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چکیده
هدف از پژوهش پیشرو برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد است .با
بررسی ادبیات نظری ،پنج عامل اثرگذار عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فردی و محیطی
شناسایی شده و متغیرهای مربوط به هریک از عوامل بر اساس مدل مفهومی تدوین شده است .پژوهش
به روش پیمایشی انجام گرفته و بر مبنای مدل مفهومی ،پرسشنامهای شامل  71گویه در طیف درجهای
لیکرت برای نمرهگذاری متغیرها تدوین شده است .جامعه پژوهش ،کل جمعیت تماشاگر سینما در شهر
مشهد در سال  1394است ،برای تخمین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد  384نفر
تماشاگر برای گردآوری دادهها کافی تشخیص داده شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بلیط
سینما بیشترین تأثیر منفی و معنادار را بر تقاضای سینما دارد .از میان عوامل اجتماعی ،وضعیت مالی و
رفاهی خانواده و نیز تحصیالت والدین تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای سینما دارد .از میان عوامل
فرهنگی میزان اوقات فراغت بیشترین تأثیرمثبت را بر تقاضای سینما دارد؛ بعالوه این پژوهش نشان
میدهد که افزایش استفاده از رسانهها بهجای اینکه نقش جانشین داشته باشند ،نقش محصول مکمل را
دارد .دادههای بهدست آمده تأثیر مثبت و باالی پایگاه درآمدی افراد در میان عوامل اجتماعی مؤثر بر
تقاضای سینما در مشهد را نشان میدهد .در مجموع ،عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل بیشترین
تأثیر را دارد.
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مقدمه

در دنیای امروز سینما رفتن ،در کنار دوستان و خویشاوندان بهعنوان یک سرگرمی و داشتن
یک تفریح مناسب و گروهی ،اهمیت روزافزونی یافته است .سینما آمیزهای از هنر ،صنعت،

فرهنگ و اقتصاد است ،بنابراین از یکسو بر زیباشناسی ،فرهنگ و اقتصاد تأثیر میگذارد و از

سوی دیگر تحت تأثیر این عوامل است.

سینما به عنوان هنر هفتم در ابتدای رشد مدرنیسم در ایران ظهور پیدا کرده است؛ اما
بهعنوان یک صنعت مدرن نتوانسته است توسعه قابلتوجهی پیدا کند و برخالف استانداردهای
جهانی که به ازای  10000نفر یک سینما است .در کشور ما به ازای  250هزار نفر سینما

وجود دارد ،درحالیکه در چندین سال اخیر تعداد سالنهای سینمایی در برخی از کشورها

مانند کره جنوبی ،مالزی ،امارات بیشتر از ایران شده است (موسایی و شیانی.)1386 ،
آمارهای ثبتشده گرایش پایین مردم به سینما را در طول  25سال گذشته نشان میدهد (نمودار

شماره .)1

نمودار  .1تعداد مخاطبان سینما در ایران ()1365-1393
منبع :مرکز آمار ایران ()1394

در سالهای  1392 ،1391و  1393به ترتیب حدود  %10 ،%10.5و  %15.5از

جمعیت کشور به سینما رفتهاند .درحالیکه این ارقام برای کشوری مثل ایاالتمتحده در سال

 400درصد است یعنی هر نفر بهطور متوسط چهار بار به سینما رفته است .درمجموع حدود

 1.24میلیارد بلیط در طول سال  2017به فروش رفتهاند (کریمی.1 )1398 ،

1. https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273685/us-theaters-lowest-audiences-23-years/
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همچنین ایران به نسبت جمعیت دارای کمبود سینما و عدم توزیع نامناسب آن در سطح

سینما با کمی بیش از  5000صندلی داراست و مابقی سینماهای شهر مخروبه و غیرفعال

هستند .بهعالوه توزیع نادرست سینما و غیراستاندارد بودن اغلب آنها با نگاه به آمار رسمی
استان ،همواره ظرفیت سالنهای سینمایی شهر در 15سال گذشته تقریباً ثابت بوده درحالیکه
جمعیت ثابت شهر و تعداد مسافران رو به افزایش بوده است .همچنین آمار پایین مخاطبان
سینمایی در مشهد محسوس است زیرا با مقایسه نمودار (( )2مرکز آمار استان خراسان

رضوی )1394 ،و رشد جمعیت شهر (مرکز آمار ایران )1394 ،اندکی رشد در مخاطبان سینما

دیده میشود.

نمودار  .2تعداد مخاطبان سینمایی مشهد ()1380-1393
منبع :مرکز آمار خراسان رضوی ()1394

گر چه امروزه سهولت استفاده از اینترنت و دسترسی مخاطبان به فیلمها از طریق نمایش

خانوادگی بیشتر شده و نیز مدتزمان پخش برنامههای تلویزیونی طوالنیتر شده است اما

نمیتواند بهتنهایی دلیل کاهش این گرایش باشد (رحیمی و موسایی .)1389 ،ازاینرو این
مسأله را مطرح میکند؛ چه عواملی بر میزان تقاضای رفتن به سینما در مشهد مؤثر است؟ و

چگونه میتوان با اعمال سیاستگذاری مناسب به افزایش تقاضا کمک کرد؟ این مطالعه

ازآنجهت حائز اهمیت است که تاکنون در مشهد موردبررسی قرار نگرفته است .وجود سینما
در هر شهر مدرنی مانند مشهد بهعنوان نماد فرهنگی ضروری است و افزایش تقاضا برای آن
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کشور است و برخی از شهرها بدون سینما با حداقل کیفیت هستند .مشهد نیز از این نظر
مستثنا نیست و برای جمعیت نسبتاً سهمیلیونی بدون احتساب تعداد مسافران و زائران ،شش
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باعث میشود تا بخش خصوصی میل بیشتری به سرمایهگذاری داشته باشد .سرمایهگذاری در

