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Abstract 
According to the prevailing approach to development, in recent decades, the 
path of growth, at various micro and macro levels, is through the production 
and focus on high value-added industries such as cultural industries. 
Planning and management in the process of production, distribution and 
consumption of cultural products is one of the most well-known and 
important tasks of governments in the world, which is mentioned as the main 
axis in the development of economy of the culture. According to new 
approaches, government role-playing in economy of culture needs 
characteristics to facilitate the development process. One of the most 
important of these indicators, which is based on the existence of institutional 
infrastructure, is the combined indicators of good governance. The purpose 
of this study is to investigate the relationship between good governance 
indicators and the development of countries' economy of culture. Therefore, 
by using the method of comparative-quantitative analysis among 20 
developed and grown countries in economy of culture and Iran, the 
development of economy of culture and good governance has been studied. 
The results show that Iran's economy of culture and good governance 
indicators are far from developed and grown countries, and this indicates the 
underdevelopment of Iran's economy of culture. Also, the results of 
correlation analysis and multiple regression show that there is a direct 
relationship between the index of good governance and the development of 
the economy of culture of these countries and with an acceptable intensity 
(R2 = 0.50). 

Keywords: Economy of Culture, Cultural Industries, Governance, Good 

Governance, Development, State 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: entezari@atu.ac.ir 

How to Cite: Entezari, A., Derakhshan, F. (2021). Governance and development of 

economy of cultural; Comparison of Iran and developed countries, Quarterly 

Journal of Social sciences, 28(93), 35-83. 

http://orcid.org/0000-0002-8798-8511
http://orcid.org/0000-0003-3929-5427


 فصلنامه علوم اجتماعي

 39تا  93، ص 0011 تابستان، 39 هشمار، بیست و هشتمسال 
qjss.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QJSS.2021.62302.2416 
 

  

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
 خیتار

یدر
ت

اف
 :

32/4/
04

11
 

   
   

 
 خیتار

گر
ازن

ب
: ی

30/5/
04

11
 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

01/6/
04

11
 

   
IS

SN
: 1

7
3

5
/1

1
6

2
 

 e
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

7
7

2
 

 یو کشورها رانیا سهیو توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقا یحکمران

 شرفتهیپ
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس جامعه اریدانش   یانتظار ریاردش

  

 

 .     رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یفرهنگ یشناس جامعه یدکتر یدانشجو  فاطمه درخشان 

  

 چکیده
بر اساس رویکرد غالب در توسعه، در چند دهه اخیر، مسیر رشد، در سطوح مختلف خرد و کالن از طریق 

 فرایند در ریزی و مدیریتگذرد. برنامهباال نظیر صنایع فرهنگي مي افزوده با ارزشتولید و تمرکز بر صنایع 

 جهان سطح در هادولت وظایف ترینمهم و نیتر شده شناخته از فرهنگي محصوالت مصرف و توزیع تولید،

 جدید، رویکردهای شود. طبقمي یاد جوامع اقتصادفرهنگ توسعه در اصلي محور عنوانبه آن از است که

. گردد تسهیل توسعه فرایند طریق این از تا است هایيشاخصه نیازمند اقتصادفرهنگ در دولت آفرینينقش

 ترکیبي هایشاخص است، نهادی هایزیرساخت وجود بر مبتني که هاشاخصه این ترینمهم از یکي

های حکمراني خوب و توسعه هدف مطالعه، بررسي رابطه میان شاخص .باشدمي خوب حکمراني

کشور  02در میان  کمي -کارگیری روش تحلیل تطبیقيباشد. لذا با بهاقتصادفرهنگ کشورها مي

گي اقتصادفرهنگ و حکمراني خوب یافتهیافته و رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران، توسعه توسعه

های حکمراني دهد که اقتصادفرهنگ ایران و شاخصي قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان ميموردبررس

نیافتگي اقتصادفرهنگ در معرف توسعه یافته و رشدیافته دارند و اینخوب فاصله زیادی با کشورهای توسعه

دهد که میان شاخص حکمراني چنین نتایج تحلیل همبستگي و رگرسیون چندگانه نشان ميایران است. هم

=0.50خوب و توسعه اقتصادفرهنگ این کشورها رابطه مستقیم و با شدت قابل قبولي )
2

R.وجود دارد ) 

 خوب، توسعه، دولت. یحکمران ،یحکمران ،یفرهنگ عیاقتصادفرهنگ، صنا :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

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

 توسعه زمانهم اقتصادفرهنگ. است گردیده راهبردی ایبرنامه فرهنگي سرمایه و اقتصادی

 یتوسعه و فرهنگي کاالهای مصرف و توزیع تولید، طریق از ثروت تولید و اقتصادی

 عامل تواندمي طریق این از و گیردمي بر در را دانش و معرفت رشد یعني فرهنگيسرمایه

 در هافرهنگخرده ارتقا و رشد خرد، سطح در انساني استعدادهای شکوفایي برای یمؤثر

 روابط در کشورها فرهنگي نفوذ ضریب ارتقاء و جامعه پیشرفت و توسعه و میانه سطح

 ,Parchami & Derakhshanباشد ) کالن سطح در فراملي فرهنگي تبادالت و المللي بین

 فرهنگي میراث و محصوالت آثار، از اعم ملي فرهنگيِ هایدارایي امروزه (.2019:2

شود. سازمان ملل متحد مي شناخته کشورها سیاسي اقتصاد در جایگزین قدرت عنوان به

عنوان یکي از متغیرهای طور رسمي فرهنگ را بهبیست و یکم، به)یونسکو( از اوایل قرن 

کشورها  اقتصادی هایگذاریسیاست در آن نقش ضروری توسعه اقتصادی اعالم و بر

 (.UIS, 2012-UNESCO) کردتأکید ها توسط دولت

هایي ناشي از پیشرفت علمي و فناوری در تغییرات سریع و دگرگوني باوجوداز طرفي 

فراملي شدن است، همه ابعاد  اصطالح بهشدن یا امروز که از نتایج آن پدیده جهانيجهان 

ي تغییر داده و موجب تغییر معادالت اقتصادی، سیاسي و طورکل بهجوامع و مناسبات بشر را 

 (.Entezari, 2012:2) اندمستثني نشده تأثیرها نیز از این فرهنگي گشته است. دولت

متفکران )بارب، هرشت، تامسون و ...( دولت و نقش آن را در این که برخي طوری به

گرایان )گیدنز، تحول ازجملهاما برخي نیز  ؛دانندشرایط در جوامع رو به اضمحالل مي

های جدید و متفاوتي های پدید آمده، مسئولیتکاستلز، هلد و ...( معتقدند که دگرگوني

ها در این  که آنطوری( بهGrew, 2007: 74Held & Mc) استها ایجاد کرده برای دولت

ی حاصل از تنهایي قادر به پاسخگویي به نیازهای جدید و گسترده نقش جدید، به

ها را نخواهند بود و نیازمند الگوهای جدیدتری هستند. الگوهایي که بر اساس دگرگوني

های مختلف خصوصي، مدني و مردمي های جامعه در بخش آن بتوان از تمام ظرفیت
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جامعه در مسیر توسعه قرار گیرد. بر این  جهیدرنتو  نیتأمتا نیازهای جامعه  استفاده نمود

اساس، در رویکردهای جدیدتری نظیر نهادگرایي جدید، با تأکید بر عنصر شفافیت، 

-لت تسهیلکارایي، پاسخگویي، دولت را دارای نقش بیشتری در فرایند توسعه در قالب دو

 (.North,2006کنند )گر دانسته و بر سیاستگذاری توسط آن تأکید مي

 از فرهنگي محصوالت مصرف و توزیع تولید، فرایند در ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 اصلي محور عنوانبه آن از و جهان سطح در هادولت وظایف ترینمهم و نیتر شده شناخته

 نقشه اولین گزارش طبق .شودمي یاد جوامع فرهنگي فرهنگي با محوریت صنایع توسعه در

که تنها گزارش جهاني در مورد  0212سال  در 1خالق و فرهنگي صنایع جهاني

 آمریکا،ازجمله  جهان یپیشرفته کشورهای اغلب در اقتصادفرهنگ است، اقتصادفرهنگ

در  راهبردی بسیار صنعت یک... و جنوبي آفریقای کره، چین، انگلیس، استرالیا، کانادا،

اند. بیشترین درآمد ها نقش مهمي در آن داشتهآید و دولتمي شمار اقتصاد ملي به

 ازآن پسدرصد از درآمد کل جهاني و  33اقیانوسیه با -اقتصادفرهنگ متعلق به منطقه آسیا

 .(Cultural times, 2015) دارنداروپا و آمریکای شمالي قرار 

 ترینمهم از حاصل درآمد ایران در میزان اقتصادفرهنگبر اساس آمارهای موجود 

شود( مي تعریف بنگاه به بنگاه و مشتری به بنگاه فروش عنوان به فرهنگي )که صنایع

(Cultural Times, 2015: 13) هنرهای و نمایشي هنرهای موسیقي، کتاب، فیلم، مانند 

کشورهای مشابه خود مانند ترکیه یافته و حتي تجسمي فاصله زیادی با کشورهای توسعه

 از بخش این در ایران سهم فراوان، فرهنگي غني ذخایر و منابعباوجود (. 1 جدول) دارد

 عرصه در ضریب نفوذ کم دهندهکه نشان 0باشدمي صفر به نزدیک و ناچیز بسیار اقتصاد

 باشد.جهاني در حوزه فرهنگي نیز مي
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The first global map of cultural and creative industries 
2. http://www.mehrnews.com/news/3601575 
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 8103ایران با امریکا و ترکیه در سال . مقایسه وضعیت اقتصادفرهنگ 0جدول 
Table 1. Comparison of Iran's economy of culture with the United States and 

Turkey in 2018 

 کشور

 فروش فیلم

)میلیون 

 دالر(

فروش 

 موسیقی

 )میلیون دالر(

 فروش کتاب

)میلیون 

 دالر(

فروش 

 بازی

)میلیون 

 دالر(

صادرات 

کاالی 

 فرهنگی

 واردات

کاالی 

 فرهنگی

درصد 

اشتغال 

 فرهنگی

 1055 3238152 0815852 31232 1212355 2115 11212 امریکا

 5051 1502 5112 123 12858 311 032 ترکیه

 0258 10052 522 518 05 01 0851 ایران

 (.2018) 0(، موسسه آماری یونسکو0212) 1(، تجارت فرهنگي جهاني0212خالق ) و فرهنگي صنایع جهاني منبع: نقشه

ویژه در حوزه ایران کشوری است که از دارای مواهب و میراث تمدني و فرهنگي به

گردشگری  ازلحاظایران گردشگری است. بر اساس گزارش مرکز میراث جهاني یونسکو 

که طوریهای بسیاری دارد. بهدر ابعاد مختلف تاریخي، فرهنگي، طبیعي و مذهبي جاذبه

 UNESCOباشد )در یونسکو مي شده ثبتکشور اول در تعداد میراث فرهنگي  12جزو 

World Heritage Centre, 2020.) 

ی تاریخي تا حدودی از تاریخ ها گسستدر جریان نوسازی و  هرچنداز سوی دیگر 

تمدني ایرانیان که عامل مهمي در پایداری  ریذخاتمدن ایراني فاصله گرفته شده است لکن 

های عظیمي برای اقتصادی و سازگاری با تحوالت است بسیار غني و زبانزد است و ظرفیت

 اقتصادفرهنگ بر مدیریت سوء لذا شود.احیای فرهنگي وجود دارد که در صنایع متبلور مي

 شودمي جامعه از بخش این توسعه موانع ترینکلیدی و ترینمهم از آن هایبخش و

(Entezari & Derakhshan, 2018:4.) 

دهد که فاصله وضعیت فعلي ایران در ابعاد مختلف توسعه و نظم اجتماعي نشان مي

زیادی با کشورهای پیشرفته دارد. برای توسعه در اقتصادفرهنگ الزم است نظم در جامعه 

سویي محوری است که هماهنگي و همگذاری نظمحاکم شود. این تغییرات نیازمند سیاست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Globalisation of Cultural Trade 
2. UNESCO Institute for Statistics 
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اقتصادفرهنگ را اعم از  مختلفهای یکدیگر را مبنا قرار داده و بخشکارکردی نهادها با 

گیری نماید طور مستمر و متعادل در سطوح مختلف هدفتولید، توزیع و مصرف را به

(Parchami & Derakhshan, 2019:38.) در مقایسه با  گذارتأثیرعنوان نهادی دولت به

باشد. دولت سایر نهادهای دیگر نقش مهمي در ایجاد این تعادل و هماهنگي دارا مي

ها و نهادهای جامعه در ارتباط با نهادهای ترین خرده نظامعنوان یکي از مهمتواند به مي

عبارتي دیگر جامعه اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سیاسي طوری عمل کند، به

ای تنظیم کند که موجبات توسعه گونهرخش نهادهای دیگر را بهگردش و چ

 اقتصادفرهنگ یعني تولید، توزیع و مصرف کاالهای فرهنگي فراهم گردد.

