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مقدمه
مخاطب ارجمند و خواننده گرامی؛
آنچـه پيـش روي شماسـت ،حاصـل تالش و فعاليت گروه پژوهشـي -نظرسـنجي بـا موضوع «سـی و دومین
جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان  -اصفهـان» اسـت كـه مطابـق با سـالهای گذشـته در
ایـن شـهر تاریخی برگزار شـد.
جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان رويدادي اسـت كه از  28مـرداد الي  4شـهریور  1398در
اصفهـان و بـه طور همزمان در تمام اسـتانهای کشـور (مشـخص ًا در  34شـهر) زیر نظر بنیاد سـینمایی فارابی
برگـزار شـد .ایـن رویـداد کـه بـه عنـوان مهمترین جشـنواره سـینمایی بـا موضـوع آثـار کـودکان و نوجوانان
در کشـور و البتـه بـه عنـوان یکـی از چنـد فسـتیوال معتبـر جهـان در ایـن زمینه شـناخته میشـود ،هر سـاله
صدهـا سـینماگر و کارشـناس ،اهالـی رسـانه و هزاران مخاطب را از سراسـر جمهوری اسلامی ایـران گرد هم
میآورد.
از آنجـا كـه يكـي از راههـاي اصلـي مطالعـات ميدانـي در خصـوص هـر رويدادي سـنجش افـكار عمومي به
شـمار ميآيـد ،بنیـاد سـینمایی فارابـی  -بـه عنـوان برگزارکننـده جشـنواره -بر آن شـد تـا برای نخسـتین بار
بـا اجـرای يـك نظرسـنجی دقيـق و اختصاصـی دسـتاوردهاي ایـن دوره را مـورد بررسـي قـرار دهـد .بدیهی
اسـت نتايج حاصل از اين سـنجش در اختيار مديران جشـنواره و سـازمان سـينمايي ،سـینماگران ،كارشناسـان،
پژوهشـگران گذاشـته خواهد شد.
نظرسـنجي پيـش رو ،بـا بهرهگيـري از  4پرسشـگر كارآزمـوده و باتجربـه در مجموعه سـینماهای برگزارکننده
( 9سـالن سـینما در سـطح شـهر اصفهـان و سـتاد جشـنواره  -واقـع در هتـل کوثـر) انجـام شـده اسـت .در
ايـن پايـش گـروه پرسشـگران در مقاطـع مختلـف و روزهـاي برگـزاري جشـنواره حضـور يافتـه و بـه شـيوه
مصاحبـه پاسـخهاي مـورد نظر پرسشـنامه را جمعآوري كردهاند .پرسـشهاي اين سـنجش شـامل  18سـوال
موضوعـي 6 ،پرسـش دربـاره ويژگـي پاسـخدهندگان و یک بخش شـامل نظـرات و پيشـنهادات احتمالی بوده
و اساسـ ًا ویژگیهـای اجرایـی جشـنواره را مـد نظـر قرار داده اسـت.
فراوانـي تعـداد مخاطبـان جشـنواره در حـدود  45هزار نفـر بوده و گروه نظرسـنجی  2000برگه پرسشـنامه در
اختیـار تماشـاگران و میهمانـان قـرار داده اسـت .همچنین برای نخسـتین بار در این جشـنواره فرم نظرسـنجی
از طریـق لینـک اینترنتـی نیـز در اختیـار مخاطبان قـرار داده شـد .نهایت ًا در ایـن فعالیت پژوهشـی  1446برگه
پرسشـنامه مفيـد جمـعآوری شـده و در اختيـار تحليلگـران گـروه قـرار گرفتـه اسـت .آناليـز دادهها نيـز به دو
روش شـمارش دسـتي و نیـز بهرهگيـري از نرمافـزار  SPSSانجـام و به همراه نظرات و پيشـنهادات تشـريحي
ارائه شـده است.
گـزارش پیـش رو برگرفتـه از پاسـخهاي هميـن پرسشـنامهها و بـر اسـاس دادههـاي آن اسـت کـه مطالعـه
آنهـا اطالعـات مفيـد و جالبـي را در خصـوص کيفيـت برگزاري ،شـيوههاي اجرايـي ،برنامهریزی ،مقايسـه با
دورههـاي پيشـين ،اطلاع رسـاني در جشـنواره و مسـائلي از ايـن دسـت را در اختيـار قـرار ميدهد.
اميـد اسـت نتايـج حاصلـه از ايـن بررسـي در برنامههـاي آتي و سياسـتهاي کالن مسـئوالن فرهنگـي و نيز
مديران سـازمان سـينمايي بـه کار آيد.
بهمن عبداللهی
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درباره جشنواره

جدول اطالعات کلی سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،اصفهان
زمان برگزاری

 28مرداد الی  4شهریور

محل برگزاری

اصفهان و تمام استانهای کشور ( 34نقطه)

تعداد فیلمهای بخش مسابقه

سینمای ایران  36اثر و سینمای بین الملل  ۴۲اثر

تعداد سینماها در اصفهان

 9سالن (در  4پردیس و سینما)

تعداد سالنها در سراسر کشور

 34سالن ( 33شهر)

تعداد صندلیها در اصفهان

 2307و سینمای روباز با  3000نفر گنجایش

تعداد صندلیها در سراسر کشور

12059

جمع کل مخاطبان جشنواره از طریق بلیتفروشی

20757

جمع کل مخاطبان جشنواره با کارت میهمان یا دعوت

10513

ضریب حضور مخاطبان در اصفهان

 44/43درصد

اکران فیلم در سایر مراکز کشور

 143نقطه محروم

برگزاری

سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانان همزمان با عید سـعید غدیر ،بـا برگزاری مراسـم افتتاحیه در بـاغ غدیر اصفهان
و اسـتقبال پرشـور مـردم و خانوادههـا کار خـود را در تاریـخ  28مـرداد  1398آغـاز کرد و با برگزاری مراسـم اختتامیه در شـب  4شـهریور در پردیس
سـینمایی سـیتی سـنتر با اهدای جوایـز بخش های مختلف بـه کار خود پایـان داد.
دبیر این دوره از جشـنواره «علیرضا تابش» مدیرعامل بنیاد سـینمایی فارابی بود ،در این دوره از جشـنواره تالش شـد ظرفیت واقعی و بدون روتوش
سـینمای کودک نشـان داده شـود ،دوره ای که با برنامههای جدید و گسـتردهای همراه بود.
جشـنواره سـی و دوم در  9سـالن پردیسهای مختلف اصفهان و نیز در  34نقطه از اسـتانهای سراسـر کشـور با نمایش گزیده فیلمهای جشـنواره
برگـزار شـد .رقابـت  133اثـر کوتاه و بلند سـینمایی ایرانی و خارجی ،همچنین نمایش  37اثـر در بخشهای جنبی و مرور آثار ،برپایـی  30کارگاه در
بخـش ملـی و بینالمللـی  ،برگـزاری پنلهای تخصصی تولید مشـترک و  ...از جملـه برنامههای این دوره به شـمار میرود.

آثار سینمای ایران

مجمـوع آثـار ارسـال شـده به دبیرخانـه در بخش ملی  217عنوان فیلـم بود که از این تعداد  12فیلم سـینمایی 105 ،فیلم کوتاه داسـتانی 16 ،فیلم
بلنـد داسـتانی 66 ،فیلـم پویانمایـی کوتاه 6 ،فیلم پویانمایی سـینمایی و  39عنوان وبسـری ثبت نـام کردند که پس از بازبینی کلیه آثـار 36 ،عنوان
فیلـم توسـط هیـات انتخـاب ایران برگزیده شـدند که شـامل  7فیلم سـینمایی 10فیلـم کوتاه داسـتانی 7 ،فیلم بلند داسـتانی و  12فیلـم پویانمایی
کوتاه بود.

تماشاگران و صندلیها

پردیسهای سـینمایی سـاحل (با  2سـالن) ،چهارباغ (با  3سـالن) ،سـیتی سـنتر (با  3سـالن) ،سـینمای روباز پردیس هنر و سـینما بهمن پذیرای
تماشـاگران بودنـد .میانگیـن قیمـت بلیت از سـال قبل کمتر بود و افزایشـی پیدا نکـرد .فروش بلیتها به صـورت اینترنتی ،نقـدی ،تمامبها و نیمبها
انجـام شـد و بـرای اولیـن بار بلیتهای جشـنواره در سـایت «سـینماتیکت» پیشفروش شـد ۴٧ .هـزار و  ٧٨٧صندلی در  ٩سـینما مجمـوع تعداد
بلیتهایـی بـود کـه در طـول هفت روز جشـنواره فروخته شـد .همچنین ١٠هـزار و  ۵١٣بلیت میهمان که شـامل هنرمندان ،فرزندان شـهدا ،اهالی
رسـانه ،توانخواهـان و کـودکان کار بودند ،صادر شـد.

