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بررسی تأثیر ظرفیت سالن های مجموعه ی تئاترشهر تهران بر تغییر درآمد 
آن ها از سال1390 تا 1396 با تکیه بر نظریات ویلیام بامول
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چکیده
خصوصی سازِی تئاتر منجر به ورود تعداد زیادی سالن جدید از سال 1388 تا سال 1396 به بازار تئاتر هنری تهران و افزایش 
رقابت شد. در این پژوهش براساس نظریه شکاف به رهوری بامول، دالیل تغيير ميزان درآمِد سالن های تئاتر تهران و به طور خاص، 
مجموعه تئاتر شهر مورد بررسی قرار می گيرد. طبق این نظریه تمامی سالن های تئاتر با مسأله کاهش درآمد نسبت به هزینه، درگذر 
زمان روبه رو هستند. در این مقاله که به روش توصيفی- تحليلی تدوین شده است ضمن بررسی پنج سالن مجموعه تئاتر شهر، 
به این سؤال پاسخ گفته می شود که چگونه تماشاخانه های بزرگ تِر این مجموعه با تمرکز برشيوه های درآمدزایی و افزایِش فروش 
بليت، تماشاخانه های کوچک تر را با معضالت اقتصادی روبه رو ساخته اند؟ مسأله ای که در پژوهش های اقتصادی پيرامون تئاتر 
تهران تاکنون مغفول بوده است. فرضيه اصلی در این مقاله آن است که به علت افزایش رقابت در بازار تئاتر، درآمد تماشاخانه های 
کوچک تر تئاتر شهر، کاهش و درآمد تماشاخانه های بزرگ تر، افزایش یافته و این فاصله درآمدی همچنان در حال افزایش است. در 
نتيجه گيری مقاله تأکيد می شود که براساس آمار، با توجه به عدم افزایش بهره وری تئاتر در شهر تهران، تماشاخانه های مجموعه 

تئاتر شهر، قادر به جبران کاهش درآمد و افزایش هزینه ها نبوده اند.

واژه های کلیدی
 اقتصاد تئاتر، تئاتر هنری، تئاتر شهر، بازار تئاتر، ویليام بامول، نظریه ی شکاف بهره وری.

.E-mail: saghaian@modares.ac.ir،021-882883703 :نویسنده مسئول: تلفن: 09125379062، نمابر  *

صفحات 25 - 34 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی  دوره 26، شماره  2، تابستان 1400



26
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 26، شماره 2، تابستان 1400

در   پی   خصوصی سازی تئاتر در سال 1388 کمک های دولت    به گروه های 
اجراکننده ی تئاتر و سالن ها، کاهش یافت و به چهار مجموعه ی تئاتر شهر، 
سنگلج، تاالر هنر و خانه تئاتر، محدود شد )هرچند بعضی از سالن های 
دریافت  دولت  از  محدودی  کمک های  غيرمنظم،  به صورت  نيز  دیگر 
می کنند(. تصميمی که پيامدهای فراوانی داشت و یکی از مهم تریِن آنها 
ورود بخش خصوصی به حوزه ی ساخت سالن های تئاتر بود. گروه های 
تئاتر و مخاطبان، از این سالن های جدید که اکثراً داعيه ی اجرای تئاتر 
هنری را داشتند، استقبال کردند و درنتيجه تعداد سالن هایی که به اجرای 
تئاتر هنری می پرداختند، در مدتی کوتاه، افزایشی قابل مالحظه یافت. 
افزایش تعداد سالن ها و صندلی های تئاتر هنری، عرضه ی تئاتر را افزایش 
داد. افزایش عرضه و تعداد بنگاه ها و تسهيل روند ورود به بازار تئاتر، توليد 
تئاتر را از انحصار سالن های خاص خارج نمود و منجر به افزایش رقابت 
در بازار تئاتر تهران شد. از طرفی کاهش کمک های دولتی به گروه ها و 
سالن های تئاتر، بيشتر به رقابتی شدِن بازار، دامن زد. این تغييرات در بازار، 
اثرات شدید، بر تک تک بنگاه ها1 گذاشت، چراکه تقاضا برای تئاتر پابه پای 
عرضه زیاد نشده بود، به عبارت  دیگر تعداد سالن های تئاتر افزایش یافت 
اما تعداد مخاطبان چندان تغيير نکرد، در نتيجه تعداد تماشاگراِن هر اجرا 
کاهش یافته و سالن های تئاتر برای جذب تماشاگر محکوم به رقابت با 

یکدیگر شدند.
در چنين وضعيتی، مطالعه ی شرایط بازار تئاتر با استفاده از آمار مالی 
تماشاخانه ها، بيش  از پيش اهميت می یابد. مطالعه و تحليل داده های 
اقتصادی، تصویری نسبی از شرایط فعلی و آینده ی احتمالی اقتصاد تئاتر 
در مقابل ما قرار می دهد. ميزاِن فروش بليت ، نشان دهنده ی نحوه ی تغيير 
تغيير  است.  تماشاخانه ها  و  نمایش ها  از  تماشاگران  استقبال  ميزاِن  در 
آمارِ تعداد تماشاگران در طول زمان، به متغيرهای زیادی همچون مکان 
جغرافيایی سالن، نوع و موضوع نمایش ها، سليقه ی مخاطبان، نحوهی 
مدیریت، ظرفيِت تماشاخانه ها و... وابسته است. در این مقاله تمرکز اصلی 
مطالعه، بر تأثير ظرفيِت تماشاخانه های شهر تهران، بر ميزاِن تغييرات 
درآمد آن ها پس از خصوصی سازی قرار دارد؛ به همين منظور به مطالعه ی 

آمار تماشاگران سالن های مختلف مجموعه ی تئاتر شهر پرداخته ایم؛ این 
سالن ها در تمام ویژگی های مربوط به درآمد )مکان، نحوهی مدیریت و...( 
با یکدیگر مشابه هستند و تنها ظرفيت )و ویژگی های وابسته به آن( آن ها 
با یکدیگر متفاوت است. لذا مقایسه ی این سالن ها با یکدیگر با توجه به 
آنکه این سالن ها در همه ی پارامترها با یکدیگر مشترک هستند، تأثير تمام 
پارامترها را خنثی می کند و تنها تأثير پارامتر ظرفيت بر درآمد را روشن 

