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بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادلهشده در  10گالری منتخب شهر
تهران (نمونهپژوهی آثار نقاشی و حجم)
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تبسم توکلی ،1هما موذن جمشیدی
 - 1کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر ،گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر ،دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 - 2استادیار ،گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر ،دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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تاریخ پذیرش96/6/22 :

چکیده
در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگیهای غیر بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادالت آثار ،باا روش رگرسای ن هادانی
انجام شده است .ح زه و محدودۀ این پژوهش بازار اولیه هنرهای تجسمی ،یعنی گالریهاا ،شاام  10گاالری در سا ش شاهر تهاران
است .جامعه آماری و نم نﮥ م العهشده نیز  308تابل نقاشی و  72اثر حجم مبادلهشده در نمایشگاههای برگزارشاده در  5مااه متا الی،
از بهمن  1393تا پایان خرداد  1394را دربرمیگیرد .متغیرهای پژوهششده بهط رکلی باه ساه دساته متغیارهاای مربا ب باه هنرمناد،
متغیر های مرب ب به گالری و متغیرهای مرب ب به ویژگیهای اثر یعنی سب

 ،م اد و مصالش و اندازه اثار تقسایمشادهاناد .طبان نتاای

بهدست آمده ،در آثار نقاشی ،متغیرهای مرب ب به هنرمند و گالری در قیمات اثار تاأثیر معنااداری دارناد .از ویژگایهاای اثار ساب
پست مدرن ،آبستره و مینیات ر مدرن این اسات کاه در مقایساه باا ساب
ترکیبم اد و رنگروغن در مقایسه با متغیر آکریلی

هاای دیگار تأثیارگاذاری بیشاتری در قیمات دارناد و متغیار

 ،بر قیمت اثر تأثیر بیشتری مایگذارناد .گاالریهاا نیاز بار قیمات آثاار حجام

مبادله شده تأثیر معناداری دارند .از بین متغیرهای مرب ب به مصالش ،م اد و مصالش فلزی و پسازآن ترکیابما اد در مقایساه باا متغیار
م اد و مصالش غیرفلزی تأثیرگذاری بیشتری بر قیمت دارند و در هر دو دسته آثار ،اندازۀ اثر در افزایش قیمت آن تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :اقتصاد هنر ،هنرهای تجسمی ،بازار هنرهای تجسمی ،روش هدانی

 ،گالری ،تهران.
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مقدمه
بازار هنرهای تجسمی باهطا ر کلای دو ب اش باازار

درآمااد مت ساار هنرمناادان نشااان ماایدهااد کارهااای

اولیه (گاالری هاا و باازار ثان یاه (حراجایهاا را شاام

هنری فروخته شده تنها منبع کسب درآماد بارای هنرمناد

می ش د .منظ ر از باازار اولیاه هار مکاانی اسات کاه اثار

نیساات و درصااد کماای از هنرمناادان قادرنااد بااا فااروش

هنرمناد بارای ن سااتینباار در آن باه فااروش مایرسااد و

کارهاای خا د در باازار تجاااری زنادگی کنناد .فااروش

ازآنجایی که این امار بیشاتر در گاالریهاا ر مایدهاد،

مجدد آثار در بازار ثان یاه نیاز باه صا رت مساتقیم منباع

گالری های هنری در حکم ب ش عماده و معارب باازار

درآمد برای هنرمند نیستک بنابراین نح ۀ قیماتگاذاری

اولیه آثار تجسمی شاناخته مایشا ند .باازار ثان یاه آثاار

و شناسایی ع ام مؤثر بر قیمت آثار مبادلهشده در بازار

تجسمی نیز شام هر مکانی است که در آن آثار مادنظر

اولیه یعنی گالری ها ،در جایگاه مهمتارین محا کساب

برای بار دوم یا چنادم مبادلاه مایشا ند کاه حراجایهاا

درآمد هنرمندان ،بسیار پراهمیت است.

شاخصترین و درخ ر مشاهدهترین ب اش ایان بازارناد

میدانیم که اقتصاد جدید قیمت را معاادل ارزش در

(هیلبااارن و گاااری 1 . 2004 ،در ایاااران باااازار هنرهاااای

نظر میگیرد .قیمات هاای باازار در بهتارین حالات فقار

تجساامی کااه تعریااط آن ساا ش اولیااه بااازار هناار را

معاارب ناقصاای از ارزش بنیااادیانااد (تراساابی. 1382 ،

3

دربرمی گیرد بیشتر فعالیت فروش در گالریهاا را شاام

بساایاری از کاالهااایی  4کااه در بااازار قیمااتگاااذاری

ماایشاا د .گااالری تعریااط مش صاای دارد و بنیااادی

میش ند ویژگی هایی غیارباازاری دارناد و باهایانگ ناه

فرهنگاای نیسااتک بلکااه جااایی اساات باارای عر ااه و

کاالها ،کاالهای غیرباازاری گفتاه مایشا د 5 .منظا ر از

خریدوفروش آثار هنری .بازار اولیه (گالریهاا اهمیات

ویژگاایهااای غیااربااازاری ویژگاایهااایی اساات کااه

ویژه ای دارندک چ ن میزان م فقیت هار هنرمناد تجسامی

ارزشگااذاری آنهااا بااهط ا ر جداگانااه در بااازار ممکاان

با فروش ساالنه او در گالری سنجیده میش د (باامبرگر،

نیساات یااا بااهشااک جداگانااه در بااازار خریاادوفروش
6

.2 1387

نمیش ندک مانند نام که در بازار بهط ر جداگاناه قیمتای

بیشترِ هنرمندان بازار ثان یه یا فاروش مجادد ندارنادک

نداردک اما ممکن اسات قیمات کااال را تحاتتاأثیر قارار

بهط ریکه پس از فروختهشدن کار آنها در باازار اولیاه،

دهااد .در م ا اقعی کااه بااازار در ارانااه چنااین اط عاااتی

آثارشان هرگاز دوبااره پدیادار ن اهاد شاد .بارخ ب

نام فن است تعیین قیمتها مستلزم پیاداکردن م کای از

حراجاایهااای هناار کااه بااازار فااروش مجاادد آثارنااد و

تمای به پرداخت  7است .نقاشی و حجم نیز در زمرۀ این

به صا رت کلای در آنهاا قیماتهاا را نظاام باازار تعیاین

3. Throsby

می کند .به همین علت گالریهای هنر معاصار در حکام

 .4کاالها اشیایی فیزیکیاند کاه تقا اا بارای آنهاا و امکاان ایجااد حان مالکیات بار آنهاا

مراکاز معتبار خریادوفروش باارای آثاار هناری تجساامی

واحاد نهاادی باه واحاد

وج د دارد و مالکیت آنها ممکن است با مبادلاه در باازار ،از یا

نهادی دیگر منتق ش د .کاالها برای ار ای نیازهاا و خ اساتههاای خان ارهاا یاا جامعاه یاا

شااناخته ماایش ا ند و در ایاان مراکااز تصاامیمهااای مهاام

باارای اسااتفاده در ت لیااد سااایر کاالهااا و خاادمات تقا ااا داده ماایش ا ند .ت لیااد و مبادلااه

قیمتگذاری بهص رت روزانه و مداوم گرفته میش د.

کاالها دو فعالیت بهط ر کام متفاوت اسات .بعيای کاالهاا ممکان اسات هرگاز مبادلاه
نش ند و بعيی دیگر ممکن است چندینبار خریدوفروش ش ند.
 .5خص صاایت مهاام اقتصااادی کاالهااای بااازاری ،مسااتق ب ا دن فراینااد ت لیااد کاالهااا از
فرایند فروش یا فروشهای مجدد بعدی است.

1. Heilbrun & Gray
2. Bamberger

6. Brand
7. Wilingness to Pay

69

بررسی ع ام مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادلهشده در  10گالری منت ب شهرتهران

کاالها به شمار می روند که برای دستیابی به ویژگیهای

با پژوهشی که بر روی آثار بهفروشرسیده در نمایشاگاه

هاای ارزشگاذاری

فروش ساالنه  7نگاه در  4ساال و همچناین آثاار ایرانای

غیربازاری آنها باید به سراغ تکنی

بهفروشرسیده در  9دوره حارا کریساتی دبای از ساال

غیربازاری رفت.
تغییرات ب می در فرایند قیمتگذاری مؤثرنادک پاس
برای پی بردن به اینکه دالالن چگ ناه از عهادۀ تغییارات

2006تااا 2010انجااام ماایدهااد از ایاان دو بااازار آمااار
ت صیفی ارانه میکند (عبداللهی. 1390 ،

ب می برمیآیند ،الزم بهنظر میرساد ایان فرایناد از نظار

فرناز محمدی در پایاان ناماه کارشناسای ارشاد خا د

کماای و جزنیااات کیفاای م العااه ش ا د .باارای برقااراری

باعن ان «بررسی و عیت عر ه و مباادالت آثاار هناری

یکدستی در قیمت گذاری و ارزش پ لی قیمات هار اثار

معاصاار» ع اما مااؤثر در چگا نگی عر اه و مبااادالت

هناری ،بعيای معیارهاای پایاهای چاالشبرانگیاز اساات.