هایي است تا از این طریق فرایند آفریني دولت در اقتصادفرهنگ نیازمند شاخصهنقش

های وجود زیرساختها که مبتني بر ترین این شاخصهتوسعه تسهیل گردد. یکي از مهم

ها مانند این شاخص هرچندهای ترکیبي حکمراني خوب است. نهادی است، شاخص

شناختي است و نقدهایي نیز به های روشهای جهاني دارای نقصانبسیاری از شاخص

ها و ، بررسي این شاخصوجود نیبااها وارد است، اما  کنندگان آناهداف سیاسي تدوین

تواند گام ، ميها آنو توجه به وضعیت ایران از طریق  تصادفرهنگآن بر توسعه اق تأثیر

 ی در راستای شناخت وضع موجود باشد.مؤثر

یافته، در ویژه در جوامع توسعهها بهموضوع اصلي مطالعه حاضر این است که دولت 

کننده امور مختلف جامعه با عنوان تسهیلهایي نظیر حکمراني خوب، بهقالب ویژگي

توسعه اقتصادفرهنگ  ازجملههای مختلف، قادر به تسهیل فرایند توسعه، بخشهمکاری 

یافته نیست و شواهدی نظیر تعدد ست که اقتصادفرهنگ ایران توسعهگردند. این درحاليمي

دهد که نهادهای متولي فرهنگ و حضور انحصاری دولت در تولید فرهنگي نشان مي

های جامعه ایران در مقایسه با سایر نهادهای حوزه عنوان نهادی تأثیرگذار در همهدولت به

های آن نظیرگستردگي، دیگر نقش مهمي در این وضعیت داراست که ناشي از ویژگي

 باشد.های مختلف فرهنگي ميدر حوزه ازحد شیبگری و دخالت تصدی

با این توضیحات، هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه حکمراني خوب و توسعه 
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یافته در اقتصادفرهنگ با توجه به نظریه ایران و کشورهای توسعه اقتصادفرهنگ در

اصلي تحقیق  سؤالباشد. لذا با توجه به این رویکرد، ای مينهادگرایي با رویکردی مقایسه

این است که حکمراني خوب در کشورهای پیشرفته از طریق چه سازوکارهایي موجبات 

حکمراني در ایران در مقایسه با این کشورها ها را فراهم کرده و  توسعه اقتصادفرهنگ آن

 اقتصادفرهنگ شده است. ماندگي در توسعهدر چه وضعیتي قرار دارد که منجر عقب

 تحقیق نهیشیپ

بر  رسد.نمي دهه دو است که به نوظهوری حوزه مطالعاتي اقتصادفرهنگ در ایران حوزه

. است نگرفته انجام در آن ویژه نقش دولتدر این حوزه و به زیادی این اساس مطالعات

باشد که ي ميطورکل بهحکمراني خوب در اقتصاد و توسعه  تأثیرها در مورد برخي پژوهش

ویژه برای تدوین بخش نظری تحقیق، سود ها به به علت پررنگ بودن مقوله اقتصاد از آن

برخي  ها به که در آن ایم. برخي مطالعات نیز در مورد دولت و صنایع فرهنگي استجسته

اما در مورد رابطه حکمراني خوب و ؛ های حکمراني خوب اشاره شده استشاخص

ای صورت نگرفته فرهنگ اعم از توسعه فرهنگي، صنایع فرهنگي و اقتصادفرهنگ مطالعه

هایي در کشورهای است. در میان مطالعات خارجي نیز در حوزه حکمراني خوب پژوهش

متمرکز بر رابطه حکمراني خوب و فرهنگ و  اما تعداد مطالعات شده انجاممختلف 

اقتصادفرهنگ اندک است. در ادامه به معرفي برخي مطالعات نزدیک به این حوزه 

 پردازیم. مي

 تیتقو برمؤثر  یراهبردها»ای با عنوان ( در مطالعه0211نیا و رشیدپور )مسعودی

 و نظرانصاحبفر از ن 02از طریق اجرای مصاحبه کیفي با « رانیا فرهنگداقتصا ساختار

 قوت نقاط به توجه با اقتصادفرهنگ، گوناگون یهاحوزه در يعمل ای يعلم باتجربه عوامل

گردد اقتصادفرهنگ مي تیتقو موجبکه  یيراهبردها به بررسي اقتصادفرهنگ ضعف و

های تدوین سیاست»مضمون اصلي شامل موارد:  15پرداختند. نتایج تحقیق طي استخراج 

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

مند قاعده»، «مند دولت و واگذاری به بخش خصوصيمداخله قاعده»، «و تعهدات اجرایي
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باشد. و غیره مي« های دقیقهای دادهایجاد پایگاه»، «های کارشناسي شدهشدن حمایت

 گر همخواني دارد.لت تسهیلهای دوبسیاری از مضامین با ویژگي

نقش دولت در توسعه اقتصاد گردشگری ایران »ای با عنوان ( در مطالعه0215جهانیان )

تحلیلي به بررسي نقش و جایگاه و  -با روشي توصیفي« با محوریت اقتصادمقاومتي

پردازد. نتایج تحقیق وی ترین صنایع فرهنگي ميهای دولت در توسعه یکي از مهمویژگي

ها و حمایت از آن سازی زمینهدهد که حضور دولت در امر گردشگری و فراهمنشان مي

حال تمرکز دولت بایستي در کنار حمایت، شرایط برای حضور بخش ضروری است. با این

 ی کوچک و متوسط در این حوزه را فراهم کند.وکارها کسبخصوصي و مشارکت 

های اقتصاد نهادگرای داللت»عنوان ای با ( در مطالعه0215حیدری و همکاران )

 -با روشي توصیفي« ایراني پیشرفت –جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسالمي 

تحلیلي با تمرکز بر رویکرد نهادگرایي جدید به بررسي توسعه اقتصادی در ایران و نقش 

ش نهادی و پردازند. آنان معتقدند که اقتصاد نهادگرا با قائل شدن نقدولت در آن مي

سازی بر عنصر شفافیت، دولت و خصوصي ازاندازه شیبمحوری برای دولت در توسعه، 

شرط پیشرفت اقتصادی ایران کارایي و پاسخگویي مداخالت دولت تأکید دارد و پیش

 باشد.منوط به حذف رانت نفت و تغییر جایگاه نهادی آن و جایگزیني منابع دیگر مي

، با «نقش دولت در توسعه اقتصاد هنر»ای با عنوان در مطالعه (0212ابوترابي و بهرامي )

تحلیلي و نظری به بررسي مداخله دولت در بازار -دیدگاهي اقتصادی و با روش توصیفي

دهد که اگرچه دخالت دولت در بازار ها نشان مي پردازند. نتایج مطالعه آنهنر مي

عارف است، اما در جهت ارتقای کیفي های متمحصوالت هنری مانند پرداخت یارانه از راه

آن راهکاری مناسب نیست. دولت بایستي از طریق فراهم کردن شرایط مشارکت از طریق 

 های اجتماعي و اقتصادی از نارسایي بازار بکاهد.گذاری و توسعه زیرساختسرمایه

فرهنگي و سیاست فرهنگي  –توسعه اجتماعي »ای با عنوان ( در مطالعه0202) 1زلنکو

ی و روش تاریخي به بررسي عملکرد دولت اوکراین، ا رشته انیمبا رویکرد « اوکراین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zlenko 
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آن بر توسعه  تأثیرگیری سیاست فرهنگي و تغییرات و اصالحات و نقاط عطف اصلي شکل

ها و ی سیاستفرازوفرودها رغم يعلدهد که پردازد. نتایج تحقیق نشان ميفرهنگي مي

های متناسب با رویکرد جهاني در کارگیری سیاستد دولت، دولت اوکراین با بهعملکر

های دیگر جامعه، ثبات سیاسي و غیره منجر به توسعه حکمراني مانند مشارکت بخش

 (.Zlenko, 2020:4-8است )صنایع و میراث فرهنگي گردیده 

برای سیاست حکمراني خوب »ای با عنوان ( در مطالعه0211) 1اشنایدر و گاد

 -با روشي تاریخي« ای در مورد توسعه فرهنگي و هنری در آفریقا و اروپافرهنگي: مطالعه

های فرهنگي و آن بر فرهنگ و فعالیت تأثیرتطبیقي به بررسي رابطه حکمراني خوب و 

های ها معتقدند که نقش سیاست پردازند. آنهای فرهنگي ميهنری در قالب سیاست

حمایت از ساختارهایي است که باعث ایجاد خالقیت هنری و فرهنگي در  فرهنگي ایجاد و

مردم گردد و این نتیجه تضمین رفاه و نوآوری از سوی حکومت است. این اتفاق در اروپا 

گیرد. در این و برخي کشورهای آفریقایي در چارچوب حکمراني خوب صورت مي

گردد هنرمندان فراهم مي تک تکل هنر، آموزش آن و آزادی عم ازیموردنشرایط و زمینه 

(Schneider & Gad, 2018.) 

های فرهنگي در شرق آسیا: پویایي سیاست»ای با عنوان ( در مطالعه0215) 0لي و لیم

تاریخي در میان کشورهای چین، ژاپن،  -با روش تطبیقي« بین دولت، هنر و صنایع خالق

ت سیاسي و حکومت و تأثیرات آن بر جنوبي و تایوان به بررسي روند تحوالسنگاپور، کره

ها دهد که با وجود برخي شباهتپردازند. نتایج مطالعات نشان ميبخش فرهنگ و هنر مي

هایي نیز با داری در کشورهای آسیای شرقي، اما تفاوتها و شیوه حکومتدر سیاست

دارد داری در این کشورها وجود ها و حکومتهای اروپایي و غربي در سیاستشاخص

(Lee & Lim, 2016.) 

فرهنگ و حکمراني خوب: یک »ای با عنوان ( در مطالعه0215) 3ادکینسون و مکفرین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schneider and Gad 
2. Lee and Lim 
3. Adkisson and Mcferrin 
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، با استفاده از تحلیل رگرسیون به بررسي رابطه فرهنگ و حاکمیت با «بررسي تجربي

ها در این مطالعه  پردازند. آنکشور مي 51های بانک جهاني در میان استفاده از داده

ی فرهنگي نظیر دیني یا سکوالر بودن جامعه و اقدامات ها مؤلفهتند که در بیشتر موارد دریاف

دارند ای های حکمراني خوب رابطه قویفرهنگي در حوزه فرهنگ و هنر با شاخص

(Adkisson & Mcferrin, 2014.) 

 مبانی نظری

 رویکرد نهادگرایی و حکمرانی خوب

، در گرفته شکلای که دولت در آن اجتماعي ي نقش دولت در جامعه با نظامطورکل به

ها را در مورد نقش دولت از ارتباط است. این نظام اجتماعي، طیف وسیعي از دیدگاه

(. این Karmik, 1997:94) ردیگحداقلي تا حداکثرسازی دولت در جامعه را در برمي

ییر و تحول شده طور تاریخي و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسي جوامع دچار تغرویکردها به

در نخستین است از نقش حداکثری تا دخالت محدود و مشروط تعریف شده است. 

عبارتي دولت نقشي در توسعه ندارد و نقش ها در حداقل است و بهرویکرد، نقش دولت

. (Smith, 1776) باشداصلي در رسیدن به توسعه بر عهده بخش خصوصي و بازار مي

دولتِ کالسیک نیز معروف است و نقش دولت را بیشتر از  بیشتر نظریات کالسیک که به

منجر  تیدرنهای ساختار رقابت در بازار آزاد در نظر گرفته که کنندهجنبه ارشادی و تسهیل

های مختلف را حق ورود مستقیم در عرصه به توسعه خواهد شد. در این رویکرد دولت

کنند های مختلف را فراهم ميفعالیتهای مختلف زمینه و بستر ندارد و به اشکال و شیوه

(Shapiro, 2012 .)دسته دوم نظریاتي است که برای دولت اختیارات وسیعي قائل است 

دهد و نقشي برای بخش خصوصي و بازار قائل نیست. که مصلحت جامعه را تشخیص مي

های اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي هایي که نقش حداکثری دارند، در مکانیسمدولت

آفریني برپایي عدالت در جامعه دست به نقش باهدفحفظ تعادل عمومي و  منظور به

 کرد ظهوردر بین این دو طیف  سومي دیدگاه(. Naderan, 2002: 39زنند )گسترده مي

 عنوان به و داد پیشنهاد راها  آن تقابل جای به بازار، و دولت نهاد دو تعامل و همکاری که
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های هایي نظیر دولتنظریه .شد گرفته نظر در دولت ـ بازار نقش ایفای مطلوب الگوی

-خوب و ... که به نسبت دولتگرا، حکمراني های توسعهکینزی، نهادگرایان جدید، دولت

 ,Pag, 2007; Fitzpatrick)های حداقلي دخالت بیشتری برای دولت در امور قائل هستند 

2006; Dadgar, 2013.) 