می سازد.
فرضيه ی اصلی در این مقاله آن است که به علت افزایش رقابت در 
تئاتر  تماشاخانه های کوچک تِر مجموعه ی  مخاطبان  تعداد  تئاتر2،  بازار 
شهر، با شيب معناداری در حال کاهش یافتن است و تعداد مخاطبان 
تماشاخانه های بزرگ تر، افزایش یافته است و درنتيجه فاصله ی درآمدی 
ميان این سالن ها به وجود آمده و همچنان در حال افزایش یافتن است. برای 
بررسی این فرضيه، از نظریه ی شکاف بهره وری اقتصاددان بزرگ امریکایی، 
ویليام بامول3 بهره برده   ایم. پس از معرفی نظریه ی بامول، شرح مختصری 
از نحوه ی گردآوری داده ها ارائه کرده ایم. در مرحله ی بعد داده های مربوط 
به آمارِ تماشاگران پنج سالن مجموعه ی تئاتر شهر از سال1390 تا 1396 
را بررسی نموده و به تحليل این داده ها پرداخته ایم. توجه به این نکته 
اهميت فراوانی دارد که بازار تئاتر سالن های هنری  )همچون تئاتر شهر، 
ایرانشهر، مستقل و...( و سالن های غيرهنری )تاالر امام علی )ع(، سينما 
تئاتر دماوند و...( از یکدیگر جدا است: مخاطبان، اجراگران و آثار، در این 
سالن ها به کلی متفاوت هستند و این منجر به مجزا شدن بازار این سالن ها 
از یکدیگر می شود؛ به عبارت دیگر تغييرات قيمت و عرضه در یکی از 
این بازارها بر دیگری تأثير نخواهد داشت و به همين دليل در این مقاله 
تنها به بررسی سالن هایی پرداخته ایم که به صورت مستمر به اجرای تئاتر 
هنری می پردازند. منظور از تئاتر هنری در این مقاله تئاتری است: »با دقت 
جدی در شکل، پربار در محتوا و حرفه ای بودن آدم های مجری. درواقع 
به گونه ای از تئاتر اطالق می شود که هدف اصلی آن آفرینش هنری است و 

اجراکنندگان آن افراد حرفه ای هستند« )صادقی، 1376، 3(.

روش پژوهش
این پژوهش به روش توصيقی - تحليلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، 
اینترنتی و منابع دریافت شده از تماشاخانه ها و مراکز مدیریتی ذی ربط 
قرارگرفتن در جداول و رسم  با  ارائه شده،  نگاشته شده است. داده های 
نمودارهای مناسب مورد تحليل و بررسی کّمی قرار گرفته اند و در نهایت به 
تحليل کيفی این نتایج پرداخته ایم، لذا این پژوهش را می توان در دسته ی 

پژوهش های کّمی-کيفی قرار داد.

پیشینه پژوهش
پيش  از این مطالعاتی درزمينه ی اقتصاد تئاتر در ایران صورت گرفته 
است. قطب الدین صادقی )1377(، بهروز غریب پور )1379(، حميدرضا 
افشار)1392(، حبيبيان )1389( و محسنيان )1395( آمار و اطالعاتی 
از وضعيت سالن های تئاتر، همچون ویژگی های فنی و ساختارِی سالن ها، 

تئاتری  درآمد گروه های  از  مالی محدود  آمارهای  یا  و  تعداد صندلی ها 
لذا مطابق  نپرداخته اند.  آمار  این  تحليل  به  اما  داده اند،  ارائه  یا سالن ها 
واقعِی  داده های  مبتنی          بر  تحليل  مطالعه ای  پژوهشگران،  بررسی های 
اقتصادی، پيراموِن اقتصاد تماشاخانه های شهر تهران در منابع پژوهشی 
در کشورمان یافت نشد. در منابع خارجی پژوهش های فراوانی در حوزه ی 
اقتصاد هنر و به طور خاص اقتصاد تئاتر با رویکرد علمی و با استناد به 
آمار  اقتصادی صورت گرفته است. یکی از نظریات در این زمينه، نظریه ی 
بيماری هزینه ِی4 ویليام بامول است. نظریه ی بيماری هزینه، یا شکاف 
بهره  وری5 ویليام بامول، اقتصاددان معاصر آمریکایی و همکار او ویليام بوئن6 
که در کتاب معضل اقتصادِی هنرهایی اجرایی7 مطرح شده است را می توان 
یکی از نظریات قابل اعتنا در اقتصاد تئاتر دانست. جيمز هيلبران8 اهميت 
این کتاب در اقتصاد هنر را این گونه معرفی می کند: »کتاب آن ها فوق العاده 
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تأثيرگذار بوده و باید پذیرفت که بنيان تحليل هاِی اقتصاد هنر بر این کتاب 
.(Heilbrun, 2011, 91) »نهاده شده است

مبانی نظری پژوهش
در این مقاله، نظریه ی شکاف بهره  وری بامول به عنوان پایه ی علمی 
برای تحليل داده های اقتصادی در نظر گرفته شده است. معضل اقتصادی، 
که بامول و بوئن به آن اشاره  کرده اند، مشکل تأمين مالی در تئاترها، در 
 Heilbrun, 2011,) مواجهه با افزایش ناخواسته ی هزینه های آن ها است
92). ریشه ی اصلی این افزایِش هزینه ها، افزایش بهره  وری در صنعت و 
عدم افزایش بهره  وری در هنرهای نمایشی است. »بهره  وری در اقتصاد 
به عنوان نسبت حجم ورودی به حجم خروجی« )موریس،1371، 324( یا 
 Heilbrun, 2011,) »خروجی فيزیکی به ازای هر ساعت کار کارکنان«
92) تعریف می شود و »ميزان کارایی ورودی های الزم، همچون نيروی کار 
و سرمایه برای توليد حجم معينی از کاال را مشخص می کند« )موریس، 
1371، 324(. بهره  وری رابطه ی ميان توليد و مصرف را نشان می دهد 
به شکلی که نسبِت بازده، خروجی ها و ستانده  ی توليد را با ميزاِن منابع 
مصرف یا هزینه شده، آشکار می سازد. اما در تئاتر امکاِن افزایش بهره  وری 
وجود ندارد، همان طور که بامول و بوئن اشاره کرده اند »شرایط توليد، خود 
از هرگونه تغيير اساسی در بهره  وری جلوگيری می کند، زیرا کارِ گروه  
)اجرا در تئاتر( به  خودی خود، هدف است، نه وسيله ای برای توليد کاالها« 