آثار هناری و راهکارهاای رشاد اقتصااد هنار را بررسای

تکرار و اندازه افزایش قیمت ممکن است در ابعاد وسیع

کرده است .در این پژوهش هیچگ نه آماار و اط عاات

از هنرمنادی بااه هنرمناادی دیگار تفاااوت داشااته باشااد و

کمّی ارانه نشده است (محمدی. 1384 ،

برپایه ع املی همچ ن سیاست هاای گاالری و شاهرت و

پانتهآ ابریشم کار در پایاننامه کارشناسیارشاد خا د

تااداوم تقا ااا باارای کااار هنرمنااد ،بااین کااار هنرمناادان

باااعن ان «فعالیاات هنااری بااهعناا ان جزناای از فرهنااگ

م تلط تفااوت قیمات ایجااد شا د .شاناخت و بررسای

اقتصادی» مانند دیگر ب ش ها ،به ب ش هنار از دیادگاه

متغیرهای تأثیرگذار در قیمت آثار تجسمی ،بهویژه آثاار

اقتصادی نگریسته است .او باه مفااهیم اقتصاادی هنار در

نقاشی و حجم ،ما را در برآورد قیمت صحیش و مناساب

قالاااب تقا اااا و عر اااه و حالااات تعاااادلداشاااتن و

اثر تجسمی یااری کارده و قیمات هاا را بارای مجم عاه

تعاادلنداشااتن آنهااا ت جاه کاارده اسااتک سا س بااهطا ر

داران و ع قاااهمنااادان باااه باااازار هنرهاااای معاصااار

م تصر ،روند ت لیاد هنرهاا یاا شااخصهاای مربا ب در

درککردنی و پیشبینیپذیر میکند.

ایران را بارای دوره 14سااله منتهای باه ساال ،80بررسای

بنابراین این پژوهش باهدنباال پاساخ باه ایان پرساش

ک ارده اساات .درمجم ا ر ،فرازوفاارود فعالیاات هنرهااای

از متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت آثاار

تجسمی را در ارتباب با ت لید ناخالص ملی بررسی کرده

است که کدامی

مبادلاااهشاااده معنادارناااد و کااادامیااا

از متغیرهاااای

درنظرگرفته شده ،بیشترین تأثیرگذاری را بر قیمات آثاار
مبادلهشده دارند؟

است (ابریشمکار. 1383 ،
مریدی و تقی زادگان در پژوهشی باعن ان «عر اه و
فروش تابل های نقاشی در ایران» ع ام اجتمااعی ماؤثر
باار باااازار عر اااه و فااروش تاااابل هاااای نقاشااای را در

پیشینه پژوهش

نگارخانه های تهران واکاوی کرده اند .این ع اما را باه

محمدمهادی عبااداللهی در پایااننامااه خا د باااعن ان

چهااار دسااته تقساایم کااردهانااد کااه عبااارتانااد از.1 :

«بررسااای اقتصااااد هنااار و تحلیا ا و اااعیت اقتصاااادی

ویژگی های فردی و اجتمااعی هنرمنادک  .2ویژگایهاای

هنرمناادان تجساامی معاصاار در ایااران» فيااای هنرهااای

تجسااامی و زیباشاااناختی تابل هاااای نقاشااایک  .3نقاااش

معاصر ایران و بازار هنر آن را بررسی مایکناد .او باازار

نگارخانههاا و واسا ههااک  .4قیماتگاذاری و ساازوکار

داخلی و خارجی هنر ایران را مقایسه می کناد .در پایاان

بازار برای دستیابی به این هادب .باا باهکاارگیری روش
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پیمایشاای 404 ،تااابل نقاشاای از مراکااز فااروش فعااال در

دو روش هادانی

تهران را در چهار ماه اول سال  1387نم نهگیاری کارده

می زنند کاه درآماد نار واقعای عملکارد بازگشات در

 ،تاأثیر متغیرهاا را بار

انادازه

و با استفاده از رگرسای ن هادانی

قیمت این آثاار آزما ده اناد .نتیجاه نشاان مایدهاد باین

دارایی های هنر ،در ف اص زمانی ط النی به ی
است (اشنفلتر و گريدی. 2011 ،

ویژگی های زیباییشناسانه و ع ام غیرزیباییشناسانه بر
قیمت آثار نقاشی راب ﮥ پایدار و معناداری اسات و میاان

و رگرسای ن تکاارار فاروش ،ت مااین

2

ج انااااا در م العااااهای باااااعن ان «روش آماااااری
استفاده شده برای شناساایی ع اما قیمات هنار» مشاک

ارزیابی های هنری و ارزشگذاری های اقتصادی ق اعاد

تعیین قیمت در حرا آثار هناری را باا ت جاه خاا

پایدار و مشترکی وجا د دارد (مریادی و تقایزادگاان،

ویژگیهای آثار هنری ارانهشده در حراجیهای لهساتان

. 1387

مانند نام هنرمند اثر ،زمان ایجاد اثر ،فرمت اثار (انادازه ،

الک رناه با و و کریسات ب اسا نجرز در مقالاهای

م

باه

ا ر ،روش ،اميااا و ...بررساای کاارده اساات .او بااا

باعن ان «خرید زیباایی :دربااره قیمات و باازده در باازار

اساتفاده از روشهاای آمااری باهمنظا ر بررسای تجربای

هنر» ع ام تعیین کننده قیمت و کارایی سارمایهگاذاری

راب ه بین متغیرها ،وابساتگی متغیرهاای مادنظر را باا ساه

در هناار را بررساای کااردهاناادک ساا س مجم عااهای از

روش :تجزیااهوتحلیاا واریااانس آناا وا 3،ماادلهااای

میلیا ن معااام ت حاارا نقاشاای

ایش داده

دادههاای باایش از یا

رگرسای ن چندگاناه و طبقاهبنادی درختای ت

رنااگروغااان و آبرناااگ را بااا اساااتفاده از رگرسااای ن

است .در این پژوهش روشهای متفاوت بهکاربردهشاده

تحلیا کارده اناد .در ایان پاژوهش بات جاه باه

و

هدانی

نتای مشابهی را ارانه میکنند .خا د هنرمناد ،تکنیا

روش ات اذشااده ،اط عاااات فااروش حراجااایهااا باااه

زمان ایجاد اثر در مقایسه با متغیرهاای دیگاری همچا ن

ب ش هایی همچ ن مش صات هنرمند ،مش صاات اثار،

م

ر و امياء در حرا ها تأثیرگذاری بیشاتری دارناد

مش صات فروش و همچنین مش صات خانﮥ حارا آن

(برالج انا. 2009 ،

4

تقسایم شاده و میازان تأثیرگاذاری ایان خص صایات بار

نیک لتا مارینللی و ج لی پال مبا در مقالاهای بااعن ان

بازگشت سرمایه گذاری در هنر سنجیده شده است (رناه

«مدل قیمتگذاری نقاشی معاصر ایتالیا در حارا » از دو

ب و ،اس نجرز. 2013 ،

1

روش اسااتفاده کااردهانااد :روش هکیاات  5باارای باارآورد

اشاانفلتر و گااريدی در م العااه «حاارا هناار» سیسااتم

ریسا

خریااد معااام ت حراجاایهااا و روش هاادانی

حرا  ،چگ نگی شک گیاری قیمات ،مزایاده و مناقصاه

باارای پیااداکردن ویژگاایهااایی کااه در فااروش هاار اثاار

هنر ،ناهنجاری های قیمتی ،تثبیت قیمات و باهطا ر کلای

تأثیرگذارند .پژوهش بیان مایکناد قیمات نقاشایهاا باه

مکانیسم باازار حارا را واکااوی کاردهاناد .آنهاا بارای

مجم عااااهای از متغیرهااااا بسااااتگی دارد و در کنااااار

در

خص صیات خ د نقاشی باید باه جنباههاای دیگاری کاه

دادههای  8792نم نه حرا نقاشای هاای ام رسی نیسام و

سنجششان دش ارتر است ،مانند شهرت هنرمند یاا اعتباار

مدرن استفاده کرده اناد کاه تنهاا تکارار فاروش در 474

خانه مزایده ،ت جه کردک س س نتیجه مایگیارد برخای از

بارآورد متغیرهاای سااری زماانی از الگا ی هاادانی

نم نه آن اتفاق افتاده است .نتای کلی نشان میدهد هار
1. Renneboog & Spaenjers

2 . Orley Ashenfeleter& Kathryn Graddy
3. ANOVA Variance
4 .Birula Joanna
5. Heckit
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سند یا متار یا پ ل اسات کاه در ساند ن شاته

ویژگی های فاروش مانناد قادر و منزلات خاناه حارا و

اعتبار ی

سال فروش اثر در مقایسه باا جنباههاای فیزیکای نقاشای

ماایشاا د (فرهنااگ معااین . 1392 ،در فرهنااگ عمیااد

اهمیت بیشتری دارند .ع وهبراین برخی از ویژگایهاای

ارزش به «ارزیدن» تعبیر شده اسات 6 .در علا م اقتصاادی

هنااری ،ماننااد نااام هنرمنااد و و ااعیت زناادگی آنهااا نیااز

آمده است« :ارزش مقداری از ی

مال است که با ماال

متغیاارهااای مااؤثری در فااروشانااد (مااارینللی و پال مبااا،

دیگر مبادله مای شا د .بارای مثاال یا

 1 . 2008ولت ییس در مقاله ای باعن ان «رویکرد تفسیری

مقاب دو کیل آرد ج ک در ایان حالات قیمات گنادم دو

بااه معنااای قیماات آثااار هنااری» بااا بررساای گااالریهااا و

برابر ج ست» .ارزش اشایا باه طا ر معما ل باا پا ل بیاان

خانه های حرا اتریش نشان داد مجم عهداران و دالالن

میش د.

