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 -1مقدمه

مذهب با تأثيرگذاري بر برخي خصوصيتهاي شخصي افراد ،بر اقتصاد يك كشور نيز تاثير

مي گذارد .اين خصوصيتها در جاي خود ممكن است بهرهوري افراد را در زمينههاي اقتصادي

افزايش و يا كاهش دهد .وبر) (Max Weberعقيده دارد اگر مذهب و خصوصيتهاي مذهبي
انگيزه افراد را براي كاركردن و سوددهي افزايش دهد ،عامل مهمي تلقي ميشود .وجدان

كاري ،صداقت ،اخﻼقيات و ديگر ارزشهاي انساني نيز ممكن است تاثيرگذار باشد .ساير
عوامل موثر بر اقتصاد صرفهجويي ،روابط با ديگران و غيره ميباشد .خصوصيات فردي نه تنها
نظام اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهند بلكه خود از اعتقادات و ارزشهاي مذهبي تاثير
مي پذيرند .جنبههاي ديگري از مذهب وجود دارد كه ميتواند بر نظام اجرايي اقتصاد كشور

تاثير سوء بگذارد.

امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهاي مورد توجه اقتصاددانان است و براين اساس

معتقدند ،فرهنگ بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها مؤثر است .درواقع فرهنگ داراييهاي

زيادي مانند مهارتها و محصوﻻت بهوجود ميآورد كه در ارتقاء رفاه جامعه اثر دارد .از اواسط

دهه نود ميﻼدي ،ميان سازمانهاي توسعه ،آگاهي روزافزوني نسبت به نقش فرهنگ و دين
)به مثابه بخشي از فرهنگ( در توسعه اقتصادي پديد آمده است .اين آگاهي در گزارشهاي

بانك جهاني و فعاليتهاي مركز گفتگوي توسعه ايمان در جهان قابل توجه است.

دين كه »مجموعهاي مشترك از باورها ،فعاليتها و نهادها تعريف ميشود كه بر اصل ايمان

به نيروهاي فرا طبيعي استوار است« نيز بخشي از فرهنگ قلمداد ميشود كه به دو شكل بر

جامعه تأثير ميگذارد ) .(Iannaccone, 1998: 1466در حالت اول فعاليتهاي ديني مثل رفتن
به مسجد و كليسا شكلي از فعاليت اجتماعي و از اين لحاظ قابل مقايسه با گردهماييهاي

كلوپهاي فوتبال ،تنيس ،احزاب سياسي و غيره است .اين گردهماييها ميتواند ابزاري باشند
براي تثبيت شبكههايي كه ممكن است در فعاليتهاي اقتصادي در منطقه مفيد باشند و منجر

به تثبيت روابط تجاري با شركاي ديگر ك شورهايي كه به همين گروه ديني تعلق دارند بشود.
چنين شبكههايي ميتوانند محرك رشد اقتصادي باشند .حالت دومي كه دين ميتواند بر جامعه
تأثير بگذارد ،ارزشهايي است كه پيروان دين يا رهبران ديني آموزش ميدهند.
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نظريهپردازان اجتماعي از كارل ماركس) (Karl Marxگرفته تا دانيل بل ) (Daniel Bell

استدﻻل كردهاند كه توسعه اقتصادي تغيير فرهنگي همهجانبه بههمراه دارد .نظريهپردازان

ديگر ازماكس وبر ) (Max Weberگرفته تا ساموئل هانتينگنون )(Samuel Huntington
مدعي هستند كه ارزشهاي فرهنگي ) (Cultural valuesيك نفوذ ماندگار و مستقل روي

جامعه دارند و رابطه فرهنگ و رشد اقتصادي در طول پنجاه سال اخير را نميتوان تغييرات
اتفاقي،

متناظر يا نسبتاً مستقل دانست ).(Thopmson, 2001:1

در بخشي ديويد ﻻندس ) (David Landesجمله موجز و فشرده بحث را اينگونه شروع ميكند

كه :حق با ماكس وبر است .تنها چيزي كه ميتوانيم از تاريخ توسعه اقتصادي بياموزيم آن است

كه فرهنگ ريشه همه تفاوتهاست .ماكس وبر معتقد است ،تعيين و پيگيري اصول اخﻼقي
زندگي روزمره به موفقيت اقتصادي كمك شاياني ميكند .پس بايد به فرهنگ به عنوان عامل

تعيينكننده در رشد اقتصادي توجه ويژهاي شود ).(Harrison. L & Huntington. S, 2000:22
بهطوركلي امروزه رشد و توسعه بدون زم ينههاي فرهنگي روي نخواهد داد و هر توسعهاي بر

ابعاد فرهنگي ويژهاي متكي است .در اين پژوهش نقش ارزشافزوده بخش فرهنگي -مذهبي،

بر رشد اقتصادي استانهاي منتخب ايران بررسي خواهد شد؛ چون معتقديم كه شاخصهاي

فرهنگي -مذهبي كه شامل كاﻻها ،مراسم مذهبي و هزينههاي مذهبي هستند؛ به نوبه خود

باعث تشكيل سرمايه فرهنگي ميشود و نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي دارند.
 -2ادبيات پژوهش

در اين قسمت رشد اقتصادي و فرهنگ ،جايگاه فرهنگ در اقتصاد ايران ،دين به مثابه

فرهنگ و پيشينه پژوهش بررسي شده است.
 -1-2صنعت فرهنگسازي

موضوع فرهنگ همواره مورد توجه متفكران زيادي بوده و گروهي از اين افراد را متوجه نقد

اوضاع جامع كرده است .صنعت فرهنگسازي ،اصطﻼحي است كه از سوي تعدادي از اعضاء

مؤسسه پژوهش اجتماعي فرانكفورت ،درخصوص نقد فرهنگ سرمايهداري و در آن زمان وضع
شد .اين مؤسسه در سال  ،1923بهطور رسمي آغاز به كار كرد و از برجستهترين اعضاي آن

ميتوان هوركهايمر ) ،(M.Horkheimer, 1895-1973آدرنو )( T.W.Adorno, 1903-1969

252

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 276 -249

و ماركوزه) (H. Marcuse T.W. Adorn, 1898-1979را نام برد .آنها معتقد بودند كه نظام

حاكم سعي دارد به كمك ابزارهايي مانند رسانه ،موسيقي ،ورزش يا طالعبيني؛ بهعنوان
مهمترين اركان صنعت فرهنگسازي ،مردم را به تودههايي منفعل در برابر سياستهاي حاكم

تبديل كند .به گونهاي كه امكان هرگونه تفكر انتقادي در جامعه سلب شود .از طرف ديگر
نظام سرمايهداري به كمك صنعت فرهنگسازي ،سعي دارد ،محصوﻻت فرهنگي و هنري را

در حد يك كاﻻ تنزل دهد تا صرفاً براي توزيع و كسب سرمايه توليد شوند .اين صنعت به

كمك تبليغات قوي و گسترده ،مردم را به خريد محصوﻻتي وادار ميكند كه شايد هيچ نيازي
به آن نداشته باشند و نتيجه اين كار سرازير شدن سرمايه بهسمت صاحبان آن است.