سینما و صنایع جانبی آن با عمر طوالنی همراه است و نیز اشتغالزایی قابلتوجهی به همراه
دارد (موسایی.)74 :1394 ،
روش تحقیق

روش این پژوهش ازلحاظ هدف كاربردی است؛ اما ازنظر نوع پژوهش ،مطالعه بهصورت
موردی و زمینهای 1است .زیرا برآورد تابع تقاضا و یافتههای آن فقط در خصوص شهر مشهد

مورد تحلیل قرار گرفته است؛ بنابراین روش تحلیل آماری مورداستفاده در این تحقیق نیز،
پیمایشی ـ توصیفی است .ازنظر موضوعی قلمرو این تحقیق «برآورد تابع تقاضای سینما و
تحلیل عوامل مؤثر بر آن» است و ازنظر مکانی سینماهای شهر مشهد را دربرمی گیرد و ازنظر
زمانی قلمرو تحقیق در جامعۀ آماری موردمطالعه بهصورت مقطعی بوده و مربوط به بهمنماه

 1394است.
در این پژوهش جامعۀ آماری شامل کل تماشاگران سینما در شهر مشهد است؛ اما با توجه
به محدودیتهای هزینهای ،زمانی ،اطالعاتی بهمنظور مطالعه رفتاری تقاضا در جامعه از روش

نمونهگیری کامالً تصادفی ،دادهها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است .برای انتخاب حجم
نمونه ازآنجاییکه حجم جامعه موردمطالعه بسیار بزرگ است از فرمول عمومی کوکران استفاده
شده است:
 2 pq
d2
در رابطه باال  nحجم نمونه آماری است .با توجه به اینكه شناخت دقیقی كه از توزیع
n

صفت موردمطالعه در جامعه اصلی نداریم ،در این فرمول  p=q=0/5در نظر میگیریم كه در

آن  Pاحتمال داشتن صفت موردنظر و نماد  qاحتمال نداشتن صفت موردنظر در جامعه
است که باالترین حجم نمونه را به ما میدهد z .مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در

سطح اطمینان  95درصد برابر  1.96است d .مقدار اشتباه مجاز که معموالً برابر پنجصدم

است .با جایگذاری دادههای مذکور تعداد نمونه  384نفر به شرح ذیل خواهد شد:

(1 / 96) 2 0.5 * 0.5
 384
(0.05) 2

n

1. Case and Field Study Research Method
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روایی پرسشنامه توسط خبرگان ،تأیید شده است .برای سنجش پایایی 1با سنجش

تحقیق مورد تائید قرار گرفت .ابزار موردنیاز برای تجزیهوتحلیل دادهها در این مطالعه ،شامل
آمار توصیفی و استنباطی بوده که در قالب آمار استنباطی توصیف متغیرها با آمارههای

پراکندگی ،ضرایب همبستگی ،ضرایب رگرسیون انجامشده است .بدیهی است برای پردازش
دادههای جمعآوریشده از طریق پرسشنامه میدانی ،برحسب نیاز از بسته رایانهای
اسپیاساس نیز استفاده شده است.
پیشینه تحقیق

در این راستا برخی از مهمترین مطالعات انجامشده خارجی شامل پژوهشهایی از قبیل
تقاضا برای فیلمهای سینما در اروپا ( ،)Marco Gambaro, 2009اعتیاد به سینما در كشورهای

اروپایی ( ،)Sisto, Zanola, 2004تقاضا برای سینما در اروپا ( ،)Sisto, Zanola, 2005تشریح
حضور سینما در انگلستان بعد از جنگ ( ،)Macmillan, Smith, 2001تقاضا برای سینما در

انگلستان ( ،)Cameron, 2005تقاضای سینما در اسپانیا ( ،)Pino Blanco, 1997تقاضا برای

تماشاگران سینما در آلمان ( ،)Dewenter, Westermann, 2005تحلیل تقاضای رفتن به فیلم در

انگلستان ( ،(Hand, Collins & Hand, 2005تقاضای سینما در کره ( ،)Kim, 2009رفتار
اعتیادآور در تقاضای سینما :موردمطالعه کره ( ،)Kim, & Park, 2010اثرات اجتماعی ـ

اقتصادی بر روی افزایش حضور در سینما :موردمطالعه :ژاپن ( ،)Yamamura, 2008منتشران و
منتقدان فیلم :آیا این دو با یکدیگر همراهند؟( )Ravid, Wald, & Basuroy, 2006و بسیاری از

مطالعات دیگر است.