.(Baumol, 1966, 164)
از آنجا که کارِ گروهِ اجرا در تئاتر، خروجی است )مانند بازی بازیگران، 
طرح های طراحان صحنه، آواز خوانندگان و رقص   رقصندگان(، در حقيقت 
هيچ راهی برای افزایش ميزان خروجی به ازای هر ساعت کار )بهره  وری( 
وجود ندارد. برای مثال، اگر یک نمایش با تعداد مشخص عوامِل اجرا، در 
سال1360 در سالن اصلی تئاتر شهر، حداکثر 579 تماشاگر برای هر اجرا 
داشته است؛ درصورتی که این نمایش در سال 1399 نيز به روی صحنه 
برود، نمی تواند بيشتر از 579 تماشاگر داشته باشد، زیرا تعداد صندلی هاِی 
سالن اصلی تئاتر شهر در طی این سال ها تغييری نکرده است )به استثنای 
به  این  تماشاگر می پذیرند(.  از حد ظرفيت،  بيش  مواردی که سالن ها 
آن معناست که همان ميزان کارِ ورودی برای اجرای یک تئاتر در سال 
1399 الزم است که برای اجرای آن در سال1360 الزم بوده است و تعداد 

تماشاگران آن )خروجی( نيز تغيير نيافته است. 
به  منجر  بهره  وری  ثابت ماندن  بهره  وری،  نظریه ی  شکاف  براساس 
افزایش نسبت هزینه، به درآمد در تئاتر و دیگر هنرهای اجرایی خواهد 
شد: »هزینه های هنرهای نمایشِی زنده نسبت به هزینه های کل اقتصاد 
افزایش می یابد، زیرا افزایش دستمزد در هنرها باید با افزایش دستمزد 
در اقتصاد عمومی همگام شود، حتی اگر پيشرفت بهره  وری9 در هنر ثابت 
باشد« (Baumol,  1966,  162). در حقيقت با پيشرفت صنعت، ميزاِن 
خروجی و بازدهی و به دنبال آن، بهره  ورِی بنگاه های اقتصادی افزایش 
می یابد که پيامِد آن، زیاد شدِن دستمزد کارگران است. حال آنکه در تئاتر 
با توجه به ثابت ماندن ظرفيت سالن ها، خروجی )و بهره  وری( ثابت خواهد 
ماند، اما همانطور که در نظریه ی بامول تأکيد 5، دستمزِد اجراگران، در 
تئاتر نيز باید متناسب با دستمزد فعاالن در دیگر مشاغل افزایش یابد و 
در نتيجه هزینه ها در تئاتر به همان نسبت افزایش خواهد یافت و متعاقباً 

هزینه های تئاتر نسبت به درآمد آن بيشتر می شود. بامول در اثباِت این ادعا 
داده های اقتصادی قابل توجهی ارائه می نماید. او مثالی می آورد: »متوسط 
هزینه ی هر اجرا، در تئاتر رویال شکسپير در سال1963، 13/6 برابر بيشتر 
از متوسط هزینه ی هر اجرا، در قرن هجدهم یعنی سال1771 بوده است. 
در همين دوره )از سال 1771 تا 1963( به دليل تورم، قيمت عمومی 
کاالها در انگلستان 6/2 افزایش می یابد. بنابراین هزینه ی واقعی هر اجرا در 
طول این دوره به طورکلی بيش از دو برابِر افزایش سطح عمومی قيمت ها 
)براثر تورم( افزایش یافته است« (Ibid., 183). بامول همچنين نشان 
می دهد که این مسأله، مسأله ای جهانی است و مختص آمریکا، انگلستان 

یا یک کشورِ خاص نيست.

گردآوری داده ها
داده های ارائه شده در این مقاله به دو بخش تقسيم می شوند: بخش اول، 
ليست کامل تماشاخانه های تهران به همراه سال تأسيس نهاد اداره کننده 
و ظرفيِت آنها است. با توجه به اینکه اطالعات ارائه شده در منابِع موجود 
-  کتاب تماشاخانه های تهران و کتاب اول تئاتر ایران- در برخی موارد با 
نقص هایی همراه بودند، برای تکميل اطالعات تماشاخانه ها، به اداره ی کل 
هنرهای نمایشی و سالن های نمایش مراجعه شد. در نهایت با استفاده از 

سایت های تيوال10و تيکایت11 آماری دقيق از تماشاخانه ها به دست آمد.
بخش دوم آمار این پژوهش، ميزاِن فروش بليت  در هریک از سالن های 
مجمو عه ی تئاتر شهر از سال 1390 تا 1396را دربرمی گيرد. برای گردآوری 
این اطالعات، فهرست کاملی از نمایش های اجراشده در تئاتر شهر در 
بازه ی زمانی مذکور، از اداره ی کل هنرهای نمایشی دریافت شد. پس از 
دسته بندِی داده ها، مجموع بليت های فروخته شده در هر سالن و سپس 
ميزاِن فروش بليت  برای هر نمایش محاسبه گردید. همچنين نقص های 
موجود در آمار، به کمِک بخش اداری مجموعه ی تئاتر شهر برطرف شد. 
داده ها، شامل اسناد خام اوليه12)نام تمام اجراها و تعداد مخاطبان آنها(، 
داده های ساده  شده13 و ليست تماشاخانه های تهران14 به صورت لينک، به 

پی نوشت مقاله اضافه شده اند.
پژوهشگران عالوه     بر تماشاخانه های مذکور، برای دریافت آمار    مالی، به 
تماشاخانه ی ایرانشهر، بنياد رودکی )تاالر وحدت، تاالر حافظ و مجموعه ی 
فرهنگی برج آزادی(، تئاتر مستقل تهران و تئاتر شهرزاد مراجعه نمودند، 
از  برخی  در  نشدند.  به همکاری  از سالن ها، حاضر  متأسفانه هيچ یک 
سالن ها آمارها به طور کامل از بين رفته بودند    و در برخی دیگر، اطالعات 
به قدری ناقص بودند که امکان هرگونه تحليل آنها وجود نداشت. عالوه بر 
این، آمار مالی تماشاخانه ی سنگلج، تاالر هنر و خانه نمایش با همکاری 
مدیریت طرح و برنامه ی اداره کل هنرهای نمایشی دریافت شد اما این آمار 

نيز به قدری ناقص بودند که امکان هرگونه تحليل را از ما سلب نمودند. 