کیلا گنادم در

هنر و هنرمندان با قیمت گذاری آثاار ،ارتبااب معنااداری
با یکادیگر برقارار مایکنناد .ارتبااطی کاه تعیاینکننادۀ

مفهوم ارزش

کیفیت آثار هنری است .درنهایت او معتقد است قیمات

افااراد در بیشاااتر م اقااع ارزش را «آنچاااه ماایارزد»

اثر بر ارزش گذاری هنری و زیباشناختی آن بسایار ماؤثر

تعریاط ماایکننااد .مفها م ارزش بااهطا ر معما ل باارای

است (ولت ییس. 2003 ،

2

نشان دادن ارزش در مبادله اقتصاد باه کاار مایرود .ایان
ارزش مبادله کاالست کاه بارای گارفتن یا

مبانی نظری
دو کلمه «قیمات» در حکام عاما ارزشگاذاری در
کاالهای اقتصادی و «ارزش» در جایگاه متغیر تأثیرگذار
بر کاالهای فرهنگی م رحاند.

واحاد از

کاااالی معااین ،مقااداری کاااالی دیگاار یااا پ ا ل مبادلااه
میش د (سبحانی . 1369 ،اقتصاد جدید قیمت را معاادل
ارزش در نظاار ماایگیاارد .قیمااتهااای بااازار در بهتاارین
حالت فقر معرب ناقصی از ارزش بنیادی اناد (تراسابی،
 . 1382ارزش به مجم عهای از ع ام همچ ن ش صای

ارزش چیست؟
مفه ا م ارزش 3،قیماات 4و بهااای تمااامشااده 5بیشااتر
م اقع بهجای یکدیگر به کار مایرودک درحاالیکاه ایان
مفاهیم متفاوت از یکدیگرند .در معناای بنیاادین ،ارزش
به مفه م منشأ و انگیزه هماه رفتارهاای اقتصاادی اسات.
در قلمرو اقتصادی ،ارزش به م ل بیت (فایاده و قیمات
و ارزش ماادی ربار دارد کاه افاراد یاا بازارهاا باه کااال

که ارزیابی آن را انجام مایدهاد ،هادب ،زماانبنادی و
مجم عااهای از ع ام ا دیگاار بسااتگی داردک بااه عبااارت
دیگاار ،ارزشاای در قالااب ارزش درساات وج ا د ناادارد.
درنتیجه ،مفاهیم م تلفی برای ارزش وجا د دارد و بیاان
مفاااهیم م تلااط آن اهمیاات بساایاری دارد (ر ااایی،
. 2004

نسبت میدهند (کاووسی و رشیدپ ر. 1385 ،
واژۀ ارزش بااهمعناای بهااا ،ارز ،قیماات ،ار  ،قاادر،
برازناادگی ،شایسااتگی ،زیبناادگی ،قابلیاات ،اسااتحقاق و
1 .Marinelli& Puloma
2. Velthouis
3. value
4. Price
5 . Cost

 .18لغااتنامااه ده اادا :ارزش .زاي زِِ (امااص ،ا اساام مصاادر از ارزیاادن .عم ا ارزیاادن|| .
قیمت .بها( .آننادرا  .ارز .ار  .آمارغ || .قادر|| برازنادگی .شایساتگی زیبنادگی .قابلیات.
استحقاق || .اعتبار یا

ساند یاا متاار .پا لی کاه در ساند ن شاته شاده / .فرهناگ فارسای

معااین( :اي زِ (حااامص .1 .بهااا ،ارز ،قیمااتک  .2قاادر ،شایسااتگی / .فرهنااگ لغاات عمیااد:
(اسااام مصااادر ز' .1 ِarzešبهاااا ،قیمااااتک  .2اهمیاااتک  .3شایساااتگیک ( .4اساااام
(جامعااهشناساای معیارهااای مشااترک در جامعااه باارای ارزیااابی م / ...فرهنااگ واژگااان
مترادب و متياد .1 :بها ،ثمن ،قیمات ،مظناه ،نار ک  .2ار  ،اهمیات ک  .3اعتباار ،ساندیت ک
 .4استحقاق ،شایستگی ،قابلیت ،لیاقت ،منزلت.
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ويژگیهای کاالهای فرهنگیهنری

فراهم مای کناد .کاالهاا و خادمات باازاری آن دساته از

کاالها یاا محصا الت فرهنگایهناری ویژگایهاای

کاالهااا را شااام ماایش ا ند کااه معاملااه بااین خریاادار و

مش ص و مشترکی دارند که در مت ن اقتصاد فرهنگ با

فروشاانده بااهص ا رت آشااکار  2در بااازار ر ماایدهااد و

این ویژگیها شناسایی میش ند .بهط ر الزامی کاالهاای

قیماتهاا در محا بااازار مشا ص مایشا ند .کاالهااا و

یاا چناد

خاادمات غیربااازاری بااه آن دسااته از محص ا التی گفتااه

فرهنگی تمام مش صات زیر را ندارندک اما ی
مش صه را دارند:

ماایش ا د کااه بااهط ا ر مسااتقیم در بااازار خریاادوفروش

 .کاالها یا محص الت فرهنگایهناری تجربایاناد و

نمی ش ند یا بازار ندارند یا باازار آنهاا محادود و نااقص

لااذت اسااتفاده از آنهااا تمای ا مصاارب بیشااتر را باارای

استک اماا باه علات مناافعی کاه آن کاالهاا بارای انساان

مصرب کننده ایجاد مای کناد .باه نا عی اساتفاده از آنهاا

دارند ،دارای ارزش اقتصادیاند .بهط ر کلای اگار یا

اعتیادآور استک

کاال یا ی

خدمت تاأثیر مثبتای بار رفااه انساان گاذارد

 .کاالها یا محص الت فرهنگای هناری ویژگایهاای

ارزش اقتصادی دارد .اینکه آیا کاال یا خدمت برای فرد

نفر از آن ماانع

تأثیر مثبت دارد و رفاه او را فراهم مایآورد یاا خیار ،باه

کاالهای عم می را دارند و استفاده ی
استفاده دیگران از آن نمیش دک

ار اااای اول یاااتهاااای فااارد بساااتگی دارد (پیااار

 .در ت لید کاالها یاا محصا الت فرهنگای خ قیات
انسانی نقش تأثیرگذار ایفا میکندک

ازدمیراغل . 2002 ،

و

3

کاالهای هنری مانند آثاار نقاشای و حجام ،ازجملاه

 .کاالها یا محص الت فرهنگیهنری وسیلهای اسات

کاالهای غیربازاری اند که بازار خا

و عر هکنندگان

باارای انتقااال پیااامهااای نمااادین بااه کسااانی کااه آنهااا را

و خریداران محدود دارندک ازایانرو ارزشگاذاری ایان

مصاارب ماایکننااد و بیشااتر از اسااتفادهای کااه دارنااد در

آثار که برمبنای ویژگای هاای م اتص هار اثار صا رت

خدمت اهداب ارتباطی بزروترندک

می گیرد دارای اهمیت است .خ قیت ،شاهرت هنرمناد،

 .کاالها یا محص الت فرهنگی هناری حان مالکیات

تجربه هنرمند ،سب

و ما اد و مصاالش اساتفادهشاده در

معن ی دارند که به فرد یا گروه ت لیدکنناده آن منتساب

ساااخت اثاار از ویژگاایهااای غیربااازاری آثااار نقاشاای و

استک

حجم اند که امکان خریدوفروش آنها بهتنهاایی در باازار

 .کاالها یا محص الت فرهنگای هناری دارای نا عی

وج د ندارد.

از ارزشاناد کااه ممکاان نیساات در بازارهااای واقعاای یااا
مشروب برای آن معادل پ لی نشان داد (تراسابی:2006 ،
.7

روشهای ارزشگذاری اقتصادی
کاالها اشیایی فیزیکی اند که تقا اا و امکاان ایجااد

ارزشگذاری کاال و خدمات فرهنگیهنری
ارزشگااذاری اقتصااادی بااهمعناای ت صاایص ارزش
پا لی  1باارای کاالهااا و خاادمات غیربااازاری اساات .هاار
اقتصاااد ،ترکیباای از کاالهااای بااازاری و غیربااازاری را
1. Monetary Value

حن مالکیت بر آنها وجا د دارد و مالکیات آنهاا ممکان
است با مبادله در بازار ،از واحدی نهادی به واحد نهادی
دیگری منتق شا د .ت لیاد و مبادلاه کاالهاا دو فعالیات
بهط ر کام متفااوت اسات .مساتق با دن فرایناد ت لیاد
2. Explicit
3.3Pearce & Ozdemiroglu, 2002
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کاالها از فرایناد فاروش یاا فاروشهاای مجادد بعادی،

هااادب از ارزشگاااذاری کاالهاااای غیرباااازاری،

خص صایت مهام اقتصاادی کاالهاساتک درصا رتیکاه

است را مساتقیم یاا غیرمساتقیم ارزش پا لی اسات کاه

خدمات چناین خص صایتی ندارناد (مرکاز آماار ایاران،

افاراد باارای هزیناههااا و مناافع قانا اناد .بااهطا رکلی دو

. 1392

1

رهیافاات باارای ارزیااابی تمایاا بااه پرداخاات نهااایی

از منظر اقتصادی ،ارزش را بایاد هامانادازۀ مصارب

مصرب کننادگان کاالهاا و خادمات غیرباازاری وجا د

کاالها و خدمات خریداری شاده یاا کاالهاا و خادمات

دارد :روش های غیرمتکی به منحنی تقا اا و روشهاای

ارانه شده در بازار دانست کاه بارای آن مبلغای پرداخات

متکاای بااه منحناای تقا ااا (م ساا ی و رجباای. 2013 ،

8

نمی ش د .در ایان معناا ،هار کااالیی کاه از آن ر اایت

روشهای غیرمتکی به منحنی تقا ا بارای انادازهگیاری

انفرادی حاص شا د ارزش تلقای مایشا د .ارزش کا

تغییرات رفاهی معیارهای مناسبی ارانه نمیکننادک اماا در

اقتصاادی  2ممکاان اسات براسااا

نا ر ارزش اقتصااادی

ایجادشاده متفاااوت باشااد .باهطا ر معما ل ،ارزش کا
اقتصااادی را بااه ارزشهااای «اسااتفاده»  3و «غیراسااتفاده»
تقسیم میکنند (کجر. 2005 ،

