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چکیده
  ین تر از مهم  یکی اقتصاد کشورها به  یکره وارده بر پ  ي ها تکانه  ي در راستا  ي اقتصاد  ي آور امروزه، نقش تاب 

را به خود معطوف ساخته است. با    یا شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دن   یل موضوعات مورد بحث تبد 
) و توسعه  یاسی و س  ی اجتماع  صادي، (اقت  شدن ی گانه جهان ابعاد سه  یر موضوع، مطالعه حاضر تاث  یت توجه به اهم 

  ي آور ) را بر تاب ي اطالعات و ارتباطات و نظام نوآور  ي فناور  ی، ها و منابع انسان آن (مهارت  ي ها دانش و مولفه 
با استفاده از مدل   2007- 2015 ی دوره زمان  ی ط  نفت  یدکننده تول  توسعه درحال  ي منتخب کشورها  ي اقتصاد 

FMOLS  مثبت توسعه دانش،   یرگذاري از تاث  یت مطالعه حکا  یج است. نتا  اده قرار د  ی مورد بحث و بررس
  ی، ها و منابع انسان مهارت  ي عدد  یب اقتصاد دارد. ضرا  ي آور بر تاب  شدن ی گانه جهان آن و ابعاد سه  ي ها مولفه 
  ها ت مهار   یان م   ین است که در ا   0/ 04و    0/ 11،  0/ 21   یب به ترت   یک هر    ي اطالعات و ارتباطات و نظام نوآور   ي فناور 

است.    ي آور تاب   یزان ر م ب   یر تاث   یشترین ب   ي دارا   ی و منابع انسان 

نفت، یدکنندهتول يکشورها یانی،بندانش  شدن،ی جهان ي،اقتصاد يآورتاب :واژگان کلیدي
FMOLS.
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 مقدمه -1
عدددولت با معضـــالت مت به يها همواره  بارو یارویی  ند و جهت رو ـــت به  هاآن رو هس

ستراتژي سائل بغرنج بحرانا ستا، متعاقب م شهاي کارآمد نیاز دارند. در این را ته و هاي گذ
ــانددیگر مخاطراتی که می تحت  يجدید مفاهیم ،تواند اقتصــاد کشــورها را به چالش بکش

 نامه اقتصاد شده است. پذیري وارد لغتپذیري و انعطافعنوان آسیب
یري پذآوري و انعطافوجود آمده میزان تابهب هايچگونگی پاسخگویی و حل بحران

ضعیت تابجوامع را تعیین می سه و شان از اختالف فاحش آنان کند. مقای شورها ن آوري ک
شوك صنعتی واردکننده نفت طی در مواجهه با  هاي وارده داشته است. تجارب کشورهاي 
شا ستهن میربع قرن اخیر ن سیي مجموعهگیرکاربه با انددهد این کشورها توان ستاي از  ها ا

سایر نهادهمانند متنوع سبد انرژي، افزایش کارایی، جایگزینی  سسازي  رمایه ها مانند کار و 
به جاي انرژي، مدیریت مصــرف و ایجاد ذخایر اســتراتژیک، میزان وابســتگی خود به منابع 

ت را فهاي ناشــی از نوســانات قیمت نپذیري اقتصــاد خود در برابر شــوكفســیلی و آســیب
ازي سهاي گذشته با متنوعکاهش دهند. با وجود اینکه کشورهاي واردکننده نفت طی دهه

آوري خود را در برابر نوســانات شــدید قیمت نفت اند تا میزان تابدهکرســبد انرژي ســعی 
صادرکننده نفت به ندرت  ست اصورت گرفته کاهش دهند، چنین اقداماتی در کشورهاي 

 ). 1395(ابونوري و الجوردي، 
ـــادرکننده نفت به دلیل منابعبه طور عمده،  ـــورهاي تولیدکننده و ص دن و محور بوکش

شوك سط  صولی همواره تو صادي هاي بیرونی تهدید میصادرات تک مح شوند و از اقت
شکلشکننده رنج می صادي، اجتماعیسامانیبهگیري نابرند که این امر موجب  و  هاي اقت

رات خیزي که به واسطه تولید و صادبنابراین، کشورهاي نفت است.سیاسی این مناطق شده 
ـــوك تاثیر ش کاالهاي نفتی همواره تحت  خام و  ید در با گیرندهاي بیرونی قرار مینفت 

قدام جهت افزایش انعطاف ندپذیري ا ید ، کن با مل موثر بر از این رو  ناســـایی عوا ـــ به ش
 آوري اهتمام ورزند.تاب
ـــاس مطالعات صـــورت گبر ـــته  ،رفته در این زمینهاس ـــادهایی که در گذش لزوما اقتص
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اند، هپذیر معرفی نشــداند به عنوان اقتصــادهاي انعطافترین نرخ رشــد را تجربه کردهســریع
تاب ند در زمره  ـــت جدید هس ـــرایط  با ش ـــریع  به انطباق س قادر  که  ناطقی  که م ها بل  آور

 شوند. شناخته می
سراز جمله مصادیقی که انطباق سترش دهد، گتر مناطق را تحت تاثیر قرار مییعپذیري 

ـــترش مرزهاي دانش به منظور روش ،مرزهاي دانش اســـت. گس ها و ابزارهاي حیاتی را 
ـــتتصـــمیم ـــیاس ـــتگذاري علمی فراهم میگیري و س ـــیاس گذاري علمی، آورد. در س
ست شاپیش مطالعه میمداران چالشسیا ستراتژيهاي پیش رو را پی هاي کنند و به طراحی ا

 ،شـــوندها موثرتر طراحی پردازند. هر چه اســـتراتژيها میاثر کردن شـــوكموثر جهت بی
مدیریتی جهت خنثی ضـــعف ـــوند و نظامیتر مها کمرنگبحرانکردن هاي  ها را قادر ش

شوكسازمی سازگار کرده و پس از وقوع  سرعت به حالت د تا خود را با مخاطرات  ها به 
 اولیه بازگردند.

