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 چکیده
کارگیری ابزارهای جديد است. شدت متالطم و متغیر امروز، مستلزم شناخت و بهتحقق رشد پايدار در دنیای به

محیطی برای يی، سیاسی، فناوری و زيستها در حوزه اقتصادی، اجتماعی، جغرافیاشناخت مخاطرات و ريسک
نظران پیشنهاد نیاز برای تحقق رشد پايدار، از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحبعنوان يک پیشهر کشوری به

مثال وجود سیل و عنوانشده است. نحوه تعیین اين مخاطرات برحسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است. به
های شهرها، تغییر سبک زندگی و وجود تحريمود ريز گردها و آلودگی کالنوهوا، وجزلزله، تغییرات شديد آب
دهد که برخی از عنوان مخاطره تلقی شود. بررسی تجارب کشورها نشان میتواند بههوشمند در کشورها می

با ها را های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از اين شوکها و شوکها در مقابله با ريسکآن
هدف اصلی در اين تحقیق شود. آوری کمتری مشاهده میباشند اما در برخی ديگر تابحداقل هزينه دارا می

و  های اقتصادی و اجتماعیآوری کشور از منظر شاخصتاب منظور ارزيابیطراحی و ارائه يک سیستم به
است. برای اين  6939-6931 یدورهمهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در  یهابخش یآورتاببرآورد 

 یهاشاخص( و با استفاده از MLو برآوردگر حداکثر راست نمايی ) MIMICمنظور با استفاده از روش 
کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتايج تحقیق  یآورتابکالن، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت 

 کهیطوربهاجتماعی و اقتصادی کشور داشت.  یاهشاخصدر  یآورتابو خطرناک  ناهمگننشان از وضعیت 
های مالی، گریارزيابی گرديد. بر اساس اين نتايج واسطه« تابیبو  ثباتیب»وضعیت  هابخشدر بسیاری از 

بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستايی، اقدام به 
 امناسبی دارند. خودکشی و سرقت وضعیت بسیار ن

 .MIMIC، روش رعاملیغاجتماعی، پدافند  یآورتاب اقتصادی،  یآورتابواژگان کلیدی: 
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 مقدمه. 1
آوری ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سريع پس از مخاطرات، کاهش تخريب در اثر مقدار تاب

زمان طور همتوانند بهها میهای جهانی در بسیاری از کشورمعینی از مخاطرات تعريف شده است. مخاطره
های بنیادين و يا دارای توانند کشورهای دارای مرز مشترک، دارای مشابهتبروز يابند. اين مخاطرات می

های پیچیده مانند اقتصاد های مهم اقتصادی، سیاسی و غیره را از بین ببرد. در دستگاهوابستگی به دستگاه
اند، ات( که با تعابیری نظیر تکانه، شوک يا حتی بحران توصیف شدهها )مخاطرجهانی، رويکرد سنتی به تنش

های متفاوت بوده است. ولی بر اساس نگرش جديد زمانی يک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند شوک
سرعت در حال تغییر وفق دهد، بدون اينکه ثبات خود را از موقت يا دائم را جذب کرده و خود را با شرايط به

گیرد آسیب يک اصل کلی است که هر کشوری که در معرض مخاطرات قرار میبدهد. اگرچه اين دست
شده آن دسته از طورکلی طبق مطالعات انجامآوری آن بستگی دارد. بهبیند، اما وسعت اين آسیب به تابمی

آوری باالتری تاباند، در مقايسه با ساير کشورها از آوری توجه نمودههای تابکشورهايی که به مؤلفه
 اند. برخوردار بوده

آوری اهمیت دوچندان يافته است. تشديد مسائل و ها در کشور، ارتقای تاببا توجه به گسترش بحران
عنوان يکی از اهداف کالن بازآفرينی پايدار آوری بههای ناکارآمد موجب شده ارتقای تابمشکالت بخش

های د ملی راهبردی، احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بخشانداز سنکه در چشمطوریمطرح شود. به
آسیب ديده و ناکارآمدی مديريتی نیز به نوعی تحت تعريف بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرايط 

وسوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پايدار که سمتنحویمحیطی باشد به
های مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی، گونه که کشور متشکل از نظامت. همانباشد، اشاره شده اس

های ناشی از آن نیز متوجه ونقل و... است، بحرانزيستی، بهداشت و سالمت، دسترسی، حملکالبدی، محیط
تولی های مبخشی بین دستگاهرسد نبود همکاری میانشود. به نظر میها میها يا همه آنهريک از اين نظام

ای میان جامعه تخصصی و اجرايی، کمرنگ بودن خصوص در بخش دولتی و عمومی، ضعف اخالق حرفهبه
گیری، طراحی، اجرا و نگهداری و نبود ارزيابی واقعی، حین سازی، تصمیممشارکت دخیالن در فرآيند تصمیم

شهرها باشند. در کالن« بحران»ه ای از داليل اصلی تبديل اقدامات بهای ملی و منطقهو بعد از اجرای پروژه
ها قابلیت پیشگیری ندارند. گذشته از لزوم پیشگیری از ايجاد بحران، بايد توجه شود تمام بحران باوجود
حل مسائل فوق ممکن است به  باوجودها نیز های طبیعی و تصادفی و عمدی با منشأ انسانی، بحرانبحران

ساختن مناطق و شناسايی ابعاد آن  تاب آوره بروز يابند، بنابراين دلیل تنوع پارامترهای دخیل در هر منطق
 يابد.ضرورت می

درصد آحاد جامعه آمادگی مقابله با مخاطرات را ندارند و آموزش  39شده، بیش از بر اساس تحقیقات انجام
تواند گام بلندی در میها بنابراين، شناسايی و رفع اين نیازمندی؛ الزم در جامعه در اين زمینه ارائه نشده است

های امدادی و خود توانند از طريق آموزشها میهای اجتماعی و اقتصادی است. اين نیازمندیثباتیکاهش بی
پذير، خدمات متقابل بهداشتی و درمانی، بهبود توزيع زدايی و توانمندسازی اقشار آسیبمراقبتی، محرومیت

بط باشد. به همین دلیل ضرورت يک تحقیق منسجم با های مرتدرآمد، فقر و اشتغال و ساير عرصه
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های اقتصاد و اجتماع دارد، موضوعیت پیدا که تأثیرپذيری زيادی از بخششناسی پیشرفته و نوين روش
اجتماعی در ايران است. برای اين  -آوری اقتصادیهدف اصلی در تحقیق طراحی و تدوين تابکند. می

آوری کشور مورد های اقتصادی و اجتماعی است، سطح تابکه معرف بخش هايیمنظور با استفاده از شاخص
 گیرد. بر اين اساس اهداف فرعی طرح شامل موارد زير هست:وتحلیل قرار میارزيابی و تجزيه

های اقتصادی و آوری کشور از منظر شاخصتاب منظور ارزيابی: طراحی و ارائه يک سیستم به6هدف فرعی 
 اجتماعی

 آوری در بخش کالن اقتصاد ی شاخص تابگیری و محاسبه: اندازه2ی هدف فرع
 آوری در بخش خرد اقتصاد ی شاخص تابگیری و محاسبه: اندازه9هدف فرعی 
 آوری در بخش امور اجتماعی ی شاخص تابگیری و محاسبه: اندازه4هدف فرعی 
 توسعه آوری در بخش ی شاخص تابگیری و محاسبه: اندازه1هدف فرعی 
 آوری در بخش پولی و بانکی ی شاخص تابگیری و محاسبه: اندازه1هدف فرعی 

 و پیشینه پژوهش. مبانی نظری 2
 آوری و پدافند غیرعامل. تاب2-1

 های مختلفی تعريف شده است. موحدیبه شکل Passive Defenseپدافند غیرعامل يا معادل التین آن 
افزار و تسلیحات نبوده و با کارگیری جنگداند که مستلزم بهقداماتی مینیا پدافند غیرعامل را مجموعه ا

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی، اجرای آن می
های هوايی غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و يا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمباران

(، پدافند 6991ازنظر زياری )(. 9، ص 6991نیا  کی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد )موحدیموش
خود و بدون نیاز به که خودبهطوریها بهکارگیری هرگونه ابزار، شرايط و موقعیتغیرعامل عبارت است از به

جه تمايز بین دفاع عامل و (.96، ص 6991عامل انسانی با مراحل مختلف حمالت دشمن مقابله کند )زياری، 
ای گونهعنوان امکان معماری درزمینه مهندسی جنگ بهاست و دفاع غیرعامل به« عامل انسان»و غیرعامل 