استقبال

امسـال ضریـب حضـور مخاطبـان جشـنواره بـا  ۴۴/۴۳درصـد نسـبت بـه دوره گذشـته افزایـش داشـت ،جمـع کل مخاطبـان جشـنواره از طریق
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بلیتفروشـی ٢٠هـزار و  ٧۵٧نفـر بـود و مبلـغ فـروش در اصفهـان بـه رقـم  ۶٨میلیون و  ۶٧۶هـزار تومان رسـید .همچنین جمع کل مخاطبـان از طریق
کارت میهمـان و دعوتنامـه  ١٠هـزار و  ۵١٣نفـر بـود .پردیـس هنـر اصفهان نیز بـا  3هزار نفر ظرفیت به مدت پنج شـب میزبان مردم اصفهان بـود و برای
پنـج شـب ،مـردم در کنار کـودکان به صـورت رایگان به تماشـای آثـار خاطرهانگیز سـینمای کودک نشسـتند.

جلسات نقد و بررسی

جلسـات نقد و بررسـی فیلمهای بخش مسـابقه همچون سـالهای گذشـته و با همکاری انجمن منتقدان و نویسـندگان سـینمای ایران بعد از نمایش هر
اثر برگزار شـد.

بخش بینالملل

در ایـن دوره  ۴۴کشـور متقاضـی حضـور در جشـنواره بودند .بر این اسـاس  235عنوان فیلم شـامل  100فیلم سـینمایی 45 ،فیلم بلنـد پویانمایی 40 ،فیلم
کوتاه پویانمایی 50 ،فیلم کوتاه داسـتانی به دبیرخانه رسـید که پس از بازبینی تمامی آثار  42فیلم شـامل؛  12فیلم بلند سـینمایی 10 ،فیلم بلند پویانمایی،
 11فیلم کوتاه پویانمایی و  9فیلم کوتاه داسـتانی شـرکت داشـتند.

برگزاری سراسری

بـرای نخسـتین بـار جشـنواره بـه طـور همزمـان در تمامی اسـتانها برگزار شـد .تعـداد  10فیلـم از میان آثار شـرکتکننده  -کـه تمایل به حضـور در این
بخـش داشـتند  -در  34سـالن سـینمای  33شـهر به نمایـش درآمدند و با اسـتقبال زیادی روبرو شـدند .همچنیـن با همکاری نهادهایـی همچون انجمن
سـینمای جوانـان ایـران تعـدادی از فیلمهـای خاطـره انگیز سـینمای کودک و نوجـوان تحت عنوان «سـینما سـیار» در  143نقطه محروم یا فاقد سـینما
نمایش داده شـدند.

المپیاد فیلمسازی نوجوانان

سـومین دوره «المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان» با همکاری انجمن سـینمای جوانان ایران برگزار شـد .این المپیـاد از روز  26الی  30مـرداد در مجموعه حوزه
هنـری اصفهـان میزبـان  63تـن از نوجوانـان سراسـر ایـران بـود 41 .نفـر از این نوجوانـان با ارائـه ایده و فیلمنامـه و  16نفر بـا ارائه فیلم کوتـاه به المپیاد
راه یافتـه بودنـد و در کنـار  7میهمـان از دورههـای قبـل زیـر نظر  8سـینماگر با تجربه به عنـوان منتور /اسـتاد در کارگاههای پـرورش ایده آمـوزش دیدند.
در نهایـت نیـز بـا انتخـاب هیـات داوری شـرکت کننـدگان یک گـروه  8نفره به مـدال طال ،دو گـروه به مـدال نقره و مابقی به نشـان برنز دسـت یافتند.

وب سری

بـرای نخسـتین بـار در جشـنواره بخـش ویژه «وب سـری» پیش بینی شـد که طـی آن  39اثـر (از میـان  60اثر متقاضی) بـه رقابت با هـم پرداختند .وب
سـری بـه آثـار ویدئویـی گفتـه میشـود کـه مشـخص ًا به صورت سـریالی و بـرای فضـای مجازی سـاخته میشـوند .این جایـزه بـرای اولین بـار در میان
جشـنوارههای سـینمایی ایرانی راه اندازی شـد.

کارگاهها

در بخش جنبی جشـنواره کارگاههای آموزشـی با حضور اسـاتید و سـینماگران ایرانی و خارجی برگزار شـد .در بخش ملی  23کارگاه و در بخش بین المللی
 7کارگاه از  28مرداد تا  4شـهریور برگزار شـد .در بخش المپیاد نیز  8اسـتاد کارگاههای ویژهای برگزار کردند.

داوران

جـدا از هیاتهـای داوری بخـش مسـابقه ملـی و بینالمللـی ،گروههای دیگری نیـز به قضـاوت و داوری آثار بخشهـای مختلف پرداختنـد .از جمله گروه
داوران کـودک بخـش ملـی ( 32نفـر) ،گروه داوران کودک خارجی ( 17نفر از گرجسـتان ،ارمنسـتان ،روسـیه ،عـراق ،ژاپن ،لبنان ،مالزی ،پاکسـتان و ایران)،
هیـات داوران یونیسـف ،سـیفژ و  ...بهترینها را از نگاه خـود معرفی کردند.

یونیسف

دفتـر یونیسـف در ایـران ،طبـق برنامـه کاری امضا شـده با وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی با جشـنواره همکاری داشـت .ایـن نهاد جهانی جـدا از اهدای
جایـزه بـه آثـار مـورد نظر ،در بخش المپیاد فیلمسـازی نوجوانـان نیز از سـینماگران جوان حمایت کرده اسـت.

بزرگداشتها

در ایـن دوره از سـه سـینماگر و چهـره فعـال در حوزه سـینمای کـودک و نوجوان قدردانی شـد« .مریم سـعادت»؛ بازیگـر« ،مهین جواهریـان»؛ انیماتور و
«علیرضـا رضـاداد»؛ دبیـر دوره گذشـته جشـنواره و چند دوره دیگر تجلیل شـد.

باشگاه مخاطبان

امسـال «باشـگاه مخاطبـان جشـنواره» بـه صـورت جـدی پیگیری شـد و نزدیک به  ٢هـزار داوطلـب در آن ثبتنـام کردند .بـرای همه اعضـا کارت ویژه
صادر شـد.
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ویژگیهای جامعه آماری؛

حضور بیشتر زنان نسبت به مردان
بررسـی برگههـای جمـع آوری شـده ایـن نظرسـنجی نشـان میدهـد کـه حضـور طیف جنسـی «زنان» نسـبت بـه «مردان» در سـی و
دومیـن جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان برتـری دارد .به معنـای دیگر تقریب ًا دو سـوم از افراد ایـن جامعه آماری زن و یک سـوم
آن مـرد بودهانـد .از آنجـا کـه جشـنواره به آثـار ژانر کودک و نوجوان اختصاص داشـته ،طبیعی اسـت که مـادران بیش از پـدران ،فرزندان
خـود را در سـینماها و سـالنها همراهـی کردهانـد .بـه نظـر میرسـد حتـی دخترانی کـه در جشـنواره حضور پیـدا کردهاند بیش از پسـران
بودهانـد .پاسـخ دهنـدگان ایـن نظرسـنجی  66/7درصـد زن و  33/2درصد مـرد بودهاند( .نمودار شـماره )1

جنسیت (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۱
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برتری عالقهمندان مجرد نسبت به افراد متاهل
دادههـای برگرفتـه از ایـن نظرسـنجی نشـان میدهـد؛ افـراد «مجـرد» عالقـه بيشـتري نسـبت بـه افـراد «متاهـل» بـراي حضـور در
برنامههـاي جشـنواره داشـتهاند .بـه نظـر میرسـد موضوع تحت پوشـش جشـنواره (فیلمهـای کـودکان و نوجوانان) باعـث توجه و جذب
بیشـتر بچهها  -که قاعدت ًا مجرد هسـتند  -نسـبت به اولیا شـده و آنها را به سـمت جشـنواره سـوق داده اسـت .از سـوی دیگر جوانان
مجـرد بیـش از افـراد متاهـل اوقـات فراغـت و آزاد دارنـد و طبیعی اسـت که برای برنامههایی چون جشـنواره بیشـتر وقت صـرف کنند.
بـر اسـاس پاسـخهای بـه دسـت آمـده  68/7درصـد افـراد ایـن جامعـه آمـاری «مجـرد» و  31/3درصـد آنهـا «متأهـل» بودهانـد.
(نمودار شماره )2