ــورها، بروز بحران در یک  با جهانیامروزه  ــتگی متقابل میان کش ــدید وابس ــدن و تش ش
به راحتی می ـــورها فراهم آورد و میزان منطقه دورافتاده  ـــایر کش تواند مخاطراتی براي س

دانش  شدن و توسعه توان از جهانیمی ،پذیري آنان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراینانعطاف
 . کردآوري اقتصاد یاد بر تاب رگذاربه عنوان عوامل تاثی

ضر به بررسی تاثیر مولفه ضوع، پژوهش حا دن بر شهاي دانش و جهانیبنا به اهمیت مو
ــورهاي تولیدکننده نفتتاب ــادي منتخب کش پرداخته  2007-2015طی دوره  1آوري اقتص

 ســازي اقتصــاد بههاي ســیاســتی جهت مقاومتواند در ارائه توصــیهاســت. نتایج حاصــله می
 .کندگذاران کالن این کشورها کمک شایانی سیاست

 
  

شور اول  25از میان  -1 شورهاي درحالک سعهتولیدکننده نفت در جهان، ک سهم تولیدات نفت از کل تولید تو اي که 
شدهناخالص داخلی ست، انتخاب  ستانشان قابل توجه ا سیاند که از این بین آمار و اطالعات عرب ه، سعودي، ایران، رو

ندونزي، هن بایجان، ا یا، مکزیک، چین، آذر تان، برزیل، قطر، الجزایر، کلمب ـــ مالزي و اکوادور موجود و در قزاقس د، 
 توســعهکشــور نامبرده در مطالعه حاضــر تحت عنوان منتخب کشــورهاي درحال 15دســترس بوده اســت. بر این اســاس 

 اند.تولیدکننده نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته
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 مبانی نظري  -2
 پذیريانعطاف -1-2

ــعه اقتصــادي و رقابت منطقهمفهوم انعطاف ی اي به طور خاص بر توانایپذیري از لحاظ توس
شده است. یک اقتصاد مقاومت، انطباق و پاسخ به اختالالت و بحران هاي خارجی متمرکز 

ی پذیري و ایجاد ایمناجتناب از نوســانات بیش از حد، کاهش آســیب پذیر از طریقانعطاف
ـــوك بل ش به طور کلیهاي اقتصـــادي حمایت میاز رشـــد خود در مقا قابلیت  ،کند. 

ــادي را میانعطاف ــیبپذیري اقتص ــور، کاهش احتمال وقوع توان با کاهش آس پذیري کش
شوك قویت ت ،است رخ دهد هایی که ممکنشوك و بهبود ظرفیت کشور جهت مقابله با 

 ).2016، 1(کانتون و همکارانکرد 
  

 پذیريشدن و انعطافجهانی -1-1-2
ـــوي نوعی همگنی یا  محو  ـــدن مرزهاي جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به س ش

 ). 1382زند، شود (شجاعیشدن گفته میهاي مختلف، جهانیهمگونی بیشتر در عرصه
ها ابعاد اقتصادي، اجتماعی از میان این الیه بوده وهاي فراوان شدن داراي ابعاد و الیهجهانی

 اي است. و سیاسی داراي اهمیت ویژه
صادي: - توان فرآیندي در نظر گرفت که در آن مرزهاي شدن اقتصاد را میجهانی بعد اقت

ــورها هر روز کمرنگ ــادي میان کش ــود و تحرك روزافزون منابعتر میاقتص در ماوراي  ش
 ).1380گیرد (بهکیش، تر صورت میمرزها، آسان

شده  ،با کاهش موانع تجاري دروازه بازارهاي خارجی به روي بازارهاي داخلی گشوده 
ها افزایش می ـــور خارجی کش جارت  خارجی، و حجم ت جارت  با افزایش حجم ت بد.  یا

ر بسیاري ابالمللی دست خواهند یافت و در برهاي بینتر در عرصهکشورها به نقشی پررنگ
 شوند.ایمن می از تهدیدها
شـــدن اســـت که موجب افزایش المللیشـــدن یک جریان مســـتمر از مســـیر بینجهانی

  
1- Canton et al. 
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ــت. به قول مانوئال لوکاس، جهانی ــده اس ــورهاي جهان به یکدیگر ش ــتگی کش ــوابس دن ش
ه هجوم پناهندگان ب ،زیرا جنگ در یک کشور ،موجب شده که مشکل شما مشکل ما بشود

شورهاي ست ک سائل زی سبب بروز فاجعه دیگر را در پی آورد و م شور م محیطی در یک ک
سین ستعالجی و ح شود (ا شورها  سایر ک شدن، یک و یا در جریان جهانی )1392زاده، در 

وجود آمده است. فرآیند تولید یک محصول واحد ممکن هشبکه پیچیده از عرضه جهانی ب
سر جهان ب سرا شامل امکانات موجود در  شد. به عنوان یک نتیجه، خسارت ناشی از است  ا

ي بیشــتري در هاتواند موجب خســارتآب و هوا در یک مکان از طریق زنجیره عرضــه می
اقتصــادهاي جهان را چنان به یکدیگر پیوند  ،شــدندر واقع، جهانی ســایر نقاط جهان شــود.

اي جهان هتواند به ســرعت گریبانگیر ســایر کشــورزند که بروز یک بحران کوچک میمی
 ).1392شود (آجیلی، 

ستدالل می سازي ا شکنند هرچه درهمبه طور کلی، منتقدان آزاد شورها بی تر تنیدگی ک
ـــود، احتمال وقوع تکانه ـــده و انعطافش ـــتر ش  ،پذیري کاهش خواهد یافت. بنابراینها بیش

ستجهانی صادي همچون تیغی دو لبه ا ساس پژوهشبر .شدن اقت  هایی که تاکنون در اینا
ـــدن، تابزمینه صـــورت گرفته برخی جوامع با ادغام در فرآیند جهانی آوري خود را از ش

شــدن اقتصــاد اما در ســوي مقابل بســیاري از کشــورها با اســتفاده از جهانی ،انددســت داده
ـــب تاب ـــورها بتوانند در صـــحنه رقابت جهانی دهکرآوري باالتري را کس اند. چنانچه کش

شند، جهانیحضوري موثر یابند و بر ب صاد داراي تازارهاي جهانی تاثیرگذار با اثیر شدن اقت
صورتی که به دلیل فقدان قدرت رقابت ،آوري خواهد بودمثبت بر میزان تاب پذیري اما در 

شوند،  شورها تبدیل  سایر ک صنعتی  صوالت  صرف مح در بازارهاي جهانی به واردکننده 
 یابد. پذیریشان کاهش میطافهاي بیرونی تهدید شده و انعهمواره توسط شوك

ـــعه بعد اجتماعی: - ـــورهاي کمتر توس افراد با فقر اطالعات و دانش مواجه  ،یافتهدر کش
ــتند ــورها، ســطح اطالعات و دانش افراد را ب ؛هس  روز هانتقال اطالعات و دانش به این کش

سانی ب سرمایه ان سیل خوبی را براي افزایش  ستهکرده و پتان کمیته  (گزارش وجود آورده ا
سانی در بلندمدت1999سیاست توسعه،  سرمایه ان قا پذیري اقتصاد ارتانعطاف ،). با افزایش 
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هاي زندگی و اما با توســـعه اطالعات بســـیاري از الگوهاي اقتصـــادي، روش، خواهد یافت
 معیارهاي فرهنگی تغییر خواهد کرد. 

