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  چکیده

المللـی رسـانه مـؤثري بـراي بـازگویی غنـاي        ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهاي بـین  سینماي 

اي است کـه   سازي حوزه هنر فیلم. آید گذاران به شمار می هاي ورود سرمایه این سامان و یکی از دریچه فرهنگی 

را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود و   اند در آن کالف تجدد ها توانسته ایرانیان بیش از سایر حوزه 

بـا وجـود ایـن،    . انـد  رابطه خود با جهان خارج برسند و به همین دلیل به بازیگرانی جدي و مصر تبـدیل شـده  

  دهند که اخیرًا تقاضا براي مصرف سینما و در نتیجه میزان بازگشت سرمایه به ایـن صـنعت در   شواهد نشان می

اي بـه   این منظور مطالعه براي . این تحقیق، شناسایی موانع مصرف سینما است هدف از . ه استایران کاهش یافت

داد مصرف سینما اغلب با انگیزه تفریح و به شیوه جمعی، همراه  ها نشان  یافته. صورت پیمایشی صورت گرفت

عی، هزینه عملکـردي، هزینـه   ترین موانع مصرف سینما، هزینه اجتما مهم. گیرد با خانواده یا دوستان، صورت می

افزایش هزینه مالی، زمانی و هزینه عملکـردي بـا افـزایش    . هاي سینما هستند مالی، هزینه زمانی و مصرف بدیل

  . هاي سینما در رابطه مستقیم است هزینه اجتماعی و افزایش مصرف بدیل

  

  .نه زمانی، هزینه عملکرديمصرف سینما، نحوه مصرف، هزینه اجتماعی، هزینه مالی، هزی: واژگان کلیدي
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  طرح مسئله

هاي علمـی   میالدي تاکنون، در هیچ مقطعی از زمان، در کنار همه نوآوري 1895سیر تکاملی صنعت سینما از بدو تولد در سال 

یـان  دهد کـه در جر  خوبی نشان می وجو در تاریخ سینما، به جست. پذیر نبوده است هاي اقتصادي، امکان و هنري، بدون پشتوانه

هاي گزافی نیـز در   هاي تازه، هزینه این هنر و صنعت شگفت هر مرحله از پیشرفت، با توجه به نوآوري رشد و تکامل تدریجی 

. توانـد اثـربخش باشـد    اما بیش از هر عامل دیگر، این تماشاگر است که در برگشت سرمایه به صنعت سینما می. برداشته است

گـردد و آشـفتگی منـابع مـالی و انسـانی       ن سینما، سرمایه الزم به تولیدکنندگان سینما برنمـی بنابراین، با کاهش تعداد تماشاگرا

  . کند صنعت سینما را با بحران مواجه می

هاي اخیر میزان تقاضا براي مصرف سینما در ایران به شدت کاهش یافته است؛ بـراي   دهد که طی سال آمار نشان می

 39567، 1375نفـر، در سـال    52099، 1370نفر، در سال  49029ایرانی  هاي  فیلمتعداد تماشاگران  1365نمونه در سال 

نفـر و   31400، 1379نفر، در سـال   32810، 1378نفر، در سال  29200، 1377نفر، در سال  34877، 1376نفر، در سال 

). 1382مهرماه : 121شماره  ،)1382مهرماه : 121شماره  ،مرتضی، کاظمی(نفر گزارش شده است  20146، 1380در سال 

ایـن   ریزي و واحد آمار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  در خراسان رضوي نیز بنا به گزارش معاونت طرح و برنامه

بیشترین میـزان سـرانه   . سینما به علل مختلف تعطیل بوده است 10سینماي استان،  28از مجموع  1384استان، طی سال 

بلیت  4بوده، یعنی در طول یک سال به نسبت هر ده نفر از ساکنان شهر مشهد،  4/0بر با تماشاي فیلم در شهر مشهد برا

بـوده و در سـایر    1/0پس از مشهد، بیشترین سرانه تماشاي فیلم در شهر نیشـابور بـه میـزان    . سینما فروخته شده است

  . بوده است 05/0شهرهاي استان، سرانه تماشاي فیلم کمتر از 

هاي کارآمد براي نجات سینماي ملـی اهمیتـی حیـاتی دارد و ایـن امـر       است که اتخاذ سیاست به این ترتیب روشن

کننده براي مصرف سینما است؛ جهت دستیابی به اطالعات معتبر و  مستلزم شناسایی عوامل محدودکننده و عوامل تسهیل

ا میزان تقاضا بـراي سـینما کـاهش یافتـه     چر ریزي براي افزایش مصرف سینما، باید بتوان توضیح داد که گشا و برنامه راه

پژوهش حاضر سعی دارد عوامل اثرگـذار بـر میـزان مصـرف سـینما را در سـطح تحلیـل خـرد، یعنـی از منظـر           . است

  . کنندگان بالفعل و بالقوه سینما، بررسی و شناسایی نماید مصرف

  پیشینۀ تحقیق

د، تربت جام، قوچان، خواف و سبزوار در خراسان رضوي هاي بیرجن طی تحقیقی در شهرستان 1384حمیده سعیدي در سال 

مصـرف سـینما بـا سـطح     . روند، در بین پسران جوان وجود دارد به این نتیجه رسید که بیشترین نسبت کسانی که به سینما می

  .تحصیالت و منزلت شغلی رابطه مستقیم دارد

ن بلیت سینماها در روزهاي شنبه بر میزان رفتن بها کرد در بررسی تأثیر طرح نیم 1382شهناز مرادي کوچی در سال 

ایـن طـرح اسـتقبال     کـه از  (این طرح در سـینماهاي بخـش خصوصـی     به سینما در شهر تهران، به این نتیجه رسید که 

  .  اي بر میزان فروش بلیت در روزهاي شنبه داشته است تأثیر فزاینده) اند کرده



ها و مصرف کاالهاي فرهنگی در مشهد در سال  ایرانیان؛ طرح پژوهشی فعالیت رفتارهاي فرهنگی «هاي پیمایش  یافته

گویان با  درصد از پاسخ 4/58. ترین نحوه رفتن به سینما است دهد که رفتن به سینما همراه با خانواده رایج نشان می» 1381

بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و . روند درصد تنها به سینما می 4/17ستان و درصد با آشنایان و دو 9/27اعضاي خانواده، 

دانشجویان بیش از سایر . یابد با افزایش سطح تحصیالت مصرف سینما افزایش می. مصرف سینما رابطه مستقیم وجود دارد

هاي فعالیت و افـراد   ش از سایر گروهدار بی افراد خانه. روند هاي فعالیت و افراد مجرد بیش از متأهالن به سینما می گروه

با افزایش سن، متوسط تماشاي فیلم کاهش . کنند هاي تحصیلی فیلم تماشا می داراي تحصیالت ابتدایی بیش از سایر گروه

  . یابد می

با بررسی عوامل مؤثر بر استفاده مردم مشهد از سـینما، نشـان داد کسـانی کـه بـه       1380آبادي در سال  مرتضی زین

  . روند، نگرش منفی به سینما دارند و نگرش منفی به سینما در بین افراد متدین بیشتر از سایرین است نمی سینما

نشان داد میـزان   1379ساله شهر مشهد در سال  30 -15با بررسی اوقات فراغت شهروندان  هاشمی  مژگان عظیمی 

روند اما  که مردان بیشتر از زنان به سینما میمصرف سینما در این گروه سنی، برحسب جنسیت متفاوت است؛ به طوري 

  . کند این میزان برحسب سن، سطح تحصیالت، نوع فعالیت، وضعیت تأهل و رتبه اجتماعی محل سکونت تفاوت نمی

عوامل مؤثر بر کاهش متوسط مصرف هفتگی سینما در آمریکـا را از   2000در خارج از کشور، مایکل پوتز در سال 

نتایج تحقیق نشان داد که به ازاي یک درصد افزایش تعداد سـینماها در  . مورد بررسی قرار داد 2000تا سال  1930سال 

درصد به جمعیتی که  30/0ها،  با افزایش یک درصد در تعداد فیلم. یابد درصد افزایش می 58/0آمریکا، مصرف سینما تا 

  . روند، افزوده شده است به طور متوسط در هفته به سینما می

روند، عوامل مؤثر بـر مصـرف    با مطالعه رفتار کسانی که به سینما می 2001کنگ در آگوست  ي پژوهشی هنگشورا

) 2هاي دیگر براي تماشاي فیلم  محیط منحصر به فرد سینما در مقایسه با خانه و مکان) 1: سینما را به این شرح اعالم کرد

بها براي  دار خانوادگی، بلیت نیم بلیت سینما، بلیت تخفیف قیمت مناسب و تخفیف) 3امکان رفت و آمد راحت به سینما 

ها بتوانند در هنگام تماشـاي فـیلم در    که خانواده... ها و ها، سوپرمارکت ها، توافق سینما با رستوران خوردگان و بچه سال

