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 چکیده
 افته،یتوسعه یبا کشورها یادیمواجه و فاصله ز یافتگنیدر اقتصادِفرهنگ با مسئله توسعه رانیا

 یمشابه خود دارد. اقتصادِفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزا یکشورها یو حت افتهیرشد

 ،یرشد کم جهیها با هم و در نت آن و روابط یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد هاینظام خرده

مقاله  نی. در اابدییتوسعه م یو مصرف کاال و خدمات فرهنگ عیتوز د،یتول ندیو تنوع در فرا یفیک

کشور اول  14 نیب یقیاقتصادِفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطب یافتگیتوسعه

آن  انگریب جیشده است. نتا یبررس رانیادر اقتصادِفرهنگ و  افتهیکشور اول رشد 14و  شرفتهیپ

 یشده است. همبستگ شتریب زنی فرهنگبوده، توسعه اقتصاد شتریاست که هرچه نظم در جامعه ب

اقتصادِفرهنگ  راتییاز تغ 4752= بوده و  r 4792نظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ  نیب

اقتصادِفرهنگ،  راتتغیی نزماهم نییست. در تباشده  نیینظم در جامعه تب لهوسی به

 رانای داد نشان وقوع احتمال بازه روش. اندرا داشته نییتوان تب نیشتریب یو فرهنگ اقتصادی هیسرما

، در 4754 فرهنگیهی، در سرما1712 اقتصادیهینرخ رشد خود را در سرما کهیدرصورت

 1114و  یالدیم 2414برساند در سال  1711به  یاسسیهیو در سرما 4724 اجتماعی هیسرما
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 طرح مسأله

در تولید ثروت با گذشت زمان نقش فرهنگ و اقتصادِفرهنگ در پیشرفت جوامع بیشتر و 

ای راهبردی گردیده است. اقتصادِفرهنگ، توسعه اقتصادی فرهنگی برنامهاقتصادی و سرمایه

فرهنگی یعنی ی سرمایهاز طریق تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی و توسعه

تواند عامل مؤثری در شکوفایی گیرد و از این طریق میهای نافع را در بر میرشد آگاهی

ها در سطح میانه و پیشرفت فرهنگهاستعدادهای انسانی در سطح خرد، رشد و ارتقا خرد

المللی و تبادالت فرهنگی فراملی جامعه و ارتقاء ضریب نفوذ فرهنگی کشورها در روابط بین

نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با در سطح کالن باشد. اقتصادِفرهنگ ایران با مسئله توسعه

یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. این امر عالوه بر آنکه عهکشورهای توس

تأثیری نظام  دهد بیانگر کم تأثیری و یا بی نیافتگی اقتصادی ما را نشان می معرف توسعه

رو شناخت چگونگی توسعه  سازی است. ازاین فرهنگی ما در عرصه جهانی و در فرایند جهانی

امل مؤثر بر آن برای رفع این پیامدهای سوء و همچنین اقتصاد فرهنگ ایران و عو

مندی از فواید توسعه اقتصاد فرهنگ در رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه فرهنگی  بهره

 تواند ضرورت دارد. ملی می

 1میلیارد دالر و  27254به گزارش یونسکو، درآمد صنایع فرهنگی در جهان حدود 

میلیون نفر از مردم جهان در این  27دهد و صاص میجهانی را به خود اخت GDPدرصد از 

باشند. بیشترین درآمد در اقتصاد فرهنگ و جمعیت شاغل در بخش مشغول به کار می

اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی است  -صنایع فرهنگی آن به ترتیب در منطقه آسیا

 آنان باشد.یافتگی اقتصاد فرهنگ  تواند بیانگر سطح توسعه (؛ که می1)جدول 
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 توسعه اقتصاد فرهنگ در مناطق مهم جهان :8جدول 

Table 1: Development of Economics of culture in important 

regions of the world 

 منطقه

 درآمد اقتصاد

  فرهنگ

 )میلیارد دالر(

درآمد سرانه 

 اقتصاد فرهنگ

 )دالر(

درآمد سرانه 

شاغلین اقتصاد 

 فرهنگ

 )دالر(

غل جمعیت شا

 )میلیون نفر(

درصد 

جمعیت 

 شاغل

اقتصاد 

 فرهنگ

 به کل

 کل
در اقتصاد 

 فرهنگ

 1.4 12.7 900 58504 177 743 اقیانوسیه -آسیا
 3.3 7.7 228 92078 956 709 اروپا

 2.3 4.7 200 131915 1070 620 آمریکای شمالی
غرب آسیا و 

 آفریقای شمالی
58 133 24167 160 2.4 1.4 

Source: Cultural times. 2015 

آمار دقیق و متقنی درباره چگونگی توسعه اقتصادِفرهنگ ایران وجود ندارد. بر اساس آخرین 

ترین های در دسترس، کشور ما در اقتصادِفرهنگ )میزان گردش مالی ایران در مهمگزارش

ه صنایع فرهنگی مانند فیلم، کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی( فاصل

یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود )مانند ترکیه( دارد. زیادی با کشورهای توسعه

نیافتگی مواجهیم. توسعه دهد ما در این زمینه با مسئله توسعهآمار و ارقام نشان می

عنوان یک حوزه فرهنگی بهاقتصادِفرهنگ و توسعه آن و یا به تعبیری توسعه صنعت صنایع 

های ترین عرصهساز و یکی از خوش آتیهبالنده، کارآفرین، فرصت و ثروت صنعت پیشرو،

ای که تأکید بر اقتصاد مقاومتی، ویژه در دورهاقتصادی در جامعه ما مغفول مانده است. به

شود، نیازمند مطالعه و کسب بنیان و حمایت از تولید و کاالی داخلی میاقتصاد دانش

 باشیم.حل برای آن می شناخت درباره آن و یافتن راه

توسعه اقتصادِفرهنگ، نظم در جامعه و یا کارآمدی رسد یکی از عوامل مهم به نظر می

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاصل از آن و عدم اختالل در نظامخرده

تواند از طریق حاکم شدن نظم بر ها باشد. اقتصادِفرهنگ میمراودات و مبادالت میان آن

ها با هم و در  های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آننظامزای خردهاج
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نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات فرهنگی 

 توسعه یابد.

های اخیر اند، یا در سالیافتهبررسی وضعیت کشورهایی که در اقتصادِفرهنگ توسعه

ها بررسیاند بیانگر وجود نظم باال و یا ارتقاء آن در این جوامع است. داشتهتوجهی  رشد قابل

ها از عوامل مهم اختالل  های اجتماعی و روابط بین آننظامدهد عدم نظم در خردهنشان می

نیافتگی های مختلف و در کل توسعهنظامنیافتگی اقتصادِفرهنگ و خردهکارکردی و توسعه

نیافتگی اقتصادِفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه موضوع این عهکشور است. مسئله توس

کشور اول رشدیافته در  14کشور اول پیشرفته و  14مقاله است که با روش تطبیقی بین 

اقتصادِفرهنگ با ایران بررسی خواهد شد؛ بنابراین تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال است: 

 تصادِفرهنگ چگونه است؟ی میان نظم در جامعه با توسعه اقرابطه

 پیشینه تحقیق

ی آن پدیده نوظهوری است که سابقه آن در حوزه تحقیقاتی موضوع اقتصادِفرهنگ و توسعه

شناسی انجام ویژه از دیدگاه جامعهرسد، بنابراین مطالعات اندکی بهایران به دو دهه نمی

نزدیک به موضوع،  وجود در این بخش به برخی مطالعات انجام شده گرفته است. بااین

 شود.پرداخته می

راهبردهای مؤثر بر تقویت »ای با عنوان ( در مطالعه2018نیا و رشیدپور )مسعودی

نظران و نفر از صاحب 24از طریق اجرای مصاحبه کیفی با « ساختار اقتصادِفرهنگ ایران

به نقاط قوت و های گوناگون اقتصادِفرهنگ، با توجه عوامل باتجربه علمی یا عملی در حوزه

گردد، پرداختند. نتایج ضعف اقتصادِفرهنگ به بررسی راهبردهایی که موجب تقویت آن می

های تدوین سیاست»باشد: مضمون اصلی شامل موارد ذیل می 12تحقیق طی استخراج 

اصالح قوانین حق مالکیت »، «وکار فرهنگیبهبود فضای کسب»، «سازیگفتمان»، «کارآمد

مند قاعده»، «مند دولت و واگذاری به بخش خصوصیمداخله قاعده»، «ییو تعهدات اجرا

ایجاد نهاد متولی »، «های دقیقهای دادهایجاد پایگاه»، «های کارشناسی شدهشدن حمایت

 . و ...« گیری بازارسازی سالم اقتصادی و شکلشریان»، «کارگیری مدیران کارآمدو به

رویکرد سیاستی در »ای با عنوان لعه( در مطا2016شیرازی و ایزدخواه )

با بررسی موضوع « سازی محصوالت جانبی انیمیشناقتصادِفرهنگ؛ موردمطالعه: تجاری

عنوان موضوع زیرمجموعه اقتصادِفرهنگی، معتقدند های انیمیشنی بهسازی شخصیت تجاری

سازی اریطور کل مورد غفلت واقع شده است که نماد عدم موفقیت آن تجکه این حوزه به
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های خارجی است. آنان نقش تولیدکنندگان انیمیشن و نهادهای محصوالت با شخصیت

هایی را در حوزه عنوان بسترساز را کلیدی دانسته و در نهایت توصیه حاکمیتی به

 دهند.گذاری به نهادهای حاکمیتی می سیاست

ی وضعیت بررس»ای با عنوان ( در مطالعه2014ناظمی اردکانی و محمد صیادی )

های اقتصادِفرهنگ در ایران؛ مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب دنیا و ارائه  مؤلفه

های کارگیری نظریه، اقتصادِفرهنگ را به«راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادِفرهنگ در کشور

اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف کاالهای فرهنگی و تخصیص بهینه منابع تعریف کرده و 

ی تطبیقی در مورد اقتصاد برخی صنایع فرهنگی نظیر نشر، سینما، هنرهای در یک بررس

ای در جهان و ایران و تجسمی و گردشگری در سطح کشورهای منتخب منطقه

های رسند که کشور ایران به لحاظ وضعیت مؤلفهوتحلیل آن به این نتیجه می تجزیه

نی، بلکه در مقایسه با کشورهای سند تنها در مقایسه با استانداردهای جها اقتصادِفرهنگ، نه

 انداز نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.چشم

بررسی جایگاه صنایع فرهنگی »( در پژوهشی با عنوان 2012سپهرنیا و همکاران )

، به بررسی جایگاه و رابطه میان «خالق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران

نفر از مدیران  154با ارتقای سرمایه فرهنگی در میان  های صنایع فرهنگی خالقشاخص

 11های فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در ارشد و کارشناسان فرهنگی در سازمان و معاونت

پردازند. نتایج این ای به پیمایش میگیری تصادفی خوشهاستان کشور از طریق نمونه

قای سرمایه فرهنگی در ایران دهد که بین صنایع فرهنگی خالق و ارتتحقیق نشان می

های صنایع فرهنگی خالق به درستی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و شاخص

 بینی نمایند.ویژه در شرایط موجود پیش توانند ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران را بهمی

اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق  2015در میان مطالعات خارجی، در سال 

المللی نویسندگان و  ( با مشارکت یونسکو و کنفدراسیون بینCultural timesعنوان ) با

 11( تهیه شده است که در با معرفی EY( و موسسه ارنست و یانگ )CISACآهنگسازان )

 5صنعت فرهنگی و خالق در جهان به بررسی وضعیت صنایع فرهنگی و اقتصاد آن در 

اقیانوسیه، آمریکای التین و آفریقا و -کانادا، اروپا، اسیا منطقه مختلف جهان ازجمله آمریکا و