شار اطالعات، افرادي ک سیار باالي انت سرعت ب شورهاي باتوجه به  سعهدرحاله در ک  تو
سعهزندگی می شورهاي تو ساکنین ک سرعت از رفاه  بنابراین، د. شونیافته مطلع میکنند به 

نگامی کنند و هیافته میشان در کشورهاي توسعهردیفانشروع به مقایسه زندگی خود و هم
. افراد این ندکنافتادگی میتر بیابند، احســـاس عقبکه ســـطح زندگی خود را از آنان پایین

ــعیف رژیمعقب ــی از عملکرد ض ــادي خود میافتادگی را ناش دانند و این امر در هاي اقتص
به انزجار ملت از دولت می ببلندمدت منجر  ـــکاف  که ش ـــود  به وجود آمده میهش تواند 

سی دامن بزند.بی سیا سایر مرهمچنین افراد بر ثباتی  ساس روحیه تقلیدي براي آنکه از  دم ا
ع جام نگدر  ماه به ه ند  مان قب ن هانی ع به ه ج با دیگران دســــت زده و  ســــازي خود 
 آورند. (از نوع کاالهاي لوکس و غیرضروري) روي می گرایی صرفمصرف

سخگویی به تقاضاي  چنانچه طی فرآیند تغییر الگوهاي مصرف، تولیدات داخل توان پا
ی کشور ته و موجب وابستگواردات کاالها به داخل افزایش یاف ،شکل گرفته را نداشته باشد

شده  شود و ذخایر ارزي کشور بدون آنکه به چرخه اقتصاد کمکی به دنیاي خارج میذکر 
اد اي به اقتصاد وارد شود، اقتصدر این شرایط تکانهدر صورتی که تخلیه خواهد شد.  ،شود

شت شور چندین برابر  ،نه تنها توان جذب آن را نخواهد دا ضالت موجود در ک یز نبلکه مع
بتوانند از  توســعهدرحالشــدن چنانچه جوامع بر این اســاس طی فرآیند جهانی خواهد شــد.

ــالت  يانتقال اطالعات جهت ارتقا ــتفاده کنند و به کاهش معض ــطح دانش و زندگی اس س
آوري تواند داراي تاثیر مثبت بر تابشدن میجهانی ،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بپردازند

صور شد، اما در  ستهاله فرهنگی رخ دهد و الگوهاي زندگی تغییر تی که با جهانیبا شدن ا
ـــت جهانیمیکند،  ـــدن اجتماعی میزان انعطافتوان انتظار داش پذیري مناطق را کاهش ش
 دهد.

وند، شها دیگر بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمیدولت بعد سیاسی: -
ــازمانبلکه بازیگران جدید همانند  ــه جهانیو المللی، غیردولتیهاي بینس ــ... در عرص دن ش
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ـــتند که به طور روزافزونی قدرت نقش ش مرزي افزایآفرینی آنان در فرآیندهاي برونهس
ـــت. از این رو محور به رویکرد توان گفت در حال چرخش از رویکرد دولتمی ،یافته اس

 ).1395(آجیلی و بانکیان، هستیم شدن اقتدار  خصوصی
گري دولت را شــدن وظایف تصــدي)، جهانی2008( 1بنا به اعتقاد گمل، کنیلیر و ســانز

صی رقابتیکاهش می صو ضور بخش خ صادي را با ح شرایط اقت این  ، ازکندتر میدهد و 
ها به بخش خصــوصــی که هاي دولت کاســته خواهد شــد و بســیاري از فعالیتاز هزینهرو، 

سپرده می ست  صادقی، این تج ؛شودمولدتر ا ساختار کارآمدي دولت را در پی دارد ( دید 
هاي قدرت پاســخگویی به شــوك ،هابا کارآمدتر شــدن دولت .)1391صــامتی و ســامتی، 

 وارده افزایش خواهد یافت.
ــت، دیگر نمیاي هم معتقدند در عصــر جهانیعده ــیاس ــدن س توان از حاکمیت ملی، ش

سخن گفت. فقدان اقتد ار در حیطه جغرافیایی خاص، تاکیدي بر مرزهاي ملی و امنیت ملی 
شدن، منافع این واقعیت است که اقتدار، خصلت ارضی خود را از دست داده است. جهانی

راي برو کرده و کشــورهایی که فاقد ابزار الزم هایی روبهو امنیت ملی کشــورها را با چالش
باعث  شدن،در روند جهانیاند که مشارکت به این نتیجه رسیده انددفاع از امنیت خود بوده

 ). 1389(حمیدي و سرفرازي، شود میپذیري آنان صدمه
ــديدر پی جهانی ــی و کاهش تص ــیاس ــدن س ــدن بخش گري دولتش ها و قدرتمند ش

شوندخصوصی، چنانچه دولت سیاسی داراي تاثیر مثبت بر میزان جهانی ،ها کارامدتر  شدن 
شــدن ســیاســی موجب کاهش ی که جهانیاما در در صــورت ،آوري جوامع خواهد بودتاب

ــوداقتدار ملی  ــی بر انعطاف، نحوه اثرگذاري جهانیش ــیاس ــدن س پذیري اقتصــادي منفی ش
اسی بر شدن سینهایت برآیند این اثرات مثبت و منفی نحوه اثرگذاري جهانیدرخواهد بود. 