کیفیت ) 5ت یا تلفن همراه اینترن تسهیالت دریافت بلیت از طریق ) 4مند شوند  سینما، از کاالي با تخفیف یا رایگان بهره

افزایش میزان نقد فـیلم از طریـق   ) 6متن جذاب و قابل فهم داستان فیلم و حضور بازیگران مشهور در فیلم : فیلم شامل

وگوي  ترها و ایجاد فضاي مناسب براي گفت همراهی دوستان به ویژه در بین جوان) 7ها  تلویزیون، رادیو، اینترنت و نشریه

دهنـد کـه    هاي تحقیـق نشـان مـی    یافتهچنین  هم. هاي به نمایش درآمده در سینما تنوع فیلم) 8باره فیلم گروه دوستان در

شـوند؛ بـه ویـژه در     ترین موانع استفاده از سینما محسوب مـی  ها و نوارهاي ویدیویی عمده هاي سینما نظیر دیسک بدیل

هاي به نمایش گذاشته در سینما داشته  شتري نسبت به فیلمتر از سینما باشد و کیفیت بهتر و تنوع بی هزینه مواقعی که کم

چنین آزاد بودن محیط خانه براي تماشاي فیلم و قابل تغییر بودن زمان تماشاي فیلم از طریق این وسایل از دیگر  هم. باشند

  .کشاند عواملی هستند که تماشاگر فیلم را از سینما به خانه می



طی تحقیقی در آمریکا به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      2003پایري بووارد در سال جان فیتز جرالد، جکوالین نوئل و 

هایی از سال که به لحاظ آب و هوایی مناسـب هسـتند و در هنگـام تعطـیالت و در بـین       میزان رفتن به سینما در فصل

ی به شبکه اینترنت و کسانی که سن کمتر، سطح تحصیالت باالتر، پایگاه اقتصادي باالتر، امکانات رفاهی بیشتر، دسترس

ترند، تحرك بیشتري دارند،  سینماروها نسبت به دیگر افراد فعال. دیگر وسایل ارتباطی و حمل و نقل دارند، بیشتر است

  . گذرانند از تعداد دوستان بیشتري برخوردارند و مدت بیشتري را با دوستان خود می

هـاي   یافتـه . سـاله پرداخـت   14تا12رسانه بر جوانان  کنگ به بررسی تأثیرات در هنگ 1991کمیسیون جوانان سال 

شـامل   کننـده   هـاي سـرگرم   برنامه. ها تقریبًا مشابه است داد که ترجیحات جوانان در انتخاب محتواي رسانه تحقیق نشان 

ها  سیمثالً دوستان، همکال(ساالن  در انتخاب رسانه هم. هاست ترین عالیق تمام وقت آن اي و جنگی، مهم کمدي، حادثه

در . این زمینـه دارنـد    خانواده و معلمان مدرسه سهم به نسبت کمتري در. باشند ترین منبع مشورتی می مهم) و همکاران

هـا   کـرده  ترهـا و تحصـیل   شوند و بزرگ آل می ایده ها، جوانان بیشتر مجذوب نمود بیرونی الگو یا نمونه  انتخاب هنرپیشه

آنـان کـه نمونـه آرمـانی یـا الگـوي       . ها براي جامعه دارند و حاالت و فایده آنتوجه بیشتري به شخصیت، کالم، رفتار 

  .کنند اي می اي دارند، زمان بیشتري را صرف فعالیت رسانه رسانه

کننـده   رسد که مصرف سینما تحت تأثیر نحوه ارزیابی مصـرف  گرفته درباره سینما، به نظر می بنابر تحقیقات صورت

کننده، نسبت  هاي حاصل از سینما براي مصرف دهد؛ یعنی هرقدر پاداش که به سینما نسبت میاي است  از پاداش و هزینه

بـرعکس هرقـدر هزینـه و    . یابد به هزینه و زحمتی که براي او در پی دارد بیشتر باشد، احتمال مصرف سینما افزایش می

یابد و در مقابل،  مال مصرف سینما کاهش میآورد بیشتر باشد، احت کننده به بار می زحمتی که رفتن به سینما براي مصرف

بردن  اند از لذت هاي سینما عبارت از جمله پاداش. یابد دي افزایش می هاي آن، نظیر تلویزیون و سی احتمال مصرف بدیل

هـاي مـالی، صـرف وقـت زیـاد،       هاي سینما نیز شامل مواردي نظیر خسـارت  از سینما و تأیید خانواده و دوستان؛ هزینه

هاي سینما، بستگی بـه موقعیـت و    ها و پاداش کننده از هزینه ادراك و ارزیابی مصرف. شود اي روانی و حیثیتی میه تنش

کننده تحت تـأثیر متغیرهـاي سـن، جنسـیت،      موقعیت و تعلقات اجتماعی مصرف. تعلقات اجتماعی فرد در جامعه دارد

اشتغال، دارایی و میزان برخورداري از امکانـات  وضعیت تأهل، سطح تحصیالت فرد و والدین، محل سکونت، وضعیت 

  .باشد می... اي و رفاهی و رسانه

  

  چارچوب نظري

کننـده   دهد، مصرف سینما عملی آگاهانه و ارادي است که مصرف که تحقیقات صورت گرفته درباره سینما نشان می چنان

. سـازد  ما را به نظریه گزینش عقالیی رهنمون میاین مطلب  . ورزد این عمل مبادرت می با محاسبه پاداش و هزینه آن به 

هاي اجتماعی حاصل افعال آدمیان است و آدمیان هم فاعالنی هسـتند کـه ارزش، اعتقـاد، هـدف،      این نظریه پدیده طبق 

به عبارت دیگر، آدمیان مخلوقاتی آگاه و قاصـدند کـه   . کند شان حکومت می معنی، امر و نهی و احتیاط و تردید بر افعال



دهد و  نظریه گزینش عاقالنه، اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار می. شان مسبوق به دلیل و سنجش عاقالنه است علف

  ).63 -64: 1373لیتل، (دهد  گیري سنجیده و عاقالنه به دست می بر مبناي آن تحلیلی صوري از تصمیم

کـردن؛   گر براي گـزینش  و هم توانایی کنشهاي هنجاربخش و ساختاري مورد توجه است  در این نظریه، هم پدیده

کنند اما بـه هـر روي،    ها افراد مبادرت به کنش می هایی هستند که تحت آن کننده الزام هنجارها و ساختارها اگرچه تعیین

فرض بر ایـن اسـت کـه    . توانند رفتار فردي را به طور کامل و از هر جهت تعیین کنند ها حدودي دارند و نمی این الزام

هـاي کـنش،    ها، تنهـا بایـد میـان انـواع شـیوه      گران در تعقیب این هدف اند و کنش هاي فردي، معین و تثبیت شده هدف

  ).  610- 611: 1374ریتزر، (گزینشی معقوالنه و کارآمد به عمل آورند 

ز یک رفتار آدمیان هدفدار و سنجیده است و عمل عاقالنه و سنجیده عملی است که در چارچوب اطالعات مشخص ا

لذا براي تبیین رفتار فرد باید ابتدا اغراض و معتقدات او . هاي آن براي رسیدن به هدف خاصی باشد وسیله مناسب و بدیل

. را معین نمود و سپس نشان داد که آن عمل، شیوه خردپسندي براي رسیدن به اغراض در چهارچوب آن معتقدات است

و احتمـال   زند کـه حاصـل ضـرب ارزش عمـل     رد دست به عملی میبراساس نظریه گزینش عقالیی، به طور خالصه ف

گر براي رسیدن به هدف خود، بر اساس  کنش ).64: 1373لیتل، ( از اشکال دیگر عمل باشد بیشترموفقیت در آن عمل، 

را در نظر  هاي گوناگون عمل هاي ناشی از هنجارها و ساختارها دارد، هزینه و پاداش شیوه ها و محدودیت درکی که از الزام

هاي گوناگون عمـل همـراه بـا     ارزیابی شیوه. نماید ترین و مفیدترین شیوه را گزینش می هزینه ها کم گیرد و از بین آن می

هاي  هاي مثبت و منفی شیوه مثالً فردي با هدف تفریح، جنبه. ها است ها در رابطه با این شیوه گیري باورها و نگرش شکل

کند و سـپس از نظـر    لویزیون، رفتن به پارك، ورزش و رفتن به سینما را با هم مقایسه میمختلف تفریح نظیر تماشاي ت

  .گزیند خود، بهترین شیوه را برمی

اند، آدمیـان را داراي خصـلت    کننده را مورد بررسی قرار داده کسانی که در حوزه بازاریابی، رفتار و رضایت مصرف

ها براي تبیین  آن. توان به موون و مینور اشاره کرد ز جمله این اندیشمندان میا. دانند گري و اختیار در انتخاب می محاسبه

