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مقدمه

مخاطب ارجمند و خواننده گرامی؛
آنچـه پيـش روي شماسـت ،حاصـل تلاش و فعاليـت گـروه پژوهشـي -نظرسـنجي بـا موضـوع «سـومین
المپیـاد فيلمسـازی نوجوانـان» اسـت كـه در کنـار «سـی و دومین جشـنواره بینالمللـی فیلمهای کـودکان و
نوجوانـان -اصفهـان» برگزار شـد.
جشـنواره بیـن المللـی فیلمهای کـودکان و نوجوانان رويدادي اسـت كـه از  28مرداد الي  4شـهریور  1398در
اصفهـان و سراسـر کشـور زیـر نظـر بنیـاد سـینمایی فارابی برگزار شـد .یکـی از بخشهـای مهم ایـن دوره از
جشـنواره «المپیـاد فيلمسـازی نوجوانان» بـود که دو روز جلوتر یعنـی  26مرداد در حوزه هنـری مرکز اصفهان
آغـاز و در  30مـرداد  1398پایـان یافـت .در ايـن مقطـع زمانـي تعـداد  63نفـر از نوجوانـان سراسـر کشـور در
المپیـاد شـرکت داشـتند .اجـرای المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان بـا کمک انجمـن سـینمای جوانان ایـران نهاد
وابسـته به سـازمان سـینمایی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی صـورت گرفت.
از آنجـا كـه يكـي از از راههـاي اصلـي مطالعـات ميدانـي در خصـوص هـر رويـدادي سـنجش افـكار عمومي
بـه شـمار ميآيـد ،بنیـاد سـینمایی فارابـی -بـه عنـوان برگزارکننـده جشـنواره  -بـر آن شـد تا با اجـرای يك
سـنجش دقيـق و اختصاصـی دسـتاوردهاي سـومین المپیـاد فيلمسـازی نوجوانان را مورد بررسـي قـرار داده و
نتايـج حاصـل از ايـن سـنجش را در اختيار مديران جشـنواره بینالمللـی فیلمهای کـودکان و نوجوانان ،انجمن
سـینمای جوانـان ایران ،سـازمان سـينمايي و نيز كارشناسـان ،محققـان و پژوهشـگران بگذارد.
نظرسـنجي پيـش رو ،بـا بهرهگيـري از  4پرسـشگر كارآزمـوده و باتجربـه در مجموعـه حـوزه هنـری مرکـز
اصفهـان انجـام شـده اسـت .در ايـن پايش گـروه پرسشـگران در مقاطـع مختلف و روزهـاي برگـزاري المپیاد
حضـور يافتـه و بـه شـيوه مصاحبـه پاسـخهاي مورد نظـر پرسشـنامه را جمعآوري كـرده اند .پرسـشهاي اين
سـنجش شـامل  15سـوال موضوعـي 4 ،پرسـش دربـاره ويژگـي پاسـخدهندگان و یـک بخش شـامل نظرات
و پيشـنهادات احتمالي اسـت.
فراوانـي تعـداد شـرکتکنندگان المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان  63بود که پرسشـنامه در اختیار همـه آنها قرار
گرفـت و در نهايـت  61برگـه پرسشـنامه مفيـد جمـعآوری شـده و در اختيـار تحليلگـران گـروه قـرار گرفت.
آناليـز دادههـا نيـز بـه دو روش شـمارش دسـتي و نیـز بهرهگيـري از نرمافزار  SPSSانجام شـده و بـه همراه
نظـرات و پيشـنهادات تشـريحي ارائـه شـده اسـت .در ادامه نیز بخش سـواالت تشـریحی توسـط دکتـر «داود
ضامنـی» بررسـی و تحلیـل دادههای مربـوط به آن آمده 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 خصـوص کيفيـت برگـزاري ،شـيوههاي اجرايـي ،كيفيـت
بخشهـا ،مقايسـه بـا دورههـاي پيشـين ،اطلاع رسـاني در جشـنواره امسـال و مسـائلي از ايـن دسـت را در
اختيـار مـا 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

مدیر نظرسنجی سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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درباره المپیاد

جدول اطالعات کلی سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان
زمان برگزاری

 26الی  30مرداد 1398

آثار متقاضی در بخش فیلم

 229اثر

آثار متقاضی در بخش ایده و فیلمنامه

 307اثر

آثار پذیرفته شده بخش فیلم

 16اثر

آثار پذیرفته شده بخش ایده و فیلمنامه

 40اثر

تعداد شرکت کنندگان دختر

 33نفر

تعداد شرکت کنندگان پسر

 30نفر

تعداد اساتید

 8نفر

فیلمهای نمایش داده شده بخش جنبی

 26اثر

درباره المپیاد

«المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان» رویـدادی اسـت كـه در کنـار «جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان» برگـزار میشـود و
سـابقه آن بـه سـال  1394بازمیگـردد .دوره نخسـت آن همزمـان بـا بیسـت و نهمیـن جشـنواره بینالمللی فیلمهـای کـودکان و نوجوانان
در تاریـخ  3الـی  8مهـر در همـدان و دوره دوم نیـز از  8الی  14شـهریور  1397در اصفهان و همزمان با سـی و یکمین جشـنواره بینالمللی
فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان برگزار شـد.
امسـال سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان از  28مـرداد الی  4شـهریور در اسـتان اصفهان برگزار شـد ،اما
مسـئوالن برگـزاری جشـنواره ،بـرای اجـرای بهتر بخـش المپیاد فیلمسـازی نوجوانان ،ایـن بخـش را دو روز زودتر یعنی در  26مـرداد کلید
زدنـد کـه بعـد از  4روز فعالیـت در  30مـرداد به کار خـود خاتمه داد.
دبیـر سـی و دومیـن جشـنواره بینالمللـی فیلم های کـودکان و نوجوانان؛ علیرضـا تابش و مدیر سـومین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان؛ حبیب
ایلبیگـی بـود .الزم بـه ذکـر اسـت؛ اجـرای بخـش ویـژه المپیاد فیلمسـازی نوجوانـان با کمـک انجمن سـینمای جوانـان ایران وابسـته به
سـازمان سـینمایی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی صورت گرفت.

شرکت کنندگان

ایـن دوره از المپیـاد بـه دو بخـش اصلـی؛ فیلـم و ایـده تقسـیم میشـد .البتـه رویکـرد اصلـی المپیـاد بر محـور پـرورش طرح و ایـده برای
فیلمنامـه متمرکـز بـود .بـر همیـن اسـاس پـس از انتشـار فراخـوان شـرکت در سـومین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان مجموعـ ًا  536اثر به
دبیرخانـه المپیـاد رسـید کـه شـامل  307ایـده یـا فیلمنامـه و  229فیلم میشـد .شـورای برنامهریـزی محتوایـی و هیات انتخاب (مشـتمل
بر سـعید پوراسـماعیلی ،حسـین شـیخ االسلامی ،داود ضامنی ،سـهیال عسـکری ،محمدرضا کریمی صارمی و وحید گلسـتان) از میان آثار
رسـیده  16فیلـم و  40ایـده یـا فیلمنامـه را بـرای شـرکت در المپیاد سـوم انتخـاب کردند .شـرکت کنندگان نوجـوان شـامل  25دختر و 30
پسـر در سـنین  ۱۲تـا  ۱۶سـاله (متولدیـن سـالهای  ۱۳۸۲تـا  )۱۳۸۶شـرکت داشـتند 8 .نوجوان نیـز از دورههای گذشـته میهمـان المپیاد
بودند.

اساتید

از آنجـا کـه برگزارکننـدگان تصمیـم گرفتـه بودنـد شـیوه اجرایـی المپیـاد را بـه سـمت و سـوی آموزش سـوق دهنـد 8 ،تن از سـینماگران
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باتجربـه را بـرای تدریـس در کالسهـای آموزشـی المپیـاد دعوت به همکاری کردند .این اسـاتید شـامل ابوالفضـل جلیلی ،ایرج طهماسـب ،پوران
درخشـنده ،عبـداهلل علیمـراد ،وحیـد نیکخـواه آزاد ،علـی اکبـر قاضـی نظـام ،مرضیـه برومنـد و کامبوزیا پرتوی میشـدند .اسـاتید دعوت شـده در
طـول چهـار روز مجموعـ ًا  10سـاعت آموزش فشـرده برگـزار کردند.

شهرهای شرکت کننده

بـا توجـه بـه اینکـه دفاتر انجمن سـینمای جوانان ایران در سراسـر کشـور ،وظیفـه آموزش ابتدایـی و معرفی شـرکت کنندگان را بر عهده داشـتند،
بیشـتر شـهرهای کشـور در ایـن المپیـاد هنرجـو داشـتند .در ایـن میـان از آبـادان  1نفر /آبـاده  3نفـر /اراک  1نفر /اردبیـل  1نفر /اصفهـان  7نفر/
بندرعبـاس  3نفـر /تالـش  2نفـر /تبریـز  3نفـر /تویسـرکان  1نفـر /تهـران  6نفر /خمینی شـهر  6نفـر /زنجان  2نفـر  /الهیجان  2نفـر /مراغه 1
نفـر /مشـهد  1نفـر  /مالیـر  6نفـر /نجـف آبـاد  1نفـر /نهاونـد  1نفر /همـدان  2نفر  /یاسـوج  1نفر و یزد  4نفر شـرکت داشـتند.

