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Abstract
Economic strength has entered the economic texts of countries 
for several years and has been discussed by various groups and 
individuals. A review of global economic experiences and texts 
shows. Resilience means making the right decision to maintain the 
performance of a system in the face of external threats and shocks, 
which is conceptually competitive with a resilient economy. Thus, 
the spirit that governs most of the policies of the resistance economy 
can be more appropriately disseminated using the resilience 
literature. Resilience is well known in various fields including 
natural sciences, psychology, engineering and organizational and 
urban crisis management. But recently, economic resilience at the 
national level, especially after the 2008 financial crisis, has come 
to the attention of scholars in this field.
       The purpose of this study is to investigate the effect of economic 
efficiency on the economic growth of selected countries of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC). For this purpose, the 
time series data of 2000-2018 and 14 selected member countries of 



14
00

یز  
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

20

the Organization of Islamic Cooperation, which include countries 
(Albania, Cameroon, Chad, Gabon, Indonesia, Iran, Jordan, Mali, 
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Uganda) have been examined. 
Relevant data was collected from the World Bank. Combined 
economic resilience index used in this research was Morris method 
Economic resilience indices using components of property rights 
index, government effectiveness index, financial health index, 
trade freedom index, investment freedom index, budget deficit 
ratio index to GDP, the ratio of trade deficit to GDP, misery index, 
foreign investment index is combined and calculated. In order to 
be able to analyze the effect of resilience on economic growth, 
the econometric method of panel data (completely modified least 
squares method) has been used. First, the time series integration 
feature is discussed. After testing the root of the panel data unit, 
the Cao co-test was used for a long-term economic relationship. In 
the final stage, despite a combination of the modified least squares 
method was used to estimate the coefficients of the model, and to 
estimate the hypothesis test model, econometric analysis, Eviews10 
econometric software was used. The test results indicate that the 
components of labor force, fixed capital formation and resilience 
are effective on the economic growth of Islamic countries and 
with the increase of these components, economic growth in these 
countries also increases.
According to the results of this research, the following policy 
proposals are presented:
 According to the results of the study, there is a positive relationship 
between resilience, labor and gross fixed capital formation with 
economic growth. Therefore, the studied countries should put 
the necessary grounds for increasing human capital skills, capital 
formation in the country and improving resilience indicators on 
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their agenda.
In order to reduce unemployment, skills training, support for 
entrepreneurship and entrepreneurs and investors, adjustment of 
bank interest rates according to the conditions of the country’s 
economy, tax exemptions for employers, creation of home-based 
businesses, development and support of rural jobs should be 
considered. These will reduce unemployment and also prevent 
the uncontrolled growth of liquidity and reduce unnecessary 
government spending, non-printing of money, discipline of 
monetary and fiscal policies will reduce inflation, which will 
reduce unemployment and inflation will reduce the misery index 
and on the other hand, it increases resilience and economic growth.
- One of the factors affecting the resilience of the budget deficit is 
that governments can reduce their budget deficit by issuing bonds, 
selling property and in the medium term by reducing costs and 
reforming the tax system to cover the short-term deficit.
- Islamic countries can increase resilience by adopting appropriate 
trade policies such as importing intermediate and basic materials 
for industries, exporting technical-engineering services, proper 
marketing, providing a suitable platform for industry competition 
and increasing their efficiency and creating new destination 
markets and naturally lead to economic growth.
- Foreign investment is also one of the components affecting 
economic resilience. In order to attract foreign investment, 
countries must first provide the ground for establishing financial 
discipline and providing a transparent environment away from 
any rent to improve business in the country, removing ambiguity 
in laws and regulations, including labor law and insurance. Other 
laws related to business, stability in policy-making and long-term 
strategies and proper planning to build more investor confidence, 
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eliminate unnecessary and complicated bureaucracy, increase 
human productivity, predict rates currency, a serious fight against 
corruption and smuggling of goods should be on the agenda in 
order to make the economy resistant to shocks and cause the 
economic growth of countries.
Keywords: Economic resilience, GDP, OIC, FMOLS
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چکیده
امــروزه یکــی از مهم تریــن موضوعــات مــورد بحــث، نقــش تــاب آوری اقتصــادی در راســتای 

تکانه هــای واردشــده بــر اقتصــاد کشورهاســت و ایــن موضــوع توجه پژوهشــگران و کارشناســان 

ــوع، در  ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــر جه سراس

پژوهــش حاضــر اثــر شــاخص ترکیبــی تــاب آوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای 

 
ً
ــا اســتفاده از روش پنلــی حداقــل مربعــات کامــا منتخــب ســازمان همــکاری اســامی را ب

ــادی،  ــاب آوری اقتص ــه ت ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــم. نتای ــی می کنی ــده بررس اصاح ش

ــر رشــد اقتصــادی  ــاداری ب ــر مثبــت و معن نیــروی کار و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص اث

ــر روی  ــد ب ــادی بای ــد اقتص ــداوم رش ــرای ت ــب ب ــورهای منتخ ــن کش ــورها دارد. بنابرای کش

ــرخ  ــورم، ن ــرخ ت ــرل ن ــاب آوری اقتصــادی از جملــه کنت مؤلفه هــای مختلــف تشــکیل دهندۀ ت

بیــکاری، کســری بودجــۀ دولــت، کســری تــراز تجــاری، ارتقــای فناوری هــا و ســرمایه گذاری 

خارجــی، مقررات زدایــی و ارتقــای فضــای کســب وکار و کارایــی و اثربخشــی دولت هــا 

توجــه جــدی کننــد. 

کلیدواژه ها: تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سازمان همکاری اسامی، حداقل مربعات 

مقالۀ پژوهشی
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مقدمه  

اقتصــاد مقاومتــی از چنــد ســال پیــش وارد متــون اقتصــادی کشــورها شــده اســت و 

گروه هــا و افــراد مختلفــی در مــورد آن بحــث و گفت وگــو کرده انــد. مــرور تجــارب و 

ــب  ــم مناس ــن تصمی ــای گرفت ــه معن ــاب آوری ب ــد، ت ــان می ده ــی نش ــادی جهان ــون اقتص مت

ــا تهدیدهــا و شــوک های خارجــی  ــگام مواجهــه ب ــه هن ــک نظــام ب ــرای حفــظ عملکــرد ی ب

ــم  ــام معظ ــه مق ــی دارد ک ــاد مقاومت ــا اقتص ــیاری ب ــی بس ــوم، نزدیک ــر مفه ــه از نظ ــت ک اس

ــاد  ــد. اقتص ــرح کردن ــران مط ــادی ای ــی و اقتص ــپهر سیاس ــال 1392 در س ــری در س رهب

ــب  ــوم در قال ــن مفه ــی، ای ــه بیان ــت. ب ــدار اس ــاب آور و پای ــاد ت ــای اقتص ــه معن ــی ب مقاومت

واژۀ اقتصــاد مقاومتــی تجمیــع شــده اســت. بــر ایــن اســاس، اقتصــاد مقاومتــی بــه 

ــی،  ــی و خارج ــای داخل ــا نااطمینانی ه ــه ب ــت مقابل ــه ظرفی ــود ک ــه می ش ــادی گفت اقتص

ــاد  ــود ایج ــی را در خ ــای طبیع ــی و بای ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــد تکانه ه مانن

کــرده اســت و می توانــد در شــرایط دشــوار بــه رونــد رشــد و شــکوفایی خــود ادامــه دهــد و 

ــر بخــش عمــده ای از سیاســت های  ــاز گــردد. روح حاکــم ب ــه خــود ب به ســوی تعــادل اولی

اقتصــاد مقاومتــی را می تــوان بــا اســتفاده از ادبیــات تــاب آوری به شــکل مناســب تری 

رواج داد. دربــارۀ تــاب آوری در بخش هــای مختلــف از جملــه علــوم طبیعــی، روانشناســی، 

ــی  ــی به تازگ ــت، ول ــده اس ــث ش ــهری بح ــازمانی و ش ــای س ــت بحران ه ــی و مدیری مهندس

ــورد  ــال 2008، م ــی س ــران مال ــس از بح ــژه پ ــی، به وی ــطح مل ــادی در س ــاب آوری اقتص ت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوزه ق ــن ح ــمندان ای ــه دانش توج

ــا  ــور ب ــک کش ــه ی ــی ک ــرایط و موقعیت ــه ش ــه ب ــا توج ــعه ب ــیر توس ــوری مس ــر کش در ه

ــطح  ــاورزی، س ــی، کش ــاوت جغرافیای ــای متف ــت. موقعیت ه ــز اس ــر دارد متمای ــور دیگ کش

ــۀ  ــه مجموع ــه ب ــا توج ــور ب ــر کش ــه ه ــتند ک ــی هس ــعه یافتگی از عوامل ــزان توس ــی و می علم

ــم از  ــورها اع ــۀ کش ــس در هم ــد. پ ــیم می کن ــود را ترس ــادی خ ــرفت اقتص ــۀ پیش ــا برنام آن ه

ــب  ــوی مناس ــتن الگ ــدون داش ــادی، ب ــد اقتص ــوع رش ــعه، موض ــال توس ــعه یافته و در ح توس

ــت یابی  ــرای دس ــه ب ــزی بهین ــت برنامه ری ــه جه ــادی جامع ــای اقتص ــر واقعیت ه ــی ب و مبتن

بــه رشــد اقتصــادی پایــدار، امکان پذیــر نخواهــد بــود. مهم تریــن اهــداف هــر نظــام 

ــه نــرخ رشــد اقتصــادی مناســب اســت کــه به تبــع آن، نظریه پــردازان  اقتصــادی دســت یابی ب

ــر  ــل مؤث ــتر عوام ــه بیش ــناخت هرچ ــی ش ــت گذاران در پ ــادی و سیاس ــزان اقتص و برنامه ری

بــر رشــد اقتصــادی برآمدنــد. زیــرا شــناخت، اندازه گیــری، ارزیابــی و ســنجش منابــع رشــد 
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اقتصــادی کشــورها، امــکان برنامه ریــزی درســت در ســطح ملــی و نیــز دســت یابی بــه رشــد 

ــد. ــم می کن ــوب را فراه ــادی مطل اقتص

ــا  ــه ب ــتند ک ــعه ای هس ــال توس ــورهای در ح ــامی کش ــکاری اس ــازمان هم ــورهای س کش

وجــود مشــکاتی ماننــد کمبــود نیــروی انســانی ماهــر، ســودمندنبودن تولیــد، برخوردارنبــودن 

ــای  ــدور کااله ــد و ص ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــای م ــتن تخصص ه ــن آور، نداش ــوالت ف از تح

ــی در تجــارت خارجــی  ــون نتوانســته اند ســهم چندان ــل، تاکن ــر در ســطح بین المل رقابت پذی

ــتر  ــوزش بیش ــا آم ــد ب ــورها می توان ــن کش ــی، در ای ــارت خارج ــعۀ تج ــند. توس ــته باش داش

ــروی کار ســبب  ــد. آمــوزش نی ــه تشــکیل و توســعۀ ســرمایۀ انســانی کمــک کن ــروی کار ب نی