روشهااای متکاای بااه منحناای تقا ااا ،قیماات کاالهااا بااه
کما

4

5

منحنای تقا اا تعیااین شاده و باه دو دسااته روش

ترجیحات آشکارشده  9و روش ترجیحاات اههارشاده

10

تقسایم ماایشا ند .بنابااه تعریااط گفتااهشااده ،روشهااای

ارزش استفاده بهط ر معم ل در قیمتهای باازاری و
تمای به پرداخت برای کاالها و خدمات عر هشاده در

ارزشگااااذاری اقتصااااادی در دو رویکاااارد اصاااالی
تقسیمبندی میش ند:

بازار منعکس مایشا دک  6باااینحاال ب اش عمادهای از

الط .قیمت بازار یا ترجیحات آشکارشده یاا تمایا

محص الت ارانهشده در ب ش فرهنگ ممکان اسات در

باااه پرداخااات آشکارشاااده کاااه در آن ارزشگاااذاری

مح استفاده به ص رت رایگان عر ه شا ند  7یاا ممکان

براسا

فرایند ت لیاد و مصارب در باازار انجاام شاده و

است به مبلغ ورودی این اماکن یارانه تعلن گرفته باشاد.

رفتار مشاهده پذیر افراد بات جه به و اع باازار واقعای یاا

دراین ص رت ممکن نیست ارزش استفاده یا ا افه رفااه

بازار جایگزین بررسی میش د.

مصرب کننده را بهط ر کام اندازهگیری کردک زیارا در

ب .بررسی و برآورد تمای به پرداخت یا ترجیحات

این م اقع قیمت دربرگیرندۀ اط عات مربا ب باه ارزش

اههارشده که بارای ارزشگاذاری ارزش هاایی باه کاار

ن اهاد با د .حتاای در ما اقعی کااه ایاان ارزش آشااکار

میروند که مصرب کنندگان با سناری های بازار فر ای

می ش د ،ممکن است در ط ل زماان و هماینطا ر بارای

م اجااهانااد .در ترجیحااات اههارشااده ،میاازان تمای ا بااه

افراد م تلط متفاوت باشد (رید و همکاران. 2007 ،

پرداخت افراد باا اساتفاده از روش هاای غیرمساتقیم و باا
پرسش از م اطبان تعیین میش د (کجر. 2005 ،

1 .www.amar.org.ir
)2 .Total Economic Value (TEV
3 .Use
4 .Non-Use
)5 .(Kjaer, 2005
 .6تفاوت بین قیمت و تمای به پرداخت با ا افه رفاه مصربکننده برابر است.
 .7نم نههایی نظیر ما زههاا ،گاالریهاا یاا انا اعی از آثاار هناری کاه در معار
عم م قرار میگیرند.

نماایش

11

)8. (mousavi & Rajabi, 2013
)9. Revealed Preferences(RP
)10 .Stated(or Expressed) Preferences(SP
)11. (Kjaer, 2005
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نمودار -1انواع روشهای ارزش گذاری اقتصادی (کجر.)2005 ،

کاالهای در کان ن پژوهش ما آثار تجسامی نقاشای

اختیار پژوهنده قارار دادناد تلفیان و جماعبنادی شاده و

و حجماند و بسیاری از ع ام تأثیرگذار بار قیمات آنهاا

س س ارزیابی شده است .بارای انادازهگیاری متغیرهاای

به تنهایی قابلیت فاروش در باازار را ندارنادک بناابراین در

مدنظر ت ش بر آن ب د که دادهها باهشاک کمّای بارای

این پژوهش برای بارآورد ع اما ماؤثر در قیمات آثاار

برآورد دقین تر استفاده ش ند .باه هماین علات باا تبادی

مبادلهشده در  10گاالری منت اب تهاران ،از ترجیحاات

داده های کیفی به کمّی ،متغیرهاای تأثیرگاذار مادنظر را

آشکارشده و روش قیمتگذاری هدانی

استفاده شاده

است.

س ش قرار دادیم.

در ی

در راستای به دست آوردن نتای مادنظر پژوهناده و
بااهمنظاا ر بااه دساات آوردن راب ااه معنااادار متغیرهااای

دادههای پژوهش

تأثیرگذار و یافتن متغیری که در قیمت آثار مبادلاهشادۀ

در این پژوهش آنچه در قالاب متغیار در نظار گرفتاه

نقاشاای و حجاام بیشااترین تااأثیر را ماایگااذارد ،باارای

شده است مجم عاه عا املی اسات کاه بار قیمات آثاار

تجزیه وتحلی دادههای مرب ب به بازار هنرهاای تجسامی

هنری مبادله شده تأثیرگذارناد و انت ااب ایان ع اما باا

ایران از روش رگرسی ن  33هدانی

استفاده شد.

استفاده از روش کیفی ،یعنی مشاهده و مصاحبه و روش

متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت آثار تجسمی (نقاشی و

کمّی ص رت گرفته استک بهعبارتی یا از روش مشااهده

حجم بات جه به ویژگیهاای ایان دو شااخه از هنرهاای

و مصاحبه یا باه شاک مشااهده میادانی باه دسات آماده

تجسمی ،در این پژوهش در دستهبندیهای زیار بررسای

اساااتک همچناااین دادههاااای ماااذک ر باااا دادههاااای

شدند:

جمعآوریشده از اسناد و مادارک م جا د مباادلﮥ آثاار
تجساامی (نقاشاای و حجاام کااه گااالریداران خاا د در

 .33مدل تجربی رگرسی ن کم
تعیین کنیم.

میکناد وزن هریا

از ع اما اثرگاذار بار قیمات را
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نمودار -2متغیرهای مستقل در مبادله آثار نقاشی

همان ط رکه در نم دار 2نشاان داده شاد ،متغیرهاای

متغیرهای مرب ب به اثر :ویژگیهای کالبادی و اراناه

آثار نقاشی در ساه دساته متغیرهاای مربا ب باه هنرمناد،

اثاار شااام ابعاااد اثاار (طا ل و عاار

 ،ما اد و مصااالش

ویژگیهای اثر و متغیرهای گالری بررسی شدهاند.

اسااتفادهشااده در خلاان اثاار (تکنیا

متغیرهای مرب ب باه هنرمناد اثار :جنسایت هنرمناد و
سابقه فعالیت هنری هنرمند شاام تعاداد نمایشاگاههاای

اثاار و سااب

اثاار.

متغیرهای مرب ب به گالری نمایشدهنده اثر :ناام گاالری
و سابقه گالری.

برگزارشده ،فاروش هاای پیشاین و حيا ر در فيااهای
فروش بینالمللی.

نمودار -3متغیرهای مستقل در مبادله آثار حجم

همانط رکه در نم دار 3نشان داده شده اسات بارای
آثار حجم نیز متغیرهای مادنظر در ساه دساته متغیرهاای

مرب ب به هنرمند ،ویژگایهاای اثار و متغیرهاای گاالری
بررسی میش ند.
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متغیرهای مرب ب به هنرمند اثر :ساابقه فعالیات هناری

باارای قیماات ،از نظریااه مصاارب

الگاا ی هاادانی

هنرمناااد شاااام تعاااداد نمایشاااگاههاااای برگزارشاااده،

النکستر در ساال  1966و رزن در ساال  1974باه دسات

فاااروشهاااای پیشاااین ،حيا ا ر در فيااااهای فاااروش

آمده است و نشان میدهد هر کاال مجم عهای از تعاداد

بینالمللی.

فراوانی ویژگای م تلاط اسات کاه ایان ویژگایهاا در

متغیرهای مرب ب به اثر :ویژگیهای کالبادی و اراناه
و ارتفااار  ،م ا اد

اثاار شااام ابعاااد اثاار (ط ا ل و عاار
استفادهشده در خلن اثر.

ترکیب با یکدیگر ،بر م ل بیت مصرب کننده تأثیرگذار
است (چین. 2003 ،
ایاان امکااان وجاا د دارد کااه کاالهااا را براسااا

متغیرهای مرب ب باه گاالری نماایشدهناده اثار :ناام
گالری و سابقه گالری.