 پردازند.خاورمیانه می

ای با عنوان (، استاد اقتصاد صنایع خالق در مطالعه2010خانم پروفسور روث تاوز )

به بررسی مباحث انتخاب اجتماعی و اقتصاد هنجاری، بازار کاالها و « اقتصادِفرهنگی»

پردازد. هدف وی های فرهنگی میمشیوتصادی و ارزیابی خطخدمات فرهنگی، سازمان اق
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توسعه دامنه اقتصادِفرهنگ به چیزی فراتر از صنایع خالق و مسائل قانون حق نشر و 

 های اقتصادی کاالها و خدمات فرهنگی بوده است.پرداختن به جنبه

ردهای تولید اقتصادِفرهنگی نیازمند رویک»ای با عنوان ( در مطالعه2004اندی پرات )

ازحد در  وتحلیل اقتصادِفرهنگ مصرف بیش پردازد که در تجزیهبه این موضوع می« فرهنگی

اولویت قرارگرفته و الزم است به بحث تولید فرهنگی در قالب بحث مادی کاالهای فرهنگی 

های مرتبط با آن در های تولید فرهنگی و زمینهنیز توجه شود. وی با استفاده از دیدگاه

چنین انتقاد به نظریات تصادِفرهنگ نظیر اقتصاد جدید و اقتصاد خالقیت و هماق

 پردازد.مارکسیستی در مورد مصرف فرهنگی به بررسی موضوع می

که در قالب کتاب « اقتصاد و فرهنگ»( در مطالعه خود با عنوان 2001دیوید تراسبی )

های ارزش و مصرف کاالهای منتشر شده است، به بررسی مفاهیم اقتصاد و فرهنگ و نظریه

پردازد.  فرهنگی، سرمایه فرهنگی، نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، صنایع فرهنگی و ... می

باشد که هدف وی در این اثر می 2010اثر دیگری از وی در سال « سیاست اقتصادِفرهنگی»

وتحلیل فرآیند  پر کردن خأل موجود در ادبیات سیاست فرهنگی از طریق تجزیه

 باشد.گذاری فرهنگی از منظر کالن اقتصادی می استسی

ترین کار مشابه به این تحقیق کار ناظمی اردکانی و صیادی بوده که یک نزدیک

تحقیق توصیفی است و عنوان نسبتاً مشابهی دارد، اما عالوه بر تفاوت زمان بررسی، اساساً 

ردبررسی با تحقیق حاضر و به دلیل نوع نگرش و تعاریف متفاوت از مفاهیم و کشورهای مو

نیافتگی در کل و باشد. تحقیق حاضر مدعی است اساساً توسعهنتایج آن کامالً متفاوت می

نظمی در جامعه بوده و این نیافتگی اقتصادِفرهنگ متأثر از اختالل کارکردی یا بیتوسعه

گرفته  رویکرد نو موجب شده که جنبه نظری متفاوت جدیدی برای بررسی مفاهیم در نظر

دست آید. در این و نتایج متفاوت جدیدی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است به

بینی احتمال وقوع توسعه اقتصادِفرهنگ نیز پرداخته شده است که در هیچ تحقیق به پیش

 یک از تحقیقات انجام شده وجود ندارد.

 مبانی نظری

صادِفرهنگ و نظم در جامعه است. فرض بر فرضیه اصلی این تحقیق رابطه مثبت توسعه اقت

تر خواهد بود. بدین یافتهآن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر باشد اقتصادِفرهنگ توسعه

کنیم و منظور ابتدا مفاهیم اقتصادِفرهنگ، نظم در جامعه و توسعه را تعریف و تشریح می

 پردازیم.ها می سپس به بیان رابطه آن
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 توسعه اقتصادِفرهنگ

ای از کنشگران )تولید، توزیع و مصرف کاال و الگوهای ارتباطی نسبتاً ثابت شبکه قتصادا

اقتصادی ویژه منابع کمیاب و کسب بیشترین سرمایهی منابع، بهخدمات( برای کاربرد بهینه

درسطوح مختلف، در بستری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اقلیمی 

 ی نسبتاً باثبات کنشاقتصاد الگوهای بهینه(.  & JalaliParchami ,2016:70است )

 اقتصادی و یا بالعکس است.ها با سرمایهای انواع سرمایهمبادله

های ارضا نیاز ماندگار یک واحد اجتماعی است که در طول زمان مبتنی بر شیوه فرهنگ

ر یک واحد اجتماعی، های ارضای نیازها دفرهنگ شیوهبینی شکل گرفته باشد. یک جهان

بینی برای نیل به هدف غایی حیات انسان است که متناسب با اقلیم و مبتنی بر یک جهان

مرور، اثرات  بوده و حداقل بیش از یک نسل دوام آورده باشد. پیشرفت علم و فناوری بشر به

 های فرهنگی را بیشتر نموده است.اقلیم را کمتر و شباهت

دست های مختلفی بهدو مفهوم اقتصاد و فرهنگ، ترکیباز کنار هم قرار گرفتن 

و  2فرهنگ، اقتصاد1ِآید که دارای معانی متفاوتی هستند. فرهنگ اقتصادی می

عباراتی هستند که الزم است مورد مداقه قرار گیرند. عالوه بر این، مفاهیم  1فرهنگی اقتصادِ

رود کار میدر این حوزه به دیگری مثل صنعت فرهنگ، صنایع فرهنگی و صنایع خالق نیز

 هایی با هم و با اقتصادِفرهنگ دارند.ها و نسبتها، تفاوتکه شباهت

های فرهنگی و هنری نیز عموماً اقتصادِفرهنگ با رویکردی اقتصادی تعریف و فعالیت

های اقتصادی تحلیل و تبیین آیند و با روشحساب می فرصتی برای کسب درآمد و ثروت به

ای از اقتصاد است که در آن از علم اقتصاد و  فرهنگ شاخهاقتصادِبا این رویکرد، شوند. می

ها و ابزارهای آن برای تحلیل چگونگی تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات نظریه

فرهنگ بخشی از اقتصاد است که معطوف شود. در این رویکرد اقتصادِفرهنگی استفاده می

 (.Pratt, 2009: 407هنگی است )ها و تولیدات فربه فعالیت

اقتصادِفرهنگ از یک طرف به بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید و 

توزیع، عرضه و تقاضا، مصرف، قیمت، شرایط بازار و عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه 

پردازد و از سوی دیگر، تأثیر و سهم های فرهنگی میتجهیزات و امکانات( فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Economic Culture 

2. Economics of Culture 

3. Cultural Economy-Cultural Economics 
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کند های فرهنگی را در سیستم اقتصادی یک جامعه بررسی و تعیین می لیتفعا

(Ginsburgh, 2000:61که نشان )ی مستقیم و غیرمستقیم میان اقتصاد و دهنده رابطه

 فرهنگ است.

وتحلیل مفهوم اقتصادِفرهنگ عالوه بر متغیرها و  شناسی اقتصادی در تجزیهدر جامعه

عنوان نوعی اقتصاد بهشود. نگی و اجتماعی نیز توجه میعوامل اقتصادی، به عوامل فره

های مندیهای ناب اقتصادی نیست، بلکه عالوه بر قانونمندیکنش، تنها تابع قانون

 های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم بر آن تأثیرگذارند.مندیاقتصادی، قانون

توان گفت:  ئه شد میبا توجه به تعاریفی که از اقتصاد، فرهنگ و اقتصادِفرهنگ ارا

ها، کنشگران و الگوهای ارتباطی ها، شبکهها، موقعیتفرهنگ نظام منسجمی از نقشاقتصادِ

اقتصادی از طریق تولید، توزیع و مصرف کاال و است که هم در پی کسب بیشترین سرمایه

هنگ، فراقتصادِفرهنگی کمک نماید. تواند به افزایش سرمایهخدمات فرهنگی است و هم می

ی تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات ای از کنشگران در عرصهالگوهای ارتباطی شبکه

دنبال کسب مستمر ویژه منابع کمیاب بهکارگیری بهینه منابع، بهفرهنگی است که با به

باشد. فرهنگی در سطوح مختلف و در شرایطی خاص میاقتصادی از سرمایهبیشترین سرمایه

اقتصادی از تولید، توزیع و الگوهای نسبتاً ثابت کنش برای کسب سرمایهاقتصادِفرهنگ، 

 .1مصرف کاالها و خدمات فرهنگی است

اقتصادی باشد، بلکه الزمه آن توجه تواند صرف کسب سرمایههدف اقتصادِفرهنگ نمی

(. در غیر این صورت احتمال کسب Throsby ,2014:67فرهنگی است )به تولید سرمایه

گیرند اما اساساً ماهیت غیرفرهنگی اقالمی که ظاهراً در کاالهای فرهنگی جای میثروت از 

 توانند در اقتصادِفرهنگ جای گیرد.های غیراخالقی، میدارند مانند فیلم

فرهنگ است. از یک منظر فرهنگ به مفهوم مرکزی اقتصادِ« 2صنعت فرهنگ»

ها مربوط ت مرتبط با این فعالیتهای فکری، اخالقی و هنری زندگی انسان و محصوال جنبه

« صنایع فرهنگی»یا « صنعت فرهنگ»صورت  شود. در چنین کاربردی این واژه بیشتر بهمی

پس از جنگ جهانی دوم توسط « صنعت فرهنگ». اصطالح (Ibid: 23)رود کار میبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان باشد و توسعه اقتصادِفرهنگ بهالزم به یادآوری است که چون تحقیق انجام شده تطبیقی و سطح تحلیل آن کالن می -1

گونگی کنش کنشگران عرصه اقتصادِفرهنگ )سطح خرد( کشورها ممکن صفت جامعه در نظر گرفته شده و امکان مقایسه چ

باشد، با رعایت جوانب مختلف احتیاط علمی، چگونگی و اندازه کسب سرمایه اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف کاال و نمی

 ایم.خدمات فرهنگی را معرف توسعه اقتصادِفرهنگ گرفته
2. Culture industry 
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سرگرمی در انتقاد به ساختار تولید انبوه کاالهای فرهنگی با هدف  2و هورکهایمر 1آدورنو

های بزرگ در به انحصار درآوردن تولید انبوه کاالی ها منتقد قدرت شرکت شد. آنمطرح 

های مادی حاکم بر مبادله این کاالها در بازار و فرهنگی با اهداف اقتصادی و بر اساس ارزش

صنعت فرهنگ  هاها هستند. از نظر آن توجهی به ارزش ماهیت و محتوای فرهنگی آنبی

تولید و مصرف انبوه و عمومی شدن مصرف کاال و محصوالت فرهنگی در جامعه،  منظور به

 & Adornoاست )موجب تخریب فرهنگ و تنزل سطح کاالهای فرهنگی شده

253, 2005:249, Horkheimer.) 

