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 چکيده
 یعموم ۀتوسع یبرا یرقابت تیمز کیبه  یمحصوالت فرهنگ یبر رو گذاریهیسرما یکنون یایدر دن

-دکنندگان و تولیتوجه مصرف لیدل نیشده است و به هم لیتبد یبشر یجوانب زندگ گریدر د

 نیاز ابعاد رشد چن یکی. است شیدر حال افزا یبه طور روزافزن یمحصوالت فرهنگ کنندگان

 بندی رتبه قیتحق نیهدف ا. باشدیآن م تیریمدو   یسامانده ن،یالزم، تأم هیسرماوجود  ییفضا

یم AHP تکنیک از استفاده با هنری فرهنگی درموسسات گذاری سرمایه بر موثر مالی عوامل

رویکردی  باشد، توصیفی هم و اکتشافی هم پژوهش این که است آن هدف که از آنجایی. باشد

در این تحقیق پس از تعیین  .است شده اتخاذ پژوهش برای کمی و کیفی روش دو هر از مرکب

عوامل موثر سرمایه گذاری در موسسات فرهنگی هنری آن را به صورت چک لیست درآورده و بین 

نتایج تحقیق نشان داد . فرهنگی توزیع نمودیم های علوم اجتماعی و مدیریتچهار  از نخبگان رشته

 دولت، تضمین مشی خط و که؛ رتبه بندی عوامل موثر از نظر نخبگان به ترتیب شامل سیاست

 اجتماعی و نگرانی و فرهنگی تجارت، عوامل و اقتصادی تسهیالت، شرایط ضرر، ارائه سود، جبران

 .باشدمنتظره می غیر وقایع به نسبت

 .، موسسات فرهنگی هنریAHPگذاری، رتبه بندی، تکنیک سرمایه :واژگان کليدي
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 مقدمه            

 و  عدالت. یابد نمی  تحقق  ثروت و گیرد نمی  شکل آن، تولید  بدون. است  اقتصادی  مباحث  ترین اساسی از  گذاری سرمایه            

  گذاری سرمایه و تولید بر  طبیعی  ثروت  اولیه  منابع  توزیع  البته. باشد  شده ایجاد  ثروت  که دهند می معنا  ثروت، زمانی  مناسب  توزیع

شرعی،   مقررات و  قوانین  مجموعه و دارد  ای ویژه  نگاه تولید از  قبل  توزیع  به  اسالم  اقتصادی  مکتب خاطر  همین  دارد، به  تقدم

  های ثروت  توزیع  عادالنه و  مناسب  گیری شکل از  پس. است  ساخته  روشن را  طبیعی  های ثروت از  برداری بهره و  مالکیت  کیفیت

 (.1811عسکرزاده، )رسد  می  گذاری سرمایه  انجام با  ثروت تولید  به  طبیعی، نوبت

 و  است مفید  تجربه و  دانش، مدیریت از  برخورداری از  عبارت  انسانی  سرمایه. گیرد می  شکل  مادی و  انسانی  نهادة  ترکیب از تولید

  های سرمایه دیگر  به  تبدیل  امکان  علت  به را  نقدی  سرمایه. شود می  اولیه مواد و  نقدی، تأسیسات، زمین  سرمایه  مادی، شامل  سرمایه

 امر در  سرمایه  صاحبان  مشارکت و  گرفتن انداز، قرض پس با  نقدی  سرمایه. کرد قلمداد  مادی  سرمایه  شاخص  عنوان  به  توان می  مادی

  خاصی  تولیدی  طرح  انجام  مختلف، به  معیارهای  اساس بر خود  اقتصادی  هدف  به  رسیدن  جهت در  تولیدکننده. یابد می  تحقق تولید

 (2112، 1نیکول و همکاران)گیرد  می  تصمیم

 سیاسی، های درعرصه ها ملت بخشی تمایز برای رقابتی مزیت یک به فرهنگی محصوالت روی بر گذاریسرمایه کنونی در دنیای

 شده خارج سازد، منتفع ازخود را فرد فقط که یافته و تجسد فردی هایو از قالب است شده مبدل وفرهنگی اقتصادی اجتماعی،

 اند،شده شناخته گذار اثر عامل عنوان به سیاسی هایو نابرابری قدرت هایموازنه جهانی، استراتژیک هایدر رقابت چه آن. است

