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چکیده
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مزیت نسبی ارزش افزوده صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.
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مقدمه 

که با تولید و بهره برداری  گسترۀ وسیعی از فعالیت های اقتصادی دارند  صنایع فرهنگی اشاره به 
از دانش و اطالعات و از طریق خالقیت و نوآوری به تولید محصوالت خود می پردازند1. صنایع 
و  توسعه  سازمان  عضو  کشورهای  اقتصاد  رشد  در حال  بخش های  سریع ترین  از  یکی  فرهنگی، 
فرهنگی  صنایع  متداول،  تعاریف  طبق  است3.  شده  اقتصادی)OECD(2شناخته  همکاری 
و  علمی  آموزشی،  سرگرمی های  و  اطالعات  مردم،  عموم  برای  که  است  بنگاه هایی  از  متشکل 
فرهنگی در قالب های مختلف قابل تکثیر، طراحی و تهیه می کنند4. صنایع فرهنگی خالق، نوعی 

کنند5. که می توانند تولیدات را برای ذائقه مخاطبین آماده و قابل مصرف  مبدل نظام مند هستند 
بنابراین صنایع فرهنگی با تولید نیازهای جدید، نه تنها می توانند باعث تولید مصرف کنندگان 
انباشت  موجب  می توانند  فرهنگی  مصارف  تشدید  با  بلکه  باشند  جامعه  در  جدید  فرهنگی 

که نیازمند ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است6. فرهنگی شوند، 
و  ملی  تولید  تقویت  اقتصادی،  رشد  در  آن  نقش  وجود  با  ما،  کشور  در  فرهنگی  صنایع 
موانع  آن،  دلیل  که  نشده  جدی  توجه  فرهنگی  مدیران  و  مسئوالن  توسط  کنون  تا اشتغال زایی، 
صنایع  توسعه  حقوقی  و  فرهنگی  اقتصادی،  موانع  به  می توان  است.  ایران  در  آن  توسعه  و  رشد 
کشور  کرد. اولین  موانع توسعه صنایع فرهنگی در ایران، موانع اقتصادی است. در  فرهنگی اشاره 
اقتصادی  مولد  فرهنگ بخش  و بخش  نمی  شود  نگریسته  به مثابه صنعت  فرهنگی  به صنایع  ما 
چالش  می شود.  دیده  هزینه  مرکز  منزله  به  صرفًا  بخش  این  و  نمی شود  تلقی  ثروت  تولید  نهاد  و 
کیفی صنایع فرهنگی در سطح جهان است. در واقع محصوالت  کمی و  گسترش  اقتصادی دیگر، 
کشورهای پیشرو در عرصه صنایع فرهنگی،  کشور ما وارد رقابت شدید جهانی شده اند.  فرهنگی 
عرضه،  اینترنتی،  شبکه های  ظهور  و  اقتصاد  جهانی شدن  با  همچنین  و  دارند  زیادی  امکانات 
محدودیت های  و  شده  سریع  و  آسان  جهان  سراسر  در  فرهنگی  محصوالت  به  دسترسی  و  تبادل 
کم شده است. به این ترتیب رقابت برای  زمانی و مکانی دسترسی به بازار صنایع فرهنگی بسیار 

1. Landry and Bianchini, (1995).
2. Organization for Economic Co- operation and Development
3. Hakala, (2013).
4. Brasili, (2008).
5. Howkins, (2008).
6. Cheng, (2006).
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کشور ما دشوار شده است. دسته  تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت و خدمات فرهنگی 
نرم  ماهیت  به دلیل  فرهنگی  صنایع  است.  فرهنگی  موانع  فرهنگی،  صنایع  رشد  موانع  از  دوم 
کشور  آن، عمومًا در پس زمینه صنایع سخت دیده می شود. به همین دلیل، در توسعه  اقتصادی 
فرهنگی،  صنایع  مختلف  شاخه های  همچنین  نمی شود.  داده  فرهنگی  صنایع  به  مهمی  نقش 
از  هر یک  وقتی  دیده  می شوند.  آن ها  میان  تأثیری  هیچ  بدون  و  مجزا  شاخه های  به عنوان  اغلب 
اقتصاد  و  صنعت  در  مهمی  بخش  و  می رسند  به نظر  کوچک  دیده شوند،  مستقل  شاخه ها،  این 
در  که  جدی  چالش  می شود.  محسوب  موانع  از  دسته  سومین  حقوقی،  موانع  نمی آیند.  به شمار 
پدیدآورنده، سرقت  نادیده گرفتن حق  فرهنگی،  قاچاق محصوالت  دارد،  فرهنگی وجود  صنایع 

علمی و…است. 
متغیرهای  به عنوان  که  نموده اند  تعیین  را  فرهنگی  شاخص های  اقتصاددانان  از  بسیاری 
که فعالیت های  گواه بر این است  مستقلی موجب بهبود رشد اقتصادی می شود. معیارهای بسیاری 

فرهنگی هنری سهم چشمگیری در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد1. 
فرهنگی  متغیرهای  و  فرهنگی  صنایع  به واسطه  می نماید  تأیید  که  دارد  وجود  شواهدی   
یافته  کشورهای توسعه  از فعالیت های  که  با مطالعاتی  یابیم.  اقتصادی دست  به رشد  می توانیم 
افزایش ثروت، رفاه و امکانات فعاالن  از یک سو، موجب  به دست آمده است، صنایع فرهنگی 
فرهنگی و هنری )هنرمندان( و از سویی دیگر صنایع فرهنگی موجب اشتغال در زمینه فعالیت های 

کشورها می شود2.  فرهنگی و هنری در این 
انجام  متناسبی  اقدامات  و  برده  پی  فرهنگی  صنایع  استراتژیک  اهمیت  به  که  کشورهایی 
داده اند، از نظر اقتصادی و همچنین نفوذ فرهنگی در سطح بین المللی، موقعیت ممتازی دارند 
اقتصادی  اهداف  سیاسی،  ایدئولوژیک،  از  اعم  مختلف  دالیل  به  که  کشورهایی  برعکس  و 
دوره  این  در  نکرده اند؛  حمایت  خود  فرهنگی  صنایع  از  فرهنگی،  ماهیت  حتی  یا  کوتاه مدت 
گونه پیامدهای  گرفتار هجوم محصوالت و محتواهای فرهنگی بیگانه شده اند و در معرض همه 
جدی آن مانند به خطر افتادن هویت فرهنگی یا فشار برای ایجاد مانع در برابر واردات فرهنگی 
گرفته اند و به این سبب چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی در معرض خطر قرار دارند. در  قرار 
نیز  و  فرهنگ  و  آموزش  اطالعات،  به  افراد  دسترسی  در  چشمگیری  سهم  فرهنگی  صنایع  واقع، 

1. Throsby, (2008).
2. Igor & Joseph, (1999).



متش موی  نرای تنازز تشهنهی بش رشا متقاااه ار مزشمه 235

جایگاه  ایجاد  و  ملت  یا  کشور  یک  فرهنگی  تصویر  ارائۀ  در  را  مهمی  نقش  و  دارند  اشتغالزایی 
مناسب در اقتصاد بین المللی ایفا می کنند. 

صنایع  اثرگذاری  و  ایران  در  اقتصادی  رشد  بر  فرهنگی  صنایع  اثر  دارد،  نظر  در  پژوهش  این 
کند. پژوهش در چهار بخش شکل  کانال سرمایه انسانی نیز بر رشد اقتصادی را بررسی  فرهنگی از 
یافته است. در بخش دوم ادبیات پژوهش در دو بخش نظری و پیشینه مطالعات انجام شده و 
جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران بررسی شده و بخش سوم روش پژوهش و سپس داده ها و مدل 

پژوهش بررسی شده است. در بخش آخر نیز نتیجه گیری بیان شده است.

1. ادبیات پژوهش

در این قسمت ادبیات نظری و تجربی پژوهش بررسی شده است. در ابتدا ادبیات موجود صنایع 
و  نسبی  مزیت  نظری  مبانی  ایران،  فرهنگی  وضعیت  تحلیل  سپس  اقتصادی،  رشد  و  فرهنگی 

شاخص پژوهش و در پایان این بخش نیز پیشینه پژوهش بررسی شده است.

1-1. صنایع فرهنگی و رشد اقتصادی

مکتب  نظریه پردازان  از  هورکهایمر،  کس  ما و  آدورنو  تئودور  توسط  بار  اولین  فرهنگی،  صنایع 
کتاب دیالکتیک روشنگری تحت عنوان صنعت  فرهنگ و فرهنگ توده مطرح  فرانکفورت، در 
که بعدها به صنایع فرهنگی و سرانجام در سال های آغازین دهه 1990 به صنایع خالق تبدیل  شد 
کشورها صنایع فرهنگی همان صنایع خالق نباشد. به زعم  شد؛ هرچند ممکن است در پاره ای از 
در جامعه می شود.  فرهنگی  باعث عمومی شدن محصوالت  فرهنگی  هورکهایمر، صنایع  و  آدورنو 
کارکردهای منفی؛ یعنی هم می تواند  کارکردهای مثبت داشته باشند و هم  این صنایع می توانند هم 
که با  عنوان تهاجم فرهنگی یاد می شود و  باعث تخریب  ارزش های فرهنگی و بومی جامعه شود 
فرهنگی یک  و  ارزشی  بنیان های  تقویت  باعث  که  کند  تولید  و محصوالتی   کاالها  هم می تواند 
و  اقتصادی  محاسبات  براساس  مختلف،  درصنایع  معتقدند،  هورکهایمر  و  آدورنو  شود.  جامعه 
کاالها است  کم در بازار، ارزش مبادله این  کاالهایی به صورت  انبوه تولید می شود و ارزش حا مادی 
نه ارزش ماهیت و محتوای آن ها. به همین صورت در نظام سرمایه داری به محصوالت فرهنگی نیز 
کند  کاالیی را به صورت انبوه  تولید و توزیع  که بتواند از این طریق،  به چشم صنعت نگاه می شود 
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تا به سود اقتصادی برسد. در این صورت ارزش محصوالت فرهنگی مانند محصوالت سایر صنایع 
به ارزش مبادله آن وابسته است نه به محتوا و پیام فرهنگی آن. 

