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  چکیده
اي  منظـور، نمونـه  بدین . استر تقاضاي سینماي ایران دعوامل مؤثر حاضر به دنبال شناسایی  ۀمقال

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده . شدارزیابی  تماشاگران سینما از تن 192مشتمل بر 
مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سـینما   ۀوالیس نشان داد که رابطآزمون کروسکال ـ  از 
 طوري که بیشترین دفعات سینما رفـتن، مربـوط بـه کسـانی اسـت کـه درآمـد        به(روند، وجود دارد  می

بـه  (معکوس وجـود دارد   ۀهمچنین بین تعداد افراد خانوار با دفعات سینما رفتن، رابط). بیشتري دارند
در ادامـه، نتـایج   ). یابـد  طوري که با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفـتن کـاهش مـی   

، »ردان مشـهور حضـور بـازیگران و کـارگ   «، »موضـوع فـیلم  «نشان داد که  اي آزمون دوجملهحاصل از 
تناسب و تنوع موضوعات فـیلم بـراي همـۀ    «، »روز و ساعت رفتن به سینما«، »کیفیت فیلم و سینماها«

از جملـه عوامـل مـؤثر در    » تبلیغات مناسـب «و » زمان و مدت مناسب اکران فیلم«، »ها سطوح و گروه
  . استرفتن سینما 

با استفاده از اطالعات سـري زمـانی دورة   در ادامۀ پژوهش به برآورد تابع تقاضاي سینما  همچنین،
دار و  ب از نظـر آمـاري معنـی   اینتایج حاکی از آن اسـت کـه تمـامی ضـر    . پرداخته شد 1361ـ  1386

تعداد افراد خـانوار تقاضـاي سـینما را کـاهش و      است، یعنی افزایش هاي اقتصادي با واقعیت همخوان
  .دهد افزایش درآمد، تقاضاي سینما را افزایش می

  

  ها لید واژهک
  .، اوقات فراغت، کیفیت فیلمتقاضاي سینماسینما، اقتصاد سینما، تابع 
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  مقدمه
. ي اسـت کشـور  هریکی از نمادهاي رشد فرهنگی ، که نام دیگر سینما است ،هنر هفتم

عالوه بر آن، گستردگی این صنعت در بسیاري از کشورها باعث شده اسـت کـه سـینما، در    
به لحاظ آثار مادي و معنوي . داشته باشد تأثیر مهمید اقتصادي تولید ناخالص داخلی و رش

   .است مهماین صنعت، شناخت جایگاه آن در بازارهاي داخلی و جهانی، بسیار 
اعم از تولید، توزیع، نمایش  ،ها زایی مستقیم در تمام بخش این صنعت، عالوه بر اشتغال

زایی زایـی و درآمـد   اشـتغال  نیـز  ..).، مطبوعـات، سـیما  و صدا(ها  و سالن، در عرصۀ رسانه
کـه سـینماي ایـران بـه صـنعتی       یافـت این توقع زمانی واقعیت خواهد . کند غیرمستقیم می

نـدرت در   شناخت مقولۀ صنعت سینما در ایران، که تاکنون به ن،بنابرای. سودآور تبدیل شود
بر عرضه و  تواند راهگشاي شناخت عوامل مؤثر است، می به آن توجه شدهتحقیقات علمی 
ها  ، شناسایی و راهکارهاي خروج از آنها ها و محدودیت طریق آن، کاستیتقاضا باشد و از 

  .دشوارائه 
توزیـع و   و تولید ،هاي سینمایی از معدود کشورهایی است که چرخۀ کامل فعالیت ایران

ران تـوان ادعـا کـرد کـه ایـ      مـی  ،بنـابراین . از سالیان پیش در آن وجود داشته است ش،نمای
در مقایسـه بـا برخـی از     ،بررسـی وضـعیت سـینماي ایـران    . صاحب صنعت سـینما اسـت  

سینماي ایران کم نیست، اما تعـداد   تولیددهد که  حب صنعت سینما، نشان میکشورهاي صا
  .استها بسیار پایین  هاي سینما، تعداد مخاطبان و میزان فروش فیلم سالن

رغبـت مخاطبـان بـراي دیـدن فـیلم در      آن است تا عوامل مـؤثر در  پژوهش این هدف 
هـاي   سـال  درو از این راه، علل کاهش شمار مخاطبان سـینما   بررسی شودهاي سینما  سالن

  :د شدنآزمون خواه  دو فرضیه. آیددست  به اخیر در کشورمان
  .درآمد افراد با مقدار تقاضاي سینما، رابطۀ مستقیم دارد .1
 .یابد ما کاهش میبا افزایش تعداد خانوار، تقاضا براي سین .2
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  مبانی نظري
، از دانشـگاهی در مراکز . رود اصطالحی است که در ایران بیشتر به کار می ینمااقتصاد س

 .بعد اقتصـادي اسـت   شود که یکی از ابعاد آن برده می نام »فیلم بیزینس«یا  »سینما بیزینس«
کـه صـنعت سـینما     ، آن اسـت صاد سینما در دنیا به این شکلکه اقت طرح هاي یکی از علت

اند و هـر بعـدي از آن بـه     آمیخته هم به است که کامالً يشامل فرهنگ، اقتصاد و ابعاد دیگر
ــت   ــورده اس ــد خ ــر پیون ــاد دیگ ــی. ابع ــینما ا   نم ــه س ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــارکرد ت ز ک

هـاي هنـري    هـا و ارزش  روز و جـذابیت  پیشـرفته و بـه   فنـاوري اجتماعی قوي،  ـ فرهنگی
ـ   . ضـعیف باشـد   آن ولی کارکرد اقتصـادي  ،باشدبرخوردار  برجسته یکـدیگر   اایـن مـوارد ب
چـه   ،بندي گیري و جمع در بررسی وضعیت سینما از بعد اقتصادي، هرگونه نتیجه. ندا مرتبط

. هاي دیگر آن نیـز هسـت   نمایشگر وضعیت کیفیت سینما و ابعاد و جنبه ،مثبت و چه منفی
مشـکل دارد و   ،فرهنگی و هم از لحاظ اقتصاديسینماي بیمار، هم از لحاظ  ،علتبه همین 

  .سینماي خوب اقتصاد خوبی هم خواهد داشت
یک سال، متنـوع   هاي اکران شده در کاالي نهایی سینما محصولی است که به تعداد فیلم

بندي کاالها از  شود که در طبقه همگن به کاالیی گفته میناکاالي  .همگن استنانتیجه  و در
رفتـار  ي هـا  ولی برخی تفـاوت  ،)مثالً پیکان، پژو(شود  عنوان آورده مینظر نوع، تحت یک 

ها، ترجیح متفـاوتی را   شود که وي به هر کدام از این مصداق کننده باعث می عقالیی مصرف
به عبارت دیگـر، هـر فـیلم    . نشان دهدرا براي تقاضاي هر کدام  خاصیاعالم کند و تمایل 

بالقوه را به خود جذب ) سینمارو(ی از تقاضاکنندگان مخاطب خود را دارد و اکران آن بخش
همگن بودن کاالي نهایی سینما تأکیدي خواهد بود بر انتخاب در تعیین نوع کـاال  نا. کند می

کننده در میان کاالهاي پـیش   و اعالم ترجیح تقاضاکننده، به این معنی که مصرف) نوع فیلم(
ایـن  . نـد ک انتخاب و اعـالم تـرجیح مـی   ) شدههاي سینمایی اکران  در اینجا فیلم(روي خود 
یکسـان   لذتکاالي همگن با  مثابۀ هاي اکران شده، به به همۀ فیلم گردهد که تماشا نشان می
  .براي وي حائز اهمیت استانتخاب فیلم کند و  نگاه نمی

تقاضـاي کـل بـراي     .ی شـده اسـت  سـینما بررسـ   يتقاضا مبانی نظريدر این قسمت، 
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بـه  ، آیـد  ها به دست می تک فیلم ده در سال، از جمع افقی تقاضا براي تکهاي اکران ش فیلم
هـاي اکـران    تک فـیلم  عبارتی، جمع کل بینندة سینما در سال، حاصل جمع تعداد بینندة تک