در مرحلـه   "انگیـزه مصـرف  "، اعتقـاد دارنـد کـه    )کنندگان انواع کاال، خدمات و ایده شامل مصرف(کننده  رفتار مصرف

مـثالً انگیـزه   . کنـد  هـا را تعیـین مـی    هاي عمل و تعـداد آن  اي دارد؛ انگیزه مصرف است که شیوه کننده گزینش، اثر تعیین

ممکن اسـت  . شود مصرف سینما ممکن است صرفًا عالقه به سینما باشد که سینما پاسخ منحصر به فرد آن محسوب می

هـایی ماننـد    آیـد و گزینـه   مـی   هاي ممکن آن به حساب تنها یکی از پاسخانگیزه مصرف سینما سرگرمی باشد که سینما 

  ).194: 1382موون و مینور، (توانند جانشین سینما شده و جاي آن را بگیرند  می... تلویزیون، ویدیو، گردش و

شـود،   ه مـی گیرد و منجر به انتخاب بهترین شـیو  هاي عمل قرار می چه اساس ارزیابی شیوه از نظر موون و مینور آن

کننده از منفی بودن  مخاطره متصور به عنوان ادراك مصرف. ها است میزان مخاطره متصور براي انتخاب هرکدام از شیوه

این تعریـف،   با . شود این پیامدها تعریف می یک فرآیند کنش، مبتنی بر ارزیابی پیامدهاي منفی همگن و احتمال رخداد 

مـوون و  . شـود  این پیامدها تشکیل می  یامدهاي منفی یک تصمیم و احتمال رخدادمخاطره متصور از دو مفهوم اساسی پ

  :  برند را به شرح زیر نام می  مینور انواع مخاطره



  . کننده است اي که پیامد آن صدمه مالی به مصرف مخاطره :مخاطره مالی) الف

 . د، اثربخش نیسترو طور که انتظار می اي که در آن، کاال آن مخاطره :مخاطره عملکردي) ب

 .کننده بزند اي که در آن کاال ضرر جسمانی به مصرف مخاطره :مخاطره جسمانی) ج

 . کند دار  کننده را خدشه اي که در آن، کاال، خود انگاره مصرف مخاطره :شناختی مخاطره روان) د

  .یرندگ اي که در آن، دوستان و آشنایان مورد استهزاء قرار  مخاطره :مخاطره اجتماعی) ه

 . گیري وقت زیادي را بگیرد اي است که در آن یک تصمیم مخاطره :مخاطره زمانی) و

کننده با انجام یک عمل، از انجام کار دیگري که واقعًا تمایل بیشـتري بـه    اي که مصرف مخاطره :مخاطره فرصت) ز

  ).195: همان(بماند  آن دارد باز 

  

  مدل تحلیلی

بر مصرف سینما، براساس پیشینۀ تحقیق و چـارچوب نظـري مطـرح شـده، متغیرهـاي      براي مطالعه تجربی عوامل مؤثر 

ها و موقعیت اجتماعی ـ اقتصـادي فـرد     هزینه مالی، هزینه زمانی، هزینه عملکردي، هزینه اجتماعی، نحوه مصرف، بدیل

  :دهد مدل زیر نحوه تأثیر متغیرهاي مزبور را بر مصرف سینما نشان می. انتخاب شدند

 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
  روش تحقیق

نامه همراه  هاي تحقیق از طریق پرسش واحد تحلیل فرد است و داده. تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی صورت گرفته است

  . آوري شد با مصاحبه جمع

  

  ها تعریف متغیرهاي تحقیق و نحوه سنجش آن

به سینما در این متغیر با سه معرف تعداد دفعات رفتن به سینما در کل؛ تعداد دفعات رفتن : میزان مصرف سینما .1

براي محاسبه شاخص  .گیري شده است طول یک سال گذشته؛ و میزان پراکندگی زمانی استفاده از سینما، اندازه

طبقه  9گویان براي هر یک از سه معرف یاد شده در سطح سنجش ترتیبی در  میزان مصرف سینما، نمرات پاسخ

  هاي سینما صرف بدیلم

  مصرف سینما

  نحوه مصرف سینما

  موقعیت اجتماعی ـ اقتصادي

  هزینه اجتماعی سینما 

  هزینه مالی سینما

  سینما هزینه زمانی

  سینما هزینه عملکردي



سپس میزان هماهنگی درونی . تغییر کند 8تا  0بین  تواند بندي شده است، به طوري که نمرات هر متغیر می رتبه

 80/0گیري شد که مقـدار آلفـا برابـر بـا      نمرات مربوط به این سه متغیر با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ اندازه

در نهایت بـا محاسـبه حاصـل جمـع     . است فسه معرگویان از این  دهنده سازگاري مناسب نمرات پاسخ نشان

گو، شاخص میزان مصرف سینما محاسبه شد، به طوري که دامنه شاخص  براي هر پاسخ رمتغیر مزبونمرات سه 

 .است 50و میان دامنه آن  100تا  0بین 

تواند به صورت انفرادي یا جمعـی و بـا انگیـزه عالقـه بـه سـینما،        نحوه مصرف سینما می: نحوه مصرف سینما .2

  .سرگرمی و یا تفریح باشد

ها شامل هزینه اجتماعی، هزینـه عملکـردي، هزینـه مـالی و هزینـه زمـانی        هزینهاین  : هاي مصرف سینما هزینه .3

 .شود می

ـ منظور از هزینه اجتماعی سینما، شدت فشار هنجاري در جهت مخالفت با مصرف سینما در خانواده و گـروه  

منظور از شدت فشار هنجاري براي مصرف سینما در خانواده و گروه دوستان، تعداد سینماروها،  .دوستان است

وگو درباره سینما، میزان تشویق به مصرف سینما یا برعکس میـزان مخالفـت بـا مصـرف      میزان صحبت و گفت

  .  سینما، در خانواده و در گروه دوستان است

  .کننده است یلم، محیط و امکانات سینما از نظر مصرفـ منظور از هزینه عملکردي سینما، کیفیت ف

  .کننده از میزان گران بودن بلیت سینما است ـ منظور از هزینه مالی سینما، ارزیابی مصرف

کننده از مدت زمانی است که براي تماشاي یک فـیلم در سـینما    منظور از هزینه زمانی سینما، ارزیابی مصرفـ 

  . باید صرف کند

، ماهواره، کتاب و جراید دي هایی که براي سینما در نظر گرفته شدند شامل تلویزیون، سی بدیل: نماهاي سی بدیل .4

 .باشد می

ها است کـه میـزان    اي از فرصت منظور از موقعیت اجتماعی ـ اقتصادي مجموعه : موقعیت اجتماعی ـ اقتصادي  .5

ایـن    تـرین  عمده. کند اي فرد فراهم میهاي کمیاب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را بر معینی از ارزش

اند از جنسیت، سن، سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، وضـعیت اقتصـادي و درآمـد، محـل      ها عبارت فرصت

 ... . سکونت و
 

  گیري جامعه آماري، حجم نمونه آماري و نحوه نمونه

بنابراین . تنهایی براي تماشاي فیلم به سینما بروندتوانند به  براي انجام مطالعه افرادي در نظر گرفته شدند که معموًال می

سال به باال  15گران، براي جامعه آماري تحقیق، شهروندان  طی مطالعات مقدماتی و مشورت با مسئوالن سینما و پژوهش

  . در خراسان رضوي انتخاب شدند

 1380راسـان رضـوي در سـال    هاي تحقیقی که در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد خ   براي تخمین حجم نمونه، از یافته

بـر  . خراسان رضـوي صـورت گرفـت، اسـتفاده شـد     توسط حمیده سعیدي درباره مصرف کاالهاي فرهنگی ـ هنري در  



بنابراین بـر اسـاس فرمـول کـوکران     . اند درصد نرفته 61اند و  درصد مردم به سینما رفته 39این تحقیق،  هاي  اساس یافته

پـی برابـر   (؛ احتمـال رفـتن بـه سـینما     )96/1تی برابر (درصد  5احتمال خطاي : اتو با مفروض) 383: 1374پور،  رفیع(

؛ و بـا  )درصـد  3دي برابـر  (گیـري   ؛ دقت احتمالی یا کران خطاي نمونه)61/0کیو برابر (؛ احتمال نرفتن به سینما )39/0

  .نفر برآورد شد 1014نفر؛ حجم نمونه  560/11/30جمعیت 

هـاي نـاقص،    نامـه  هاي بیشتري تکمیل گردید که پس از حذف پرسـش  نامه ها پرسش تهبراي دقت بیشتر در تعمیم یاف

  :براي انتخاب افراد نمونه مراحل زیر طی گردید. نامه مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت پرسش 1214

ارشـاد  بر اساس گزارش واحد آمار اداره کـل  ( 1383ابتدا متناسب با سرانه تماشاي فیلم در سینما در سال  .1

بـا کمتـرین سـرانه    (، سرخس )با بیشترین سرانه مصرف سینما در استان(سه شهر مشهد ) خراسان رضوي