در ایران برخی از پژوهشگران مطالعاتی را در زیر بخشهای اقتصاد و فرهنگ در حوزه

سینما انجام دادهاند که میتوان به مواردی چون تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در

 24استان کشور (موسایی و شیانی ،)1386 ،تقاضا برای رفتن به سینما در ایران (موسایی،

 ،)1390بررسی چگونگی افزایش رغبت تماشاگران به استفاده از سینما (آزما ،)1386 ،توزیع
و نمایش آثار سینمائی در ایران (جعفرینژاد ،)1386 ،بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر

تقاضای سینمای ایران (گرایینژاد ،هادینژاد و بختیاری ،)1389 ،تقاضای سینما در تهران
(صبری لقا ،)1378 ،بررسی عوامل مؤثر بر روی تقاضای سینما در ایران (شجاعی)1385 ،

1. Reliability
2. Cronbach's Alpha coefficient
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انسجام درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ 2استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ
کل محاسبهشده معادل  86درصد بهدست آمد که درنتیجه ضریب پایایی کل ابزار اندازهگیری
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و تقاضای رفتن به سینما در ایران (کجباف )1389 ،اشاره کرد .دبیرخانه شورای عالی جوانان
نیز در سال  ،1375مطالعهای با عنوان «چگونگی پرداختن به فعالیتهای فراغت بین نوجوانان
و جوانان» در باب رفتن به سینما انجام داد.
یکی از تحقیقات در این حوزه و نزدیک به آن ،مطالعهای است که در سال  1389توسط

موسایی و رحیمی با عنوان« :برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (مطالعه

موردی :شهر تهران)» بهصورت پیمایشی انجامشده است .در این تحقیق تابع تقاضا شامل
مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،محیطی و فرهنگی میشود .از میان این عوامل ،عوامل
اقتصادی و محیطی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر تقاضای سینما در تهران دارند.

چارچوب مفهومی و ساختار تقاضا از این منبع گرفته شده است.

همانطوری که مالحظه میشود برآورد تابع تقاضای سینما در شهر مشهد صورت نگرفته
است و مطالعه حاضر شروعی برای مطالعاتی از این دست است.
مبانی نظری پژوهش
مبنای اصلی چارچوب نظری این پژوهش تئوری تقاضا (نظریه رفتار مصرفکننده) است که
1

با توجه به بررسی پیشینه پژوهشهای خارجی و داخل این نظریه شکل گرفته است .ازاینرو

ابتدا تئوری تقاضا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و سپس چارچوب نظری با توجه به عوامل

پنجگانه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فردی و محیطی مؤثر بر تقاضای سینما ارائه میگردد.
تئوری تقاضا

منظور از تقاضا در اقتصاد ،مقدار محصولی است که مصرفکننده در یک دوره زمانی معین

مایل و قادر به خرید آن باشد (موسایی .)19 :1394 ،محصول موردتقاضا در اینجا سینما
است و مصرفکننده همان مخاطبان هستند .درواقع از تئوری سنتی تقاضا برای تبیین رفتار
مخاطبان کمک گرفته شده است؛ بنابراین فرض اولیه در رفتار مصرفکننده این است که

عقالیی رفتار میکند (موسایی)26 :1394 ،؛ یعنی هر مخاطب در انتخاب سبدهای کاال و
خرج کردن درآمد خود رفتار عقالیی 2دارد و سعی میکند درآمد خود را طوری خرج نماید تا
حداكثر رضایت خاطر (مطلوبیت) ممکن را حاصل كند.

1. Demand Theory
2. Rational Behavior
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اگرچه طبق تئوری تقاضا ،عوامل مؤثر بر تابع تقاضای سینما در یک جامعه بیشمار هستند،

لیکن پس از انجام تحقیقات گسترده در حوزه ادبیات پژوهش ،بهمنظور تدوین چارچوب نظری

بر اساس تئوری تقاضا ،نقش متغیرهای غیراقتصادی مانند فرهنگی ،فردی ،اجتماعی و محیطی
بیشتر موردتوجه قرار گرفته است .ازاینرو عوامل مؤثر بر تقاضای سینما به شرح ذیل است:
عوامل اقتصادی :شامل مواردی از قبیل قیمت بلیط سینما ،قیمت كاال یا خدمات مرتبط و
درآمد است .كشش قیمتی تقاضا برای سینما ازنظر مفهومی بیانگر درجه حساسیت مقدار

تقاضا برای سینما نسبت به قیمت بلیط سینما است .كشش درآمدی تقاضا برای سینما عبارت
است از درجه حساسیت مقدار تقاضا برای سینما به درآمد خانوار و همچنین کششهای

ارتباطی (متقاطع) برای سینما از درصد تغییرات مقدار تقاضای سینما به درصد تغییرات قیمت
كاال یا خدمات مرتبط با سینما به دست میآید ،اگر مقدار عددی محاسبهشده کشش متقاطع

منفی باشد این کاال از نوع مکمل محسوب میشود و در صورت مثبت بودن کشش متقاطع آن
کاال بهعنوان جانشین شناخته میشود (موسایی .)38 :1394 ،در ارتباط با دلیل انتخاب متغیر
قیمت کاال و خدمات مرتبط ،میتوان گفت در بسیاری از مطالعات انجامشده کاالهای فرهنگی
نظیر تلویزیون ،ویدئو ،ماهواره ،تئاتر ،اپرا و موارد مشابه بهعنوان جانشین سینما مطرحشده

است .هزینههای جانبی سینما شامل مقدار مبلغی است که افراد بهمنظور تماشای فیلم صرف

تردد وسایل نقلیه ،غذا و موارد مشابه مینمایند .بدیهی است هرچقدر هزینههای جانبی سینما

افزایش یابد میتواند حساسیت متقاضیان سینما را به دنبال داشته باشد.