محل برگزاری

کالسها ،جلسات آمادگی و مشاوره و پیچینگ در ساختمان مجموعه سوره حوزه هنری اصفهان برگزار شد.

جدول برنامه

مراسـم افتتاحیـه المپیـاد صبـح روز شـنبه  26مـرداد برگزار شـد که طی آن مسـئوالن سـخنرانی کردند و شـرکتکنندگان گروهبندی شـدند .پس
از دقایقـی اسـتراحت ،در ادامـه کارگـروه آموزشـی فعالیـت خود را آغاز کرد .جلسـه دوم کارگروه آموزشـی از سـاعت  16:15الـی  17:45بود و پس
از  15دقیقـه اسـتراحت در یـک سـانس فیلمهـای شـرکت کننده المپیـاد نمایش داده شـدند .آخرین برنامه در سـاعت  20و شـامل کالس آموزش
تکنیکهای عکاسـی بـا تلفن همـراه بود.
در روزهـای بعـد جـدا از ایـن برنامههـا ،نمایش فیلمهـای برگزیده کانون پرورش و دانش آموزان فیلمسـاز جشـنواره رشـد ،کارگاههایـی با موضوع
هـوش اخالقـی و سـواد رسـانه ،نشسـت انتقـال تجربه با اسـاتید ،حضـور در افتتاحیه جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانان ،پیچینـگ ،اصفهان
گـردی ،مراسـم اختتامیـه المپیاد ،گشـت و گـذار و  ...پیش بینی شـده بود.

کالسهای آموزشی

کارگاههـای آموزشـی هـر روز در دو نوبـت صبـح و عصـر بـا حضـور  8اسـتاد و تعـدادی از مربیـان برگـزار شـد .فیلمسـازان نوجـوان در  8گـروه
دسـتهبندی شـده و هـر گـروه زیـر نظـر یک اسـتاد ایدههـا و طرحهای خـود را ارائه کردنـد تا بـر روی آن بحث و بررسـی صورت گیـرد و به یک
ایـده قـوی و قابـل ارائـه مبـدل شـود .این کارگاههـا مجموع ًا در  7جلسـه  90دقیقهای برگزار شـد .در کنار ایـن دو کارگاه «هوش اخالقی و سـواد
رسـانه» و «آمـوزش تکنیکهـای عکاسـی بـا تلفـن همـراه» ،همچنین نشسـتهای انتقـال تجربه با اسـاتید برگزار شـد.

پیچینگ

در دوره سـوم المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان «پیچینـگ» یـا بـه تعبیـر دیگـر ارائـه ایده بـه تهیه کننـدگان یا سـازمانها حمایـت کننده ،بـه عنوان
یکـی از اهـداف نهایـی کارگاههـای آموزشـی بیـان شـده بـود .بـه این معنا کـه طرحهـای منتخب (یـا حداقـل طرحهایی که امـکان تولیـد دارند)
بـه سـازمانهای مربوطـه یـا تولیدکننـدگان فیلم کوتاه معرفی شـوند .به ایـن ترتیب نماینـدگان نهادهایی همچـون بنیاد سـینمایی فارابی ،انجمن
سـینمای جوانـان ایـران ،کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان و سـازمانهای دیگـر در جلسـه پیچینگ حضـور پیـدا کردند .جلسـه ارائه
ایدههـا در روز  29مـرداد  ۹۸برگزار شـد.

حمایت یونیسف

دفتـر «یونیسـف» در سـومین دوره المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان همچون سـال گذشـته از این رویـداد حمایت کرد .امسـال هم نماینده یونیسـف
در ایـران پیشـنهاد داد تـا بـه منظـور حمایت از جریان رشـد فیلمسـازان نوجوانان مسـتعد در ایـن عرصه ،در همـکاری و تعامل با انجمن سـینمای
جوانـان ایـران بخشـی از هزینـه آموزش فیلمسـازی حرفهای بـه راه یافتگان ایـن المپیـاد را تامین کند.

جوایز

بخـش ایـده -در ایـن دوره برگزارکننـدگان تصمیـم گرفتنـد تـا بـه جای معرفی سـه شـرکت کننده به عنـوان برگزیده اول تا سـوم ،بـه یک گروه
مـدال طلا ،بـه دو گـروه مـدال نقـره و به دیگر گروههـا مدال برنز اعطـا کند .بنابرایـن بهترین طرح از نگاه هیـات داوران در هر یـک از گروههای
هشـت گانـه حائـز مقـام اول شـد و دو طـرح یـا ایـده برتـر بعدی بـه مدال نقره دسـت یافتنـد و به پنـج گروه مـدال برنـز تعلق گرفـت .در بخش
فیلـم بـه سـه فیلم اول مـدال طال ،نقـره و برنز اهدا شـد.
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ویژگیهای جامعه آماری؛

برتری حضور دختران نسبت به پسران
بـا توجـه بـه اینکـه در گزارشهـای مربوطـه تعـداد دختـران و پسـران شـرکت کننـده در المپیـاد مشـخص اسـت .بـا ایـن حال بررسـی
برگههـای جمـع آوری شـده ایـن نظرسـنجی نشـان میدهـد که حضور طیف جنسـی دختران نسـبت به پسـران برتـری دارد .بـه معنای
دیگـر بیـش از نیمـی از افـراد ایـن جامعـه آمـاری دختر و کمتـر از نیم آن پسـر بـوده اند.
پاسـخ دهنـدگان ایـن نظرسـنجی  54درصـد دختـر و  42/6درصـد پسـر بـوده انـد .همچنیـن  3/3درصـد بـه جنسـیت خـود اشـاره ای
نکردنـد( .نمودار شـماره )1

نمودار شماره ۱
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پراکندگی جغرافیایی مناسب
نگاهـی بـه دادههـای ایـن نظرسـنجی حاکـی اسـت؛ شـرکتکنندگان المپیـاد فیلمسـازی از شـهرهای مختلف کشـور گرد هـم آمدهاند.
بـه تعبیـر دیگـر نوجوانـان از شـهرهای مختلـف در المپیاد حضـور داشـته و شـرکتکنندگان از پراکندگی جغرافیایی مناسـب ( 19شـهر)
برخـوردار بودنـد( .در صفحـات قبـل طـی گزارشـی بـه تعداد شـهرها و افـراد اعزامی دقیق ًا اشـاره شـده اسـت /صفحه )9
بـر اسـاس پاسـخهای بـه دسـت آمـده  78/6درصـد از شـرکتکنندگان در این نظرسـنجی محل سـکونت خود را شـهرهایی از سراسـر
کشـور و مشـخص ًا بـه غیـر از اصفهـان (محـل برگـزاری جشـنواره) یـا تهـران (بـه عنـوان مرکـز بیشـتر فعالیتهـای سـینمایی) اعالم
کردهانـد .بـر ایـن اسـاس اصفهانیهـا  11/4درصـد افـراد ایـن جامعه آمـاری را تشـکیل میدهنـد و  9/8درصد نیز محل سـکونت خود
را تهـران بیـان کردند( .نمودار شـماره )2

نمودار شماره ۲
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کالس هفتم تا نهم؛ بیشترین طیف تحصیلی
شرکت کنندگان
بررسـی وضعیـت تحصیلـی مصاحبه شـوندگان ایـن پیمایش نشـان دهنده حضور حداکثـری دانش آمـوزان مقطع تحصیلی «متوسـطه دوره
اول» در المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان اسـت .متوسـطه دوره اول بـر حسـب نظام تحصیلـی کنونی دانش آمـوزان کالس هفتم تـا نهم را در
بـر میگیـرد که معـادل دوم راهنمایی تا اول دبیرسـتان نظام سـابق اسـت.
بر اسـاس نتایج به دسـت آمده ،بیشـترین طیف یعنی  49/2درصد شـرکت کنندگان المپیاد در مقطع متوسـطه دوره اول مشـغول تحصیل
هسـتند .پـس از آن  32/8درصـد در مقطـع «متوسـطه دوره دوم» تحصیـل میکننـد که شـامل کالسهای دهـم تا دوازدهـم نظام آموزش
و پـرورش فعلـی اسـت .کمتریـن میـزان شـرکت کنندگان به لحـاظ تحصیلی بـه دانش آمـوزان مقطع تحصیلـی «ابتدایـی دوره دوم» یا به
عبـارت دیگـر کالس هـای چهـارم تـا ششـم اختصـاص دارد کـه  13/1درصـد ایـن جامعه آمـاری را تشـکیل میدهنـد 4/9 .درصـد نیز به
وضعیـت تحصیلـی خود اشـارهای نکردند( .نمودار شـماره )3