، )قیمت بلیت(پرداخت هزینه  يتقاضاکنندة فیلم سینمایی فردي است که در ازا. شده است
کسی است کـه بـا   ) ماروسین(کند و یا تقاضاکننده  می مطلوبیتی ناشی از تماشاي فیلم کسب

ناشی از حضور در سالن سـینما و تماشـاي    ی، لذت)سینما(عمومی و پویا  یکاالی استفاده از
کننـده بایـد    و عرضه زند ده را محک میش تقاضاکننده محصول عرضه .فیلم را به دست آورد

  .ق و تمایالت این گروه آشنا باشدهاي بالفعل و بالقوه، با سالی براي جذب تقاضاکننده
سینما کاالیی است که وجوه مشخصۀ کیفی بیشتري نسـبت بـه وجـوه کمـی دارد و در     

گذاري فـیلم تـابع متغیرهـاي ذهنـی فراوانـی اسـت کـه شـاید در          بسیاري از موارد، ارزش
بـراي   میزان تقاضا درتعیین متغیرهاي تأثیرگذار  مانند توان نمی محدودة علم اقتصاد نگنجد،

نگـاه   مراد از این تحقیـق . دکردر این مورد عمل  توان به لحاظ تئوري می،  کاالهاي متعارف
اقتصادي به تغییرات تقاضا براي سینما است و هر عاملی که بتواند میزان تقاضـا را افـزایش   

  .کردو یا کاهش دهد، بررسی 
و ) متغیرهاي کمـی (ي تقاضاي سینماي ایران، به دو دستۀ عوامل اقتصاد درعوامل مؤثر 

نـد از سـن، جـنس، تحصـیالت،     ا شود که عبـارت  تقسیم می) متغیرهاي کیفی(غیراقتصادي 
وضعیت تأهل، ترکیب جمعیتـی خـانوار، وضـعیت اشـتغال، نـوع فعالیـت، درآمـد، طبقـۀ         

هـاي سـینما، سـاعت     اجتماعی، قیمت بلیت، تورم، کیفیت سینما، تعداد و پراکنـدگی سـالن  
هـاي تلویزیـونی، میـزان     برنامـه (مت و میزان استفاده از کاالهاي جانشین اوقات فراغت، قی

، سایر ...)و اینترنت، ماهواره و اي رایانههاي  ، میزان استفاده از برنامهCDو  DVDاستفاده از 
 نبـود ، ...)و ها، کتاب، مجالت، ورزش، ها، نمایشگاه تئاتر، موسیقی، گالري، موزه(تفریحات 
هاي قاچاق، سهم سینما در سبد مصـرفی خـانوار،   CDدسترسی آسان به  رایت و قانون کپی

قیمت کاالهاي مکمل سینما، کیفیت فیلم، حضور بازیگران مشهور، حضور کارگردان نـامی  
، )سانسـور (و مشهور، موضوع فـیلم و جسـارت در پرداخـت سـوژه، معضـالت فرهنگـی       

هـا،   م براي همۀ سطوح و گروهتوجهی به ساخت فیل ن ذیربط، بیهاي مسئوال گذاري سیاست
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هـا،   هاي به نمایش گذاشته شده، اکران به موقع فیلم موضوعات فیلمنداشتن تناسب و تنوع 
و فنون بصري، تبلیغات، امنیـت اجتمـاعی و    فناوريروز خارجی،  هاي به فیلمنکردن اکران 

و اجتمـاعی  ، جـ )فصل سینماروي(شرایط سیاسی کشور، مدت اکران فیلم، زمان اکران فیلم 
هاي سینما، ساعت رفتن به سینما، روزهاي  حاکم بر سینما، امکانات تفریحی جنبی در سالن

 در مقایسه بـا تري  کننده متغیرهاي غیراقتصادي، در بسیاري موارد نقش تعیین. رفتن به سینما
یـن  این اسـت کـه برخـی از ا     البته نکته. توانند به عهده داشته باشند متغیرهاي اقتصادي می

بایسـتی کـه در ایـن     و مـی  کـرد توان با استفاده از ابزارهاي متداول، ارزیـابی   متغیرها را نمی
  .دکرمیزان تقاضا اشاره  درتحلیلی آن  تأثیرصرفاً به   موارد،
  

  پیشینۀ تحقیق
چگونگی پرداختن بـه  «اي با عنوان  ، مطالعه1375عالی جوانان، در سال  دبیرخانۀ شوراي

نتیجۀ بررسی . در باب رفتن به سینما انجام داد» بین نوجوانان و جوانان هاي فراغت فعالیت
گویان بخشی از اوقات فراغت خود را صرف رفـتن بـه سـینما     از پاسخ درصد 19نشان داد 

سـن و جـنس افـراد در    . کنند که نسبت مردان بیش از زنان و مجرد بیش از متأهل است می
تـا   25طوري که در بین مردان و زنان مجرد، افـراد   حدودي مؤثر است، به رفتن به سینما تا

مند به سینما در مـاه متوسـط    سوم جوانان عالقه حدود یک. روند سال بیشتر به سینما می 29
انـد، دیـدن    گویـان اظهـار کـرده    از پاسـخ  درصـد  62ضمن اینکـه  . روند بار به سینما می یک
زنان بیشـتر از   درصدد که در این بین دهن هاي خارجی ترجیح می هاي ایرانی را به فیلم فیلم

هـاي   رونـد، فـیلم   هـا مـی   هایی که جوانان بیشتر به دیـدن آن  در بین انواع فیلم. مردان است
» جنگـی ورزمـی  «هـاي   اند و بعد از آن فـیلم  در اولویت درصد 31با » خانوادگی و عاطفی«

هـاي خـانوادگی و    فـیلم مند بـه سـینما،    حدود نیمی از زنان عالقه. را دارند درصد بیشترین
  .هاي جنگی و رزمی عالقه دارند مردان بیشتر به فیلم دهند و در مقابل عاطفی را ترجیح می

هـاي   بررسـی جایگـاه و توانمنـدي   «، دجله سیاح در پژوهشی بـا عنـوان   1377در سال 
جایگـاه صـنعت   » )برآورد مدل تقاضاي فیلم در شهر تهـران (صنعت سینما در اقتصاد ایران 
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ـ هـاي مختلـف    ها و مشکالت بخـش  ما در اقتصاد ایران و شناخت توانمنديسین را، بـراي  آن
هاي اقتصاد  در این تحقیق، با استفاده از روش. رسیدن به صنعتی خودکفا بررسی شده است

جامعۀ آماري . برآورد شده است هاي اکران شده در شهر تهران تابع تقاضا براي فیلمسنجی، 
 دهنـدة آن  نشاننتایج مطالعه . است 1376تا  1374هاي  شده طی سالاکران   فیلم 149شامل 

موزیکال، عاطفی، اکشن، جنگی و بکر  هاي هایی با سوژه است که تماشاچیان به ترتیب فیلم
کنند و تأثیر حضـور هنرپیشـۀ طـراز اول، تقریبـاً دو برابـر       بندي می را در ترجیح خود طبقه

  . حضور هنرپیشۀ طراز دوم در فیلم است
بررسی عوامل مـؤثر بـر تقاضـاي    «اي با عنوان  هنام پایان، در 1377صبري لقایی در سال 

ر د، سهم هر یـک از عوامـل مـؤثر    »مورد کاربردي تقاضاي سینما در تهران ـ اوقات فراغت
میزان تقاضاي سینما در شهر تهران را با اسـتفاده از دو روش اقتصادسـنجی و میـدانی طـی     

نتایج این مطالعه نشـان داد مـؤثرترین عـواملی کـه     . رزیابی کرده استا 1377 ـ 1355دوره 
قیمـت بلیـت، درآمـد دائمـی،     : ند ازا توانند بر میزان تقاضاي سینما تأثیر بگذارند عبارت می

