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مقدمه
مخاطب ارجمند و خواننده گرامی؛
آنچـه پيـش روي شماسـت ،حاصـل تلاش و فعاليـت گـروه پژوهشـي -نظرسـنجي سـی و دومین جشـنواره
بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان اسـت کـه با موضـوع «محتـوای فیلمهـای ژانر کـودک و نوجوان
از نـگاه بچههـا» و همزمـان بـا این جشـنواره انجام شـده اسـت.
«جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان» از  28مـرداد الـي  4شـهریور  1398در اصفهـان و
سراسـر کشـور برگزار شـد.
از آنجـا كـه يكـي از راههـاي اصلـي مطالعـات ميدانـي در خصـوص هـر رويـداد یا موضـوع فراگیر ،سـنجش
افـكار عمومـي بـه شـمار ميآيـد ،بـه اهتمـام آقـای «علیرضـا تابـش»؛ دبیـر جشـنواره تصمیم بر آن شـد که
مقولـه نظرسـنجی بـه عنـوان یـک رویکـرد علمـی در فراینـد برگـزاری جـدی گرفته شـود .به همیـن منظور
سـه نظرسـنجی بـا موضوعهـای؛ «سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان»،
«سـومین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان» و «محتـوای فیلمهـای ژانـر کـودک و نوجـوان از نـگاه بچههـا» در
سـطح جشـنواره و همزمـان بـا ایـن رویـداد صورت گرفـت .آنچـه در صفحـات بعـد میخوانید ،حاصـل نتایج
نظرسـنجی سـوم اسـت کـه برای نخسـتین بـار در جشـنواره و البتـه حوزه سـینمای کـودک و نوجـوان انجام
شـده است.
نظرسـنجي پيـش رو ،جـدا از حضـور  4پرسشـگر كارآزمـوده و باتجربـه در اصفهان ،با همـکاری مدیریت امور
اسـتانهای جشـنواره در مراکز تمامی اسـتانهای کشـور و پرسشـگران داوطلب عملیاتی شـده اسـت .در اين
پايـش گـروه پرسشـگران در مقاطـع مختلـف و روزهاي برگزاري جشـنواره به سـراغ کـودکان و نوجوانان رفته
و بـه شـيوه مصاحبـه پاسـخهاي مورد نظر پرسشـنامه را جمعآوري كردهاند .پرسـشهاي اين سـنجش شـامل
 15سـوال موضوعـي 5 ،پرسـش دربـاره ويژگـي پاسـخدهندگان و یـک بخـش شـامل نظـرات و پيشـنهادات
احتمالي اسـت.
فراوانـي تعـداد مخاطبـان جشـنواره در  33شـهر برگزارکننده جشـنواره ،حـدود  12هزار نفر در هر سـانس بوده
و گـروه نظرسـنجی  2000برگـه پرسشـنامه در اختیـار کـودکان و نوجوانـان قـرار داده اسـت .همچنیـن برای
نخسـتین بـار در ایـن جشـنواره فرم نظرسـنجی از طریـق لینک اینترنتـی نیز به مخاطبـان ارائه شـد .نهایت ًا در
ایـن فعالیـت پژوهشـی  1043برگـه پرسشـنامه مفيد جمعآوری شـده و در اختيـار تحليلگران گروه قـرار گرفته
اسـت .آناليـز دادههـا نيـز به دو روش شـمارش دسـتي و نیـز بهرهگيـري از نرمافـزار  SPSSانجام و بـه همراه
نظرات و پيشـنهادات تشـريحي ارائه شـده اسـت.
نتايـج مـورد نظـر در گـزارش پیش رو برگرفته از پاسـخهاي همين پرسشـنامه و بر اسـاس دادههاي آن اسـت
کـه مطالعـه آنهـا اطالعـات مفيـد و جالبـي را در خصوص اولویـت انتخاب فیلمهـای ایرانی و خارجی ،شـیوه
تهیـه و تماشـای آثـار ،میـزان عالقهمنـدی بچههـا بـه مضامیـن و موضوعات ،ضعفهـای سـینمای کودک از
منظـر آنهـا و مسـائلي از ايـن دسـت را در اختيار ما قـرار ميدهد.
اميـد اسـت نتايـج حاصلـه از ايـن بررسـي در سياسـتهاي کالن مسـئوالن فرهنگـي ،مديـران سـينمايي،
سـینماگران حـوزه کـودک و نوجـوان ،پژوهشـگران ،کارشناسـان و  ...بـه کار آيـد.

بهمن عبداللهی

مدیر نظرسنجی سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
تابستان ۱۳۹۸
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درباره سینمای
کـودک و نوجـوان