صنعـتی اسـت کـه بـه خلـقِ ایـده، تولیـد « 1صنعت فرهنگی»در رویکردهای جدید 

 ,Oakely & O’Connerپـردازد )هیـت فرهنگـی دارند میو توزیـع محصوالتـی کـه ما

است و شامل موسیقی، تئاتر،  1در هسته مرکزی صنعت فرهنگ، صنعت خالق (.2015:13

دستی و اشکال جدیدتر مثل هنر اجرا، کامپیوتر و رسانه  ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع

یت، مهارت و استعداد فردی ها در خالقصنایع خالق، صنایعی هستند که منشأ آنشود. می

کاالی (. Throsby ,2014:145باشند ) است و دارای توان بالقوه برای ایجاد شغل و ثروت می

فرهنگی اعضای جامعه در فرآیند مبادله فرهنگی اشیاء و خدماتی است که برای ارتقا سرمایه

یونسکو گردد. با کاالها و خدمات دیگر اعم از فرهنگی یا غیرفرهنگی معاوضه می

سازی کاالها، ها تولید، بازتولید، ارتقا، توزیع یا تجاری هایی که هدف اصلی آن فعالیت

های مربوط به فرهنگ، هنر یا میراث فرهنگی است را صنایع فرهنگی خدمات و فعالیت

صنعت فرهنگی تقسیم و شامل فیلم، کتاب،  11نامد. فعالیت فرهنگی درآمدزا به می

های دیجیتال، تلویزیون، رادیو، روزنامه و می، هنرهای نمایشی، بازیموسیقی، هنرهای تجس

 (.UIS-UNESCO ,2012:16شود )مجله، معماری و تبلیغات می

در عمل استفاده از واژه صنعت درباره فرهنگ، بر فرایندهای اقتصادی تولید )اعم از 

ه، خرید و مصرف تولید معنوی فرهنگ و تبدیل آن به کاالی مادی فرهنگی(، توزیع، عرض

های فرهنگی که این فرایند و چرخه اقتصادی را کاال و خدمات فرهنگی تأکید دارد. فعالیت

کنند، نشانه توسعه طور متعادل و متناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی طی میبه

 توانند نقش مهمی در اقتصاد و فرهنگ کشور داشته باشند.فرهنگ و می اقتصادِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theodor Adorno 
2. Max Horkheimer 
3. Cultural industry 

4. Creative industries 
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جتماعی نوعی خاص از تغییر اجتماعی است. به یک معنا توسعه تغییر توسعه و بهگشت ا

(. توسعه بیانگر حرکت Chalabi ,2010:226سازنده و تکاملی است؛ نوعی نفی اثباتی است )

های اجتماعی مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی اعضا و گروه

Todaro ,باشد )مادی و معنوی بهتر است می جامعه از حالت نامطلوب به حالتی که از نظر

(. توسعه یا پیشرفت، فرآیند ارتقاء مستمر و متعادل تولید، توزیع و مصرف انواع 2012:135

Parchami ,ها در سطوح مختلف برای نیل به هدف غایی خلقت انسان است )سرمایه

و متعادل تولید، توزیع فرهنگ فرایند ارتقاء مستمر (. بر این اساس توسعه اقتصاد2011:79ِ

 و مصرف کاال و خدمات فرهنگی در سطوح مختلف است.
های در دسترس، از برای سنجش توسعه اقتصادِفرهنگ با توجه به روش مطالعه و داده

های دیجیتال، سهم صنایع های درآمد صنایع فرهنگی فیلم، موسیقی، کتاب و بازیمعرف

ن صادرات و واردات کاالهای فرهنگی، میزان ، بودجه بخش فرهنگ، میزاGDPفرهنگی در 

 کردگان این بخش استفاده شده است.شاغلین و تحصیل

 سرمایه، نظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ

شود که در جامعه نظم به معنی تناسب هنجارها با هدف غایی پیشرفت زمانی محقق می

ی اجتماعی در سطح خرد و هاخلقت انسان و رعایت و تعهد به هنجارها در ایفای نقش

هماهنگی و همسویی نهادها در سطح کالن حاکم باشد. ازآنجاکه ارتقاء تولید، توزیع، 

ها از عناصر اصلی پیشرفت و نظم در جامعه هستند در تبیین این مصرف و مبادله سرمایه

 ها در نظم و توسعه مفاهیم الزم است به تشریح سرمایه و انواع و ابعاد آن و نقش آن

 اقتصادِفرهنگ بپردازیم.

برای تشریح نظم الزم است از هنجار شروع کنیم. هنجار، قواعد ارتباط کنشگران با 

خود، با دیگران، با محیط و با خداوند است و نقش اجتماعی هنجارهای مورد انتظار از یک 

باشد. نهاد اجتماعی نیز عامل و یا کنشگر در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش می

( مرتبط با هم برای Tavassoli ,2010:192های اجتماعی )ای از هنجارهای نقشوعهمجم

اند. کیفیت ایفای نقش متأثر از ارضای یک نیاز خاص است که در طول زمان تثبیت شده

های مکتسبه از نقش نیز تابع شده کنشگر در ایفای نقش است و سرمایه های مصرفسرمایه

باشد. الزم است مفهوم سرمایه و انواع آن و رابطه آن با کیفیت و اهمیت ایفای نقش می

 نقش و نظم و توسعه موردبررسی قرار گیرد.
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 سرمایه

های اجتماعی های اجتماعی است که با ایفای نقشسرمایه حق مالکیت انباشته در موقعیت

ها شود و کمیت و کیفیت آن تابع اهمیت و کیفیت ایفای نقش است. سرمایهبالفعل می

ناپذیرند. متأثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اشباع پذیر، بازتولید شوندهپذیر، انتقالتبدیل

کننده مراتب باشند. نافذ بر شاکله شخصیتی افراد و تنظیم توانند دارای سلسلهجوامع می

ها( است. حالل و  ها و دیگران با مالک آن کنش متقابل کنشگران )رفتار اجتماعی مالک آن

ی همسو های پذیرفته شدهها با هنجارها و ارزش ها با میزان انطباق آنحرام بودن سرمایه یا

های پیشین زمینه های مکتسبه از نقششود. سرمایهبا هدف غایی خلقت انسان تعیین می

 اند و این سازوکارِهای بیشتر ایفای نقشهای اجتماعی با انباشتگی سرمایهکسب موقعیت

های اجتماعی، های موجود در ایفای نقشهاست. استفاده بهینه ازسرمایهیهبازتولید سرما

کند. هر موقعیت اجتماعی حاوی انباشتی از های بیشتری را برای عامالن تولید میسرمایه

 است. C=ƒ(Ir+Qr)(Ec+Cc+Sc+Pc(هاست که بالفعل نمودن آن تابع رابطه انواع سرمایه

متأثر از نظام ارزشی جوامع، تابع اهمیت نقش ( Capital = Cها )میزان سرمایه

(Importance of the role = Ir( و کیفیت ایفای نقش )Quality of the role = Qr و )

 Cultural(، فرهنگی )Economic capital=Ecهای اقتصادی )مجموع سرمایه

capital=Cc( اجتماعی ،)Social capital=Scو سرمایه )( سیاسیal=PcPolitical capit )

انباشته موقعیت اجتماعی ایفای نقش است. اهمیت نقش به سطح استراتژیک بودن آن یا 

که کمیابی کنشگران  گذار بودن نقش و خطیر بودن آن ظرفیت تصمیم سازی و سیاست

آماده پذیرش نقش و تقاضای بیشتر برای کارکرد نقش )وسعت جغرافیایی و جمعیتی( را 

کیفیت ایفای نقش به معنی چگونگی عرضه کارکرد نقش  دهد بستگی دارد؛ و نشان می

های موجود کنشگران در رعایت هنجارها و است که مبتنی بر کاربرد بهینه سرمایه

 های مرتبط با نقش و پاسخگویی بهینه به نیازهاست. ارزش

های مرتبط هستند که در درون خود انباشتی از انواع ای از نقشنهادها مجموعه

ها بین نهادها ها و تبادل سرمایه ا داشته و متناسب با اهمیت و چگونگی ایفای آنها رسرمایه

شوند. تعادل کارکردی، موجب تعادل کارکردی خود و تسهیل کارکردی سایر نهادها می

ای از سرمایه خاص آن نهاد و مصرف سرمایه نهادهای دیگر است که تولید و توزیع اندازه

ارضاء نموده و نظم کارکردی را بر نهادهای جامعه حاکم و  بتواند نیازهای کنشگران را

دستیابی به اهداف جامعه را محقق نماید. نهادها زمانی تعادل و نظم کارکردی و یا توان 

های بیشتری را های خود سرمایهها در نقش پاسخگویی به نیازها را دارند که عامالن آن
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های یک نهاد بیشتر باشد، نظم سرمایه در نقشمصرف، مبادله و تولید نمایند. هرچه مبادله 

در جامعه بیشتر و هر چه نظم بیشتر باشد، سرمایه تولید شده آن نهاد و سرمایه تولیدی 

Parchami ,تر خواهد بود )نهادهای دیگر بیشتر و در نتیجه پیشرفت و توسعه محتمل

81-2011:80) 

ه انگاشتن ضرورت هماهنگی و گرایی و نادیدممکن است این دیدگاه به نوعی تقلیل

که موجود و یا ایستا متهم شود. درحالیداری از نظم سویی نهادها، پویایی نظم و یا جانبهم

سویی نهادها، ضرورت تغییر در نظم موجود و پویایی نظم، در تناسب هماهنگی و هم

های یهمندی بیشتر از سرماها شرط و هدف بهره ها نهفته و رعایت آنهنجارهای نقش

ها برای حفظ و ارتقاء طبقه  های مرتبط با آنهای اجتماعی و نقشانباشته شده در موقعیت

 و پایگاه اجتماعی کنشگران است.

هرچه کنشگران در ایفای نقش خود )رعایت هنجارهای متناسب مرتبط با نقش( 

نتیجه هم های بیشتری مصرف کنند، در تحقق اهداف نظام اجتماعی مؤثرترند و در سرمایه

دست خواهند آورد و هم توسعه و پیشرفت جامعه های جدید بیشتری بهخودشان سرمایه

 شود.محقق می

توان گفت ها، میها در ایفای نقش ها و رعایت آنبا تأکید بر تناسب هنجارها و ارزش

نظم در جامعه وضعیتی است که نهادهای اجتماعی قابلیت تولید، توزیع، مصرف و مبادله 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( مورد نیاز را هایهای )حداقل سرمایهواع سرمایهان

ها موجب تسهیل کارکردی نهادها، در  در سطوح خرد، میانه و کالن داشته و با تبادل آن

ها شده و از اختالل در آن پاسخگویی به نیازهای همسو با هدف غائی خلقت انسان

 کنند.جلوگیری می

نظام که از ی هر خردهی تولید، توزیع، مصرف و مبادله شدهشرایط سرمایه تحت این

ای خواهد بود که موجب تسهیل کارکردی خود و نهادهای متعدد تشکیل شده، به اندازه

ها جلوگیری  های جامعه شده و از اختالل در روابط متقابل خود با آندیگر خرده نظام

های تولید و مبادله شده در ارتی، میزان سرمایهعب. به(Parsons, 1951:1-9کند ) می

 باشد.های اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست معرف نظم و پیشرفت جامعه مینظام خرده

توان نظم در جامعه را به ظرفیتِ تولید، توزیع، مصرف و مبادله انواع رو میازاین

گیریم. توسعه اقتصادِفرهنگ ها تقلیل داده و آن را بستر توسعه و پیشرفت در نظر بسرمایه

شود متأثر از چگونگی نظم در جامعه و یا که در این مقاله در سطح کالن بررسی می

هاست. هرگونه اختالل در این روابط چگونگی تولید، توزیع، مصرف و مبادله انواع سرمایه
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تگی آن نیافتواند روند توسعه اقتصادِفرهنگ را مختل و جامعه را با پیامدهای توسعهمی

 مواجه نماید.