سرانۀ روزنامه و نشریات منتشر شده در استان تهران، نسبت دانشـجو بـه جمعیـت اسـتان،     
. هـاي ویـدئویی   تلویزیونی و میزان استفاده از برنامه هاي تورم انتظاري، ساعت پخش برنامه

روز کاهش یافتـه، ایـن در    مندان سینما روزبه که تعداد عالقهگیري شده است  در پایان نتیجه
حالی است که سهم کاالي فراغت در سبد مصرفی خانوار در طول این مدت افزایش یافتـه  

سـینما ماننـد ویـدئو و     االهاي جانشـینِ در واقع، مردم در نتیجۀ وابستگی بیشتر به ک .است
   .اند تلویزیون، عالقۀ خود را به سینما رفتن از دست داده

هـا و   هـا، گـرایش   بررسـی ویژگـی  «اي با عنـوان   ، در مطالعه1380شفیع شفیعی در سال 
هاي تماشـاگران سـینما و گـرایش     ، به شناسایی ویژگی»نظرات تماشاگران سینما در اردبیل

تماشـاگران   همـۀ جامعۀ آماري این مطالعـه،  . هاي سینمایی پرداخته است ع فیلمها به انوا آن
ـ ) 1380شـهریور   15مـرداد تـا    15(سینما در شهر اردبیل در مدت زمان یـک مـاه     ۀو نمون

هـاي ایـن پـژوهش نشـان داد کـه       یافتـه . از تماشـاگران سـینما بـوده اسـت     تن 300آماري
ها، بـه ترتیـب    کنند و گرایش آن اً مثبت ارزیابی میگویان فیلم هاي اکران شده را نسبت پاسخ
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  . هاي تاریخی، سیاسی، محلی ـ بومی، اجتماعی، خانوادگی و اکشن است به فیلم
بررسـی چگـونگی افـزایش    «، در طرح پژوهشـی بـا عنـوان    1384فریدون آزما در سال 

میدانی، بـه مطالعـۀ   ، با استفاده از دو روش اسنادي و »رغبت تماشاگران به استفاده از سینما
هاي سینمایی پرداخته تا علـل کـاهش    در گرایش و رغبت مخاطبان ایرانی فیلم مؤثرعوامل 

نتایج نشان داد که کاهش قـدرت  . دست آورد هاي اخیر را به شمار مخاطبان سینما، طی سال
هاي شهري و نیز نداشتن  خرید مردم، کاهش سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینۀ خانواده

  .الن سینما در برخی مناطق، از دالیل اصلی این امر استس
  

  ر تقاضاي سینمادارزیابی عوامل مؤثر 
  هاي میدانی داده

  روش تحقیق .1
توانـایی  «خاص، همواره بستگی به شـرایطی همچـون    یانتخاب روش تحقیق یا تکنیک

 چـون . دارد» هـاي آن  شرایط مورد مطالعه و محـدودیت «و » مشخص محقق و امکانات وي
این شرایط و عوامل مربوط به آن بسیار متفـاوت اسـت، بـه تناسـب ایـن شـرایط، ابـزار و        

توان به بحـث گروهـی،    گیرند که از آن جمله می هاي متفاوت مورد استفاده قرار می تکنیک
روش . اشـاره کـرد   1سـنجی  مصاحبه، روش دلفی، مشاهده، تحلیل محتوا، آزمایش و گـروه 

هـا یـک تحقیـق کیفـی، در      هدف، کـاربردي، از حیـث داده   تحقیق در این پژوهش از حیث
اي و در بررسی و تعیین مدل تحلیـل محیطـی از    بررسی ادبیات و مستندات از نوع کتابخانه

  .درضمن روش تحقیق از حیث روش، استنتاجی ـ توصیفی است. نوع میدانی است
  
 جامعه و نمونۀ آماري .2

در مـدت زمـان   شـهر تهـران    ماهاي فعالدر همۀ سینجامعۀ آماري کل متقاضیان سینما 
به تمام متقاضیان سینما و هزینۀ  نداشتن دسترسی علتبه . است، 1388اردیبهشت  ،یک ماه

                                                
1. Sociometry. 
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. اي انجام شده اسـت  گیري تصادفی خوشه باال براي این دسترسی و صرف وقت زیاد، نمونه
هر خوشـه ـ بـر    ي بدون جایگذاري اعضا است گیري تصادفی ها، نمونه نحوة انتخاب نمونه

  .ایم سینماي موجود که هر یک را یک خوشه در نظر گرفته 45مبناي 
ودو  بیسـت  ،ها، با توجه به فراوانـی سـینماها در منـاطق مختلـف     براي توزیع پرسشنامه

بـا  و  یک یا چند سینما در هر منطقه بر حسب تصادف به عنوان نمونه انتخاب شـد  ،منطقه
 10و بـراي هـر سـینما     ،سـینما  45از  ،سینما 19هر تهران، توجه به پراکندگی سینماها در ش

  .پرسشنامه در نظر گرفته شد
بودن جامعۀ آماري و کیفی بـودن متغیـر تحقیـق،    ) شمارش ناپذیر(با توجه به نامحدود 

 : شد براي تعیین حجم نمونه از فرمول آماري زیر استفاده
  

2

2

2
e

q.p.Z

n
α

=  

2برابر  pدر اینجا، 
pqو  1 −= خطـاي  ( αو  درصـد  10عـددي کمتـر از    e. است 1

از جدول توزیع نرمـال بـر    zشود و مقدار  در نظر گرفته می درصد 5نیز، معموالً ) نوع اول
تعیـین   تـن  192در این شرایط، حداقل حجـم نمونـه   . است 96/1برابر با  α=%5مبناي 

  .شود می
  
 پرسشنامه )اعتبار(روایی و پایایی  .3

شـرایط   دراسـت کـه اگـر سـنجش      اینگیري،  ا اعتبار به وسیلۀ اندازهمنظور از پایایی ی
ابـزار سنجشـی   . اسـت  اعتمـاد  درخـور  مشابه تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشـابه و 

یعنـی بتـوان در مـوارد     ،هاي سـازگاري و بازپدیـدآوري باشـد    معتبر است که داراي ویژگی
بـراي محاسـبۀ پایـایی،     .گرفـت متعدد، آن را به کار برد و در همـۀ مـوارد، نتـایج یکسـانی     

، روش مـوازي  )روش بازآزمـایی (از جمله اجراي دوبـاره   ؛رود هاي مختلفی به کار می شیوه
 .، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفاي کـرون بـاخ  )کردن دونیم(، روش تصنیف )همتا(
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  .شده استاعتبار از ضریب آلفاي کرون باخ استفاده  ۀبراي تعیین درج ،ر این پژوهشد
گیـري   براي حصول اطمینان از پایـایی و معتبـر بـودن پرسشـنامه، بـا اسـتفاده از نمونـه       

تک عوامـل و در نهایـت    افزار، پایایی را براي تک نرم توانتایی و با استفاده از  30مقدماتی 
کنـیم کـه تمـام     مشاهده می. سنجیم جه به ضرایب آلفاي کرون باخ میبه صورت کلی، با تو
. و ضریب آلفاي کرون باخ براي همۀ مـوارد بـاال اسـت    دارند 7/0تر از  عوامل آلفایی بزرگ

 تأییـد  هپایـایی پرسشـنام   پـس . اسـت  85/0همچنین آلفاي کرون باخ براي کـل پرسشـنامه   
  . ها معتبر خواهد بود لیل آنهاي حاصل از آن و تجزیه و تح و داده شود می

  
  هاي تجزیه و تحلیل آماري  روش .4

هـا و اطالعـات    داده، افراد نمونۀ آمـاري  دست بهها و تکمیل آن  بعد از توزیع پرسشنامه
در جهـت   .تحلیـل شـدند   SPSSافـزار   نـرم  بـا و  گذاري نمرهبندي و  آوري شده، دسته جمع

 Kآزمون ناپارامتریک مربـوط بـه   ( 1والیسهاي تحقیق، از آزمون کروسکال ـ   آزمون فرضیه
 2نسبتیا  اي در رفتن به سینما، از آزمون دوجمله و براي بررسی عوامل مؤثر) گروه مستقل

 هـا  ضـعف این  رفعبدین ترتیب در چارچوبی محدود راهکارهایی براي . استفاده شده است
  .کردخواهیم  پیشنهاد و در نتیجه افزایش تقاضاي سینما در ایران

ــانر د ــاي      پای ــرم افزاره ــک ن ــه کم ــنجی و ب ــاي اقتصادس ــتفاده از الگوه ــا اس ــز، ب نی
MICROFIT4 و EVIEWS6چهار مدل براي تقاضاي سینما برآورد شده است ،.   

