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 چکيده
زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم

در همین راستا توجه به مقوله فرهنگ و . همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند

پیشرو که قابلیت تولید، اشتغال و صادرات را برای کشور صنایع فرهنگی به عنوان صنایع خالق و 

فراهم می کند و رشد و توسعه اقتصادی را همراه با بومی سازی و گسترش محصوالت فرهنگی به 

های پانل توصیفی و با استفاده از داده-این مطالعه با یک رویکرد تحلیلی. همراه دارد، ضروری است

در مقاطع استانی به بررسی تأثیر محصوالت فرهنگی بر رکود  3131دیتا به صورت فصلی در سال 

های پانل و لیمر و جهت تشخیص داده Fجهت عدم تصریح آماری از آزمون .  پردازدتورمی می

نتایج حاصل از . استفاده از  رگرسیون اثرات ثابت از آماره هاسمن در رگرسیون استفاده شده است

دهد که تولیدات، اشتغال و میزان صادرات محصوالت شان میبرآورد عالمت متغیرها نرگرسیون و 

همچنین نتایج مطالعه از براورد ضرایب متغیرها نشان . شودفرهنگی باعث بهبود رکود تورمی می

دهد که اشتغال به کار افرادی که در صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند بیشترین ضریب و می

برازش بوسیله نرم افزار ایویوز صورت گرفته .. تورمی داشته باشد تأثیر را می توانند بر بهبود رکود

 .است

 صنایع فرهنگی، صنایع دستی، سینما، مطبوعات، رکود تورمی :يديکل واژگان
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 مقدمه   

 

 کشورها اقتصادی توسعه بر فرهنگ که معتقدند اساس براین و است اقتصاددانان توجه مورد محورهای از اقتصاد در فرهنگ نقش امروزه     

 و  هایمر هورک ماکس روشنگری دیالکتیک کتاب فصول از یکی در بار نخستین فرهنگ، صنعت اصطالح(. 3131 اکبریان،.)باشد می موثر

 پتانسیل هنر و فرهنگ بخش(. 3133 تراسبی،)شد ابداع فرانکورت، فلسفی مکتب نمایندگان ترین معروف از تن دو ، آدورنو دبلیو تئودور

 و کار نیروی وری بهره افزایش مانند آینده اقتصادی تحوالت افق به توجه با نیز، توسعه حال در اقتصادهای در و دارد زیادی نسبتاً اقتصادی

 بهبود در ارزشی با نقش و یابد افزایش نیز مذکور اقتصادهای در بخش این سهم رود می انتظار فراغت اوقات و سرانه درآمد افزایش نتیجه در

 (.3133 بیگی، محمد) کند ایفا اقتصادی رفاه و رشد های شاخص

 کشور یک از فرهنگی تصویر ارائۀ در و دارند زایی واشتغال فرهنگ آموزش، اطالعات، به افراد دسترسی در چشمگیری سهم فرهنگی صنایع

 از گیری بهره و ارزشی جدید مخاطبین تولید با  صنایع این(. 3131عالئی،)مؤثرند المللی بین اقتصاد در مناسب جایگاه ایجاد و ملت یا

 فرهنگی سرمایه ارتقای توانند می و بوده مؤثر فرهنگی خدمات و محصوالت تولید راستای در هدفمند کامالً صورت به و تکنولوژی و دانش

 (.3133 ، همکاران و سپهرنیا) گردند سبب را جامعه

 ی واسطه به صنایع این دارد خالقانه شکل غیرملموس، و ملموس صورت به آنها تولیدی محصول که  است صنایعی فرهنگی صنایع از منظور

 این فرهنگی صنایع مشترک ویژگی. دارند را ثروت ایجاد قابلیت محور دانش خدمات و کاالها تولید و فرهنگی های دارایی از برداری بهره

 بکار فرهنگی و اجتماعی معنای دارای خدمات و کاالها تولید برای فکری های دارایی و فرهنگی دانش آفرینندگی آنها همگی در که است

 .باشند داشته تورمی رکود کاهش در بسزایی نقش توانند می اشتغال ایجاد با صنایع این همچنین(. 3131 عالئی،)رود می

 های شوک از پس و 3331 دهه از ، تورمی رکود. یابد می افزایش توأمان بیکاری و ها قیمت سطح آن در که است شرایطی تورمی رکود

 ساختاری، و اصطحکاکی های بیکاری اثر بر معتقدند، ها نئوکالسیک. شد مطرح جدی طور به اقتصادی نوشتارهای در خام نفت قیمتی

 و داخلی انحصارگران قدرت افزایش ها نئوکینزین مقابل، در و شود می تورمی رکود ایجاد سبب افزایش این و یابد می افزایش بیکاری

 را تکنولوژی و فنی تغییرات تجاری، ادوار مکتب پردازان نظریه همچنین کردند، عنوان رکود و تورم همزمان بروز اصلی عامل را خارجی

 (.3131 گپی، قریه خانی)کردند معرفی رکودی تورم پیدایش سبب

 است کار به قادر جمعیت کاری کم و بیکاری است، توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای گیر گریبان که مشکالتی و مسائل از یکی

 می دارا را وصادرات اشتغالزایی برای الزم پتانسیل فرهنگی صنایع شده، انجام تحقیقات طبق که حالیست در  این(.  3131 مهر، کیان)

 طریق از آنها در نفوذ و جهانی بازارهای به ارزی درآمدهای کمبود جبران و تورمی رکود بحران از خروج برای متصور های راه از یکی. باشد

 به خود مخاطبین نیاز با متناسب فرهنگی صنایع اگر که است داده نشان ها پژوهش از بسیاری راستا، همین در. است کشور صادرات توسعه

 سرمایه تولید و فرهنگی جو انباشتگی نتیجه در و فرهنگی مصرف افزایش باعث توانست خواهند بپردازند، فرهنگی خدمات و کاالها تولید

 و شوند جامعه در نیز خالق صنایع پویایی و اقتصادی رشد باعث توانند می و شوند جوامع در فرهنگی سرمایه ارتقای بالطبع و فرهنگی های

 اصلی هدف شده بیان مباحث تمامی به توجه با بنابراین(. 3133 همکاران، سپهرنیاو) بخشند افزایش نیز را مادی های سرمایه نوعی به