نمودار شماره ۳
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 13تا  15سالهها؛ باالترین طیف سنّی
بـا توجـه بـه داده هـای آماری این نظرسـنجی بیشـترین طیف سـ ّنی فیلمسـازان شـرکت کننـده در سـومین المپیـاد را نوجوانـان  13تا 15
سـاله تشـکیل دادهاند.
در گزینههـای ایـن نظرسـنجی سـه مـورد « 9تـا  12سـاله» 13« ،تـا  15سـاله» و « 16تـا  18سـاله» در نظـر گرفته شـده بـود که 55/7
درصـد شـرکت کننـدگان گزینـه  13تـا  15سـاله را عالمـت زدنـد .بـا این حسـاب بیشـترین طیـف فیلمسـازان نوجـوان شـرکت کننده در
المپیـاد بیـن  13تـا  15سـاله تشـکیل میدادنـد .در ردیـف بعـدی بـا  23درصـد ،نوجوانـان  16تـا  18سـال قـرار داشـتند و کمترین طیف
مربـوط بـه سـنین  9تـا  12سـاله بـا  16/4میشـد .همچنیـن  4/9درصـد سـن خـود را اعالم نکـرده انـد( .نمودار شـماره )4

نمودار شماره ۴
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تحلیل پرسشها

اکثر شرکت کنندگان برای اولین بار به این المپیاد آمدند
در نخسـتين پرسـش از پاسـخدهندگان اين نظرسـنجي خواسـته شـد ،اعالم كنند چندمين بار اسـت كه در «المپیاد فیلمسـازی نوجوانان»
شـركت ميكننـد؟ دادههـاي برآمـده از پاسـخها نشـان ميدهـد كـه بيشـترين طيـف بـراي «اولیـن» بار اسـت كـه در این برنامه شـرکت
دارنـد .از سـوي ديگـر بخـش بسـیار کمتـری از آنهـا بـراي «دومیـن بـار» در المپیاد حضـور داشـته و تنها یک نفر سـابقه حضـور در هر
سـه دوره را اعلام کرده اسـت.
بـر اسـاس ايـن بررسـي بـه طـور دقيـق 78/7 ،درصـد از افراد ايـن جامعـه آماري بـراي «اولیـن بـار» در المپیاد فیلم سـازی حضـور پیدا
کردهانـد .همچنيـن  19/7درصـد بـراي «دومیـن بـار» در اين رويـداد حضور پيدا كـرده و در نهایت  1/6درصد برای سـومین بـار در المپیاد
فیلمسـازی شـرکت کرده اند( .نمودار شـماره )5

 -1چندمین بار است که در المپیاد فیلمسازی شرکت میکنید؟

نمودار شماره ۵
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اطالع رسانی موفق توسط انجمن سینمای جوانان ایران
در پرسـش دوم از شـركتكنندگان درخواسـت كرديـم تـا نحـوه اطلاع خود را نسـبت بـه برگزاري المپیـاد فیلمسـازی نوجوانان بيـان كنند.
بـر اسـاس گزينههـاي انتخاب شـده مشـخص شـد كه بيشـترين طيف پاسـخدهندگان بـا اطالع یـا فراخوان «انجمـن سـینمای جوانان» به
المپیـاد آمدهانـد .در رديـف بعـدي و بـا فاصلـه بسـیار توسـط «کانـون پـرورش» اثر یا ایـده خـود را به المپیـاد فرسـتادهاند .مابقـی از طریق
فضـای مجـازی و دوسـتان ،اطلاع رسـانی جشـنواره و مـوارد دیگر از ایـن رویداد باخبر شـده اند.
بـه تعبيـر دقيقتـر از مجمـوع پاسـخها  60/7درصـد با اطلاع دفاتر مختلف «انجمن سـینمای جوانان ایران» در سراسـر کشـور و  18درصد
بـر اسـاس اطلاع مراکز «کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان» در شـهرهای مختلـف ایران ،در المپیاد فیلمسـازی نوجوانان شـرکت
کـرده انـد .بنابرايـن بیشـترین اعضا به واسـطه اطالع رسـانی یـا فراخوان و دعـوت این دو نهـاد موفق به حضور در المپیاد امسـال شـده اند.
بـا ايـن حـال  8/2درصـد شـركتكنندگان در اين سـنجش از طريق «فضـای مجـازی» 8/2 ،درصد دیگـر از طريق «دوسـتان» 3/3 ،درصد
به واسـطه «اطالع رسـانی جشـنواره» و  1/6درصد از طریق «سـایر موارد» نسـبت به برگزاري سـومین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان اطالع
پيـدا كردهاند( .نمودار شـماره )6

ٰ -2به چه نحوی از برگزاری المپیاد فیلمسازی امسال اطالع پیدا کردید؟

نمودار شماره ۶
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آیا انتظار داشتید کارتان پذیرفته شود؟
در سـومین پرسـش ایـن نظرسـنجی از شـرکت کننـدگان سـوال کردیم؛ «آیـا انتظار داشـتید ،ایده یا فیلـم شـما در المپیاد پذیرفته شـود؟».
هـدف از طـرح ایـن پرسـش سـنجش ذهنیـت آنهـا دربـاره حضـور نوجوانانـی چون خودشـان بـود که ایـده یـا فیلم دارنـد ،اما بـه فضای
مناسـب بـرای ارائـه آن دسـت پیـدا نکردهانـد .در واقـع بـه دنبـال این پاسـخ بودیم کـه نوجوانـان دارای اسـتعداد تا چـه اندازه بـه کار خود
اعتمـاد دارند؟
در پاسـخ به این پرسـش سـه گزینه پیشـنهادی وجود داشـت که بیشـترین مصاحبه شـوندگان این نظرسـنجی اعالم کردند؛ «تا حدودی»
تصـور پذیرفتـه شـدن ایـده یـا فیلمشـان را در المپیـاد داشـته انـد .در وهلـه بعـدی تقریبا یـک چهـارم شـرکتکنندگان اعالم کردنـد اص ً
ال
انتظـار پذیرفتـه شـدن کارشـان را نداشـتند و کسـانی کـه از حضور اثرشـان در المپیـاد «مطمئن» بـوده اند در آخریـن طیف قـرار گرفته اند.
بـر اسـاس دادههـای برآمـده از پاسـخها 47/5 ،درصـد اعالم کردنـد؛ «تا حدودی تصور مـی کردم» کـه کارم در المپیاد پذیرفته شـود26/2 .
ً
«اصلا انتظـار نداشـتم» و  24/6درصـد نیـز گفتنـد« :بلـه؛ مطمئـن بودم» کـه طرح یـا فیلم مـن در المپیـاد پذیرفته
درصـد جـواب دادنـد؛
خواهـد شـد 1/6 .درصـد نیز به این پرسـش پاسـخ ندادنـد( .نمودار شـماره )7

 -3آیا انتظار داشتید ،ایده یا فیلم شما در المپیاد پذیرفته شود؟

نمودار شماره ۷
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تاریخ برگزاری المپیاد مناسب است
همانگونـه کـه میدانیـم ،زمـان برگـزاری المپیاد به مـدت پنج روز و آغـاز آن دو روز قبـل از افتتاح «جشـنواره بینالمللـی فیلمهای کودکان
و نوجوانـان» بـود .امـا بـرای آنکـه بـه قضـاوت دقیقتـری در خصـوص زمان مـورد نظر شـرکت کننـدگان در سـومین المپیاد فیلمسـازی
نوجوانـان دسـت یابیـم ،از آنهـا پرسـیدیم؛ «دربـاره تاریـخ برگـزاری المپیاد (قبـل از جشـنواره و تا نیمه برگـزاری) چه نظـری دارید؟»
بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمده از پاسـخها ،بـه نظر میرسـد برای اکثر شـرکت کننـدگان وضع موجود «مناسـب اسـت» یـا در حالت دوم
«فرقـی نـدارد» .بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفـت کـه نفـس برگـزاری المپیاد بـرای شـرکت کنندگان مهمتـر از زمـان موجود یـا همزمانی
با جشـنواره بوده اسـت.
بـه طـور دقیقتـر میتـوان گفـت؛  41درصـد افـراد ایـن جامعه آمـاری معتقدند کـه تاریـخ  26تا  30مـرداد برای ایـن منظور زمان مناسـبی
اسـت .در ادامـه  26/2درصـد بـر گزینـه «فرقـی نـدارد» تاکیـد کردنـد .امـا از سـوی مقابـل  16/4درصـد بـر اینکـه «بهتر اسـت در زمان
جشـنواره باشـد» اشـاره داشـتند .در عیـن حـال  11/5درصـد هـم بـر ایـن گزینه کـه «بهتر اسـت قبل از برگـزاری جشـنواره باشـد» تامل
کردنـد .همچنیـن  1/6درصـد نیـز خواسـتار «برگـزاری بعـد از پایان جشـنواره» شـدند 3/3 .درصد نیـز به این پرسـش پاسـخ ندادند(.نمودار
شماره )8

 -4درباره تاریخ برگزاری المپیاد (قبل از جشنواره و تا نیمه برگزاری) چه نظری دارید؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