  . انتخاب شدند) با سرانه مصرف سینما در حد واسط مشهد و سرخس(و نیشابور ) مصرف سینما در استان

هـا اختصـاص    اي تقریباً متناسب با جمعیت سـاکن در آن  به هرکدام از سه شهر انتخاب شده، حجم نمونه  .2

درصد از سرخس انتخـاب   10درصد از نیشابور و  15گویان از مشهد،  درصد پاسخ 75به طوري که . یافت

  . شدند

اسـاس فاصـله تـا سـینما، بـه سـه       ها، بر  این سه شهر با استفاده از نقشه آن محدوده جغرافیایی هرکدام از   .3

ایـن ترتیـب کـه منطقـه نزدیـک سـینما،        منطقۀ نزدیک سـینما، متوسـط و دور از سـینما تقسـیم شـد؛ بـه       

منطقه متوسط حد فاصل شعاع یـک تـا   . شود اي تا شعاع کمتر از یک کیلومتري سینما را شامل می محدوده

کیلــومتري ســینما را در  5شــعاع بــیش از گیــرد و منطقــه دور محــدوده  کیلــومتري ســینما را در برمــی 5

 . در هر شهر به هرکدام از این مناطق یک سوم حجم نمونه اختصاص یافت. گیرد برمی

 .گانه، سه بلوك مسکونی به تصادف انتخاب شد در هر یک از مناطق سه  .4

 خـانوار یکـی   5در هر بلوك به طور سیستماتیک،از سمت شمال شرقی  در جهت عقربـه سـاعت، از هـر     .5

با یک نفر مصاحبه بـه  ) زن% 50مرد و % 50(انتخاب شده و در خانوار انتخاب شده، ضمن کنترل جنسیت 

 .عمل آمد

  

  ها یافته

  گویان هاي جمعیتی پاسخ ویژگی. 1

سـال،   30تـا   25درصـد بـین    13سال،  25تا  20درصد بین  5/22سال است،  20تا  14گویان بین  درصد پاسخ 21سن 

درصـد   3. سـال سـن دارنـد    50درصـد بیشـتر از    9سـال و   50تـا   40درصد بین  12سال،  40تا  30درصد بین  6/22

درصـد   4/24درصد متوسطه،  44درصد راهنمایی و  5/15درصد ابتدایی،  5/10سوادند، سطح تحصیالت  گویان بی پاسخ

گویـان شـاغل،    درصد پاسخ 5/41از لحاظ وضعیت اشتغال، . درصد بیشتر از لیسانس است 1/2فوق دیپلم یا لیسانس و 



درصد بازنشسـته یـا داراي    6/2درصد بیکار،  8/4درصد دانشجو،  6/9آموز،  درصد دانش 2/11دار،  درصد زنان خانه 30

  .باشند درصد سرباز می 3/0درآمد بدون کار و 

  میزان مصرف سینما. 2

وقـت بـه سـینما     درصـد هـیچ   6/5انـد و   درصد از شهروندان حداقل یکبار به سینما رفتـه  4/94دهد که  ها نشان می یافته

بـار بـه    50درصد بیش از  2/14بار و  50تا  20درصد از  7/10اند،  بار به سینما رفته 20تا  10درصد بین  8/32. اند نرفته

  . اند سینما رفته

درصد شهروندان هیچ به  58اند و  کم یکبار به سینما رفته ر طول یک سال گذشته دستدرصد شهروندان د 42حدود 

بـار بـه    10درصد بیش از  1/3بار و  10تا  4درصد از  2/12بار،  3یا  2درصد  7/16درصد یکبار،  2/10. اند سینما نرفته

  .اند سینما رفته

درصـد حـداقل مـاهی     6/11. رونـد  به سینما نمیدرصد شهروندان هیچ وقت  6/5از لحاظ پراکندگی مصرف سینما، 

درصـد هـر سـه     5/13درصد سالی یکبـار،   2/13درصد هر شش ماه یکبار،  12درصد هر دو سه ماه یکبار،  7/14یکبار، 

جدول زیر توزیع فراوانـی میـزان مصـرف سـینما     . اند درصد حدودًا هر پنج سال یکبار به سینما رفته 5/29سال یکبار و 

  : دهد ه نشان میطبق 6را در 

  توزیع فراوانی میزان مصرف سینما. 1جدول 

  درصد تراکمی درصد  فراوانی  میزان مصرف سینما

6/5 68 هیچ  5/6 

1/21 256 کم بسیار  26/7 

3/31 380 کم  58  

3/20 246 حدودي تا  78/3 

8/14 180 زیاد  93/1 

9/6 84 زیاد بسیار  100 

   100 1214 جمع

    34=  100تا  0میانگین مصرف سینما در دامنه 

شود؛ به طوري که مصرف سـینما در   بر اساس شاخص محاسبه شده، در مجموع میزان مصرف سینما کم ارزیابی می

درصد بیشـتر از حـد    7/21درصد در حد متوسط و در بین  3/20درصد شهروندان کمتر از حد متوسط، در بین  58بین 

  .   متوسط است

  



  نحوه مصرف سینما .3

دهند که مصرف سینما بیشتر یک فعالیت جمعی است و صورت انفرادي آن چندان رایج نیست؛ به طوري کـه   ها نشان می یافته

درصـد   5/6درصد گاهی تنها و گاهی بـا دیگـران و    2/7. روند درصد شهروندان همیشه یا اغلب با دیگران به سینما  می 4/86

  .روند ینما میهمیشه یا اغلب تنها به س

درصد بیشتر  23. روند درصد بیشتر به همراه خانواده به سینما می 5/60اند،  از کسانی که هیچ وقت تنها به سینما نرفته

  . روند درصد بیشتر با اقوام و آشنایان به سینما می 3/2درصد گاهی با دوستان و گاهی با خانواده و  5/13با دوستان، 

درصـد صـرفاً بـراي     5/7درصد به علت عالقه به هنـر سـینما و    8/32و تفریح،  سرگرمی  درصد از افراد براي 4/58

  . روند شان باشند به سینما می خواهند با دوستان که می این 

کـه   کند؛ چنـان  کننده تفاوت می دهند که نحوه مصرف سینما برحسب موقعیت اجتماعی ـ اقتصادي مصرف  ها نشان می یافته

سـوادها، در میـان    روند در میان مردان بیشتر از زنان، در میـان باسـوادها بیشـتر از کـم     تنها به سینما می نسبت کسانی که اغلب

درآمـد و در   هـاي کـم   هاي مرفـه بیشـتر از خـانواده    هاي فعالیت، در میان خانواده ها و دانشجویان بیشتر از دیگر گروه بازنشسته

رونـد   بیشترین نسبت کسانی که به همراه خانواده به سینما می. از سینما استهاي دور  هاي نزدیک به سینما بیشتر از محل محل

از لحاظ انگیزه مصـرف  . باشد دار است و کمترین نسبت در میان مردان و دانشجویان می ها، زنان و زنان خانه در میان بازنشسته

در میان زنان بیشتر از مـردان اسـت و نسـبت     روند، به سینما می) و نه سرگرمی(سینما، نسبت کسانی که اغلب به خاطر عالقه 

  .  هاي دور از سینما است هاي نزدیک سینما بیشتر از محل روند در محل به سینما می کسانی که اغلب براي سرگرمی 

هاي مختلف، بر میزان مصـرف سـینما مـؤثر اسـت؛ بـه       ها، نحوه مصرف سینما با در نظر گرفتن هزینه بر اساس یافته

این که نحوه مصرف سینما فردي باشد یا به صورت خانوادگی و یا با دوسـتان و انگیـزه مصـرف     بسته به عبارت دیگر، 

ها بر میزان مصرف سـینما   و یا همراهی با دوستان، شدت تأثیر هر کدام از هزینه سینما، عالقه شخصی باشد یا سرگرمی 

ها و میزان مصرف سینما را برحسب انگیـزه و   هزینهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین  2جدول شماره . کند تفاوت می

 . دهد نحوه مصرف سینما نشان می

  *هاي سینما و مصرف سینما برحسب نحوه مصرف سینما ضریب همبستگی پیرسون بین هزینه. 2جدول 

هاي  هزینه

مصرف 

 سینما

  انگیزه مصرف سینما  همراهان مصرف سینما

با   سرگرمی  عالقه تنها باخانواده بادوستان

دوستان 

  بودن

هزینه 

  مالی

/015  
(*) 

- /010 (*) 50/0  
(*) 

07/0  06/0  18/0  

04/0  05/0  02/0  28/0  16/0  16/0  

-03/0 هزینه  11/0-  
(*) 

22/0-  06/0  1/0-  (*) 08/0  



68/0  زمانی  02/0  36/0  428/0  029/0  552/0  

 فشار

 هنجاري

  خانواده

40/0  
(**) 

50/0 (**
) 