درباره سینمای کودک و نوجوان
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
«سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کودکان و نوجوانـان» از  28مرداد الی  4شـهریور  1398در شـهر تاریخـی اصفهان برگزار
شـد و در ایـن دوره «علیرضـا تابـش»؛ مدیرعامـل بنیاد سـینمایی فارابی به عنوان دبیر جشـنواره حضور داشـت.
بـدون شـک جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان ،بزرگتریـن گردهمایـی سـینمای کـودک و نوجـوان و البتـه یکـی از
مهمتریـن جشـنوارههای جهـان در ایـن حـوزه اسـت .امسـال بـرای نخسـتین بـار جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان
همزمـان بـا اصفهان در  34نقطه کشـور (مشـخصا  33شـهر و مرکز اسـتانهای سراسـر کشـور) میزبان کـودکان و نوجوانان این سـرزمین
بـود .از دوره نخسـت تـا دوره گذشـته مجموعـ ًا  295فیلـم بلنـد سـینمایی در بخـش مسـابقه ملـی این جشـنواره بـه نمایـش درآمدهاند و با
حضـور  9اثـر در بخـش مسـابقه دوره سـی و دوم ،ایـن رقـم از مـرز  300فیلـم سـینمایی عبـور کرد.
تاریخ سینمای کودک و نوجوان
تاریـخ سـینمای کـودک و نوجـوان را میتـوان همپـای تاسـیس «کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان» دانسـت .هر چنـد پیش از
آن در برخـی آثـار سـینمای ایـران و حتـی دوران سـیطره فیلمفارسـی به طـور پراکنـده فیلمهایی با حضور شـخصیتهای محـوری کودک
یـا نوجـوان سـاخته شـدهاند ،امـا بـه طور مشـخص کانـون پرورش بـود کـه از اواخر دهـه  40رسـم ًا به تولیـد فیلمهـای کوتاه انیمیشـن و
داسـتانی پرداخـت .در ایـن زمینـه بـه آثـاری از فرشـید مثقالـی ،آراپیـک باغداسـاریان ،مرتضی ممیـز ،بهرام بیضایـی ،عباس کیارسـتمی و
دیگـران میتـوان اشـاره کـرد .امـا همچنـان سـالها بعـد و مشـخص ًا تـا سـالهای پـس از انقلاب اسلامی ،کـودکان و نوجوانـان امکان
تماشـای آثـار بلند سـینمایی را در سـالنهای سـینما نداشـتند .نخسـتین تلاش در این زمینـه را میتوان بـه داریوش مهرجویی نسـبت داد
کـه بـا سـاخت فیلـم سـینمایی «مدرسـهای کـه میرفتیـم» کوشـید میان فضـای سیاسـی وقت و دنیـای نوجوانـان پلـی بزند کـه فیلم نه
تنهـا اثـری موفـق از آب درنیامـد بلکـه تـا  10سـال بعـد اجـازه نمایـش نیافـت .در این مقطـع همچنان سـازندگان آثـار کوتاه یا انیمیشـن
بـه دنیـای کـودکان و نوجوانـان عالقـه نشـان میدادنـد ،امـا چنـد سـال بعـد (سـال  )1362مجتمـع فرهنـگ و هنـر دسـت به کار شـد و
انیمیشـن سـینمایی «ابراهیـم در گلسـتان» را بـه کارگردانـی ایرج امامی تولید کرد .گر چه فیلم یادشـده در گیشـه شکسـت خـورد و بچهها
بـه آن اقبالـی نشـان ندادنـد .در همیـن سـال بنـای نهـادی به نـام «بنیـاد سـینمایی فارابی» گذاشـته شـد که وظیفـهاش ایجـاد تحول در
سـینمای ایـران بـود و در اولیـن گامهایـش بـه حمایت از سـینمای کـودک و نوجـوان پرداخت کـه نتیجهاش تولیـد فیلم «شـهر موشها»
بـه کارگردانـی مرضیـه برومنـد و محمدعلـی طالبـی بـود .فیلمی که با اسـتقبال گسـتردهای روبـرو و به پرفروشترین فیلم سـال بدل شـد.
در ادامـه کیومـرث پوراحمـد بـا «تاتـوره» ،امیر نادری بـا «دونده» ،عباس کیارسـتمی با «خانه دوسـت کجاسـت» ،بهرام بیضایی با «باشـو
غریبـه کوچـک» ،ابراهیـم فـروزش بـا «کلیـد» از کانـون پـرورش به میـدان آمدند و سـینمای کـودک و نوجوان شـکل جدیتـری به خود
گرفـت و در ادامـه سـینماگرانی از تلویزیـون بـه ایـن قافلـه اضافـه شـدند .ایـن فراینـد تا امـروز با فـراز و نشـیبهای زیادی همـراه بوده و
اکنـون صدهـا اثـر سـینمایی و دههـا کارگـردان فعـال را در این حـوزه میتوان صورتبنـدی کرد.
تلویزیون
یکـی از نهادهـای اصلـی در تولیـد و نمایـش و حتـی ارائه آثـار ویژه کـودکان و نوجوانان تلویزیون اسـت .سـابقه راه انـدازی تلویزیون ملی
ایـران بـه سـال  1345بـاز میگـردد و تـا پیـش از انقلاب اسلامی در دو کانال موجـود کمتـر از  1000فیلم و سـریال و برنامه تولید شـده
کـه بخـش اندکـی از آنهـا بـه کودکان و نوجوانان اختصاص داشـته اسـت .در سـالهای پـس از انقالب تولید فیلم و سـریال بـرای بچهها
در سـازمان صدا و سـیما به طور جدیتری دنبال شـد .از سـوی دیگر سـاخت فیلم سـینمایی بر اسـاس شـخصیتهای مشـهور تلویزیونی
برنامـه کـودک از جملـه «کاله قرمـزی ،پسـرخاله و آقـای مجری»« ،مدرسـه موشها» و «فیتیلـه ،جمعه تعطیلـه» یا اسـتفاده از بازیگران
محبـوب چـون اکبـر عبـدی و علیرضـا خمسـه در آثاری مثل «دزد عروسـکها» و «من زمین را دوسـت دارم» باعث شـد سـینمای کودک
و نوجـوان روی پـرده جـان تـازهای گرفتـه و حتـی در صدر جدول آثار پرفروش سـالیانه قرار گیرد .اکنون سـازمان صدا و سـیما سـه شـبکه
«پویـا»« ،نهـال» و «امیـد» بـرای ردههـای سـنی مختلـف دارد کـه غالـب آثار تولید شـده بـرای مصـرف در ایـن کانالها بـوده و رویکرد
اصلـی آنهـا بـر سریالسـازی متمرکـز اسـت ،هر چنـد تلویزیون در مقطعـی به تولیـد انبوه تله فیلـم پرداخت کـه در میان آنهـا فیلمهای
کـودکان و نوجوانـان هم وجود داشـت.
امـروزه شـبکههای تعاملـی و اینترنتـی بسـیاری بـه پخـش آثار ویـژه کـودکان و نوجوانـان میپردازند کـه عمده آثـار ارائه شـده ،فیلمهای
خارجـی دوبلـه یا آثـار اکـران شـده را دربرمیگیرند.
اکران در  40سال گذشته
از سـال  1358تاکنـون قریـب بـه  2300فیلـم سـینمایی در ژانرهـای مختلـف سـاخته شـده و در سـینماها روی پـرده رفتهانـد .از این میان
کمتـر از  200فیلـم بـا موضـوع کـودکان و جوانـان اکـران شـدهاند کـه فقـط در مـوارد اندکـی بـه فـروش چشـمگیر دسـت یافتهانـد .نبود
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سـینمای ویـژه کـودکان و نوجوانـان  -بـد نیسـت بدانیـد؛ علیرغـم تعـداد کمتـر سـالنهای تئاتر نسـبت بـه سـینماها در تهران ،سـه سـالن تئاتر
بـرای کـودکان و نوجوانـان فعـال اسـت  -و بـه سـرانجام نرسـیدن طرحهایی مثل تشـکیل گروه سـینمایی ویژه کـودکان و نوجوانـان ،کمبود آثار
سـرگرمکننده و مهیـج ،عـدم رغبـت سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی بـرای تولیـد آثـار ایـن حـوزه و دالیلـی از این دسـت باعث شـده فیلمهای
متناسـب با گروه سـنی کودکان و نوجوانان در سـینماها اکران مناسـب نداشـته باشـند و همین اندک تولیداتی که در جشـنواره فیلمهای کودکان
و نوجوانـان شـرکت دارنـد بـه سـختی راه بـه اکران پیـدا کنند .اخیـراً با تالش کارگـروه ویژه بنیاد سـینمایی فارابـی فیلمهای کـودکان و نوجوانان
شـانس بیشـتری بـرای اکـران عمومی پیـدا کردهاند.
گیشه و دوران طالیی
نگاهـی بـه جـدول پرفروشتریـن آثار سـینمای ایـران از ابتدای سـال  1358تاکنون نشـان میدهد که طی  40سـال گذشـته ،در  7سـال مختلف
پرفروشتریـن فیلـم سـینماها آثـار مربـوط بـه کـودکان و نوجوانـان بـوده اسـت .گلنـار (در سـال  ،)1368دزد عروسـکها (در سـال  ،)1369کاله
قرمزی و پسـرخاله (در سـال  ،)1373خواهران غریب (در سـال  ،)1375کاله قرمزی و سـروناز (در سـال  ،)1381کاله قرمزی و بچه ننه (در سـال
 )1391و شـهر موشهـا ( 2در سـال  )1393در صـدر جـدول فـروش سـالیانه سـینماهای کشـور قـرار گرفتهاند و در سـایر سـالها نیز بسـیاری از
آثـار ایـن ژانـر در ردیفهـای دوم تـا پنجم جـدول گیشـهها قرار داشـتهاند.
امسـال نیـز در میـان  32فیلـم اکـران شـده دو اثـر «پیشـونی سـفید  »3و «تپلـی و مـن» در میان آثـار پرفروش قـرار دارند .اما در سـال گذشـته
مجموعـ ًا  77فیلـم در سـینماها اکـران شـدهاند کـه از ایـن میـان  11فیلـم بـرای گروه سـنی کـودک و نوجـوان روی پـرده رفتهاند که «فیلشـاه»
پرفروشتریـن آنهـا بـوده و بـا رقمـی بیـش از  8میلیـارد تومـان در ردیـف نهمیـن اثـر پرفروش قـرار دارد .ایـن اعـداد و ارقام نشـان میدهد که
فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان در صـورت برخـورداری از کیفیـت الزم ،تبلیغـات گسـترده ،اختصاص سـینماهای بیشـتر و زمان مناسـب میتوانند
تماشـاگران زیـادی را به سـالنها جـذب کنند.
فروش افسانهای در جهان
نگاهـی بـه جـدول فـروش فیلمهـای سـینماهای آمریـکا (و در ادامـه اکثر کشـورهای جهان) نشـان میدهـد که همـواره فیلمهایی کـه مخاطب
کـودک و نوجـوان را نشـانه گرفتهانـد بـر صـدر گیشـهها جـای دارنـد .بـر این اسـاس در میـان  100فیلـم پرفـروش تاریخ سـینما نزدیـک به 80
اثـر در گونههـای انیمیشـن ،فانتـزی و علمـی /تخیلـی قـرار میگیرنـد و حتـی بسـیاری از این نـوع فیلم ها بـه خاطر اسـتقبال گسـترده و فروش
افسـانهای بـه سـاخت قسـمتهای بعـدی پرداختهانـد (رویکـردی کـه دربـاره «کاله قرمـزی» در کشـور مـا صـدق میکنـد و نتیجه بخـش بوده
اسـت) .فـارغ از آنکـه تعـداد هـزاران سـالن سـینمای آمریـکا و کانـادا و برخـی کشـور قابـل قیاس با کشـور ما نیسـت ،اما اسـتقبال از ایـن آثار به
حـدی زیـاد اسـت کـه جـدا از درآمـد  2میلیـارد دالری برخـی از این نـوع فیلمهـا درآمـد سرشـاری از راه واگـذاری اقتباسهای نمایشـی ،فروش
کاالهـای مرتبـط بـا اثـر ،ارائه در شـبکه هـای تلویزیونـی و غیـره عاید شـرکتهای سـازنده میکند.
جشنوارهها و بازار جهانی
پـس از انقلاب اسلامی ،سـینمای ایـران بـا تحوالت گسـتردهای مواجه شـد .سـینمای موسـوم بـه فیلمفارسـی از میان رفـت و عناصر سـینمای
گذشـته تـا حـد زیـادی محو شـدند .از سـوی دیگر بـا توجه دولـت و عالقهمندی تعـدادی از سـینماگران نوظهور نوعی سـینمای اخالقی ،انسـانی،
اسلامی شـکل گرفـت کـه توجـه بـه کـودکان و نوجوانـان از مضامیـن اصلـی ایـن نوع سـینما بـود .بـه همین واسـطه سـینمای نوین ایـران در
محافـل جهانـی و جشـنوارهها قـد علـم کـرد و جوایـز زیادی برای سـینمای ایـران به ارمغـان آورد .از جملـه موفقتریـن فیلمها میتـوان به رنگ
خـدا ،بچههـای آسـمان و پـدر (مجیـد مجیـدی) ،خمره (ابراهیـم فروزش) ،خانه دوسـت کجاسـت (زنده یـاد عباس کیارسـتمی) ،چـرخ (غالمرضا
رمضانـی) ،دلبـران (ابوالفضـل جلیلـی) ،کلیـد (ابراهیم فروزش) و  ...اشـاره کـرد .اما به لحاظ عرضـه در بازارهای جهانی همچنان مشـکالت زیادی
بر سـر راه سـینمای کـودک و نوجوان قـرار دارد.
شبکه نمایش خانگی
شـبکه نمایـش خانگـی یکـی از چندیـن امـکان تماشـای آثار سـینمایی (و البتـه فیلمهای ویـژه کودکان و نوجوانان) در کشـور اسـت .حـاال دیگر
دوران سـیطره ایـن شـبکه بـر بـازار فیلمهـای جعبـهای ( CDو  )DVDبـه پایـان رسـیده و مخاطبـان میتواننـد آثـار روز سـینمای جهـان و حتی
فیلمهـای ایرانـی را بـه طـور رایـگان (یـا دسـت کـم ارزان) تهیـه کنند ،امـا همچنان شـرکتهای فعـال ویدئویی بـه ارائه فیلـم و توزیـع در بازار
مشـغولاند .نبـود قانـون کپـی رایت در کشـور دسـت این شـرکتها را برای ارزان تمام شـدن محصـول نهایی باز گذاشـته و در عین حـال فیلمها
یـا سـریالهای ویـژهای نیـز (به خصوص برای رده سـنی کـودک) به بازار میفرسـتند .یکی از راههای کسـب درآمـد تولیدکنندگان آثار سـینمایی،
فـروش رایـت فیلـم بـرای پخـش در شـبکه نمایـش خانگی اسـت .سالهاسـت بسـیاری از عالقهمنـدان سـینما ترجیـح دادهاند به جای تماشـای
اثـر مـورد نظـر خـود در سـالن سـینما ،صبـر کننـد تـا نسـخه شـبکه خانگـی را بـا هزینه کمتـر در خانـه ببیننـد .بدون شـک تیـراژ ارائه هـر فیلم
سـینمایی در شـبکه خانگـی بـه سـختی عـدد  500هـزار نسـخه را پـر میکنـد امـا به واسـطه کپـی غیرقانونی یا دسـت به دسـت شـدن و اکران
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جـادهای بـه میلیونهـا مخاطـب سـر میزنـد .ایـن فضـا در مـورد آثـار سـینمای کـودک و نوجـوان هـم صدق میکنـد و هـر فیلمـی میلیونها
بیننده خواهد داشـت.
دانلود ،ماهواره
امـروزه بـه مـدد تسـلط اینترنـت ،نـه تنها آثار سـینمای کـودک و نوجوان بلکـه همه نوع اثـری را میتـوان از درگاههـای اینترنتـی دریافت کرد.
پاییـن بـودن هزینـه اسـتفاده از اینترنـت ،سـهل الوصـول بودن و تماشـای آنالین دادهها باعث شـده بسـیاری از «تماشـاگران دیروز سـینما» به
«کاربـران امـروز گوشـی همـراه و تبلـت و »...مبـدل شـوند .ایـن فراینـد به کـودکان و نوجوانان نیز تسـری پیـدا کرده و حـاال بسـیاری از افراد
ایـن جمعیـت میلیونـی تجربـه تماشـای جمعـی فیلم را در سـالن تاریک در ذهـن ندارند و به جـای آن فیلمهـا را بر قاب کوچک گوشـی و تبلت
و لپتـاپ میبیننـد .اینجـا هـم ارزان بـودن دسترسـی ،نبـود کنتـرل محتوایـی ،صرفهجویـی در زمـان ،بـی حوصلگی والدیـن و  ...باعث شـده تا
خانوادههـا از سـالن سـینما روز به روز دورتر شـوند.
شـبکههای متعـدد ماهـوارهای نیـز در دورشـدن تماشـاگران از سـینما سـهیم هسـتند .اکثر شـبکههای فارسـیزبان با سواسـتفاده از نبـود قانون
کپـی رایـت فیلمهـای شـبکه خانگـی را بـه نمایـش درمیآورنـد و از محـل آگهیهـای بیـن فیلـم و سـریال سـودجویی میکننـد .البتـه صدها
شـبکه خارجـی کاری بـه آثـار ایرانـی ندارنـد ،امـا فیلمهـای پرمخاطـب را بـا زیرنویسهـای مختلـف در اختیـار مخاطبان قـرار میدهند.
یک واقعیت انکارنشدنی
سـینمای کـودک و نوجـوان در شـرایط کنونـی رقبای سرسـختی از جمله تلویزیون ،شـبکه نمایش خانگـی ،اینترنت ،شـبکههای تعاملی ،ماهواره
و  ...دارد .پـس تنهـا بـا ارتقـای کیفـی و محتوایـی آثار خـود میتواند تهدیـد رقبا را به فرصـت تبدیل کند .وجـود بیش از  10میلیـون دانشآموز
در کشـور جـدا از خانوادههـای آنهـا بـه معنـای میلیونهـا مخاطـب بالقـوه در ایـن فضاسـت .میتـوان در یـک بازنگـری همه جانبه سـینمای
کـودک و نوجـوان را بـه دوران شـکوهمند دهـه  70بازگردانـد؛ البته در قالب پیشـرفتهای امـروز و مطالعه روحیات نسـل جدید.
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فرم پرسشنامه
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ویژگیهای جامعه آماری؛