وضعیت تاهل (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۲
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اهالی اصفهان پیشتاز حضور در جشنواره
نگاهـی بـه دادههـای ایـن نظرسـنجی حاکی اسـت؛ گر چـه شـرکتکنندگان و میهمانانی از شـهرهای مختلف در جشـنواره حضور داشـتند،
امـا بـه واسـطه مرکزیـت جشـنواره در اصفهـان و تحت پوشـش قراردادن  9سـالن سـینما به طـور طبیعی بیشـترین طیف شـرکتکنندگان
در ایـن نظرسـنجی و در ادامـه مخاطبـان جشـنواره را اهالی شـهر تاریخی اصفهان تشـکیل دادهاند .با این حال بخشـی از شـرکتکنندگان
در ایـن سـنجش تهرانی ،بخشـی دیگر از شـهرهای مختلـف و در نهایـت میهمانان خارجـی بودهاند.
بـر اسـاس پاسـخهای بـه دسـت آمـده از ایـن نظرسـنجی ،در باالتریـن طیـف اصفهانیهـا بـا  78/6درصـد قـرار دارنـد و پـس از آنهـا
تهرانیهـا بـا  14/4درصـد در ردیـف بعـدی بودهانـد .همچنیـن  6/3درصـد از پاسـخ دهنـدگان محل سـکونت خود را شـهرهایی بـه غیر از
تهـران یـا اصفهـان اعلام کردهانـد 0/7 .درصـد نیـز محل سـکونت خـود را خـارج از ایران بیـان کرده و مشـخص ًا جـزو میهمانـان خارجی
جشـنواره بودهانـد( .نمودار شـماره )3

محل سکونت (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۳
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طيف تحصیلی مخاطبان جشنواره؛ کارشناسی و باالتر
بررسـي وضعيـت تحصيلـي مصاحبهشـوندگان ايـن پيمايـش نشـان دهنـده حضـور حداكثـري تحصيلكـردگان در ايـن رويداد سـينمايي
اسـت ،چـرا كـه از نظـر تحصیلی بیشـترین طیـف را «دانشآموختگان مقطع کارشناسـی» تشـکیل داده و پـس از آنها بيشـترين فراواني در
اختيـار مخاطبانـي بـا تحصيالت «كارشناسـي ارشـد و باالتر» بوده اسـت .به تعبیـر دیگر بیش از نیمـی از شـرکتکنندگان تحصیالت خود
را کارشناسـی اعلام کردهانـد کـه نشـان دهنـده توجه قشـر تحصیلکـرده و فرهیختـه به این رویداد اسـت.
از ایـن نظـر  51/1درصـد افـراد پاسـخگو دارای تحصیلات کارشناسـی 13/6 ،درصـد کارشناسـی ارشـد و باالتـر 8/9 ،درصـد ديپلم7/2 ،
درصـد ابتدایـی دوره اول و دوم (کالس اول تـا ششـم) 6/4 ،درصـد دانشآمـوز متوسـطه دوره اول (کالسهـای هفتـم تـا نهـم)5/9 ،
درصـد مقطـع کاردانـی 5/8 ،درصـد متوسـطه دوره دوم (کالسهـای دهـم تـا دوازدهـم) و  1/2درصـد نيـز تحصيلات حـوزوي بودنـد.
(نمودار شماره )4

وضعیت تحصیلی (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۴
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حضور کودکان و نوجوانان در جشنواره
همچـون دورههـای گذشـته در جشـنواره امسـال طیفهـای سـ ّنی از کودک تا سـالمند را میتوان مشـاهده کـرد .دادهای بـر گرفته از این
نظرسـنجی نشـان میدهـد؛ حـدود یـک چهـارم پاسـخدهندگان را کـودکان و نوجوانـان و مابقـی را سـنین باالتـر خصوص ًا والدیـن به خود
اختصـاص دادهانـد کـه طبیعتا فرزنـدان خود را در جشـنواره همراهـی میکردند.
بـه تعبیـر دقیقتـر و بـا توجـه بـه دادههای آماری این نظرسـنجی؛ تماشـاگران جشـنواره به لحـاظ طيف سـ ّني  21/4درصـد را «کودکان»
و «نوجوانـان» تشـکیل میدادنـد کـه از ایـن میـان  13/3درصـد نوجوانان (سـنین  13تا  18سـاله) و  8/1درصـد کودکان (سـنین  7تا 12
سـاله) بودند.
همچنیـن «جوانـان» یـا افـراد گـروه سـ ّنی  19تـا  29سـاله 44 ،درصـد افراد را شـامل میشـدند .پس از ايـن گروه افـراد ميانسـال ( 30تا
 49سـالهها) بـا  ، 30/6افـراد سـالمند ( 50تـا  69سـالهها) بـا  3/7درصـد و نهایتـ ًا افـراد بـاالی  70سـال (كهنسـاالن) بـا  0/3درصد قرار
دارنـد( .نمودار شـماره )5

وضعیت سن ّی (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۵
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حضور چشمگیر خبرنگاران و منتقدان در جشنواره
از آنجـا كـه طيفهـاي مختلـف اجتماعـي در هـر جشـنوارهای حضـور پیـدا میکننـد ،در يكي از پرسـشها از پاسـخدهندگان در مورد شـغل
آنها پرسـيديم.
نگاهـي بـه اطالعـات اسـتخراج شـده در اين نظرسـنجي نشـان ميدهـد كه بيشـترين فراوانـي را در ميـان شـرکتکنندگان «خبرنـگاران،
نویسـندگان و منتقـدان سـینما» تشـكيل دادهانـد .حضور گروههای مختلف خبری از رسـانههای سراسـری ،اسـتانی و نیز خبرنـگاران کودک
و نوجـوان در جشـنواره بـه کثـرت حضـور آنها در ایـن پویش معنـا میدهد.
بـه هـر روی ،در تعریـف دقیقتـری میتـوان گفـت؛  25/1درصـد از شـرکتکنندگان در ایـن نظرسـنجی خبرنگاران رسـانهها ،نویسـندگان
و منتقـدان سـینما را تشـکیل دادهانـد .امـا «دانشآمـوزان» در رتبـه بعـدی بـا  15/6درصـد باالتریـن طیـف را دربـر گرفتـه و پـس از آنها
صاحبـان «مشـاغل آزاد» بـا  10/5درصـد قـرار داشـتهاند .در ادامـه بیشـترین طیف شـغلی بـه ترتیب عبـارت اسـت از« :کارمنـدان» با 8/2
درصـد« ،دانشـجویان» بـا  7/8درصـد (کـه از ایـن میـان  2/1درصد را دانشـجویان سـینما و  5/7درصد دانشـجویان سـایر رشـتهها به خود
اختصـاص دادهانـد)« ،فیلمسـازان» بـا  6/8درصـد و «مشـاغل سـینمایی» بـا  6/4درصـد 9/1 .درصـد افـراد این جامعـه آماری نیز به سـایر
شـغلها اشـاره کردهانـد( .نمودار شـماره)6

وضعیت شغلی (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۶
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تحلیل پرسشها

بیشترین مخاطبان برای «دومین بار» به جشنواره آمدند
در نخسـتين پرسـش از پاسـخدهندگان ايـن نظرسـنجي خواسـته شـد ،اعلام كننـد چندميـن بـار اسـت كـه بـه هـر دليـل در «جشـنواره
فيلمهـای کـودکان و نوجوانـان» شـركت کردهانـد؟ دادههـاي برآمـده از پاسـخها نشـان ميدهـد كـه بيشـترين طيف بـراي «دوميـن» بار
اسـت كـه در جشـنواره حاضر شـدهاند .از سـوي ديگـر حدود یک سـوم از مخاطبان براي «نخسـتين بار» در جشـنواره حضور پيـدا كردهاند.
بنابرایـن طیـف وسـیعی از مخاطبـان تجربـه جشـنوارههای گذشـته و بـه خصـوص دوره قبلـی را در ذهن داشـتهاند.
بـر اسـاس پاسـخهای برآمـده از ايـن سـنجش 35/6 ،درصـد از افـراد ايـن جامعـه آمـاري بـراي «دومين بـار» به جشـنواره آمدهانـد که در
اکثریـت قـرار دارنـد .همچنيـن در فاصلـه اندکـی  33/5درصـد از آنهـا براي «نخسـتين بار» در ايـن رويداد حضور پيـدا كردهانـد .در ادامه،
 13/3درصـد شـرکتکنندگان بـراي «سـومین بـار» 8/9 ،درصـد بـراي «چهـار تـا پنجميـن بـار» و  4/3درصد نيز برای «شـش تـا نهمین
بـار» بـه جشـنواره آمدهانـد .بنابرايـن  4/4درصـد پاسـخدهندگان در همه ادوار جشـنواره حضـور فعال داشـتهاند( .نمودار شـماره )7