شود )فشارکی و شکیبامنش، دهد تعريف میکه بدون ابزار و توانمندی، نیروی رزمی و دفاعی را افزايش می
 (26 ، ص6939

چنین تعريف شده قانون برنامه چهارم توسعه، پدافند غیرعامل اين 626ره تبص 66ی اجرايی بند نامهدر آيین
ها، تأسیسات، پذيری نیروی انسانی، ساختمانای که موجب کاهش آسیباست: مجموعه اقدامات غیرمسلحانه

های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و يا کاهش مخاطرات ناشی از تجهیزات و شريان
(. همچنین بر 6994شود )قانون برنامه چهارم توسعه، گردد پدافند غیرعامل نامیده میبیعی میسوانح غیرط

شود: گونه تعريف میهای کلی نظام، ابالغی توسط رهبر معظم انقالب، پدافند غیرعامل ايناساس سیاست
های م فعالیتپذيری، تداوای که موجب افزايش بازدارندگی، کاهش آسیبمجموعه اقدامات غیرمسلحانه

شود. ضروری، ارتقاء پايداری ملی و تسهیل مديريت بحران در مقابل تهديدها و اقدامات نظامی دشمن می
های موردنیاز مردم است که پذيری زيرساختسازی و کاهش آسیبترين هدف پدافند غیرعامل، ايمنعمده
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های فعلی شود و برای اصالح زيرساخت ريزی و طراحی در توسعه پايدار کشور نهادينهبايد با يک برنامه
راهکارهايی با مهندسی مجدد الزم است. پدافند غیرعامل به دو بخش پدافند سخت و پدافند نرم تقسیم 

بینی و کاهش افزاری مثل اقدامات مهندسی، پیشگیری، پیششود. در پدافند سخت اقدامات سختمی
سازی سیستم و ريزی و آمادهيی است که مشتمل بر برنامههامخاطرات و در پدافند نرم استفاده از تاکتیک

پردازان داخلی، آيد بیشتر نظريهطور که از تعاريف فوق برمیهمان(. 24 ، ص6934ها است )دکا، سازمان
پدافند غیرعامل را با تأکید بر دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن )عامل انسانی( و محافظت از 

 Civil Defenseاند؛ بنابراين توجه به اين نکته ضروری است که دفاع غیرنظامی ردهغیرنظامیان تعبیر ک
سو دفاع غیرنظامی، محافظت از غیرنظامیان در شرايط جنگی معرفی دارای مفهومی دوبعدی است. از يک

شده و مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهیدات الزم جهت کسب آمادگی کافی در برابر 
ونه حمله احتمالی، تحقق اهدافی چون به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حمالت نظامی بر جمعیت هرگ

و بازيابی و برقراری تسهیالت و خدمات  ی فوری با شرايط اضطراری حاصل از حملهغیرنظامی، مقابله
نمايد و مین میی حیات آنان را در زمان جنگ تضايمنی اکثريت جمعیت غیرنظامی کشور و ادامه دهيدبیآس

تر بر محافظت از شهروندان در برابر آثار باليا داللت از ديگر سو، دفاع غیرنظامی در معنايی عام و گسترده
يابد )فشارکی، شکیبامنش، های مقابله، گسترش میدارد که بر اساس اين طیف از اهداف، اقدامات و روش

توان از غیرنظامیان در تعريف پدافند غیرعامل می بنابراين با توجه به تأکید بر محافظت؛ (22، ص 6939
ی شمول آن را گسترش داده و بر اساس نگرش عام دفاع غیرنظامی، پدافند غیرعامل را بدين شکل دايره

 تعريف نمود:
ها، تأسیسات، تجهیزات، پذيری نیروی انسانی، ساختمانای که موجب کاهش آسیبهر اقدام غیرمسلحانه

سالی، ريز گرد، زلزله و ...( و عامل انسانی ها )مانند خشککشور در مقابل بحراناسناد و شهرهای 
شود نشینی و ...( گردد پدافند غیرعامل خوانده میهای داخلی، تحريم، مشکالت اقتصادی، حاشیه)شورش

 (.9 ، ص6939)حسینی امینی، 
آوری تصاد، تعاريف متفاوتی از تابدر سوی ديگر در علوم مختلف نظیر روانشناسی، مهندسی، مديريت و اق

ها برای کاهش سازگاری و آوری به معنی توانايی فرد، خانواده، جامعه، کشور و دستگاهارائه شده است. تاب
پذيری مزمن و تسهیل رشد فراگیر شود که موجب کاهش آسیبطوریها و فشارها است، بهبازيابی از شوک

آوری به ها، تابخراشها و آسمانهايی نظیر پلدسی و برای سازه(. در مهن2969)کوبیتچک و همکاران، 
مفهوم ظرفیت بازگشت سريع پس از تنش، تحمل تنش بیشتر، کاهش تخريب در اثر مقدار معینی از تنش 

 (. 6934تعريف شده است )الجوردی و همکاران، 
صورت توانايی سیاستی يک صادی بهآوری اقتآوری ارائه شده است. تابدر اقتصاد تعاريف متعددی برای تاب

دهنده آوری اقتصادی نشاناقتصاد برای مقاومت و بازيابی از اثرات شوک تعريف شده است. تجزيه تحلیل تاب
( سرانه دست پیدا GDPتوانند به سطح نسبتاً باالی تولید ناخالص داخلی )اين است که چگونه اقتصادها می

آوری، (. تاب2999ی مناسبی را اتخاذ کنند )بريگويگلو و همکاران، های سیاستکه ديدگاهکنند درصورتی
زا )خارجی( به حالت پیشین با همان ای در مواجهه با يک شوک برونقابلیت بازگشت اقتصاد ملی يا منطقه
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آوری (. تاب2991و بريگويگلو و همکاران،  6332نرخ رشد ستانده، اشتغال يا جمعیت است )بلنچارد و کتز، 
های ديگر بجای ی، توانايی يک سیستم تحت شرايط نرمال است، برای مثال توانايی، جايگزينی ورودیذات
اند، يا توانايی بازارها برای تخصیص مجدد منابع در واکنش هايی که توسط يک شوک بیرونی از بین رفتهآن

اد و يا ابتکار )نوآوری( در های بسیار زيآوری تطبیقی، توانايی ناشی از تالشهای قیمت. تاببه سیگنال
آوری اقتصادی را، قابلیت و توانايی اقتصاد توان تاببنابراين می؛ (2991های بحرانی است )روز و لیو، وضعیت
ای که از حالت تعادل قبلی خارج نشود و يا نسبت به گونهزا دانست، بهای در برابر يک شوک برونمنطقه

تواند دربرگیرنده اجتناب از شوک )مثالً عدم وابستگی باشد. اين قابلیت می تعادل قبلی حداقل نوسان را داشته
ترين تأثیر آوری به شوک با کمکند( يا تابای به صنعتی که شوک تقاضای منفی را تجربه میاقتصاد منطقه

اندکی بر که شوک، دارای اثر طوریاندازه کافی دارای تنوع است بهنامطلوب )مثالً داشتن اقتصادی که به
آوری تواند شامل میزان تابعالوه، اين قابلیت می(. به2991اقتصاد کالن است( باشد )بريگويگلو و همکاران 

توجه را در ستانده و يا ديگر گونه عدم تعادل قابلکه کشور يا منطقه هیچطوریبه اثرات اولیه شوک باشد، به
 متغیرهای اقتصاد کالن تجربه نکند. 