کثرت حضور دختران نسبت به پسران
بررسـی برگههـای جمـع آوری شـده ایـن نظرسـنجی نشـان میدهـد کـه حضـور طیف جنسـی «دختران» نسـبت به «پسـران» بیشـتر
اسـت .بـر ايـن اسـاس بیـش از نیمـی از افـراد این جامعـه آمـاری دختر و کمتـر از نیـم آن پسـر بودهاند.
به مفهوم دقیقتر پاسخ دهندگان این نظرسنجی  53/1درصد دختر و  46/9درصد پسر بودند( .نمودار شماره )1

جنسیت (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۱
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دانش آموزان دوره اول متوسطه در صدر مشارکت
بررسـی وضعیـت تحصیلـی مصاحبـه شـوندگان این پیمایش نشـان دهنـده برتری تعـداد دانش آموزان مقطـع تحصیلی «متوسـطه دوره
اول» اسـت .متوسـطه دوره اول بـر حسـب نظـام تحصیلـی کنونـی دانش آمـوزان کالس هفتم تـا نهم را در بـر میگیرد کـه معادل دوم
راهنمایی تا اول دبیرسـتان نظام سـابق اسـت.
بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده ،بیشـترین طیـف یعنـی  31/6درصد شـرکتکنندگان ایـن نظرسـنجی در مقطـع متوسـطه دوره اول
مشـغول تحصیـل هسـتند .پـس از آن  22/6درصـد در مقطـع «ابتدایـی دوره دوم» تحصیـل میکننـد کـه شـامل کالسهـای چهارم تا
ششـم نظـام آمـوزش و پـرورش فعلی اسـت .همچنین  18/7درصـد وضعیت تحصیلی خـود را «متوسـطه دوره دوم» عنـوان کردهاند که
شـامل کالسهـای دهـم تـا دوازدهـم میشـود .در ردیف بعدی دانش آمـوزان «ابتدایـی دوره اول» بـا  16/8درصد قرار دارند که شـامل
کالس اول تـا سـوم اسـت .کمتریـن میـزان شـرکتکنندگان بـا  10/3درصـد بـه افـرادی اختصـاص دارد کـه وضعیت تحصیلـی خود را
«دیپلـم» بیـان کردهانـد( .نمودار شـماره )2

وضعیت تحصیلی (بر حسب درصد)

نمودار شماره ۲
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 13تا  15سالهها؛ باالترین طیف سنّی شرکتکنندگان
با توجه به دادههای آماری این نظرسنجی ،بیشترین طیف س ّنی شرکتکنندگان را نوجوانان  13تا  15ساله تشکیل دادهاند.
در گزینههـای ایـن نظرسـنجی چهـار مـورد« 7تـا  9سـاله» 10« ،تا  12سـاله» 13« ،تا  15سـاله» و « 16تا  18سـاله» در نظر گرفته شـده
بـود کـه  39/2درصـد شـرکتکنندگان گزینه  13تـا  15سـاله را عالمت زدند.
در ردیـف بعـدی افـراد  10تـا  12سـاله بـا  22/9درصـد فراوانـی قرار داشـتند .همچنیـن نوجوانـان  16تا  18سـاله  21/7درصـد را به خود
اختصـاص دادهانـد .کمتریـن طیـف سـ ّنی مربـوط به کـودکان  7تا  9سـاله بـا  16/2میشـود( .نمودار شـماره )3