 -1چندمین بار است که در این جشنواره شرکت میکنید؟

نمودار شماره ۷
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ضعف اطالع رسانی و حضور مخاطبان
با «پیگیری شخصی» و «دعوت دوستان»
در پرسـش دوم از شـركتكنندگان درخواسـت كرديـم تـا نحـوه اطلاع خود را نسـبت بـه برگزاري و حضورشـان در جشـنواره امسـال بيان
كننـد .بـر اسـاس گزينههـاي پیشـنهادی مشـخص شـد كـه بيشـترين طيـف پاسـخدهندگان بـر اسـاس «پيگيري شـخصي» به جشـنواره
آمدهانـد .در رديـف بعـدي بـا قـدري تفـاوت بر اسـاس «دعـوت دوسـتان» در جشـنواره حاضر شـدهاند.
بـه تعبيـر دقيقتـر از مجمـوع پاسـخها  33/4درصـد بـا «پيگيـري شـخصي» و  22/5درصـد بـر اسـاس «دعـوت دوسـتان» بـه جشـنواره
آمدهانـد .همچنیـن  13/7درصـد شـركتكنندگان در اين سـنجش از به واسـطه «تبلیغات شـهری» 7/7 ،درصد از طريـق «مطبوعات»7/3 ،
درصـد بـه وسـیله «صـدا و سـیما» 5 /7 ،درصـد از راه دسترسـی بـه شـبکههای اجتماعـی مجـازی و  3/6درصد نیـز از طریق «سـایتها و
خبرگزاریهـای اینترنتـی» نسـبت بـه برگـزاري جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان اطالع پيـدا كردهاند .در ایـن میان تنهـا  6درصد
از کل شـرکتکنندگان در ایـن نظرسـنجی از طریـق «سـایت جشـنواره» نسـبت به برگـزاری و حضور در جشـنواره اطالع حاصـل کردهاند.
ایـن اعـداد و ارقـام نشـان میدهـد کـه اکثریـت مخاطبـان بهترین راه کسـب اطلاع را پیگیری شـخصی یا دوسـتان دانسـته و تنها بخش
اندکـی بـه سـایت جشـنواره مراجعه کردهانـد( .نمودار شـماره )8

 -2به چه نحوی از برگزاری جشنواره اطالع پیدا کرده و در این رویداد شرکت کردید؟
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بیشترین عالقهمندی به تماشای یک تا دو اثر در هر روز
در سوال سوم از افراد این جامعه آماری پرسیده شد؛ «شما در طول یک روز از جشنواره چند فیلم را تماشا میکنید؟»
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از این پرسـش بیشـترین طیـف  -که تقریبـ ًا نصف تعـداد پاسـخدهندگان را در بر میگیـرد -به طـور روزانه تعداد
«دو اثـر» را بـه تماشـا نشسـتهاند .همچنیـن حـدود یـک سـوم افـراد نیـز تنهـا «یک اثـر» را بـرای تماشـا انتخـاب کردهاند .با این حسـاب
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مخاطبـان در نهایـت از یک تـا دو فیلم تماشـا کردهاند.
بـر اسـاس دادههـای ترسـیم شـده از مجمـوع پاسـخها 43/5 ،درصـد افـراد پاسـخگو «دو اثـر» و  35/9درصـد «یـک اثـر» را برای تماشـا
انتخـاب کردهانـد .در بخـش باقیمانـده نیـز  12/8درصـد «سـه اثـر» 5 ،درصـد « 4تـا  5اثـر» و  2/8درصـد «همه آثـار» را در یـک روز به
تماشـا نشسـتهاند .بنابرایـن همانطـور کـه مشـخص اسـت بیشـترین طیـف مخاطبان رغبـت و فرصت تماشـای یک تـا دو اثـر را در هر روز
داشـتهاند( .نمودار شـماره )9

 -3در طول یک روز از جشنواره چند فیلم را تماشا میکنید؟
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موافقت شرکتکنندگان با زمان نمایش فیلمها
همانگونـه کـه میدانیـم ،نمایـش آثـار جشـنواره برای عموم از سـاعت  16تا نیمه شـب (به اسـتثنای یک سـانس صبح بـرای توانخواهان
در پردیـس چهاربـاغ) اتفـاق افتـاد .امـا بـرای آنکـه بـه قضـاوت دقیقتـری در خصـوص زمان مـورد نظـر مخاطبان دسـت یابیـم ،از آنها
پرسـیدیم؛ «بـه نظرتان مناسـبترین سـاعات بـرای نمایـش فیلمهای جشـنواره چه زمانی اسـت؟».
بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمده از پاسـخها ،به نظر میرسـد بیشـترین گـروه افرادی هسـتند که بـر نمایش آثـار در زمان «عصر تا شـب»
تاکیـد کردهانـد و بدیـن ترتیـب انتخاب زمان موجود از سـوی برگزارکنندگان جشـنواره برنامه درسـتی بوده اسـت.
بـه طـور دقیقتـر میتـوان گفـت؛  64/3درصـد افـراد این جامعـه آمـاری معتقدند که «عصـر تا شـب» بهترین زمـان نمایش آثار جشـنواره
اسـت .امـا از سـوی مقابـل  19/8درصـد بـر شـیوه دیگـری یعنی «صبح تا شـب» اشـاره کردهانـد .در ادامـه  9/1درصـد بر گزینـه «ظهر تا
عصـر» و  3/9درصـد بـر گزینـه «صبـح تـا ظهر» تاکیـد کردهاند .در عین حـال تنها  2/8درصـد گزینه «فقـط در روزهای تعطیـل» را برای
نمایـش فیلمهـا انتخاب کردهانـد( .نمودار شـماره )10

 -4به نظرتان مناسبترین ساعات برای نمایش فیلمهای جشنواره چه زمانی است؟
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تایید تاریخ برگزاری جشنواره
بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از منتقـدان تعطیلات تابسـتانی را زمـان مناسـبی بـرای برگـزاری «جشـنواره بینالمللـی فیلمهای کـودکان و
نوجوانـان» نمیداننـد و بـه دالیلـی همچـون تعطیلـی مـدارس ،گرمـای هوا ،فصل مسـافرت و غیره اسـتناد میکننـد ،در یکی از پرسـشها
از مخاطبـان پرسـیده شـد« :آیـا تاریخ و زمـان فعلی را برای برگزاری جشـنواره امسـال میپسـندید؟» در گزینههای پیشـنهادی به برگزاری
جشـنواره در فصلهـای بهـار ،پاییز و حتی زمسـتان اشـاره شـد.
جمـعآوری نظـرات افـراد پاسـخگو در خصوص این پرسـش نشـان میدهـد ،تقریب ًا سـه چهـارم از آنها موافق برگـزاری جشـنواره در زمان
فعلـی بـوده و کمتـر از یک پنجم بـه برگـزاری در فصل دیگـری معتقدند.
بـر اسـاس ایـن نظـرات دقیقـ ًا  71/7درصد معتقدند تاریخ و زمان فعلی «مناسـب اسـت» .در سـوی مقابـل  10/1درصد گزینه «بهتر اسـت
در فصـل بهـار برگـزار شـود» را انتخـاب کـرده و در ادامـه  5/9درصـد از افراد پاسـخگو بر گزینـه «بهتر اسـت در فصل پاییز برگزار شـود»
تاکیـد کردهانـد .کمتریـن طیـف هـم بـه افـرادی مربوط میشـود کـه بـا  3/6درصد بیـان کردهانـد؛ «بهتر اسـت در فصـل زمسـتان برگزار
شـود» .همچنیـن  8/6درصـد بـا انتخـاب گزینـه «فرقـی نـدارد» بـر این عقیـده بودهانـد که نفـس برگـزاری جشـنواره مهمتـر از زمان آن
اسـت( .نمودار شـماره )11

