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Abstract 

Cultural diversity has a long life in the emergence of human consciousness. 

Culture did not exist before man, and it is a phenomenon that humanity has 

added to nature and is the product of human creativity and the product of 

human interaction with nature and technology. Awareness of the existence of 

culture is a phenomenon shaped by the emergence of the need for an 

objective human perspective on culture. Before that, culture was an internal 

phenomenon that one could not isolate and see from a distance. The purpose 

of this study is to investigate cultural diversity on economic complexity and 

export complexity. The present research is based on the goals of the applied 

type and on the basis of archival data collection, and in terms of research 

design, is a descriptive method that is in the field of analytical research. The 

results showed that cultural diversity can affect the degree of export 

complexity. Cultural diversity helps to increase the number of entrepreneurs 

involved in the cost discovery process, enhancing the prospects for 

innovation, thereby enhancing technology for the economy and increasing 

export complexity. In addition, cultural diversity can also boost export 

growth through improved economic ability to move closer to its technology 

frontier. 
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 چکیده

اشته و تنوع فرهنگی، عمری به درازای پیدایش آگاهی در انسان دارد. فرهنگ قبل از انسان وجود ند

ای است که بشر بر طبیعت افزوده و حاصل خالقیت انسان و محصول تعامل انسان با طبیعت و پدیده

ای است که با پپدایش ضرورت نگاه عینی انسان به فناوری است. آگاهی به وجود فرهنگ، پدیده

آن جدا سازد  ای بود درونی که فرد قادر نبود خود را ازفرهنگ شکل گرفت. پیش از آن، فرهنگ پدیده

و از فاصله بدان بنگرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و 

روش پژوهش حاضر بر اساس اهداف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه  باشد.پیچیدگی صادرات می

تنوع  کهن دادنتایج نشامروری می باشد.  -پژوهش از نوع علمی، و ایکتابخانهها داده گردآوری

تنوع فرهنگی به افزایش  به عبارتی دیگر، بگذارد. اثرتواند بر میزان پیچیدگی صادرات فرهنگی می

د ناندازهای نوآوری را افزایش دهکند که چشمیند کشف هزینه کمك میآتعداد کارآفرینان درگیر در فر

دهد. درات را نیز افزایش میو از این طریق فناوری اقتصاد را به سمت جلو و افزایش پیچیدگی صا

تواند میزان رشد صادرات را از طریق بهبود توانایی اقتصادی عالوه بر این، تنوع فرهنگی همچنین می

 .در جهت نزدیك شدن به مرز فناوری آن افزایش دهد
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 تنوع فرهنگی، پیچیدگی صادرات، پیچیدگی اقتصادی. کلیدواژگان:

 

 مقدمه

 بسـیار کـار و کسـب هایمحیط است، در توسعه حال در سرعت به الملل بین تجارت امروزه

 تبـدیل مهم امر یك به هاشرکت بقا و رشد برای توجهی طور قابل به امروزه، صادرات رقابتی

 المللی، گسترشبین به بازارهای ورود برای راهی شدن، صادرات جهانی افزایش است. با شده

 بـرای هم صادرات ( کسب عملکرد برتر در7019) 1گوییاست. به گفته  سودآوری و هافروش

 صـادرات افـزایش است، زیـرا اهمیت حائز دولتی هایبخش برای هم و خصوصی هایبخش

وری، اشـتغال، بهـره مـردم، افـزایش زنـدگی سـطح بهبـود و اجتمـاعی افـزایش رفـاه موجـب

 دسترسی ریتمتنوع به خارجی مشتریان که شودمی سبب و ملی شده صنایع درآمدزایی، توسعه

 (. Heyns et al, 2015: 5یابند )

کننـد. ورود ها و جوامع افراد را بیان میهای گروههای مختلفی که فرهنگتنوع فرهنگی به شیوه

چون صنایع تنوع فرهنگی، کاالهای تنوع فرهنگـی و بـازار فرهنـگ بـه ادبیـات علـوم مفاهیمی

پوشـانی دو قلمـرو اقتصـاد و یـی و همگراای دارد که محصـول هماجتماعی، حکایت از پدیده

دهـد کـه فرهنگ است. بررسی آثار جهانی شدن بر تجارت کاالهای تنوع فرهنگی نیز نشان می

چگونه پدیده فرهنگ، تحت تأثیر فشار تحوالت اقتصادی از جمله فشار بازار جهانی، در حـال 

انـد گ، و سـلطهدگرگونی است. فرض بر آن است که با محو شـدن مرزهـای اقتصـاد و فرهنـ

افزون قاعده بازی اقتصاد بـر فرهنـگ، کـارکرد و معنـا و سـاختار فرهنـگ و درنتیجـه جایگـاه 

 (.Ferreira, 2012: 8فرهنگ در زندگی انسان، درحال دگرگونی است)

های اقتصـادی در سـطح هـای محصـوالت تولیـدی سیسـتمپیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی

اقتصادی به عنوان یك کل به جای مجمـوع ح سیستمیکشورها است. این شاخص در پی توضی

قطعات آن است، به عبارت دیگر براساس محصول تولید شده به نهادهـای مـرتبط نیـاز داریـم. 

                                                                 
1. Goi 



 

 
 

144 

شاخص پیچیدگی اقتصادی به دنبال تبیین دانش انباشـته شـده در جمعیـت یـك کشـور اسـت 

ب صـنعتی کشـورها قابـل گیرند( کـه نتیجـه آن در ترکیـهایی که توسط مردم شکل می)شبکه

مشاهده است. برای محاسبه این شـاخص ترکیبـی از معیارهـای تنـوع و فراگیـری محصـوالت 

شــود. در کنـار شــاخص گیری پیچیــدگی نسـبی صــادرات کشـورها اسـتفاده میجهـت انـدازه

گـردد پیچیدگی اقتصادی، شاخص دیگری با عنوان شاخص پیچیـدگی محصـول نیـز بیـان می

(Wilhelms, 2017: 779.) 

های اصلی کشورهای درحال توسعه، به ویژه با سطح درآمد متوسط، نرخ رشد یکی از مشخصه

وجـود رشـد بـاالی  اقتصادی پایین است. ازآن جا که ایران از معدود کشورهایی اسـت کـه بـا

طی یك دهـة  صادرات غیرنفتی طی چندین دهه با کندی رشد درآمد سرانه مواجه بوده است و

موضوعاتی که در کانون توجه برخی محققان حوزۀ تجارت بین الملل قرار گرفتـه  اخیر، یکی از

نقش مؤثر پیچیدگی صادرات )محتـوای صـادرات( در رشـد اقتصـادی کشورهاسـت. بررسـی 

دهنـدۀ ایـن تجربی صورت گرفته در زمینة کشورهای موفـق آسـیایی و امریکـای التـین نشـان

تنـوع اقـالم صـادراتی خـود، ماهیـت تنوعشـان واقعیت است که این دسته از کشـورها ضـمن 

کنندۀ مهم در رشد اقتصـادی مـدنظر ازحیث تولید محصوالت پیچیده را نیز به مثابة عامل تعیین

اقتصادی معیاری برای محاسـبه دانـش و مهـارت  (. پیچیدگی62: 1394فر، اند)سلیمیقرار داده

آید و ایدئولوژی مرتبط بـه ود میدر یك جامعه است که از طریق محصوالت تولید شده به وج

آن بر محاسبه دانش و مهارت استوار است که اگر ساخت یك محصول نیازمند نـوع خاصـی از 

توان نتیجـه گرفـت کـه کشـورهایی کـه آن محصـول را تولیـد دانش و مهارت باشد، آنگاه می

(. Ghosh et al, 1994: 216کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیـز دارنـد )می

از آنجایی که پیچیدگی اقتصادی برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کاالهـای پیچیـده از 

هـای مولـد رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت انباشت دانش

ای شناسـایی تواند بستری بررود؛ بنابراین محاسبه آن میپراکنده و کاربردی کردن آن به کار می

و فناورانه در اقتصاد کشـورها را فـراهم نمایـد. در  سازی تولیدات علمیموفقیت میزان تجاری
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این پژوهش به بررسی بررسی تنـوع فرهنگـی بـر پیچیـدگی اقتصـادی و پیچیـدگی صـادرات 

 شود.پرداخته می

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تنوع فرهنگی

کنـد کـه تجربیـات مشـترك اعضـای آن اشاره می 1مستانیهای گروه یا باهبه ویژگی« فرهنگ»

ایم مثـل تبـار، هـا زاده شـدههایی که در آندهد. مانند گروهدرك آنها از جهان را شکل می شیوه

هـای گروهـی باشـد کـه تواند ویژگیخاستگاه ملی، جنسیت، طبقه یا دین. فرهنگ همچنین می