وضعیت سنی (بر حسب درصد)
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نوع مدرسه کودکان و نوجوانان شرکتکننده
از آنجـا کـه افـراد و جامعـه آمـاری ایـن نظرسـنجی را فقط کـودکان و نوجوانـان در بر میگیرنـد و به طبع همـه آنها دانش آموز به شـمار
میآینـد دربـاره نـوع مدرسـه آنها پرسـیده شـد .بدین نحـو که یکـی از گزینههای مدارس رسـمی موجود در کشـور از جملـه دولتی ،هیات
امنایـی ،نمونـه مردمـی ،غیرانتفاعی ،تیزهوشـان و هنرسـتان را به عنـوان محل تحصیل خـود اعالم کنند.
نتایـج بـه دسـت آمـده از پاسـخها نشـان میدهـد که بیشـترین افـراد این جامعـه آمـاری در مـدارس «هیات امنایـی» تحصیـل میکنند.
ایـن مـدارس توسـط یـک گـروه تحت عنـوان هیـات امناء و بـا دریافت شـهریه اداره میشـود کـه آزمـون ورودی /حدنصاب نمـره /معدل
در آن اهمیـت دارد.
بـه هـر روی افـراد پاسـخگو در ایـن سـنجش در باالتریـن طیـف بـا  35/8درصـد دانش آمـوزان مـدارس هیات امنایـی هسـتند .در ردیف
بعـدی دانـش آمـوزان مـدارس دولتی بـا  32درصد فراوانـی قرار دارنـد 17/4 .درصد از پاسـخدهندگان در مـدارس غیرانتفاعـی 7/3 ،درصد
در مـدارس نمونـه مردمـی و  4درصـد در هنرسـتانهای فنـی و حرفـهای تحصیل میکننـد .در نهایت نیـز  3/5درصد نیز در مـدارس ویژه
تیزهوشـان مشـغول به تحصیل هسـتند( .نمودار شـماره )4

نوع مدرسه محل تحصیل (بر حسب درصد)
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تحلیل پرسشها

انتخاب بیشتر بچهها «فیلم ایرانی» است
در نخسـتين پرسـش از پاسـخدهندگان ايـن نظرسـنجي خواسـته شـد ،اعلام كننـد در ژانـر یـا گونه کـودک و نوجـوان فیلمهـای ایرانی را
بیشـتر تماشـا میکنند یـا آثـار خارجی؟
دادههـای بـه دسـت آمده از پاسـخها نشـان میدهـد؛ کودکان و نوجوانـان به فیلمهـای ایرانی بیش از آثـار خارجی عالقه دارند .امـا در فاصله
اندکـی از همیـن طیف فیلمهـای خارجی را ترجیـح میدهند.
بـه بیـان دقیقتـر  35/3درصـد بچههـا نسـبت به تماشـای آثـار ایرانی ابـراز عالقه کردهانـد که گر چـه فراوانی بیشـتری را دربـر میگیرد.
بـا ایـن حـال طرفـداران آثـار خارجـی هم کم نبـوده و بـا  31/4درصـد در ردیف بعدی قـرار دارند .امـا  27درصـد شـرکتکنندگان در میان
ایـن دو طیـف قـرار داشـته و بیـان کردهاند کـه برای آنهـا «فرقی نمیکند» فیلـم ایرانی تماشـا کنند یا آثـار خارجی .همچنیـن  6/3درصد
بـا انتخـاب گزینـه «تقریبـ ًا تماشـا نمیکنم» خود را تماشـاگر انـواع دیگر آثار سـینمایی و احتمـا ًال فیلمهای مربـوط به ردههای سـ ّنی دیگر
معرفـی کردهاند( .نمودار شـماره )5

 -1شما در زمینه کودک و نوجوان فیلمهای ایرانی را بیشتر تماشا میکنید یا خارجی؟
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دیدن فیلمهای ایرانی از شبکههای تلویزیونی در طول سال
در پرسـش دوم از شـركتكنندگان درخواسـت كرديـم بـه مـا بگوینـد جـدا از جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان ،در طـول سـال آثار
ایرانـی مـورد نظـر خـود را از چـه طریقـی تماشـا میکنند؟ که به پاسـخهای متنوعی دسـت یافتیـم .هر چند بیشـتر افراد این سـنجش  -که
تقریبـا یـک سـوم کل پاسـخدهندگان را شـامل میشـوند « -شـبکههای تلویزیـون» را معرفی کـرده و دو سـوم باقیمانده به مـوارد دیگری
همچـون سـینما ،شـبکه نمایـش خانگی ،دانلـود و تماشـای آنالین و کانالهـای ماهواره اشـاره کردند.
بـر اسـاس گزينههـاي انتخـاب شـده ،اکثریـت بچهها بـا فراوانـی  36/7درصد فیلمهـای مورد عالقه خـود را به غیـر از جشـنواره فیلمهای
کـودکان و نوجوانـان از طریـق «شـبکههای تلویزیـون» تماشـا میکننـد .در ادامـه  17/2درصـد آنهـا فیلمهای ویـژه کـودکان و نوجوانان
را در «سـالن سـینما» 15/2 ،درصـد «از طریـق خریـد در شـبکه نمایـش خانگـی» 14/9 ،درصد بـا «دانلود یا تماشـای آنالیـن» از اینترنت
و  7/6درصـد در «کانالهـای ماهـواره» تماشـا میکننـد 8/4 .درصـد هـم بـا انتخـاب گزینه «اصال تماشـا نمیکنـم» تاکید کردنـد که غیر
از جشـنواره پیگیـر تماشـای آثـار ایرانی سـینمای کودک و نوجوان نیسـتند( .نمودار شـماره )6

 -2به غیر از جشنواره ،در طول سال آثار ایرانی سینمای کودک و نوجوان را از چه طریقی تماشا میکنید؟
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تماشای فیلمهای خارجی؛ از تلویزیون و دانلود
بـا توجـه بـه اینکـه فیلمهـای خارجـی میتواننـد مخاطبان بسـیاری در سراسـر کشـور داشـته باشـند و چنان کـه میدانیـم این نـوع آثار از
مسـیرهای مختلف به دسـت کودکان و نوجوانان میرسـد ،در سـومین پرسـش این نظرسـنجی از شـرکتکنندگان پرسـیدیم؛ «آثار کودک
و نوجـوان سـینمای جهـان (فیلمهـای خارجـی) را بـه چـه نحـوی تماشـا میکنیـد؟» که پاسـخهای برگرفتـه از پرسشـنامه نشـان میدهد
کـه اکثـر بچههـا در وهلـه اول ایـن نوع آثـار را از تلویزیـون و در وهله بعـدی از طریق دانلـود و تماشـای آنالین دنبال میکنند .الزم اسـت
اشـاره کنیـم کـه یکـی از دالیـل اصلی ایـن رویکرد عـدم نمایش آثار خارجی در سـینماهای کشـور اسـت.
بـر ایـن اسـاس بیشـترین بخـش از شـرکتکنندگان در ایـن پایـش با  31درصـد فراوانـی فیلمهـای خارجـی را «در شـبکههای تلویزیون»
تماشـا میکننـد و در فاصلـه کمـی بـا ایـن گـروه 27/8 ،درصـد ایـن نوع آثـار را به واسـطه «دانلود و تماشـای آنالیـن» به دسـت میآورند.
در ردیـف بعـدی فراوانـی  15/1درصـد بـا «خریـد از شـبکه نمایـش خانگـی» 10/2 ،درصـد از «کانالهـای ماهـوارهای» و سـرانجام 9/6
درصـد بـا «خریـدن  DVDاز دسـتفروش» فیلمهـای خارجـی را تماشـا میکننـد .همچنیـن  6/4درصد اعلام کردند که فیلمهـای خارجی
ً
«اصلا تماشـا نمیکنـم» کـه نشـانه توجـه این گروه بـه آثـار ایرانی اسـت( .نمودار شـماره )7
را

 -3آثار کودک و نوجوان سینمای جهان (فیلمهای خارجی) را به چه نحوی تماشا میکنید؟
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در بین آثار ایرانی کدام قالب مورد عالقه کودکان
و نوجوانان است؟
همانگونـه کـه میدانیـم ،در فهرسـت تولیدات سـینمای کودک و نوجوان کشـور ما برخـی از گونههـا و قالبها (همچـون ابرقهرمانی ،علمی
تخیلـی و  )...کمتـر سـاخته شـده یـا بـه طـور کلی نادیـده گرفته شـدهاند .امـا در مقابل آثـار رئال ،کمـدی ،عروسـکی ،موزیـکال و تا حدی
انیمیشـن بیشـتر مـورد توجـه تولیدکننـدگان قـرار دارنـد .از همین رو پرسشـی را بـا کـودکان و نوجوانان مطرح کـرده و از آنها خواسـتیم تا
قالـب مـورد نظـر خـود را در میـان آثـار سـینمای ایـران معرفی کننـد .نتایـج حاصل از پاسـخها حاکی از آن اسـت کـه کـودکان و نوجوانان
در میـان فیلمهـای سـینمای ایـران بیـش از همـه بـه آثـار رئـال (واقعی) عالقهمنـد هسـتند و پس از ایـن قالب به آثـار انیمیشـن و کمدی
تمایـل دارند.
بـه بیـان دقیقتـر میتـوان گفـت؛ بیشـترین طیـف کـودکان و نوجوانـان بـا  25/1درصـد -کـه یـک چهـارم کل افـراد را در برمیگیـرد-
فیلمهـای «رئـال» یـا واقعـی را دوسـت دارنـد .در ادامه با فاصله بسـیار اندکی  24/8درصـد اعالم کردند که آثار «انیمیشـن» را میپسـندند
و بـاز هـم بـا فاصلـه اندکـی  23/4درصـد بیان کردند کـه فیلمهـای «کمـدی» را ترجیح میدهنـد .در ردیفهـای بعدی آثار «عروسـکی»
بـا  9/8درصـد فراوانـی 8 ،درصـد فیلمهـای «فانتـزی» یـا خیالپردازانـه 5/7 ،درصد آثار «موزیـکال» و در نهایـت  3/3درصـد فیلمهایی با
مضامیـن «ورزشـی» بیشـترین و کمترین طرفـدار را دارند( .نمودار شـماره )8

