنگفته

 جدول ذکر شده است. 

 درصد براساس پاسخگویان هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان

هااخراجی  169 5.9 7.7 

ش و نیمیمتری ش  68 2.4 3.1 

 2.7 2.1 60 مارمولک

 2.6 2.0 57 سریع و خشن

 2.3 1.8 51 آینه بغل

 2.3 1.8 50 محمد رسول اهلل

 2.0 1.5 44 خجالت نکش

 1.5 1.2 34 شعله

 1.5 1.2 33 مختار

 1.3 1.0 29 ابد و یک روز

 1.1 0.9 25 تگزاس

بد جلف ،خوب  23 0.8 1.0 

 1.0 0.8 22 گشت ارشاد

 1.0 0.7 21 آتش بس

 0.9 0.7 20 شبی که ماه کامل شد

 0.9 0.7 20 شنای پروانه

 67.4 52.0 1478 سایر

داند/ حضور ذهن نداردنمی  640 22.5 29.2 

 129.5 100.0 2843 جمع کل
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 دنبال کردن هنرمندان در فضای مجازی

سه بازیگر یا کارگردان ایرانی یا خارجی که بیشتر از دیگران در فضای مجازی مثل اینستاگرام یا توییتر آنها را : 41جدول شماره 

 کنید را نام ببرید؟دنبال می

هادرصد براساس پاسخ فراوانی عنوان  درصد براساس پاسخگویان 

 2.7 2.4 104 نوید محمدزاده

 2.6 2.3 99 مهران مدیری

 2.3 2.0 87 محمدرضا گلزار

 1.8 1.5 67 شهاب حسینی

 1.3 1.1 49 جواد عزتی

 1.1 0.9 40 پرویز پرستویی

 1.0 0.9 38 امین حیایی

 0.8 0.7 30 هومن سیدی

 0.7 0.6 26 بهاره رهنما

 0.6 0.5 24 الناز شاکردوست

 0.6 0.5 24 مهناز افشار

عطارانرضا   20 0.5 0.5 

 0.5 0.4 19 حامد بهداد

 0.5 0.4 18 محسن تنابنده

 0.5 0.4 18 علی صادقی

 0.5 0.4 18 ترانه علیدوستی

 0.4 0.4 17 گلشیفته فراهانی

 0.4 0.4 16 سحر قریشی

 0.4 0.3 15 رامبد جوان

 0.4 0.3 15 اصغر فرهادی

 14.8 12.8 561 سایر

را در فضای  هنرمندان هیچ یک از صفحه

دکنمجازی دنبال نمی  
1820 41.4 47.9 

ندی نیستمجاز های اجتماعیشبکهعضو   1145 26.1 30.2 

د/ حضور ذهن نداردداننمی  124 2.8 3.3 

 115.8 100.0 4394 جمع کل
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را دنبال اند که صفحه هنرمندان در فضای مجازی اظهار داشته درصد( 47.9) نزدیک به نیمی از افراد مورد مطالعه

های مجازی عضو نیستند. از میان افراد باقی مانده که کهباند که در شدرصد نیز گفته 30کنند. همچنین حدود نمی

کنند نوید محمدزاده، مهران مدیری و محمدرضا گلزار سه نفری صفحات هنرمندان را در اینستاگرام و توییتر دنبال می

نیز در جدول به  سایر اسامی افرادکننده آنها در فضای مجازی هستند. دنبال بیش از سایر افراد،هستند که پاسخگویان 

 ترتیب فراوانی آورده شده است. 
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 وم دبخش 

 کنندتماشا نمی و سریال افرادی که فیلم 
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 دالیل عدم تماشای فیلم

 کنید؟چرا فیلم و سریال تماشا نمی: 42جدول شماره 

 ،تماشای فیلم رادلیل عدمدرصد  43.8درصد در جمعیت نمونه(،  18.3بینند )فیلم و سریال نمیاز میان افرادی که 

عالقگی را به عنوان علت ندیدن فیلم و سریال بیان درصد بی 45.1 همین طور،اند. اعالم کردهکافی نداشتن وقت 

تماشای فیلم عنوان شده است. موارد عدماز جمله علت درصد پاسخگویان  4.7 نیز از سویاقتصادی  دالیل اند.کرده

 دیگر که دارای فراوانی اندکی بودند در سایر تجمیع شده است. 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت دالیل عدم تماشای فیلم: 43جدول شماره 

ها گروه متغیر  

نداشتن 

وقت 

 کافی

-بی

 عالقگی

به دالیل 

 اقتصادی
 جمع سایر

تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 6.3 5.2 41.0 47.6 مرد

0.003 
 100.0 6.4 4.1 52.9 36.5 زن

 سن

سال 35تا  15  53.8 39.8 4.1 2.3 100.0 

سال 55تا  36 0.000  48.2 40.7 7.2 3.9 100.0 

سال و باالتر 55  33.1 52.5 3.2 11.2 100.0 

 تحصیالت
 100.0 6.2 5.7 44.5 43.7 دیپلم و کمتر

0.140 
عالیتحصیالت   44.2 47.5 1.8 6.5 100.0 

وضع 

 فعالیت

 100.0 5.0 4.6 34.7 55.7 شاغل
0.000 

 100.0 7.7 5.0 57.0 30.3 غیرشاغل

                                                 
 شود.های اجتماعی میاستفاده از شبکه حوصلگی، نداشتن تلویزیون،بیماری، کنکور داشتن فرزند، بی ،. سایر شامل؛ ضعف محتوایی 1

 درصد  فراوانی  دالیل
درصد افرادی که فیلم و 

 کنندسریال تماشا نمی

 43.8 8.0 429 نداشتن وقت کافی

 45.1 8.3 442 عالقگیبی

 4.7 0.9 46 اقتصادی دالیل به

 6.3 1.1 61 1سایر

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا می  4358 81.6 - 

پاسخبی  3 0.1 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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محل 

 سکونت

 100.0 4.4 3.9 48.6 43.1 شهری
0.000 

 100.0 10.7 7.1 36.4 45.7 روستایی

فرصت نداشتن و در میان غیرشاغالن و شهرنشینانی دالیل ندیدن فیلم، در میان شاغالن و روستاییان بیشتر به دلیل 

گی عنوان شده است. همچنین جوانان و میانساالن مشغله داشتن را دلیل فیلم ندیدن خود هعالقبینند بیکه فیلم نمی

تفاوت معناداری در عالقگی سالمندان علت عدم تماشای فیلم و سریال بیان شده است. بیان کردند. در حالی که بی

 ن افراد با تحصیالت مختلف در این زمینه مشاهده نشده است.میا

 مقایسه تماشای فیلم با گذشته

 کردید؟    آیا قبال تماشا می:  44جدول شماره 

-آیا قبال فیلم و سریال تماشا می"بینند پرسیده شد که : در ادامه از پاسخگویانی که در حال حاضر فیلم و سریال نمی

پاسخگویان در گذشته نیز اهل دیدن فیلم و درصد از  55دهد حدود های به دست آمده نشان مییافته "کردید؟

 اند. اند که جدیدا فیلم دیدن را از برنامه خود حذف کردهدرصد از آنها اظهار داشته 45.1اند. در حالی که ودهبسریال ن

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت مقایسه تماشای فیلم با گذشته: 45جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع خیر بله 

 جنسیت
 100.0 41.8 58.2 مرد

0.027 
 100.0 34.5 65.5 زن

 سن

سال 35تا  15  64.7 35.3 100.0 

سال 55تا  36 0.006  65.0 35.0 100.0 

سال و باالتر 55  54.5 45.5 100.0 

 تحصیالت
 100.0 40.1 59.9 دیپلم و کمتر

0.328 
 100.0 36.4 63.6 تحصیالت عالی

 0.050 100.0 36.4 63.6 شاغلوضع 

 درصد  فراوانی تماشای فیلم در گذشته
-درصد افرادی که فیلم و سریال تماشا نمی

 کنند

 60.8 11.1 595 بله

 39.2 7.2 384 خیر

کنندفیلم و سریال تماشا میافرادی که   4360 81.6 - 

پاسخبی  2 0.0 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 100.0 42.5 57.5 غیرشاغل فعالیت

محل 

 سکونت

 100.0 35.3 64.7 شهری
0.000 

 100.0 49.1 50.9 روستایی

تغییر رفتار در خصوص دیدن فیلم در میان مردان، جوانان، افراد با تحصیالت عالی، شاغل و شهرنشینان نسبت به 

توان های این جدول میاز داده  شود.، غیرشاغل و روستاییان بیشتر دیده میعالیان، افراد بدون تحصیالت زنان، سالمند

دالیل »تاحدی به  تواندگفته شد، می 42در جدول شماره « نداشتن وقت کافی»آنچه در خصوص نتیجه گرفت که 

 د.نیز نزدیک باش «اقتصادی

 

 فیلم و سریالدالیل ندیدن 

 چی شد که تصمیم گرفتید دیگه فیلم و سریال تماشا نکنید؟: 46جدول شماره 

 

-اند پیش از این فیلم و سریال تماشا میو اظهار داشته کنندفیلم و سریال تماشا نمیاز میان افرادی که در سوالی باز 

 دهدنتایج به دست آمده نشان می "چی شد که تصمیم گرفتید دیگه فیلم و سریال تماشا نکنید؟"پرسیده شد: کردند 

-بی"پاسخگویان نیز  درصد 15.9اند. علت را دلیل ندیدن فیلم اعالم کرده "نداشتن وقت"درصد پاسخگویان  45.2

گروهی که  در کناررا  "عالقگی به تماشای فیلم و سریالبی"آمار این در حالیست که اگر بوده است.  "عالقگی به فیلم