 .باشد می ایران اقتصاد در تورمی رکود بر فرهنگی صنایع تأثیر چگونگی یافتن تحقیق

  

 نظري مبانی

 و فنون اشیا، باورها، شناخت، ها، توانایی از ای مجموعه را فرهنگ که است  تایلر اندیشه همان از گرفته نشأت عمومی بُعد در فرهنگ       

 برجسته و شفاف صورت به که ای مقوله  امروزه. کند می دریافت است، عضو آن در که ای جامعه از انسانی هر که دانند می قوانین و ، هنرها

 برای توسعه درحال کشورها از بسیاری است، فرهنگی توسعه اولویت و فرهنگ به مروراهمیت کرده، جلب خود به را محققان و مدیران توجه

 عنوان به را فرهنگ باید خود کلیدی و محوری های شایستگی عنوان به ای توسعه و صنعتی های توانمندی و طبیعت مواهب از مندی بهره

 .گیرند درنظر خود های سیاست و جامعه اصلی های ساخت زیر و بستر

 بر نیز اقتصاد و گذارد می تاثیر اقتصاد بر فرهنگ که نمود مطرح را ادعا این توان می اقتصاد و فرهنگ های موضوع اهمیت به توجه با

(. 3131 یونگ، دی) کافی شرطی نه اما کند، می قلمداد الزم شرط اقتصادی رشد برای را فرهنگ ، هوفستد. باشد می مؤثر فرهنگ

 واهداف نهادها طراحی و ادراک ماهیت بر باورها و ها ارزش این. کرد قلمداد باورها و ها ارزش طرح عامل توان می را فرهنگ همچنین،

 تاثیرگذار اقتصادی فرایندهای نتیجه و اقتصادی رفتار بر مستقیم وغیر مستقیم شکل به فرهنگ اوصاف، این با. تاثیرگذارند اقتصادی اعمال

 .است اقتصادی عملکرد کننده تعیین فرهنگ ترتیب، این به و بود خواهد
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 از تن دو ، آدورنو دبلیو تئودور و  هایمر هورک ماکس روشنگری دیالکتیک کتاب فصول از یکی در بار نخستین فرهنگ، صنعت اصطالح 

 انحصارطلب ایدئولوژی و آوری فن وسیله به فرهنگ آنان نظر به شد، ابداع ،3331 سال در فرانکورت فلسفی مکتب نمایندگان ترین معروف

 قرار ملموس نا و ملموس اقتصادی و اجتماعی های پدیده از متغیری جهان در را فرهنگ ،  بودریار ژان اما.شود می دگرگون داری سرمایه

 زیرا کرد، جدا فرهنگ یا ایدئولوژی قلمروهای از را تولیدی یا اقتصادی قلمرو توان نمی دیگر ، کانر استیون نظر از همچنین دهند، می

 در فرهنگ. اند شده تبدیل اقتصاد جهان از قسمتی به روانی ساختارهای و احساسات حتی فرهنگی، نمودهای باز و ها انگاره مصنوعات،

 فرهنگی اثر جامعه افراد بر و هستند فرهنگی ماهیتاً که خدماتی و کاالها مند نظام تولید: از اند عبارت  یونسکو نظیر المللی بین سازمانهای

 .گذارند می

 شده مطرح اقتصادی های تحلیل در فرهنگ گنجاندن برای که است ای شیوه دو ها اولویت مثابه به فرهنگ و ها محدودیت مثابه به فرهنگ

 به هم و دارند اشاره ها اولویت به هم فرهنگ، باب در بحث هنگام در نویسندگان از بسیاری. دارند تنگاتنگ ارتباط یکدیگر با و اند

 رویکرد دارای که  اینگلهارت و بیابند را رفتار در کلی های محدودیت و بیابند درونی جنبه باید ها اولویت است، معتقد  بولز ها؛ محدودیت

 نخبگان نیز و ها توده رفتار برای سیستم، سازی مشروع روند در تاثیرگذاری برای ها فرهنگ نویسد، می هاست اولویت مثابه به فرهنگ

 . کنند می تعیین هایی محدودیت

 مخاطب و دارند فرهنگی ماهیت که پردازد می خدماتی و محصوالت توزیع و تولید ایده، خلق به که است صنعت از ای گونه فرهنگی صنایع

 مهارت، خالقیت، بر فرهنگی خدمات و محصوالت تولید که نجایی آ از(. 3133 مهدیزاده،)است جامعه و فرد فرهنگی ابعاد و ها جنبه نها آ

 عبارت فرهنگی صنایع دیگر، منظری از اما و نامند می نیز خالق صنایع را فرهنگی صنایع است، استوار آن تولیدکنندگان استعداد و دانش

 ذهن بر که است فرهنگی پیام یک حاوی و گرفته نشات شناسی زیبا حس اساس بر و خالق روحیه یک از که فرهنگی تولیدات کلیه از است

 و فرهنگی بعد دو در فرهنگی صنایع های ویژگی(.  3131 بهجت، و علوی سید)است انبوه وتولید تکثیر قابلیت دارای و گذاشته اثر افراد

 اصحاب و خالق افراد ذهنی شهای تراو و احساسات از فرهنگی، صنایع در تولیدات اولیه ماده فرهنگی، بعد در. است بررسی قابل صنعتی

 مخاطبان به را فرهنگی پیام یک که است ها آن محتوای زند، می رقم را فرهنگی خدمات و تولیدات ارزش آنچه و شود می گرفته فرهنگ

 مهم ابعاد از یکی که جایی آن از. داشت اقتصادی هدف و انگیزه باید فرهنگی های فعالیت برای صنعتی، بعد  در اما و دهد می انتقال خود

 صنایع زیربنای فناوری، همچنین. گیرد صورت انبوه صورت به باید تولید صنایع سایر مانند فرهنگی صنایع در است، انبوه تولید صنعت، در

 است، دیگر کاالهای به نسبت تر گسترده بسیار فرهنگی کاالهای مصرف دامنه(.  3131 بوردیو،)شود گرفته نظر در باید که است فرهنگی

 انتظار ها آن از نوعا مدرن، اقتصاد در که را دار خانه زنان ویژه به و پیران بیکاران، جوانان، مانند. گیرد می بر در نیز را غیرشاغل افراد زیرا