ای تازه، با توان با نقل مکان به کشور یا منطقهال میشویم. مثپیوندیم یا بخشی از آن میبدان می

، یا به خاطر معلول شدن، تنوع فرهنگی تازه را کسب کـرد. وقتـی بـه تغییر در جایگاه اقتصادی

های متعـددی تعلـق زمان به فرهنگما هم یابیم که همهکنیم درمیفرهنگ با این وسعت فکر می

مردم اسـت.  ناپذیری از زندگیخش مهم و جدایی(. فرهنگ بChenery, 1979: 111داریم)

مردم  هایها و ترسها، نگرانیطبعی، امیدها، وفاداریها، حس شوخها، ارزشفرهنگ بر دیدگاه

کنـد هـا، بـه شـما کمـك میگذارد. در نتیجه، کار کردن با مردم و برقراری رابطـه بـا آناثر می

. ولی ضمن شناخت فرهنگ، این نیز مهم اسـت شان پیدا کنیدشناخت و درك بهتری از فرهنگ

های مردم بـه دنیـا بسـیار متفـاوت های مشترك داریم. نگاهکه به یاد داشته باشید ما چقدر زمینه

دانند صبح از خواب برخواستن و انتظار ماجراهای روز را داشتن یعنـی چـه. است ولی همه می

خـواهیم چیـز یـاد بگیـریم، امیـدها و ، میورزیمما عمیقـا مهـر مـی ما انسان هستیم. همه همه

تـوانیم تظـاهر کنـیم کـه ایم. در عـین حـال، نمیآرزوهایی داریم، و درد و ترس را تجربه کرده

اعتنـا عبـور کنـیم و هایمـان بیتوانیم از کنار تفاوتهای ما مهم نیستند. نمیها و تفاوتفرهنگ

توانیم کنیم که کاش همه شبیه هم بودیم. نمیها وجود ندارند و آرزو تظاهر کنیم که این تفاوت

 (.Feder, 1983: 63وانمود کنیم که تبعیض وجود ندارد)

                                                                 
شهر، توانمندسازی همه ساکنان شهر و  باهمستان سازمانی است مردم نهاد که در راستای حمایت از حق برابر همه نسبت به .1

 .کندپذیر، و پیگیری منافع به حاشیه رانده شده در فرآیندهای توسعه شهری فعالیت میهای آسیببه خصوص گروه
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 جهانی شدن کاالها و خدمات تنوع فرهنگی

دهد تا محصوالت تنـوع فرهنگـی خـود را در جهانی شدن تجارت به همه کشورها فرصت می

هـای متمـایز یق ضمن معرفی ویژگیبازارهای مجازی و فیزیکی جهانی ارائه دهند و از این طر

فرهنگ خود به جهانیان، از طریق تجارت کاال و خدمات تنوع فرهنگی و حضور فعـال و مـؤثر 

سیاسی و نفوذ تنوع فرهنگـی کسـب -در این بازارها، برای کشور خود قدرت و اعتبار اقتصادی

منـد ها بـه نحـو احسـن بهرهاند از این فرصـت، نتوانستهایرانکنند. البته همه کشورها، از جمله 

اند. تجارت جهانی فرهنـگ بـه شوند و در بازارهای جهانی فرهنگ، در حاشیه و در انزوا مانده

معنای صادرات و واردات جهانی کاالها و خدمات تنوع فرهنگی و خـالق اسـت. دربـاره آمـار 

هـای یونسـکو اسـتناد توان به گزارش چند سازمان از جملـه گزارشفرهنگی، می تجارت تنوع

 .(75: 1395کرد)صالحی و همکاران، 

کاالها و خدمات محوری شامل محصوالتی است که به طور متعـارف و سـنتی، همـواره تنـوع 

تـر صـنایع اند. در حالی که کاالهـا و خـدمات مربـوط، برتعریـف وسـیعشدهفرهنگی تلقی می

شـود: عنصـر ملمـوس و اند. یونسکو برای کاالهای تنوع فرهنگی دو جزء قائل میخالق، مبتنی

تر از محتوای تنوع فرهنگی ناملموس. تعیـین ارزش واقعـی عنصـر ملمـوس بـه مراتـب آسـان

محتوای ناملموس است. در تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات تنوع فرهنگی، توجه به هـر 

ت. کاالهای محوری، به طور مستقیم با محتوای تنوع فرهنگی در ارتباط انـد اسدو عنصر الزامی

و کاالهای مربوط کاالهائی هستند مرتبط با خدمات و تجهیزات و مواد پشتیبانی که برای خلـق 

ای کـه روی روند. برای مثال، لـوح فشـردهو تولید و تکثیر و توزیع کاالهای محوری به کار می

شـود. در حـالی ست و حق طبع مربوط به آن، کاالی محوری تلقـی میآن موسیقی ضبط شده ا

اند. خدمات تنـوع بندی شدهکه لوح فشرده خالی و دستگاه پخش آن جزء کاالهای مربوط طبقه

شـوند و فرهنگی نیز شامل خدماتی است که برای ارضای نیازها و عالئق تنوع فرهنگی ارائه می

گر یا پشـتیبان تولیـد و توزیـع کاالهـای تنـوع فرهنگـی خود معرف کاالیی ندارند ولی تسهیل

بندی کاالهـا و خـدمات تنـوع فرهنگـی کـه در آخـرین گـزارش هستند. فهرست کامل و طبقه

 (:Chenery, 1979: 112یونسکو، مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است )

http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
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 کاالهای تنوع فرهنگی محوری

 داران و آثـار عتیقـه و آثار متعلق به مجموعه هاکاالهای میراث تنوع فرهنگی: مجموعه

 با قدمتی بیش از صد سال؛

 های کودکان؛ کتاب: کتاب و بروشور و جزوه چاپی و کتاب 

 نشریه و مجله؛ 

  سایر محصوالت چاپی: مانند نقشه و طرح و نت موسیقی و کارت پستال و عکس؛ 

 های لیـزری گیرنده های صوتی ضبط شده: صفحه گرامافون، انواع دیسك برایرسانه

های ضـبط شـده و یا صرفاً ضبط صدا، نوارهای مغناطیسی ضبط شـده و سـایر رسـانه

 صوتی؛ 

 ها؛ هنرهای تجسمی: نقاشی و مجسمه، لیتوگراف 

 کننـد، های ویـدیوئی کـه از تلویزیـون اسـتفاده میتصویری: بازی-های صوتیرسانه

 های سینمایی(.مهای چاپ شده عکاسی و فیلمبرداری )به جز فیلفیلم

 خدمات تنوع فرهنگی محوری

 تصویری و خدمات مربوط؛  -خدمات صوتی 

 خدمات حق طبع و حق امتیاز؛ 

 کاالهای مربوط به تنوع فرهنگی

 های پخـش و ضـبط صـدا، تجهیزات و مواد و لوازم پشتیبان: ابزار موسـیقی، دسـتگاه

 و تلویزیونی؛ های رادیوییتجهیزات و لوازم عکاسی و فیلمبرداری، گیرنده

 های معماری و مواد و لوازم طراحی و تبلیغات تجاری؛نقشه 

 خدمات مربوط تنوع فرهنگی

  خدمات اطالعاتی خبرگزاری؛ 

 خدمات معماری و تبلیغات؛ 

 سایر خدمات شخصی و فرهنگی و تفریحی؛ 

، ایـن شود با توجه به تعاریفی که از فرهنگ و قلمروهای آن بیان شدهمان گونه که مشاهده می

پوشـاند. بـرای مثـال، بخـش مدل کامل نیست و همه اقالم کاال و خدمات تنوع فرهنگی را نمی
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آموزشی، صـنایع دسـتی و امثـال آن را در -های سرگرمیمهم کاالها و خدمات ورزشی و پارك

بر ندارد. بزرگترین ضعف این مدل آن است که کاالها و خدمات دیجیتال را نادیده گرفته است 

 به تجارت الکترونیك و فرهنگ مجازی به دلیـل کمبـود آمـار و داده نپرداختـه اسـت. و اصوأل

افـزاری و از کاالهای تنوع فرهنگی به ویژه کاالهـایی کـه ماهیـت نرمافزون بر آن، بخش مهمی

شوند و به ویژه در کشورهایی کـه حـق طبـع را اطالعاتی دارند، و به طور غیر قانونی مبادله می

اند. در د، چون تجارت آنان در جایی ثبـت نشـده، در آمـار یونسـکو گنجانـده نشـدهاننپذیرفته

نتیجه، آمار به دست آمده واقعی نیست و حجم واقعی تجارت جهانی کاالهـا و خـدمات تنـوع 