                                                 
 های ذهنی، بیماری، کهولت سن است.حوصلگی، درگیری. سایر شامل مواردی همچون بی 1

 درصد فراوانی دالیل

در درصد افرادی که 

 و سریال فیلم اخیراً 

  کنندمینتماشا 

و زمان کافی نداشتن فرصت  269 5.0 45.2 

عالقگیبی  95 1.8 15.9 

 15.4 1.7 93 ضعف محتوای آثار تولید شده

نامناسب اوضاع اقتصادی  30 0.5 4.7 

گیحوصلبی  42 0.8 7.0 

1سایر  55 0.8 9.2 

پاسخبی  39 0.6 2.3 

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا می  4358 81.6 - 

کردندافرادی که از ابتدا فیلم و سریال تماشا نمی  384 7.2 - 

پاسخبی  78 1.5 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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اند تماشای فیلم و سریال بیان کردهرا دلیل عدم "هاضعف آثار نمایشی تولید شده و نارضایتی از کیفیت و محتوای آن"

درصد از  60توان حدودمیاحتمال  ،م، در این صورت با افزایش جذابیت موضوعی و ارتقاء کیفی آثاردر نظر بگیری

  را به بینندگان فیلم و سریال افزود. کنندفیلم و سریال تماشا نمیاند دیگر گفتهافرادی که 

 

 های تلویزیونیتماشای برنامه

 کنید؟دنبال می را های تلویزیونیکدامیک از برنامه: 47جدول شماره 

 

 22.6کنند. همچنین اخبار روز را پیگیری می ،از تلویزیون کنندنیمی از افرادی که فیلم و سریال تماشا نمینزدیک به 

را از طریق تلویزیون ایران دنبال  یمذهب یها برنامهدرصد نیز  10.4و  مستند درصد  12.4درصد مسابقات ورزشی، 

 کنند.اند که اصالً تلویزیون ایران تماشا نمینیز اظهار داشته شاندرصد 12.4کنند. می

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت های تلویزیونیتماشای برنامه: 48جدول شماره 

 ها گروه متغیر

تلویزیون 

را ایران 

 تماشا

 کندمی

 تلویزیون ایران

-تماشا نمی را

 کنم

 تفاوت معناداری  جمع

 جنسیت
 100.0 81.0 19.0 مرد

0.032 
 100.0 75.1 24.9 زن

 سن

سال 35تا  15  28.9 71.1 100.0 

سال 55تا  36 0.000  23.0 77.0 100.0 

سال و باالتر 55  14.1 85.9 100.0 

 تحصیالت
 100.0 78.5 21.5 دیپلم و کمتر

0.490 
 100.0 80.6 19.4 تحصیالت عالی

 0.268 100.0 77.6 22.4 شاغلوضع 

 کنندمینکه فیلم تماشا درصد افرادی  درصد  فراوانی برنامه های تلویزیونی

 48.6 8.9 476 اخبار     

 22.6 4.1 221       یمسابقات ورزش 

 12.4 2.3 122     مستند

و ..... (      ی)سخنران یمذهب یهابرنامه  102 1.9 10.4 

ریسا   67 1.0 6.4 

کنمایران تماشا نمیتلویزیون   206 3.8 12.4 
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 100.0 80.5 19.5 غیرشاغل فعالیت

محل 

 سکونت

 100.0 81.5 18.5 شهری
0.002 

 100.0 72.5 27.5 روستایی

 

ها، زنان نسبت به مردان، جوانان نسبت به سنین باالتر و روستاییان نسبت به شهرنشینان بیشتر بیناز بین غیرفیلم

رفتار افراد مورد در وضع فعالیت  تحصیالت و مربوط به متغیرهایدر حالی که کنند. های تلویزیون را تماشا میبرنامه

 تفاوت معناداری نداشته است.   در خصوص تماشای تلویزیونمطالعه 

 های اجتماعیعضویت در شبکه

 های اجتماعی هستید؟عضو کدامیک از شبکه: 49جدول شماره 

 

 43.6 در حالی کههای اجتماعی نیز نیستند. کنند عضو هیچکدام از شبکهنیمی از افرادی که فیلم و سریال تماشا نمی

عضو توییتر در درصد نیز  4.4و  تلگرام درصد در 24.7، اینستاگرام عضو درصد  29.5اپ و درصد از آنها عضو واتس

 هستند.

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت های اجتماعیعضویت در شبکه: 50جدول شماره 

ها گروه متغیر  

عضویت در 

های شبکه

 اجتماعی

عدم عضویت 

های در شبکه

 اجتماعی

 تفاوت معناداری  جمع

 جنسیت
 100.0 51.5 48.5 مرد

0.203 
 100.0 47.2 52.8 زن

 سن

سال 35تا  15  78.9 21.1 100.0 

سال 55تا  36 0.000  54.9 45.1 100.0 

سال و باالتر 55  25.3 74.7 100.0 

 0.000 100.0 60.3 39.7 دیپلم و کمتر تحصیالت

 کنندمیندرصد افرادی که فیلم تماشا  درصد فراوانی های اجتماعیشبکه

اپواتس  427 8.0 43.6 

 24.7 4.5 242 تلگرام

 29.5 5.4 289 اینستاگرام

 4.4 0.8 43 توییتر

 1.3 0.4 13 سایر

 50.0 9.2 490 عدم عضویت
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 100.0 14.2 85.8 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 43.5 56.5 شاغل
0.000 

 100.0 57.5 42.5 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 40.6 59.4 شهری
0.000 

 100.0 73.7 26.3 روستایی

بدون بینند، جوانان بیشتر از دیگر سنین، دارندگان تحصیالت عالی بیشتر از افراد در میان کسانی که فیلم نمی

زنان نسبت به شاغل نسبت به غیرشاغلین، شهرنشینان نسبت به ساکنین در روستاها، افراد و  دانشگاهیتحصیالت 

  های اجتماعی عضویت دارند.بیشتر در شبکه مردان

 های اجتماعیموضوعات مورد پیگیری در شبکه

 کنید؟های اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی را دنبال میدر شبکه: 51جدول شماره 

 "کنید؟اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی را دنبال میهای در شبکه"بینند پرسیده شد: از افرادی که فیلم نمی

درصد  35.3دهد؛ های به دست آمده نشان میتوانستند بیش از یک گزینه انتخاب کنند. یافتهپاسخگویان می

در فضای مجازی اخبار و  ،های اجتماعی عضویت دارنددر شبکه اما که اهل دیدن فیلم و سریال نیستندپاسخگویانی 

و  کنندهسرگرم و طنزدرصد مطالب  23.2، آموزشی و علمی مطالبآنها  درصد 27.4کنند، مسائل روز را دنبال می

 هستند. های اجتماعی در شبکهدرصد نیز به دنبال موضوعات مذهبی  11.1

  

                                                 
 های هنری و ...های ورزشی، ارتباط با دوستان و آشنایان، کالس. سایر شامل گوش دادن به موسیقی، برنامه 1

 کنندمیندرصد افرادی که فیلم تماشا  درصد فراوانی موضوع

 35.3 3.6 192 اخبار و مسائل روز

کنندهسرگرم و طنز  126 2.4 23.2 

 27.4 2.8 149 آموزشی و علمی

 11.1 1.1 60 مذهبی

 19.5 2.0 106 کسب و کار

1سایر  115 1.9 20.6 
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 مطالعه کتاب 

 خوانید؟هایی میبیشتر چه کتاب: 52جدول شماره 

 

بعد از خوانند. قرآن و ادعیه مذهبی می  درصد 14.6 خوانندمیکتاب اما  بینندال نمیکه فیلم و سری از میان افرادی

. دهدهایی با موضوعات تاریخی، داستان و رمان و علمی بیشتر عالقه نشان میکتاب به آن این گروه از جامعه به ترتیب

 خوانند.اند که کتاب نمیدرصد( گفته 61.4بینند )افرادی که فیلم و سریال نمیاز سوی دیگر اکثریت 

 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت مطالعه کتاب: 53جدول شماره 

ها گروه متغیر  
 کتاب

خواندمی  

 کتاب

خواندنمی  
 تفاوت معناداری  جمع

 جنسیت
 100.0 65.8 34.2 مرد

0.000 
 100.0 53.4 46.6 زن

 سن

سال 35تا  15  41.0 59.0 100.0 

سال 55تا  36 0.126  4.1 65.9 100.0 

سال و باالتر 55  40.7 59.3 100.0 

 تحصیالت
 100.0 68.9 31.1 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 35.3 64.7 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 64.8 35.2 شاغل
0.060 

 100.0 57.5 42.5 غیرشاغل

 0.000 100.0 55.9 44.1 شهریمحل 

                                                 
 شناسی و ... است.فلسفی، روان. سایر شامل عرفان و مراقبه، تخصصی،  1

 کنندمیندرصد افرادی که فیلم تماشا  درصد  فراوانی مورد مطالعه موضوع

 14.6 2.7 143 قرآن و ادعیه مذهبی

 12.4 2.3 122 تاریخی

 7.7 1.4 75 داستان و رمان

 7.7 1.4 75 علمی

خواندکتاب نمی  602 11.3 61.4 

1سایر  77 1.1 7.8 
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 100.0 75.1 24.9 روستایی سکونت

نسبت به افراد دارای  افراد بدون تحصیالت دانشگاهی  نسبت به زنان، مردان شود دیده میدر جدول  گونه همان

تر در گروه افرادی که خواندن کتاب و دیدن فیلم در بیششهرنشینان   نسبت بهو روستاییان تحصیالت دانشگاهی 

  شود.مشاهده نمی افراد شاغل و غیرشاغل در این زمینهتفاوت معناداری در میان برنامه زندگی آنها نیست قرار دارند. 

