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  مقدمه .١

و  عنوان دین و مکتب جامع زندگی بشری، دارای فلسفه حیاتی مختص خود است که تبیین اسالم به
جانبه آن، نیازمند بررسی و واکاوی منابع اصیل اسالمی چون عقل و نقـل اسـت. مکتـب  فهم همه

ای که از حیات انسانی و فلسـفه خلقـت دارد، سـاختار قـانونی و اخالقـی  اسالم بنا به تعریف ویژه
نظـام خاصی را تبیین نموده تا فرایند به کمال رسیدن انسان و سعادت اخروی وی را تسهیل نمایـد. 

ای  های مهم ساختار اجتماعی اسالم، متأثر از فلسفه خلقت ویژه عنوان یکی از زیرنظام اقتصادی به
است و لذا در اهداف، اصول و راهبردهـا بـا مکاتـب اقتصـادی دیگـر تفـاوت دارد. تبیـین دقیـق و 

نـد توا گـذاری دولـت اسـت، مـی بر اینکه راهنمای مهمی برای سیاسـت روشمند این اهداف افزون
فرد و  های دیگر یاری رساند (فراهانی اش در میان اندیشه اقتصاد اسالمی را نیز در یافتن جایگاه ویژه

  ).١٣٩٣کشاورز، 
است از عدالت، رشـد و امنیـت،   اگر فرض بر آن باشد که اهداف نظام اقتصادی اسالم عبارت

این سه هدف، یـک هـدف از  گیرد، در میان وقتی این نظام در مقابل حمله اقتصادی دشمن قرار می
شود و دو هدف دیگر از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود. هـدفی  اولویت بیشتر برخوردار می

شود، امنیت، اسـتقالل و خودکفـایی اقتصـادی خواهـد بـود. بـه  که اولویت بیشتری برخوردار می
بایـد حاصـل شـود تـا هـا هـم تغییراتـی  ها و برنامـه تناسب اولویت یافتن این اهداف، در سیاست

  ).١٣٩۵دستیابی به این هدف میسر شود (عبدالملکی، 
العمل مناسب در مواقع بروز نامالیمات، حـوادث، بحـران یـا تحمـل  مقاومت، عمل یا عکس

ها و استقامت در مسیر رسیدن به اهداف است. بر ایـن اسـاس اقتصـاد مقـاومتی اقتصـادی  سختی
تـوان گفـت  ها در مسیر اهداف، پویا و پایدار باشد. می حراناست که در شرایط بروز نامالیمات و ب

که اقتصاد اسالمی لزومًا اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا مبتنی بـر مکتـب اقتصـادی اسـت کـه خـود 
های آن است که مقاومـت و اسـتقامت بـرای دسـتیابی بـه اهـداف  برگرفته از مکتب الهی و ویژگی

  ). ١٣٩٣های مؤکد مکتبی است (اسدی،  رات و توصیهها از دستو ها و بحران ویژه در سختی به
توان گفت مبانی اقتصاد اسالمی، مبتنی بر تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است که در  بنابراین می
توان به احکامی نظیر نفی سبیل، نهی از اخالل در نظام، عدم اسراف و نهـی از اتـراف  این زمینه می

فقهی اسـت کـه ضـرورت وجـود اقتصـاد مقـاومتی را نشـان ترین قاعده  اشاره کرد. نفی سبیل مهم
ای از جملـه سیاسـی،  دهد. براساس این قاعده هرگونه تسلط کفار بر مسـلمین را در هـر زمینـه می

  شمارد.  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی جایز نمی
د بـه صـورتی ها در یک اقتصاد اسالمی بای از سوی دیگر طبق قاعده نفی از اخالل در نظام سیاست
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باشد که اخالل در نظام و شرایط عسر و هرج را به بار نیاورد. هر سیاست یا فعالیتی که ارتکـاب یـا 
ترک آن موجب مختل شدن نظم و نسق جامعه شود، حرام است. براساس قاعـده نفـی اسـراف نیـز 

عی و نـه هـای اجتمـا های خویش، منـافع و هزینـه گیری کنندگان در تصمیم تولیدکنندگان و مصرف
توانـد بـه افـزایش شـدید  دهند؛ زیرا موج فزایندۀ مصرف مـی شخصی کار خویش را مالک قرار می

پذیر شدن کشور در برابـر بیگانگـان منجـر شـود.  ها و ذخایر ارزی و آسیب واردات، خروج سرمایه
تـوان بـا کاسـتن از شـدت افـزایش مصـرف، باعـث افـزایش  رو طبق قاعده نفی از اسراف می ازاین
اندازها شده که در مراحل بعد، به افزایش انبارۀ سرمایه، قدرت مقاومت و رشد اقتصادی کشور  پس

  منجر خواهد شد. 
بر تحریم اسراف، تبذیر و اتراف، مصرف و انگیزه تفاخر و ابراز امتیاز و خودنمـایی مـورد  افزون

داران  سوی برخی سـرمایهنکوهش اسالم قرار گرفته است. اتراف رفتار و عمل اقتصادی است که از 
شود. به این معنا که مال و ثروت زیاد، آنان را به رفتار ضد اخالقی و هنجاری  و ثروتمندان انجام می

کشاند؛ البته اتراف ارتباط مستقیمی با مصرف ندارد؛ بلکـه ویژگـی اخالقـی و رفتـار اجتمـاعی  می
نی و اجتمـاعی جامعـه توجـه داشـته هـای انسـا بر آن به حفظ و افزایش سرمایه اسالم افزون است.

کاری و تنبلی، سرمایه انسانی جامعـه  است. توصیه به آموزش و یادگیری علوم به همراه نکوهش کم
دهد. برابر دانستن تمامی مسلمانان با هم به همراه توصیه به وفـای بـه عهـد و داشـتن  را افزایش می

  ).١٣٩۵پیغامی، دهد ( اخالق خوش سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش می
های یک اقتصـاد مقـاومتی را در خـود  ها و ویژگی اگر اقتصادی اسالمی باشد، درنتیجه قابلیت

توانـد بـه تحقـق اقتصـاد  آوری اقتصادی است و مـی های مهم اقتصاد مقاومتی، تاب دارد. از مؤلفه
کید سیاست مقـاومتی، مطالعـه گذاران کشور بر اقتصـاد  مقاومتی کمک کند. بنابراین، با توجه به تأ

  تواند به غنی شدن مباحث اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند.  آوری اقتصادی می تاب
آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائـم را جـذب کـرده و  زمانی یک سیستم اقتصادی تاب

د. بـا خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بده
های مختلفـی بـرای  آوری اقتصادی، در متون اقتصادی مرتبط، شاخص توجه به اهمیت مفهوم تاب

هـای اقتصـاد ملـی را از  توان ضعف گیری آن ارائه شده است که با سنجش آنها در یکدیگر می اندازه
 نظر اقتصاد مقاومتی بهتر تحلیل و درک کرد.