است. البته نباید فرامـوش کـرد کـه ثبـت و تحلیـل فرهنگی به مراتب بیش از ارقام منتشر شده 

شناسـی معتبـر و گ، چندان پرسابقه نیست و فرایند تـدوین روشوضعیت تجارت جهانی فرهن

 .(107: 1395تولید داده تازه آغاز شده است)رستگار و شعبانی، 

 شناسی تنوع فرهنگیهای روشسایر محدودیت

ــین های روششــناخت محــدودیت ــه چن ــا توجــه ب ــرا، ب شناســی امــری ضــروری اســت. زی

های های موجود را  برآورد کرد. محـدودیتمار و دادهتوان که میزان اعتبار آهایی میمحدودیت

اند. دســته اول بــه کیفیــت مــدل شناســی ســنجش تجــارت جهــانی فرهنــگ از دو دســتهروش

گردنـد، کـه بـدان اشـاره شـد و دسـته دوم بـه کاالها و خـدمات تنـوع فرهنگـی برمیمفهومی

شوند کـه دمات مربوط میآوری داده و تعیین ارزش واقعی اقتصادی کاالها و خهای جمعروش

شوند. به طور کلی، آمار کاالها و خدمات تنوع فرهنگی در هیچ یك از در این بخش معرفی می

« سـایر»المللی، به صورت جداگانه منعکس نشده و تحت عناوینی ماننـدبندی بینهای طبقهنظام

بندی ن کار باید نظام طبقهاست. در نتیجه، برای ای و به صورت پراکنده آمده« اقالم اضافی»و یا 

 Heynsاند )ها از جمله یونسکو در این راه گام برداشـتهخاصی تدوین شود که برخی سازمان

et al, 2015: 6). 

گیـرد، در بهترین شرایط، اطالعاتی که درباره ارزش واردات آن فیلم، در اختیار محققان قرار می

اسـت. در نتیجـه، آمارهـای موجـود  شـدههمان صد هزار دالر است که در اسناد گمرك ثبـت 

تر از واقعی نشـان دهنـد. در توانند ارزش واقعی را به میزانی بسیار پایینواردات، می -صادرات
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های بزرگ جریـان دارد و سـهم بـاالیی از ضمن، آن بخش از مبادالتی را که بین شعب شرکت

پوشـاند. از آن اده، را نمیتجارت جهانی صنایع تنوع فرهنگی و خالق را به خـود اختصـاص د

های آماری برای سنجش مبادالت الکترونیك، آمـار گمـرك و آمـار تـراز تر، با وجود روشمهم

ها، هیچ کدام آمار تجارت الکترونیك را حتی برای کشورهای پیشـرفته و دارای حجـم پرداخت

هـای ه کشـورها دادهباالی تجارت الکترونیك، در بر ندارند. درباره آمار خدمات نیز درباره همـ

 .(63: 1394فر، المللی و بین مرزی، موجود نیست)سلیمیهای مبادالت بینتراز پرداخت

 ترین روندها تنوع فرهنگیمهم

ترین روند، باالتر بودن متوسـط رشـد سـاالنه ارزش صـادرات )رشـد مـازاد تجـاری(، در مهم

میالدی نسـبت بـه  2002 تا 1994 کشورهای درحال توسعه و کشورهای در حال گذار در دوره

 .کشورهای توسعه یافته است

، از گروه کشـورهای اندونزیالبته این رشد در معدودی از کشورها اتفاق افتاده است: در هند و 

، کلمبیـا، مغـربو  آفریقای جنوبیدالر( و چین و  735 دارای درآمد پائین)درآمد سرانه کمتر از

، از گروه کشـورهای دارای درآمـد متوسـط )درآمـد سـرانه برزیلو  فیلیپینو  فدراسیون روسیه

از گروه کشورهای دارای درآمد متوسط بـه بـاال  مجارستاندالر( و مکزیك و  2935 تا 736 بین

دالر(. اما باید توجه داشت کـه ایـن کشـورها، در ارزش و میـزان  9075 تا 2936 )درآمد سرانه

. در کـل، تر هسـتندصادرات کاالهای تنوع فرهنگی، از کشورهای دارای درآمد باال، بسیار عقب

موازنه تجاری کشورهای درحال توسعه بهبـود یافتـه اسـت. ولـی در کاالهـای محـوری تنـوع 

 .(Mainela et al, 2015: 175فرهنگی، هنوز کسری موازنه دارند)

مـیالدی، تنهـا سـهم  2002تـا  1994 هایدر میان کاالهای تنوع فرهنگـی محـوری، بـین سـال

د، افزایش یافته است. بیشترین کاهش متعلـق بـه درصد رش 4/117تصویری با -کاالهای صوتی

 6/16بـوده اسـت ) -های چـاپیکتاب و مجله و روزنامه و سایر رسـانه-های چاپیگروه رسانه

های چـاپی، در تجـارت کاالهـای تنـوع است. سهم رسانهدرصد کاهش سهم( که تحول مهمی 

دارد. شـکی نیسـت  درصد آن به تجارت کتاب اختصـاص 1/19درصد است که  8/30فرهنگی 

رود. های جدید و توسعه فناوری دیجیتال، عامل مهم این کاهش به شمار مـیکه پیدایش رسانه
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ها به صورت در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای پیشرفته، بسیاری از نشریات و روزنامه

کم درآمـد،  درصد آنان برای خود تارنما دارند. در کشورهای 70 تا 40شوند و برخط منتشر می

درصـد بـوده  12/5درصـد و بـرای کتـاب،  3/12رشد ساالنه تجارت برای روزنامـه و نشـریه 

 .(3: 1395تقوی و همکاران، است)

درصـد بـوده اسـت. سـهم کشـورهای کـم  4/3و  8/1این ارقام برای کشورهای پر درآمد، بین 

میالدی، اروپا  2002سال درآمد در تجارت کاالهای چاپی، هم چنان ناچیز باقی مانده است. در 

درصد از صادرات سایر کاالهـای چـاپی، مقـام اول و  3/51درصد از صادرات کتاب و  1/53با 

آمریکای شمالی در مقام دوم قرار دارند. باالترین نرخ رشد صـادرات، بـه تـازه واردانـی چـون 

بـرای مجلـه و نشـریه تعلـق دارد. بـازار جهـانی  لهسـتانو  جمهوری چكچین برای کتاب و 

درصـد  8/39میالدی، در سلطه آمریکـا ) 2002موسیقی، از نظر حجم و ارزش فروش، در سال 

درصـد از ایـن  2/3ه اسـت. تنهـا درصد( بود 8/14درصد( و ژاپن ) 6/34فروش جهان(، اروپا )

درصد در اختیار آفریقا بوده است. نقش پنهـان و آشـکار  4/0بازار، در اختیار آمریکای التین و 

هـای تجـارت آفریقا و امریکای التین در اشاعه موسیقی در جهان انکارناپذیر اسـت. البتـه داده

شناسـی در ال، ضـعف روشموسیقی برای تنها دو کشور آفریقایی موجود بوده است. بـه هرحـ

سنجش سهم واقعی این دو منطقه را به ویژه در زمینه موسیقی نباید دسـت کـم گرفـت. رونـد 

درصد در جهان رشد داشته اسـت. ایـن  10مهم دیگر، آن است که تقاضا برای موسیقی داخلی، 

ای هـبدان معناست که مردم بیش از پیش مایلند موسیقی ملی خود را گـوش دهنـد. سـهم بازی

 .(43: 1392درصد افزایش یافت)رزقی و همکاران،  88 میالدی، تا 2002ویدیوئی، در 

های ویدیوئی را در دست داشـتند. در درصد صادرات جهانی بازی 1/49کشورهای شرق آسیا، 

میالدی و سـهم  2002 درصد در 8/7به  1994 درصد در 20.6 حالی که سهم امریکای شمالی از

 2002 درصـد در 4/20بـه مـیالدی،  1994درصـد در  9/35کشور(، از  15 اتحادیه اروپا )شامل

درصـد سـهم،  6/60میالدی کاهش یافت. چین و آلمـان و مجارسـتان و ژاپـن و مکزیـك، بـا 

روند. بـا توجـه بـه گـرایش بیمارگونـه های ویدیوئی به شمار میبزرگترین صادرکنندگان بازی

کشـور سـهم بـاالیی در  4 توای پرخشونت آنـان، ایـنها و محکودکان و نوجوانان به این بازی
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های فکـری شکل دادن به الگوهای رفتاری و فکری سرمایه انسانی آینده کشورها و البته آسـیب

و روانـی ناشـی از ایـن  انگیز مـرگ و میـر و عـوارض جسـمیو روانی وارده دارند. اخبار غم