تاکید شرکت کنندگان بر افزایش روزهای برگزاری
همانگونـه کـه مـی دانیـد و پیشـت تـر نیز توضیح داده شـد؛ سـومین المپیـاد فیلم سـازی نوجوانـان از  26الی  30مـرداد برگزار شـد .از روز
نخسـت تـا پایـان روز چهـارم بـه برنامه های آموزشـی اختصاص داشـت و روز پنجم بـه گردش و اختتامیـه .از همین رو از شـرکت کنندگان
در ایـن سـنجش خواسـتیم تا نظرشـان را دربـاره تعـداد روزهای المپیاد بیـان کنند.
پاسـخ هـای بـه دسـت آمـده از برگـه های نظرسـنجی نشـان مـی دهد کـه عمده اعضـای المپیـاد بر گزینـه «بهتر اسـت زمان آن بیشـتر
شـود» اتفـاق نظـر داشـتند .در حـدود یـک چهـارم افـراد ایـن جامعه آمـاری هم بر مناسـب بودن تعـداد روزهـا تاکیـد کردند .درصد بسـیار
اندکـی هـم بـر کم شـدن تعداد روزهـای برگزاری اشـاره داشـتند.
بـه تعبیـر دقیـق تـر  59درصـد پاسـخ دهندگان ایـن نظرسـنجی گزینه «بهتر اسـت روزهـای برگزاری بیشـتر شـود» تاکید کردنـد و 26/2
درصـد نیـز گزینـه «مناسـب اسـت» را انتخـاب کردند .همچنیـن  8/2درصد عقیده داشـتند کـه «بهتر اسـت روزهای برگزاری کمتر شـود»
و در نهایـت  6/6درصـد هـم اعلام کردنـد کـه «فرقی نـدارد» تعـداد روزها کمتر یا بیشـتر شـود( .نمودار شـماره )9

 -5آیا از نگاه شما تعداد روزهای المپیاد (پنج روز) کافی است؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

موافقت با تعداد فعلی شرکت کنندگان
در ایـن دوره از المپیـاد فیلمسـازی  63نوجـوان ( 41نفـر از نویسـندگان ایـده یـا فیلمنامـه 16 ،تـن از سـازندگان فیلمهای شـرکت کننده به
علاوه  8میهمـان از دورههـای قبلـی) به اصفهان دعوت شـدند تا در کارگاههای آموزشـی شـرکت کنند .در حالی که سـال گذشـته  73فیلم
و  33طـرح در المپیـاد پذیرفتـه شـده بودنـد .بر همین اسـاس از شـرکت کنندگان دربـاره رضایت از حضور  63نفر در المپیاد سـوم پرسـیدیم.
پاسـخهای برآمـده از ایـن سـنجش نشـان میدهد کـه بیش از نصـف پاسـخدهندگان حضور این تعـداد از هـم دورههای خود را «مناسـب»
دانسـته و بیـش از یـک پنجم هـم اهمیتی بـر تعداد شـرکتکنندگان قائـل نبودهاند.
بـه بیـان دقیقتـر؛  55/7درصـد از شـرکت کننـدگان در ایـن نظرسـنجی اعلام کردنـد کـه «تعـداد فعلـی مناسـب اسـت» .در ادامـه نیـز
 21/3درصـد گزینـه «فرقـی نـدارد» را انتخـاب کردند و در سـویه مقابل  11/5درصد عقیده داشـتند که «بهتر اسـت تعداد شـرکتکنندگان
بیشـتر شـود» .همچنیـن  9/8درصـد بـا نظر مخالـف تاکید کردنـد که «بهتر اسـت تعداد شـرکت کنندگان کمتر شـود» 1/6 .درصـد به این
پرسـش پاسـخ ندادند( .نمودار شماره )10

 -6آیا با حضور این تعداد از شرکتکنندگان ( 63نفر) در المپیاد موافقید؟
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23
نتایج نظرسنجی
المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

سالن سوره حوزه هنری «بسیار عالی» بود
بـد نیسـت بدانیـد کـه در دوره گذشـته محـل برگزاری المپیاد اردوگاه شـهید بهشـتی انتخاب شـده بود و امسـال تصمیم گرفته شـد تا محل
برگـزاری المپیـاد و امـور مربوطـه در «تـاالر سـوره حـوزه هنـری مرکـز اصفهان» متمرکز شـود .ایـن مجموعـه در نزدیکی محل اسـکان و
هتـل شـرکتکنندگان قـرار دارد .بنابرایـن از شـرکت کنندگان خواسـته شـد تا نظرشـان را درباره مکان برگزاری سـومین المپیاد فیلمسـازی
نوجوانـان بیـان کننـد .بـرای ایـن منظـور پنج گزینـه از «خیلی عالـی» تا «خیلـی ضعیف» پیـش روی آنها قرار داده شـد.
بررسـی پاسـخهای بـه دسـت آمـده از ایـن پرسـش نشـان میدهد که بیشـترین نظـرات بر گزینـه «بسـیار عالـی» تاکیـد دارد و تقریب ًا یک
سـوم افـراد این جامعـه آمـاری آن را «خوب» دانسـتهاند.
بـر اسـاس داده هـای بـه دسـت آمـده 41 ،درصد از شـرکت کننـدگان ،مکان برگزاری المپیاد (سـالن سـوره حـوزه هنری) را «بسـیار عالی»
اعلام و در ردیـف دوم  34/4درصـد ایـن مـکان را «خـوب» ارزیابـی کردنـد .همچنیـن  21/3درصـد این فضا را «متوسـط» دانسـته و 3/3
درصـد نیـز مـکان مـورد نظـر را «ضعیـف» بیـان کردند .در این پرسـش هیـچ فردی گزینـه «خیلی ضعیـف» را انتخـاب نکرد.
(نمودار شماره )11

 -7درباره مکان برگزاری المپیاد (سالن سوره حوزه هنری) چه نظری دارید؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

نظرات «خوب» درباره امکانات پیشبینی شده
همانگونـه کـه پیشتـر گفتـه شـد ،در ایـن دوره از المپیـاد شـرکتکنندگان بـه جـای اسـکان در اردوگاه در هتـل ونـوس اقامت داشـتند و
مجموعـه حـوزه هنـری بـرای فعالیتهـای مربوطه در نظر گرفته شـده بـود .برای پذیرایـی نیز کارت شـارژهای مخصـوص در اختیار آنها
قـرار گرفـت .همـه ایـن امکانـات در مرکز شـهر و اماکن تاریخـی قرار داشـت .از همین رو دربـاره امکانات پیشبینی شـده (نظیـر پذیرایی/
اسـکان /سـالن )... /از شـرکت کنندگان پرسـش شد.
پاسخهای به دست آمده از این پرسش ،نشان میدهد که بیشتر آنها از امکانات در نظر گرفته شده راضی بودهاند.
بـر ایـن اسـاس ،در باالتریـن طیـف  39/3درصـد افـراد ایـن جامعـه آماری امکانـات پیشبینـی شـده را «خـوب» دانسـتند و  37/7درصد
«بسـیار عالـی» عنـوان کردنـد .در دیگـر سـو نیـز  6/6درصـد ایـن امکانـات را «ضعیـف» اعلام کردنـد .در میانه ایـن دو طیف نیـز 16/4
درصـد وضعیـت یادشـده را «متوسـط» دانسـتند .در این پرسـش هیـچ فردی گزینـه «خیلی ضعیـف» را انتخاب نکـرد( .نمودار شـماره )12

 -8لطفا ًنظرتان را درباره امکانات پیشبینی شده در المپیاد (پذیرایی /اسکان /سالن و  )...اعالم کنید؟
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نتایج نظرسنجی
المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

رضایتمندی نسبت به برنامهریزی
المپیاد سـوم شـامل مجموعهای از برنامههای آموزشـی ،نشسـتهای پرسـش و پاسـخ ،تماشـای فیلم ،اسـتراحت و اصفهان گردی ،پذیرایی
و  ...بـود کـه طـی پنـج روز در صبـح و بعـداز ظهـر اجرا شـد .از آنجـا که مخاطب اصلـی این برنامههـا نوجوانان حاضـر در المپیـاد بودند ،از
شـرکتکنندگان خواسـتیم تـا نظرشـان را دربـاره برنامهریزی کلـی این رویداد بیـان کنند.
جمـع بنـدی نظـرات برگرفتـه از ایـن پیمایـش نشـان میدهـد کـه دو طیـف «خـوب» و «بسـیار عالـی» در صـدر نظـرات قـرار دارنـد و
رضایتمنـدی آنهـا فراهـم شـده اسـت .بـه تعبیـر دقیقتـر  50/8درصـد پاسـخدهندگان بـا انتخـاب گزینـه «خـوب» ایـن وضعیـت را
راضـی کننـده اعلام کردهانـد و در کنـار آن  9/8درصـد افـراد ،برنامهریـزی المپیـاد سـوم را «بسـیار عالـی» دانسـتند .اما در مقابـل 13 /1
درصـد برنامهریـزی را «ضعیـف» و  6/6افـراد نیـز «بسـیار ضعیـف» بیان کردنـد .طیف میانـه نیز  19 /7درصـد گزینه «متوسـط» را برای
برنامهریـزی کلـی المپیـاد انتخـاب کردنـد( .نمـودار شـماره )13

 -9درباره برنامهریزی کلی سومین المپیاد (زمانبندی /برنامههای جنبی /نمایش فیلم و  )...چه نظری دارید؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