تر است؛ زیرا این  محصولی بسیار مهم اقتصاد تک آوری اقتصادی برای کشورهایی با مسئله تاب
هـای  کشورها به دلیل وابستگی به درآمد یک محصول خاص (مانند نفت) به شدت نسبت به شوک

دهـد کـه صـرف تکیـه اقتصـاد بـه  پذیر هستند. تجارب چند سال اخیـر نشـان مـی مختلف آسیب
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ثباتی  شود که بی موجب میدرآمدهای حاصل از فروش نفت خام و صادرات چند محصول خاص، 
ای از مشکالت اقتصادی را به دنبال دارد؛ زیرا این کشورها در سطح پـایینی  درآمد صادراتی سلسله

ثباتی مقابله کنند که در نتیجه  توانند با بی  از درآمد سرانه همراه با تنوع اقتصادی کم قرار دارند و نمی
  کند. رشد اقتصادی در این کشورها را دچار مشکل می

محصولی موجود و  شناسی اقتصاد تک شک حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، مستلزم آسیب بی
های اقتصاد مقاومتی است. الزم است بررسی شود  های این اقتصاد از نظر مؤلفه نشان دادن کاستی

آوری اقتصادی در چه وضعی هستند و چقدر از وضع مطلـوب فاصـله  که این اقتصادها از نظر تاب
آوری اقتصاد منجر شده  ب دهد که چه عواملی به تا د. سنجش این مسئله تصویری به دست میدارن

هـای  تـوان شـاخص سازی در پیش گرفت. بدین منظور مـی توان برای مقاوم هایی را می و چه برنامه
  آوری اقتصادی را برای این کشورها محاسبه و تحلیل کرد. تاب

د و متنوع هستند؛ بنابراین نیاز است که با ساختن یـک آوری متعد گیری تاب های اندازه شاخص
شــاخص ترکیبــی امکــان مقایســه در طــول دوره و بــین کشــورهای مختلــف آســان شــود. درواقــع 

هـا و  عنوان یک ابـزار مفیـد بـرای تجزیـه و تحلیـل سیاسـت طور گسترده به های ترکیبی به شاخص
هـای مختلـف نظیـر  وضوعات پیچیده در زمینهاند و برای تشریح م ها مورد توجه قرار گرفته عملکرد

هـای  کـارگیری نتـایج شـاخص زیست استفاده شده است. با وجود ایـن بـه اقتصاد، جامعه و محیط
شود  ای ضعیف تدوین و ایجاد شوند، استنباط نادرستی از آنها می ترکیبی در صورتی که آنها به شیوه

  ). ٢٠٠۵دو و همکاران، گذاری نادرست منجر شود (نار تواند به سیاست و می
از طرفی مشکل اصـلی در فراینـد سـاخت شـاخص ترکیبـی، انتخـاب روش مناسـب تجمیـع 

انـد کـه بایـد از  ). برخی از پژوهشگران پیشنهاد کـرده٢٠٠٩های منفرد است (ژو و آنگ،  شاخص
کرد (سالمینن ها، قابلیت آنها در پشتیبانی از تصمیم را آزمون  طریق استفاده از مقایسه ترکیبی روش

سـازی  ). بـا توجـه بـه اهمیـت انتخـاب روش مناسـب جمـع٢٠٠١، السـون، ١٩٩٨و همکاران، 
آوری  ها، این مطالعه همه ایـن مسـائل را در نظـر گرفتـه و امکـان بررسـی وضـعیت تـاب شاخص

  محصولی را فراهم کرده است. کشورهای تک
ی اقتصــادی در اقتصــادهای آور گفتــه، در ایــن مقالــه میــزان تــاب بــا توجــه بــه مطالــب پیش

شـوند. همچنـین،  بندی مـی آوری اقتصادی معرفی و رتبه های تاب محصولی بررسی و شاخص تک
شـود. در ادامـه رتبـه ایـران در بـین  آوری اقتصادی ارائه مـی یک شاخص ترکیبی برای سنجش تاب

هـای  اع روششـود و در پایـان انـو آوری اقتصادی بررسی می محصولی از نظر تاب اقتصادهای تک
  شوند. آوری کشورها مقایسه می بندی تاب تحلیل چندمعیاره برای رتبه
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  مبانی نظری .٢

  آوری اقتصادی تاب .١−٢

 مخـاطرات اسـت؛ در برابـر جوامع و ذاتی افراد سازگاری و واکنش عنوان در اقتصاد، به آوری تاب

 بـه دلیـل به .مخاطرات کند از ناشی بالقوه های زیان و خسارات کاهش به قادر را آنها که طوری به

 افراد شغلی های ظرفیت تنها به نه اقتصادی آوری تاب کالن، اقتصاد سطح در وسیع هم پیوستگی

ها هنگـامی  است. بر این اساس، توانایی ایستادن در برابر شوک وابسته نهادها همه ظرفیت به بلکه
ها را کـاهش دهـد کـه از آن  که آثار شوکهایی برخوردار باشد  متصور است که اقتصاد از مکانیسم

عنـوان  توانـد بـه پـذیر مـی شود. برای مثال، وجود بازاری انعطـاف عنوان جذب شوک نام برده می به
1ها عمل کند (رز، ابزاری برای جذب شوک

 ٢٠٠۴.(  
  
  آوری های تاب شاخص .١−١−٢
یگوگلیو های شاخص .١−١−١−٢   همکاران و بر

دادنـد.  ارائـه را آوری اقتصـادی تـاب شـاخص کـه بودند افرادی نخستین همکارانش و بریگوگلیو
بـا عنـوان  شاخصـی در را اقتصـادی پـذیری آسـیب شـاخص ٢٠٠٣ سـال در2 گالی و بریگوگلیو

آوری مـرتبط کردنـد.  به مفهوم تـاب» آوری تاب برای شده تعدیل اقتصادی پذیری آسیب شاخص«
) سرانه است؛ زیرا این GDPتولید ناخالص داخلی (آوری،  تاب ساده شاخص که کردند مطرح آنها

) ٢٠٠۶بریگوگلیـو و همکـاران ( .گیرد دربرمی را پذیری آسیب با مقابله جهت کشور متغیر توانایی
کالن، کارایی بازارهای اقتصاد خرد، حکمرانی خوب،  های ثبات اقتصاد در مطالعه دیگری شاخص

  آوری مورد استفاد قرار دادند. ب  محاسبه ابعاد شاخص تاتوسعه اجتماعی و عوامل محیطی را برای 
  
  3سنتیننتال تحقیقاتی های گروه شاخص .٢−١−١−٢

4همکاران و بورمن
 بازارهـای توسعه و حال در کشورهای توانایی بررسی منظور به ٢٠١٣ سال در 

، مقـدار »سـنتیننتال آوری شـاخص تـاب«عنـوان  بـا ای مقالـه در هـا، شوک با مقابله برای نوظهور
شـاخص  کمـک بـا کـه اسـت چنین مطالعه این رویکرد کردند. بررسی را کشورها این آوری تاب

                                                           
1. Rose 

2. Briguglio & Galea 

3. Centinental  

4. Jack Boorman & et al.  
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 و حال توسعه در کشورهای از زیادی تعداد توانایی که کرد شناسایی را عواملی توان می آوری، تاب
 آنهـا بـه مـؤثر طور به و جذب را خارجی های شوک بتوانند تا دهد می افزایش را نوظهور بازارهای

آوری یک کشور تابع عوامل زیادی است. این عوامل  دهند. بررسی آنها نشان داد تاب نشان واکنش
زمینـه  گذار در ویژه نهادهـای سیاسـت طورکلی، قدرت نهادها به شامل کیفیت دولت و حکومت به
اختار اقتصـاد تر بخش مالی، س بخش بانکداری و به شکل گسترده مالی و اقتصادی کشور، سالمت

شامل مواردی مثل تنوع و وابستگی صادراتی، ارتباط با بازارهای مالی جهانی و عوامل دیگری شبیه 
هـای پـولی، مـالی و ذخـایر اسـت  گیری در هر زمان، به خصوص سیاسـت به این، فضای تصمیم