 هاابعاد نظم و انواع سرمایه

 سرمایه و نظم اقتصادی

ترین کارکرد اقتصادی و مهمها با سرمایهی بهینه انواع سرمایهاقتصاد )کنش( مبادله

اقتصادی مالکیت اموال منقول و اقتصادی است. سرمایهنظام اقتصاد، تولید سرمایه خرده

(. نظم اقتصادی وجود Bourdieu, 1986: 244باشد )میتبدیل به پول  غیرمنقول قابل

نظام اقتصاد و اجزای آن، یا تولید، توزیع و مصرف مستمر و متعادل کاال و تعادل در خرده

خدمات مورد نیاز جهت ارضای نیازهای اعضای جامعه و تأمین منابع اقتصادی سایر نهادها 

 باشد.ها تسهیل شود، می ای که کارکردهای آنگونهبه

ای ایفای گونهدیگر نظم اقتصادی وضعیتی است که کنشگران اقتصادی بهعبارتبه

نمایند که نهاد اقتصاد در روابط خود با نهادهای دیگر جامعه با اختالل کارکردی نقش می

های آن با نهادهای دیگر وجود داشته و ها و دادهمواجه نشود و نوعی تعادل در ستانده

به اهداف خود گردد. در این شرایط نهاد اقتصاد با افزایش تولید سرمایه موجب نیل جامعه 

دیگر شاهد رشد اقتصادی جامعه  عبارتی اقتصادی در سطوح خرد، میانه و کالن مواجه و به

خواهیم بود. تناسب هنجارها برای غلبه حسابگری مقتصدانه در کنش اقتصادی و حفظ 

تواند نهادهای دیگر و رشد اقتصادی حاصل از آن، میاستقالل نهاد اقتصاد و عدم تداخل در 

تر باشد احتمال تر و قویزمینه توسعه اقتصادِفرهنگ باشد و هرچه نظم اقتصادی بیش

 یابد.توسعه اقتصادِفرهنگ نیز افزایش می

های دیگر جامعه اختالل نیافته بـین بخـش اقتصـاد و بخشدر کشورهای توسعه

. عدم تأمین سرمایه و منابع مالی در (labiCha ,2010:154کارکردی وجود دارد )

های های مختلف اقتصادِفرهنگ مانند تأمین هزینه تحقیق و توسعه و نوسازی فناوری بخش

تواند مانع توسعه و مورد نیاز آن، از مشکالتی است که در رابطه اقتصاد و اقتصادِفرهنگ می

گذاری، نجارهای اقتصادی برای سرمایهها شود. در سطح کالن تناسب ه رونق متقابل آن

اقتصادی ناشی سهولت فعالیت درتولید، توزیع، مصرف و مبادله کاال و خدمات و رشد سرمایه

فرهنگی به کاال و خدمات فرهنگی و در نتیجه رونق و از آن زمینه تسهیل و تبدیل سرمایه

 شود.توسعه اقتصادِفرهنگ می
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 سرمایه و نظم اجتماعی

اجتماعی اجتماعی است. سرمایهنظام اجتماع، تولید سرمایهارکرد خردهترین کمهم

پذیر منطبق بر بینیبزرگداشت و وثوق، یا احترام و اعتمادِ حاصل از انباشت تعامالت پیش

های ها در ایفای نقش کنشگران است. تداوم و تکرار استفاده از سرمایههنجارها و ارزش

های نقش را بیشتر و کنش ان، رعایت هنجارها و ارزشهای کنشگرموجود در ایفای نقش

 افزاید.ها را می اجتماعی آنپذیرتر نموده و سرمایهبینیآنان را پیش

ها در ایفای  نظم اجتماعی وضعیتی است که در آن تناسب هنجارها و پایبندی به آن

اجتماعی در سه ای باعث تولید، توزیع، مصرف و مبادله سرمایه گونههای اجتماعی بهنقش

گردد که موجب تسهیل کارکردی نهادها گشته و از بروز سطح خرد، میانه و کالن می

ها پیشگیری کند. سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف زمانی تولید  اختالل کارکردی در آن

شود که نظم اجتماعی بر جامعه حاکم باشد و به عبارتی تولید احترام و اعتماد در می

باشد. وجود نظم اجتماعی در جامعه به معنی آن است که در نهادهای حداکثر ممکن 

گیرد که انطباق کنش ای صورت میگونههای اجتماعی کنشگران بهمختلف ایفای نقش

اجتماعی عامل پیوند اجتماعی است و کمبود بینی است. سرمایهها با هنجارها قابل پیش آن

عی و همبستگی اعضای جامعه برای مشارکت و ضعف آن موجب اختالل در روند علقه اجتما

و از جمله در عرصه اقتصادِفرهنگ )تولید یا  (Chalabi ,2010:160در توسعه کشور )

اجتماعی مانعی برای شود. کمبود سرمایهمصرف کننده کاال و خدمات فرهنگی( می

ته توانند در توسعه اقتصادِفرهنگ نقش داشهای اجتماعی است که میگیری شبکه شکل

های باشند. در سطح کالن اعتماد، انسجام و یکپارچگی اجتماعی در جامعه معرف

 ,The Sustainable Competitiveness Reportشوند )اجتماعی محسوب می سرمایه

2017:39.) 

 سرمایه و نظم فرهنگی

فرهنگی آگاهی فرهنگی است. سرمایهنظام فرهنگ، تولید سرمایهترین کارکرد خردهمهم

های کنشگران در ایفای نقش (8: 1384ش، شناخت، هنر، مهارت، تجربه( نافع )رشاد، )دان

شود. است و موجب تنظیم و ارتقاء تعامالت آنان با خود، دیگران، محیط و خداوند می

گردد. سو با هدف غایی خلقت او میفرهنگی عامل دستیابی به اهداف انسان، همسرمایه

های اجتماعی، توانایی تولید کتسبه از ایفای نقش در موقعیتفرهنگی آگاهی مفید مسرمایه

باشد، همچنین تملک، انباشت  وکاربرد، شناخت، دانش و کاالهای مرتبط با آن می
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(1986: 28, Bourdieu( و مصرف انواع کاالهای فرهنگی )2014:68, Throsby)  در تعریف

 سرمایه فرهنگی مورد توجه است.

ها در ایفای  که در آن تناسب هنجارها و پایبندی به آننظم فرهنگی وضعیتی است 

ای موجب تولید، توزیع، مصرف و مبادله سرمایه فرهنگی در گونههای اجتماعی بهنقش

ها  گردد که تسهیل کارکردی نهادها و پیشگیری از اختالل کارکردی آنسطوح مختلف می

ت که در آن تولید آگاهی نافع در را در پی داشته باشد. به عبارتی نظم فرهنگی وضعیتی اس

ها باشد. حداکثر ممکن و در هماهنگی کامل با تولید، توزیع، مصرف و مبادله سایر سرمایه

در سطح کالن میزان برخورداری یک کشور از عواملی که در رشد کمی و کیفی 

فرهنگی محسوب فرهنگی اعضای جامعه خود و دیگری نقش دارد نیز سرمایه سرمایه

د و مبنای ضریب نفوذ فرهنگی آن کشور است. وجود بیشتر این عوامل به معنی شو می

فرهنگی نقش خواهد هاست و این امر در تولید سرمایه کارگیری و استفاده بیشتر آن به

 داشت.

مندان به فرهنگ و هنر، آموزش و پژوهش و کاربرد نقصان تربیت هنرمندان و عالقه

پذیری فرهنگی اعضا و ضعف در هویت ملی از امعهها، ضعف و نقصان در ج نتایج آن

نیافتگی اقتصادِفرهنگ را در پی داشته تواند توسعهاختالالت نظام فرهنگی است که می

 باشد.

 سرمایه و نظم سیاسی 

سیاسی  سیاسی یا قدرت است. سرمایهنظام سیاسی، تولید سرمایهترین کارکرد خردهمهم

در ایفای نقش در یک از اعمال میل و اراده دیگری ممانعت توان اعمال میل و اراده خود و 

موقعیت مربوط به اداره امور جامعه است. نظم سیاسی وضعیتی است که در آن 

سیاسی در سطوح خرد، میانه و کالن به میزانی تولید شود که موجب تسهیل  سرمایه

ر اجزا جلوگیری کارکردی سایر اجزای نظام اجتماعی شده و از اختالل کارکردی در سای

های اجتماعی در نهاد سیاست گردد که هنجارهای نقشکند. این وضعیت زمانی حاصل می

ومرج گردند. در این تعریف خود و  زمان مانع استبداد و هرجای تنظیم شوند که همگونهبه

ح ها و نهادها و در سطها و سازمانتواند در سطح خرد افراد، در سطح میانه گروهدیگری می

کالن جامعه یا کشور باشد. اتخاذ رویکرد هدایت، حمایت و نظارت و باقی بودن در سطح 

تواند گری و دخالت اجرایی دولت در حوزه فرهنگ و اقتصاد میراهبردی و پرهیز از تصدی

از عوامل مهم توسعه اقتصادِفرهنگ باشد. اساساً حفاظت از رقابت و مقابله با هر نوع انحصار 
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سیاسی در سطح معیار اندازه و چگونگی دخالت در امور اقتصادی است. سرمایه ترین مناسب

سیاسی، حاکمیت قانون، کالن با پاسخگویی دولت، انتخابات عادالنه، عدم فساد، مشارکت

 اند.( بررسی شدهMethodology Report Legatum, 2018:9آزادی و سطح دموکراسی )

گی، اجتماعی و سیاسی به معنی تولید، توزیع وجود نظم در چهار بعد اقتصادی، فرهن

دهنده توسعه و وجود بستر مناسب برای پیشرفت ها و نشانو مصرف بهینه انواع سرمایه

جامعه در ابعاد مختلف ازجمله در توسعه اقتصادِفرهنگ است. مدل ذیل گویای وضعیت 

 نظم در جامعه و رابطه آن با توسعه اقتصادِفرهنگ است.

 
 ها و توسعه اقتصادِفرهنگ های آنهای اجتماعی و تولید سرمایهابط خرده نظامرو :8مدل 

Model 1: The relationship between social subsystems and the production of 

their capital and the development of Economics of culture 
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 روش تحقیق

این تحقیق )نظم در جامعه و توسعه جاکه هر دو متغیر اصلی موردبررسی در از آن

اقتصادِفرهنگ( صفت جامعه و در سطح کالن تحلیل هستند، در این مطالعه با روش تحلیل 

کمی رابطه نظم در جامعه و ابعاد آن و توسعه اقتصادِفرهنگ بررسی شده است. -تطبیقی

روه کشورهای برای باالبردن توان تبیین نظری فرضیه تحقیق، ابتدا تصمیم به انتخاب دو گ

نیافته در اقتصادِفرهنگ گرفته شد، با اقتصادِفرهنگ پیشرفته، کشورهای رشدیافته و توسعه

نیافته دارای اطالعات ها متوجه شدیم که کشورهای توسعهآوری دادهاما در مرحله جمع

بر  ی اقتصادِفرهنگ و نظم و ابعاد آن نیستند؛ بنابراین به دو گروه دیگر بسنده شد. شده ثبت

کشور اول( و  14ترین )دو گروه پیشرفتهیافتگی اقتصادِفرهنگ، های توسعهمعرف اساس

پس کشورهای با  کشور اول( کشورهای جهان تعیین شدند. )ازاین 14ترین )رشدیافته

باالترین اقتصادِفرهنگ را کشورهای پیشرفته و کشورهای با باالترین نرخ رشد در 

نامیم(. دو گروه کشورهای موردبررسی در جدول دیافته میاقتصادِفرهنگ را کشورهای رش

 اند. شده ذیل درج

 کشور پیشرفته و رشدیافته در اقتصادِفرهنگ 81 : 6جدول 

Table 2: 10 developed and grown countries in Economics of culture 

 رشدیافته پیشرفته رتبه

 کنگهنگ چین 1

 ترکیه آمریکا 2

 ندتایل انگلیس 3

 مالزی سوئیس 4

 ویتنام آلمان 5

 جنوبیکره فرانسه 6

 برزیل ایتالیا 7

 مکزیک ژاپن 8

 شیلی کانادا 9

 اندونزی هلند 10

ها از طریق مراجعه به در مورد ایران هم به دلیل نبود داده منسجم و معتبر، برخی داده

 آوری شد.اخبار مربوطه و از سوی مسئولین جمع

های منابع ریف نظری مفاهیم، بررسی متغیرها با استفاده از شاخصبا توجه به تعا

است. رابطه المللی انجام شده های بیناطالعاتی معتبر و برخی دیگر نیز با فراتحلیل داده
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المللی درباره های بیننظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ با تحلیل ثانویه آخرین داده