  
  هاي سري زمانی داده

 1386ـ   1361صورت ساالنه طـی دورة   سري زمانی این پژوهش گسسته بوده و ثانیاً به
  .بررسی شده است

هـاي آمـاري از یـک منبـع      امکان، اطالعات و دادهتا حدبر این بوده  بنادر این قسمت، 

                                                
1. Kruskal – Wallis Test. 
2. Binomial Test. 
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ولی به دلیل نبود اطالعات، مجبور به اسـتفاده از   ،ند تا احتمال خطا کمتر شودشواستخراج 
اي و  اطالعات مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مطالعـات کتابخانـه  . ایم منابع مختلف شده

معتبري نظیر مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی  اسنادي و مراجعه به مراکز 
  .گردآوري شده است

داشتن به اطالعات جامع در کشور، متغیرهـاي مـوردنظر در   نهمچنین، به دلیل دسترس 
  . اند سطح استان تهران بررسی شده

ان هاي ایرانـی در سـینماهاي اسـتان تهـر     در این قسمت، متغیر وابسته تعداد بینندة فیلم
متوسط قیمت  ند ازا متغیرهاي اصلی توضیحی استفاده شده در مدل عبارت، همچنین. است

هاي ایرانی در سینماهاي استان تهران، متوسط تعداد افراد خانوار در استان تهـران   بلیت فیلم
  .استان تهران درو متوسط درآمد ساالنۀ یک خانوار شهري 

  
  متغیرها) پایایی(ایستایی  .1

مبتنـی بـر    هـاي متعـارف،   هـا و بـه روش   سازي با استفاده از سري زمانی طراحی و مدل
حال چنانچه آمارهـاي سـري زمـانی مـورد اسـتفاده در بـرآورد       . فرض مانایی متغیرهاست

پارامترهاي یک مدل نامانا باشند، احتمال اینکه رگرسیون به دست آمده ساختگی یا جعلـی  
ـ   هـاي غلـط دربـارة روابـط بـین       ه اسـتنباط باشد، بسیار باالست و در این صورت، محقـق ب

  .رسد متغیرها می
توان بـه   ها می هاي مختلفی وجود دارد که از جملۀ آن پایایی متغیرها، روش  براي آزمون

نگار، آزمون دیکی ـ فولر و آزمـون دیکـی ـ فـولر تعمـیم        آزمون پایایی براساس همبستگی
تـرین   یکـی ـ فـولر، یکـی از معمـول     آزمـون ریشـۀ واحـد د   . یافته، آزمون پرون اشاره کرد

در . شـود  مـی هایی است که امروزه براي تشخیص پایایی یک سـري زمـانی اسـتفاده     آزمون
یافته اسـتفاده شـده    دیکی ـ فولر تعمیم دیکی ـ فولر و  واحد  ۀتحقیق حاضر، از آزمون ریش

  .است
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  انباشتگی روش هم .2
و  است ورد بررسی به کار رفتهبراي بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهاي م این روش

آورد که احتمال وجود رابطۀ بلندمدت که مـورد ادعـاي نظریـات     این امکان را به وجود می
براي برآورد رگرسیونی بدون هراس از  .شوداقتصادي است، در بین متغیرهاي ناپایا بررسی 

بررسـی   ايمهـم بـر  چنـدین تکنیـک    .انباشتگی استفاده کـرد  توان از هم کاذب بودن آن، می
انگـل  . استفاده شده اسـت  1در این تحقیق، از روش انگل و گرنجر. انباشتگی وجود دارد هم

بر یکدیگر رگـرس   2که هر دو گام تصادفی هستند ytو  xtو گرنجر معتقدند اگر متغیرهاي 
tttها  اما اگر ترکیب خطی آن ،شوند، رگرسیون کاذب خواهد بود yxz α−=    پایـا باشـد

د، آن گاه این دو متغیـر داراي ارتبـاط   شونیز رعایت  3رط یکسان بودن درجۀ انباشتگیو ش
  .بلندمدت هستند

  

  هاي پژوهش یافته
  نتایج آزمون کروسکال ـ والیس

  . آزمون فرضیه هاي تحقیق، از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شده است براي
  
 . بطۀ مستقیم دارددرآمد افراد با مقدار تقاضاي سینما را: فرضیۀ اول .1

  : هاي ما به صورت زیر است فرضیه
  





≠ρ
=ρ

o

oo

:H
:H

1
  

دهندة آن است که بین درآمد افـراد بـا تعـداد دفعـاتی کـه بـه سـینما         فرضیۀ صفر نشان
دهندة آن است که بین درآمد افراد بـا تعـداد    روند، رابطه وجود ندارد و فرضیۀ یک نشان می

  .د، رابطه وجود داردرون دفعاتی که به سینما می

                                                
1. Engle and Granger Approach 
2. Random Walk 
3. The same Degree of Integration 
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در این قسمت، درآمد را به صورت ماهیانه و تعداد دفعات سینما رفتن را ابتدا در ماه و 
  . گیریم سپس در سال در نظر می

  : نتایج حاصل از آزمون به این صورت است
  

  ها براساس فرضیۀ اول بندي داده رتبه ـ1جدول
  درآمد ماهیانه  تعداد  ها بندي داده رتبه

02/41  
10/107  
47/159  
50/184  
10/161  

81  
51  
39  
6  
15  
192  

  تومان 200،000زیر 
  تومان 400،000تا  200،000
  تومان 800،000تا  400،000
  تومان 1،200،000تا  800،000

  تومان به باال 1،200،000
  جمع

تعداد دفعات سینما 
  رفتن در سال

00/41  
27/109  
26/157  
50/184  
60/159  

81  
51  
39  
6  
15  
192  

  تومان 200،000 زیر
  تومان 400،000تا  200،000
  تومان 800،000تا  400،000
  تومان1،200،000تا  800،000

  تومان به باال 1،200،000
  جمع

تعداد دفعات سینما 
  رفتن در ماه

  

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال ـ والیس براي فرضیۀ اول ـ 2جدول
تعداد دفعات سینما 

  رفتن در ماه
ا رفتن تعداد دفعات سینم
  در سال

  

668/181  
4  
000/0  

000/169  
4  
000/0  

  

 Chi  ـSquare 
  آزادي درجۀ

Asymp.sig 

  

شـود حـداقل سـطح معنـاداري در هـر دو آزمـون        مشـاهده مـی   1 با توجه بـه جـدول  
شـود و فرضـیۀ یـک پذیرفتـه      بنـابراین، فرضـیۀ صـفر رد مـی    . است درصد 5تر از  کوچک
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تعداد دفعات سینما رفتن، هم در ماه و هم در سال، رابطـه  شود، یعنی بین درآمد افراد و  می
  . وجود دارد

شویم بین درآمد افـراد   ها در هر دو قسمت متوجه می بندي داده همچنین، با مقایسۀ رتبه
اي مسـتقیم   با تعداد دفعات سینما رفتن در ماه و تعداد دفعات سینما رفتن در سـال، رابطـه  

دفعات سینما رفتن در ماه و در سال، مربـوط بـه کسـانی    به طوري که کمترین . وجود دارد
تومان دارند و بیشترین دفعات سینما رفتن در ماه و در  200،000است که درآمد ماهانۀ زیر 

