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از اثرات   رانیاقتصاد ا یرپذیبیمناسب جهت کاهش آس یارائه الگو

 19-دیکوو یپاندم یمنف

 1ماهان سالوند 
 26/08/1401تاريخ پذيرش:                                                   05/1401/ 22تاريخ ارسال: 

 چکیده 
ابعاد مختلف    19-کوويدهای شیوع ويروس  منفی و آسیب  تأثیرات با توجه به   ، هدف از تحقیق  اقتصادیدر 

بهدست  حاضر پاندمی کوويديی  الگو  يابی  منفی  اثرات  ايران    19-جهت کاهش  اقتصاد  اين    .است بر  نتیجه 
بر   19-منفی کوويد تأثیراتدر حوزه مبارزه با  تا باشد  فناوری راه نقشهای برای تدوين تواند مقدمهپژوهش می

گیری در ی جديد در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش اشتباهات تصمیمها اقتصاد و با تبیین حوزه
 شیوه روش اين تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس    .شودبرداشته  در دوران پاندمی  حوزه مالی  

خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد اجتماعی  تحقیق    جامعه آماری . استها توصیفی پیمايشی  گردآوری داده
در راستای گردآوری اطالعات از  به روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  نفر    12  باشند کهمی

حالت شکست و    کیتکنتحلیل سلسله مراتبی و  تحلیل اطالعات از    تجزيه و   منظوربه تکنیک دلفی نخبگان و 

   .استفاده شده است اثرات لیتحل
های های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و عدم شفافیت سیستمآمده از بررسی شاخصدست نتايج به 

های الگوی منتخب کاهش آسیبدهنده آن است که  نتايج نشانهمچنین    قرار دارند.بانکی در رده باالی ريسک  
شوک   از  بلندمدتناشی  در  مقاومتی  اقتصادی  اقتصاد  رشد  روی  معنادار  و  مثبت  اثرات    اثر  از  پیشگیری  و 

آوری اقتصاد مقاومتی برگوگلیو و تاب  در نهايت با توجه به شاخص  .کشور دارد  اجتماعی-ناپذير اقتصادی جبران
های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد همکارانش راهکارهايی برای کاهش ريسک و کنترل بیشتر هريک از شاخص

 گرديد.

 ، تحلیل سلسله مراتبی.  19-اقتصاد مقاومتی، کوويدکاهش آسیب پذيری،  واژگان کلیدی:

 
نويسنده مسئول  .خواجه نصیرالدين طوسی، تهران، ايران ، دانشگاهدانشکده صنايع ، کارشناسی ارشد مديريت کسب و کار 1
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 . مقدمه  1
جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشته و تقريباً   1گیریهمهويروس کرونا با تبديل شدن به يک  

بسیار فراتر از ايمنی   19-کوويد گیربیماری همهاثرات منفی  قرار داده است،  تأثیرتمام کشورهای دنیا را تحت  
توان بر اقتصاد جهانی  گیری را می ترين اثرات اين همه انسان و بهداشت عمومی جهانی است. يکی از مهم

که اين بیماری تا کجا   نمود  مشخص  اًدقیقتوان  نمیاحساس کرد. در حال حاضر اقتصاد جهانی متزلزل شده و  
با معکوس نمودن آمار رشد اقتصادی چین، روند تولید اين کشور را   19-کوويد  و چه زمانی پیش خواهد رفت.

رو ساخت  کشورهای ايتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا را با مشکالت اساسی روبه   مختل نمود. اقتصاد اروپا خصوصاً
ند. کنت  امیلیارد دالری بانک مرکزی آمريکا، بازارهای مالی، واکنش خوبی نشان نداده  700رغم مداخله  و علی

طور مداوم کاهش  ، از مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول، ادعا کرد که حجم اقتصاد جهانی به2روگوف 
در طی گزارشی اعالم نمود، اقتصاد ايران در حالی با    ايران  های مجلسمرکز پژوهش چنین  هم  خواهد يافت.

اينکه   با توجه به  . حالدادندا نشان نمیکه متغیرهای اقتصاد کالن وضعیت مناسبی ر ،معضل کرونا مواجه شد
به اقتصاد رکن اساسی و حیاتی دولت ترين مهم  که يکی از  19  -گیری کوويدمساله همه، و  آيدشمار می ها 

اين است؛ تصمیم  دنیا  روز  هایچالش تاثیرات منفی  به منظور کاهش  میزان خطا  با کمترين  گیری صحیح 
ارائه الگوی    و   تدوين  دستیابی به اين مهم،های  . يکی از راه باشدمیورها  له حیاتی برای کشئگیری، يک مسهمه

  دباشمی   19اجتماعی مناسب جهت کاهش آسیب پذيری اقتصاد ايران از اثرات منفی پاندمی کوويد    -اقتصادی 
 ؛ که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. (1399 پور و عاقلی،قلی)امام

 پیشینه پژوهش. مبانی نظری و 2

 . مبانی نظری پژوهش2-1

 کار نیروی بر گیریهمه  اثرات بر عمده طور به اقتصاد، بر هاگیریهمه اثرگذاری حوزه در موجود نظری ادبیات

 تولید عوامل موجودی کلی طوربه و کار نیروی   کاهش آشکارا.  دارند تاکید اقتصادی جدی پیامد اولین عنوان به

شولتز   خواهد اقتصاد در تولید کاهش به منجر هاک1964)3شد.  و مک ،(2002)4ر (،  و 2003)5بینلی  لی  و   )
 لی و ن، مکبی و لی. دانندمی انسانی سرمايه نابودی را اقتصاد بر گیریهمه منفی ثیرأتترين ( مهم2007)6وارنر 

 سرمايه نابودی درواقع  است، کار نیروی ر  ب منفی  شوک گیرهمه بیمای  يک ثیرأت اولین دهندمی نشان وارنر و

 اقتصاد بلندمدت رشد بر بیماری يک که است سازوکارهايی  تريناساسی از يکی کار، نیروی در نهفته انسانی

رخ    انسانی  سرمايه کاهش ،بیماری  گیریهمه پی  در  که دهدمی نشان(  1989)7رومر .  گذاردمی  منفی تاثیر
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 کنندمی استدالل (1995)1مارتین  ساالی و بارو عالوه به .گرددمی  محدود تولید رشد دهدکه به دنبال آنمی

 سرمايهی  بازده بنابراين و يافت خواهد افزايشر  کا به سرمايه نسبت کار نیروی زایبرونو   يکباره کاهش با که

( 2001ن )همکارا و بلوم.  شودمی  کمتر تولید رشد و ترآهسته سرمايه انباشت به منجر نهايت در و يابدمی کاهش
 يک سالمتی سرمايه  مفهوم  به  اشاره با  و کنند می کیدأتر گیهمه هایبیماری جمعیتی عواقب  به ديگری  بعد از

 سالمتی  سرمايه در  کاهش که کنندمی استدالل شود، می گیریاندازه زندگی  به امید با طورکلی به که جامعه

 . دارد رشد  بر منفی ثیرأت

 اينگونه از آمده بوجود  نااطمینانی فضای کندمی پذيرآسیب بسیار ها،گیریهمه مقابل در را اقتصادها آنچه

 ويروس  شیوع تجربه  در چنانکه  دهد،می  قرار ثیرأت تحت را اقتصادی عوامل رفتار نااطمینانی  .است هابحران

 وارد اقتصاد تقاضای سمت به منفی شوک جهانی اقتصاد در آمده بوجود نااطمینانی هم 2003 سال در سارس

هانگ 2003)2فان.  کرد و  هانا  اسمیت2004)3(،  و  برون  کوگ  مک2008)4(،  و  لی  و  2004بین)(،  سیو  و   )
 درنتیجه وا  تقاض  کاهش به منجر بیماری به ابتال از ترس گیری،همه اين پی در که دادند نشان (2004)5وانگ 

 تقاضا و  عرضه  سمت  دو  هر  در  را  اقتصاد نیز کرونا  ويروس  شیوع.  شد  جهان داخلی  ناخالص  تولید شدن  محدود

 شیوع  دلیل به آمده بوجود نااطمینانی بررسی با  (2003)  فان و (2004)   هانگ و هانا  .نمود مواجه شوک با

 عبارتند هاکانال اين ترينمهم .پرداختند است ملموس هاآن در سارس اثر  که هايیکانال شناسايی به سارس،

 صادرات  . 2  ؛دهدمی قرار  ثیر أت تحت تقاضا کاهش  بوسیله  را اقتصادی رشد عمدتاً سارس مدتکوتاه در  . 1  :از

 تقاضای کاهش با  گذاریسرمايه.3  ؛است ديده آسیب  شدت  به  گردشگری  به مرتبط  صادرات ويژه هب خدمات،

 يا آمده وجود هب  خالی هایظرفیت و  است  گرفته  قرار  ثیرأت تحت ريسک افزايش  و  نااطمینانی افزايش   جهانی،

 احیای برای هادولت توانايی دهدمی  تخفیف را اثرات دولتی مخارج  افزايش که حال عین در  .4  ؛يابدمی  افزايش

 .يابدمی کاهش هستند روبرو خصوصی مخارج محدوديت با که اقتصادهايی

 تضعیف وری(  گردشگ  با مرتبط خدمات ويژه به)  آسیايی اقتصادهای از واردات تقاضای کاهش(  2003)  فان

 جهان اقتصاد بر بیماری شیوع اثرات ترينعمده  را نااطمینانی افزايش خاطر به گذاریسرمايه و مصرف به تمايل

 دولت دخالت بعد دو از آمده وجود به نااطمینانی فضای  با مواجهه  برای کندمی استدالل وی  .است دانسته

  يک   هایويژگی است، تحلیل  و آوریجمع مستلزم سارس  ثرؤم ارزيابی  برای  که  اطالعاتی.  1  : است ضروری
 در زيادی افراد بیمار  يک يعنی مسری، هایبیماری به مربوط خارجی پیامدهای.  2  ؛دارد را عمومی کاالی