 آفرین همگونی و ساز جهانی نیرویی رو آن از فرهنگی کاالهای مصرف فرهنگ(. 3133 همکاران، و سپهرنیا) باشند اقتصادی مولد رود نمی

 . کند می عرضه جهانی بازار به و تبدیل کاال به را چیزی هر که است

 دیگر ابعاد. گذارد می جا بر جامعه در اشتغال افزایش راه از را خود اثر ترین مهم که آید می شمار به توسعه مهم ابزارهای از فرهنگی صنایع

 ارزش صادرات، و تولیدات گوناگونی منابع، از بهینه گیری بهره از عبارت گیرد، می مایع فرهنگی صنایع رشد از که اقتصادی ی توسعه

 وجود به تورمی ایستایی یا  تورمی رکود دیگر، سویی از. است ملی سطح در نسبی های مزیت شناخت و شایستگی ی پایه بر رقابت افزوده،

 اطالق کشور یک اقتصاد در منفی رشد پیاپی ماهه سه دوره دو به اقتصادی تعریف در  رکود. شود می گفته اقتصادی رکود و تورم همزمان

 رکود(. 3132 ساعدی،. )است قیمت یا و پولی آمدهای در پول، تولید عمومی سطح افزایش به اشاره اقتصاد علم نظر از  تورم  و شود می

 تنها را اقتصادی عوامل کارشناسان از بسیاری. است اقتصادی منفی رشد از ناشی رکودی و میانگین از باالتر تورم ی دهنده نشان تورمی

 ساختار مالی، و پولی های سیاست کارآیی میزان اقتصاد، هر ساختاری های ویژگی در تورمی رکود های ریشه. دانند می تورمی رکود بروز دلیل

 گذاری سرمایه و انداز پس مصرف، الگوهای جبری، جانشینی چگونگی بهره، نرخ به نسبت گذاری سرمایه پذیری کشش میزان دولت، ای بودجه

 خود نوبه به عوامل همان اند بوده دخیل کشورها برخی در پدیده این بروز یا تشدید در که عواملی. است نهفته اقتصاد در دولت نقش میزان و

 بحث زننده دامن را اجتماعی -سیاسی عوامل که هستند هم کارشناسانی اما  اند، شده دیگر کشورهای در وضعیت این از خروج و مقابله باعث

 و مهم صنایع از یکی. اجتماعی -سیاسی هم و است اقتصادی هم تورم با توأم رکود دالیل که معتقدند کارشناسان. دانند می تورمی رکود

 .است فرهنگی صنایع رونق بخشد، بهبود را تورمی رکود اوضاع تواند می که گذار تأثیر

 توسط موثر تقاضای نارسایی از ناشی رکود. شود می حادث «عرضه طرف تنگناهای» یا «موثر تقاضای نارسایی» عامل دو از یکی اثر در رکود

 کارآیی اصلی جانشین پول بازی سفته تقاضای و( کل تقاضای کاهش از ناشی تولید کاهش) «خست تناقض»: داد نشان وی. شد مطرح کینز

 کل تقاضای افزایش و انبساطی های سیاست اعمال در را موثر تقاضای نارسایی از ناشی رکود از رفت برون حل راه کینز. اند شده موثر تقاضای

 ضمیمه و ها قیمت افزایش به منجر دولت انبساطی های سیاست اعمال نباشد، موثر تقاضا نارسایی علت به رکود که صورتی در اما کرد، عنوان
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 وقوع به نیافته توسعه کشورهای در غالبا «عرضه بخش تنگناهای» از ناشی رکود. شود می تورمی رکود پدیده ایجاد و رکود به تورم کردن

 کار نیروی صحیح، مدیریت انرژی، و برق ارتباطی، و نقل و حمل های شبکه مانند اقتصادی های زیرساخت کشورها این در زیرا. پیوندد می

 رشد نرخ با کشورها این دیگر، سوی از. ندارد وجود کارآ ارزی های سیستم و مناسب آوری فن به دسترسی منابع، بهینه تخصیص متخصص،

 علت به تقاضا افزایش و برسد تعادل به ناقص اشتغال وضعیت در اقتصاد شود می باعث که هستند رو روبه روزافزون تقاضای و باال جمعیتی

 اقتصاد حقیقی بخش وضعیت این در واقع در. نیابد افزایش تولید و شود ها قیمت افزایش به منجر آن با متناسب عرضه افزایش امکان عدم

 (.3132 شاکری،) ندارد را پولی انبساط به پاسخگویی قدرت

 ساختار وارداتی، کاالهای و جهانی های قیمت افزایش اولیه، مواد قیمت افزایش پول، حجم افزایش مانند متعددی عوامل از تورم همچنین

 تفکیک  هزینه فشار از ناشی تورم و تقاضا فشار از ناشی تورم حالت دو به تورم کلی بندی دسته یک در که شود می ناشی... و اقتصادی

 باعث که است اقتصاد در عرضه به نسبت( کاال یا بازارپول در) تقاضا مازاد وجود مفهوم به تقاضا فشار از ناشی تورم(. 3133 تفضلی،)شود می

 .شود می تورم و ها قیمت سطح افزایش

 افزایش ها قیمت و شده کمیاب آالت ماشین و خام مواد. شود می دستمزد افزایش و کار نیروی برای تقاضا افزایش باعث کل تقاضای افزایش

 خرید قدرت شود می سبب که شود می ایجاد تورم و یابد می افزایش ها قیمت عمومی سطح نتیجه در و رود می باال تولید هزینه لذا یابند، می

 شکل تورمی رکود و شده همراه تورم با نیز رکود لذا دهند، کاهش را خود تولید آن به العمل عکس در ها بنگاه و یابد کاهش

 یا اولیه مواد مانند تولید های نهاده سایر قیمت افزایش یا تولید های هزینه افزایش هزینه فشار از ناشی تورم در(. 3133 برانسون،)گیرد می

 سطح بتوانند کارگری های اتحادیه اگر. شود می تورم و ها قیمت افزایش باعث اقتصاد عرضه سمت در دلیل هر به آنها عرضه کاهش

 عارض تورمی رکود و دهند می کاهش را تولید سطح و کرده اخراج را کار نیروی از بخشی کارفرمایان دارند نگه باال را دستمزدها