نظريهپردازان انتقادي ،انتقادهاي مهمي به آنچه كه صنعت فرهنگي ميخوانند ،وارد كردهاند؛

يعني بر ساختارهاي عقﻼني و ديوان ساﻻرانه اي )مانند شبكه تلويزيوني( كه مهار فرهنگ
نوين را در دست دارند .عﻼقهمندي اين نظريهپردازان به صنعت فرهنگي توجه آنها را به

مفهوم ماركسيستي روساختار و نه زيرساختار اقتصادي ،منعكس ميسازد .صنعت فرهنگي كه

همان چيزي را كه معموﻻً فرهنگ تودهاي مينامند ،توليد ميكند .او مينويسد :دو چيز است
كه دراين صنعت از همه بيشتر نظريهپردازان انتقادي را نگران ميسازد ،نخست اينكه آنها

نگران دروغين بودن اين فرهنگ هستند .مكتب انتقادي اين فرهنگ را مجموعهاي از افكار

از پيش بستهبندي شده توده گيرميداند كه توسط رسانههاي همگاني انتشار مييابند .ديگر

اينكه نظريهپردازان انتقادي از تأثير ساكتكننده ،سركوبگر و حذفكننده اين فرهنگ برمردم،

هراسانند .صنعت فرهنگ يا سومين موضوع اصلي در آثار مكتب فرانكفورت ،بيشترين پيوند را
با عﻼيق جامعهشناسي دارد .موضوع نخستينبار درمقاله مشترك هوركهايمر و آدورنو زير

عنوان صنعت فرهنگ :روشنگري براي فريب تودهها ،مطرح شد .نگارندگان مقاله مدعي بودند،

در وضعيت انحصاري تمامي فرهنگ تودهاي يكسان و يكنواخت بوده و اين فرهنگ به واسطه

درهم آميختگي فرهنگ و سرگرمي ،تباه و فاسد نيز شده است .از اين گذشته در هم آميختن
تبليغات و صنعت فرهنگي موجب ميشود ،اين دو به آئيني براي منحرفساختن انسان تبديل

شوند .براساس نتيجه گيري آنها موفقيت تبليغات در صنعت فرهنگ از آنجا ناشي ميشود كه

مصرفكننده با وجود آگاهي از منظور اصلي مبلغان خود را ناگزير احساس ميكند محصوﻻت
آنان را خريداري كرده و استفاده ميكند( Anderson,2005: 27) .
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 -2-2روند صنايع فرهنگي در اقتصاد جهاني

بهعبارت اقتصادي ،بخش صنايع فرهنگي يكي از بخشهايي است كه با سرعت زياد در

اقتصاد جهاني درحال رشد بوده است .از سال  1994تاكنون صادرات طبق پيشبينيهاي
موجود ،در اين بخش ،روند افزايشي داشته است و اين روند ادامهدار است.

بهترين تخمينهاي انجام شده ارزش اين بخش را هفت درصد توليد ناخالص داخلي در جهان

دانسته و توصيهها بيانگر رشد ده درصدي ساليانه دراين بخش است .اين رشد با احتساب

تغييرات سريع اقتصادي /تكنولوژيكي محصوﻻت ،توليد كاﻻ ،توزيع و بازاريابي و كتابهاي

الكترونيكي ) ،(e- Booksتجاريسازي )  (Commercializationرو به رشد مالكيت معنوي
) (Intellectual Propertyدر دنياي ديجيتال)) ( Digital Worldمديريت حقوق ديجيتالي
) ((Digital nights managementاست.

راهبري رسانهها و رشد پرهزينه اقتصاد ديجيتالي باعث نشر و توزيع آسانتر شده است و

همچنين نقض آسانتر قوانين مربوط به محصوﻻت فرهنگي )تكثير ،غيرقانوني ،مبادله فايلها(
خدمات و مالكيت معنوي را دربرداشته است .در بيشتر بازارهاي اقتصادي توسعهيافته ،صنايع

فرهنگي و حقوقي انحصاري آثار دو تا پنج درصد توليد ناخالص داخلي است و باعث رشد ثا بت
و پايدار ميانگين جهاني در دهه اخير شده كه در رشد نرخ اشتغال و صادرات تشريح است.

تخمينهاي جهاني رشد صنايع خﻼق را پيشبيني كردهاند .صنايع خﻼق كليد رشد اقتصاد
ديجيتالي است .مصرفكنندگان محصوﻻت خﻼق خريدهاي خود را  30تا  35درصد از طريق

كامپيوتر ،باند پهن ،تلفن همراه و تجارتالكترونيك انجام ميدهند(Nurse, 2006:14) .

روندهاي مشابه در اقتصادهاي بزرگ درحالرشد همانند هند ،مكزيك ،برزيل مشاهده شده

است كه ظرفيت زيادي در بخش سمعي -بصري دارند و از بازار بزرگ خانگي برخوردار هستند.

خدمات فزاينده فردي ،تفريحي و سمعي و بصري هم در رشد اقتصاد نقش داشتهاند .اين
بخش همكاري زيادي با بخشهايي همانند گردشگري ميراث فرهنگي و جشنوارههاي

گردشگري) (Heritage and Festival tourismداشته است .در برخي از شهرهاي بزرگ و

مراكز گردشگري حدود  40درصد بازديد ساليانه گردشگران در خصوص گرد شگري فرهنگي
برآورد شده است .بهعﻼوه گردشگرهاي فرهنگي مبالغ بيشتري نسبت به گردشگران عادي
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صرف كاﻻهاي محلي مينمايند .همانطوريكه در شكل زير نشان داده شده است ،هسته و

مركز خﻼق صنايع فرهنگي با ارزش مادي و معنوي بيشتر نسبت به ساير بخشها و گونهها،

همانند موسيقي ،نشر كتاب ،هنرهاي بصري و ...بيشتر بهصورت كاﻻ درآمده و ارزش تجاري
پيدا ميكند؛ بهعبارتي هرچه قدر از هسته فاصله ايجاد ميشود ،از ارزش فرهنگي كاسته و به
ارزش اقتصادي افزوده ميشود .آخرين ﻻيه بيروني مربوط به صنايعي هستند كه كامﻼً ارزش
اقتصادي بر آنها حاكم بوده و حقوق انحصاري چاپ و تكثير دارند.
شكل ) :(1نوعشناسي صنايع فرهنگي
موسيقي
كتاب
چاپ و نشر
سمعي بصري
جشنوارهها
هنرهاي نمايشي
حق انحصاري
جمعي

صنايع خرد با حق انحصاري
صنايع فرهنگي وابسته
هسته

مد
توليد انبوه
لباس

ابزارآﻻت موسيقي

منبع :نرس2000 ،

صنايع خﻼق خودشان را بهخوبي به الگوي عصر اطﻼعات شخص تمايز اصل برونداد خﻼق

و زمينه مربوط يا فعاليت كه ابزار تحولاند ،معطوف ميكنند .شكل زير گروههاي درگير در
صنايع خﻼق را نمايش ميدهد كه ابزارهاي تجاري در ﻻيههاي خارجي و هسته خﻼق