  ).٢٠١٣(بورمن و همکاران، 
  
یکا المللی بین توسعه آژانس شاخص .٣−١−١−٢   1آمر

کـه ادعـا  آمریکاسـت دولـت به وابسته های سازمان از (USAID)آمریکا  المللی بین توسعه آژانس
 را آوری نهاد، تاب این .است داده قرار خود کار دستور در را جوامع شدن آور تاب به کمک کند می

 بهبـود و دادن تسکین، وفق جهت ها) (نظام ها سیستم و کشورها جوامع، خانوارها، مردم، توانایی

 تسـهیل و پذیری آسیب کاهش به ها توانایی این که کند می تعریف ها تنش و ها شوک از کردن پیدا

  .شود منجر می فراگیر رشد
 شـامل آوری تـاب عامـل ١٠ آوری، تـاب کـردن تحلیـل و تجزیـه از نظر این سازمان، جهت

 هـا، شـبکه و منـابع فراوانـی و تنـوع کـارایی، بـودن، دسـترس در نهادها، اثربخشی و مشروعیت

تطبیـق  هـای کننده تسهیل و منابع نهادها، گروه سه در نهادی، حافظه و نوآوری و رفتارها، ها ارزش
 کننـد، حکمرانـی مـی را جوامـع که کنند می ارائه را مقرراتی و قوانین نهادها، .شوند می بندی طبقه

 تطبیـق، عناصـر هـای  کننـده تسـهیل و آنهاسـت بـرای دسـترس در و ملمـوس های دارایی منابع،

  ).١٣٩۴(غیاثوند و عبدالشاه،  هستند اجتماعی الگوهای و سرمایه غیرملموس
  

یابی تاب .۴−١−١−٢  2آوری ملی توسط مجمع جهانی اقتصاد ارز

آوری کلی ارائه  گیری تاب مجمع جهانی اقتصاد، نمونه آزمایشی از یک چارچوب پنج بخشی اندازه
کرده است. این چارچوب، یک کشور را شکل گرفته از پنج زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطـی، 
                                                           
1. United States Agency for International Development 

2. World Economic Forum 
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گیری از  ها، با بهره ها و اجتماعی در نظر گرفته و ارزیابی هریک از زیرسیستم حکمرانی، زیرساخت
  ).١٣٩۴گیرد (غیاثوند و عبدالشاه،  آوری صورت می پنج مؤلفه تاب

  
    1شاخص آنگیون و باتس .۵−١−١−٢

هــای  آوری، شــاخص پــذیری و تــاب هــای ترکیبــی آســیب آنگیــون و بــاتس بــا بررســی شــاخص
هـای اقتصـادی حکمرانـی کـه  آوری را به دو دسته تقسیم کردند. یکی شـاخص تاب−پذیری آسیب

دوم دهد که آنهـا را بـا عنـوان ابعـاد کنترلـی نامیدنـد؛ دسـته  ها را تحت تأثیر قرار می سایر شاخص
تواننـد دیگـر  طور مسـتقل نمـی محیطی، اجتماعی و پیرامونی (محیطی) که به های زیست شاخص
ها را تحت تأثیر قرار دهند و با عنوان ابعاد شرطی (اقتضـائی) در نظـر گرفتـه شـدند. ایـن  شاخص

) نمایش داده شده است. بر این اساس چهار وضعیت برای کشورها از بـدترین ١ساختار در شکل (
پـذیری  پـذیری کنتـرل نشـده؛ دوم، آسـیب ترین شرایط برای کشورها شامل یکـم، آسـیب آلایدهبه 

  بندی شده است. آوری پایدار طبقه آوری ناپایدار و چهارم، تاب محدود؛ سوم، تاب
آوری شناسایی و بـا اسـتفاده از نظریـه گـراف  تاب−پذیری متغیر را برای سنجش آسیب ۴٣آنها 

پذیری تفکیک کردنـد. بـر ایـن اسـاس  آوری و آسیب عنوان متغیرهای سنجش تاب تارجان آنها را به
ای  یافته و کشورهای جزیره یافته متوسط، کمتر توسعه یافته، توسعه دسته بیشتر توسعه ۴کشورها را در 

پـذیری و  آوری (تفاوت بـین شـاخص آسـیب تاب−پذیری کوچک برحسب شاخص خالص آسیب
) نشـان داده شـده اسـت (ابونـوری و ١هـا در جـدول ( د. این شاخصبندی نمودن آوری) گروه تاب

  ):١٣٩۵الجوردی، 
  
  
  
  
  
 

 

  )٢٠١۵آوری در الگوی آنگیون و باتس ( های سنجش تاب : مؤلفه١شکل 

                                                           
1. Angeon and Bates 

 پیرامونی اجتماعی محیطیزیست اقتصادی حکمرانی

 ابعاد شرطی ابعاد کنترلی

 آوریتاب
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 آوری اقتصادی در الگوی آنگیون و باتس تاب−پذیری : متغیرهای آسیب١جدول 

 آوری تاب−پذیریآسیب سودمندیمؤلفه (شاخص)متغیر
 آوری تاب مصرف خانوارهااقتصادیمصرف خانوارها

 آوری تاب صادرات کاالها و خدماتاقتصادیصادرات
 آوری تاب ثروت ملیاقتصادیتولید ناخالص داخلی
 آوری تاب مصارف نهایی عمومی دولتاقتصادیمخارج عمومی

 آوری تاب گذاری خصوصیسرمایهاقتصادیتشکیل سرمایه ناخالص
 آوری تاب شاخص توانایی مالیاقتصادیپول و شبه پول

نقل و انتقاالت مالی از
خالص نقل و انتقاالت جاری (کاالها،  اقتصادیخارج کشور

 آوری تاب خدمات، درآمد و اقالم مالی)

 پذیری آسیب شاخص وابستگی به وارداتاقتصادی واردات غذا

نسبت بدهی خارجی به صادرات کاالها  اقتصادی عدم توان بازپرداخت بدهی
 پذیری آسیب و خدمات

 پذیری آسیب بدهی دولتاقتصادیبدهی
 پذیری آسیب واردات کاالها و خدماتاقتصادیواردات
 پذیری آسیب و خدماتنرخ رشد قیمت کاالها اقتصادی تورم

 پذیری آسیب انتشار دی اکسید کربنمحیطیزیستCO2انتشار 
 پذیری آسیب وابستگی انرژیمحیطیزیست خالص واردات انرژی
 آوری تاب انرژی بدون کربوراتمحیطیزیستمصرف انرژی تجدیدپذیر
 آوری تاب مناطق زمینی و دریایی حفاظت شدهمحیطیزیستمناطق محافظت شده

توانایی به صورت تهدید از خارج (شامل  حکمرانی ثبات سیاسی و خشونت
 آوری تاب تروریسم)

کارگیری معیارهای توانایی در به حکمرانی کیفیت و تنظیم مقررات
 آوری تاب سیاستی در بخش تجاری (بازرگانی)

کمبود کیفیت و اعتبار در خدمات و  حکمرانی عدم اثربخشی دولت
 پذیری آسیب های عمومیفعالیت

تسلط منافع خصوصی بر فعالیت  حکمرانی فقدان کنترل فساد
 پذیری آسیب عمومی

درصد نرخ تکمیل مدارس ابتدایی از  اجتماعی سطح کیفیت
 آوری تاب گروه سنی مربوطه

 آوری تاب خدمات بهداشتیاجتماعیمخارج بهداشتی
 آوری تاب امید به زندگی در بدو تولداجتماعیبهداشت
 پذیری آسیب درصد بیکاری به کل عرضه نیروی کاراجتماعینرخ بیکاری