 -4در میان آثار ایرانی چه نوع قالبی را دوست دارید؟
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از میان آثار خارجی «انیمیشن» بیشترین طرفدار را دارد
همانگونـه کـه در تحلیـل پرسـشهای قبـل و مطالـب دیگـر بیـان شـد ،فیلمهـای خارجـی گـر چـه در سـینماهای ایـران نمایـش عمومی
ندارنـد ،امـا از طریـق تلویزیـون ،شـبکه خانگـی ،دانلود و حتـی ماهواره در دسـترس کـودکان و نوجوانان قرار دارنـد .با توجه به اینکه شـمار
زیـادی از میلیونهـا فـرد زیـر  18سـاله کشـور آثـار خارجـی را تماشـا میکننـد ،در پرسـش دیگـری از شـرکتکنندگان در این نظرسـنجی
خواسـته شـد تـا بگوینـد در میـان آثـار خارجـی چه نـوع قالبی را دوسـت دارنـد؟ الزم به یادآوری اسـت در سـینمای جهـان آثـار متنوعی را
میتـوان در ژانرهـای مختلـف از علمی/تخیلـی گرفتـه تا ورزشـی سـراغ گرفت.
پاسـخهای برگرفتـه از پرسشـنامه نشـان میدهـد کـه کـودکان و نوجوانـان ایرانی بیش از همـه قالبها و گونههـا به فیلمهای «انیمیشـن»
خارجـی عالقـه دارنـد یـا دسـت کـم آن را بهتـر میشناسـند .در ایـن باره تقریبـ ًا یک سـوم شـرکتکنندگان بر قالـب انیمیشـن تاکید کرده
و دو سـوم باقـی مانـده بـه  7گونه دیگر اشـاره کردند.
بـه عبـارت دقیقتـر؛  31/5درصـد کـودکان و نوجوانـان ایـن بررسـی عالقهمنـدی خـود را بـه «انیمیشـن» اعالم کردنـد و در ادامـه 15/3
درصـد بـه قالـب «رئـال» یـا واقعـی 13/2 ،درصد بـه «ابرقهرمانـی» 12/5 ،درصـد به فیلمهای «سـه بعـدی» 10/7 ،درصد بـه «فانتزی»،
 8/5درصـد بـه «کمـدی» 4/8 ،درصـد بـه آثـار «موزیـکال» و  3/4درصـد به فیلمهای «ورزشـی» اشـاره کردنـد( .نمودار شـماره )9

-5در میان آثار خارجی چه نوع قالبی را دوست دارید؟
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مخاطبان در طول سال «سه تا پنج» فیلم را در سالن
سینما تماشا کردهاند
گـر چـه در سـالهای دور بسـیاری از فیلمهـای ویـژه کودکان و نوجوانان در گیشـه سـینماها بسـیار موفق بودهانـد ،اما در طول بسـیاری از
سـالهای گذشـته  -بـه جـر چنـد مـورد خـاص -نـه اکران مناسـب و نه فـروش چندانی داشـتهاند .بـا این حال در یکی دو سـال گذشـته
وضعیـت اکـران فیلمهـای ایـن بخـش از مخاطبـان بهبـود یافتـه اسـت .در همیـن بـاره از بچههـا طی سـوالی پرسـیده شـد؛ در طول یک
سـال معمـو ًال چنـد فیلـم را در سـالن سـینما تماشـا میکننـد؟ کـه نتایـج به دسـت آمـده جـدا از آنکه نشـان میدهـد کـودکان و نوجوانان
حداقـل یـک و حداکثـر بیـش از  10فیلـم (بـه طـور میانگیـن  5فیلـم) را در سـینما تماشـا کردهاند که بـا توجه بـه اکران محـدود فیلمهای
مخصـوص آنهـا احتمـا ٌال برخی آثـار مربوط بـه بزرگسـاالن را نیز در برگرفته اسـت.
بـه بیـان دقیقتـر  25/2درصـد از افـراد ایـن جامعـه آمـاری در طـول یـک سـال «سـه تا پنـج بـار» فیلمهای مـورد نظـر خود را در سـالن
سـینما تماشـا کـرده و گروههـای دیگـر با فاصلـه اندکی از یک تا بیش از  10فیلم را در سـالن سـینما به تماشـا نشسـتهاند .در این خصوص
 23/2درصـد افـراد «یـک تـا دو بـار» 22/9 ،درصـد «بیـش از  10بـار» و  21/5درصـد «پنـج تا  10بـار» به سـینما رفتهانـد .همچنین 7/2
درصـد بیـان کردنـد که «هیچکـدام» از فیلمهـا را در سـینما تماشـا نکردهاند( .نمودار شـماره )10

 -6در طول سال چند فیلم را در سالن سینما تماشا میکنید؟
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فیلمنامه و قصه ضعیف؛ مشکل بزرگ سینمای کودک
و نوجوان
از کـودکان و نوجوانـان بـه عنـوان اصلیتریـن مخاطـب و مصرفکننـده در پرسشـی خواسـتیم تـا نظرشـان را  -بـا توجـه بـه گزینههـای
پیشـنهادی -دربـاره مهمتریـن ضعـف آثـار سـینمای کـودک و نوجوان بیـان کننـد .نتیجه حاصله ایـن واقعیت را نشـان میدهد کـه از نگاه
آنهـا مهمتریـن مشـکل سـینمای کـودک و نوجـوان «فیلمنامـه و قصههـای ضعیـف» اسـت .در وهلـه بعـدی پاسـخدهندگان به مشـکل
«کیفیـت فنـی پائین» اشـاره کردند.
دادههـای برگرفتـه از پاسـخها نشـان میدهـد کـه 32/3درصد افـراد این جامعه آمـاری «فیلمنامه و قصـه ضعیف» را ضعف عمده سـینمای
مخصـوص بـه خودشـان میداننـد .همچنین  23/4درصد «کیفیت فنی پائین» را مشـکل سـینمای کـودک و نوجوان در کشـور اعالم کردند
و در ادامـه  16/1درصـد افـراد «کمتوجهـی به شـادی و هیجـان» 12/6 ،درصـد «بازیگران ضعیف یا تکـراری» 8/4 ،درصـد «نبود قهرمان
واقعـی» و در آخـر  7/2درصد «نداشـتن فانتزی قوی» را ضعف این سـینما دانسـتند( .نمودار شـماره )11

 -7شما بزرگترین ضعف فیلمهای ایرانی سینمای کودک و نوجوان را در چه نکاتی میبینید؟
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تبلیغات اینترنتی دلیل توجه به فیلمهای خارجی است
نگاهـی بـه لـوازم التحریـر ،لباسهـای کـودکان و نوجوانـان یـا گنجـه فیلمهـای بچهها در هـر خانه و مـواردی از این دسـت بیانگـر توجه
ایـن گـروه سـنی و حتـی خانوادههـا بـه فیلمهای روز جهان اسـت کـه از مسـیرهای مختلف به دسـت کـودکان و نوجوانان ایرانی میرسـد.
بـرای آنکـه دریابیـم دلیـل عالقـه و توجـه بچهها بـه فیلمهـای خارجی چیسـت؟ از آنهـا در همین باره پرسـیدیم.
مجمـوع پاسـخهای بـه دسـت آمـده از ایـن پرسـش حکایـت از آن دارد که بزرگتریـن دلیل دنبـال کردن فیلمهـای خارجی توسـط کودکان
و نوجوانـان «تبلیغـات اینترنتـی» اسـت .در کنـار ایـن ،بخش زیـادی از بچهها بـه «توصیه دوسـتان» فیلمهـای خارجی را دنبـال میکنند.
در توضیـح دقیقتـر میتـوان بیـان کـرد؛  33/4درصـد افـراد «تبلیغات اینترنتـی» را دلیل دنبـال کردن آثـار خارجی بیان کردنـد و با فاصله
کمـی  24/6درصـد «توصیـه دوسـتان» را دلیل ایـن امر برشـمردند .اما  9/1درصـد شرکتکنندگان«اطالعرسـانی در کانالهـای ماهواره»،
 7/4درصـد «رایـگان بـودن دانلـود» 7/3 ،درصـد «اصـرار خانـواده» 6/3 ،درصد «سـرعت ارائـه در شـبکه خانگـی» و  2/1درصد «عرضه
توسـط دستفروشـان» را دالیـل دنبـال کـردن فیلمهـای خارجـی بیان کردنـد .در این بـاره  9/8درصد نیز اعلام کردند آثـار خارجی را اصال
دنبـال نمیکنند( .نمودار شـماره )12