از نظر شرکتکنندگان؛ کارگاهها «بسیار عالی» بود
چنـان کـه ً
قبلا اشـاره کردیـم ،در سـومین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان تمرکـز اصلی بر وجـه آموزشـی و کارگاهی اسـتوار بـود .به همین
منظـور  8سـینماگر بـا تجربـه بـرای برگـزاری کارگاههـای آموزشـی در المپیـاد حضـور داشـتند .بـر همیـن اسـاس در یکی از پرسـشهای
نظرسـنجی از شـرکتکنندگان خواسـته شـد تـا دربـاره کیفیـت کارگاههـای اسـاتید و نیـز کالس های آموزشـی نظرشـان را اعلام کنند.
پـس از بررسـی پاسـخها میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه باالتریـن طیـف – کـه بیـش از نیمـی از اعضـای جامعـه آمـاری را تشـکیل
میدهـد – ایـن کارگاههـا و کالسهـای آموزشـی را «بسـیار عالـی» ارزیابـی کردهانـد.
بـه بیـان دقیقتـر 60 /7 ،درصـد شـرکتکنندگان در ایـن نظرسـنجی اعلام کردنـد کـه کارگاههـا و کالسهـای آموزشـی «بسـیار عالی»
اسـت .در ادامـه  19 /7درصـد هـم بیـان کردنـد ایـن کارگاهها و کالسهـا را «خوب» دانسـتند .اما در طیـف مقابل  3 /3درصـد کارگاهها و
کالسهـای آموزشـی یادشـده را «خیلـی ضعیـف» بیـان کـرده و  1/6درصد هـم «ضعیف» اعلام کردند .در میانـه این دو طیـف نیز 14/8
درصـد شـرکتکنندگان بـر «متوسـط» بـودن کارگاههـا و کالسهای آموزشـی تاکید کردنـد( .نمودار شـماره )14

 -10کیفیت کالسهای آموزشی و کارگاههای اساتید دعوت شده چگونه است؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

شیوه آموزش اساتید مورد پسند فیلمسازان نوجوان
قرار گرفت
از آنجـا کـه حضـور اسـاتید سـینما و برگـزاری کارگاههـا و کالسهای آموزشـی ،امسـال برای نخسـتین بار در المپیـاد فیلمسـازی نوجوانان
اتفـاق میافتـاد .از شـرکتکنندگان بـه عنـوان اصلیتریـن مخاطبـان این کارگاهها و کالسها خواسـتیم تا نظرشـان را درباره روش و شـیوه
آموزش اسـاتید بیـان کنند.
دادههـای بـه دسـت آمـده از پاسـخها حاکـی از آن اسـت که بیشـترین گروه مخاطبـان از روش تدریس اسـاتید دعوت شـده راضـی بوده و
آن را شـیوه خوبـی ارزیابـی کردهاند.
بـه بیـان دقیقتـر  68 /9درصـد شـرکتکنندگان در پاسـخ بـه پرسـش مـا ،گزینـه «بله؛ شـیوه خوبی دارنـد» را انتخـاب کردند که نشـانه
رضایـت حداکثـری ایـن جامعـه آمـاری نسـبت بـه عملکـرد اسـاتید مدعـو اسـت .امـا  3/3درصـد از شـرکتکنندگان هم بـر گزینـه «بهتر
اسـت روش آمـوزش تئوریـک داشـته باشـند» تاکیـد کردند .از سـوی دیگـر  ۱۹/۷درصد با انتخـاب گزینه «بهتر اسـت ترکیبـی از دو روش
کارگاهـی و تئوریـک باشـد» ترجیـح دادنـد در میانـه دو گـروه  -کـه طرفـدار شـیوه کارگاهی یـا تئوریک هسـتند -حرکت کننـد .در نهایت
 8/2درصـد نیـز بـا انتخـاب گزینـه «در هـر حـال بـرای ما آموزنده اسـت» به نحـوی بیـان کردند که شـیوه هر چه باشـد برایشـان اهمیتی
نـدارد و بـه هـر روش مطالبـی در ایـن کارگاهها و کالسهـا خواهند آموخـت( .نمودار شـماره )15

 -11آیا شیوه تعلیم و روش آموزش کارگاهی اساتید دعوت شده به المپیاد را میپسندید؟
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المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

موافقت شرکتکنندگان با اهدای «جایزه گروهی»
به جای افراد برنده
در دورههای گذشـته المپیاد فیلمسـازی نوجوانان برگزیدگان رشـتههای ایده و فیلمنامه به رسـم معمول شـامل نفرات اول تا سـوم میشـد
و دیگـر شـرکتکنندگان دسـت خالـی از المپیـاد راهـی خانـه میشـدند .امـا ایـن بـار تصمیـم گرفتـه شـد تا شـرکت کننـدگان بـه  8گروه
تقسـیم شـده و هـر گـروه زیـر نظـر یـک اسـتاد تحـت آمـوزش و کار گروهی قـرار گیرند .سـپس هر گـروه یـک ایده یـا فیلمنامـه را برای
داوری بـه عنـوان نماینـده کار گـروه معرفـی کننـد و بدیـن ترتیب مـدال طال بـه تمامی اعضای گـروه تعلق گرفتـه و دو گـروه بعدی مدال
نقـره و مابقـی گروههـا بـه مـدال برنـز دسـت پیدا کننـد .در همین بـاره طی سـوالی از شـرکت کنندگان درخواسـت شـد تا نظرشـان درباره
شـیوه جدیـد معرفـی برگزیدگان بیـان کنند.
ً
نظـرات جمـعآوری شـده از پاسـخنامهها نشـان میدهـد کـه تقریبا همـه شـرکتکنندگان به این شـیوه رضایـت دارند .بر اسـاس دادههای
برگرفتـه از ایـن سـنجش 95/1 ،درصـد از شـرکتکنندگان بـا انتخاب گزینه «بله؛ روش مناسـبی اسـت» بـه تصمیم برگزارکننـدگان المپیاد
مهـر تاییـد زدنـد .در ایـن سـنجش تنهـا  3/3درصـد از شـرکتکنندگان اعالم کردند« :بهتر اسـت بـه افراد برگزیـده جایزه اهدا شـود» و در
نهایـت  1/6درصـد هـم عقیده داشـتند «بهتر اسـت اص ً
ال جایـزه و برگزیدهای معرفی نشـود»( .نمودار شـماره )16

 -12آیا با اهدای جایزه گروهی به شرکتکنندگان و تشویق «گروه» به جای «فرد» در پایان دوره موافقید؟
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استقبال از برنامه «پیچینگ»
از آنجـا کـه شـرکتکنندگان بـا موضـوع «پیچینـگ» یـا به معنـای دیگر ارائـه طرح و ایـده برای سـاخت فیلم در نـزد تهیه کنندگان ،آشـنا
شـده بودنـد و روز آخـر در جلسـه ای تحـت همیـن عنـوان شـرکت کردند .طی پرسشـی نظرشـان را دربـاره پیچینـگ و ایجـاد زمینه برای
تولیـد کارشـان جویـا شـدیم .در ایـن بـاره دادههـای گـردآوری شـده نشـان میدهـد کـه اکثـر شـرکت کننـدگان در المپیـاد بـاور دارند که
تهیهکننـده و حامـی بـرای طرحهـای برتـر میتوانـد فضـای مناسـبی بـرای ادامـه کار نوجوانان ایجـاد کند.
بنـا بـر دادههـای ایـن سـنجش 45/9 ،درصـد از شـرکت کنندگان پاسـخ دادهانـد« :بله؛ بـه طور یقیـن میتوانـد» .در ادامـه  44/3درصد نیز
قطعیتـی در ایـن فراینـد بیـان نکـرده و گفتنـد« :بسـته به میزان و شـکل حمایـت دارد» .در سـوی مخالف نیـز  6/6درصد با انتخـاب گزینه
«خیـر؛ تصـور نمیکنـم» بیـان کردنـد کـه امیدی بـر این فراینـد ندارنـد 3/3 .درصد نیز به این پرسـش پاسـخ ندادنـد( .نمودار شـماره )17