31/0  32/0 (*
*) 

47/0  
(**) 

14/0  

000/0  000/0  18/0  000/0  000/0  290/0  

 فشار

 هنجاري

 دوستان

61/0  
(**) 

22/0  
(**) 

71/0 (
**) 

35/0  
(**) 

30/0  
(**) 

28/0  
(*) 

000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  029/0  

هزینه 

 عملکردي

40/0-

(**) 
33/0-

(**) 
33/0-  40/0-

(**) 
30/0-

(**) 
34/0-

(*) 
000/0  000/0  060/0  000/0  000/0  007/0  

  .باشد در هر مورد، سطر اول ضریب همبستگی و سطر دوم سطح معناداري می* 

دهد، بیشترین حساسیت به هزینه مالی سـینما، در میـان کسـانی     نشان می 2چنان که آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

این افراد، کسانی کـه قیمـت بلیـت سـینما را گـران ارزیـابی        روند؛ به طوري که در میان  است که اغلب با خانواده به سینما می

این حیـث در مرتبـه دوم قـرار     روند از  کسانی که اغلب با دوستان خود به سینما می .روند کنند، کمتر از دیگران به سینما می می

  . روند گیرند و کمترین میزان حساسیت به هزینه مالی سینما، در میان کسانی است که اغلب تنها به سینما می می

ت که معموالً هزینه بلیـت  توان گف هاي دوستی، می هاي خانوادگی و گروه براي توجیه تفاوت مشاهده شده بین گروه

شـود، ولـی در خـانواده چنـین نیسـت و معمـوالً هزینـه بـر          سینما در گروه دوستان بر تعداد اعضاي گروه سرشکن می

بنابراین گروه خانواده بیشتر از گـروه دوسـتان در برابـر افـزایش هزینـه مـالی سـینما        . شود سرپرست خانوار تحمیل می

  .دهد حساسیت نشان می

رونـد،   روند و کسانی که تنهـا بـه سـینما مـی     اوت مشاهده شده بین کسانی که اغلب با دوستان خود به سینما میدرباره تف

رونـد بیشـتر اسـت و از     دهند که مصرف سینما با انگیزه عالقه، در میان کسانی که تنها به سـینما مـی   هاي تحقیق نشان می یافته

. روند بیشتر اسـت  رگرمی، در میان کسانی که با دوستان خود به سینما میسوي دیگر نسبت مصرف سینما با انگیزه تفریح و س

ایـن منظـور بیشـتر از      توان استدالل کرد که اساس گروه دوستی، صرفًا با هم بودن و ابراز عواطف انسانی اسـت و  بنابراین می

کننـد؛   ها را انتخـاب مـی   ترین راه هزینه هاي دوستی براي تعامل با یکدیگر، کم اعضاي گروه. شود طریق بازي و تفریح عملی می

ایـن   دهی فزاینـدة گـروه اسـت و     هاي پرهزینه اغلب مستلزم محاسبه پاداش و هزینه توسط اعضا و سازمان چرا که انتخاب راه

وجـود  رونـد   هایی براي کسانی که تنها به سینما می اندازد، اما چنین محدودیت روابط را هرچه بیشتر به خطر می عوامل، گرمی 

  . ندارد



هاي اجتماعی بر مصرف سینما، بیشترین میزان حساسیت در میان کسانی است که اغلب با خانواده  درباره تأثیر هزینه

گیرند و کمترین میزان  این حیث در مرتبه دوم قرار می روند از  کسانی که اغلب با دوستان به سینما می. روند به سینما می

 .روند اده، در میان کسانی است که اغلب تنها به سینما  میحساسیت به فشار هنجاري خانو

  نکتـه جالـب  . کنـد  میزان حساسیت به فشار هنجاري دوستان براي مصرف سینما، برحسب نحوه مصرف سینما تفاوت مـی 

ایـن امـر    . دهند روند، نسبت به فشار هنجاري دوستان خود حساسیت زیادي نشان می توجه این که کسانی که تنها به سینما می

آزمـون  . دهـد  مند هسـتند نشـان مـی    اهمیت گروه دوستان و همساالن را در مصرف سینما براي کسانی که خود به سینما عالقه

  .کند همبستگی نشان داد میزان حساسیت به هزینه مالی برحسب انگیزه مصرف سینما تفاوت نمی

کنـد و بـا    ایجاد مـی  روند حساسیت بیشتري  ینما میهزینه زمانی مصرف سینما براي کسانی که اغلب با خانواده به س

  .شود کنندگان تا حدودي کاسته می این دسته از مصرف  افزایش هزینه زمانی، از مصرف سینما توسط

و تفـریح بـه سـینما     حساسیت به فشار هنجاري خانواده براي مصرف سینما در میان کسانی که اغلب بـا انگیـزه سـرگرمی    

ایـن حیـث در مرتبـه دوم قـرار       رونـد از  کسانی که بیشتر به خاطر عالقه خود به سینما می. ایر افراد استروند، بیشتر از س می

شان باشند، چندان حساسیتی به فشار هنجاري  روند که با دوستان این انگیزه به سینما می اما در میان کسانی که بیشتر با . گیرند می

  .شود خانواده مشاهده نمی

شار هنجاري دوستان براي مصرف سینما، در میان کسانی که بیشتر بـه خـاطر عالقـه خـود بـه      حساسیت به شدت ف

دهد  این امر نشان می . روند نیز بیشتر است روند، حتی از کسانی که بیشتر براي همراهی با دوستان به سینما می سینما می

 .    ارتباطی حول محور دوستان و همساالن استهاي  که عالقه به سینما نیز تا حد زیادي تحت تأثیر گستره و عمق شبکه
بیشترین میزان حساسیت به هزینه عملکردي سینما در بین کسانی است که با دوستان و یا به خاطر عالقـه خـود بـه    

این افراد لذت کمتري داشته باشد، بیشتر احتمال دارد که از رفـتن بـه    چه مصرف سینما براي  روند؛ یعنی چنان سینما می

  .نظر کنند ا صرفسینم

تحلیل واریانس مصرف سینما برحسب وضعیت اشتغال نشان داد که به طور متوسط، مصرف سینما به ترتیب در میان 

چنین  هم. دار کمترین میزان را دارد هاي فعالیت است و در میان زنان خانه آموزان بیشتر از سایر گروه دانشجویان و دانش

شان درآمد و منزلت بیشتري دارد، بیشتر است تا افرادي که شغلی با درآمد کمتر و  غلمصرف سینما در میان افرادي که ش

هاي آماري نشان دادند که وضعیت اشتغال افراد به واسطه مـدت اوقـات فراغـت و     آزمون. منزلت اجتماعی پایین دارند

کند و در نتیجۀ  ه براي فرد فراهم میچنین به واسطه شبکه روابط اجتماعی ک کند و هم سطح رفاهی که براي افراد مهیا می

که اوقات فراغت دانشجویان  شود؛ چنان نماید، بر مصرف سینما مؤثر واقع می آن، میزان فشار هنجاري که بر فرد وارد می

فشـار هنجـاري در   . دار کمترین اوقات فراغت را دارند هاي فعالیت است و زنان خانه آموزان بیشتر از سایر گروه و دانش

اقتصادي بیشترین شـدت را دارد و در  ـرتبه اجتماعی مصرف سینما در میان دانشجویان و شاغالن در مشاغل عالیجهت 

  .   دار حایز کمترین شدت است میان زنان خانه

  

  



  هاي سینما مصرف بدیل. 4

 2دارنـد و تنهـا   درصد شهروندان کم و بیش به تماشاي فیلم سینمایی به هـر صـورتی عالقـه     98دهند  ها نشان می یافته

هاي پخش ویدیویی،  درصد شهروندان در منزل خود کامپیوتر، دستگاه 50تقریبًا . اي به آن نشان ندادند درصد هیچ عالقه

هاي سینمایی مورد عالقه  درصد شهروندان فیلم 55. کنند درصد نیز ماهواره تماشا می 16دي و دي وي دي دارند و  سی

درصد بیشتر بـا رفـتن    7هاي ویدیوي خانگی،  درصد بیشتر در شبکه 35کنند،  ن تماشا میخود را بیشتر از طریق تلویزیو

 .کنند درصد از طریق ماهواره فیلم تماشا می 5به سینما و 

که در قسمت تحلیل چندگانه مصرف سینما هم آمده است، میزان برخورداري از وسایل صـوتی ـ تصـویري در     چنان

ا نیست، بلکه با آن رابطه مستقیم دارد؛ یعنی مصرف سینما در بین کسانی کـه از وسـایل   خانه، نه تنها مانع مصرف سینم

آزمون همبستگی پیرسون نیز همین نتیجه را تأیید کرده و نشـان  . یابد صوتی ـ تصویري بیشتري برخوردارند، افزایش می 

ـ  داد که میزان توجه به سینما براي پر کردن اوقات فراغت و تمایل به مصرف سین ما، در بین کسانی که از وسایل صوتی 