 از  عمده طور  به خارجی پیامدهای و  عمومی  کاالی که  آنجا  از  بنابراين.  دهدمی قرار خطر  معرض  در  را جامعه

 . شودمی تاکید دولت ثمربخش دخالت لزوم آيد،می حساب به بازار شکست موارد
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 (، اوزيلی2020)4(، بیندر 2020)3(، کوشن و همکاران2020)2بین و فرناندو (، مک2020)1و همکاران   جودا اخیراً

 و جهانی اقتصاد بر  جديد کرونا ويروس شیوع پیامدهای بررسی  به (  2020)6( و بارو و همکاران 2020)5و آرون 
 به و کرده بررسی را هاگیریهمه  بلندمدت اقتصادی پیامدهای(  2020)تیلور و سین جودا،  .اندپرداخته تولید

 گیریهمه  پیامدهای که دهدمی نشان محققان نتايج خاص طور به  .اندپرداخته اقتصاد حوادثر  ساي با آن مقايسه

 در اما  شود می تخريب  سرمايه   موجودی جنگ  در  مثال عنوان به .  است سازگار نئوکالسیک  رشد  نظريات با

 تغییر به  منجر  همچنین و  شده  کار نیروی   کمیابی به  منجر  اپیدمی مقابل  در   . نیست اينطور هاگیریهمه

 . شودمی احتیاطی اندازهایپس
  . اند داده قرار  بررسی  مورد را اقتصاد خاص های بخش بر  اپیدمی هایبیماری پیامدهای هم مطالعات از برخی

 سارس گسترش اثرات بررسی به(  2009)8( و يانگ و چن 2008)  (، کوگ برون و اسمیت2003)7گ وان  و سیو

 کاهش و بیماری ابتالی از نگرانی و ترس  که دهدمی نشان مطالعات  اين نتايج.  پرداختند گردشگری صنعت بر
 کشورهای و  مناطق در گردشگری   بخش درآمد در درصدی 80تا 20 بین کاهشی به  منجر  غیرضروری، سفرهای
 . است  شده بررسی مورد مختلف

 هایبیماری شیوع در آنچه  گفت توانمی  مجموع در اما  است،  گسترش حال در سرعت  به  حوزه اين در ادبیات

 با کنند سعی بايد گزارانسیاست؛ يعنی است نااطمینانی باالی سطوح کندمی تهديد بسیار را اقتصادها گیرهمه

 بهینه را  بد سناريوهای گیر،همه  هایبیماری هایبستان-بده  و هاهزينه از   « حداقل-حداکثر»  معیار يک اتخاذ

 ثیرأت تحت را تولید جهت دو از 19-کويید گیرهمه بیماری  شوک  ..کنند جلوگیری  بزرگ هایخسارت از تا کنند

 به خدمات و کاالها از بسیاری مصرف که  چرا بود خواهد مواجه  تقاضا کاهش با اقتصاد سويی  از .دهدمی قرار

  اندازهای پس افزايش  به منجر آمده بوجود نااطمینانی آن بر عالوه.  يابدمی کاهش بیماری  به ابتال  ترس دلیل
 کشور افراد آحاد سالمت  گیرهمه های بیماری که آنجا از ديگر  سوی از  . شد خواهد مصرف  کاهش و احتیاطی

 در هافعالیت برخی کاهش و قرنطینه و تعامالت کاهش اجتماعی، گذاریفاصله هایسیاست کند،می تهديد را

 شبکه در اختالل واسطه  به  را اقتصاد عرضه  سمت  خود  نوبه  به موضوع  اين  . گیردمی قرار هادولت کار دستور

نتیجه اين پژوهش    .کرد خواهد مواجه  محدوديت با هابنگاه برخی تعطیلی و  فعالیت  محدوديت  و اولیه مواد تأمین
فناوری، که در پايان اين تحقیق با حرکت بر لبه دانش در حوزه مبارزه با    راه نقشهای است برای تدوين مقدمه

های جديد در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش  بر اقتصاد و با تبیین حوزه  19-منفی کوويد  تأثیرات
 . رسدگیری در حوزه مالی برداشته خواهد شد و مشکالت مربوط به اين حوزه به حداقل میاشتباهات تصمیم
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 . پیشینۀ پژوهش 2-2

 مطالعات داخلی .2-2-1 
توانند باعث ايجاد يک سرماخوردگی ساده تا  ها هستند که میهای کرونا يک خانواده بزرگ از ويروس ويروس 

  الريه بیماری ذات . است  شوند. ويروس کرونای جديد هم از اين خانواده  1های حاد تنفسی مثل سارس بیماری
بر اساس  ،  2توسط سازمان بهداشت جهانی 2020)پنومونی( ناشی از کرونا ويروس جديد در يازدهم فوريه سال 

بیماری کرونا ويروسی   آن،  و عامل عفونی  زمان کمیسیون  19-يا کوويد  2019سال شیوع  نامیده شد. هم 
پ جديد را تحت عنوان کرونا ويروس سندرم حاد تنفسی شديد تی کرونا ويروسالملل، بندی ويروسی بینطبقه 

از سوی سازمان بهداشت جهانی بر اساس نام   2-کوسارس گذاری کرد. الزم به ذکر است که ويروسنام  3دو
اولین بیماری اپیدمیک   19-نیز نامیده شده است. بیماری کوويد  19-بیماری که ايجاد کرده است، ويروس کوويد

- کوويد  هاینام ها منجر به سه بیماری اپیدمیک حاد تنفسی به  حاد تنفسی کرونا ويروسی نیست.  کرونا ويروس 

اند. در حال حاضر بیماری  شده  4مرس  يا   خاورمیانه  تنفسی   سندرم  و ا بیماری سارس، سندرم حاد تنفسی ي19

و    19-کوويد کرده  پیدا  شیوع  جهان  از کشورهای  بسیاری  است  پاندمی  صورتبهدر  آمده  ،  پور  )قدسی  .در 
 .(1397ح.

 19-گیری کوويدبر مقوله اشتغال به بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از همه  تأکید( با  1399طاهری و حسنوند )
در    19-ها در مطالعه خود، ضمن بررسی همه پیامدهای اقتصادی ويروس کوويد بر اقتصاد ايران پرداختند. آن

طور  هدر جهان و ب  هاسراسر جهان، به مطالعه اثرات اين بیماری با استفاده از نتايج آمار نیروی کار و روند بیماری
ها نتیجه گرفتند که تغییرات اشتغال و بیکاری  خاص بر اقتصاد ايران با تمرکز ويژه بر بخش اشتغال پرداختند. آن

  یافزايشروند   های مشابه سال قبل، روند کاهشی در اشتغال ونسبت به فصل  2020و بهار    2019در زمستان  
های اقتصاد است که بر اين  است. اين موضوع نشان دهنده تغییرات در بازار کار و ساير بخش  داشته بیکاری  در  

حمايت دولت از مديريت بازارهای   .1ها برای غلبه بر اين وضعیت،  حل پیشنهادی آنبازار تأثیر گذاشته است. راه
    باشد.هايی برای حمايت از اين گروه می برنامه  .2عرضه و تقاضای کار و 

بر واردات، صادرات و نیروی    19-شیوع کوويد   تأثیر( در مطالعه خود به تحلیل مدل دينامیکی  1400)  یصفاي
های کنترل اين ويروس و اثرات آن بر اقتصاد با در نظر  در اين پژوهش شیوع و راه . ه استکار در ايران پرداخت

مؤثر ها ابتدا روابط متغیرهای  شده است. آنها بررسی  گرفتن مطالعه موردی ايران با رويکرد پوياشناسی سیستم
را ها  افزار ونسیم، داده  بررسی و سپس در نرم 5اس اسپیاس  افزار  در نرمرا  مهم بر تولید ناخالص داخلی    و

توان به کاهش رفت و آمدهای خانوادگی، تداوم دورکاری ها میتحلیل کردند. از جمله نتايج تجزيه و تحلیل داده
و تقويت دولت الکترونیک، استفاده از ماسک و رعايت فاصله اجتماعی و منع رفت و آمدهای شبانه از ساعت  

 
1SARS 
2 WHO 
3 Sever acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2 
4 MERS 
5 SPSS 
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همچنین او  در کاهش تعداد افراد مبتال و کاهش مرگ و میر اشاره نمود.    تاثیرگذارتر  بامداد را از عوامل  4تا    21
 . است داده ارائههايی جهت حمايت از کسب و کارهای کوچک برای گذر از اين بحران راه کار
عنوان  1399)  منتی با  پژوهشی  در  جهانی»(  اقتصاد  بر  کرونا  ويروس  اثرات  و    «بررسی  آمار  بررسی  ضمن 

اپیدمی   کنونی  درباره وضعیت  معتبر جهانی  منابع  از  شده  منتشر  اثر19-، کوويدويروس  کرونااطالعات  ات  ، 
های مهم اقتصاد جهانی، نظیر بازارهای مالی، بازار نیروی کار، بازار انرژی و  گیری اين ويروس بر بخشهمه

شناخت راه کارهای مختلف اقتصادی    منظوربهمسافرت و صنعت گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار داده و  
تصادی کشورهای مختلف دنیا در مواجهه های اقاجمالی به بررسی سیاست  صورتبه مديريت اثرات اين بحران،  

 . (1،2020کالوينو، کريسکولو و ورهاک  ) پرداخته است 19-با اپیدمی کوويد
بررسی اثر شیوع ويروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد  »( در پژوهشی با عنوان 1400) جواد طاهرپور و همکاران

استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و و  «  1390سال    2ستانده -ايران بر مبنای جدول داده
ايران می  10غیر مستقیم   اقتصاد  بر ستاده کل  اقتصادی   ناخالص تولید خاص مشخصهپردازد.  گروه فعالیت 

 تولید از نیمی از بیش بخش  اين طوريکه   به  است،  خدمات بخش افزايش به  رو و  بزرگ سهم ايران داخلی