 را خود حاکمیتي اصول که هایي دولت تعداد از مرور به تا شد باعث دیدگاه این ظهور

 در ها دولت بیشتر عوض در و شود کاسته بودند، داده قرار فوق دیدگاه دو از یکي بر مبتني

 مورد در رویکردهایي اندیشه، این دنبال به .گیرند قرار مذکور  جایگاه دو بینابین ای نقطه

 کارکرد کنندگيهماهنگ کار که نهادی عنوانبه آن به که کرد ظهور دولت نقش

 نهادگرایي رویکرد .شد شناخته داراست، را توسعه به دستیابي جهت در دیگر نهادهای

-سیاست در آن نهادهای و دولت مفهوم به مجدد بازگشت جهت است دیدگاهي جدید،

 ـ اقتصادی نهادهای اصالح در بلکه بازار، هایشکست درتنها  نه نهادگرایان. هاگذاری

 و اندقائل دولت برای توسعه فرایند در بیشتری هاینقش سازی،جریان و اجتماعي

 مداخالت پاسخگویي و کارایي شفافیت، عنصر بر سازیخصوصي و دولت ی ازاندازه شیب

 (.Vahid, 2003: 65دارند ) تأکید دولت

 را مالکیتي حقوقفقط  نه نماینده این رویکرد، معتقد است که دولت داگالس نورث

 فراوان مقررات و دهد مي شکل اقتصاد اصلي انگیزشي ساختار به که کند مي اجرا و تصریح

 که هستند عواملي ترین مهم شوند، مي وضع دولت سوی از که تغییر حال در همواره و

 نوع دو هر مکتب فکری این (. درNorth, 2006کنند ) مي تعیین را اقتصادی عملکرد

 تنها است، زیرا شده پذیرفته خصوصي بخش و بازار مکمل نهادی عنوانبه دولت مداخله

 نفي را خصوصي گاه مالکیتهیچ نهادگرایان. شود رفع مشکالت تیدرنها که است الزم

 دارند تأکید آن تیکفا عدم و هاشکست بر بلکه دانند،نمي منتفي را بازار سازوکار یا نکرده

دانند پیروان این رویکرد بر این باورند که در یک مي بازار مکمل را دولت منظر همین از و

شود و در یک میدان سازماني بر محیط نهادی هنجارها و قواعد از طریق دولت ایجاد مي

-شود. این هنجارها و قواعد مانند الگوهایي چشمدیگر اجزای میدان سازماني تحمیل مي
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ها را  فرهنگي ایجاد کرده و آنهای مختلف اقتصادی و عرصه کنشگراناندازهایي برای 

 ,DiMaggio & Powell) ابندسازد که بر اساس آن قواعد به اهداف خود دست یقادر مي

1991:1-13). 

 نظریه دارد که به وجود ایقوی ارتباط سیاسي و اقتصادی عرصه در این دیدگاه میان

ي نوع به(. رسیدن North et al., 2006: 95است ) معروف نهادگرایي در «دوگانه توازن»

ارتباط سیاست و اقتصاد که بتواند شکل مطلوبي به بهبود فرایند توسعه در یک جامعه 

های مرتبط با آن است. ریزی درست و تشکیل نهادها و سازمانبیانجامد، نیازمند طرح

فرایند توسعه قرار است برای عموم مردم جامعه، مطلوبیت را به همراه آورد، الزم  ازآنجاکه

زني جامعه مدني )نهادهای مدني( و فراتر از ست تا تشکیل یک نهاد، مبتني بر چانها

 (.Ghaffari & Radmard, 2017: 973های فردی باشد )تصمیم

بازیگر اصلي دولت است و توسعه یک های اولیه این رویکرد نظری که در نسخه

گرا مطرح توسعه هایدولت های اتخاذی دولت است.ها و سیاستفعالیت درگروکشور 

ای است که گونهگرا دولتي است که در آن عرصه سیاست بهشوند. دولت توسعهمي

-دستگاه سیاسي در مرکز از عزم، قدرت، استقالل، توانایي و مشروعیت کافي برای شکل

یابي به اهداف توسعه برخوردار است و به این اهداف خواه از دهي، تعقیب و تشویق دست

-گرای سرمایههای توسعهارتقا و حفاظت از شرایط رشد اقتصادی )در دولتطریق ایجاد، 

گرای سوسیالیست( های توسعهداری( و خواه از طریق سازماندهي مستقیم اقتصاد )در دولت

(. از Leftwich, 2006:63) کندو خواه از طریق ترکیب متفاوتي از این دو دست پیدا مي

توان به وجود اقتصاد صنعتي، رشد اقتصادی ا ميگرهای توسعههای مهم دولتویژگي

;Doner et  Chang, 2006) کردای، آموزش و سالمت اشاره پایدار، بوروکراسي حرفه

jin, 2010-xing & De-Jian al., 2005;پردازان از مفهوم یا ویژگي (. برخي نظریه

اما به عقیده لفت ویچ  ؛جویندگرا سود ميهای توسعهدموکراتیک در کنار دولت

های (. این بدین معنا نیست که نظامLeftwich, 1998:63) ستیندموکراسي شرط توسعه 

باید اقتدارگرا بود. بلکه دولت  لزوماًگرا بودن گرا و یا اینکه برای توسعهاقتدارگر توسعه
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ش بایست رویه خودگردان و خودمدار را در پیکه مي حال نیدرعبرای پیشبرد توسعه 

های مختلف اجتماعي )جامعه مدني( رابطه داشته باشد. دولت بگیرد، الزم است تا با گروه

چنین خارج از خود های اجتماعي داخل خود )وفاق نخبگان( و همگرا باید با گروهتوسعه

های توسعه را به اجرا  ها پروژه ای داشته باشد تا بتواند با همکاری آنمجموعه روابط فشرده

ها تبدیل  های بیروني، دولت به کارگزار آنبدون استقالل از همه گروه حال نیدرع درآورد.

 (.Evans, 2001: 24گیرد )ها در دستور کار درازمدت دولت قرار مي شود و منافع آنمي

شود که در نسخه جدید رویکردهای توسعه مبتني بر نهادگرایي، بر این نظر تأکید مي

مشروط به کیفیت حکمراني، ایجاد فضای اعتماد میان دولت تحقق توسعه در یک جامعه، 

های کیفي را بر و شهروندان و دخالت آنان در امور نیز هست و برای توسعه شاخص

گرا دولت را متولي اصلي های توسعهپردازان دولتافزایند. نظریههای کمي مي شاخص

 ,Leftwichدانند )مي توسعه و هرگونه توسعه در کشور را منوط به توسعه سیاسي آن

موضوعي با عنوان حکمراني خوب به ادبیات نظری توسعه  1112(. از دهه 223 :2005

المللي نظیر بانک جهاني افزوده شد. در رویکرد حکمراني خوب، حق توسط نهادهای بین

ها، در اداره جامعه حکمراني تنها به حکومت محدود نشده و متناسب با انواع حکومت

های مذهبي و غیره های غیرانتفاعي، شخصیتایي از قبیل جامعه مدني، سازماندارای شرک

خواهد بود. بر این اساس حکومت بخشي از حاکمیت مطلق خود را به نفع مشارکت سایر 

 شودي به دولت دموکرات کارآمد تبدیل مينوع بهنهادها در امر توسعه واگذار کرده و 

(97-Chhotray & Stoker, 2009:90 .)اصلي رکن سـه بـین شـراکت خوب حکمراني در 

 از فراتر گاهي که  دارد وجـود ها فـعالیت انجام در خصوصي بخش و مـدني جـامعه دولت،

صورت تعاملي و دولت نقش اصلي را در برقراری روابط بین این سه جز به .است مشارکت

 .(UNDP, 2000) دارداین روابط 
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 . رابطه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در حکمرانی خوب0شکل

Figure 1. The relationship between government, the private sector and civil 

society in good governance 

 ( UNDP, 2000منبع: برنامه عمران ملل متحد )

دولت با جامعه مدني و بخش خصوصي ایجاد حکمراني خوب از طریق مشارکت 

ها، شفافیت و گیریگردد. در این فرایند زمینه برای مشارکت مردم در تصمیم مي

گردد. در این میان دولت، عالوه بر نقش داشتن نیروهای اجتماعي، پاسخگویي فراهم مي

ابعاد لحاظ ساختاری از توانمندی بیشتری برخوردار است. حکمراني خوب دارای به

ساالری است. بعد اقتصادی مربوط به نقش نیروهای مختلف اقتصادی، سیاسي و دیوان

باشد. در این میان مختلف در فعالیت اقتصادی و حمایت و نظارت دولت در این بخش مي

مشروعیت دولت، ارتباط دولت و مردم، توانایي راهبردی دولت در اجرای امور، نظام 

ساالرانه پاسخگو و ارائه خدمات عمومي بهینه نقش مهمي در قضایي کارآمد، نظام دیوان

 (.Guga, 2015کند )توسعه ایفا مي

گرا، مشروعیت دولت و حاکمیت، نقش مهمي در های توسعهبر اساس نظریات دولت

یافتگي یک جامعه، به میزان توانایي دولت در توسعه در ابعاد مختلف دارد و میزان توسعه

عبارتي دولتي قدرتمند و دارای قدرت اجرایي فراوان، گرایانه و بهتوسعههای اجرای برنامه

ارتقای کیفیت حکمراني و ایجاد  درگرودر نظریات حکمراني خوب، توسعه  ؛ ودارد

-در پیشرفت جامعه مي ها حضور آنو  فضای اعتماد میان دولت و شهروندان و مشارکت

یکرد با یکدیگر ناسازگار نبوده و استقرار توان گفت که این دو روبر این اساس مي باشد.

 دولت بخش خصوصی

 مدنیجامعه 



 03 |و درخشان   یانتظار...؛  و رانیا سهیو توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقا یحکمران

بنابراین ؛ گراستحکمراني خوب در یک کشور، منوط به حضور دولت قدرتمند و توسعه

نیازهای اصلي که مستلزم دولتي قوی و کارآمد است از پیش مختلفرشد و توسعه در ابعاد 

 (.Ghaffari & Igdar, 2017) آیدشمار ميحکمراني خوب به

شود. نقشي که نیازمند حکمراني خوب، دولت در نقش جدیدی ظاهر ميدر الگوی 

های های کارایي و اثربخشي دولت، بر جنبهالگویي است که در آن ضمن تأکید بر جنبه

عنوان های دموکراسي نیز توجه داشته باشد. در این الگو دولت بهدموکراتیک و ارزش

جاد شرایط مساعد اقتصادی، حقوقي و ها با ایشود. دولتگر شناخته ميدولت تسهیل

سیاسي و تسهیل مشارکت و فعالیت جامعه مدني و بخش خصوصي و در کل نیروهای 

های مختلف سیاسي، اقتصادی و اجتماعي و توزیع قدرت و ثبات اجتماعي در عرصه

اد کند. در این الگوی حکمراني، مقابله با فسها، فضا را برای رشد و توسعه فراهم ميائتالف

به اشکال مختلف از طریق شفافیت فرایندهای انتقال و توزیع سرمایه با ایجاد یک قوه 

کند. وجود شفافیت و قضائیه کارآمد و مستقل به نهادینه کردن رشد و توسعه کمک مي

مبارزه با فساد، شرایط را برای رقابت سالم و ظهور استعدادها فراهم کرده و زمینه ایجاد 

همراه حاکم بودن نماید. وجود یک نظام اداری کارآمد بهنیز فراهم مي عدالت اجتماعي را

گرایي، ساختارهای الزم برای مدیریت بهینه توسعه را رانت هرگونهقانون و جلوگیری از 

کند. در این شرایط جامعه مدني حق اظهارنظر دارد، دولت پاسخگوی عملکرد فراهم مي

شفافیت افزایش و عرصه برای کارآفریني  خود است و به سبب آن، آگاهي عمومي و

-وکارها در حوزه(. از این طریق کسبMira & Hammadache, 2017گردد )تسهیل مي

های مختلف تولیدی، توزیعي و خدماتي گسترش یافته، قوانین در جهت تسهیل کارکردی 

شود يم دوچندانگذاری انگیزه برای تولید و سرمایه جهیدرنتگردد و ها تنظیم مي آن

(Kaufman & Vishwanath, 2008.) 

میالدی شاخص  12عنوان حکمران خوب از دهه  ها بهبرای سنجش و ارزیابي دولت

ها با عنوان شاخص حکمراني خوب توسط بانک جهاني تولید و ارزیابي عملکرد دولت

 بر عمومي منابع مدیریت از بانک جهاني، حکمراني خوب عبارت است ازنظرعرضه شد. 
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 فرآیند در مردم مشارکت گسترده و عادل و کارآمد قضایي دستگاه قانون، حاکمیت اساس

ها انتخاب، مورد نظارت و اری. حکمراني شامل فرایندی است که طي آن دولتدحکومت

های صحیح، شوند. در این شرایط دولت ظرفیت تدوین و اجرای سیاستجایگزین مي

باشد. بر تعامالت اقتصادی و اجتماعي را دارا مي احترام به شهروندان، نهادهای حاکم

 و است شده تعیین به اهداف رسیدن برای کشور، یک منابع مدیریت خوب حکمراني

 توانایي ،ها آنطریق  از اجتماعي هایگروه و افراد که است نهادهایي و راهکارها شامل

 حکمراني توانمي گرید عبارت بهرا داشته باشند.  خود قانوني حقوق و عالیق کردن دنبال

 یک اجتماعي اقتصادی و منابع مدیریت برای قدرت آن در که دانست ایشیوه را خوب

 اداره نحوه سنجش روشي برای خوب شود. حکمرانيمي صرف توسعه راستای در کشور

 ,World Bankاست ) عمومي نهادهای توسط عمومي منابع مدیریت و عمومي امور

1992.) 

ها از شود که اطالعات این شاخصدسته تقسیم مي 5ی حکمراني خوب به ها مؤلفه

از کشورها  اول دستهای ي که دارای دادهمؤسساتطریق پیمایش از مطلعین، نخبگان و 

ها که (. تعریف این شاخصKaufmann & Kraay,2020شوند )آوری ميهستند جمع

 (.World Bank, 2020باشد )توسط بانک جهاني صورت گرفته بدین شرح مي

ها : میزان پاسخگویي بر اساس پاسخگویي نهادها، سازمان1اظهارنظرپاسخگویي و حق 

ها خدمات  هایي که به آندر چارچوب قانوني به اعضای جامعه و افراد و گروه مؤسساتو 

بر اساس میزان مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب  اظهارنظردهند و حق ارائه مي

شود که بر اساس متغیرهای ها تعیین ميها و رسانهولت خود، آزادی بیان، آزادی تشکلد

 مختلف از منابع مختلف جهاني ساخته شده است.