ــتر  ــرمایه گذاری بیش ــود. س ــا می ش ــای آن ه ــا و قابلیت ه ــطح مهارت ه ــی و س ــعۀ توانای توس

بــر نیــروی انســانی موجــب افزایــش ســطح بهــره وری عوامــل تولیــد و تحــوالت تکنولوژیــک 

ــد  ــه رش ــیدن ب ــت و رس ــل رقاب ــارت بین المل ــطح تج ــوان در س ــن راه می ت ــت. از ای ــده اس ش

اقتصــادی باالتــری را فراهــم کــرد. یکــی دیگــر از دالیــل نبود رشــد اقتصــادی در کشــورهای در 

حــال توســعه ماننــد کشــورهای ســازمان همــکاری اســامی، نبــود ســرمایه های داخلــی بــرای 

ــران  ــی صاحب نظ ــت. برخ ــده اس ــان ش ــرمایه گذاری بی ــوب س ــطح مطل ــه س ــت یابی ب دس

ــت.  ــدنی اس ــکل حل ش ــن مش ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س

به طــوری کــه افــزون بــر انتقــال ســرمایه های مالــی بــه کشــورهای در حــال توســعه و جبــران 

شــکاف پس انــداز، چنانچــه شــرایط و زمینه هــای الزم ســرمایه گذاری در ایــن کشــورها 

فراهــم شــود، می تــوان بــا افزایــش فرصت هــای شــغلی، ارتقــای کیفیــت تولیــدات و افزایــش 

قــدرت رقابــت و تــوان صادراتــی کشــور میزبــان و همچنیــن امــکان انتقــال و توســعۀ فنــاوری 

ــد رشــد اقتصــادی کمــک کــرد. ــه تســهیل فراین ــی، ب و مهارت هــای مدیریت

ــادی  ــد اقتص ــر رش ــادی ب ــاب آوری اقتص ــر ت ــی اث ــش بررس ــن پژوه ــا در ای ــدف م ه

ــود  ــرح می ش ــش ها مط ــن پرس ــا ای ــت. در اینج ــامی اس ــکاری اس ــازمان هم ــورهای س کش

کــه مؤلفه هــای تــاب آوری اقتصــادی چیســت؟ تــاب آوری  اقتصــادی در کنــار متغیــر نیــروی 

انســانی و تشــکیل ســرمایه، چــه تأثیــری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای ســازمان همــکاری 

اســامی دارد؟ در ایــن مقالــه ابتــدا مقدمــه، پیشــینۀ پژوهــش، نوآوری هــای پژوهــش و مبانــی 

ــی آن  ــش و در پ ــدۀ پژوه ــدل انجام ش ــش و م ــپس روش پژوه ــم. س ــان می کنی ــری را بی نظ

ــل  ــا تجزیه وتحلی ــم. در انته ــح می دهی ــه شــده در پژوهــش را توضی ــه کارگرفت شــاخص های ب

ــم. ــان می کنی ــنهادها را بی ــش و پیش ــی پژوه ــۀ کل ــدل و نتیج ــج م نتای
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پیشینۀ پژوهش 

ابونــوری و الجــوردی )1395( در پژوهشــی اثــر شــاخص ترکیبــی تــاب آوری و آســیب پذیری 

ــال های 2000  ــک در س ــو اوپ ــورهای عض ــورد کش ــب در م ــای منتخ ــر متغیر ه ــادی ب اقتص

ــو و  ــدل بریگوگلی ــه م ــاس س ــه براس ــی و مقایس ــن بررس ــد. ای ــی کرده ان ــا 2013 را بررس ت

همــکاران ) 2008(، بورمــن و همــکاران )2013( و آنگیــون و باتیــس )2015( بــوده اســت. 

یافتــۀ پژوهــش آن هــا نشــان می دهــد باالتریــن میــزان خالــص تــاب آوری را کشــورهای قطــر، 

ــورهای  ــاب آوری را کش ــص ت ــاخص خال ــزان ش ــن می ــتان و کمتری ــت، و عربس ــارات، کوی ام

آنگــوال، عــراق، ونزوئــا، لیبــی و الجزایــر دارنــد و کشــورهای ایــران، نیجریــه و اکــوادر دارای 

شــاخص میانــه هســتند. تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ کشــورهای عضــو اوپــک بــا شــاخص 

ــا آســیب پذیری رابطــۀ معکــوس دارد. ــاب آوری اقتصــادی رابطــۀ مســتقیم و ب ت

محســنی زنــوزی و صادق ونــد )1396(، در مقالــه ای تأثیــر شــاخص های منتخــب اقتصــاد 

مقاومتــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران را بررســی کرده انــد و از مــدل تابــع تولیــد کاب داگاس 

ــد.  ــتفاده کرده ان ــده اس ــای توزیع ش ــا وقفه ه ــیونی ب ــود رگرس ــوی خ ــرآورد آن و الگ ــرای ب ب

یافتــۀ پژوهــش آن هــا نشــان می دهــد کــه شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی در بلندمــدت تأثیــر 

معنــادار و مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی دارد و در کوتاه مــدت نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. 

میرجلیلــی و بزرگــی )1397(، در مقالــه ای شــاخص ترکیبــی تــاب آوری اقتصــادی ایــران 

ــی بومــی بررســی و محاســبه  ــا اســتفاده از شــاخص ترکیب ــا 1394 را ب در ســال های 1384 ت

ــرخ ارز،  ــکاری، ن ــرخ بی ــورم، ن ــرخ ت ــای ن ــد از متغیر ه ــاخص ها عبارت ان ــن ش ــد. ای کرده ان

نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، ســهم نفــت در بودجــه، نســبت صــادرات 

غیــر نفتــی بــه واردات، نســبت واردات کاالی واســطه و اولیــه بــه کل واردات، نســبت بودجــۀ 

کل کشــور بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، اقتصــاد زیرزمینــی، نســبت شــاغان بــا تحصیــات 

عالــی بــه کل شــاغان دولــت، ضریــب جینــی، نــرخ باســوادی، تعــداد بیمه شــدگان اصلــی 

ــان  ــج نش ــران. نتای ــاد ای ــرایط اقتص ــا ش ــب ب ــادی متناس ــاب آوری اقتص ــی و ت ــن اجتماع تأمی

می دهــد شــاخص مقاومــت اقتصــاد ایــران بــا رونــد افزایشــی و بــا شــیب مایــم در حرکــت 

اســت. در ســال 1393 بیشــترین میــزان شــاخص و در ســال 1384 کمتریــن را داشــته اســت. 

ــا  ــد ناخالــص داخلــی اســت. به شــکلی کــه ب ــاب آوری و تولی ــن شــاخص ت رابطــۀ مثبــت بی

افزایــش تــاب آوری اقتصــادی، تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز افزایــش می یابــد.

فاضلــی و خداپرســت )1398(، در مقالــه ای آثــار پیچیدگــی صادراتــی کاال و آزادی 
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اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی منتخبــی از کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت را ارزیابــی کرده انــد. 

ــاس روش  ــا 2017 براس ــال های 1998 ت ــی کاال را در س ــی صادرات ــاخص پیچیدگ ــا ش آن ه

ــبب  ــه س ــد ب ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــبه کرده ان ــکاران  محاس ــمان و هم هاس

ســهم زیــاد نفــت در ســبد صادراتــی، پیچیدگــی صادراتــی کاالیــی بیشــتر کشــورهای منتخــب 

بــه نســبت پاییــن اســت. ایــن شــاخص بــا ضریــب 41 درصــد، اثــر مثبــت و معنــاداری بــر 

رشــد اقتصــادی کشــورها دارد. شــاخص آزادی اقتصــادی بیشــتر کشــور های منتخــب، نزدیــک 

میانگیــن جهانــی اســت و بــا ضریــب 6 درصــد اثــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی 

ــد. ــد می کن ــادرات را تأیی ــی ص ــش پیچیدگ ــتای افزای ــزی در راس ــن برنامه ری دارد. همچنی

اقتصــادی  تــاب آوری و آســیب پذیری  تأثیــر  طاهرپــور )1398(، مطالعــه ای تحــت 

روش از  اســتفاده  بــا  او  اســت.  داده  انجــام  نفتــی  کشــورهای  اقتصــادی  رشــد   بــر 

ــاب آوری اقتصــادی  ــر ت ــی اث ــرای 18 کشــور نفت ــرای ســال های 2005 و 2014 ب  جــی ام ام ب
ــج  ــت. نتای ــرده اس ــی ک ــور ها را بررس ــرانۀ کش ــد س ــر روی در آم ــادی ب ــیب پذیری اقتص و آس

مطالعــۀ او نشــان می دهــد تــاب آوری اثــر مثبــت و آســیب پذیری اثــر منفــی بــر درآمــد ســرانۀ 

ــش  ــرمایۀ بخ ــان س ــی جری ــکاران )2010( در پژوهش ــگ و هم ــت. چون ــته اس ــورها داش کش

ــال های 1988  ــعه یافته، در س ــورهای توس ــادی در کش ــد اقتص ــهام و رش ــازار س ــی، ب خصوص

ــان  ــش نش ــن پژوه ــۀ ای ــد. نتیج ــام داده ان ــی ام ام انج ــری از روش ج ــا بهره گی ــا 2002 را ب ت

ــه  ــی ک ــد دارد. در صورت ــر رش ــی ب ــر مثبت ــی اث ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــه س ــد ک می ده

ــورد  ــورهای م ــۀ کش ــد هم ــر رش ــی ب ــر منف ــو اث ــرمایه گذاری پرتفولی ــی و س ــی خارج بده

مطالعــه داشــته اســت. 