عوامل اجتماعی :شامل متغیرهایی ازجمله شغل و سواد والدین ،طبقات درآمدی ،وضعیت

مسکن تماشاگران و موقعیت اجتماعی هستند .بدیهی است والدینی که دارای اعتبار اجتماعی 1و
اعتبار شغلی 2باالتری در جامعه هستند در تشویق افراد خانوار برای رفتن به سینما مؤثر خواهند

بود .اعتبار اجتماعی افراد ممکن است ناشی از شغلی باشد که آنها در جامعه برعهده گرفتهاند

(علیبابایی .)145 :1387 ،پرواضح است ازلحاظ اجتماعی والدین تحصیلکرده در مورد
مسائل روز آگاهی بیشتری دارند بر تصمیمگیری آنها در برخورد با این مسائل مؤثر است.
عوامل فرهنگی :شامل عادات ،میزان اوقات فراغت ،تبلیغات ،تعداد رسانهها ،آموزشهای
فرهنگی ،نوع نگرش عمومی ،عادات ،آموزش و  ...است .متغیر رسانه بهعنوان مهمترین متغیر

مستقل فرهنگی محسوب میشود .طبق تعریف رسانه ،هر وسیلهای است که پیامی را منتقل

1. Social Prestige
2. Occupational Prestige
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میکند .بنابراین رادیو ،تلویزیون ،سینما ،کتب ،نشریات و مطبوعات همگی رسانه محسوب

میشوند (موسایی .)3 :1394 ،فراغت آن میزان زمان است که متقاضیان سینما خارج از
ساعات کار و خواب و خوراک به استراحت یا تفریح و سرگرمی یا تماشای فیلم اختصاص
میدهند .بنا به تعبیری دیگر میتوان گفت «وقت قابلتصرف» میتواند بهعنوان یک محدودکننده

عمل کند (موسایی .)27 :1394 ،ازآنجاییکه برخی از افراد بهطور مستمر به سینما میروند

بهطوریکه این رفتار بهصورت عادت درآمده است ،ازاینرو بر روی تقاضای سینما تأثیر
میگذارد .گرایینژاد ،هادینژاد و بختیاری ( )1389در ارتباط با متغیر تبلیغات ،نشان میدهد
که استفاده از تبلیغات مناسب ازجمله عوامل مؤثر بر تقاضای سینما به شمار میآید.

عوامل فردی :مواردی از قبیل سن ،شغل فرد و سطح تحصیالت فرد را شامل میشود .به نظر
می رسد با باال رفتن سن افراد تقاضا برای سینما کمتر میگردد .چنانکه برخی از مطالعات
انجامشده در داخل و خارج این ادعا را تأیید مینماید و در دیگر متغیرهای فردی انتظار رابطه
مستقیم با تقاضای رفتن به سینما میرود.

عوامل محیطی :مجموعه متغیرهایی از قبیل نوع سینما ،فاصله محل سکونت تا سینما ،درجه
توسعهیافتگی محله ،وجود فرهنگسرا در محل را شامل میشود .منظور از نوع سینما ،معماری
ساختمان سینما ،امکانات جانبی مانند سالن غذاخوری و پارکینگ و سینماهای پردیس است که
تمایل افراد را برای رفتن به سینما بیشتر مینماید .پرواضح است هرچقدر امکانات شهری

بیشتری در دسترس شهروندان باشد ،امکان مشارکت آنها در بهرهگیری از خدمات شهری
بیشتر است .پس وجود سینما یا فرهنگسرا در محله مورد زندگی افراد ازلحاظ دسترسی آسان

میتواند بر تقاضای افراد مؤثر باشد.

بنابراین مدل عمومی مطلوب زیر بهعنوان تابع تقاضای توسعهیافته برای سینما در مشهد

معرفی میگردد:

)Qdc = f (ECO, CUL, SOC, IND, EVI
Qdc= ECOβ1* CULβ2* SOCβ3 * INDβ4 * EVI β5

در این معادله :Qdcنشاندهنده تعداد تماشاگران (متقاضیان) سالیانه سینما در مشهد

(بهعنوان متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل شامل ECO:عوامل اقتصادی :CUL ،عوامل
فرهنگی :SOC ،عوامل اجتماعی :IND ،عوامل فردی و  :EVIعوامل محیطی مؤثر بر
تقاضای سینما در مشهد هستند.

برای تبدیل کردن رابطه مذکور به معادله خطی از آن لگاریتم گرفته شده و درنهایت تبدیل به

معادله زیر شده است:

d

)log(Q )=β0 + β1 log (ECO)+ β2 log(CUL)+ β3log(SOC)+ β4log(IND)+ β5log(EVI
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امتیاز معادله لگاریتمی این است که ضریب زاویه  ،βiکشش (Yمتغیر وابسته) نسبت به

فرضیههای تحقیق
شش فرضیه بر اساس مطالعات ادبیات پژوهش تدوین شده که به شرح ذیل است:
فرضیه اول :در عوامل اقتصادی قیمت بلیط بیشترین تأثیر را دارد.

فرضیه دوم :در عوامل اجتماعی شغل و تحصیالت والدین بیشترین تأثیر را دارند.

فرضیه سوم :اوقات فراغت تأثیر زیادی بر تقاضای سینما دارد.
فرضیه چهارم :در عوامل فردی درآمد فرد مؤثرترین متغیر است.

فرضیه پنجم :نوع سینما و درجه توسعهیافتگی منطقه سکونت تأثیر زیادی بر تقاضای سینما

دارند.