خدمات  و  کاال  تولید  افزایش  با  که  است  توسعه  سیاست  قدیمی  هدف  اقتصادی،  رشد 
بنابراین  می دهد.  کاهش  را  فقر  و  افزایش  را  انسانی  رفاه  ترتیب  این  به  که  است،  ارتباط  در 
برنامه ریزی های توسعه نقش اساسی  بر رشد توسعه در  آثار و نقش عوامل مؤثر  شناسایی و تعیین 
کاماًل شفاف  کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه سازمان ملل در سال 1995 به نحوی  دارند. در 
تنیده  و توسعه در هر جامعه به طرز تفکیک ناپذیری در هم  که مفاهیم فرهنگ  بیان شده است 
اقتصاد  بر  را  اثر خاص خود  آن  کارکرد  و  ماهیت  توجه  با  فرهنگی می تواند  هر صنعت  شده اند1. 
که  فعالیت هایی  مرز  و  حد  نبودن  روشن  وجود  با  فرهنگ  اقتصادی  بررسی های  باشد.  داشته 
اندازه گیری سهم این بخش در اقتصادهای  با  توانسته اند  در حیطه فرهنگ بحث شدنی است، 
فراهم  کشورها  اقتصاد  در  فرهنگ  واقعیت  اهمیت  طرح  برای  را  مناسبی  زمینه های  توسعه یافته، 
در  گستردگی  چه  به  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  تعریف  آن که  به  باتوجه  این ترتیب  به  آورند. 
گرفته شود، مقادیر متفاوتی از سهم فعالیت ها در تولید ناخالص ملی و داخلی می توان انتظار  نظر 
کمک  هنر  و  فرهنگ  بخش  به  گون  گونا ابزار  از  استفاده  با  دولت ها  کشورها  همه  در  داشت2. 
می کنند. پرداخت بنگاه های دولتی، پیش بینی تخفیف های مالیاتی برای شاغالن یا فعالیت ها 
و  انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش  از  پشتیبانی  و  ارائه  مقررات،  تدوین  فرهنگ،  سازمان های  یا 
قانون گذاری برای حمایت از حقوق و اقتصاد فعاالن بخش فرهنگ و هنر فقط نمونه هایی از این 
از بسیاری جنبه ها، نوک پیکان رشد و  ابزارها است3. به اعتقاد صاحب نظران، صنایع فرهنگی 

کرد: توسعه در قرن بیست و یکم است. چنین اظهار نظری را می توان بر اساس مبانی زیر توجیه 

تغییر الگوهای مصرف درآمدهای واقعی در حال منجر شدن به افزایش غیر معنوی تقاضاها 	 
کاالها و خدمات فرهنگی هستند. برای 

و 	  اطالعاتی  جدید  فناوری های  توسعه  در  مهمی  محتوای  فراهم آورندگان  فرهنگی  صنایع 
ارتباطی هستند.

1. تراسبی، 2001.
2. Thompson, (2002).
3. Towse, (2000).
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تغییر 	  و  نوآوری  گردهای  فرا بنابراین،  تقویت می کنند؛  را  بیان خالق  و  تفکر  فرهنگی  صنایع 
فناورانه مهم هستند.

رشد، 	  حین  در  و  باشند  داشته  اشتغال  سطوح  بر  شدیدی،  تأثیر  می توانند  فرهنگی  صنایع 
کنند.  کمک  کار آزاد شده و به بخش های رو به افول اقتصاد  می توانند جذب 

کشورها از طریق بخش فرهنگ توانسته اند به موفقیت های اقتصادی برسند. بنابراین باتوجه  کثر  ا
فرهنگی  بین المللی  تجارت  و  صنایع  و  می شوند  اداره  فرهنگ  محوریت  با  اقتصادها  اینکه  به 

کاالها و خدمات فرهنگی هماهنگ بوده است. به طورقطع با تقاضای برای 

1-2. جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران

در ایران سهم بخش فرهنگ در تولید ناخالص داخلی در "امور تفریحی و فرهنگی"لحاظ شده 
کرد. است؛ این اطالعات را می توان را در چند بخش بررسی 

الف. سهم ارزش افزوده بخش فرهنگی

با توجه به محاسبات انجام شده سهم ارزش افزوده بخش فرهنگی در محصول ناخالص داخلی 
کشور به طور میانگین 0/018 درصد است. آمارها نشان می دهد، درصد سهم فرهنگ از ارزش افزوده 
و پیامدهای  آثار  که می تواند  افزایشی داشته  روند  یافته ولی بعد  کاهش  در سال 1391 به شدت 
مثبتی داشته باشد. باتوجه به محاسبات بیشترین سهم بخش فرهنگ از تولید ناخالص داخلی 
کمترین آن سال 91 است. نمودار )1( روند سهم ارزش افزوده بخش فرهنگ  مربوط به سال 90 و 

کل اقتصاد را نشان می دهد. به 
 

6

 
 افزوده بخش فرهنگ به کل اقتصاد. سهم ارزش1نمودار 

 هاي دولت در بخش فرهنگسهم هزینه -ب

دهد و بیانگر آن نشان میهاي تفریح، فرهنگ و مذهب را هاي دولت در بخشروند درصد هزینه 1جدول 
نشان امور اختصاص داده شده است و هاي دولت به این درصد از هزینه 20/2، تقریبا 1395ًاست که در سال 

در  خصوصیبخش  چشمگیر گذاريهاي دولت کاهش یافته و بیانگر سرمایهها هزینهطی این سال ،دهدمی
 11شود.محسوب نمیکننده این حوزه بوده و دولت تنها حمایت این حوزه

 هاي تفریح، فرهنگ و مذهبهاي دولت در بخش). روند درصد هزینه1جدول (

هاي بخش تفریح، هزینه سال
 فرهنگ و مذهب

 هاي دولتهزینه
 

هاي دولت در درصد هزینه
 بخش فرهنگ

1383 16615 653024 54/2 
1384 17071 677791 52/2 
1385 21745 712555 05/3 

1386 17988 665338 70/2 

1387 15145 666720 27/2 

1388 14142 659687 14/2 

1389 17065 638653 67/2 

1390 14721 615492 39/2 

1391 12102 586699 06/2 

1392 9685 591540 64/1 

1393 9718 616442 58/1 

1394 14189 646282 20/2 

 1397هاي ملی، بانک مرکزي ایران منتشرشده منبع: حساب

 هاي خالص غیرخوراکی یک خانوار شهري (بودجه خانوار)متوسط هزینه -ج
                                                           

(میلیارد ریال) است. 1390هاي دولت به به قیمت ثابت سال هزینه۱۱
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کل اقتصاد نمودار 1- سهم ارزش افزوده بخش فرهنگ به 
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ب. سهم هزینه های دولت در بخش فرهنگ

نشان  را  مذهب  و  فرهنگ  تفریح،  بخش های  در  دولت  هزینه های  درصد  روند   )1( جدول 
که در سال 1395، تقریبا 2/20 درصد از هزینه های دولت به این امور  می دهد و بیانگر آن است 
و  یافته  کاهش  دولت  هزینه های  سال ها  این  طی  می دهد،  نشان  و  است  شده  داده  اختصاص 
بیانگر سرمایه گذاری چشمگیر بخش خصوصی در این حوزه بوده و دولت تنها حمایت کننده این 

حوزه محسوب نمی شود.1 

جدول 1- روند درصد هزینه های دولت در بخش های تفریح، فرهنگ و مذهب

هزینه های بخش تفریح، سال
فرهنگ و مذهب

درصد هزینه های دولت در هزینه های دولت
بخش فرهنگ

1383166156530242/54

1384170716777912/52

1385217457125553/05

1386179886653382/70

1387151456667202/27

1388141426596872/14

1389170656386532/67

1390147216154922/39

1391121025866992/06

139296855915401/64

139397186164421/58

1394141896462822/20

منبع: حساب های ملی، بانک مرکزی ایران منتشرشده 1397

ج. متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی یک خانوار شهری )بودجه خانوار(

جدول )2( روند درصد بودجه خانوار در بخش های تفریح، فرهنگ و مذهب را نشان می دهد و 
کی  بیانگر آن است در سال 1395، از 218/2 میلیون ریال متوسط هزینه های خالص ساالنه غیرخورا

1. هزینه های دولت به به قیمت ثابت سال 1390 )میلیارد ریال( است.
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روند  و  ریال )3/6( درصد است  میلیون  معادل 7/9  گفته شده  موارد  هزینه  یک خانوار شهری، 
کشش درآمدی  به  توجه  با  یعنی  یافته؛  کاهش  هزینه های خانوار  این سال ها  نشان می دهد طی 

توجه خانوارها برای موارد دیگر اهمیت بیشتری نسبت به بخش فرهنگ داشته است. 