ــینۀ  ــن بیش ــم »کمتری ــتفاده از لگاریت ــا اس ــی ب ــکاران )2014(، در پژوهش ــس و هم باتی

مشــترک«، مجموعــه ای از متغیرهــای ســنجش تــاب آوری و آســیب پذیری اقتصــادی، 

ــاب آوری  ــا ت ــرده ت ــتفاده ک ــاده اس ــی س ــاخص ترکیب ــده و از روش ش ــایی ش ــان شناس تارج

ــان  ــش نش ــن پژوه ــۀ ای ــود. یافت ــرآورد ش ــنگاپور ب ــور س ــادی کش ــیب پذیری اقتص و آس

ــی از  ــن ناش ــت و ای ــوده اس ــاب آوری آن ب ــر از ت ــنگاپور کمت ــیب پذیری س ــه آس ــد ک می ده

حکمرانــی خــوب دولــت و مزیــت ادغــام در بازارهــای جهانــی بــوده اســت. آســیب پذیری 

ســنگاپور به دلیــل زیســت محیطی و ویژگی هــای جغرافیایــی و تغییــرات آب و هوایــی 

ــری از روش  ــا به کارگی ــی ب ــس )2015( در پژوهش ــون و باتی ــت. آنگی ــده اس ــه ش آن گفت

ــور  ــیب پذیری 95 کش ــاب آوری و آس ــص ت ــر، خال ــتفاده از 43 متغی ــی و اس ــاخص ترکیب ش
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را بــرای ســال های 2000 تــا  2009محاســبه کرده انــد. نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان 

ــعه یافته  ــر توس ــورهای کمت ــد و کش ــی دارن ــاب آوری باالی ــعه یافته ت ــورهای توس ــد کش می ده

ــد. ــی دارن ــیب پذیری باالی آس

ــاب آوری  ــر ت ــی ام ام، اث ــدل ج ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــان )2015(، در پژوهش ــن و اتم حس

ــزی  ــاد مال ــای اقتص ــی بخش ه ــی در برخ ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــر س ــادی را ب اقتص

ــرمایه گذاری  ــترش س ــه گس ــت ک ــن اس ــر ای ــش بیانگ ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــی کرده ان بررس

ــه  ــی ک ــن معن ــت. بدی ــادی اس ــاب آوری اقتص ــه ت ــته ب ــمگیری وابس ــور چش ــی به ط خصوص

ــتر  ــز بیش ــی نی ــرمایه گذاری خصوص ــد، س ــاب آور باش ــزی ت ــاد مال ــاختار اقتص ــه س هرچ

ــادی و  ــاط آزادی اقتص ــه ای ارتب ــکاران )2016(، در مطالع ــاندولویی و هم ــود. آس ــد ب خواه

ــا اســتفاده از شــاخص آزادی اقتصــادی هریتیــج در 40 کشــور اروپایــی  رشــد اقتصــادی را ب

ــش،  ــورد پژوه ــورهای م ــد در کش ــان می ده ــا نش ــش آن ه ــۀ پژوه ــد. یافت ــی کرده ان ارزیاب

ــز رشــد  ــی ســرانه و نی ــد ناخالــص داخل ــن شــاخص آزادی اقتصــادی و تولی ــت بی رابطــۀ مثب

ــود دارد. ــی وج ــص داخل ــد ناخال تولی

ــا  بریگوگلیــو )2016( در مطالعــه ای شــاخص آســیب پذیری و تــاب آوری اصــاح شــده ب

ــازار،  ــری ب ــورم، بدهــی عمومــی، حســاب جــاری متعــادل، انعطاف پذی ــد ت ــی مانن متغیرهای

ــوی  ــای الگ ــر مبن ــت محیطی را ب ــادی و زیس ــی، اقتص ــی سیاس ــی و حکمران ــاط مال احتی

ــورهای  ــش از کش ــن پژوه ــران در ای ــت. ای ــرده اس ــبه ک ــال 2009 محاس ــاخص ها در س ش

مقــاوم و آســیب پذیری پاییــن قــرار دارد. وکتــور و همــکاران  )2020( مطالعــۀ تجربــی بــرای 

ــط  ــتغالی توس ــود اش ــادی و خ ــد اقتص ــر رش ــر ب ــل مؤث ــت، عوام ــی تح ــورهای اروپای کش

جنســیت انجــام داده انــد. آن هــا اطاعــات آمــاری 31 کشــور اروپایــی، بــرای ســال های 2010 

ــا کمــک یــک مــدل  ــی و ب ــد. از روش حداقــل مربعــات معمول ــا 2019 جمــع آوری کرده ان ت

رگرســیون چندگانــه ضرایــب ثابــت اســتفاده کرده انــد. نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان می دهــد، 

ــی ســبب رشــد اقتصــادی  ــز کار آفرین ــۀ عمومــی، ســرمایه گذاری، ســرمایۀ انســانی و نی هزین

می شــود. بــا مــرور مطالعــات انجام شــده مشــخص شــد، پژوهشــی انجــام نشــده اســت کــه 

شــاخص ترکیبــی تــاب آوری در بیــن کشــورهای منتخــب ســازمان همــکاری اســامی را تعیین 

ــاب آوری اقتصــادی کشــورهای منتخــب اســامی و  ــی ت ــۀ شــاخص ترکیب ــن تهی ــد، بنابرای کن

ــده،   اصاح ش
ً
ــا ــات کام ــل مربع ــی حداق ــا روش پنل ــادی ب ــد اقتص ــر رش ــش ب ــر بلندمدت اث

نــوآوری ایــن  مقالــه اســت.
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مبانی نظری 

ــرای  ــیء ب ــک ش ــی ی ــت: توانای ــن معناس ــه ای ــت ب ــای لغ ــتر فرهنگ ه ــاب آوری در بیش واژۀ ت

بازیابــی ســاختار و شــکل اصلــی اش، بعــد از آنکــه تحــت تأثیــر شــوک های خارجــی تغیــر 

ــه پدیده هــای رفتــاری در علــوم مهندســی، محیــط  شــکل داده باشــد. اصطــاح تــاب آوری ب

ــا  ــترده ای از موقعیت ه ــۀ گس ــادی... در دامن ــوم اقتص ــوژی، عل ــی، فیزیول ــار آدم ــت، رفت زیس

ــی یــک اقتصــاد در نظــام  ــه می شــود ( Agaibi & Wilson, 2005:195-216 ). زمان گفت

اقتصــادی تــاب آور محســوب می شــود کــه حداقــل ســه توانایــی را داشــته باشــد: 1. توانایــی 

ــی  ــی؛ 2. توانای ــوک های بیرون ــار ش ــریع از آث ــی س ــم و بازیاب ــرای ترمی ــادی ب ــتم اقتص سیس

ــرای  ــاد ب ــک اقتص ــی ی ــی؛ 3. توانای ــای خارج ــر نیروی ه ــاوم در براب ــادی مق ــتم اقتص سیس

ــوک ها. ــروز ش ــری از ب جلوگی

ــه دو دســتۀ ملــی و منطقــه ای تقســیم می شــوند. شــاخص های  شــاخص های تــاب آوری ب

منطقــه ای بــرای اندازه گیــری میــزان تــاب آوری در یــک منطقــۀ خــاص، بــا توجــه بــه اطاعــات 

ــن راه اطاعــات ارزشــمندی  ــی مشــخص اســت کــه از ای ــۀ جغرافیای ــه یــک منطق ــوط ب مرب

ــار  ــهری در اختی ــه ای و ش ــطح منطق ــاب آوری در س ــنجش ت ــاد و س ــایی ابع ــارۀ شناس درب

ــی  ــوند. گروه ــیم می ش ــته تقس ــه دس ــه س ــی ب ــاخص های مل ــرد. ش ــرار می گی ــگران ق پژوهش

هــم بــه کمــک آمارهــای کان بــر روی تــاب آوری در حــوزۀ اقتصــاد متمرکــز شــدند کــه بــه 

ــا  ــه ب ــد ک ــری معتقدن ــروه دیگ ــرد. گ ــاره ک ــوان اش ــران می ت ــو و دیگ ــاخص های بریگوگلی ش

ــن دســته رویکــردی  ــی کــرد. ای ــوان کل نظــام را پیش بین ــک حــوزه نمی ت بررســی عملکــرد ی

ــوم،  ــروه س ــاخص های گ ــکا. ش ــی آمری ــس بین الملل ــاخص آژان ــد ش ــد: همانن ــد دارن نظام من

ــد  ــده اند مانن ــل ش ــون تعدی ــدند و اکن ــبه می ش ــر محاس ــه پیش ت ــتند ک ــاخص هایی هس ش

.  (Ghiasvand, 2014: 96)شــاخص رقابت پذیــری

تاب آوری و رشد اقتصادی

در مطالعــات مختلفــی کــه پژوهشــگران در مــورد تــاب آوری و رشــد اقتصــادی انجــام داده انــد 

از آن جملــه هیــل و همکارانــش در ســال 2011 بــه بررســی چــرا برخــی اقتصاد هــای منطقــه 

ــبت  ــان به نس ــدت زم ــد در م ــد می توانن ــر می پذیرن ــوک ها تأثی ــی از ش ــت منف ــه در جه ای ک

ــوک،  ــوع ش ــه وق ــی ک ــد، زمان ــتدالل می کنن ــکل 1 اس ــاس ش ــوند. براس ــی ش ــی بازیاب کوتاه

ــی کــه رکــود اقتصــادی ایجــاد  ــن معن ــه ای ــد ب ــری در مســیر رشــد اقتصــادی ایجــاد نکن تأثی
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ــه  ــا اینک ــت ی ــاوم اس ــوک ها مق ــه ش ــبت ب ــاد نس ــود اقتص ــه می ش ــاح گفت ــود، به اصط نش

اقتصــادی در جهــت منفــی از شــوک ها اثــر بپذیــرد و در مــدت زمــان کوتاهــی بــه رشــد قبلــی 

ــه ایــن حالــت می گوینــد اقتصــاد تــاب آور اســت و در غیــر ایــن صــورت  ــاز گــردد ب خــود ب

اقتصــاد تــاب آور نخواهــد بــود. در مطالعه شــان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کردنــد: اقتصــادی 

تــاب آور اســت کــه در طــول 4 ســال دوبــاره بــه مســیر پیشــین خــود بــاز گــردد.

ــم  ــور دائ ــد، به ط ــته باش ــی نداش ــاب آوری باالی ــۀ ت ــوری درج ــاد کش ــر اقتص ــن اگ بنابرای

ــد ســرانۀ  ــاه و در آم ــن ســبب گاهــش رف ــد و ای ــذب می کن ــدد خارجــی را ج شــوک های متع

ــوان شــرایط محیطــی کــه در آن عوامــل  ــاب آوری به عن ــی ت کشــورها می شــود. به طــور اجمال

ــد و  ــاوت تولی ــدۀ تف ــاخص توضیح دهن ــوان ش ــد، به عن ــادی می کنن ــت اقتص ــادی فعالی اقتص

رشــد اقتصــادی کشــور ها بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. در محیطــی کــه تــاب آوری پایینــی 

ــای  ــرایط ظرفیت ه ــن ش ــرد. در ای ــرار می گی ــوک ها ق ــر ش ــت تأثی ــته تح ــاد پیوس دارد، اقتص

ــن وضعیــت موجــود، اقتصاد هــا درآمــد  ــا ای ــد و ســرمایه گذاری ظاهــر نخواهــد شــد. ب تولی

ســرانۀ کمتــری خواهنــد داشــت.

source: Hill et al, 2011: 193-274  شکل 1: واکنش اقتصاد ها در مقابل وقوع شوک ها

ــن  ــۀ بی ــد و رابط ــام داده ان ــال 2006 انج ــگران در س ــی پژوهش ــه برخ ــی ک پژوهش های

شــاخص تــاب آوری را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورها بررســی کرده انــد، مبنــی بــر اینکــه 

عملکــرد کشــورها بســتگی بــه آســیب پذیری ذاتــی و تــاب آوری آن هــا دارد. بــر ایــن اســاس، 

ــور های  ــرا کش ــر دارد. زی ــرانه تأثی ــی س ــر جی دی پ ــادی ب ــدار زی ــاب آوری مق ــاخص ت ش
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ــد.  ــی را دارن ــاب آوری باالی ــه ت ــورهایی هســتند ک ــاال، کش ــرانۀ ب ــی س ــر جی دی پ دارای مقادی

پــس بــا توجــه بــه وجــود رابطــۀ مســتقیم و مثبــت میــان شــاخص تــاب آوری و میــزان تولیــد 

ــداوم  ــد م ــا رش ــود ت ــت ش ــادی تقوی ــاب آوری اقتص ــت ت ــرانه، الزم اس ــی س ــص داخل ناخال