 .تصویري بیشتري برخوردارند، بیشتر است
در مورد تأثیر استفاده از وسایل صوتی ـ تصویري بر مصرف سینما، تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان مصرف سـینما بـه    

و ماهواره در معادلـه رگرسـیون   دي در رابطه است در حالی که متغیرهاي مصرف تلویزیون  طور معکوس با میزان مصرف سی

کنـد،   کنند، تفاوتی نمی وارد نشدند؛ یعنی مصرف سینما در بین کسانی که به میزان کمتر یا بیشتر تلویزیون و ماهواره مصرف می

تـوان بـر اسـاس     هـا مـی   ایـن یافتـه   در توجیـه  . یابـد  کنند، کاهش می دي مصرف می اما در بین کسانی که به میزان بیشتري سی

دي متفـاوت اسـت؛ مصـرف     هاي انجام شده استدالل کرد که اساسًا مصرف سینما با مصرف تلویزیون، ماهواره و سی هشپژو

طلبـی   و به طور اختصار به قصد تنـوع  سینما بیشتر امري گروهی است که با هدف بیرون رفتن از خانه براي تفریح و سرگرمی 

توانـد حامـل چنـین معنـایی      دي به سادگی نمـی  یزیون، ماهواره و سیگیرد، در حالی مصرف تلو و ترك یکنواختی صورت می

 .     باشد
ایجاد کند و در چه شـرایطی    تواند براي مصرف سینما محدودیت چگونه می دي که روشن شود مصرف سی این براي 

هـاي سـینما مـورد     دي برحسب هر کدام از هزینـه  آید، میزان مصرف سی  تواند به عنوان رقیب جدي سینما به میدان می

دي در بین کسانی که بلیت سینما را گـران ارزیـابی    آزمون همبستگی نشان داد که میزان مصرف سی. قرار گرفتبررسی 

از سوي دیگر، در حـالی کـه بـا افـزایش سـرانه      . کنند کنند، بیشتر است تا کسانی که بلیت سینما را ارزان ارزیابی می می

) t(آزمـون تـی   . شـود  بیشتر مـی  دي شود، برعکس، میزان مصرف سی رف سینما کم میدرآمد و هزینه خانوار، میزان مص

نشین بیشتر از خانوارهایی است که منزل شخصی  دي در خانوارهاي اجاره نشان داد که به طور متوسط میزان تماشاي سی

  .خانه است ي صاحبها نشین کمتر از خانواده هاي اجاره در حالی که برعکس، مصرف سینما در خانواده. دارند

دي با شدت فشار هنجاري خانواده و دوستان براي مصـرف سـینما،    آزمون همبستگی نشان داد که میزان مصرف سی

مندي  بنابراین، در حالی که عالقه. در رابطۀ مستقیم است و با میزان غیر اخالقی دانستن محیط سینما رابطه معکوس دارد

دي در تعارض نیست و مشوق آن نیـز هسـت، غیـر     ه مصرف سینما، با مصرف سیخانواده به سینما و تشویق دوستان ب

  . دي باشد کننده افزایش مصرف سی تواند مشوق و تسهیل اخالقی دانستن محیط سینما می



آزمون همبستگی نشان داد، در حالی که میزان مصرف سینما با افزایش مدت زمان الزم براي تماشـاي یـک فـیلم در    

 .کند دي افزایش پیدا می یابد، مصرف سی محل سکونت تا سینما، کاهش میسینما و فاصله 

کننـده مـؤثري بـراي افـزایش      هاي صورت گرفته نشان دادند که اگر اوقات بیکاري نسبتاً زیـاد باشـد، تسـهیل    آزمون

دي و  ف سـی گردد، اما در شرایطی که اوقات فراغت کمتر از حد الزم باشد، براي افـزایش مصـر   مصرف سینما واقع می

  .شود تا مصرف سینما تلویزیون مؤثر واقع می

ها نشان دادند که کمبود امکانات رفاهی و تفریحی در سینما و کلیه عواملی کـه   هاي عملکردي سینما، آزمون در مورد هزینه

در . دي به جاي سـینما باشـند   دهنده مردم به مصرف سی توانند سوق شوند، می مانع استفاده راحت و بدون دردسر از سینما می

دي بـه شـمار    دهندة مصـرف سـی   بخش نبودن تماشاي فیلم در سینما عامل سوق و لذت ها در سینما حالی که محتواي بد فیلم

  .   آید نمی

هاي سینمایی را بیشتر از طریق ماهواره  دهد که میزان مصرف سینما در میان کسانی که فیلم تحلیل رگرسیون نشان می

د، رقیب سـینما واقـع شـود، میـزان مصـرف      توان تر شدن شرایطی که ماهواره می براي روشن. کنند، کمتر است تماشا می

  :هاي آماري نشان داد نتایج آزمون. هاي سینما مورد بررسی قرار گرفت ماهواره برحسب هزینه

  .کند و در خانوارهاي مرفه بیشتر است میزان مصرف ماهواره برحسب سرانه درآمد و هزینه خانوار تفاوت می

 .کند بلیت سینما تفاوتی نمیمیزان مصرف ماهواره برحسب ارزیابی از قیمت 

کند و کسانی که به امکانات رفاهی و تفریحی  هاي عملکردي سینما، تفاوت می میزان مصرف ماهواره برحسب هزینه

شوند، براي تماشـاي فـیلم سـینمایی بیشـتر از مـاهواره       این حیث سریع ناراضی می  دهند و از سینما اهمیت بیشتري می

 .کنند استفاده می

 .کند هاي اجتماعی سینما، تفاوتی نمی رف ماهواره برحسب هزینهمیزان مص

میزان مصرف ماهواره برحسب هزینه زمانی سینما، تا حدودي متفاوت است؛ چنان که با افزایش فاصـله محـل   

 .   یابد سکونت از سینما، میزان مصرف ماهواره نیز تا حدي افزایش می

کـرده بیشـتر    هـاي تحصـیل   کند و در خـانواده  و مادر تفاوت می میزان مصرف ماهواره برحسب سطح تحصیالت پدر

 . است

رسد در شرایط فعلی، اگر هزینه زمانی و عملکردي سـینما زیـاد شـود، احتمـال      هاي فوق به نظر می با مقایسه یافته 

   .بیشتري وجود دارد که ماهواره در میان قشر نسبتًا مرفه به عنوان یک رقیب جدي براي سینما عمل کند

میزان مصرف سینما در بین کسانی که اهل مطالعه هستند، بیشتر است تـا کسـانی کـه    ) 1: تحلیل رگرسیون نشان داد

میزان مصرف سینما در بین کسانی که اهل مطالعه روزنامه یا مجله هستند بیشتر اسـت  ) 2. پردازند چندان به مطالعه نمی

تـري   هـاي مطالعـاتی گسـترده    میزان مصرف سینما در بین کسانی که زمینـه ) 3. کنند ها را مطالعه نمی نشریه  تا کسانی که

میزان مصرف سینما برحسب زمینه مطالعاتی ) 4. کنند دارند، کمتر از کسانی است که انواع کمتري از کتاب را مطالعه می



ناسی، اجتماعی و مذهبی ش هاي تربیتی، روان مندان به کتاب افراد متفاوت است؛ به طوري که مصرف سینما در بین عالقه

 .هاي علمی، فنی، ادبی و تخیلی بیشتر است مندان به کتاب کمتر و در بین عالقه

 
 تحلیل چندگانه مصرف سینما

. براي شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مصرف سینما، تحلیـل رگرسـیون چندگانـه بـه روش گـام بـه گـام، اجـرا گردیـد         

در ) 000/0و سـطح معنـاداري برابـر     015/64با مقدار اف برابـر  (متغیرهاي مستقلی که در معادله رگرسیون وارد شدند 

  :دهد این تحلیل را نشان می جدول زیر نتایج  .کنند درصد از واریانس میزان مصرف سینما را تبیین می 60مجموع 



  )بتااویه یا مقدار ضریب ز(چندگانه  نتایج تحلیل رگرسیون .3جدول 
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شود نتایج تحلیل چندگانه مصرف سینما برحسب هریک از متغیرهـاي تأثیرگـذار بررسـی و     قسمت سعی میاین  در 

  :تفسیر شود



  

  هزینه اجتماعی. 1

 خانواده براي مصرف سینما در هنجاري فشارشدت . 1. 1

درصـد   9/34در . ها نسبتاً زیاد است درصد خانواده 9/45ها، شدت فشار هنجاري براي رفتن به سینما در  بر اساس یافته

  . ها نسبتاً کم است درصد خانواده 2/19ها متوسط و در  خانواده

بیشترین قدرت  خانوادهدهد که فشار هنجاري براي مصرف سینما در  ـ نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می

