
 

 

 در جواناناضای سینمای دفاع مقدس بندی عوامل مؤثر بر تق رتبه
 )مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی( 

 

 3، فاطمه حداد2الدین ابن  ، محسن1رسول یوسفی

 
 چكیده 

ی آن همواره مورد توجه محققان قرار داشته و گذارریثأتاست که مسأله جذابیت و  یادهیپد نمایس
شودل که یکی از ابعاد  می این امر در معرفی و عم  بخشی به ابعاد مختلف فرهنگی بسیار استفاده 

 زیموضوع دفاع مقدس و ن تیرغم اهم بهحال  نیبا اخاص ایران موضوع دفاع مقدس است. 
چرا که . میهست جامعه در آن مطلوب یاثربخش عدم شاهد ،یگذاریرثأدر ت نمایس یها تیظرف

ها در قیاس با سایر ژانرهای سینمایی به  گونه فیلم تحقیقات بیانگر کاهش اقبال عمومی به این
به دنبال  یشیمایو با روش پ یلیتحل ی ـفیتوص کردیمقاله با رو نیاخصوص بین جوانان است. 

 نیا یجامعه آمار بنابراین،دفاع مقدس در جوانان است.  ینمایس یعوامل مؤثر بر تقاضا یبند رتبه
نفر از  212بودند که براساس فرمول کوکران،  نمایسال و آشنا با مباحث س 18 یپژوهش جوانان باال

حاصل، عوامل مؤثر  جینمونه انتخاب شدند. نتا رایب یانقالب اسالم وزهح یمدرسه هنر انیدانشجو
و  «لمیف یرونیعوامل ب» ،«لمیف یعوامل درون»ا در سه طبقه دفاع مقدس ر ینمایس یبر تقاضا

 ،سازانلمیدر دست ف یداشت که عوامل درون انیتوان ب یکرد. درمجموع م میتقس «یطیعوامل مح»
 دفاع مقدس هستند. یها لمیف یتقاضاعامل بر  نیمؤثرتر

 های کلیدی واژه
  تقاضای خرید، سینمای دفاع مقدس، تحقی  پیمایشی 

                                                         
)ع(حسین امام جامع دانشگاه ملی امنیت مطالعات گروه استادیار . 1

 ry.Marketing90@gmail.com                     

 M.EBNODDIN@UT.AC.IR                                        تهران دانشگاه مدیریت دکتری دانشجوی . 2
 hasannagmeh@gmail.com                         تحقیقات علوم دانشگاه فرهنگی مدیریت ارشد کارشناس . 3

mailto:Marketing90@gmail.com
mailto:hasannagmeh@gmail.com
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 مقدمه. 1

ساله دفاع مقدس دورانی خاص و درخشان در تاریخ کشور ماست که  8دوران 
های دوران  تردید سینما یا همان هنر هفتم، یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال ارزش بی
ساله دفاع مقدس است. ویژگی ژانر دفاع مقدس پرداختن به روحیات و درون  8

تدریج  است که به آنها براساس واقعیات بوده رزمندگان دفاع مقدس، باورها و اعتقادات
گیری این سینما به اوج خود رسید و موجب ارتقای سطح کیفی های شکل در سال
دس و چندسالی پس از آن ــاع مقــشد. در ایام دف 1دســمای دفاع مقـسین
های دفاع مقدس صورت گرفتل اما های خوبی در زمینه انعکاس ارزشگذاریرمایهـس

کنند، سینما باید  های سینما تعیین می ای متمادی بعد از دهه هفتاد دیگر گیشهه سال
های  ترین فیلم گذاری کند. البته در دهه نود یکی از پروفروشروی چه چیزی سرمایه

سینمایی، از ژانر دفاع مقدس بوده است که از اقبال عمومی هم برخوردار بوده است. 
وان گفت ژانر دفاع مقدس توانسته است جایگاه خود را اما این قابل تعمیم نیست که بت

 در سینمای ایران پیدا کند.
ای گونه یکی از مشکالت در حوزه سینمای ارزشی و دفاع مقدس مخاطب است، به

روند و کسانی هم که  ها به سینما نمی که بخش بزرگی از مخاطبان این نوع فیلم
مورد پسندشان نباشدل یکی دیگر از ها چندان گونه فیلم روند ممکن است این می

بر این، هنوز  المللی است. عالوه مشکالت بحث عرضه و تقاضا و نبود بازارهای بین
صورت یک اصل ثابت در عرصه سینمایی کشور جا  سینمای ارزشی دفاع مقدس به

نیفتاده است و بازارهای هدفمند خود در منطقه و کشورهای جهان اسالم را 
از این موضوع به مسائل داخلی و بخشی به جریان کلی سینما باز  شناسدل بخشی نمی
 گردد. می

با توجه به اینکه تـاکنـون پـژوهش و مطالعات جامعی در مورد عوامل مؤثر بر 
تقاضای سینمای دفاع ازجمله بررسـی متغییرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 

 انجام چنین پژوهشی در صـورت یکجـا انجام نشده است و خأل فردی و محیطـی به
شد. بنابراین، این مهم سبب شد تا بـا انجـام پـژوهش  حوزه دفاع مقدس احساس می

رو ضمن مرور ادبیات داخلی موجود در زمینة تقاضای سینما و نقد آن، چهار  پیش

                                                         
1. Holy defense cinema 
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عامل اصلی فرهنگی، اجتماعی، فردی و محیطی تأثیرگذاری بر تقاضای این ژانر 
و با کندوکاو و شناسایی و ارائة ادبیات جدیدی بتواند تا حدودی  سینمایی را مطالعه

 خالء موجـود در این ارتباط را مرتفع نماید.
 