.)Brigoglio et al, 2006: 265-287( ــد ــت آی ــادی به دس ــد اقتص تولی

بریگوگلیــو و پیکینینــو1 )2011(، پژوهشــی در مــورد »رشــد و تــاب آوری در آســیای شــرقی 

ــی  ــه معن ــه ب ــاخص GWR ک ــک از ش ــا کم ــد و ب ــام داده ان ــی 2009« انج ــود جهان ــر رک و اث

همراهــی رشــد اقتصــادی و تــاب آوری اســت بــرای بررســی اینکــه چــرا کشــورهای شــرق آســیا 

ــبه  ــد، محاس ــکا تأثیرگرفته ان ــا و آمری ــر از اروپ ــال 2009 کمت ــی س ــادی جهان ــود اقتص از رک

ــاد  ــات اقتص ــازار، ثب ــری ب ــش، انعطاف پذی ــن پژوه ــده در ای ــای استفاده ش ــد. مؤلفه ه کرده ان

ــد  ــی مانن ــاخص های اصل ــد از زیرش ــای رش ــه پایه ه ــت ک ــوده اس ــد ب ــای رش کان و پایه ه

ذخایــر )ســرمایه گذاری( ملــی و ســامت نهادهــا )مدیریــت مناســب( تشــکیل می شــوند. بــا 

توجــه بــه اینکــه کشــورهای شــرق آســیا نســبت بــه اروپــا و آمریــکا از امتیــاز باالیــی در شــاخص 

ــاد  ــای اقتص ــات در مؤلفه ه ــه ثب ــد در نتیج ــوردار بودن ــده، برخ ــاب آوری محاسبه ش ــد و ت رش

ــوک های  ــل ش ــورها در مقاب ــت کش ــش مقاوم ــب افزای ــر، موج ــای انعطاف پذی کان و بازار ه

خارجــی می شــود. همچنیــن ایــن توانایــی به وســیلۀ نــرخ بــاالی ذخایــر و ســرمایه گذاری های 

ــد.  ــم می کن ــادی را فراه ــد اقتص ــۀ رش ــب، زمین ــای مناس ــراه نهاد ه ــه هم ــی ب مل

مطالعــات دیگــری کــه ســرا و ساکســینا در ســال 2008 انجــام داده انــد، بیانگــر ایــن اســت 

ــار  ــتند، دچ ــد هس ــدت بهره من ــری در بلندم ــد پایین ت ــای رش ــه از نرخ ه ــی ک ــه اقتصادهای ک

ــق  ــه در مناط ــی ک ــای متفاوت ــه واکنش ه ــه ب ــا توج ــوند. ب ــدید می ش ــی و ش ــوک های پیاپ ش

ــه ای  ــاد دارد، منطق ــاب آوری آن اقتص ــۀ ت ــه درج ــتگی ب ــد، بس ــان رخ می ده ــف جه مختل

کــه تــاب آوری کمتــری دارد، ضربــۀ شــدیدتری از بحــران را تجربــه می کنــد و اگــر بــه مســیر 

رشــد پیــش از شــوک برنگــردد و بــه ســطح رشــد پایین تــری منتقــل شــود و ســرانجام ســطح 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــادی، کاه ــد اقتص ــتغال و رش ــول، اش محص

ثبات اقتصادکالن و رشد اقتصادی

ــج  ــه نتای ــت ک ــرار گرف ــورها ق ــه کش ــورد توج ــی م ــادی زمان ــات اقتص ــت ثب ــش و اهمی نق

ــه  ــورد توج ــز م ــر نی ــه پیش ت ــی ک ــد. در حال ــر ش ــال 1991 منتش ــی س ــک جهان ــزارش بان گ

1. Briguglio & Piccinino
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اقتصاددانــان بــوده اســت، امــا چرخشــگاه آن از زمــان انتشــار گــزارش بانــک جهانــی اســت. 

ــا  ــد و در آن ه ــادی برخوردار ان ــات اقتص ــه از ثب ــورهایی ک ــی داد کش ــان م ــزارش نش ــج گ نتای

ــه  ــبت ب ــری نس ــرد بهت ــت، عملک ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــت های دول ــب سیاس ــرای مناس اج

ــه  ــد ک ــی می دان ــادی را وضعیت ــات اقتص ــر )1993( ثب ــته اند. فیش ــات داش ــورهای بی ثب کش

ــرخ واقعــی  ــر باشــد؛ 2. ن ــن و پیش بینی پذی ــورم پایی ــرخ ت ــن شــرایط را داشــته باشــد: 1. ن ای

ــدار باشــد و  ــی بی نوســان و پای ــرای ســرمایه گذاری مناســب باشــد؛ 3. سیاســت مال بهــره، ب

بودجــۀ دولــت نیــز بــه خوبــی مدیریــت شــود و بــه اصطــاح دیگــر نســبت کســری بودجــه 

بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح قابــل قبولــی قــرار داشــته باشــد )فزاینــده نباشــد(. بــرای 

تأمیــن بدهی هــا از اعتبــارات سیســتم بانکــی در ســطح حداقــل اســتفاده شــود؛ 4. نــرخ ارز، 

نزدیــک بــه مقــدار تعادلــی آن تعییــن شــود.

ثبــات اقتصــاد کان، موجــب افزایــش پس انــداز ملــی و ســرمایۀ خصوصــی شــده و بــا تقویــت 

ــوان از آن  ــب، می ت ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــود می یاب ــا بهب ــراز پرداخت ه ــادرات، ت ــری ص رقابت پذی

به عنــوان مبنــای اساســی رشــد و پایــدار اقتصــادی نــام بــرد. مســبب رشــد پایــدار اقتصــادی نیــز، 

کارکــرد آزاد و رقابتــی قیمت هــا و فراهم کــردن محیــط امــن اقتصــادی بــرای تشــویق ســرمایه گذاری 

بخــش خصوصــی اســت و موفقیــت هرگونــه برنامــۀ آزادســازی و اصاحــات مالی و سیاســت های 

.(Mousavi Jahromi et al., 14:2018( تعدیــل، موجــب ثبــات اقتصــاد کان اســت

حکمرانی خوب و رشد اقتصادی

ــۀ  ــت. نظری ــول اس ــا و اص ــا، هنجاره ــه ای از ارزش ه ــد مجموع ــوب نیازمن ــی خ حکمران

ــع  ــعه یافته و مجام ــورهای توس ــوی کش ــه از س ــت ک ــدی اس ــکار جدی ــوب راه ــی خ حکمران

ــوان  ــت و به عن ــده اس ــه ش ــعه، ارائ ــین توس ــای پیش ــدی روش ه ــد از ناکارآم ــی بع بین الملل

عاملــی مهــم در توســعۀ اقتصــادی و به عنــوان عاملــی مهــم در تــاب آوری مطــرح اســت. در 

ایــن طــرح دولــت بایــد زمینــۀ امنیــت، ثبــات، کاهــش نقــش تصدیگــری و اثربخشــی را فراهم 

ــی  ــارکت، اثربخش ــی، مش ــد دموکراس ــی مانن ــا مؤلفه های ــت ب ــد، دول ــف جدی ــد. در تعری کن

 Goede and Neuwirth, 2014:( حاکمیــت قانــون و کنتــرل فســاد شــناخته می شــود

545(. تعریــف حکمرانــی خــوب براســاس برنامــۀ عمــران و ســازمان ملــل عبــارت اســت از 
مدیریــت عمومــی براســاس حاکمیــت قانــون، دســتگاه قضایــی کارآمــد و عادالنــه و مشــارکت 

اکثریــت مــردم در فراینــد حکومــت داری، بــه هــر انــداره ایــن ویژگی هــا در یــک کشــور بیشــتر 
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ــر اســاس  ــی ب ــی خــوب را بانــک جهان ــر اســت. حکمران ــی در آن کشــور بهت باشــد حکمران

ــات سیاســی؛ 3.  ــد: 1. حــق اظهارنظــر و پاســخ گویی؛ 2. ثب شــش شــاخص تعریــف می کن

کارایــی و اثربخشــی دولــت؛ 4. کیفیــت قانــون و مقــررات؛ 5. حاکمیــت قانــون؛ 6. کنتــرل 

.)Maleki Hassanvand et al., 2018: 8-7( فســاد

حقوق مالکیت در رشد اقتصاد 

حقــوق مالکیــت تضمین شــده از کانال هــای مختلفــی در اقتصــاد تأثیــر می گــذارد. در 

پاســخ ایــن پرســش کــه آیــا حقــوق مالکیــت در اقتصــاد اثــر دارد؟ نظــرات گوناگونــی بیــان 

ــوق  ــذاری حق ــی تأثیرگ ــی چگونگ ــۀ اصل ــار جنب ــک )2010( چه ــلی و گات ــت. بس ــده اس ش

ــت،  ــلب مالکی ــر س ــن خط ــد: اولی ــی کرده ان ــادی را بررس ــای اقتص ــر فعالیت ه ــت ب مالکی

حقــوق مالکیــت تضمیــن نشــده اســت. حقــوق مالکیــت نامطمئــن منجــر می شــود تــا افــراد 

ــه،  ــد؛ دوم اینک ــره بمانن ــاد آن بی به ــند و از مف ــته باش ــرمایه گذاری نداش ــرای س ــزه ای ب انگی

حقــوق مالکیــت نامطمئــن، موجــب ایجــاد هزینه هایــی می شــود کــه افــراد بــه اجبــار بــرای 

حفــظ و نگهــداری امــوال خــود متقبل شــده و ایــن از دیــدگاه اقتصــادی، هزینه هــای غیرمولــد 

هســتند؛ ســومین جنبــۀ شکســت، کســب ســود از راه مبادلــه اســت. در یــک اقتصــاد مولــد، 

ــه  ــد هســتند. ب ــا دیگــران بیشــتر مول ــد کــه در مقایســه ب ــرادی اســتفاده می کنن دارایی هــا را اف

ایــن ترتیــب، بهبــود حقــوق مالکیــت جابه جایــی دارایی هــا را به عنــوان عوامــل تولیــد، بــرای 

نمونــه به وســیلۀ اجــاره، آســان می کنــد؛ چهارمیــن جنبــه، اســتفاده از حقــوق مالکیــت بــرای 

ــای  ــواع مبادله ه ــت از ان ــرای حمای ــن ب ــادی نوی ــای اقتص ــت. بازار ه ــت از مبادله هاس حمای

بــازار مالــی بــر وثیقــه تیکــه می کننــد. بنابرایــن بهبــود حقــوق مالکیــت، ایــن امــکان را فراهــم 

.)Hosseini et al., 2013: 170-172( ــد ــش ده ــد را افزای ــا تولی ــد ت می کن

آزادی تجاری و رشد اقتصادی

آزادســازی تجــاری کــه بــا کاهــش تعرفه هــا و دیگــر موانــع تجــاری ایجــاد می شــود، 

مهم تریــن نیــروی محــرک در جهــت جهانی شــدن اســت. آزادســازی تجــاری موجــب 

افزایــش حجــم مبــادالت کاال و خدمــات، افزایــش جریــان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

ــر  ــن نظ ــود، از ای ــد می ش ــدن تولی ــاوری و جهانی ش ــریع فن ــال س ــبب انتق ــل و س و بین المل

آزادســازی تجارتــی و ارتبــاط آن بــا رشــد اقتصــادی از موضوعــات پیچیــده، به ویــژه در انتخاب 
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راهبردهــای توســعه در کشورهاســت. نــرخ رشــد اقتصــاد به وســیلۀ بازبــودن اقتصاد، دسترســی 

بــه بازارهــای خارجــی و تکنولــوژی منابــع را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. سیاســت گذاران بــر 

ــه رشــد ســریع اقتصــاد می انجامــد. ــودن تجــارت ب ــد کــه بازب ــن باورن ای

روش پژوهش

ــورهای  ــادی کش ــد اقتص ــر رش ــادی ب ــاب آوری اقتص ــر ت ــی اث ــش بررس ــن پژوه ــدف از ای ه

ــی  ــری زمان ــای س ــدف داده ه ــن ه ــرای ای ــت. ب ــامی اس ــکاری اس ــازمان هم ــب س منتخ

ســال های 2000 تــا 2018 و 14 کشــور منتخــب عضــو ســازمان همــکاری اســامی، 

ــتان،  ــه، پاکس ــر، نیجری ــی، نیج ــران، اردن، مال ــزی، ای ــن، اندون ــاد، گاب ــرون، چ ــی، کام آلبان

ســنگال، یوگنــدا را بررســی کرده ایــم. ایــن داده هــا را از بانــک جهانــی جمــع آوری کرده ایــم. 