تنها توانسته است برای درمان ایـن ها در کره جنوبی، زنگ خطری جدی است. این کشور بازی

عوارض، خدماتی چون کلینیك درمانی ویژه و مشاوره روانی و امثال آن تـدارك ببینـد. بـه هـر 

گذاران تنـوع فرهنگـی جهـان حال، ارقام رشد جهانی این بـازار نیـز هشـداری بـرای سیاسـت

 .(Ferreira, 2012: 7است)

 نگاهی دیگر به تجارت جهانی فرهنگ 

دهنـد: جهـانی شـدن و مجـازی گذار و متعامل، زندگی انسان را شـکل میربزرگ و اثدو روند 

شدن. جهانی شدن، تجارت تنوع فرهنگی را به نیروی محرك توسـعه اقتصـادی و در سـطحی 

هـای اجتماعی تبدیل کرده است. با رشد شـتابان فناوری-تر، به عامل توسعه تنوع فرهنگیعمیق

ها و به طور کلی زندگی فـردی و جمعـی انسـان ل پرشتاب فعالیتارتباطات و اطالعات و انتقا

به فضاها و محیطهای مجازی، فرهنگ مجازی و تجـارت الکترونیـك کاالهـا و خـدمات تنـوع 

فرهنگی در فضاهای مجازی، اهمیتی روزافزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرك تغییـر 

ی تغییر الگوهای فکری و رفتاری و بـه معنـائی تر به عامل اصلمحیط زندگی انسان و از آن مهم

 .(93: 1391تبدیل کرده است )مشبکی و خادمی، « وجود انسان»تر، دقیق

بـازار فیزیکـی -توان ادعا کرد که تحلیل وضعیت و تحوالت بازار جهانی فرهنگ از این رو، می

د. ولی همانگونه ساز، ضرورتی انکارناپذیر دار، در چارچوب این دو روند سرنوشت-و مجازی

که بیان شد، شناخت آثار واقعی و عمیق تجـارت جهـانی فرهنـگ، بـا اتکـاء صـرف بـر آمـار 

المللی درباره تجارت جهانی فرهنگ، ممکـن نیسـت. های معتبر بینو منتشر شده سازمانرسمی

ای این شناخت یك سویه و سطحی و بسی ناقص خواهد بود. اگر بپذیریم کـه فرهنـگ پدیـده

نتزاعی و چند الیه و مرکب، ولی قابل تعریف، ترکیب سه دیدگاه وجودی و سـاختاری و است ا

هـای روش شناسـی سـنجش را در مبحـث تجـارت کارکردی به ما کمك خواهد کرد تـا نقص

ای که در تعریف عملیاتی فرهنگ وجود جهانی فرهنگ بهتر شناسائی کنیم، به ویژه نقص عمده
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هـا بازتـاب یافتـه اسـت )صـالحی و هـای جمـع آوری دادهدارد و نقص دیگری کـه در روش

 .(76: 1395همکاران، 

تـر ایـن پدیـده، بـا تر، چنین ترکیبی به ما کمك خواهد کرد که ضمن شناخت دقیـقاز آن مهم 

تری، آثار آن را بر زندگی انسان تحلیل کنیم. مدل نظام تنوع فرهنگـی ادگـار جامعمدل مفهومی

در سـنجش حجـم و ارزش واقعـی تجـارت جهـانی فرهنـگ، چـه  گویـد کـهمورن به مـا می

الملل کاالهـا و خـدماتی اسـت ها، تجارت بیناند. از جمله این فعالیتهایی از قلم افتادهفعالیت

فناورانه. بر خـالف نظـر -گیرند از جمله شناخت علمیکه در قلمرو شناخت و معرفت قرار می

و کاالها، باید در آمار تجـارت جهـانی فرهنـگ مخالفان گسترش تعریف فرهنگ، این خدمات 

فناورانه، به عنـوان محـرك اصـلی دو رونـد  -یند. مگر نه آن که دستاوردهای علمگنجانده شو

جهانی شدن و مجازی شدن، زندگی انسان را در همه ابعاد متحول ساخته و الگوهای اندیشـه و 

 سازند؟میسابقه دگرگون رفتار و شیوه زندگی انسان را به طرزی بی

 توان علم و فناوری را از فرهنگ جدا ساخت؟ و یا از قلمرو تجارت آن حذف کرد؟ چگونه می

است که به زبان مربوط است و در بازارهای فیزیکـی و مجـازی دوم، مجموعه کاالها و خدماتی

 دهی بـه توسـعه تنـوعشوند. برای سازمانی چون یونسکو که متـولی سـامانالملل مبادله میبین

 (:Feder, 1983: 65شود)فرهنگی در سطح جهان است، دو کار توصیه می

  با تجدید نظر در تعاریف خود در زمینه کاالها و خدمات تنوع فرهنگی، بـه کاالهـا و

خدماتی بها دهد که سعی دارند برای زهرهای تنوع فرهنگی پـادزهر ارائـه دهنـد. بـرای 

های دولتـی و افـرادی را کـه در زمینـههای غیـر ها و تشـکلاین کـار، فعالیـت سـازمان

اجتماعی سعی دارند با روندهای ویرانگر کنونی مبـارزه  -محیطی و تنوع فرهنگیزیست

کنند، جزو خدمات تنوع فرهنگی محـوری در آمـار خـود بگنجانـد و بـرای آنهـا ارزش 

 .ای در نظر گیردای ویژهمبادله

 فعال خارج شـده و بـه جـای در سنجش عملکرد تجارت جهانی فرهنگ، از موضع ان

گذار و نـاظر، وارد صـحنه شـود و بـا ایفای نقش تصویرگر، در نقش سـازمانی سیاسـت

ای های جدی، فراتر از محاسبه ارزش مبادلـهگیری از آسیبهدف اصالح روندها و پیش
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گذاری کند. برای این کاالها و خدمات تنوع فرهنگی، از وجه اثربخشی نیز آنان را ارزش

و « خـوب»ها و حتی عملکرد کشـورها را در دو فهرسـت زم است گزارش فعالیتکار ال

ملـی و جهـانی، در  ارائه دهد. این بدان معناست کـه بـرای آگـاهی افکـار عمـومی« بد»

ها و کاالها و خـدمات زیـان بـار و ، فعالیت«فهرست سیاه» یا بهتر بگوئیم « ب»فهرست 

و کشورهائی را قرار دهـد کـه در بـازار تولیـد و ول تولید و توزیع آنان ئهای مسسازمان

مصرف آنان سهم باالیی دارند. این فهرست را به طور منظم به شیوه مجـازی و معمـولی 

ها را بـر تواند با ابتکار عملی اخالقی، کشورها و سـازمانچاپ و منتشر سازد و حتی می

ها کرد افراد و سـازمانبندی کند و البته در فهرست دیگر عملاساس چنین عملکردی رتبه

و کشورهایی را قرار دهد که سعی دارند روندهای ویرانگر را معکوس سـازند. فرهنـگ، 

ترین مخلوق انسان است. هم زهر است و هم پادزهر. تجربـه نشـان داده کـه بـه عجیب

توان آن را به حال خود رها کرد و مهارش را بـه دسـت نیروهـای بـازار همین دلیل نمی

گاهی متفاوت به فرهنگ و مدیریت فرهنگ، شاید بتوان بـرای مسـائل غـامض سپرد. با ن

های بـازار جهان معاصر راه حل یافت. نگاه اقتصادی به فرهنگ با هدف شناخت واقعیت

تواند در این راه راهگشا باشد. این شناخت به ما کمـك خواهـد کـرد جهانی فرهنگ می

 .(44: 1392همکاران، بازیگران اصلی این عرصه را بشناسیم)رزقی و 

 

 پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات

 اسـتفاده شـده "بودن جایی همه تنوع و" اصل دو از اقتصادی پیچیدگی شاخص ساختن برای

است. تنوع بدین معناست که چقدر ناهمگونی در محصوالت یـك کشـور وجـود دارد و همـه 

باشد. به عبارتی دیگر، اگر تولیـد می جایی بودن به معنای تعدد کشورهای تولید کننده یك کاال

 تـوانیك کاال در یك کشور منحصر به فرد باشد، میزان همه جایی بـودن آن کمتـر اسـت. می

 دارنـد کمتـر بـر در را دانـش مختلـف انـواع کـه کاالهـایی–کاالهای پیچیده که کرد مشاهده

 و تولیدات تنوع میزان نتیجه را کشور یك پیچیدگی شاخص توانمی روازاین. جایی هستندهمه

 شـاخص بـا کشـور یك بنابراین دانست؛ کشورها دیگر میان در کاال آن گیری تولیدهمه میزان