 گوناگون کشورهای در پایدار توسعه درعرصه دنیا رقابتی مزایای بلکه نیستند، و اجتماعی انسانی اقتصادی هایگذاریسرمایه فقط

 .(2111 ،2وشوکلی فیلیپس)خورد  می رقم فرهنگی گذاری سرمایه درحوزه امروزه جهان

 تعریف براساس تا شود تعریف فرهنگ است الزم ابتدا فرهنگی، ریزی برنامه در هاهایفعالیت تاثیرگذاری دامنه شدن مشخص برای

 از اسالمی نظام در فرهنگ تعریف فرهنگ، از موجود تعاریف خالف به. نمود معین را جامعه اقشار رسالت و تصرف موضوع بتوان

 توسعه و گیردمی قرار محور اعتقادات و گرایشات و اخالق فرهنگی، توسعه در زیرا است، برخوردار خاصی ویژگی و خصوصیت

 (.1838سپهرنیا، )پذیرد می صورت اخالق توسعه محور حول کارآمدی،

 یا دانشی نظری، یا بینشی اعتقادی، یا ارزشی نظام به نسبت اجتماعی شده پذیرفته های جهت یا کیفیات به فرهنگ مبنا، این بر

کورز و )شود می تعریف تفاهم و پذیرش سنجش، به فرهنگ عبارتی، به.  میگردد تعریف جامعه اسالمی تکامل با متناسب کاربردی

 (.1831روزنبرگ، 

 های انباشت درتولید اجتماعی های سرمایه به شوندگی تبدیل وقدرت اقتصادی اندازهای چشم به فرهنگی سرمایه تبدیل قابلیت

 فرهنگی گذاران سرمایه حضور. پذیرد می صورت درجامعه فرهنگی گذاریسرمایه توسط که است ای عمده های نقش فرهنگی،

 وگوتینگ، گرین) اند قرارگرفته توجه مورد پایدا توسعه اساسی ارکان صورت به بلکه ای سرمایه مبدل عنوان به نه جهانی درشبکه

2111). 

منظور از انباشت . ها به منظور تولید کاالها و خدمات یاد می شوددر علم اقتصاد به معنای تغییر در انباشت سرمایهاز سرمایه گذاری 

از این رو انواع . سرمایه مجموع ماشین آالت، ساختمانها، تاسیسات و منابع انسانی موجود و غیره در یک لحظه از زمان می باشد

بزار و ماشین آالت و ساختمان، سرمایه انسانی مانند نیروی کار و مدیریت منابع، سرمایه مالی سرمایه به سرمایه فیزیکی از قبیل ا

شامل سهام، اوراق قرضه و نقدینگی موجود در سطح جامعه و همچنین سرمایه اجتماعی که در واقع نوعی از روابط اجتماعی که 

تسهیل هماهنگی و همکاری به منظور دستیابی به منافع اجتماعی نجر به ایجاد شبکه های اجتماعی، هنجارها، اعتماد اجتماعی و م

گذاری مستلزم  های سرمایهفرصت. گذاری است های سرمایهگذاری مستلزم مطالعه فرصت سرمایه. تقسیم بندی می شود، می گردند

گذاران سعی  سرمایه. استگذاران است، این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی  مدیریت ثروت سرمایه

کنند ثروت و دارایی خودرا به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت از عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل،  می

 .(1838اعالیی کلجاهی، ) بیشترین بازده را کسب نمایند

                                                           
1 Nichol et al. 
2 Phillips & Shockley 
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 انجام توانائی دهد بدین معنی که هر چقدر را نشان می های شرکتگذاری گذاری در واقع توانائی بالقوه سرمایه های سرمایهفرصت

  هایگروه نگری آینده .گذاری بیشتری است های سرمایهشرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصت  گذاری سرمایه

هدایت کرده است، های برتر برای تفسیر اطالعات مالی های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشکننده از صورت استفاده

دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد  مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می

، 1فردیناند و بورچ) گذاری است انتظار آنهاست که در این میان یکی از روشهای برتر تفسیر اطالعات بررسی فرصتهای سرمایه

1333.) 