 گوش دادن به موسیقی

 

 کنید؟   موسیقی گوش می: 54جدول شماره 

 61.2. در حالی که دهندگوش نمی نیز به موسیقیاند اظهار داشتهبینند درصد افرادی که فیلم و سریال نمی 38.8

 دهند. اند که موسیقی گوش میداشته درصد آنها اظهار

 

 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت گوش دادن به موسیقی: 55جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع خیر بله 

 جنسیت
 100.0 36.3 63.7 مرد

0.026 
 100.0 43.6 56.4 زن

 سن

سال 35تا  15  76.6 23.4 100.0 

سال 55تا  36 0.000  60.6 40.0 100.0 

سال و باالتر 55  51.6 48.4 100.0 

 تحصیالت
 100.0 44.9 55.1 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 17.9 82.1 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 32.9 67.1 شاغل
0.000 

 100.0 45.3 54.7 غیرشاغل

 کنندمینافرادی که فیلم تماشا  درصد درصد فراوانی 

 61.2 11.2 597 بله

 38.8 7.1 379 خیر

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا می  4358 81.6 - 

پاسخبی  4 0.1 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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محل 

 سکونت

 100.0 33.5 66.5 شهری
0.000 

 100.0 52.0 48.0 روستایی

افراد  و دارندگان تحصیالت دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیالت دانشگاهی  سنین باالترجوانان نسبت به 

 کنند. بیشتر موسیقی گوش می شهرنشینان نسبت به ساکنین روستا و مردان نسبت به زنان ،غیرشاغل نسبت به شاغلین

 میزان گوش دادن به موسیقی

 کنید؟معمول چقدر موسیقی گوش میبه طور : 56جدول شماره 

 

موسیقی گوش  خیلی زیاد اندگفته آنها درصد 35.3دهند وسیقی گوش میبینند و ماز میان افرادی که فیلم و سریال نمی

-اظهار داشتهدرصد( نیز  30.9) یک سوم نزدیک به. استاز موسیقی کم  ،آنها درصد 36.6 استفاده در مقابل .کنندمی

 کنند.به موسیقی گوش می در حد متوسطاند 

شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت میزان گوش دادن به موسیقی: 57جدول شماره   

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع زیاد تاحدودی کم 

 جنسیت
 100.0 33.5 31.0 35.5 مرد

0.597 
 100.0 30.1 30.6 39.4 زن

 سن

سال 35تا  15  30.0 28.1 41.9 100.0 

سال 55تا  36 0.002  38.3 37.3 24.4 100.0 

سال و باالتر 55  41.2 27.3 31.4 100.0 

 0.001 100.0 31.0 27.9 41.2 دیپلم و کمتر تحصیالت

 درصد  فراوانی میزان
که فیلم تماشا  درصد افرادی

 کنندکنند و موسیقی گوش میمی

 17.5 2.0 105 زیاد خیلی

 15.0 1.7 90 زیاد

 30.9 3.5 185 حدودی تا

 20.7 2.3 124 کم

 15.9 1.8 95 کم خیلی

کنندافرادی که موسیقی گوش نمی  379 11.2 - 

کنندافرادی که فیلم و سریال تماشا می  4385 7.1 - 

پاسخبی  2 0.1 - 

لجمع ک  5339 100.0 100.0 
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 100.0 36.3 38.0 25.7 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 32.3 32.9 34.9 شاغل

0.457 
 100.0 32.8 28.4 38.8 غیرشاغل

 محل سکونت
 100.0 34.4 32.3 33.3 شهری

0.008 
 100.0 25.7 26.5 47.8 روستایی

و ساکنین شهر  جوانان نسبت به سنین باالتر دارندگان تحصیالت دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیالت عالی،

زنان و مردان و افراد  در میان کنند.موسیقی گوش می به میزان زیادی اند کهبیشتر اظهار کرده نسبت به روستاییان

 شاغل و غیرشاغل در این زمینه تفاوتی مشاهده نشده است.
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 بخش سوم

 های عمومی پرسش
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 اظهار نظر هنرمندان در خصوص مسائل سیاسی

 

 درباره مسائل سیاسی چه نظری دارید؟در خصوص اظهار نظر هنرمندان : 58جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که معتقدند هنرمندان حق دارند در خصوص مسائل سیاسی اظهار شود سهم  طور که در جدول دیده می همان

رسد. از سوی  به نیمی از جمعیت نمونه نمیدرصد( 44.1نظر کنند، از دیگر افراد، بیشتر است. البته درصد این گروه )

 5.5ار نظر کنند. درصد پاسخگویان بر این باورند که هنرمندان نباید به سیاست کاری داشته باشند و اظه 27.8دیگر 

، "بسته به هنرمند دارد"، "نباید القاء کند" همچوناند، مواردی اظهار نظر سیاسی هنرمندان را مشروط کردهدرصد نیز 

 "سایر"در این موراد، که به دلیل فراوانی اندک  ؛"دنداشته باش را آگاهی الزم"، "تحریک و تشویش کننده نباشد"

 اند. کرده را انتخاب "نظری ندارم"گزینه  ،درصد نیز در پاسخ به این سوال 17همچنین حدود  .تجمیع شده است

                                                 
سایر شامل مطلع باشند، تخصصی نظر دهند، مهم است که چه نظری می دهند، اگر به نفع مردم باشد نظر بدهند، .  1

 اگر جنجال نکنند و ...

 درصد فراوانی 

 44.1 2357 بدهند نظر باید هست شان حق

 27.8 1483 باشند داشته کاری سیاست به نباید هنرمندان

 5.5 294 1سایر

 16.9 902 نظری ندارم

پاسخبی  303 5.7 

 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت اظهار نظر هنرمندان در خصوص مسائل سیاسی: 59جدول شماره 

 ها گروه متغیر

 شان حق

 باید هست

 بدهند نظر

 هنرمندان

 به نباید

 سیاست

 داشته کاری

 باشند

 سایر

نظری 

-ندارم/ نمی

 دانم

 جمع
تفاوت 

 معناداری

 جنسیت
 100.0 16.6 5.5 32.5 45.4 مرد

0.000 
 100.0 19.3 6.0 26.4 48.3 زن

 سن

سال 35تا  15  48.6 32.5 5.4 13.5 100.0 

سال 55تا  36 0.000  47.4 31.2 5.1 16.3 100.0 

سال و باالتر 55  43.9 23.3 7.0 25.9 100.0 

 تحصیالت
 100.0 21.0 6.1 28.7 44.3 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 9.7 4.9 31.6 53.8 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 15.6 5.1 32.5 46.8 شاغل

0.000 
 100.0 19.6 6.2 27.2 47.0 غیرشاغل

 محل سکونت
 100.0 15.7 5.3 29.4 49.7 شهری

0.000 
 100.0 24.9 7.1 29.9 38.1 روستایی

 تماشای فیلم
 100.0 21.1 5.5 27.8 45.5 بیننده فیلم و سریال

0.000 
 100.0 29.5 4.8 27.7 38.0 غیر بیننده فیلم و سریال

 

 کاری سیاست به نباید هنرمندانبیشتر معتقدند که  ،و جوانان نسبت به افراد در سنین باالتر مردان نسبت به زنان

دانشگاهیان، شهرنشینان نسبت به روستاییان نسبت به غیرتحصیالت دانشگاهی با  افراد. در حالی که باشند داشته

همچنین بییندگان فیلم و سریال بیشتر با اظهار نظر . بدهند نظر باید هست هنرمندان حقبیشتر بر این باورند که 

 هنرمندان در خصوص مسائل سیاسی موافق هستند.
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به تفکیک استان هنرمندان در خصوص مسائل سیاسیاظهار نظر : 60جدول شماره   

 استان
 باید هست شان حق

 بدهند نظر

 سیاست به نباید هنرمندان

 باشند داشته کاری
 دانمنظری ندارم/ نمی سایر

 16.7 3.8 34.2 45.4 آذربایجان شرقی

 13.2 6.6 36.8 43.4 آذربایجان غربی

 23.1 3.7 21.9 51.2 اصفهان

 12.0 8.0 31.4 48.6 البرز

 11.9 6.5 28.7 52.9 تهران

 28.2 1.7 25.0 45.0 خراسان رضوی

 27.6 2.5 28.4 41.5 خوزستان

 28.2 2.5 25.6 43.7 فارس

 32.8 3.1 27.6 36.5 کرمان

 27.6 2.8 22.0 47.7 مازندران

 22.6 5.5 27.8 44.1 کل کشور

 

های سیاسی هنرمندان هستند. گیرینیمی از افراد موافق موضع بیش از ، اصفهان، تهران هایی همچون؛گرچه در استان

های مورد نسبت به دیگر استان بیشترین میزان مخالفت  آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هایبا این حال استان

 .شودمشاهده میهای سیاسی هنرمندان در خصوص اظهارنظرهایمقایسه 
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 نظر هنرمندان در خصوص مسائل سیاسیاظهار : 12نمودار شماره 
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 اهمیت موضع سیاسی هنرمندان

 

کنند. موضع ها در ایام انتخابات برای کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغ میبا توجه به اینکه برخی هنرپیشه :61جدول شماره 

 سیاسی هنرمندان چقدر برای شما اهمیت دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

اند درصد گفته 15.3 د. از سوی دیگردرصد( موضع سیاسی هنرمندان برایشان اهمیتی ندار 65.4اکثریت پاسخگویان )

برایشان اهمیت دارد. همچنین  در ایام انتخابات ریاست جمهوری سیاسی هنرمندان در مورد کاندیداها هایگیریجهت