 -5آیا تاریخ و زمان فعلی را برای برگزاری جشنواره امسال میپسندید؟

نمودار شماره ۱۱

23
نتایج نظرسنجی
جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان

رضایت از وضعیت کیفی سینماهای جشنواره
همانگونـه کـه پیشـتر گفتـه شـد ،در جشـنواره امسـال پردیسهـای سـینمایی سـاحل ،چهاربـاغ ،سـیتی سـنتر ،هنـر و سـینما بهمـن بـا
مجمـوع  9سـالن میزبـان تماشـاگران جشـنواره بودنـد .از همیـن رو در خصـوص وضعیت کیفی (سـالن /نور /صـدا /نظافت /و  )...سـینماها
از مراجعیـن پرسـش شـد .پاسـخهای بـه دسـت آمده نشـان میدهد کـه بیشـتر آنها از وضعیـت سـینماهای جشـنواره راضی بودهانـد و بر
گزینـه «خـوب» تاکیـد کردهاند.
بـر ایـن اسـاس 52/6 ،درصـد افـراد ایـن جامعـه آمـاری وضعیـت سـینماها را «خـوب» دانسـته و  18/3درصد «عالـی» بیـان کردهاند .در
دیگـر سـو نیـز  6/8درصـد «ضعیـف» و  5درصـد «نامناسـب» اعلام کردنـد .در میانـه ایـن دو طیـف نیـز  21درصـد وضعیـت یادشـده را
«متوسـط» دانسـتند .بدیـن ترتیـب طیـف افـراد راضی نشـان میدهـد گزینش سـالنهای موجـود از میان همه سـینماهای اصفهان توسـط
برگزارکننـدگان جوابگـوی انتظـارات مخاطـب بوده اسـت( .نمودار شـماره )12

 -6درباره وضعیت سینماهای جشنواره (سالن /نور /صدا /نظافت) به طور کلی چه نظری دارید؟
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استقبال از برنامهریزی و جدول نمایش آثار
در یکـی دیگـر از پرسـشها از شـرکتکنندگان خواسـته شـد در خصـوص «نحـوه نمایش آثار و جـدول برنامـه طراحی شـده» ارزیابی خود
را بیـان کننـد .دادههـای بـه دسـت آمـده از پاسـخ بـه این پرسـش حاکـی از آن اسـت که بیشـترین گـروه مخاطبان جـدول نمایـش آثار و
برنامههـا را «خـوب» دانسـته و از نحـوه نمایـش آثـار و جـدول برنامههـا راضـی بودهاند.
در بررسـی دقیقتـر میتـوان گفـت؛  50درصـد پاسـخدهنگان بـه ایـن سـنجش ،نحـوه نمایـش فیلمهـا و جـدول برنامههـا را «خـوب»
دانسـته و علاوه بـر ایـن  12/6درصـد نیـز «عالی» بیـان کردهانـد .در مقابـل  9/4درصد جـدول و برنامهریـزی را «ضعیـف» و  5/1درصد
«نامناسـب» دانسـتهاند .همچنیـن در بیـن ایـن دو طیـف موافق و منتقـد  22/9درصد نحـوه نمایش فیلمهـا و جدول مربوطه را «متوسـط»
اعالم کردنـد( .نمودار شـماره )13

 -7نحوه نمایش آثار و جدول برنامه طراحی شده در جشنواره را چگونه ارزیابی میکنید؟
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موافقت با تعداد فیلمهای بخش مسابقه
در ایـن دوره از «جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان» مجموعـ ًا  36اثـر در بخـش ملـی بـه رقابت بـا یکدیگـر پرداختند و
 42فیلـم نیـز در بخـش مسـابقه بینالملـل بـه نمایـش درآمد .این آثـار از میان صدهـا اثر رسـیده و متقاضی انتخاب شـده بودنـد .در همین
بـاره پرسشـی مطـرح و از مخاطبـان خواسـته شـد تا نظرشـان را دربـاره «تعداد آثـار پذیرفته شـده در بخشهـای رقابتی» بیـان کنند.
بـر اسـاس پاسـخهای برآمـده از پاسـخها ،بیـش از نیمـی از افـراد جامعه آمـاری ما تعـداد آثار پذیرفته شـده بخش مسـابقه را پسـندیدهاند.
از آنجـا کـه در جشـنوارههای معتبـر کیفیـت آثـار انتخاب شـده بر کمیت و تعـداد ارجحیت دارد ،با این حسـاب جشـنواره سـی و دوم از نگاه
مخاطبـان در ایـن مورد موفق بوده اسـت.
بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از ایـن پایـش و بـه طـور دقیقتـر میتـوان گفـت؛  65/5درصـد افـراد تعـداد آثـار بخش مسـابقه امسـال را
«مناسـب» دانسـتهاند .امـا در سـوی دیگـر  24/2درصـد این تعداد اثـر را برای بخش مسـابقه «کم» اعلام کردهاند .همچنیـن  10/3درصد
افـراد بـر ایـن عقیـده بودند که تعـداد آثـار انتخاب شـده «زیاد» اسـت( .نمودار شـماره )14

 -8درباره تعداد آثار پذیرفته شده در بخشهای رقابتی امسال چه نظری دارید ؟
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ارزیابی محتوای آثار جشنواره نسبت به سالهای پیش
بـا توجـه بـه اینکـه مضمـون و محتوا در آثـار ژانر کودک و نوجـوان اهمیت بسـزایی دارد ،لذا در یکی دیگر از پرسـشهای این نظرسـنجی
دربـاره «محتـوای آثـار جشـنواره امسـال نسـبت به سـالهای گذشـته» از مخاطبان پرسـیدیم .نتایـج حاصل از پاسـخهای جمعآوری شـده
نشـان میدهـد کـه عمـوم شـرکتکنندگان ایـن سـنجش معتقدند کـه محتوای آثار جشـنواره امسـال نسـبت به سـالهای گذشـته تفاوتی
نداشـته یا تغییر محسوسـی نکرده اسـت.
نگاهـی بـه آمارهـای بخـش اول این نظرسـنجی  -ویژگیهـای جامعه آماری  -نشـان میدهد که گسـتره زیادی از شـرکتکنندگان برای
دومیـن بـار یا بیشـتر در جشـنواره شـرکت کردهانـد و تجربه تماشـای آثار دورههـای گذشـته را در ذهن دارنـد .بنابراین نظرشـان درباره این
پرسـش و پرسـش بعدی میتواند بسـیار راهگشـا باشد.
بـه هـر صـورت و بـر اسـاس پاسـخهای افـراد ایـن جامعه آمـاری 57 ،درصـد معتقـد بودهاند کـه محتوای آثار جشـنواره امسـال نسـبت به
سـالهای گذشـته «تفاوتـی نکـرده اسـت» ،امـا  28/5درصد بـر این بـاور بودهاند کـه محتوای آثار امسـال «بهتر شـده اسـت» و در نهایت
 14/5درصـد محتـوای ایـن آثـار را «ضعیفتـر» ارزیابـی کردهاند( .نمودار شـماره )15

 -9به عقیده شما محتوای آثار جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته چطور است؟
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کیفیت تکنیکی آثار امسال بهتر شده است
در پرسـش دیگـری از مخاطبـان خواسـته شـد تـا دربـاره «کیفیت تکنیکی آثار جشـنواره امسـال نسـبت به دورههای گذشـته» نظرشـان را
بیـان کننـد .نتیجـه برآمـده از دادههـای این سـنجش نشـان میدهـد که عمـده مخاطبـان معتقدند کیفیـت تکنیکی آثار دیده شـده توسـط
آنهـا چنـدان تغییـری نداشـته ،امـا در عیـن حـال گروهی اعلام کردهاند کـه «کیفیت تکنیکی» بهتر شـده که در مقایسـه با پرسـش قبلی
(ارزیابـی کیفیـت محتوایـی) وضع بهتـری پیش روی مـا میگذارد.
بـه تعبیـر دقیقتـر  57/5درصـد از شـرکتکنندگان ایـن نظرسـنجی  -کـه بخش عمدهـای از آنهـا تجربه حضـور در دورههای گذشـته را
دارنـد  -تاکیـد کردهانـد کـه کیفیـت تکنیکی آثار جشـنواره امسـال نسـبت به سـالهای گذشـته «تفاوتی نکرده اسـت» .اما در سـوی دیگر
 29/9درصـد برایـن عقیـده بودنـد کـه کیفیـت فیلمها نسـبت به گذشـته «بهتر شـده اسـت» .همچنین  12/7درصـد هم اعلام کردهاند که
کیفیـت تکنیکـی آثـار ایـن دوره «ضعیفتـر شـده اسـت» .الزم به ذکر اسـت؛ همیـن مخاطبان طی پرسـش قبلـی درباره کیفیـت محتوایی
بـه ترتیـب  28/5درصـد بهبـود و  14/5درصـد ضعف توصیف کـرده بودند( .نمودار شـماره )16