رود افراد  به عالوه انتظار می. گذار شود تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه گذاری می های سرمایهه دقیق فرصتمطالع 

های فرصت. گیری نمایند گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم با مطالعه اصول سرمایه

بدین معنی که هر چقدر توانایی انجام . دهد گذاری های شرکت را نشان می بالقوه سرمایه گذاری در واقع توانایی سرمایه

گذاری باعث  های سرمایهفرصت. گذاری بیشتری است گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه سرمایه

صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش  خواهند در این زمینه بهکسانی که می. شود ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می

توانند نسبت به افراد  گذاری، دارای مهارت هستند می کسانی که در رشته سرمایه. گذاری بپردازند های سرمایهدر رابطه با فرصت

 (.1813فرد، بهارمقدم و حسنی) عادی از سود بیشتری برخوردارد باشند

م صورتهای مالی است لذا در زمینه های گوناگون، استفاده های متعددی دارد به عنوان مثال سود مه سود یکی از اقالم اساسی و

گیریها، معیار کارآیی  گذاریها وتصمیم تواند مبنایی برای محاسبۀ مالیات، تعیین سیاست تقسیم سود، راهنمایی برای سرمایه می

 (.1811تهرانی و احمدیان، ) اقتصادی آتی باشد مدیریت و همچنین عاملی برای پیش بینی سودها و رویدادهای

. گیری دارد پی برد بایست به نقش فوائدی که سود برای تصمیم گذاران، می گیری سرمایه برای یافتن علل اهمیت سود برای تصمیم

وان گفت هدف از ت شود، بطور کلی می سود بر مبنای فرض تعهدی و طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می

اندازه گیری سود عبارتست از تعیین اینکه وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه 

باشد و نتیجتاً هر چه مبلغ سود بیشتر  یعنی مفهوم سود معموالً مترادف بهبود موقعیت واحد تجاری می. میزان بهبود یافته است

البته باید توجه نمود که منظور از بهبود در موقعیت واحد . انتظار بهبود بیشتری در موقعیت واحد تجاری داشت توان باشد، می

تجای بهبود وضعیت نقدینگی آن نیست و به عبارت دیگر در یک دوره مالی میزان سود و تغییرات در وجوه نقد رابطه الزامی و 

تهرانی و ) وجوه نقد ممکن است بدلیل دیگری غیر ازسود کسب شده، ایجاد شده باشدزیرا افزایش در . تنگاتنگی با یکدیگر ندارند

 (.1812نوربخش، 

فرهنگ را مجموعه ای از توانایی ها، شناخت، باورها، » عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشأت گرفته از همان اندیشه تایلر است که

 .(1833فکوهی، )« .از جامعه ای که در آن عضو است، دریافت می کند ، و قوانین می دانند که هر انسانی اشیا، فنون، و هنرها

در بُعد رفتاری فرهنگ را باید یکسری از رفتارهای مشترک نشأت گرفته از هنجارها و ارزش های جامعه دانست که افراد جامعه از 

. توان آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهمان کودکی به آموزش و یادگیری آن پرداخته اند؛ و در قالب فرایند اجتماعی شدن می 

فرهنگ در قالب ارزشی اشاره به مجموعه ای از ارزش های جامعه و ضوابط اجتماعی می کند؛ که باید دریک جامعه برای رسیدن به 

 (.1811فکوهی، ) سعادت و توسعه افراد آن را به کار برد

تغییر، تحول و  -ترقی و تکامل"همراه با رگه های ارزشی با مفاهیم یک مفهوم چندبُعدی و پیچیده است، و  از طرفی توسعه،

توسعه را باید »براین اساس می توان همانند مایکل تودارو بر این باور بود که . همراه است "... رشد، بهبود، نوسازی و -دگرگونی

مردم و نهاد های ملّی و نیز تسریع رشد  جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ

توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیاز . اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است

سوی وضع  های متنوع اساسی و خواسته های اقراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی خارج شده و به

  .(1812لهسایی زاده، )یا حالتی از زندگی که از نظر مادّی و معنوی بهتر است، سوق می یابد 

، به دنبال این است "توسعه فرهنگی"در واقع ترکیب توسعه و فرهنگ در جامعه و در بخشی از اندیشه های ای علوم انسانی به نام 

یک رویکرد درونی و بومی و بهره مندی ازپیامدهای موثر بیرونی توسعه، به شناخت  که با توجه به فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون با

                                                           
1
 Ferdinand & Burch 
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عمیق باورها و ارزش های ملی و محلی فرهنگ جامعه خود بپردازد، و با توجه به اهمیت به نگرش های ملی و محلی از خالقیت 