درونيترين ﻻيه را تشكيل ميدهد؛ حركت از هسته به سمت ﻻيههاي خارجي بيانگر آن است

كه ارزش فرهنگي كاهش و ارزش اقتصادي افزايش مييابد و برعكس .البته اين تصور به
ويژگيهاي اقتصادي پروسه توليد و ارزشافزوده به واسطه هر مرحله مرتبط است و حمايت
از كپي رايت نقش عالي خود را ايفا ميكند .اجزاي تشكيلدهنده هر ﻻيه شامل موارد زير است:
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هسته خﻼق ) :(Creative Coreنوشتجات ،اجرا ،نقاشي ،طراح ،آهنگسازي
اجراي زنده ) :(Live Performanceموسيقي ،رقص ،اپرا ،كنسرت ،جشنواره ،نمايشگاه
تحويل و توزيع ) :(Distribution and Deliveryرسانه ،كتابخانهها و مراكز اسناد ،عكس ،سي
دي ،ضبط ،چاپ و نشر الكترونيكي ،حراجيها ،كتاب و مطبوعات ،تئاتر ،راديو و تلويزيون ،موزه
فعاليتهاي همراه ) :(Associated Activitiesصنايع دستي ،عمليات ترانسفر ،مديريت

تسهيﻼت ،تبليغات و حفاظت و نگهداري ،مجﻼت معماري ،مد

ابزارهاي تجارت ) :(Tools of the Tradeتجهيزات تئاتر ،فيلم ،صدا ،نمايشگاه ،ضبط ،كنسرت،

ابزارآﻻت موسيقي ،اجناس هنرمندان ،صحنه تئاتر ،صحافي ).(Towse, 2000: 21-117

شكل ) :(2گروههاي درگير و اجزاي تشكيلدهنده هر ﻻيه در صنايع خﻼق

ابزارهاي تجارت
فعاليتهاي همراه
تحويل و توزيع
اجراي زنده
هسته صنايع

منبع :توث2000 ،

 -3-2تأثير صنايع خﻼق فرهنگي بررشد اقتصادي ،رويكرد كمي

فرهنگ به منزله محصول نهايي مصرف ،كه يا غيرقابل توليد مجدد و با هدف مصرف

درهمان لحظه )كنسرت ،هنرعادﻻنه ،نمايشگاه( و يا با هدف تكثير انبوه اشاعه و صادرات
)كتاب ،فيلم ،صدا ضبط( است .مفهوم اقتصاد فرهنگ ) ( Economy of Cultureشامل
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هردو بخش فرهنگي و خﻼق است .بخش فرهنگي ) (Cultural Sectorشامل بخشهاي
صنعتي و غيرصنعتي است .اين بخش شامل ويرايش)كتابها ،روزنامه ها ،مجﻼت ،صدا
را ضبط ،و غيره( فيلم ،ويدئو ،راديو و فعاليتهاي تلويزيون ،هنرهاي نمايشي ،مطبوعات،
موزهها ،آرشيوها ،كتابخانهها ،عمدهفروشي و خرده فروشي كاﻻهاي فرهنگي ،فعاليتهاي

معماري است.
خﻼقيت

بخش خﻼق )  ( Creative Sectorفرهنگ را بهعنوان فرآيند توليد ساير بخشهاي اقتصادي
ميبيند و تبديل به نهاده خﻼق در ت وليد كاﻻهاي غيرفرهنگي ميشود .خﻼقيت ،با عناصري
مانند اطﻼعات ،مهارتها ،تجارب و ...پارامتراساسي در رقابتهاي جهاني و درسطح محلي را

در برميگيرد .در مطالعات متعدد ،خﻼقيت ،يك روش چندرشتهاي يا بخشهاي متقابل تعريف
شده است كه با تركيب عناصر خﻼقيت هنري ،نوآوريهاي اقتصادي ،و همچنين ن وآوري

تكنولوژيكي ممكن است بهعنوان يك روند تعامﻼت و اثرات ميان فرآيندهاي مختلف نوآورانه
درنظرگرفته شده باشد .شكل زير اين فرآيند را نمايش ميدهد:

شكل ) :(3فرآيندهاي مختلف نوآورانه
خﻼقيت علمي

خﻼقيت تكنولوژيكي

خﻼقيت فرهنگي

منبع) :اميليا ،ورجيل ،مونيكا(

خﻼقيت اقتصادي

1

هنگام تجزيه و تحليل بخشهاي فرهنگي و خﻼق ،صنايع و زمينههاي متعدد زير بايد

درنظرگرفته شود:

. see Emilia et al, 2008
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 -حوزه هنري شامل هنرهاي بصري )صنايع ،نقاشي ،مجسمه سازي ،عكاسي( هنرهاي

نمايشي )تئاتر ،رقص ،سيرك( و ميراث فرهنگي ) موزهها ،هنر ،در بازار عتيقهها ،كتابخانه ها،

فعاليتهاي باستانشناسي ،آرشيو(

 -صنايع فرهنگي مانند فيلم و ويدئو ،راديو ،پخش تلويزيون ،بازيهاي ويدئويي ،كتاب،

چاپ ،نشر مطبوعات و موسيقي

 -بخشهاي خﻼق از جمله بخشهاي طراحي )طراحي مد ،طراحي داخلي ،طراحي گرافيك(

معماري و تبليغات

عﻼوه بر اين ،تغييرات ساختاري درازمدت به فرهنگ بيشتر بهعنوان محصول مصرف اهميت

ميدهند .تقاضا براي تعداد بيشتري از محصوﻻت متنوع فرهنگي ،نشاندهنده رفتار

مصرفكننده پستمدرن است .مصرفكنندگان به دنبال تصاحب نشانهها و ارزشهايي هستند

كه افتراق عﻼمت محصوﻻت خاص است.

افزايش سطح آ موزش و پرورش ،تعيينكننده ،افزايش تقاضا براي فرهنگ است .با توجه

به در دسترس بودن درآمد ،زماني كه نيازهاي اوليه جوامع برطرف ميشود ،نياز بيشتري به

مصرف محصوﻻت غيرمادي پيدا مي شود و همچنين افزايش در دسترس بودن ساعت

اوقات فراغت ،تقويت تقاضا براي فعاليتهاي فرهنگي را به دنبال دارد .بنابراين ،فرهنگ
نبايد بهعنوان مصرف نهايي تجزيه و تحليل شود مانند فيلم ،كتاب ،موسيقي ،گردشگري،

فرهنگي و غيره ،بلكه بايد به عنوان يك منبع مصرف واسطه در فرآيند توليد كه اكثر

اوقات در محصوﻻت نهايي به كار ميرود ،تجزيه و تحليل شود .د ر هسته يك محصول
فرهنگي تركيبي از عوامل توليد ملموس و غيرملموس است كه بسيار وابسته به خﻼقيت

هستند .با توجه به مطالب فوق ويژگيهاي صنايع خﻼق و فرهنگي را مي توان در موارد
زير دستهبندي كرد:

 عمر اغلب محصوﻻت كوتاه و از ريسك باﻻيي در جهت شكست برخوردارند؛ -با توجه به مد ،روند مصرف و عدم قطعيت ،بازار اين محصوﻻت بسيار حساس هستند و

در برخي از بخشها براي نمونه سينما و موسيقي بهشدت ضربهپذيرند.
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 -فرآيند اندازه گيري اقتصاد فرهنگ تحتتأثير محدوديتهاي متعدد است؛ بهطوريكه اين

بخش نقش مهم اجتماعي بهعنوان يك ابزار ارتباطي عمده و جذاب دارد.

 بيشتر كشورها سيستم كافي براي نظارت بر بخشهاي فرهنگي ،جمعآوري اطﻼعاتجامع )با توجه به سيستمهاي مختلف آماري( ندارند كه نتايج آن نبود اطﻼعات ،هماهنگسازي
و مقايسه دراين زمينه است.