 کند.آوري اقتصادي را تعیین میتاب
 
 

  
1-  Gemmell, Kneller and Sanz 
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 آوريتوسعه دانش و تاب -2-1-2
ــیار باالي جهانی ــطوح بس ــکل امروزه باتوجه به س ــیار پیچیده و رقابتی ش ــدن، محیطی بس ش

ـــت ب مام گیري از تها تنها در گرو بهرهاي که ادامه حیات مقتدرانه دولتگونههگرفته اس
ـــترش مرزهـاي دانش ظرفیـت ــــت و این امر جز بـا تکیـه بر گس  هـا و توان تولیـدي اس

 شود. میسر نمی
توان  يیابد و موجب ارتقاوري عوامل تولید افزایش میبهره ،هاي دانشبا گسترش مرز

بت قا ها میر ـــور تابپذیري کش ـــرایط افزایش  یت ش ها ـــود و در ن  آوري اقتصــــاد را ش
 آورد.فراهم می
ستمداران توان ،سطح دانش يبا ارتقاهمچنین  شده و قادر میسیا اي هشوند چالشمندتر 

هاي بینی نیز اولویتهاي غیرقابل پیشدر زمان وقوع تکانه .بینی کنندروي خود را پیششپی
تر و مطلوب ترهاي سریعالعملگذاران با سرعت بیشتري تعیین شده و این امر عکسسیاست

شوك ر هاي موثزند و موجب کاهش ریسکهاي وارده بر پیکره اقتصاد را رقم میدر قبال 
سیاستمی صحیح و اقدامات شود.  شوكهاي  شگیرانه و به موقع در مقابل  مالی هاي احتپی

ود را سازند تا خگیرند و نظام را قادر میپذیري را در نظر میآسیب هاآن بسیار مهم هستند،
 با مخاطرات سازگار کرده و به سرعت به حالت اولیه بازگردند. 

نابع انســـانی:  - ماهر و مآموزش و مهارت م کار  جامعه هرقدر از نیروي  تخصـــص یک 
ها خواهد داشــت و در صــورت اطالع از بینی چالشتوان باالتري در پیش ،برخوردار باشــد

جام می دهد. همچنین هرچه وقوع بحران تمهیدات الزم جهت جلوگیري از بروز آن را ان
شرایط بحران بهتر عمل مینیروي کار آموزش دیده شد در  طور  کند تا جامعه بتواند بهتر با

سخ دهد (آلموثر به تغییرا صیلکرده و ماهر 2017 1مروف،ت ناگهانی پا ). یک جمعیت تح
ـــر و بهره جذب، نش جاد،  جذب و تطبیق براي ای برداري از دانش روز ضـــروري اســـت. 

ـــط نیروي کار فناوري ـــتفاده در فرآیندهاي تولید داخلی توس هاي نوین خارجی براي اس

  
 1- Al-Maruf 
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ادي یابد و اقتصــقتصــاد بهبود مییی ازادرون ،شــود که طی این فرآیندمتخصــص انجام می
 گیرد. پذیر و مقاوم شکل میانعطاف

سرمایه انسانی قدرت و ظرفیت جذب فناوري جدید و کاربرد آن  به طور کلی، افزایش 
صاد منطقه میسازد و موجب افزایش بهرهرا محقق می و  شودوري کل عوامل تولید در اقت

بر رشــد و توســعه  GDPبه صــورت غیرمســتقیم از طریق ایجاد نوآوري و افزایش دائمی 
صادي منطقه تاثیر می صیرزاده، اقت شبانی، هادیان و ن شد و 1395گذارد (دهقان  ). افزایش ر

هاي آوري اقتصاد در برابر تکانهسطح مقاومت و تاب يتوسعه مستمر و پایدار موجب ارتقا
 شود.احتمالی می

ـــته - وري افزایش بهره اي از مطالعات، عنوان کردند نوآوري نه تنها موجبنوآوري: دس
ـــوكمی ـــادهاي محلی براي انطباق با ش ـــازي اقتص ـــود، بلکه به توانمندس هاي محلی و ش

 )2009( 1. یک موسسه برجسته نوآورانه در بریتانیاکندمیفشارهاي بلندمدت کمک شایانی 
ــت که نوآوري با ارائه راه ــازي اقتصــادها کمک قابل معتقد اس کارهاي جدید به توانمندس

شی از بحران  ،روکند، از اینتوجهی می شفتگی نا شرایط آ ستفاده از نوآوري براي بهبود  ا
ست. وزارت بازرگانی، نوآوري و مهارت دولت بریتانیا سال  2ضروري ا ، ادعا 2014نیز در 

 آورد.وجود میهپذیري را بکرد که نوآوري محرك پویایی اقتصاد است و انعطاف

ی توانند به راحتها میافزایش جریان اطالعات، فناوري آوري اطالعات و ارتباطات: بافن -
پذیري هرچه بیشــتر اقتصــاد کمک کنند. یی و انعطافزادرونجذب و ســازگار شــوند و به 

تواند بر مرزهاي جغرافیایی غلبه کند. بنابراین، خریداران و فناوري اطالعات و ارتباطات می
توانند اطالعات را به اشـــتراك بگذارند، عدم اي میالمللی به طور فزایندهفروشـــندگان بین

کاهش دهند، بازار جهانی  رقابت بین مرزها را افزایش دهند قطعیت را  یک  که در نتیجه 
ب ـــوند2004، 3آید (چن و داهلمنوجود میهموثرتر  کاراتر ش بازارهاي جهانی   ،). هرچه 

  
1- NESTA 
2- Uk Department for Business, Innovation and Skills (UK BIS) 
3- Chen and Dahlman 
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ـــادي کاهش خواهد یافت و ضـــریب ای ـــانات مالی و اقتص  ها منی دولتاحتمال وقوع نوس
 شود.بیشتر می

 
 پیشینه پژوهش -3

آوري ارائه هاي انجام گرفته در زمینه عوامل موثر بر تابدر این بخش تعدادي از پژوهش
 شده است.

 را 2008پذیري اتحادیه اروپا در بحران ) عوامل موثر بر انعطاف2018( 1جیانموئنا و ریوز
مطالعه تعداد زیادي از عوامل نهادي، اجتماعی، . این کنندمیتحلیل  2008-2013طی دوره 

توانند الگوهاي مقاومت را تحت تاثیر قرار دهند، در نوآوري، جمعیتی و بازار کار که می
ته یاف ته اســـت.  حاصـــل نشـــان مینظر گرف الگوهاي اي در هاي منطقهدهد تفاوتهاي 

شتر پذیري انعطاف خصصی سطح نوآوري، ت ها،به عوامل متعددي از قبیل کیفیت دولتبی
 بودن عملکرد و موسسات بازار کار بستگی دارد.