جدول 2- روند درصد بودجه خانوار در بخش های تفریح، فرهنگ و مذهب

139013911392139313941395سال

کل هزینه های خانوار 99965119711151029176739199967218185جمع 

گروهی و خدمات 431350116197696175447903تفریحات 

4/314/184/103/93/73/6درصد هزینه

کشور مرکز آمار ایران منتشرشده در سال 1397 منبع: سالنامه آماری 

کاال و خدمات فرهنگی در ایران د. وضعیت تجارت 

کاالهای وارداتی تبدیل  کشور ما رشد تقاضا برای محصوالت فرهنگی، به تقاضای  متأسفانه در 
کاالها و خدمات  شده است. البته آمار و اطالعات در این بخش بسیارکم بوده و تنها برای برخی از 
کثر موارد امکان تفکیک نیست و ارقام آنها  فرهنگی آمار تجارت خارجی در دسترس است و در ا

در بخش های دیگری وارد شده است. 

کاالها و خدمات فرهنگی جدول3- درصد سهم صادرات و واردات 

139013911392139313941395کاالها و خدمات فرهنگی

4/527/081/322/873/190/64درصد واردات

0/170/0050/0230/1250/230/17درصد صادرات

کشور مرکز آمار ایران 1395 منتشر شده در 1397 منبع: سالنامه آماری 

که این امر نشانه خوبی از نظر اقتصادی،  کاهشی داشته  کاالها و خدمات فرهنگی روند  واردات 
خدمات  و  کاالها  صادرات  کاهشی  روند  شاهد  اما  ماست.  کشور  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
همۀ  فرهنگ  حوزه  در  انقالب  از  بعد  باشد.  بزرگی  ضعف  می تواند  که  هستیم  هم  فرهنگی 
پرورش،  و  آموزش  عالی،  آموزش  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  سیما،  و  )صدا  مسئول  دستگاه های 
بوده  به درون  فرهنگی نگاهشان  و عرضه محصوالت  تولید  ارشاد اسالمی( در  و  وزارت فرهنگ 
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بخش های  اختیار  در  رایانه  به صورت  را  دولت  بودجه  از  مبلغی  تا  داشته اند  تالش  یعنی  است؛ 
هر  باشد.  داخلی  نیاز  جوابگوی  که  کنند  تهیه  را  اقالمی  آنها  تا  دهند  قرار  خصوصی  و  دولتی 
کشور  مانند  کشورهایی  نکرده اند.  عمل  موفق  هم  داخلی  نیازهای  به  پاسخگویی  در  چند 
هماهنگ  را  خود  جهانی  آهنگ  با  فرهنگی  تجارت  و  صنعت  زیرساخت های  زمینه  در  که  ما 
دارند. هدف صنایع  زمینه چالش های جدی  این  در  پیشرو  کشورهای  با  مواجه  در  نکرده اند، 
قالب های  در  فرهنگی  کاالهای  تجارت  و  ارتقا  تولید،  هماهنگ سازی،  مفهوم سازی  فرهنگی، 
نوار  و  ویدئو  تصویری،  و  صوتی  محصوالت  و  فیلم  وزنامه،  ر مجله،  کتاب،  از  اعم  مختلف 
راهبردی  اهمیت  به  که  کشورهایی  است.  محصوالت  دیگر  و  فشرده  لوح  نرم افزار،  کاست، 
صنایع فرهنگی پی برده و اقدامات مناسبی را انجام داده اند، در این دوران، از نظر اقتصادی 

و همچنین نفوذ فرهنگی در سطح بین المللی موقعیت ممتازی دارند.

کشور ایران 1-2-1. اهمیت صنایع فرهنگی برای 

اشاره  آن ها  به  زیر  که در  اهمیت دارند  از جنبه های مختلف  فرهنگی  ایران صنایع  ما  کشور  در 
می شود.

از فرهنگ خودی . 1 به جهان، دفاع  ایرانی اسالمی  اهمیت فرهنگی: شامل)صدور فرهنگ 
در مقابل تهاجم فرهنگی، حفظ تنوع فرهنگ بومی و ملی(

همبستگی . 2 پرورش  خودباوری،  افزایش  عمومی،  فرهنگ  شامل)بهبود  اجتماعی:  اهمیت 
و اتحاد(

اهمیت دفاعی )پشتوانۀ امنیت و اقتدار ملی، اهمیت هویت ملی(. 3

1-3. مبانی نظری مزیت نسبی 

اما  کرد.  اندازه گیری   1958 سال  در  پژوهشی  در  را  صادراتی  نسبی  مزیت  لیزنر1،  بار  نخستین 
باالسا2  توسط  است  بین الملل  تجارت  در  مهم  معیاری  که  شاخص  این  تکامل یافته تر  شکل 

)1965،1986( ارائه شد. درنهایت نیز والراس شکل تکامل یافته شاخص باالسا را ارائه داد. 

1. Liesner
2. Ballassa
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1-3-1. شاخص تکامل یافته باالسا 

با محدودیت  را  آنها  باالسا،  و  لیزنر  به شاخص های  اشاره  والراس ضمن  توماس   ،1991 در سال 
کشورهای پیشرفته تمرکز داشته و  کرد، این شاخص ها بیشتر بر تولید و صادرات  دانسته و اظهار 
کیدی نداشته است.  کشاورزی و خدمات تأ کمتر توسعه یافته و بر اقتصاد متکی بر  کشورهای  از 

به این ترتیب، شاخص باالسا به صورت زیر تکمیل و ارائه شد: 
RCAia = (Xia /Xi) / (Y wa/Yw)      (1)

کشور کل صادرات  کشور i، Xi: ارزش  کاالی a ) تولید یا غیر تولیدی ( در  Xi: ارزش صادرات 
a ،در آن

Yw: ارزش صادرات کاالی a در جهان؛Yw: ارزش کل صادرات جهان. بنابراین در شاخص i معرف 
a ؛i

کاالی مورد بررسی و w بیانگر جهان است. با استفاده از این شاخص  کشور مورد بررسی، a معرف 
کرد.  کاالهای تجاری محاسبه  کشورها و همۀ  می توان مزیت نسبی را برای همه 

1)SRCA( 1. شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن

یکی از ضعف های شاخص نسبی آشکار شده، نا متقارن بودن است؛ نبود مزیت نسبی یک محصول، در 
محدوده صفر تا یک، و وجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بی نهایت بیان می شود. برای رفع این 
مشکل، شکل متقارن یا نرمال شده ای از این شاخص توسط براسپلی و همکارانش )2000( به صورت 

زیر ارائه شده است. 

9

توان مزیت نسبی را بیانگر جهان است. با استفاده از این شاخص می wمعرف کاالي مورد بررسی و  aبررسی، 
 براي همه کشورها و همۀ کاالهاي تجاري محاسبه کرد. 

(SRCA)14شده متقارن شاخص مزیت نسبی آشکار.1

ل، در محدوده ی یک محصو؛ نبود مزیت نسباست متقارن بودننا شده،شاخص نسبی آشکارهاي یکی از ضعف
ل، مشکل براي رفع این مشک شود.نهایت بیان میوجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بی صفر تا یک،

 ئه شده است. صورت زیر ارا) به2000اي از این شاخص توسط براسپلی و همکارانش (شدهمتقارن یا نرمال

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ij = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij -1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij +1

)2(                                                                  

 شاخص باالنس .2-2-2

هاي متعددي در ارتباط با مزیت کردن شاخص) ضمن آزمون1987( 15شاخص باالنس فورسنتر و مواري
براي  پژوهششده در این تعیین مزیت نسبی ارائه کردند. استدالل ارائهنسبی دو شاخص تجاري را براي 

در  )EC(گیري مزیت نسبی آشکار شده به این ترتیب است؛ شرایط نسبی که شرایط اقتصادي اندازه
المللی است. این الگو بر الگوي بین CAکننده الگوي مزیت نسبی طور قطع تعیینکشورهاي مختلف به

و  TPCهایی که بر مبناي کند. شاخصمیان کشورها حکومت می TPC، تولید و مصرف المللتجارت بین
اند؛ منبعی براي آشکارکردن مزیت دیگر متغیرهاي بعد از تجارت براي تعیین مزیت نسبی استفاده شده

 صورت زیر است:ها بههاي ارتباطی بین این شاخصزنجیره هستند. RCAنسبی 

EC→CA→TPC→RCA 

یر سازند و مقادکند. مقادیر مثبت، مزیت نسبی را آشکار میختیار میا -1و  1شاخص مذکور مقادیري بین  
ست؛ یعنی دهنده تجارت درون صنعت اواقع این شاخص نشاندهد. درمنفی عدم مزیت نسبی را نشان می

العات ه به اطبا توجژوهش پدر این هایی که متعلق به یک بخش یا صنعت هستند. صادرات و واردات فرآورده
 داند. موجود بهترین شاخص مطرح شده را شاخص مزیت نسبی آشکار و قرینه می

 پیشینه پژوهش 2-3

هاي ها و با استفاده از داده) در پژوهشی با روش تحلیل پوششی داده1392طهماسبی و همکاران (شاه
واقع ها و درفرهنگی، قابلیت هر یک از استان و نیز با استفاده از منابع رسمی آمارهاي 1386-1379هايسال