 -برخي از سازمانهاي فرهنگي تمايلي به مشاركت در حوزه اقتصاد فرهنگ با هدف

قراردادن ارزش اقتصادي به دنياي هنر و فرهنگ ندارند .براي اين سازمانها هنر قيمت ندارد

و سرمايه گذاري نياز به توجيه اقتصادي ندارند .عﻼوهبراين بازار ممكن است برخي از فعاليت-

هاي هنري در موارد بيثمر را رد كند؛ بنابراين نياز به پشتيباني عمومي براي جبران ناكارآمدي

بازار در جهان هنر است.

 سازمانهاي تجاري براي سرمايهگذاري در حوزه فرهنگي ابراز بيميلي ميكنند ،اينسازمانها در نرخ بازگشت ،سرمايهگذاري را براساس انجام مطالعات اثربخش تجزيه و تحليل
مي نمايند و از نظر آنها سرمايهگذاري پيرامون موضوعات فرهنگي توجيهپذير نيست.

 -2-4جايگاه فرهنگ در اقتصاد ايران

در آمارهاي اقتصادي ايران سهم بخش فرهنگ در توليد ناخالص داخلي در "امور تفريحي

و فرهنگي"لحاظ شده است؛ بنابراين در اين مقاله روند سهم بخش فرهنگي مذهبي به عنوان
جايگزين براي صنايع فرهنگي ايران بررسي ميشود.
 -1-2-4سهم هزينههاي دولت در بخش فرهنگ

جدول زير روند درصد هزينههاي دولت در بخشهاي تفريح ،فرهنگ و مذهب را نشان
ميدهد و بيانگر آن است كه در سال  ،1394تقريبا ً  2/20درصد از هزينههاي دولت به اين

امور اختصاص داده شده است و روند نشان ميدهد كه طي اين سالها هزينههاي دولت
كاهش يافته و اين امر بيانگر آن است كه سرمايه گذاري بخش حضوري در اين حوزه قابل

توجه بوده و دولت تنها حمايتكننده اين حوزه محسوب نميشود .گفتني است ،هزينههاي
دولت به به قيمت ثابت سال )1390ميليارد ريال( است.
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جدول ) :(1روند درصد هزينههاي دولت در بخشهاي تفريح ،فرهنگ و مذهب
هزينههاي بخش تفريح،

هزينههاي

درصد هزينههاي دولت در

1383

16615

653024

2/54

1385

21745

712555

3/05

سال
1384
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

فرهنگ و مذهب
17071
17988
15145
14142
17065
14721
12102
9685
9718

14189

دولت

677791
665338
666720

659687
638653
615492
586699
591540
616442
646282

منبع :حسابهاي ملي ،بانك مركزي ايران منتشرشده 1397

بخش فرهنگ
2/52
2/70
2/27
2/14
2/67
2/39
2/06
1/64
1/58
2/20

بعد از انقﻼب در حوزه فرهنگ همه دستگاهها تﻼش داشتهاند تا مبلغي از بودجه دولت را

بهصورت يارانه در اختيار بخشهاي دولتي و خصوصي قرار دهند تا آنها اقﻼمي را تهيه كنند

كه جوابگوي نياز داخلي باشد؛ يعني همة دستگاههاي مسئول )صدا و سيما ،سازمان تبليغات

اسﻼمي ،آموزش عالي ،آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي( در ت وليد و عرضه

محصوﻻت فرهنگي و فرهنگي مذهبي نگاهشان به درون بوده است .اما كشورهايي مانند
كشور ما با وجود پتانسيلهاي باﻻي مذهبي كه در زمينه زيرساختهاي صنعت و تجارت
فرهنگي با آهنگ جهاني خود را هماهنگ نكردهاند ،در مواجه با كشورهاي پيشرو در اين زمينه
دچار چالشهاي جدي است .كشورهايي كه به اهميت استراتژيك بخشهاي فرهنگي پي
بردهاند و اقدامات مناسبي را انجام دادهاند ،امروز از نظر اقتصادي و همچينين نفوذ فرهنگي در

سطح بينالمللي موقعيت ممتازي دارند و كشور ايران به خصوص بهواسطه وجود پتانسيلهاي

فرهنگي -مذهبي بسيار باﻻ در كشور)مانند دهه محرم و عاشورا ،اعياد مهم مذهبي ،ماه
رمضان ،مساجد و امامزادهها ،جشن نوروز و (...بهطور حتم ،با توجه خاص به اين بخش ميتواند
نقش بسزايي بر رشد اقتصادي كشور داشته باشد.
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 -2-5دين به مثابه فرهنگ

از اواسط دهه نود ،ميان سازمانهاي توسعه ،آگاهي روزافزوني نسبت به نقش فرهنگ و دين

)به مثابه بخشي از فرهنگ( در توسعه اقتصادي پديد آمده است .اين آگاهي در گزارشهاي

بانك جهاني و فعاليتهاي مركز گفتگوي توسعه ايمان در جهان چشمگير است.

در اينجا بر مورد اخير تمركز ميشود و نقش ارزشهاي دين ي در تشريح تفاوتهاي نهادها

و نيز توسعه اقتصادي بررسي ميشود .فرهنگ مملو از ارزشها و هنجارهايي است كه پيروان

يك دين خاص آموزش ميدهند و به آن مقيدند .اديان رسمي نگرش خود را نسبت ب ه جهان
براساس يك متن مقدس استوار ميسازند )كتاب مقدس ،قرآن مجيد ،و غيره( و نيز بر شرح و

تفسير عالمان يا رهبران ديني(Eeleke de Jong Routledge, 2009:105) .
 -2-6دين و نظارت

رابطه اعتماد و تعاون را معموﻻً با رشد اقتصادي مثبت ارزيابي ميكنند  .نك و كيفر

1

با مطالعات بسياري رابطه مثبت ميان رشد اقتصادي و اعتماد را تأييد كردهاند .اعتماد دوطرفه

بر حسب اين سؤال سنجيده ميشود كه »در كل ،آيا معتقديد كه اكثر آدمها قابل اعتمادند ،يا

اينكه در برخورد با مردم هر قدر هم كه محتاط باشيد باز كم است؟« متغير اعتماد معادل
درصد افرادي است كه ميگويند اكثر آدمها قابل اعتمادند ،البته پس از حذف پاسخهاي

نميدانم .در سطحي كﻼن ،ﻻپورتا و همكارانش 2ميان دين و مذهب سلسله مراتبي مانند

كاتوليك روم و اعتماد به وجود رابطهاي منفي پي بردهاند.
در سطح خرد ،گويسو و همكارانش ) (Guisoبه اين نتيجه رسيدهاند كه اعتماد اكثر اوقات از

مشاركت در آيينهاي ديني مي پذيرد؛ چون در همه اديان و مذاهب حضور بيشتر د ر مراسم
ديني با سطوح باﻻتر اعتماد رابطه مستقيم دارد و ميان پيروان مذاهب و سطح شكيبايي
رابطهاي منفي يافتهاند(Guiso et al, 2003: 153) .

 -2-7مباني نظري مزيت نسبي

نخستين بار ليزنر ) ،(liesnerمزيت نسبي صادراتي را در مقالهاي در سال  1958اندازه گيري
1. see: Knack and keefer, 1997.
2. see: La Porta et al ,1997.
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كرد .اما شكل تكامليافتهتر اين شاخص كه معياري مهم در تجارت بينالملل است؛ توسط باﻻسا
)  ( 1986 ،1965ارائه شد .درنهايت نيز والراس شكل تكامليافته شاخص باﻻسا را ارائه داد.