 پذیری آسیب هزینه حمل و نقلپیرامونیناکارآمدی حمل و نقل
دسترسی به اطالعات و
 آوری تاب کاربران اینترنت پیرامونی یا محیطیفناوری ارتباطات
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  محصولی آوری اقتصادی در اقتصادهای تک تاب .٢−٢

محصـولی از جملـه ایـران در  دهد که افزایش قیمـت نفـت در کشـورهای تـک مطالعات نشان می
شـود، بلکـه موجـب افـزایش واردات  تنها به افزایش تولید ناحالص داخلی منجر نمـی بلندمدت نه

خواهد شد که نتیجه آن بیماری هلندی است. در مقابل، کاهش قیمت نفـت باعـث کـاهش تولیـد 
 ).١٣٩١لی و افزایش بیکاری خواهد شد (مهدوی عادلی و همکاران، ناخالص داخ

ویـژه  ثباتی در صادرات بـرای کشـورهای در حـال توسـعه (بـه آور یک درجۀ معین بی آثار زیان
یافته بیشتر است؛ زیـرا اوًال ایـن کشـورها در  محصولی) نسبت به کشورهای توسعه اقتصادهای تک

ثباتی مقابله کنند  توانند با بی  با تنوع اقتصادی کم قرار دارند و نمی سطح پایینی از درآمد سرانه همراه
کند و این باعـث کـاهش درآمـد آنهـا  که درنتیجه رشد اقتصادی در این کشورها را دچار مشکل می

شود؛ ثانیًا این کشورها به درآمدهای حاصـل از مالیـات بـر صـادرات و واردات بسـیار وابسـته  می
رهای پولی و مالی برای کمک به تعادل این نوسانات در کشورهای در حـال توسـعه هستند؛ ثالثًا ابزا

 ).١٣٨٢نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر مؤثر هستند (انصاری و سالمی، 

دهـد کـه ایـن کشـورها  تجارب کشورهای صنعتی واردکننده نفت طی ربع قرن اخیر نشـان می
سازی سـبد انـرژی، افـزایش کـارایی،  ها مانند متنوع استای از سی کارگیری مجموعه اند با به توانسته

جای انـرژی، مـدیریت مصـرف و ایجـاد ذخـایر  ها مانند کـار و سـرمایه بـه جایگزینی دیگر نهاده
های ناشـی  پذیری اقتصاد خود در برابر شوک راهبردی، میزان وابستگی خود به منابع فسیلی و آسیب

  از نوسانات قیمت نفت را کاهش دهند. 
دهـد کـه وابسـتگی اقتصـاد کشـورهای عضـو سـازمان  رای مثال، برخی مطالعات نشـان میب

کننـده  های اقتصادی و توسعه طی زمان نسبت به نفت کاهش یافته اسـت و ایـن امـر بیان همکاری
 1عنوان یک منبع شـوک خـارجی اسـت (دوال و همکـاران، کاهش اهمیت نوسانات قیمت نفت به

سـازی سـبد انـرژی  های گذشته با متنوع ). با وجود اینکه کشورهای واردکننده نفت طی دهه٢٠٠٧
آوری خود را در برابر نوسانات شدید قیمت نفت کـاهش دهنـد، چنـین  اند تا میزان تاب سعی نموده

اقداماتی در کشورهای صادرکننده نفت به ندرت مشاهده شده اسـت. بنـابراین، ایـن سـؤال مطـرح 
اند یا خیر؟ لـذا بـا  آور بوده زا تاب های برون محصولی نیز در برابر شوک که آیا اقتصادهای تک است

محصولی مانند ایران، در این تحقیـق  های تک محوری در اقتصادی توجه به عواقب سنگین محصول
  آوری اقتصادی این کشورها بررسی و تحلیل شود. پذیری و تاب سعی شده است تا آسیب

                                                           
1. Duval & et al. 
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  تحقیق پیشینه .٣

پذیری و  نمایی، شاخص آسیب الف) با استفاده از روش حداکثر راست١٣٩۵ابونوری و الجوردی (
) بـرآورد ٢٠١٣−١٩٩۵( ١٣٩٢تـا  ١٣٧۴آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بـرای دوره  تاب

 پـذیری دهد که کشورهای عراق، آنگوال، لیبی و نیجریه دارای آسـیب کردند. نتایج مطالعه نشان می
تری هستند. رتبـه ایـران در  پذیری پایین باال و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب

  کشور عضو اوپک، ششم برآورد شده است. ١٢آوری و در میان  شاخص خالص تاب
ــا معرفــی و تشــریح مبــانی نظــری بــرای شــاخص ١٣٩۶آبــادی ( عبــدی و گیلــک حکــیم ) ب

ب برای سنجش این شاخص برای ایران و دیگـر کشـورهای پذیری اقتصادی چارچوبی مناس آسیب
منتخب با درآمد متوسط ارائه کردند. نتایج این مطالعه نشان داده است کـه وضـعیت ایـران از نظـر 

 ٢٠١٢تـا  ١٩٩۵هـای  پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مـورد بررسـی در سـال شاخص آسیب
سال) از میانگین هشت کشـور  ١٣های این دوره ( طوری که رتبه ایران در بیشتر سال مناسب نبوده به

  باالتر بوده است.
کند به ارزیابی از وضـعیت و جایگـاه  ) با توجه به اهمیت موضوع سعی می١٣٩۶شقاقی شهری (

آوری  آوری اقتصادی کشور در بین رقبـای اصـلی منطقـه بپـردازد. نتـایج شـاخص ترکیبـی تـاب تاب
ای مطلـوب نبـوده و طـی دهـه اخیـر نیـز  بین رقبـای منطقـه دهد وضعیت ایران در اقتصادی نشان می

آوری اقتصادی ایران در بـین هفـت کشـور مهـم و  که وضعیت تاب طوری پیشرفت چندانی نداشته؛ به
  رقیب در منطقه، در مقاطع زمانی یاده شده بین رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.

گیـری  روشـی بـه منظـور تحلیـل و انـدازه ) ارائه١٣٩٧هدف اساسی مقاله امیری و همکاران (
هـای  دهـد کـه طـی سـال آوری در اقتصاد ایران است. نتایج نشان می پذیری و تاب شاخص آسیب

آوری منفـی بـوده؛ امـا در سـال  خـالص تـاب ١٣٩۵و  ١٣٩٣تا  ١٣٨۵و نیز  ١٣٨٣تا سال  ١٣٧۵
  شود.  این شاخص مثبت می ١٣٩۴و  ١٣٨۴

آوری معرفـی شـده  پـذیری و تـاب های آسیب ستفاده از شاخص) با ا١٣٩٧طاهرپور و امیری (
 ٢٠٠۵−٢٠١٢توسط بریگوگلیو و همکاران، جایگاه کشورهای منتخب نفتـی را طـی دوره زمـانی 

آوری اقتصـادی  نظر تـاب از  ٢٠١٢محاسبه و استخراج کردند. نتایج نشان داد اقتصاد ایران در سال 
  خود اختصاص داده است.  را به ١۶کشور منتخب جایگاه  ١٨در بین 

هـای  آوری اقتصادی ایران طی سال ) به بررسی شاخص ترکیبی تاب١٣٩٧میرجلیلی و بزرگی (
پرداختند. نتایج نشان از روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب مالیم  ١٣٩۴−١٣٨۴