 به خدمات  گروه هایفعالیت از ایعمده بخش که آنجا از نگاه، اين با.  است داده اختصاص خود  به را حقیقی
 رسدمی نظر  به  اند،درآمده فعالیت کاهش يا  تعطیل حالت به  اجتماعی گذاریفاصله هایسیاست اجرای واسطه 

 از بخشی آن، بر عالوه .کند تجربه را خدمات بخش فعالیت کاهش از ناشی تولید شديد نسبتاً کاهش اد،اقتص

 مسیر اين از  و  داشته  را  تولیدی هایفعالیت ساير برای تولید واسطه نقش   خدمات گروه  زيرمجموعه هایفعالیت

 حذف روش از استفاده با شد تالش مطالعه اين در  .نیست ذهن از دور ايران  داخلی  ناخالص  تولید کاهش نیز

 مبادالت کامل حذف غیرمستقیم و مستقیم اثرات ، 1390 سال ستانده -داده  جدول مبنای بر و استراسرت  فرضی

 آمده  بدست نتايج اساس  بر   .شود محاسبه اقتصاد کل تولید کاهش بر ديدهآسیب هایفعالیت  برخی ایواسطه

 ترينمهم مدنظر، دهگانه  هایفعالیت میان از پوشاک تولید و مرغداری مسافر، عمومی ونقل  حمل هایفعالیت

 اقتصاد بر زيادی آسیب کرونا شیوع دلیل  به ها آن موقت تعطیلی يا و آسیب که هستند اقتصادی هایفعالیت

 هایفعالیت کانال از تنها  اجتماعی گذاریفاصله و کرونا شیوع شده، انجام محاسبات بنابر  ساخت؛ خواهد وارد

 .کند وارد  جدی آسیب ايران اقتصاد کلدرصد  5/6به  تواند می مطالعه، اين در بررسی  مورد دهگانه
؛ با بررسی و مقايسه  «تاثیر کرونا بر اقتصاد ايران و جهان»(، در مقاله خود با عنوان 1399جعفری و همکاران )

وع اين ويروس  شی  اقتصادی  آثار اند کههای مشابه به اين نتیجه رسیدهوضعیت اقتصاد ايران و جهان با شاخص
توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. با توجه به  های اقتصادی در کشور را میبر کسب و کارها و فعالیت

گیری رسیده و اکنون تمامی کشورهای جهان به مرحله همه  19-سازمان بهداشت جهانی، بیماری کوويد تائید
  عنوانبه آمريکا،    چنین در بازارمیلیون مرگ، درگیر اين بیماری هستند. هم  5/1میلیون مبتال و    68با بیش از  

رکود و رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، اين    2020نماينده اقتصاد جهانی، که در سه ماهه اول سال  

 
1 Calvino, F., C. Criscuolo, and R. Verlhac 
2 Input-Output Tables (IOTs) 
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 باشدبینی آينده نیاز به بررسی و تجزيه تحلیل اتفاقات و وقايع رخ داده میاتفاق نظر وجود دارد که برای پیش

 .(2020)کالوينو، کريسکولو و ورهاک،

 مطالعات خارجی .2-2-2

با عنوان ت 1والمسلی و رز و وی  اياالت متحده آمريکا يأدر پژوهشی  اقتصاد  بر   ل یتحل  کثیر کرونا ويروس 
با    اند.دادهجهان ارائه    هیو بق  نیمتحده، چ  االتيدر ا  19-کويید  یریگهمه  یکالن اقتصاد  راتیاز تأث  یرسم

  نسبتاً  داديرو  کيرا از    ويمرتبط، سه سنار  طيها و شراعفونت  یزمان  ریدر مورد شدت و مس  تیتوجه به عدم قطع
کالن اقتصادی    رات یمؤثر بر تأث  یجامع از عوامل علّ  یفهرست  همطالع  ني. اکردند  ی بررس  را   فاجعه  کي  تامتوسط  

کار    یرویکاهش ن  ی،جيتدر  يیو روند بازگشا  یاجبار  یلیاز جمله: تعط  رد،یگی را در نظر م  19-همه گیری کويد
  یکاهش تقاضا برا  ی، بهداشت  یمراقبت ها  یتقاضا برا  ش يافزا  ی،و رفتار اجتناب  ریعوارض مرگ و م  لیبه دل

 ی تقاضا برا شيافزا ی،دورکار قيبالقوه از طر یريانعطاف پذ ،فراغتاوقات  یهاتیو فعال یحمل و نقل عموم
، 2قابل محاسبه   یمدل تعادل عموم  کوالمسلی و همکاران با ي  .متوقف شده  یتقاضا  شيو افزا  ی،خدمات ارتباط

 دیخالص تول  انيکه ز  ندکنیم  ینیب شیپ  هاآن.  پیشنهاد کردند  در اقتصاد را  شرفتهیپ  یسازمدل  کیتکن  کي
 23دالر )  ونیلتري  4.8  تا(  درصد  14/ 8دالر )  ونیليتر  2/3از    19-کويداز    یمتحده ناش  االتيا  یناخالص داخل

 االتيا  راتی. تأثباشد  ریمتغ)از يک رويداد متوسط تا يک فاجعه(    ويسه سنار  ی ساله برا  2دوره    کي  در(  درصد
  و يدر هر سه سنار  جيبر نتا  رگذاریتأث  یشود. عامل اصلیبرآورد م  نیچ  راتیاز تأث  شتریب  یمتحده از نظر درصد

  6/60  تا  درصد  3/22منجر به کاهش    يیبه تنها  نهايمشاغل است. ا  یجزئ  يیو بازگشا  یاجبار  یلیاز تعط  یبیترک
در    یشده، که از ناتوانسرکوب  یشود. تقاضا  یم  وهايمتحده در تمام سنار  االتيا  یناخالص داخل  دتولی  در  درصد

 یتوجه طور قابل است که به   رگذاریعامل تأث  نیدوم  شود،یم  جاديا  هايیبازگشاو يا    الت یخرج کردن در طول تعط
 .کندی م یرا خنث یکل یمنف راتیتأث

مطالعه در مورد   «رات اقتصادی شیوع ويروس کرونا بر اقتصاد جهاناث»(، در گزارشی با عنوان  2020)  3فرناندس 
های  ها فعالیتبر صنايع و کشورها در مورد مسیرهای اقتصادی که از طريق آن  19-تأثیر اقتصادی بحران کوويد

های احتمالی توانند منجر به کاهش اثرات منفی اين پاندمیک شوند و همچنین برآورد تقريبی هزينهاقتصادی می
کند که اقتصادهای کند. او بیان میف را بحث و بررسی می تحت سناريوهای مختل  19-اقتصادی جهانی کوويد

گرا بیشتر تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت و مشاغل بیشتری در معرض خطر قرار دارند. کشورهايی سرويس
از تولید ناخالص داخلی(   درصد  15مانند يونان، پرتغال و اسپانیا که به گردشگری اتکای بیشتری دارند )بیش از  

های تأمین اثرات سرريز ايجاد تحت تأثیر اين بحران قرار خواهند گرفت. اين بحران در سرتاسر زنجیره  بیشتر
گیرند.  کند. بنابراين، کشورهايی که وابستگی زيادی به تجارت خارجی دارند بیشتر تحت تأثیر منفی قرار میمی

 
1 Walmsley, Rose, Wei 
2 Computable General Equilibrium (CGE) 
3 Fernandes 
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درصد از تولید ناخالص    3تا    5/2ای در حد  هدهد که به طور متوسط، هر ماه بحران اضافی هزيننتايج او نشان می
 شود. داخلی جهانی را شامل می

بر اقتصاد   یریگسهام: اثرات همه   ی( و بازارها19-کويدکرونا )  روسيو در پژوهشی با عنوان    1سنول و زرن 
ظهور کرد،   نیچ  ی( که در شهر ووهان، استان هوب19-کويد)   ديجد  یکرونا  روسيوی را بررسی کرده اند.  جهان

به عنوان     2ی توسط سازمان بهداشت جهان 2020مارس  11کرد و در  تيسرا گريد یبه مرور زمان به کشورها
 دیتول  ،مقررات منع رفت و آمد اعمال شد، محل کار بسته شد  کرونا  وعیاعالم شد. با ش  یجهان  یدمیاپ  کي

در  سکيدرک ر ش يافزا ، سالمت انسانعالوه بر   19-کويدمتوقف شد.  به جز لوازم اولیه  ديخرو  افتيکاهش 
ها  رخ داد، شرکت یسهام در مدت کوتاه ی در بازارها ی اديز  یهابه خطر انداخت. کاهش نیز را یمال یبازارها

 ی بر بازارها  19-کويد  وعیش  ریتأث  ،مطالعه  ني . در اافتيکاهش  ها  آنسهام    متیق  و  ارزش خود را از دست دادند
  استفاده شد  ه يفور یکه در آن از آزمون هم انباشتگ، شد  یبررس 2020 لي آور 7تا   2020 هيژانو 21 نیب یجهان

 .وجود دارد 19-کويدسهام و  یبازارها نی ب لندمدترابطه ب کيمشخص شد  و
با   «ترکیهبر اقتصاد جهانی و    19-گیری کوويدتأثیر اولیه همه»ای با عنوان  (؛ در مقاله2020)  3آکیوز و گونای 

مدت بر اقتصاد جهانی و ترکیه سناريوهای اقتصادی مدت و بلندگیری کوتاههدف بررسی اولین اثرات اين همه
اند، اقتصاد بعد از يک بازه زمانی از حالت و سیاسی احتمالی را مورد مطالعه قرار داده و به اين نتیجه رسیده

ويژه در های آن، بهه تغییرات دائمی در جهان و سیاستگیری منجر بشود و اين همهانقباضی خود خارج می
از آنجا   .شودهای علمی میهای بهداشت، امنیت، تجارت، اشتغال، کشاورزی، کاالهای تولیدی و سیاستزمینه