 (.3131 رحمانی،)شود می

 ابزار عنوان به بلکه زایی اشتغال و اقتصادی رشد در تنها نه جوامع اقتصاد مهم عناصر و اجزا از یکی عنوان به فرهنگی صنایع منظور، بدین

 و ارتباطات های-فناوری سریع و فزآینده رشد با ویژه به گذشته دهه دو ظرف. دارند اساسی نقش فرهنگی تنوع تقویت در فرهنگی هویت

 است گرفته قرار آمار و فرهنگی کارشناسان ریزان برنامه مورداقتصادادنان بیش از بیش توسعه و صنعت فرهنگ، میان مناسبات اطالعات

 سیاست به ویژه توجه است، کار نیروی وری بهره بودن پایین دلیل به ایران اقتصاد در رکودی تورم بخش که جا آن از و( 3133 نگاهداری،)

 (.3131 وهمکاران، فر باستانی) است ضروری انسانی نیروی وری بهره ارتقای و افزایش های

 کسری ایران، اقتصاد ساختاری های ویژگی به توجه با. دارد را تورمی رکود پدیده پذیرش آمادگی بالقوه طور به ایران اقتصادی شرایط

 این بروز عوامل ترین مهم از پولی انبساطی سیاست و دولت مالی انضباطی بی و نفت درآمد از حاصل ارزی های شوک و مداوم های بودجه

 از دولت مالی انضباط تواند می ایران در تورمی رکود با مقابله های حل راه ترین مهم(.  3132 همکاران، و رحمتی)هستند کشور در پدیده

 دالرهای از استفاده نحوه ها، دستگاه جاری های هزینه کاهش و کنترل بودجه، کسری بیشتر تداوم از اجتناب و بودجه صحیح تنظیم طریق

 پرهیز) پولی و مالی بازارهای اصالح مالیاتی، ساختار اصالح. نشود نقدینگی افزایش آن بالتبع و پولی پایه افزایش موجب که ای گونه به نفتی

 چون عواقبی که هایی سیاست از پرهیز شده، منجر تولید افزایش به که نحوی به گذاری سرمایه افزایش و( پولی انبساطی های سیاست از

 (. 3132 ساعدی،. )باشد تولید عوامل کل وری بهره و تولید افزایش و( مسکن بازار مانند) دارد داللی و جویانه رانت های فعالیت

 رکود همزمان که است اقتصادی وضعیت از ای برهه رکودتورمی. است بوده مواجه عمیقی تورمی رکود با اخیر های سال در ایران اقتصاد

 اند، بوده رکودتورمی شاهد کشورها از بسیاری کشور، یک در تورمی رکود رخداد قلت رغم به. دهد¬می رخ اقتصاد در شدیدی تورم و عمیق

 . است کرده کمک اقتصاد دائمی درمان به شده، رکودتورمی از خروج به منجر که هایی قضااسیاست از و

 

 پژوهش پيشينه

 این به "رفت برون های راهکار ارائه و ایران اقتصاد در تورمی رکود های ریشه تحلیل" عنوان با خود پژوهش در(3131)میرزایی و فر باستانی

 از رفت برون راه و است ایران در تورمی رکود عوامل از پولی سیاست زمانی ناسازگاری و کار نیروی وری بهره بودن پایین که رسیدند نتیجه

 .است پولی های گذاری سیاست و ساختار در ویژه به اقتصاد در دولت گذاری سیاست وساختارهای ها روش در اساسی بازنگری را آن

 تحریم را ایران اقتصاد در تورمی رکود اصلی عامل تحریم، از آنها احتمالی پذیری اثر و اقتصادی کالن های وضعیت تحیل با( 3132)شاکری

 ملی ناخالص تولید محدود نسبتا رشد با همراه کذشته دهه چهار طی رقمی دو تورم تداوم ، مطالعه این در. کند می ذکر الملی بین های

 .است شده عنوان کشور اقتصاد در تورمی رکود در حقیقی
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 این به " ای آستانه خطای تصحیح روش: ایران در تورمی رکود علل شناسایی" عنوان با خود مطالعه در( 3132) همکاران و گپی قریه خانی

 علل و بوده معنادار آماری نظر از نقدینگی حجم و دولت ی¬بودجه کسری نفتی، درامدهای ها، پرداخت تراز ضرایب که اند رسیده نتایج

 که دهد می نشان مطالعه، این در شده زده تخمین خطی غیر های مدل کلیه نتایج همچنین شود، می محسوب کشور در تورمی رکود های

 .شود می متفاوت تورمی رکود رشد بر ها آن تاثیر آستانه، سطح از تورمی رکود های ریشه و علل از یک هر رشد نرخ از عبور صورت در

. پرداخت "توریسم جذب در مردم نقش و آگاهی میزان و شرقی آذربایجان استان در توریسم توسعه راهکارهای بررسی" به( 3131) رزمخواه

 متعدد های سفرنامه. است بوده علم طالبان و تجار نویسان، سفرنامه جهانگردان، آشنای باز دیر از شرقی آذربایجان اینکه به توجه با

 از نشان مطالعه نتایج دارد، سرزمین این تاریخی و فرهنگی جغرافیائی، واالی جایگاه از حکایت غربی شناسان شرق و مسلمان جهانگردان

 .داند می الزامی دیگر کشورهای با را فرهنگی و سیاسی های همکاری گسترش و تبلیغات ضرورت

 است، پرداخته تورمی رکود و فرهنگی صنایع بخش دو بررسی به  "فرهنگی صنایع اهمیت" عنوان با خود مطالعه در( 3133)  نگاهداری

 در فرهنگی صنایع تقویت به دست نتواند اگرکشور و است شده فرهنگی سرمایه رشد سبب فرهنگی صنایع مصرف که دهد می نشان نتایج

 .کرد خواهد تحمیل دولت به را بسیاری های هزینه زیان، این جبران دادکه خواهد دست از را خود هویت بزند دیگر کشورهای مقابل

 و تولید در خالق صنایع نقش به "گوانگژی فرهنگی و خالق صنایع توسعه تحلیل و تجزیه" عنوان با خود مطالعه در(  2131)  مینگ چنگ

 آگاهی میزان بلکه بخشند، می بهبود را اقتصادی توسعه تنها نه فرهنگی و خالق صنایع مطالعه، های یافته طبق. است پرداخته اشتغال