آوری ايستا به مفهوم شود. تاببندی میآوری ايستا و پويا تقسیمآوری به دو دسته تابگر، تابدر تعريف دي
آوری پويا عامل در تاب کهتوانايی سیستم برای اجتناب از اثرات حداکثری يک شوک تعريف شده درحالی

گردد د، اطالق میشوشود و به مفهوم، سرعتی که در آن سیستم پس از تخريب بازيابی میزمان وارد می
عنوان توانايی يا ظرفیت يک سیستم برای جذب يا آوری اقتصادی ايستا بهديگر، تابعبارت(. به2993)روز، 

آوری اقتصادی پويا، توانايی سیستم برای بازيابی شود. تابدر مقابل آسیب و يا خسارت، تعريف می یسازمنيا
صورت توانايی ذاتی و واکنش سازشی و آوری اقتصادی بهاز يک شوک شديد است. در برخی از منابع تاب

کند. ازنظر دال و های بالقوه میها و مناطق را قادر به اجتناب از زيانکه شرکت شودتطبیقی تعريف می
آوری اقتصادی، توانايی يک اقتصاد برای اجتناب از توقف در يک تعادل سطح پايین يا (، تاب2993همکاران )

عنوان قابلیت حفظ ستانده نزديک آوری اقتصادی بهشود. تابطرف يک تعادل بهتر تعريف میعبور سريع به
سرعت  -2میزان تأثیرگذاری و  -6شود. اين تعريف دو جنبه دارد: به سطح بالقوه پس از شوک تعريف می

 (.2993گردد )دال، الموسکوف و گل، شوک که منجر به بازگشت اقتصاد به حالت عادی قبل از شوک می
آور آماده هستند در آور را دارا باشند. شهرهای تابشهرها مانند هر شهری بايد اصول اولیه شهرهای تابکالن

آور در شرايط سخت به کار خود ادامه دهند. شهر تاب باوجودپاسخ داده و  سرعتبهشرايط غیرمنتظره، 
وارده و نیازمند توانايی تغییرات ظريف و بلندمدت نیازمند توانايی برای برگشت به حالت قبل از بحران 

ريزند و قطعی های کمتری فرو میپذير در طول زمان و توسعه شهر است. در اين شهرها ساختمانانعطاف
ومیر و گیرند و تعداد کمتری مرگها در معرض خطر قرار میدهد. تعداد کمتری از خانوادهبرق کمتر رخ می

طورکلی، يک شهر دهد. بهاهماهنگی و مشکالت ارتباطی کمتری روی میافتد و نديدگی اتفاق میآسیب
ها را بايد در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، دوام، سازگار، پايدار و مستحکم است. تمام اين ويژگیآور؛ باتاب

، دهد که درواقعنهادی و کالبدی ديد. بعد اجتماعی، تفاوت ظرفیت اجتماعی در میان جوامع را نشان می
های اجتماعی و جوامع در بازيابی خود پس از وقوع بحران يا پاسخ مثبت دادن به سوانح بوده و ظرفیت گروه
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تعاريف  6جدول گیرد. هايی همچون سرمايه اجتماعی، آگاهی، دانش، مهارت و نگرش را دربر میشاخص
 آوری از ديدگاه افراد متفاوت ذکر شده است.تاب

 آوریبمفهوم تا (6شماره ) جدول

 

که طوریعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات؛ بهآوری بهدر بعد اقتصادی، تاب
های شود. در فعالیتهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد، تعريف میها را قادر به کاهش خسارات زيانآن

ن برای حفظ پايداری و تعادل بعد از وقوع آوری به نیاز سیستم اقتصادی به سیستم پشتیبااقتصادی تاب
های آن ظرفیت جبران خسارت، توانايی برگشت به شرايط شغلی و پردازد و شاخصها میسوانح و بحران

ريزی و های مرتبط با تقلیل خطر، برنامهدرآمدی مناسب و شدت خسارات است. بعد نهادی حاوی ويژگی
وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در ری بهآوتجربه سوانح قبلی است. در اينجا تاب

های اجتماعی در يک جامعه تحت تقلیل خطر برای ايجاد پیوندهای سازمانی و بهبود و حفاظت از دستگاه
محیطی شامل -بستر، روابط و عملکرد است. بعد کالبدیهای بعد نهادی همگیرد. شاخصتأثیر قرار می
شود و به ارزيابی واکنش جامعه و زيستی میهای محیطیسات زيربنايی، روبنايی و ويژگیامکانات و تأس

پردازد. در بعد کالبدی عالوه بر وجود شرايط مناسب برای بعد از وقوع بحران، ظرفیت بازيابی بعد از بحران می
-های بعد کالبدیخصشود. شازيست قبل از وقوع بحران پرداخته میبه اصولی برای طراحی کالبد و محیط

ها، زمین )بستر(، مقاومت ساختمان، دسترسی و تراکم محیطی را وضعیت فضاهای سبز و باز، تناسب کاربری
 دهند.تشکیل می
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 آوریهای تاب. مؤلفه2-2

است. استحکام به توانايی  ، استحکام، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خود بازيابیآوریپنج مؤلفه تاب
های ها اشاره دارد. افزونگی، داشتن ظرفیت اضافی و دستگاهها و بحرانتاب آوردن در مقابل آشفتگیجذب و 

دهد. فرض مؤلفه ها امکان حفظ کارکردهای محوری را میپشتیبانی است که در صورت بروز آشفتگی
د که برای ها و نهادهای حساس يک کشور طوری طراحی شونکه زيرساختدرصورتی کهافزونگی اين است 

ها، راهبردها و خدمات همپوشان باشند، ها، سیاستدستیابی به اهداف و مقاصد، برخوردار از طیفی از روش
يابد. پرتدبیری به معنی ها، کاهش میاحتمال فروپاشی کشور در شرايط تنش يا ازکارافتادن برخی زيرساخت

کان، تبديل پیامدهای منفی به پیامدهای مثبت دهی و در صورت امتوان سازگاری با بحران، انعطاف در پاسخ
فرض پرتدبیری آن است که چنانچه نهادها و سیستم حکمرانی به چالش کشیده شوند يا از کار است. پیش

دهی خودجوش در درون سیستم وجود دارد. پاسخ دهندگی يعنی، توانايی بسیج کردن بیفتند امکان سازمان
ای از وضعیت نرمال پس از يک بازيابی، يعنی توانايی کسب مجدد درجهها. سريع نیروها در برابر بحران

پذيری و نیز تکامل تدريجی برای تعامل با آوری و انطباقبحران يا حادثه، ازجمله، توانايی سیستم برای تاب
 (. 6939های مجلس، محیط جديد يا تغییريافته )مرکز پژوهش

پذيری و مقاوم بودن نشان يک اقتصاد را از زاويه آسیب تأثیر مخاطرات بیرونی بر مسیر توسعه 6شکل
مسیر توسعه يک اقتصاد در يک افق بلندمدت  EPدهد. طبق نظر جانی و ازوجی، اگر فرض شود که می

کنترل و ها قابلباشد در اين مسیر همواره اقتصاد دچار مخاطرات درونی و بیرونی خواهد شد که برخی از آن
قرارگرفته و  Aشود که در مسیر توسعه، اقتصاد در نقطه باشند. حال فرض مینترل میکبرخی ديگر غیرقابل

بر اقتصاد تحمیل شده است که به آن ورود به تله مخاطرات مخاطراتی از بیرون و يا حتی از درون tدر دوره 
اقتصاد از بعد مؤلفه  شود. ورود اين مخاطره، بر اقتصاد بستگی به درجه مقاوم بودن اقتصاد دارد. اگرگفته می

 B'که به نقطه جای آنمقاومت ضعیف باشد با ورود مخاطره اقتصاد آسیب بیشتری خواهد ديد. طبیعتاً به

)برسد به نقطه )t f2 که جای آنحرکت خواهد کرد. برعکس، هر چه درجه مقاومت اقتصاد بیشتر باشد به

گیرد )مرحله اول(. در مرحله قرار می 1𝑡زمانی و دوره  B' حرکت کند در نقاط باالتر از آن𝑓اقتصاد به نقطه 

 𝑡3و  𝑡2دوم، دوره ماندگاری اثرات مخاطرات بر اقتصاد ملی در حین تأثیرگذاری مخاطرات است که بین 
گیرد. اقتصاد در اين دوره با توجه به توانايی خود درزمینه افزونگی و کاردانی و تدبیر برای مقابله آماده قرار می

طور طبیعی برگشت اقتصاد به شرايط اولیه ر چه اقتصاد زمان بیشتری را در اين دوره سپری کند، بهشود. همی
توان گفت در اين مرحله بستگی به نوع و ساختار راين می؛ خود در مسیر توسعه دشوارتر خواهد شد. بن

افزونگی و کاردانی و تدبیر های آوری درزمینهپذيری بیشتر باشد و در مقابل، تاباقتصاد، هر چه درجه آسیب
 در اقتصاد نمايان و نهادينه خواهد شد.  جيتدربهآن کمتر باشد، اثرات مخاطرات 
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 تأثیر مخاطرات بیرونی بر مسیر توسعه يک اقتصاد (6شماره ) شکل

 
ن و گذارااند، سیاستازآنجاکه در مرحله دوم تا حدود زيادی مخاطره و اثرات آن مورد شناسايی قرارگرفته