از ســه متغیــر  ناخالــص داخلــی به عنــوان متغیــر وابســته و  ایــن پژوهــش تولیــد  در 

ــول  ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب ــاب آوری )RISILIENCE( ک ــر ت ــی از آن متغی ــه یک ــتقل، ک مس

ــاخص  ــوق مالکیت،ش ــامل )حق ــه ش ــت ک ــده اس ــب ش ــاخص ترکی ــس 9 ش ــب موری ترکی

ــرمایه  ــاخص آزادی س ــاخص آزادی تجارت،ش ــامت مالی،ش ــاخص س ــی دولت،ش اثربخش

گذاری،شــاخص نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلی،شــاخص نســبت کســری 

تجــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلی،شــاخص فاکــت، شــاخص ســرمایه گــذاری خارجــی  

( مــی باشــند. مــدل موریــس یکــی از روش هــای مؤثــر در زمینــه ترکیــب منطقــی شــاخص 

 .)Hosseinzadeh-Dalir, 2001: 153( ــت ــی اس ــی نواح ــعه یافتگ ــنجش توس ــای س ه

ــرد  ــه کارب ــت ک ــزی اس ــای برنامه ری ــن روش ه ــن و کاربردی تری ــی از جدیدتری ــن یک همچنی

ــی دارد.  مختلف

در ایــن مــدل شــاخص نامــوزون موریــس بــا فرمــول  محاســبه 

متغیــر 
 
Xij ،ام j ام هــا در کشــور i شــاخص نامــوزون بــرای متغیــر

 
Yij می شــود در ایــن فرمــول

حداکثــر مقــدار 
 
Ximax ام در بیــن کشــورها و i ــر حداقــل مقــدار متغی

 
Ximin ،ام j ام در کشــور i

ــن  ــن روش ای ــم در ای ــۀ مه ــت )Rezvani, 2004: 153(. نکت ــن کشورهاس ــر i ام در بی متغی

 Badri et( ــند ــت باش ــم جه ــا ه ــو ی ــد هم س ــده بای ــاخص های به کارگرفته ش ــه ش ــت ک اس

ــو و  ــاخص ها هم س ــر ش ــا دیگ ــاخص ها ب ــدادی از ش ــا تع ــک ی ــه ی al, 2006: 21(. چنانچ
ــول  ــده و از فرم ــاخص محاسبه ش ــوس ش ــا از معک ــوکردن آن ه ــرای هم س ــند، ب ــت نباش هم جه

ــبه  ــول  محاس ــاخص از فرم ــی ش ــب نهای ــپس ضری ــود. س ــتفاده می ش ــوق اس ف
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ــی  ــن فرمــول، n تعــداد شــاخص های مــورد مطالعــه و .D.I شــاخص اصل می شــود کــه در ای

اســت. ضریــب شــاخص موریــس بیــن صفــر تــا 100 نوســان دارد کــه هرچــه بــه 100 نزدیک تر 

ــی و  ــر مســتقل دوم ــت )Rezvani, 2004: 154(. متغی ــتر اس ــاب آوری بیش ــطح ت ــد، س باش

ــده  ــه ش ــره گرفت ــص به ــت ناخال ــرمایۀ ثاب ــکیل س ــال و تش ــروی کار فع ــب، نی ــه ترتی ــومی ب س

ــنجی  ــادی  از روش اقتصادس ــد اقتص ــر رش ــاب آوری ب ــر ت ــل اث ــرای تجزیه وتحلی ــت. ب اس

ــه  ــدا ب ــم. ابت ــتفاده کرده ای ــده( اس  اصاح ش
ً
ــا ــات کام ــل مربع ــی  )روش حداق ــای پانل داده ه

ــه ایــن لحــاظ از آزمــون ریشــۀ واحــد  ویژگــی یکپارچگــی ســری زمانــی پرداختــه شــده کــه ب

داده هــای پانلــی و بــرای وجــود رابطــۀ بلندمــدت اقتصــادی از تحلیــل هــم جمعی اســتفاده شــده 

اســت. در مرحلــۀ نهایــی بــا وجــود هــم جمعــی از روش حداقــل مربعــات اصاح شــده بــرای 

ــات،  ــرای تخمیــن مــدل: آزمــون فرضی ــه و ب ــرار گرفت تخمیــن ضرایــب مــدل مــورد اســتفاده ق

تحلیل هــای اقتصــاد ســنجی از نــرم افــزار اقتصــاد ســنجی Eviews10 اســتفاده شــده اســت.

تبیین مدل استفاده شده در پژوهش

در ایــن پژوهــش تابــع تولیــد کاب داگاس بــاری تحلیــل اثرنیــروی کار، تشــکیل ســرمایۀ ثابــت 

ناخالــص و عامــل مــورد پژوهــش )شــاخص های منتخــب تــاب آوری( کار گرفته شــده اســت.

Yt= ALt
αkt

βFt
y  )1(

ــروی کار،  ــی، L  نی ــص داخل ــد ناخال ــم  Yt تولی ــوق می بینی ــدل ف ــه در م ــوری ک همان ط

ــاب آوری کــه 9 شــاخص دارد  ــی ت  Kتشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص  و F شــاخص ترکیب
ــا  ــوژی ی ــرون زای تکنول ــل ب ــت. A عام ــده اس ــب ش ــس، ترکی ــول موری ــتفاده از فرم ــا اس و ب

دانــش فنــی و α،β ،y بــه ترتیــب ســهم تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص، ســهم نیــروی کار و 

ســهم ســرمایۀ فرهنگــی در مســیر تولیــد در دورۀ t هســتند. بــرای خطی کــردن رابطــۀ فــوق از 

ــن اســت:  ــم کــه چنی ــم می گیری دوطــرف لگاریت

LnYt= αLnLt+ βLnKt+ yLnFt  )2(

با توجه به رابطه دو نشان داده شد،  F شاخص ترکیبی تاب آوری، چند زیر شاخه  دارد:
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ــی،  ــامت مال ــاخص س ــت، ش ــی دول ــاخص اثربخش ــت، ش ــوق مالکی ــاخص حق ش

ــه  ــری بودج ــبت کس ــاخص نس ــرمایه گذاری، ش ــاخص آزادی س ــارت، ش ــاخص آزادی تج ش

بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، شــاخص نســبت کســری تجــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، 

ــی. ــرمایه گذاری خارج ــاخص س ــت، ش ــاخص فاک ش

ــا  ــرد ی ــک ف ــه توســط ی ــت ک ــی اس ــیء ملمــوس و غیرملموس ــت: هــر ش ــوق مالکی حق

ــاره،  ــرف، اج ــک حــق مص ــی، مال ــت دارای ــه ماهی ــر ب ــود نظ ــک می ش ــراد تمل ــی از اف گروه

ــت از  ــمندان، حمای ــر دانش ــی را دارد. به نظ ــردن، دارای ــا خراب ک ــه ی ــال، مبادل ــروش، انتق ف

حقــوق مالکیــت، عاملــی اســت کــه به صــورت »یــک فراینــد تلویحــی کــه در پیچیدگی هــای 

ــود  ــه می ش ــعه یافت ــورهای توس ــد در کش ــب رش ــده« موج ــان ش ــمی پنه ــت رس ــام مالکی نظ

)Hosseini et al, 184:2013(. داده هــای ایــن شــاخص از بانــک جهانــی گرفته شــده اســت.

ــی  ــرای طراح ــردان ب ــتر دولت م ــدرت بیش ــت و ق ــار، ظرفی ــت: اعتب ــی دول ــر بخش اث

ــا  ــت ب ــد. دول ــخ ده ــوک ها پاس ــه ش ــریع تر ب ــر و س ــاد، بهت ــود اقتص ــبب می ش ــت س سیاس

سیاســت گذاری، موجــب تحــرِک بخــش خصوصــی می شــود. در نتیجــه، تــاب آوری بیشــتری 

ــت. ــده اس ــتخراج ش ــی اس ــک جهان ــاخص از بان ــن ش ــد. دادۀ ای ــاد می کن را ایج

ســامت مالــی: بــه هرانــدازه کــه مدیریــت درســت در اســتفادۀ امکانــات توســط دولت هــا 

صــورت بگیــرد، آنــگاه در صــورت بــروز مشــکل و بحــران، سیاســت های تــاب آوری 

اقتصــادی بــه خوبــی عمــل کــرده اســت و ســبب می شــود تــا ایــن خطــر و بحــران بــه درســتی 

دفــع شــود و در صورتــی کــه فســاد اداری و اســتفاده نادرســت از پــول و مــال تخصیــص یافتــه، 

ــه اقتصــاد یــک کشــور صدمــه  ــد ب ــه راحتــی می توان ــی ب بیشــتر باشــد، شــوک و خطــر بیرون

ــک  ــن شــاخص از بان ــن شــاخص شــود. داده هــای  ای ــد و ســبب نابســامانی از طــرف ای بزن

جهانــی اســتخراج شــده اســت.

ــه  ــش یافت ــا کاه ــاری دولت ه ــای تج ــی محدودیت ه ــارت یعن ــارت: آزادی تج آزادی تج

و کشــورها بــا حداقــل موانــع و تعرفــه تجــارت کننــد. آمــار ایــن شــاخص از ســایت اقتصــاد 

کشــور گرفتــه شــده اســت.