ـــتو و هیالی ـــاد منطقهنرخ )2018( 2بریس  اي اروپا را طی بحران هاي مختلف بهبود اقتص
ـــی قرار داده 2007-2008 پذیري هر یک از اند و روابط میان نوآوري و انعطافمورد بررس

دهد مناطقی که در هاي پژوهش نشــان مید. یافتهانکشــورها را به صــورت تجربی ارائه داده
 تر از سایر کشورها بهبود یافتند. پیشروان نوآوري بودند، سریع ،زمان بحران

پذیري اقتصــادي شــهرهاي منابع ) به بررســی انعطاف2017( 3 لو، کیو، لیو و ژانگتان، 
ن مالی جهانی ) و بحرا1999-1997محور شمال شرق کشور چین طی دو بحران مالی آسیا (

مل اصـــلی موثر بر انعطافه و ) پرداخت2008( یه و عوا ناطق را نیز مورد تجز پذیري این م
ــــاس این مطـالعـهتحلیـل قرار داده ـــهرهـاي منـابع، انـد. بر اس  محور در برابر بحران ازش

پــذیري این منــاطق در عین حــال در میزان انعطــاف پــذیري پــایینی برخوردارنــدانعطــاف
ـــعه (هایی وجتفاوت ـــدت تحقیق و توس )، R&Dود دارد. همچنین هر یک از متغیرهاي ش

  
1-  Gianmoena and Rios 
2- Bristow and Healy 
3- Tan, Lo, Qiu, Liu and Zhang 
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ســهم کارکنان از تحقیقات علمی و فنی و وابســتگی به تجارت خارجی داراي تاثیر مثبت، 
ــنعت داراي اثر  ــاغالن داراي تاثیر منفی و تنوع ص ــاغالن بخش صــنعت به کل ش ــبت ش نس

 پذیري اقتصادي است.ضعیف و مبهم بر انعطاف
کشور به  172هاي پانل براي هاي دادهوتحلیلتجزیه بر اساس )2016( 1لیو و والبریگوگ

شــود و ثبات شــدن اقتصــاد کشــورها میاین نتیجه رســیدند که باز بودن تجارت منجر به بی
ــیب ــت پذیري آنان را کاهش میپذیري آنان را افزایش و انعطافآس دهد. این در حالی اس

شورها از حکمران شند، اثرات منفی که چنانچه ک سی خوب برخوردار با سیا صادي و  ی اقت
 یابد.آزادي تجارت کاهش می

 1980-2000هاي کشــور طی ســال 33بررســی اطالعات مربوط به با  )2015( 2ابوبکر
یزان شود، اما هرچه مدریافت باز بودن تجارت باعث افزایش نوسانات اقتصادي کشورها می

 نوسانات وارده بر پیکره اقتصاد کشورها کمتر است. دامنه ،یافتگی باالتر باشدتوسعه
گذاري و میزان نوســانات هر یک از توابع را تابع مصــرف و ســرمایه )2014( 3هگرتی

سال  11براي  شور قبل و بعد از بحران  سی قرار داده  2008ک صورت جداگانه مورد برر به 
گذاري ش نوسانات سرمایهآزادي بازارهاي مالی منجر به کاه ،است. باتوجه به نتایج حاصله

 و بر نوسانات مصرف تاثیري نداشته است. شده
ــیه،  )2011و  2014هگرتی ( ــورهاي مکزیک، آفریقاي جنوبی، برزیل و روس براي کش

وجب خارجی ممستقیم  گذاريشدن از کانال افزایش جریان سرمایهدریافت افزایش جهانی
ــانا ــتکاهش نوس ــده اس ــاد کالن ش ــانات اثرات  FDIاما  ،ت اقتص بر میزان اثرگذاري نوس

 غیرمستقیمی نیز خواهد داشت که نحوه اثرگذاري غیر مستقیم آن مبهم است. 
ـــتی ( ـــیار نزدیک به تاب) بیان می1395نوفرس ري آوکند اقتصـــاد مقاومتی مفهومی بس

خص توسعه شا يتصادي، ارتقاهاي اقشفافیت فعالیت ،اقتصادي است. بر اساس این پژوهش
گاههاي دانشســـازي صـــادراتی، حمایت از طرحانســـانی، متنوع یان و بن هاي نوآور، بن

  
1- Vella 
2- Abubaker 
3- Hegerty 
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گذاري در آموزش به منظور بنیان و سـرمایههاي دانشگذاري در تحقیقات شـرکتسـرمایه
تقــا بر تــاب يار ثر  مو عوامــل  ملــه  ج عی از  تمــا ج نی و ا ــــا  آوري و ســــرمــایــه انس

 هستند. مقاومت اقتصادي
شهري مورد بحث قرار شدن و تابرابطه جهانی )1395امیرزاده ( آوري را در محدوده 

آوري به بررســی مفهوم تاب اياســتفاده از مطالعات کتابخانه داده اســت. این مطالعه ابتدا با
سپس پیامدهاي جهانی سی قرار داده و در نهایت شدن بر تابپرداخته و  آوري را مورد برر

 آوري تاثیرگذار است.شدن بر میزان تابجهانیه که کردبیان 
 1توان به جاکوپین، باجیک و پانویکهاي انجام شـــده در این زمینه میاز دیگر پژوهش

)، 2015( 4)، پرات2015( 3)، کالســوآ و ســبوآ2015( 2)، کپلو، کاراگیو و فراتیســی2016(
سترگارد و وال  8، فاروگیا7لیو، کوردینا)، بریگوگ2009( 6)، مالیک و تمپل2013( 5هولم و ا

 )اشاره کرد. 1391) و ابراهیمی و زیرك (1394پور و ملکی ()، اکبري2008(
 آوري اقتصــادي اهتمامبا وجود آنکه مطالعات داخلی بســیاري به بررســی شــاخص تاب

. اندرداختهآوري پاما تاکنون مطالعات بسیار اندکی به تحلیل عوامل موثر بر تاب ،اندورزیده
 مطالعات داخلی ذکر شده در این قسمت محدود است.  ،از این رو

ــورت گرفته در باب تاث ــدن بر تابیر جهانیعمده مطالعات ص ــادش طور  هب آوري اقتص
ـــاد را مدخاص جهانی ـــدن اقتص ـــاخص آزادي نظر قرار دادهش اند و براي این منظور از ش