 .شود می نیز فرهنگی توسعه و فرهنگ ارتقاء باعث امر این و شوند می باعث را شهرها کلی نمای گیری شکل و روانی نظر از عمومی

 یافتند دست مهم این به "فرهنگی و خالق صنایع بین در پیوستگی تحلیل" عنوان با خود مطالعه در( 2133) همکاران و  شیه النگ منگ

 ها بخش سایر کارایی تواند می بلکه دهد می قرار تاثیر تحت را صنعت خود تنها نه فرهنگی و خالق صنعت بخش در ها گذاری سرمایه که

 فرهنگی و خالق صنایع زمینه در آینده های گذاری سرمایه در دولت که کنند می توصیه تحقیق این های یافته طبق ها آن.کند تسریع را

 .دهد قرار اولویت در را هنر و مهارت بخش

 که اند دریافته "ای منطقه اقتصادی رشد و جدید  شغل ایجاد خالق، صنایع" نام با پژوهشی در( 2131) همکاران و  وانی یرجیو روبرتاپ

 توسعه و است داشته  ای منطقه رشد و ای منطقه استخدام رشد بر مثبتی تاثیر ایتالیا در خالق درصنایع فعال های کارخانه تعداد افزایش

 .دهد شکل تواند می جامعه در را اقتصادی

 که اند رسیده نتیجه این به "تایوان کشور در( فرهنگی) خالق صنایع نقش" عنوان با خود مطالعه در( 2113) همکاران و  هونگ فنگ یی

  افزایش باعث فرهنگی خالفیت جدید مرکز در صنایع این معرفی که هستند  تایوان خالق صنایع بزرگترین خالق طراحی و هنر و مهارت

 .داراست را توسعه نهایت در و تولید اشتغال، افزایش قابلیت رونق دوران. شود می شکوفایی و رونق دوران به بازگشت و صنایع توسعه

 

 پژوهش شناسی روش
 حل راه به دستابی و مجهوالت کشف ها، واقعیت بررسی برای یافته نظام و معتبر های راه و ابزار قواعد، از ای مجموعه پژوهش روش       

 گرد روش نظر از و باشد می کاربردی تحقیق نوع از کند، می دنبال که روشی و هدف لحاظ از پژوهش این(. 3133خاکی،)است مشکالت

 هر) فصلی و منظم طور به 3131 سال های داده و باشد می ایران کشور تحقیق، این آماری جامعه. باشد می توصیفی -تحلیلی ها، داده آوری

 است شده آوری جمع زمان 1 و مقطع 13 در ها داده بنابراین است، گردیده آوری جمع ایران های استان برای دیتا پانل صورت به(  ماه سه

 این اول حالت. دارد وجود کلی حالت دو با دیتا پانل مدل برآورد در. است شده استفاده Eviews 8 افزار نرم از رگرسیون تخمین برای و

 تمام برای مبدأ از عرض دوم، حالت در و باشد می  دیتا پول مدل صورت این در که است یکسان مقاطع کلیه برای مبدأ از عرض که است

( چاو آزمون)  لیمر – اف نام به آزمونی از فوق حالت دو شناسایی برای. شود می گفته دیتا پانل حالت این به که است متفاوت مقاطع

 عدم یا وجود پایه بر هاسمن آزمون. باشد می تصادفی اثر مدل مقابل در ثابت اثر مدل از استفاده برای  هاسمن آزمون. شود می استفاده

 تصادفی اثرات مدل داشت، وجود ارتباط این اگر. است استوار مدل مستقل متغیرهای و شده زده تخمین رگرسیون خطای بین ارتباط وجود

 .داشت خواهد کاربرد ثابت اثرات مدل نداشت، وجود ارتباط این اگر و

 

 مدل تخمين و تصریح
 را مطبوعات و سینما دستی، صنایع مانند فرهنگی محصوالت از برخی آثار گردید، بیان سوم فصل در که آنچه و تئوریک مبنای بر     

 همانند و اند، شده گرفته نظر در فرهنگی صنایع از منتخب صنایع بصورت صنایع این. شود می سنجیده تورمی رکود بر جداگانه بصورت

 :داشت خواهیم مطالعه فرعی های فرضه
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H0 :دارد داری معنی و منفی تاثیر تورمی رکود بر مطبوعات و سینما دستی، صنایع. 

H1 :ندارد داری معنی و منفی تاثیر تورمی رکود بر مطبوعات و سینما دستی، صنایع. 

 

 :از است عبارت تحقیق فرضیه مبنای بر تحقیق آماری مدل

 
Misery Index = β0 + β1 Pro Handicraftsit + β2 Occ Handicraftsit + β3 Ex Handicraftsit + β4 Pro 

Pressit 

+ β5 Occ Press it+β6 Ex Press it + β7 Pro Cinema it + β8 Occ Cinema it   + β9 Ex Cinema it + ϵit 

 

 

 اشتغال میزان: Occ Handicraftsit دستی، صنایع تولیدات یزانم: Pro Handicraftsit فالکت، شاخص: Misery Index: آن در که

 صنعت زایی اشتغال میزان: Occ Press it مطبوعات، صنعت تولیدات میزان: Pro Press it صادرات، میزان: Ex Handicraftsit زایی،

 میزان: Occ Cinema it سینما، صنعت تولیدات میزان: Pro Cinema it مطبوعات، صنعت صادرات میزان: Ex Press it مطبوعات،

 .باشد می پسماند یا خطا جمله: ϵit   و مبدأ از عرض: β0 سینما، صنعت صادرات میزان: Ex Cinema it سینما، صنعت زایی اشتغال

 مانند نیز مطالعه این در. نمود استفاده آن گیری اندازه برای جایگزین های شاخص از باید  دوره هر در تورمی رکود مقدار یافتن جهت به

 های استان در دوره هر در تورمی رکود مقدار گیری اندازه شاخص عنوان به فالکت شاخص از( 3132) همکاران و گپی قریه خانی مطالعه

 جمله از شاخص این. آید می بدست بیکاری نرخ و تورم نرخ ترکیب از که هاست شاخص این از یکی فالکت شاخص. است شده استفاده ایران