 -13به عقیده شما معرفی تهیهکننده و حامی (پیچینگ) برای طرحهای برتر المپیاد میتواند فضای مناسبی برای ادامه کار نوجوانان ایجاد کند؟
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تاکید بر «عالی بودن» کالسهای قبل از المپیاد
در انجمن سینمای جوانان
بـا توجـه بـه اینکـه نوجوانـان عالقـه مند به فیلمسـازی معمو ًال آشـنایی چندانی بـا تکنیکها و ابزار سـینما ندارنـد ،پس از فراخوان شـرکت
در المپیـاد ،کالسهـای کوتـاه و فشـردهای در دفاتـر انجمـن سـینمای جوانـان ایـران بـرای آنها برگزار شـد .در ادامـه تعداد زیـادی فیلم
و ایـده بـه دبیرخانـه المپیـاد سـوم رسـید که تعـدادی از آنهـا پذیرفته شـد و صاحبان آثـار و نویسـندگان ایدهها بـه اصفهان دعوت شـدند.
از همیـن رو و بـرای آنکـه میـزان نقـش و تاثیـر ایـن کالسهـا را در نگاه شـرکت کنندگان بسـنجیم ،از آنهـا در این باره نظر خواسـتیم.
بنابـر پاسـخهای بـه دسـت آمده از این پرسـش ،میتـوان نتیجه گرفت کـه بیش از نیمـی از شـرکتکنندگان این دوره کیفیـت کارگاههای
آموزشـی انجمـن سـینمای جوانـان را «بسـیار عالـی» دانسـته و تقریبـا یـک چهـارم از مجمـوع شـرکتکنندگان این کالسهـا را «خوب»
ارزیابـی کردهاند.
بـه عبـارت دقیقتـر 52 /5 ،درصـد شـرکت کننـدگان در نظرسـنجی ما کالسهای یاد شـده را «بسـیار عالـی» و  23درصد «خـوب» بیان
کردهانـد .امـا در سـوی مقابـل تنهـا  4/9درصـد کالسهای برگزار شـده انجمـن را «ضعیف» دانسـته و در میانـه نظـرات  14/8درصد این
کارگاههـا را «متوسـط» اعلام کـرده انـد .در ایـن پرسـش هیچ فـردی گزینه «بسـیار ضعیـف» را انتخاب نکـرده و  4/9درصد هم پاسـخی
به پرسـش ما ندادنـد( .نمودار شـماره )18

 -14کیفیت کارگاههای آموزشی که قبل از المپیاد توسط انجمن سینمای جوانان برگزار شد چگونه بود؟
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بیشتر فیلمسازان نوجوان این مسیر را ادامه میدهند
در آخریـن پرسـش ایـن سـنجش میدانـی از همـه شـرکتکنندگان خواسـتیم تا بـا انتخاب یکـی از گزینههای پیشـنهادی مشـخص کننـد آیا بعد
از پایـان ایـن دوره از المپیـاد بـه فیلمسـازی ادامـه خواهنـد داد؟ و پـس از بررسـی پاسـخ بـه ایـن یافته دسـت پیـدا کردیم کـه تقریب ًا سـه چهارم
آنهـا به فیلمسـازی ادامـه خواهند داد.
بـه بیـان دقیقتـر و بـر اسـاس دادههـای برگرفتـه از ایـن نظرسـنجی؛  73/8درصد شـرکت کننـدگان اعالم کردنـد« :بلـه؛ ادامه میدهـم» .تنها
 ۳/3درصـد از پاسـخ دهنـدگان تاکیـد کردنـد کـه« :خیـر؛ منصرف می شـوم» و در طیـف میانه نیـز  18درصد بیان کردند« :شـاید ادامـه دهم» .با
ایـن حسـاب اکثریـت ایـن جامعـه آمـاری بـه ادامـه راه خود در مسـیر فیلمسـازی و جدیـت در آن صحـه گذاشـتند 4/9 .درصد نیز به این پرسـش
پاسـخ ندادند( .نمودار شـماره )19

ٰ -15آیا بعد از پایان این دوره از المپیاد به فیلمسازی ادامه خواهید داد؟
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جمع بندی

المپیاد سوم؛ موفق از نگاه شرکت کنندگان
پژوهـش پيـش رو همزمـان بـا برگزاري «سـومین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانان» انجام شـده
کـه بـه عنـوان بخش مجزا در کنار «سـی و دومین جشـنواره بیـن المللی فیلم هـای کودکان
و نوجوانـان  -اصفهـان» برگـزار شـد .بـازه زمانـي برگـزاری المپیـاد  26تـا  30مـرداد 1398
بوده و نظرسـنجی پیش روی شـما در روزهای نیمه دوم برگزاری انجام شـده اسـت .گسـتره
جغرافيايـي ایـن سـنجش میدانی نیـز مجموعه حـوزه هنری مرکـز اصفهان (به عنـوان محل
برگـزاری المپیـاد امسـال) بـوده و افـراد جامعـه آمـاري  63نفر بودند که توسـط  4پرسشـگر
بـه مصاحبـه شـده و نهایت ًا  61برگه پرسشـنامه جمع آوری شـده اسـت.
دادههـاي گـردآوري شـده در ايـن نظرسـنجي حـاوي اطالعـات و مطالب تازهاي اسـت و در
مجمـوع نشـان از اظهـار رضايـت و ابـراز خشـنودي شـرکت کننـدگان نسـبت به شـيوههاي
اجرايـي ،حضـور در ایـن دوره ،کیفیـت کارگاهها و اهمیت اسـاتید و  ...دارد .هـر چند در برخی
بخشهـا خواسـتار برخـی تغییرات شـده اند.
بـه معنـاي دقيقتـر ميتـوان گفـت کـه مديـران ایـن المپیـاد در اجـراي برنامههـاي خـود
موفـق و در پيگيـري طرحهـاي نـو کوشـا بودهانـد و بديـن ترتيب سـومین المپیاد فیلمسـازی
نوجوانـان توانسـته اسـت رضايـت مخاطبـان را به دسـت آورد.
نگاهـي بـه پاسـخهاي به دسـت آمـده بر حسـب فراوانـي و مقدار نشـان ميدهد کـه اکثریت
قاطـع شـرکت کننـدگان بـرای اولیـن بـار در المپیـاد حضور پیـدا کرده انـد .بیشـترین اطالع
رسـانی توسـط انجمـن سـینمای جوانان و سـپس کانون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان
صـورت گرفتـه و نوجوانان «تـا حدودی» تصور میکردنـد در المپیاد پذیرفته شـوند .مخاطبان
زمـان و تاریـخ برگـزاری المپیـاد را مناسـب دانسـته و تاکیـد کردهانـد که بهتر اسـت روزهای
برگـزاری بیشـتر شـود .همچنیـن دربـاره حضور  63نفـر به عنوان شـرکت کننـده موافق بوده
و ایـن جمعیـت را مناسـب دانسـته انـد .بـا توجـه بـه تغییـر مـکان برگزاری نسـبت به سـال
گذشـته ،اکثـر پاسـخ دهنـدگان مـکان حوزه هنـری اصفهان را بسـیار عالـی عنـوان کردهاند.
شـرکت کنندگان امکانات پیشبینی شـده (پذیرایی /اسـکان /سـالن /و )...را «خوب» توصیف
کـرده و دربـاره برنامـه ریـزی (زمـان بنـدی /برنامههای جنبـی /نمایـش فیلـم  /و  )...باز هم
روی گزینـه «خـوب» تاکید کـرده اند.
نوجوانـان شـرکت کننـده در سـومین المپیـاد فیلمسـازی کیفیـت کالسهـا و کارگاههـای
آموزشـی اسـاتید دعـوت شـده را «بسـیار عالـی» ذکـر کرده و شـیوه تعلیـم و تدریـس آنها
را پسـندیدهاند .در خصـوص اهـدای جایـزه گروهـی بـه جایـزه معرفـی سـه نفر برگزیـده نیز
بـه مناسـب بـودن ایـن روش اشـاره کـرده و رضایت خـود را بیـان کردهانـد .در بـاره موضوع
«پیچینـگ» یـا بـه تعبیـری ارائه و معرفـی ایده برای سـاخت در نزد سـرمایه گـذاران و تهیه
کننـدگان؛ اکثـر بـر ایـن بـاور بودند که ایـن برنامـه میتواند برای ادامـه کار نوجوانـان فضای
مناسـبی فراهـم کنـد .در آخرین پرسـش هـم اکثریت قاطع شـرکت کنندگان اعلام کرده اند
کـه در آینده بـه فیلمسـازی ادامـه خواهند داد.
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نظرات و پیشنهادات
مطالبـی کـه مالحظـه میکنیـد ،نظرات ،پیشـنهادات و انتقاداتی اسـت که شـرکتکنندگان پس از پاسـخ به سـوالهای نظرسـنجی
«سـومین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانان» با پرسشـگران در میان گذاشـتهاند.
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه نظرات تکـراری در یکدیگـر ادغام شـده و نظراتی کـه به المپیـاد یا جشـنواره ارتباطی نداشـتند
حـذف شـدهاند .حتـی نظراتـی کـه در موضـوع پرسـشهای نظرسـنجی مطـرح بوده و در سـنجش مـورد ارزیابـی قـرار گرفتهاند ،از
این بخـش کنار گذاشـته شـدهاند.
نظری ندارم .همه چیز عالی بود 3( .مورد)
بهتر است فشار کار را کمتر کنید و بیشتر استراحت بدهید 3( .مورد)
لطفـا رده سـنی را باالتـر ببریـد تـا افرادی که سـال بعد یزرگتر میشـوند ،بـاز هم بتواننـد در المپیاد
شـرکت کنند 2( .مورد)
برنامههای تفریحی بیشتر شود 2( .مورد)
پیشـنهاد میکنـم ،هـر کالس مخصوص یک رده سـنی باشـد تا بتـوان بهتر همدیگـر را درک کرد،
مسـلم ًا دیدگاه یک شـرکت کننده  ۱۶سـاله با فرد  ۱۳سـاله متفاوت اسـت.
اگـر کـودکان دارای سـن کمتـر ً
مثلا  ۸سـال را هم به المپیـاد دعوت کنیـم ،نتایج خوبـی خواهیم
داشـت .زیـرا ایـن بچههـا هنـوز از فضـای کودکی فاصلـه نگرفتهانـد و ایدههـای خوبی در ذهـن دارند
و بایـد آنهـا را حمایت کرد.
بـه جـای نمایـش تمـام فیلمهـای شـرکت کننـده بـه صـورت پشـت سـر هـم ،دو یـا نهایت ًا سـه تا
فیلـم پخـش کنید.
المپیاد یک فرصت طالیی برای هر نوجوان است.
المپیاد امسال خوب بود ،اما لطفا برای برنامهها منظمتر باشید.
برای فیلمهای برگزیده ،کارگاه برگزار نشد و ما اشکاالت خود را درباره فیلمها متوجه نشدیم.
برنامه خوبی است ،اما زمانبندی مناسبی ندارد.
سالن حوزه هنری خیلی سرد است.
تمام جلسات به خوبی برگزار شد.
لطف ًا در فراخوان آثاری که مد نظر داوران قرار نمیگیرند مشخص کنید.
معیارهای سنجش فیلمها و داوری را در فراخوان المپیاد ذکر کنید.
لطفـا بیشـتر بـه کیفیـت بهداشـتی غذاهـا نظـارت کنیـد و حداقـل به افـراد بزرگتـر اجازه خـروج از
هتـل بدهید.
زمان و محل برگزاری عالی بود.
فقـط اگـر برنامههـا فشـرده نبـود و زمان بیشـتری بـرای اسـتراحت بـود ،همچنین تعـداد کمتری از
 ۶۳نفـر مثلا  ۲۰نفـر وارد المپیـاد میشـدند .تـا فشـردگی کمتـر باشـد بهتر بـود .همچنین بـا راهیابی
بخش ایـده موافق نیسـتم.
از همه متشکرم.
با برنامهریزی صحیح و درست میتوان قدم بزرگی در راه بهینهسازی جشنواره المپیاد برداشت.
اگـر برنامههـا کمـی خلوتتـر شـود خیلـی بهتـر اسـت ،چـون بعـد از مدتـی بسـیار خسـت ه کننده و
کالفهکننـده میشـود.
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سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان
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تحلیل پرسشهای تشریحی
فراوانی تخیل خالقانه در بخش «فیلم»