باتی اقتصاد ثبودن تجارت موجب بی معتقدند باز ،اند. نویسندگان مختلفتجارت بهره برده
شرایط تضعیف اقتصادها، بروز نوسانات و تشدید آثار تکانهمی کند. یها را فراهم مشود و 

ته ـــ حال دس ندهبا این  مای به عنوان ن جارت ( عات نیز اثر آزادي ت طال اي از میزان اي از م

  
1- Jakopin, Bajec and Paunovic 
2- Capello, Caragliu and Fratesi 
3- Klasova and Sebova 
4- Pratt 
5- Holm and Østergaard 
6- Malik and Temple 
7- Cordina 
8- Farrugia 
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ـــدن) را بر انعطافجهانی ـــورها (به صـــورت میزان ثبات اقتش ـــادي) مثبتپذیري کش    ص
 گیرند. نظر میدر

ر میزان بمطالعات صـــورت گرفته در حیطه تاثیر اقتصـــاد دانش، تاثیر توســـعه دانش را 
ـــاد مثبت درتاب ـــاس اند.نظر گرفتهآور اقتص ان با توجه به آنکه تاکنون در می ،بر این اس

وجه تآوري اقتصــادي به صــورت مســتقیم چندان مورد مطالعات داخلی عوامل موثر بر تاب
قرار نگرفته و در میان مطالعات خارجی صورت گرفته نیز بحث تاثیر شاخص ترکیبی دانش 

شدت احساس میو زیرشاخص شود، این مطالعه هاي آن کمرنگ بوده است و خال آن به 
ــی جهانی ــاخص دانش و مولفهبه بررس ــدن، ش ــورهاي درحال هاي آن بر تابش آوري کش

ست. تاتوسعه نفت صادي بکنون مطالعات انجام گرفته در این زمینه تنها خیز پرداخته ا عد اقت
اند و در مطالعه حاضــر ابعاد ســیاســی و اجتماعی نیز در نظر نظر قرار دادهشــدن را مدجهانی

 گرفته شده است. 
 
 ها و تصریح مدل معرفی داده -4

ر رفته در مطالعه اندکی زیاد است به منظور درك بهت کاربه با توجه به آنکه تعداد متغیرهاي
ـــاخص ـــاخت ش )  1( هاي ترکیبی براي توضـــیح متغیرها از جدولروابط متغیرها جهت س

 استفاده شده است.
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ماخذ

: یافته
ش
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است.مورد اشاره در دوره  iسیاسی کشور 
ــدن  - ــانی و جهانی ش ــامل آموزش و مهارت منابع انس ــتقل ش در حالت دوم متغیرهاي مس

است. ذکر شده در دوره  iاقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور 
ـــامل فناوري - ـــتقل ش ـــوم متغیرهاي مس ـــدن اطالعات در حالت س وارتباطات و جهانی ش

است.مورد بررسی در دوره  iاقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور 
ــادي، د - ــدن اقتص ــتم نوآوري و جهانی ش ــیس ــامل س ــتقل ش ر حالت چهارم متغیرهاي مس

است. مدنظر در دوره  iاجتماعی و سیاسی کشور 
سن حداقل مربعات کامال در این مطالعه از روش سط فیلیپس و هان شده که تو صالح   1ا

 FMOLSهاي آماري روش معرفی شــد، اســتفاده شــده اســت. از جمله ویژگی 1990در 
اشاره کرد: در برآوردها توان به موارد زیر می

 فوق سازگارند. -
به طور مجانبی بدون تورش هستند. -
به طور مجانبی توزیع نرمال دارند. -
آورد.هاي آماري را فراهم میکند که انجام استنباطاي را ارائه میانحراف معیارهاي اصالح شده -

نتایج تجربی و برآورد مدل -5
هاآزمون ایستایی داده -5-1

ضروري ااز آنجایی که نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می ست شود، 
ــتفاده قرار هاي همحداقل یکی از آزمون ــه واحد پانل مورد اس ــتگی براي آزمون ریش انباش

ـــه واحد آزمون  ،بگیرد. بنابراین براي  2لوین، لین چوپیش از برآورد مدل ابتدا آزمون ریش
لت (داده حا مدل در  بت و دادهمتغیرهاي  ثا قدار  هاي مقطعی داراي هاي مقطعی داراي م

سطح و تفاضل مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته و نتایج  مقدار ثابت و روند) به ترتیب در 

1- Philips and Hansen
2- Levin, Lin and Chu
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 گزارش شده است.  )3(و  )2( هايآن در جدول
 

 ار ثابتنتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین چو با مقد -2جدول 
 متغیر سطح تفاضل مرتبه اول

Prob Statistic Prob Statistic 
- - 00/0 74/6- RI 
00/0 36/5- 22/0 76/0- KI 
00/0 6/8- 52/0 06/0 ESP 
- - 00/0 47/5- ICT 
00/0 01/17- 39/0 27/0- IS 
00/0 75/8- 4/0 25/0- EKOF 
- - 00/0 69/2- SKOF 
- - 00/0 51/4- PKOF 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

 نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین چو با مقدار ثابت و روند -3جدول 

 متغیر سطح تفاضل مرتبه اول
Prob Statistic Prob Statistic 

- - 00/0 62/13- RI 
- - 00/0 1/4- KI 
- - 00/0 53/6- ESP 
- - 00/0 78/3- ICT 
- - 00/0 81/14- IS 
- - 00/0 21/7- EKOF 
- - 00/0 84/0- SKOF 
- - 00/0 68/10- PKOF 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

دست آمده از این آزمون، تعدادي از متغیرهاي مدل غیرساکن هستند و با به با توجه به نتایج
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از درجه  جمعمتغیرهاي تحت بررســی هم ،. به طور کلیشــوندمیگیري ســاکن بار تفاضــلیک
 .استانباشتگی الزم هاي همکارگیري آزمونبهاز این رو، صفر و یک هستند، 

 
 هاي پانلی انباشتگی دادههمآزمون  -5-2

ادي نامانا هاي زمانی اقتصانباشتگی آن است که بسیاري از سريایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم
بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا (و (حاوي روندهاي تصادفی) هستند، اما ممکن است در 

ـند. در اینجا نیز به دلیل عدم ایســتایی تمامی متغیرها در ســطح، جهت  بدون روند تصــادفی) باشـ
 استفاده شده است.  جمعیهم هايلندمدت بین متغیرها از آزمونحصول اطمینان از وجود رابطه ب
ـــی و جمعیهمدر این تحقیق از آزمون  جود یــا عــدم وجود رابطــه کــائو براي بررس

با  گزارش شـــده اســـت. )4(میان متغیرها اســـتفاده و نتایج این آزمون در جدول  جمعیهم
ـــل از آزمون ـــفر مبنی بر عدم وجود رابطه هم توجه به نتایج حاص ـــیه ص ـــتگی فرض انباش

میان متغیر وابسته و مستقل الگو رد شده است. به عبارت دیگر، رابطه بلندمدت  انباشتگیهم
 میان متغیرها وجود دارد.