افزایش رقابت در بازار تئاتر هنری تهران
در سال 1396 از 109 تماشاخانه ی فعال با مجموع ظرفيت 26.568 
صندلی، 51 سالن با مجموع ظرفيت 6938 صندلی؛ معادل 26 درصد از 

مجموع تماشاخانه ها در شهر تهران به اجرای آثار هنری پرداخته اند.
در این نمودار، تعداد صندلی های تئاترهای هنرِی فعال در تهران در 
هرسال، از 1357 تا 1396 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار 
مشاهده می شود، تعداد صندلی های تئاتر در تهران، تا سال 1390 تقریباً 
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ثابت مانده ولی از این سال تا سال 1396، به یک باره افزایش چشمگيری 
یافته است. بخش عمده ای از این سالن ها توسط بخش خصوصی راه اندازی 
شده اند، هرچند شهرداری نيز در ساخت تماشاخانه از چند دهه پيشتر 
هنری  تئاتر  اجرای  به  سالن ها،  این  از  بسياری  است.  داشته  مشارکت 
پرداخته اند و درنتيجه عرضه ی تئاتر هنری در مدت زمانی نسبتاً کوتاه به 
طرز چشمگيری افزایش یافت. افزایِش عرضه15 و تعداد بنگاه های فعال، 
همچنين کاهش منع ورود به بازار، منجر به رقابتی ترشدِن بازار تئاتر در این 

سال ها شد و کاهش کمک های دولتی، این رقابت را افزایش داد. 

آمار تماشاگران در مجموعه ی تئاتر شهر از 1390 تا 139۷
نمودار )1( افزایِش یک ونيم  برابری عرضه ی تئاتر را در مدتی محدود 
نشان می دهد. از آنجاکه این افزایش عرضه با افزایش تقاضا همراه نبود، 
تعداد مخاطبان به ازای هر سالن تئاتر کاهش یافت و سالن ها مجبور به 
رقابت با یکدیگر برای جذب تماشاگران شدند. این افزایش رقابت، تغييراتی 
را در بازار تئاتر هنری و تمامی سالن ها از جمله سالن های مجموعه ی 
تئاتر شهر به وجود آورد. برای شناخت این تغييرات، به بررسی آمار تعداد 
گذشته  سال های  در  مجموعه،  این  مختلف  سالن های  در  تماشاگران 
پرداخته ایم. این کار، ميزان موفقيت این سالن ها در جذب مخاطب را نشان 

می دهد. نمودار )2( تعداد تماشاگران سالن اصلی تئاتر شهر را در بازه های 
زمانی سه ماهه از سال1390 تا 1396 نشان می دهد.

در این نمودار ارتفاع هر ستون نشان دهنده ی تعداد کل تماشاگران 
سالن اصلی در یک فصل از سال )بهار، تابستان یا غيره( است. برای مثال در 
پایيز 1393، 23.443 نفر، در سالن اصلی تئاتر شهر، تئاتر تماشا کرده اند. 
از نمودار چنين برمی آید که تعداد تماشاگراِن سالن اصلی تئاتر شهر در 
این سال ها روند نسبتاً روبه رشدی را طی کرده است. بهترین خطی که از 
این داده ها می گذرد، به صورت خط نقطه چين نشان داده شده است. شيب 
این خط مثبت و برابر با 133 است، این به آن معنی است که تعداد کل 
تماشاگران سالن اصلی، در یک فصل به طور ميانگين، 133 نفر نسبت به 

فصل قبل، افزایش یافته است. 
نمودار )3( تعداد تماشاگران تاالر قشقایی را در بازه های زمانی سه ماهه 

از سال1390 تا 1396 نشان می دهد.
نسبتاً  با شيب  تاالر قشقایی  تماشاگران  تعداد  نمودار،  این  براساس 
مالیمی در حال کاهش است. این سالن در نيمه ی دوم سال 1393 و 
سه فصل اول سال 1394 به علت تعميرات غيرفعال بوده است. شيب خط 
نقطه چين در نمودار، 56- است و این به آن معنا است که تعداد مخاطبان 
تاالر قشقایی در یک فصل به طور ميانگين، 56 نفر نسبت به فصل قبل، 
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نمودار 1- تعداد کل سالن های تئاتر هنری فعال در هرسال در شهر تهران.

نمودار 2- آمار تماشاگران در تاالر اصلی تئاتر شهر در بازه های سه ماهه بین سال های 1390 تا 1396.
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کاهش یافته است.
نمودار )4( تعداد تماشاگران تاالر چهارسو را در بازه های زمانی سه ماهه 

از سال1390 تا 1396 نشان می دهد.
مشاهده می شود که شيب خط گذرکرده از نمودار )4(، منفی است. به 
عبارت دیگر می توان گفت تعداد تماشاگران سالن چهارسو هم مانند تاالر 
قشقایی، در این سال ها کاهش یافته است، با این تفاوت که شيب خط 
گذرکرده از این نمودار منفی 66 نفر بر فصل و مقدار آن بيشتر از شيب 
خط گذرکرده از نمودار تعداد تماشاگران تاالر قشقایی است. درنتيجه، 
تعداد تماشاگران سالن چهارسو در این سال ها با سرعت بيشتری کاهش 

یافته است.
نمودار )5( تعداد تماشاگران تاالر سایه را در بازههای زمانی سهماهه از 

سال1390 تا 1396 نشان می دهد.
خط فرضی در نمودار )5(، با شيب نسبتاً زیادی کاهش می یابد، به 
و  قشقایی  سالن های  به  نسبت  سال ها  این  در  سایه،  تاالر   عبارت دیگر 
چهارسو با نرخ بيشتری، تماشاگر از دست داده است. در این نمودار شيب 
133- است و تعداد تماشاگران تاالر سایه در یک فصل به طور ميانگين، 

133 نفر نسبت به فصل قبل، کاهش یافته است.
نمودار )6( تعداد تماشاگران پالتو اجرا را در بازه های زمانی سه ماهه از 

نمودار 3- آمار تماشاگران در تاالر قشقایی تئاتر شهر در بازه های سه ماهه بین سال های 1390 تا 1396.
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نمودار ۵- آمار تماشاگران در تاالر سایه تئاتر شهر در بازه های سه ماهه بین سال های 1390 تا 1396.