اي باشد که در آن صحبت از سینما به میزان زیادي به میان  را در تبیین متغیر مصرف سینما دارد؛ یعنی اگر فرد متعلق به خانواده

 کنند، اعضاي آن بیشـتر بـه سـینما    آن اهل سینما باشند و زیاد یکدیگر را به رفتن به سینما تشویق  آید، تعداد زیادي از اعضاي 

  .  روند می

هایی که سطح تحصیالت فرد و مادر باال باشد، فاصله محل سکونت  هاي همبستگی نشان دادند در خانواده آزمون

ویـژه بـراي جوانـان، فشـار هنجـاري بـراي        کرد خانواده نسبتاً باال باشد، به خانواده تا سینما نزدیک باشد، سرانه هزینه

  .مصرف سینما شدت بیشتري دارد

  

 دوستانبراي مصرف سینما در گروه  هنجاري فشار تشد. 2. 1

درصد  1/19 براي. درصد شهروندان نسبتًا زیاد است 5/9ها، شدت فشار هنجاري در بین دوستان براي  بر اساس یافته

  .درصد هیچ یا بسیار ناچیز است 7/23درصد نسبتًا کم و براي  7/47متوسط، براي 

شدت فشار هنجاري براي مصرف سینما در گروه دوستان نزدیک با مصرف سـینما در رابطـه مسـتقیم اسـت؛ یعنـی      

هـا   آید، تعداد بیشـتري از آن  ها به میزان زیادي صحبت از سینما به میان می افرادي که دوستانی داشته باشد که در بین آن

که به سـینما برونـد بیشـتر     تن به سینما تشویق نمایند، احتمال آناهل سینما باشند و به میزان بیشتري یکدیگر را براي رف

  . است

شان بیشتر به سینما  ها و مادرشان نسبتاً باال است و دوستان ها نشان دادند پسران جوانی که سطح تحصیالت آن آزمون

  .ها بیشتر است روند، فشار هنجاري دوستان براي مصرف سینما در میان آن می

. کنند درصد شهروندان محیط سینما را از لحاظ اخالقی نامناسب ارزیابی می 9/27دهند که  ق نشان میهاي تحقی یافته

این مـورد    درصد نیز در 2/13کنند و  درصد مناسب ارزیابی می 9/22این لحاظ معمولی،   درصد محیط سینما را از 1/36

  . اند اظهارنظر نکرده

آر برابـر  (خالقی بودن محیط سینما با میزان مصرف سینما رابطه معکـوس  ارزیابی میزان اآزمون همبستگی نشان داد 

این معنا که میزان مصرف سینما در بین کسانی کـه محـیط سـینما را از لحـاظ اخالقـی منفـی ارزیـابی          دارد؛ به) -31/0

  . کنند، کمتر است می



یشتر از سوي شوهر در مقابل زن اعمال هاي زن و شوهري ب هاي تحقیق، مخالفت با سینما در خانواده بر اساس یافته

تـوان   بنابراین می. گیرد ها بیشتر نسبت به فرزندان دختر صورت می این مخالفت  هاي داراي فرزند، گردد و در خانواده می

هاي اخالقی در محیط سینما با مسایل مربوط به روابط زن و مرد در  اي از نابهنجاري استنباط کرد که بخش قابل مالحظه

هاي مقدماتی که با تماشاگران سینما صورت گرفت نیز به کـرّات توسـط دختـران و     این مسئله در مصاحبه . تباط استار

  . مردان متأهل ابراز شد

  هزینه عملکردي. 2

گیـر و   دانند و معتقدند که وقت تماشاي فیلم در سینما را کار راحتی نمی) درصد 86(دهند که اکثر مردم  ها نشان می یافته

 2/53. کننـد  درصد تماشاي فیلم سینمایی را از تلویزیون راحت ارزیابی مـی  62این در حالی است که . کننده است خسته

درصـد   70در حـالی کـه   . بخش نیست ها چندان لذت م در سینما براي آنکنندگان معتقدند که تماشاي فیل درصد مصرف

  . دانند بخش می دي را لذت درصد از طریق سی 65تماشاي فیلم سینمایی از طریق تلویزیون و 

چه عملکرد  کاهنده بر میزان مصرف سینما دارد و چنان دهد که هزینه عملکردي سینما، اثر تحلیل رگرسیون نشان می

سینما در بین کسانی کـه   احتمال مصرف. یابد کننده باشد، مصرف سینما کاهش می سینما کمتر از سطح انتظارات مصرف

ـ  را راحـت ارزیـابی مـی    سـینما تماشاي فیلم در ) 2آید  ها در سینما به نمایش در می هاي مورد عالقه آن فیلم) 1 ) 3د کنن

  . ، بیشتر استبرند می لذتبیشتري از تماشاي فیلم در سینما  میزانبه ) 4 دانند سینما را بیشتر مفید می

  

  هزینه مالی. 3

دهند که گران ارزیابی کردن بلیت سینما بر میزان مصرف سینما اثر منفی دارد و افزایش درآمد سرانه  ها نشان می یافته

 . خانوار بر آن تأثیر مثبت دارد

ها تخفیف بلیت سینما در روز شنبه تأثیر مستقیم بر میزان مصرف سینما دارد؛ یعنی احتمال مصرف  بر اساس یافته

 با وجود این، تحلیل. سینما در میان افرادي که از تخفیف بلیت سینما در روزهاي شنبه آگاه هستند، بیشتر است

هاي  این تخفیف براي خانواده  درآمد، نشان داد که هاي کم هاي مرفه و خانواده رگرسیون به صورت مجزا براي خانواده

  .هاي مرفه کننده بوده است تا خانواده درآمد بیشتر تشویق کم

  

  هزینه زمانی. 4

اي بر میزان مصرف سینما دارد و با کاهش آن میـزان   دهند هزینه زمانی مصرف سینما تأثیر قابل مالحظه ها نشان می یافته

احتمال مصرف سینما در بین کسانی که مدت زمـان الزم بـراي رفـتن بـه سـینما را زیـاد       . یابد میمصرف سینما افزایش 



کسانی که در طول هفته وقت آزاد بیشتري دارند یا در فاصـله کمتـري از سـینما سـکونت     . کنند بیشتر است ارزیابی نمی

  .کنند مدت زمان الزم براي رفتن به سینما را کمتر ارزیابی می، دارند

  

  هاي سینما بدیل .5

تواند رقیب جـدي بـراي سـینما باشـد، امـا میـزان        هاي سینما، تلویزیون نمی شود از بین بدیل مشاهده می 3که در جدول  چنان

توانند براي مصرف سینما محـدودیت   دي و ماهواره در رابطه معکوس با مصرف سینما است و بنابراین، این دو می مصرف سی

ها در رابطه مستقیم بـا مصـرف    مجله و کتاب نیز بیشتر رفیق سینما هستند تا رقیب آن؛ یعنی استفاده از آنروزنامه، . ایجاد کنند 

  .سینما قرار دارد

  

  هاي مالی، زمانی، عملکردي و اجتماعی براي مصرف سینما رابطه هزینه

جتماعی براي مصرف سـینما رابطـه   هاي ا هاي مالی، زمانی و عملکردي با هزینه دهند که هزینه هاي تحقیق نشان می یافته

احتمال افـزایش فشـار هنجـاري دوسـتان و خـانواده در      ) 1: دهند هاي همبستگی نشان می که آزمون مستقیم دارند؛ چنان

کننـد و یـا از سـرانه درآمـد بیشـتري       جهت مصرف سینما براي کسانی کـه قیمـت بلیـت سـینما را ارزان ارزیـابی مـی      

حتمال افزایش فشار هنجاري دوستان و خانواده در جهت مصرف سینما براي کسـانی کـه   ا) 2. برخوردارند، بیشتر است

تري از سینما سکونت دارند و یا زمان صرف شده براي تماشاي یک فیلم در سـینما را کمتـر ارزیـابی     در فاصله نزدیک

ر هنجاري دوستان و خانواده در احتمال افزایش فشا) 3. کنند و یا از اوقات بیکاري بیشتري برخوردارند، بیشتر است می

کنند و یا بین مذهبی بودن و مصرف  جهت مصرف سینما براي کسانی که وضعیت اخالقی در سینما را مثبت ارزیابی می

احتمال افزایش فشار هنجاري دوستان در جهت مصـرف سـینما   ) 4. کنند، بیشتر است سینما منافات کمتري احساس می

  . کنند، بیشتر است بخش ارزیابی می نمایش گذاشته شده در سینما را مثبت و لذتهاي به  براي کسانی که فیلم

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي حاصل  این منظور ابتدا با توجه به یافته به . این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سینما صورت گرفت

در نظر گرفتـه شـد و بـر مبنـاي آن متغیرهـاي       "گزینش عقالیی"از تحقیقات پیشین در داخل و خارج از کشور، نظریه 

رود که مصرف سـینما   این دیدگاه انتظار می  بر اساس. ردیدمستقل و واسطه تعیین شده و مدل تحلیلی تحقیق طراحی گ