 شاخص دو ترکیب از شدکه معرفی میالدی 31 دهه در  اوکان آرتور و  بارو رابرت مانند اقتصاددانانی وسیله به که است اقتصادی نماگرهای

 .شود می تهیه معمولی خطی ترکیب یک صورت به تورم نرخ و بیکاری نرخ یعنی اقتصادی مهم

 این به که است ها داده بودن پول یا بودن پانل تشخیص جهت لیمر، آزمون از استفاده تابلویی، های داده روش به مدل تخمین در قدم اولین

 دهیم انجام تصادفی اثرات با بار یک و ثابت اثرات با بار یک باید را تخمین بودند، پانل ها داده اگر. شود می گفته نیز پولینگ آزمون آزمون،

 فرض اگر و نمود استفاده ثابت اثرات از باید شود رد پولینگ آزمون H0 فرض اگر. گیریم می کمک هاسمن آزمون از امر این انجام برای که

H0 بهترین دنبال به باید صورت این در(. 3132 سوری،)بود خواهد تخمین بهترین خود که نمود استفاده تصادفی اثرات از باید نشود رد 

 نماید تأیید را کالسیک فروض و باشد دارا را تخمین یک مطلوب های ویژگی تمامی که باشیم(  BLUE) خطی زننده تخمین

 آمده 3 جدول در آن نتایج که شود می مشخص ها داده بودن پول یا بودن پانل لیمر، آزمون از استفاده با ابتدا مدل، تخمین جهت بنابراین

 :است

 تأثير اجزاء صنایع فرهنگی بر رکود تورمیآزمون ليمر : 1شکل 

 

 

 آزمون به توجه با بنابراین. شود می رد ها داده بودن پول بر مبنی  H0 فرض باشد، می 11/1 از کوچکتر Prob چون ،3 شکل به توجه با

 .است شده آورده 2 شکل در آن نتایج که داد انجام را  هاسمن آزمون باید حال. باشد می پانل ها داده لیمر،
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 آزمون هاسمن تأثير اجزاء صنایع فرهنگی بر رکود تورمی: 2شکل 

 

 

 تصادفی اثرات از استفاده بر مبنی  H0 فرض که دهد می نشان هاسمن آزمون باشد، می 11/1 از کوچکتر Prob چون ،2 شکل به توجه با

 تخمین نتایج ، 1 شکل در که بگیرد صورت ثابت اثرات از استفاده با پانل های داده رگرسیون باید بنابراین. شود می رد پانل های داده در

 .است شده آورده پانل های داده ثابت اثرات

 تری مناسب بسیار رگرسیون  ،D-W آماره بودن 2 به نزدیک البته و مطلوب F آماره مناسب، و باال تقریبا  R2 به توجه با ، 1 شکل در

 ، Occ Handicraft متغیرهای. باشد می نظر مورد رگرسیون بودن قبول قابل دهنده نشان که باشد می ،1-1 جدول رگرسیون به نسبت

Occ Cinema متغیرهای و اند شده دار معنی ، 1 شکل در درصد 33 سطح در مبدأ از عرض و Ex Handicraft و  Pro Cinema در 

 31 سطح در  Ex Press  و Pro Handicraft ، Ex Cinema متغیرهای و هستند دار معنی( 11/1 از کوجکتر Prob) درصد 31 سطح

 با(. 3/1 از باالتر Prob) باشد نمی دار معنی Occ Press و  Pro Press متغیر ولی هستند دار معنی( 3/1 از کوجکتر Prob) درصد

 معنی و منفی تاثیر کلی طور به سینما و مطبوعات دستی، صنایع اینکه بر مبنی تحقیق فرعی فرضیه آن، به توجه با و 3-1 جدول به توجه

 .شود می تأیید دارد، تورمی رکود بر داری

 

 تخمين تأثير صنایع دستی، مطبوعات و سينما بر رکود تورمی: 3شکل 
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 :به عبارت دیگر، تخمین نهایی مدل عبارت است از

Misery Index = -59.3–0.13 Pro Handicraftsit–1.4 Occ Handicraftsit–2.1 Ex Handicraftsit +0.99 Pro Press it + 
8.3 Occ Press it–0.67 Ex Press it–0.24 Pro Cinema it–1.151Occ Cinema it-0.48 Ex Cinema it + ϵit 

R
2
 = 0/73  F = 69/71  D-W = 2/33 

 

 دستی، صنایع صادرات میزان و اشتغال تولیدات، که دهد می نشان  وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای عالمت براورد از مطالعه نتایج      

 با مردم و هستند فعالیت به مشغول فرهنگی صنایع بزرگترین عنوان به کشور در که فرهنگی صنایع منتخب عنوان به مطبوعات و سینما

 متغیرها ضرایب براورد از مطالعه نتایج همچنین.  شود می تورمی رکود بهبود باعث کلی حالت در  دارند، را شناخت بیشترین صنایع این

 اهمیت  که دارد تورمی رکود بهبود بر  را تأثیر و ضریب بیشترین 1/3 و 3/2 ضرایب با  دستی صنایع صادرات و اشتغال که دهد می نشان

 می شکل منطقه هر رسوم و آداب به توجه با که کشور در فرهنگی صنعت بزرگترین عنوان به دستی صنایع. رساند می را دستی صنایع

 تولید قابلیت هزینه کمترین با دستی صنایع همچنین و شود می اقتصادی رونق و تولید باعث و کند می مشغول خود به را بومی افراد گیرد،

 مثبت آثار اشاعه باعث تنها نه نمایند، فعالیت کشور دستی صنایع در بیشتر افراد چه هر ترتیب بدین. باشد می دارا را مردم منازل در

 تأثیر و بزرگ تقریبا ضریب این. شود تورمی رکود بهبود باعث تواند می و شود می نیز اقتصادی توسعه و رشد باعث بلکه شود می فرهنگی

 .  دارد دستی صنایع اشتغال و تولید زیاد بسیار اهمیت از نشان دو هر و گذاردند

 آنها در نفوذ و جهانی بازارهای به ارزی درآمدهای کمبود جبران و تورمی رکود بحران از خروج برای متصور های راه از یکی دیگر، سویی از

 یابد می آن آینده شرایط گرفتن نظر در با بلکه ، اقتصاد فعلی ضروریات بر بنا تنها نه که است طبیعی. است کشور صادرات توسعه طریق از