های بزرگی را برای برخی از کشورها که قبالً بر تولید جهانی تسلط  که اين دنیای جديد ممکن است فرصت
های جديدی را برای تنظیم نظم جديد جهانی  ها بايد بدون تأخیر زياد استراتژیاهم کند، دولتاند، فرنداشته

 تدوين کنند.
( مقیاس تأثیر احتمالی اپیدمی ويروس کرونا را بر بازار کار روسیه و درآمد خانوار  2020کارتسوا و کوزنتسووا )

شامل کارگران با افزايش خطر از دست دادن شغل،    پذير را در نظر گرفتند، کهها اشتغال آسیبتخمین زدند. آن
دهد  تجزيه و تحلیل نشان می دهد.کاهش دستمزد و ساير رويدادهای منفی است که درآمد کار را کاهش می 

نفر می از هر دو کارگر يک  به عنوان کارمند آسیبکه  بندی شود. جوانان، کارگران با سطح  پذير طبقهتواند 
بیشترين خطر را برای کاهش درآمد کارگران در نتیجه    ،ایین ساکنان مراکز منطقهتحصیالت پايین و همچن

کنند، يعنی چندين  ای را تجربه میپذيری پیچیدهآسیب ،پذيراين اپیدمی دارند. حدود يک سوم کارمندان آسیب
 کنند. پذيری را تجربه میمعیار آسیب

اقدام    یهای کشورهاخای سیاست پاس( در مقاله2020)  4سازمان جهانی کار بر اساس چهار رکن  را  مختلف 
  اند عبارت ها  رکن  .ارت، مشاغل و افراد آسیب پذير جامعه ارائه دادجبر ت  19-تعريف شده برای کاهش تأثیر کوويد

 
1 Senol, Zeren 
2 World Health Organization 
3 Açikgöz, Günay   
4 International labour organization 
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سیاست مالی فعال، سیاست پولی مساعد، وام و حمايت مالی به   :ها، اشتغال و درآمدحمايت از بنگاه  .1از: رکن 
گسترش حمايت اجتماعی برای  :  تحريک اقتصاد و مشاغل  . 2های خاص از جمله بخش بهداشت؛ رکن  بخش

حفاظت از   .3رکن    ؛هامالیاتی و ساير برای بنگاه  همه، اجرای اقدامات حفظ اشتغال، و ارائه تسهیالت مالی/
مثال   عنوان به تقويت اقدامات ايمنی، بهداشت و سالمت شغلی، تطبیق ترتیبات کاری ):  کارکارگران در محل  

برای همه و گسترش دسترسی به مرخصی    سالمتیبه دورکاری(، جلوگیری از تبعیض و محرومیت، دسترسی  
تقويت  :  راه حل استفاده از گفتگوی اجتماعی بین دولت، کارگران و کارفرمايان برای يافتن    :4و رکن    ؛ استحقاقی

ها و تقويت گفتگوی اجتماعی،  های کارفرمايی و کارگری، تقويت ظرفیت دولتآوری سازمانظرفیت و تاب
 مذاکرات جمعی و نهادها و فرايندهای روابط کار.

با استفاده    19-پذيری اقتصادی کوويدپذيری و انعطافهای آسیب( با ساختن شاخص2020)  1ديوپ و همکاران 
اقیانوسیه و خاورمیانه، آمريکا  -کشور که در چهار منطقه اصلی شامل: آفريقا، آسیا  150نه جهانی از  از يک نمو

پذيری و نه متغیر  هفت متغیر برای شاخص آسیب . نداهادبیات موجود را بررسی کرد  ،شوند بندی می و اروپا طبقه
نظر دو شاخص پیشنهادی و محاسبه شود. هر منطقه و کشورهای نمونه از آوری استفاده میبرای شاخص تاب

طبقه  طبقهبندی میشده  ويژگیشوند.  به  مربوط  سناريو  نظر چهار  از  نیز  آسیببندی کشورها  و  های  پذيری 

پذيری  انعطاف  – پذيری زياد  پذيری کم، آسیبانعطاف  –پذيری کم  شده است، به ويژه: آسیبانجام  آوری  تاب
پذيری باال به ترتیب، حساس، شديد،  انعطاف –پذيری کم پذيری باال و آسیبانعطاف –پذيری زياد کم، آسیب

گیری در مورد تخصیص منابع در ها به دلیل تصمیمبدون عالمت و بهترين اختصاص داده شده است. اين يافته
 است.  بسیار حائز اهمیتسیاست گذاران    ويروس کرونا برایگیری جهانی مبارزه با همه

و همکاران  عنوان  2020)  2کارلسون  با  پژوهشی  در  کرونا»(،  ويروس  از  ناشی  اقتصادی  بیان    « درک شوک 
بینی مسیر پیش رو  پیش  ، وکه بیماری اقتصادی اکنون به سرعت ويروس کرونا در حال گسترش استکنند  می

هايی  است. در پاسخ به پرسشسابقه و غیر قابل شناخت  تقريبا غیرممکن شده است، زيرا ابعاد متعدد بحران بی
های بازگشت به سطح تولید و نرخ رشد قبل  های وارده بر اقتصاد؛ بررسی احتمال و راه در حوزه بررسی شوک 

 کنند. بررسی میرا  و مسیر پیش رو    ،سازی اندازه و مقیاس شوک اقتصادیاز شوک چندين سناريو را برای مدل
-، آثار اجتماعی19-ده جامع و مرجع و در پاسخ به شیوع جهانی کووي( در يک مطالع2020)  3نیکوال و همکاران 

ور نتیجه گرفتند که با ترس از رکود  طها اينآن .های فردی اقتصاد جهان خالصه کردندقتصادی آن را بر جنبه ا
  های بهداشتی، هايی از اين دست نیاز به رهبری مقاوم و قوی در مراقبتاقتصادی جديد و سقوط مالی، زمان

مدت  مدت و بلندريزی میانتر دارد و اقدامات امدادی فوری بايد اجرا شود. برنامهتجاری، دولتی و جامعه وسیع
نیاز است. همچنین، يک برنامه   اين بحران مورد  از  اقتصاد پس  انرژی مجدد  برای چگونگی توازن مجدد و 

که کارآفرينی را تشويق   یاکوسیستمهای بخش به بخش و  توسعه اجتماعی و اقتصادی گسترده شامل برنامه 
. احتیاط اين فرصت شکوفايی داده شودهای تجاری قوی و پايدار هستند  تا به کسانی که دارای مدل  ،کندمی
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هر آنچه  "وضعیت را ارزيابی کرده و اطمینان حاصل کنند که وعده    دائماًمالی    مؤسساتها و  است که دولت 
 محقق شده است.  واقعاً "الزم است

و همکاران بو بررسی  2020)  1هجی  به  میزان    ایرشته   چند(  بر  اجتماعی  -اقتصادی  تأثیرات يکپارچه جهانی 
دهد که چگونه برای فقرا سخت است که  اين تحقیق نشان می.  بر فقر جهانی پرداختند  19-کوويد    یگیرهمه

باشند.   انزوای اجتماعی يا قرنطینه پايبند  اقدامات محدود کننده  تأثیر همهبه  بر  راهکارهای فوری که  گیری 
که در   ها تأکید کردندشود. آنپیشنهاد می ، های اقتصادی و اجتماعی فقرا را به حداقل برساندمعیشت و فعالیت

پذيری بستگی به واکنش سیاسی اجرا شده دارد. پیامدهای اقتصادی مانند از  گیری، مفهوم آسیبزمان همه
ي  دادن  دست درآمد  اجتماعیناگهانی  عدم حمايت  تحمیل    ،ا  خانواده  هر  زندگی  بر  را  پیامدهای چشمگیری 

 کند.می
بررسی    باهدف«  های اقتصاد تسهیمیدر فعالیت  19-تأثیر کوويد»ای با عنوان  (، مقاله2021)  2موکتر   حسین

با روش تحلیل    های اقتصاد تسهیمی، و با استفاده از مقاالت و منابع معتبر علمیدر فعالیت  19-کوويد  تأثیر
  تأثیرات کند که چگونه پديده اقتصاد تسهیمی با محیط متالطم ناشی از  محتوا ارائه داد. اين مطالعه مشخص می

های مربوطه، ارائه دهندگان خدمات، گیرندگان خدمات )مشتريان( و )از ديدگاه چهار ذينفع شرکت  19-کوويد
 آيد. نهادهای نظارتی( کنار می

اجتماعی کشورهای منطقه   -بر مسائل اقتصادی  19-گیر کوويدتأثیر وضعیت همه(  2020) 3ماماالدزه ابوسلیزه و  
سیستماتیک فرآيندهای اقتصادی کشورهای منطقه   طوربه دريای سیاه را مورد بررسی قرار دادند. اين مقاله  

های اين، تجزيه و تحلیل فعالیت  کند. عالوه برالمللی تجزيه و تحلیل میدريای سیاه را در زمینه داخلی و بین
زياد    احتمالبه دهد.  هايی را ارائه میآينده را ترسیم کرده و توصیه   اندازهایچشمريزی شده  ضد بحران برنامه

طول خواهد کشید. در نتیجه، نتايج ارائه شده در مطالعه و    19-بیشتر از خود کوويد  ، گیریبحران ناشی از همه
  گیری دارند. همه  اساس تحقیق، يک هدف عملی در از بین بردن بحران اقتصادی  های ارائه شده برتوصیه

گالی  و  سال  4بريگوگلیو  عنوان   ( 2003)  در  با  شاخصی  در  را  اقتصادی  پذيری  آسیب  شاخص  » شاخص 
ها مطرح کردند که  آوری مرتبط کردند. آنبه مفهوم تاب  «آوریتعديل شده برای تاب  پذيری اقتصادیآسیب

آسیب توانايی کشور برای مقابله با سرانه است؛ زيرا اين متغیر آوری، تولید ناخالص داخلیشاخص ساده تاب
پذيری سبب شد تا در  پذيری و توسعه مفهوم آسیب(. بار منفی آسیب2003 بريگوگلیو،) گیردذيری را دربر میپ