به اشاعه و تقویت آن دسته از رفتارهای  های انسان درجهت رشد میراث معنوی و فرهنگی خود دردنیای حاضر بهره ببرد؛ و

 (.1813بیگی، ) فرهنگی که نشأت گرفته از ارزش های بومی و ملی است بپردازد، تا بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید

 توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به 

بومی جامعه خود را در  – نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از این طریق ایده ها، افکار، و آداب و رسوم ملی

 قالب ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی در عصر حاضر همپای سایر فرهنگ جوامع موثر در جهان اشاعه دهد

 (.1811آشفته، )

سرمایه فرهنگی به . ای سرمایه فرهنگی هر فردی که ارتقاء یابد کمک موثری بر بسط توسعه فرهنگی داشته استدر هر جامعه 

  :نظرپیر بوردیو به سه شکل وجود دارد

 در حالت متجسد، یعنی به شکل خصائل دیرپای فکری و جسمی،  -1

 ...(ر، لغت نامه، ادوات و ماشین آالت ودر قالب کتب، تصاوی) در حالت عینیت یافتگی به شکل کاالهای فرهنگی -2

بوردیو آن ها را . در حالت نهادینه شده، چون مدارک تحصیلی و سایر مدارک تخصصی که ضمانت کننده سرمایه فرد است -8

 (.1811فر، خوش. پور شارع) بررسی کرده است

های تربیتی که در یک فرهنگ و جود دارد، تجسد توسعه فرهنگی از طریق حالت متجسد به دنبال اشاعه و بسط رفتارها و شیوه  

این فرایند را باید اکتسابی در جامعه در . می بخشد، و به صورت جزئی از کالبد در آمدن، به کالبدپیوستن و جزئی از آن شدن است

تاریخی، ابزار ها، و غیره نظر داشت، در حالت عینیت یافتگی باید به اشیای مادی، و رسانه هایی چون نوشته ها، نقاشی ها، بناهای 

که عینیت دارند، توجه کرد؛ در این حالت کاالهای فرهنگی را می توان هم به طور مادی به تملک در آورد، که مستلزم سرمایه 

در حالت نهادینه شده، سرمایه فرهنگی به شکل و مدارج . که مستلزم سرمایه فرهنگی است -اقتصادی است و هم به طور نمادین

بوردیو در این سه وجه اشاره به تمایالت . و امتیازات ضمانت شده همراه است، که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگی داردآموزشی 

فرهنگی افراد جامعه می کند که  -و گرایشات روانی افراد، میزان مصرف کاالهای فرهنگی و ارتقاء مدارک، مدارج تحصیلی و علمی

  (.1813سپهرنیا، ) ر فرهنگی جوامع نقش بسزایی دارددر سنجش هویت فرهنگی و توسعه پایدا

 نتایج. مناسب پرداختند راهکار ارائه و تهران شهر در شهری برند بر موثر عوامل ترین مهم تعیین و بررسی ، به(1838) مسعودنیا

 تهران شهر برای برند اکتساب و گذاری سرمایه جهت را شانس بیشترین سیاسی و فرهنگی، اقتصادی عوامل گروه سه که داد نشان

 . باشندمی دارا

 های بنگاه موردی مطالعه) گذاری سرمایه توسعه به گذاران سرمایه گرایش بر موثر عوامل ، به بررسی(1838)اعالیی کلجاهی 

-سیاست»، «اقتصادی» عوامل ترتیب به که دهدمی نشان AHP تکنیک از حاصل تایج. پرداخت (تبریز خودرو فناوری شهرک

 نهایت در و «گذارسرمایه فردی هایویژگی»، «داخلی مدیریت»، «امکانات»، «مقررات و قوانین»، «امنیتی»، «دولت هایگذاری

 . شوندمی قلمداد گذاریسرمایه توسعه به گذارانسرمایه گرایش بر موثر عوامل ترینمهم عنوان به «فرهنگی عامل»

که  دهدیحاضر نشان م قیتحق جینتا. پرداختند هیسود و ساختار سرما تیفیرابطه ک ی، به بررس(1838)و همکاران  یعلم الهد

سود وجود  تیفیدارند با ک ریتاث هیبر ساختار سرما یکه به نوع ییها-شاخص گریو د ییبه دارا ینسبت بده نیب یرابطه معنا دار