های با استفاده از میانگین داده -عریف آن موردتوجه بودهکه در ت-ها و استمرار نظم  آن

المللی سطح های بینذکر است که در داده اند. قابل شده طولی موجود ده سال گذشته بررسی

هایی را یافت که تطابق کامل با تعاریف مفهومی و عملیاتی داشته باشند توان دادهکالن نمی

 شود.ود اکتفا میهای موجترین دادهو ناگزیر به مناسب

 8شاخص توسعه اقتصادِفرهنگ

 های ذیل استفاده شده است:برای ساخت شاخص توسعه اقتصادِفرهنگ از معرف 

  نوع کاالهای فرهنگی، شامل: درآمد فیلم و سینما  1درآمد کسب شده از

IFPIهای گزارش شده (، درآمد موسیقی )داده2های سازمان آمار یونسکو )داده
(، درآمد 1

های دیجیتال )گزارش و سازمان آمار یونسکو( و درآمد بازی 1انداز نشرب )گزارش چشمکتا

5موسسه
Newzooآوری شده است.( جمع 

 ها در صنایع فرهنگی و اقتصادِفرهنگ )گزارش سازمان آمار میزان هزینه دولت

 ( و سهم صنایع فرهنگی در تولید ناخالص ملی کشورها.2اتحادیه اروپا

 التحصیالن هنر )سازمان آمار یونسکو(.  خش صنایع فرهنگی و فارغآمار شاغلین ب

های وجود نظم و تعداد نیروی انسانی شاغل و متخصص در اقتصادِفرهنگ از نشانه

تواند معرف مناسبی برای رونق و هماهنگی بین بخش آموزش و اشتغال است و می

 یافتگی آن باشد. توسعه

 ن بازارهای مناسب برای عرضه کاالهای میزان تجارت کاالهای فرهنگی و یافت

، 9فرهنگی؛ آمار صادرات و واردات کاالهای فرهنگی )گزارش تجارت جهانی فرهنگی

 یونسکو(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها استفاده شده است. ها، از مقدار نسبی آنها در صورت لزوم جهت هم ارز شدن واحد دادهبرای ساخت برخی شاخص -1
2. UNESCO Institute for Statistics 

3. International Federation of the Phonographic Industry 

4. Publishing Perspectives 
5. Games & Esports Analytics and Market Research 

6. European Union Open Data Portal 
7. The Globalisation of Cultural Trade 
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 شاخص سرمایه و نظم اقتصادی

 ( تولید ناخالص داخلیGDP( و درآمد ناخالص ملی )GNI معرفی برای رشد )

 ده سال گذشته تاکنون( صورت طولی از(، به1اقتصادی، )از گزارش بانک جهانی

  دهنده میزان نابرابری در درآمد در جامعه است )بانک ضریب جینی که نشان

 جهانی(. در ترکیب شاخص، میانگین عدم نابرابری در ده سال گذشته استفاده شده است.

 شاخص کیفیت 1وکارو فراهم بودن محیط کسب 2دو شاخص کیفیت اقتصادی .

تاری در اقتصاد، رضایت اقتصادی و از استانداردهای های ساخاقتصادی شامل سیاست

اقتصادی، کیفیت و تنوع تولید و صادرات کاال و شاخص محیط زندگی، نبود فقر، مشارکت

ونقل(،  ها )نظیر اینترنت و حملهای دسترسی به زیرساخت وکار شامل مؤلفهکسب

عادالنه )حقوق مالکیت  وکار و استخدام(، نظارت شفاف وپذیری )هزینه شروع کسب انعطاف

 Methodology Reportباشد )ها میساالری و توزیع برابر فرصتمعنوی(، شایسته

Legatum, 2018:8.) 

 شاخص سرمایه و نظم اجتماعی

 1اجتماعیشاخص سرمایه (Legatumمتشکل از مؤلفه )  های انسجام اجتماعی و

و نهادی و مشارکت اجتماعی های اجتماعی و خانوادگی، اعتماد اجتماعی تعامل، شبکه

(Methodology Report Legatum, 2018:9.است ) 

 شاخص سرمایه( اجتماعیSolAbilityکه گزارش ساالنه رقابت جهانی )آن را  5

دهد؛ شاخصی ملی است که در مجموع ثبات اجتماعی و رفاه کل جمعیت، انسجام، ارائه می

 The Sustainableیرد )گزیست پایدار را در برمی وفاق اجتماعی، محیط

Competitiveness Report, 2017:39.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Worldbank 
2. Economic Quality 
3. Business Environment 
4. Social Capital 
5. The Global Competitiveness Report 
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 و نظم فرهنگی شاخص سرمایه

 که شامل میزان سواد، دسترسی به آموزش، کیفیت  1وپرورش شاخص آموزش

 (.Methodology Report Legatum, 2018:9-10انسانی است )وپرورش و سرمایه آموزش

 های سازمان (، از داده1ر خوبکشو )جزئی از شاخص 2شاخص علم و تکنولوژی

المللی ملل ساخته شده و شامل سهم دانشجویان، تعداد مقاالت، اختراعات و جوایز بین

 است. GDPعلمی و پژوهشی در 

 جزئی از شاخص رقابت جهانی است و شامل سطح  1فکریشاخص سرمایه

 The Sustainable Competitivenessوکارهای خالق )آموزش، دانش، پژوهش و کسب

Report, 2017:31.) 

 شاخص سرمایه و نظم سیاسی

 شامل وجود پاسخگویی، انتخابات عادالنه،  2یا حکمرانی خوب 5شاخص حکومت

مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی و سطح دموکراسی است 

(Methodology Report Legatum, 2018:9.) 

شاخص سرمایه و نظم کشورها ها، از ترکیب میانگین ده ساله گذشته این شاخص

 گیرد.ساخته شده و رابطه آن با اقتصادِفرهنگ کشورها مورد بررسی قرار می

 هااعتبار و روایی شاخص

(، همبستگی درونی عناصر aها از ضریب آلفای کرونباخ )برای بررسی اعتبار شاخص

الزم برای  ( استفاده شده که در تمامی موارد از حداقلKMOها و تحلیل عاملی )شاخص

المللی  اند. در شاخص نظم سیاسی از یک شاخص بینپذیرش شاخص برخوردار بوده

های استفاده شده که بررسی اعتبار آن موضوعیت ندارد. در ذیل جدول اعتبار شاخص

 ساخته شده، ارائه شده است:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Education 
2. Science and Technology 
3. Good Country Index 
4. Intellectual capital 
5. Governance 

6. Well-governed 
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 ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم اجتماعی : 9جدول 

Table 3: Cronbach's alpha coefficient and factor analysis of the development of 

Economics of culture and social order 
 α KMO هاشاخص

 0.82 0.87 شاخص اقتصاد فرهنگ

 0.84 0.90 سرمایه و نظم اقتصادی

 0.50 088 سرمایه و نظم اجتماعی

 0.71 0.77 سرمایه و نظم فرهنگی

 0.82 0.95 شاخص سرمایه و نظم در جامعه

 

 
 دهنده آن با اقتصادِفرهنگرابطه نظم و اجزای تشکیل :6مدل 

Model 2: The relationship of order and its constituent parts to the 

Economics of culture 

نظم 

 اقتصادی

نظم 

 سیاسی

  

 شاخص حکومت )حکمرانی خوب(

 

نظم 

 فرهنگی

 (شاخص آموزش و پرورش
 علم و تکنولوژیشاخص 

 فکریشاخص سرمایه

نظم 

 اجتماعی

 (Legatumاجتماعی )شاخص سرمایه
 (SolAbilityاجتماعی )شاخص سرمایه

 نظم در

 جامعه

 توسعه

 اقتصادِفرهنگ

 ی(فرهنگ یعدرآمد صنا -
 GDPدر  یفرهنگ یعسهم صنا -
 هزینه بخش فرهنگ -

 نیروی انسانی -
 یصادرات و وادرات کاالهای فرهنگ -

 بودجه بخش فرهنگ -

 کیفیت اقتصادیشاخص 

 شاخص محیط کسب و کار

 ،(GDPسرانه تولید ناخالص داخلی )
 ،(GNIسرانه درآمد ناخالص ملی )

 نابرابری )ضریب جینی(
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 1(PIروش بازه احتمال وقوع یا روش پی )

یافتگی اقتصادِفرهنگ ایران با کشورهای منتخب، از اهداف مقایسه وضعیت توسعهیکی 

بینی شرایط و ارائه پیشنهاد برای بهبود و توسعه اقتصادِفرهنگ ایران است. روش بازه پیش

بینی چند متغیره و بدیلی برای تحلیل چندمتغیره گسسته احتمال وقوع که روش پیش

باشد. این روش با کنار هم آوردن مزایای راهبردهای کمی است برای این منظور مناسب می

حال که از تقلیل موارد که محقق درعینطوریها بهو کیفی تالشی است برای تلفیق روش

هایی تواند به مدلکند، میانگاری علیت پرهیز میعالم واقع به متغیرهای صرف و ساده

تر چند متغیره را در یک بازه ینی دقیقبدست یابد که قابلیت تعمیم دارند و امکان پیش

ها که در آن تعداد بیشتری از کنند. در این روش الگویی از بازهاحتمال وقوع فراهم می

تری از موارد که واقعه موردنظر در آن موارد که واقعه موردنظر در آن واقع شده و تعداد کم

 ,Parchami & Hajizadehود )گیرد، الگوی تبیینی مطلوب خواهد بواقع نشده را در برمی

دنبال تبیین وقوع یا عدم وقوع توسعه اقتصادِفرهنگ بر (. چون در این مطالعه به2014:6

اساس توان تبیین چهار متغیر نظم اقتصادی، نظم فرهنگی، نظم اجتماعی و نظم سیاسی 

 کنیم.هستیم، از روش پی تأییدی )و نه اکتشافی( استفاده می

ها روی داده است مشخص  ( که واقعه موردنظر در آنcasesواردی )در روش پی ابتدا م

ساله  14شوند )کشورهای پیشرفته(. سپس بازه متغیرهای مستقل )در اینجا میانگین می

شود. بازه تغییرات هر متغیر بر اساس یک انحرافهای سرمایه و نظم( مشخص میشاخص

( که حد -ơمعیار پایین میانگین )یک انحراف+( که حد باالی بازه و  ơمعیار باالی میانگین )

معیار برای ی انحرافکند، مشخص شده است )آمارهپایین بازه هر متغیر را مشخص می

کاهش خطا در نظر گرفته شده(. این بازه معیاری برای مقایسه وضعیت مورد مطالعه 

 شرفته( خواهد بود.)توسعه اقتصادِفرهنگ ایران( با شرایط سایر موارد )نظم در کشورهای پی

پس از مشخص شدن کشورهای پیشرفته، بازه احتمال وقوع توسعه اقتصادِفرهنگ 

معیار از میانگین ابعاد مختلف نظم در جامعه )متغیرهای مستقل( ها با استفاده از انحراف آن

دست آمده، مقایسه شود. سپس در گام اول وضعیت نظم ایران با بازه بهمشخص می

دار آن بیانگر چگونگی تشابه وضعیت نظم ایران با نظم کشورهای پیشرفته گردد. نمو می

است. در گام دوم با استفاده از میانگین رشد نظم کشورهای پیشرفته و ایران وضعیت نظم 

شود. اکنون سال آینده و فاصله نظم ایران با کشورهای پیشرفته مشخص می 14ها در  آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Probability Interval Method (PI Method) 
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که به توسعه اقتصادِفرهنگ ر بعد از نظم ایران را برای آنتوان نرخ رشد ساالنه الزم در همی