 متمـایز )کمتـر و متنـوع کاالهای تولید در کشور آن توانایی مفهوم به اقتصادی باالتر پیچیدگی

 (.4: 1395)تقوی و همکاران،  است جایی( همه
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یافتگی هـر کشـوری، میـزان دانـش کننده میـزان توسـعهعامل تعیینترین بر پایه این تفکر، مهم

گرفته در آن کشور است. دانش به معنی اطالعات مسبوق به تجربه اسـت؛ یعنـی چگونـه شکل

گیرد و تفـاوت مـاهوی بـا اطالعـات نظـری و انجام دادن کارها که در عمل و تجربه شکل می

گیـرد. و بر اسـاس تجربـه بلندمـدت شـکل می راحتی ممکن نیستدارد. انتقال دانش به علمی

کردن مفهوم مجموع دانش کشورها بسیار جالب است. طبـق تحلیـل رهیافت این گروه در کمی

با انواع محصـوالت تولیـد شـده در آنهـا دارد.  این گروه، میزان دانش کشورها نسبت مستقیمی

تولیـدات یـك کشـور  هـای خاصـی اسـت و هرچـهتولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانش

تر باشد؛ یعنی دانش مجتمع شده بیشتری در آن کشور وجود دارد. اما سوال اساسـی ایـن متنوع

است: تنوع محصوالت تولیدی هر کشور را چگونه باید اندازه گرفت؟ دو مسـاله مهـم در ایـن 

نـد تواهـایی از تولیـد کشـورها در دسـترس اسـت و میرابطه مطرح است: یکی اینکه چه داده

 گیری و مقایسه تنوع محصوالت چیست؟ مبنای محاسبات قرار گیرد و دیگر اینکه مبنای اندازه

های قابل دسترس از تولید کشورها، آمار صادرات کشورها است کـه از پایگـاه داده بهترین داده

عنوان تعـداد آید. تعریـف تنـوع محصـوالت بـهدست میبه 1آماری تجارت کاالی سازمان ملل

دست نخواهـد انگارانه خواهد بود و اطالعات مفیدی بهای صادراتی هر کشور بسیار سادهکااله

تـوان کار رفته است. شاخص پیچیدگی اقتصـادی را میداد. فن زیبایی در تعریف تنوع کاالها به

گـذاری بـرای هـر کـاال تعریفی خاص از تنوع کاالها در نظر گرفت که بر اساس نـوعی ارزش

طور سـاده، در ایـن تعریـف، شـاخص (. بـه107: 1395رستگار و شـعبانی، تعریف شده است)

های کاالهای صادراتی آن کشور اسـت. ارزش پیچیدگی اقتصادی هر کشور، متوسطی از ارزش

 طور ساده بر اساسهر کاال به

 کنند )که آن را پراکندگی تولید کـاالتعداد یا تنوع کشورهایی که آن کاال را تولید و صادر می .1

 نامیم.(می

                                                                 
،  )ILO(سـازمان جهـانی کـار،  )WHO(ها و نهادهای مختلف نظیر سازمان بهداشت جهانی. این اطالعات توسط سازمان1

 زمان فائو گردآوری شده است.سازمان یونیسف، سا
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شـود. ارزشـی کـه سـبب ها محاسـبه میبراساس ارزش کاالهای صادراتی دیگـر آن کشـور .2

ها و دانش الزم برای تولید محصوالت وارد معادله شود. ارزشی که نمادی شود میزان قابلیتمی

 از میزان پیچیدگی تولید کاال است. استدالل این است که کاالهایی که توسط تعـداد کشـورهای

ها و دانـش بیشـتر و تری هستند و تولید آنها نیازمند قابلیتشوند کاالهای پیچیدهتولید میکمی

هـا و شـوند قابلیتتری است و در مقابل کاالهایی که توسط کشورهای زیادی تولیـد میپیچیده

منظور تعیین ارزش درست کاالهای خـاص معـدنی نظیـر تری الزم دارند. بهدانش کمتر و ساده

شوند، اما تولیدشان نیازمند دانـش زیـادی ماس و طال که توسط کشورهای معدودی صادر میال

کنند تنـوع نیست، در محاسبه ارزش هر کاال، عالوه بر تعداد کشورهایی که آن کاال را صادر می

گیـرد و بـه کاالهای صادراتی دیگر آن کشورها و ارزش آن کاالهای دیگر نیز مـدنظر قـرار می

صورت بازگشتی برای محاسبه ارزش کاالهای دیگـر، پراکنـدگی تولیـد آنهـا و ب بههمین ترتی

کننـد و ارزش کاالهـای دیگـر تولیـدی آنهـا تنوع صادراتی کشورهایی که آن کاال را صـادر می

یابد تا عدد حاصل به سـمت صورت ریاضی تا آنجایی ادامه میشود. این محاسبه بهمی محاسبه

 (.89: 1388بریان و قلی زاده شغل آباد، یك عدد همگرا شود)رنج

کنیم. جمعیـت برای مثال، وضعیت صادرات کاالهای دو کشور سوئیس و مصـر را مقایسـه مـی

برابر بیشـتر از مصـر  8مصر یازده برابر سوئیس است، اما با توجه به اینکه درآمد سرانه سوئیس 

بندی اطلس پیچیدگی اقتصادی است، سطح تولید ناخالص داخلی مشابهی دارند. براساس دسته

کردنـد. چطـور نوع محصـول صـادر می 180میالدی هر دو این کشورها حدود  2010در سال 

یافتگی اقتصـادی آشـکار بـین ایـن دو کشـور تواند نمایانگر اختالف توسـعهتنوع صادرات می

در شـوند، کشور دیگر نیز صادر می 28باشد؟ محصوالت صادراتی مصر به طور متوسط توسط 

شـوند. کشور دیگر صـادر می 19حالی که محصوالت صادراتی سوئیس به طور متوسط توسط 

کننـد تنـوع صـادراتی بـاالیی عالوه بر این، کشورهایی که کاالهای مشابه با سوئیس صـادر می

کنند تنـوع صـادراتی پـایینی دارند، در حالی که کشورهایی که کاالهای مشابه با مصر صادر می

هـای( دوم و سـوم و بیشـتر هـا )یـا چرخشات ریاضی این اختالفـات را در ردهدارند. محاسب

شود مراتب باالتر از مصر میکند و به این ترتیب رتبه شاخص اقتصادی سوئیس بهاستخراج می

 (.65: 1396)متقی، 
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 پیشینه تحقیقات تجربی 

درات پرداختند. در ( در پژوهشی با عنوان تنوع فرهنگی و پیچیدگی صا2018) 1فان و همکاران

هـای تجربـی اسـتفاده شـده اسـت بینـیهای تابلویی به منظور ارزیابی پیشاین پژوهش از داده

دهد، اسـتفاده را پوشش می 1995-2014کشور در دوره زمانی  85جامعه آماری پژوهش شامل 

یـدگی دهد که تنوع فرهنگی و درجـه پیچاند. نتایج رگرسیون دو طرفه و تصادفی نشان میشده

صادرات رابطه مستقیم داشته و این ارتباط از نظر آماری معنادار است. با این حال، اثرات ثابـت 

ثیر تنوع فرهنگی بر میزان رشد پیچیـدگی صـادرات از أدهد که تشده در نتایج ارزیابی نشان می

ی مهـم نظر آماری ناپایدار است و همچنین تأثیر ساالنه تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات خیل

شـود. نتـایج تـر مـیهای زمانی طوالنی این اثر در انـدازه بـزرگدر طول دوره باشد. ضمناًنمی

گیری بهبود توانائی اقتصاد در جهـت نزدیـك دهد که تنوع فرهنگی نیز با بهرهنظری پیشنهاد می

 ,Fan et alشـود )شدن به مرز فناوری آن سبب افزایش نرخ رشد در پیچیدگی صـادرات مـی

2018: 511.) 

بندی تجربه مصرف کننده در ( در پژوهشی با عنوان پیچیدگی صادرات و فرمول2019) 2پاپاس

گذاری پرداختند. روش پژوهش به طور خاص، از تطبیق کیفی فـازی اسـتفاده اقتصاد به اشتراك

افـراد آتـن و یونـان انجـام شـده اسـت.  712ها از نمونـه ای از شده است تجزیه و تحلیل داده

هـای سـاده خطـرات درك ررسی انجام شده بر جمعیت شناسی سن و درآمد همراه بـا ویژگیب

های اجتماعی، و مسائل مربوط به قیمت و کیفیـت انجـام شـده شده، بازاریابی و تبلیغات، جنبه

دهد که سه پیکربندی کافی وجود دارد که قادر به تأثیر کلی تجربه هستند: است. نتایج نشان می

ت ارتباط با کیفیـت، )ب( چشـم انـداز ریسـك، و )ج( اثـر متقابـل اجتمـاع اسـت )الف( کیفی

(Pappas, 2019: 855 .) 