های توانند شرايط را درک کرده و پاسخبرنامه ريزان اقتصادی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول، بهتر می
منطقی برای آن اتخاذ کنند تا زمینه برای تغییر جهت مسیر توسعه کشور و برگشت به شرايط اولیه فراهم 

و يا اينکه از اين رهايی يابد. در اين خصوص تواند به شرايط اولیه خود برگردد اما اقتصاد ملی چگونه می؛ شود
پذيری با شرايط جديد در واکنش و میزان تطابق« تله مخاطرات»بايد گفت که خروج از تله مذکور به توانايی 

دهی مجدد و آوری اطالعات، برداشت صحیح و مشترک از موقعیت جديد، تمايل به برگشت و سازمانجمع
وکار و های عمومی، کسبکارگیری سیاستورداری از دانش باال در تدوين و بههمچنین توانايی در احیاء برخ

های از سطح باالتری برخوردار باشد، انتظار بر اين است غیره بستگی دارد. هر چه اقتصاد درزمینه اين ويژگی

اتخاذ  ذکر استحرکت نمايد )مرحله سوم(. شايان C'به سمت باال و حتی فراتر از  cکه سريعاً از نقطه 
شود های کالن اقتصادی نباشد باعث میها و مؤلفهتدابیری که منطبق با شرايط اقتصاد ملی و تقويت بنیان

هم نرسد و در همان مسیری حرکت کند که مخاطرات بیرونی بر اقتصاد  C'به سطح  Cاقتصاد از نقطه 
 تحمیل نموده است.

ها پرداخت؛ بندی آنتوان به تقسیمای مختلفی میهدهد که از جنبهآوری نشان میهای تاببررسی شاخص
ها را توان تمامی اين جنبهآوری بسیار متنوع هستند، بنابراين، تنها با يک متغیر نمینخست آنکه ابعاد تاب

اجتنابی های کیفی اما مهم و غیرقابلشود که جنبهتر میآوری وقتی پیچیدهگیری کرد. مفهوم تاباندازه
های خاصی وجود دارد. برای مثال وقتی کشوری در ها نیاز به روشند که برای سنجش آنشوپديدار می

کننده شاخص اقتصادی ناچار معرض تغییرات آب و هوايی يا فساد اداری، يا تحوالت اجتماعی است، تدوين
کار، انرژی و محیطی نیز در کنار مسائل مختلف اقتصادی بازار است در بررسی خود به ابعاد اجتماعی و زيست

ها ابعاد مختلف را با يکديگر ترکیب کرده و به معرفی و بنابراين، بیشتر شاخص؛ گذاری توجه نمايدسرمايه
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ها است. آوری، تنوع شاخصگیری تاباند. دومین نکته در مورد اندازهآوری پرداختهگیری شاخص تاباندازه
ای که دسترس بودن آمار و اطالعات و همچنین ابعاد حوزهها و نیز در اين واقعیت از تنوع تعاريف و برداشت

آوری را مورد ای از تابگیرد. گروهی از مطالعات تنها جنبهآوری تعريف شده است، نشئت میبرای آن تاب
ها را از خود بروز داده است و البته اين جنبه در اند که سیستم توانايی ايستادگی در برابر شوکمطالعه قرار داده

توان يافت که واکنش متغیرهای کالن اقتصادی را تون اقتصادی چندان ناآشنا نبوده و مطالعات بسیاری میم
گردد. برخی در ها برمیدهند. نکته سوم به سطح بررسی شاخصهای مختلف مورد ارزيابی قرار میبه شوک

های ملی بیشتر از آمارهای کالن خصاند. در گروه شاای به مطالعه پرداختهابعاد ملی و برخی در ابعاد منطقه
ای تمرکز های منطقهاند و قابلیت تعمیم به کشورهای مختلف را نیز دارد. در گروه شاخصملی بهره گرفته

تواند اطالعات ارزشمندی را در ای مشخصی است که میگیری بر محدوده جغرافیايی يا اطالعات منطقهاندازه
 ای و شهری در اختیار پژوهشگران قرار دهد.آوری در سطح منطقهتابرابطه با شناسايی ابعاد و سنجش 

 پژوهشی . پیشینه2-3

های جهانی يک سیستم کشور يا اقتصاد را در برابر مخاطره کهآوری آن است تاب های ارزيابیيکی از روش
های سنجش و شاخصها تواند دارای زيرسیستم باشد. انتخاب زيرسیستمکه اين سیستم می گیرنددر نظر می

های مفهومی تأيیدی يا اکتشافی انجام گیرد. در گزارش مرکز تواند در قالب مدلهر زيرسیستم می
عنوان يک سیستم در نظر گرفته و برای آن پنج ( کشور را به6939های مجلس شورای اسالمی )پژوهش

گیری از پنج ها، با بهرهرسیستمزيرسیستم تعريف نموده است. پیشنهاد اين گزارش، ارزيابی هر يک از زي
مالحظه  2آوری يعنی: استحکام، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خود بازيابی است )جدول مؤلفه تاب

 آوری ارائه نشده است.گانه تابهای پنجهای سنجش مؤلفهشاخص کهشود(. مشکل مدل آن است 

 رآوری سیستمی کشوهای مدل تابمؤلفه( 2شماره ) جدول
 کشور سیستم کالن

 زيرساختی حکمرانی محیطیزيست اقتصادی زيرسیستم
توسعه 

 اجتماعی

های مؤلفه

 آوریتاب

های ويژگی

 آوریتاب

 استحکام استحکام استحکام استحکام استحکام

 افزونگی افزونگی افزونگی افزونگی افزونگی

 پرتدبیری پرتدبیری پرتدبیری پرتدبیری پرتدبیری

 آوریتاب عملکرد

پاسخ 
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 (2002کار تحقیقی بریگوگلیو و همکاران )
گیری يک مدل دستگاهی و با استفاده از يک شاخص ترکیبی، کار(، با به2999بريگوگلیو و همکاران )

برآورد شده است. از  2996-2999کشور در برابر بحران مالی در دوره  91پذيری اقتصادی آوری و آسیبتاب
 دهد:آوری حداقل سه توانايی مستتر در يک اقتصاد را نشان مینگاه وی تاب

 ها، توانايی اقتصاد در اجتناب از اين شوک 

 ها، توانايی اقتصاد در تحمل اثر اين شوک 

 کننده بیرونیهای اقتصادی تخريبتوانايی اقتصاد در بازيابی سريع از شوک 
پذيری آوری، کشورها به چهار دسته بدترين مورد )آسیبپذيری ذاتی و میزان تاببر اساس دو مؤلفه آسیب

پذيری آوری باال(، خودساخته )آسیبی ذاتی پايین و تابپذيرآوری پايین(، بهترين مورد )آسیبذاتی باال و تاب
اند. طبق اين شدهآوری پايین( تقسیمپذيری ذاتی پايین و تابآوری باال( و ولخرج )آسیبذاتی باال و تاب

پذيری ذاتی باال و مطالعه برخی از کشورهای ثروتمند نفتی ازجمله ايران، ونزوئال و نیجريه دارای آسیب
آوری باال ازجمله کشورهای خودساخته است. پاکستان و پذيری و تاباند. کويت با آسیبپايین بودهآوری تاب

باشند. کاستاريکا، استونی، مالزی و چین آوری پايین )پسر ولخرج( میپذيری و تاببنگالدش دارای آسیب
پذيری ذاتی ن و آلمان دارای آسیبيافته مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، ژاپتوسعه یکشورها خودساخته هستند.