 -1-7-2شاخص تكامل يافته باﻻسا

در سال  ،1991توماس والراس ضمن اشاره به شاخصهاي ليزنر و باﻻسا ،آنه ا را با محدوديت

دانسته و اظهار كرد كه اين شاخصها بيشتر بر توليد و صادرات كشورهاي پيشرفته تمركز
داشتهاند .والراس معتقد بود ،به راحتي ميتوان با لحاظكردن مزيت نسبي جهاني گسترش داد.
به اين ترتيب ،شاخص باﻻسا بهصورت زير تكميل و ارائه شد:
)(1

)RCAia = ( Xia / Xi ) / ( Y wa / Y w

در آن :Xia ،ارزش صادرات كاﻻي  ) aتوليد يا غير توليدي ( در كشور  :Xi ،iارزش كل

صادرات كشورi؛  :Y waارزش صادرات كاﻻي  aدر جهان؛ :Y wارزش كل صادرات جهان.

بنابراين در شاخص  iمعرف كشور مورد بررسي a ،معرف كاﻻي مورد بررسي و  wبيانگر

جهان است .با استفاده از اين شاخص ميتوان مزيت نسبي را براي همه كشورها و همة

كاﻻهاي تجاري محاسبه كرد .در اين مورد نيز سه حالت ممكن است پيش بيايد:

هنگاميكه  1 >RCAiaاست كه نشاندهنده وجود مزيت نسبي در صدور كاﻻي  aبراي

كشور  iاست.

هنگاميكه  1 <RCAiaاست كه بر نبود وضعيت نسبي در صدور كاﻻي  aبراي كشور

i

دﻻلت دارد.

هنگاميكه  1 =RCAiaاست كه بيانگر آن است كه كشور  iهيچگونه برتري يا عدم برتري

نسبت به كشورهاي ديگر جهان در صادرات كاﻻي  aندارد.
 -2-7-2شاخص مزيت نسبي آشكارشده متقارن

1

نامتقارن بودن شاخص نسبي آشكار شده ،يكي از نقاط ضعف اين شاخص بهشمار ميرود؛

يعني نبود مزيت نسبي يك محصول ،در محدوده صفر تا يك نشان داده ميشود .درحاليكه

وجود مزيت نسبي در محدوده يك تا بي نهايت بيان ميشود .براي رفع اين مشكل ،مشكل
1. Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA).
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متقارن يا نرمال شدهاي از اين شاخص توسط براسپلي و همكارانش ) (2000به صورت زير

ارائه شده است.
)(2

-1
ij +1
ij

=

ij

 -3-7-2شاخص باﻻنس

شاخص باﻻنس فورسنتر و مواري ) (Balance, Forstner & Murrayضمن آزمونكردن

شاخصهاي متعددي در ارتباط با مزيت نسبي دو شاخص تجاري را براي تعيين مزيت نسبي
ارائه كردند .شاخص مذكور مقاديري بين  1و  -1اختيار ميكند .مقادير مثبت ،مزيت نسبي را
آشكار ميسازند و مقادير منفي عدم مزيت نسبي را نشان ميدهد .در واقع اين شاخص نشان

دهنده تجارت درون صنعت است؛ يعني صادرات و واردات فرآوردههايي كه متعلق به يك بخش
يا صنعت هستند .با توجه به مطالب مطرحشده و از آنجاكه ارزش صنايع و خدمات فرهنگي كاﻻ

و خدمات مبادله و صادرشده به صورت محسوس محاسبه نميشود؛ مقاله حاضر با توجه به
اطﻼعات موجود بهترين شاخص مطرح شده را شاخص مزيت نسبي آشكار و قرينه ميداند.

 -2-8پيشينه پژوهش

موسايي )  (1373مهمترين عوامل فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي را بدين شرح ذكر كرده

است -1 :نگرش مطلوب و معقول نسبت به دنيا  -2نگرش و برخورد علمي با مسائل و اهميت

به نقش عقل  -3اعتقاد به آزادي انديشه  -4برابري انسانها  -5نظم پذيري جمعي  -6عدم

تعارض فرهنگي  -7اعتقاد به توسعه .محقق عناصر فرهنگي تأثيرگذار بر توسعه از ديدگاه اسﻼم
را نيز شامل مواردي همچون فرهنگ كار ،حرمت اسراف ،پيوستگي ماديت و معنويت ،دعوت به

زيبايي و آراستگي ،مذمت فقر ،دعوت به تعقل و ديگر عوامل فرهنگي بيان گرديده است.
احسان قمري ) (1379در پايان نامهاي با عنوان تأثير تحوﻻت فرهنگي بر توسعه اقتصادي،

مورد ايران ،عوامل غيراقتصادي به ويژه ارزشها و فرهنگ تحوﻻت فرهنگي را زمينهساز
توسعه اقتصادي ميداند؛ بنابراين در اين پژوهش به برخي از شاخصها و ويژگيهاي ارزشي
زمينهساز رشد و توسعه اقتصادي ،پرداخته شده و چگونگي اين تحوﻻت در نوع شاخصها و

رابطه آنها با توسعه اقتصادي ايران تحليل شده است.
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گيلك حكيم آبادي و جﻼلي افتري ) (1391در يك مقالهاي با عنوان تأثيرگذاري
برخي شاخصهاي منتخب فرهنگي بر عملكرد اقتصادي استانهاي ايران طي سالهاي
1387-1382به روش دادههاي تابلويي ميپردازد .نتايج تحقيق نشان ميدهد ،نقش هزينههاي

فرهنگي در قالب هزينههاي مذهبي و هزينههاي تفريحات خانوارها در ارتقاي توليد و درآمد

استانهاي كشور مهم و معنادارند ،اما تعداد دانشآموختگان مراكز آموزش عالي ،هنجار

اجتماعي ،خالص ازدواج و هزينههاي آموزش تأثير معناداري بر عملكرد اقتصادي ندارند.

دنليز ) (Peter L.Daniels,1998پژوهشي با عنوان »تحوﻻت اقتصادي و بوديسم در آسيا«

در كشورهاي آسيايي انجام داده است .وي با بيان ديدگاههاي موافق و مخالف تأثيرگذار

بوديسم بر توسعه اقتصادي ،و تفكيك عقايد مذهبي بوديسم ،تائو و هندو به بررسي ساختار
وضعيت اقتصادي و شاخصهايي همچون توسعه انساني )(Human Development Index

توليد ناخالص داخلي سرانه ،هزينههاي د ولت ،توزيع درآمد ،نسبت پس انداز و سرمايه گذاري،
تراز پرداختها و سطح آموزشي و سود را مورد مطالعه قرار داده است و سپس با يك مقايسه
تطبيقي به ميزان تأثيرگذار بوديسم به تحوﻻت اقتصادي پرداخته است.