در سـوال اول از شـرکتکنندگان خواسـته شـد در صورتـی کـه در بخـش «فیلـم» شـرکت کردهانـد؛ پاسـخ دهنـد :ایده اولیـه فیلم
چگونه در ذهنشـان شـکل گرفته اسـت؟
از بیـن شـرکتکنندگانی کـه فیلـم آنهـا در المپیـاد انتخاب شـده بـود  16نفر شـامل کارگردان فیلمهـای؛ «در جسـتجوی زندگی»،
«بچـوگ»« ،آتنـا»« ،عاقبت سـاده لوحـی»« ،آقای کارگـردان»« ،پروانگی»« ،گذر زمـان»« ،جوانه»« ،من»« ،خـط ،رنگ ،صدا»،
«روزمرگـی»« ،طغیـان»« ،مـرد خمیـری»« ،کاشیسـازی هفـت رنـگ»« ،چمـدان»« ،قربانـی» و «دخـت و لـور» بـه سـواالت
تشـریحی نظرسـنجی پاسـخ دادنـد .جوابهای به دسـت آمـده از این قرار اسـت:
 -1در حال نقاشی بودم که این ایده به ذهنم آمد؛ (تخیل خالقانه)
 -2دغدغهام برای محیط زیست باعث تولید فیلم شد؛ (مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -3ایده فیلم در عید نوروز با دیدن پسر ماهی فروش به ذهنم رسید؛ (تخیل خالقانه)
 -4از فیلمنامه خواهرم استفاده کردم؛ (اقتباس)
 -5مدتهـا بـود کـه مشـغول شـنیدن کتـاب صوتـی طنـز و شـوخ طبعـی مالنصرالدیـن بـودم  ،تـا اینکـه بـه یکـی از داسـتانها
عالقهمنـد شـدم و بـا پیشـنهاد مـادرم آن را بـه اسـتاپ موشـن تبدیـل کـردم؛ (اقتبـاس)
 -6ایده فیلم به واسطه مشکالت و چیزهایی که تجربه میکنم به ذهنم رسید؛ (مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -7میخواسـتم بـرای تابسـتان کاری انجـام دهـم کـه هـم دنبـال عالقـهام به فیلمسـازی رفته باشـم و هم تابسـتانم کامل شـود.
بعـد از کمـی فکـر کـردن شـوره باز و بسـته شـدن در صنـدوق عقب بـه ذهنم رسـید؛ (تخیـل خالقانه)
 -8بر اثر دقت در محیط اطرافم و دنیای کودکان این ایده به ذهنم رسید؛ (تخیل خالقانه)
 -9با مشورت و همکاری معلم ایده فیلم ساخته شد( .تخیل خالقانه)
 -10بـا توجـه بـه انـزوای هنرمنـدان و روش متفـاوت آنهـا برای حل مشکالتشـان این ایده به ذهنم رسـید( .مشـاهده یک مسـأله
اجتماعی)
 -11در شهر همدان در یکی از آموزشگاههای انیمیشن چند نفر دور هم جمع شدیم و ایدهپردازی کردیم( .تخیل خالقانه)
 -12ایـن فیلـم یـک قسـمت از سـریالی اسـت که در هـر قسـمت آن اتفاقات خاصی بـرای مرد خمیـری میافتد .ایده نخسـت این
فیلـم از یـک داسـتان شـکل گرفت کـه در آن مردی سـالها تنها زندگـی میکرد( .تخیـل خالقانه)
 -13پدرم کاشیساز است و به خاطر شغل پدرم این ایده به ذهنم خطور کرد( .مشاهده هدفمند محیط پیرامون)
 -14با راه ندادن بچهها به بیمارستان این ایده به ذهنم رسید( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -15مانند یک داستان ساده این ایده به ذهنم رسید( .تخیل خالقانه)
 -16نوعـی از درختـان کهنسـال شـهر بندرعبـاس هرمـزگان «اور» نـام دارد که بسـیار کمیاب و ارزشـمند اسـت .اما قطـع بیرویه
آنهـا روحیـه مـردم عالقهمنـد بـه آنهـا را تضعیـف کرده اسـت .خواسـتم با ایـن فیلم کمکی به شـهرم کرده باشـم( .مشـاهده یک
مسـأله اجتماعی)
پاسخهای فوق را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
منشاء ایده اولیه فیلمها
تخیل خالقانه

فراوانی

درصد

8

44/5

2

11/1

2

1/11

مشاهده یک مسأله اجتماعی

5

مشاهده هدفمند محیط پیرامون

1

جمع

۱۸

اقتباس

بیپاسخ
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27/8
5/5

۱۰۰

توجه به مشاهده یک مسأله اجتماعی در بخش «ایده»