د در ،دهسنجند. نتایج نشان میها را در استفاده از منابع موجود در بخش فرهنگ میکارایی نسبی استان
هاي تهران، قم و کرمان در صدر مقدار کارایی قرار دارند. همچنین بیشترین افزایش مقدار برنامه سوم، استان

                                                           
14Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA)
15Balance, Forstner & Murray, 1987

 )2(

1-3-2. شاخص باالنس 

ارتباط  آزمون کردن شاخص های متعددی در  شاخص باالنس فورسنتر و مواری2 )1987( ضمن 
ارائه شده  ل  کردند. استدال ارائه  را برای تعیین مزیت نسبی  با مزیت نسبی دو شاخص تجاری 
که  در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی آشکار شده به این ترتیب است؛ شرایط نسبی 
 CA کشورهای مختلف به طور قطع تعیین کننده الگوی مزیت نسبی شرایط اقتصادی )EC( در 
کشورها  میان   TPC مصرف  و  تولید  بین الملل،  تجارت  الگوی  بر  الگو  این  است.  بین المللی 

1. Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA)
2. Balance, Forstner & Murray, 1987
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که بر مبنای TPC و دیگر متغیرهای بعد از تجارت برای تعیین  حکومت می کند. شاخص هایی 
زنجیره های  هستند.   RCA نسبی  مزیت  آشکارکردن  برای  منبعی  شده اند؛  استفاده  نسبی  مزیت 

ارتباطی بین این شاخص ها به صورت زیر است:

9

توان مزیت نسبی را بیانگر جهان است. با استفاده از این شاخص می wمعرف کاالي مورد بررسی و  aبررسی، 
 براي همه کشورها و همۀ کاالهاي تجاري محاسبه کرد. 

(SRCA)14شده متقارن شاخص مزیت نسبی آشکار.1

ل، در محدوده ی یک محصو؛ نبود مزیت نسباست متقارن بودننا شده،شاخص نسبی آشکارهاي یکی از ضعف
ل، مشکل براي رفع این مشک شود.نهایت بیان میوجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بی صفر تا یک،

 ئه شده است. صورت زیر ارا) به2000اي از این شاخص توسط براسپلی و همکارانش (شدهمتقارن یا نرمال

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ij = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij -1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij +1

)2(                                                                  

 شاخص باالنس .2-2-2

هاي متعددي در ارتباط با مزیت کردن شاخص) ضمن آزمون1987( 15شاخص باالنس فورسنتر و مواري
براي  پژوهششده در این تعیین مزیت نسبی ارائه کردند. استدالل ارائهنسبی دو شاخص تجاري را براي 

در  )EC(گیري مزیت نسبی آشکار شده به این ترتیب است؛ شرایط نسبی که شرایط اقتصادي اندازه
المللی است. این الگو بر الگوي بین CAکننده الگوي مزیت نسبی طور قطع تعیینکشورهاي مختلف به

و  TPCهایی که بر مبناي کند. شاخصمیان کشورها حکومت می TPC، تولید و مصرف المللتجارت بین
اند؛ منبعی براي آشکارکردن مزیت دیگر متغیرهاي بعد از تجارت براي تعیین مزیت نسبی استفاده شده

 صورت زیر است:ها بههاي ارتباطی بین این شاخصزنجیره هستند. RCAنسبی 

EC→CA→TPC→RCA 

یر سازند و مقادکند. مقادیر مثبت، مزیت نسبی را آشکار میختیار میا -1و  1شاخص مذکور مقادیري بین  
ست؛ یعنی دهنده تجارت درون صنعت اواقع این شاخص نشاندهد. درمنفی عدم مزیت نسبی را نشان می

العات ه به اطبا توجژوهش پدر این هایی که متعلق به یک بخش یا صنعت هستند. صادرات و واردات فرآورده
 داند. موجود بهترین شاخص مطرح شده را شاخص مزیت نسبی آشکار و قرینه می

 پیشینه پژوهش 2-3

هاي ها و با استفاده از داده) در پژوهشی با روش تحلیل پوششی داده1392طهماسبی و همکاران (شاه
واقع ها و درفرهنگی، قابلیت هر یک از استان و نیز با استفاده از منابع رسمی آمارهاي 1386-1379هايسال

د در ،دهسنجند. نتایج نشان میها را در استفاده از منابع موجود در بخش فرهنگ میکارایی نسبی استان
هاي تهران، قم و کرمان در صدر مقدار کارایی قرار دارند. همچنین بیشترین افزایش مقدار برنامه سوم، استان

                                                           
14Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA)
15Balance, Forstner & Murray, 1987

 شاخص مذکور مقادیری بین 1 و 1- اختیار می کند. مقادیر مثبت، مزیت نسبی را آشکار می سازند 
و مقادیر منفی عدم مزیت نسبی را نشان می دهد. در واقع این شاخص نشان دهنده تجارت درون 
که متعلق به یک بخش یا صنعت هستند.  صنعت است؛ یعنی صادرات و واردات فرآورده هایی 
در این پژوهش با توجه به اطالعات موجود بهترین شاخص مطرح شده را شاخص مزیت نسبی 

آشکار و قرینه می داند. 

2. پیشینه پژوهش

از  استفاده  با  و  داده ها  پوششی  تحلیل  روش  با  پژوهشی  در   )1392( همکاران  و  شاه طهماسبی 
هر  قابلیت  فرهنگی،  آمارهای  رسمی  منابع  از  استفاده  با  نیز  و  سال های1386-1379  داده های 
کارایی نسبی استان ها را در استفاده از منابع موجود در بخش فرهنگ  یک از استان ها و در واقع 
مقدار  صدر  در  کرمان  و  قم  تهران،  استان های  سوم،  برنامه  در  می ده،د  نشان  نتایج  می سنجند. 
و  چهارمحال  آذربایجان،  با  مرتبط  کارایی  مقدار  افزایش  بیشترین  همچنین  دارند.  قرار  کارایی 
سیما  و  صدا  تولیدات  شاخص ها،  حساسیت  تحلیل  در  است.  لرستان  و  هرمزگان  بختیاری، 

کارایی را داشته است. کیفیت  حساس ترین شاخص مدل و استان سمنان بهترین 
کاالهای  مؤثر در صادرات  بررسی عوامل  به  پژوهشی  در  و همکاران )1389(  امیری  صالحی 
و  بازار  مانند  موضوعاتی  پژوهشگر  می دهد.  ارائه  مدیریتی  راهبرد  و  می پردازد  ایران  در  فرهنگی 

فرهنگ، نقش دولت در بخش هنر، صادرات را بررسی می کند. 
صالحی امیری و حسین زادگان)1386( در پژوهشی به بررسی نقش صنعت فرهنگی بر توسعه 
کتابخوانی پرداخته اند. در این پژوهش اطالعات به دست آمده از  کتاب و  کید بر  فرهنگی، با تأ
کتاب شهر تهران به روش پیمایشی تجزیه و تحلیل شده  پرسشنامه های توزیع  شده در بین ناشران 
میزان  افزایش  زمینه  در  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  استنباطی  و  توصیفی  یافته های  ارائه  با  و 
کتابخوانی، نظام اقتصادی تقریبًا نقشی ندارد، نظام اجتماعی نقش ضعیفی ایفا می کند و نظام 

مدیریتی و نظام آموزشی نقش زیادی دارند.
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بیگی )1379( در پژوهشی با عنوان »جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی« پس از ارائه 
آمار مربوط به سهم بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ایران بر اساس تعریف موجود در نظام حساب های 
کشور ضمن بیان ویژگی های اقتصادی فعالیت ها و محصوالت فرهنگی و هنری نشان می دهد  ملی 
که نظام حساب های ملی به دلیل وجود مجموعه ای از مسائل مفهومی و آماری سهم بخش فرهنگ 
کمتر از واقع برآورد می کند. وی در این پژوهش دنبال یافتن سازو کارهای  و هنر در اقتصاد ملی را 
بهبود نحوه تخصیص منابع عمومی بخش فرهنگ و هنر و تقاضای عوامل اقتصادی رونق دهنده 
تولید و مصرف فرهنگی هنری است. نتایج نیز،  دو واقعیت را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران 
کشورهای توسعه  که طبق برخی مطالعات در  اقتصادی روشن می کند: 1- بخش فرهنگ و هنر 
کشورهای در حال توسعه چون ایران پتانسیل  کرده است در  یافته سریع تر از بخش های دیگر رشد 
در  دولت  دخالت   -2 دارد.  درآمد  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  سرمایه،  جذب  برای  خوبی  نسبتًا 
باشد. داشته  توجه  نیز  اقتصادی  نظریه  داللت های  بر  که  بود  خواهد  مؤثر  شرطی  به  بخش  این 
پدرونی و شفارد1 در پژوهشی به بررسی رابطه بین هنر و تولید ناخالص داخلی سرانه پرداختند. 
هنری  و  فرهنگی  تولیدات  بین  آیا  که  بودند  موضوع  این  بررسی  دنبال  به  آن ها  پژوهش  این  در 
که دائمی است و نه زودگذر، رابطه ای وجود دارد؟ از داده های مربوط به تولید ناخالص  محلی 
داخلی سرانه و سطوح مربوط به هزینه تولیدات فرهنگی و هنری به وسیله سازمان های غیرانتفاعی 
به 384 منطقه  مربوط  استفاده شده است. همچنین اطالعات  ایاالت متحده  در مناطق شهری 
مؤسسات  به  مربوط  آمار  فقط  است.  شده  جمع آوری   2009 الی   1989 سال های  برای  شهری 
برای مناطق شهری  و اطالعات آن ها موجود است  25000 دالر  که بودجه آن ها باالی  غیرانتفاعی 
مورد نظر جمع آوری شده است. در واقع این آمار به عنوان شاخصی برای تولیدات فرهنگی و هنری 
زودگذر  و هنری  فرهنگی  تولیدات  اثرات  پژوهش نشان می دهد،  این  نتایج  استفاده شده است. 
نیست و اقتصاد محلی را دگرگون می کند و رشد مداوم تولید ناخالص داخلی را تغییر می دهد. از 
که هم تولیدات  کرد به این معنی  نتایج دیگر، می توان به رابطه دوطرفه بین هنر و اقتصاد اشاره 
فرهنگی و هنری بر تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت دارد و هم تولید ناخالص داخلی سرانه 