ویژگی های دیادنی و انادازه گرفتنای آنهاا تقسایمبنادی
کردک پس ممکن است برداری از ویژگی هاای آن کااال
را بهشاک ) (Z=(Z1, Z2, …., Znتعریاط کارد کاه Zi

روش پژوهش

مقدار ویژگی iام را در کااال نشاان مایدهاد .بساتههاای

روش قیمتتتگتتذاری دوگانتته يتتا هتتدانی

م تلط و متفاوت از ترکیب این ویژگیهاا باا یکادیگر

()HPM

کاالهای متفاوتی را به خریدار پیشنهاد می کند .بهشاک

34

کاااال

خااا  ،تااابع )… P(z)=P(Z1,Z2,نشاااندهنااده قیماات

روش قیماتگاذاری هاادانی

از قیمات یا

برای ارزشگذاری ویژگی های آن کاال استفاده میکند

حاص از برخ رد عر ه و تقا اای کااالی  Zدر باازار

که در باازار باهشاک رسامی معاملاه نمایشا د .مفها م

این کاالستPzi .هاا مجم عاه ای از قیماتهاای امنی

اقتصادی این واژه به معنای م ل بیت یا ر ایت ناشای از
مصاارب کاالهااا و خاادمات اساات (چااین 35 . 2003 ،در
پژوهش های اخیر از روش هدانی

برای بررسی ع اما

است (رزن. 1974 ،

37

رزن نشان داده است چگ نه ممکن است با این الگا
قیمت پیشنهادی هر مصربکنناده را بارای خص صایات

مؤثر بر قیمت و چگ نگی ارزشگاذاری آثاار تجسامی

کیفی یکسان به دست آورد که این قیمت پیشانهادی در

در گالریها و حراجی ها استفاده شده اسات .ایان روش

حالت تعاادل ،باا قیمات واقعای ایان خص صایات برابار

ارتباااب میااان قیماات مشاااهدهشااده کاالهااای

خ اهد ب د .رزن مسان مربا ب باه بارآورد ایان الگا را

م تلط و تعدادی از ویژگی ها و صفات مارتبر باا ایان

بااا روش اسااتاندارد از برخاا رد ت ابااع عر ااه و تقا ااا

کاالهای ت لیدشده پایه ریزی شده است .این الگا بیاان

بررسی کرد .بنابراین با این الگ قیمتی که برای هریا

براسااا

م ل بیت حاص از

از ویژگایهااای کااال  ziمشاااهده شااده اسات بااه دساات

می کند ممکن است کاال را براسا

،

مااایآیاااد .قیماااتهاااایی همچا ا ن قیمااات پیشااانهادی

قیمت های منی ویژگی های کاالست .باه تعبیار دیگار

مصرب کننده و قیمتی که ت لیدکننده حا ر است باا آن

این قیمت ها میزان اهمیت ویژگیهای م ج د در کاالها

کاالی خ د را بفروشد .فرم خ ی ت ابع پیشانهادی آنهاا

ویژگی های آن قیمت گذاری کارد .ارایب هادانی

را نشان میدهد (باتیس

. 2007 ،

36

34. Hedonic Pricing Method
)35. (Chin & Chau, 2003
)36. (Butisc & Netusil, 2007

بهشک زیر است:

37. (Rosen, Hedonic Prices And Implicit
Markets:Product Differentiation In Pure Competition,
)1974

77

بررسی ع ام مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادلهشده در  10گالری منت ب شهرتهران

(әp/әzj=wij= β0+β 1z i+β2xi+β3D0i+e ij 1
(әp/әzj=wij= β0+β 1z i+β2xi+β3D0i+e ij 2

جامعه آماری پژوهش آثار مبادلهشده در گاالریهاا
ب دند .همچنین نم ناه م العاهشاده ایان پاژوهش شاام

 zi әp/әzijقیمت نهایی برای ویژگی

آثاااار حجااام و تابل هاااای نقاشااای مبادلاااهشاااده در

هزینه مصرب کننده برای دیگر کاالها بهجاز کااالی

نمایشاگاههااای برگزارشاده در ایاان گاالریهااا در 5ماااه

Xi= z

مت الی از بهمن 1393تا پایان خرداد 1394است.

ویژگی هایی از تقا اکننده که بار قیمات پیشانهادی
مؤثراست= D01
پیشنهاد نهایی مصارب کنناده iام بارای خص صایتj
ام=Wij

مش صات ت لیدکننده که بر قیمت درخ استی ماؤثر
است= Soi
قیمت پیشنهادی ت لیدکنندهiام برای ویژگیjام= Gij

محدوده ح زه پژوهش پیش رو شام 10گاالری در
ساا ش شاااهر تهاااران اسااات .در حاااال حا ااار حااادود
150گالری در تهران فعالیت میکنند که بیشترِ آنها آثاار
دانشج یی را نماایش مایدهناد و از نظار قادمت ،زماان
فعالیاات در طا ل یا

محدود است10 .گالری انت ابشده در این پژوهش هم
در س ش بازار اولیاه و هام در سا ش هامجا اران خا د،
ی

جمعآوری دادهها و نمونهگیری

سااال و دامنااه و حجاام مبااادالت

یا چند ویژگی شاخص دارندک بهط ریکه در بیشترِ

روزهای سال ،به غیر از 10تا 20روز در تابستان ،فعالیات

جمعآوری داده های ایان پاژوهش باه روش تلفیقای

می کنند و قادمت و تاری چاه فعالیات بیشاتری دارناد و

صا ا رت گرفتاااه اسااات .باااا اساااتفاده از مصااااحبه باااا

درنهایاات ،بااهلحاااد دامنااه مشااتریان و فعالیاات و حجاام

گالریداران ،واس ه ها ،ع ام فاروش و مادیران هناری

مبادالت از سایر گالری های م ج د بسیار گساتردهترناد

گالری ها اط عات کلای و دیادگاههاای ایان افاراد کاه

و در س ش بینالمللی هم فعالیت میکنند.

به ن عی همه در بازار هنر ایران نقش فعال بازی میکنناد

باا هاادب اینکاه وسااعت پاژوهش درخا ر کنتاارل و

جمع آوری شدک همچنین با مشاهده میدانی و حيا ر در

ارزیااابی باشااد ،حاادومرز م

ا ر پااژوهش بااه فااروش

نمایشگاه های برپاشده و بررسی واکنش بازدیدکنندگان

داخا نمایشااگاههااای برگزارشااده ت ساار گااالریهااای

به قیمت های م ج د و صحبت با خریاداران کاه در باین

مدنظر در دوره زمانی تعیینشده محدود شده است.

38

آنها مجم عهداران حرفه ای نیاز وجا د داشاتند ،بازتااب

داده های این پژوهش شام  308اثر نقاشی و  72اثار

ع ام مادنظر در خریاد آنهاا بررسای شاده اسات (بعاد

حجم مبادلهشاده در دوره زماانی 5مااه متا الی از بهمان

کیفاای  .درنهایاات اط عااات نمااایش و فااروش آثااار

 1393تا پایان خرداد  1394در  10گالری منت ب استک

مبادلهشده در گالریهاا ،باا مشاارکت و تمایا شا ص

بنابراین دادههاای باهدسات آماده در دو دساته دادههاای

گااالریدار یااا ماادیر مجم عااه از آرشاای گااالریهااا
جماااعآوری شاااده و م اااابن باااا لیسااات قیمااات آثاااار

 .38در گالریها قاعده بر ایان اسات کاه فاروش آثاار اراناهشاده در نمایشاگاههاا باه دوره

مبادله شده ،اسناد و مدارک م ج د تجزیهوتحلیا شاده

زمانی نمایش محدود نمیش د و درصا رتیکاه در طا ل مادت نماایش آثااری فروختاه

است (بعد کمّی .

نشا د ،گاالری یاا گاالریدار خا د را ملازم ماایداناد کاه بارای باه فاروش رسااندن آثااار
باقیماناده اقادامات الزم را انجاام دهاد کاه ایان مراحا زماان محادودی نادارد و عما
فاروش بااه ت افاان هنرمنااد و گااالریدار بسااتگی پیاادا ماایکنااد .در غیاار ایاان ت افاان آثااار
ارانهشده در گالری ی

یا چند ماه بعد به هنرمند ع دت داده میش د.

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1ت الی  ،2سال 1396

78

نقاشی و داده های حجم تفکی

شاده اسات و هرکادام

از آنها بهص رت جداگانه بررسی و برآورد میش ند.

برای م رحشادن مق عای از زماان ،باهصا رت تاابعی از
مش صات نااهمگن واقعای معادلاه شاده اسات .از دهاه
 1950تاکن ن کاربردهای بیشاماری بارای ایان الگ هاا

روشهای تجزيهوتحلیل آماری

ارانه شده است.

تحلی رگرسی نی ،روش آماری برای بررسای راب اه
این روش ،راب ه بین متغیرهاای

بین متغیرهاست .براسا

روش قیمااتگااذاری هاادانی

براسااا

معااام ت

واقعی و انت اب است .متاداولتارین کااربرد ایان روش

مؤثر بر متغیر وابسته بررسی مایشا ند .در ایان پاژوهش

در معام ت ام ک است .در م العات هادانی

باارای بررساای تأثیرگااذاری متغیرهااا باار قیماات آثااار

میش د قیمت منعکسکننده تمای به پرداخت است .باه

مبادلهشده (نقاشای و حجام در گاالریهاای تهاران ،از

مایشا د تفااوتهاا در

روش رگرسی ن هدانی
تکنیا

هادانی

استفاده شده است.

قیمت بهعلت اخت ب در ویژگایهاسات .بارایناساا ،

39

را ن ساتینباار کا رت در ساال

 1949م رح کارد .الگا ی قیمات هادانی

بیان دیگار در ایان روش فار

فار

را در ساال

 1971گااااریلیچس  40گسااااترش داد و در سااااال 1974

قیمت نشاندهندۀ بیشترین پ لی اسات کاه ماردم تمایا
دارنااد باارای کیفیاات ،میاازان خاصاای از امکانااات و...
ب ردازند.