 اند. درصد نیز ارزیابی بینابینی در این خصوص داشته 12.7

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت اهمیت موضع سیاسی هنرمندان: 62جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع زیاد تاحدی  کم 

 جنسیت
 100.0 16.1 12.6 71.3 مرد

0.079 
 100.0 16.7 14.6 68.7 زن

 سن

سال 35تا  15  70.0 14.0 15.9 100.0 

سال 55تا  36 0.000  72.4 13.5 14.1 100.0 

سال و باالتر 55  66.8 13.2 20.0 100.0 

 تحصیالت
 100.0 19.1 14.7 66.2 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 9.2 10.6 80.2 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 15.0 12.1 72.9 شاغل

0.001 
 100.0 17.4 14.7 67.8 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 14.0 12.8 73.2 شهری
0.000 

 100.0 24.0 16.2 59.8 روستایی

 تماشای فیلم
 100.0 17.1 14.0 68.9 بیننده فیلم و سریال

0.000 
فیلم و سریال بینندهغیر  74.8 11.9 13.3 100.0 

 درصد  فراوانی میزان اهمیت

 55.6 2971 کم خیلی

 9.8 521 کم

 12.7 679 تاحدی

 8.3 446 زیاد

 7.0 373 زیاد خیلی

/ نظری ندارم پاسخبی  349 6.5 

 100.0 5339 جمع کل
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 ، شاغالن)نسبت به افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی( برای دارندگان تحصیالت دانشگاهی ،مواضع سیاسی هنرمندان

اهمیت  )نسبت به سالمندان( جوانان و میانساالنو )نسبت به روستانشینان( ، شهرنشینان )نسبت به افراد غیرشاغل(

 شود.مشاهده نمیدر این زمینه تفاوت معناداری بین زنان و مردان میان دارد.  کمتری

بینند اهمیت تماشاکنندگان فیلم و سریال نسبت به کسانی که فیلم و سریال نمی برای هنرمندان همچنین مواضع سیاسی

 بیشتری دارد. 

 به تفکیک استان اهمیت موضع سیاسی هنرمندان: 63جدول شماره 

پاسخبی زیاد تاحدی کم استان (3تا  1میانگین  )   

 1.39 2.2 14.6 12.0 71.2 آذربایجان شرقی

 1.46 2.2 19.8 10.2 67.7 آذربایجان غربی

 1.29 16.6 7.9 12.2 63.2 اصفهان

 1.38 0.7 16.2 10.8 72.3 البرز

 1.35 2.1 13.7 10.9 73.3 تهران

 1.46 5.0 17.4 15.7 62.0 خراسان رضوی

 1.28 1.8 9.5 7.1 81.5 خوزستان

 1.48 18.7 15.4 16.6 49.2 فارس

 1.46 22.7 14.7 12.6 50.0 کرمان

 1.32 10.9 7.9 16.1 65.1 مازندران

 1.43 6.5 15.3 12.7 65.4 کل کشور

 از میان. به طوری که نیست زیاد در میان پاسخگویان گیری سیاسی هنرمندانبه طور کلی میزان اهمیت به جهت

کمترین میزان اهمیت به مواضع سیاسی هنرمندان را  مازندران میانگینو  اصفهانمورد مقایسه؛ خوزستان،  ایهاستان

های های فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشتر از دیگر استاندر حالی که استان اند. به خود اختصاص داده

 ت. مورد مقایسه، مواضع سیاسی هنرمندان برایشان دارای اهمیت اس

 

 : اهمیت موضع سیاسی هنرمندان 13نمودار شماره 
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 اثربخشی تبلیغات کاال توسط هنرمندان

 تا به حال پیش آمده به دلیل اینکه هنرمندی کاالیی را تبلیغ کرده است آن را خریداری کرده باشید؟    : 64جدول شماره 

اند که تا به حال پیش نیامده به دلیل اینکه هنرمندی درصد( اظهار داشته 90.4اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان )

درصد  10حدود  بر، تبلیغات تجاری هنرمندان آن کاال را خریداری کرده باشند. در مقابل کاالیی را تبلیغ کرده است

 پاسخگویان تاثیرگذار بوده است. 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت اثربخشی تبلیغات کاال توسط هنرمندان: 65جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری  جمع خیر بله 

 جنسیت
 100.0 89.7 10.3 مرد

0.585 
 100.0 90.2 9.8 زن

 سن

سال 35تا  15  11.6 88.4 100.0 

سال 55تا  36 0.005  9.6 90.4 100.0 

سال و باالتر 55  8.4 91.6 100.0 

 تحصیالت
 100.0 89.4 10.6 دیپلم و کمتر

0.030 
 100.0 91.4 8.6 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 90.4 9.6 شاغل
0.193 

 100.0 89.6 10.4 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 89.9 10.1 شهری
0.642 

 100.0 90.3  9.7 روستایی

تماشای 

 فیلم

 100.0 89.4 10.6 بیننده فیلم و سریال
0.000 

 100.0 92.4 7.6 غیر بیننده فیلم و سریال

 

افراد جوان بیشتر از دیگر سنین اعالم گرچه اثربخشی تبلیغات کاالها توسط هنرمندان بر پاسخگویان زیاد نبوده است. 

اثربخشی تبلیغات توسط  اما به طور کلی اند.اند که کاالهای تبلیغ شده توسط هنرمندان را خریداری نمودهکرده

 های مختلف اجتماعی )جنسی، تحصیلی و ... ( مشاهده نشده است.هنرمندان بر رفتار خرید مردم در گروه

 کنند درصد افرادی که فیلم تماشا می درصد  فراوانی اثربخشی تبلیغات

 9.6 9.6 504 بله

 90.4 90.2 4751 خیر

پاسخبی  15 0.3 - 

 100.0 100.0 5339 جمع کل
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 به تفکیک استان اثربخشی تبلیغات کاال توسط هنرمندان: 66جدول شماره 

 خیر بله استان

 89.9 10.1 آذربایجان شرقی

 87.0 13.0 آذربایجان غربی

 90.6 9.4 اصفهان

 94.2 5.8 البرز

 88.8 11.2 تهران

 90.3 9.7 خراسان رضوی

 90.0 10.0 خوزستان

 89.8 10.2 فارس

 89.7 10.3 کرمان

 93.3 6.7 مازندران

 90.4 9.6 کل کشور

آذربایجان  هاینبه طور کلی اثرگذاری تبلیغات در رفتار خرید پاسخگویان چندان موثر نبوده است. با وجود این، استا

ها افراد نسبت به خرید کاالهای تبلیغ شده استانی است که بیشتر از سایر استان چهارو کرمان  ، تهران، فارسغربی

های مورد های البرز، مازندران و اصفهان نسبت به دیگر استاندر حالی که استاناند. کرده توسط هنرمندان اقدام

 اند.مقایسه تحت تاثیر تبلیغات تجاری هنرمندان قرار گرفته

 

 

 

 

  به تفکیک ده  استان اثربخشی تبلیغات کاال توسط هنرمندان: 14نمودار شماره 
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 هنرمندان تبلیغات کاالها و خدمات توسط 

 

 در خصوص انجام تبلیغات کاالها و خدمات توسط هنرمندان چه نظری دارید؟: 67جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

حدود یک چهارم درصد پاسخگویان مخالف انجام تبلیغات کاالها و خدمات توسط هنرمندان هستند. در مقابل  37.6

 یز نظر بینابینی در این خصوص دارند. ندرصد 34.9با تبلیغات تجاری هنرمندان موافق هستند.  پاسخگویان

 درصد  فراوانی ارزیابی

 2.4 131 موافق کامال

 22.5 1201 موافق

 34.9 1861 مخالف نه موافق نه

 22.4 1195 مخالف

 15.2 814 مخالف کامال

پاسخبی  138 2.6 

 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت هنرمندان تبلیغات کاالها و خدمات توسط : 68جدول شماره 

ها گروه متغیر  مخالف 
 موافق نه

 مخالف نه
 تفاوت معناداری جمع موافق

 جنسیت
 100.0 25.4 32.8 41.8 مرد

0.000 
 100.0 25.8 38.9 35.3 زن

 سن

سال 35تا  15  36.5 25.2 28.3 100.0 

سال 55تا  36 0.005  41.0 35.7 23.3 100.0 

باالترسال و  55  38.4 36.8 24.8 100.0 

 تحصیالت
 100.0 26.2 37.2 36.6 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 24.1 32.0 43.9 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 25.0 34.7 40.2 شاغل

0.094 
 100.0 26.1 36.6 37.3 غیرشاغل

 محل سکونت
 100.0 24.4 35.3 40.3 شهری

0.000 
 100.0 29.3 37.1 33.6 روستایی

 تماشای فیلم
 100.0 27.0 34.6 38.4 بیننده فیلم و سریال

0.000 
 100.0 19.3 41.3 39.4 غیر بیننده فیلم و سریال

اثرگذاری تبلیغات 

 توسط هنرمندان

 100.0 54.8 23.9 21.3 بله
0.000 

 100.0 22.4 37.0 40.6 خیر

 

باالتر، بیشتر موافق انجام تبلیغات تجاری هنرمندان هستند. در حالی  سال نسبت به سنین 35تا  15افراد در گروه سنی 

و شهرنشینان نسبت  که مردان نسبت به زنان، دارندگان تحصیالت عالی نسبت به افرادی که تحصیالت کمتری دارند

نسبت به افرادی که همچنین بینندگان فیلم و سریال به روستاییان مخالفت بیشتری با تبلیغات تجاری هنرمندان دارند. 