نمودار ۴- آمار تماشاگران در سالن چهارسو تئاتر شهر در بازه های سه ماهه بین سال های 1390 تا 1396.

بررسی تأثير ظرفيت سالن های مجموعه ی تئاترشهر تهران بر تغيير درآمد 
آن ها از سال1390 تا 1396 با تکيه بر نظریات ویليام بامول
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سال1390 تا 1396 نشان می دهد.
در  زیادی  بسيار  با سرعت  )نمودار 6(،  اجرا  پالتو  تماشاگران  تعداد 
سال های اخير کاهش یافته است. به طوری که از 5.153 نفر تماشاگر در 
سه ماهه ی دوم سال 1390، به 1200 نفر در سه ماهه سوم و 1.500 نفر 
در سه ماهه چهارم سال 1396 رسيده و این رونِد کاهشی ادامه دار نشان 

می دهد.
تعداد تماشاگران تاالر اصلی تئاتر شهر با ظرفيت 579 صندلی در این 
سال ها، روند روبه رشد داشته است. تعداد تماشاگران تاالرهای قشقایی و 
تاالر چهارسو با 150 و 132 نفر ظرفيت، با شيبی مالیم و تعداد تماشاگران 
تاالر سایه با 86 نفر ظرفيت، با شيبی نسبتاً تند کاهش یافته اند. درنهایت 
تماشاگران پالتو اجرا، با ظرفيت 40 نفر، به شدت کاهش یافته، به طوری که 
تعداد تماشاگران آن در سال 1396 حدوداً برابر با یک چهارم تماشاگران در 
سال 1390 بوده است. این نمودارها نشان دهنده ی روندی معنادار هستند: 
با گذر زمان، سالن های داراِی ظرفيت باالتر، تعداد تماشاگر بيشتری به 
خود جلب می کنند و سالن های کوچک تر، تماشاگرانی کم تر. به عبارت 
دیگر سالن های کوچک، در رقابت برای جذب مخاطب )ناشی از افزایش 

عرضه ی پس از خصوصی سازی( شکست خورده اند. 
برای درک بهتر رابطه ی ميان ظرفيت سالن و تغييرات تعداد تماشاگران 
آن، از پارامتری به نام شيب نسبی استفاده می شود، که برابر است با حاصل 
تقسيم شيب بهترین خط گذرکرده از نمودار تعداد تماشاگران هر سالن، 

بر ظرفيت آن:

شیب نسبی
شيب نسبی نمودارها در حقيقت برابر است با نسبت تغييرات تعداد 
تماشاگران سالن به ظرفيت آن. برای درک بهتر اهميت محاسبه ی این 
پارامتر به تشریح یک مثال می پردازیم: در صورتی که دو سالن مختلف با 
ظرفيت های50 صندلی و500 صندلی مورد مطالعه قرار بگيرند و هریک از 
این سالن ها در یک سال20 نفر از تعداد مخاطبان آنها کاسته شود، سالن 
اول تنها 4% از مخاطبان خود را از دست داده است که نشان دهنده ی 
تغييری نسبتاً کوچک است؛ اما سالن دوم20% کاهش مخاطب داشته است 
که تغيير چشمگير را نشان می دهد. لذا با محاسبه ی پارامتر شيب نسبی، 
می توان نرخ واقعی تغييرات تعداد تماشاگران هر سالن را به دست آورد و 
به معياری دقيق تر برای سنجش تغييرات تعداد تماشاگران دست یافت. در 
جدول)2( عالوه بر ظرفيت هر سالن، شيِب خط گذر از نمودارها و شيب 

نسبِی تغيير تعداد تماشاگران آورده شده است.
نمودار )7(، این نظر را تأیيد می نماید که تغيير تعداد تماشاگران تمام 
سالن های تئاتر شهر از سال1390 تا 1397 رابطه ی معکوسی با ظرفيت آنها 
داشته است. در سمت چِپ این نمودار، به خوبی مشاهده می شود که هرچه 
ظرفيت یک سالن کم تر باشد تعداد تماشاگران آن نيز با سرعِت بيشتری 
کاهش می یابد. به عبارت دیگر این نمودار نشان دهنده ی به وجودآمدن نوعی 
اختالف سطح مالی بين سالن های کوچک و بزرگ است. باید به این نکته 
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= شیب بهترین خط گذرکرده از نمودار تعداد تماشاگران بر حسب زمان 
 شیب نسبی ظرفیت سالن

 

شیب بهترین خط گذرکرده از نمودار  ظرفیت نام سالن
 ن تعداد تماشاگرا

 شیب نسبی

 231/0 56/133 579 سالن اصلی
 -373/0 -90/55 150 تاالر قشقایی
 -502/0 -24/66 132 تاالر چهارسو
 -584/1 -03/133 84 تاالر سایه

 -514/2 -56/100 40 پالتو اجرا )کارگاه نمایش(
 

جدول 1- ظرفیت، شیب تغییرات تعداد تماشاگران و شیب نسبی هریک از سالن های تئاتر شهر.

نمودار 6- آمار تماشاگران در پالتو اجرا تئاتر شهر در بازه های سه ماهه بین سال های 1390 تا 1396.
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 ظرفیت سالن

توجه داشت که رابطه ی معکوس ميان ظرفيت یک سالن و تغييرات تعداد 
تماشاگران آن، حتی در مورد سالن های قشقایی و چهارسو نيز صحيح 
است و این در حالی است که ظرفيت این دو سالن تنها 18 صندلی با 