  پژوهش نهیشیپ و ینظر اتیدب. ا2

به این دلیل که مسأله اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توجه جوانان ]تقاضا[ 
پایه نظری مورد بررسی  عنوان یر بهبه سینمای دفاع مقدس بود. بنابراین، دو محور ز

 قرار گرفت:

  لسینما صنعت بر تأکید با بازار فضای در تقاضا و عرضه موضوع محوراولل -
 .مقدس دفاع سینمای موضوع دومل محور -

 

 نمانماییسس  ییتقاضاتقاضا  ..22-11

 1ی خریدارتقاضاشود،  تحقیقات بازار توجه میدر  که یمیمفاه نیتر یاز اساس یکی
و  گویند 2اضاقت را یخدمت ای کاال دیخر یبرا فرد کی خواست و ییتوانا ل،یتماست. ا

در را مختلف  یها متیدر ق هستند حاضر دکنندگانیکه تول یخدمات ایمقدار کاال 
ا زبان ب عموما  اقتصاد علم در که نامند، می عرضهند، ده قرار کنندگان مصرف اریاخت
 یکاال کی یبرا داریخر کی یتقاضا که صورت نیا به شودل یم داده شینما یاضیر
که در هر واحد از پول نیبر ا یمبن کنند، یم استخراج یجدول آن از و یبررس را نیمع

 یتقاضا درواقع(. 1373 ،یدی)مر شود. یم یداریاز کاال توسط فرد خر یچه مقدار
مشخص   متی( قچند ای کی( بازار مربوط به )چند ای کیخاص که در ) ییکاالخرید 

  .شود یم دهینام بازار یتقاضا عنوان به صورت نی. در اردیگ یقرار م یداریمورد خر
 

 
 
 

 تقاضا و عرضه رابطه .1شکل
 

                                                         
1. Demand of Buying 

2. Demand            



42      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
رة
ما
 ش
ل،
 او
ل 
سا

13
98

 

 به که داندمی( شرکت یا خانواده)افراد،  یگیرتصمیم واحد یک را خریدار 1هاوکینز
 موجود موقعیت پرتو در( ناآگاهانه یا)آگاهانه  آنها پردازش و اطالعات یآورجمع

 کندمیبه خرید  اقدام زندگی سبک بهبود و رضایت به دستیابی جهت و پرداخته
 (.  14: 1385 )هاوکینز،
 شناخت: است شده تشکیل مرحله پنج از خرید گیریتصمیم ندیفرا اساس نیا بر
. خرید از پس رفتار و خرید تصمیم اطالعات، ارزیابی اطالعات، جویو جست نیاز،
 نیز آن از بعد خیلی و شودمی شروع واقعی خرید از قبل خرید فرایند که است واضح
 معموال  اما کند،می طی را مرحله پنج همه خرید، هر در کنندهمصرف. دارد ادامه

 را آنها یا اندازندمی قلم از را مراحل از برخی عادی، خریدهای در کنندگانمصرف
  (1394،یوسفی)دکننمی طی وارونه طور به

 

 
 

 داریخر رفتار یالگو. 2شکل

  یعال و ازهاین براساس دینما هیته خود یبرا کاالیی بخواهد داریخر یوقت درواقع
های صورت گرفته در بازار،  عرضه نیب از تینها در و کند می یبررس به، اقدام خود
 .دینما یمرا انتخاب  محصول کی

خود را  یبتواند مشتر دیبا یصنعت هنر کیعنوان هب نمایس ز،ین یفرهنگ حوزه در
مخاطب ارائه  ازیموجود و ن تیو موقع طیو محصول خود را به فراخور شرا دیجذب نما

، که دینما پرداخت نهیهز آن یازا در تا کند متقاعد و دینما جلب را یکند تا نظر مشتر
 واحد این کاال تعداد بلیط به فروش رفته است.

 به که است یمحصول نمایس یینها کاالیتوان بیان داشت که  با این مقدمه می
بندی اکران  سیاستگذاری اکران از حیث رتبه سال، کی در شده اکران هایلمیف تعداد

های اکران شونده  و سینما، زمان اکران و تعداد سینماهای اکران شونده و فیلم
 که شود یم گفته ییکاال به ناهمگن کاالی. است ناهمگن جهینت در و متنوع همزمان

                                                         
1. Hawkins 
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تفاوت یبرخ یول شود، یم آورده عنوان کی تحت نوع، نظر از کاالها بندیطبقه در
 ها،مصداق نیا از کدام هر به وی که شودیم باعث کننده مصرف ییعقال رفتار های
 به. دهد نشان کدام هر تقاضای برای را یخاص لیتما و کند اعالم را یمتفاوت حیترج

 بالقوه کنندگان تقاضا از یبخش آن اکران و دارد را خود مخاطب لمیف هر گر،ید عبارت
 خواهد دییتأک نمایس یینها کاالی بودن ناهمگن. کند یم جذب خود به را( نمارویس)

 یمعن نیا به کننده، تقاضا حیترج اعالم و( لمیف)نوع  کاال نوع نییتع در انتخاب بر بود
 اکران یینمایس هایلمیف نجایا در) خود رویشیپ کاالهای انیم در کننده مصرف که
 هایلمیف ةهم به تماشاگر که دهدیم نشان نیا. کندیم حیترج اعالم و انتخاب( شده
 برای لمیف انتخاب و کندینم نگاه کسانی لذت با همگن کاالی ةمثاببه شده، اکران
  (1389 نژاد، یی.)گرااست تیاهم حائز وی
 نهیت هزپرداخ ازای در که است فردی یینمایس لمیف هاساس تقاضاکنندنیابر
 یکننده کس تقاضاکند و یکسب م لمیاز تماشای ف یناش یتی(، مطلوبتیبل متی)ق

 سالن در حضور از یناش یلذت(، نمای)س ایو پو یعموم ییاست کـه بـا استفاده از کاال
کننده محصول عرضه شده را محک  تقاضا. آورد دست به را لمیف تماشـای و نمایسـ
 و  یهای بالفعل و بالقوه، با سالکننده تقاضا جذب برای ـدیو عرضه کننـده با زند یم
 . باشد آشنا گروه نیا التیتما

 