ــت.  ــادی اس ــد اقتص ــی رش ــل اصل ــی از عوام ــرمایه گذاری یک ــرمایه گذاری: س آزادی س

ســرمایه گذای در کشــوری کــه در آن بــا حداقــل محدودیت هــای قانونــی امکان پذیــر 

ــل  ــای بین المل ــرمایه ها در عرصه ه ــروج س ــی ورود و خ ــچ محدودیت ــدون هی ــس ب ــد. پ باش

ــن  ــرای ای ــبی ب ــاز مناس ــد امتی ــن راه می توان ــود و از ای ــد ب ــر خواه ــانی امکان پذی ــه آس و ب
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شــاخص بــه خــود اختصــاص دهــد. و رابطــۀ ایــن شــاخص بــا تــاب آوری اقتصــادی رابطــۀ 

ــد در  ــر باش ــرمایه گذاری بهت ــدار آزادی س ــدازه مق ــر ان ــه ه ــه ب ــت ک ــاداری اس ــت و معن مثب

ــت  ــت های درس ــتن سیاس ــود. داش ــد ب ــر خواه ــادی مفیدت ــاب آوری اقتص ــت ت ــود وضعی بهب

ــی و  ــوک های خارج ــروز ش ــان ب ــا در زم ــه تنه ــور ن ــک کش ــرمایه گذاری در ی ــودن س و آزادب

ــع  ــتر مواق ــد در بیش ــه می توان ــود، بلک ــاب آوری می ش ــردن ت ــود عمل ک ــبب بهب ــرات س مخاط

ــد.  ــز حفــظ کن ــق اقتصــادی را نی ــد صعــودی و افزایشــی رون رون

نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی: یکــی از معیار هــای نشــان دهندۀ 

تــاب آوری اقتصــادی، بودجــۀ دولــت اســت و از ابزارهــای مهــم دولــت بــه حســاب می آیــد 

کــه در مقابــل شــوک ها مقــاوم باشــد. چنانچــه دولتــی کســری بودجــۀ پاییــن و در وضعیــت 

ــارج  ــی و مخ ــت های مالیات ــتفاده از سیاس ــا اس ــد ب ــد، می توان ــوب باش ــِی مطل ــامت مال س

دولتــی، اثــر منفــی شــوک ها را کاهــش دهــد. آمــار ایــن شــاخص از بانــك جهانــی دریافــت 

شــده اســت. 

ــه هــر انــدازه  ــه تولیــد ناخالــص داخلــی: در یــک کشــور ب نســبت کســری تجارتــی ب

کــه کســری تجــارت بیشــتر باشــد بــه همــان انــدازه احتمــال صدمــات ناشــی از شــوک های 

خارجــی و خطــرات در اقتصــاد کشــور بیشــتر خواهــد شــد. کســری تجــاری در یــک کشــور 

ــدازه کــه صــادرات یــک کشــور از  ــه هــر ان نشــان دهندۀ ضعــف اقتصــاد آن کشــور اســت. ب

ــه  ــس ب ــت و برعک ــتر اس ــش بیش ــزان تاب آوری ــدازه می ــان ان ــه هم ــد ب ــتر باش ــش بیش واردات

ــدازه  ــان ان ــه هم ــد ب ــتر باش ــادرات آن بیش ــور از ص ــک کش ــزان واردات ی ــه می ــدازه ک ــر ان ه

میــزان تــاب آوری اقتصــادی کشــور پاییــن اســت و بــه راحتــی دچــار هرگونــه صدمــه از طــرف 

شــوک های خارجــی و خطرهــای بیرونــی می شــود. دادۀ شــاخص از بانــك جهانــی اســتخراج 

شــده اســت.

شــاخص فاکــت: یکــی از معیار هــای تــاب آوری تــورم و بیــکاری اســت. اگــر کشــوری 

ــی  ــت پایین ــی، مقاوم ــوک های بیرون ــِل ش ــد، در مقاب ــته باش ــی داش ــکاری باالی ــورم و بی ت

خواهــد داشــت و اگــر در کشــوری، تــورم و بیــکاری در ســطح مطلــوب باشــد بــدون تحمــل 

ــوان  ــر می ت ــع دو متغی ــن از جم ــد. بنابرای ــاوم باش ــد مق ــنگین می توان ــی س ــای رفاه هزینه ه

شــاخص فاکــت را حســاب کــرد. آمــار ایــن شــاخص از بانــك جهانــی گرفتــه شــده اســت.

ســرمایه گذاری خارجــی: میــان رشــد اقتصــادی و ســرمایه گذاری خارجــی ادبیــات 

غنــی وجــود دارد کــه هــر یــک از منظــری متفــاوت، وجــود ایــن رابطــه را بیــان و تأثیــر ایــن دو 
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ــرون زا در مــدل  ــروی کار ب ــاوری و نی ــر یکدیگــر بررســی کــرده اســت. پیشــرفت فن ــر را ب متغی

رشــد نوکاســیکی در نظــر گرفتــه شــده اســت. معتقــد  هســتند کــه اف دی آی1 می توانــد منجــر 

بــه رشــد اقتصــادی کشــور میزبــان تنهــا در کوتاه مــدت و از راه ســرمایۀ فیزیکــی شــود، امــا در 

بلندمــدت تأثیــر چندانــی نخواهــد داشــت. تنهــا بــا رشــد نیــروی کار و فنــاوری، نظــر بــه عقیــدۀ 

ــد  ــای رش ــو، نظریه ه ــه این س ــال 1980 ب ــد. از س ــدت رخ می ده ــد بلندم ــیک ها رش نوکاس

درون زا مطــرح شــد کــه در مــدل رشــد درون زا فــرض بــر ایــن اســت کــه اف دی آی نســبت بــه 

ــر کانال هــای دیگــری  ــد ب ــن مدل هــا تأکی ــی بیشــتری دارد. در ای ــی کارای ســرمایه گذاری داخل

چــون آر انــد دی، 2ســرمایۀ انســانی، نــرخ ارز، عوامــل بیرونــی اســت کــه اف دی آی به وســیلۀ آن 

ســبب رشــد اقتصــای بلندمــدت می شــود )Lucas, 1988: 17(. دادۀ ایــن شــاخص از بانــك 

جهانــی گرفتــه شــده اســت.

نیــروی کار: افزایــش کیفیــت نیــروی کار می توانــد ســبب افزایــش بهــره وری در نیــروی کار 

ــا آمــوزش،  ــر باشــد. ب ــده مؤث ــازدۀ اقتصــادی در آین ــر ســرمایه گذاری و ب ــن راه ب شــود و از ای

ــد توســعۀ اقتصــادی  ــد کــه نقــش مهمــی در فراین ــه وجــود می آی انباشــت ســرمایۀ انســانی ب

دارد )Emadzadeh et al, 2009: 4(. داده هــای مربــوط بــه ایــن شــاخص از بانــک جهانــی 

گرفتــه شــده اســت.

تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالص: یکــی از متغیرهــای مهــم در اقتصاد کان، تشــکیل ســرمایۀ 

ــا توجــه بــه راهنمــای نظــام  ثابــت ناخالــص اســت. تعریــف تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص ب

حســاب های ملــی )2008( چنیــن اســت: »تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــا اســتفاده ارزش 

کل تحصیــل منهــای واگــذاری دارایی هــای ثابــت یــک تولیدکننــده در دورۀ حســابداری بــه عــاوۀ 

ــد  ــده می افزای ــد نش ــای تولی ــه ارزش دارایی ه ــه ب ــی ک ــده در خدمات ــارج مشخص ش ــی مخ بعض

اندازه گیــری می شــود.« شــاخص تشــکیل ســرمایه، درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بیان کننــدۀ 

ایــن مطلــب اســت کــه ســهم ســرمایه گذاری در کل تولیــد ناخالــص داخلــی بــه چــه میــزان اســت. 

ایــن شــاخص عامــل مهمــی در فراینــد توســعۀ پایــدار در کشــورهای در حال توســعه اســت. داده های 

ایــن شــاخص ها بیــن ســال های مربوطــه از بانــک جهانــی گرفتــه شــده اســت.  

یافته های پژوهش

ــن،  ــاد، گاب ــرون، چ ــی، کام ــوِر آلبان ــط 14 کش ــکاری فق ــازمان هم ــور س ــن 57 کش از بی

1. Foreign Direct Investment (FDI)
2. Research and Development



130

ــدا  ــنگال و یوگن ــتان، س ــه، پاکس ــر، نیجری ــی، نیج ــتان، مال ــران، اردن، قرقزس ــزی، ای اندون

داده هــای ســال های 2000 تــا 2018 را داشــته  اند. بــه همیــن دلیــل، ایــن کشــورها را بررســی 

ــاخص  ــر ش ــال اخی ــه س ــاری س ــای آم ــودار داده ه ــط نم ــت، فق ــل محدودی ــم. به دلی کردی

ــم. ــامی را آورده ای ــکاری اس ــازمان هم ــب س ــورهای منتخ ــرای کش ــاب آوری ب ــی ت ترکیب

Source: Author نمودار 2: شاخص ترکیبی تاب آوری

بررسی مانایی متغیر ها 

بــرای بــرآورد مــدل، ابتــدا الزم اســت داده هــا از لحــاظ مانایــی بررســی شــوند، زیــرا 

تجزیه وتحلیــل رگرســیون براســاس فرض هایــی بنــا شــده اســت کــه یکــی از ایــن فرض هــای 

مهــم، مانایــی متغیرهــا اســت. بــرای اطمینــان از ایســتابودن متغیرهــا از آزمــون ریشــۀ واحــد 

ــم.  ــتفاده کرده ای ــو1 )2002( اس ــن و چ ــن، لی ــِی لوی ــای تابلوی داده ه

فــرض صفــر بیانگــر نامانایــی متغیرهــا و وجــود ریشــۀ واحــد اســت. در صــورت رد فــرض 

صفــر، داللــت بــر مانایــی و پذیــرش نداشــتن ریشــۀ واحــد بــرای متغیر هــا اســت. در آزمــون 

ــن صــورت H0 تأییدشــده و داده هــا  ــد در ای ــد باش ــر از 5 درص ــی اگــر احتمــال  بزرگ ت مانای

ــد  ــر از 5 درص ــال کوچک ت ــطح احتم ــه س ــی ک ــت. در صورت ــیون کاذب( اس ــا )رگرس نامان

ــت.  ــوب اس ــیون مطل ــده و رگرس ــد H1 تأیید ش باش

H0 :متغیر نامانا ست

H1 :متغیر مانا است

1. Levin, Lin & Chu
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جدول 1: آزمون مانایی لوین، لین و چو

متغیر
نتایج آزمونسطح

StatisticPropمانا

LGDP-1.832810.0334مانا

LLABOR-1.677010.0468مانا

LFIXEDCAPITAL-5.752700.0000مانا

LRISILIENCE-2.631310.0043مانا

Source: Author

ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــه متغیره ــد ک ــان می ده ــج نش ــدول 1 نتای ــه ج ــه ب ــا توج ب

ــا ســطح اطمینــان 95 درصــد،  نیــروی کار، تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و تــاب آوری ب

احتمــال خطاهــا کمتــر از 5 درصــد بــوده اســت، بنابرایــن H1 تأییــده شــده اســت و متغیر هــا 

مانــا هســتند. 