: به کیفیت خدمات عمومي، خدمات شهروندی و میزان استقالل 0اثربخشي دولت

عمومي  هایمشيو اجرای خط نیتدوشهروندان از فشارهای سیاسي و همچنین به کیفیت 

شود. بر اساس این شاخص هر ها گفته ميو دولتي و میزان تعهد دولت در برابر این سیاست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Voice and Accountability 
2. Government Effectiveness 
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گیری یا های مستقل از جهتگذاریچه کیفیت خدمات عمومي به شهروندان و سیاست

 های سیاسي باشد، بهتر و تعهد نظام سیاسي به جامعه و شهروندان بیشتر است.سوگیری

ویژه کنندگان به قوانین جامعه بهمیزان اطمینان و پایبندی اداره: به 1حاکمیت قانون

چنین میزان احتمال جرم و ها و همکیفیت اجرای قرادادها، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه

شود. در صورت عدم وجود اطمینان از اجرای قراردادها و خشونت در جامعه مربوط مي

یس و محاکم قضایي در یک کشور شاخص بروز جرم و جنایت به سبب عملکرد ضعیف پل

 باشد.حاکمیت قانون آن نیز ضعیف مي

دهنده این موضوع است که یک حکومت چقدر : نشان0ثبات سیاسي و عدم خشونت

ثباتي، آمیز در معرض بيهای غیرقانوني و یا از طریق ابزارهای خشونتممکن است از راه

های تروریستي و بروز یر وجود گروهسرنگوني و براندازی قرار بگیرد و عواملي نظ

 باشد.های مهم ثبات و یا عدم ثبات سیاسي مي های سیاسي از مؤلفهخشونت

ها و : به میزان توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست3کنندگيکیفیت تنظیم

ویژه های مختلف جامعه بهمقرراتي است که باعث گسترش نفوذ و دامنه فعالیت بخش

شود. بر اساس این شاخص هر چه دولت بتواند از دمي و بخش خصوصي مينهادهای مر

آن  تأثیرها و ها، شرایط را برای توسعه و پیشرفت این گروهطریق تدوین و اجرای سیاست

 در اداره کشور فراهم کند، از وضعیت حکمراني خوب برخوردار خواهد بود.

درت دولتي تا چه حد مورد : بیانگر این موضوع است که حاکمیت و ق5کنترل فساد

هر چه دولت در  رو نیازاگیرد. سوءاستفاده و خدمت منافع شخصي و خصوصي قرار مي

برعکس  هرچقدردهنده حکمراني ضعیف و خدمت خواص و منافع خصوصي باشد، نشان

 تر است.این اتفاق بیافتد، قوی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rule of Law 
2. Political Stability and Absence of Violence 
3. Regulatory Quality 
4. Control of Corruption 
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 توسعه اقتصادفرهنگ

عنوان مناسبات و فراگردهای فرهنگي مطابق با در یک دیدگاه غالب، اقتصادفرهنگ به

و مبنا بر  (;Boulding, 1985:8 Galbraith, 1974:3) شدهزمینه و شرایط اقتصادی تفسیر 

تواند اقتصاد این است که رشد فرهنگ و هنر به پایه اقتصادی نیاز دارد و در مقابل مي

مفهوم در دیدگاه دیگری  (.Mosaei, 2014:14قرار دهند ) ریتحت تأثجامعه را تا حدی 

ای از علم و ترکیبي از مطالعه علم اقتصاد و فرهنگ است که عنوان شاخهاقتصادفرهنگ به

-مي عبارتي صنعت فرهنگيبه بررسي تأثیر نیروهای اقتصادی بر کاالهای فرهنگي یا به

را پردازد تا از طریق ارائه مفاهیم و مسائل اقتصادی تصمیمات و مدیریت عرصه فرهنگ 

 (.Anderson, 2006: 9) دینماهدایت یا محدود 

 توانمي که دانست اقتصادی کاالی توان نوعيمي را فرهنگي کاالهای و هنر گرچه

 آن درباره مصرف، و تولید و تقاضا و عرضه فرصت، هزینه نظیر اقتصاد، اساسي مفاهیم با

 تر هستند،نگرشي وسیعخالق که نیازمند  صنایع و هنر های خاصویژگي اما کرد، صحبت

 رفتار دیگریها  آن برای اقتصادی هاینظریه کارگیریبه سازد که درمي آن نیازمند را ما

کند. در این مي متمایز اقتصاد از را اقتصادفرهنگ که است چیزی همان این و باشیم داشته

 هنری، مصرف و فرهنگي داتیتول ها، نوآوری،مانند خالقیت، ایده مباحثي نگرش

فرهنگي )کاالهای  خدمات و ها، کاالهافرهنگي، سبک زندگي، سرمایه ذائقه فرهنگي،

 فرهنگي و نهادهای بازار صنایع فرهنگي و فرهنگي، هایملموس و غیرملموس(، ارزش

 .(Throsby, 2015شود )مي مطرح فرهنگي

مفهوم اقتصادفرهنگ عالوه بر متغیرها و  لیوتحل هیتجزشناسي اقتصادی در در جامعه

عنوان نوعي اقتصاد بهشود. عوامل اقتصادی، به عوامل فرهنگي و اجتماعي نیز توجه مي

 هایمندیقانون بر عالوه بلکه نیست، ناب اقتصادی هایمندیقانون تابع تنها کنش،

بنابراین  ؛تأثیرگذارند آن بر هم سیاسي و فرهنگي اجتماعي، هایمندیقانون اقتصادی،

آن )تولید و توزیع و مصرف ثروت یا  مفاهیم تمام با اقتصاد، رندهیدربرگ اقتصادفرهنگ

 و فرهنگ )تولید و توزیع و مصرف سرمایه فرهنگي( رندهیدربرگ و سرمایه اقتصادی(
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گذاری، های سرمایهقابلیت ددهندهی. این عرصه نوتواند باشدآن مي به مربوط هایموضوع

 شود،نمي محدود آن کردن هزینه و پول، سودآوری به ت اما فقطتولید و درآمد کالن اس

از . شودمي گرفته کار نیز به فرهنگي یها یریگ جهت برای که امکاناتي است مجموعه بلکه

ها، ها، شبکهها، موقعیتشناختي اقتصادفرهنگ نظام منسجمي از نقشرویکرد جامعه

اقتصادی از طریق و الگوهای ارتباطي است که هم در پي کسب بیشترین سرمایه کنشگران

-تواند به افزایش سرمایهتولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات فرهنگي است و هم مي

-ثابت کنش برای کسب سرمایه نسبتاًالگوهای  اقتصادفرهنگ،فرهنگي کمک نماید. 

 & Parchamiفرهنگي است ) خدماتکاالها و  مصرف و توزیع اقتصادی از تولید،

Derakhshan, 2019:8.) 

گرایانه به صنایع فرهنگي فرهنگ با رویکردی تقلیلدر بسیاری از مواقع اقتصاد

و صنعت فرهنگ که تولید ثروت اقتصادی از طریق تولید و توزیع و ازدیاد  شده لیتحو

در گیرد مفهوم مرکزی اقتصادفرهنگ گردیده است. مصرف کاالهای فرهنگي را در بر مي

کند که از عمل استفاده از واژه صنعت درباره فرهنگ، بر فرایندهای اقتصادی تمرکز مي

کنندگان و مصرف شده عرضهشوند، به بازار طریق آن کاالها و خدمات فرهنگي ساخته مي

توانند نقش مهمي فرهنگي ميهای بنابراین فعالیت ؛پردازندها به مصرف مي با خریدن آن

 با که هنری – فرهنگي آثار تولید هزینه و در اقتصاد داشته باشند. در این صورت کنترل

 هایعرصه در...  و چاپ، بازی فیلم، موسیقي، مانند دارند نزدیکي پیوند یتکنولوژ

 .(Throsby, 2015) یابندمي ویژه اهمیت فرهنگي، تولید اقتصاد سیاسي باب در پژوهش

 شوند. کاالیتولیدات صنایع فرهنگي به دو گروه کاال و خدمات فرهنگي تقسیم مي

 توسط( فرهنگي سرمایه) فرهنگي نیازهای ارضا برای که است خدمتي و فرهنگي شيء

 غیرفرهنگي یا فرهنگي از اعم دیگر خدمات و کاالها با و تولید کار، فرآیند در جامعه افراد

 کاالهای معرف که است خدماتي فرهنگي، خدمات .(Palgrave, 2006گردد )مي مبادله

 از ایمجموعه شامل وشده  ارائه فرهنگي عالیق یا و نیازها نیتأم هدف با اما نیست مادی

 دولتينیمه و خصوصيمؤسسات  و دولت که است فرهنگي تگریحما تسهیالت و اقدامات
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 (.Rashidpour, 2014:300دهند )مي قرار جامعه اختیار در هاشرکت یا و

، اقتصادفرهنگ دارای سه بخش مهم تولید، توزیع و شده ارائهبا توجه به تعریف 

 محتواهای آن در که است باشد. تولید فرهنگي فرایندیمصرف محصوالت فرهنگي مي

 کانال طریق از است، هنری و زیباشناختي فرهنگي، نمادین عناصر حاوی که فرهنگي

 & Petersonگردد )مي حفظ و ارزیابي توزیع، انساني، نیروی آموزش، ایجاد، تولیدی،

Anand, 2004.) و انساني سرمایه، نیروی وکارها،کسب فرهنگي تولید عناصر ترینمهم از 

(. بخش دیگر اقتصادفرهنگ، توزیع محصوالت Throsby, 2000:49باشد )مي آموزش

 فرهنگي، کاالهای در آن است. در بازارفرهنگي و بستر آن بازار و تجارت صنایع فرهنگي 

 هنری بازار در صحیح ارتباطات طراحي عدم و شودمي انجام فرهنگي کاالهای مبادالت

 ,Parkin et alگردد )مي فرهنگي نیازهای به پاسخگویي عدم یا تولید کاهش موجب

 مباحث باشد. درهای اقتصادفرهنگ ميترین بخشمصرف نیز یکي از مهم (.2014

 محصوالت انواع خریداران و بینندگان بازدیدکنندگان، مخاطبان، توانمي اقتصادی،

 از فرهنگي کاالهای گرفت. مصرف نظر در« کنندگان مصرف» عنوان به را هنری فرهنگي

 خدمات و کاال خرید طریق از که است مصرف الگوهای اول بعد: است بررسي قابل بعد دو

 که است تقاضا نظریه به مربوط دوم بعد .شودمي داده نشان کنندگانمصرف فرهنگي

 (.Towse, 2014:214کند )مي تبیین را کنندگانمصرف هایانتخاب

 مفهومزیرا ؛ معنای توسعه آن استرشد و پیشرفت در هر سه بخش اقتصادفرهنگ به

 دهد و متکييم نشان را جامعه گوناگون هاییيتوانا هماهنگ دنیرس فعل به قوه از توسعه

 که است آن جامعه برای یک وضعیت بهترین بنابراین ؛است جامعه از وارنظام رهیافتي بر

 اطالق جانبههمه توسعه آن به که یابند رشد باهم هماهنگ اجتماعي نظام گوناگون ابعاد

 د،یتول قیطر از یاقتصاد توسعه(. فرایند توسعه اقتصادفرهنگ، Panahi, 2015: 3شود )مي

-يآگاه رشد يعنی فرهنگيهیسرما یتوسعه و يفرهنگ خدمات و کاالها مصرف و عیتوز

 یاستعدادها یيشکوفا در یمؤثر عامل توانديم قیطر نیا از و ردگیيم بر در را نافع های

 ارتقاء و جامعه شرفتیپ و انهیم سطح در هافرهنگهخرد ارتقا و رشد خرد، سطح در يانسان
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 سطح در يفرامل يفرهنگ تبادالت و المللينیب روابط در کشورها يفرهنگ نفوذ بیضر

 و عیتوز د،یتول متعادل و مستمر ارتقاء ندیفرا فرهنگاقتصاد توسعه اساس نیا بر. باشد کالن

 ,Parchami & Derakhshan) است مختلف سطوح در يفرهنگ خدمات و کاال مصرف

2019:10.) 

المللي های مختلف ملي و بینبرای سنجش میزان توسعه اقتصادی و فرهنگي شاخص

های ارائه شده است. یونسکو برای سنجش توسعه اقتصادفرهنگ و صنایع فرهنگي از معرف

های دیجیتال، سهم صنایع فرهنگي درآمد صنایع فرهنگي نظیر فیلم، موسیقي، کتاب و بازی

، بودجه بخش فرهنگ، میزان صادرات و واردات کاالهای فرهنگي، میزان GDPدر 

 (.UNESCO, 2015) استکردگان این بخش را معرفي نموده لین و تحصیلشاغ

ها در توسعه با توجه به رویکردهای نظری نهادگرایي و حکمراني خوب، دولت

ویژه توسعه جوامع نقش مهمي دارند. در حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگي و به

ظری مطابق با این آفریني دارای اهمیت است. رویکردهای ناقتصادفرهنگ نیز این نقش

نظر با تئوری ، هم«دولت در توسعه فرهنگي شده لیتعدنقش »موضوع نظیر دیدگاه 

های تواند ضمن پشتیباني از فعالیتباشد و در این دیدگاه دولت ميحکمراني خوب مي

های اجتماعي و هنری، مربوط به این عرصه در کنار حضور بازار و بخش خصوصي، شبکه

های فرهنگنهاد، خردههای اجتماعي مردمویژه دانشگاهي، سازمانمراکز آموزشي به

(. در این حالت Gay & Pryke, 2002) باشدعنوان یک حامي حضور داشته پایدار، به

ترین تواند به ایفای نقش بپردازد. از مهمکننده یا حامي و یا ناظر ميدولت در نقش هدایت

 ریزىبرنامه یک با مردم مشارکت، نوع این در این دیدگاه مشارکت مردم است. در مؤلفه

. کنند يم گذارىسرمایه یا و مصرف است شده طراحى قبل از که کالن گذارىسیاست و

 :Naqib Sadat, 2009) بود خواهد مشخص زمان هر درها  آن سوددهى میزان ،بیترت نیا به

6.) 