 های هنرمندان در حوزه تبلیغات تجاری دارند.کنند موافقت بیشتری با فعالیتفیلم و سریال تماشا نمی

 

 

 

 : ارزیابی تبلیغات توسط هنرمندان در نسبت با اثرگذاری تبلیغات تجاری هنرمندان15نمودار شماره
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-تجاری هنرمندان موافقت بیشتری دارند، بیشتر از دیگر افراد تحتدهد افرادی که با تبلیغات نمودار فوق نشان می

 گیرند. ها قرار میتاثیر کاال و خدمات معرفی شده از سوی هنرپیشه

 به تفکیک استان هنرمندان تبلیغات کاالها و خدمات توسط: 69جدول شماره  

 مخالف استان
 نه موافق نه

 مخالف
(3تا  1میانگین  ) موافق  

شرقی آذربایجان  45.5 23.6 30.9 1.85 

 1.90 32.1 26.6 41.3 آذربایجان غربی

 1.77 19.2 39.0 41.9 اصفهان

 1.85 25.4 34.9 39.6 البرز

 1.90 28.0 34.3 37.7 تهران

 1.88 23.6 41.0 35.3 خراسان رضوی

 1.80 28.0 24.6 47.4 خوزستان

 1.80 21.9 37.1 41.0 فارس

 1.77 21.8 33.3 44.8 کرمان

 1.85 23.2 39.3 37.4 مازندران

 1.86 25.6 35.8 38.6 کل کشور

 

در زمینه انجام تبلیغات تجاری هنرمندان را که بیشترین مخالفت  هستند هایی، اصفهان، خوزستان و فارس استانکرمان

استان  10نسبت به ، تهران و خراسان رضوی های؛ آذربایجان غربیدر حالی که پاسخگویان در استان است. داشته

 اند. داشته موافقت بیشتری اظهار تبلیغات تجاری هنرمندان  منتخب با
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  تبلیغات کاالها و خدمات توسط هنرمندانارزیابی  میانگین :16نمودار شماره 
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 دستمزدهای میلیاردی هنرمندان

 های سینما و تلویزیون چیست؟نظرتان در خصوص دستمزدهای میلیاردی که  برخی از هنرپیشه: 70جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 گرفتندرصد  21.6درصد پاسخگویان مخالف پرداخت دستمزدهای میلیاردی به هنرمندان هستند. در مقابل  30.4

اند دریافت دستمزدهای درصد نیز اظهار داشته 27.6دانند. البته را بدون اشکال می هاهنرپیشه توسط باال دستمزدهای

 اند. ستهنبرای همه هنرمندان مجاز ندا چنین حقی در حالی که، اشکال ندارد برخی از هنرمندانتنها میلیاردی توسط 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت دستمزدهای میلیاردی هنرمندان: 71جدول شماره 

 ها گروه متغیر

 چنین نباید

 دستمزدهایی

 شود پرداخت

 مورد در

 از برخی

 بازیگران

 ندارد اشکال

 گرفتن

 باال دستمزدهای

- هنرپیشه توسط

 ندارد اشکالی ها

 جمع سایر
تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 16.3 29.3 20.0 34.4 مرد

0.000 
 100.0 18.9 27.8 24.8 28.5 زن

 سن

سال 35تا  15  25.6 29.2 32.9 12.3 100.0 

سال 55تا  36 0.000  34.4 20.4 26.8 18.5 100.0 

سال و باالتر 55  35.0 16.3 25.4 23.3 100.0 

 تحصیالت
 100.0 18.9 28.7 21.5 30.9 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 13.6 28.4 24.7 33.3 تحصیالت عالی

 وضع فعالیت
 100.0 15.3 31.8 19.4 33.5 شاغل

0.000 
 100.0 19.2 26.2 24.6 30.0 غیرشاغل

 0.000 100.0 16.5 27.6 23.7 32.2 شهری محل سکونت

 درصد  فراوانی ارزیابی

 30.4 1621 شود پرداخت دستمزدهایی چنین نباید

 21.6 1151 ندارد اشکال بازیگران از برخی مورد در

 27.6 1472 ندارد اشکالی ها هنرپیشه توسط باال دستمزدهای گرفتن

 5.3 282 سایر

 11.6 622 دانمنظری ندارم/ نمی

 3.6 190 پاسخبی

 100.0 5339 جمع کل
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 100.0 20.8 31.6 18.3 29.3 روستایی

 تماشای فیلم

 100.0 15.2 29.6 24.6 30.6 بیننده فیلم و سریال

غیر بیننده فیلم و  0.000

 سریال
35.5 12.5 24.0 28.0 100.0 

تر نسبت به دارندگان تحصیالت مردان نسبت به زنان، سالمندان نسبت به افراد با سن کمتر، افراد با تحصیالت پایین

اند و ، با دستمزدهای میلیاردی برخی از هنرمندان بیشتر مخالفت کردهافراد غیرشاغلنسبت به  شاغلیندانشگاهی، 

کنند نسبت به تماشا کنندگان فیلم افرادی که فیلم و سریال تماشا نمی. شود پرداخت دستمزدهایی چنین نبایدمعتقدند 

 دستمزدهای میلیادری به هنرمندان هستند. بیشتر مخالف پرداخت نیز، و سریال

 به تفکیک استان دستمزدهای میلیاردی هنرمندان: 72جدول شماره

 استان

 چنین نباید

 دستمزدهایی

 شود پرداخت

 از برخی مورد در

 اشکال بازیگران

 ندارد

 دستمزدهای گرفتن

 هاهنرپیشه توسط باال

 ندارد اشکالی

 سایر

 18.3 22.9 25.0 33.8 آذربایجان شرقی

 15.1 22.2 29.8 32.9 آذربایجان غربی

 4.4 25.5 30.5 39.6 اصفهان

 21.7 21.7 28.0 28.6 البرز

 15.1 35.0 23.6 26.3 تهران

 22.3 25.1 19.2 33.4 خراسان رضوی

 18.7 30.4 11.4 39.6 خوزستان

 16.0 23.9 27.0 33.1 فارس

 4.6 26.1 22.9 46.4 کرمان

 29.4 25.6 23.2 21.8 مازندران

 16.9 27.6 21.6 30.4 کل کشور

 

های مورد مقایسه، بیشترین میزان مخالفت با دریافت نسبت به دیگر استانهای کرمان، اصفهان، خوزستان، استان

 ها، کمتر دریافتنسبت به دیگر استان در حالی که تهران. انداعالم کردهدستمزدهای میلیاردی هنرمندان را 

 د. داناشکال می دارایدستمزدهای میلیاردی از سوی هنرمندان را 

 

 به تفکیک استان دستمزدهای میلیاردی هنرمندان: 17نمودار شماره 
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 در مورد برخی از بازیگران اشکال ندارد ها اشکالی ندارد-گرفتن دستمزدهای باال توسط هنرپیشه
 نباید چنین دستمزدهایی پرداخت شود



98 

 

 هاسانسور برخی از صحنه

ها، برای پخش در کشور ما مشکل های خارجی، به خاطر پوشش بازیگران و برخی صحنهها و سریالفیلمبرخی : 73جدول شماره 

 باید کرد؟شما در مورد این جور فیلم ها چه دارند، به نظر 

 

 

 

 

 

 59.3) اکثریت پاسخگویان ،هاها و یا پوشش نامناسب بازیگران در فیلمدر خصوص چگونگی مواجهه با برخی صحنه

 بهتر است معتقدندپاسخگویان درصد  25.6به طوری که  ؛ها هستندهای نامناسب در فیلممخالف پخش صحنه(، درصد

ها به صورت موردی از صحنه چنیندرصد نیز بر این باورند که بهتر است  33.7 هایی را پخش نکنیم وکال چنین فیلم

 ها اشکال ندارد. هایی در فیلماند پخش چنین صحنهدرصد گفته 34.4در مقابل فیلم حذف و سانسور شود. 

 درصد  فراوانی ارزیابی

 25.6 1369 نکنیم پخش  کال

 33.7 1798 کنیم سانسور را ها بخش اون

 34.4 1838 کنیم پخش کامل ندارد، اشکال

دانم/ نمیپاسخبی  335 6.3 

 100.0 5339 جمع کل
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 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت هاسانسور برخی از صحنه: 74جدول شماره 

 ها گروه متغیر

  کال

 پخش

 نکنیم

 هابخش اون

 سانسور را

 کنیم

 اشکال

 کامل ،ندارد

 کنیم پخش

 جمع
تفاوت 

 معناداری 

 جنسیت
 100.0 41.7 32.1 26.3 مرد

0.000 
 100.0 31.6 39.9 28.5 زن

 سن

سال 35تا  15  20.0 37.1 42.9 100.0 

سال 55تا  36 0.000  28.1 38.0 33.9 100.0 

سال و باالتر 55  36.1 31.6 32.3 100.0 

 تحصیالت
 100.0 33.5 35.7 30.8 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 45.5 36.7 17.9 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 42.6 32.1 25.2 شاغل
0.000 

 100.0 32.3 38.7 29.0 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 38.6 36.3 25.1 شهری
0.000 

 100.0 30.7 34.6 34.7 روستایی

تماشای 

 فیلم

 100.0 36.7 37.8 25.6 بیننده فیلم و سریال
0.000 

 100.0 36.9 27.3 35.8 غیر بیننده فیلم و سریال

 شاغلکردگان دانشگاهی نسبت به غیردانشگاهیان، افراد مردان نسبت به زنان، جوانان نسبت به سنین باالتر، تحصیل

 دانند. ها را بدون اشکال میهایی در فیلمپخش چنین صحنه ها نسبت به روستاییانغیرشاغالن، شهرینسبت به 
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 به تفکیک استان  هاسانسور برخی از صحنه: 75جدول شماره 

 نکنیم پخش کالً استان
 را هابخش اون

 کنیم سانسور

 کامل ندارد، اشکال

 کنیم پخش
پاسخبی  

 4.7 30.2 34.7 30.3 آذربایجان شرقی

 7.4 31.1 42.4 19.1 آذربایجان غربی

 6.5 32.4 36.9 24.1 اصفهان

 2.5 40.3 31.7 25.5 البرز

 3.7 44.6 33.6 18.1 تهران

 6.0 23.0 28.1 42.8 خراسان رضوی

 3.8 31.0 26.1 39.1 خوزستان

 12.4 32.3 29.3 26.0 فارس

 13.1 26.0 38.0 22.9 کرمان

 13.3 30.4 32.0 24.3 مازندران

 6.3 34.4 33.7 25.6 کل کشور

 

-های نامناسب داشتههای حاوی صحنه، بیشترین میزان مخالفت را با پخش فیلمو خوزستان های خراسان رضویاستان

 اند. 