 -10به عقیده شما کیفیت تکنیکی آثار جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته چطور است؟
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رضایت نسبی از جلسات نقد و بررسی
برگـزاری جلسـات نقـد و بررسـی آثـار بخـش مسـابقه یکـی از برنامههـای جاری جشـنواره سـی و دوم بود و مثل سـالهای گذشـته برگزار
شـد .در همیـن بـاره پرسشـی را بـا پاسـخدهندگان در میـان گذاشـته و ارزیابـی آنهـا را دربـاره «جلسـات نقـد و بررسـی فیلمهـا و شـیوه
برگـزاری» جویـا شـدیم .نتیجـه بررسـی پاسـخها نشـان میدهـد کـه «رضایت نسـبی» از این جلسـات وجود داشـته اسـت.
در بیـان دقیقتـر میتـوان گفـت؛  60/9درصد افراد پاسـخگو جلسـات نقـد و برررسـی فیلمها را «خوب» دانسـته و  21/6درصد «متوسـط»
بیـان کردنـد .از سـوی دیگـر  9/1درصد این جلسـات را «عالی» و  6/8درصد «ضعیف» دانسـتند 1/6 .درصد نیز این جلسـات را «متوسـط»
ارزیابـی کردند( .نمودار شـماره )17

 -۱۱جلسات نقد و بررسی فیلمها و شیوه برگزاری آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
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نظر مساعد شركتكنندگان درباره بخشهای جنبی
جـدا از برگـزاری کارگاههـای تخصصـی ،هـر سـاله تعـدادي از آثار مختلف سـینمای کـودک و نوجـوان در قالب بخشهـاي جنبي همچون
بزرگداشـتها ،مـرور آثـار ،دوران گذشـته و  ...جشـنواره بـه نمايـش در میآینـد .بـه همین بهانـه در يكي ديگـر از پرسـشهاي اين پايش،
ارزيابـي مخاطبـان را دربـاره كليـه بخشهـاي جنبـي در دسـتور كار قـرار داديـم .نتايـج برگرفته از اين پرسـش نشـان ميدهـد بخشهاي
جنبـي و آثـار شـركتكننده در ايـن بخـش مـورد رضايت و توجـه شـركتكنندگان قرار گرفته اسـت.
در بررسـي دقيقتـر پاسـخها ميتـوان دريافـت كـه؛  56/8درصـد بخشهـاي جنبـي را «خـوب» دانسـته و  14/7درصـد شـرکتکنندگان
ايـن بخشهـا را «عالـي» ارزيابـي كردهانـد .در سـوي ديگـر نيـز  6/2درصـد بخشهـاي جنبـي ر ا «ضعيـف» و در ادامـه  1/7درصـد
ايـن بخشهـا را «نامناسـب» تلقـي كردهانـد .امـا  20/5درصـد بخشهـاي جنبـي و آثـار مربـوط بـه آن را «متوسـط» دانسـتهاند.
(نمودار شماره )18

 -۱۲درباره بخشهای جنبی جشنواره امسال چه نظری دارید؟
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مخاطبان ،بخش بينالملل را «خوب» ارزيابی كردند
يكـي از دو بخـش اصلـي جشـنواره امسـال همچـون دورههای گذشـته ،بخش بينالملـل بوده و حائز ويژگيهاي بسـیاری اسـت .پس بـراي آنكه
ارزيابـي شـركتكنندگان را از بخـش بينالملـل و آثـار خارجـي بـه دسـت آوريـم ،ايـن موضـوع را طـي پرسشـي با افـراد جامعـه آمـاري در ميان
گذاشـتيم .نتايـج بـه دسـت آمـده از ايـن سـنجش حاكـي اسـت؛ بيشـتر افـراد ،بخـش بينالملـل و آثـار حاضـر در این بخـش را «خـوب» و حتي
«عالـي» ارزيابـي كردهاند.
بـه بيـان روشـنتر؛  55/9درصـد افـراد پاسـخگو ،بخـش بين الملـل و آثـار خارجي را «خـوب» دانسـته و  11/8درصـد «عالي» ذكـر كردهاند .در
مقابـل  8درصـد ايـن بخـش را «ضعيـف» اعلام کـرده و  1/4درصـد نيز «نامناسـب» دانسـتهاند .همچنيـن در ميان ايـن دو طیـف 22/9 ،درصد
بخـش بينالملـل را «متوسـط» بیـان كردهانـد( .نمودار شـماره )19

 -۱۳از نظر شما بخش بینالملل و آثار شرکتکننده خارجی جشنواره امسال چه طور است؟
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مهمترین تفاوت جشنواره امسال از نگاه شرکتکنندگان؛
حضور داوران معتبر
بـراي آن كـه تفاوتهـاي ایـن دوره از «جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان» را نسـبت به دورههاي گذشـته بسـنجيم ،در پرسشـي با
هميـن موضـوع از مراجعـان خواسـته شـد «تفاوت بارز جشـنواره امسـال را نسـبت بـه دورههاي گذشـته» بيان كننـد .هر چنـد در این دوره
ایدههـای جدیـدی طـرح و برنامههـای تـازهای اجرا شـد .اما در پاسـخ به اين خواسـته مخاطبـان «حضـور داوران معتبر و توانـا» را به عنوان
مهمتريـن تفـاوت جشـنواره امسـال معرفـي کردند .ایـن نظرات نشـان میدهد که مخاطبـان به مقوالتی چـون داوری و حضور سـینماگران
باتجربـه در جشـنواره توجـه کافی دارند.
بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از پاسـخها 37 ،درصـد از افـراد ایـن جامعه آمـاری «حضـور داوران معتبـر و توانا» را تفـاوت بارز ایـن دوره با
ادوار گذشـته بیـان کردنـد .در ادامـه  16/4درصـد «تعـداد مناسـب آثار بخش مسـابقه» 16 ،درصـد «دقـت در انتخاب آثار مناسـب»10/7 ،
درصـد «تنـوع بخـش هـا و فیلمهـا» 8/9 ،درصـد «حضور زیادتـر میهمانان» و در آخـر  11/1درصد «برگـزاری همزمان در تمام اسـتانها»
را مهمتریـن تفاوتهـای ایـن دوره بـا گذشـته دانسـتهاند( .نمودار شـماره )20

 -۱۴تفاوت بارز جشنواره امسال را در مقایسه با دوره های گذشته در چه مواردی میدانید؟
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تشویق برای برگزاری همزمان جشنواره در سراسر کشور
امسـال بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ برگـزاری «جشـنواره فیلمهای کـودکان و نوجوانان» اسـتانهای سراسـر کشـور نیز به طـور همزمان
شـاهد ایـن رویـداد بودنـد و تعـدادی از فیلمها در  33شـهر بـه نمایش درآمـد .با توجه بـه همین برنامه طی پرسشـی از شـرکتکنندگان در
ایـن نظرسـنجی خواسـته شـد تـا ارزیابـی و نظرشـان را در ایـن رابطـه بیـان کننـد .نتیجه پاسـخها نشـان میدهد کـه قریب بـه  80درصد
ایـن طـرح را پسـندیدهاند و با آن موافق هسـتند.
بـر اسـاس پاسـخهای برگرفتـه از این پرسـش 58/8 ،درصد برگزاری همزمان جشـنواره را در سراسـر کشـور «خوب» ارزیابی کـرده و 23/8
درصـد نیـز بـه آن نظـر «عالـی» دادهاند .در سـویه مقابـل و نظرات مخالـف  2/6درصد ایـن برنامه را طرحـی «ضعیف» اعالم کـرده و 4/8
درصـد هـم بـا انتخـاب گزینـه «موافق نیسـتم» آن را رد کردهانـد .در میان این طیف نیـز  10درصد این برنامه را «متوسـط» بیـان کردهاند.
بـا ایـن حسـاب اکثریـت جامعـه آماری ما با برگزاری جشـنواره در سراسـر کشـور موافق بـوده و برگزارکننـدگان را به ادامـه آن در دورههای
بعـدی تشـویق کردهاند( .نمودار شـماره )21