شود ایران با چه نرخ رشدی در هر بعد از ابعاد برسد مشخص نمود. به عبارتی مشخص می

 سال بعد همانند کشورهای پیشرفته باشد. 14تواند در نظم در جامعه می

شرایط و  ( و با فرض ثابت بودننرخ رشد ساالنه با رابطه )

، متوسط نرخ رشد نظم کشورهای توسعه (2009-2018سال گذشته ) 14متوسط نرخ رشد 

 2030)دراینجا سال  سال آینده از رابطه  14یافته در 

 سال بعد( محاسبه شده است. 12هجری شمسی یعنی     1410میالدی یا 

د از نظم برای ایران تعیین ازاین مرحله الزم است حداقل نرخ رشد الزم در هر بع پس

شمسی به توسعه    1410تواند در سال شود. در صورت تحقق این نرخ رشدها ایران می

اقتصادِفرهنگ همانند دیگر کشورهای پیشرفته برسد. با توجه به فرمول ریاضی قبلی برای 

 شود.استفاده می محاسبه نرخ رشد مطلوب ایران از رابطه

 تحقیقهای یافته

 مقایسه وضعیت توسعه اقتصادِفرهنگ در کشورها

هایی که در چگونگی اقتصادِفرهنگ کشورهای پیشرفته، رشدیافته و ایران با توجه به معرف

 بخش روش توضیح داده شدند بررسی شده و نتایج آن به شرح ذیل است:

رآمد آن از ساز جهان و میزان دترین صنایع فرهنگی ثروتاز مهم صنعت فیلم و سینما

های موجود، میانگین گیرد. با توجه به آخرین دادهموردبررسی قرار می 1طریق فروش گیشه

 119میلیون دالر و در کشورهای رشدیافته  2828درآمد سینما در کشورهای پیشرفته 

میلیون دالر است که فاصله زیادی حتی  1579باشد. درآمد سینما در ایران میلیون دالر می

ها در این مطالعه از ای رشدیافته دارد. الزم به ذکر است که تمام تفاوت میانگینبا کشوره

 باشند.معناداری الزم برخوردار می

باشد. میانگین کشورهای میلیارد دالر می 1771در جهان  IFPIبه گزارش  درآمد موسیقی

. در ایران میلیون دالر است 244میلیارد دالر و کشورهای رشدیافته  1715پیشرفته حدود 

میلیون دالری آن در مقایسه با  28نیز با وجود رونق یافتن صنعت موسیقی، درآمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Box Office 
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دهد که هنوز تا درآمدزا شدن و رشد یافتن آن کشورهای پیشرفته و رشدیافته نشان می

 فاصله زیادی وجود دارد.

و  نشر اندازاز دیگر صنایع پردرآمد فرهنگی است که بر اساس گزارش چشم انتشار کتاب

میلیون دالر و کشورهای  1124سازمان یونسکو، میانگین کشورهای پیشرفته در نشر کتاب 

میلیون دالر  22باشد. میزان درآمد ایران از چاپ کتاب میلیون دالر می 125رشدیافته 

دهد ایران در این حوزه نیز فاصله بسیاری زیادی با کشورهای پیشرفته و که نشان می 1است

 ارد.رشدیافته د

امروزه نقش مهمی در گردش مالی صنایع فرهنگی کشورها دارند. به  های دیجیتالبازی

میلیارد دالر  11772های دیجیتال در جهان گردش مالی بازی Newzooگزارش موسسه 

میلیارد دالری در رتبه اول قرار دارد. میانگین درآمد کشورهای  1171است. چین با درآمد 

 1121میلیون دالر و در کشورهای رشدیافته  14218دیجیتال های پیشرفته در بازی

باشد. این صنعت به نسبت صنایع دیگر از گردش مالی باالیی در دنیا میلیارد دالر می

های دیجیتال شده میلیون دالر صرف خرید بازی 189برخوردار است. در ایران در سال قبل 

مین کشور پس از عربستان و ترکیه تبدیل است. این میزان درآمد، ایران را در منطقه به سو

های دیجیتال است ولی دهد که ایران بازار بزرگی برای بازیکرده است. این ارقام نشان می

 های داخلی است. های دیجیتال آن متعلق به بازی درصد از بازار بازی 5تنها 

دهد، میهای دیجیتال در کشورها نشان مجموع درآمد سینما، موسیقی، کتاب و بازی

 2825و کشورهای رشدیافته  18715میانگین درآمد صنایع فرهنگیِ کشورهای پیشرفته 

فرهنگ در کشورهای رشدیافته دهنده آن است که اقتصادِمیلیون دالر است. این مقدار نشان

که شامل کشورهای آسیای شرقی، آمریکای جنوبی و ترکیه که شرایط اجتماعی و فرهنگی 

 527که ایران با میزان رند، نسبتاً از حد مطلوبی برخوردار است. درحالیشبیه به ایران دا

درصد کشورهای رشدیافته درآمد  24درصد کشورهای پیشرفته و  1میلیون دالر، فقط 

 دهد.نیافتگی اقتصادِفرهنگ آن را نشان میها و توسعه داشته و فاصله زیاد با آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به نقل از مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 1
https://www.mehrnews.com/news/3758357 
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 رها در اقتصادِفرهنگ )میلیون دالر(میانگین درآمد صنایع فرهنگی کشو :4جدول 

Table 4: The average income of the cultural industries of the countries in the 

Economics of culture (million dollars) 
 مجموع بازی دیجیتال کتاب موسیقی سینما هاگروه

 18935 10248 4460 1358 2868 پیشرفته
 2825 1324 465 600 437 ها رشد یافته
 569 487 26 28 35.7 ایران

نامه یونسکو، شاغلین در واژهتعداد نیروی انسانی شاغل و متخصص در اقتصادِفرهنگ: 

، اشخاصی هستند که در مشاغل مربوط به صنایع فرهنگی مشغول به کار هستند. 1فرهنگی

در هر  19874ته بنا بر گزارش یونسکو میانگین شاغلین فرهنگی در گروه کشورهای پیشرف

باشد. میانگین تعداد شاغلین فرهنگی می 272میلیون نفر و میانگین سهم آن از کل شاغلین 

درصد از کل جمعیت  271در هر میلیون نفر و سهم آن  19121در کشورهای رشدیافته 

درصد  275در هر میلیون نفر است و  11158شاغل است. تعداد شاغلین فرهنگی در ایران 

-دهد. این رقم گویای آن است که ما نتوانستهیت شاغل را به خود اختصاص میاز کل جمع

 خوبی استفاده کنیم.ایم در این عرصه ایجاد ظرفیت نموده و از این ظرفیت به

-های مهم توسعه اقتصادِفرهنگ به نیز از مؤلفه نیروهای متخصص حوزه فرهنگ و هنر

التحصیالن هنر در میانگین فارغ ویژه در بخش تولید کاال و خدمات فرهنگی است.

 279التحصیالن( و درکشورهای رشدیافته درصد )از کل فارغ 1271کشورهای پیشرفته 

های هنر هستند. درصد در رشته 972التحصیالن دانشگاهی ایران باشد. از کل فارغدرصد می

نیروی  دهد کهاین اندازه کمی بیشتر از میانگین کشورهای رشدیافته است و نشان می

شود. در کارگرفته نمیانسانی الزم برای توسعه اقتصادِفرهنگ کشور وجود دارد اما به

ها از طریق آموختگان دانشگاههای شغلی بیشتری برای دانشکشورهای پیشرفته فرصت

وری و شود و این بخش از جامعه در جهت افزایش تولید، بهرهصنعت فرهنگی فراهم می

 شوند.گرفته میکار افزوده بهارزش

تواند موجب افزایش تولید و توسعه اقتصادِفرهنگ می گذاری در بخش فرهنگسرمایه

ها، میانگین هزینه دولت در شود. بر اساس گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا و پرتال دولت

برابر کشورهای  12میلیون دالر است که  21914بخش فرهنگ در کشورهای پیشرفته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Persons in cultural employment 
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باشد. بر اساس گزارش ساالنه، بودجه کشور در بخش میلیون دالر می 1514رشدیافته با 

درصد کشورهای رشدیافته  14کشورهای پیشرفته و  472میلیون دالر یعنی  151فرهنگ 

شود که گذاری الزم در بخش فرهنگ انجام نمیدهد که سرمایهها نشان میاست. این داده

 نتیجه آن توسعه اقتصادِفرهنگ باشد.

درصد و در  171طور میانگین در کشورهای پیشرفته به GDPم صنایع فرهنگی در سه

باشد. سهم صنایع فرهنگی در تولید ناخالص ملی ایران درصد می 171کشورهای رشدیافته 

نیافتگی اقتصادِفرهنگ و پایین بودن سهم آن در رشد اقتصادی درصد و بیانگر توسعه 1

 کشور است.

یونسکو، میانگین صادرات  طبق گزارش تجارت جهانی فرهنگی صادرات کاالی فرهنگی

میلیارد دالر و میانگین  777ها  و واردات آن 1575کاالهای فرهنگی کشورهای پیشرفته 

باشد. این ارقام میلیارد دالر می 278ها  و واردات آن 178صادرات در کشورهای رشدیافته 

ها به  یافته بوده موازنه اقتصادی آنعهگویای آن است که هرچه اقتصادِفرهنگ کشورها توس

نفع صادرات بوده است. بر اساس همان گزارش درآمد ایران از صادرات کاالهای فرهنگی که 

میلیون دالر و  255بخش اعظمی از آن متعلق به هنرهای دستی نظیر فرش بوده است 

 باشد.میلیون دالر می 122واردات آن 

 نگ کشورهاوضعیت توسعه اقتصادِفره :5جدول 

Table 5: The state of development of Economics of culture of countries 
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 74 9.9 15.5 4.4 24740 12.4 6.2 47890 پیشرفته

 39 2.8 1.8 3.3 1541 6.7 6.1 37364 ها رشد یافته

 17 0.122 0.655 1 153 7.6 2.5 13358 ایران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Economics of Culture 
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با نمرات نسبی اجزای آن ساخته شده است. میانگین  شاخص توسعه اقتصادِفرهنگ

و ایران  17و کشورهای رشدیافته  91شورهای پیشرفته شاخص توسعه اقتصادِفرهنگ در ک

باشد. نمودار ذیل وضعیت توسعه اقتصادِفرهنگ کشورهای پیشرفته و ( می144)از  19

 دهد.رشدیافته را در مقایسه با ایران نشان می

یافتگی کامل هرچند الگوی توسعه کشورهای پیشرفته )رنگ آبی( هم با مدل توسعه

تر و به شرایط یافتهارد، لیکن اقتصادِفرهنگ کشورهای پیشرفته توسعه)رنگ سبز( فاصله د

تر و از تعادل بیشتری هم برخوردار است. کشورهای رشدیافته عالوه آل و کامل نزدیکایده

های  تری هم در اقتصاد فرهنگ دارند. مؤلفهتری برخوردارند، تعادل کمبر اینکه از رشد کم

زیادی با هر دو گروه کشورهای دیگر دارند و از تعادل و نظم اقتصادِفرهنگ ایران فاصله 

 باشد.نیافتگی آن میتری نیز برخوردار هستند که گویای توسعهبسیار کم

 
 مقایسه الگوی توسعه اقتصادِفرهنگ کشورها :8نمودار 

Chart 1: Comparison of countries' development of Economics of 

culture patterns 
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 رابطه نظم در جامعه و ابعاد آن با توسعه اقتصادِفرهنگ