 حداقل سه توانايی  آوریبوی تا  هد. از نگاآوری اقتصادی را ارائه دهبلیو نخستین شاخص تاگبريگو   2006 سال
توانايی اقتصاد در تحمل .  2  ؛هااز اين شوک  بتوانايی اقتصاد در اجتنا.  1  :دهددر يک اقتصاد را نشان می  مستتر

 ی.بیرون هکنند يبتخر یاقتصاد یهاشوک نسبت به   عيسر یابياقتصاد در باز توانايی. 3؛ هااثر اين شوک

 
1 Buheji et al 
2 Mokter et al 
3 Abuselidze and Mamaladze 
4 Briguglio and Galy 



 131                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

ها هنگامی همراه است. توانايی اقتصاد در تحمل اثر شوک  "اقدام متقابل  - شوک  "آوری با  ر واقع اين نوع تابد
است    پذيرآوری هنگامی امکانشوند. اين نوع تابها جذب يا خنثی میافتد که اثرات نامطلوب شوکمی  اتفاق

 (. 2006همکاران،بريگوگلیو و ) ها داردکه اقتصاد سازوکارهايی برای کاهش اثرات شوک

 شناسی پژوهش. روش3

و از نظر نوع استفاده کاربردی است، زيرا تالشی    1رويدادی لی پستحلی  -توصیفی  ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف
ها برای ارائه راهکارهای توسعه  نتايج يافته کارگیریبه برای درک وضعیتی مشخص در دنیای واقعی به منظور 

  به صورت اين تحقیق از يک نظر توصیفی و   شود.و بهبود است. بنابراين از لحاظ هدف کاربردی محسوب می
شود و از طرف ديگر، بنا بر اينکه به  های کارشناسان و خبرگان موضوع انجام می از ديدگاه  گیریمیدانی با بهره 

رويدادی محسوب پس   تحلیلیدنبال درک روابط علی بر اساس تجربیات و مشاهدات شخصی افراد تاکنون است،  
ر نیست، ولی از اين بابت  ای نیز مد نظشود. محقق نقشی در ارتباط بین عوامل مختلف ندارد، اما رويداد ويژه می
شود که کلیت تجارب کشورها مورد مالحظه قرار گرفته و به قضاوت کارشناسان خبره رويدادی تلقی میپس

   گذاشته شده است.

 گیری. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه3-1

  باشندمیاد اجتماعی  نفر از خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتص  12شامل    و نمونه آماری اين پژوهش  جامعه آماری
خصوص   در  نیز  پژوهش  طول  در  برای روايی  که  بنابراين،  داشتند.  مشارکت  ارزيابی  عوامل  اولیه  فهرست 

از رويکردهای پیشنهادی توسط الوشه  ارزيابی و تضمین روايی محتوايی،  اولیه  ،  2غربالگری فهرست عوامل 
استفاده شد. با توجه به اينکه، فهرست عوامل اولیه ارزيابی از صافی کارشناسان خبره گذشت و    3والتز و باسل 

 ها تضمین شده است.  تصحیحات مربوط اعمال شد، لذا روايی صوری داده

 هاتحلیل داده و. روش تجزیه3-2
های  شاخصن پژوهش با استفاده از  ی مباحث نقشه راه، نیاز به افراد خبره دارد، در اي از آنجا که نظر دادن درباره

های اقتصادی )از قبیل محرک مالی های اقتصاد مقاومتی، انواع محرکتاثیرگذار بر اقتصاد و همچنین شاخص
کارگیری روش دلفی  ، با به19-گیری کوويدها برای کاهش اثرات منفی همهو محرک پولی( و نحوه اعمال آن

نخبگان  گردد. سپس با طراحی پرسشنامه از  برخی نیز تعديل و اضافه میها حذف، و  از اين شاخص  ایمجموعه
و تکنیک    4با استفاده از فرايند تحلیل سلسله مراتبی بندی کنند.  ها را اولويتشود تا اين شاخصخواسته می

 اين پرسشنامه، الگوی مناسب جهت به عنوان رويکرد کمی در تجزيه و تحلیل  5حالت شکست و تحلیل اثرات 
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 شود. ه میئارا  19پذيری اقتصاد ايران از اثرات منفی پاندمی کوويد کاهش آسیب 

 سنجش روایی و پایایی ابزارها. 3-3

 . روایی1-3-3
اولین گام در تعیین روايی آزمون، بررسی روايی محتوايی است. روايی محتوايی به تحلیل منطقی محتوای يک  

آزمون در   هایسؤالآزمون بستگی داشته و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است. در اين روش  
آزمون صفت مورد نظر   تسؤاالخواهند که مشخص کنند آيا  می  هاآنشود و از  اختیار متخصصان گذاشته می 

يا خیر. در صورتی که بین افراد   گیردمیبر    کل محتوای آزمون را در  سؤاالتکند يا خیر و آيا  گیری میرا اندازه
 (. 1،2020)فرناندز مختلف در زمینه روايی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روايی محتوايی است  

 شود: ون به دو شیوه عمل می برای بررسی روايی محتوايی آزم

   الف( شاخص نسبت روايی محتوايی 
محتوای  ه شده است. جهت محاسبه اين شاخص از نظرات کارشناسان در زمینه  ئاين شاخص توسط الوشه ارا 
ها و ارائه تعاريف عملیاتی مربوط به محتوای  شود و با توضیح اهداف آزمون برای آنآزمون مورد نظر استفاده می 

شود تا هر يک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت »گويه  ها، از آنان خواسته می سؤاالت به آن
بندی کنند. سپس بر  ورتی ندارد« طبقه ضروری است«، »گويه مفید است ولی ضروری نیست« و »گويه ضر

 شود:اساس فرمون زير، نسبت روايی محتوايی محاسبه می 

نفر    12اند، مقدار قابل قبول شاخص برای  بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزيابی قرار داده 
روايی محتوايی محاسبه  است که اعمال گرديده است. بنابراين، سؤاالتی که مقدار شاخص نسبت    56/0پاسخگو  

کننده سؤال باشد، بايستی از آزمون  ها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزيابیشده برای آن
 .  کنار گذاشته شوند

 ب( شاخص روايی محتوايی 
که متخصصان   بدين صورت  است.  شده  استفاده  باسل  و  والتز  روش  از  محتوا  روايی  بررسی شاخص  جهت 

قسمتی مشخص   4ن« هر گويه را بر اساس يک طیف لیکرتی  »مربوط بودن«، »واضح بودن« و »ساده بود

 
1 Fernandes 

CVR= 

 اندتعداد متخصصینی که گزينه ضروری را انتخاب کرده -

 تعداد کل متخصصین

2 

 تعداد کل متخصصین

2 
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  3»نسبتاً مربوط است«،    2»مربوط نیست«،    1کنند. متخصصان مربوط بودن هر گويه را از نظر خودشان از  می
تا   ترتیب از  »کامالً مربوط است« مشخص می  4»مربوط است«،  به  نیز  »واضح    1کنند. واضح بودن گويه 

شود. حداقل مقدار  »واضح مربوط است« مشخص می  4»واضح است«، تا   3است«،    »نسبتاً واضح  2نیست«،  
برابر با   ای کمتر از  است و اگر شاخص روايی محتوايی گويه  79/0قابل قبول برای شاخص روايی محتوايی 

 .باشد آن گويه بايستی حذف شود 79/0

 

 

 . پایایی 2-3-3
گیری در شرايط يکسان تا چه  يا قابلیت اعتماد با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیریپايايی ابزار اندازه

گیری را در يک فاصله زمانی کوتاه چندين  دهد. به اين معنی که اگر ابزار اندازه اندازه نتايج يکسانی به دست می 
گیری ی مشاهده نکنیم. برای اندازه بار به يک گروه واحد از افراد بدهیم، در نتايج به دست آمده اختالف چندان 

کامل  + ) 1کنیم. دامنه ضريب پايايی از صفر )عدم پايايی( تا  پايايی شاخصی به نام ضريب پايايی استفاده می
کامل( است. ضريب پايايی صفر معرف عدم پايايی و ضريب پايايی يک معرف پايايی کامل است. پايايی کامل 

  .مشاهده بايد به ديده ترديد به آن نگريستشود و در صورت به ندرت ديده می

قابل قبول است. البته میزان ضريب اعتبار به    70/0ضريب پايايی باالتر از    در تحقیقات علوم اجتماعی غالباً
هايی که ريسک رود يا آزمون های پژوهشی به کار میهدف اندازه گیری نیز بستگی دارد. اگر آزمون برای هدف

هايی که کافی است. در حالی که در در مطالعات بالینی يا آزمون 80/0تا   7/0يب پايايی بین بااليی ندارند، ضر
از   بیشتر  بايد  مقدار  اين  دارند،  بااليی  هنگام ب  85/0ريسک  نويسندگان  از  برخی  زعم  به  همچنین،  اشد. 

برای شاخص پايايی   84/0  در اين پژوهش عدد.  باشد  95/0گیری درباره اينده افراد، اين رقم بايد بیش از  تصمیم
 به دست آمد که قابل قبول است. 