 تقاضا کننده سینما و پرداخت هزینه بینرابطه . 3شکل  
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 دفاع مقدسدفاع مقدس  یینمانماییسس. . 22-22

 وجـوه بـه نسـبت شترییب یفیک ةمشخص وجوه که است ییکاال نمایسمحصول 
 یذهنـ رهـاییتـابع متغ لمیگذاری فـارزش موارد، از ارییبس در و دارد یکمـ

بنابراین،  .باشد یم یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ یهاحوزه شاملاسـت کـه ی فراوانـ
 متعارف کاالهای بـرای تقاضا زانیم در رگذاریتأث رهاییمتغ نییتوان مانند تعینم

 مورد عمل کرد. نیدر ا کبه لحاظ تئوری توانیاما م ،ردیمورد سنجش قرار گ
عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران، به دو دستة عوامل اقتصادی )متغیرهای 

سـن، : نـد ازاشود که عبـارتکمـی( و غیراقتصادی )متغیرهای کیفی( تقسیم می
جـنس، تحصـیالت، وضعیت تأهل، ترکیب جمعیتـی خـانوار، وضـعیت اشـتغال، نـوع 

 . فعالیـت، درآمـد، طبقـة اجتماعی، قیمت بلیت، تورم، کیفیت سینما

 :نمود کیدوره مشخص تفک دو به را جنگ ینمایس توان یم

 دفاع مقدس در دوران جنگ  ینمایس. 2-2-1

 جنگ بستر در که ییها لمیف و کردند تجربه جنگ با را نمایس نماگران،یس از یاریبس
 جنگ بطن در افراد یطلبعدالت و یعرفان حاالت با را حادثه و جانیه ،شده ساخته

  (،1365، پور یمالقل رسول) شب در پروازو  نواین یها لمیف به توان یم که ،زند یم وندیپ

 ،ابدی یم یشتریب تحرک ژهیو یها جلوه مدد به در بخشی از آثار این دوران. کرد اشاره

  مانگا یکان  مانند ییها لمیف. است مشخص کامال آن انیپا و داستان موضوع یول

 نیا موف  یها نمونه (1364 ،انیکیخاچ ساموئل) ها عقاب ( و1367 ،داهلل دافیس)

 یرو نماگرانیس یها نیدورب جنگ یهاسال طول در. هستند جنگ زمان در  سبک
 جبهه پشت به یچشم گوشه هم یگاه اگر و کردند تمرکز شتریب یجنگ یها صحنه

 .دنده نمایش را جنگ ندارند در تالش هستند میدا

 جنگ از بعد دوران در مقدس دفاع ینمایس. 2-2-2

 به. زد رقم یجنگ و مقدس دفاع تازه یها لمیف یبرا را یا تازه دوران جنگ خاتمه
 هم اند توانسته ینوع به که گفت توان یم شوند یم ساخته دوران نیا در که ییها لمیف
 هم زهایخاکر پشت در را جنگ درواقع یعنی بپردازند جبهه پشت به هم و جبهه به

 مسلخ در(، 1368 ،ایک یحاتم میابراه)بان دهید :ها لمیف به توان یم که اند، داده نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
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 اتیعمل (،1370 ،دنژادیحم زاهللیعز)هور در آتش  (،1370 ،یزیتبر کمال) عش 

 .کرد اشاره (1370،شورجه جمال) کرکوک
های نبرد، مجال بیشتری به  در مقطع پس از جنگ افزون بر بازسازی صحنه

آیدل اما در عین حال  ها و زندگی در ایران جنگ زده پدید می پرداختن به پشت جبهه
های از جنگ برگشته، از رزمنده و  فرصتی نیز برای بررسی پیامدهای جنگ و انسان

ای  شود. )مثل از کرخه تا راین و آژانس شیشه آزاده و خانواده شهید پدیدار می جانباز و
های برخاسته  کیا(. فیلم دفاع مقدسی پس از جنگ، فیلم اجتماعی با شخصیت حاتمی

از دل جنگ است. ژانر سینمای طنز دفاع مقدس که از قضا با اقبال بیشتری مواجه 
ولید را به این سمت سوق داد، در این دوره شد و تقاضای بیشتری نیز پدید آورد و ت
ها ...(.)سال تولید و کارگردان  ها و معراجی اتفاق افتاد. نمونه لیلی با من استل اخراجی

 ذکر شود.(
های متفاوتی بر  های گذشته فیلم سال از پایان جنگ و در طی دهه 35در طی 

است بخشی از جامعه را روی پرده سینماها رفته است که هر کدام از آنها توانسته 
ها  های سینما بکشاندل اما در این سال ای را پای گیشهتحت تأثیر قرار دهد و عده

اند جزء  اند و توانسته اند که گوی سبقت را از دیگران ربوده هایی بوده فیلم
 های دفاع مقدس باشند.ترین فیلم پروفروش

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%87
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   مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 جدول

 عنوان

 لمیف

 سال

 ساخت
 توضیحات فروش زانیم کارگردان

ه یاخراج
 ا

1 1385 

مسعود 
 نمکی ده

000/000/000/2 
 تومان

نخستین فیلم دفاع مقدس و دومین اثر که 
توانست رکورد « بس آتش»پس از فیلم 

میلیاردی را قاطعانه از آن خود کند 
نمکی  ، نخستین ساخته مسعود ده«ها اخراجی»

نمکی با دستمایه قرار دادن ماجرای  بود. ده
که داستانی مستند بود، فیلم خود را ها  اخراجی

با حضور جمعی از ستارگان سینمای ایران 
لیلی »جلوی دوربین برد. این فیلم شاید بعد از 

دومین فیلم مهم سینمایی باشد « با من است
نگرد و  که جنگ تحمیلی را با زاویه طنز می

نمکی در مقابل کمال تبریزی کمترین  البته ده
رداختن به این خط قرمز ممکن را در پ
نمکی توانست در  موضوعات داشته است. ده

های  دو فیلم بعدی خود نیز به فروش
عنوان  میلیاردی دست پیدا کند و نام خود را به

سازترین کارگردان سینمای ایران ثبت  پول
 کند.