آزمون هم انباشتگی 

ــری  ــای س ــد داده ه ــا مانن ــی متغیره ــم جمع ــود ه ــی وج ــز بررس ــی نی ــای ترکیب در داده ه

ــر وجــود ریشــۀ واحــد داده هــا،  زمانــی اهمیــت دارد. بنابرایــن زمانــی کــه شــواهد مبنــی ب

وجــود داشــته باشــد. بــرای پرهیــز از وقــوع رگریســون کاذب و نیــز تعییــن رابطــۀ بلندمــدت 

ــددی  ــتگی متع ــون هم انباش ــد. آزم ــتفاده می کنن ــتگی اس ــا، از روش هم انباش ــن متغیره بی

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــو اس ــتگی کائ ــون هم انباش ــش از آزم ــن پژوه ــه در ای ــود دارد ک وج

ــال  ــطح احتم ــر س ــه اگ ــد ک ــان می کن ــب را بی ــن مطل ــون ای ــتگی جانس ــون هم انباش آزم

ــت و در  ــدت اس ــا بلندم ــن متغیر ه ــۀ بی ــده و رابط ــد، H1 تأیید ش ــد باش ــر از 5 درص کمت

صورتــی کــه ســطح احتمــال بیشــتر از 5 درصــد باشــد H0 تأییدشــده و رابطــۀ بیــن متغیر هــا 

کوتاه مــدت اســت.

جدول 2: آزمون هم انباشتگی کائو

Ststisticprob

ADF-4.2860500.0000

Source: Author
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در جــدول 2 می بینیــم در ســطح اطمینــان 95 درصــد فرضیــه H0 مبنــی بــر انباشته نشــدن 

متغیرهــا رد شــده اســت و رابطــۀ بلندمــدت بیــن آن هــا وجــود دارد. 

آزمون چاو )F لیمر(

 H0 نشــان می دهــد کــه از داده هــا به صــورت پنــل اســتفاده شــده اســت و H1 در آزمــون چــاو

بیانگــر ایــن اســت کــه داده هــا به صــورت مقطعــی اســت.

جدول 3: آزمون چاو

DfStstisticProb

Cross-section F)13.249(575.5155420.0000

Source: Author

ــت  ــوده اس ــد ب ــر از 5 درص ــال کمت ــطح احتم ــه س ــم ک ــدول 3 می بینی ــه ج ــه ب ــا توج ب

و فرضیــۀ H1 تأییــد  و H0 رد می شــود. بنابرایــن از متغیرهــا به صــورت پنــل اســتفاده 

می شــود.

آزمون هاسمن

ــت.  ــی اس ــار تصادف ــر آث ــی H0 بیانگ ــت، ول ــت اس ــار ثاب ــر آث ــمن H1 بیانگ ــون هاس در آزم

ــار ثابــت  بنابرایــن اگــر ســطح احتمــال کمتــر از 5 درصــد باشــد در ایــن صــورت داده هــا آث

ــی هســتند. ــار تصادف ــا آث ــن صــورت، داده هــا ب ــر ای دارد. در غی

جدول 4: آزمون هاسمن

StstisticProb

315.8672720.0000

Source: Author

بــا توجــه بــه جــدول 4 می بینیــم کــه ســطح احتمــال کمتــر از 5 درصــد اســت، بنابرایــن 

ــار ثابــت هســتند. ــا آث ــد می شــود و داده هــا ب H0 رد و H1 تأیی
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)FMOLS( آزمون پنل حداقل مربعات کاماًل اصالح شده

LGDP :متغیر وابسته

تعداد مشاهدات: 252  تعداد کشورها: 14

  Panel Fully Modified Least Squares (FMOLS) روش تخمین

معناداریآماره تیانحراف معیارضریبمتغیر
LLABOR1.2399560.03345637.061800.0000

LFIXEDCAPITAL0.1619810.0190418.5067970.0000
LRISILIENCE0.2389370.0416675.7344830.0000

Source: Author

ــن  ــی در ای ــرم لگاریتم ــه ف ــا ب ــۀ متغیر ه ــه هم ــه اینک ــه ب ــا توج ــدول 5 و ب ــه ج ــه ب ــا توج ب

معادلــه آورده شــده اســت، ضرایــب به دســت آمده نشــان دهنــدۀ مقادیــر کشــش موجــود میــان 

متغیر هــای مســتقل و متغیــر وابســته اســت. بــه ایــن مفهــوم کــه ضرایــب در ایــن معادلــه بیانگــر 

ــر در هرکــدام از متغیر هــای مســتقل  ــک درصــد تغی ــه ازای ی ــر وابســته ب ــر در متغی درصــد تغی

اســت.  نتایــج آزمــون FMOLS ضریــب نیــروی کار )LLABOR( ، )1.239956( مثبــت 

و از نظــر آمــاری معنــادار اســت کــه نشــان  می دهــد بــا افزایــش نیــروی کار به دلیــل آثــار مثبتــی 

ــد ناخالــص داخلــی می شــود.  ــد داشــته باشــد، موجــب افزایــش تولی کــه در جامعــه می توان

 )0.161981( ،)LFIXEDCAPITAL( همچنیــن ضریب تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص

و در ســطح معنــاداری 99 درصــد مثبــت و معنــادار اســت که بیانگــر وجــود رابطۀ مثبت و معنــاداری 

میــان افزایــش تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و تولیــد ناخالص داخلی اســت.  

ــاداری  ــطح معن ــب و در س ــا ضری ــب ب ــه ترتی ــاب آوری )LRISILIENCE( ب ــر ت متغی

)0.238937(، 99 درصــد مثبــت و معنــادار اســت کــه نشــان می دهــد بــا افزایــش 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــامی نی ــب اس ــورهای منتخ ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــاب آوری، تولی ت

نتیجه و پیشنهادها

اقتصــاد مقاومتــی از چنــد ســال پیــش وارد متــون اقتصــاد کشــورها شــده اســت و گروه هــا و 

ــادی  ــون اقتص ــارب و مت ــرور تج ــد. م ــو کرده ان ــث و گفت وگ ــورد آن بح ــف در م ــراد مختل اف

جهانــی نشــان می دهــد، تــاب آوری بــه معنــای گرفتــن تصمیــم مناســب بــرای حفــظ عملکــرد 

یــک سیســتم بــه هنــگام مواجهــه بــا تهدیدهــا و شــوک های خارجــی کــه از نظــر مفهــوم بــا 
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ــت های  ــده ای از سیاس ــش عم ــر بخ ــم ب ــس روح حاک ــی دارد. پ ــی نزدیک ــاد مقاومت اقتص

ــب تری رواج  ــیوۀ مناس ــاب آوری به ش ــات ت ــتفاده از ادبی ــا اس ــوان ب ــی را می ت ــاد مقاومت اقتص

ــی  ــی، مهندس ــی، روانشناس ــوم طبیع ــه عل ــف از جمل ــای مختل ــاب آوری در بخش ه داد. ت

ــی  ــت، ول ــده ای اس ــناخته ش  ش
ً
ــا ــوع کام ــهری موض ــازمانی و ش ــای س ــت بحران ه و مدیری

ــژه پــس از بحــران مالــی 2008، مــورد  ــاب آوری اقتصــادی در ســطح ملــی، به وی به تازگــی ت

توجــه دانشــمندان ایــن حــوزه قــرار گرفتــه اســت.

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثرتــاب آوری اقتصــادی بر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخب 

ســازمان همــکاری اســامی اســت. بــرای ایــن هــدف از داده هــای ســری زمانــی ســال های 2000 

تــا 2018 و 14 کشــور منتخــب عضــو ســازمان همــکاری اســامی، آلبانی، کامــرون، چــاد، گابن، 

اندونــزی، ایــران، اردن، قرقزســتان، مالــی، نیجــر، نیجریــه، پاکســتان، ســنگال، یوگنــدا هســتند، از 

ــی 2000  ــری زمان ــای س ــده داده ه ــور گفته ش ــط 14 کش ــکاری فق ــازمان هم ــور س ــن 57 کش بی

ــم. داده هــای مربوطــه  ــن کشــورهای را بررســی کردی ــل، ای ــن دلی ــه همی ــا 2018 را داشــته اند. ب ت

از بانــک جهانــی جمــع آوری شــده اند. شــاخص ترکیبــی تــاب آوری اقتصــادی مــورد اســتفاده در 

ــتفاده از  ــا اس ــادی ب ــاب آوری اقتص ــاخص های ت ــس ش ــتفاده از روش موری ــا  اس ــش ب ــن پژوه ای

مؤلفه هــای شــاخص حقــوق مالکیــت، شــاخص اثربخشــی دولــت، شــاخص ســامت مالــی، 

ــه  شــاخص آزادی تجــارت، شــاخص آزادی ســرمایه گذاری، شــاخص نســبت کســری بودجــه ب

تولیــد ناخالــص داخلــی، شــاخص نســبت کســری تجــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلی، شــاخص 

فاکــت، شــاخص ســرمایه گذاری خارجــی ترکیــب و محاســبه شــده اســت. 

ــم از روش  ــل کنی ــر رشــد اقتصــادی تجزیه وتحلی ــاب آوری را ب ــر ت ــم اث ــرای اینکــه بتوانی ب

ــده  ــتفاده ش ــده اس  اصاح ش
ً
ــا ــات کام ــل مربع ــی روش حداق ــای پانل ــنجی داده ه اقتصادس

اســت. در ابتــدا بــه ویژگــی یکپارچگــی ســری زمانــی پرداختــه شــده اســت پــس از آزمــون 

ریشــه واحــد داده هــای پانلــی، بــرای وجــود رابطــۀ بلندمــدت اقتصــادی از آزمــون هــم جمعی 

کائــو اســتفاده شــده اســت. در مرحلــۀ نهایــی بــا وجــود هــم جمعــی از روش حداقــل مربعات 

اصاح شــده بــرای تخمیــن ضرایــب مــدل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای تخمیــن مــدل 

 Eviews 10 ــنجی ــزار اقتصادس ــرم اف ــنجی از ن ــاد س ــای اقتص ــات، تحلیل ه ــون فرضی آزم

ــکیل  ــروی کار، تش ــای نی ــه مؤلفه ه ــد ک ــان می ده ــون نش ــج آزم ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش اس

ســرمایۀ ثابــت و تــاب آوری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای اســامی مؤثــر واقــع شــده اســت 

و بــا افزایــش ایــن مؤلفه هــا رشــد اقتصــادی نیــز در ایــن کشــورها افزایــش می یابــد. بــا توجــه 
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ــم: ــه می دهی ــتی را ارائ ــنهاد های سیاس ــن پیش ــج ای ــن نتای ــه ای ب

 - بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از پژوهــش انجام شــده کــه نشــان دهندۀ رابطــۀ مثبــت 

میــان تــاب آوری، نیــروی کار و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــا رشــد اقتصــادی اســت، باید 

ــکیل  ــانی، تش ــرمایۀ انس ــای س ــش مهارت ه ــرای افزای ــۀ الزم ب ــه زمین ــورد مطالع ــورهای م کش

ســرمایه در کشــور و ارتقــای شــاخص های تــاب آوری را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

- بــرای کاهــش بیــکاری بایــد ایــن کارهــا انجــام شــود: آموزش هــای مهارتــی، حمایــت 

ــا شــرایط  ــان و ســرمایه گذاران، تنظیــم نــرخ بهــرۀ بانکــی متناســب ب از کارآفرینــی و کارآفرین

ــعه و  ــی، توس ــاغل خانگ ــاد مش ــی، ایج ــی کارفرمای ــای مالیات ــور، معافیت ه ــاد کش اقتص

ــش  ــی و کاه ــۀ نقدینگ ــد بی روی ــری از رش ــن جلوگی ــتایی. همچنی ــاغل روس ــت از مش حمای

ــی  ــی و مال ــت های پول ــاط سیاس ــول، انظب ــردن پ ــت، چاپ نک ــروری دول ــای غیرض هزینه ه

ســبب کاهــش تــورم می شــود کــه کاهــش بیــکاری و تــورم ســبب کاهــش شــاخص فاکــت 

ــود. ــادی می ش ــد اقتص ــاب آوری و رش ــش ت ــب افزای ــر موج ــوی دیگ ــود و از س می ش

ــرای  ــت ب ــه دول ــت ک ــه اس ــری بودج ــاب آوری کس ــر ت ــذار ب ــای تأثیرگ ــی از مؤلفه ه - یک

ــا  ــا انتشــار اوراق و فــروش امــوال و در میان مــدت ب تأمیــن کســری در کوتاه مــدت می توانــد ب

اســتفاده از کاهــش هزینه هــا و اصــاح نظــام مالیاتــی، کســری بودجــه را تأمیــن کنــد. 