کننده در نتیجۀ مصـرف سـینما    هایی باشد که مصرف ها و هزینه به عنوان یک عمل آگاهانه و ارادي متأثر از میزان پاداش

ادي خود ادراك هاي سینما را تحت تأثیر موقعیت اجتماعی ـ اقتص ها و هزینه کننده پاداش مصرف. براي خود در نظر دارد

  .   نماید هاي آن می ها مبادرت به مصرف سینما یا بدیل ها و هزینه این پاداش کند و با ارزیابی کردن  می

نفر در خراسان رضوي مـورد   1214اي به حجم  اي تهیه شد و با نمونه نامه براي آزمون مدل تحلیلی تحقیق پرسش  

کـه   هند که به طور کلی مصرف سینما در خراسان رضوي کم است، چناند هاي تحقیق نشان می یافته. آزمون قرار گرفت



درصـد   2/12بار،  3یا  2درصد  7/16درصد یکبار،  2/10اند،  درصد شهروندان هیچ به سینما نرفته 58در طول یک سال 

 58ما در بـین  بر اساس شاخص محاسبه شده، مصرف سـین . اند بار به سینما رفته 10درصد بیش از  1/3بار و  10تا  4از 

درصد بیشتر از حد متوسـط   7/21درصد در حد متوسط و در بین   3/20درصد شهروندان کمتر از حد متوسط، در بین 

  . است

تحلیل رگرسیون چندگانـه بـه روش گـام بـه گـام نشـان داد کـه        . کند هاي تجربی، از مدل تحلیلی تحقیق حمایت می یافته

چـه افـزایش    دهنـد؛ چنـان   کنندگان به سینما نسـبت مـی   ا سود و زیانی است که مصرفمصرف سینما متأثر از پاداش و هزینه ی

هزینه اجتماعی، هزینه عملکردي، هزینه مالی و هزینه زمانی اثر کاهنده بر مصرف سـینما و بـرعکس اثـر فزاینـده بـر مصـرف       

که شـامل فشـار هنجـاري     ـاي اجتماعی سینما ه این تحقیق، هزینه  هاي چهارگانه سینما در از بین هزینه. هاي سینما دارند بدیل

این خود متأثر از سـه نـوع هزینـه دیگـر      در خانواده و گروه دوستان است ـ بیشترین سهم را در تبیین مصرف سینما دارند که  

ردي هـاي مـالی و زمـانی و عملکـ     کننده، با افزایش هزینه سینما است؛ یعنی احتمال افزایش هزینه اجتماعی سینما براي مصرف

  .  شود آن، بیشتر می

کننـده و   دهند که نحوه ارزیابی پاداش و هزینه سینما، متأثر از موقعیت اجتماعی ـ اقتصادي مصـرف   ها نشان می یافته

هاي سـینما برحسـب وضـعیت اشـتغال، سـطح       ها و هزینه نحوه مصرف سینما است؛ به عبارت دیگر، ارزیابی از پاداش

هـا و مصـرف بـه صـورت فـردي یـا        انگیزه(حسب الگوهاي اجتماعی مصرف سینما تحصیالت و سطح درآمد و نیز بر

  . متفاوت است) جمعی، با خانواده یا با دوستان

گیـرد؛   کننـده سـینما قـرار مـی     از سوي دیگر، نحوه مصرف سینما تحت تأثیر موقعیت اجتماعی ـ اقتصـادي مصـرف   

حسب متغیرهاي جنسیت، سطح تحصیالت و وضع فعالیت و که انگیزه مصرف سینما و فردي یا جمعی بودن آن، بر چنان

  . کند اشتغال تفاوت می

هـاي سـینما اثـر     هـا و پـاداش   کننـده بـه هزینـه    الگوهاي اجتماعی رایج در مصرف سینما بر میزان حساسیت مصرف

ان و بـا انگیـزه   هاي تحقیق، مصرف سینما بیشتر به شیوه جمعی، همراه بـا خـانواده یـا دوسـت     گذارند؛ بر اساس یافته می

هـاي سـینما را    کننده به هزینـه  این الگوهاي مصرف، در عین حال حساسیت مصرف. گیرد سرگرمی و تفریح صورت می

هاي سینما، به خصوص هزینه مالی و هزینه زمانی، احتمـال مصـرف سـینما     دهند و در صورت افزایش هزینه افزایش می

  . یابد کاهش می

کننده مصرف سـینما باشـند و هـم عامـل      توانند عامل تسهیل یوة رفتن به سینما، هم میالگوهاي مربوط به انگیزه و ش

هاي کمتري عرضه  کننده است، نحوه عرضه سینما است؛ اگر سینما همراه با هزینه چه در این میان تعیین آن. محدودکننده آن

هاي بیشتري عرضه شود، الگوهاي  هزینه دهند و اگر با شود، الگوهاي رایج، به طور مضاعف مصرف سینما را افزایش می

توان گفت که چون مصرف سینما بیشتر  در توضیح این مطلب می. دهند رایج به طور مضاعف مصرف سینما را کاهش می

معموالً وقتی ارزیابی چیزي به صورت جمعی . شود شکل جمعی دارد، پاداش و هزینه آن نیز به صورت جمعی ارزیابی می

شناسان اجتماعی عامل  ري وجود دارد که افراط و تفریط صورت گیرد و غیرواقعگرایی رخ دهد؛ روانباشد احتمال بیشت



شمارند؛  ویژه در گروه همساالن، از عوامل افراط و تفریط در ارزیابی امور مختلف می را در جمع به "همرنگی و همنوایی"

شود و در  داشته باشد، در ارزیابی مثبت از آن افراط می یعنی در شرایطی که یک امر معین از نظر اکثر اعضاي گروه فایده

بنابراین، با افزایش هزینه سینما احتمال . شود شرایطی که هزینه بیشتري داشته باشد در ارزیابی منفی از آن امر تفریط می

 . شود مضاعف می شود و با افزایش پاداش و فایده سینما نیز موافقت با آن مخالفت با سینما به طور مضاعف بیشتر می

این است که مصرف سینما مانند سایر هنرها مستلزم داشتن کمترین توان شـناختی و معرفـت هنـري     نکته مهم دیگر 

هاي تحقیق،  یافتهبنابر . تواند از آن لذت ببرد کند و می در واقع هر انسانی به اندازه معرفت خویش هنر را درك می. است

کنندگان برخوردار از سـطح تحصـیالت بـاال ـ از درك      روند ـ حتی مصرف  رسد بیشتر کسانی که به سینما می به نظر می

شود  گذرانی مصرف می و وقت الزم براي لذت بردن از وجه هنري سینما برخوردار نیستند و سینما بیشتر براي سرگرمی 

  . روند گذرانی به سینما می و وقت کنندگان سینما صرفًا جهت سرگرمی  درصد مصرف 66تا عالقه به هنر؛ به طوري که 

دهند که مصرف سینما در جامعه ما نه تنها فعالیتی چندان شریف، محترم و مفید  ها نشان می عالوه بر نکته فوق، یافته

  .گرددد تلقی میهاي گذران اوقات فراغت نیز  تر از سایر روش اهمیت شود، بلکه حتی کم تلقی نمی

که فشار هنجـاري و تشـویق از سـوي خـانواده و دوسـتان بـراي مصـرف سـینما در          این ها مبنی بر  با توجه به یافته

تـوان اسـتنباط کـرد کـه      هایی که سطح تحصیالت ـ به ویژه تحصیالت مادرـ باال است، شدت بیشتري دارد، می  خانواده

پذیري اولیۀ فرد که بیشتر در خانواده و گروه دوستان و همسـاالن دوران   هاي به جامع مصرف سینما به طور قابل مالحظه

اي از روحیه هنردوستی و هنرمندي انسان در دوران  یعنی بخش عمده. گیرد، بستگی دارد کودکی و نوجوانی صورت می

ایجاد  کننده آن است تا  افتد، بیشتر تکمیل سالی اتفاق می پذیري ثانوي که اغلب در بزرگ گیرد و جامعه طفولیت شکل می

  .   کننده آن

ترین اقدام براي افزایش مصرف سینما و به طور کلی افزایش تولید و مصرف هنـر در   رسد که مهم بنابراین به نظر می

هـاي   این منظور، بایـد هنـر در برنامـه    براي . جامعه، پرورش روحیه هنردوستی و هنرمندي در کودکان و نوجوانان است

ریـزي بـراي    سازي و پرورش روحیـه هنـري، برنامـه    به موازات فرهنگ. اي داشته باشد اي جایگاه ویژه انهآموزشی و رس

ایـن دو   توجهی به هرکـدام از   در حوزه فرهنگی و هنري نیز امري الزم و ضروري است و کم هاي عمومی  کاهش هزینه

  .    شود محور، مانع اثربخشی اقدامات در محور دیگر می
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