 -8در صورتی که فیلمهای خارجی را دنبال میکنید ،دلیل آن کدام است؟
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به نیازهای کودکان و نوجوانان در سینمای ایران
کم توجهی میشود
دربـاره توجـه یـا کـم توجهـی بـه نیازهـای کـودکان و نوجوانـان در ایـن حـوزه بحـث و نظرهـای متعـددی وجـود دارد .در ایـن بررسـی از
مخاطبـان اصلـی ایـن نـوع سـینما نظرشـان را جویـا شـدیم .در پرسـش نهم این نظرسـنجی آمـده بود« :بـه نظر شـما در زمینـه فیلمهای
کـودک و نوجـوان در ایـران بـه نیازهـای این قشـر تـا چه اندازه توجه میشـود؟» در پاسـخ به این پرسـش نظراتی به دسـت آمد که نشـان
میدهـد بیشـتر بچههـا معتقدنـد نیازهـا ،مسـائل و عالیـق آنهـا در سـینمای کودک و نوجـوان «تا حـدودی» توجه شـده یـا «خیلی کم»
مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
بنابـر دادههـای برگرفتـه از پاسـخها؛  40/8درصـد افـراد بر این عقیـده بودند که به نیازهایشـان در سـینمای کودک و نوجـوان «تا حدودی»
توجـه شـده اسـت .همچنیـن در نظراتـی بسـیار نزدیـک که  40/6درصد را شـامل میشـود بیان شـد کـه به ایـن نیازها «خیلی کـم» توجه
صـورت گرفتـه و تنهـا  18/6درصـد تاکیـد کردنـد به نیازهـای بچهها «خیلی زیاد» اهمیت داده شـده اسـت( .نمودار شـماره )13

 -9به نظر شما در زمینه فیلمهای کودک و نوجوان در ایران به نیازهای این قشر تا چه اندازه توجه میشود؟
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مهمترین نیازهای سینمای کودک و نوجوان؛ از فضای شـاد
تا داستانهای جذاب
در ادامـه پرسـش قبلـی دربـاره توجـه به نیازهای سـینمای کودک و نوجـوان از نگاه بچهها ،طی پرسشـی دیگر از شـرکتکنندگان خواسـته
شـد تـا بـه مهمتریـن نیازهـای این گونـه از فیلمها اشـاره کننـد و در این بـاره گزینههای متعـددی پیش روی آنها گذاشـته شـد .دادههای
برگرفتـه از جوابهـا نشـان میدهـد افـراد ایـن جامعـه آمـاری بـه طـور قطع یـک نیـاز مشـخص را معرفـی نکردهاند و بـه مـوارد مختلف
اشـاره داشـتهاند .بـا ایـن حـال بیشـترین فراوانی مربـوط به گزینـه «فضای شـاد و مفرح» بوده کـه تقریب ًا یـک چهارم کل شـرکتکنندگان
را در بـر میگیرد.
بـه بیـان دقیقتـر در باالتریـن فراوانـی 27/9 ،درصـد از افـراد ایـن جامعه آمـاری اهمیت دادن بـه «فضای شـاد و مفـرح» را مهمترین نیاز
سـینمای کـودک و نوجـوان اعلام کردند .در ادامه  19/9درصد «داسـتانهای جـذاب و بیادماندنی» را مورد اهمیت قـرار داده و  15/1درصد
نیـز «قهرمـان سـازی» را نیاز اساسـی سـینمای کـودک و نوجوان دانسـتند .همچنین  14درصـد به «ارائـه الگوهای موفـق» 9/6 ،درصد به
«اقتبـاس از قصههـای کهـن ایرانـی» 8/7 ،درصـد بـه «اسـتفاده از بازیگـران قویتـر» و در نهایـت  4/7درصـد بـه «اسـتفاده از قصههای
دینـی» اشـاره کردند( .نمودار شـماره )14

 -10شما به عنوان مخاطب اصلی ،چه نیازهایی در سینمای کودک و نوجوان میبینید؟
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رضایت نسبی کودکان و نوجوانان از اکران آثار مربوط
به خودشان
امـروزه میلیونهـا کـودک و نوجـوان بـه عنـوان تماشـاگر بالقـوه آثار سـینمایی شـناخته میشـوند ،اما برخـی از کارشناسـان معتقدنـد توجه
کافـی بـه اکـران ایـن نـوع آثار از سـوی سـینماداران صـورت نمیگیـرد ،هر چنـد مسـئوالن معتقدند در سـالهای اخیـر این موضـوع مورد
توجـه بـوده اسـت .در این شـرایط از شـرکتکنندگان در نظرسـنجی خواسـتیم تا نظرشـان را درباره وضعیت اکـران فیلمهای ویـژه کودکان
و نوجوانـان بیـان کننـد .نتایـج حاصلـه از پاسـخها حاکـی اسـت که به نظـر کـودکان و نوجوانان اکـران این نوع آثـار به طور کلـی «خوب»
بوده اسـت.
بـر اسـاس دادهـای برگرفتـه از ایـن پرسـش ،در بیشـترین فراوانـی بـا  32/8درصد ،بچههـا وضعیت اکـران فیلمهـای کـودکان و نوجوانان
را «متوسـط» بیـان کردهانـد .امـا برآینـد کلـی در طیـف خـوب و ضعیـف ،نشـان می دهـد وضعیت «خـوب» برتـری دارد و بـا  23/7درصد
فراوانـی طیـف باالتـری را بـه خـود اختصـاص داده و حتـی  12/5درصد اکـران فیلمهای کـودکان و نوجوانـان را «عالی» بیـان کردهاند .در
سـویه مقابـل  23/6درصـد افـراد ایـن وضعیـت را «ضعیـف» و  7/5درصد نیز «نامناسـب» اعلام کردند( .نمودار شـماره )15

 -۱۱به نظرتان وضعیت اکران فیلمهای ویژه کودکان و نوجوانان در سینماها چگونه است؟
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تماشای فیلم؛ نخستین اولویت برای پرکردن «اوقات فراغت»
بـرای آن کـه بدانیـم کـودکان و نوجوانـان دوسـت دارنـد اوقات فراغـت خود را چگونه سـپری کنند پرسشـی با ایـن مضمون که «بیشـتر تمایل
داریـد اوقـات فراغـت خـود را در چـه زمینـهای صـرف کنید؟» طرح شـد و چند گزینـه مرتبط پیـش روی آنها قـرار گرفت .نتایج حاصله نشـان
دهنـده آن اسـت کـه اکثـر بچههـا تمایـل دارنـد اوقات فراغـت خود را بـرای تماشـای فیلمهای مـورد عالقه خود صـرف کنند.
بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از ایـن سـنجش؛ در بیشـترین طیف افـراد این جامعه آمـاری با  34/4درصـد ،تمایـل دارند اوقات فراغـت خود را
صـرف «تماشـای فیلـم» کننـد .در ردیـف بعـدی  24/8درصد دوسـت دارند ایـن اوقات را صـرف «مطالعه کتـاب و مجله» کـرده و  19/8درصد
آنهـا تمایـل دارنـد صـرف «دیـدن تلویزیون» کننـد .همچنین 10/7درصد گزینه «تماشـای تئاتر» 6/8 ،درصد گزینه «سـرگرم شـدن با گوشـی
و وبگـردی» و  3/4درصـد هـم گزینه «بـازی کامپیوتـری» را انتخاب کردند( .نمودار شـماره )18

-۱۲معموال ً به چه دلیل یک فیلم را از میان آثار اکران شده برای تماشا انتخاب میکنید؟
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بچهها ترجیح میدهند با پول خود بلیت سینما بخرند
تا شیرینی و ساندویچ
در یکـی از پرسـشهای ایـن نظرسـنجی از کـودکان و نوجوانـان سـوال کردیـم؛ «اگـر  15هزار تومان پول داشـته باشـید ،ترجیـح میدهید
آن را در چـه زمینـهای اسـتفاده کنیـد؟» ایـن پرسـش بدیـن جهـت طـرح شـد تـا بدانیـم بچهها تا چـه حـد و انـدازهای حاضرنـد از دارایی
خـود بـرای خریـد بلیـت سـینما یـا سـایر اقلام فرهنگی هزینـه کنند؟ در ایـن باره  6گزینه پیشـنهاد شـد تا یکـی را انتخاب کننـد و پس از
بررسـی پاسـخها مشـخص شـد که اکثـر شـرکتکنندگان ترجیـح میدهند پول خـود را صرف «خریـد بلیت سـینما» کننـد و کمترین آنها
بـه «خریـد مـواد غذایی» مثل سـاندویچ و شـیرینی تمایـل دارند.
بـر اسـاس پاسـخهای برآمـده از نظـرات میتـوان نتیجـه گرفت؛  38/3درصـد یعنی بیش از یک سـوم افراد ایـن جامعه آمـاری تمایل دارند
دارایـی  15هـزار تومانـی خـود را صـرف «خرید بلیـت» کننـد .در فراوانی رتبه بعـدی  22/8درصد افـراد ترجیح میدهند پول خـود را صرف
«خریـد بسـته اینترنتـی»  -و احتمـا ًال تماشـای فیلـم از ایـن طریق  -کننـد .همچنیـن 12/3درصد به «بـازی کامپیوتـری» 10/2 ،درصد به
«خریـد  8/5 ،»DVDدرصـد بـه «خریـد سـاندویچ و آبمیوه» و  8درصد به «خرید شـکالت و شـیرینی» اشـاره کردند( .نمودار شـماره )17