ها هستند )عدم پخش کامل و یا حذف های نامناسب در فیلمتجمیع افرادی که مخالف پخش صحنهدر نمودار ذیل، 

 استان منتخب نمایش داده شده است.  10های مناسب( به تفکیک صحنه

 

  هاسانسور برخی از صحنه: 20نمودار شماره 
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 اختیار عمل هنرمندان در انتخاب موضوع

خیانت، روابط دختر و پسر و مواردی از این دست در فیلم و به نظر شما هنرمندان برای طرح مسایلی مانند : 76جدول شماره 

 ها چقدر باید اختیار عمل داشته باشند؟سریال

 

 

 

 

 

 

پاسخگویان با  درصد  36.9

و ...  داشتن اختیار عمل هنرمندان در خصوص انتخاب موضوعات خاص و مسائلی همچون خیانت و روابط دختر و پسر 

درصد معتقدند باید هنرمندان اختیار عمل زیادی در این زمینه داشته  21.3در آثار نمایشی مخالف هستند. در مقابل 

 اند.اختیار عمل هنرمندان در پرداختن به موضوعات حساس داشته داشتندرصد نیز نظر بینابینی در  33.5باشند. 

 شناختیبه تفکیک متغیرهای جمعیت اختیار عمل هنرمندان در انتخاب موضوع: 77جدول شماره 

ها گروه متغیر  تفاوت معناداری جمع زیاد تاحدی کم 

 جنسیت
 100.0 25.9 34.2 39.9 مرد

0.000 
 100.0 20.5 38.9 40.6 زن

 سن

سال 35تا  15  34.2 35.0 30.8 100.0 

سال 55تا  36 0.000  40.8 37.6 21.6 100.0 

سال و باالتر 55  47.4 37.5 15.1 100.0 

 تحصیالت
 100.0 20.3 35.5 44.2 دیپلم و کمتر

0.000 
 100.0 30.9 39.3 29.8 تحصیالت عالی

وضع 

 فعالیت

 100.0 27.5 35.6 36.9 شاغل
0.000 

 100.0 20.0 37.2 42.8 غیرشاغل

محل 

 سکونت

 100.0 24.8 36.9 38.3 شهری
0.000 

 100.0 18.1 35.4 46.5 روستایی

 0.377 100.0 23.3 36.9 39.8 بیننده فیلم و سریالتماشای 

 درصد  فراوانی ارزیابی

 10.1 540 زیاد خیلی

 11.2 597 زیاد

 33.5 1788 تاحدی

 14.3 763 کم

 22.6 1207 کم خیلی

پاسخبی  444 8.3 

 100.0 5339 جمع کل
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بیننده فیلم و سریالغیر فیلم  42.1 34.7 23.2 100.0 

 

تر هستند. در حالی مردان، کمتر موافق داشتن آزادی عمل هنرمندان در پرداختن به موضوعات حساس زنان نسبت به

که جوانان نسبت به سنین باالتر، افراد با تحصیالت دانشگاهی نسبت به غیر دانشگاهیان و افراد شاغل نسبت به 

همچنین تفاوت بیشتر معتقد به اختیار داشتن هنرمندان هستند.  و شهرنشینان نسبت به ساکنین روستا غیرشاغالن

 شود.معناداری در این زمینه در میان تماشاکنندگان فیلم و سریال و غیر تماشاکنندگان مشاهده نمی

 به تفکیک استان  اختیار عمل هنرمندان در انتخاب موضوع: 78جدول شماره 

(3تا  1میانگین  ) زیاد تاحدی کم استان  

 1.83 24.5 35.0 40.5 آذربایجان شرقی

 2.00 31.0 37.3 31.7 آذربایجان غربی

 1.64 17.1 28.9 54.0 اصفهان

 2.02 24.8 47.7 27.6 البرز

 2.07 33.1 36.5 30.4 تهران

 1.77 17.2 38.5 44.3 خراسان رضوی

 1.77 21.7 29.8 48.5 خوزستان

 1.71 15.5 35.6 48.9 فارس

 1.59 18.0 21.6 60.4 کرمان

 1.91 19.8 40.1 40.1 مازندران

 1.82 36.9 33.5 21.3 کل کشور

 

اختیار عمل هنرمندان در پرداختن به موضوعاتی همچون  اصفهان، به ترتیب بیشترین مخالفت را باو  کرمان هایاستان

 ،های مورد مقایسهبه دیگر استاننسبت  البرز و استان تهراندو خیانت و روابط دختر و پسر را دارند. در حالی که 

 های تولید شده هستند.عمل هنرمندان برای استفاده از چنین موضوعاتی در فیلم و سریالو اختیار موافق آزادیبیشتر 

   انتخاب موضوع برایاختیار عمل هنرمندان میانگین ارزیابی پاسخگویان در داشتن : 21نمودار شماره 
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 گیرینتیجه

ها ها ارائه شد. در ادامۀ متن نیز تفسیر شماری از محققان بر این یافتهاز این پژوهش، تحلیلی از یافتهدر هر فصل 

  شود.های تحقیق اشاره میبندی به چند نکته دربارۀ یافتهنوعی جمع عنوانخواهد آمد. در این بخش، به

 جایگاه فیلم و سریال در زندگی روزمرۀ مردم:

شکل . بیش از پنجاه درصد پاسخگویان بهباشند متنوعی نکاتبخش توانند الهاممیپیمایش های یافتهدر این خصوص 

روز. این عدد با مشاهدات روزمره نیز کنند و گاه بیش از یک فیلم یا سریال در شبانهروزانه فیلم و سریال تماشا می

ویزیون لیز گسترش یافته است، اما همچنان تنابزارهای تکنولوژیک جدید دیدن از طریق فیلم یا سریال تناسب دارد.

لم و سریال در یتوان از سهم قابل توجه فبنابراین می ترین مدیومِ مورد استفادۀ مخاطبان است.ترین ابزار و مهممهم

آنان سخن گفت. این نکته پیش از این هم بر کسی « سبد مصرف فرهنگی»اصطالح زندگی روزمرۀ مردم و در به

بر  -با توجه به طرح مسالۀ این تحقیق -هایافتهبه تحلیلی فراتر از این چشم داشته باشیم، ه است. اما اگر پوشیده نبود

  کنند.نکته داللت می چند

های مرتبط با جزئیات عالئق و سالئق یافته در و با کندوکاوی مختصر فراتر از آمار کلی تماشای فیلم و سریال

شان در میان نامهای طنز را که فقدان تمایز در ذائقۀ پاسخگویان است. اگر مورد فیلمآید ، آنچه به چشم میمخاطبان

قابل تشخیصی در ترجیحات و  هایخورد کنار بگذاریم عمالً گرایشبه چشم می بیشتری از پاسخگویان بخشِعالئق 

کرد و مایۀ امال خودنمایی میتوان یافت. در فرایند اجرای پرسشنامه نیز این مساله کهای پاسخگویان نمیانتخاب

شان حرف چندانی برای گفتن نداشتند. بیشتر های محبوبها و سریالدردسر پرسشگران بود. پاسخگویان دربارۀ فیلم

بخش تماشای فیلم و سریال برای  1آوردند.اخیرا تماشا کرده بودند، به خاطر نمیهایی را که ها و سریالآنان حتی فیلم

« های خارجیفیلم»دربارۀ کند. طبعا این موضوع از منطق مفهومی یا زیباشناختی معینی تبعیت نمی بزرگی از جمعیت

های سازان یا فیلمدهد. بیشترِ پاسخگویان )جز اقلیتی چنددرصدی( نه فقط شناخت چندانی از فیلمبهتر خود را نشان می

 50هم آشنا نیستند، چنانکه بیش از  بازیگران هالیوودیکنونی با « زدۀسلبریتی»غیرایرانی ندارند، بلکه حتی در فضلی 

 اند. بینند نام هیچ بازیگر خارجی را در خاطر نداشتهدرصد پاسخگویانی که فیلم و سریال می

با جنبۀ  های سینما، انتخاب سایرین تاحدی تصادفی است و البتمندان حرفهجز گروه بسیار ناچیزی از عالقهدر مجموع، 

-های پیمایش بهاین به معنای تحقیر یا تخفیف ذائقۀ عمومی نیست؛ چه بسا محدودیت .ی مرتبط استکنندگسرگرم

پدیدآمدن چنین موقعیتی دخیل باشند. با این همه،  های مفهومی و اجرایی پیمایش حاضر نیز درشکل عام یا محدودیت

   توان نتیجۀ متفاوتی گرفت.دشواری میهای مشابه به های کنونی چه در این پیمایش و چه در پیمایشاز یافته