آوری بريگويگلو و همکارانش، برای سنجش باشند. در مدل تابآوری باال بهترين مورد میپايین و تاب
آوری چهار زيرسیستم پايداری اقتصاد کالن، کارايی بازار اقتصاد خرد، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی و تاب

 (. 2999ت )بريگويگلو و همکاران، محیطی مدنظر قرارگرفته شده اسزيست

 (2011)مارتین،  CLESمدل مفهومی 
است. اجزای اين مدل  CLESآوری اقتصادی معرفی شده است مدل گیری تابمدل ديگری که برای اندازه

 (.2966مشاهده است )مارتین، در شکل زير قابل

 
 CLES( مدل اندازه گیری تاب آوری اقتصادی 2شکل شماره )

 2966ارتین، منبع: م
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-ها و چهار مؤلفه بیرونی تقسیم میآوری به سه عنصر کانونی، سه رابطه تعاملی بین اينطبق اين مدل، تاب

گیری شود و نهايتاً در تصويری مشابه ذيل، اندازهگیری مطرح میشود که درمجموع ده محور برای اندازه
 شود:آمده، نمايانده میعملبه

 
 CLESمدل  بر اساساقتصادی  یآورتاب یریگاندازهر ( ده محو9شکل شماره )

 2966منبع: مارتین، 

 (2013تحقیق بورمن و همکاران )
اند. شده بندیزير شاخص گروه 69متغیر در  12آوری (، برای ساخت شاخص تاب2969بورمن و همکاران )
 اند از:ها عبارتاين زير شاخص آيد.ها به دست میآوری کلی هر کشور از اين زير شاخصيک معیار برای تاب

)متوسط  GDP، تغییرات در نسبت بدهی عمومی به GDPسالمت سیاست مالی: بدهی بخش عمومی به 
 سال گذشته( 2در 

ريزی (، سازگاری سیاست/ برنامهWGIوسیله شده بهساالری )محاسبهاثربخشی دولت: نمره کیفیت ديوان
 (WGIوسیله هشده بساالری )محاسبهجلونگر و ديوان

، انحراف استاندارد تورم در طول سه سال G 6سالمت سیاست پولی: تورم منهای تورم متوسط در کشورهای 
 گذاری کردن تورم است.گذشته، آيا کشور در حال هدف

شان ها بايد برآيند مديريت ريسکشان يا اقالم خارج از ترازنامهحاکمیت شرکتی: مجموع دو پرسش: آيا بانک
 ای عموم گزارشرا بر

داند؟ مجموع دو شاخص آزادی های تجاری الزم میبندی اعتبار را برای بانککنند؟ آيا قوانین، رتبه
شوند: انتشار اوراق قرضه، ها ارزيابی میهای بانکمطبوعات: محیط اقتصادی و محیط سیاسی آيا فعالیت

 انتقال مانند سفتهانتشار اوراق بهادار قابل
برای زير شاخص فساد(،  WGIوسیله ساالری و تشريفات زائد اداری )محاسبه شد بهساد ديوانقانون: نمره ف

برای زير شاخص کیفیت  WGIوسیله متوسط دو نمره: قانون تجارت و مؤثر بودن مالیات )محاسبه شد به
برای زير  WGIوسیله گذاری(، متوسط دو نمره: استقالل قضايی و ريسک جرم تجارت )محاسبه شد بهقانون
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شاخص حاکمیت قانون(، استقالل قو قضايیه، شاخص حقوق قانونی قرض گیرندگان و قرض دهندگان، 
 حقوق مالکیت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت

 هاشفافیت سیاست: شاخص مشاهده فساد، تأثیر قوانین و مقررات روی محتوای رسانه
 های ضعیف بانک به حقوق صاحبان سهامها، وامکل وامهای غیرعملیاتی بانک بهکیفیت دارايی: وام

های خالص، حقوق صاحبان ها، حقوق صاحبان سهام به وامکل دارايیپايه سرمايه: حقوق صاحبان سهام به
 مدتها و وجوه کوتاهها، حقوق صاحبان سهام به سپردهسهام به بدهی

ها، درآمد ملیاتی پیش از مالیات به متوسط دارايیها، نسبت درآمد عريسک درآمد: بازدهی بانک روی دارايی
 ای به درآمد ناخالص، حاشیه خالص بهرهها، حاشیه بهرهای خالص به متوسط دارايیبهره

تنوع صادرات: ضريب تغییرات سهم وارداتی برحسب مقصد، واردات کاال: شاخص تمرکز، استقالل واردات، 
مدت، کل ذخاير ، ذخاير به بدهی کوتاهGDPجاری به حسابقدرت خارجی، تراز  GDPکاالی وارداتی به 
 هاهای واردات، معیار توانايی رژيم نرخ ارز به بحرانمنهای طال به ماه

ها منهای متوسط نرخ رشد ساله اعتبار داخلی توسط سپرده بانکبدهی خصوصی: متوسط نرخ رشد سه
المللی های گزارش بانک تسويه بینبانک استثنای بخش عمومی، مطالبات خارجی کل بهGDPساله سه

(BIS  بهGDPاعتبار خصوصی توسط سپرده بانک ،) ها بهGDPساله مطالبات ، متوسط نرخ رشد سه
ذخاير،  GDPمنهای متوسط نرخ رشد سه سال  BISهای و ارزش استثنای بخش عمومی بانکخارجی به

 GDPالمللی به گذاری بین، موقعیت سرمايهGDPکل ذخاير منهای طال به 
های مطالعه رو به افزايش بوده است، اما شاخص آوری کشور عربستان طی سالبر اساس نتايج تحقیق، تاب

آوری ساير کشورهای منتخب عضو اوپک )اکوادور، نیجريه و ونزوئال( نوسانی است. همچنین نتايج برآورد تاب
آوری عربستان دهد که نقاط قوت تابها قبل از شوک مالی نشان میفهآوری به تفکیک مؤلشاخص تاب

های سیاست مالی، سیاست پولی، سالمت بانکی، تنوع صادرات، استحکام صادرات و سعودی مربوط به مؤلفه
های سیاست مالی، اثربخشی دولت، سالمت آوری نیجريه مربوط به مؤلفهذخاير بوده است. نقاط قوت تاب

 تحکام صادرات، اندک بودن بدهی خارجی خصوصی و ذخاير بوده است. بانکی، اس

 USAIDآوری ازنظر تاب
ها آوری را توانايی مردم، خانوارها، جوامع، کشاورزها و نظامتاب USAIDالمللی آمريکا آژانس توسعه بین

ها به کاهش توانايی کند که اينها تعريف میها و تنشبرای تسکین، وفق دادن و بهبود پیدا کردن از شوک
آوری شامل عامل تاب 69آوری، وتحلیل تابشود. برای تجزيهپذيری و تسهیل رشد فراگیر منجر میآسیب

ها ها و اتصاالت، نگرشمشروعیت و اثربخشی نهادها، در دسترس بودن، کارايی، تنوع و روانی منابع و شبکه
کنند که جوامع وند. نهادها، قوانین و مقرراتی را ارائه میشبندی میو هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی طبقه

ای تطبیقی، عناصر کنندههاست و تسهیلهای ملموس در دسترس برای آنکنند؛ منابع، دارايیرا حکمرانی می
کنند تا پس از آوری ايجاد میغیرملموس سرمايه و الگوهای اجتماعی هستند که محل مناسبی را برای تاب

هايی را در جامعه و بین ها و اتصاالت گرهها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. برای مثال، شبکهوقوع شوک
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های اجتماعی و دولت بیشتر به هم کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروهنهادهای دولتی و اجتماع ايجاد می
های جديدی برای تعديل شرايط ها مقاومت کنند و راهتوانند در مقابل شوکمتصل و متحد باشند، بهتر می

 به شرح زير است:  USAIDآوری گانه ساخت شاخص تابپیدا کنند. مراحل سه

 USAIDآوری گام ساخت شاخص تاباجزای سه( 9شماره ) جدول
وتحلیل تجزيه

 محتوايی
 ها قرار گرفتن جامعهها و تنشوتحلیل در معرض شوکتجزيه .9تعريف جوامع،  .2سابقه کشور،  .6

وتحلیل تجزيه
 عاملی

                   ها، ترکیب داده .9ها، آوری دادهجمع .2ها، بیان رياضی سؤاالت مشخصی برای زيرسیستم .6
 هاوتحلیل دادهتجزيه. 4

وتحلیل تجزيه
 آوریتاب

ک وتحلیل جامع چگونگی در معرض شوهيتجز .2زا، وتحلیل شوک بین بخشی و اثر محرک تنشتجزيه .6
وتحلیل اينکه تا تجزيه .9آوری نسبی زيرسیستم، آوری جهت، مشخص کردن تابقرار گرفتن و عوامل تاب

 ها را دارند.ها و تنشها توانايی تسکین، تطبیق و بازيابی در مقابل شوکچه حد زيرسیستم

 

 FMآوری جهانی تاب 2012شاخص 
اقتصادی،  «شود، دارای سه مؤلفه ارائه می صورت ساالنهو به Oxford Metricaاين شاخص که توسط 