 رداختهپ هیعامل موثر بر ساختار سرما کیبه عنوان  زین یتیریو سهام مد یتیعامل مهم ساختار مالک کیبه  قیتحق نیدر ا. ندارد

 نیب یوجود رابطه منف نیرابطه مثبت دارد و همچن تیبا ساختار مالک هیارائه نموده که ساختار سرما ی، شواهد جیشده است و نتا

 .شد دییبا اهرم تأ ینهاد گذاران-هیمتعلق به سرما یهاتعداد سهام

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یسود در شرکت ها تیریو مد یها، تنوع بخشیبده نیارتباط ب یبررس، (1832)مهام و همکاران 

که  ییدارند و شرکت ها یسود کمتر یتریمد شتر،یب یبا اهرم مال ییدهد که شرکت ها ینشان م جینتا. پرداختند بهادار تهران

 یاقالم تعهد یبر رو یکمتر اثرات بده تیمتنوع باشفاف یدر شرکت ها تایو نها.سود دارند  تیریمد کمتر، یمتنوع ترند شفاف

 .کنند یکنترل وام دهندگان استفاده نم از یریجهت جلوگ صوالتمح یشرکت ها از تنوع بخش گر؛یبعبارت د. است  یمنفی اریاخت

، مقاله هدف. د جهانی شدن و تجارت کاالهای فرهنگی کشور پرداختند، به مطالعه در مور(1831)نجف بیگی و حسین زادگان 

نتیجه تحقیق نشان داد که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به دلیل . است یالگوی توسعه صادرات کاالهای فرهنگ یطراح

 . سیاسی و فلسفی بودن فرهنگ رویکرد خاصی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل در امر بازاریابی آن فعال نبوده ایم
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نتایج نشان داد که . پرداخت خوزستان استان ورزش در گذاری سرمایه جذب بر مؤثر عوامل ، به بررسی بررسی(1811)عسکرزاده 

انسانی کارآمد، تمایل مردم استان به  های فیزیکی، نیرویشرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت

ه دموگرافیکی مثل میزان تحصیالت، پست سازمانی دارای رابط هایورزشهای تجاری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و ویژگی

سابقه مدیریت، سابقه )ها معنی داری با جذب سرمایه گذاری دارند و دیگر ویژگی مثبت و جنسیت و رشته تحصیلی رابطه منفی

در . همچنین عامل نگرش مدیران با جذب سرمایه گذاری رابطه منفی معنی داری دارد. فاقد رابطه معنی دار بودند ... (ورزشی و

مل موثر باید به صورت یک مجموعه در نظر گرفته شوند و بدون تغییر نگرش در میان مدیران و شود تمام عوا پایان پیشنهاد می

 . کارشناسان ورزش استان بستر مناسب برای ورود سرمایه امکان پذیر نخواهد بود

که درراستای ، در تحقیقات خود با عنوان طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فرهنگی درایران، نشان می دهد (1813)سپهرنیا 

شناسایی شاخص های اندازه گیری سرمایه فرهنگی دربعد جمعی مولفه صنعت فرهنگی با شاخص های تنوع مصرف، میزان مصرف 

 . ونوع محصوالت فرهنگی درتعیین اندازه سرمایه فرهنگی دخیل می باشند

تولیدی بورس اوراق بهادار  سهام شرکت های بررسی رابطه بین تنوع محصوالت با ریسک و بازدهی، به (1811)تهرانی و احمدیان 

 محصوالت بین هیچ یک از ابعاد تنوع ارتباط محسوسی اًنتیجه کلی که حاصل محقق گردیده این است که تقر یب. پرداختند تهران

 .نمی شود سازمانی با بازده ی و ریسک شرکت ها دیده

 تجارت 2112و  1332سالهای  نیکشور ب 121های  داده لیتحل آوری و جمع، گزارش نموده است که، در (1811)سازمان یونسکو 

درصد  3از  شیب، یفرهنگ عیصنا خالق و عیو صنا افتی شیدالر افزا اردیلیم 11دالر به  اردیلیم 81از  یکاالهای فرهنگ یالملل نیب

سهم . معدودی از کشورهای دارای درآمد سرانه باالست اریدر اخت عیصنا نیا بازار. دهندیم لیجهان را تشک یداخل ناخالص دیتول