فرضیه ششم :طبق چارچوب نظری عوامل اقتصادی بر تقاضای رفتن به سینما به شکل
قابلتوجهی مؤثر است.
مدل مفهومی پژوهش

بر اساس چارچوب نظری ،مدل پژوهش متشکل از یک متغیر وابسته (میزان تقاضای افراد
برای رفتن به سینما) و پنج متغیر مستقل اصلی است که مجموعاً تعداد  24زیرمتغیر را شامل

میشوند ،بهصورت نمودار شماره  3ارائه شده است.
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(Xiمتغیر مستقل) یعنی درصد تغییر در  Yنسبت به درصد تغییر در  Xرا اندازهگیری میکند.
(گجراتی.)494 ،1392 ،
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نمودار  .3مدل مفهومی پژوهش
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نتایج حاصل از دادههای گردآوری شده در جداول  1تا  6درج شده است .طبق جدول شماره

 1یافتههای توصیفی نشان میدهد که  43/2درصد پاسخگویان مرد و  56/8درصد زن47/5 ،

درصد مجرد 50/9 ،درصد متأهل هستند 95/3 .درصد آنها بین بازه سنی  16تا  60سال قرار
دارند .حدود  73/9درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهیاند .همچنین 19/4
درصد از پاسخگویان در بخش دولتی و  53درصد در بخش غیردولتی شاغل و مابقی بیکار

هستند.

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه میشود 8.3 ،درصد از پاسخگویان تأثیر عوامل
اقتصادی مؤثر بر میزان تقاضا برای رفتن به سینما را در حد کم و  75.2درصد در حد متوسط

و  16.5درصد در حد زیاد ارزیابی کردهاند .همچنین عوامل اجتماعی در حد کم  4.1درصد،
در حد متوسط  54درصد و در حد زیاد  41.9درصد مؤثر بر تقاضای سینما است .عوامل

فردی مؤثر بر تقاضای سینما در حد متوسط و حد زیاد به ترتیب دارای مقادیر  62و  38درصد
است .نیز عوامل فرهنگی مقادیر  87.3 ،4.1و  8.5درصد را در حد کم ،متوسط و زیاد به خود

اختصاص داده است 4.1 .درصد تأثیر عوامل محیطی مؤثر بر میزان تقاضا برای رفتن به سینما

را در حد کم و  50.1درصد در حد متوسط و  45.7درصد در حد زیاد برآورد کردهاند.

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

یافتههای پژوهش
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جدول  .1آمار توصیفی نمونه موردمطالعه
❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

جنسیت

درصد

وضعیت تأهل

درصد

مرد

2/43

مجرد

47/5

زن

8/56

متأهل

50/9

وضعیت تحصیلی

درصد

وضعیت شغلی

درصد

دارای تحصیالت دانشگاهی

73/9

شاغل

72/4

بدون تحصیالت دانشگاهی

26/1

بیکار

27/6

سن

درصد

اعتبار اجتماعی

درصد

تا  15سال

3 /9

ضعیف

21/4

 15تا  60سال

95/3

متوسط روبه باال

47/3

بیشتر از  60سال

8 /0

محصل و خانهدار

31/3

عوامل اقتصادی

درصد

عوامل اجتماعی

درصد

کم

8 /3

کم

4 /1

متوسط

75/2

متوسط

54

زیاد

16/5

زیاد

41/9

عوامل فردی

درصد

عوامل فرهنگی

درصد

کم

0

کم

4 /1

متوسط

62

متوسط

87/3

زیاد

38

زیاد

8 /5

عوامل محیطی

درصد

کم

4 /1

متوسط

50/1

زیاد

45/7

جداول  2تا  7مربوط به نتایج برآورد رگرسیونی است که یافتههای استنباطی حاصل از

آزمون فرضیهها را نشان میدهند .همانطور که قبالً اشاره شد در این تحقیق بهجای معادله
اصلی رگرسیون از معادله لگاریتمی آن استفاده شده است؛ بنابراین ضرایب رگرسیون در این

جداول نشاندهندۀ کشش بین دو متغیر مستقل و وابسته است .در این قسمت بهمنظور بررسی

فرضیه تنها به مطلق م قادیر ضرایب رگرسیون توجه شده است که هر چه قدر عدد بزرگتری

باشد ،بر تقاضا تأثیر بیشتری میگذارد.
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مطابق جدول شماره 2در فرضیه اول مقدار احتمال مربوط به متغیرهای قیمت بلیط ،درآمد،

بیشترین مقدار را دارا است .در این فرضیه مقدار  R2در حدود  66درصد بهدستآمده است.

با توجه به مقدار  F= 34/944و سطح معناداری بهدستآمده ) )Sig =.0000که در سطح

 0/05معنادار است .میتوان گفت که متغیرهای مستقل  66درصد قادرند تغییرات متغیر
وابسته را تبیین کنند.
جدول  .2نتایج رگرسیون عوامل اقتصادی و تقاضای سینما
فرضیه

اقتصادی

شاخص آماری

سطح

t

بتای

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

/253

/042

/220

/057

-/783
/650
-/257

مدل

معناداری

درآمد

/000

5/242

قیمت بلیط سینما

/000

-13/664

-/683

قیمت کاالی مرتبط

/000

6/907

/234

/094

هزینه جانبی سینما

/000

-7/598

-/271

/034

مقدار ثابت

/000

8/396

/433
/052
R2 .66 =, Sig= 000.F=34/94

جدول شماره  ،3نتایج تخمین عوامل اجتماعی بر تقاضای رفتن به سینما را نشان میدهد

مقدار  R2در حدود  20درصد از تغییرات متغیر تقاضای سینما توسط عوامل اجتماعی را بیان
میکند .با توجه به مقدار  F=22/225و سطح معناداری ) )Sig =0/000بهدستآمده میتوان

گفت مدل موردنظر معنادار است و متغیرهای مستقل اجتماعی قادرند تغییرات متغیر وابسته را

تبیین کنند .در جدول شماره  3ضرایب رگرسیون بیانکننده بیشترین تأثیر طبقات درآمدی

والدین بر تقاضای رفتن به سینما است .همانطور که این جدول نشان میدهد مقدار احتمال

مربوط به طبقات درآمدی و سواد والدین کمتر از  0/05درصد است.