در سـوال دوم از شـرکتکنندگان خواسـته شـد در صورتـی کـه در بخـش «ایده» شـرکت کردهاند؛ پاسـخ دهنـد :ایده اولیـه چگونه در
ذهنشـان شـکل گرفته است؟
از بیـن شـرکتکنندگانی کـه ایـده آنهـا در المپیـاد برگزیـده شـده بـود  33نفر شـامل نویسـندگان ایدههـای؛ «من و دوسـتم رضا»،
«آفرینـش هسـتی»« ،پرچـم ایـران»« ،قصهسـاز»« ،بخشـش الزم نیسـت»« ،خانـه پالسـتیکی»« ،گاهـی باید دروغ گفـت»« ،من
میخواهـم بـازی کنـم»« ،نقـش گلیـم»« ،ماسـک»« ،بیپاسـخ»« ،تبخیـر»« ،تـوپ»« ،جـدول ایـران»« ،شـب تولـدم»« ،مهران
بهتریـن دوسـت مـن»« ،توفیـق» ،اهـداء« ،شـیرکاکائو مریخـی»« ،نارنجـی پـوش کوچولو»« ،ریـل»« ،تکنیکـی ،رویـا -حقیقت»،
«مسـیر حیـات»« ،دختـر و سـیل»« ،چـه اشـکالی دارد»« ،رخنه خیال بـه واقعیـت»« ،آدم برفـی»« ،تلنگر»« ،دو دوسـت»« ،رویای
شـیرین»« ،آرزوهـای کاهـی»« ،یـک فکـر بهتـر»« ،یـک تکه مداد» و «چشـم ماهـی» به این پرسـش پاسـخ دادند کـه از این قرار
است:
-1مـن عمـهای دارم کـه بـا او ارتبـاط خانوادگـی نداریـم ،در واقـع عمـهام مرا نمیشناسـد .به همیـن خاطر ایـن ایده به ذهنم رسـید.
(مشـاهده یک مسـأله خانوادگی)
 -2با دیدن عینکم به فکر ورود به دنیای جدید از طریق عینک افتادم( .تخیل خالقانه)
 -3ایده اولیه از پدرم بود اما من تکمیلاش کردم( .اقتباس)
 -4به واسطه خواندن «افسانههای دریا» همچنین محیطی که در آن زندگی میکنم( .اقتباس)
 -5در حین غذا خوردن به ذهنم رسید( .تخیل خالقانه)
 -6به واسطه یک اتفاق به ذهنم رسید( .تخیل خالقانه)
 -7با دیدن محیط( .تخیل خالقانه)
 -8به خاطر حفاظت از محیط زیست این ایده را نوشتم( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -9چون گلیم طرحهای قدیمی دارد ،ما تصمیم گرفتیم طرحهای جدیدی ایجاد کنیم( .تخیل خالقانه)
 -10به طور ناگهانی این ایده به ذهنم رسید( .شهود فردی)
 -11به قبرستانها و ماهیها فکر میکردم .البته دوستم خیلی کمکم کرد( .تخیل کودکانه)
 -12به دلیل عالقهام به فوتبال( .تخیل خالقانه)
 -13با دیدن برنامههایی که درباره زلزله از تلویزیون پخش شد( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -14چـون در مدرسـه سـطح طبقاتـی مختلفـی وجـود دارد و بچـه پولدارهـا بـرای بچههـای بیبضاعـت قلـدری میکنند( .مشـاهده
یـک مسـأله اجتماعی)
 -15با دیدن مشکالت مردم و دغدغه آنها در جامعه( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -16با دیدن حس گذشت در برخی آدمها( .تخیل خالقانه)
 -17من به شیر کاکائو عالقه زیادی دارم .برای همین همیشه به سالمت شیرکاکائو فکر میکردم( .تخیل خالقانه)
 -18با دیدن رفتگرها در محلهمان( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -19من دوبار از قطار جا ماندم .این ایده مربوط به تجربه شخصیام بود و کمکم به آن شاخ و برگ دادم( .شهود فردی)
 -20با توجه به مفهوم اتحاد ملتها به چنین ایدهای رسیدم( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -21با دیدن کمبود محبت در پرورشگاهها( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -22با شنیدن اخبار در مورد کمبود آب و خبر صفحات مجازی( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -23با توجه به وضعیت بچههای سیلزده ،دوست داشتم به آنها انگیزه بدهم( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -24به خاطر درد و غم هر خانمی که در آرزوی بچه است( .مشاهده یک مسأله اجتماعی)
 -25به دالیلی نامعلوم و مبهم که هر شخصی را به مالیخولیا مبتال میکند( .شهود فردی)
 -26در شـهر مـا کـودکان ضایعـات جمعکـن هـر روز زیادتـر میشـوند .آنهـا به مدرسـه نمیرونـد .این موضـوع در آینـده هم برای
خودشـان خطرنـاک اسـت و هم برای مـردم( .مشـاهده یک مسـأله اجتماعی)
 -27این ایده یک دفعه به من الهام شد( .شهود فردی)
 -28خیلی سخت به این ایده رسیدم( .تخیل خالقانه)
 -29یهویی به ذهنم رسید( .شهود فردی)
 -30وقتی فهمیدم میتوان از کاغذهای باطله ،کاغذهای کاهی ساخت( .تخیل خالقانه)
 -31بعد از یک اتفاق به ذهن من رسید( .شهود فردی)
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 -32بر اثر یک اتفاق واقعی ،این ایده به ذهنم خطور کرد( .شهود فردی)
 -33اقتباس کردم( .اقتباس)
 -34دو نفر بی پاسخ.

مشاهده یک مسأله اجتماعی

فراوانی

درصد

منشاء ایده اولیه

۱۳

۳۷/۱

شهود فردی

۷

۲۰

تخیل خالقانه

۱۰

مشاهده یک مسأله خانوادگی

1

بیپاسخ

۲

اقتباس

جمع

۲۸/۶
۲/۹

۵/۷

2

۳۵

۵/۷

۱۰۰

همه بخشها و کارگاهها برای شرکتکنندگان آموزنده بود

در سـوال بعـدی از شـرکت کننـدگان پرسـیده شـد که کـدام بخـش از کارگاههای آموزشـی برای شـما آموزنـده و کاربردی بـود؟  53نفر از
شـرکت کننـدگان بـه این سـوال پاسـخ دادند کـه دادهها به شـرح ذیل اسـت:
همه بخشها و کارگاهها

تعداد

درصد

پاسخها

۴۰

۷۵/۵

هیچکدام

۳

۵/۷

جمع

۵۳

۱۰۰

بخش صحبت با اساتید

۴

بیپاسخ

۶

پنج نکتهای که از المپیاد آموختید

۷/۵

۱۱/۳

در سـوال دیگـری از شـرکتکنندگان پرسـیدیم کـه پنـج تجربـه یـا نکته جالبـی که در ایـن المپیاد بـرای آنها جـذاب و آموزنده بـود بیان
کنیـد .پاسـخهای اکثـر شـرکتکنندگان یعنـی  35نفـر بـه اندازهای متنـوع و جالب بـود که ترجیـح دادیم عیـن عبـارت و توصیفهایی که
پاسـخگویان اظهـار داشـتند بیـان کنیـم 18 .نفـر بـه این سـوال هیچ پاسـخی نداده بودند .اما پاسـخ به شـرح زیـر بودند:
این نکته را فهمیدم که هر چیزی را بخواهی فقط باید باورش کنی تا به آن برسی.
افراد موفق بارها زمین میخورند.
فیلمنامه باید جذاب باشد.
گرفتن دوربین در زوایای مختلف بر روی فیلم اثر میگذارد.
همیشه ایده اولی که به ذهن ما میرسد لزوم ًا ایده خوبی نیست.
جان دادن به اشیاء بعضی وقتها فیلم را جذاب میکند.
زاویه دور ،بسته و متوسط نامهای دیگری در سینما دارند.
بهتر است فیلمنامه را جمعی بنویسیم.
وقتی کسی دارد داستان زندگیاش را برایمان تعریف میکند خوب در ذهنمان ثبت کنیم.
برای من پیشرفت ،امید ،مهربانی ،تالش و استقامت در این چند روزه معنای دیگری یافت.
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نوشتن ایده ،خودشناسی و جذبکردن ایده در ساخت فیلم خیلی مهم است.
به طور خالصه روش ساخت انواع انیمیشن ،ایدهیابی و مراحل نوشتن فیلمنامه را یاد گرفتم.
من فهمیدم شنیدن حرف انسانهای بزرگ انسان را بزرگ میکند.
قبل از نوشتن فیلمنامه باید با هم مشورت کرد.
شرکت در کارگاهها به همراه اساتید برایم بزرگترین تجربه بود.
فهمیدم مهمترین نکته یک فیلم ،فیلمنامه است.
برای رسیدن به هدف باید تالش کنیم.
برای رساندن منظور خود به بیننده در فیلم راههای زیادی وجود دارد.
بهترین تجربه برای من این بود که با بچههای شهرهای مختلف همسفر شدیم و چند روز با هم زندگی کردیم.
در این چند روز فهمیدم از هر اتفاقی میتوان ایده و فیلم ساخت.
برای ساخت فیلم باید دائم یادداشتبرداری کنیم.
هر فیلمی که به دل فیلمساز بنشیند آن فیلم بهتر است.
من در این المپیاد فهمیدم یک ایده چگونه شکل میگیرد.
در این چند روز با هوش معنوی خود آشنا شدم و اساتید بزرگ را در عرصه فیلم دیدم.
روحیه کار جمعی و کار گروهی در من قویتر شد.
احساس ارزشمند بودن پیدا کردم.
فکر میکنم به خودکفایی و استقالل بیشتری رسیدم.

رضایت از برنامههای المپیاد

در سـوال آخـر از شـرکتکنندگان خواسـته شـد بـه ایـن سـوال کـه؛ دوسـت داشـتید در این المپیـاد چـه برنامههـای دیگری برای شـما
تـدارک دیـده میشـد؟ پاسـخ دهند.
در بیـن دادههـا  21نفـر نظرشـان بـر ایـن بود که همیـن میزان برنامـه ،کارگاه و مـدت برگزاری المپیاد خوب اسـت .همچنیـن  14نفر نیز
عالقـه داشـتند برنامههـای شـاد ،هیجانی و تفریحی بیشـتر باشـد .نکته حائز اهمیـت اینکه  39نفـر ( 74درصد) شـرکتکنندگان از کیفیت
اسـکان ،پذیرایـی و محـل برگـزاری المپیاد رضایت باالیـی ابراز داشـتند .اهم جوابها بدیـن قرارند:
تعداد کارگاهها کمتر بود.
با مراحل ساخت فیلم کوتاه در خود المپیاد آشنا شدیم.
سیتی سنتر میرفتیم.
میتوانستیم با سینماگران مشهور مصاحبه خصوصی داشته باشیم.
برای نقد و بررسی فیلمها نیز کارگاههایی برگزار میشد.
اصفهانگردی منظم داشتیم.
برنامه شهربازی و شادی بیشتری داشتیم.
کارگاههای عکاسی و فیلمبرداری نیز جزو برنامههای آموزشی بود.
آموزش کارگردانی و دکوپاژ کردن هم برگزار میشد.
دوست داشتم در برنامه پیچینگ افراد با تجربهتر از خودمان را هم میدیدیم.
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