یکدیگر اختالف دارد که نشان دهنده ی دقت باالی نتایج است.
در مورد قيمت بليت هم این قضيه صدق می کند. اطالعات مربوط به 
اجراهای تئاتر شهر به ما نشان می دهد نمایش های ستاره محور که اکثراً در 
سالن های بزرگ تئاتر تهران، ازجمله سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه 
می  روند، درآمد زیادی کسب می کنند. برای مثال براساِس آمار اعالم  شده 
از سوی اداره کل امور هنرهای نمایشی در سال 1396، نمایش اعتراف16 
به کارگردانی شهاب حسينی با 73 اجرا در این سالن، 40.571 تماشاگر و 
مبلغ 20 ميليارد و 294 ميليون و 800 هزار ریال درآمد کسب کرد. این 
در حالی است که بر پایه ی اسناِد انجمن هنرهای نمایشی تهران، درآمد 
کّل مجموعه ی تئاتر شهر در این سال 40 ميليارد و 837 ميليون و 784 
هزار ریال و مجموع درآمد چهار سالِن دیگر از مجموعه ی تئاتر شهر در 
300 شب اجرای نمایش، به همراه       230ِ شب اجرا در سالن اصلی تئاتر 
شهر در باقيمانده ی سال 1396، سرجمع20 ميليارد و 542 هزار و 984 
هزار ریال بوده است. به  عبارت  دیگر درآمد نمایش اعتراف تقریباً با درآمد 
کل نمایش های اجرا شده در سال 1396 در تئاتر شهر برابر است. این 
نمایش تنها یکی از نمایش های ستاره محور به حساب می آید، نمایش هایی 
که هدف آنها در اغلب موارد، افزایش درآمد با استفاده از ستارگان مشهور 
سينما و تلویزیون است و در بسياری از آنها اهداف تجاری در اولویت نسبت 
به اهداف فرهنگی و هنری قرار دارند. نمایش هایی که اغلب، به لحاظ مالی 
موفق تر از رقبای خود به شمار می روند. در سا ل های اخير تمایل به اجرای 
این نمایش ها که اغلب نيز در سالن های با ظرفيت بيشتر )از جمله سالن 

اصلی تئاتر شهر( اجرا می شوند، افزایش قابل مالحظه ای یافته است. 
در  اخير  در سال های  تئاترهای چهره محور  اجرای  افزایش  وجود  با 
سالن های با ظرفيت نسبتاً باال، سالن های کوچک تر، کم تر از این نمایش ها 
استقبال کرده اند. چهارسو و قشقایی که ظرفيت کم تری نسبت به سالن 
اصلی تئاتر شهر دارند، توانایی جذب ستارگان سينما را نداشته اند و تعداد 
بليط های فروخته شده در این سالن ها و درآمد آنها همچون سالن اصلی 
افزایش نيافته است. در عوض این سالن ها، تعداد قابل قبولی کارگردان، 
بازیگر و گروه سرشناس با نمایش های نسبتاً جذاب برای مخاطبان و فروش 

و قيمت قابل قبول را به خود کشانده اند. 

نهایتاً تاالر سایه و پالتوی اجرا، در این سال ها به سرعِت نسبتاً زیادی 
روبه حذف کامل و تعطيلی حرکت کرده اند. این سالن ها با توجه به ظرفيِت 
اندکشان، نه توان پرداخت دستمزِد نسبتاً زیاد ستاره های سينما را دارند 
و نه برای گروه های تئاتِر سرشناس جذاب هستند و تنها گروه های جواِن 
تئاتر، با رویکرد تجربی در آنها به اجرای تئاتر می پردازند. تئاتر تجربی و 
دانشجویی هرچند از نظر هنری نقش حياتی برای جامعه ی تئاتر دارند، به 
لحاظ اقتصادی بسيار آسيب پذیرتر از تئاترهای ستاره محور و شناخته شده 
در جامعه ی تئاتر هستند. این سالن ها به طور روز افزونی در حال کاهش 
مخاطب و درآمد هستند. لذا می توان گفت رقابتی شدن بازار در سال های 
اخير منجربه افزایش درآمد سالن های بزرگ تِر مجموعه ی تئاتر شهر و 
کاهش درآمد و تعداد مخاطبان سالن های کوچک تر این مجموعه شده 
است. ادامه ی این روند، نه تنها فشار اقتصادی بر سالن های کوچکتر وارد 
می کند، بلکه آسيبی جبران ناپذیر بر تئاتر تجربی و کل بدنه ی تئاتر وارد 

خواهد  آورد.

تحلیل اقتصادی داده ها
عکِس  با  متناسب  دقيقاً  سالن ها،  تماشاگراِن  تعداِد  تغيير  نرخ  چرا 
 1396 تا  سال1390  از  دادیم  نشان  که  همانطور  است؟  آنها  ظرفيت 
عرصه ی تئاتر تهران، پس از ثبات نسبِی سه دهه ای، افزایش یک ونيم 
برابری داشت. این افزایش آنِی عرضه، منجر به کاهش تعداد مخاطبان 
نسبت به تعداد صندلی های تئاتر شد و تماشاخانه ها را با مشکل کاهش 
تماشاگر، روبه رو ساخت و بازار تئاتر به صورت رقابتی در آمد. بر اساِس 
اصِل حداکثرسازِی سود در بازار رقابتی، بنگاه ها تالش خواهند کرد که 
این  بازار به دست آورند. معادِل  از  این نوع  بيشترین ميزان سود را در 
نظریه در بازار تئاتر آن است که تماشاخانه ها تالش می کنند، تئاترهایی را 
برای اجرا در تماشاخانه هایشان انتخاب کنند که بيشترین محبوبيت را در 
ميان تماشاچيان خواهند داشت و در نتيجه بيشترین ميزان فروش را برای 

سالن هایشان به ارمغان آورند. 
از طرفی براساس نظریه ی بامول تئاتر با مسأله ی اساسِی عدم امکاِن 
با توجه به ثابت ماندِن ظرفيت سالن ها مواجه است.  افزایش بهره  وری 
گروه های تئاتر در نبود یا کمبوِد کمک های دولتی، برای افزایش سود، 
باشند و  انتخاب می کنند که بيشترین ظرفيت را داشته  را  سالن هایی 
تماشاخانه های  زیرا  برود.  باال  آنها  در  تماشاگران،  تعداد  افزایش  شانس 

بررسی تأثير ظرفيت سالن های مجموعه ی تئاترشهر تهران بر تغيير درآمد 
آن ها از سال1390 تا 1396 با تکيه بر نظریات ویليام بامول