2 1387 
000/000/750/3 

 تومان

3 1389 
000/000/900/5 

 تومان

 1368 اف 
 مال رسول
 پور یقل

000/000/16 
 تومان

اش برای ساخت  اف ، نشانه عزم راسخ سازنده
ساخت و  یک فیلم جنگی پرفروش و خوش

های ویژه در اف ، اهمیت  ای بود. جلوه حرفه
بسزایی داشت. در این فیلم شاهد انفجارهای 
پیاپی بودیم تا منط  و دلیل. به همین جهت 
اف  به مذاق تماشاگر عام خوش آمد. اف ، 

که  1368ین فیلم پرفروش تهران در سال دوم
نزدیک به یک میلیون نفر آن را تماشا کردند، 

میلیون تومان و  16با رقمی حدود 
ترین فیلم همین سال در اکران  پرفروش
ها متعل  به همین فیلم رسول  شهرستان

 .پور است مالقلی
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 مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 ادامه جدول

 یکان
 مانگا

1367 
 اهلل فیس

 داد
000/000/12 

 تومان

« ها عقاب»مانگا، نسبت به همتایش  کانی
فیلم بسیار بهتری بود، اما نتوانست رکورد 

ها  جا کند. اگر عقاب فروش آن فیلم را جابه
درست در بحبوحه جنگ هوایی ایران و 

مانگا  روی پرده آمد، اکران کانیعراق 
مصادف شد با پذیرش قطعنامه و پایان 

های نبرد هوایی در  جنگ. صحنه
ها روی میز  مانگا، بر خالف عقاب کانی

مونتاژ ساخته نشد و برای نخستین بار در 
های نبرد هلیکوپتر  سینمای ایران، صحنه

اهلل داد فراهم  به یمن امکاناتی که سیف
ترین فیلم  د. پرفروشکرد، بازسازی ش

میلیون  12با رقمی نزدیک به  1367سال 
ها هم بسیار  تومان که در اکران شهرستان

شد  های سال اکران می موف  بود، تا سال
فروخت. این فیلم را نزدیک به یک  و می

  .میلیون نفر تماشا کردند

 1364 ها عقاب
 ساموئل

 انیکیخاچ
000/000/16 

 تومان

فیلم دفاع مقدس سینمای پرتماشاگرترین 
ایران که در بهترین زمان ممکن ساخته 
شد و به نمایش درآمد. استفاده از بازیگران 
معروف و محبوب از جمله سعید راد که در 
آخرین لحظات برای ایفای نقش اول 
انتخاب شد، در کنار ریتم پرکشش فیلم، 
فیلمنامه جذاب و پرداخت مناسب همه 

، فیلم به مذاق دالیلی بود که موجب شد
های طوالنی در  تماشاگر خوش آید و صف
ها پدید  دهنده عقاب کنار سینماهای نمایش

میلیون تومان فروش  16ها، با  آمد. عقاب
 30در اکران اول تهران، در حالی که 

میلیونی تهران فیلم را  6درصد جمعیت 
لقب  1364ترین فیلم سال  دیدند، پرفروش

 گرفت
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 مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 ادامه جدول

آژانس 
 ای شیشه

1377 
 میابراه
 ایک یحاتم

000/000/170 
 تومان

ای، در فضای ملتهب  آژانس شیشه
ها، فیلمی  سیاسی آن سال

آفرین بود و از خطری خبر  جنجال
داد که جامعه ایران آن روز را  می

کرد: شکاف نسل جنگ رفته  تهدید می
موفقیت در و عامه مردم. فیلم پس از 

به اکران درآمد  76جشنواره فجر سال 
و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 

 1377دومین فیلم پرفروش سال 
میلیون تومان  170رقمی حدود 

کیا  فروخت و باعث شد جایگاه حاتمی
در سینمای ایران بیشتر از گذشته به 

 تثبیت برسد.

 اریش
143 

 اریآب نرگس 1392
0000/0000/730/3 

 تومان

در ژانر دفاع مقدس به  لمیف نای
موضوع مادران در دوران دفاع مقدس 

موف  به « 143 اریش» لمیپردازد. ف یم
از نگاه  لمیف نیبهتر زهیجا افتیدر

 پلمیزن و د گریباز نیتماشاگران، بهتر
 نیبهتر لمنامه،یف نیافتخار بهتر

 لمیجشنواره ف نیزدهمیس یکارگردان
 زن گریباز نیبهتر زهیمقاومت، جا

جشن منتقدان و نامزد  نیهشتم
 ایزن جشنواره آس گریباز نیبهتر
در  لمیف نیشده است. ا کیفیپاس

صلح  لمیجشنواره بوسان و جشنواره ف
درآمده است. توانست به  شیبه نما زین

و هفتصد و  اردیلیاز سه م شیب یفروش
 .کند دایتومان دست پ ونیلیم یس

 
 مرتبطها و مطالعات بر پژوهش یمبتن یمفهوم مدل

 به «همکاران و یمیرح میعبدالرح»مربوط به  یپژوهش ر،یاخ یها مطالعه نیمهمتر از
 نیا در .(1390) است «آن بر ثرمؤ عوامل لیتحل و نمایس یتقاضا تابع برآورد» نام

رفتن  یتابع تقاضا برا ،باشد ی( م1364-89) یزمان یسر یهاداده براساس که مطالعه
 یبرا تقاضا زانیم آن، یپژوهش یهاافتهی دردر تهران استخراج شده است و  نمایبه س
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 و درآمد با یول معکوس ارتباط نمایس مکمل یکاال و طیبل متیق با نمایس به رفتن
  .دارد میمستق ارتباط نیجانش یکاال متیق

عوامل مؤثر در  ییشناسا» باعنوان یپژوهش در یاریبخت آرزو، 1389 سال در
 قرار  یبررس مورد را رانیا ینمایس در تقاضا بر ثرؤم عوامل «رانیا نماییتقاضای س

را مورد ارزیابی قرار  نمایتن از تماشاگران س 192ای مشتمل بر  نمونـه و است داده
  داده است.

 سیپرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ وال لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا 
 روند، یم نمایکه به سـ یدرآمد افراد با تعداد دفعات نیب یمیمستق ةنشان داد که رابط
اسـت کـه  یرفـتن، مربـوط بـه کسـان نمایدفعات س نیشتریطوری که ب وجود دارد )به

 ةرفتن، رابط نمایتعداد افراد خانوار با دفعات س نیب نی( همچن.دارند شترییدرآمـد ب
 نمایتعداد افراد خانوار، تعداد دفعات س شیطوری که با افزا معکوس وجـود دارد )بـه

 که داد نشان ایجمله دو آزمون از حاصل جینتـا ادامـه، در(. ابـدی یرفـتن کـاهش مـ
و  لمیف تیفیک» ،«مشـهور کـارگردان و گرانیبـاز حضـور» ،«لمیفـ موضـوع»
 بـرای لمیفـ موضوعات تنوع و تناسب» ،«نمایس به رفتن ساعت و روز» ،«نماهایس

 «مناسـب غاتیتبل» و «لمیف اکران مناسب مدت و زمان» ،«هاگروه و سطوح ةهمـ
 .است رفتن نمایس در مـؤثر عوامـل ازجملـه
عوامل  یبررس»باعنوان  یا ، در مطالعه1390در سال  یو سارا لرستان یرامیب محسن

 یمهم نقش یفرهنگ عیاشاره کرده است که صنا« در کرمانشاه نمایس یثر بر تقاضاؤم
 داریپا توسعه به یابیدست و یمل تیهو تیتقو اقتصادی، رشد اشتغال، شیافزا در را

 رون  موجب تواند، یم یفرهنگ عیصنا اجزای از یکی عنوانبه زین نمایس .کند یم بازی
 را ادییز اشتغال و اعتبار ثروت، و شود آن به وابسته هنرهای وصنعت ـ  هنر تیتقو و

ثر بر ؤعوامل م یبررس ،مقاله نیاو در ا یاصل هدف. کند فراهم صنعتـ  هنر نیا برای
درآمد،  رهاییآنها متغ نیکه مهمتر است بودهکرمانشاه  در استان نمایتقاضای س

 نیها در ا داده لیو تحل هیباشند. ابزار تجز یم غاتیسن و تبل ت،یجنس الت،یتحص
دهد، که  یدست آمده نشان م هب جینتا. باشد ی( متی)لوج کیلجست ونیپژوهش رگرس

توسط افراد  نمایبا تقاضای س یمیرابطه مستق غاتیو تبل التیدرآمد، تحص رهاییمتغ
با باال رفتن سن  نیهمچنتأثیر بسزایی ندارد.  یلیخ التیتحص ریدارند، هرچند که متغ
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د، تنقشر جوان جامعه هس نیکاسته شده است. ا نمایآنها برای رفتن به س لیتما، افراد
  . روند بشمار می نمایکه بازار هدف برای س

 که است نگرفته انجام یخاص یپژوهش کار مقدس دفاع ینمایس یتقاضا حوزه در
 از خصوص نیا در یامصاحبه و نظری مباحث فقط کرد رجوع آن به بتوان

 پژوهش یخال یجا نیبنابرا. است شده انیب مقدس دفاع ینمایس حوزه شکسوتانیپ
 .است روشن یخوببه حوزه نیا در

 دو به را رانیا نماییس تقاضای در مؤثر عواملتوان یبراساس مطالعات انجام شده م
 .کرد میتقس( یفیک رهاییمتغ) راقتصادییغ و( یکم رهاییمتغ) اقتصادی عوامل ةدست
 
 :از نداعبارت مطالعات نیا در اشاره مورد یرهایمتغ

 

 
 مقدس دفاع ینمایس یتقاضا لمیف یمفهوم مدل. 4شکل
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 مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبنددسته .2 جدول

 حاتیتوض عامل زیر متغییر ریمتغ

اد
ص

اقت
 ی

مشخصات 

 مخاطبان

 درآمد

و با  میمستق ارتباط درآمد با تقاضا زانیم
 به رفتن دفعات با خانوار افراد تعداد
 .دارد معکوس رابطه نمایس
 با نمایس به رفتن یبرا تقاضا زانیم

 .دارد میمستق رابطه التیتحص سطح

 خانواده افراد تعداد

 سن

 جنس

 التیتحص

 تأهل تیوضع

 یاجتماع ةطبق

 اشتغال تیوضع

 تیفعال نوع

 عوامل محیطی

 نیجانش یکاال متیق با تقاضا زانیم طیبل متیق
 و طیبل متیق و با دارد میمستق ارتباط
 معکوس ارتباط نمایس مکمل یکاال
 دارد.

 تورم

 جانشین کاالهای

 مکمل یکاال

ی
اد

ص
اقت

ر 
غی

 
 عوامل محیطی

 (سانسور) یفرهنگ معضالت

 ارتباط معناداری یافت نشد

 مسئوالن هایاستگذارییس

 نمایس بر حاکم یاجتماع جو

 یاسیس طیشرا و یاجتماع تیامن
 کشور

 نمایس هایسالن یپراکندگ و تعداد

 های سالن در یجنب یحیتفر امکانات
 نمایس

 نمایس تیفیک

عوامل بیرونی 

 فیلم

 با نمایس به رفتن یبرا تقاضا زانیم غاتیتبل
 لمیف اکران مدتزمان و  .دارد میمستق رابطه غاتیتبل

عوامل درونی 

 فیلم

 ةهم برای لمیف ساخت به یتوجه یب
 سنبا  نمایرفتن به س یتقاضا برا زانیم هاگروه و سطوح