حضور و فعالیت مردم در امور فرهنگي که ممکن  از است عبارت فرهنگي مشارکت

 فرهنگي مندی افراد جامعه از منابع چنین بهرهاز فرهنگ آن جامعه باشد. هم متأثراست 
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 یا ممکن را فرهنگي های فعالیت انجام و است در دسترس خدماتي که و کاالها مانند

خالل زندگي روزمره و سهیم در  فرهنگي های فعالیت افراد جامعه از طریق .کند مي تسهیل

 را خود شخصیت و توسعه را خود استعدادهای شدن در امور فرهنگي جامعه خود و

 (.Bennett, 2001) دهند مي گسترش

 تناسب بهتوان گفت که با توجه رویکردهای نظری مرور شده در این مطالعه، مي

ها در این نقش دولتهای اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي، میزان و چگونگي زمینه

های مختلف، ها و زمانهای نقش دولت در مکانفراز و نشیب باوجودحوزه متفاوت است. 

عنوان امروزه رویکرد غالب درباره نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ، همچنان دولت به

ترین عناصر در اقتصاد و توسعه و مهم و تأثیرگذار در کنار بازار که از اساسي نهاد کی

باشد، به قوت خود پابرجاست. در رویکردهای نظری اخیر، آن اقتصادفرهنگ مي تبع به

شود و عملکرد آن مبتني بر الگویي است که در آن دولت در نقش جدیدتری ظاهر مي

های های دموکراتیک و ارزشهای کارایي و اثربخشي، بر جنبهضمن تأکید بر جنبه

گر شناخته و با ایجاد شرایط عنوان تسهیلدولت بهدموکراسي نیز توجه دارد. در این الگو 

مساعد اقتصادی، حقوقي و سیاسي و تسهیل مشارکت و فعالیت جامعه مدني و بخش 

های مختلف سیاسي، اقتصادی و اجتماعي خصوصي و در کل نیروهای اجتماعي در عرصه

که در آخرین  دکنها، فضا را برای رشد و توسعه فراهم ميو توزیع قدرت و ثبات ائتالف

شود. در این مدل، عنوان حکمران خوب نام برده ميهای نظری و عملیاتي از آن بهنسخه

های دولت در اداره جامعه دارای شرکایي است نظیر شهروندان، جامعه مدني، سازمان

های نقش دولت در توسعه های مذهبي و ... که در نظریهغیرانتفاعي و حتي شخصیت

یز از گفتمان مدني و مشارکت نهادهای مردمي و یا مشارکت مردمي در فرهنگي و هنری ن

 ینظر یکردهایبا توجه به روبنابراین ؛ شودقالب مشارکت عام و خاص از آن یاد مي

دارند. در حوزه  مهمي نقش جوامع توسعه در هاخوب، دولت يو حکمران یينهادگرا

 تیاهم یدارا ينآفرینقش نیا زیگ نتوسعه اقتصادفرهن ژهویو به يفرهنگ و توسعه فرهنگ

در صنایع فرهنگي و مصرف  عیتوز د،یدر هر سه بخش تول شرفتیرشد و پاست. 
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توسعه صنایع فرهنگي مانند بسیاری از صنایع  توسعه آن است. یاقتصادفرهنگ به معنا

و  يمال هایتیحما ،يو قانون يفن هایرساختیزنظیر  بسترهایي وها  مؤلفهدیگر نیازمند 

 مشارکت جامعه مدني، ،يو حضور بخش خصوص تیفعال طیفراهم کردن شرا ،يپول

و فروش و ... هستند که حضور  يابیبازار ع،یتوز یمجار ،يانسان یروین تیآموزش و ترب

 هایاز شاخص کیهر  اتینظر نیبر اساس ا .سازديم یدولت را به اشکال مختلف ضرور

توسعه  یدولت برا یاز سو ازیهای موردن مؤلفه نیا انگریب توانديخوب م يحکمران

در مدل نظری ذیل،  .باشديم يبررس قابل زین رانیباشد که در ا-ياقتصادفرهنگ م

های حکمراني خوب و توسعه اقتصادفرهنگ  چارچوب نظری تحقیق یعني رابطه میان مؤلفه

 ترسیم شده است.

 

 
 اقتصادفرهنگ. مدل نظری رابطه حکمرانی خوب و توسعه 8شکل 

Figure 2. Theoretical model of the relationship between good governance 

and the development of economy of culture 
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اقتصادفرهنگ بررسي شده است؛ زیرا هر کمي رابطه حکمراني خوب و توسعه  -تطبیقي

باشند. تحلیل تطبیقي به معنای توصیف و دو متغیر صفت جامعه بوده و در سطح کالن مي

و  اسیمق بزرگهای شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعي ها و تفاوتتبیین مشابهت

(. در مطالعه Smelser, 2003:645هاست )ها، جوامع و فرهنگکالن مانند مناطق، ملت

وجود دارد. مطالعه حاضر،  0و موردمحور 1تطبیقي، دو نوع طرح تطبیقي متغیرمحور

مطالعات متغیرمحور، با محوریت چند متغیر و در قالب تحقیق  معموالًمتغیرمحور است. 

یافته و در اینجا کشورهای توسعه ؛ که(Reagan, 2009:25کمي در میان چند مورد )

های اقتصادفرهنگ نظیر درآمد و تجارت اقتصادفرهنگ بر اساس شاخصرشدیافته در 

گروهي از کشورها گیرد. در پژوهش حاضر، باشد، صورت ميصنایع فرهنگي و ایران مي

برای مطالعه تطبیقي،  3مالک معیارسنجيجهت مقایسه با وضعیت ایران انتخاب شدند. 

باشد تا ا در اقتصادفرهنگ ميیافتگي، پیشرو بودن و رشدیافتگي کشورهسطح توسعه

یافتگي های حکمراني خوب بر توسعهشاخص تأثیروضعیت اقتصادفرهنگ این کشورها و 

 اقتصادفرهنگ با ایران مورد بررسي قرار گیرد.

های مرتبط، ها و سازماناز منابع معتبر اطالعاتي در دسترس، سایت ازیموردنهای داده

یعني کتاب، فیلم و موسیقي )بنابر گزارش یونسکو( های صنایع فرهنگي ترین شاخهمهم

های تحلیل ثانوی و تحلیل آمارهای موجود به بررسي قرار آوری نموده و با تکنیکجمع

یافتگي کشورها در اقتصادفرهنگ بر اساس میزان درآمد صنایع گیرد. سطح توسعهمي

تعداد و درصد شاغلین های دیجیتال، فرهنگيِ مهم اعم از فیلم، موسیقي، کتاب و بازی

و میزان  (GDPفرهنگي، گردشگری، سهم صنایع فرهنگي در تولید ناخالص داخلي )

 واردات و صادرات کاالهای فرهنگي تعیین و کشورها در قالب دو گروه انتخاب شدند.

های اقتصادفرهنگ  امکان دسترسي به اطالعات تمام کشورهای جهان در مورد مؤلفه 

امکان مقایسه فراهم نبود،  جهیدرنتپذیر نبود، اطالعات برخي کشورها ناقص بود و امکان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Variable oriented 

2. Cases oriented 
3. Benchmarking 
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یافته های مذکور، بیست کشور در قالب دو گروه کشورهای توسعهمالک بر اساسالجرم 

ي قرار گرفتند که در موردبررسو رشدیافته انتخاب و بر اساس متغیرهای سطح کالن 

 ده است.جدول ذیل ارائه به ترتیب ارائه ش

یافته و رشدیافته در اقتصادفرهنگبیست کشور توسعه. 8جدول   
Table2. Twenty developed and grown countries in the economy of culture 

 
 رشدیافته  یافتهتوسعه

 جنوبیکره 11 آمریکا 1

 ترکیه 12 انگلیس 2

 تایلند 13 چین 3

 مالزی 14 آلمان 4

 ویتنام 15 فرانسه 5

 آرژانتین 16 ایتالیا 6

 برزیل 17 ژاپن 7

 مکزیک 18 سوئیس 8

 شیلی 19 کانادا 9

 اندونزی 20 هلند 10

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 خدمات و کاال مصرف و عیتوز د،یتول متعادل و مستمر ارتقاء ندیفراتوسعه اقتصادفرهنگ: 

استاندارد درباره  دلیل عدم وجود شاخص. بهاست مختلف سطوح در يفرهنگ

های های موجود از طریق روشاقتصادفرهنگ، محقق ناگزیر به ساخت شاخص با داده

های ذیل متغیرها و داده ازآماری شده است. برای سنجش میزان توسعه اقتصادفرهنگ 

 استفاده شده است.

 هایترین صنایع فرهنگي، شامل: درآمد فیلم و سینما )دادهاز مهم شده کسبدرآمد 

IFPI شده گزارشهای داده) يقیموس(، درآمد 1سازمان آمار یونسکو
کتاب (، درآمد 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. UNESCO Institute for Statistics 
2. International Federation of the Phonographic Industry 
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گزارش ) تالیجیدهای و سازمان آمار یونسکو(، درآمد بازی 1انداز نشرگزارش چشم)

0موسسه
Newzoo) تعداد گردشگر و درآمد حاصل از آن )سازمان جهاني گردشگری ،

UNWTO
3) 

ها(؛ آمار نیروی پرتال دولتکشورها )الص ملي سهم صنایع فرهنگي در تولید ناخ

هنر )سازمان آمار یونسکو(؛ میزان تجارت  النیالتحص فارغانساني بخش صنایع فرهنگي و 

و  آمار صادراتکاالهای فرهنگي و یافتن بازارهای مناسب برای عرضه کاالهای فرهنگي؛ 

یونسکو(. شاخص ، 5گزارش تجارت جهاني فرهنگي) يفرهنگواردات کاالهای 

 ، ساخته شده است.ذکرشدههای اقتصادفرهنگ از مجموع داده

 قانون، حاکمیت اساس بر عمومي منابع مدیریت از حکمراني خوب: عبارت است

اری. دحکومت فرآیند در مردم مشارکت گسترده و عادل و کارآمد قضایي دستگاه

میالدی  12هاست که از دهه شاخص ارزیابي عملکرد دولت ازجملهحکمراني خوب 

های حکمراني خوب  مؤلفه (.World Bank, 1992شد )توسط بانک جهاني تولید و عرضه 

شود: پاسخگویي و حق اظهارنظر، اثربخشي دولت، حاکمیت قانون، دسته تقسیم مي 5به 

ی نمره این و کنترل فساد. دامنه دامنه کنندگيثبات سیاسي و عدم خشونت، کیفیت تنظیم

ها از طریق پیمایش از باشد. اطالعات این شاخص+( مي052( تا )-052ها از )اخصش

آوری از کشورها هستند جمع اول دستهای ي که دارای دادهمؤسساتمطلعین، نخبگان و 

ي قرار موردبررستاکنون  1996ها از سال شوند. در اینجا میانگین هر یک از شاخصمي

گذشته این  ساله ده(. از ترکیب میانگین Kaufmann & Kraay, 2020گرفته است. )

و رابطه آن با توسعه  شده ساختهها، شاخص حکمراني خوب کشورها شاخص

 گیرد.ي قرار ميموردبررساقتصادفرهنگ کشورها 
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 هااعتبار و روایی شاخص

 عناصر دروني همبستگي ،(aکرونباخ ) آلفای ضریب از هاشاخص اعتبار برای بررسي

 شاخص پذیرش برای الزم حداقل از کهشده  ( استفادهKMOعاملي ) تحلیل و هاشاخص

 ، ارائه شده است:شده ساخته در ذیل جدول اعتبار دو شاخص .اندبوده برخوردار

 شاخص حکمرانی خوب و توسعه اقتصادفرهنگ . ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی9جدول 
Table 3. Cronbach's alpha coefficient and factor analysis of good governance 

index and economy of cultura development 
 α KMO هاشاخص

 0.82 0.92 شاخص حکمرانی خوب

 0.80 0.88 شاخص اقتصاد فرهنگ

 های تحقیقیافته

 مقایسه توسعه اقتصادفرهنگ در ایران و کشورهای منتخب

های حکمراني خوب در  بخش ابتدا به مقایسه وضعیت توسعه اقتصادفرهنگ و مؤلفهدر این 

حکمراني بر توسعه  تأثیریافته، رشدیافته و ایران پرداخته و در انتها کشورهای توسعه

 ي و تحلیل قرار خواهیم داد.موردبررس

آن از  ساز جهان و میزان درآمدترین صنایع فرهنگي ثروتصنعت فیلم و سینما از مهم

های موجود، درآمد با توجه به آخرین داده گیرد.ي قرار ميموردبررس 1طریق فروش گیشه

میانگین درآمد سینما در کشورهای  که يدرحال. میلیون دالر است 3258فیلم در ایران 

میلیارد  11باشد. در میان این کشورها، آمریکا با درآمد میلیارد دالر مي 051یافته توسعه

میلیارد دالری در صدر این کشورها قرار دارند.  151چین با درآمد  ازآن پسدالری و 

میلیون  522سازی در کشورهای رشدیافته در اقتصادفرهنگ میانگین درآمد صنعت فیلم

میلیارد دالری قرار دارد. به گزارش انجمن  152جنوبي در صدر با درآمد باشد. کرهدالر مي

باشد کشور برتر در بازار گیشه در جهان مي 12و سینمایي آمریکا، کره جنوبي جز
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(Motion Picture Association of America, 2018.) 