 
 کائو جمعیهمنتایج آزمون  -4جدول 

  ضریب آماره
00/0 57/2- ADF 

 هاي پژوهشماخذ: یافته       
 

 برآورد مدل  -3-5
 است.شده ارائه  )5(هاي لیمر و هاسمن در جدول نتایج آزمون

 

 نتایج آزمون لیمر و هاسمن -5جدول 
 نتیجه آزمون Prob آماره آزمون نوع آزمون
 تایید مدل پانل 00/0 75/18 آزمون لیمر
 ثابتتایید مدل اثرات  00/0 88/13 آزمون هاسمن

 هاي پژوهشماخذ: یافته
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صل از آزمون ساس نتایج حا شده در جدول (برا پانل توان از روش ) می5هاي گزارش 
 گیرد.جهت برآورد استفاده کرد و تخمین به روش اثرات ثابت صورت می

سی رابطه میان تاب شده جهت برر ستقل تحنتایج الگوي معرفی  ت آوري و متغیرهاي م
گیري روش حداقل مربعات کامال اصـــالح شـــده کاربه بررســـی در حالت اول تا چهارم با

)FMOLS ارائه شده است. )6() در جدول 
 

 FMOLSنتایج تخمین مدل به روش  -6جدول 
 )RIآوري اقتصاد (متغیر وابسته: تاب

 متغیر 1 2 3 4
- - - 31/0 

)00/0( KI 

- - 21/0 
)00/0( - ESP 

- 11/0 
)00/0( - - ICT 

04/0 
)00/0( - - - IS 

4/0 
)00/0( 

41/0 
)00/0( 

54/0 
)00/0( 

48/0 
)00/0( EKOF 

32/0 
)00/0( 

19/0 
)00/0( 

01/0 
)00/0( 

08/0 
)00/0( SKOF 

18//0 
)00/0( 

23/0 
)00/0( 

2/0 
)00/0( 

2/0 
)00/0( PKOF 

53/0 55/0 62/0 61/0 R-squared 
52/0 54/0 61/0 6/0 Adjusted R squared 

 .دهدرا نشان می probپرانتز اعداد داخل 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

 
ها کشورها جهت مواجهه با تکانه انتظار بر این است که با افزایش سطح دانش، مقاومت

قا نابراین، ارت بد. ب یا تاب يافزایش  ـــطح دانش موجب افزایش میزان  آوري اقتصـــادي س
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، با یک دیگر تر. به عباکندمیشود که نتایج تخمین به درستی فرضیه را تایید کشورها می
ــورها، میزان تاب ــطح دانش کش ــد افزایش س ــادي درص ــد 31/0آوري اقتص افزایش  درص

گسترش مرزهاي دانش ابزارهاي حیاتی را به منظور یابد. همانطور که در متن اشاره شد، می
ستا تصمیمگذاري علمی فراهم میسیاست سعی و خگیريآورد. در این را طا هاي مبتنی بر 

ــته می ــتکنار گذاش ــیاس ــود و س ــاپیش مطالعه هاي پیشمداران چالشش روي خود را پیش
ـــتراتژيکنند و به طرمی پردازند. هر چه ها میاثر کردن شـــوكهاي موثر جهت بیاحی اس

ـــتراتژي ـــوندها موثرتر طراحی اس ردن کبینی و خنثی هاي مدیریتی جهت پیش، ضـــعفش
ســـازند تا خود را با مخاطرات ســـازگار ها را قادر میشـــوند و نظامتر میها کمرنگبحران

ــاختار خود را حفظ  ها به ســرعت به حالتکرده و پس از وقوع شــوك اولیه بازگردند و س
ساس .کنند سه مرحله (پیش از، در حین و پس از)  ،بر این ا شاخص دانش، نقش مهمی در 

نیز  نده نفتتولیدکن توسعهدرحالبا توجه به نتایج برآورد در کشورهاي  کند.فاجعه ایفا می
ـــتراتژي ،با توســـعه دانش ر این کشـــورها در براب ویافته اي افزایش هاي توســـعهکارایی اس

 اند.پذیرتر شدهو انعطاف هاي وارده به سطوح مقاومتی باالتر دست یافتهتکانه
سه ا یکهر  يآوردانش بر تاب يهااز مولفه یکهر  ياثرگذار یزانم یینبه منظور تع ز 

و با توجه به مبانی نظري شـــدند  ی) بررســـ6ارائه شـــده در جدول ( 4تا  2مولفه در حاالت 
شده، هاي رفت میزان اثرگذاري هر یک از مولفهانتظار می شاره  شد. ا ین امثبت و معنادار با

ست.  هاي دانش در مورد تمامی مولفه امر شده ا شان داده  به خوبی در الگوهاي برآوردي ن
ضرایب،  با سانی توجه به  ضریب منابع و مهارت ان شترین تاثیر 21/0با   با نظام نوآوري و بی

 آوري اقتصـــادي کشـــورهاي تحت بررســـی را بر میزان تاب کمترین تاثیر 04/0ضـــریب 
 است. داشته

صل از مطالعه مبنی بر تاثیر مثبت دانش و مولفه نتایج صادي آوريهاي آن بر تابحا  اقت
ـــتو و هیالی (2018( و ریوز با مطالعات جیانموئنا و ژانگ )، تان، لو، کیو، لیو 2017)، بریس

ــی)، کپلو2016)، جاکوبین، باجیک و پانویک (2017( )، جانگ 2015( ، کاراگیو و فراتیس
  ) مطابقت دارد.2012مارتین ( ) و2010و ( )2014)، سیمّی و مارتین (2015)، پرات (2015(
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ــت که، متغیرهاي جهانی ــدن در نتایج برآوردها حاکی از آن اس ــهش  ،بعد اقتصــادي س
ـــی ـــیاس ـــده تاثیر مثبت و معنادار بر میزان  اکثرو اجتماعی در  س حاالت در نظر گرفته ش