نامه،  الگوی پژوهش نشان داده شده است. پس از بررسی منابع موجود و تنظیم پرسش  (1شماره )  در شکل 
براساس   بعدی  پرسشنامه  اولیه،  عوامل  استخراج  از  بعد  سپس  است.  گرفته  صورت  خبره  افراد  با  مصاحبه 

شدند. سپس با استفاده از تحلیل  رويکردهای ذکر شده در شکل تنظیم، و توسط کارشناسان خبره مجددا تکمیل  
 ها صورت گرفته است. ها، اولويت بندی شاخص سلسله مراتبی و اعمال شاخص

 
 
 
 
 

 

CVI= 

 اندداده 4و  3تعداد متخصصینی که به گويه نمره 

 تعداد کل متخصصین
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 پذيری اقتصاد الگوی مورد استفاده برای استخراج اهم عوامل ارزيابی آسیب( 1شماره ) شکل

 پژوهش   هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه .4
 تکنیک دلفی . 4-1

اجتماعی بعضی -خبره اقتصادی  12استفاده از روش دلفی و طراحی پرسشنامه مناسب و ارسال پرسشنامه به  با  
های مؤثر بر اقتصاد  های اقتصادی حذف و تعديل شده و پس از دو دور غربال کردن اين شاخصاز اين شاخص

بررسی   و  خبرگان  نظر  اجماع  با  مقدار  مقاومتی  روايی  حداقل  محتوايی  شاخص  پايايی  شاخص  و  محتوايی 
-مشخص شده است. در نهايت تعداد هفت شاخص که برترين و مؤثرترين شاخص از نظر خبرگان اقتصادی

انتخاب شده بودند،  اين شاخصاجتماعی  ترتیب  به  نرخ  اند که  بانکی شفاف، کنترل  تورم، سیستم  ها کنترل 
ری عدالت، ثبات تولید و مقابله با قاچاق کاال هستند. نتايج  های بالقوه، برقرانوسانات ارز، فعال کردن ظرفیت
تکنیک دلفی در جدول   )نهايی  اينکه ضريب همبستگی کندال همه   (1شماره  به  توجه  با  است.  آورده شده 

باالتر   هامحاسبه شدند و برای همه شاخص  SPSS  افزارهای اقتصادی دور آخر تکنیک دلفی در نرمشاخص
 شوند.های اقتصاد مقاومتی پذيرفته میه پس همه شاخص آمددستبه  5/0از 

 نتايج  نهايی تکنیک دلفی( 1شماره )جدول 

 منبع: يافته های پژوهش           

 ضريب کندال  نمره نهايی ها شاخص

 768/0 1 کنترل تورم 

 785/0 2 سیستم بانکی شفاف

 732/0 3 کنترل نرخ نوسانات ارز 

 702/0 4 فعال کردن ظرفیت بالقوه 

 695/0 5 برقراری عدالت 

 719/0 6 ثبات تولید 

 806/0 7 قاچاق کاال مقابله با 
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ها مرتب شده و به ترتیب آورده ها با توجه به درجه اهمیت و نمره کسب شده از پرسشنامهشاخص  باالدر جدول  
های داده شده توسط خبرگان  نمرهها با توجه به مجموع  اند. همچنین ضريب اهمیت هريک از شاخصشده

تر باشد يعنی . هرچقدر مقدار ضريب به يک نزديکاستمحاسبه شده    SPSSفزار  ابرای هر شاخص در نرم
 دهی به آن شاخص بیشتر بوده است. اتفاق نظر در نمره

 . تحلیل سلسله مراتبی 4-2

پذيری در انتخاب بهترين الگوی کاهش آسیبهای اقتصاد مقاومتی و  برای ارزيابی اولويت و اهمیت شاخص
  اکسپرت چويسافزار  ايم که نرماز روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرده  19-ويدوبرابر شوک ناشی از ک

راحت را  منطقیتحلیل  انتخاب  و يک  کرده  نظر خبرگان،  می  ارائه  را  ترتر  از  استفاده  با  اساس  اين  بر  دهد. 
  1با استفاده از جدول نه کمیتی دودويی   (2شماره )در جدول    است که   ا انجام شدههبندی اولیه شاخصاولويت

 شود.  های موردنظر نمره داده میساعتی به شاخص
 ها کمیتی دودويی شاخص  9جدول ( 2شماره ) جدول

 اهمیت مساوی دو شاخص 1

 اهمیت اندکی بیشتر  3

 اهمیت بیشتر  5

 اهمیت خیلی بیشتر  7

 مطلق اهمیت  9

 ترجیحاً بینابین)حالت میانه(  8و 6، 4، 2

 منبع: يافته های پژوهش                    

کمترين میزان اهمیت و   1شود که عدد داده می 9تا   1ها عددی بین به هريک از شاخص باالاساس جدول   بر
کند. تعداد هفت شاخص که برترين و مؤثرترين شاخص از نظر خبرگان  بیشترين میزان اهمیت را بیان می  9عدد  

های کنترل تورم، سیستم  به ترتیب شاخص  (3مطابق جدول شماره )  اجتماعی بودند، انتخاب شدند که-اقتصادی 
های بالقوه، برقراری عدالت، ثبات تولید و مقابله با  بانکی شفاف، کنترل نرخ نوسانات ارز، فعال کردن ظرفیت

 قاچاق کاال هستند. 

 جدول نمادگذاری ( 3شماره ) جدول

 عنوان نماد

X1  کنترل تورم 

X2 سیستم بانکی شفاف 

X3  کنترل نرخ نوسانات ارز 

X4  های بالقوهفعال کردن ظرفیت 

X5  برقراری عدالت 

X6  ثبات تولید 

 
1 Binary number 
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X7  مقابله با قاچاق کاال 

A  شاخص برگوگلیو و همکاران 

B  سنتننتال شاخص 

C  شاخص جهانیFM 

 منبع: يافته های پژوهش                           

 . تعین وزن معیارها4-2-1

تعیین وزن معیارها، آن به دو  برای  را دو  کمیتی مبنای مقايسه قرار    9  ليک جدوکنیم.  می مقايسه    باهمها 
نسبت به معیار ديگر سنجیده    معیاريک  شدت برتری    اساس آن و با توجه به هدف بررسی   که بر  گیـردمی
توجه به معادله   معیار داريم با  7توجه به اين که    . باشـوندمقايسه می  باهمسپس، تمام معیارها دو به دو  شود.  می

𝑛(𝑛−1)

2
 مقايسه انجام شود:  21پس بايد  

 ماتريس ارجحیت نسبی معیارها  (4شماره )جدول 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  معیار 

7 6 5 4 3 2 1 X1 

8 5 4 2 2 1 2/1  X2 

5 3 2 2 1 2/1  3/1  X3 

2 2 1 1 2/1  2/1  4/1  X4 

2 2 1 1 2/1  4/1  5/1  X5 

1 1 2/1  2/1  3/1  5/1  6/1  X6 

1 1 2/1  2/1  5/1  8/1  7/1  X7 

 منبع: يافته های پژوهش                      

اعداد    صورتبه نتايج    تحلیل سلسله مراتبیافزار  انجام مقايسات و تعیین میزان اهمیت هر شاخص در نرمبعد از  
( دقیقاً معکوس آن است که در x)   طبق قانون ماتريسی عدد مقابل هر شاخص  .شونددر ماتريس آورده می

. نرخ ناسازگاری مقايسه زوجی است  صورت تکمیل شده آورده شدهماتريس ارجحیت نسبی معیارها به  6جدول  
 . اين مقايسه زوجی است بوده که نشان دهنده دقت قابل قبولدرصد  1معیارها  اين

 

 

 

 نرخ ناسازگاری معیارها ( 2شکل شماره )
 منبع: يافته های پژوهش 
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صورت   تحلیل سلسله مراتبیافزار  مقايسات زوجی برای هريک از معیارها نسبت به سه گزينه منتخب نیز در نرم
دهنده بوده که نشاندرصد    1ها  تک معیارها نسبت به گزينهتک نرخ ناسازگاری مقايسه زوجی  گرفت که باز هم  

 .  اين مقايسه زوجی است دقت قابل قبول

 . رسم نمودار ساختار سلسله مراتبی  4-2-2
پذيری اقتصاد کاهش آسیب  های ارزيابیبندی شاخصاولويتساختار سلسله مراتبی    نمودار   (3شماره )در شکل   

انتخاب شاخص  است: سطح اول شامل هدف کلی از    سطح تشکیل شدهسه  که از  مقاومتی ترسیم شده است  
دارندمیمناسب   قرار  معیارهای کلی  مناسب  باشد. در سطح دوم  الگوی  انتخاب  اساس آن  که   صورت  هابر 

در سطح سوم  می اگزينه  نیز (  آخرين سطح)گیرد.  در  که  تصمیم  شاخصهيهای  تابنجا  اقتصادی های  آوری 
 . شوندهستند، مطرح می

 
 های ارزيابی بندی شاخصاولويتساختار سلسله مراتبی  نمودار( 3شماره )شکل 

 پژوهش   نگارندگانمنبع: 

از    يکبا هر    رابطهها در  اهمیت گزينه هدف و تعیـین ضـرايب   مربوط به ضرايب اهمیت معیارها  محاسبات  
محاسبه  هاتا وزن نهايی گزينه  کنیممیتلفیق    باهممرحله را   ايـن دو  در اين قسمت از کار  معیارهـا انجـام شـد.