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

هزینههای ماهیانه سینما و قیمت کاالهای مرتبط کمتر از  0/05است که نشان میدهد این
متغیرها تأثیر معناداری بر متغیر میزان تقاضا دارند .با توجه به ضرایب رگرسیون ،قیمت بلیط
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جدول  .3رگرسیون عوامل اجتماعی و تقاضای سینما
❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

شاخص آماری

فرضیه

اجتماعی

سطح

t

بتای

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

/070

/040

/037

/032

/091
/153
/050

مدل

معناداری

شغل والدین

/351

/934

سواد والدین

/005

2/807

/148

طبقات درآمدی

/000
/296
/000

3/625

/270

/042

1/046

/058

/019

وضعیت مسکن
مقدار ثابت

21/053

/419
/020
R2 =. /20, F=22/22, Sig=0/000

برای آزمون فرضیه سوم تأثیر عوامل فرهنگی بر تقاضا برای سینما برآورد شده و نتایج آن در
جدول شماره  3آمده است .مقدار  R2نشان میدهد عوامل فرهنگی در حدود  74درصد
واریانس تقاضای سینما را تبیین میکنند .همچنیـن مقـدار  F= 124/544و سطح معناداری

) )Sig = 0/000بهدست آمده داللت بر درست بودن مدل تخمین زده شده دارد .مقدار احتمال

مربوط به متغیرهای عادت ،اوقات فراغت ،رسانهها ،آموزش فرهنگی ،تبلیغات ،اعتقادات کمتر

از  0/05درصد است پس این متغیرها تأثیر معناداری بر متغیر میزان تقاضا دارند.
جدول  .3نتایج رگرسیون عوامل فرهنگی و تقاضای سینما
فرضیه

فرهنگی

بتای

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

شاخص آماری
رسانهها

/009

2/647

/094

/093

/246

اوقات فراغت

/000

8/088

/313

/071

/570

ارزشها

/927
/000
/000
/000
/000
/000

/092

/003

/073

/007

4/107

/194

/057

/235

5/020

/183

/043

/218

5/700

/264

/041

/236

9/314

/384

/034

/321

مدل

سطح
معناداری

اعتقادات
عادات
تبلیغات
آموزشهای فرهنگی
مقدار ثابت

t

3/729

/224
/060
R2 =0/74, F=124/5, Sig=0/000

برای آزمون فرضیه چهارم تأثیر عوامل فردی را بر تقاضا برای سینما برآورد شده و نتایج آن
در جدول شماره  4آمده است .مقدار  R2در فرضیه  4این پژوهش مشخص میکند که در
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حدود  31درصد از تغییرات متغیر تقاضای سینما توسط عوامل فردی تبیین میشود .همچنین

شغل ،درآمد و سن تأثیر معناداری بر متغیر میزان تقاضا دارند زیرا مقدار احتمال مربوط به این

متغیرها کمتر از 0/05درصد است و نیز ضریب رگرسیون متغیر درآمد باالترین مقدار را دارد
پس بیشترین تأثیر را بر تقاضا میگذارد.

جدول  .4نتایج رگرسیون عوامل فردی و تقاضای سینما
فرضیه

فردی

شاخص آماری

سطح

t

بتای

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

/302

047

/297

/050

/286
/010
/398

مدل

معناداری

سن

/000

6/325

شغل

/000

5/723

/276

تحصیالت

/786
/000
/335

0/272

/013

/037

6/029

/279

/066

درآمد ماهیانه
ثابت

/965

/024
/045
R2 =0/34, F=40/19, Sig=0.000

برای آزمون فرضیه پنجم ،تأثیر عوامل محیطی بر تقاضا برای سینما برآورد شده و نتایج آن

در جدول شماره  5آمده است .بر اساس یافتهها حدود  42درصد از واریانس متغیر تقاضای
سینما ،توسط عوامل محیطی تبیین میشود با توجه به ضرایب رگرسیون متغیرهای نوع سینما و

درجه توسعهیافتگی محله تأثیر زیادی بر تقاضای سینما میگذارد.

مقدار  R2در آخرین فرضیه حاکی از آن است که در حدود  48درصد از واریانس (یا

تغییرات) متغیر تقاضای سینما توسط عوامل پنجگانه مؤثر تبیین میشود .مقدار F= 63/780
و سطح معناداری ) )Sig =0/000بهدستآمده نشان میدهد که این عوامل قادرند تغییرات
تقاضای رفتن به سینما را تبیین کنند.
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مقدار  F=40/190و سطح معناداری ( )Sig <0/05نشان میدهد متغیرهای مستقل قادر
بهاحتمال  95درصد قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته به میزان  40درصد هستند .متغیرهای
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جدول  .6نتایج رگرسیون عوامل محیطی و تقاضای سینما
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فرضیه

بتای

خطای

ضریب

شاخص آماری

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

/000

5/099

/278

/048

/247

وجود سینما

/077

1/773

/079

/058

/102

نوع سینما

/000

/709

/080

1/167

/102

1/638

/081

/027

/045

/075

1/786

/085
/048
R =0/48, F=63.78, Sig=0.000

مدل
درجه توسعه یافتگی
محله

عامل
محیطی

وجود فرهنگسرا
در محله
ثابت

سطح
معناداری

t

/665
14

2

برای آزمون تأثیر همه مؤلفههای پنچگانه رگرسیون عوامل فرهنگی ،فردی ،اجتماعی،

اقتصادی و محیطی بر تقاضای سینما برآورد شده و در جدول شماره  7آمده است ضرایب

رگرسیونی نشان میدهد مقدار احتمال مربوط به همه عوامل بررسیشده در این تحقیق کمتر از

 0/05درصد است .بدین معنی که این عوامل تأثیر معناداری بر متغیر میزان تقاضا دارند با
توجه به جدول عوامل اقتصادی بیشترین و عوامل فرهنگی کمترین تأثیر را بر تقاضای رفتن به

سینما دارند.