  بوده است. ١٣٨۴و کمترین آن در سال  ١٣٩٣بود و بیشترین شاخص در سال 
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را مـورد  OECDآوری کشـورهای  ) تأثیر سـاختار اقتصـادی کارآمـد بـر تـاب٢٠١٨( 1منساندر
دهد که بازارهای صحیح کار و محصول و همچنین شرایط مسـاعد  بررسی قرار داد. نتایج آن نشان می

طـورکلی کـاهش بـروز  هـای خـارجی و بـه انجام کسب و کار باعث افزایش مقاومت در برابـر شـوک
در حضور یک شوک مشترک، کشور با ساختارهای سازمانی ضعیف در مقایسـه بـا شود.  ها می بحران

  شوند. طور متوسط دو برابر بیشتر از نظر کاهش تولید متضرر می اقتصاد انعطاف پذیرتر، به
آوری اقتصـاد در دوره  سازی در بخش صـنعت را بـر تـاب ) تأثیر متنوع٢٠١۶( 2بام بران و گرین

شود اقتصـاد  سازی در بخش صنعت باعث می . نتایج نشان داد متنوعبررسی کردند ٢٠١١تا  ١٩٧٧
 های منفی کمتر تأثیر بپذیرد. از شوک

متغیر، خـالص  ۴٣کارگیری  ) با استفاده از روش شاخص ترکیبی و با به٢٠١۵آنگیون و باتس (
را محاسـبه نمودنـد. نتـایج نشـان  ٢٠٠٩−٢٠٠٠کشـور بـرای دوره  ٩۵پذیری  آسیب−آوری تاب
ــعه می ــورهای توس ــد کش ــاب ده ــه دارای  یافته دارای ت ــعه یافت ــر توس ــورهای کمت ــاال و کش آوری ب

  پذیری باالیی هستند. آسیب
آوری و  ) بــا اســتفاده از شــاخص ترکیبــی ســاده، تــاب٢٠١۴در مطالعــه بــاتیس و همکــاران (

پور بیشـتر از آوری سـنگا دهد تاب پذیری اقتصادی سنگاپور را مطالعه کردند. نتایج نشان می آسیب
آوری سنگاپور ناشـی از حکمرانـی خـوب دولـت و مزایـای ادغـام در  پذیری آن است؛ تاب آسیب

محیطی، جغرافیایی و تغییرات  پذیری سنگاپور ناشی از مؤلفه زیست بازارهای جهانی است و آسیب
  آب و هوایی است.

متغیـر،  ۵٢کارگیری ده مؤلفـه و  بـه) با استفاده از شاخص ترکیبـی و بـا ٢٠١٣بورمن و همکاران (
کشـور)،  ١٣کشـور)، اروپـای مرکـزی و شـرقی ( ٣٠یافته ( آوری پنج گروه از کشـورهای توسـعه تاب

 ١٣کشور)، شمال و شرق میانه آفریقـا ( ١۴کشور)، در حال توسعه آسیایی ( ٨المنافع ( مستقل مشترک
 ٢٠١١تا  ١٩٩٧کشور) در دوره زمانی  ٢٣کشور) و نیمکره غربی ( ٢٧کشور) جنوب صحرای آفریقا (

آوری عربستان طی دوره مطالعه، رو به افزایش بوده اسـت؛  دهد تاب برآورد شده است. نتایج نشان می
  باشد. آوری دیگر منتخب عضو اوپک (اکوادور، نیجریه و ونزوئال) نوسانی می اما شاخص تاب

گیری بهتـر  ودیت منابع، برای تصمیمآوری و محد گیری تاب های اندازه با توجه به تعدد شاخص
هـای مـؤثر در  بنـدی شـوند و بهبـود شـاخص ها از نظر اهمیت اولویـت نیاز است که اوًال شاخص

                                                           
1. Sondermann 

2. Brown & Greenbaum  
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هـای موجـود یـک شـاخص ترکیبـی  اولویت قرار گیرد؛ ثانیًا الزم است که بـا اسـتفاده از شـاخص
  د فراهم شود. محاسبه شود تا امکان مقایسه کشورها در طول زمان با یک شاخص منفر

هـای  نـدرت از روش آوری به ها نشان از این است که اوًال برای بررسی وضعیت تاب مرور پژوهش
سـازی در سـاخت شـاخص ترکیبـی  اند و کمتر به اهمیت روش جمـع تحلیل چندمعیاره استفاده کرده

محصولی صـورت  آوری کشورهای تک ای برای بررسی وضعیت تاب ندرت مطالعهاند؛ ثانیًا به پرداخته
آوری اقتصـادی را بـرای گروهـی از کشـورها بـا یـک  رو مطالعه حاضر مسئله تـاب گرفته است؛ ازاین

کند. همه کشـورهای مـورد مطالعـه ماننـد ایـران جـزء اقتصـادهای  ویژگی مشترک و مهم بررسی می
خـاص تواند تا حد زیادی نقش وابستگی به یک محصـول  ای می محصولی هستند. چنین مطالعه تک

آوری اقتصادی نشان دهد. بنابراین، نتایج این مطالعـه  پذیری اقتصاد و تاب را روی آسیب  (مانند نفت)
 محصولی داشته باشد. تواند قابلیت تعمیم بیشتری برای کشورهای تک می

  
  ها مواد و روش .۴

اسـتفاده ) ٢٠١۵پذیری آنگیون و باتس ( آسیب−آوری های اقتصادی تاب در این مطالعه از شاخص
آوری اقتصـادی بـه  پذیری و تاب های ترکیبی آسیب شود؛ زیرا این نویسندگان با بررسی شاخص می

پـذیری و هـم  هـایی ارائـه کردنـد کـه هـم آسـیب مرور و نقد کارهای گذشته پرداختند و شـاخص
) هـم مطالعـات قبلـی را ٢٠١۵کننـد. آنگیـون و بـاتس ( اقتصادی بررسی می  آوری را از جنبه تاب
هـای مربـوط بـه  براین، داده کنند. افزون های مهم را ارائه می دهند و هم شاخص خوبی پوشش می به

آینـد. از ایـن  تـر بـه دسـت مـی کشوری مانند ایـن مطالعـه راحـت ها برای مطالعه بین این شاخص
ب) ١٣٩۵الف)، ابونوری و الجـوردی (١٣٩۵ها در مطالعاتی نظیر ابونوری و الجوردی ( شاخص

کیـد  ) نیز بهره ٢٠١٨( 2) و تیگاناسو٢٠١٨( 1یانسوننوی و  گرفته شده است. با توجـه بـه اینکـه تأ
آوری است و همچنین براسـاس در دسـترس بـودن اطالعـات  مطالعه حاضر بر جنبه اقتصادی تاب

) انتخـاب شـد. متغیرهـا ٢ها مورد استفاده به شرح جدول ( محصولی شاخص برای کشورهای تک
 هستند. ٢٠١٠ت سال همگی به قیمت ثاب

  

                                                           
1. Noy, I., & Yonson  
2. �igăna�u 
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  آوری مورد استفاده در مطالعه های تاب : شاخص٢جدول 

 آوری تاب−پذیری آسیبمشخصاتمتغیر  ردیف
 آوریتاب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرمصرف خانوارها  ١
 آوریتاب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرصادرات  ٢
 آوریتاب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرتولید ناخالص داخلی  ٣
 آوریتاب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرمخارج عمومی  ۴
 آوریتاب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرتشکیل سرمایه ناخالص  ۵
 پذیریآسیبدرصد واردات کاالواردات غذا  ۶
 پذیریآسیب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرواردات  ٧
 پذیریآسیب به قیمت ثابت سال پایه/ دالرتورم  ٨