تومـان دارنـد کـه    1،200،000تا  800،000سال، مربوط به کسانی است که درآمد ماهانۀ بین 
  .آیند جزء درآمدهاي باال به حساب میبر اساس تقسیم بندي پرسشنامه، این گروه درآمدي 

  
 . یابد با افزایش تعداد خانوار تقاضا براي سینما کاهش می: فرضیۀ دوم .2

   .است این صورت فرضیه هاي ما به
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رونـد،   فرضیۀ صفر بیانگر آن است که بین تعداد خانوار با تعداد دفعاتی که به سینما می
فرضیۀ یک بیانگر آن است که بین تعداد خانوار با تعداد دفعاتی که بـه  رابطه وجود ندارد و 

  . روند، رابطه وجود دارد سینما می
در این قسمت نیز، تعداد دفعات سینما رفتن را ابتدا در مـاه و سـپس در سـال در نظـر     

  . گیریم می
  : آمده است 3نتایج حاصل از آزمون در جدول 
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  ساس فرضیۀ دومها برا بندي داده رتبه ـ 3جدول
  تعداد خانوار  تعداد  ها بندي داده رتبه

63/167  
79/132  
05/80  
34/24  

40  
41  
66  
45  
192  

  نفر 2
  نفر 3
  نفر 4

  نفر و بیشتر 5
  جمع

تعداد دفعات سینما رفتن 
  در سال

80/166  
29/131  
12/70  
00/41  

40  
41  
66  
45  
192  

  نفر 2
  نفر 3
  نفر 4

  نفر و بیشتر 5
  جمع

رفتن  تعداد دفعات سینما
  در ماه

  

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال ـ والیس براي فرضیۀ دوم ـ 4جدول
تعداد دفعات سینما رفتن 

  در ماه
تعداد دفعات سینما رفتن 

  در سال
  

444/154  
3  
000/0  

670/165  
3  
000/0  

Chi ـ   Square 
  آزادي درجۀ

Asymp.sig 

  

ر هـر دو آزمـون   شـود حـداقل سـطح معنـاداري د     مشـاهده مـی   3 با توجه بـه جـدول  
شود، یعنـی بـین تعـداد خـانوار و      بنابراین، فرضیۀ صفر رد می. است درصد 5تر از  کوچک

  . تعداد دفعات سینما رفتن، هم در ماه و هم در سال، رابطه وجود دارد
شویم بین تعداد خانوار  ها در هر دو قسمت متوجه می بندي داده همچنین، با مقایسۀ رتبه

اي معکـوس   ما رفتن در ماه و تعداد دفعات سینما رفتن در سال، رابطـه با تعداد دفعات سین
به طوري که بیشترین دفعات سینما رفتن در مـاه و در سـال، مربـوط بـه یـک      . وجود دارد

خانوار دونفره است و با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفـتن در مـاه و در   
  . یابد سال کاهش می
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  هر یک از عوامل مؤثر در رفتن به سینما بارةدر) نسبت(اي  دوجملهنتایج آزمون 
، 3، 4اي، به صورت  دست آمده از پرسشنامه با استفاده از لیکرت چهارگزینه اطالعات به

در . ایـم  هـا پرداختـه   اي به آنالیز داده ارزش گذاري شده و با استفاده از آزمون دوجمله 1، 2
گـروه  (اند در یک طبقـه   خیلی کم و کم را انتخاب کرده این قسمت، کسانی که تأثیرگذاري

) 2گـروه  (اند، در طبقۀ دیگـر   و افرادي که تأثیرگذاري زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده) 1
  .گیرند قرار می

  : گونه است در این صورت، فرضیات ما در این آزمون بدین
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داري بین دو گروه وجود نـدارد و فرضـیۀ    وت معنیفرضیۀ صفر، بیانگر آن است که تفا
  . داري بین دو گروه معنی داراست یک، بیانگر آن است که تفاوت معنی

اي، کافی است مقـدار سـتون حـداقل سـطح      براي قضاوت دربارة نتایج آزمون دوجمله
 درصـد  5چنانچـه مقـدار ایـن سـتون از     . مقایسـه شـود   درصد 5معناداري با سطح خطاي 

. داري بین دو گروه وجود نـدارد  شود یعنی تفاوت معنی ر باشد، فرضیۀ صفر رد نمیت بزرگ
گیري، بـا قاطعیـت دربـارة تأثیرگـذاري یـا       توان با استفاده از نتایج حاصل از نمونه پس نمی

 درصـد  5چنانچه مقـدار ایـن سـتون از    . تأثیري آن عامل، در رفتن به سینما سخن گفت بی
داري بین دو گـروه   توان نتیجه گرفت تفاوت معنی شود و می د میکمتر باشد، فرضیۀ صفر ر

، با قاطعیت تأثیرگذاري یا عدم 2و  1توان با مقایسۀ تعداد نفرات گروه  پس می. وجود دارد
 5تـوان در جـدول    نتـایج را مـی  . تأثیرگذاري آن عامل را در رفتن به سـینما نتیجـه گرفـت   

  :خالصه کرد
  اي ن دو جملهـ خالصۀ نتایج آزمو 5جدول 

  نتیجه  مورد
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما  ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  قیمت بلیت سینما

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کیفیت سینماها
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  هاي سینما تعداد سالن 

  ثیرگذاري تأ
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  اي ـ خالصۀ نتایج آزمون دو جمله 5جدول ادامۀ 
  نتیجه  مورد

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما  ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی   هاي سینما پراکندگی سالن
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  قیمت کاالهاي جانشین 

  تأثیرگذاري
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی  تفریحات قیمت سایر 

  تأثیرگذاري
ــه  دســترس هــاي  CDآســان ب

  قاچاق 
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی

  تأثیرگذاري
  سینما عامل غیرمؤثر در رفتن به ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  قیمت کاالهاي مکمل سینما 
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کیفیت فیلم  

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  حضور بازیگران مشهور 
ــامی و   ــارگردان نـ ــور کـ حضـ

  مشهور 
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  اوت معنیتف  موضوع فیلم 
ــیلم    ــتر ف ــاي بیش ــا در  تماش ه

  جشنواره 
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

دسترسی به سیستم حمل و نقل  
  عمومی 

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ش و رزرو بلیتهاي فرو سیستم
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  معضالت فرهنگی 
هـاي بـه روز    اکران نشدن فـیلم  

  خارجی 
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←دار بین دو گروه  نبود تفاوت معنی

  تأثیرگذاري
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  یغات مناسب تبل 

مناسب بودن مدت زمـان اکـران   
  فیلم 

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

ساخت و اکران فیلم براي همۀ  
  ها  گروه

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی
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  اي ـ خالصۀ نتایج آزمون دو جمله 5جدول مۀ ادا
  نتیجه  مورد

ــوعات     ــوع موض ــب و تن تناس
  هاي اکران شده  فیلم

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  زمان اکران فیلم  
تصمیم قطعی نگرفتن دربارة  ←ن دو گروه دار بی نبود تفاوت معنی  تورم  

  تأثیرگذاري
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  کاهش ساعت اوقات فراغت

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ها  اکران نشدن به موقع فیلم
امکانــات تفریحــی جنبــی در    

  هاي سینما سالن
  عامل غیرمؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  معنی تفاوت

  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  روزهاي رفتن به سینما
  عامل مؤثر در رفتن به سینما ←دار بین دو گروه  تفاوت معنی  ساعت رفتن به سینما 

  
توان عوامل مـؤثر   اد و خیلی زیاد، میمچنین، با مقایسۀ مجموع فراوانی تأثیرگذاري زیه