جدول  .7نتایج رگرسیون عوامل فرهنگی ،فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی و تقاضای سینما
فرضیه

شاخص آماری

سطح

t

بتای

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

رگرسیون

/161

/184

/647

/159

/846
1/290

مدل

معناداری

عوامل فرهنگی

/001

3/510

عوامل اجتماعی

/000

5/325

/256

مؤثرترین

عامل فردی

عامل

عوامل اقتصادی

/000
/000
/000
/017

9/404

/416

/202

-10/097

-/436

/201

-2/029

5/232

212

/179

/938

/109

/262

عوامل محیطی
ثابت

2/403

با توجه به تعریف تابع تقاضای رفتن به سینما و دادههای جدول رگرسیون ( )7میتوان

تابع را به شکل زیر استخراج کرد:

d

log(Q )= 0. 262-2. 029log (ECO)+ 0. 647log(CUL)+ 0. 846log(SOC) +
)1.9log(IND) + 0. 938log(EVI
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با توجه به تابع تخمین زدهشده میتوان گفت :با یک درصد افزایش در عوامل اقتصادی،

فیلم سینمایی با رفتن به سینما تأثیر مثبت دارد لذا عالمت مجموع عوامل اقتصادی بر
تقاضای سینما بستگی به برآیند تأثیر عوامل قیمت و درآمد دارد اگر تأثیر درآمد بیشتر باشد

انتظار این است که ضریب تأثیر مثبت باشد اما اگر منفی باشد تأثیر قیمت بیشتر از تأثیر درآمد
است .در اینجا چون ضریب مذکور منفی است میتوان گفت در میان متغیرهای اقتصادی تأثیر
قیمت بیش از سایر متغیرهای اقتصادی است .با یک درصد افزایش در عوامل فرهنگی،

تقاضای سینما  0.647در صد افزایش مییابد و با یک درصد افزایش در عوامل اجتماعی،

تقاضای سینما در مشهد  0.846درصد افزایش مییابد .با یک درصد افزایش در عوامل فردی،
تقاضای سینما  1.9در صد افزایش مییابد و با  1درصد افزایش در عوامل محیطی ،تقاضا

برای رفتن به سینما  0.938درصد افزایش مییابد .همانطوری که مالحظه میشود بیشترین
تأثیر مربوط به عوامل اقتصادی است.

بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها:

در این پژوهش ،طبق تئوری تقاضا ،تعداد تماشاگران سینما یا میزان تقاضا برای رفتن به
سینما بهعنوان متغیر وابسته تعریف شده است .همچنین مجموعه متغیرهای ناشی از پنج عامل

اصلی شامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی واردی که تعداد آنها بیش از  20مورد هستند،

بهعنوان متغیرهای مستقل تعریفشدهاند .در رابطه با متغیرهای مزاحم اثرات آنها به دلیل
ناچیز بودن در این مدل ثابت فرض شده و وارد نشدهاند.
نتایج پژوهش بهدستآمده حاکی از آن است که قیمت بلیط سینما تأثیر معناداری بر

تقاضای سینما دارد .بهطوریکه اگر قیمت بلیت سینما افزایش یابد ،تغییرات تقاضای سینما با

ضریب کاهنده همراه خواهد بود .از میان عوامل اجتماعی وضعیت مالی و رفاهی خانواده و نیز

تحصیالت والدین تأثیر معناداری بر تقاضای سینما دارد و بهصورت مثبت اثر میگذارند .از
م یان عوامل فرهنگی میزان اوقات فراغت بیشترین تأثیر را بر تقاضای سینما دارد و تأثیر مثبتی
بر تقاضای سینما دارد .عالوه بر این پژوهش نشان میدهد که سایر متغیرهای فرهنگی

(عادت ،رسانه ،آموزش فرهنگی ،تبلیغات ،باورها) تأثیر مثبت بر تقاضای سینما دارد ،به

شکلی که افزایش استفاده از سایر رسانهها و شبکههای اجتماعی افزایش عالئق مخاطبان را در

پی خواهد داشت .دادههای بهدستآمده تأثیر مثبت و باالی درآمد در میان عوامل فردی بر

تقاضای سینما در مشهد را نشان میدهد .از میان عوامل محیطی ،نوع سینما ازلحاظ خدمات

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

تقاضا برای رفتن به سینما 2. 029درصد کاهش مییابد .ازآنجاییکه از میان عوامل
اقتصادی ،قیمت محصول رابطه عکس با میزان تقاضا دارد و میزان درآمد با فرض نرمال بودن
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و امکانات رفاهی مثل داشتن پارکینگ ،پردیس سینمایی ،فضای مناسب سالن ،کیفیت صدا و
تصویر و نیز درجه توسعهیافتگی محله سکونت تأثیری معنادار بر تقاضای سینما دارد.
در بررسی عوامل پنج گانه مؤثر بر تقاضای رفتن به سینما نتایج حاکی از اهمیت بیشتر عوامل
اقتصادی نسبت به سایر عوامل نظیر فرهنگی ،اجتماعی و محیطی است.