، تجارت آزاداز طریق  شدنکه جهانیچرا ،آوري کشورهاي تحت بررسی داشته استتاب
سرمایه سریع اطالعات، همافزایش  ها و جوشی فرهنگگذاري، تحرك نیروي کار، جریان 

هاي چندملیتی و غیر دولتی، توســعه شــرکتکاهش مناقشــات داخلی و خارجی، گســترش 
ته در پی داش یها در این کشورها توانسته است مزایایسازي و کاهش اندازه دولتخصوصی

ـــد و موجب افزایش توان تاب ـــود. باش ـــط آوري ش این نتیجه با مطالعات انجام گرفته توس
ـــو) هم2011) و هگرتی (2014هگرتی ( ـــت که نتایج ما س ـــت. این درحالی اس طالعات س

ـــچی و 2009جیوانی و لوچنکو ()، دي2015)، ابوبکر (2016بریگوگلیو و وال ( ) و مس
   کند.) را تایید نمی2007ویوارلی (

 
  گیري نتیجهبندي و جمع -6

ــعه دانش و جهانی ــادي، اجتماعی و با وجود اهمیت قابل توجه توس ــه بعد اقتص ــدن از س ش
 اي جامع در این زمینه صـورت نگرفتهتاکنون مطالعهآوري اقتصـادي سـیاسـی بر میزان تاب

اکنون تنها آوري اقتصادي تشدن بر تاباست. مطالعات پیشین به منظور بررسی تاثیر جهانی
آوري نیز و جهت بررسی تاثیر دانش بر تاب اندنظر قرار دادهن را مدشدبعد اقتصادي جهانی

ــاخص ترکیبی و  ــبتبه از ش ــتفاده همه نس ــتر و اند نکردهجانبه اس تغییر را به یک یا دو مبیش
 جه به خالباتو ،اند. بنابرایناي از اقتصاد دانش مورد تحلیل و بررسی قرار دادهعنوان نماینده

هاي آن موجود در مطالعات پیشین، این مقاله تاثیر شاخص ترکیبی دانش و هر یک از مولفه
صادي و اجتو جهانی سی، اقت سیا سه بعد  شاخص جهانی شدن را در  ) به KOFماعی (ابعاد 

مورد بررســی قرار داده اســت. دوره خیر نفت توســعهدرحالروش پانل و براي کشــورهاي 
 است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که:  2007-2015زمانی مطالعه سال 

 .آوري اقتصاد مثبت و معنادار استبر تاب شدنو ابعاد جهانی اثر متغیرهاي توسعه دانش -
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و به  تآوري اسداراي باالترین تاثیر بر میزان تابسرمایه انسانی هاي دانش، از میان مولفه -
گذاري  تاثیر عدي  ـــطوح ب ظام نوآوري در س طات و ن با عات و ارت ناوري اطال یب ف  ترت

  گیرند.قرار می
ري آوابتمیزان شــدن اقتصــادي بیشــترین تاثیر را بر شــدن نیز جهانیاز میان ابعاد جهانی -

 اند.داشته
سبت به ابعاد جهانیتاثیر  - صدانش بر میزان تاب هايتاثیر مولفهشدن ن شترادي آوري اقت  بی

   بوده است.
ست سیا صل از این پژوهش پیامدهاي  ه ویژه زمانی کهگذاري بالقوه مهمی را بنتایج حا

آورد. وجود میهشود بهاي اقتصادي در کشورها مطرح میبحث در مورد کاهش تاثیر تکانه
 شود:هاي سیاستی ذیل ارائه میبر این اساس، توصیه

شنهاشدن بر تابباتوجه به اینکه تاثیر بعد اجتماعی جهانی  - شود د میآوري مثبت است پی
هاي الزم در راســتاي افزایش روابط اجتماعی بین کشــورها جهت افزایش ســطح ســیاســت

 آوري اعمال شود.تاب
صاد بر تابطلوب جهانیباتوجه به تاثیر م - شنهاد میشدن اقت خاذ تدابیر شود با اتآوري، پی

ـــب (کاهش موانع و محدودیت ـــادرات و واردات و ...) ها، کاهش نرخمناس هاي تعرفه ص
 شود.تر در فرآیندهاي اقتصادي جهانی محیا زمینه حضور هرچه پررنگ

ریزي شـــده به منظور امههاي خارجی مناســـب جهت برقراري روابط مســـتحکم و برنســـیاســـت -
 .شودالملل اتخاذ هاي سیاسی در حوزه بینثباتیآورسازي اقتصاد و جلوگیري از بیتاب

ــعه دانش و مولفه ي مثبت و آورهاي آن بر میزان تابباتوجه به نتایج پژوهش، تاثیر توس
 شود:معنادار ارزیابی شده است. بر این اساس پیشنهاد می

وپرورش افزایش یابد، حقوق مالکیت معنوي به منظور حمایت هاي ناشی از آموزشهزینه -
، فرآیند ثبت اختراعات داخلی تسهیل شده و جهت ثبت اختراعات شوداز مخترعین تقویت 
ـــاوره ـــترده با مراک اتارتباط هایی در اختیار مخترعان قرار گیرد. همچنینخارجی مش ز گس

چه بیشـــتر دانش و فناوري روز دنیا  کشـــور به منظور جذب هر علمی و تحقیقاتی خارج از



 ل توسعه تولیدکننده نفتاآوري اقتصادي در کشورهاي منتخب در حهاي دانش و جهانی شدن بر تابتاثیر مولفه   228

 .شودبرقرار توان رقابتی افزایش کیفیت تولیدات داخل و  يجهت ارتقا
ـــورهاي مورد مطالعه عمده تولیدکنندگان نفت جهان روي هم رفته  - باتوجه به اینکه کش

ــعه دانش، بهبود کیف ــتاي توس ــل از نفت را در راس ــتند باید وجوه حاص کار،  یت نیرويهس
ـــترش فناوري ـــاد تک و از کنند هاي اطالعاتی و ارتباطی صـــرف گس ـــتگی به اقتص وابس

 محور تغییر جهت دهند.به رویکرد دانشمحور محصولی و رویکرد منابع
 

 منابع
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