  : بندي کرد در رفتن به سینما را به صورت زیر رتبه
  موضوع فیلم و جسارت در پرداخت سوژه و ساختار مناسب .1
  حضور بازیگران مشهور  .2
  حضور کارگردان نامی و مشهور  .3
  ...) صدا، تصویر، تهویه، نور و (کیفیت سینماها  3 .4
هاي مجهـز   هاي ویژه، استفاده از دوربین بصري و جلوه استفاده از فنون(کیفیت فیلم  .5
  ...) برداري و  به فیلم
  )ها سانسور بیش از بیشتر فیلم(معضالت فرهنگی  .6
کمدي، ملودرام، جنگی، (هاي به نمایش گذاشته شده  تناسب و تنوع موضوعات فیلم .7

  ...) تاریخی و 
  تبلیغات مناسب .8
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  ساعت رفتن به سینما .9
  ن اکران فیلم مناسب بودن مدت زما .10
  کاهش ساعت اوقات فراغت .11
  ) فصل مناسب سینما رفتن(زمان اکران فیلم  .12
  ) ها از زمان ساخت فیلم اکران فیلم بعد از گذشت سال(ها  موقع فیلم اکران نشدن به .13
  ) بها روزهاي تعطیل و روزهاي بلیت نیم(روزهاي رفتن به سینما  .14
کودکـان، نوجوانـان،   (هـا   گـروه ساخت و در نتیجه اکران فیلم براي همۀ سـطوح و   .15

  ...) جوانان و
شود عمدتاً، عواملی غیراقتصادي در رفتن به سینما مؤثرند که  همان طور که مشاهده می

  .شوند به حوزة فیلم، ساخت و اکران آن مربوط می
  

   ها تخمین مدل
هاي میدانی، چهار مدل براي تقاضاي سینما تخمین زده شـد کـه دو مـدل     براساس داده

  .شد ییدتأ
  
 تابع تقاضاي هزینۀ سرانۀ ماهانه براي سینما .1

درآمـد سـرانۀ ماهانـۀ    «تـابعی از  » هزینۀ سرانۀ ماهانۀ خانوار براي سـینما «در این مدل، 
  :صورت زیر است فرم عمومی و شکل تبعی مدل به. در نظر گرفته شده است» خانوار

( )Lpinc,cftcosLp =  
LpinctcosLp 10 α+α=  

   نکه در آ
Lpcost :لگاریتم هزینۀ سرانۀ ماهانۀ خانوار براي سینما و   
Lpinc :لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است.  

  :است 6جدول نتایج حاصل از برآورد این مدل، به صورت 



  v 165 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضاي سینماي ایران 

 

  )Lpcost= متغیر وابسته (نتایج حاصل از برآورد مدل  ـ 6جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

0.00 5.3 3.8 c 

0.00 5.7 0.36 Lpinc  
 شناسی هاي آسیب آزمون

 آزمون واریانس ناهمسانی 0.02[0.9] *  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 2.9[0.23]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح 0.03[0.84]  قبول فرضیۀ صفر
  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة اعداد نشان* 

  

شناسی روي جمالت پسماند، حـداقل سـطح    هاي آسیب با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر ردشدنی نیسـت و برقـراري    بزرگ درصد 5معناداري از سطح خطاي 

شکل تبعـی صـحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند، وجـود واریـانس         (فروض کالسیک 
  .شود می تأییدمدل،  براي) همسانی

توان رابطۀ زیـر را از جـدول اسـتخراج     بعد از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، می
  :کرد

Lpine 36/0  +8/3  =Lp cost  
پـس از رابطـۀ بـاال    . با توجه به لگاریتمی بودن متغیر، ضریب داراي تفسیر کشش است

ش در درآمـد سـرانۀ   افـزای ) درصـد  ده( درصـد  توان این گونه نتیجه گرفت که هر یـک  می
ي هزینۀ سرانۀ ماهانـه بـر روي سـینما    درصد )يدرصد 6/3( 36/0ماهانه، منجر به افزایش 

  .شود می

36/0=  tpL cos∂  

Lpinc∂  

همچنین، بـا  . دربارة متغیر درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار، عالمت مطابق انتظار، مثبت است
، ایـن  درصـد  5از سطح خطاي تر بودن حداقل سطح معناداري این ضریب  توجه به کوچک
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  .دار است از نظر آماري معنی درصد 95متغیر در سطح اطمینان 
  .اند آزمون شده ضرایببراي اطمینان بیشتر از نتایج تخمین در انتها مدل، ثبات مدل و 

 CUSUM OF SQUARE، هــاي ثبــات ترتیــب آزمــون ، بــه3و  2، 1در نمودارهــاي 

CUSUM  قـرار گـرفتن   . دل و ضرایب آن ارائـه شـده اسـت   و رگرسیون بازگشتی براي م
و » ثبـات مـدل در میـانگین   «، حاکی از درصد 95اطمینان  ۀدر داخل فاصل 2و  1نمودارهاي

  .است» ثبات مدل در واریانس«

  
  

  CUSUMآزمون  ـ1نمودار

  
  CUSUM OF SQUAREآزمون  ـ2مودارن
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  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ3نمودار

  

ثبـات ضـرایب عـرض از     دهندة نشاندرصد، 95در فاصلۀ اطمینان  3قرار گرفتن نمودار 
  .مبدا و لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانه است

  
  رفتن تابع تقاضاي سرانۀ تعداد دفعات سینما

در » انۀ خانواردرآمد سرانۀ ماه«تابعی از » رفتن تعداد دفعات سرانۀ سینما«در این مدل، 
  :صورت زیر است فرم عمومی و شکل تبعی این مدل به. نظر گرفته شده است

LpincLpnum 10 α+α=  
( )Lpinc,cfLpnum =  

  که در آن
Lpnum : ورفتن لگاریتم تعداد دفعات سرانۀ سینما 

Lpinc :لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است.  
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  :، به صورت زیر استنتایج حاصل از برآورد این مدل
  )Lpnum= متغیر وابسته (ـ نتایج حاصل از برآورد مدل 7جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

 c ـ  3.3 ـ  4.9 0.00

0.005 2.7 0.16 Lpinc 

  هاي آسیب شناسی آزمون

 آزمون واریانس ناهمسانی 0.00[0.98] *  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 2.1[0.32]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح 0.19[0.66]  قبول فرضیۀ صفر

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة نشاناعداد  *
  

هاي آسیب شناسی روي جمالت پسماند، حداقل سـطح   با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر رد شدنی نیست و برقـراري   د بزرگدرص 5معناداري از سطح خطاي 

شکل تبعی صحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند و وجـود واریـانس       (فروض کالسیک 
  .شود می تأییدبراي مدل، ) همسانی

توان رابطۀ زیـر را از جـدول اسـتخراج     بعد از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، می
 :دکر

Lpine 16/0+3/3=Lpnum  
تـوان   پس از رابطۀ باال مـی . وجه به لگاریتمی بودن متغیر، ضریب تفسیر کشش استبا ت

افزایش در درآمد سرانۀ ماهانۀ خـانوار  ) درصد ده( درصد این گونه نتیجه گرفت که هر یک
  .شود می رفتن ي تعداد دفعات سرانۀ سینمادرصد )درصد 6/1( 16/0منجر به افزایش 

16/0=  tpL cos∂  

Lpinc∂  
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همچنـین، بـا   . ة متغیر درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار، عالمت مطابق انتظار مثبت استدربار
، ایـن  درصـد  5تر بودن حداقل سطح معناداري این ضریب از سطح خطاي  توجه به کوچک

  .دار است از نظر آماري معنی درصد 95متغیر در سطح اطمینان 
آن آزمـون   ضـرایب ت مـدل و  در انتها، براي اطمینان بیشتر از نتایج تخمـین مـدل، ثبـا   

  .اند شده
 CUSUM OF SQUAREهــاي ثبــات  ترتیــب آزمــون ، بــه6و  5و  4در نمودارهــاي 

CUSUM ، ـ و رگرسیون بازگشتی براي مدل و ضـرایب آن ارا قـرار گـرفتن   . ه شـده اسـت  ئ
و » ثبات مـدل در میـانگین  «، حاکی از درصد 95در داخل فاصله اطمینان  5و  4نمودارهاي 

  . دارد» در واریانسثبات مدل «
  

  
  CUSUMآزمون  ـ4نمودار

  

  
  CUSUM OF SQUAREآزمون  ـ 5نمودار
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  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ 6 نمودار

عـرض از   ضـرایب ثبات  دهندة نشان درصد 95در فاصله اطمینان  6قرار گرفتن نمودار 
  .مبدا و لگاریتم درآمد سرانۀ ماهانۀ خانوار است

  
  هاي سري زمانی داده
این قسمت، به برآورد تابع تقاضاي سینما براساس اطالعات سري زمانی سالیانه طی  در
صـورت زیـر    فرم عمومی و شکل تبعی این مدل به. پرداخته شده است 1386ـ   1361دورة 
  :است

( )LdLiLpcfLy ,,,= 
LdLiLLy p 3210 αααα +++= 

Ly :،لگاریتم تقاضا براي سینما 

Lp : ینما،س) بلیت(لگاریتم قیمت  
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Li :لگاریتم درآمد و  
Ld :لگاریتم تعداد خانوار است.  