 -۱۵درباره نمایش آثار جشنواره به طور همزمان در تمام استانها چه نظری دارید؟
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موافقت قطعی با برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان
همـان گونه که پیشتر اشـاره شـد ،امسـال شـاهد برگـزاری «سـومین دوره المپیـاد فیلمسـازی نوجوانان» در کنار جشـنواره بودیـم .در این
بخـش بـرای اولیـن بـار تمرکـز المپیاد بر «ایـده و فیلمنامه» بود و  8سـینماگر باتجربه به عنوان اسـتاد کارگاههای آموزشـی برگـزار کردند.
در همیـن خصـوص طی پرسشـی از شـرکتکنندگان خواسـتیم تا نظرشـان را درباره برگـزاری المپیاد فیلمسـازی نوجوانان بیـان کنند .نتایج
بـه دسـت آمـده از پاسـخهای همیـن سـنجش حاکی از آن اسـت که اکثریـت قاطع افـراد این جامعه آمـاری با برگـزاری المپیاد فیلمسـازی
موافـق بـوده و آن را امـری مهم تلقـی میکنند.
بـه بیـان صریحتـر داده هـای ایـن سـنجش بـه مـا میگوینـد؛  63/9درصـد از شـرکت کننـدگان برگزاری بخـش ویـژه المپیاد فیلمسـازی
نوجوانـان را در کنـار جشـنواره «خـوب» ارزیابـی کـرده و همچنیـن  20/8درصـد این برنامـه را «عالی» دانسـتهاند .اما در سـوی مقابل تنها
 2/4درصـد ایـن طـرح را «ضعیـف» بیـان کـرده و  1/2درصـد هـم عـدم موافقـت خـود را اجرای این بخـش اعالم کـرده انـد .الزم به ذکر
اسـت کـه در طیـف میانـه نیـز  11/6درصد شـرکتکنندگان برگـزاری المپیاد فیلمسـازی را «متوسـط» دانسـتهاند( .نمودار شـماره )22

 -۱۶درباره برگزاری بخش ویژه المپیاد فیلمسازی نوجوانان چه ارزیابی دارید؟
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ارزیابی مخاطبان از کیفیت اجرایی «خوب» بود
بـا توجـه بـه آنکـه یکـی از معیارهـای سـنجش سـطح هـر جشـنوارهای ،شـیوه اجرایـی آن اسـت ،از شـرکتکنندگان درخواسـت کردیـم
نظرشـان را در خصـوص کیفیـت جشـنواره از ایـن منظـر اعلام کننـد .بـر پایه پاسـخهای جمـعآوری شـده از این پرسـش میتـوان نتیجه
گرفـت کـه مجموعـ ًا بیـش از نیمی از مخاطبان کیفیت جشـنواره را از نظر اجرایی (مراسـم/میهمانان /تشـریفات/نظم و برنامـه« ).../خوب»
ارزیابـی کردهاند.
بـه عبـارت دقیقتـر؛  62درصـد شـرکتکنندگان کیفیـت اجرایـی جشـنواره را «خـوب» و  10/6درصـد «عالـی» ارزیابـی کردند .در سـوی
دیگـر نیـز  7/5درصـد ایـن وضعیـت را «ضعیـف» و  3درصد نیز «نامناسـب» دانسـتند .همچنیـن  19/6درصد هم این بخش را «متوسـط»
بیان کردنـد( .نمودار شـماره )23

 -۱۷به عقیده شما کیفیت جشنواره از نظر اجرایی (مراسم /میهمانان /تشریفات /نظم و برنامه و )...به طور کلی چگونه است؟
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حضور آثار باکیفیت؛ مهمترین اولویت برگزارکنندگان در آینده
در آخریـن پرسـش ایـن نظرسـنجی از همه پاسـخدهندگان خواسـتیم تا به مـا بگویند «بـرای باالبردن کیفیت جشـنواره کدام مـوارد اولویت
دارد؟» و شـش گزینـه پیشـنهاد دادیـم تـا از میـان آنهـا یکـی را انتخـاب کننـد .در پایان از پاسـخهای به دسـت آمده میتـوان دریافت که
از نـگاه مخاطبـان «حضـور آثار باکیفیت» مهمترین شـاخصه باالبردن جشـنواره اسـت.
بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از این سـنجش میتـوان گفت؛  55درصـد از شـرکتکنندگان «حضور آثـار باکیفیت» را مهمتریـن اولویت در
باالبـردن کیفیـت جشـنواره و در ردیـف بعـدی  12/3درصد «بهتر کردن شـیوه اجرایی» دانسـتهاند .همچنین  11/8درصد از پاسـخدهندگان
حضـور سـتارههای بازیگـری 10/7 ،درصـد «گسـترش کارگاههـای آموزشـی» 5/3 ،درصـد «باالبـردن رقم نقـدی جایزههـا» و در آخر 4/8
درصـد «گسـتردگی در برگـزاری جشـنواره» را اولویـت مدیران بـرای برگزاری جشـنوارهای بهتر در آینده بیـان کردهاند( .نمودار شـماره )24

 -۱۸به نظر شما برای باالبردن کیفیت جشنواره کدام یک از موارد زیر اولویت دارد؟

نمودار شماره ۲۴
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جمع بندی

رضایت شرکتکنندگان از جشنواره سی و دوم
پژوهـش پيـش رو همزمـان بـا برگـزاري «سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای
کـودکان و نوجوانـان  -اصفهـان» انجام شـده اسـت .بازه زمانـي برگزاری جشـنواره 28مرداد
الـی  4شـهریور  1398بـوده و نظرسـنجی پیـش رو در طـول همیـن مـدت شـکل اجرایی به
خـود گرفتـه اسـت .گسـتره جغرافيايـي ایـن سـنجش میدانـی مجموعـه  9سـالن سـینما در
اصفهـان و سـتاد برگـزاری (هتـل کوثـر ایـن شـهر) بـوده و افـراد جامعـه آمـاري  1446نفـر
هسـتند کـه توسـط  4پرسـشگر دعـوت بـه مشـارکت در پاسـخگویی شـدهاند.
دادههـاي گـردآوري شـده در ايـن نظرسـنجي حـاوي اطالعـات و مطالـب تازهاي اسـت و در
مجمـوع نشـان از اظهـار رضايت و ابراز خشـنودي شـرکتکنندگان نسـبت به زمـان برگزاری
جشـنواره و سـاعات نمایـش آثار ،شـيوههاي اجرايـي ،بخشهای جنبـی ،کیفیت سـالنها و...
دارد .هـر چنـد در برخـی بخشهـا با رضایـت نسـبی مخاطبان مواجه هسـتیم.
بـه معنـاي دقيقتـر ميتـوان گفت کـه مديـران ایـن دوره از جشـنواره در اجـراي برنامههاي
خـود موفـق و در پيگيـري طرحهـاي نـو کوشـا بودهانـد و بديـن ترتيب سـی و دومیـن دوره
جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان توانسـته اسـت رضايـت مخاطبان را به دسـت آورد.
نگاهـي بـه پاسـخهاي بـه دسـت آمـده بـر حسـب فراوانـي و مقـدار نشـان ميدهد کـه اکثر
شـرکت کننـدگان بـرای دومیـن بـار در جشـنواره حضـور پیـدا کردهانـد .مخاطبـان بیشتر با
پیگیـری شـخصی یـا دعـوت دوسـتان از اخبـار و برنامههـای جشـنواره باخبـر شـدهاند .اکثر
شـرکتکنندگان در طـول یـک روز  2فیلم را تماشـا و مناسـبترین سـاعات اکـران فیلمها را
همیـن سـاعات موجـود (عصـر تا شـب) اعلام کردهاند .اکثـر مخاطبـان زمان و تاریـخ فعلی
برگـزاری جشـنواره را مناسـب دانسـته و از وضعیـت کیفی سـالنهای سـینما راضـی بودهاند.
همچنیـن جـدول نمایـش فیلمهـا و برنامـه طراحـی شـده را «خـوب» ارزیابی کـرده و تعداد
فیلمهـای انتخـاب شـده را مناسـب بیان کـرده اند.
شـرکتکنندگان در مقایسـه بـا آثـار سـالهای گذشـته محتـوا و کیفیـت فیلمهـا را چنـدان
متفـاوت بیـان نکردهانـد ،امـا معتقـد بودنـد در وجـه تکنیکی بـا وضع بهتـری روبرو هسـتیم.
در ادامـه از جلسـات نقـد و بررسـی رضایت نسـبی داشـته و اکثر آنها نسـبت بـه برنامههای
جنبـی جشـنواره موافقـت خـود را ابـراز داشـتهاند .همچنیـن عملکرد بخـش بینالملـل و آثار
ایـن بخـش را «خـوب» دانسـته و تفـاوت بـارز جشـنواره امسـال را نسـبت بـه ادوار گذشـته،
حضـور داوران باتجربـه و شـناخته شـده بیـان کردهانـد .طـی دو پرسـش جداگانـه دربـاره
برگـزاری همزمان جشـنواره در سراسـر کشـور و بخـش المپیاد فیلمسـازی نوجوانـان رضایت
خـود را بیـان کـرده و هـر دو برنامـه را خـوب اعلام کردهاند.
شـرکت کننـدگان در ایـن نظرسـنجی کیفیـت اجرایی جشـنواره را نیـز به طور کلـی «خوب»
دانسـته و اولویـت مدیـران جشـنواره را برای باالبـردن کیفیت جشـنواره در آینـده «انتخاب و
حضـور آثـار باکیفیت» دانسـتهاند.
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سوال 1