نمودار ۷- شیب نسبی برحسب ظرفیت برای پنج سالن مجموعه ی تئاتر شهر.
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بزرگ تر برای گروه های تئاتری، بيشترین امکان را برای افزایش بهره  وری 
امکانات  درباره ی  مسأله  این  می کنند.  ایجاد  سود  افزایش  نتيجه  در  و 
بيشتر  اقتصادی  نيز صدق می کند: در شرایط سخت  اقتصادی  و  مالی 
اقتصادی به سمت سالن هایی می روند که بهره  وری  سرمایه های بزرگ 
باالتری دارند )سالن های بزرگ تر(؛ پيش از خصوصی سازی، در صورت 
اقتصادِی گروه  از ضرر  اقتصادِی گروه، کمک های دولتی  عدم موفقيت 
جلوگيری می کرد اما در حال حاضر، سرمایه گذاران ترجيح می دهند در 
سالن هایی سرمایه گذاری کنند که تعداد مخاطب بيشتر و درنتيجه سود 
بيشتری برای آنها به ارمغان بياورند و کم تر کسی در شرایِط موجود حاضر 
به سرمایه گذاری در سالن هایی است که بهره  ورِی اندکی دارند و ریسِک 

عدِم بازگشت سرمایه در آنها باال است.
درصورتی که گروه ها، سرمایه گذاران و سالن های تئاتر به خواسته ی 
خود برسند، گروهی که محبوبيت کم تری دارد در سالنی کوچک تر به 
اجرای تئاتر می پردازد، و درآمد آن کاهش می یابد که منجر به کاهش 
برای  چاره ای  پدیده  این  می شود.  آن  کيفيت  بعضاً  و  اجرا  هزینه های 
سالن های تئاتِر کوچک تر جز کاهِش قيمت بليت نمی گذارد. از طرفی حتی 
اگر گروهی بتواند با وجود همه ی این شرایط، درآمد خوبی کسب کند، 
بعداً در سالن های بزرگ تر به اجرای تئاتر می پردازد، زیرا این سالن، تعداد 
مخاطبان بيشتر، قيمت بليت باالتر و امکانات مالی بيشتر سرمایه گذاران، 
را در اختيار او می گذارد. براساس قانون عرضه، قيمت یک کاال با ميزان 
عرضه ی آن رابطه ی معکوسی دارد، به  عبارت  دیگر، اگر عرضه ی یک کاال 
کاهش یابد قيمت آن افزایش می یابد، اما در مورد سالن هاِی تئاتر عکس 
این قانون صادق است: اجرای یک تئاتر در سالن کوچک تر هم عرضه ی آن 

را کاهش خواهد داد و هم قيمت بليت آن را. 
در این شرایط و با رقابتی شدِن بازار، معيارهای اقتصادی برای انتخاب 
قرار  هنری  معيارهای  به  نسبت  اولویت،  در  سالن ها  توسط  نمایش ها 
می گيرند. به  عبارت  دیگر تئاترهایی که صرفاً مورد تأیيِد عام مخاطبان 
هستند در اولویت سالن ها قرار می گيرند و تئاترهایی که کيفيت هایی غير 
از پذیرفته شدن توسط عموم مخاطبان را جستوجو می کنند به سالن های 
تئاتِر کوچک تر انتقال می یابند که ظرفيت کمی دارند و مشکالت اقتصادی، 

گریبانگير آنها خواهد شد. انتخاب آثار براساس معيارهای اقتصادی، هرچند 
در کوتاه مدت افزایش درآمِد بيشتری برای سالن های تئاتر را به همراه 
خواهد داشت اما در بلندمدت، کل جامعه ی تئاتر را با مشکالت جدِی 
هنری و درنتيجه اقتصادی روبه رو خواهد کرد و این امکان وجود دارد که 

بحرانی هنری و در پی آن بحران اقتصادی تئاتر را در برگيرد؛
نمودار )7(، تحليل های باال را تأیيد می کند و نشان می دهد کاهش 
درآمد سالن های کوچک تئاتر شهر، دقيقاً متناسب با ظرفيت آنها است. 
مجموع تعداد صندلی های سالن های تئاتر شهر 987 صندلی، معادل %14 
مجموع ظرفيت کل سالن های تئاتِر هنری تهران در سال 1396 است و 
این آمار نشان می دهد که مطالعه ی صورت گرفته، بخش بزرگی از کل 
تئاتر هنری تهران را در برگرفته است. با توجه به این نکته و با درنظرگرفتن 
دقت باالی نمودار )7(، این احتمال وجود دارد که نتایج به دست آمده برای 
سالن های مجموعه ی تئاتر شهر، در دیگر سالن های تئاتر هنری تهران نيز 
صادق باشند، اما متأسفانه، با توجه به عدم دسترسی به داده های اقتصادِی 
تئاتر تهران، امکان اثبات یا رد این نظریات برای دیگر سالن های تئاتر در 

شهر تهران به طور دقيق وجود ندارد.
بسط این نتایج، به آن معنا نيست که درآمد یک سالن تنها به ظرفيت 
آن وابسته است و باید به این نکته توجه داشت که پارامترهای دیگری 
همچون مکان جغرافيایی، مدیریت و غيره در ميزان تغييرات درآمِد هر 
سالن تأثيرگذار هستند، اما این احتمال وجود دارد که ظرفيت سالن های 
تئاتر تهران عاملی تأثيرگذار بر سود آنها باشد و هرچه تعداد صندلی های 
یک سالن کم تر باشد، احتمال کاهش درآمد آن نيز براثر رقابتی شدِن بازار 

تئاتر، افزایش یابد. 

تقدیر و تشکر

 در اینجا از دکتر علی ایزدی مدیر محترم طرح و برنامه ی اداره ی کل 

امور هنرهای نمایشی، برای همکاری و همراهی بی دریغشان در ارائه ی آمار 
تماشاخانه های دولتی کمال تشکر به عمل می آید؛ همچنين از دکتر شکوفه 

فرهمند به دليِل راهنمایی های علمی دقيق و راه گشایشان سپاسگزاریم.