گذاشت. بر تولیدات فرهنگی و هنری تأثیر خواهد 
لیتائو2در پژوهشی با عنوان تأثیر جهانی شدن فرهنگی بر رشد به بررسی رابطۀ بین جهانی شدن 

1. Pedroni and Sheppard, (2013).
2. Nuno Carlos Leitao, (2012).
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روش  از  استفاده  با   2008  -1995 زمانی  دوره  در  پرتغال  کشور  برای  اقتصادی  رشد  و  فرهنگی 
رشد  با  پایه  سال  در  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  می دهد،  نشان  نتایج  است.  پرداخته  پنل دیتا 
رشد  افزایش  باعث  جهانی شدن  و  بین الملل  تجارت  همچنین  و  دارد  منفی  رابطه  اقتصادی 

اقتصادی می شوند. 
کشور آلمان در سال های 1991-1992 و  الست و وتزل1 در پژوهشی به بررسی وضعیت تئاترهای 
2005-2006 پرداختند. در این پژوهش با توجه به اهمیت عملکرد اقتصادی نهادهای غیرانتفاعی 
کید شده و نحوۀ به کارگیری  دولتی و وابستگی آنها به منابع دولتی بر اهمیت ارزیابی عملکرد آنها تأ
تئاتر   174 به  مربوط  پژوهش  این  داده های  است.  شده  بررسی  نمایشی  هنرهای  تولید  در  منابع 
نتایج این  گردآوری شده اند.  آلمان  از منابع منتشر شده انجمن نمایش  که  آلمان است  دولتی در 
کاهش استفاده از عوامل ورودی با فرض ثابت بودن ستادها در بین  پژوهش نشان می دهد، امکان 
که درباره رفتار  تئاترهای آلمان وجود دارد. به طور خاص با توجه به سیستم یارانه موجود و شبهاتی 
حداقل سازی هزینه وجود دارد، مقامات تصمیم گیر باید به ارزیابی مجدد سیستم و تمرکز بر روی 

مشوق های حداقل کردن هزینه ها بپردازند.
دینز و ماچادو2در پژوهشی به تحلیل مصرف محصوالت فرهنگی- هنری و خدمات فرهنگی 
-هنری  فرهنگی  محصوالت  مشخصه های  ارزیابی  به دنبال  پژوهش  این  پرداخته اند.  برزیل  در 
بر مصرف کننده  مثبت  اثرات  با  فعالیت  به عنوان یک  را  این هدف  است.  برزیل  در  و خدمات 

کلی در نظر می گیرد. جامعه به طور 
برونو3پژوهشی با عنوان »هنر و اقتصاد شناسی« ، در تحلیل سیاست های اقتصاد فرهنگی در 
حوزه هنر می پردازد. او در پایان نتیجه می گیرد: احساس ناامنی اقتصادی در سطح جامعه و ناامنی 
روانی موجب رکود فروش در آثار هنری می شود. بیشتر مردم با مواجه شدن با بحران های اقتصادی 
کنند. این امر نشان  که پول های نقد را باید صرف خرید چیزهای ضروری دیگر  بر این عقیده اند 
بی دغدغه  مخاطبی  و  سالم  اقتصادی  داشتن  به  منوط  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  می دهد، 
گر اقتصاد اجتماع تهی از درآمد در زمینه هنر باشد، نمی توان انتظار داشت  است. در این صورت ا

که چارچوب های هنری سالم باشد و به رشدی مناسب در سطوح بین المللی دست یابد. 

1. Last & Wetzel, (2010).
2. Diniz and Machado, (2011).
3. Brono, (2004).
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مونتمان1؛ در مؤسسه »هنر چتر بازی معاصر« در پژوهشی درباره اقتصاد هنر به نقش درآمدها و 
اشتغال زایی بخش هنر در اقتصاد مدرن امریکا می پردازد. به نظر وی بنگاه های فرهنگی و هنری 
کالن  کرده و همسو با شکوفایی اقتصاد  با اتکاء بر امنیت اقتصادی پله های ترقی و رشد را طی 
گام بر می دارند. عالوه بر عامل اقتصادی، این پژوهش بر عواملی نظیر انگیزه ها، ارزش ها و  کشور 
که در تعیین ماهیت و سرعت توسعه اقتصاد هنر و توسعه به میزان  نهادهای جامعه اشاره می نماید 

سایر عوامل اقتصادی اهمیت دارند.

3. روش پژوهش 

کشور  کتابخانه ای بوده و استان های  روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. پژوهش از نوع 
را تشکیل  ما  آماری  منتشر شده در سال 1397 حجم جامعه  براساس آخرین اطالعات داده های 
که در ادامه با استفاده از روش داده های  می دهد. از شاخص ها و الگوی خاصی استفاده می شود 

تابلویی ارزیابی می شوند. 

3-1. معرفی شاخص مزیت نسبی آشکار و کاربرد آن در تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده

بـا توجـه بـه اینکـه نظریـات مزیـت نسـبی در مباحـث مربـوط بـه تجـارت بین الملـل رشـد و توسـعه 
کـرده و مفهـوم مزیـت نسـبی نیـز عمدتـًا تحـت مـدل تجـارت هکشـر -اوهلیـن عمومیـت یافتـه  پیـدا 
گرفتـه شـوند اما نکته  اسـت؛ ایـن نظریـات و نظریـه ریـکاردو می تواننـد در تجـارت بین الملـل بـه کار 
و  منابـع  و حرکـت سـیال  فـرض سـیال بودن  به ویـژه  آنهـا  از مفروضـات  بسـیاری  کـه  اسـت  آن  مهـم 
ایـن  کاربـرد  ازایـن رو  کشـورها؛  بیـن  تـا  کشـور مصـداق می یابـد  بیـن مناطـق یـک  بیشـتر  محصـول 
امـا نکتـه مهـم،  کشـور اعتبـار بیشـتری دارد.  بـرای تجـارت بین الملـل بیـن مناطـق یـک  نظریه هـا 
تجـارت  نظریـات  بـرای  آنچـه  شـبیه  آزمونـی  انجـام  اسـت.  منطقـه ای  نسـبی  مزیـت  اندازه گیـری 
کاری مشـکل اسـت. در بسـیاری از مطالعات از  بین الملـل انجـام می گیـرد، بـرای اقتصـاد منطقه ای 
شـاخص RCA بـرای تعییـن مزیـت نسـبی منطقه ای محصوالت خاص یا یـک بخش اقتصادی یا 
تعیین جایگاه جهانی یک محصول و تغییرات آن در طول زمان اسـتفاده شـده اسـت. مطالعات 

1. Nina Montmann, (2003).
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یونیـدو1، لیـن2، براسـیلی و همـکاران3 و لـی4 نمونـه ای از ایـن مطالعات هسـتند. از آنجا که اطالعات 
کاال و خدمـات در بیـن مناطـق داخلـی وجـود نـدارد، می تـوان از ارزش افـزوده  مربـوط بـه صـادرات 
کاال و خدمات  ایجـاد شـده در بخش هـای مختلـف اقتصادی به عنوان جایگزینی بـرای صادرات 
کـرد. در ایـن پژوهـش از سـهم ارزش افـزوده فرهنگـی، به عنوان  اسـتفاده و شـاخه شـبه رقابتـی ایجـاد 
جایگزینـی بـرای صنایـع فرهنگـی )کاالهـا و خدمات فرهنگی( اسـتفاده و نقش آن در رشـد اسـتانی 
نسـبی  مزیـت  از شـاخص  نسـبی  مزیـت  اندازه گیـری  بـرای  پژوهـش  ایـن  اسـت. در  محاسـبه شـده 
آشـکار اسـتفاده می شـود. همچنین از بین انواع روش های محاسـبه این شـاخص، شـاخص تکامل 
گرفتـه شـده امـا از آنجایی کـه این شـاخص برای نشـان دادن  یافتـه باالسـا بـرای ایـن پژوهـش در نظـر 
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کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی )   :GDPp ارزش افزوده بخش فرهنگی در استان؛ :VAp
a که
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صفر تا بی نهایت را شامل می شود. 