روزن  41این الگ را گسترش بیشتری داد .از زمان انتشاار

در پژوهش های اخیر مرب ب باه حراجایهاای هنار و

بارای تحلیا بسایاری از

بااازار هناار ،بااهویااژه بااازار هنرهااای تجساامی ،از روش

مقاله روزن ،تکنیا

هادانی

جنبه های بازار مسکن در غرب ازجمله مالیاتها ،قیمات

قیمت گذاری هدانی

کاالهاا و تسااهی ت عما می ،تبعایي نااژادی و کیفیاات

ویژگی های مستق مرب ب به آثار سنجیده مایشا د کاه

مسکن سازی استفاده شده اساتک اماا دامناه کااربرد ایان

گمان می رود در قیمت تأثیرگذار باشاند .بناباه نا ر اثار،

در م العااات اقتصااادی دیگاار هن ا ز گسااترش

ویژگی های کالبدی اثر از قبی ابعاد ،م اد استفادهشاده،

تکنی ا

چندانی نیافته است.
پس از روزن ،فاریمن  42هادانی

استفاده شده اسات .بارایناساا

سااال خلاان اثاار ،تعااداد فااروش مجاادد اثاار و همچنااین
را خ صاه کارد و

دوباره فاریمن ( 1985و در ایان اواخار پالمک نیسات

43

جنبه های غیرکالبدی مرب ب به هنرمناد اثار مادنظر قارار
می گیردک مانند نام هنرمند ،سابقه فعالیات هنرمناد ،ساابقه

( 1991آن را خ صااه کردنااد .روش قیمااتگاااذاری

فروش آثار دیگر هنرمند و . ...در م اقعی ارانهدهندۀ اثار

اص ا لااذتگرایاای ،باارای ارزیااابی

به باازار هنار ،یعنای گاالریدار یاا مجم عاهدار و تعاداد

کاالها و خدمات غیربازاری تا ش مای کناد .کاالهاا و

فروش مجدد ی

اثر که بر قیمت تأثیرگذار ب دهاند نیاز

خاادماتی کااه وجاا د آنهااا بااهطاا ر مسااتقیم باار برخاای

در نظر گرفته مایشا د .هماه ایان ع اما را باهصا رت

تاأثیر مایگاذارد .الگ هااای

داده های کمّی در رگرسی ن میسنجند و نتای مدنظر را

هاادانی

براسااا

قیماتهاای باازاری خاا
هدانی

شک خ صهشدۀ الگ هاای آمااری اسات کاه
39. Court
40. Griliches
41. Rosen
42. Freeman
43 .Palmquest

از آن به دست میآورند.
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ابزارهای تجزيهوتحلیل

اسااتX ،هااا متغیرهااای تأثیرگااذار در الگاا را نشااان

در ایاان پااژوهش بااهمنظاا ر ت مااین تااابع قیماات
هدانی
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میدهند و  eiمتغیر خ ای تصادفی تابع مدنظر است.

 ،به روش مرس م از بستههای نرمافازاری Excel

و  Stataاستفااده میش د.

فرم کلی تابع استفادشده در این پژوهش تاابع خ ای
زیر است:
(4
Pi=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C4X4+C5X5+…+ei

تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش
باارای بررساای صااحتوسااقم فر اایههااای هاار ن ا ر
پژوهش ،تجزیه وتحلی دادهها اهمیات خاصای دارد .در
این ب ش تجزیه وتحلی مرب ب به ت مین اقتصادسانجی
الگ آورده میشا د .هماان ط رکاه بیاان شاد دادههاای
بهدست آماده در دو دساته دادههاای نقاشای و دادههاای
شده است و هرکدام از آنهاا باهصا رت

حجم ،تفکی

جداگاناااه بررسااای و بااارآورد مااایشااا ند .بناااابراین
تجزیهوتحلی دادهها شام دو ب ش است:
ب ااش اول بااه بررساای میاازان معناااداری متغیرهااای
تأثیرگذار بر قیمت آثار نقاشای مربا ب اساتک همچناین
میزان تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر قیمات آثاار نقاشای
را برآورد میکند.
ب ش دوم میزان معنااداری متغیرهاای تأثیرگاذار بار
قیمت آثاار حجام را بررسای مای کنادک همچناین میازان
تأثیرگااذاری متغیرهااای مااؤثر باار قیماات آثااار حجاام را
ارزیابی میکند.

Xهااا متغیرهااای تأثیرگااذار باار قیماات آثارنااد .در ایاان
پژوهش دو الگ ی خ ی ،ی
ی

الگ برای آثار نقاشای و

الگ برای آثار حجم استفاده شده است.

تصريح مدل برآوردشده برای آثار نقاشی
معادله رگرسی ن استفادهشده در قسمت آثاار نقاشای باه
این شک است:
Price=C0+C1experience+C2exhibition+C3galleryetemad+C 4
galleryjorjani
+C5galleryshirin+C6galleryatbin+C7gallerydastanbase
ment
gallerysyhon
+C8
+C9galleryhoma+C10galleryelahe+C11met
odromantic
metodpostmodern
+C12
+C13metodabstract+C14metodca
lligraphy
metodrealism
+C 15
+C16metodminiator+C17mediumoil+
(C18mediumsynthetic+C19mediumothers+C20size +e i 5

کااه متغیرهااای آن در جاادول 1ت

اایش داده شااده

است.
هنگااام اسااتفاده از رگرساای ن خ اای درص ا رتیکااه
متغیرهای سنجیده شاده متغیرهاای مجاازی باشاند ،بارای
رسیدن به نتای صحیش بایاد تعاداد متغیرهاای واردشاده

تصريح الگو
در این پژوهش به منظا ر سانجش و بارآورد ع اما
تأثیرگااذار باار قیماات آثااار تجساامی ،از روش هاادانی
استفاده میش د .فارم کلای تاابع هادانی

باهشاک زیار

است:
(3

که در آن  Piقیمت اثر تجسمی C0 ،عر

از مبادم و

Yi=β0+β1X1+β 2X2+β3X3+…+e i

کااه در آن  Yiنشاااندهنااده متغیاار وابسااته در الگاا
برآورد شاده اسات β 0 ،عار

از مبادم م تصاات تاابع

در رگرسی ن برای هری

از ویژگیهای سانجیدهشاده،

یکی کمتر از تعداد کا متغیرهاای پاژوهش باشاد و در
نتیجهگیری ریب بهدست آمده برمبنای متغیاری تفسایر
ش د که خار از رگرسی ن قارار دارد .در ایان پاژوهش
باارای بررساای رگرساای نی آثااار تجساامی (نقاشاای  ،از
متغیرهای مجازی مرب ب به گالری ها متغیر گاالری آن و
از متغیرهای مرب ب به م اد و مصالش متغیار آکریلیا
از متغیرهای مرب ب به سب

اثار تغیار ساب

فیگ راتیا

و

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1ت الی  ،2سال 1396
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وارد رگرساای ن نشااده اساات .بات جااه بااه ت

اایحات

دادهشده در جدول 3نتای ت مین الگ ی آثار نقاشای و
س ش معنیداری هری

از متغیرها آورده شده است.

+C7galleryatbin +C8gallerymoon
+C9ironwerironcopperbronzegoldaddit +C10mediumsynthetic +C11e
dition
(+C12size +e i 6

باارای بررساای رگرساای ن آثااار تجساامی (حجاام از
متغیرهاای مجااازی مربا ب بااه گااالریهااا متغیاار گااالری

تصريح الگوی برآوردشده برای آثار حجم
معادله رگرسی ن استفاده شده در قسمت آثاار حجام
عبارت است از:
Price=C0+C1experience+C2exhibition+C3galleryann+
C4galleryetemad +C5galleryjorjani+C6galleryshirin

شایرین و از متغیرهاای مربا ب باه ما اد و مصاالش متغیاار
م اد غیرفلزی همچا ن شیشاه ،چا ب ،سارامی

 ،آجار

و ...وارد رگرسی ن نشده است.

جدول - 1متغیرهای بررسی شده در الگوی رگرسیونی آثار تجسمی (نقاشی)
توضیح
اسم متغیر
متغیر درونزا (وابسته استک یعنی متغیری که باید برازش کنیم که همان قیمت آثار نقاشی مبادلهشدهاست.
Price
عر از مبدم رگرسی ن.
C
متغیر نشاندهنده سابقه فعالیت هنرمند برحسب سال.
Experience
تعداد نمایشگاههای برگزارشده ت سر هنرمند (اعم از نمایشگاههای داخلی و بینالمللی .
Exhibition
متغیر مرب ب به اسم گالری(گالری جرجانی .
Galleryjorjani
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری شیرین .
Galleryshirin
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری آتبین .
Galleryatbin
 Gallerydastanbasementمتغیر مرب ب به اسم گالری (گالری زیرزمین دستان .
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری سیح ن .
Gallerysyhon
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری هما .
Galleryhoma
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری الهه .
Galleryelahe
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری اعتماد .
Galleryetemad
متغیر م اد و مصالش رنگروغن.
Mediumoil
متغیر م اد و مصالش ترکیب م اد.
Mediumsynthetic
متغیر م اد دیگر.
Mediumother
متغیر سب رنالیسم.
Metodrealism
متغیر سب مینیات ر مدرن.
Metodminiator
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری سیح ن .
Gallerysyhon
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری هما .
Galleryhoma
متغیر سب نقاشیخر.
Metodcalligraphy
متغیر سب آبستره.
Metodabstract
متغیر سب پستمدرن.
Metodpostmodern
متغیر سب رمانتی .
Metodromantic
متغیر سایز اثر.
Size
متغیر خ ای تصادفی(جمله اخ ل یا پسماند .
ei
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جدول - 2متغیرهای بررسی شده در الگوی رگرسیونی آثار تجسمی (حجم)
توضیح

اسم متغیر
Price

متغیر درون زا (وابسته استک یعنی متغیری که می خ اهیم برازش کنیم که همان قیمت آثار حجم
مبادله شده است.