معروفخان و همكاران ) (Mahroof Khan and etal, 2010در مقاله خود با عنوان

»ارزشهاي فرهنگي و رشد اقتصادي در آسيا  :در تحليل تجربي « سعي كردند تأثير برخي از
عوامل فرهنگي مشخص شده تأثيرگذار بر كشورهاي منتخب آسيا را اندازهگيري كنند .اين

مدل هر دو متغير اقتصادي و فرهنگي را شامل ميشود ،پس بنابراين از ساير مدلهايي كه

تنها رشد اقتصادي را در نظر ميگي رند ،برتر است .دادههاي عوامل فرهنگي بين سالهاي
 1999تا  2007را وارد مدلهاي رشد اقتصادي درون زا ميكنيم  .نتايج آزمون

OLS

براي آزمودن تأثيرگذاري عوامل فرهنگ و اقتصاد بر رشد اقتصادي به اين ترتيب است
كه دي دگاههـاي فرهنگـي نسبـت بـه اعتمـاد )  ،( Trustاحتـرام )  (Respectو خودباوري
) (Self-Determinationتأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد اما اطاعت ) (Obdienceبر رشد
اقتصادي كشورهاي مورد بررسي تأثير منفي دارد.

ماريانو گروندنا ) (Mariano Grondona,1999معتقد است ارزشهاي ابزاري ،براي رشد و

توسعه اقتصادي مفيدند ولي آنچه براي رشد و توسعه پايدار اقتصادي مهمتر است و بسيار
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تأكيد مي شود ارزشهاي ذاتي هر فرهنگ است .هر ملتي با درك صحيح از واقعيتهاي

فرهنگي خود ميتواند شيوههاي اجتماعي و اقتصادي خود را تغيير داده و با انتخابي درست
با شايستگي به رشد و پيشرفت اقتصادي نايل و با تمركز بر ارزشهاي صحيح آنها را
پايدار كند(Harris & Huntington, 1383:24-25) .
جان آدامز ) (Adams, 2001در پژوهشي با عنوان فرهنگ و توسعه اقتصادي در جنوب آسيا در

سال  2001به بررسي رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادي پرداخته و اعتقاد دارد تأثير فرهنگ بر رشد

و توسعه اقتصادي در جنوب آسيا باعث برانگيختن عﻼقه محافل علمي شده است؛ زيرا ماكس
وبر اينگونه استدﻻل ميكند كه برخاستن پروتستانيسم تسهيل كننده و روند پيدايش سرمايهداري

بوده است .وبر ادعا ميكند ،ماهيت روحاني و آن دنيايي مذهب هندو به همراه سيستم طبقات

مختلف مردم هند با اين حلقه اقتصادي جديد انطباق ندارد و اين اختﻼف فاحش كه توسط وبر و

ديگران مطرح شده ،بهواسطة تجربه فرا استقﻼلي هندوستان به بار نيامده است .بهعبارتي سيستم
طبقات مختلف مردم هند در نقش كانونها و انجمنهاي مفيد و مؤثري در دموكراسي هندوستان
عمل ميكنند و در كار در هندوستان به شكل فزايندهاي ماهر و متمايز شده بود.

ويجاياناند ) (Vijayanand, 2012در مقاله خود بر مشتركات ميان مذهب و گردشگري اشاره

ميكند و از اين ديدگاه كه نبايد اثرات اقتصادي گردشگري مذهبي ناديده گرفته شود ،حمايت
ميكند.

آسمت و همكاران ) (Asmet and etal, 2014در پژوهش سرمايه انساني ،فرهنگ و رشد

اقتصادي تحقيقات تجربي در هر دو عوامل اقتصادي و غير اقتصادي از رشد اقتصادي براي
توضيح عملكرد رشد اقتصادي در سرتاسر كشور مالزي انجام دادهاند .در ميان عوامل غير
اقتصادي ارزش هاي فرهنگي براي توسعه اقتصادي عاملي مؤثر بوده است .مطالع ه ديگري
نشان داده است كه سرمايه انساني يكي از منابع احتمالي رشد اقتصادي است و نقش محوري

در نظريه رشد دارد .بنابراين ،ارزشهاي فرهنگي به عنوان يك سيستم مشترك ،يكي از نتايج
ثروت شخصي درنظر گرفته شده كه فرهنگ يك عامل مثبت بر رشد اقتصادي است و رابطه
مكمل ميان فرهنگ و توسعه سرمايه انساني وجود دارد .اين مطالعه با هدف تعيين رابطه

مكمل نشان ميدهد كه چگونه فرهنگ در فهم نابرابريهاي اقتصادي است
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 -3روش تحقيق

روش تحقيق از نوع تحليلي -توصيفي است .مقاله حاضر از نوع كتابخانه اي بوده و

استان هاي كشور براساس آخرين اطﻼعات داده هاي منتشر شده در سال  1397حجم جامعه

آماري ما را تشكيل مي دهد .اطﻼعات مورد نياز براي انجام اين پژوهش از آمار و اطﻼعات
مربوط به حساب هاي منطقه اي استان هاي كشور و اطﻼعات مربوط به سالنامه
آماري منتشر شده توسط مركز آمار ايران در سال  ، 1397است .در اين مقاله از شاخص ها
و الگوي خاصي استفاده مي شود كه در ادامه با استفاده از روش دادههاي تابلويي
ارزيابي مي شوند.
 -1-3معرفي شاخص مزيت نسبي آشكار و كاربرد آن در تعيين مزيت نسبي ارزش افزوده

با توجه به اينكه نظريات مزيت نسبي در مباحث مربوط به تجارت بين الملل رشد و توسعه

پيدا كرده و مفهوم مزيت نسبي نيز عمدتاً تحت مدل تجارت هكشر  -اوهلين عموميت
يافته است؛ اين نظريات و نظريه ريكاردو ميتوانند در تجارت بين الملل بهكار گرفته شوند
اما نكته مهم آن است كه بسياري از مفروضات آنها بهويژه فرض سيال بودهاند و حركت
سيال منا بع و محصول بيشتر بين مناطق يك كشورمصداق مييابد تا بين كشورها؛ ازاين رو

كاربرد اين نظريه ها براي تجارت بين الملل بين مناطق يك كشور اعتبار بيشتري دارد .اما
نكته مهم اين است كه مزيت نسبي منطقه اي چگونه قابل ان دازه گيري است؟ انجام دادن

آزموني شبيه آنچه براي ن ظريات تجارت بينالملل انجام مي گيرد ،براي اقتصاد منطقهاي
كاري مشكل است .در بسياري از مطالعات از شاخص  RCAبراي تعيين مزيت نسبي
منطقه اي محصوﻻت خاص يا يك بخش اقتصادي يا تعيين جايگاه جهاني يك محصول
و تغييرات آن در طول زمان استفاده شده است .مطالعات يونيدو )،(Unido, 1986

لين ) ،( Lin, 1997براسيلي و همكاران ) ( Brasili, et al, 2000و لي )(Lee, 1995
نمونه اي از اين مطالعات هستند .از آنجاكه اطﻼعات مربوط به صادرات كاﻻ و خدمات در

بين مناطق داخلي وجود ندارد ،مي توان از روش ارزش افزوده ايجاد شده در بخشهاي
مختلف اقتصادي به عنوان جايگزيني براي صادرات كاﻻ و خدمات استفاده و شاخه شبه

رقابتي ايجاد كرد .در اين مطالعه از شاخص ارزش افزوده فرهنگي به عنوان جايگزيني

براي صادرات صنايع فرهنگي)كاﻻها و خدمات فرهنگي( استفاده شده است .در اين مقاله
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براي اندازهگيري مزيت نسبي از شاخص مزيت نسبي آشكار استفاده مي شود .همچنين از
بين انواع روش هاي محاسبه اين شاخص ،شاخص تكامل يافته باﻻسا براي تحقيق حاضر