1. Unido, (1986).
2. Lin, (1997).
3. Brasili et all, (2000).
4. Lee, (1995).
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3-2. روش اقتصاد سنجی پژوهش

ایران است.  استان های  اقتصادی  بر رشد  فرهنگی  مزیت صنایع  اثر  ارزیابی  پژوهش  این   هدف 
اثر می گذارند. بدین منظور از »رگرسیون تلفیقی  همان طورکه بیان شد، فرهنگ بر رشد اقتصادی 
پویا«1 استفاده می شود. عالوه بر اینکه در رویکرد رگرسیون تلفیقی تعداد مشاهدات افزایش یافته 
که غیرقابل مشاهده  را  اثرات خاص هر مقطع و زمان  و این خود مزیت به شمار می رود، می توان 

کنترل نمود 2. مدل پویای رشد اقتصادی به شکل زیر است؛ هستند، 
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aکه 
pVA:  ارزش افزوده بخش فرهنگی در استان؛GDPp: لید هاي اقتصادي ( توافزوده بخشکل ارزش

: cGDP)؛ افزوده بخش فرهنگی در کشور (پروکسی صنایع فرهنگی: ارزشVAcaناخالص داخلی ) در استان؛ 
معرف  Pاخص، بنابراین در این شاست؛ هاي اقتصادي ( تولید ناخالص داخلی ) کشور افزوده بخشکل ارزش

توان ن شاخص میبیانگر کشور است. با استفاده از ایcمعرف زیر بخش مورد بررسی و  aاستان مورد بررسی 
ه ابراین با توجها در زیربخش فرهنگی براي صنایع فرهنگی محاسبه کرد؛ بنمزیت نسبی را براي همه استان

عیت هر هاي کشور محاسبه  و وضافزوده بخش فرهنگی در استانبه فرمول فوق شاخص مزیت نسبی ارزش
افته باالسا، یشود. این شاخص همانند شاخص تکاملهاي کشور بررسی میستاناستان در مقایسه با سایر ا

  .شودنهایت را شامل میمقادیري از صفر تا بی

 پژوهش سنجی. روش اقتصاد 3-2

طورکه هاي ایران است. همانارزیابی اثر مزیت صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادي استان پژوهشهدف این  
استفاده  26»رگرسیون تلفیقی پویا «گذارند. بدین منظور از اقتصادي اثر میبیان شد، فرهنگ بر رشد 

شمار بر اینکه در رویکرد رگرسیون تلفیقی تعداد مشاهدات افزایش یافته و این خود مزیت بهشود. عالوهمی
 )9919 ،(تمپل توان اثرات خاص هر مقطع و زمان را که غیرقابل مشاهده هستند، کنترل نمودرود، میمی
 ؛استشکل زیر قتصادي به. مدل پویاي رشد ا27

yit − yi,t−1 = α yi,t−1 + β Ai,t−1 + γ Xit + μi + vt + εit  )6  (                 

) GMM( 28»یافتهگشتاورهاي تعمیم«از رویکرد  جمالت تصادفی هستند. εو  μ  ،vبیانگر زمان و  tکه 
ه شد. ئ) ارا1995(29نخستین بار توسط آرالنو و باورشود که براي برآورد رگرسیون تلفیقی پویا استفاده می

 نوشت؛  AR(1)یا  30»خودرگرسیونی مرتبه اول«شکل یک مدل توان بها میرمدل این  همچنین 

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼′𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                                         )7(  

1( برابر ′α)، 7در مدل ( + α(  است. جملهμ𝑖𝑖𝑖𝑖 اگر چنین اثراتی وجود . استدهنده اثرات خاص مقاطع نشان
دار خواهند بود. بدین منظور آرالنو و ) تورشγو   ′αهمچنین ( βداشته باشند، نتایج برآورد مقطعی 

) پیشنهاد کردند که براساس تفاضل 2را براي تخمین پارامترهاي مدل ( GMM ) برآوردگر1991(31باند
آرالنو و باند معتقدند  شوند.) از مدل حذف میμ𝑖𝑖𝑖𝑖ها است. در این حالت اثرات خاص مقاطع(مرتبه اول داده

مناسب است. هدف اصلی استفاده از  GMMهاي اقتصادي غالباً نوسانی هستند؛ بنابراین برآوردگر چون داده
صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادي را نمودن تورش همزمانی است تا از این طریق بتوان اثر این روش، حداقل

تلفیقی پویا دو ویژگی مهم دارد؛ نخست،  GMMه همزمانی، برآورد ئلبر این، براي کنترل مسجدا نمود. عالوه
                                                           
26.Dynamic Panel Data
27. Temple
28. Generalized Method of Moments
29. Arellano and Bover
30. Autoregressive 
31. Bond

 )4( 

تعمیم یافته«3  »گشتاورهای  رویکرد  از  هستند.  تصادفی  جمالت   v و   ε ، μ و  زمان  بیانگر   t که 
که نخستین بار توسط آرالنو و باور4ارائه  )GMM( برای برآورد رگرسیون تلفیقی پویا استفاده می شود 

شد. همچنین  این مدل را می توان به شکل یک مدل »خودرگرسیونی مرتبه اول«5 یا  نوشت؛ 
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 )7(

گر چنین  در مدل )7(، 'α برابر )α+1( است. جمله μi نشان دهنده اثرات خاص مقاطع است. ا
اثراتی وجود داشته باشند، نتایج برآورد مقطعی β ) همچنین'α و γ ( تورش دار خواهند بود. بدین 
براساس  که  کردند  پیشنهاد  پارامترهای مدل  برای تخمین  را   GMM باند6برآوردگر  و  آرالنو  منظور 
تفاضل مرتبه اول داده ها است. در این حالت اثرات خاص مقاطع)μj( از مدل حذف می شوند. 
 GMM برآوردگر  بنابراین  هستند؛  نوسانی  غالبًا  اقتصادی  داده های  چون  معتقدند  باند  و  آرالنو 
از این  تا  از این روش، حداقل نمودن تورش همزمانی است  مناسب است. هدف اصلی استفاده 
مساله  کنترل  برای  این،  عالوه بر  نمود.  جدا  را  اقتصادی  رشد  بر  فرهنگی  صنایع  اثر  بتوان  طریق 
تلفیقی پویا دو ویژگی مهم دارد؛ نخست، این تخمین می تواند خطای   GMM برآورد  همزمانی، 
پویا حتی  تلفیقی   GMM نماید؛ دوم،   کنترل  اندازه گیری را در مقایسه با رگرسیون های مقطعی 

1. Dynamic Panel Data
2. Temple, (199)
3. Generalized Method of Moments
4. Arellano and Bover, (1995).
5. Autoregressive, (1991).
6. Bond
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 ،]E(A_it u_is )≠0[
 
گر شاخص صنایع فرهنگی )و سایر متغیرهای توضیحی( درون زا باشند ا

باز هم یک برآوردگر سازگار خواهد بود. سازگاری تخمین زننده های GMM به معتبر بودن ابزارها 
آزمون  باور )1995(  و  آرالنو  نبود همبستگی سریالی جمالت اخالل بستگی دارد. بدین منظور  و 
»سارگان«1 را برای معتبربودن ابزارها و بلوندل2 و باند )1998( آزمون های )1(AR و )AR)2 را برای 
آزمون ها  صفر  فرضیه  کردند.  ارائه  خطا  جمالت  دوم  و  نخست  مرتبه  سریالی  همبستگی  بررسی 
دال بر معتبربودن ابزارها و نبود همبستگی سریالی خواهد بود. در واقع آماره سارگان را می توان برای 
هنگامی که  اما  برد.  به کار  می کنند،  استفاده  ابزاری  متغیر  از  که  مقطعی  و  زمانی  سری  مدل های 
متغیرهای  »درون زایی«  آزمون  برای  آماره  این  از  می توان  می شود،  استفاده  تلفیقی  داده های  از 

کرد3و4.           توضیحی استفاده 

3-3. داده های پژوهش و مدل سازی

با  به تفکیک محاسبه شود.  باید شاخص فرهنگی استان ها  ابتدا  برآورد مدل  برای  گفتنی است 
توجه به اطالعات مربوط به سهم ارزش افزوده بخش فرهنگی در تولید نا خالص داخلی استان های 
ارزش افزوده صنایع  الگوهای معرفی شده در بخش های قبلی، شاخص های مزیت نسبی  و  کشور 
پژوهش  یافته های  و  محاسبات  به  توجه  با  است.  شده  محاسبه  کشور  استان های  در  فرهنگی 
نسبی  مزیت  بیشترین  بختیاری  و  چهارمحال  استان   1395-  1379 سال  از  گفت:  می توان 
کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه  آشکار )RCA( ارزش افزوده در بین استان های 
سمنان،  زنجان،  و بختیاری،  چهارمحال  تهران،  استان های   )RCA( محاسبه شده  شاخص  به 
کهکیلویه و بویراحمد، لرستان،  کرمانشاه، و  کرمان،  کردستان،  سیستان و بلوچستان، فارس، قم، 
گفتنی است، به دلیل تمرکز و بزرگ تر  مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد مزیت نسبی دارند. 
کشاورزی، خدمات در  بودن سهم ارزش افزوده بخش های غیر فرهنگی مرتبط با صنعت، معدن، 
کمتر  استان هایی مانند تهران، اصفهان و تبریز؛ نقش ارزش افزوده بخش فرهنگی در این استان ها 
 )5( شماره  جدول  در   ،1395-1391 سال های  به  توجه  با  مزیت  بیشترین  است.  آمده  به دست 
استان های  به ترتیب  نشان می دهد،  نظر  مورد  میانگین شاخص  داده شده است. محاسبه  نشان 

1. Sargan
2. .Blundell
3. Bharagava, (1975)

کنید به آرالنو و باور)1995( و آرالنو و باند )1991( 4. برای مطالعه بیشتر رجوع 
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کهکیلویه و بویراحمد با  چهارمحال و بختیاری با میانگین شاخص 14/29، زنجان با 13/04، و 
کرمانشاه با 12/07، مرکزی با 12/05، لرستان با 11/90، همدان با 11/51، هرمزگان با 11/40،   ،12/10

یزد با 11/09 و سیستان و بلوچستان با 10/16 بیشترین مقدار شاخص مزیت را دارند. 