  
  ترکیبی  ساخت شاخص .١−۴

باشـند و مسـئله مـورد بررسـی را از ابعـاد  های منفرد می های ترکیبی، تجمیعی از شاخص شاخص
های ترکیبی با مزیت توانایی در خالصه کردن مقدار فراوان  گیرند. امروزه شاخص می  مختلف اندازه

ارائه تحلیل نهـایی، بیشـتر محـل  اطالعات، در جهت دستیابی به سادگی در درک و فهم عمومی و
هـای ترکیبـی در حـال افـزایش  های اخیر اسـتفاده از شـاخص توجه پژوهشگران قرار دارد. در سال

هـا اشـاره شـده اسـت (بنـدورا،  نمونه از این شـاخص ١۶٠که در مطالعه بندورا به  طوری است؛ به
هـای مختلـف کشـوری  های ترکیبی، مقایسه عملکرد کشورها یـا عملکـرد سـال ). شاخص٢٠٠۶

کـه بـرای تشـریح و توصـیف مسـائل  طوری کند؛ بـه می  پذیر فراهم صورتی ساده و فهم خاص را به
  ). OECD, 2008های گوناگون از جمله اقتصاد کاربرد دارد( پیچیده و مختلف در زمینه

های منفرد در ساخت شاخص ترکیبی نهایی ایـن  دهی شاخص مسئله قابل توجه در تجمیع و وزن
هـا  ویـژه تحلیـل پوششـی داده های تحقیق در عملیـات بـه های مورد استفاده از تکنیک است که روش

)DEAگیــری چنــدمعیاره ( ) و تحلیــل تصــمیمMCDA؛ ٢٠٠٩انــد (ژو و آنــگ،  ) اســتخراج شــده(
مانند تاپسـیس، الکتـر، روش مجمـوع سـاده وزیـن،  MCDAهای  که طیف وسیعی از روش درحالی

هـای اصـلی، تحلیـل  مراتبی، تحلیـل مؤلفـه آل جانشین وزنی، فرایند تحلیل سلسـلهستاده وزنی، ایده
عنـوان  توانـد بـه کدام نمی )؛ اما هیچ٢٠٠۵و همکاران،  1عاملی و انحراف از اپتیمم وجود دارد (ناردو

  ).  ١٩٩٨ 2یک روش برتر برای ساخت شاخص ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد (گیتونی و مارتل،
های کیفی و کمـی مختلـف  ها روش های مناسب ساخت و تجمیع شاخص انتخاب روشبرای 

                                                           
1. Nardo 

2. Guitouni & Martel 
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های کیفی مبتنی بر وجود مبانی نظـری قـوی، قابـل فهـم بـودن، سـهولت  تدوین شده است. روش
های کّمـی مبتنـی بـر مقایسـه نتـایج از طریـق  های منفرد است؛ اما روش استفاده و اعتبار شاخص

مبستگی، ضریب اختالف، درصد تغییر نتایج، شدت تغییرات رتبـه معیارهای کّمی مانند ضریب ه
  ). ١٣٨۵؛ بدری و همکاران، ٢٠٠٩شانون است (ژو و آنگ، −و معیار اسپیرمن

هـای  های بـه دسـت آمـده از روش بندی برخی پژوهشگران با استفاده از تحلیل همبستگی رتبه
راستا بودن  ها نسبت به هم ی بین روشاند و براساس شدت همبستگ مختلف را مورد آزمون قرار داده
). در ١٣٩٢؛ تقوایی و شـیخ بیگلـو، ١٣٨۵اند (بدری و همکاران،  نتایج تحقیق خود قضاوت کرده

های تجمیعـی قـرار گرفتـه اسـت و  برخی تحقیقات نیز معیار ضریب تغییرات مالک انتخاب روش
هـای مـورد مطالعـه بودنـد  حدهای با ضریب اختالف کمتر دارای قدرت بیشتری در تمایز وا روش

  ). ١٣٨٨فر و همکاران،  (سلیمی
شـانون را −) معیـار اسـپیرمن٢٠٠٧بر مبنای معیار از دست رفتن اطالعـات، ژو و همکـاران (

هـا در فراینـد سـاخت شـاخص ترکیبـی تـدوین کردنـد.  های تجمیـع شـاخص برای مقایسه روش
بـرای سـاخت شـاخص ترکیبـی در برخـی از  MCDAهای  اثربخشی این معیار در مقایسه با روش

). بنابراین، ضرورت دارد طبق معیار بیـان شـده کـه ٢٠٠٩مطالعات آزمون شده است (ژو و آنگ، 
های مختلف ساخت شاخص ترکیبی مقایسه شـده و  مبتنی بر حفظ ماهیت اطالعات اصلی، روش

 کارگیری در تحقیقات آینده تبیین شود. مزیت آنها برای به

  
  ورهای مورد مطالعهکش .٢−۴

محصولی است که  شود. اقتصادی تک محصولی انجام می این مطالعه روی کشورهای با اقتصاد تک
  دیگرسـخن، ای از درآمد صادراتی آن به یک چنـد محصـول خـاص وابسـته باشـد. به بخش عمده

ص اقتصادی است که تنوع صادرات در آن کم بوده و تمرکز صادرات روی یک یا چند محصول خـا
محصــولی از شــاخص تمرکــز  قــرار دارد. در ایــن مقالــه بــرای انتخــاب اقتصــادهای تــک

شود. این شاخص در بانک اطالعاتی انکتاد نیز برای مقایسـه تنـوع  هیرشمن استفاده می−هرفیندال
  شود: (تمرکز) صادرات کشورها استفاده شده و به صورت زیر محاسبه می
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 و jارزش صادرات کشور ijxتعداد محصوالت، nام،  jشاخص یک کشور  jHدر آنکه 
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است.
  

دهد که صادرات یـا واردات یـک کشـور تنهـا بـر چنـد  ارزش شاخص نزدیک به یک نشان می
دهند که صادرات  های نزدیک به صفر نشان می محصول خاص متمرکز شده است. همچنین، ارزش

  یا واردات توزیع یکسانی در مجموعه محصوالت دارند. 

نخست، میانگین شاخص تمرکز برای محصولی منتخب،  در این مطالعه، برای تعیین کشورهای تک
محاسبه شد. سپس با معیار قرار دادن شاخص تمرکز باالتر  ٢٠١۶−١٩٩۵همه کشورهای جهان در دوره 

ها، برخی از کشورها با متمرکزترین ساختار صادرات برای مطالعـه انتخـاب  ه و دسترسی به داد ۶۵/٠از 
  1گزارش شده است: ٠ شدند. فهرست این کشورها به همراه شاخص تمرکز در 

 

  : فهرست کشورهای مورد مطالعه به همراه شاخص تمرکز آنها٣جدول 

 شاخص تمرکزنام کشور
 ٩٢/٠آنگوال

 ۶٩/٠آذربایجان
 ٧٢/٠بوستوانا
 ٨٠/٠چاد

 ٧۵/٠جمهوری کنگو
 ٧٨/٠جمهوری دموکراتیک کنگو

 ٧۴/٠گینه استوایی
 ٧۶/٠گابن

 ٧۵/٠گینه بیسائو
 ۶٩/٠ایران
 ٩۴/٠عراق
 ۶٨/٠مالی
 ٨۴/٠نیجریه
 ۶٧/٠عربستان
 ٧۴/٠یمن

   )٢٠١٨منبع: آنکتاد (

  