بر کشور  699بندی ساالنه از يک رتبه FMآوری جهانی است. شاخص تاب »تأمینکیفیت ريسک و زنجیره 
کند. ريسک زنجیره عرضه با زنجیره عرضه را ارائه می آوری تجارتشان نسبت به اختالل درتاب اساس

و وابستگی، نگرانی مهم و در حال رشدی برای مجريان سطح ارشد شدن  ترتر شدن، پیچیدهافزايش جهانی
 3کند و سپس ارائه می FMآوری جهانی تاب 2964تجارت است. اين گزارش ابتدا چارچوبی برای شاخص 

ساده از هر جزء در جدول  شوند. يک تعريفشود، تعريف میها شاخص ساخته میمتغیری که از ترکیب آن
آوری جهانی و هر سه عامل برای شاخص تاب 2964و  2969بندی کامل در سال رتبه( ارائه شده است. 1)

دهد که نروژ براساس شاخص اقتصادی، کیفیت ريسک و زنجیره عرضه ارائه شده است. نتايج نشان می
، تاب آورترين کشور در مقابل اختالل زنجیره عرضه است و سوئیس در رتبه دوم قرار دارد. نمره اين 2964

کنندگان محلی بسیار باال بوده است. برای ور روی کنترل فساد، زيرساخت گسترده و کارا و کیفیت عرضهکش
 آوری اقتصاد ايران، در داخل مطالعه کمی جدی صورت نگرفته است.گیری تاباندازه

 FMآوری بر اساس مدل جهانی اجزاء تاب( 4شماره ) جدول
 تعريف عوامل

 اقتصادی

GDP سرانه 
ناخالص داخلی در پول ملی با استفاده از نرخ ارز بازار تبديل به دالر آمريکا شده و  تولید

 بر کل جمعیت تقسیم شده است.

 ريسک سیاسی
احتمال اينکه دولت توسط ابزارهای خشونت يا خالف قانون اساسی ازجمله خشونت و 

 ثبات يا برانداخته شود.تروريسم با انگیزه سیاسی، بی

پذيری نسبت به يک شوک نفت )کمبود، اختالل و افزايش قیمت نفت(: مصرف آسیب شدت نفت
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 GDPبر نفت تقسیم

 کیفیت ريسک

 قرار گرفتن در معرض باليای طبیعی
زلزله، باد يا  :هايی از کشور که حداقل در معرض يک خطر طبیعی هستنددرصد مکان

 طوفان

 کیفیت مديريت ريسک باليای طبیعی
های خطر طبیعی ذاتی در يک کشور به طر طبیعی با ريسکسطح بهبود ريسک خ

 آيد.دست می

 سوزیکیفیت مديريت ريسک آتش
سوزی ذاتی در يک کشور به دست های آتشسوزی با ريسکسطح بهبود ريسک آتش

 آيد.می

 زنجیره عرضه

 کنترل فساد

های درک اين موضوع که تا چه حد قدرت دولت برای منفعت خصوصی از جمله شکل

رود را زيبا و باشکوه فساد و همچنین وضعیت نخبگان و منافع خصوصی بکار می

 کند.منعکس می

 کند.ونقل، تلفن و انرژی را منعکس میکیفیت زيرساخت عمومی شامل حمل زيرساخت

 کند.کنندگان محلی را منعکس میکیفیت عرضه کیفیت عرضه داخلی

 

 (2012الگوی باتیس و همکاران )
آوری و ای از متغیرهای سنجش تابکارگیری الگوريتم کمترين بیشینه مشترک تارجان مجموعههبا ب

آوری و پذيری اقتصادی شناسايی شده است و با استفاده از روش شاخص ترکیبی ساده، تابآسیب
از  آوری سنگاپور بیشترپذيری اقتصادی کشور سنگاپور برآورد شده است. نتايج نشان داد که تابآسیب
آوری سنگاپور ناشی از حکمرانی خوب دولت و مزايای ادغام در بازارهای جهانی پذيری آن است. تابآسیب

های جغرافیايی و تغییرات محیطی، به دلیل ويژگیپذيری سنگاپور ناشی از مؤلفه زيستاست. آسیب
 وهوايی است.آب

ات بر اقتصاد را به سه مرحله شامل ورود توان فرايند تأثیر مخاطره و يا مخاطربنا بر مطالب فوق می
که مخاطرات تا چه میزان بندی نمود. درک اينمخاطرات، تأثیر مخاطرات و پس از تأثیر مخاطرات تقسیم

توانسته است مسیر توسعه اقتصاد ملی را از مسیر اصلی خود منحرف کند و يا تدابیری که موجب شود مسیر 
تواند مهم و کلیدی باشد. لذا برای اينکه گذاری میحرکت کند در سیاست توسعه اقتصاد ملی با شتاب بیشتری

تر عوامل تری را در پیش گیرند الزم است عالوه بر شناخت دقیقهای مطمئندولتمردان تدابیر و استراتژی
 د.آوری نیز موردتوجه بیشتری قرار گیرپذيری و تابهای آسیبمحیطی اثرگذار بر اقتصاد، ابعاد و مؤلفه
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 شناسی پژوهش. روش3

 آوری اقتصادی و اجتماعی . روش برآورد تاب3-1
شده ها و علل مشاهدهمشاهده، شاخص ( رابطه بین متغیر پنهان و غیرقابلSEM)6الگوی معادالت ساختاری

(MIMICرا نشان می )شناسی، صورت گسترده در بسیاری از علوم اجتماعی از قبیل جامعهدهد. اين الگو به
توسط  SEMازاريابی و اقتصاد کاربرد دارند. در اقتصاد، يکی از اولین تحقیقات درزمینه کاربرد روش ب

های چندگانه و انجام شد که در آن شکل خاصی از معادالت ساختاری به نام شاخص 6333در سال  2گلدبرگ
دله ساختاری و معادله دو جزء اصلی دارد: معا MIMICطورکلی مدل شود. بهعلل چندگانه بکار گرفته می

 شود:صورت زير متناظر میمشاهده بههای قابلگیری. معادله ساختاری با يک مجموعه از شاخصاندازه
(6)                                                                                                              

i i iY u  

ها  iuمتناظر با متغیر پنهان،  مشاهده با بخش پنهان، های معلول قابلدهنده شاخصنشان iYکه در آن؛ 

است. در اين رابطه  گیریاندازه مدل پارامترهای ساختاریدهنده ها نشان دهنده خطای تصادفی ونشان
 شود: صورت زير تعريف میگیری بهمعادله اندازه

(2)                                                                                      

1 1 2 2 ... p px x x v         

)  pxکه در آن؛  , , , )i p= ¼1 مشاهده از قبیل نرخ دهنده يک مجموعه از متغیرهای علی قابلنشان 2

جمله اختالل و ν ساختاری مدل،  کننده پارامترهایمنعکسpبیکاری، نرخ تورم و نرخ تعرفه واقعی است،

( است. معادله )صورت برداری زير ( به2و ) (6بیانگر متغیر پنهان )مانند بخش غیرقانونی اقتصاد زيرزمینی
 قابل بازنويسی است: 

(9)                                                                                                           

Y u   

(4)                                                                                                            
x v    

حل است )هوگ و قابل MIMIC( يک مدل از مدل ساختاری است که بر اساس روش 4و ) (9معادالت )
 :( به همديگر مرتبط شوند داريم4( و )9که معادالت )(. درصورتی6319تريمن، 

                                                           
1 Structural Equation  Model 
2 Goldberg 
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(1)                                                                                                          

Z X v      

(1)                                                                                                         

Z X e     

بیانگر متغیرهای پنهان هستند. در اين صورت  و  Zی بردار متغیرهای علی و دهندهنشان Xکه در آن 
زمان ی معادالت همکند، از فرم تبعزمانی که متغیر پنهان از يک مورد به دو يا چند متغیر پنهان تغییر می

 صورت زير به دست خواهد آمد:( و يا برعکس به1( در )1تبعیت خواهد کرد. با جايگزينی معادله )

 (3)                                                                                                                 

1k X    

(9)                                                                                                                

2Z k X    

1که در آن
1

k
 







 ،

1

v e








 ،2

1
k

 







و  

1

e v








مثال عنواناست. به 

 صورت زير باشد:تواند بهيک نمودار مفهومی متغیرهای ساختاری می

 
 مدل مفهومی متغیر پنهان( 4شماره )شکل 

 آوریی شاخص تاب. روش محاسبه3-2
 شود:آوری مراحل زير طی میيابی دقیق شاخص تابمنظور ارزدر اين پژوهش به