اولین بار

دومین بار

سومین بار

چهار تا پنجمین بار

شش تا نهمین بار

همه دورهها

فراوانی

484

515

192

129

62

64

درصد

33/5

35/6

13/3

8/9

4/3

4/4

سوال 2

مطبوعات

صدا و سیما

تبلیغات شهری

پیگیری شخصی

دعوت دوستان

سایت جشنواره

فراوانی

112

106

198

483

325

87

درصد

7/7

7/3

13/7

33/4

22/5

6

سوال 2

سایتهای
اینترنتی

شبکههای اجتماعی

فراوانی

52

83

درصد

3/6

5/7

سوال 3

یک اثر

دو اثر

سه اثر

 4تا  5اثر

همه آثار

فراوانی

519

629

185

72

41

درصد

35/9

43/5

12/8

5

2/8

سوال 4

صبح تا ظهر

ظهر تا عصر

عصر تا شب

صبح تا شب

فقط روزهای تعطیل

فراوانی

57

132

930

286

41

درصد

3/9

9/1

64/3

19/8

2/8

سوال 5

مناسب است

فصل بهار

فصل پاییز

فصل زمستان

فرقی ندارد

فراوانی

1037

164

86

52

125

درصد

71/7

10/1

5/9

3/6

8/6

سوال 6

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

265

761

304

98

18

درصد

18/3

52/6

21

6/8

5

سوال 7

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

182

723

331

136

74

درصد

12/6

50

22/9

9/4

5/1

سوال 8

کم است

مناسب است

زیاد است

فراوانی

350

947

149

درصد

24/2

65/5

10/3

سوال 9

بهتر شده است

تفاوتی نکرده است

ضعیفتر شده است

فراوانی

412

824

210

درصد

28/5

57

14/5

سوال 10

بهتر شده است

تفاوتی نکرده است

ضعیفتر شده است

فراوانی

432

831

183

درصد

29/9

57/5

12/7

سوال 11

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

131

880

313

99

23

درصد

9/1

60/9

21/6

6/8

1/6

سوال 12

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

213

822

297

89

25

درصد

14/7

56/8

20/5

6/2

1/7

سوال 13

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

171

808

331

116

20

درصد

11/8

55/9

22/9

8

1/4
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سوال 14

دقت در انتخاب
آثار مناسب

تعداد مناسب آثار
بخش مسابقه

حضور داوران معتبر
و توانا

تنوع بخشها و
فیلمها

حضور زیادتر
میهمانان

برگزاری در تمام
استانها

فراوانی

232

237

535

154

128

160

درصد

16

16/4

37

10/7

8/9

11/1

سوال 15

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

موافق نیستم

فراوانی

344

850

144

38

70

درصد

23/8

58/8

10

2/6

4/8

سوال 16

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

موافق نیستم

فراوانی

301

924

168

35

18

درصد

20/8

63/9

11/6

2/4

1/2

سوال 17

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

153

896

245

109

43

درصد

10/6

62

19/6

7/5

3

سوال 18

بهتر کردن شیوه
اجرایی

حضور آثار با کیفیت

حضور ستارههای بازیگری

گستردگی در برگزاری

باالبردن ارزش نقدی
جوایز

گسترش کارگاههای
آموزشی

فراوانی

178

796

171

70

76

155

درصد

12/3

55

11/8

4/8

5/3

10/7

جنسیت

زن

مرد

فراوانی

965

481

درصد

66/7

33/3

وضعیت تاهل

مجرد

متاهل

فراوانی

993

453

درصد

68/7

31/3

محل سکونت

تهران

اصفهان

شهرهای دیگر

خارج از ایران

فراوانی

208

1137

91

10

درصد

14/4

78/6

6/3

0/7

وضعیت
تحصیلی

ابتدایی دوره
اول و دوم

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

فراوانی

104

93

84

128

85

739

درصد

7/2

6/4

5/8

8/9

5/9

51/1

وضعیت
تحصیلی

کارشناسی ارشد
و باالتر

تحصیالت حوزوی

فراوانی

196

17

درصد

13/6

1/2

وضعیت سنی

 7تا  12سال

 13تا  18سال

 19تا  29سال

 30تا  49سال

 50تا  69سال

 70سال به باالتر

فراوانی

117

193

636

434

53

4

درصد

8/1

13/3

44

30/6

3/7

0/3

وضعیت شغلی

دانشآموز

فیلمساز

مشاغل سینمایی

مشاغل فرهنگی

منتقد و خبرنگار

دانشجوی سینما

فراوانی

226

99

93

151

363

30

درصد

15/6

6/8

6/4

10/4

25/1

2/1

وضعیت شغلی

دانشجوی سایر
رشتهها

کارمند

آزاد

سایر

فراوانی

5/7

8/2

10/5

9/1

درصد

82

119

152

39
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نظرات و پیشنهادات
مطالبـی کـه مالحظـه میکنیـد ،نظرات ،پیشـنهادات و انتقاداتی اسـت که شـرکتکنندگان پس از پاسـخ به سـوالهای نظرسـنجی
«سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانان» با پرسشـگران در میان گذاشـتهاند.
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه نظـرات تکـراری در یکدیگـر ادغـام شـده و نظراتی که بـه جشـنواره ارتباطـی نداشـتند حذف
شـدهاند .حتـی نظراتـی کـه در موضـوع پرسـشهای نظرسـنجی مطـرح بـوده و در سـنجش مـورد ارزیابـی قـرار گرفتهانـد ،از ایـن
بخـش کنار گذاشـته شـدهایم.
تشکر و قدردانی از عوامل اجرایی 61( .مورد)
اطالعرسانی ،روابط عمومی و تبلیغات ضعیف بود 48( .مورد)
کیفیت فیلمها را باالتر ببرید 21( .مورد)
از کارگردانان و بازیگران برای حضور در جشنواره دعوت کنید 19( .مورد)
سانسها و تعداد فیلمها را افزایش دهید 19( .مورد)
 برنامهها را منظمتر اجرا کنید 13( .مورد)
کارگاههای آموزشی را بیشتر کنید 12( .مورد)
فیلمهای طنز بیشتر بسازید 12( .مورد)
از نوجوانان در برگزاری کمک بگیرید 11( .مورد)
از حضور افراد ناکارآمد در برنامهها جلوگیری کنید 11( .مورد)
برای فیلمها رده بندی سنی تعیین کنید 10( .مورد)
در انتخاب داوران دقت بیشتری کنید 10( .مورد)
قیمت بلیتها زیاد است 9( .مورد)
فضای جشنواره را بهتر طراحی کنید 9( .مورد)
فیلمها و کارگاهها را در طول سال استمرار بخشید 9( .مورد)
بروشوری برای توضیحات مختصر در مورد فیلمها ارائه دهید 9( .مورد)
فیلمهایی با مضمون بهتر انتخاب کنید 7( .مورد)
در بین سانسها و مراسمی مثل افتتاحیه و اختتامیه از میهمانان پذیرایی کنید 7( .مورد)
فیلمها را زیرنویس کنید به خصوص برای استفاده از ناشنوایان 5( .مورد)
از سالنهای بزرگتر استفاده کنید تا کسی بیرون نماند 4( .مورد)
تعداد خبرنگاران و دستاندرکاران را کمتر کنید 3( .مورد)
برنامههای جنبی را بیشتر کنید 3( .مورد)
به فیلمسازها کمک مالی شود( 2مورد).
برنامهها در زمان مناسبتری اجرا شود 2( .مورد)
حضور خریداران خارجی حرکت مثبتی است .
بهتر است جشنواره در یک یا دو سینما تمرکز داشته باشد.
برای کارکنان هتل هم فیلمها را اکران کنید.
از تجربه پیشکسوتان استفاده کنید.
خروجی نظرسنجی را منتشر کنید.
مرکزیت جشنواره را به دیگر استانها منتقل کنید.
فیلمهای جشنواره را در مناطق محروم هم اکران کنید.
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