C
Experience

عر

از مبدم رگرسی ن.

متغیر نشاندهنده سابقه فعالیت برحسب سال.

Exhibition

تعداد نمایشگاههای برگزارشده ت سر هنرمند (اعم از نمایشگاههای داخلی و بینالمللی .

Galleryann

متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری آن .

Galleryetemad

متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری اعتماد .

Galleryjorjani

متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری جرجانی .

Galleryatbin
Gallerymoon
Iron-werironCopperbronzegoldaddit
Medium synthetic
Edition
Size

متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری آتبین .
متغیر مرب ب به اسم گالری (گالری ماه .
متغیر مرب ب به م اد و مصالش استفادهشده در خلن اثر (فلز .
متغیر مرب ب به م اد و مصالش استفادهشده در خلن اثر (ترکیب م اد .
متغیر مرب ب به تعداد م ج د از اثر.
متغیر اندازه اثر.
یافتههای پژوهش

نتايج حاصل از برآورد الگو برای آثار نقاشی
جدول - 3نتايج تخمین الگو (متغیر های تأثیرگذار بر قیمت آثار نقاشی)
نتايج تخمین مدل آثار نقاشی
آماره t

معناداری

C

3/352822

0/26

---

Experience

24/28328

65/1

**

Exhibition

6/174675

6/46

***

galleryetemad
galleryjorjani
galleryshirin
Galleryatbin
Gallerydastann
Basement
gallerysyhon
galleryhoma
galleryelahe
metodromantic
Metod
postmodern

-2827185
-4362775
-5939189
-5199962

-2/27
-2/72
-4/19
-3/72

**
***
***
***

-3846103

-2/35

***

-1466772
-5440124
-6092901
453551/8

-0/97
-4/18
-4/00
0/31

--***
***
---

2585776

86/2

***

2426278

08/3

***

متغیر

metodabstract

ریب اثر

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1ت الی  ،2سال 1396
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metodcalligraphy

1/988148

63/0

---

metodrealism

3/769053

77/0

---

metodminiator

4138044

09/2

**

Mediumoil

2826293

47/3

***

mediumsynthetic

2960653

73/4

***

mediumothers

3/967643

03/1

---

Size

250/199

14/14

***

2

کل مدل رگرسیونی

R = 0/76

*** :معنادار با اطمینان بیش از 99درصد ** .معنادار با اطمینان بیش از 95درصد :* .معنادار با اطمینان بیش از 90درصد :---
نداشتن معناداری

بنابااه نتااای بااهدسااتآمااده  R2 = 0/76اساات کااه

گفتنی است از بین گالری های پاژوهششاده ،متغیار

نشان دهندۀ این امار اسات کاه الگا ی ت ماینزدهشاده،

گالری «آن» در حکم متغیر مبناای مقایساه از رگرسای ن

اایشدهنگاای مناساابی دارد و 76درصااد از

حذب شده است .در ادامه ،ریب تأثیر سایر گالریهاا

قاادرت ت

تغییرات متغیر وابسته را الگ  ،متغیرهای ت
نظر گرفته شدهاند ،ت
براسا

یحی کاه در

یش دادهاند.

در مقایسه با این گالری تفسیر میش د.
متغیار مربا ب بااه گاالری جرجااانی ،شایرین ،آتبااین،

نتای گزارششده در جدول ،3از ساه دساته

زیرزمین دستان ،الهه و هما در س ش اطمیناان 99درصاد

متغیری که در راب اه باا ع اما ماؤثر بار قیمات در نظار

و گااالری اعتماااد در س ا ش اطمینااان 95درصااد منفاای و

گرفتهشده است:

معنادارنااد و متغیاار مرب ا ب بااه گااالری ساایح ن معنااادار

 -از بین متغیرهای مرب ب به هنرمند:

نیست.

متغیر نمایشاگاه هاای برگزارشاده ت سار هنرمناد در

منفاای و معنااادارب دن ااریب متغیرهااای مرب ا ب بااه

س ش اطمینان 99درصد و متغیر تجربه هنرمناد در سا ش

گالری های جرجانی ،شایرین ،آتباین ،زیارزمین دساتان،

اطمینان 95درصد مثبت و معنادارند.

الهااه ،همااا و اعتماااد یعناای آثااار فااروشرفتااه در ایاان

مثباااات و معنااااادارب دن ااااریب متغیاااار تعااااداد

گالری ها در مقایسه باا آثاار فاروشرفتاه در گاالری آن

نمایشگاه های برگزارشده ت سر هنرمند بیاانکننادۀ ایان

به ط ر مت سار قیمات کمتاری داشاته اناد .معناادارنب دن

است که باا افازایش تعاداد نمایشاگاه هاای برگزارشاده

ریب گالری سیح ن به این معناسات کاه قیمات آثاار

ت سر هنرمند ،قیمت آثار او افزایش مییابد.
مثباات و معنااادارب دن ااریب متغیاار تجربااه هنرمنااد

مبادله شده در این گالری باا قیمات آثاار مبادلاهشاده در
گالری آن تفاوت معناداری دارد.

بیاانکنناادۀ ایاان اساات کااه بااا افاازایش هاار سااال تجربااه
هنرمند ،قیمت آثار او افزایش مییابد.
 -از بین متغیرهای مرب ب به گالریها:

 -از بین متغیرهای مرب ب به ویژگیهای اثر سب

و

م اد و مصالش استفادهشده در ساخت:
از بین متغیرهای مرب ب به ویژگیهای ساب
سااب

متغیار،

فیگ راتیاا در حکاام متغیاار مبنااای مقایساااه از

بررسی ع ام مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادلهشده در  10گالری منت ب شهرتهران

رگرسای ن حااذب شاده اساات .در اداماه ،ااریب تااأثیر
سایر سب

ها در مقایسه با این سب

متغیر سب

تفسیر میش د.

سب

ترکیب م اد به این معناست که قیمت ایان آثاار باهطا ر
مت سر از قیمت آثار اکریکی

پستمدرن ،آبستره و مینیاات ر مادرن در

س ش اطمینان 99درصد مثبت و معنادارند و متغیر ساب
رمانتی
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بیشتر است .هماینطا ر

بین قیمت آثار با م اد و مصالش آکریلی

و سایر ما اد،

تفاوت معناداری وج د ندارد.
متغیر مرب ب به اندازۀ اثر در س ش اطمینان 99درصاد

 ،رنالیسم و نقاشیخر معنادار نیستند.

مثبات و معنااادارب دن ارایب متغیرهااای مربا ب بااه

مثبت و معنادار است .مثبت و معنادارب دن اریب متغیار

های پستمدرن ،آبستره و مینیات ر به این معناسات

اندازۀ اثر بیان کنندۀ این است که اندازۀ اثر بر قیمات آن

ها بهط ر مت سار

تأثیر مستقیم داردک هرچه اثار بازروتار باشاد قیمات آن

که قیمت آثار مبادلهشده در این سب

از قیمات آثااار فیگ راتیا مبادلااهشاده گاازابتاار اساات.
همین ط ر قیمت آثار رنالیسم ،نقاشیخر و رمانتیا

هنگفتتر خ اهد ب د.

باا
نتايج حاصل از برآورد الگو برای آثار حجم

قیمت آثار فیگ راتی تفاوت معناداری ندارد.
از بااین متغیرهااای مرباا ب بااه ویژگاایهااای ماا اد و

تعااداد و نااام گااالریهااای در کااان ن پااژوهش ،در

در حکام

قسمت آثار حجم با آثار نقاشای باه چناد علات تفااوت

مصالش استفادهشده ،م اد و مصالش آکریلیا

متغیر مبنای مقایسه از رگرسی ن حذب شده است.

دارناد :اول آنکاه در هماه گاالریهاای مربا ب باه آثاار

همچنین متغیر ما اد و مصاالش رناگروغان ،ما اد و

نقاشی ،آثار حجم به نمایش درنمی آیند و بعيی از آنها

مصالش ترکیب م اد در س ش اطمینان 99درصد مثبات و

به ط ر اختصاصی آثار نقاشای را نماایش مایدهنادک دوم

معنادارند و متغیر م اد و مصالش دیگر معنادار نیست.
بنااابراین مثباات و معنااادارب دن اارایب متغیرهااای
مرب ب به م اد و مصاالش رناگروغان و ما اد و مصاالش

آنکااه در دوره زمااانی م

اا ر پااژوهش ،پراکناادگی

نمایش آثار حجم بهگ نه ای ب د که پژوهنده ناگزیر شد
گالریهای متفاوت را انت اب کند.