توان متغیرها را در دامنه می یسازنرمالها در يک دامنه نباشند با سازی متغیرها: زمانی که دادهنرمال -6
های در داده هايی مواجه گردد که ويژگیکاو با موقعیتديگر ممکن است يک دادهبیانمشابه قرار داد. به
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های با مقادير بزرگ دامنه متفاوتی قرار داشته باشند. اين ويژگی يامحدوده ند که در شامل مقاديری باش
سازی های با مقادير کم داشته باشند. اين مشکل با نرمالممکن است اثر بسیار زيادتری در ويژگی

ها از دهسازی داهای مشابه قرار گیرند برطرف خواهد شد. نرمالها، طوری که مقاديرشان در دامنهويژگی
 شود:طريق فرمول زير انجام می

غیربر انحراف معیار متمیانگین متغیر( تقسیم –متغیر نرمال شده = )مقدار موجود متغیر   
 ايجاد متغیر روند بلندمدت يا وضع مطلوب: -2

منظور روند استفاده خواهیم کرد. اين فیلتر يک روش رياضی به 6پرسکات -برای اين کار از فیلتر هودريک
منظور هموار ساختن يک سری زمانی که در آن روند بلندمدت ايی از سری زمانی خام است. از اين فیلتر بهزد

(. تفکیک 6333گیرد )هودريک و پرسکات، مدت حساس است مورد استفاده قرار مینسبت به نوسانات کوتاه
که  (tبا يک جزء روند ) (،Yاين اجزاء توسط اين فیلتر از حداقل کردن مجموع مربعات انحرافات سری )

آيد. اين شاخص به مجموع مربعات تفاضل مرتبه دوم جزء عنوان شاخص خوبی برازش است، به دست میبه
  .کندگیری میروندی مقید است که درجه همواری را اندازه

(3)                                                  

 

شود. با افزايش اين ضريب خطی سری نامیده می 2( در اين معادله ضريب هموارسازی)ضريب 
ttYگردد. اگر اين ضريب برابر صفر گردد، هموارتر می موردمطالعه   است و روند برای تمامیT صفر  ها

میل کند، در اين صورت روند مورد مطالعه به سمت يک روند  تيهانیب( به سمت )ضريب شد. اگر  خواهد
 (.  2994، 9خطی میل خواهد کرد )کیم و هیونگوو

 آوری:تاب 2نوع آوری با استفاده از شاخص ايجاد شاخص تاب -9
 حد آستانه(-بر )وضع مطلوبحد آستانه( تقسیم -شاخص= )وضع موجود  

 ی قبل(ب= حرکت متغیر بر مدار بلندمدت )ايجاد شده توسط مرحلهوضع مطلو

 حد آستانه= پراکندگی متغیر از دو برابر انحراف معیار خود متغیر
باره، های يکها و کاهشآوری سیستم را در افزايشتوان تابمزيت اصلی در اين تعريف اين است که می

تر توان ديد مناسبرا تا حد ممکن کاهش داد. به عبارتی میوتحلیل قرار داد و خطای محاسباتی مورد تجزيه
 آوری متغیرها داشت. تری از شاخص تابو دقیق

 وتحلیل شاخص:تجزيه -4
 ی اين شاخص در قالب زير قابل تفسیر است. آوری، محدودهی ايجاد شاخص تاببا توجه به نوع و نحوه

                                                           
1 Hodrick–Prescott filter 
2 Smoothing Parameter 
3 Kim, Hyeongwoo 
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 آوریی شاخص تابهای محدودهسطح (1شماره )جدول 

 طیف توصیفی توصیف شاخص محدوده طحس

6 
/> -08   پايدار و تاب آور 1

2 
/ /> -05   پذيرپايدار اما آسیب 08

9 
/> -0   ثبات و همگرابی 05

4 £   تابثبات و بیبی 0

 پژوهش: هایینوآور -1

 تحلیل و شناسايی آمارهای مشکل دار  و داده های پرت با استفاده از تجزيه و تحلیل توزيع نرمال. 

  طرفه تاب آوری )در نظر گرفتن اثرات ناگهانی کاهشی و افزايشی( در استفاده از تعريف دو
  .ی شاخص تاب آوریمحاسبه

 ( استفاده از روش سیستمی متغیرهای پنهانMIMIC )برآورد و ارتباطات متقابل  منظوربه
 .سیستم کل

 آوری ها و مدل مفهومی تابشاخص. 3-3

 پنج دسته از متغیرها شناسايی و تفکیک شده است: شناسی مورد بحث،با توجه به ماهیت تحقیق و روش

  پايداری بخش کالن 

 کیفیت بازارهای پولی و مالی 

 يافتگی توسعه 

 پويايی بازارهای خرد 

 های اجتماعیوضعیت شاخص 
اجتماعی در قالب  -آوری اقتصادیی تابدهندهبر اين اساس متغیرهای مدل در قالب متغیرهای توضیح

 صورت زير است:ول آورده خواهند شد. بر اين اساس مدل مفهومی تحقیق بهمتغیرهای علت و معل
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 مدل مفهومی پژوهش (1شماره )شکل 

بخش اقتصاد  Macroآوری دارد، اشاره به متغیرهای معلول تاب yاشاره به متغیرهای علت و  xکه در آن 
 توسعه است. بخش  Developmentبخش پولی و بانکی و  Financeبخش خرد،  Microکالن، 

 MIMIC. برآورد مدل مفهومی 3-2
و با استفاده از  MIMICشناسی و با استفاده از روش 9در اين بخش با استفاده از مدل مفهومی شکل 

های اقتصادی و اجتماعی برآورد شده های کلی زيرسیستم(، شاخصMLبرآوردگر حداکثر راست نمايی )
های تخمین زده شده، لزوماً ديگر در آوری با مدلهای تابشاخصی برآورد است. با توجه به اينکه نتیجه

آوری، به بهترين حالت منظور مقايسه بهتر در وضعیت تابگیرد، بهقرار نمی 1های جدول ی شاخصفاصله
 آوری بر اساس اين عدد تنظیم مجدد شده است. داده شده و ساير اعداد تاب 6عدد 

 اده هاو تجزیه و تحلیل د هاافتهی. 2

 آوری بخش کالن اقتصادهای تابنتایج شاخص. 2-1
در  هابخشهای اقتصادی به ترتیب رتبه افزوده به تفکیک فعالیتآوری رشد ارزشی ارزيابی کلی تابنتیجه

 نشان داده شده است.  1جدول  متوسط سه سال اخیر در
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 های اقتصادیبه تفکیک فعالیت افزودهآوری رشد ارزشی ارزيابی کلی تابنتیجه (1شماره )جدول 

 متغیر رتبه
ی متوسط دوره

6931-6939 

متوسط سه 

 سال اخیر
 وضعیت

 پذيرپايدار اما آسیب 9513 9516 کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری 6

 پذيرپايدار اما آسیب 9519 9543 ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 2

 پذيرپايدار اما آسیب 9513 9519 برق و آب و گاز تأمین 9

 ثبات و همگرابی 9516 951 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری 4

1 
فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و فروشی، خردهعمده

 داریکاالها، هتل و رستوران
 ثبات و همگرابی 9593 9543

 ثبات و همگرابی 9591 951 صنعت 1

 ثبات و همگرابی 9594 951 وکارکسبو خدمات  هيکرا مستغالت، 3

 ثبات و همگرابی 9591 9513 معدن 9

 ثبات و همگرابی 9526 9516 ونقل انبارداری و ارتباطاتحمل 3

 ثبات و همگرابی 9569 9543 های مالیگریواسطه 69

 ثبات و همگرابی 9566 9543 ساختمان 66

 ثبات و همگرابی 9561 9549 محصول ناخالص داخلی )بدون نفت( -

 ثبات و همگرابی 9522 9541 افزودهارزش -

 ثبات و همگرابی 9542 9543 نرخ رشد جمعیت 6

ابتثبات و بیبی 9549- 9542 نرخ بیکاری 2  

ثبات و همگرابی 9541 9516 نرخ تورم 9  

 : نتايج تحقیقمنبع

ها های اقتصادی در بیشتر بخشلیتافزوده به تفکیک فعاآوری رشد ارزشطور که مشخص است، تابهمان
 هابخششود که وضعیت مناسبی نیست. به عبارتی ارزش افزوده در بسیاری از ارزيابی می 9و  2در سطح 