 کشورهای گیر گریبان که مشکالتی و مسائل از یکی. آورد نظر در بلندمدت استراتژی یک عنوان به را نفتی غیر صادرات توسعه مسئلۀ

 فرهنگی صنایع که، حالیست در  این  است، کار به قادر جمعیت اندازه به تولیدات عدم و بیکاری است، توسعه حال در و یافته توسعه

 .باشد می دارا نیز را وصادرات اشتغالزایی برای الزم پتانسیل
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 گيري نتيجه   

 
 محصوالت صادرات میزان و اشتغال تولیدات، که دهد می نشان  وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای عالمت براورد از مطالعه نتایج       

 محصوالت رشد باعث تنها نه نمایند، فعالیت کشور فرهنگی صنایع در بیشتر افراد چه هر. شود می تورمی رکود بهبود باعث فرهنگی

 کشور اقتصادی توسعه و رشد باعث همچنین و باشد داشته کشور در تواند می نیز فرهنگی مثبت آثار بلکه شود می کشور یک در فرهنگی

 رکود بهبود باعث تواند می  است، مشخص تورمی رکود بهبود بر فرهنگی محصوالت تولیدات میزان تأثیر ضریب از که همانطور و شود نیز

 اشتغال و تولید زیاد بسیار اهمیت از نشان دو هر و است فرهنگی صنایع اشتغال میزان تأثیر ضریب به نزدیک بسیار ضریب این. شود تورمی

 صادرات. کشوراست ها پرداخت تراز وضعیت به کمک و صادرات میزان فرهنگی، محصوالت دیگر مثبت آثار از یکی. دارد فرهنگی صنایع

 آثار فرهنگی محصوالت صادرات. شود دیگر کشور به کشور یک فرهنگ اشاعه همچنین و اقتصادی رونق باعث تواند می فرهنگی محصوالت

 کشورهای تقاضای افزایش دلیل به فرهنگی محصوالت کل تقاضای سطح افزایش کشور، داخل به آوری ارز قابلیت همانند فراوانی مثبت

 رکود وضعیت بهبود به تواند می اینها تمام که دهد افزایش جامعه در را اشتغال و تولید سطح که کشور داخل تولیدات افزایش خارجی،

 .نمایند کمک کشور در تورمی

 سهم تا است شده موجب فرهنگی وخصوصاًصنایع فرهنگ بخش کنند می بیان که باشد می( 3131) عالئی نتایج با همسو مطالعه نتایج

 از نشان مطالعه رگرسیون دو هر نتایج. گردد مشخص نوآوری و پایدار توسعه و بهتر و بیشتر اشتغال رقابت، رشد، درتحقق آن توجه قابل

 جامعه در اشتغال افزایش باعث که فرهنگی صنایع توسعه با دیگر، عبارت به و دارد تورمی رکود با فرهنگی صنایع اشتغال میان منفی ارتباط

 فنگ یی و( 2131) وانی روبرتاپیرجیو مطالعه با همسو مطالعه این نتایج همچنین. کرد مبارزه تورمی رکود پدیده با توان می شود، می

 و فرهنگی تولیدات باصطالح و ای منطقه تولیدات افزایش که اند معتقد هونگ فنگ یی و وانی روبرتاپیرجیو. باشد می نیز( 2113) هونگ

 صنایع تولیدات میان منفی رابطه یک وجود بر مبنی نیز مطالعه این نتایج که شد خواهد جامعه اقتصادی رشد باعث منطقه هر سنتی

 پدیده با توان می شود، می جامعه در تولیدات افزایش باعث که فرهنگی صنایع توسعه با دیگر، عبارت به و باشد می تورمی رکود و فرهنگی

 .کرد مبارزه تورمی رکود

 رکود دلیل( 3132) ساعدی و( 3132) نخجوانی و تقوی ،(2113) کلیان ،(3132) گپی قریه خانی مطالعه همانند مطالعات، بیشتر ایران در

 افزایش و داخلی تولیدات به اتکا را اقتصادی پدیده این از رفت برون جهت و دانند می آن صادرات و نفت به اقتصادی وابستگی را تورمی

 افزایش و فرهنگ ترویج بومی، زایی اشتغال. است فرهنگی محصوالت مختص ها ویژگی این دانند، می مختلف مناطق در اشتغال سطح

 و تورمی رکود بحران از خروج برای متصور های راه از یکی دیگر، سویی از. ندارد گزاف های گذاری سرمایه به چندانی نیاز که تولیداتی

 بر بنا تنها نه که است طبیعی. است کشور صادرات توسعه طریق از آنها در نفوذ و جهانی بازارهای به ارزی درآمدهای کمبود جبران

 بلندمدت استراتژی یک عنوان به را نفتی غیر صادرات توسعه مسئلۀ یابد می آن آینده شرایط گرفتن نظر در با بلکه ، اقتصاد فعلی ضروریات

 سرمایه معتقدند که( 2131) یاوسویو مطالعه و( 2131) همکاران و شیه النگ منگ مطالعه با همسو  نیز مطالعه این نتایج.  آورد نظر در

 تسریع را ها بخش سایر کارایی تواند می بلکه دهد می قرار تاثیر تحت را صنعت خود تنها نه فرهنگی و خالق صنعت بخش در ها گذاری

 توسعه در پیشرو صنعت یک عنوان به تواند می دارد، اشتغال و صادرات تولید، بر فرهنگی صنایع که تأثیراتی به توجه با نیز مطالعه این. کند

 وری بهره بودن پایین که رسیدند نتیجه این به که باشد می( 3131)میرزایی و فر باستانی مطالعه با همسو مطالعه نتایج. شود گرفته نظر در

 ها روش در اساسی بازنگری را آن از رفت برون راه و است ایران در تورمی رکود عوامل از پولی سیاست زمانی وناسازگاری کار نیروی

 و رشد قابلیت دارد، که سنتی و اصیل هایی ویژگی به توجه با فرهنگی صنایع بنابراین است، گذاری سرمایه و گذاری سیاست وساختارهای

 همچنین و اشتغال و تولیدات افزایش با و جامعه یک سنت و فرهنگ بر اتکا با فرهنگی صنایع. بیاورد بوجود است قادر را جامعه در توسعه