( در پژوهشی با عنوان اثر پیچیدگی اقتصادی و فرهنگ را بر رشـد ناخـالص 2018) 3گائو و ژو

( بـرای هـر یـك از 2008درآمد شهرهای چین بررسی کردند. آنها با استفاده از روش هاسمن )

                                                                 
1  . Fan Et Al  

2  . Pappas  

3  . Gao and Zhou 
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هـای ی چین، یك شاخص پیچیدگی محاسبه و با اسـتفاده از الگـوی اقتصادسـنجی دادهشهرها

را بـرآورد  2009تا  1997های مقطعی ( در بازه زمانی شهر )به عنوان داده 200ترکیبی، مدلی با 

تـر، نـرخ رشـد بـاالتری را نمودند. نتایج آنها نشان داد که شهرهای با ساختار تولیـدی پیچیـده

 (.Gao and Zhou, 2018: 76اند)تجربه کرده

های مولـد در پیچیـدگی ( در پژوهشـی بـا عنـوان تـأثیر توانمنـدی1397پور )نوروزی و حسن

توسعه پرداختند. یکی از اهداف اصلی ایـن  صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال

ورهای درحـال های یاد شده در پیچیدگی صـادرات غیرنفتـی در کشـمطالعه بررسی تأثیر مؤلفه

توسعه بود. اساساً این سؤال مطرح است که آیـا تأثیرگـذاری ایـن عوامـل در میـزان پیچیـدگی 

صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به ایـن منظـور، بـا اسـتفاده از 

میالدی کشورهای درحال توسـعه، میـزان تأثیرگـذاری  2013تا  1997های های تلفیقی سالداده

استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیـل 1هاسمنها بررسی شد. آزمون این مؤلفه

های ایجاد کننـدۀ . مؤلفه1دهد: وجود ناهمسانی واریانس تخمین زده شده است. نتایج نشان می

ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بـاال، توانمندی

. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی اسـت کـه 2ایین مشابه و یکسان نیست؛ و پ

در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشـته 

 (. 169: 1397است )نوروزی و حسن پور کارساالری، 

اقتصـادی، رویکـردی نـوین بـرای  (در پژوهشی با عنوان پیچیدگی1397احمدیان و همکاران )

و فناورانـه پرداختنـد. در تحقیـق حاضـر گـردآوری  سنجش تجـاری سـازی تولیـدات علمـی

جو در ووجسـتل بـا اسـتفاده از روش اسـنادیاطالعات در دو مرحله انجام شد در مرحلـه او

یـران و و تعـداد اختراعـات ثبـت شـده ا پایگاه داده و عالئم تجاری به بررسی تولیدات علمـی

مـیالدی اقـدام نمـوده و جامعـه آمـاری  2005 -2015های کشورهای منتخب در فاصـله سـال

های تحقیـق نشـان داد درك باشد. یافتهو فناوری کشورهای منتخب می پژوهش تولیدات علمی

تواند به ما در سنجش دانـش و مهـارت و رونـد رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از آن می
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کـارگیری شـاخص پیچیـدگی د کشورها کمك شایانی نمایـد. نتـایج نشـان داد بـهآن در اقتصا

تواند روشی ارزشمند جهت سنجش میزان موفقیت دانش نظری و فنـی در عرصـه اقتصادی می

گذاران و مسؤوالن امر قرار گیـرد )احمـدیان و همکـاران، مورد توجه سیاستکاربردی و علمی

1397 :125.) 

( در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کالن بـر شـدت 1396محمودیان و همکاران)

اشتغال رشد اقتصادی در ایران پرداختند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامـل تعیـین کننـده و 

ها بـا بـازه های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق دادهمؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش

دهـد و بـرای بخش خدمات، صنعت و کشاورز ی پوشـش می را برای سه 1376-1392زمانی 

کنند که عرضه نیـروی کـار، یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می

ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیـین کننـده عمـده در توضـیح 

هـا ی شور نیازمند اقداماتی نظیـر تنـوع فعالیتشدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در ک

هــای کــاربر، ثبــات قیمــت، آمــوزش مبتنــی بــر مهــارت و اتخــاذ اقتصــادی بــه ســمت بخش

 (.29: 1396های کاربر است )محمودیان و همکاران، تکنولوژی

 تنوع فرهنگی، پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات

صادرات برای رشد اقتصادی اهمیت دارد. در  مطالعات انجام شده نشان داده است که پیچیدگی

توانـد بـر میـزان دهد که تنوع فرهنگی نیز میچارچوب نظری مربوط به کشف هزینه، نشان می

پیچیدگی صادرات تأثیر بگذارد. تنوع فرهنگی به افـزایش تعـداد کارآفرینـان درگیـر در فراینـد 

یش دهـد و از ایـن طریـق فنـاوری اندازهای نوآوری را افزاکند که چشمکشف هزینه کمك می

دهد. عالوه بر این، تنوع اقتصاد را به سمت جلو و افزایش پیچیدگی صادرات را نیز افزایش می

تواند میزان رشد صادرات را از طریق بهبـود توانـایی اقتصـادی در جهـت فرهنگی همچنین می

یـدگی اقتصـادی نزدیك شدن به مرز تکنولوژی آن افزایش دهد. بر ایـن اسـاس، شـاخص پیچ

های ایـن کند. بررسـیمیزان دانشی را که در ساختار تولیدی هر اقتصاد مجتمع شده منعکس می

دهد که ارتباط بسیار نزدیکی بین درآمد ساالنه کشورها و پیچیدگی آنهـا وجـود گروه نشان می

 128)درصد از تغییرات درآمد سـرانه کشـورها  78که شاخص پیچیدگی، حدوداً طوریدارد، به
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دهـد. موضـوع جالـب دیگـر اینکـه کشور جهان( را با کنترل صادرات منابع طبیعی توضیح می

توانـد میـزان رشـد اقتصـادی را تـا حـد بـاالیی دهد شاخص پیچیـدگی میها نشان میبررسی

دهند که شاخص پیچیـدگی اقتصـادی در ابتـدای ها و محاسبات نشان میبینی کند. بررسیپیش

میالدی( به همراه درآمد سـاالنه اولیـه و افـزایش صـادرات  2010تا  2000) دوره مورد مطالعه

سـال بعـد را  10درصـد از تغییـرات رشـد اقتصـادی در  47تواننـد بـیش از منابع طبیعـی، می

های بینی کنند. این گروه همچنین تحقیقات زیادی برای بررسی ارتباط و مقایسـه شـاخصپیش

کننـده بینیعنوان عوامـل بسـیار مهـم و پیشجهانی که بههای مشهور پیچیدگی و دیگر شاخص

پـذیری جهـانی، های حاکمیـت جهـانی و رقابتاند، نظیـر شـاخصرشد اقتصادی شناخته شده

دهند که بعد از حذف اثر تولیـد ناخـالص داخلـی نشان میهای علمیاند. این بررسیانجام داده

تـرین عوامـل عنوان مهمهای پیچیدگی بـهدر اول دوره و رشد صادرات منابع طبیعی و شاخص

های مورد بررسی ناچیز بوده است. تنـوع کننده رشد درآمد سرانه، اثرات تمام شاخصبینیپیش

فرهنگی سبب به بیرون هدایت کردن مرز فناوری اقتصاد شده که این عاملی در بهبـودی سـطح 

گیـری نوع فرهنگی نیـز بـا بهـرههد که تباشد. نتایج نظری ما پیشنهاد میپیچیدگی صادرات می

آن سـبب افـزایش نـرخ رشـد در  فنـاوریبهبود توانائی اقتصاد در جهت نزدیك شدن به مـرز 

 شود. پیچیدگی صادرات می

 گیرینتیجه

در اقتصادهای پیشرفته معاصر، دانش در توسعه و رشد تولید سالیانه کشورها نقش کلیـدی ایفـا 

گیری میزان دانش به کار رفتـه خص مناسبی برای اندازهکند. شاخص پیچیدگی اقتصادی، شامی

این پژوهش تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصـادی و پیچیـدگی در  در تولیدات یك کشور است.