SRCA و RCA جدول 5- استان ها و

RCASRCAاستان های برتر

14/290/87چهارمحال و بختیاری1

13/040/86زنجان2

12/100/85کهکیلویه و بویراحمد3

12/070/85کرمانشاه4

12/050/85مرکزی5

11/900/84لرستان6

11/510/84همدان7

11/400/84هرمزگان8

11/090/83یزد9

10/720/83سمنان10

10/160/82سیستان و بلوچستان11

منبع: یافته های پژوهش 

ترتیب  به ترتیب  که  می دارد  بیان   ،)SRCA(متقارن آشکار  نسبی  مزیت  شاخص  همچنین 
کهکیلویه  و   ،0/86 با  زنجان   ،0/87 شاخص  میانگین  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان های 
 ،0/84 با  همدان   ،0/84 با  لرستان   ،0/85 با  مرکزی   ،0/85 با  کرمانشاه   ،0/85 با  بویراحمد  و 
مقدار  بیشترین   0/82 با  بلوچستان  و  سیستان   ،0/83 با  سمنان  و   0/83 با  یزد   ،0/84 با  هرمزگان 
که در جدول شماره )5( نشان داده شده است. بازهم سهم ارزش افزوده  شاخص مزیت را دارند؛ 
مانند  استان هایی  در  خدمات  کشاورزی،  معدن،  صنعت،  بر  متکی  غیر فرهنگی  بخش های 
کمتر  استان ها  این  در  فرهنگی  بخش  ارزش افزوده  نقش  آذربایجان غربی  و  خراسان  و  اصفهان 
در  شد،  محاسبه  کشور  استان های  برای  فرهنگی  شاخص  آنکه  از  پس  است.  آمده  به دست 
اندک  سال ها  اینکه  به  باتوجه  شد.  خواهد  پرداخته  آن  نتایج  بیان  و  مدل  تصریح  به  ادامه 
پژوهش  نهایی  تصریح مدل  است.  نشده  بررسی  در مدل  استفاده شده  متغیرهای  مانایی  است، 
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پژوهش  این  در  همچنین  است.  شده  انجام  نمونه1  اساس  بر  ساده سازی  روش  از  استفاده  با 
جایگزین  مدل های  در  نیز  اقتصادی  رشد  بر  مؤثر  متغیرهای  سایر  نتایج؛  از  اطمینان  برای 
استفاده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. مدل تصریح شده پژوهش به صورت ذیل است:

15

 87/0 29/14 چهارمحال و بختیاري 1

 86/0 04/13 زنجان 2
 85/0 10/12 کهکیلویه و بویراحمد 3
 85/0 07/12 کرمانشاه 4
 85/0 05/12 مرکزي 5
 84/0 90/11 لرستان 6
 84/0 51/11 همدان 7
 84/0 40/11 هرمزگان 8
 83/0 09/11 یزد 9
 83/0 72/10 سمنان 10
 82/0 16/10 سیستان و بلوچستان 11

 پژوهش هاي منبع: یافته

هـاي ترتیـب اسـتانترتیـب دارد کـه بـه، بیـان مـی)SRCA(همچنین شاخص مزیت نسبی آشـکار متقـارن
، کرمانشاه با 85/0، و کهکیلویه و بویراحمد با 86/0، زنجان با 87/0چهارمحال و بختیاري با میانگین شاخص 

، 83/0بـا سمنان و  83/0، یزد با 84/0، هرمزگان با 84/0، همدان با 84/0، لرستان با 85/0، مرکزي با 85/0
نشان داده شده  5بیشترین مقدار شاخص مزیت را دارند؛ که در جدول شماره  82/0سیستان و بلوچستان با 
فرهنگی متکی بر صنعت، معدن، کشاورزي، خـدمات در اسـتانهاي غیرافزوده بخشاست. بازهم سهم ارزش

ها کمتـر بـهفرهنگی در این استانافزوده بخش غربی نقش ارزشهایی مانند اصفهان و خراسان و آذربایجان
در ادامه به تصریح مدل و  شد،هاي کشور محاسبه پس از آنکه شاخص فرهنگی براي استان دست آمده است.

شده در مدل مانایی متغیرهاي استفاده ،ها اندك استباتوجه به اینکه سالبیان نتایج آن پرداخته خواهد شد. 
انجـام شـده  36سازي بـر اسـاس نمونـهبا استفاده از روش ساده پژوهشاست. تصریح مدل نهایی  بررسی نشده

ثر بر رشد اقتصـادي نیـز در مـدلؤسایر متغیرهاي م ؛نتایجاطمینان از  ايرب پژوهشاست. همچنین در این 
 صورت ذیل است:بهپژوهش هاي جایگزین استفاده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. مدل تصریح شده 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽𝛽𝛽4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽6𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

عبارتند از: پژوهش  دل است و متغیرهاي مستقلمتغیر وابسته م ،در معادله فوق رشد اقتصادي بدون نفت
دهد. فرهنگ و سرمایه انسانی را نشان می 37نیروي کار، سرمایه، شاخص فرهنگ و متغیري که اثر تعاملی

بر اثر مستقیم، رود فرهنگ عالوهاین متغیر به این استدالل وارد مدل شده است که انتظار می گفتنی است،
شده به روش د. مدل تصریحشوتواند سبب افزایش در تولید و رشد اقتصادي می از طریق سرمایه انسانی نیز

شده است. نشان داده 6برآورد شده است. نتایج برآورد مدل در جدول  )GMM( 38یافتهگشتاورهاي تعمیم

 پژوهشنتایج برآورد ضرایب مدل  ).6(جدول 
                                                           
36Simpling by Sampling
37Interaction effect
38Generalized Method of Moment

متغیرهای مستقل پژوهش  و  وابسته مدل است  متغیر  اقتصادی بدون نفت،  در معادله فوق رشد 
که اثر تعاملی2 فرهنگ و سرمایه انسانی  کار، سرمایه، شاخص فرهنگ و متغیری  عبارتند از: نیروی 
که انتظار می رود  گفتنی است، این متغیر به این استدالل وارد مدل شده است  را نشان می دهد. 
رشد  و  تولید  در  افزایش  سبب  می تواند  نیز  انسانی  سرمایه  طریق  از  مستقیم،  اثر  عالوه بر  فرهنگ 
گشتاورهای تعمیم یافتهGMM( 3( برآورد شده است.  اقتصادی شود. مدل تصریح شده به روش 

نتایج برآورد مدل در جدول )6( نشان داده شده است.

جدول 6- نتایج برآورد ضرایب مدل پژوهش

احتمالآماره tضریبنام متغیر

0/0472/330/029لگاریتم سرمایه

2/340/028-0/0174-توان دوم لگاریتم سرمایه

کار 0/05732/550/018لگاریتم نیروی 

کار 2/560/017-0/0208-توان دوم لگاریتم نیروی 

0/001573/920/001شاخص فرهنگی

0/00044/930/000اثر تعاملی شاخص فرهنگی و سرمایه انسانی

0/069150/330/741وقفه ی رشد اقتصادی

آماره های پس از برآورد مدل

احتمالآمارهنام آزمون

Z

AR)1(-1/370/17

AR)2(0/40/688

)2(ch

1. Simpling by Sampling
2. Interaction effect
3. Generalized Method of Moment
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Sargent7/570/818

Hansen12/320/421
 منبع: یافته های پژوهش

همان طورکه قباًل نیز اشاره شد، مدل تصریح شده با استفاده از روش پیشنهادی آرالنو و باند برآورده 
شده است. برای برآورد مدل از وقفه های اول و دوم متغیرهای درون زای رشد اقتصادی و سرمایه 
گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین متغیرهای  فیزیکی به عنوان ابزار در برآورد 
کار، شاخص فرهنگی، لگاریتم رشد اقتصادی با لحاظ درآمدهای نفتی و متغیر تعاملی به  نیروی 
گرفته شده است. نتایج برآورد  کید1 در برآورد مدل تصریح شده، در نظر  عنوان ابزارهای برون زای ا
قوی4  و  سازگار3  همبستگی  و  واریانس  ناهمسانی  و  نمونه ای2  کوچک  تعدیالت  به  باتوجه  مدل 
هستند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، سرمایه فیزیکی تأثیری مثبت و معنادار با رشد اقتصادی 
که براساس مبانی نظری رشد  کرده است. این تأثیر را می توان این گونه تفسیر نمود  استان ها برقرار 
اقتصادی سرمایه به عنوان یکی از نهاده های تولیدی می تواند سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی 
شود. بنابراین انتظار می رود، با افزایش سرمایه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی افزایش یابد. نتایج 
برآورد مدل نشان می دهد، انتظار می رود با هر درصد افزایش در سرمایه فیزیکی، رشد اقتصادی به 
اندازه 0/047درصد افزایش می یابد. رابطه فوق با توجه به نتایج برآورد در سطح 5 درصد معنادار 
است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد،رابطه غیرخطی بین سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی در 
که با هر واحد افزایش در توان دوم سرمایه  استان ها وجود دارد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است 
کاهش می یابد. این امر می تواند ناشی از بازدهی نزولی در تجمیع سرمایه  فیزیکی رشد اقتصادی 
جهت  در  استان ها  محدودیت های  به  باتوجه  سرمایه  نمود،  بیان  می توان  دیگر  به عبارت  باشد. 
تولید، انباشت سرمایه تا یک حد بهینه می تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجرشود. نتایج 
اقتصادی 1/74درصد  توان دوم سرمایه رشد  در  افزایش  هر درصد  با  نشان می دهد،  برآورد مدل 
نتایج  با توجه به  نیز  کاهش می یابد. رابطه فوق در سطح 5 درصد معنادار است. نیروی انسانی 
کرده  کشور برقرار  برآورد مدل تأثیر مثبت و معنادار در سطح 5 درصد با رشد اقتصادی استان های 