در نظر گرفته شده است اما از آنجاييكه اين شاخص براي نشان دادن مزيت كشور در

صادرات كاﻻي مورد نظر است ،ب راي تعيين مزيت نسبي ارزشافزوده صنايع فرهنگي ،بايد
تغييراتي در شاخص مزيت نسبي آشكار ايجاد كرد .عﻼوهبر اين بهجاي كشور استان و به
جاي جهان كشور درنظر گرفته شده است .براي مثال شاخص مزيت نسبي آشكار ارزش

افزوده بخش فرهنگي aدر استان  Pبه صورت زير تعريف مي شود:
)(3

)RCApa = (VApa/GDPp) / (VAca/GDPc

 : VApaارزش افـــزوده بخـــش فرهنگـــي مـــذهبي در اســـتان؛  :GDPpكـــل ارزش
افــزوده بخشهــاي اقتصــادي ) توليــد ناخــالص داخلــي( در اســتان؛  :VAcaارزش افــزوده
بخــش فرهنگــي مــذهبي در كشــور؛  :GDPcكــل ارزش افــزوده بخــشهــاي اقتصــادي
)توليد نا خالص داخلي( كشور
بنابراين در اين شاخص P ،معرف استان مورد بررسي  aمعرف زير بخش مورد بررسي

وc

بيانگر كشور است .با استفاده از اين شاخص ميتوان مزيت نسبي را براي همه استانها در زير

بخش فرهنگي براي صنايع فرهنگي محاسبه كرد؛ بنابراين با توجه به فرمول فوق شاخص
مزيت نسبي ارزش افزوده بخش فرهنگي در استانهاي كشور محاسبه شده و وضعيت هر

استان در مقايسه با ساير استانهاي كشور بررسي ميشود .اين شاخص همانند شاخص

تكامليافته باﻻسا ،مقاديري از صفر تا بي نهايت را شامل ميشود ،اگر مقادير اين شاخص بين

صفر و يك باشد ،نشانه نبود مزيت نسبي در بخش يا فعاليت موردنظر است .همچنين ميتوان

اين شاخص را بهصورت متقارن شده نوشت و محدوده از صفر تا بينهايت شاخص فوق را به
محدوده از منفي يك تا مثبت يك نرمال كرد.
 -2-3برآورد شاخص براي صنايع فرهنگي مذهبي

شاخص  RCAبراي صنايع فرهنگي مذهبي نشان داده شده است .در نمودار مذكور نشان

داده شده كه استان تهران داراي باﻻترين شاخص با مقدار  9/44در بخش فرهنگ و مذهب

است .استان خوزستان نيز كمترين شاخص را به خود اختصاص داده است .اين شاخص در
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استان خراسان  1/76و در استان قم  1/67به دست آمده است .بهدليل بزرگتر بودن سهم

ارزشافزوده بخشهاي غيرفرهنگي مرتبط با صنعت ،معدن ،كشاورزي ،خدمات در استانهايي
مانند؛ اصفهان و خراسان و آذربايجانغربي نقش ارزشافزوده بخش فرهنگي در اين استانها
كمتر بهدست آمده و تأكيد بر صنايع مادر در اين استان ها بيشتر است .گفتني است؛ با توجه
به شاخص محاسبه شده ،استانهايي كه برتري در صنايع فرهنگي مذهبي داشته اند مشخص

شده است و استان خراسان )به خاطر حرم مطهر امام رضا )ع( ( و استان قم به عنوان شهرهاي
مهم مذهبي اينجا عنوان شده است.

نمودار ) :(1شاخص  RCAبراي صنايع فرهنگي مذهبي
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فارس
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحد
گلستان
گيﻼن
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
قزوين

0

منبع :يافتههاي پژوهشگر

شــاخص  SRCAبــراي صــنايع فرهنگــي مــذهبي بــراي كــل اســتانهــاي كشــور نيــز

محاســبه شــده و در تخمــين مــدل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .گفتنــي اســت؛
شــاخص  RCAو SRCAبــراي همــه اســتانهــا محاســبه شــده و امــا  13اســتان برتــر در
جدول  3مشخص شده است.
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جدول ) :(3استانها و  RCAو SRCAفرهنگي مذهبي
استانهاي برتر

RCA

SRCA

1

ته ران

9/44

0/89

2

همدان

8/22

0/78

3

مركزي

8/18

0/78

4

كرمانشاه

7/94

0/78

5

مازندران

7/93

0/77

6

كردستان

7/92

0/77

7

كرمان

7/61

0/77

8

كهكيلويه و بويراحمد

7/58

0/77

9

يزد

7/55

0/76

10

زنجان

7/46

0/76

11

لرستان

7/39

0/76

12

چهارمحال و بختياري

7/39

0/76

13

قزوين

7/24

0/73

منبع :يافتههاي پژوهشگر

 -4صريح مدل

دادههاي تحقيق مربوط به  31استان در دوره زماني  1395تا  1379با توجه به اطﻼعات

منتشرشده در سال  1397جمعآوري شده است .تصريح مدل به پيروي از مطالعه لوين و
رنلت) ( 1991از سه نوع متغير در تصريح مدل سعي نموده استفاده كند .دسته اول متغيرهاي

بنيادي مانند نهادههاي توليدي ،دسته دوم متغيرهايي كه مطالعات تجربي قبلي به آن رسيده

است مانند سرمايه انساني و دسته سوم متغيرها كه نوآوري مطالعه حاضر بهشمار خواهد آمد.
مدل پژوهش با استفاده از روش سادهسازي بر اساس نمونه ) (Simpling by sampling

تصريح شده است .بهعبارت ديگر مدلهاي متعددي ،بهمنظور رعايت اصل منطقي و

معناداربودن متغيرهاي اصلي و بنيادي مدل رشد اقتصادي تصريح و برآورد شده است كه
دستور ) (Commandنرم افزار آنهادر پيوست قابل ارائه است .اين پژوهش به تصريح و برآورد
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مدل رشد اقتصادي با توجه به شاخص براي صنايع فرهنگي مذهبي پرداخته كه در ادامه به

آن اشاره شده است.

 -1-4مدل رشداقتصادي براي صنايع فرهنگي -مذهبي

اين مدل نيز به پيروي از مطالعه لوين و رنلت و با استفاده از اصل سادهسازي بر اساس نمونه

انجام شده است .در اين مدل ابتدا توليد ناخالص هريك از استانها به صورت سرانه محاسبه
شده است سپس رشد توليد سرانه بهعنوان معيار رشد اقتصادي لحاظ شده است .به همين

روال ساير متغيرها نيز بهصورت سرانه محاسبه شدهاند و در مدل لحاظ شدهاند .تصريح نهايي