  .ون پایایی متغیرها انجام شده استاست که قبل از برآورد مدل، آزم گفتنی
  
  متغیرها 1آزمون پایایی .1

 3یافته و دیکی فولر تعمیم 2براي بررسی پایایی متغیرها، از آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر
ارائـه شـده    8ل از آزمون بر روي سطح متغیرهـا در جـدول   نتایج حاص. استفاده شده است
  .ناپایا هستند درصد 5دهد تمامی متغیرها در سطح خطاي  است که نشان می

  
  بر روي سطح متغیرها ADF و DFنتایج آزمون ـ  8جدول

 نتیجه آماره 

Y  * [0.3]1.95  ناپایا ـ  

P  [1]4.7 ناپایا 

I  [0.98]0.74 ناپایا 

D  [0.98]1.22 اپایان 

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشاناعداد داخل براکت * 
 

بر این اساس، آزمون ریشۀ واحد بـر روي تفاضـل مرتبـۀ اول متغیرهـاي مـذکور شـده       
، فرضـیۀ  درصـد  5تر بودن حداقل سطح معناداري از سطح خطاي  با توجه به کوچک. است

  .ستتغیرهاشود که حاکی از پایایی تفاضل مرتبۀ اول م صفر رد می
  

                                                
1. stationarity 
2. Dickey-Fuller (DF) 
3. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
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  بر روي تفاضل متغیرها ADF و DFنتایج آزمون ـ 9جدول
  نتیجه آماره 

Y  * [0.04]3.08 پایا ـ  

P  [0.0]6.3 پایا ـ 

I  [0.0]4.3 پایا ـ 

D  [0.0]3.9 پایا ـ 

  .حداقل سطح معناداري است دهندة نشاناعداد داخل براکت * 
  

 نتایج حاصل از برآورد مدل .2
 نتایج حاصـل از . د مدل روي سطح متغیرها پرداخته شده استدر این قسمت، به برآور
  :است 10برآورد مدل، مطابق جدول 

  

  )Ly= متغیر وابسته (ـ نتایج حاصل از برآورد مدل 10جدول
 متغیر  ضریب tآماره   سطح معناداري

 c ـ  3.1 ـ  0.49 0.6
 Lp ـ  1.01 ـ  1.8 0.08
0.05  2  1.2  Li 
 Ld  ـ  3.9  2.8  0.00

  شناسی هاي آسیب نآزمو
 آزمون واریانس ناهمسانی 1.9[0.15]*  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون نرمالیتی 1.6[0.52]  قبول فرضیۀ صفر

 آزمون خودهمبستگی 0.43[0.32]  قبول فرضیۀ صفر

  آزمون خطاي تصریح  1.27[0.27]  قبول فرضیۀ صفر
  .حداقل سطح معناداري است ةدهند نشانآمارة آزمون و اعداد داخل براکت  دهندة نشاناعداد * 

  

شناسـی، حـداقل سـطح معنـاداري از سـطح       هاي آسیب با توجه به آنکه در تمام آزمون
تر است، فرضیۀ صفر ردشدنی نیست و برقـراري فـروض کالسـیک     بزرگ درصد 5خطاي 
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شکل تبعی صـحیح، نرمـال بـودن جمـالت پسـماند، وجـود واریـانس همسـانی و نبـود          (
  .شود می تأییدل براي مد) خودهمبستگی

تـوان ایـن رابطـۀ زیـر را از جـدول       از طرفی، بعد از برقـراري فـروض کالسـیک، مـی    
  :استخراج کرد

Ld/Li/Lp//Ly 932101113 −+−−=  
از رابطـۀ بـاال   . ب داراي تفسیر کشـش هسـتند  یبا توجه به لگاریتمی بودن متغیرها، ضرا

قاضـاي سـینما را   ت درصـد  01/1افـزایش در قیمـت،    درصـد  توان نتیجه گرفت که یک می
دهـد   تقاضاي سینما را افزایش می درصد 2/1افزایش در درآمد،  درصد یک. دهد کاهش می

تقاضـاي سـینما را کـاهش     درصـد  9/3افـزایش در تعـداد خـانوار،     درصد و همچنین یک
  .دهد می

مطابق انتظار منفی اسـت یعنـی قیمـت رابطـۀ معکـوس بـا        دربارة متغیر قیمت، عالمت
دار  از لحاظ آماري معنی درصد 10همچنین، این متغیر در سطح خطاي . داردتقاضاي سینما 

  .است
مطابق انتظار مثبت اسـت یعنـی درآمـد رابطـۀ مسـتقیم بـا        دربارة متغیر درآمد، عالمت

دار  از نظـر آمـاري معنـی    درصد 5همچنین، این متغیر در سطح خطاي . تقاضاي سینما دارد
  .است
مطابق انتظار منفی است، یعنی تعـداد خـانوار رابطـۀ     ، عالمتربارة متغیر تعداد خانوارد

از نظر آمـاري   درصد 5همچنین، این متغیر در سطح خطاي . معکوس با تقاضاي سینما دارد
  .دار است معنی
هاي  دارند و با واقعیت از نظر آماري معنی ضرایبشود تمامی  طور که مالحظه می همان 

  . شوند می اقتصادي همخوانی دارند و توجیه
  
  مدل ضرایبآزمون ثبات  .3

برآورد شـده، از آزمـون رگرسـیون بازگشـتی اسـتفاده شـده        ضرایببراي بررسی ثبات 
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، حـاکی از ثبـات   درصـد  95قرار گرفتن سري بـرآوردي در داخـل فاصـلۀ اطمینـان     . است
  .برآوردي دارد ضرایب

  

  
  رگرسیون بازگشتی آزمون ـ 7نمودار

  

  انباشتگی آزمون هم .4
جه به ناپایا بودن متغیرهاي این معادلـه، پـس از بـرآورد مـدل بـه منظـور حصـول        با تو

انباشـتگی   رگرسیون مورد نظر، اجـراي آزمـون هـم   ) نبودن 1کاذب(اطمینان از واقعی بودن 
بر این اساس، الزم است تا پایایی جملۀ پسماند حاصل از معادلۀ مورد نظـر  . ضروري است

پسماند به منزلۀ کـاذب نبـودن رگرسـیون بـرازش شـده       بررسی شود، چرا که پایایی جملۀ
. به عبارتی، آزمون ریشۀ واحد بر روي بردار پسماند معادلۀ مذکور انجام خواهد شـد . است

بیانگر پایـا بـودن جملـۀ پسـماند      1Hفرضیۀ صفر بیانگر ناپایا بودن جملۀ پسماند و فرضیۀ 
ـ . است ه مفهـوم واقعـی بـودن رگرسـیون     قبول فرضیۀ صفر به منزلۀ کاذب بودن و رد آن ب
  :آمده است 11نتایج آزمون ریشۀ واحد، در جدول . است

  

                                                
1. spurious 
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 آزمون دیکی فولر براي جمله پسماند نتایج حاصل ازـ 11جدول
    آماره  نتیجه
  جمله پسماند ـ  4.03[0.0] پایا