1. Strictly exogenous 
2. Small- sample adjustment
3. Consistent
4. Robust 
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کار نیز همانند سرمایه به عنوان نهاده  که نیروی  است. این رابطه را می توان این گونه توجیه نمود 
تولیدی می تواند سبب افزایش تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود. نتایج تخمین مدل 
به  اقتصادی  رشد  که  داشت  انتظار  می توان  کار  نیروی  در  افزایش  درصد  هر  با  می دهد،  نشان 
کار  اندازه 5/73 درصد افزایش یابد. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد، توان دوم نیروی 
نیز همانند دیگر نهاده تولیدی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. نتایج نشان می دهد، با 
کار می توان انتظار داشت، رشد اقتصادی استان ها به اندازه  هر درصد افزایش در توان دوم نیروی 
که به دلیل اصل بازده نزولی می توان انتظار  کاهش یابد. می توان این گونه تفسیر نمود  2/08درصد 
کاهنده و منفی شود. نتایج  کار اثر این نهاده تولیدی در تولید  داشت، با افزایش مداوم در نیروی 
به  توجه  با  نیز  فرهنگی  شاخص  است.  معنادار  درصد   5 در  مذکور  رابطه  می دهد،  نشان  برآورد 
نتایج برآورد مدل اثری مثبت و معنادار در سطح 1 درصد دارد. این رابطه را می توان این گونه تفسیر 
که با افزایش شاخص فرهنگی می توان انتظار داشت، ویژگی های شخصی مانند صداقت،  نمود 
که در تولید ارزش می تواند مفید واقع شود، ارتقاء یابد و همین امر  اعتماد، انتقادپذیری و تالش 
کلری1، 2013(. همچنین باتوجه به مؤلفه هایی  سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی شود )بارو و 
فرهنگی،  افزایش شاخص  با  به کار می رود، می توان متوجه شد  فرهنگی  که در محاسبه شاخص 
زمینه تولید و خلق ارزش در اقتصاد در ابعاد فردی و اجتماعی افزایش می یابد و همین امر می تواند 
بیان  می توان  دیگر  سوی  از   .)2006 )نرس2،  شود  منجر  را  تولید  و  سرمایه  تشکیل  افزایش  سبب 
اهداف  و  انصاف  اقتصادی،  کارایی  بر  می تواند  کلیدی  شاخص  یک  به عنوان  فرهنگ  نمود، 
که با افزایش در  اقتصادی اثرگذار باشد )تراسبی3، 1977(. بر همین اساس می توان انتظار داشت 
یابد. در این پژوهش متغیر  افزایش  نیز  شاخص فرهنگی و بهبود عوامل بیان شده رشد اقتصادی 
طریق  از  و  غیرمستقیم  به صورت  اقتصادی  رشد  بر  فرهنگی  شاخص  اثر  بررسی  به منظور  دیگری 
کانال سرمایه انسانی در مدل تصریح شده است. این متغیر اثر تعاملی شاخص فرهنگی با سرمایه 
انسانی را بر رشد اقتصادی نشان می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، با هر واحد افزایش در 
که  این متغیر رشد اقتصادی به اندازه 0/0004 واحد افزایش می یابد. می توان این گونه تفسیر نمود 
بیشتری در استان ها شکل  انسانی  که سرمایه  انتظار داشت  افزایش شاخص فرهنگی می توان  با 

1. Barro and Clrealy
2. Nurse 
3. Throsoby
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که شاخص  نمود  استدالل  می توان  بنابراین  اقتصادی شود.  رشد  افزایش  امر سبب  این  و  بگیرد 
کانال مستقیم از طریق سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان ها نیز  فرهنگی عالوه بر 
اثرگذار باشد. رابطه مذکور در سطح 1 درصد معنادار است. همچنین با توجه به نتایج برآورد مدل 
AR می توان به عدم همبستگی بین پسماندهای مدل  AR و )2(  و آماره به دست آمده برای )1( 
که بیانگر  گفته شده به ترتیب برابر با 0/17و 0/688هستند  پی برد. نتایج نشان می دهد، آماره های 
نشان  نیز  هنسن  و  سارگان  آمده  به دست  احتمال  نتایج  هستند.  مدل  ابزارهای  مناسب  انتخاب 
که ابزارهای انتخاب شده از اصل برون زایی برخودار هستند. نتایج برآورد نشان می دهد،  می دهند 

احتمال آماره سارگان برابر با 0/818 و احتمال آماره هنسن برابر با 0/421 شده است. 

5. نتیجه گیری و مالحظات

فرهنگ  از  را  خود  مضامین  و  اولیه  مواد  که  است  صنایع  از  مجموعه ای  شامل  فرهنگی  صنعت 
می گیرند و هدف اقتصادی صنعت فرهنگی، تبدیل فرهنگ به یک منبع اساسی و پویای ثروت 
کارآفرینی  پایۀ  بر  شغلی  فرصت های  توسعۀ  فرهنگی،  صنعت  اجتماعی  هدف  مهم ترین  است. 
فرهنگی  فناوری های  از  خود،  مطلوب  فرآورده های  تولید  برای  فرهنگی  صنعت  است.  فرهنگی 
صنعت  این  در  نقشی  فرهنگی  غیر  فناوری های  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  می گیرد.  بهره 
می  آیند.مطالعات  شمار  به  فرهنگی  صنایع  برای  افزا،  توان  یا  مکمل  فناوری های  آن ها  ندارند. 
که شاخص فرهنگی باالتری دارد می توان انتظار داشت رشد اقتصادی  کشوری  نشان می دهد، 
نیز داشته باشند. پژوهش ها نشان دهنده سهم قابل توجه صنایع فرهنگی و مهم شدن آن  باالتری 
قراردادن صنایع  با هدف  پژوهش  این  راستا،  این  اقتصاد جهانی است. در  در تحوالت ساختار 
کنده است،  که تقریبًا در همه نواحی ایران پرا کشور  فرهنگی به عنوان یکی از پتانسیل های بومی 
آن مشخص شده  معنادار  و  مثبت  تأثیر  که  است.  پرداخته  اقتصادی  رشد  بر  آن  تأثیر  مطالعه  به 
در  ایران  استان های  تولیدی  صنایع  اقتصادی  رشد  بر  فرهنگی  صنایع  اثر  پژوهش  این  در  است. 
 )GMM( گشتاورهای تعمیم یافته اثرات ثابت و  با روش  و  تلفیقی پویا  قالب رگرسیون داده های 
در دوره 1379-1395 ارزیابی شد. نتایج تخمین نشان می دهد، شاخص فرهنگی تأثیری مثبت 
شاخص  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  نتایج  همچنین  دارد.  استان ها  اقتصادی  رشد  بر  معنادار  و 
کانال سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج همۀ آزمون های  فرهنگی از 
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سریالی  خودهمبستگی  نبود  بیانگر   AR)2( و   AR)1( یعنی  دوم  و  اول  مرتبه  خودهمبستگی 
گرفته شده معتبر بوده و  اجزاء اخالل بوده و نتایج آزمون سارگان نشان می دهد، ابزارهای در نظر 

تخمین ها دارای تورش بیش برآورد نبوده اند. 
اثربخشی  برای  بنابراین؛  است.  زیاد  کشور  استان های  میان  در  فرهنگی  صنایع  کندگی  پرا
و  شود  شناسایی  هنری  و  فرهنگی  صنایع  در  کشور  استان های  متفاوت  پتانسیل های  بیشتر، 
فرهنگی  صنایع  محوریت  با  مناطق  توسعه  و  رشد  استراتژی های  و  مالی  توسعه  برنامه های 
از  کثری  بر این حوزه، زمینه بهره برداری حدا با ایجاد قطب های فرهنگی و تمرکز  تا  انجام شود 

پتانسیل های آن فراهم آید.
استراتژی های  تدوین  در  و  فرهنگی  مستدل  و  عمیق  تحلیل  هرگونه  در  می شود،  پیشنهاد 
کاری نهادهای بین المللی است،  کنون از اولویت های دستور  که هم ا حوزه »فرهنگ و توسعه« 

به بررسی دقیق »صنایع فرهنگی« پرداخت.
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