با استناد به نظریه ی شکاف بهره  وری بامول و براساس آمار مطالعه شده 
در این پژوهش، شاهد تغييرات اساسِی اقتصادی در بازار تئاتر تهران در 
سال های اخير بوده ایم. از سال 1390 تا 1396 عرضه ی تئاتر تهران، پس 
از ثبات نسبی سه دهه ای، افزایش یک ونيم برابری داشت. این افزایِش آنِی 
عرضه، منجر به کاهش تقاضا برای تک تِک سالن ها شد و سالن های تئاتر 
ناگزیر به رقابت با یکدیگر بر سر جذِب تماشاگران شدند. از طرفی هزینه ها 
با نرخ تورم در این سال ها افزایش یافت و براساس نظریه ی مذکور، با توجه 
به عدم افزایش بهره  وری، تئاتر قادر به جبران کاهِش درآمد و افزایش 
اقتصادِی  خأل  جبراِن  برای  سالن ها  شرایطی،  چنين  در  نبود.  هزینه ها 
به وجودآمده، معيارهای اقتصادی، برای انتخاب آثار را در اولویت، نسبت 
بهره  ورِی  به  توجه  با  بزرگ تر  سالن های  قراردادند.  هنری  معيارهای  به 
بيشتر، با اتخاذ سياست هایی تجاری همچون استفاده از ستارگان سينما 
و تلویزیون و اجرای آثار مخاطب پسند )هرچند با کيفيت هنری کم تر( 

تعداد مخاطبان و درآمد خود را افزایش دادند؛ اما سالن های کوچک تر با 
توجه به بهره  ورِی اندکشان، قدرت اقتصادی الزم برای رقابت را نداشتند 
و تعداد مخاطباِن آن ها کاهش یافت. فرضيه ی اصلی در این مقاله مورد 
تأیيد پژوهشگران قرار می گيرد و تصریح می شود که با   استناد بر نظریه ی 
اقتصادی بامول به علت افزایِش رقابت در بازار تئاتر تهران، تعداد مخاطبان 
و درآمد تماشاخانه های کوچک تر در مجموعه ی تئاتر شهر، با نرخ معناداری 
کاهش و درآمد تماشاخانه های بزرگ تر، افزایش یافته و فاصله ی درآمدی 
به وجود آمده، همچنان در حال افزایش است. همچنين می توان گفت پس 
از خصوصی سازِی تئاتر، انتخاب آثار توسط مدیراِن این سالن ها براساس 
معيارهای اقتصادی بوده و توجه به معيارهای هنری کم تر شده است. 
روند تغيير درآمد و تعداد مخاطباِن یک تماشاخانه به پارامترهای فراوانی 
بستگی دارد، اما با توجه به شرایط فعلِی بازار تئاتر تهران، ظرفيت سالن ها 
)ميزان بهره  وری آن ها(، به عنوان یک پارامتر اقتصادِی تعيين کننده، اهميت 
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فشارهای  افزایش  به  می تواند  موجود  روند  ادامه ی  است.  یافته  فراوانی 
اقتصادی بر سالن های کوچک و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری مانند 
تعطيلی این سالن ها یا کاهش کيفيت هنری آثار اجرا شده در آنها منجر 
شود. از محدودیت های این تحقيق می توان به کمبوِد آرشيوهای معتبر 
برای دسترسی به آمار، اسناد و مدارِک تئاتر خصوصاً آمار اقتصادی اشاره 
کرد، به ویژه آنکه در تماشاخانه ها و ادارات چه ازنظر امکاناِت سخت  افزاری 
و چه ازنظر برنامه  ریزی و رویکرد نظری، توانایی بالقوه و انگيزه  های الزم 
برای جمع آوری و ارائه ی اسناد دیده نمی شود. پژوهشگران برای جبران 

شکاِف درآمدِی به وجود آمده، راهکارهایی همچون تخصيص درآمدهای 
و  غيرتجاری(  سالن های  )به عنوان  کوچک  سالن های  به  نمایشی،  غير 
تقسيم یارانه های دولتی ميان تمام سالن های تئاتر، با تأکيد بر کمک مالی 
به سالن های کوچک تر )به جای تخصيص کمک های مالی به چند سالن 
منتخب دولتی( را پيشنهاد می کنند و اميدوارند در پژوهش های آتی، با 
دسترسی به داده های بيشتر، اقتصاِد سالن های تئاتر در شهِر تهران را در 

پوششی وسيع تر مورد بررسی قرار دهند. 
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The privatization of the theater led to the entry of a large 
number of new theater houses from 2009 to 2017 into the 
Tehran art theater market, and the supply of plays increased 
significantly. Thus, the number of firms increased and this 
led to increased competition in the theater market. With 
the transformation of the market, the income of many halls 
also changed. This descriptive-analytical article, based on 
Baumol's productivity gap theory, investigates the reasons 
for the changes of revenue for Tehran theaters, especially 
the Theatre Shahr (City Theatre) complex. According to 
the productivity gap theory, theaters face the increasing 
problem of the reduction of revenue over cost. This article 
deals with the question of how the capacity of halls, in a 
competitive market, affects the changes in their revenue.  To 
this end, we first introduced the theory of the productivity 
gap and its importance in the economics of art. Then, while 
examining the number of theater seats in Tehran each year, 
we have shown that the supply for theater has increased by 
50% between 1390 and 1396 after 40 years of stagnation. 
After that, we collected the number of tickets sold in each of 
the halls of the City Theater complex in the 2009-2017. We 
have compared the number of spectators in five different 
halls of the City Theater complex, these halls are the same 
in all features except capacity, so this comparison can bold 
the effect of capacity and show us the effect of capacity on 
the revenue-generating power of the halls. To analyze them, 
we obtained the slope of the best line crossing the ticket 
number chart. It is predicted that a significant increase in 
supply, the elimination of the government budget and the 
productivity gap will reduce the theater's revenue. But the 
slope of the charts shows us that the revenue of the largest 
hall has been rising frequently in those years. Their strategy 
to increase the number of audiences, was using movie stars 
and select the works preferred by the audience instead of 
works with more artistic quality, which reduced the artistic 
quality of the works. T smaller halls were unable to do the 
same things, and their revenues have been substantially and 

significantly declining. To better understand the relationship 
between the capacity of the halls and the changes in their 
income, we considered a parameter called the relative 
slope of the dampers. This chart has a completely upward 
trend and shows the economic power of the larger halls. 
In conclusion, the article emphasizes that according to 
statistics, the change in the number of spectators in the 
halls has been exactly proportional to their capacity, and 
capacity can be considered a key parameter in the revenue 
generation of similar halls. Due to the lack of increase 
in theater productivity in Tehran, the theaters of the City 
Theater complex, except for the largest ones and have not 
been able to compensate for the decrease in revenue and 
increase costs.
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