کاالهای  انیدر م. درصد بوده است 1کمتر از  یول افتهی شیهر چند افزا یاز صادرات کاالهای فرهنگ توسعه کشورهای در حال

. است تهافی شیدرصد رشد، افزا 113 با رییتصو-ی، تنها سهم کاالهای صوت2112تا  1332های سال نیمحوری، ب یفرهنگ

درصد کاهش  11) بوده است  -یهای چاپ رسانه ریو سا روزنامه کتاب و مجله و-یهای چاپ کاهش متعلق به گروه رسانه نیشتریب

 درصد آن به تجارت کتاب 13درصد است که  81 یدر تجارت کاالهای فرهنگ، یهای چاپسهم رسانه. است یکه تحول مهم( سهم

در . رودیبه شمار م کاهش نیعامل مهم اتال، یجیو توسعه تکنولوژی د دیهای جدرسانه شیدایکه پ ستین یشک. دارد اختصاص

 31تا  21و  شوندیم منتشر نیها به صورت آنال و روزنامه اتیاز نشر ارییبسشرفته، یاز کشورها، از جمله کشورهای پ ارییبس

 .دارند تیدرصد آنان برای خود وب سا

 روش تحقيق
 های پژوهش انجام برای سپس ای؛ ی کتابخانه شیوه از پژوهش ادبیات مورد در اطالعات آوری جمع برای ابتدا پژوهش این در

 باشد، توصیفی هم و اکتشافی هم پژوهش این که است آن هدف که از آنجایی. است شده استفاده لیستچک روش از میدانی

در این تحقیق پس از تعیین عوامل موثر آن را به  .است شده اتخاذ پژوهش برای کمی و کیفی روش دو هر از رویکردی مرکب

برای هر عامل نمره . های علوم اجتماعی و مدیریت فرهنگی توزیع نمودیمصورت چک لیست درآورده و بین چهار  از نخبگان رشته

 سود، عوامل ضمیندولت، ت مشی خط و سیاست: این عوامل عبارت بودند از. جهت تعیین نظر نخبگان قرار دادیم 11تا  1بین 

پس از گردآوری . تجارت و اقتصادی تسهیالت و شرایط ضرر، ارائه منتظره، جبران غیر وقایع به نسبت اجتماعی، نگرانی و فرهنگی

 عوامل بندی به رتبه Expert Choiceو نرم افزار  AHPها وزن هریک را در جداول جداگانه آورده و با استفاده از تکنیک داده

 .هنری پرداختیم فرهنگی درموسسات گذاری سرمایه بر موثر مالی
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 گذاري در موسسات فرهنگی هنريعوامل موثر بر سرمایه - جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و نتيجه گيريیافته

بندی عوامل موثر در سرمایه گذاری در موسسات فرهنگی برای هر  نفر از خبرگان در راستای رتبه 2های این مطالعه از نظر یافته

 : کارشناس به صورت مجزا بیان شده است

 

 1 تا   عدد از  وزن نسبی عوامل از دیذگاه متخصص  -2جدول 

نگرانی نسبت 

به وقایع غیر 

 منتظره

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

شرایط 

اقتصادی و 

 تجارت

ارائه 

 تسهیالت

جبران 

 ضرر

تضمین 

سود 

 سرمایه

سیاست و 

خط مشی 

 دولت
 

 سیاست و خط مشی دولت 1 8 2 2 1 1 11

 تضمین سود  1388 1 8 1 1 3 11

 عوامل فرهنگی و اجتماعی 1312 1312 1312 132 131 1 2

 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 131 131 1312 1321 131 131 1

 جبران ضرر 131 1388 1 2 1 1 1

 ارائه تسهیالت 1321 132 1321 1 8 1 2

 شرایط اقتصادی و تجارت 132 1311 1312 1388 1 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
گذاری در موسسات فرهنگی عوامل موثر بر سرمایه 

 هنری

 سیاست و خط مشی دولت 1

 عوامل فرهنگی و اجتماعی 2

 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 8

 جبران ضرر 2

 ارائه تسهیالت 1

 شرایط اقتصادی و تجارت 1

 تضمین سود 3
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 1 تا   عدد از  3زن نسبی عوامل از دیذگاه متخصص   -4جدول 