 -۱۳اگر  15هزار تومان پول داشته باشید ،ترجیح میدهید آن را در چه زمینهای استفاده کنید؟
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تماشای فیلم؛ نخستین اولویت برای پرکردن «اوقات فراغت»
بـرای آن کـه بدانیـم کـودکان و نوجوانـان دوسـت دارنـد اوقـات فراغـت خـود را چگونه سـپری کنند پرسشـی با ایـن مضمون که «بیشـتر
تمایـل داریـد اوقـات فراغـت خـود را در چـه زمینـهای صـرف کنیـد؟» طرح شـد و چند گزینـه مرتبط پیـش روی آنهـا قرار گرفـت .نتایج
حاصلـه نشـان دهنـده آن اسـت کـه اکثـر بچهها تمایل دارنـد اوقات فراغت خـود را برای تماشـای فیلمهای مـورد عالقه خود صـرف کنند.
بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از این سـنجش؛ در بیشـترین اکثریت افراد ایـن جامعه آماری بـا  34/4درصد تمایل دارند اوقـات فراغت خود
را صـرف «تماشـای فیلـم» کننـد .در ردیـف بعـدی  24/8درصد دوسـت دارنـد این اوقـات را صرف «مطالعه کتـاب و مجله» کـرده و 19/8
درصـد آنهـا تمایـل دارنـد صـرف «دیدن تلویزیـون» کننـد .همچنیـن 10/7درصد گزینـه «تماشـای تئاتـر» 6/8 ،درصد گزینه «سـرگرم
شـدن بـا گوشـی و وبگـردی» و  3/4درصد هـم گزینه «بـازی کامپیوتری» را انتخـاب کردند( .نمودار شـماره )18

-۱۴بیشتر تمایل دارید اوقات فراغت خود را در چه زمینهای صرف کنید؟

نمودار شماره ۱۸
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تمایل بیشتر کودکان و نوجوانان تماشای فیلم به همراه
«خانواده» است
در آخرین پرسـش از کودکان و نوجوانان شـرکتکننده در این نظرسـنجی خواسـته شـد بیان کنند در هنگام تماشـای فیلم دوسـت دارند در
کنـار چـه کسـانی باشـند؟ اطالعات به دسـت آمده نشـان داد کـه اکثر آنها تمایـل دارند در کنـار اعضای خانواده به تماشـای فیلـم بپردازند.
بـه نظـر میرسـد ایـن رویکرد دلیـل کافی برای فـروش باالی آثاری باشـد که بـرای کودکان و نوجوانان سـاخته میشـوند.
بـر اسـاس پاسـخهای بـه دسـت آمـده  36درصـد  -یـا بـه تعبیـری بیـش از یـک سـوم -افـراد ایـن جامعه آمـاری دوسـت دارنـد در کنار
«اعضـای خانـواده» بـه تماشـای فیلمهـای مـورد عالقـه خود بنشـینند .همچنیـن در رتبه بعـدی با اندکـی فاصله بـه لحـاظ فراوانی 30/8
درصـد اعلام کردنـد ترجیـح میدهنـد فیلمهـای سـینمایی را بـا «دوسـتان» خـود تماشـا کننـد .در ادامـه نیـز  14درصـد بیـان کردند که
دوسـت دارنـد «بـه تنهایـی» 11/2 ،درصـد گفتنـد بـا «همشـاگردیها» و  8درصد نیـز تاکید کردند بـا «بچههـای فامیل» تمایـل دارند به
تماشـای فیلم مشـغول شـوند( .نمودار شـماره )19

 -۱۵در هنگام تماشای فیلم دوست دارید در کنار چه کسانی باشید؟

نمودار شماره ۱۹
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جمع بندی

اطالعات جالب از سلیقه و نظرات کودکان و نوجوانان
درباره سینمای خودشان
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 این نظرسـنجی بـا موضوع «محتـوای فیلمهای ژانـر کودک و
نوجـوان از نـگاه بچههـا» در طـول همیـن مـدت شـکل اجرایی به خود گرفته اسـت .گسـتره
جغرافيايـي ایـن سـنجش میدانـی مرکـز جشـنواره در اصفهـان و  33شـهر برگزارکننـده بوده
اسـت .افـراد جامعـه آمـاري  1043نفر کـودک و نوجـوان از شـهرها و اسـتانهای مختلفاند.
دادههـاي گـردآوري شـده در ايـن نظرسـنجي حـاوي اطالعـات و مطالـب تازهاي اسـت و در
مجمـوع گزارشـی پیرامـون ذائقه و سـلیقه بچههـا درباره سـینمای کودک و نوجـوان ،راههای
تماشـا و پیگیـری آثـار ایرانـی و خارجـی ،مشـکالت و نیازهای سـینمای کـودک و نوجوان از
نظـر آنهـا ،نحـوه هزینهکـرد بـرای خریـد بلیـت و مسـائلی از ایـن دسـت را در اختیار شـما
قـرار میدهد.
الزم اسـت اشـاره کنیـم کـه بیشـتر از نیمـی از افراد جامعـه آماری ایـن نظرسـنجی «دختر»
هسـتند .اکثـر افـراد بـه لحـاظ سـ ّنی « 13تـا  15سـاله» انـد و از نظـر تحصیلی بیشـتر آنها
در مقطـع «متوسـطه دوره اول» تحصیـل میکننـد و اکثـر آنهـا دانشآموز مـدارس «هیات
امنایـی» یـا «دولتی»اند.
بـر اسـاس ایـن سـنجش؛ کـودکان و نوجوانـان «آثـار ایرانـی» را بیـش از فیلمهـای خارجی
میپسـندند .در طـول سـال بـه غیـر از جشـنواره فیلمهـای ایرانـی و حتـی خارجـی مـورد
نظرشـان را معمـو ًال از «شـبکههای تلویزیـون» تماشـا میکننـد .آنهـا اعالم کردهانـد که در
میـان آثـار ایرانـی فیلمهای قالب «رئـال» و در بین آثار خارجی «انیمیشـن» را دوسـت دارند.
بیشـتر آنهـا بیـان کردنـد کـه در طـول سـال معمـو ًال « 3تا  5بـار» به سـینما میرونـد و از
نـگاه آنهـا بزرگترین مشـکل سـینمای کـودک و نوجـوان «فیلمنامه و قصه ضعیف» اسـت.
در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر اینکـه اگـر فیلـم خارجـی تماشـا میکننـد دلیلش چیسـت؟
بـه «تبلیغـات اینترنتـی» اشـاره کردنـد .طـی پرسشـی دیگـر تاکیـد کردنـد کـه بـه نیازهای
کـودکان و نوجوانـان در سـینمای ایـران «تـا حـدودی» توجه میشـود و در ادامه بـه نیازهای
سـینمای کـودک و نوجـوان اشـاره کردند کـه مهمتریـن آنها ایجـاد «فضای شـاد و مفرح»
اسـت .شـرکتکنندگان در ایـن سـنجش وضعیـت اکـران فیلمهای ویـژه خود را در سـینماها
«متوسـط» دانسـتند و دلیـل انتخـاب یک فیلم از میـان آثار موجود روی پـرده را «جدید بودن
موضـوع فیلـم» بیـان کردنـد .وقتی از آنها پرسـیده شـد؛ اگـر  15هزار تومان داشـته باشـند
آن را در چـه بخشـی هزینـه میکننـد؟ در بیشـترین فراوانـی بـه «خریدن بلیت سـینما» و در
کمتریـن فراوانـی بـر «خریدن سـاندویچ و شـیرینی» تاکید کردنـد .در پرسـشهای بعدی نیز
اعلام کردنـد دوسـت دارنـد اوقـات فراغـت خـود را صرف «تماشـای فیلـم» کننـد و ترجیح
میدهنـد «بـه همـراه خانـواده» بـه تماشـای فیلمهای مـورد عالقـه بپردازند.
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سوال 1