باشد. میلیارد دالر مي 0250در جهان  0211درآمد موسیقي در سال  IFPIبه گزارش 

میانگین درآمد موسیقي  که يدرحالمیلیون دالر بوده است  01سهم ایران از کل این درآمد 

میلیارد دالر است. بیشترین درآمد صنعت موسیقي متعلق  1532یافته حدود توسعهکشورهای 

باشد. میانگین میلیارد دالر مي 058ژاپن با  ازآن پسمیلیارد دالر و  251به امریکا با حدود 

باشد. در این کشورها میلیون دالر مي 55255درآمد موسیقي در کشورهای رشدیافته 

میلیارد دالر با فاصله بسیار زیاد دارای بیشترین درآمد در  551ا صنعت موسیقي کره جنوبي ب

(. پس از Global Music Report, 2020باشد )صنعت موسیقي در این گروه کشورها مي

باشد. میلیون دالر دارای بیشترین درآمد از صنعت موسیقي مي 311کره جنوبي، ترکیه با 

شود که پیوسته ا محسوب ميصنعت موسیقي در ترکیه صنعتي پرظرفیت و پوی

بوده  مؤثرها فناورانه در توسعه صنعت موسیقي در ترکیه بسیار است. پیشرفت توسعه درحال

دارد درصد درآمد موسیقي به فروش دیجیتال آن اختصاص  32که بیش از طوریبه

(WIPO, 2018.) 

یافته در توسعهو سازمان یونسکو، میانگین کشورهای  انداز نشرگزارش چشم بر اساس

میلیارد  1251میلیارد دالر است. بیشترین درآمد نشر متعلق به آمریکا با حدود  5555نشر 

میلیارد دالر قرار دارند. میانگین  258میلیارد دالر و آلمان  1535ژاپن با  ازآن پسدالر، 

د دالر میلیار 051میلیارد است. کره جنوبي با  153صنعت نشر در میان کشورهای رشدیافته 

 150و ترکیه با  153میلیارد، آرژانتین  155ازآن برزیل با درآمد  درآمد در صدر و پس

 Culturalاست )میلیون دالر  05میلیارد قرار دارند. میزان درآمد ایران از چاپ کتاب 

, 2015times.) 

به گزارش . هستند اقتصادی و فرهنگي از اعم ارزش خلق غني منبع ایرایانه هایبازی

های است، گردش مالي بازی جهانيوکار  کسب سازمان نظر زیر که Newzooموسسه 

 وکار کسب سازمان گزارش دالر است. به 0211میلیارد در سال  11155دیجیتال در جهان 

 جمعیت با دالر میلیارد 3555 درآمد و درصد 1355 رشد نرخ بیشترین با چین کشور جهاني،
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 درآمدی اول رتبه در دیجیتال هایبازی به مشتاق میلیوني 115 جمعیت و نفر میلیارد 15512

 دالر پس میلیارد 3152 درآمد میزان با آمریکا ازآن پس. است گرفته قرار دیجیتال هایبازی

میلیارد  153های دیجیتال در کشورهای رشدیافته میانگین درآمد بازی. دارد قرار چین از

های میلیارد دالر دارای بیشترین درآمد در بازی 258باشد. کره جنوبي با درآمد دالر مي

 518درآمد ایران در صنعت بازی دیجیتال  باشد.دیجیتال در میان کشورهای این گروه مي

 سومین به منطقه در را ایران درآمد از صنعت بازی دیجیتال، میزان میلیون دالر است. این

 بازار ایران که دهدمي نشان ارقام این. است کرده تبدیل ترکیه و عربستان از پس کشور

 متعلق آن دیجیتال های بازی بازار از درصد 2 تنها ولي است دیجیتال هایبازی برای بزرگي

(. در جدول ذیل مقایسه میانگین Games Market Data, 2020است ) داخلي های بازی به

ها در تولید  سهم آنیافته، رشدیافته با ایران و درآمد صنایع فرهنگي در کشورهای توسعه

 ها ارائه شده است.و معناداری میانگین Fچنین آزمون ناخالص داخلي و هم

یافته و رشدیافته. مقایسه درآمد صنایع فرهنگی در ایران و کشورهای توسعه0جدول   
Table 4. Comparison of income of cultural industries in Iran and developed 

and grown countries 

 کشورها
 سینما

 )میلیون دالر(

 موسیقی

 )میلیون دالر(

 نشر

 )میلیون دالر(

 بازی دیجیتال

 )میلیون دالر(

 10248 4460 1358 2868 یافتهتوسعه
 1303 1304 640 432 رشدیافته

 487 26 28 35.7 ایران

 F F=2.8آزمون 
Sig=0.05 

F=2.6 
Sig=0.04 

F=3.8 
Sig=0.04 

F=2.5 
Sig=0.05 

 .2019وکار جهانی،  ؛ سازمان کسب2019؛ گزارش جهانی موسیقی، 2019منبع: یونسکو، 

 صنایع ي میانگین سهمطورکل به (Europeanبه گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا )

باشد. چین با درصد مي 5یافته در اقتصادفرهنگ توسعهدر کشورهای  GDP در فرهنگي

درصدی در صدر این کشورها قرار  551ازآن آمریکا با سهم  درصدی و پس 555سهم 

دارند. در کل به گزارش مرکز ملي آمار چین، صنایع فرهنگي چین نسبت به ده سال 
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ی و انسجام بین دالیل آن مشارکت، همکار نیتر مهمبرابر رشد داشته که از  52گذشته 

های مختلف نظیر فرهنگ و تکنولوژی از طریق میانجیگری دولت بخشي میان بخش

 سهم میانگین (.National Bureau of Statistics of China, 2018است )وجود آمده  به

 درصد 350 اقتصادفرهنگ در رشدیافته کشورهای داخلي ناخالص تولید در فرهنگي صنایع

 صدر در داخلي ناخالص تولید در فرهنگي صنایع درصدی 551 سهم با جنوبيکره. باشدمي

 ناخالص تولید در فرهنگي صنایع است که سهماین درحالي  .است گرفته قرار کشورها این

باشد. میانگین گروه کشورها و ایران در جدول ذیل ارائه شده درصد مي 1 ایران داخلي

 است.

 یافته و رشدیافتهدر ایران، کشورهای توسعه GDP در فرهنگی صنایع . مقایسه سهم3جدول 
Table 5. Comparison of the share of cultural industries in GDP in Iran, 

developed and grown countries 
 GDP درصد سهم کشورها

 4 یافتهتوسعه
 3.2 رشدیافته

 1 ایران

 F F=32.3آزمون 
Sig=0.000 

درآمد حاصله از صنایع فرهنگي و تعداد مشاغل  برحسبارزش اقتصادی صنایع فرهنگي 

نامه یونسکو، در واژه (.Cultural times, 2015:12شود )در این حوزه تعیین مي جادشدهیا

مشاغل  ازجمله، تمامي افرادی هستند که در حوزه صنایع فرهنگي 1شاغلین فرهنگي

 Glossary ofهستند )، هنرمندان و غیره مشغول به کار مؤلفانغیردائمي، پدیدآورندگان، 

UNESCO, 2018يشمالیونسکو در میان این کشورها، منطقه آمریکای  گزارش (. بنابر 

درصد از کل مشاغل حوزه صنایع  15میلیون شغل یعني  558آمریکا و کانادا( با ایجاد )

ترین بازارهای بزرگ صنایع ز مهمدرصد( ا 05میلیون شغل و  858اروپا )فرهنگي بعد از 

یافته در اقتصادفرهنگ، در میان کشورهای توسعه نکهیباوجوداشود. فرهنگي محسوب مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Persons in cultural employment 
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درصدی از  150چین دارای بیشترین شاغلین بخش صنایع فرهنگي است، اما آمریکا با سهم 

درصدی دارای  551کل شاغلین فرهنگي در صدر کشورها قرار دارد و چین با سهم 

باشد. میانگین سهم مشاغل فرهنگي در ترین سهم شاغلین فرهنگي از کل مي پایین

 جمعیت درصد باشد. میانگیندرصد مي 550یافته در اقتصادفرهنگ کشورهای توسعه

. باشدمي درصد 551 رشدیافته کشورهای در شاغل جمعیت کل به نسبت فرهنگي شاغلین

-ي کشورهای آسیاطورکل بهاما ؛ دارد قرار صدر در 151 یعني درصد بیشترین با مکزیک

درصد از مشاغل صنایع فرهنگي  53میلیون شغل در صنایع فرهنگي  1058اقیانوسیه با ایجاد 

 Culturalاند )ترین بازار صنایع فرهنگي در جهان را به خود اختصاص دادهو بزرگ

times, 2015:16به را شاغل جمعیت کل از درصد 052 رانیا در فرهنگي شاغلین (. تعداد 

 .دهدمي اختصاص خود

های مهم توسعه اقتصادفرهنگ  نیروهای متخصص حوزه فرهنگ و هنر نیز از مؤلفه

التحصیالن بخش سهم فارغ رو نیازاویژه در بخش تولید کاال و خدمات فرهنگي است.  به

و مطالعه قرار گرفته است. به گزارش سازمان آمار یونسکو، میانگین  موردسنجشهنر نیز 

باشد. التحصیالن ميدرصد از کل فارغ 1055یافته التحصیالن هنر در کشورهای توسعه فارغ

درصدی،  15ازآن ایتالیا با سهم  درصدی در صدر این کشورها و پس 1155آمریکا با سهم 

التحصیالن هنر در دارند. میانگین درصد فارغ درصدی 12درصدی و ژاپن  1253انگلیس 

درصدی دارای  1551باشد. کره جنوبي با سهم درصد از کل مي 558کشورهای رشدیافته 

 1251ازآن ترکیه با  باشد. پسالتحصیالن هنر در میان این کشورها ميبیشترین درصد فارغ

 درصد 855 ایران دانشگاهي التحصیالنفارغ کل درصد قرار دارند. از 853درصد و تایلند 

 نشان و است رشدیافته کشورهای میانگین از بیشتر کمي اندازه این .هستند هنر هایرشته در

 کارگرفتهبه اما دارد وجود کشور اقتصادفرهنگ توسعه برای الزم انساني نیروی که دهدمي

 برای بیشتری شغلي هایفرصت پیشرفته کشورهای در. شود و یا کارایي الزم را ندارندنمي

 جامعه از بخش این و شودمي فراهم فرهنگي صنعت طریق از هادانشگاه آموختگاندانش

 .شوندمي گرفته کاربه افزودهارزش و وریبهره تولید، افزایش جهت در
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یافته و رشدیافته. مقایسه نیروی انسانی بخش فرهنگ در ایران و کشورهای توسعه6جدول   
Table 6. Comparison of manpower in the cultural sector in Iran and 

developed and grown countries 
 هنر النیالتحص فارغدرصد  درصد شاغلین فرهنگی کشور

 12.4 6.2 یافتهتوسعه
 6.7 6.1 رشدیافته

 7.6 2.5 ایران

 F F=3.1آزمون 
Sig=0.03 

F=4.8 
Sig=0.02 

 .0211منبع: یونسکو، 

سزایي در افزایش تولید ها سهم به تولید آن اندازه بهپا و امروزه عرضه کاالهای فرهنگي هم

ي در توجه قابلشود. بسیاری از کشورها سهم افزوده اقتصادی ميناخالص داخلي و ارزش

میلیاردها دالر از طریق صادرات کاالهای فرهنگي  هرسالهبازار فرهنگي جهان دارند و 

تجارت کاالهای  شدن يجهانآورند. دست ميمناسبي را برای خود بهی ارزی ذخیره

کند که با ارائه محصوالت فرهنگي فرهنگي، این فرصت را برای همه کشورها فراهم مي

خود در بازارهای مجازی و غیرمجازی جهاني، ضمن معرفي فرهنگ خود به جهانیان، از 

 -ای فرهنگي، قدرت اقتصادیطریق تجارت صنایع فرهنگي و حضور فعال در بازاره

 The Globalisation of Culturalدهند )سیاسي و نفوذ فرهنگي خود را افزایش 

Trade,2015:13.) 

طبق گزارش تجارت جهاني فرهنگي یونسکو، میانگین صادرات صنایع فرهنگي در 

میلیارد دالر  52باشد. چین با میلیارد دالر مي 1255یافته در اقتصادفرهنگ کشورهای توسعه

 1555و انگلیس با  میلیارد 0851ازآن آمریکا با  صادرات صنایع در سال پیشتاز است. پس

 155میلیارد دالر قرار دارند. میانگین صادرات صنایع فرهنگي در کشورهای رشدیافته 

میلیارد دالر دارای بیشترین میزان صادرات صنایع  5511باشد. ترکیه با میلیارد دالر مي

باشد. طي دهه گذشته ترکیه و چند کشور آسیایي گي در میان کشورهای رشدیافته ميفرهن

 Theعنوان صادرکنندگان کاالهای فرهنگي ظهور کرده )دیگر نظیر هند و مالزی به

Globalisation of Cultural Trade, 2015:11 و ترکیه جزو ده کشور بزرگ جهان در )
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به دهمین رتبه جهان  ودو ستیبي ده سال از رتبه باشد که طصادرات کاالهای فرهنگي مي

 ,UNESCO Institute for Statisticsدر صادرات کاالهای فرهنگي صعود نموده است )

2018.) 