  مقايسه ای  هـاز ماتريس  آمدهدست بههای  امتیازات معیارها و نیز گزينه  شود. در اين قسمت، با تلفیـق و ترکیـب
امتیـاز به  زوجـی،  اين کار  مراتبی ساعتی  ترکیب سلسله از اصل  .آيددست مینهايی هر گزينه  استفاده برای 

 .شودمنجر می  مراتبیها در هر سه سطح سلسلههمة داوری کنیم که به يک بردار اولويت با در نظـر گـرفتنمی
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 بندیبرای اولويتها با هم نمودار نهايی تمام وزن (4شماره )شکل 
 منبع: يافته های پژوهش 

پذيری اقتصادی( محاسبه شد و نتايج  ها )سه شاخص کاهش آسیبوزن نهايی گزينه  (5شماره )مطابق جدول  
 باشند.دست آمده قابل مشاهده می به

 مقاومتی  های اقتصاد ی شاخهبنديتنتايج حاصل برای اولو( 5شماره ) جدول

 اولويت نهايی X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 گزينه ها 

 0/ 4808 025/0 019/0 0/ 0372 0/ 0429 0/ 0528 139/0 164/0 الف 

 0/ 4173 0/ 0125 138/0 0/ 0372 0/ 0429 0/ 0779 069/0 164/0 ب

 0/ 0995 00156/0 0/ 0096 00146/0 00169/0 0/ 0176 0/ 0348 0/ 0328 ج 

 منبع: يافته های پژوهش 

  4808/0يعنی الگوی شاخص برگوگلیو و همکاران بیشترين وزن يعنی عدد  الفبا توجه به نتايج حاصله گزينه 
پذيری اقتصادی کشور در زمان اپیدمی ترين الگو برای کاهش آسیببرای الگوپذيری دارد، از آن جهت مناسب 

را حاصل شده است که    0995/0کمترين وزن يعنی عدد    FMيعنی شاخص    جباشد و گزينه  می  19-کوويد
 باشد.پذيری اقتصاد ايران میترين الگو برای کاهش آسیب دهد از بین اين سه شاخص نامناسبمینشان 
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 . تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات 4-3

  تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات  های اساسی به بیانی ديگر يکی از تفاوت ،شدن مشکالت  بعد از آشکار 
يک اقدام کنشی است، نه واکنشی.   تکنیک حالت شکست و تحلیل اثراتهای کیفی اين است که  با ساير تکنیک

شويم، ممکن است برای حذف آن اقدامات اصالحی تعريف و  میدر بسیاری از موارد وقتی با مشکلی مواجه  
ن مواردی حذف همیشگی مشکل، به  اجرا شود. اين اقدامات، واکنشی در برابر آنچه اتفاق افتاده است. در چنی

های زيادی خواهد  هزينه و منابع زياد نیاز دارد، زيرا حرکت از وضعیت موجود به سمت شرايط بهینه، چالش
اجرای   در  اما  اثراتداشت،  تحلیل  و  شکست  حالت  پیش  تکنیک  میزان  با  محاسبه  و  بالقوه  مشکالت  بینی 

شود. اين برخورد  ها تعريف و اجرا میا کاهش میزان وقوع آنها، اقداماتی در جهت حذف و يپذيری آنريسک
پیشگیرانه کنشی است در برابر آنچه ممکن است در آينده رخ دهد و مسلماً اعمال اقدامات اصالحی در مراحل  
اولیه طراحی محصول يا فرايند، هزينه و زمان بسیار کمتری در بر خواهد داشت. عالوه بر اين، هر تغییری در 

راحتی انجام شده و در نتیجه احتمال نیاز به تغییرات بحرانی در  روی طراحی محصول يا فرايند به   مرحله براين  
جستجوی   تکنیک حالت شکست و تحلیل اثراتکند يا کاهش خواهد داد. هدف از اجرای  آينده را حذف می

آن محصول به مرحله تولید  شود، قبل از اينکه تمام مواردی است که باعث شکست يک محصول يا فرايند می
- دهای بحران کوويبینی مسائل پیش روی کنترل آسیبرو برای پیشبرسد و يا فرايند آماده تولید شود. از اين

برای تحلیل و ارزيابی مسائل و مشکالت   تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات بر اقتصاد مقاومتی از روش    19
فاده شده است. نخستین گام در تحلیل حالت شکست و اثرات آن،  بینی شده است آوری اقتصادی پیشالگوی تاب 

اساس تخصص و    صورت هدفمند و برباشد. در اين پژوهش افراد خبره مورد نظر به تشکیل تیم ارزيابی می 
نفر برای اين    6تا    4اساس پیشنهادهای موجود بین    شوند. بر شرايط تعريف شده از متخصص)خبره( انتخاب می

کاری و آشنايی با مفاهیم مربوط به تحلیل حالت   ست. مالک اصلی انتخاب خبره معموالً سابقه منظور کافی ا
 خبره بهره گرفته شد.  4باشد، برای ارزيابی اين تکنیک از شکست و اثرات آن می 

 جدول امتیازدهی فاکتورها ( 6شماره ) جدول

 قابلیت تشخیص  شدت وقوع احتمال وقوع  امتیاز 

 تقريباً غیرقطعی  خطرناک بدون هشدار ( 2در  1≤ العاده زياد)فوق 10

 خیلی بعید  خطرناک با هشدار  ( 3در 1خیلی زياد ) 9

 بعید شديد  (   8در  1) های تکرارینقص 8

 خیلی کم  زياد ( 20در  1) زياد 7

 کم قابل توجه  ( 80در  1) نسبتاً زياد 6

 متوسط متوسط ( 400در  1) متوسط 5

 نسبتاً زياد کم ( 2000در  1نسبتاً کم ) 4

 زياد ناچیز ( 15000در  1) کم 3

 خیلی زياد  خیلی ناچیز  ( 150000در  1) بعید 2

 تقريبا قطعی  هیچ ( 150000در  1 ≥ ) تقريبا غیرممکن 1
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قابلیت در تشخیص قبل از وقوع  ها میزان احتمال، شدت وقوع يا ها به هريک از شاخصراساس اين مقیاسب 
برای شدت وقوع و احتمال وقوع يعنی بیشترين احتمال    10شود. عدد توسط چهار خبره منتخب نمره داده می

و شدت صورت گرفتن معیار و برای قابلیت تشخیص يعنی کمترين حالت ممکن برای تشخیص اتفاق افتادن  
وع و برای قابلیت تشخیص بیشترين حالت ممکن يعنی کمترين احتمال و شدت وق1آن مشکل است. عدد 

تر  منظور تخمین میزان بحرانی بودن سطح ريسک، رايج به   برای تشخیص اتفاق افتادن آن مشکل است. 
برای هر حالت خرابی آن استفاده شود. در شکل زير که   2و احتمال وقوع ريسک  1است که تنها شدت اثر 

اند. با توجه به  شده  مشخص دون ريسکو ب ريسک پايین، با ريسک باالنمودار ريسک نام دارد، مناطق  
نقطه را در نمودار   راحتی مختصات منطقه حاصل از اين دوتوان به مختصات شدت اثر و احتمال وقوع می

  .ط قرارگرفته شده در ناحیه پرخطر اقدامی اساسی انجام دادريسک مشخص کرد و برای نقا

 

 

 

 

 

 : نمودار تعیین سطح ريسک5شکل
 هر يک از معیارها   ريسک( 1شماره )نمودار 

 منبع: يافته های پژوهش 

کنترل تورم و شفافیت سیستم بانکی در ناحیه با  در نمودار حاصل شده از تعیین مختصات هريک از معیارها،  
ت هستند. همچنین کنترل  ياند که نیازمند به اقدام جدی و سازمان يافته برای مديرريسک باال)پرخطر( واقع شده

اند که بايد  نرخ نوسانات ارز، فعال کردن ظرفیت بالقوه و برقراری عدالت در ناحیه با ريسک پايین واقع شده
های پرخطر اعمال شود. ثبات  ها به شاخصترل الزم جهت بهبود وضعیت و جلوگیری از تبديل آنمديريت و کن

های ديگر خطرات احتمالی اند که با مديريت شاخصهای بدون خطر شناسايی شدهتولید و قاچاق کاال از شاخص
 ها خنثی خواهد شد. و ناچیز آن
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 گیری و پیشنهادها . نتیجه5
 . نتیجه گیری1-5

بر اقتصاد ايران،   19-گیری کويدهای ناشی از همهاين مطالعه سعی شد باتوجه به ضرورت کاهش آسیبدر  
تکنیک حالت شکست  و    تحلیل سلسله مراتبیهای دلفی،  الگويی ارائه شود. در اين پژوهش از مزايای تکنیک

ها  ت و کنترل اين شاخصهای مديريبرای شناسايی عوامل موثر بر اقتصاد و ارزيابی ريسک  و تحلیل اثرات
مورد ارزيابی    تکنیک حالت شکست و تحلیل اثراتهای شناسايی شده با استفاده از روش  استفاده شد. ريسک

های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و  دست آمده از بررسی شاخصبندی قرار گرفت. نتايج بهو اولويت
الگوی منتخب  دهنده آن است که نتايج نشان  سک قرار دارند.های بانکی در رده باالی ريعدم شفافیت سیستم

و پیشگیری    اثر مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی  اقتصاد مقاومتی در بلندمدتهای ناشی از شوک  کاهش آسیب
اثرات جبران اقتصادیاز  به شاخص  .کشور دارد  اجتماعی-ناپذير  با توجه  اقتصاد مقاومتی  تابدر نهايت  آوری 

های اقتصادی مقاومتی  برگوگلیو و همکارانش راهکارهايی برای کاهش ريسک و کنترل بیشتر هريک از شاخص
گیری اقتصاد مقاومتی را ثبات اقتصاد کالن، کارايی بازارها، حکمرانی های اندازهپیشنهاد گرديد. برگوگلیو مولفه

های تواند پايهها می ولت در اين عرصههای اقتصادی دمطلوب و توسعه اجتماعی معرفی کرده است. سیاست
ای بنا کند که آثار ناشی از تحوالت نامطلوب بیرونی را تحت کنترل درآورد. همچنین گونهيک اقتصاد را به

آوری،  اذعان دارد عملکرد مناسب اقتصادی کشورها، بیشتر به سیاست اقتصادی اتخاذ شده برای تقويت تاب
آوری اقتصادی تنها از دو مولفه اندازه دولت و آزادی تجارت اخت شاخص تاببستگی دارد. برگوگلیو برای س

آوری اقتصادی است. يک اقتصاد متعادل با نرخ تورم و بیکاری  ترين معیار تابگیرد. تورم و بیکاری مهمبهره می
ح پايین بدهی تواند ايستادگی کند. همچنین کشوری با سطقابل قبول در مواجهه با شوک نامطلوب بیرونی، می

يکی از ابزارهای مهم در   ها، منابع داخلی خود را به حراج بگذارد.خارجی، ناگزير نیست برای کاهش آثار شوک
گردد. دولتی که کسری بودجه  اختیار دولت، وضعیت بودجه دولت است که برای مقابله با شوک استفاده می

ها مطلوب )مانند بحران کرونا(، تبعات منفی اين شوکهای ناتواند در مواجهه با شوککمتری داشته باشد، می
 را کاهش دهد. 