 می اقتصاد در شومی پدیده که تورمی رکود است قادر دیگر عبارت به و شود توسعه و رشد مهییج است قادر خود صادراتی قدرت به توجه با

 . ببرد بین از را باشد

 انتخاب کشور فرهنگی و اجتماعی طبیعی، شرایط به توجه با است بهتر توسعه های الگو رسد، می نظر به مطالعه، نظری مبانی به توجه با

. شود توجه بیشتر ای منطقه و بخشی ریزی برنامه به ای، منطقه ریزی برنامه نظام در و یابند پرورش منطقه هر فرهنگ به توجه با و شوند

 و فرهنگی منابع تخصیص های اولویت دادن تغییر با توان می  فرهنگی، توسعه با همراه ها استان فرهنگی توسعه های شاخص بهبود برای

 تولید، نظیر هایی قابلیت به توجه با مناطق این توسعه و رشد به تر پایین فرهنگی توسعه با های استان نفع به ها ساخت زیر و امکانات
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 را است اقتصادی توسعه الزمه که فرهنگی توسعه فرهنگی، صنایع اشتغال و تولید در گذاری سرمایه.  نمود کمک دارند، صادرات و اشتغال

 .نمود خواهد ریزی پایه

 

 پژوهش پيشنهادات
 شود می پیشنهاد تورمی رکود و دستی صنایع میان داری معنی و خطی منفی، رابطه یک وجود بر مبنی مطالعه اول فرضیه به توجه با      

 ظرفیت به توجه با. افزود دستی صنایع روی بر دولتی بخش گذاری سرمایه و اهمیت میزان بر باید تورمی، رکود کاهش جهت به شود می

 توسعه و رشد افزایش قابلیت باشد، می منطقه هر رسوم و آداب بر مبتنی که دارند کشور از منطقه هر در دستی صنایع که اشتغالی و تولید

 سرزمین آمایش های طرح به تواند-می که دارد باالیی بسیار بومی اشتغال قابلیت دستی صنایع. دارد کشور در را جانبه همه و مداوم

 دستی صنایع بر اهمیت بنابراین. بود منطقه هر در بزرگی آثار شاهد توان می بخش این در گذاری سرمایه اندک با و نماید شایانی نیزکمک

 رکود و آمده فائق اقتصادی و اجتماعی معضالت بر تواند می و دارد کشور هر اقتصادی و فرهنگی توسعه و رشد بر فراوانی های قابلیت

 می خارجیان بیشتر چه هر شناخت موجب که داراست جهان تمام به را فرهنگ اشاعه و انتقال قدرت دستی صنایع. نماید مهار را تورمی

 یا و منطقه یک اقتصاد پیشرو، صنعت یک عنوان به تواند می توریست افزایش. شد خواهد کشور در توریسم جذب افزایش باعث که گردد

 کمتر و کم دوره هر در تورمی رکود پدیده ترتیب، این به و گردد اقتصادی توسعه و رشد باعث و نماید تهییج صنعت چندین در را کشور

 .گردید خواهد داخل در صادرات و اشتغال موجبات و شد خواهد

 شود می شود می پیشنهاد تورمی رکود و مطبوعات میان داری معنی و خطی منفی، رابطه یک وجود بر مبنی مطالعه دوم فرضیه به توجه با

 فرهنگ ترویج با تواند می کشور هر مطبوعات. یابد افزایش مطبوعات فرهنگی قابلیت و اثربخشی میزان بر تورمی، رکود کاهش جهت به

 و اشتغال های ظرفیت به توجه با مطبوعات دیگر، سوی از و نماید کمک کشور فرهنگی توسعه به موثر نقد با همچنین و اشتغال و تولید

 کشور در تورمی رکود کاهش بر دیگر عبارت به و فالکت شاخص کاهش بر دارند وجود پایدار و مداوم صورت به معموالً و دارند که تولیدی

 بدین. دهد گسترش را مطبوعات صنعت و باشد توانمند بسیار تواند می نیز زمینه این در مطالعه فرهنگ همچنین. نمایند شایانی کمک

 رشد توانایی مطبوعات گسترش با که باشد می کشور در مطالعه ترویج های برنامه افزایش نمود، ارائه توان می که دیگری پیشنهاد جهت

 .داشت خواهد همراه به را اقتصادی رشد نهایت در و فرهنگی

 به شود می شود می پیشنهاد تورمی رکود و سینما میان داری معنی و خطی منفی، رابطه یک وجود بر مبنی مطالعه سوم فرضیه به توجه با

 تواند می و دارد باالیی سازی فرهنگ قابلیت سینما بخش. دهد افزایش سینما بخش در گذاری سرمایه میزان تورمی، رکود کاهش جهت

 سطح و زایی درامد میزان و جهان در سینما صنعت به توجه با. باشد داشته جامعه در اشتغال و تولید فرهنگ اشاعه در فراوانی ظرفیت

 متغیرهای از یک هر افزایش. باشد اثرگذار جامعه اقتصادی و اجتماعی اساسی متغیرهای بر تواند می دارد، جامعه در که توجهی قابل اشتغال

 های فیلم کیفیت ارتقا بنابراین،. شود می فالکت شاخص کاهش باعث عبارتی به یا و تورمی رکود کاهش باعث سینما، صنعت با مرتبط

 کاهش و اقتصادی توسعه و رشد در بسزایی تأثیرات سینما، صنعت تهییج با تواند می جامعه در فیلم تولید های ظرفیت افزایش و سینمایی

 .گردد کشور در تورمی رکود

 

 پژوهش هاي محدودیت

 تحت را تحقیق روش و تحقیق کل حتی تواند می که است روبرو تنگناهایی و ها محدودیت با محقق علمی، تحقیق هر در کلی طور به       

 .دهد قرار خود الشعاع

 دچار دیگر زمان به زمانی از است ممکن و است  ایران کشور در مطالعه اجرای زمان به مختص تحقیق این از ناشی نتایج: اول محدودیت

 .شود تغییر

 .داد تعمیم مشابه کشورهای دیگر به توان نمی را تحقیق این از حاصل نتایج: دوم محدودیت

 داد تعمیم مشابه صنایع دیگر به توان نمی را تحقیق این از حاصل نتایج: سوم محدودیت
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