یافته در چنین میانگین واردات کاالهای فرهنگي در کشورهای توسعههم

صدر این کشورها میلیارد دالر در  3253میلیارد دالر است و امریکا با  151اقتصادفرهنگ 

میلیارد دالر  1قرار دارد. میانگین واردات کاالهای فرهنگي به کشورهای رشدیافته، حدود 

( درآمد ایران از 1گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد بر اساسباشد. مي

صادرات کاالهای فرهنگي که بخش اعظمي از آن متعلق به هنرهای دستي نظیر فرش بوده 

های باشد. طبق آخرین دادهمیلیون دالر مي 100میلیون دالر و واردات آن  522ت اس

درصدی  25موجود، بازار اصلي صادرات صنایع فرهنگي ایران، کشورهای آسیایي با سهم 

درصدی بوده است که بیشتر  13درصدی و آمریکا با سهم  01ازآن اروپا با سهم  و پس

 (.UNCTAD, 2018:239د )باشي نظیر فرش ميدست عیصناشامل 

یافته و رشدیافته. مقایسه تجارت صنایع فرهنگی در ایران و کشورهای توسعه7جدول   
Table 7. Comparison of trade of cultural industries in Iran and developed and 

grown countries 
 (صادرات )میلیون دالر (واردات )میلیون دالر کشور

 15460 9962 یافتهتوسعه
 1696 1068 رشدیافته

 655 122.5 ایران

 F F=11.4 آزمون
Sig=0.01 

F=11 
Sig=0.01 

 .2018منبع: یونسکو، 

های قبلي توصیف شد در بخش که آنشاخص توسعه اقتصادفرهنگ با نمرات نسبي اجزای 

باشد. میانگین شاخص توسعه است. دامنه این شاخص از صفر تا صد مي شده ساخته

 1355و بیشترین مقدار متعلق به آمریکا با نمره  85یافته اقتصادفرهنگ در کشورهای توسعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . United Nations Conference on Trade and Development 
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میانگین شاخص توسعه اقتصادفرهنگ در باشد. مي 2555و کمترین آن هلند با نمره 

باشد. بیشترین نمره شاخص متعلق به کره جنوبي با نمره از صد مي 38کشورهای رشدیافته 

است. این  18باشد. نمره این شاخص در ایران مي 5850با نمره  ازآن ترکیه و پس 5258

باشد. نمره شاخص توسعه اقتصادفرهنگ ایران فاصله ها معنادار نیز ميتفاوت در میانگین

در جدول ذیل نمره شاخص دهد. یافته نشان ميآن را با کشورهای رشدیافته و توسعه

 ه شده است.یافته ارائتوسعه اقتصادفرهنگ کشورهای توسعه

یافته و رشدیافته. مقایسه شاخص توسعه اقتصادفرهنگ ایران و کشورهای توسعه3جدول   
Table 8. Comparison of Iran's economy of culture development index with 

developed and grown countries 
 شاخص توسعه اقتصادفرهنگ کشور

 74 یافتهتوسعه
 37 رشدیافته

 17 ایران

 F F=24.2 آزمون
Sig=0.000 

یافته در اقتصادفرهنگ های حکمراني خوب در کشورهای توسعه در ادامه به بررسي مؤلفه

 ها خواهیم پرداخت. آن بر توسعه اقتصادفرهنگ آن تأثیرو ایران و 

 های حکمرانی خوب در ایران و کشورهای منتخبمقایسه شاخص

های حکمراني خوب به  با توجه به آمار و نمراتي که توسط بانک جهاني در مورد مؤلفه

یافته و نمرات گروه کشورهای توسعه ساله دهتفکیک کشورها گزارش شده است، میانگین 

های حکمراني خوب در مقایسه با ایران رشدیافته در اقتصادفرهنگ در هر یک از شاخص

 باشد:به شرح ذیل مي

میانگین این نمره در  که يدرحالاست  -1551اخص پاسخگویي در ایران نمره ش

باشد که مي 1یافته در اقتصادفرهنگ و در کشورهای توسعه -25221کشورهای رشدیافته 

یافته در اقتصادفرهنگ دارد. در نشان از فاصله ایران در این شاخص از کشورهای توسعه
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کشورهای  و 2535انگین کشورهای رشدیافته ، می-2553شاخص اثربخشي دولت نمره ایران 

 است. 155یافته در اقتصادفرهنگ توسعه

، در کشورهای 1533یافته میانگین نمره شاخص حاکمیت قانون در کشورهای توسعه

باشد. میانگین شاخص ثبات سیاسي و عدم خشونت مي -2511و در ایران  2525رشدیافته 

 باشد.مي -1502و در ایران  -2508کشورهای رشدیافته ، در 2553یافته در کشورهای توسعه

، کشورهای 2503کنندگي میانگین کشورهای رشدیافته در شاخص کیفیت تنظیم

 باشد.مي -1555یافته دارای نمره و ایران با فاصله از کشورهای توسعه 1532یافته توسعه

و  -2525شدیافته ، ر1532یافته در شاخص کنترل فساد نیز میانگین کشورهای توسعه

ها نیز از میزان قابل قبولي از است. الزم به ذکر است که تفاوت میانگین -2511نمره ایران 

 سطح معناداری برخوردار است.

یافته و های حکمراني خوب در کشورهای توسعهدر جدول ذیل میانگین شاخص

 رشدیافته در اقتصادفرهنگ و نمرات ایران ارائه شده است.

یافته و رشدیافتههای حکمرانی خوب در ایران و کشورهای توسعهشاخص. 3جدول   
Table 9. Indicators of good governance in Iran and developed and grown 

countries 

 پاسخگویی کشور
اثربخشی 

 دولت

حاکمیت 

 قانون

ثبات سیاسی و 

 عدم خشونت

کیفیت 

 کنندگی تنظیم
 کنترل فساد

 1.35 1.30 0.63 1.33 1.4 1 یافتهتوسعه

 0.06- 0.23 0.27- 0.06 0.34 0.009- رشدیافته

 0.81 1.44- 1.25- 0.88- 0.43- 1.49- ایران

 F F=6.1 آزمون
Sig=0.009 

F=7 
Sig=0.006 

F=7.1 
0.006Sig= 

F=7.3 
Sig=0.005 

F=8.3 
Sig=0.003 

F=7.1 
Sig=0.005 

دهد، کشورهایي وجود رشدیافته نشان ميهای حکمراني در گروه مربوط به شاخص نتایج

عنوان نمونه موفق شوند نظیر چین بهگرا شناخته ميعنوان کشورهای توسعهدارند که به

جنوبي، مالزی، (، کرهMarwala, 2006:1 jin, 2010;-xing & De-Jianگرا )دولت توسعه

(، برخي ;; ;2015Evans, 1995; Jeong,  Leftwich, 2005Delforooz,2020اندونزی )
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 ;Williams, 2014; Kohli, 2004کشورهای آمریکای التین مانند برزیل و شیلي )

Sandbrook, 2007گرا های توسعهچنین در مطالعات اخیر نسل جدیدی از دولت(. هم

(، مانند Routley,2012نامند )گرای جدید ميها را دولت توسعه آن کهاند شناسایي شده

(. به گفته Delforooz,2020 Jamshidiha:2017; Adly, 2013; Bayar, 2010ترکیه )

ای است که دستگاه گونهدولتي هستند که در آن عرصه سیاست بهها دارای  ویچ آنلفت

دهي، سیاسي در مرکز، از عزم، قدرت، استقالل، توانایي و مشروعیت کافي برای شکل

وسیله یک نظام سیاسي بوده و بهیابي به اهداف توسعه برخوردار تعقیب و تشویق دست

دموکراسي با تأکید بر انتخابات ایجاد نشده است. دموکراسي در این کشورها محدود و یا 

شبه دموکراسي هستند و ساخت سیاسي، متمرکز و اقتدارگراست و همین علل موجبات 

همین دلیل به (.Leftwich, 1998) استها را فراهم نموده  ویژه توسعه اقتصادی آنتوسعه به

های به حکمراني خوب در این گروه گردد نمرات برخي از شاخصچنانچه مشاهده مي

گرا حکمراني خوب ارتباط وجود های توسعهوجود میان دولت کشورها پایین است. بااین

-داد و استقرار حکمراني خوب در یک کشور، منوط به حضور دولت قدرتمند و توسعه

 گراست.

 خوب و توسعه اقتصادفرهنگ رابطه شاخص حکمرانی

های حکمراني خوب بر توسعه  برای تحلیل رابطه و تعیین اثر هر یک از مؤلفه

 اقتصادفرهنگ از تحلیل رگرسیون دو متغیری و چند متغیری استفاده شده است.

های حکمراني خوب با  های مؤلفهدر روابط رگرسیون دو متغیری میزان همبستگي

کنندگي کیفیت تنظیم مؤلفهتوسعه اقتصادفرهنگ به هم نزدیک است اما با فاصله کم 

با آن است. بر این اساس توسعه اقتصادفرهنگ به ازای یک = r 2522دارای بیشترین رابطه 

ر برای یابد. این مقداواحد افزایش مي 1155واحد افزایش در کیفیت قوانین و مقررات، 

یعني به ازای یک واحد افزایش در اثربخشي  هاست مؤلفهاثربخشي دولت بیش از سایر 

( این شاخص 151چنین مقدار بتا )واحد توسعه اقتصادفرهنگ را شاهدیم. هم 1052دولت، 

باشد. همبستگي دهنده تأثیرگذاری بیشتر اثربخشي دولت بر توسعه اقتصادفرهنگ مي نشان
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قوی اما نسبت به  نسبتاًای است که رابطه =r 2551سعه اقتصادفرهنگ اثربخشي دولت و تو

 باشد.کیفیت قوانین و مقررات کمتر مي

، کنترل فساد =r 2551میزان همبستگي حاکمیت قانون و توسعه اقتصادفرهنگ نیز 

2555 r= 2550، پاسخگویي r=  2535و ثبات سیاسي و عدم خشونت با r =باشد و همه مي

 باشند.معنادار مياین روابط 

واحد، در  1250توسعه اقتصادفرهنگ به ازای یک واحد تغییر در حاکمیت قانون 

 152واحد، در ثبات سیاسي و عدم خشونت  155واحد، در پاسخگویي  153کنترل فساد 

های حکمراني  یابد. در جدول ذیل تحلیل رگرسیون دو متغیری مؤلفهواحد افزایش مي

 اقتصادفرهنگ ارائه شده است.خوب و توسعه 

ها  در کل شاخص حکمراني خوب کشورها که بر اساس میانگین نمرات مؤلفه

با توسعه اقتصادفرهنگ است. معادله ذیل  =r 2558محاسبه شده است دارای همبستگي 

واحد توسعه اقتصادفرهنگ  1251دهد به ازای یک واحد تغییر در حکمراني خوب نشان مي

 .یابدافزایش مي

(=GGI  شاخص حکمراني خوب و=ECI )شاخص توسعه اقتصادفرهنگ ECI = 

(44.1) + (10.8) GGI 

 های حکمرانی خوب با توسعه اقتصادفرهنگ تحلیل رگرسیون دو متغیری مؤلفه. 01جدول 
Table 10. Two-variable regression analysis of the components of good 

governance with the development of economy of cultural 
R R مؤثر عامل

2
 Beta b F Sig 

 0.002 5.5 8.4 1.5 0.18 0.42 پاسخگویي

 0.001 7.6 12.5 1.8 0.23 0.48 اثربخشي دولت

 0.001 7.8 10.2 3 0.24 0.48 حاکمیت قانون
 0.02 3.9 9.5 0.8 0.13 0.36 ثبات سیاسي

 0.000 8.5 11.4 1.4 0.25 0.50 کنندگيکیفیت تنظیم
 0.002 6 8.3 0.4 0.19 0.44 کنترل فساد

 0.001 7.2 10.8 7.7 0.22 0.47 شاخص حکمراني خوب
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رشدیافته در یافته و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیوني به تفکیک گروه کشورهای توسعه

دهنده اهمیت هر یک از اجزای حکمراني خوب به ارائه شده است. نتایج نشان 12جدول 

 طورکلي شاخص دهد که بهها نشان ميتفکیک گروه کشورهاست. میزان همبستگي

تر از ( در اقتصادفرهنگ قوی=2522rحکمراني خوب در گروه کشورهای رشدیافته )

علت پایین بودن همبستگي در گروه  هرچنداست.  (=2531rیافته )کشورهای توسعه

های یافته ممکن است به علت شباهت بیشتر این کشورها در شاخصکشورهای توسعه

 حکمراني خوب و توسعه اقتصادفرهنگ باشد.