نگرانی نسبت به 

وقایع غیر 

 منتظره

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

شرایط 

اقتصادی و 

 تجارت

ارائه 

 تسهیالت

جبران 

 ضرر

تضمین 

سود 

 سرمایه

سیاست و خط 

 مشی دولت
  

 سیاست و خط مشی دولت 1 1 2 2 1 1 3

 تضمین سود  132 1 1 2 1 3 3

 عوامل فرهنگی و اجتماعی 13121 1312 1312 1 1 1 2

 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 1311 1311 131 1388 1388 131 1

 جبران ضرر 1321 132 1 2 3 3 11

 ارائه تسهیالت 1321 1321 1321 1 1 2 1

 شرایط اقتصادی و تجارت 1311 132 1311 1 1 1 8

 

 1 تا   عدد از 4وزن نسبی عوامل از دیذگاه متخصص  -5جدول 

نگرانی نسبت 

به وقایع غیر 

 منتظره

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

شرایط 

اقتصادی و 

 تجارت

ارائه 

 تسهیالت

جبران 

 ضرر

تضمین سود 

 سرمایه

سیاست و خط 

 مشی دولت
  

 سیاست و خط مشی دولت 1 2 8 1 3 3 11

 تضمین سود  1321 1 2 2 1 3 11

 عوامل فرهنگی و اجتماعی 1311 1311 13111 132 1 1 1

 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 131 131 131 1311 1 1 1

 جبران ضرر 1388 1321 1 2 1 3 11

 ارائه تسهیالت 132 1321 1321 1 8 1 1

 شرایط اقتصادی و تجارت 1312 1311 13121 1388 1 1 1

 

 

 1 تا   عدد از  2وزن نسبی عوامل از دیدگاه متخصص  -3جدول 

نگرانی 

نسبت به 

وقایع غیر 

 منتظره

عوامل فرهنگی 

 و اجتماعی

شرایط 

اقتصادی 

 و تجارت

ارائه 

 تسهیالت
 جبران ضرر

تضمین 

سود 

 سرمایه

سیاست و 

خط مشی 

 دولت

  

 سیاست و خط مشی دولت 1 8 8 1 1 11 11

 تضمین سود  1388 1 1 1 1 3 3

 عوامل فرهنگی و اجتماعی 131 1311 13121 13111 1388 1 8

 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 131 1311 1311 1311 131 1388 1

 جبران ضرر 1388 1311 1 1 3 1 3

 ارائه تسهیالت 132 1311 132 1 2 1 1

 و تجارتشرایط اقتصادی  132 1311 1312 1321 1 8 2
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 گذاري در موسسات فرهنگی از دیدگاه نخبگانبندي عوامل موثر بر سرمایه رتبه -6جدول 

   1خبره  2خبره  8خبره  2خبره  میانگین وزنی اولویت

 1سیاست و خط مشی دولت 0.328915 0.343767 0.367876 0.373208 0.353442 1

 2تضمین سود  0.273973 0.277414 0.233787 0.251612 0.259196 2

 1عوامل فرهنگی و اجتماعی  0.029975 0.029458 0.04036 0.026981 0.031694 6

 3نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره  0.022713 0.020556 0.022269 0.025457 0.022749 7

 8جبران ضرر  0.211154 0.186416 0.191288 0.199637 0.197124 3

 2ارائه تسهیالت  0.0898 0.097189 0.09973 0.091628 0.094587 4

 1شرایط اقتصادی و تجارت  0.04441 0.04649 0.047613 0.031987 0.042625 5

نتایج نشان داد که عامل سیاست و خط مشی دولت به عنوان مهمترین عامل در سرمایه گذاری در موسسات فرهنگی است و وزن 

عامل جبران ضرر نیز به . شده است 21/1میانگین وزنی آن عامل تضمین سود دومین عامل و . شده است 81/1آن باالترین وزن و 

عامل ارائه تسهیالت نیز به عنوان چهارمین مولفه و میانگین وزنی آن . شده است 133/1عنوان سومین مولفه و میانگین وزنی آن 

 .شده است 122/1عامل شرایط اقتصادی و تجارت نیز به عنوان پنجمین مولفه و میانگین وزنی آن .  شده است 132/1

عامل نگرانی نسبت به وقایع . شده است 181/1عامل عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ششمین مولفه و میانگین وزنی آن 

 شده است 122/1غیر منتظره نیز به عنوان هفتمین مولفه و میانگین وزنی آن 
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