مدل با توجه مطالب عنوانشده بهصورت معادله زير است:
)(4
+

2

+
ℎ

ℎ

+
+
+

= ℎ

مدل تحقيق با استفاده از روش گشتاورهاي تعميميافته برآورده شده است .بهمنظور برآورد
مدل از حداكثر  5وقفهي متغيرهاي درون زاي رشد اقتصادي و سرمايه فيزيكي به عنوان ابزار
در برآورد گشتاورهاي تعميم يافته استفاده شده است .همچنين متغيرهاي حمل و نقل و
ارتباطات ،لگاريتم رشد اقتصادي با لحاظ درآمدهاي نفتي و متغير تعاملي به عنوان ابزارهاي
برونزاي اكيد ) ( Strictly exogenousدر برآورد مدل تصريحشده ،در نظر گرفته شده است.
نتايج برآورد مدل باتوجه به تعديﻼت كوچك نمونهاي ) (Small- sample adjusmentو
ناهمساني واريانس و همبستگي سازگار ) (consistentو قوي ) (Robustهستند .نتايج برآورد
مدل نشان ميدهد كه با هر درصد افزايش در سرمايه سرانه ميتوان انتظار داشت كه رشد
اقتصادي سرانه به اندازة  0/04درصد افزايش يابد .اين رابطه را ميتوان اينگونه تفسير نمود
كه با هر درصد افزايش سرمايه سرانه ميتوان انتظار داشت كه رشد اقتصادي بهعلت افزايش
بهرهوري سرمايه و نيروي كار افزايش يابد .بهعبارت ديگر ميتوان استدﻻل نمود ،با افزايش
سرمايه بهازاي هر واحد نيروي كار ،بهره وري نيروي كار افزايش يابد و همين امر سبب افزايش
توليد و خلق ارزش در استانها شود .نتايج نشان ميدهد ،رابطه مذكور در سطح  5درصد
معنادار است .نتايج حاكي از برآورد مدل نشان ميدهد ،رابطه غيرخطي ميان رشد سرمايه
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سرانه و رشد اقتصادي استانها وجود دارد .نتايج برآورد نشان ميدهد ،با هر درصد افزايش در
سرمايه سرانه به توان دوم ميتوان انتظار داشت رشد اقتصادي استانها  0/017درصد كاهش
يايد .اين رابطه را ميتوان اين گونه تفسير نمود كه با افزايش مداوم در سرمايه سرانه ميتوان
انتظار داشت كه كه اثرات بازدهي نزولي بروز كند و همين امر سبب كاهش توليد و به تبع
آن رشد اقتصادي افزايش يابد .رابطه مذكور در سطح  5درصد معنادار است .نتايج حاصل از
برآورد مدل نشان ميدهد؛ شاخص براي صنايع فرهنگي -مذهبي رابطهاي مثبت و معنادار
در سطح  5درصد با رشد اقتصادي استانها برقرار كرده است .اين رابطه را ميتوان اينگونه
تفسير نمود كه با افزايش ارزشافزوده در بخ ش فرهنگي -مذهبي ميتوان انتظار داشت كه
سرمايه انساني بيشتري در اقتصاد شكل گيرد و همين امر ميتواند سبب افزايش توليد و
رشد اقتصادي شود )ساكو و سگري( .1همچنين از آنجاييكه استدﻻل ميشود كه مذهب و
فرهنگ سبب افزايش در آرمانهاي توسعه براي كشورها خواهد شد ميتوان انتظار داشت
كه توليد و رشد اقتصادي نيز افزايش يابد )وبر( .2نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد ،رابطه
تعاملي شاخص براي صنايع فرهنگي -مذهبي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي مثبت و
معنادار است .نتايج برآورد مدل نشان مي دهد كه با هر واحد افزايش در اين متغير رش د
اقتصادي به اندازه  0/0002واحد افزايش مييابد .اين رابطه ميتوان بر اساس مطالب
عنوان شده توسط وبر و ساكو ساگري توجيه پذير دانست .پژوهشگران در اين حوزه بيان
ميكنند كه صنايع فرهنگي -مذهبي اثر معناداري بر باور و رفتار اقتصادي و غير اقتصادي
نيروي كار دارد كه از اين طريق ميتواند سبب افزايش توليد و رشد اقتصادي شود 3.همچنين
با توجه به نتايج برآورد مدل و آماره بهدست آمده براي ) AR(1و ) AR(2ميتوان به عدم
همبستگي بين پسماندهاي مدل پي برد .نتايج نشان ميدهد ،آمارههاي گفتهشده به ترتيب
برابر با  0/497و  0/560هستند كه بيانگر انتخاب مناسب ابزارهاي مدل هستند .نتايج
احتمال بهدست آمده سارگان هرچند كمتر از  0/05شده ،اما احتمال هنسن كه اثر بخشي
بيشتري نسبت به سارگان دارد؛ بيانگر برون زايي و قوت ابزار است .نتايج برآورد مدل نشان
1. see:Sacco and Segre, 2009
2. see:Weber,1930.
3. see:Huntington,1996 ; Lands,1999; Baker, 2000.
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مي دهد ،احتمال آماره سارگان برابر با  0/327و احتمال آماره هنسن برابر با  1/000شده
است .نتايج برآورد نشان ميدهد ،رابطه گفتهشده در سطح  5درصد معنادار است .نتايج مدل
بهصورت خﻼصه در جدول  4نشان داده شده است.
جدول) :(4نتايج برآورد مدل تحقيق باشاخص فرهنگي -مذهبي
نام متغير

لگاريتم سرمايه

لگاريتم توان دوم سرمايه

شاخص فرهنگي-مذهبي

اثر تعاملي شاخص فرهنگي و سرمايه انساني
وقفه ي رشد اقتصادي

ضريب

آماره

t

احتمال

-0/01

-3/18

0/02

0/0002

3/18

0/016

0/49

0/059

-0/494

آمارههاي پس از برآورد مدل

نام آزمون

2/99
2/09

0/02

0/075

-3/29

0/013

آماره

احتمال

Z
)AR(1
)AR(2

0/68

-0/58

0/497
0/560

)ch(2

سارگان
هنسن

36/53
4/67

آماره هنسن :برونزايي زير مجموعه اي از ابزارها
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نام آزمون

آماره

Hansen

)ch(2

0/327
1/000
احتمال
1/000

 -5نتيجهگيري

نتايج محاسبات مطالعه حاضر نشان ميدهد كه براساس شاخص براي صنايع فرهنگي

مذهبي تهران در صدر استانهاي كشور با رقم  14/29است .تهران عﻼوه بر مزيت پايتخت
بودن ،از آنجا كه در حالت مركزيت قرار دارد؛ بسياري از مراسم مذهبي مربوط به دولتمردان

و سياستمداران داخلي و خارجي به هنگام انعقاد توافقنامه ،تفاهمن امه و يا قراردادهاي
اقتصادي و سياسي در آنجا انجام ميشود و جمعيت زياد تهران هم يكي از عوامل آن است
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كه باعث شده باﻻترين مزيت مربوط به اين استان باشد .در ادامه به تصريح مدل با استفاده

از شاخص براي صنايع فرهنگي-مذهبي پرداخته شده است .نتايج برآورد مدل با استفاده از
اين شاخص نشان داد ،اين شاخص رابطهاي مثبت با رشد اقتصادي استانها برقرار كرده

است .همچنين نتايج برآورد مدل تحقيق نشان داد ،صنايع فرهنگي مذهبي عﻼوه بر كانال

مستقيم از طريق سرمايه انساني نيز بر رشد اقتصادي سرانه استانها اثرگذار است .همچنين
نتايج برآورد مدل نشان داد ،صنايع فرهنگي از كانال سرمايه انساني نيز ميتواند بر رشد
اقتصادي استانها اثرگذار باشد .نتايج آزمونهاي پسآزمون نيز در مورد هر دو مدل بيانگر
برازش مناسب مدل است.
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