  



 ...اقتصاد یرپذیبیمناسب جهت کاهش آس ی ارائه الگو                                                                                        142

 
 

 . راهکارهای پیشنهادی2-5
مولفه اندازهبريگوگلیو  و  های  بازارها، حکمرانی مطلوب  اقتصاد کالن، کارايی  ثبات  را  مقاومتی  اقتصاد  گیری 

های يک اقتصاد  تواند پايهها میعرصههای اقتصادی دولت در اين توسعه اجتماعی معرفی کرده است. سیاست
گونه ای بنا کند که آثار ناشی از تحوالت نامطلوب بیرونی را تحت کنترل درآورد. همچنین اذعان دارد  را به

آوری، بستگی دارد  عملکرد مناسب اقتصادی کشورها، بیشتر به سیاست اقتصادی اتخاذ شده برای تقويت تاب
 ا.  هپذيری آنتا به میزان آسیب

 . ثبات اقتصاد کالن1-2-5
در توصیف محیط اقتصاد کالن بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت   

که کسری بودجه در سطح معقول باشد و نرخ تورم نیز کم و قابل  شود. در صورتیکید میأها تتراز پرداخت
ها مناسب  نزديک به سطح تعادلی، وضعیت نرخ بهره و تراز پرداختبینی باشد، نرخ واقعی ارز رقابتی و  پیش

 رشد و توسعه باشد، محیط اقتصاد کالن شرايط با ثباتی خواهد داشت.  
 های ثبات اقتصاد کالن مرتبط با شاخص بريگوگلیو شامل سه متغیر است: مولفه

 الف( نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
آوری اقتصادی است و يکی از ابزارهای مهم در اختیار  دهنده تابيکی از معیارهای نشانوضعیت بودجه دولت 

گردد. دولتی که دارای کسری بودجه پايین و در  شود که برای مقابله با شوک استفاده میدولت محسوب می
می  باشد،  داشته  قرار  مالی  سالمت  شوکوضعیت  با  مواجهه  در  بحرتواند  )مانند  نامطلوب  با  های  کرونا(  ان 

 ها را کاهش دهد.های مالیاتی و مخارج دولت، تبعات منفی اين شوکگیری از سیاستبهره

 ب( جمع تورم و بیکاری )شاخص فالکت(
آوری اقتصادی است. چنانچه کشوری با سطح باالی بیکاری و تورم دهنده تابتورم و بیکاری معیار ديگر نشان

کند. در مقابل يک اقتصاد متعادل با نرخ  ای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل میهمواجه باشد، شوک بیرونی، هزينه
تواند  های رفاهی باال میتورم و بیکاری قابل قبول در مواجهه با شوک نامطلوب بیرونی، بدون تحمل هزينه

 ايستادگی کند. 

 های خارجیج( بدهی
آوری است، زيرا بدهی  مناسبی برای سنجش میزان تابهای خارجی به تولید ناخالص داخلی معیار  نسبت بدهی

باالی يک کشور، مشکالت عديده منابع، جهت کنترل شوکای در جابهخارجی  برونجايی  باعث  های  را  زا 
ها، منابع داخلی خود را به  شود. کشوری با سطح پايین بدهی خارجی، ناگزير نیست برای کاهش آثار شوکمی

 غیر نیز به ماهیت مقابله با شوک مرتبط است. حراج بگذارد، پس اين مت
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 . کارایی بازارها2-2-5
تر در خود هضم تواند آثار شوک را راحتاگر در زمان عدم تعادل، بازار به سرعت به شرايط تعادلی بازگردد، می

ويژه در شرايط  بازار بههای مختلف اقتصاد رخ خواهد داد، ولی اگر عدم تعادل در  های الزم در بخشکند و تعديل
هايی را بر رفاه  شوک اقتصادی پابرجا باشد، منابع به شکل بهینه در اقتصاد تخصیص نیافته و در نتیجه هزينه

بنابراين، کارايی بازارها، پیامد پراهمیتی بهجامعه تحمیل می  "جذب شوک"آوری اقتصادی از نوع  تاب  کند. 
آوری اقتصادی تنها از دو مولفه اندازه دولت و آزادی تجارت بهره ابدارد. بريگوگلیو برای ساخت شاخص ت

 گیرد.می

 . حکمرانی نامطلوب 3-2-5
ها و نهادها که به وسیله جامعه، اقتصاد، سیاست و  ها، سیاستحکمرانی مطلوب عبارت است از نظامی از ارزش

کند. حکمرانی مطلوب شامل ريت میمسائل اجتماعی خود را با تعامل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مدي
  ها و نهادهای مدنی، منافع خود را دنبال و حقوق قانونی ها شهروندان، گروهواسطه آنفرايندهايی است که به

نظام حقوقی    "آوری از بخش  کند. بريگوگلیو برای سنجش حکمرانی مطلوب برای شاخص تابخود را اجرا می

 استفاده کرد.  "ادی اقتصادیشاخص جهانی آز"و  "و حقوق مالکیت

 . توسعه اجتماعی 4-2-5
دهد که روابط اجتماعی اجتماعی است. اين شاخص نشان می  آوری اقتصادی، توسعه يکی ديگر از اجزای تاب

های اجتماعی، شود نهادهای اقتصادی بدون هراس از ناهنجاریدر جامعه تا چه حد توسعه يافته است و سبب می 
انجام موثر امور اقتصادی باشند. توسعه اجتماعی با مفهوم همبستگی اجتماعی، کامال مرتبط است، ولی  قادر به  

گیری  ها ازسوی ديگر، اين شاخص قابل اندازهبه دلیل ماهیت عمدتا کمّی اين متغییر از سويی و کمبود داده
کنند، نرخ بیکاری  در فقر زندگی می  نیست. در اين مورد از متغییرهای مربوط به درآمد آن، نسبتی از مردم که 

دهنده میزان نیروی کار کم مهارت و بدون امید به اشتغال است و بخشی از جمعیت يک بلندمدت که نشان
 کشور کم سواد يا بی سواد هستند، استفاده کرد. 

 . پیشنهادها 3-5
لذا    .وری، بستگی داردآتقويت تاباقتصادی کشور، بیشتر به سیاست اقتصادی اتخاذ شده برای    عملکرد مناسب

 مديران اجرايی بهتر است تمرکز خود را بر اجرايی کردن راهکارهای زير معطوف کنند:
های متفاوتی نیز برای های گوناگونی به اقتصاد ايران تزريق شده است، راهکه تورم از راههمانگونه    -

توان  مدت و برخی بلندمدت است که می ها کوتاهکارکنترل و جلوگیری از آن وجود دارد برخی از اين راه
های مردمی، گسترش های اقتصادی از طريق سرمايهبه فروش اوراق مشارکت، تأمین نقدينگی بنگاه

های تولیدات خانگی، کاهش نرخ رشد دستمزدها و ثابت نمودن قیمت خدمات دولتی  و ايجاد زيرساخت
 اشاره کرد.
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های دولتی به بانک مرکزی امکان مديريت  ا انتقال هسته مرکزی حسابکردن امکان پايش، ببا فراهم  -
 شود. های دولت بیشتر مینقدينگی و شفاف سازی پرداخت

ای از موضوع قاچاق کاال در مناطق مرزی، ريشه در مسائل معیشتی و اشتغال بخش قابل مالحظه  -
های  بستر مناسب برای فعال کردن ظرفیت دارد، لذا الزمه مبارزه با قاچاق کاال، توسعه اشتغال و ايجاد

 باشد. بالقوه خصوصاً در مناطق مرزی می

بامطالعه مقاالت علمی مشخص شد که رابطه سیاست پولی و نرخ ارز يک رابطه مثبت است. با يک    -
يابد. لذا به منظور کاهش  سیاست پولی انبساطی نرخ ارز افزايش يافته، يعنی ارزش پول ملی کاهش می

ها و ابزارهای اجرايی مناسبی  شود که سیاستاثرات منفی سیاست پولی بر ارزش پول ملی، پیشنهاد می
های اقتصادی در جامعه  از سوی دولت طراحی و اجرا شود تا با مديريت صحیح، بتوان در مسیر فعالیت

 قرار گرفت. 
ترين موانعی است که قدرت  ها نبود ثبات در اقتصاد است که يکی از بزرگترين بحثيکی از مهم   -

دهد اين فعاالن اقتصادی برای زمان بحران  گیرد و اجازه نمیريزی را از فعاالن اقتصادی میبرنامه
برنامه از قبل  مانند کرونا  از شوک  تعدد تصمیمناشی  باعث  اين موضوع  باشند.  داشته  و  ريزی  گیری 

صورت موثر صورت بگیرد و نبايد چندين سازمان  اختالل شده است. لذا اقدامات جدی برای تولید بايد به
   و نهاد با دخالت در کار يکديگر اقدامی غیر مفید انجام دهند.
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 Proposing a Model for Reducing the vulnerability of 

the Iranian Economy from the Negative Effects Of The 

Covid-19 Pandemic  

Mahan Salvand1* 

Abstract   
Noting the negative effects of the covid-19 pandemic on various economic 

sectors, the aim of the current paper is to find a model for reducing the 

negative effects of covid-19 pandemic on the Iranian economy. The result 

of this research can pave the way for developing a technology roadmap 

that by illustrating new field of cognitive finance can in turn help reduce 

the chance of implementing bad policies against the negative effects of 

Covid-19 on the economy. This paper can be classified as a descriptive 

survey and its methodology is based on data collection. More specifically, 

the paper uses the Delphi to collect its data collection, and subsequently 

conducts hierarchical, failure and information analysis techniques to 

analyze the data gathered. The results obtained from the analysis of 

economic indicators indicate that lack of inflation controls and lack of 

transparency of banking systems pose the greatest high risk. Furthermore, 

the results indicate that adopting resistance economic policies for reducing 

the damage caused by shocks has a positive and significant effect long 

term in terms of economic growth. The paper concludes by proposing 

some solutions for reducing risk and control based on the economic 

resilience indicators proposed by Bergoglio and colleagues. 

Keywords: Vulnerability reduction, covid-19, hierarchical analysis. 
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