                                                           
  بر این اساس انتخاب شد که تعداد مناسبی از کشورها با متمرکزترین ساختار صادرات در نمونه قرار گیرند. ۶۵/٠. عدد ١
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  ها بندی شاخص های رتبه روش .٣−۴

های تاپسیس، تاکسونومی عـددی،   دهی و از روش آنتروپی شانون برای وزن   در این مطالعه از روش
   بـراین، بـا روش شـود. افـزون آوری اسـتفاده مـی هـای تـاب بندی شـاخص میانگین وزنی برای رتبه

تـرین و  هـا جـزء معـروف شـوند. ایـن روش شانون این سه روش با یکدیگر مقایسـه مـی−اسپیرمن
) و از جملـه در مطالعـه ٢٠٠٩هـا هسـتند (ژو و آنـگ،  شـاخص بنـدی های رتبـه معتبرترین روش

های توسـعه اسـتفاده شـده  ها از نظر شاخص بندی استان ) برای رتبه١٣٩۴زاده و همکاران ( عبدالله
  نشان داده شده است. ۴های مورد استفاده در جدول  است. روش

  
  های مورد استفاده : روش۴جدول 

  فرمول  روش
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 تاکسونومی 2
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t
icx  ارزش شاخصi  (کشور) برای واحد مورد مقایسهc  در زمانt .است iW وزن تخصیص یافته به شاخصi  در شاخص ترکیبی کـل

tنیز ماتریس نرمال icr است.
icx  .استicZ،مقادیر استاندارد شده ocZ.بیشترین مقدار از مقادیر استاندارد شده است  

  
  شانون−اسپیرمن   روش .۴−۴

  شود: شانون به صورت زیر محاسبه می−اسپیرمنشاخص 
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  که در آن:
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 sjr مقـدار شـاخص اسـت. نمـاد xهـا و  وزن شـاخص wکشـورها،   jها،  شاخص  iو در آن 
ام است که از روش آنتروپی بـه دسـت آمـده و jام و  sضریب همبستگی اسپیرمن بین وزن شاخص 

هـا در  هـا و رتبـه ضریب همبستگی بین مقدار شاخصrj کند. نماد  ام را مشخص می sرتبه شاخص 
در روش مورد نظـر کمتـر باشـد، اطالعـات کمتـری از  dدهد. هر چقدر مقدار  هر روش نشان می

  ). ٢٠٠٩ 1عنوان روش برتر شناخته شود (ژو و انگ، تواند به ست و آن روش میدست رفته ا
  

  نتایج .۵

ها از طریق روش آنتروپی شانون و سـپس نتـایج  در این فصل ابتدا وزن محاسبه شده برای شاخص
به تفکیک سه روش مورد نظر ارائه خواهد شد. بعد از آن با محاسـبه ضـریب همبسـتگی، ضـریب 

ها و همچنین قابلیـت آنهـا در حفـظ  شانون، مزیت هر کدام از روش−شاخص اسپیرمنتغییرات و 
بنـدی  شود. سرانجام کشورهای مورد مطالعـه بـا اسـتفاده از رهیافـت خوشـه اطالعات ارزیابی می

  شوند. بندی می مراتبی، خوشه تحلیل سلسله
  
  ها محاسبه وزن شاخص .١−۵

دهـد.  مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق را نشـان مـیهای  ) وزن محاسبه شده برای شاخص۵جدول (
شود براساس روش آنتروپی شانون مخـارج مصـرف نهـایی  طورکه در این جدول مشاهده می همان

کمتـرین وزن را در بـین  ٠٠٨/٠بیشترین وزن و واردات مـواد غـذایی بـا وزن  ١٨١/٠دولت با وزن 
  اند. ها به خود اختصاص داده شاخص

  
  

                                                           
1. Zho and Ang 
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  ها وزن شاخص: محاسبه ۵جدول 

  وزن آنتروپی شانون شاخص  ردیف
 ١٨١/٠مخارج مصرف نهایی دولت ١
 ١٧١/٠واردات کاالها و خدمات ٢
 ١۵۴/٠صادرات کاالها و خدمات ٣
 ١۵٠/٠تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴
 ١۴٣/٠تولید ناخالص داخلی ۵
 ١٢٣/٠هامخارج مصرف نهایی خانوار ۶
 ٠۶٩/٠کننده)تورم (قیمت مصرف ٧
 ٠٠٨/٠واردات مواد غذایی ٨

  

  نتایج محاسبه شاخص ترکیبی  .٢−۵

هـا مقـدار شـاخص ترکیبـی  پس از انجام محاسبات و طی مراحـل بـه تفکیـک هـر کـدام از روش
) نشان داده شده است. براساس نتایج این ۶آوری اقتصادی کشورها محاسبه شد که در جدول ( تاب

ایران در هر سه روش استفاده شده به ترتیب رتبـه اول و دوم را  جدول کشورهای عربستان سعودی و
دارا هستند. کشورهای نیجریه، یمن و آذربایجان در هر دو روش میانگین وزنی و تاپسیس به ترتیـب 

را دارند. در روش میانگین وزنی کشور جمهوری کنگو، در روش تاپسـیس کشـور  ١٣و  ١٢، ٣رتبه 
آوری  کشـور جمهـوری دموکراتیـک کنگـو آخـرین رتبـه را در تـابآنگوال و در روش تاکسـونومی 
  اند. اقتصادی به خود اختصاص داده

  

  آوری اقتصادی کشورها : محاسبه شاخص ترکیبی تاب۶جدول 

 ها روش
  

کشورها

 تاکسونومی تاپسیسمیانگین وزنی ساده
 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

 ٣۶٣/٠١ ۶٢٢/٠١۶۶٠/٠١عربستان سعودی
 ۵٣٠/٠٢ ٣٣۶/٠٢۵٣٨/٠٢ ایران
 ۶١١/٠۴ ٢١١/٠٣۴۴٠/٠٣نیجریه
 ۶٧١/٠۵ ١۴٧/٠۵٣٧١/٠۴ عراق
 ٨٢٣/٠١۴ ٠۵١/٠٩٣۶٣/٠۵گابون
 ٧٣٢/٠۶ ٠٧۵/٠٧٣۶٢/٠۶ مالی

 ٩١۶/٠١۵ ٠۵٢/٠٨٣۶٢/٠٧جمهوری کنگو
 ۵٣۴/٠٣ ١٧٣/٠۴٣۶١/٠٨گینه بیسائو
 ٧٨۴/٠١٠ ٠۵١/٠١٠٣۶١/٠٩گینه استوایی

 ٨٠٢/٠١٢ ٠۵٠/٠١١٣۶٠/٠١٠ چاد
 ٧۶١/٠٧ ٠٣۵/٠١۴٣۶٠/٠١١بوتسوانا
 ٧۶٣/٠٨ ٠۴۴/٠١٢٣۵٨/٠١٢ یمن

 ٧٩٩/٠١١ ٠۴١/٠١٣٣۵٨/٠١٣آذربایجان
 ٨٠٧/٠١٣ ٠٣٢/٠١۵٣٣٧/٠١۴جمهوری دموکراتیک کنگو

 ٧٧۶/٠٩ ٠٩٨/٠۶٣٣۴/٠١۵آنگوال
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صـورت  جایی رتبـه هـر کـدام از کشـورها به ) جایگـاه و جابـه٢استفاده از اطالعات شکل (با 
در کشـورهای آنگـوال، گـابون و   تر قابل مشاهده است. براساس این شکل بیشترین تغییر رتبـه عینی