 موضوع باو  ارتباط معکوس دارد جنس و
 میمستق رابطه مشهور کارگردانان و لمیف

 .دارد

 لمیف تیفیک

 بصری فنون و فناوری

 لمیف موضوع

 مشهور گرانیباز و کارگردانان
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 پژوهش یهاگزاره .3

 صورت نیبد را  یتحق یهاگزاره توان یم پژوهش هینشیپ و ینظر اتیادب براساس
 :داشت انیب

 ینمایس یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبندرتبه و نییتع»ست ا پژوهش عبارت نیا هدف

 االتؤستوان یم ینظر اتیادب بری هدف و مبتن نیبراساس ا که «مقدس دفاع
 :کرد نییتب صورت بدین راپژوهش 

 اند؟کدام مقدس دفاع ینمایس یتقاضا بر ثرؤم عوامل -

 کرد؟ یمفهوم یبند بقهطبندی و  اولویت توان یمگونه چ را عوامل نیا -

 با سهیمقا در راقتصادی،یغ رهاییمتغ» عبارت است از: پژوهش نیا هیفرضو  
 .«دارند مقدس دفاع ینمایس یتقاضادر  تریکننده نییتع نقش اقتصادی رهاییمتغ

 پژوهش یشناس روش .4

 ـکیهـا داده ـثیح از کـاربردی، هدف، ثیح از پژوهش نیا در  یروش تحق
 نییو تع یای و در بررسکتابخانه نوع از مستندات و اتیادب یبررس در ،یفـیک ـ یتحق
 روش ثیح از  یتحق روش درضمن. است یدانیم نوع از یطـیمح ـلیتحل مدل

 .است یفیـ توص یشیمایپ اطالعات، یگردآور

 یآمار جامعه. 4-1

 مرکزسال دوم به بعد  انیهنرجوشامل گروهی از  پژوهش، نیا یآمار جامعه
در این جامعه که بالغ بر  .استدر تهران  یهنر حوزه یاسالم یهنرها یتخصص
های مختلف دانشجویی حضور دارند و از سوی دیگر نسبت  نفر است، از گروه 1000
 یتمام که است ذکر قابلسازی اطالعات مناسبی دارند. موضوع فیلم و فیلم به

 با ساعت 6 حدودا  مدت به، «مقدس دفاعژانر » عنوانبا یکالس در مذکور، انیهنرجو
 .اندشده آشنا ژانر نیا

 نمونه حجم نییتع روش. 4-2

 و یتصادف طوربه نمونه حجم.است شده انجام ساده یتصادف صورتبه یریگنمونه
 شده انتخاب یهنر حوزه یاسالم یهنرها یتخصص مرکز انیهنرجو نیب از ییاخوشه
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 قرار یبررس مورد انیدانشجو از نفر 217 تعداد نظرات 1کوکران فرمول از استفاده با و
  .گرفت

 تحقیق هایداده آوریجمع ابزار. 4-3

 این در که است شده استفاده پرسشنامه از پژوهش، نیاز مورد هایداده آوریجمع برای
 :است شده طراحی زیر صورتبه قسمت دو در ایپرسشنامه راستا
 محل تحصیالت، میزان سن، جنس، شامل مشخصات این: دهندهپاسخ مشخصات 

 .باشدمی لیتحص محل دانشگاه و یلیتحص رشته ل،یتحص
 هایشاخص با مرتبط هایگزاره از پرسشنامه دوم بخش در: پرسشنامه اصلی سؤاالت
 نظر گزاره هر در که طوری هب است شده استفاده نامخاطب نظرات بررسی برای مدل
 معنای به 1)از  لیکرت تایی پنج مقیاس یک در گزاره آن در شده مطرح معیار با افراد
 شده بررسی مربوطه ریمتغ رابطه در (ادیز یلیخ ریثأت معنای به 5 تا کم یلیخ ریثأت

 عوامل به مربوط سؤال 12 که بوده الؤس 28 شامل پرسشنامه قسمت این. است
 به مربوط سؤال 3 و دور یرونیب طیمح عوامل به مربوط سؤال 13 ،یدرون طیمح

 .باشد یم کینزد یرونیب طیمح عوامل

 پرسشنامه ییایپا و روایی سنجش. 4-4

ت. اس شده استفاده باخ کرون آلفای بیضر از اعتبار ةدرج نییتع برای پژوهش، نیدر ا
افزار  نرم ازو معتبـر بـودن پرسشـنامه، با استفاده  ییـایاز پا نانیبرای حصول اطم

SPSS  یدارا ،هاسازه تمام یبرا آلفا مقدارمحاسبه گردید.  ندوزیتحت و 22نسخه 
 مناسب یفکر برداشت و پرسشنامه اعتبار دهنده نشان که است 9/0 از باالتر یمقدار
 .است سازه هر به مربوط یرهایمتغ یمحتو از انیپاسخگو کسانی و

                                                         
. گیری نمود جهت تعیین حجم نمونه در هر پژوهش خاص، باید با توجه به شرایط آن پژوهش و نمونه اولیه تصمیم . 1

شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از  های مختلفی استفاده می برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش

 شود. استفاده می ،زمانی که حجم جامعه مشخص است فرمول کوکران .کوکران و جدول مورگان است فرمول شارل
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 هاداده لیتحل و هیتجز.5
 یفیتوص آمار. 5-1

 بخش در یآمار لیتحل و هیتجز ،یآمار افزار نرم از استفاده با ها داده افتیدر از پس
 منظر از شده یآورجمع یها داده ابتدا یفیتوص آمار قسمت در. آمد در اجرا به یفیتوص
 آن جینتا و گرفته قرار یبررس مورد ،یلیتحص رشته الت،یتحص سطح سن، ت،یجنس
 :است ریز صورت هب