فیلمهای ایرانی

فیلمهای خارجی

فرقی نمیکند

تقریبا تماشا نمیکنم

فراوانی

۳۶۸

۳۲۷

۲۸۲

۶۶

درصد

۳۵/۳

۳۱/۴

۲۷

۶/۳

سوال 2

در سینما

از تلویزیون

از شبکه نمایش خانکی دانلود و آنالین

کانالهای ماهواره

اصال تماشا نمیکنم

فراوانی

۱۷۹

۳۸۳

۱۵۹

۱۵۵

۷۹

۸۸

درصد

۱۷/۲

۳۶/۷

۱۵/۲

۱۴/۹

۷/۶

۸/۴

سوال 3

در تلویزیون

خریدن DVD

نمایش خانگی

دانلود و آنالین

کانالهای ماهواره

اصال تماشا نمیکنم

فراوانی

۳۲۳

۱۰۰

۱۵۷

۲۹۰

۱۰۶

۶۷

درصد

۳۱

۹/۶

۱۵/۱

۲۷/۸

۱۰/۲

۶/۴

سوال 4

رئال (واقعی)

انیمیشن

عروسکی

فانتزی

ورزشی

کمدی

فراوانی

۲۶۲

۲۵۹

۱۰۲

۸۳

۳۴

۲۴۴

درصد

۲۵/۱

۲۴/۸

۹/۸

۸

۳/۳

۲۳/۴

سوال ۴

موزیکال

فراوانی

۵۹

درصد

۵/۷

سوال ۵

رئال (واقعی)

انیمیشن

سه بعدی

فانتزی

ورزشی

کمدی

فراوانی

۱۶۰

۳۲۹

۱۳۰

۱۱۲

۳۵

۸۹

درصد

۱۵/۳

۳۱/۵

۱۲/۵

۱۰/۷

۳/۴

۸/۵

سوال ۵

موزیکال

ابرقهرمانی

فراوانی

۵۰

۱۳۸

درصد

۴/۸

۱۳/۲

سوال ۶

یک تا دو بار

سه تا پنج بار

پنج تا  ۱۰بار

بیش از ده بار

هیچکدام

فراوانی

۲۴۲

۲۶۳

۲۲۴

۲۳۹

۷۵

درصد

۲۳/۲

۲۵/۲

۲۱/۵

۲۲/۹

۷/۲

سوال ۷

فیلمنامه

کیفیت فنی پایین

بازیگران ضعیف

نداشتن فانتزی قوی

نبود قهرمانی واقعی

کم توجهی به شادی

فراوانی

۳۳۷

۲۴۴

۱۳۱

۷۵

۸۸

۱۶۸

درصد

۳۲/۳

۲۳/۴

۱۲/۶

۷/۲

۸/۴

۱۶/۱

سوال ۸

توصیه دوستان

اصرار خانواده

تبلیغات اینترنتی

اطالعرسانی در ماهواره عرضه دستفروشان

شبکه خانگی

فراوانی

۲۵۷

۷۶

۳۴۸

۹۵

۲۲

۶۶

درصد

۲۴/۶

۷/۳

۳۳/۴

۹/۱

۲/۱

۶/۳

سوال ۸

دانلود رایگان

اصال دنبال نمیکنم

فراوانی

۷۷

۱۰۲

درصد

۷/۴

۹/۸

سوال ۹

خیلی زیاد

خیلی کم

تا حدودی

فراوانی

۱۹۴

۴۲۳

۴۲۶

درصد

۱۸/۶

۴۰/۶

۴۰/۸

سوال ۱۰

فضای شاد

قهرمانسازی

ارایه الگوی موفق

استفاده از قصه دینی

داستان جذاب

اقتباس از
قصههای ایرانی

فراوانی

۲۹۱

۱۵۸

۱۴۶

۴۹

۲۰۸

۱۰۰

درصد

۲۷/۹

۱۵/۱

۱۴

۴/۷

۱۹/۹

۹/۶

سوال ۱۰

بازیگران قویتر

فراوانی

۹۱

درصد

۸/۷
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سوال ۱۱

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامناسب

فراوانی

۱۳۰

۲۴۷

۳۴۲

۲۴۶

۷۸

درصد

۱۲/۵

۲۳/۷

۳۲/۸

۲۳/۶

۷/۵

سوال ۱۲

تبلیغات مناسب

اسامی بازیگران

توصیه دوستان

اصرار خانواده

جدید بودن موضوع

فراوانی

۲۱۲

۲۴۰

۲۳۱

۳۶

۳۲۴

درصد

۲۰/۳

۲۳

۲۲/۱

۳/۵

۳۱/۱

سوال ۱۳

خریدن شکالت

ساندویچ و آبمیوه

بلیت سینما

بازی کامپیوتری

خریدن DVD

بسته اینترنتی

فراوانی

۸۳

۸۹

۳۹۹

۱۲۸

۱۰۶

۲۳۸

درصد

۸

۸/۵

۳۸/۳

۱۲/۳

۱۰/۲

۲۲/۸

سوال ۱۴

تماشای فیلم

مطالعه کتاب

دیدن تلویزیون

تماشای تاتر

بازی کامپیوتری

وبگردی

فراوانی

۳۵۹

۲۵۹

۲۰۷

۱۱۲

۳۵

۷۱

درصد

۳۴/۴

۲۴/۸

۱۹/۸

۱۰//۷

۳/۴

۶/۸

سوال ۱۵

دوستان

همشاگردیها

خانواده

بچههای فامیل

به تنهایی

فراوانی

۳۲۱

۱۱۷

۳۷۶

۸۳

۱۴۶

درصد

۳۰/۸

۱۱/۲

۳۶

۸

۱۴

جنسیت

دختر

پسر

فراوانی

۵۵۴

۴۸۹

درصد

۴۶/۹

۵۳/۱

وضعیت
تحصیلی

ابتدایی دوره اول ابتدایی دوره دوم

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

دیپلم

فراوانی

۱۷۵

۲۳۶

۳۳۰

۱۹۵

۱۰۷

درصد

۱۶/۸

۲۲/۶

۳۱/۶

۱۸/۷

۱۰/۳

وضعیت سنی

 7تا  ۹سال

 ۱۰تا  ۱۲سال

 ۱۳تا  ۱۵سال

 ۱۶تا  ۱۸سال

فراوانی

۱۶۹

۲۳۹

۴۰۹

۲۲۶

درصد

۱۶/۲

۲۲/۹

۳۹/۲

۲۱/۷

مدرسه

دولتی

هیات امنایی

نمونه مردمی

غیر انتفاعی

تیزهوشان

هنرستان

فراوانی

۳۳۴

۳۷۳

۷۶

۱۸۲

۳۶

۴۲

درصد

۳۲

۳۵/۸

۷/۳

۱۷/۴

۳/۵

۴
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نظرات و پیشنهادات
مطالبـی کـه مالحظـه میکنیـد ،نظرات ،پیشـنهادات و انتقاداتی اسـت که شـرکتکنندگان پس از پاسـخ به سـوالهای نظرسـنجی
«محتـوای فیلمهـای ژانـر کـودک و نوجـوان از نگاه بچههـا » 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.
لطفا آثار شادتر تولید شود 22( .مورد)
تولید فیلمهای کودک باکیفیت و بیشتر شود 17( .مورد)
فیلمهای پرهیجان بسازید 13( .مورد)
طرحها و موضوعات جدید در فیلمها ارائه شود 11( .مورد)
اکران فیلمهای کودک در طول سال انجام شود 11( .مورد)
از تکنولوژی روز استفاده کنید و از فیلمهای خارجی در زمینه فناوری الگو بگیرید10( .مورد)
بودجه و حمایت بیشتری از سینمای کودک و نوجوان انجام گیرد 8( .مورد)
فیلمهای آموزنده ساخته شود 7( .مورد)
از شخصیتها و بازیگران نوجوان در فیلمها استفاده کنید 6( .مورد)
قیمت بلیت را برای بچهها کاهش دهید 5( .مورد)
رده سنی فیلمها باید مشخص شود 4( .مورد)
از آثار انیمیشن حمایت کنید 4( .مورد)
برای فیلمهای کودکان و نوجوانان تبلیغات گسترده انجام دهید3( .مورد)
از شخصیتهای ایرانی فیلم بسازید 3( .مورد)
جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهرستانها باشکوهتر برگزار شود 3( .مورد)
به سینمای نوجوانان اهمیت بیشتری بدهید 3( .مورد)
آثار رئال بیشتر شود 3( .مورد)
لطفا سینماهای مخصوص کودکان راهاندازی کنید یا بسازید 3( .مورد)
از حضور جشنواره در شهرستانها حمایت کنید 2( .مورد)
سینمای سه بعدی بیشتر شود ۲( .مورد)
باید از مسائل روز و چالشهای کودک و نوجوان فیلم ساخته شود 2( .مورد)
جشنواره در فصل مدارس برگزار شود تا راحتتر شرکت کنیم 2( .مورد)
کاری کنید تا استقبال مردم از سینما در شهرستانها بیشتر شود1( .مورد)
فیلمهای کودک در تلویزیون معرفی شوند1( .مورد)
بهتر است بازیگران در سالن نمایش حضور داشته باشند ۱( .مورد)
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