همچنین طبق یافتههای پژوهش ،قیمت بلیط و هزینههای جانبی دارای ضریب کاهنده و

درآمد دارای ضریب فزاینده است .پس به سیاستگذاران حوزه سینما توصیه میگردد ،در
صورت اعمال سیاست افزایش قیمتهای بلیط ،روند افزایش آن بهصورت ناملموس باشد تا
موجب کاهش تقاضای سینما نگردد .یکی از محدودیت هر طرح تحقیقی عدم توانایی تعمیم

نتایج آن به سایر جوامع آماری است .تحقیق حاضر نیز قابل تفسیر در جامعه آماری
موردمطالعه (خاص شهر مشهد) بوده ازاینرو ممکن است نتایج آن قابلتعمیم به سایر جوامع
مشابه نباشد .دادههای پژوهش در این پیمایش در قالب خود اظهاری افراد جمعآوریشده
است كه محقق با استفاده از آموزشهای الزم برای افراد تالش کرده تا پاسخها بهدوراز ا

تعصبات و قضاوتهای خاص باشد .بااینحال این مورد میتواند یکی از محدودیتهای

پژوهش باشد .یکسان نبودن دادههای مربوط در خصوص یک شاخص آماری و مشخص
نبودن متولی اصلی محقق را در ارتباط با تشخیص آمار واقعی با تردید روبرو مینمود.
رویکرد سیاستگذاری فرهنگی ـ رسانهای در مشهد باید به سویی باشد که از تلویزیون،

نمایش خانگی و شبکههای اجتماعی در راستای تبلیغات و آموزش فرهنگی بهره ببرد .بین

میزان تقاضای سینما در مشهد و نوع سینما رابطه معناداری وجود داشته ،ازاینرو به

سرمایهگذاران کالبدی صنعت سینما توصیه میگردد با توجه به فرسوده بودن بافت ساختمانی
سینماها شایسته است به ساخت سینماهای پردیس بهمنظور ایجاد تنوع در کمیت و کیفیت

فیلمها رویآورند .با توجه به یافتههای تحقیق و متمرکز بودن اکثر سینماهای مناسب مشهد در
یک محدوده نزدیک توصیه میگردد که صاحبان سینما بهمنظور آسان نمودن دسترسی افراد به
سینما اقدام به برقراری سرویس تاکسیهای رایگان برای مناطق دوردست مشهد نمایند.
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آزما ،فریدون ( .)1386بررسی چگونگی افزایش رغبت تماشاگران به استفاده از سینما ،تهران:
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
جعفرینژاد ،شهرام ( .)1386بررسی راهکارهای انسجام بخشی به چرخه تولید ،توزیع و نمایش آثار
سینمایی در ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
دبیرخانه شورای عالی جوانان ( .)1375چگونگی پرداختن به فعالیتهای فراغت بین نوجوانان
وجوانان ،شورای عالی جوانان ،تهران.
مرکز آمار ایران ( .)1394سالنامه آماری کشور ،مرکز آمار ایران.
مرکز آمار خراسان رضوی ( .)1394سالنامه آماری استان خراسان رضوی ،مرکز آمار خراسان رضوی.
شجاعی ،یدالله ( .)1385بررسی عوامل مؤثر بر روی تقاضای سینما در ایران ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،رشته اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه.
صبری لقا ،آذرخش ( .)1378بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اوقات فراغت (مورد کاربردی تقاضای
سینما درتهران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران.
صفری شالی ،رضا ( .)1388راهنمای تدوین طرح تحقیق ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات جامعه و
فرهنگ.
علیبابایی ،یحیی ( .)1387قشربندی اجتماعی ،چاپ اول ،همدان :انتشارات نور علم.
کجباف ،سینا ( .)1389برآورد تقاضای رفتن به سینما در ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
کریمی ،مسیح ( .)1398سینماهای آمریکا کمترین تعداد تماشاگر را در  23سال گذشته داشتهاند از
سایت:

https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273685/us-theaters-lowest-audiences /

گجراتی ،دامودار ( .)1392مبانی اقتصاد سنجی ،ترجمۀ حمید ابریشمی ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
گرایینژاد ،غالمرضا؛ منیژه هادینژاد و آرزو بختیاری (« .)1389بررسی و تحلیل عوامل مؤثر
برتقاضای سینمای ایران» ،فصلنامه علمی -پژوهشی نامه پژوهش فرهنگی ،شماره -180 :9
.147
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 امکانسنجی و تدوین اصول طراحی الگوهای مشاركت، طرح آسیبشناسی.)1390(  میثم،موسایی
 مؤسسه: مجری، معاونت اجتماعی ـ فرهنگی شهرداری تهران،شهروندان در امور شهری
.تحقیقات تعاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 استان24  «تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در.)1386(  میثم و ملیحه شیانی،موسایی
.301-320 :25  شماره، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،»ایران
 مجله مدیریت،» «برآورد تابع تقاضای سینما در ایران.)1389(  عبدالرحیم و میثم موسایی،رحیمی
.79-98 :10  شماره،فرهنگی
. انتشارات سمت: تهران، چاپ دوم، اقتصاد رسانهها.)1394(  میثم،موسائی
. انتشارات نورعلم: همدان، چاپ اول، اصول و مبانی علم اقتصاد.)1386(  میثم،موسائی

1399  زمستان،84  مسلسل،52  شماره، 21 ❖ سال

. انتشارات جامعهشناسان: تهران، چاپ اول، اخالق اقتصادی مردم یزد.)1389(  میثم،موسایی

: همدان، چاپ اول، کتاب و مطبوعات در ایران، تابع تقاضای سینما.)1387(  میثم،موسائی
.انتشارات نورعلم
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