جدول - 4نتايج تخمین الگو (متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت آثار حجم)
نتايج تخمین الگوی آثار حجم
متغیر
C
Experience
Exhibition
Galleryann
galleryetemad
galleryjorjani
Galleryatbin
Gallerymoon
Iron-weriron Copper-bronze Goldaddit
mediumsynthetic
Edition
Size

ک مدل رگرسی نی

ریب اثر

آماره t

معناداری

4/70
-577384/2
-214389
4154977
-1/34
583858/4
-1/42
-6599616
-2/79
-2/91
1319355
21/56702

6/91
-2/03
-0/85
0/66
-3/36
0/09
-2/65
-0/91
-4/99
-6/01
1/05
6.92

***
**
----***
--***
--***
***
--***

= 0/74R2

*** :معنادار با اطمینان بیش از 99درصد ** .معنادار با اطمینان بیش از 95درصد :* .معنادار با اطمینان بیش از 90درصد  :---نداشتن معناداری
-

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1ت الی  ،2سال 1396

84

بنابااه نتااای بااهدسااتآمااده  R2=0/74اساات و نشااان
میدهد الگ ی ت مینزدهشده قدرت ت

ایشدهنادگی

مناساابی دارد و74درصااد از تغییاارات متغیاار وابسااته را
الگ ی متغیرهای ت
ت

یحی که در نظار گرفتاه شادهاناد،

یش دادهاند.
براسا

نتای باهدسات آماده از جادول بااال ،از ساه

قیماات آثااار مبادلااهشااده در گااالری شاایرین تفاااوت
معناداری دارد.
 متغیرهااای مرب ا ب بااه ویژگاایهااای اثاار و م ا اد ومصالش:
از بین م اد و مصالش م

ر پژوهش ،متغیر مربا ب

به آثار غیرفلزی همچ ن چ ب ،شیشه ،سارامی

و ...در

دسته متغیری که در راب ه با ع ام مؤثر بار قیمات آثاار

الگ وارد نشده است و در قالب مبنای تفسیرها در اداماه

حجم در نظر گرفته شده است:

م لب استفاده میش ندک به این ص رت که ریب تاأثیر

 -از بین متغیرهای مرب ب به هنرمند:

سایر م اد و مصالش در مقایسه با م اد و مصالش غیرفلزی

متغیار مربا ب باه تجرباه هنرمناد باا اطمیناان باایش از

تفسیر میش د.

95درصد منفی و معناادار اسات و متغیار نمایشاگاههاای

متغیر مرب ب به م اد و مصالش فلزی و متغیار ترکیاب

برگزارشااده ت ساار هنرمنااد معنااادار نیساات .منفاای و

م اد ،در س ش اطمینان 99درصد منفی و معناادار اسات.

معنااادارب دن متغیاار مربا ب بااه تجربااه هنرمنااد باارخ ب

منفی و معنادارب دن متغیر م اد و مصالش فلازی و ما اد و

انتظار استک زیرا انتظار میرود با افزایش سابقه فعالیات،

مصالش ترکیب م اد به این معناسات :قیمات آثااری کاه

بر شهرت هنرمند افزوده ش د و این متغیر بر قیمات آثاار

در ت لید آنها از فلز یا م اد ترکیبای اساتفاده شاده اسات

او تأثیر مثبتی داشته باشد.

در مقایسه با آثار غیرفلزی بهط ر مت سر کمتر است.

 از بین متغیرهای مرب ب به گالریها:از بین گالریهای در کان ن پاژوهش ،متغیار گاالری
شیرین در حکم متغیر مبنای مقایسه از رگرسی ن حاذب
شده است .در اداماه ،اریب تاأثیر ساایر گاالریهاا در
مقایسه با این گالری تفسیر میش د.

متغیر مرب ب به تعداد ی
معنی که تعداد م ج د از یا

اثر معنادار نیستک باه ایان
اثار حجام بار قیمات آن

تأثیر معناداری ندارد.
متغیر مرب ب به اندازۀ اثر در س ش اطمینان 99درصاد
مثبت و معنادار است .مثبت و معنادارب دن اریب متغیار

متغیاار مربا ب بااه گااالری اعتماااد و آتبااین در س ا ش

اندازۀ اثر بیانکنندۀ این است که اندازۀ اثر بر قیمات اثار

اطمینان 99درصد منفی و معناادار اسات و متغیار مربا ب

تااأثیر مسااتقیم دارد .هرچااه اثاار باازروتاار باشااد م ا اد و

به گالری آن ،جرجانی و ماه معنادار نیستند.

مصالش بیشتری در آن استفاده شده و در ساخت آن کار

منفاای و معنااادارب دن ااریب متغیرهااای مرب ا ب ب اه
گالری های اعتماد و آتبین یعنی آثار فروشرفته در ایان

و زمااان بیشااتری هزینااه شااده اسااتک پااس قیماات آن
گزابتر خ اهد ب د.

گااالریهااا ،در مقایسااه بااا آثااار فااروشرفتااه در گااالری
شاایرین ،بااهطاا ر مت ساار قیماات کمتااری داشااتهانااد.

نتیجهگیری

معنادارنب دن ریب گالری آن ،جرجانی و مااه باه ایان

نتای بهدست آمده براسا

معناست که قیمات آثاار مبادلاهشاده در ایان گاالری باا

حجم بهترتیب عبارتاند از:
 -1براسا

آثاار نقاشای و بعاد آثاار

ش اهد بهدست آمده از ع ام معناادار و

مااؤثر باار قیماات آثااار نقاشاای مبادلااهشااده در محاادودۀ

85

بررسی ع ام مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادلهشده در  10گالری منت ب شهرتهران

پژوهش نتیجه میگیریم ویژگیهای هنرمناد و همچناین

ساالیقه خریااداران آثااار مرب ا ب باشااد کااه در محاادودۀ

خص صیات کالبدی اثر در قیمت نهاایی هار اثار نقاشای

پژوهش انجامگرفته قرار نمیگیرد.

نقش بسیاری ایفا میکنند .خریاداران بارای خاالن اثار و

 -5همانط رکه از نتاای برمایآیاد در قیمات آثاار

سابقه هنری او اهمیت قان اند .اگر خص صایات هنرمناد

حجم ،نام گاالری از خا د تأثیرگاذاری نشاان مایدهاد.

را معادل نام او در نظر بگیاریم ،مهام اسات کاه اثار چاه

قیمت آثار در گالری هاای شایرین ،آن ،جرجاانی و مااه

کسی خریدوفروش مایشا د .آثاار هنرمنادان باساابقه و

تفاوت چندانی با هام ندارناد و باهطا ر تقریبای در آنهاا

آنها که در ارانه اثر هناری باه باازار هنار فعالیات ماداوم

آثار در ی

محدوده قیمتی قیماتگاذاری مایشا ند و

دارنااد در ردههااای ن ساات قاارار دارد و خریااداران اثاار

به فروش می رودک اما در گالری آتبین و اعتماد قیمتهاا

هنری حا رند برای آثار آنهاا بهاای هنگفتای پرداخات

متفاوت است .ناگفته نماند از باین گاالریهاای در حاال

کنند.

فعالیت در تهران هیچکدام بهص رت ت صصی در زمیناه

 -2همچنااین اناادازۀ اثاار نقاشاای در قیماات آن تااأثیر

ارانه آثار حجم فعال نیستند.

می گذارد .هرچه آثار نقاشی بازروتار باشاد قیمات آن
نیز بیشتر است.
 -3اگر نام گالری را در جایگاه ی

 -6در نتاااای باااهدساااتآماااده ،مااا اد و مصاااالش
استفاده شده در سااخت آثاار حجام بار قیمات اثار تاأثیر

برند بشناسیم و

معنیداری دارند.

تاااأثیر آن را در مبادلاااه اثااار هناااری در نظااار بگیاااریم،

 -7از بین م اد و مصالش استفادهشده در ساخت آثار

گالری های هنری بار قیمات نقاش تأثیرگاذار دارناد .در

حجم ،م اد و مصالش غیرفلازی همچا ن چا ب ،شیشاه،

باین  10گااالری منت اب در ایاان پاژوهش گااالریهااایی

آجر ،سرامی

و ...در افازایش قیمات ایان

باسابقه سال های فعالیت متفاوت و شهرت فراوان وجا د

آثار تأثیر دارند .آثار با مصالش غیرفلزی بهطا ر مت سار

داشتند و انتظار میرفت سالهای فعالیت آنها در فاروش

بیشترین قیمت را دارند و پس ازآن آثار فلزی و ترکیاب

آثار مؤثر باشدک اما نتیجه نشان داد بااوج د تأثیرگاذاری

م اد قرار میگیرند.

گالری نمایشدهنده بر قیمت اثار ،در باازار هنار معاصار
ایااران گااالریهااا هن ا ز در جایگاااه یا

برنااد شناختاااه

نمی ش د و همچنان هنرمند و ویژگایهاای خا د اثار بار
قیمت نهایی تأثیرگذاری بیشتری دارند.
 -4باوج دآنکه در سال های اخیر تعداد گالریهاای
نمایش دهندۀ آثار تجسمی بیشتر شاده اسات و فيااهای
نمااایش آثااار وسااعت و تن ا ر گرفتااهانااد ،بایااد گفاات
خریداران بیشتر باهدنباال اثار هناری و هنرمندناد و بارای
آنها فيای ارانه دهندۀ اثر در اول یت کمتری قارار دارد.
این تناقي ممکن است به ن ر فعالیات گاالریهاا یاا باه

 ،فایبرگ

پیشنهاد
 -1پیشاانهاد مااایشاا د در فصاا ل دیگااار نماااایش
گالریها ،پژوهش دوباره تکرار ش د.
 -2درص رتی که امکان دسترسی به اط عاات ساری
زمانی وج د دارد از این داده هاا اساتفاده شا دک زیارا در
مقایسه با دادههای مق عی ،دادههای سری زمانی قادرت
ت

یشدهندگی بیشتری دارند.
 -3پیشاانهاد ماایشاا د پژوهشااگران آینااده طیااط

وسیعتری از گاالریهاا را بارای پاژوهش خا د انت ااب
کنند .این امر ع وه برآنکاه در افازایش تعاداد نم ناههاا
بااارای اساااتفاده در رگرسااای ن و نتاااای حاصا ا از آن
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