هایی دربارۀ ذائقۀ سینمایی پاسخگویان انجام شده و های مختلف این گزارش، تحلیلاما با توجه به آنکه در بخش

                                                 
-گردد. تاحدی طبیعی است که پاسخگویان به پرسشهای شیوۀ پیمایش برمیمطمئنا بخشی از این ماجرا به اشکال 1

 هایی مانند کارگردان و بازیگر محبوب بدون تامل قبلی نتوانند پاسخ بگویند. 
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گیرند در این ها از منظرهای مختلف مورد تحلیل قرار میاین گزارش نیز یافته همینطور در جستارهای تحلیلیِ پیوستِ

از وضعیت سینمای ایران  اندازی که برخی اهالی سینماها و چشمکوشیم میان این یافتهگیری میعنوان نتیجهجا به

-ویژگیبه  واسطهتوان مستقیماً و بینمی را های پیمایشیکنند پیوندی برقرار کنیم. البته روشن است که یافتهترسیم می

های این پیمایش، چه توان این پرسش را جدی گرفت که یافتهمیمرتبط ساخت. اما دستکم  های میدان تولید سینمایی

ها بازتاب یافته ها این وضعیت کلی در یافتهنسبتی با وضعیت کلی سینمای ایران دارند؟ و چگونه و در کدام بخش

 است؟

کم در میان باید یادآوری کنیم که برداشت واحدی از وضعیت کلی سینمای ایران وجود ندارد. اما برداشت مسلط دست

فروش نسبتا باالی چند اندرکاران سینما دال بر افول منزلت اجتماعی سینما است. به رغم بخشی از منتقدان و دست

های سینما، بسیاری از برآوردها از ورشکستگی سینمای ایران سال شدنگیری کرونا و تعطیلپیش از همه دورۀدر  فیلم

-رسید مخاطبان نسبتا زیادی یافتهدر ابتدا به نظر می بکۀ نمایش خانگی کهدادند. محصوالت شدر همان زمان خبر می

 های بارها تکرارشده پرداختند.ای یا تکرار الگوها و ایدههای ماهوارهبرای حفظ مخاطب به الگوبرداری از سریالاند نیز 

سینمایی، وضعیت سینمای ایران  اخیراً سردبیران یکی از نشریات سینمایی مهم کشور در متنی خطاب به رئیس سازمان

 اند:را چنین ارزیابی کرده

های این دو سال بوده است. استقبال مردم از یکی از مشکالت کنونی سینماگران ایران خرج شدن آنها در سریال» 

ین اندازه های بارها اجراشده در سینما تقریبا غیرممکن است. سینمای ایران هرگز تا استاره های بسیار خرج شده و ایده

در پایان مقطعی از تاریخ سینمای ایران شروع به کار کرده است.  )مدیر سازمان سینمایی( او نیازمند تازگی نبوده است.

از یاد نبرده ایم که حتی پیش از کرونا هم سینماداران پیوسته به مسئوالن سینمایی نامه می نوشتند و از فروش نداشتن 

راه رسید و شکست ها به پای آن نوشته شد و سینماگران به پلتفرم ها رفتند و آن جا هم  فیلم ها می نالیدند. کرونا از

)گلمکانی و « شکست خوردند تا ثابت شود کرونا آنقدر هم که به نظر می رسد سهمی در اوضاع سینما نداشته است

 .(1400یاری، 

هایی از وضعیت با چنین ارزیابیتواند میاین پیمایش چه نسبتی گذشته از آنکه با این ارزیابی موافق باشیم یا خیر، 

 سینمای ایران برقرار کند؟

عنوان شواهدی در تائید این تحلیل بازجست. چنانکه دیدیم تماشای آثار سینمایی صرفا بهتوان می پیمایش یهادر یافته

شکل منظم و پیگیر ؛ آنان چندان بهجای داردپاسخگویان عمدۀ ای گذرا و غیرجدی در زندگی روزمرۀ سرگرمی

کنند درصد( از جمعیتی که فیلم و سریال تماشا می 65کنند و حتی بخش بزرگی )حدود تولیدات سینمایی را دنبال نمی

در زندگی روزمرۀ آنان جایی نداشته است. مطابق « هرگز»اند که پیش از پاندمی کرونا، سینمارفتن، نیز اعالم کرده

های تلویزیون داخلی و هرچند سریال دهنددیدن ترجیج میدیدن را بر فیلم، پاسخگویان سریالهاهمین یافته

زۀ در حال پخش از تلویزیون های تاترند اما باز هم هیچ سریالی مخاطبی عام ندارد و جز سریالتر و پربینندهدردسترس
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برخی  . به رغم تصور1ا محدودی دارندها هر کدام مخاطب نسبتسایر سریال ،متفاوت سریال پایتخت و نمونۀ

ها نیز ریتیاصطالح سلباند. دربارۀ بههای محبوب قدیمی هم در خاطرۀ مخاطبان دیری نپاییدهنویسندگان، حتی سریال

ای در حال که در همان زمان اجرای پیمایش برنامه 2های  تلویزیون داخلیجز سلبریتیاوضاع چندان متفاوت نیست. 

 اند. اند، دیگر هنرمندان در بهترین حالت صرفا مورد توجه بخش بسیار کوچکی از جمعیتپخش داشته

دانیم در سالیان اخیر بارها از تکوین صنعت سرگرمی در ایران سخن گفته شده است. مثال در مقدمۀ اما چنانکه می

 پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی چنین عبارتی آمده است:

همچون بسیاری از  -حد در زندگی ایرانیانچهدهد سرگرمی تاوجود دارد که نشان می هاییدر این پیمایش داده»

های صوتی و تصویری های پیمایش به دستگاهریشه دوانده است، مثالً جمعیت زیادی که مطابق یافته -مردمان دیگر

های شبکه نمایش خانگی را تماشا دسترسی دارند و بدین واسطه عمدتاً فیلم و سریال ایرانی و خارجی و از جمله سریال

ای که مردم بیشتر به آنها شبکه 4ایِ مرتبط با مقولۀ سرگرمی در میان کنند؛ و یا قرارگرفتن سه شبکۀ ماهوارهمی

های هوشمند را هم بیفزاییم. همینطور واسطۀ گوشیکنند. به این شواهد، باید دانلود موسیقی و فیلم بهرجوع می

آوری یافته است. تالش کننده در صدا و سیما. نتیجه آنکه مسالۀ سرگرمی ابعاد حیرتسرگرم هایمحوریت برنامه

ای با این پدیده داشته های داخلی، برخورد فعاالنههای داخلی ما بر آن بوده که ضمن پایبندی به ضوابط و ارزشرسانه

های نمایشیِ استعدادیابی ) تلنت شو( در رنامهکنندۀ مختلف از جمله بهای سرگرمباشند. صدا و سیما با پخش برنامه

 «.این وادی فعال است

از پاسخگویان  شماریدهند. گرچه تولیدات سینمایی و نمایشی بخشی از این صنعت سرگرمی را شکل می در واقع،

-لبخش قاب ماکنند، اشکل گذرا فیلم و سریال تماشا میدیگری به ندرت و به شماربینند و فیلم و سریال نمی اساساً

های ایرانی و ها و سریالنیز با تماشای فیلم توان آنها را نیمی از کل پاسخگویان برآورد کردکه می توجهی از جمعیت

 سهمبنابراین سروکار دارند. نحوی با صنعت سرگرمی های اجتماعی بههنرمندان در شبکهکردن خارجی و دنبال

 کلیت این صنعت ندارد.  لزوما تناسبی بادر کشور  صنعت سرگرمی ازتولیدات سینمای ایران 

 برازشدۀهای سطح فردی را که بیانگر ترجیحات الحاظ متدولوژیک خالی از اشکال نیست. ما دادهالبته این شیوه به

های تحلیلی روشن و تعبیۀ مکانیسم سازیم و این الاقل مستلزمساختارهای کالن مرتبط میپاسخگویان است با 

                                                 
های های قدیمی هستند که پاسخگویان آنها را در فهرست محبوبیوسف پیامبر، پدرساالر و ستایش در میان سریال 1

ها رد که بازپخش بسیاری از فیلماند؛ اما دربارۀ هر کدام کمتر از سه درصد مخاطبان. ضمنا نباید از یاد بخود قرار داده

ای و امکان دانلود اینترنتی، این آثار را در معرض تماشای های مختلف تلویزیونی و ماهوارههای قدیمی از شبکهو سریال

 دائمی مخاطبان قرار داده است. بنابراین، اقبال اندک به آثار قدیمی لزوماً به فراموشیِ ناشی از گذر زمان مرتبط نیست.

میزان محبوبیت این دسته نیز چندان گسترده نیست. در صدر فهرست، شهاب حسینی با محبوبیتی هفت درصدی  2

های مختلف در حال پخش ها و مدیومرفیق حسینی به کرات در رسانهقرار دارد. در زمان اجرای پیمایش، برنامۀ هم

 بود.
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های این پیمایش و تواند در جریان تحلیل و تفسیر یافتهاما گذشته از این نکته، شاید آنچه میتاحدممکن دقیق است. 