صادرات را مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مرور ادبیـات برخـورداری از موهبـت درآمـد 

ود را بـه سـطح کشـورهای بـا درآمـد نفتی، سبب گردیده کشور ایران بتواند طی چند دهه، خـ

هـای بـالقوه سـرمایه متوسط ارتقا دهد. جایگاه بیستم کشور در تولید علم گویای وجود ظرفیت

انسانی برای دستیابی به جایگاه اقتصادی باالتر از وضع فعلی است. بااین حـال عـدم توفیـق در 

ه ایران نتواند در تولید و سبب گردیدهای علمیکاربردی و تجاری نمودن دستاوردها و پژوهش
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محصوالت متنوع و کمتر همه جایی جایگاه درخوری را در اقتصـاد  -صادرات کاالهای پیچیده

کشـورهای درحـال  "متوسـطدام درآمـد "خطـر گرفتـار شـدن در جهانی نصیب خود گرداند. 

سـال اسـت. کـه در سـطح درآمـد  50توسعه ازجمله کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از 

کند. رسیدن اقتصاد یك کشور بـه سـطح درآمـد متوسط باقیمانده است. به طورجدی تهدید می

کار فـراوان( و  متوسط جهانی، ناشی از عرضه نامحدود عوامل تولید طبیعی )مثالً نفت و نیروی

تکیه بر تولید محصوالت و صنایع به شدت کاربر در مقطع مشخصی از تاریخ آن کشور اسـت؛ 

ن در این دام و عدم ارتقا آن ناشی از عدم توجه سیاستگذاران به تحقیق و توسعه اما گرفتار شد

و رفع تنگناهای نهادی برای عبور از وضعیت جاری و ارتقـا اقتصـاد کشـور بـه سـطوح بـاالتر 

باشـد. بـا ایـن درآمدی در اقتصاد جهانی که نتیجه تولید و صادرات کاالهای پیچیده اسـت، می

تنوع فرهنگی یك محور اقتصادی است مبتنی بـر تولیـد، توزیـع و کـاربرد حال اقتصاد مبتنی بر

وری است. توسـعه و رشـد ایـن منظور تحقق رشد صادرات و افزایش بهرهدانش و اطالعات به

های توسعه علوم پایـه های صنعتی، سیاستسازی همزمان مجموعه سیاستاقتصاد مستلزم بهینه

البته نیازمند نهادهای مناسبی است. بنابراین تأکیـد تنـوع های توسعه فناوری است که و سیاست

هـا کارگیری آنفرهنگی محور فقط تولید و توزیع اطالعات و دانش نیست بلکه نکتـه مهـم بـه

های اقتصـادی مـیکارگیری انواع مختلف فرهنگ در تمام فعالیتاست، یعنی استفاده مؤثر و به

نگـی در تولیـدات، سـهم رشـد صـادرات را در کارگیری تنـوع فرهباشد. روشن اسـت کـه بـه

ریزی و اجـرای دقیـق و مـنظم دهی، برنامـهبرد. بدون تردید هدایت، سازمانتولیدات باالتر می

ترین ابـزار پیچیـدگی صـادرات هـر کشـور در عنوان اصلیهای توسعه علم و فناوری، بهبرنامه

علم و فناوری به اسـتفاده مـؤثر  گذاریشده است که تحت عنوان سیاستدنیای کنونی شناخته 

پـردازد. بـا پـذیرش اصـل فـوق، از علم و فناوری در رشـد اقتصـادی و توسـعه اجتمـاعی می

ای طراحـی شـود کـه اول گونـههای کالن توسـعه کشـور، بایـد بهشود که سیاستمشخص می

ده است که سیاست علم و فناوری در آن کامالً روشن و بارز باشد. مطالعات انجام شده نشان دا

تنوع فرهنگی دارایی غنی برای افراد و جوامع است. حفاظت، ارتقاء و حفظ تنوع فرهنگی یـك 

های کنونی و آینده اسـت و همچنـین پیچیـدگی صـادرات الزام برای توسعه پایدار به نفع نسل
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دهـد کـه تنـوع برای رشد اقتصادی اهمیت دارد. در این پـژوهش چـارچوب نظـری نشـان می

تواند بر میزان پیچیدگی صادرات تاثیر بگذارد. تنوع فرهنگی بـه افـزایش تعـداد ز میفرهنگی نی

انـدازهای نـوآوری را افـزایش کند که چشـمکارآفرینان درگیر در فرایند کشف هزینه کمك می

دهد و از این طریق فناوری اقتصـاد را بـه سـمت جلـو و افـزایش پیچیـدگی صـادرات را نیـز 

تواند میزان رشد صادرات را از طریـق بر این، تنوع فرهنگی همچنین میدهد. عالوه افزایش می

همچنـین  .بهبود توانایی اقتصادی در جهت نزدیك شدن به مـرز تکنولـوژی آن افـزایش دهـد

دهد که رشد بخش صـنعت کمـك کمتـری بـه ادبیات موجود در زمینه توسعه اقتصاد نشان می

کند. در صورت عدم وجـود بـازار شد اقتصاد میکشورهای پیشرفته در کسب سطوح باالتر از ر

کنندگان بـا دسـتمزد کـم که یك بازار بزرگ داخلی تحت تأثیر مصرفبزرگ داخلی )یا هنگامی

صورت یك اعتقاد شود. بهگیرد(، رشد بخش صنعت از طریق رشد صادرات حاصل میقرار می

در رشـد اقتصـادی ایفـا  میهای ارتقا صادرات نقش مهتوان باور داشت که سیاستمناسب می

تواند بـه دهد که تنوع فرهنگی میکند. نتایج نظری و تجربی ارائه شده در این مقاله نشان میمی

افزایش رشد اقتصادی از طریـق افـزایش پیچیـدگی صـادرات کمـك کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 

قتصـاد آسـیب تواننـد بـه ادهنـد، نمیهایی که تنوع فرهنگی را در یك کشور ارتقـا میسیاست

هـای فرهنگـی های شدید در برخی از کشورها با توجـه بـه تفاوتبرسانند و از این رو نگرانی

حداقل از لحاظ اقتصادی نامعتبر است. نتیجه اصلی مقاله پشتیبانی از دیدگاه یونسـکو در مـورد 

ند. یونسکو کتواند در اقتصاد جهانی داشته باشد را پشتیبانی مینقش مثبتی که تنوع فرهنگی می

( اعالم کرد: تنوع فرهنگی دارایی غنی بـرای افـراد و جوامـع اسـت. حفاظـت، ارتقـاء و 2005)

تـوان های کنونی و آینده اسـت. میحفظ تنوع فرهنگی یك الزام برای توسعه پایدار به نفع نسل

نتیجه گرفت که پیچیدگی صادرات برای رشد اقتصادی اهمیت دارد و همچنین تنـوع فرهنگـی 

تواند بر میزان پیچیدگی صادرات تأثیر بگذارد. تنوع فرهنگی به افزایش تعداد کارآفرینان یز مین

اندازهای نوآوری را افزایش دهد و از ایـن کند که چشمدرگیر در فرایند کشف هزینه کمك می

دهـد. طریق فناوری اقتصاد را به سمت جلو و افزایش پیچیـدگی صـادرات را نیـز افـزایش می

تواند میزان رشد صـادرات را از طریـق بهبـود توانـایی بر این، تنوع فرهنگی همچنین می عالوه

 اقتصادی در جهت نزدیك شدن به مرز تکنولوژی آن افزایش دهد.
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 پیشنهادات

باتوجه به نتایج پیش گفته، کشورهای درحـال توسـعه نظیـر ایـران بـرای بـاال رفـتن از نردبـان 

گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجـاری، جریـان ب سرمایهپیچیدگی صادرات نیازمند به جذ

ای مطلوب از شـرایط بـرای اند. دراین صورت، ایجاد مجموعهآزاد اطالعات، و حاکمیت قانون

ها در حـوزۀ ارتقای این متغیرها بایستی یك هدف سیاستی مهم به شمار رود. این گونه سیاست

گـذاری مسـتقیم های جـذب سـرمایهقویت مشوقاند از تگذاری مستقیم خارجی عبارتسرمایه

های داخلی به تنوع فرهنگـی ایـن خارجی به نحوی که به انتقال دانش و افزایش مشارکت بنگاه

های خارجی منجر شود. جریان آزاد اطالعات سزاوار توجـه ویـژه اسـت کـه علـت آن شرکت

و نیـز در توسـعة  اهمیت آنها در اجرای بخش اعظم فرایند تحقیـق و پـژوهش در یـك کشـور

هایی که به ارتقای رتبـة کشـور ازحیـث حاکمیـت قـانون دانش است. هم چنین، اتخاذ سیاست

منتهی شود، ضروری است. این امر مستلزم ایجاد یك چهارچوب نهادی توسعه یافته اسـت کـه 

به محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده یا اسـتفادۀ 

ودسرانة دولت از قدرت بینجامد. بنابراین براساس نتایج تحقیـق، توسـعه بخـش خصوصـی، خ