ــه واردات  ــاری از جمل ــب تج ــت های مناس ــن سیاس ــا به کارگرفت ــامی ب ــورهای اس - کش

مــواد واســطه ای و اساســی صنایــع، صــادرات خدمــات فنــی- مهندســی، بازاریابــی صحیــح، 

ــی آن هــا و ایجــاد بازارهــای  ــش کارای ــع و افزای ــت صنای ــرای رقاب فراهم کــردن بســتر مناســب ب

مقصــد جدیــد می تواننــد موجــب افزایــش تــاب آوری و به طبــع ســبب رشــد اقتصــادی شــوند. 

ــادی  ــاب آوری اقتص ــر ت ــذار ب ــای تأثیرگ ــی از مؤلفه ه ــز یک ــی نی ــرمایه گذاری خارج - س

اســت. بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ابتــدا بایــد کشــورها زمینــۀ آن را فراهــم کننــد 

کــه بــا برقــراری انضبــاط مالــی و فراهم کــردن فضــای شــفاف و دور از هرگونــه رانــت نســبت 

بــه بهبــود کســب وکار در کشــور، رفــع ابهــام در قوانیــن و مقــررات از جملــه قانــون کار و بیمــه 

و دیگــر قوانیــن مرتبــط بــه حــوزۀ کســب وکار، ثبــات در سیاســت گذاری و تدویــن راهبردهــای 

بلندمــدت و برنامــه ریــزی درســت بــرای اعتمادســازی بیشــتر ســرمایه گذاران، از بیــن بــردن 

ــردن  ــانی، پیش بینی پذیرک ــروی انس ــره وری نی ــش به ــدۀ اداری، افزای ــد و پیچی ــی زائ بوروکراس

نــرخ ارز، مبــارزۀ جــدی بــا فســاد و قاچــاق کاال در دســتور کار قــرار گیــرد تــا بــا انجــام ایــن 

کارهــا اقتصــاد در مقابــل شــوک ها مقــاوم شــود و ســبب رشــد اقتصــادی کشــورها گــردد.



136

Refrence

1. Abu Nouri, Ismail; Lajevardi, Hassan (2016). Estimating the Com-
bined Index of Resilience and Economic Vulnerability: A Case Study 
of OPEC Member Countries, Quarterly Journal of Energy Policy and 
Planning Research, Vol.2, No. 5, pp 54-27. [In Persian]
2. Agaibi, C. E.; and J. P. Wilson (2005). “Trauma, PTSD, and Resil-
ience: A Review of the Literature”, Trauma, Violence, & Abuse, 6(3), 
pp195-216.
3. Angeon, V., & S. Bates (2015), “Reviewing Composite Vulnerabil-
ity and Resilience Indexes: A Sustainable Approach and Application”, 
World Development, No.72, pp 140-162. 
4. Asandului, L., Iacobuta, A., and Cautisanu, C. (2016), “Modelling 
Economic Growth Based on Economic Freedom and Social Progress”, 
European Journal of Sustainable Development, 5(3), pp 229-238. 
5. Badri, Seyed Ali, Saeed Reza Akbarian Ronizi and Hassan Javaheri 
(2006). Determining the levels of development of rural areas of Kam-
yaran city, Quarterly Journal of Geographical Research, 21st year, No. 
82, pp 116-130. [In Persian]
6. Bates, S.; Angeon, V. & A. Ainouche (2014), “The Pentagon of 
Vulnerability and Resilience: A Methodological Proposal in Develop-
ment Economics by Using Graph Theory”, Economic Modelling, No 
42, pp 445-453. 
7. Briguglio Lino, (2016),”Exposure to External Shocks and Eco-
nomic Resilience of Countries: Evidence from Global Indicators”, 
Journal of Economic Studies, Vol. 43 Issue: 6, pp1057-1078, https://
doi.org/10.1108/JES-12-2014-0203.

8. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S., (2006), 
“Conceptualising and Measuring Economic Resilience”, In Briguglio, 

https://doi.org/10.1108/JES-12-2014-0203
https://doi.org/10.1108/JES-12-2014-0203


14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

137

L., Cordina, G., and kisanga E.J. (eds) Building the Economic Resilience 
of Small States, Malta: Islands and Small States Institute and London: 
Commonwealth Secretariat, pp 265-287.
9. Cerra, V. and Saxena, S.C, (2008), “Growth Dynamics: The Myth 
of Economic Recovery”, The American Economic Review, Vol.98, 
No.1, pp 439-457.
10. Choong, Ch. K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z. & Habibullah, 
M. Sh. (2010). “Private Capital Flows, Stock Market and Economic 
Growth in Developed and Developing Countries A Comparative Anal-
ysis”. Japan and the World Economy, 22(2), pp 107–117. 
11. Emadzadeh, Mostafa; Dalali Esfahani, Rahim; Samadi, Saeedo 
Mohammadi, Farzaneh (2009). The Effect of Labor Quality on Eco-
nomic Growth in Selected Countries, Quantitative Economics Quarter-
ly (Former Economic Studies), Vol6., No. 1. pp 4. [In Persian]
12. Fazeli, Zahra; God-worshiper, Younes (2019). Assessing the effects 
of commodity export complexity and economic freedom on the growth 
of selected economies of oil-exporting countries, Journal of Economic 
Research, Vol.19, No 75. pp 189-149. [In Persian]
13. Goede, M; Neuwirth, R J (2014). Good governance and confidenti-
ality: a matter of the preservation of the public Sphere. Coporate Gov-
ernance,(14)4, pp 545.
14. Hassan, S. and Z. Othman, (2015). “The Effect of Economic Resil-
ience on Private Investment in Selected Malaysian Economic Sectors 
Sallahuddin Hassan”. Mediterranean Journal of  Social Sciences, 6(6), 
pp 374-380.
15. Hill, E.; T. Clair, H. Wial, H. Wolman, P. Atkins, P. Blumenthal, 
S. Ficenec and A. Friedhoff, (2011) “Economic Shocks and Regional 
Economic Resilience”, Building Resilient Regions: pp 193-274.



138

16. Hosseini, Mohammad Reza; Mohammadi Najafabadi, Abdolma-
jid (2014). The Impact of Property Rights on the Economic Growth of 
Developing Countries (Fields and Barriers), Shapa Scientific-Research 
Quarterly, Vol. 18, No.2. pp 184. [In Persian]
17.  Hosseini, Seyed Mohammad Reza; Mohammadi Najafabadi, 
Abdolmajid (2013). The Impact of Property Rights on the Economic 
Growth of Developing Countries (Fields and Barriers), Quarterly Jour-
nal of Planning and Budget, Vol 18, No 2, pp 172-170. [In Persian]
18. Hosseinzadeh Dalir, Karim (2001). Regional Planning, Samat Pub-
lications, Tehran. pp 153. [In Persian]
19. Lucas, R. E. J. (1988). “On the Mechanics of Economic Develop-
ment”. Journal of Monetary Economics, 22(1), pp 17. 
20.  Maleki Hassanvand, Behzad; Jafari, Mohammad; Fattahi, Shah-
ram; Ghaffari, Hadi (2018). The Simultaneous Impact of Good Gover-
nance and Government Expenditure on Economic Growth, Economic 
Studies and Policies, No. 1. pp 8-7. [In Persian]
21. Mir Jalili, Seyed Hossein; Bozorgi, Roshanak (2018). A Study of 
the Combined Index of Economic Resilience in Iran during the years 
1394-1384, Bi-Quarterly Journal of Iranian Economic Research, Vol. 
15, Sh. 29. pp 94-69. [In Persian]
22. Mohseni Zanozi, Seyed Jamaluddin; Sadeghvand, Behzad (2017). The 
Effect of Selected Indicators of Resistance Economy on Iran’s Economic 
Growth, Islamic Economics Quarterly, Vol. 7, No. 67. pp 63-39. [In Persian]
23.  Mousavi Jahromi, Yeganeh; Ghaffari, Hadi; Jaloli, Mehdi (1397). 
Economic Instability and Economic Growth Major Sectors of Macro-
economics: A Principal Component Analysis Approach, Quarterly Jour-
nal of Economic Growth and Development Research, Vol 8, NO 31, PP 
14. [In Persian]



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

139

24. Mr. Mohammadi, Ali; Ghiasvand, Abolfazl (2014). Resilience; 
Risk Management Approach, Tehran: Higher National Defense Univer-
sity, pp 96. [In Persian]
25. Rezvani, Mohammad Reza (2004), Assessment and analysis of ru-
ral development levels in Sanandaj city using GIS, Journal of Geogra-
phy and Regional Development, Ferdowsi University, No. 3, Mashhad, 
pp 149-164. [In Persian]
26. Taherpour, Javad (2019). The Impact of Economic Resilience and 
Vulnerability on the Economic Growth of Oil Countries, New Economy 
and Trade, Institute of Humanities and Cultural Studies, Scientific Quar-
terly (Scientific-Research Article), Vol. 14, No. 1.pp 106-83. [In Persian]
27. Víctor M. González-Sánchez, Antonio Martínez Raya, Susana de 
los Ríos-Sastre) 2020(. An Empirical Study for European Countries: 
Factors Affecting Economic Growth and Self-Employment by Gender, 
pp. 1, https://doi.org/10.3390/su12229450.

https://sciprofiles.com/profile/1277393
https://sciprofiles.com/profile/876909
https://sciprofiles.com/profile/author/eHJGYmFpRVYxNjk0VWI2SHZscGtsZWpMRVZEMHpxYk03M2hUdGhITUg2VT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eHJGYmFpRVYxNjk0VWI2SHZscGtsZWpMRVZEMHpxYk03M2hUdGhITUg2VT0=
https://doi.org/10.3390/su12229450