  
درصـد، فرضـیۀ   5تر بودن حداقل سطح معنـاداري از سـطح خطـاي     با توجه به کوچک

انباشـتگی بـین متغیرهـاي     شود و با توجه به پایا بودن جملۀ پسماند، رابطۀ هـم  صفر رد می
برآورد شده درخور اعتمـاد و اتکـا    ضرایببه عبارت دیگر، . شود می تأییدموجود در مدل 

  .هستند
  

  پیشنهاد
ها براي افزایش تقاضاي سینماي ایران و توسـعۀ هـر چـه بیشـتر آن،      با توجه به بررسی

این پیشـنهادها بـا توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از تحقیـق،          . شود اده میپیشنهادهایی د
  . اند بندي شده تقسیم
بازسازي برخی سـینماها بـه منظـور بـاال بـردن کیفیـت صـدا، تصـویر و سـرویس           .1
  . مناسب دهی
  . هاي مختلف در یک سینما دن سینماها به منظور تنوع اکران فیلمکرسالنه چند .2
هاي روز سینمایی جهـان   دي دولت در عرصۀ اکران فیلمگذاري و حمایت ج سرمایه .3

منظور افـزایش کیفیـت تولیـدات داخلـی، تنـوع در اکـران و        و رقابت با تولیدات داخلی به
  . جذب بیشتر مخاطب و رونق سینماها

  .هاي جدید تبلیغاتی آزمودن شیوه ها و رسانی فیلم بهبود وضعیت تبلیغات و اطالع .4
هـاي مشـابه و روي آوردن بـه تنـوع و تعـدد مضـمون        یلمتولید یا اکران نکـردن فـ   .5

  . گویی به سالیق و انتظارات گوناگون محصوالت سینمایی کشور براي پاسخ
و اعتالي سـینماي   ید آثار جذاب و پرتحرك براي احیاهاي صحیح و تول ریزي برنامه .6

  . کودك و نوجوان
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 .و اکران فیلماي و بدون معیار براي ساخت  هاي سلیقه گذاري حذف سیاست .7

افزایش تولیدات سینمایی با مضامین جسورانه و ملتهب و حرکت بـر روي خطـوط    .8
 .قرمز

 .نام استفادة هر چه بیشتر از بازیگران محبوب با هدایت کارگردانی مؤلف و صاحب .9

 .ها با استفاده از تجهیزات و فناوري روز دنیا سطح کیفی فیلم يارتقا .10

مایش مطلوب آثار فرهنگی و هنـري در طـول   تعیین سینماهایی مشخص با هدف ن .11
 .روز و با مدت زمان مناسب اکران

 .ها کاهش فصول مردة اکران با تنوع بخشیدن به نمایش فیلم .12

هـا در   کاهش تولید سینمایی و یا افزایش ظرفیت اکران ساالنه به منظور اکـران فـیلم   .13
 .مدت زمان اندکی بعد از ساخت

توجه به روز نمایش، ساعت نمایش و حتی صندلی شناور بودن بهاي بلیت سینما با  .14
  .هاي مختلف در یک سانس
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  منابع
  ،بررسی چگونگی افزایش رغبت تماشاگران به استفاده از سینما. )1384(  آزما، فریدون ـ

  . طرح پژوهشی پژوهشکده هنر
  . مدیران: تهران  ،هاي تحقیق در علوم اجتماعی روش. )1382 (مهدي   نژاد پاریزي، ایران ـ
  . اطالعات و آمار اخذ شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سنوات مختلف ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از بنیاد فارابی، ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از موسسه سینما شهر، ـ
  . سنوات مختلف  اطالعات و آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران، ـ
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش و رضایت تماشاچیان   .)1377(  هنیر  بدرآبادي، ـ

  . کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ةطرح پژوهشی ادار  ،از سینما در شهر کرمان
  . نی: تهران  ،اقتصاد بخش عمومی.  )1373(سیدجواد   پورمقیم، ـ
ترجمـۀ داوود    ،سـائل آن مفـاهیم و م   هـا،  اقتصـاد رسـانه  . )1378(  رابرت جی  پیکارد، ـ

  . ها مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  :تهران  حیدري،
  . فیلمماهنامۀ سینمایی   .)1388(تقویم سینمایی فیلم  ـ
  :تهـران    ،هاي زمانی همگرایی و همگرایـی یکسـان   تحلیل سري. )1376(  احمد  توکلی، ـ

  . ازرگانیهاي ب مؤسسه مطالعات و پژوهش
  . دفتر پژوهش هاي فرهنگی  :، تهرانسینماي ایران. )1380(محمد   نژاد، تهامی ـ
  . سمت: تهران   ،اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه. )1377(محمدرضا   نیا، حافظ ـ
هنـر و    پژوهشـگاه فرهنـگ،  : تهـران   ،پژوهشنامه سـینما . )1386(محمـدعلی    نژاد، حسین ـ

  . ارتباطات
  . عالمه طباطبایی: ، تهرانآمار ناپارامتریک  .)1382(سید یعقوب حسینی،  ـ
فیلمخانه ملی : تهران ، نکاتی پیرامون اقتصاد سینماي ایران  .)1370(محمد مهدي   دادگو، ـ

  . هاي فرهنگی ایران با همکاري دفتر پژوهش
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بـین  هاي فراغـت   چگونگی پرداختن به فعالیت. )1375(  دبیرخانه شوراي عالی جوانان ـ
  . ، شوراي عالی جواناننوجوانان و جوانان

شرکت سهامی   ،هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی تکنیک. )1382(فرامرز   رفیع پور، ـ
  . انتشار

هـاي فرهنگـی جوانـان تهـران در      بررسی تمایالت و گـرایش . )1363(انیسه   زارعی، ـ
وزارت فرهنگ و  فرهنگی  ریزي ها و برنامه ، ، دفتر پژوهشبرخورد با رسانه هاي همگانی

  . ارشاد اسالمی
  . سمت: تهران  ،گیري در تحقیق اي بر نمونه مقدمه. )1375(سرایی، حسن  ـ
 هاي صنعت سـینما در اقتصـاد ایـران    بررسی جایگاه و توانمندي. )77 ـ  76(دجله   سیاح، ـ
ده اقتصاد دانشک  پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،)برآورد مدل تقاضاي یک فیلم در شهر تهران(

  . و حسابداري واحد تهران مرکز
  ،ها و نظرات تماشاگران سینما در اردبیل گرایش  ها، بررسی ویژگی. )1380(شفیع   شفیعی، ـ

  . طرح پژوهشی اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل
رد بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي اوقات فراغـت ـ مـو   . )78ـ  77( صبري لقایی، آذرخش ـ

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد      کارشناسی ارشد، ۀنام پایان  ،کاربردي تقاضاي سینما در تهران
  . علوم و تحقیقات

  . پیشبرد: تهران  ،اقتصاد خرد پیشرفته . )1388(محمد   طبیبیان، ـ
 یمرکز نشر دانشـگاه : ، تهرانگیري و کاربردهاي آن نظریه نمونه. )1378(عمیدي، علی  ـ

  . تهران
: ، تهـران )هاي میکـرو اقتصـادي   تحلیل(اصول اقتصاد خرد . )1353(باقر   اصل،قدیري  ـ

  . سپهر
: ترجمـۀ حمیدرضـا اربـاب، تهـران      اقتصـاد خـرد،  . )1374(کالود، پیتر و ژئـوفري واگ   ـ

  . دانشگاه عالمه طباطبایی
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سسـه  ؤم: ، تهـران ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. )1378(  نوفرستی، محمد ـ
  . هنگی رساخدمات فر

  ،)تقریب ریاضـی (تئوري اقتصاد خرد . )1381(  کوانت. ا. م و ریچارد. جیمز  هندرسن، ـ
  . رسا: جمشید پژویان، تهران و ترجمۀ مرتضی قره باغیان 

  
 