آمده است.  دست های نظم در ابعاد مختلف بهاز مجموع شاخصشاخص نظم در جامعه 

و  17و در کشورهای رشدیافته  22میانگین نسبی نظم در جامعه در کشورهای پیشرفته 

 (2د. )جدول باشمی 11نمره این شاخص در ایران 

رابطه نظم در جامعه و ابعاد آن با توسعه اقتصادِفرهنگ در کل  ضرایب همبستگی

دهد که افزایش نظم در جامعه با توسعه اقتصادِفرهنگ کشورهای موردمطالعه نشان می

= 4792rرابطه مثبت و معنادار دارد. همبستگی میان توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه 

4751Rجامعه توانسته  باشد. نظم درمی
= تغییرات توسعه اقتصادِفرهنگ را تبیین کرده و  2

 (.9شود )جدول بقیه تغییرات آن به عوامل دیگری غیرازآن مربوط می

 
ضریب همبستگی بین توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه در کشورهای پیشرفته 

4728r4755 = و در کشورهای رشدیافتهr است. در مجموع رابطه قوی بین شاخص نظم در =

جامعه و ابعاد آن با اقتصادِفرهنگ بیانگر توان تبیین تغییرات توسعه اقتصادِفرهنگ توسط 

بایست نظم در جامعه است. براین اساس ایران اگر بخواهد در اقتصادِفرهنگ توسعه یابد، می

های نظامها در خردهتوزیع و مصرف انواع سرمایهبرای ایجاد نظم در ابعاد مختلف و یا تولید، 

 گذاری و اقدامات الزم را به عمل آورد.جامعه سیاست

و کشورهای  25میانگین نسبی شاخص نظم اقتصادی کشورهای پیشرفته  نظم اقتصادی:

باشد. ضریب همبستگی توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم اقتصادی می 19رشدیافته 

= 4791r= و در کل کشورها 4791r= و درکشورهای رشدیافته r 4711درکشورهای پیشرفته 

اقتصادی برای توسعه اقتصادِفرهنگ است و بیانگر آن است که نظم اقتصادی و تولید سرمایه

R=4751تواند باشد؛ زیرا میتر میدرکل کشورها و کشورهای رشدیافته مهم
از تغییرات  2

است که با  14خص نظم اقتصادی ایران ها را تبیین کند. نمره شا اقتصادِفرهنگ آن

کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد؛ اما فاصله آن با کشورهای رشدیافته زیاد نیست. با 

توجه به فاصله کم نظم اقتصادی ایران با کشورهای رشدیافته و رابطه قوی همبستگی آن با 

قاء نظم اقتصادی دستیابی توان انتظار داشت با ارتتوسعه اقتصادِفرهنگ در این کشورها، می

 یافتنی باشد.به شرایط مشابه کشورهای رشدیافته در اقتصادِفرهنگ قابل تصور و دست

، در 51میانگین نسبی شاخص نظم اجتماعی در کشورهای پیشرفته نظم اجتماعی: 

باشد. ضریب می 15و نمره شاخص نظم اجتماعی در ایران  12کشورهای رشدیافته 

 توسعه اقتصادِفرهنگ نظم در جامعه
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= و در 4715rتصادِفرهنگ و نظم اجتماعی در کشورهای پیشرفته همبستگی توسعه اق

= است. مقایسه ضرایب همبستگی 4757r= و در کل کشورها 4728rکشورهای رشدیافته 

گویای آن است که نظم اجتماعی در توسعه اقتصادِفرهنگ در کل کشورها و کشورهای 

رد. وضعیت ایران در این کنندگی بیشتری داپیشرفته نسبت به کشورهای رشدیافته تبیین

بعد نظم مشابه کشورهای رشدیافته است و با در نظر گرفتن همبستگی و ضریب تعیین آن 

توان نتیجه گرفت دستیابی به شرایط توسعه اقتصادِفرهنگ کشورهای رشدیافته برای می

 پذیر است.ایران امکان

و  91ته میانگین نسبی شاخص نظم فرهنگی در کشورهای پیشرفنظم فرهنگی: 

است. ضریب  55باشد. نمره شاخص فرهنگی در ایران نیز می 55درکشورهای رشدیافته 

= و در r 4721همبستگی بین توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم فرهنگی در کشورهای پیشرفته 

= است. نظم فرهنگی همانند نظم 4791r= و در کل کشورها 4751rکشورهای رشدیافته 

ورهای رشدیافته نسبت به کشورهای پیشرفته رابطه اقتصادی در کل کشورها و کش

تری با اقتصادِفرهنگ دارد. با توجه به یکسانی نظم فرهنگی ایران و کشورهای  قوی

توان انتظار داشت که رشدیافته و باال بودن توان تبیین تغییرات توسعه اقتصادِفرهنگ می

 ود.اقتصادِفرهنگ ایران از رشدی مشابه این کشورها برخوردار ش

و در کشورهای  94میانگین نسبی این شاخص در کشورهای پیشرفته  نظم سیاسی:

باشد. ضریب همبستگی بین می 1275و نمره شاخص نظم سیاسی در ایران  52رشدیافته 

= 4712rتوسعه اقتصادِفرهنگ و نظم سیاسی در هر دو گروه کشورهای پیشرفته و رشدیافته 

تواند در فراهم شدن شرایط اختالالت سیاسی می= است. رفع 4759rو در کل کشورها 

 توسعه ایران تأثیرگذار باشد.
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 مقایسه شاخص نظم در جامعه و اجزای آن در کشورها :2جدول 

Table 6: Comparison of order in society and its components in countries 

 آماره کشورها
نظم 

 اقتصادی

نظم 

 اجتماعی

نظم 

 فرهنگی

نظم 

 سیاسی

نظم در 

 جامعه

 پیشرفته

 66 70 74 54 65 میانگین
انحراف 

 معیار
3 1.2 1.8 4.5 2.5 

 49 37 66.8 45.8 44.6 حداقل
 76 83 81.7 59.8 80.7 حداکثر

 0.28 0.32 0.21 0.45 0.11 همبستگی

رشد 

 ها یافته

 49 52 55 46 47 میانگین
انحراف 

 معیار
3 1.4 3.9 2.7 2 

 44 42 34.7 42 38 حداقل
 61.5 64.7 75.5 53 69.6 حداکثر

 0.55 0.32 0.53 0.28 0.71 همبستگی

 44 36.5 55 45 40 ایران

 

مقایسه شاخص نظم و اجزای آن یعنی نظم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان 

ی تردهد که کشورهای پیشرفته از نظم بیشتر و متعادلکشورهای منتخب و ایران نشان می

 باشد.قابل مشاهده می 2برخوردارند. نظم در کشورهای مورد بررسی در نمودار 
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 مقایسه الگوی ابعاد نظم در کشورها :6نمودار 

Chart 2: Comparison of pattern dimensions in countries 

 تحلیل دو و چند متغیری رگرسیون

ثر هریک از ابعاد نظم بر توسعه اقتصادِفرهنگ از تحلیل برای تحلیل رابطه و تعیین ا

رگرسیون دو متغیری استفاده شده است. در روابط رگرسیون دو متغیری دو بعد نظم 

=. اقتصادِفرهنگ به ازای r 4791اقتصادی و فرهنگی دارای بیشترین رابطه و یکسان هستند 

 1725افزایش در نظم اقتصادی  و به ازای یک واحد 171یک واحد افزایش در نظم فرهنگی 

یابد. این مقدار برای نظم اجتماعی بیش از این دو متغیر یعنی به ازای یک واحد افزایش می

واحد افزایش توسعه اقتصادِفرهنگ را شاهدیم که به  2725واحد افزایش در نظم اجتماعی 

. همبستگی باشدمعنی اثرگذاری بیشتر نظم اجتماعی بر شیب توسعه اقتصادِفرهنگ می

ای نسبتاً قوی اما نسبت به نظم فرهنگی و اقتصادی ضعیف = است که رابطه4757rها  آن

چنین میزان تغییرتوسعه = است. هم4759rترین رابطه را نظم سیاسی داشته که است. کم

واحد( است. در جدول ذیل تحلیل  4781ترین )اقتصادِفرهنگ نسبت به تغییر آن نیز کم

دهد غیری نظم در جامعه و اجزای آن ارائه شده است. معادله ذیل نشان میرگرسیون دو مت
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واحد توسعه اقتصادِفرهنگ افزایش  1754که به ازای افزایش یک واحد نظم در جامعه 

 یابد. می

(SOI شاخص نظم اجتماعی و =ECI )شاخص اقتصادفرهنگ =ECI = (31.87) 

+ (1.50) SOI 

 ی نظم در جامعه و ابعاد آن با توسعه اقتصادِفرهنگتحلیل رگرسیون دو متغیر :7جدول 

Table 7: Analysis of regression of order in society and its dimensions with the 

development of Economics of culture 
r R عامل مؤثر

2
 Adjusted R

2
 b Sig 

 0.000 1.25 0.50 0.53 0.73 نظم اقتصادی

 0.006 2.25 0.31 0.35 0.59 نظم اجتماعی

 0.000 1.30 0.51 0.53 0.73 نظم فرهنگی
 0.006 0.84 0.29 0.33 0.57 نظم سیاسی

 0.000 1.50 0.49 0.52 0.72 نظم در جامعه

دهد که فقط شاخص نظم چنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان میهم

معادله رگرسیون شده است. معادله اقتصادی با فاصله بسیار کمی از نظم فرهنگی وارد 

 باشد. شده به شرح زیر می گام محاسبه به رگرسیونی که با روش گام

(EOI  )شاخص نظم اقتصادی =ECI = (9.81) + (0.93) EOI 

قبول با توسعه ( با معناداری قابل4791نظم اقتصادی دارای بیشترین همبستگی )

ازآن قرار دارد؛ اما ازآنجاکه  ا فاصله اندکی پساقتصادِفرهنگ است. [ البته نظم فرهنگی هم ب

داری آن بیشتر بوده، فقط نظم اقتصادی وارد ( و سطح معنیβ=4795وزن تأثیر اقتصادی )

معادله شده است. ]با افزایش نظم اقتصادی و )با اندکی مسامحه( افزایش نظم فرهنگی در 

ها فراهم  گی و کسب درآمد از آنجامعه زمینه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات فرهن

 (8گردد. )جدول می
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 تحلیل چند متغیری توسعه اقتصادِفرهنگ با ابعاد نظم در جامعه :6جدول 

Table 8: Multivariate analysis of the development of Economics of culture with 

the dimensions of order in society 

R R عامل مؤثر
2

 Adjusted R
2

 Beta B sig 

 0.000 1.34 0.75 0.54 0.57 0.73 شاخص نظم اقتصادی

درصد تغییرات توسعه اقتصادِفرهنگ را تبیین  4759ذکر است که این معادله فقط  قابل

درصد تغییرات آن با عوامل دیگری غیر از نظم در جامعه که در این تحقیق  4711کند و  می

که شرایط نظم آنان شباهت زیادی با هم دارند شود و درحالیاند تبیین میبررسی نشده

احتماالً همین عوامل بررسی نشده دلیل و یا دالیل فاصله نمره توسعه اقتصادِفرهنگ ایران 

 با کشورهای رشد یافته در آن باشد.