 خرید دفعات و درآمد الت،یتحص سن، ت،یجنس یرهایمتغ یفراوان .3جدول

 شاخص ریمتغ
 درصد

 یفراوان

 تیجنس
 %51 مرد

 %49 زن

 سن

 %3 سال20 از کمتر

 %48 سال25 تا 20 بین

 %25 سال30 تا 25 بین

 %17 35 تا 30 نیب

 %7 سال 35 از باالتر

 تحصیالت سطح
 %13 یکاردانتا 

 %77 یکارشناستا 

 %10 ارشد یکارشناس

 یلیتحص رشته

 %10 یحوزو

 %39 یانسان علوم

 %7 یتجرب علوم

 %44 یفن علوم
 

 مورد جامعه اینکه به باتوجه و است جامعه واقعیت با منطب  نمونه در جنسیتی نسبت
 پاسخگویان و طب  جامعه مورد بررسی تقریبا  همه است آموزشی مرکز یک آزمایش
 دارای همچنین و دارند قرار سال 35 الی 20 بین سنی رده در و هستند جوان

 . هستند دانشگاهی تحصیالت
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 خرید دفعات و درآمد الت،یتحص سن، ت،یجنس یرهایمتغ یفراوان. 5شکل

 

 یاستنباط آمار. 5-2

 سینمای بر تقاضای مؤثر عوامل بودل سوال 28 شامل که پرسشنامه دوم بخش در
 فراوانی بیشترین ترتیب به آن از حاصل نتایج که گرفت قرار آزمون مورد مقدس دفاع
 :باشد می زیر شرح به
 

 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم های مؤلفه یبندرتبه. 4 جدول

 نیانگیم لفهؤم
 51/4 لمیف داستان

 03/4 گرانیباز یباز

 95/3 غاتیتبل

 89/3 صدا تیفیک

 88/3 ریتصو تیفیک

 80/3 ژهیو یهاجلوه

 80/3 لمیف مضمون در ینوآور

 77/3 یاجتماع یهاگروه و اقشار همه با لمیف تناسب

 75/3 لمیف قالب در ینوآور

 68/3 ....(و یلیتخ اکشن، ،یجنگ طنز،: )مقدس دفاع لمیف مکمل ژانر
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 یوزن یانگیندفاع مقدس براساس م یلمف یمؤثر بر تقاضا یها مؤلفه یبند . رتبه4جدول  ادامه

 61/3 لمیف یحواش و یخبرساز

 53/3 نمایس یها سالن تیفیک

 43/3 یمجاز یهاشبکه در لمیف یحام یهانیکمپ

 34/3 هاشهرستان در همزمان اکران

 32/3 مشهور کارگردان

 31/3 اکران یبرا شده داده اختصاص یهاسالن تعداد

 30/3 (اکران یروزها تعداد) لمیف اکران مدت

 25/3 غرب فرهنگ به جوانان شیگرا

 22/3 یمجاز یهاشبکه در لمیف میتحر یهانیکمپ

 مقدس دفاع لمیف با شده اکران زمان هم یینمایس یهالمیف
 (یینمایس بیرق یهالمیف)

10/3 

 10/3 لمیف رمجازیغ یها یکپ به یدسترس

 10/3 (اکران ماه ای فصل) لمیف اکران زمان

 08/3 لمیف مدت

 97/2 مشهور گرانیباز

 90/2 نمایس تیبل متیق

 لمیف اکران با همزمان یونیزیتلو جذاب یهالمیف پخش
 (یونیزیتلو بیرق یها لمیف)مقدس دفاع یینمایس

87/2 

 84/2 هاجشنواره جوائز

 اکران با همزمان یاماهواره یهاشبکه  جذاب یهالمیف پخش
 (یاماهواره بیرق یها لمیف)مقدس دفاع یینمایس لمیف

78/2 

 به نسبت را تیحساس نیشتریب( مقدس دفاع ژانر یها لمیف) محصول انیمتقاض
 عوامل نیمهمتر .است مشهود  6جدول در که طور همان! متیق نه دارند آن تیفیک
 6 از تیاولو 5 راستا نیا در. است لمیف تیفیک بر متناظر عوامل مخاطبان، نظر از ثرؤم
 تیفیک گران،یباز یباز نامه، لمیف جملهاز دارندل اشاره لمیف خود تیفیک به اول تیلووا

 نیتر نییپا در محصول متیق مقابل یسو در. یریتصو یها جلوه و یلمبرداریف صدا،
 .قراردارد تیاولو یها رده
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 هاشنهادیپ ارائه و گیری نتیجه. 6

 بر تقاضای مؤثر عوامل که شد مشخص گرفته صورت های پرسشنامه براساس
اصل و  مقدس به دو محیط درونی و بیرونی فیلم مرتبط هستند. دفاع سینمای

محتوای فیلم مرز بیرونی و درونی درنظر گرفته شده است. عوامل درونی بعد از 
مانند و عواملی بیرونی به مسائل بعد از ساخت  باقی میگذشت سالیان همواره با اثر 
 شوند: می تقسیم طبقه سه در نهایت عوامل مؤثر به پردازد. اثر و اکران عمومی آن می

 

 یدرون ثرؤم عوامل. 6-1
عواملی که به فرایند ساخت فیلم مرتبط هستند از نگارش فیلمنامه و پیش تولید شروع 

کند. به عبارت دیگر عواملی که به خود  تدوین ادامه پیدا میشود و تا پایان مرحله  می
به تفصیل به آن اشاره شده  7شوند که در جدول  فیلم و کار  کارگردان مرتبط می

 است:
 لمیف یدرون عوامل. 5 جدول

 میانگین عوامل درونی فیلم

 51/4 داستان فیلم

 03/4 بازی بازیگران

 89/3 کیفیت صدا

 88/3 کیفیت تصویر

 8/3 های ویژه جلوه

 8/3 نوآوری در مضمون فیلم

 77/3 های اجتماعی تناسب فیلم با همه اقشار و گروه

 75/3 نوآوری در قالب فیلم

 68/3 ژانر مکمل فیلم دفاع مقدس: )طنز، جنگی، اکشن، تخیلی و ...(

 32/3 کارگردان مشهور

 3/3 بازیگران مشهور

 97/2 مدت فیلم
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 لمیف یدرون عوامل .6شکل