های اجتماعی و سیاسی صنعت سرگرمی در ایران است. داللتهای پژوهشی آینده مد نظر قرار گیرد، در تدوین طرح

را شامل  -ایهای ماهوارهاز تلویزیون داخلی تا رسانه -طیفی متنوعسرگرمی  محصوالت صنعتنهادهای تولیدکنندۀ 

های تحلیل ارزش تعلق دارند.از جنبۀ محتوا نیز دستکم در نگاه اول به گفتارهای متفاوتی  شوند این محصوالتمی

-می کنندهایی که ترویج میالگوها و ارزشهای میان ها و واگراییاجتماعیِ تولیدات متنوع صنعت فرهنگ و همگرایی

سازی های این تحقیق عجالتاً سیمای کلی حوزۀ سرگرمیتواند موضوعی مهم و جدی برای تامل و پژوهش باشد. یافته

  دهند.در ایران را در عرصۀ فیلم و سریال نشان می
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 باسالم

امکان را  نیمطالعه ا نیا جیشده است. نتا میتنظ و هیته ذائقه دیداری نهیاطالعات در زم یپرسشنامه به منظور جمع آور نیا

 .ندیاتخاذ نما یها و  اقدامات موثر استیموجود، س تیآورد تا ضمن درک وضع یربط فراهم م یمسئوالن ذ یبرا

 کنم. یشما تشکر م یاز همکار شیشاپیحاصل گردد. پ ،یدیمف جینتا ق،یدق یشما و ارائه پاسخ ها یاست با همکار دیام 

 بینید؟معموالً هر چند وقت یک بار فیلم و سریال می -1

)  روزی چند بار    روزی یکبار    هفته ای چند بار     هفته ای یکبار    ماهی چند بار    ماهی یکبار 

   13( برو به سوال سالی چند بار        سالی یکبار هرگز 

 چرا فیلم و سریال تماشا نمی کنید؟ -2

          وقت ندارم         عالقه ندارم                     به دالیل اقتصادی  :سایر ........................  

 (      5)برو سوال   خیر بله           آیا قبال تماشا می کردید؟         -3

   ...................................................................... چی شد که تصمیم گرفتید دیگه فیلم و سریال تماشا نکنید؟ -4

 نید؟ ........................................................................اوقات فراغت خود را چطور می گذرا -5

 کنید؟ های تلویزیونی دنبال میکدامیک از برنامه -6

     اخبار       مسابقات ورزشی       مستند       ) ..... برنامه های مذهبی )سخنرانی و سایر 

 های اجتماعی هستید؟   عضو کدامیک از شبکه -7

     واتس اپ     تلگرام      اینستاگرام     توییتر      .............:سایر عضو نیستم 

 های اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی را دنبال می کنید؟در شبکه -8

       اخبار و مسائل روز کننده     موضوعات طنز و سرگرم    موضوعات علمی و آموزشی  موضوعات

 سایر: ............ کسب و کار      مذهبی   

 خوانید؟  هایی میبیشتر چه کتاب -9

      تاریخی       رمان و داستان      علمی    مذهبی و ادعیه و قرآن      کتاب نمی خوانم

 .............:سایر 

        خیر بله        کنید؟   موسیقی هم گوش می -10

    کنید؟معمول چقدر موسیقی گوش میبه طور  -11

        خیلی زیاد        زیاد          تاحدی            کم خیلی کم 

 سه خواننده مورد عالقه خود را نام ببرید؟  -12

                33......................................      ( برو به سوال )..............................................     .................................................      ..

 کنید؟از هریک از مواردی که برایتان می خوانم بفرمایید چقدر فیلم و سریال تماشا می  -13

 هرگز
 سالی

 یک بار 

سالی چند 

 بار

 ماهی

 یک بار

 ماهی

 چند بار

ای هفته

 یک بار

ای هفته

 بارچند 

روزی یک 

 بار

روزی 

 چند بار

 

فیلم آنالین مثل نماوا و          

 فیلیمو

 دانلود از اینترنت         

خرید سی دی و دی وی دی          

 با فلش و 
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 های شخصیآرشیو فیلم         

 در سالن سینما         

)مربوط به پیش از شیوع  

 کرونا(

 دریافت از دوستان         

 سریال تلویزیون ایرانفیلم و          

فیلم و سریال های پخش شده          

 از ماهواره

 ای تماشا می کنید؟ها را با چه وسیلهفیلم یا سریال -14

        تلویزیون        لپ تاپ          تبلت            موبایل ...........................سایر 

 یا فیلم سینمایی؟کنید به طور کلی بیشتر سریال تماشا می -15

                      سریال             فیلم سینمایی)فرقی نمی کند/ هر دو )خوانده نشود 

 کنید یا خارجی؟تماشا می های سینمایی ایرانیفیلمبیشتر  -16

        ایرانی(       خارجی       امریکایی      کشورهای اروپایی        هندیای     ترکیه ای     کره

   )سایر                )فیلم سینمایی تماشا نمی کنم )خوانده نشود(فرقی نمی کند/ هر دو )خوانده نشود 

 ؟اید را نام ببریدکه تاکنون دیده های سینمایی ایرانیفیلم سه تا از بهترین -17

...................      .................................................     ..............................................      ..................... کنم تماشا نمی 

 اید کدامند؟که دیدههای سینمایی خارجی فیلمبهترین  -18

.....................................      ........................................           ......................................     ......... کنم تماشا نمی 

 کنید یا خارجی؟تماشا می های ایرانیسریالبیشتر  -19

       ایرانی(  خارجی   امریکایی      کشورهای اروپایی       هندیای   ترکیه ای     کره

    )سایر       )خوانده نشود( سریال تماشا نمی کنم)فرقی نمی کند/ هر دو )خوانده نشود 

 

 که دنبال کرده اید )چه تلویزیون و چه شبکه نمایش خانگی( کدامند؟  سریال های ایرانیآخرین  -20

.................        ..............................................   ...........................................         ................................. کنمتماشا نمی 

 که تماشا کرده اید کدامند؟  سریال های خارجیآخرین  -21

...............................................          ..............................................  ...........................................           ... کنمتماشا نمی 

 بوده که از تماشای آن ها لذت زیادی بردید؟  سریال های ایرانیکدام یک از  -22

 ...................      .................................................     ..............................................     ..................... کنم        تماشا نمی 

 مورد عالقه شما کدامند؟  های خارجیسریال  -23

.......................................      ........................................      .................................................     ....... کنم تماشا نمی 

 شما چه کسانی هستند؟  ایرانی کارگردانان مورد عالقه  -24

........................     ..............................................      ........................................      .........................       هیچکدام  نمی شناسم 

 شما کدامند؟    خارجیکارگردانان مورد عالقه   -25

       .................................................     ..............................................        ........................................       هیچکدام شناسم نمی 

 اید؟     دیده را کیارستمی عباس های فیلم حال به تا آیا -26
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           )................................................. بله )کدامیک از فیلم های او را دیده اید؟ خیر 

 شما چه کسانی هستند؟  ایرانیبازیگران محبوب  -27

   ...................      .................................................     ..............................................      .....................       هیچکدام شناسم نمی 

 شما کدامند؟  خارجیبازیگران مورد عالقه   -28

   ...................      .................................................     ..............................................      .....................       هیچکدام شناسم نمی 

 کنید؟هایش را دنبال میای هست که سریالکدام شبکۀ ماهواره -29

................  ........................................      ..........................................     ..............................        هیچکدام کنمتماشا نمی  

 

 را بیش از یک بار دیده اید؟  فیلم سینماییآیا تا به حال  -30

  .........................          ......................................         ...........................:(       بله   )نام فیلم..............   خیر 

را دنبال  سه بازیگر یا کارگردانی ایرانی یا خارجی که بیشتر از دیگران در فضای مجازی مثل اینستاگرام یا توییتر آنها -31

 می کنید را نام ببرید؟  

      .......................................................      .................................................         ..............................................  دنبال نمی کنم 

 ) تا سه مورد را اولویت بندی کنید(کنید؟ طور انتخاب میبینید غالباً چهایی را که میفیلم  -32

      معرفی دوستان و اطرافیان   کارگردان مورد عالقه     تبلیغات     نقدها و مطالب سینمایی 

        حضور بازیگر مورد عالقه در فیلمکنم          اتقاقی انتخاب می  ................................. :سایر 

 تا به حال پیش آمده به دلیل اینکه هنرمندی کاالیی را تبلیغ کرده است آن را خریداری کرده باشید ؟   -33

        بله    خیر 

 در خصوص اظهار نظر هنرمندان درباره مسائل سیاسی چه نظری دارید؟ -34

         حق شان هست باید نظر بدهند   .هنرمندان نباید به سیاست کاری داشته باشند سایر 

کنند. موضع سیاسی هنرمندان چقدر ها در ایام انتخابات برای کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغ میبرخی هنرپیشه  -35

 برای شما اهمیت دارد؟

        خیلی زیاد        زیاد          تاحدی            کم خیلی کم 

 در خصوص انجام تبلیغات کاالها و خدمات توسط هنرمندان چه نظری دارید؟   -36

    کامال موافقم      موافقم     نه موافق نه مخالف    مخالف کامال مخالف 

 های سینما و تلویزیون چیست؟  نظرتان در خصوص دستمزدهای میلیاردی که  برخی از هنرپیشه -37

        نباید چنین دستمزدهایی پرداخت شود      در مورد برخی از بازیگران اشکال ندارد  گرفتن

 سایر:.................................دستمزدهای باال توسط هنرپیشه ها اشکالی ندارد          

رای پخش در کشور ما مشکل دارند، ها، بهای خارجی، به خاطر پوشش بازیگران و برخی صحنهها و سریالبرخی فیلم -38

 به نظر شما در مورد این جور فیلم ها چه  باید کرد؟

      کال  پخش نکنیمها را سانسور کنیم          اون بخشاشکال ندارد، کامل پخش کنیم 

لم و سریال ها به نظر شما هنرمندان برای طرح مسایلی مانند خیانت، روابط دختر و پسر و مواردی از این دست در فی -39

 چقدر باید اختیار عمل داشته باشند؟

        خیلی زیاد        زیاد          تاحدی            کم خیلی کم 
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