ها در تدوین و کنندگي که اشاره به میزان توانمندی دولتشاخص کیفیت تنظیم

های نفوذ و دامنه فعالیت و مشارکت بخشها و مقررات جهت گسترش اجرای سیاست

دارد، دارای بیشترین رابطه با توسعه اقتصادفرهنگ در هر دو گروه کشورهای  مختلف

کنندگي دارای ( است. شاخص کیفیت تنظیم=r 2525( و رشدیافته )=r 2525یافته )توسعه

( و =2525B)یافته بر توسعه اقتصادفرهنگ در هر دو گروه کشور توسعه تأثیربیشترین 

 باشد.مي (=2525B) افتهیرشد

های کنندگي با فاصله شاخصیافته پس از شاخص کیفیت تنظیمدر کشورهای توسعه

 (=2502rها اثربخشي دولت و ثبات سیاسي ) ازآن و پس (=2501rپاسخگویي و کنترل فساد )

 باشند.بر توسعه اقتصادفرهنگ مي تأثیردارای بیشترین 

کنندگي، با فاصله خیلي کم رشدیافته پس از شاخص کیفیت تنظیمدر کشورهای 

ازآن  ( با توسعه اقتصادفرهنگ و پس=2522rشاخص حاکمیت قانون دارای بیشترین رابطه )

( قرار دارند. شاخص ثبات =2552r( و کنترل فساد )=2551rپاسخگویي و اثربخشي دولت )

دفرهنگ در کشورهای رشدیافته دارد سیاسي و عدم خشونت رابطه ضعیفي با توسعه اقتصا

گرا های توسعهکه طبق توضیحاتي که داده شد، اغلب کشورهای رشدیافته دارای دولت

 هستند.
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توسعه اقتصادفرهنگ در کشورهای  . مقایسه تحلیل رگرسیون شاخص حکمرانی خوب و00جدول 

 توسعه یافته و رشدیافته
Table 11. Comparison of regression analysis of good governance index and 

development of economy of culture in developed and grown countries 

مؤثر/  عامل

 کشورها

R R
2

 Beta b Sig 

  توسعه

 یافته

رشدیاف

 ته

  توسعه

 یافته

 رشد

 یافته

  توسعه

 یافته

 رشد

 یافته

  توسعه

 یافته

 رشد

 یافته

  توسعه

 یافته

 رشد

 یافته

 0.004 0.04 9.2 3.3 0.49 0.3 0.24 0.084 0.49 0.29 پاسخگویي

اثربخشي 

 دولت
0.25 0.49 0.067 0.24 0.25 0.5 4.9 10 0.04 0.004 

حاکمیت 

 قانون
0.20 0.55 0.042 0.30 0.20 0.52 2.9 9.7 0.05 0.002 

 0.2 0.04 1.7 4.4 0.08 0.25 0.008 0.066 0.08 0.25 ثبات سیاسي
کیفیت 

-تنظیم

 کنندگي
0.54 0.56 0.30 0.32 0.54 0.56 11.4 10.1 0.01 0.001 

 0.003 0.04 7.6 3.8 0.45 0.3 0.20 0.86 0.45 0.29 کنترل فساد
شاخص 

حکمراني 

 خوب

0.31 0.50 0.097 0.25 0.31 0.5 5 10.7 0.03 0.001 

طورکلي در همه کشورها، نشان  چندمتغیری بههمچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 

کیفیت قوانین و مقررات وارد معادله رگرسیون شده است. معادله  مؤلفهدهد که فقط مي

 باشد:به شرح زیر مي شده محاسبه گام به گامرگرسیوني که با روش 

(RQ کیفیت تنظیم =)کنندگي ECI = (42) + (11.4) RQ 

با  قبول قابل( با معناداری 2522کنندگي دارای بیشترین همبستگي )کیفیت تنظیم مؤلفه

کنندگي در با افزایش کیفیت تنظیم دهد کهتوسعه اقتصادفرهنگ است. این نتیجه نشان مي

جامعه توسط دولت زمینه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات فرهنگي و کسب 

 گردد.ها فراهم مي درآمد از آن
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در معادله  واردشده مؤلفهام مربوط به تحلیل رگرسیوني چندمتغیری و در جدول ذیل ارق

 ارائه شده است.

 های حکمرانی خوب با توسعه اقتصادفرهنگ تحلیل رگرسیون چند متغیری مؤلفه. 08ل جدو
Table 12. Multivariate regression analysis of the components of good 

governance with the development of economy of culture 
R R مؤثر عامل

2
 Adjusted R

2
 Beta B F Sig 

 25222 152 1155 2522 2500 2502 2522 کنندگيکیفیت تنظیم

 مؤلفهکنندگي در معادله رگرسیوني، چنین با بیرون گذاشتن متغیر کیفیت تنظیمهم

شود که وارد مي( =1250bازآن حاکمیت قانون با مقدار ) ( و پس=1052bاثربخشي دولت )

معنای دیگر حضور دولت بر توسعه ها و به دهنده اهمیت و اثرگذاری این مؤلفهنشان

 باشد.اقتصادفرهنگ مي

-درصد تغییرات توسعه اقتصادفرهنگ را تبیین مي 2502است که این معادله  ذکر قابل

ابل تبیین های حکمراني خوب ق کند و مابقي تغییرات آن با عوامل دیگری غیر از مؤلفه

 باشد.مي

 گیریبحث و نتیجه

 خرد سطح در چه رشد، ریمس که است بوده نیا توسعه در غالب کردیرو ر،یاخ دهه دو در

. گذرديم باالافزوده  ارزش با عیصنا بر تمرکز و دیتول از کشورها، یبرا کالن چه و

 و شده یسپر که هاستمدت يمحصول تک و يفروش خام اقتصاد عصر بیترت نیا به

 وکارهایکسب و هاهیسرما ها،تیحما ها،پژوهش ان،یبندانش اقتصاد یدارا یکشورها

است که  قرن مینبیش از  .دهنديم سوق باال افزودهارزش با عیصنا سمت به را خود

یافته و حتي کشورهایي که در مسیر توسعه قرار گرفته بودند، دریافتند که کشورهای توسعه

افزوده باال، صنایع فرهنگي است. صنعت فرهنگ که تولید صنایع با ارزشترین یکي از مهم

گیرد ثروت اقتصادی از طریق تولید و توزیع و ازدیاد مصرف کاالهای فرهنگي را در بر مي

های فرهنگيِ ملي اعم از آثار، امروزه دارایيمفهوم مرکزی اقتصادفرهنگ است. 
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ایگزین در اقتصاد سیاسي کشورها شناخته عنوان قدرت ج محصوالت و میراث فرهنگي به

ها به اشکال مختلف و برمبنای نظام اقتصادی و سیاسي بر این اساس دولت شود.مي

، از این صنایع جهت رشد اقتصاد ملي از یکسو که هدف مهم اولیه است و از شده فیتعر

 اند.عنوان هدف ثانویه سود جستهسوی دیگر نفوذ فرهنگي در جوامع دیگر به

های مرور رویکردهای نظری نقش دولت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و فعالیت

دهد که صورت تاریخي در جوامع مختلف به وقوع پیوسته، نشان ميفرهنگي که به

ها های اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي، میزان و چگونگي نقش دولت زمینه تناسب به

های نقش دولت فراز و نشیب باوجوددهد، مي در این حوزه متفاوت است. این روند نشان

های مختلف، امروزه رویکرد غالب درباره نقش دولت در اقتصاد و ها و زمان در مکان

چنین رویکردهای و هم عواملي نظیر جهاني یا فراملي شدن و تأثیرات آن باوجودفرهنگ، 

تأثیرگذار در کنار  مهم و نهاد کعنوان یدولت به همچنانتکثرگرایي نسبت به حاکمیت، 

باشد، به آن اقتصادفرهنگ مي تبع بهترین عناصر در اقتصاد و توسعه و بازار که از اساسي

شود قوت خود پابرجاست. در رویکردهای نظری اخیر، دولت در نقش جدیدتری ظاهر مي

های کارایي و اثربخشي و عملکرد آن مبتني بر الگویي است که در آن ضمن تأکید بر جنبه

های های دموکراتیک و ارزشگرا مطرح بود، بر جنبههای توسعهکه در رویکردهای دولت

گر شناخته عنوان دولت تسهیلدموکراسي نیز توجه داشته باشد. در این الگو دولت به

شود و با ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، حقوقي و سیاسي و تسهیل مشارکت و فعالیت  مي

های مختلف سیاسي، در کل نیروهای اجتماعي در عرصه جامعه مدني و بخش خصوصي و

ها، فضا را برای رشد و توسعه فراهم اقتصادی و اجتماعي و توزیع قدرت و ثبات ائتالف

دولت در  -حکمراني خوب-های تئوریک و عملیاتي نقش دولتکند. در آخرین نسخه مي

های غیرانتفاعي و سازماناداره جامعه دارای شرکایي است نظیر شهروندان، جامعه مدني، 

-برنامه و گذاریاستیستوان گفت های مذهبي و غیره. بر این اساس ميحتي شخصیت

-مهم و نتریشده شناخته از يفرهنگ محصوالت مصرف و عیتوز د،یتول ندیفرا در یزیر

 يفرهنگ توسعه در ياصل محور عنوانبه آن از و جهان سطح در هادولت فیوظا نتری
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آفریني دولت نقشوجود طبق رویکردهای جدید به نقش دولت،  بااین .شوديم ادی جوامع

هایي است تا از این طریق فرایند توسعه تسهیل گردد. در اقتصادفرهنگ نیازمند شاخصه

-های نهادی است، شاخصها که مبتني بر وجود زیرساختترین این شاخصهیکي از مهم

های ها مانند بسیاری از شاخصاین شاخص هرچندباشد. های ترکیبي حکمراني خوب مي

-شناختي است و نقدهایي نیز به اهداف سیاسي تدوینهای روشجهاني دارای نقصان

آن بر توسعه  تأثیرها و وجود، بررسي این شاخص ها وارد است، اما بااین کنندگان آن

در راستای تواند گام مؤثری ، ميها آنو توجه به وضعیت ایران از طریق  اقتصادفرهنگ

 شناخت وضع موجود باشد.

ترین های توسعه اقتصادفرهنگ که شامل درآمد مهمدر این مطالعه به مقایسه شاخص

صنایع فرهنگي )فیلم، موسیقي، کتاب و بازی دیجیتال(، سهم صنایع فرهنگي در تولید 

التحصیالن فرهنگ و ناخالص ملي، نیروی انساني بخش فرهنگ )درصد شاغلین و فارغ

-باشد در ایران، کشورهای توسعهنر( و تجارت صنایع فرهنگي )صادرات و واردات( ميه

دهد که شاخص نشان مي یافته و رشدیافته منتخب در این حوزه پرداخته شده است. نتایج

 شامل یافته و حتي رشدیافته کهاقتصادفرهنگ ایران در فاصله زیادی با کشورهای توسعه

باشند، قرار دارد که معرف ضعف در مي ترکیه و جنوبي یآمریکا آسیا، شرق کشورهای

یافته درصد کشورهای توسعه 5ایران حدود  درمجموعباشد. های اقتصادفرهنگ ميشاخص

نیافتگي ، توسعهها آندرصد کشورهای رشدیافته درآمد دارد و فاصله زیاد با  02و 

 دهد.اقتصادفرهنگ ایران را نشان مي

هاست که در این شاخص ارزیابي عملکرد دولت ازجملهشاخص حکمراني خوب نیز 

ها در اداره جوامع در ابعاد مختلف، به عنوان ویژگي مهم دولتمطالعه با تمرکز بر آن به

طور که در بررسي رابطه آن با توسعه اقتصادفرهنگ کشورها پرداخته شده است. همان

ها، از عوامل مهم ي دولتنیآفر نقشخوب در ارتباط با  مباني نظری نیز ذکر شد، حکمراني

باشد. نتایج ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ ميبر توسعه جوامع در ابعاد مختلف به مؤثرو 

یافته در های حکمراني خوب در کشورهای توسعهدهد که شاخصمطالعه نشان مي
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های حکمراني نگین شاخصتری قرار دارد. مقایسه میااقتصادفرهنگ، در وضعیت مناسب

یافته در اقتصادفرهنگ دهد که کشورهای توسعهخوب در میان گروه کشورها نشان مي

تری نسبت به کشورهای رشدیافته دارند و ایران در مقایسه با دارای الگوی رشد متعادل

دهد که میان ها هم نشان ميها از وضعیت مناسبي برخوردار نیست. مقایسه میانگین آن

طورکلي  یافتگي در اقتصادفرهنگ رابطه معناداری وجود دارد. بهراني خوب و توسعهحکم

های حکمراني خوب رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با توسعه اقتصادفرهنگ شاخص

کنندگي، اثربخشي دولت و با توسعه اقتصادفرهنگ کیفیت تنظیم دارند، بیشترین رابطه را

درصد از تغییرات توسعه اقتصادفرهنگ را  02و در کل  حاکمیت قانون برخوردار بوده

گذاری و ی، قانونگذار استیسها در زمینه دهد که دولتکنند. این نتایج نشان ميمي نییتب

ها و حاکمیت قوانین چنین عمل به قوانین و سیاستصورت کارآمد و همها به اجرای آن

 باشند.نقش مهمي در توسعه و توسعه اقتصادفرهنگ دارا مي

چنین در تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز شاخص کیفیت قوانین و مقررات یا هم

کنندگي  کنندگي وارد معادله شده رگرسیون شده است. این به معنای اهمیت و تعیینتنظیم

ها در توسعه اقتصادفرهنگ است. شاخص کیفیت قوانین و آفریني دولتدر نقش مؤلفهاین 

ها و مقرراتي که به توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست کنندگيمقررات یا تنظیم

های دیگر جامعه اعم از بخش خصوصي و جامعه مدني و دامنه باعث گسترش بخش

ویژه بخش تولید و ها در اقتصادفرهنگ یعني تولید و توزیع صنایع فرهنگي به فعالیت آن

های های بخشات توسعه فعالیتتواند موجبعوامل آن اشاره دارد. از این طریق دولت مي

دیگر جامعه را فراهم نموده و نقش و میزان دخالت خود را محدودتر نماید و زمینه 

پس از شاخص پاسخگویي،  چنانچههای دیگر را فراهم نماید. اثرگذاری کارای بخش

کنندگي های حکمراني خوب متعلق به کیفیت تنظیمکمترین نمره ایران در میان شاخص

گذاری و اجرا را در سیاست مؤلفهد. این موضوع لزوم توجه و پرداختن دولت به این باشمي

 رساند.در این بحث مي
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 تشکر و سپاسگزاری

با ابراز احترام و سپاس از جناب آقای دکتر محمدحسین پناهي و جناب آقای دکتر داود 

 های ایشان بهره فراوان بردیم.پرچمي که از راهنمایي
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