 

 کینزد یرونیب ثرؤم عوامل. 6-2

ای  غلب به مسائل تبلیغاتی و رسانهاشوند و  عواملی که پس از تهیه فیلم شروع می
شوند. به عبارتی عواملی که به تهیه کننده فیلم مرتبط هستند که در  فیلم مرتبط می

 به تفصیل به آن اشاره شده است:  8جدول
 لمیف یرونیب عوامل .6 جدول

 میانگین عوامل بیرونی نزدیک

 95/3 تبلیغات

 61/3 خبرسازی و حواشی فیلم

 43/3 های مجازی های حامی فیلم در شبکه کمپین

 22/3 های مجازی های تحریم فیلم در شبکه کمپین

 95/3 مدت اکران فیلم )تعداد روزهای اکران(

 
 لمیف یرونیب عوامل. 7شکل
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 دور یرونیب ثرؤم عوامل. 6-3

عواملی که ناظر به صنعت سینما و فضای حاکم بر آن است. این عوامل غالبا  در 
به تفصیل به آن اشاره شده  9حیطه اختیارات مسؤالن و دولت است که در جدول 

 است: 
 یطیمح عوامل. 7جدول

 میانگین دور یرونیب ثرؤم  عوامل

 34/3 ها اکران همزمان در شهرستان

 53/3 های سینما کیفیت سالن

 31/3 های اختصاص داده شده برای اکران تعداد سالن

 25/3 گرایش جوانان به فرهنگ غرب 

 1/3 های رقیب سینمایی( های سینمایی هم زمان اکران شده با فیلم دفاع مقدس)فیلم فیلم

 1/3 های غیر مجاز فیلم  دسترسی به کپی

 1/3 زمان اکران فیلم )فصل یا ماه اکران(

 9/2 سینماقیمت بلیت 

های رقیب  های جذاب تلویزونی همزمان با اکران فیلم سینمایی دفاع مقدس )فیلم پخش فیلم
 تلویزیون(

87/2 

 84/2 ها جوائز جشنواره

ای همزمان با اکران فیلم سینمایی دفاع  های ماهواره های جذاب شبکه پخش فیلم
 ای( های رقیب ماهواره مقدس)فیلم

78/2 

 
 دور یرونیب موثر  عوامل. 8شکل
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های دفاع  مؤثرترین عوامل بر تقاضای فیلم را یدرون ثرؤم عوامل توان یمدر مجموع 

مقدس نامید، که در دست فیلمسازان )تهیه کنندگان و کارگردانان( است. اگر به این 

عوامل بیش از پیش توجه شود، امید است تقاضا در بازار مورد اشاره، رشد چشمگیری 

توجه به اصل عرضه و تقاضا در آینده شاهد رشد عرضه روز افزون این  پیدا کند و با

 فیلمها خواهیم بود. 

 
 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبندرتبه. 8جدول

 بندی بخش میانگین بندی بخش ردیف

 68/3 فیلم درونی عوامل 1

 55/3 فیلم بیرونی عوامل 2

 10/3 محیطی عوامل 3

 

 

 
 

 

 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم یهالفهؤم یبندرتبه. 9شکل 

 
با بررسی عوامل مؤثر در افزایش تقاضای فیلمهای دفاع مقدس بین جوانان 

 توان مدل زیر را برای تبیین آنها ارائه نمود: می
 توسـعة و مقدس ایراندفاع  سینمای تقاضای افزایش برای هابررسی به توجه با
به دو حوزه فیلمسازان و مسؤالن معطوف  پیشنهادها آن بین جوانان، بیشـتر چـه هـر
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 توجـه بـا پیشـنهادها این. شود می شود که در هر دو حوزه پیشنهادهای ارائه داده می

 :اندشده بندی تقسیم تحقیـ ، از آمـده دسـت بـه نتـایج بـه
 

 
 مستخرج از پژوهش. مدل مفهومی 10شکل

 
 پیشنهادها .9جدول

 پیشنهادها مخاطب پیشنهاد ردیف

 فیلمسازان 1

 توجه جدی به داستان فیلم و کیفیت فیلمنامه -

ها با  فیلم های ویژه( )صدا، تصویر و جلوه ارتقای سطح کیفی -
 استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا

و استفاده از ها  رسانی فیلم و اطالع یتبلیغات راهکارهایبهبود  -
 های جدید تبلیغاتی شیوه های نوین بازاریابی و تکنیک

2 
مسؤلین مرتبط با 
 صنعت سینما

 ریتصـو صـدا، ـتیفیک بـردن بـاال منظـوربـه نماهایسـ بازسازی -
 مناسب یدهسیسـرو و

 هدف باهای نمایش با کیفیت به تعداد مناسب  سالن نییتع -
 مناسب زمان مدت با مقدسحوزه دفاع  آثار مطلوب شینما

 اکران

 ها ها در تهران و شهرستان اکران همزمان فیلم -
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  یگیر . بحث و نتیجه7

های حوزه  هدف از این مقاله، بررسی عوامل اثرگذار بر تقاضای مخاطبان جوان فیلم
دفاع مقدس و تعیین اثرگذاری عوامل بر فروش این آثار و بکارگیری آن برای رون  

توان نتیجه های مربوط به این بررسی می های دفاع مقدس است. از یافته فیلمفروش 
گرفت که عدم توجه به کیفیت ساخت فیلم بیش از سایر عوامل بر رون  این حوزه 
تأثیر منفی دارد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در کیفیت فیلم توجه به داستان 

ت صدا و تصویر و استفاده از کارگردان با تجربه ها و رشد کیفی فیلم، استفاده از فناوری
توان گفت انتظار فیلم فاخر از ژانر  و مشهور تأثیر بسزایی دارند. به عبارت دیگر می

های اکران و  دفاع مقدسی نزد تماشاگران موجه است. همچنین توجه به امکانات سالن
 کمک نماید. تواند به موفقیت فروش این آثار افزایش بازه زمانی نمایش می
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