های کـاربر در فراینـد تولیـد و بـازتعریف سـواد بـا اعطای یارانه تولیدی، استفاده از تکنولوژی

های بازار کار به عنوان راهکارهایی برای افزایش شدت اشتغال رشد پیشـنهاد توجه به نیازمندی

 توان بیان کرد:از پیشنهادهای کلی پژوهش می شوند.می

 های وارداتـی و های مناسب بـاز تجـاری نظیـر اتخـاذ تـدابیر و سیاسـتبا اتخاذ سیاست

صادراتی مناسب و حساب شده، تالش برای صادرات کاالهای ساخته شـده دارای ارزش 

ای و واسـطهمهندسی، بازاریابی صحیح، واردات مـواد -افزوده باال، صادرات خدمات فنی

اساسی صنایع، فراهم کردن بستر مناسب رقابت صـنایع و افـزایش کـارایی آنهـا ، ایجـاد 

های ارزی مناسب جهت گسترش صادرات و شمار بازارهای مقصد جدید، اتخاذ سیاست

 های باز تجاری را افزایش داد.های دیگر، اثربخشی سیاستزیادی از سیاست

  هایی جهت کاهش رسیدن به رشد اقتصادی، سیاستاهمیت موجودی سرمایه فیزیکی در
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گذاران خارجی و شناسـاندن ریسك اقتصادی ، کاهش قوانین غیرضروری، تشویق سرمایه

گــذاری، فــراهم کــردن بســتر مناســب جهــت جلــوگیری از فــرار هــای ســرمایهموقعیت

 توانند باعث گسـترش موجـودی سـرمایههای داخلی و اعطای تسهیالت الزم، میسرمایه

وری کل و رشد اقتصـادی شـوند. وری آن و در نتیجه ارتقای بهرههفیزیکی و افزایش بهر

در ایجاد زمینـه مناسـب همچنین تجهیز نیروی انسانی با سرمایه بیشتر، عامل بسیار مهمی 

سـازد. بنـابراین برای افزایش توان تولید داخلی بـوده و رشـد بیشـتر تولیـد را محقـق می

گـذاری برای بهبود و افزایش نقش نیروی انسـانی در تولیـد، سـرمایهشود که پیشنهاد می

توانـد از طریـق آالت و تجهیزات فیزیکی صورت گیرد که ایـن امـر میبیشتری بر ماشین

 های ناشی از مقیاس تحقق پذیرد.گذاری مشترك و استفاده از صرفهسرمایه

 بـر اتخـاذ سیاسـت متنـوع شود کشورهای درحال توسعه از جمله ایران عالوه توصیه می

سازی فرهنگ صادرات به افزایش صادرات صـنعتی و کاالهـای بـا ارزش افـزوده بـاال و 

قابل رقابت نیـز توجـه نماینـد و از آن جـا کـه در تولیـد و صـادرات کاالهـای صـنعتی، 

شـود بـه کند، بنابراین توصـیه میای را ایفا میخالقیت، نوآوری و دانش فنی نقش عمده

ایش صادرات کاالهای ساخته شـده و صـنعتی جهـت رقابـت در اقتصـاد بـین منظور افز

گذاری بیشتری بر منابع انسـانی و تربیـت نیـروی کـار مـاهر و متخصـص الملل، سرمایه

صورت گیرد. همچنین، محیط و فضای الزم برای رشد و تقویـت کـارآفرینی، نـوآوری و 

 خالقیت فراهم گردد.

 ادراتی به کاالهایی توجـه شـود کـه از درجـه بـاالی در سیاست متنوع سازی کاالهای ص

پذیری در بازارهای خارجی برخوردارند. توجه به ایـن امـر افـزایش تـوان رقـابتی رقابت

شود در کشورهای درحـال توسـعه از کشور را به دنبال خواهد داشت. بنابراین توصیه می

تغییـر داده شـود بـه جمله ایران ساختار تولید داخلی برخی محصوالت به شیوه مناسـب 

ای که این محصوالت توان رقابت در بازارهای جهانی را به دست آورنـد . بنـابراین گونه

بنـدی های نوین تولیـد و بسـتههای پیشرفته، روشهای روز، دستگاهاستفاده از تکنولوژی

 های مناسبی تلقی گردند.توانند سیاستمناسب کاالها می

 ســازی صــادرات بــه اســت متنــوعهرچــه بیشــتر از سیمنــدی کشــورها بایــد بــرای بهــره

ی تولیـد و بـه هاای کـه هزینـهها بپردازند، بـه گونـهعه زیرساختگذاری در توسسرمایه

های حمل و نقل را کاهش داده و امکـان حضـور در بازارهـای جهـانی و خصوص هزینه
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ها و سیسـتمبازارهای رقابتی را فراهم آورند. توسعه سیستم حمـل ونقـل و دسـتیایی بـه 

ابزارهای ارتباطی پیشرفته الزمه ورود به بازارهای جهـانی اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن 

ــد ها میای و همکــاری کشــورها در توســعه زیرســاختهــدف یکپــارچگی منطقــه توان

های انتقال کاال در بین کشـورها و در بازارهـای جهـانی را کـاهش داده و ورود بـه هزینه

 ل سازد.بازارهای جهانی را تسهی

 سازی صادرات، با گسترش جغرافیایی بازارهای صـادراتی، توسـعه در کنار سیاست متنوع

توان مقدار صادرات کاالهـای بازاریابی مناسب و متناسب ساختن کاال با نیازهای بازار می

گردد که صادرکنندگان و واحـدهای تولیـدی بـا جدید را افزایش داد. بنابراین پیشنهاد می

های دولتی )مانند مرکز توسعه صادرات( اقدام به تشکیل کمیته یـا اتحادیـه کمك سازمان

جهت انجام تحقیقات بازاریابی و مبادالت اطالعات برای آگاهی از نیازهای بازار بنمایند. 

ن و کننـدگاهای مصرفی و شـناخت نظـرات مصـرفهمچنین از آن جا که آگاهی از الگو

عوامل در پیشبرد صـادرات شـناخته شـده اسـت بـرای  تریناطالع از سلیقه آنها از عمده

رسانی از طرف دولـت کسب اطالعات در این زمینه، ایجاد بانك اطالعاتی و مراکز اطالع

 رسد.های اینترنت ضروری به نظر میهای خصوصی و استفاده از شبکهو شرکت

 نظـیم نظـام هـا و تها و اتحادیـهضرورت تدوین نظام صادراتی و ترغیب به ایجاد تشـکل

هـای صـادراتی کشـور، یـك ضـرورت مندی از کـل تواناییهماهنگ صادراتی برای بهره

 انکارناپذیر است.

 های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کاالها و خدمات صـادراتی بـه منظـور اعمال سیاست

پـذیری صـادرات در برابـر نوسـانات تقاضـای حمایت از صادرکنندگان و کاهش آسـیب

 کاهش قیمت کاالهای صادراتی ضروری است.المللی و بین

 های بلندمدت مالی و پولی و اجرایی صـادراتی و تغییـر نکـردن و تبـدیل اعمال سیاست

 ها الزامی است.نشدن متوالی موردی و مقطعی این سیاست

  ایجاد تنوع فرهنگ صادراتی برای عموم مردم که باید صادرات را به عنـوان ارزش تلقـی

باور در مردم که دومین موتور محرکه رشد اقتصـادی، و پیشـرفت یـك  کنند و ایجاد این

تواننـد در ایجـاد فرهنـگ های عمـومی میکشور، صادرات است . در ایـن راسـتا رسـانه

 عمومی صادرات نقش آفرین باشند.

  میـزان توجـه وآگـاهی مـدیران از ضـرورت تنـوع فرهنگـی در راسـتای رقابـت جهـانی
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 صادرات.

 ان آشـنایی آنهـا بـا تنـوع فرهنگـی و مزایـای حاصـل از پیچیـدگی نگرش مدیران و میـز

 اقتصادی و صادرات.

  چگونگی برخورد و میزان آمادگی فرایندها و ساختارهای سازمانی در صـادرات مـدیرانی

 های ناهمگون.با فرهنگ

 های فرهنگی سازمان ها و جامعه ایرانی ای در زمینه شاخصهای ریشهمطالعات و بررسی

 ش تنوع فرهنگی در اقتصاد و صادرات.در پذیر

  بررسی و شناسایی عوامل قانونی، اجتماعی و فرهنگی مخرب و محدودکننده در راسـتای

 پذیرش تنوع فرهنگی.

 سازی اقتصادی و صـادرات تحقیقاتی به منظور ارائه راهکارهای مورد نیاز در جهت آماده

 ایرانی در پذیرش تنوع فرهنگی.
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