آوری های اقتصادی در سه سال اخیر دوره، تاب. همچنین در بین فعالیتشودیم ارزيابی« ثبات و همگرابی»
برق و آب و گاز و ساير خدمات عمومی،  تأمینو ماهیگیری،  های کشاورزی، شکار و جنگلداریدر بخش

های معدن، آوری در بخشاجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به متوسط دوره بهتر شده است و تاب
های مالی و ساختمان بدتر شده است. همچنین وضعیت گریونقل انبارداری و ارتباطات، واسطهحمل
گرايش پیدا کرده است که لزوم توجه به اين بخش را به مراتب  «تاببی ثبات وبی»نرخ بیکاری به  یآورتاب

 . دهدیمافزايش 
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 آوری بخش پولی و بانکیهای تابنتایج شاخص. 2-2
نشان  3آوری بخش پولی و بانکی به ترتیب رتبه در متوسط سه سال اخیر در جدول ی ارزيابی کلی تابنتیجه

 داده شده است. 
 آوری رشد متغیرهای پولی و بانکیی ارزيابی کلی تابتیجهن ( 3شماره )جدول 

 متوسط سه سال اخیر 6939-6931ی متوسط دوره متغیر رتبه

 953 9513 هاسپردهساير  6

 959 953 گذاری بلندمدتسرمايه 2

 959 9543 دارگذاری مدتسرمايه 9

 9532 9516 اندازالحسنه پسقرض 4

 953 9541 مدتگذاری کوتاهسرمايه 1

 9513 954 الحسنه جاریقرض 1

 9541 9516 نرخ تورم 3

 : نتايج تحقیقمنبع

ارزيابی  2ها در سطح بخشآوری رشد متغیرهای پولی و بانکی در بیشتر طور که مشخص است، تابهمان
ثبات و بی» هابخششود که وضعیت مناسبی نیست. به عبارتی رشد متغیرهای پولی و بانکی در بسیاری از می

در  آوریهای اقتصادی در سه سال اخیر دوره، تاب. همچنین در بین فعالیتشودیمارزيابی « همگرا
مدت نسبت به متوسط دوره بهتر شده گذاری کوتاهدار و سرمايهگذاری مدت، سرمايههاسپردههای ساير بخش
 است. 

 توسعه یهاشاخصآوری در بخش های تابنتایج شاخص .2-3

نشان داده  9آوری بخش توسعه به ترتیب رتبه در متوسط سه سال اخیر در جدول ی ارزيابی کلی تابنتیجه
 شده است. 

 آوری بخش توسعهی ارزيابی کلی تابنتیجه (9شماره ) جدول
 متوسط سه سال اخیر 6939-6934متوسط دوره  توسعه رتبه

 953 951 تعداد مراکز درمانی دولتی 6

 951 9512 واداننسبت تعداد باس 2

 959 9549 تعداد پزشک متخصص 9

 952 9546 تعداد پزشک عمومی 4

 9562 9519 تعداد مراکز درمانی خصوصی 1

 951 9549 التحصیالنتعداد فارغ 1

 متوسط سه سال اخیر 6992-6934متوسط دوره  بندر رتبه

 9569 9514 تخلیه کابوتاژ 6

 9591 9543 بارگیری ترانزيت 2

 9561 9543 یه ترانزيتتخل 9
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 9543 9511 بارگیری کابوتاژ 4

 9593 9516 واردات 1

 9543 9549 صادرات 1

 : نتايج تحقیقمنبع

ارزيابی  2ها در سطح آوری در متغیرهای بخش توسعه در بیشتر بخشمشخص است، تابطور که همان
« ثبات و همگرابی» هابخش شود که وضعیت مناسبی نیست. به عبارتی بخش توسعه در بسیاری ازمی

آوری در تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی، . همچنین اين بخش در سه سال اخیر دوره، تابشودیمارزيابی 
 ها تغییر محسوسیالتحصیالن استان، واردات و صادرات به وضعیت قرمز رسیده است. ساير بخشتعداد فارغ

 نداشته است. 

 ی در بخش خرد اقتصادآورهای تاب. نتایج شاخص2-2
نشان داده  3آوری بخش توسعه به ترتیب رتبه در متوسط سه سال اخیر در جدول ی ارزيابی کلی تابنتیجه

 شده است. 
 آوری بخش خرد اقتصادی ارزيابی کلی تابنتیجه( 3شماره ) جدول 

 متوسط سه سال اخیر 6939-6931متوسط دوره  متغیر رتبه

 959- 951 ار شهریمتوسط درآمد يک خانو 6

 9516 9521 ها کوچکتعداد کارگاه 2

 952- 9543 متوسط درآمد يک خانوار روستايی 9

 951 9599 ها متوسطتعداد کارگاه 4

 9521- 9543 مخارج يک خانوار شهری 1

 952- 9543 مخارج يک خانوار روستايی 1

 952 959 ها بزرگتعداد کارگاه 3

 9594 952 نرخ مشارکت اقتصادی 3

 : نتايج تحقیقمنبع

شود که ارزيابی می 4ها در سطح اقتصاد در بیشتر بخشآوری بخش خرد طور که مشخص است، تابهمان
ثبات و بی» هابخشبخش خرد اقتصاد در بسیاری از  یآورتابوضعیت خطرناکی است. به عبارتی شاخص 

صادی در سه سال اخیر دوره در بخش خرد اقتصاد، های اقت. همچنین در بین فعالیتشودیمارزيابی « تاببی
در منطقه قرمز قرار  هابخشولی ساير  ها کوچک و متوسط وضعیت مناسبی دارندآوری در تعداد کارگاهتاب

 . دهدیمکه لزوم توجه به اين بخش را به مراتب افزايش  اندگرفته

 آوری در بخش امور اجتماعیهای تاب. نتایج شاخص2-5
 69آوری در بخش امور اجتماعی به ترتیب رتبه در متوسط سه سال اخیر در جدول ی ارزيابی کلی تابنتیجه

 نشان داده شده است. 
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 آوری متغیرهای امور اجتماعیی ارزيابی کلی تابنتیجه( 69شماره )جدول 
 متوسط سه سال اخیر 6939-6931متوسط دوره  متغیر رتبه

 9529 9519 ازدواج به طالق نرخ 6

 9526 9593 شده در بهزيستی یدارنگه سرپرستیبتعداد کودکان  2

 9591- 9543- بهزيستی ریبگیمستمرتعداد خانوارهای  9

 9529 9541 افراد مورد حمايت کمیته 4

 9591 9519 رشد افراد مورد حمايت کمیته 1

 9563- 9519 تعداد اقدام به خودکشی 1

 9522- 9591 سرقت اماکن 3

 9529- 9593 ت وسايل نقلیه و احشامسرق 9

 منبع: نتايج تحقیق

شود که ارزيابی می 4سطح ها در آوری امور اجتماعی در بیشتر بخشطور که مشخص است، تابهمان
ثبات و بی» هابخشبخش امور اجتماعی در بسیاری از  یآورتابوضعیت خطرناکی است. به عبارتی شاخص 

های اقتصادی در سه سال اخیر دوره تنها در رشد افراد مورد چنین در بین فعالیت. همشودیمارزيابی « تاببی
که لزوم توجه به اين  اندگرفتهدر منطقه قرمز قرار  هابخشحمايت کمیته وضعیت مناسبی دارند ولی ساير 

 . دهدیمبخش را به مراتب افزايش 

  یریگجهینت. 5
 یدورهمهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در  یهاخشب یآورتابهدف اصلی در اين تحقیق برآورد 

( MLو برآوردگر حداکثر راست نمايی ) MIMICاست. برای اين منظور با استفاده از روش  6931-6939
کشور مورد  یآورتابکالن، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت  یهاشاخصو با استفاده از 

اجتماعی و  یهاشاخصدر  یآورتابو خطرناک  ناهمگننشان از وضعیت  بررسی قرار گرفت. نتايج تحقیق
ارزيابی گرديد. بر « تابیبو  ثباتیب»وضعیت  هابخشدر بسیاری از  کهیطوربهاقتصادی کشور داشت. 
های مالی، بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج يک گریاساس اين نتايج واسطه

 شودیمشهری و روستايی، اقدام به خودکشی و سرقت وضعیت بسیار نامناسبی دارند. لذا توصیه خانوارهای 
 شود. یاژهيو یتوجه هابخشاجتماعی و اقتصادی به اين  یهاآشوبجلوگیری از  منظوربهکه 
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