 احتمال وقوع توسعه اقتصادِفرهنگ در کشورهای منتخب و ایران

دیگر کشورهای موردبررسی و با تأکید بر  سال گذشته ایران و 14با در نظر گرفتن شرایط 

ای وضعیت توسعه بینی مقایسهتغییرات الزم در نظم در جامعه و ابعاد آن، پیش

های ابعاد نظم در سال آینده انجام شده است. میانگین شاخص 14اقتصادِفرهنگ ایران در 

معیار باال و فسال گذشته و در نظر گرفتن یک انحرا 14کشورهای پیشرفته و رشدیافته در 

 (7اند. )جدول ها معیاری برای این مقایسه ارائه نمودهپایین آن

 (6113-6186سال شاخص نظم در جامعه و اجزای آن در کشورها ) 81میانگین  :3جدول 

Table 9: Average 10 years of order in society and its components in countries 

(2009-2018) 
 نظم در جامعه نظم سیاسی نظم فرهنگی نظم اجتماعی اقتصادی نظم آماره کشورها

 پیشرفته

 64 69.7 69 56 60.5 میانگین
 7.8 14 2.8 5.8 10.6 انحراف معیار
 71.8 83.7 71.8 61.8 71.1 حداکثر بازه
 56.2 55.7 66.2 50.2 49.9 حداقل بازه

 ها رشد یافته

 48 54 57 44.7 40.5 میانگین
 4.8 8.2 8.2 3 9.8 ارانحراف معی

 52.8 62.2 65.2 47.7 50.3 حداکثر بازه
 43.2 45.8 48.8 41.7 30.7 حداقل بازه

 40.5 33.8 52.8 40.9 34.4 ایران
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اقتصادِفرهنگ بر اساس میانگین ابعاد نظم  ی احتمال وقوع توسعهدهنده بازهنشان 1نمودار 

خط سبز حد باال و پایین این بازه برای  دوباشد. در جامعه در کشورهای پیشرفته می

یک از طور که در نمودار مشخص است هیچ دهد. همانمتغیرهای مختلف را نشان می

های ابعاد نظم در جامعه قرار مقادیر نظم ایران در شرایط فعلی مابین حداقل و حداکثر بازه

بایست شرفته باشد، میدیگر اگر ایران بخواهد همانند کشورهای پی عبارتی نگرفته است. به

حاضر نمره نظم اقتصادی آن قرار دهد اما درحال 9171تا  1777نظم اقتصادی خود را بین 

است. در  1477که باشد درحالی 2178تا  5472است. در نظم اجتماعی نیز باید بین  1171

است. در نظم  5278حاضر باشد که درحال 9178تا  2272نظم فرهنگی هم بایستی بین 

است. در مجموع نمره نظم در جامعه در  1178باشد که  8179تا  5579اسی نیز باید بین سی

 است. 1475باشد که در حال حاضر  9178تا  5272ایران باید بین 
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Chart 3: The Probability Interval in developed countries in the 

Economics of culture 

برعکس تفاوت نسبتاً زیاد شرایط نظم در جامعه ایران و ابعاد مختلف آن در مقایسه با 

کشورهای پیشرفته، شباهت نظم ایران با کشورهای رشد یافته بسیار زیاد است. در نمره 

نمره با  478دارد. در نظم اجتماعی فقط نظم اقتصادی و فرهنگی ایران در بازه نظم قرار 

-حداقل بازه تفاوت دارد؛ اما در نظم سیاسی و شاخص نظم در جامعه این تفاوت زیاد می

است. در  1178که نظم سیاسی ایران است درحالی 1578شود. در نظم سیاسی حداقل بازه 

های فوق ز دادهاست. ا 1475که ایران است درحالی 1172شاخص نظم در جامعه نیز حداقل 

و نمودارهای آن، قابل استنتاج است که ایران شرایطی بسیار نزدیک به کشورهای رشدیافته 

که میانگین توسعه اقتصادِفرهنگ کشورهای رشدیافته در حال دارد )نمودار ذیل(. درحالی
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ه باشد. یادآوری این نکته الزم است که نظم در جامعمی 144از  19و نمره ایران  17حاضر 

درصد تغییرات آن با  4718کند و درصد تغییرات توسعه اقتصادِفرهنگ را تبیین می 4752

 شود.اند تبیین میعوامل دیگری غیرازآن که در این تحقیق بررسی نشده
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Chart 4: The Probability Interval in Grown countries in the 

Economics of culture 

 نرخ رشد مطلوب نظم درجامعه ایران برای رسیدن به توسعه اقتصادِفرهنگ

آمده  دست های بهرابطه توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه و ابعاد آن بررسی شد. داده

قاء نظم در جامعه و توسعه فرضیه این تحقیق، یعنی وجود رابطه مستقیم بین ارت

توان ادعا کرد، اگر ایران بخواهد به توسعه اساس میاقتصادِفرهنگ را تأیید کرد. براین

اقتصادِفرهنگ دست یابد باید نظم در جامعه را در ابعاد مختلف افزایش دهد. جدول ذیل 

ارقام با  دهد. اینرا نشان می 2030سال بعد یعنی سال  12نمره هریک از ابعاد نظم در 

سال گذشته و با فرض یکسانی شرایط  14محاسبه میانگین نرخ رشد هریک از ابعاد نظم در 

 محاسبه شده است.
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 (2030شده شاخص نظم در جامعه و اجزای آن در کشورها ) بینی میانگین پیش :81جدول

Table 10: The average predicted of order in society and its components in 

countries (2030) 
 نظم در جامعه نظم سیاسی نظم فرهنگی نظم اجتماعی نظم اقتصادی آماره کشورها

 پیشرفته

 67.3 71.7 78 53 85 میانگین
 7 11 9 5 11 انحراف معیار
 74.3 82.7 87 58 96 حداکثر بازه
 60.3 60.7 69 48 74 حداقل بازه

 ها رشد یافته

 53.9 49 62.8 57.6 67.5 میانگین
 7 11 13 11 13 انحراف معیار

 60.9 60 75.8 68.6 80.5 حداکثر بازه
 46.9 38 49.8 46.6 54.5 حداقل بازه

 51.4 41 65.2 56.9 45.4 ایران

سال آینده را  12نمودار ذیل گویای آن است که اگر ایران روند رشد ابعاد مختلف نظم در 

رسد. با شرایط فعلی ایران رهنگ به توسعه نمیسال گذشته طی کند در اقتصادِف 14همانند 

در نظم سیاسی، نظم اقتصادی و با فاصله کمی در نظم فرهنگی به حداقل مورد نیاز از نظم 

رسد. فقط نظم )حد پایین بازه احتمال وقوع( برای دستیابی به توسعه در اقتصادِفرهنگ نمی

 شود.وع توسعه اقتصادِفرهنگ میسال آینده وارد بازه احتمال وق 12اجتماعی ایران تا 
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Chart 5: The Probability Interval in developed countries in 2030 
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حاسبه سال آینده م 12برای رفع این مشکل الزم است نرخ رشد در ابعاد مختلف ایران برای 

شود. ایران برای رسیدن به توسعه در اقتصادِفرهنگ باید در نظم اقتصادی از نرخ رشد 

، در 4724به نرخ رشد  4742، در نظم اجتماعی از نرخ رشد 1712به نرخ رشد  4741ساالنه 

به  4741و در نظم سیاسی از نرخ رشد  4754به نرخ رشد  4741نظم فرهنگی از نرخ رشد 

توانیم انتظار داشته باشیم به احتمال زیاد در سد. تحت این شرایط ما میبر 1711نرخ رشد 

هجری شمسی( شرایطی همانند کشورهای    1410میالدی و  2030سال آینده ) 12

 پیشرفته در اقتصادِفرهنگ داشته باشیم.

نرخ رشد فعلی و مطلوب ایران در ابعاد نظم برای رسیدن به پیشرفت در  :88جدول 

 میالدی 2030نگ در سال اقتصادِفره

Table 11: Iran's current and favorable growth rate in the dimensions of order 

to achieve progress in the Economics of culture in 2030 AD 
 نرخ رشدمطلوب نرخ رشد فعلی ابعاد نظم

 1.32 0.01 نظم اقتصادی
 0.20 0.02 نظم اجتماعی
 0.50 0.01 نظم فرهنگی
 1.13 0.01 نظم سیاسی

 گیریبحث و نتیجه

اقتصادِفرهنگ با تکیه بر روابط اقتصاد و فرهنگ راهی برای رونق و شکوفایی فرهنگی و 

هنری و توانمند ساختن اقتصادیِ تولیدات فرهنگی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد و پاسخ به 

گ فرایند ارتقاء مستمر و متعادل فرهنتوسعه اقتصادِکنندگان است. نیازهای فرهنگی مصرف

باشد. پیشرفت، زمانی تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات فرهنگی در سطوح مختلف می

شود که در جامعه نظم به معنی تناسب هنجارها با هدف غایی خلقت انسان و محقق می

ادها های اجتماعی در سطح خرد و هماهنگی و همسویی نهتعهد به هنجارها در ایفای نقش

در سطح کالن حاکم باشد. هر چه نظم در جامعه بیشتر باشد اقتصادِفرهنگ نیز 

 تر خواهد بود.یافته توسعه

ای وضعیت نظم در جامعه و توسعه اقتصادِفرهنگ میان ایران و بررسی مقایسه

دهد که ایران در اقتصادِفرهنگ کشورهای پیشرفته و رشدیافته در اقتصادِفرهنگ نشان می

یت مطلوبی برخوردار نیست. پایین بودن درآمد صنایع فرهنگی و سهم آن در رشد از وضع

گذاری و تجارت در این بخش و عدم استفاده صحیح از نیروهای اقتصادی، ضعف در سرمایه
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دیده و متخصص در حوزه فرهنگ و هنر در مقایسه با کشورهای پیشرفته و رشد آموزش

 ادِفرهنگ ایران دارد.نیافتگی اقتصیافته، نشان از توسعه

های جامعه نظامنیافتگی اقتصادِفرهنگ اختالل کارکردی در خردهاز عوامل مهم توسعه

دهد، کشورهایی که از نظم بیشتر اقتصادی، نظمی است. نتایج مطالعه نشان میو بی

تری دارند. ایران اگر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردارند، اقتصادِفرهنگ رشدیافته

اندازه موردقبولی از نظم اقتصادی،  اهد در اقتصادِفرهنگ توسعه پیدا کند، بایستی بهبخو

 اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برسد.

یابیم که اختالل در نظم سیاسی و نظم اقتصادی  با مقایسه الگوی نظم کشورها درمی

ا ایران از عواملی که با وجودی که نظم ایران شبیه به کشورهای رشدیافته است ام

گذاری و یافتگی مشابه آنان برخوردار نباشد. چگونگی سیاستاقتصادِفرهنگ آن از توسعه

دخالت نهاد سیاست و چگونگی حضور فعاالن اقتصادی در اقتصادِفرهنگ که متأثر از این 

نیافتگی اقتصادِفرهنگ ایران نسبت به تواند از عوامل توسعهباشند، میها میگذاریسیاست

افته باشد. فاصله این متغیرها در این مقایسه حاکی از آن است که کشورهای رشدی

 وجود آورد.تواند شرایط مشابه این کشورها برای ما بهاصالحات اندکی در این امور می

دهد که فاصله زیادی با وضعیت فعلی ایران در ابعاد مختلف نظم در جامعه نشان می

سال آینده این فاصله را  12ها در رمایهکشورهای پیشرفته دارد و با همین نرخ رشد س

جبران نخواهد کرد. برای توسعه در اقتصادِفرهنگ الزم است نظم در جامعه حاکم و نرخ 

گذاری نظم محوری است رشد ابعاد نظم در جامعه ارتقاء یابد. این تغییرات نیازمند سیاست

داده و تولید، توزیع و  سویی کارکردی نهادها با یکدیگر را مبنا قرارکه هماهنگی و هم

 گیری نماید.طور مستمر و متعادل در سطوح مختلف هدف ها را بهمصرف سرمایه

 تشکر و سپاسگزاری

گانه شهر تهران به دلیل مشارکت در مصاحبه و  22از کلیه پاسخگویان یعنی اهالی مناطق 

 گردد.چنین پرسشگران این تحقیق صمیمانه قدردانی میهم
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