که کشور آنگوال براساس روش میـانگین وزنـی در رتبـه ششـم قـرار  طوری جمهوری کنگو است؛ به
  ا روش تاپسیس رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.دارد؛ ولی ب

  

  
  های ترکیبی ها براساس شاخص : مقایسه رتبه٢شکل 

 

) رابطه همبستگی بین سه روش به کار برده شده برای ساخت شاخص ترکیبی را نشان ٧جدول (
ثبت شود که شاخص ترکیبی به دست آمده از سه روش با همدیگر همبستگی م دهد. مشاهده می می

راستا بودن نتایج سه روش مورد نظر است. بـه  کننده هم داری باالیی دارند که این موضوع بیان و معنا
عالوه ضریب تغییرات شاخص ترکیبی حاصل از میانگین وزنی و تاکسونومی نیز به ترتیب بیشترین 

  و کمترین مقدار را دارند. 
ها، مقدار این شاخص برای هر سـه  شانون برای مقایسه روش−جهت کاربرد شاخص اسپیرمن

شود که شاخص به دست آمده از روش میانگین وزنی  روش مورد استفاده محاسبه شد. مشاهده می
های تاپسیس و  که شاخص تاپسیس بیشترین مقدار را دارد. در روش کمترین مقدار را دارد؛ درحالی

ار بیشـتر از میـانگین وزنـی هـای ترکیبـی بسـی تاکسونومی میزان محاسبات برای رسیدن به شاخص
است؛ به همین علت میزان از دست رفتن اطالعات نیز باالتر اسـت. بنـابراین، شـاخص میـانگین 
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های مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه را  وزنی کمترین میزان از دست رفتن اطالعات را در بین روش
 داشته است.

  
 شانون−پیرمن: محاسبه ضریب همبستگی، ضریب تغییرات و شاخص اس٧جدول 

 تاکسونومی تاپسیس میانگین وزنی 
 ٧۶۴/٠** ٧٧١/٠**- میانگین وزنی
 ۶٠۴/٠*- تاپسیس
 - تاکسونومی

 ٢٠/٠ ١٨/١٢٢/٠ ضریب تغییرات
 ٣١/٠ ١٩/٠٣٢/٠شانون−شاخص اسپیرمن

  درصد. درصد و پنج داری درسطح یک به ترتیب معنا *و  **
 

  هیرشمن−اقتصادی و شاخص تمرکز هرفیندالآوری  رابطه بین تاب .٣−۵

محصـولی و شـاخص  آوری اقتصادی کشورهای تـک برای بررسی ارتباط میان شاخص ترکیبی تاب
) آورده شده است. عالمـت منفـی ٨تمرکز آنها از ضریب همبستگی استفاده و نتایج آن در جدول (
هـای میـانگین وزنـی و  آوری در روش ضریب همبستگی بین شاخص تمرکز و شاخص ترکیبی تاب

آوری بـه دسـت آمـده از  تاپسیس و همچنین عالمت مثبت آن بین شاخص تمرکز و شـاخص تـاب
محصولی بودن یـک کشـور بیشـتر  کننده این نتیجه مهم است که هرچه تک روش تاکسونومی، بیان

 شود. پذیری بیشتر می آوری کمتر و احتمال آسیب باشد، احتمال تاب
  

  آوری ترکیبی تاب  هیرشمن و شاخص−همبستگی بین شاخص تمرکز هرفیندال: ضریب ٨جدول 

آوری (روششاخص تاب  
 میانگین وزنی)

آوری (روش شاخص تاب
  تاپسیس)

آوری (روش  شاخص تاب
  تاکسونومی)

شاخص تمرکز
  ٢٢/٠  -٣٨/٠  -٢٣/٠  هیرشمن−هرفیندال

  
  آوری اقتصادی بندی تاب طبقه .۵−۴

آوری اقتصادی  بندی تاب مراتبی در قالب نمودار دندوگرام جهت طبقه سلسلهای  نتیجه تحلیل خوشه
هـای ادغـام شـده  ) نشان داده شده است. در این شکل، از فاصـله بـین دسـته٣کشورها در شکل (

ها در هر خوشه بازتـاب تفـاوت و فاصـله  طورکلی طول شاخه است. به ٢۵استفاده شد که دامنه آن 
) ١شود که دو خوشه اصلی تشکیل شده است؛ خوشـه اول (خوشـه  میهاست. مشاهده  بین خوشه

باشد به دو زیرشاخه تقسیم شده اسـت کـه در یکـی از آنهـا  آوری می که دارای باالترین سطح تاب



 ٢٣١       ... آوری اقتصادی های تاب ارزیابی و تحلیل شاخص 

 
 

) و در دیگــری کشــورهای ایــران، گینــه بیســائو، عــراق و نیجریــه ١−١عربســتان ســعودی (خوشــه 
یز به دو زیرخوشه تقسیم شده که در یکی از آنها کشور ن ٢−١) قرار دارند. خود خوشه ٢−١ (خوشه
) قرار دارند. در ادامه ٢−٢−١های گینه بیسائو، عراق و نیجریه ( ) و در دیگری کشور١−٢−١ایران (

کـه کشـور  طوری شده است؛ بـه خود نیز به دو زیرخوشه تقسیم ٢−٢−١بندی، زیرخوشه  این خوشه
ــه ( ــک زیرخوش ــائو در ی ــه بیس ــه (١−٢−٢−١گین ــراق و نیجری ــورهای ع ) در ٢−٢−٢−١) و کش

شود کـه  ) نیز به دو زیرخوشه تقسیم می٢زیرخوشه دیگری قرار داده شده است. خوشه دوم (خوشه 
قـرار  ٢−٢و سـایر کشـورها در زیرخوشـه  ١−٢کشور جمهوری دموکراتیـک کنگـو در زیرخوشـه 

حضور  ١−٢−٢و یمن در زیرخوشه  ، کشورهای مالی، آنگوال، بوتساوا٢−٢اند. در زیرخوشه  گرفته
و کشـورهای بوتسـاوا و  ١−١−٢−٢دارند. در این زیرخوشه کشورهای مالی و آنگوال در زیرخوشـه 

اند. کشورهای گابون، گینـه اسـتوایی، آذربایجـان، چـاد و  قرار گرفته ٢−١−٢−٢یمن در زیرخوشه 
  اند. بندی شده تقسیم ٢−٢−٢جمهوری کنگو نیز در زیرخوشه 

  

  
 آوری اقتصادی کشورها  مراتبی سطح تاب بندی سلسله  خوشه : نتایج تحلیل٣شکل 

                              0         5        10        15        20        25 
                         Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
 ┐─   8              چمهوری کنگو  
 ┤─   11                     چاد  
 ┤─   13               آذربايجان  
 ┐───┼─   10            گينه استوايی 
 ┐─├   ┘─   9                    گابون  
 │ │ ┐─┬─   12                     يمن  
 ┐─────────────────────────────────────────├ ┘─├ ┘─   14                 بوتساوا  
 │                                         │   ┘─┬─   6                    آنگوال  
 │                                         │     ┘─   7                     مالی  
 │                                         ┘───────   15   جمهوری دموکراتيک کنگو  
 │                                           ┐─┬───   3                   نيجريه  
 │                                       ┐───├ ┘───   5                     عراق  
 │                         ┐─────────────├   ┘─────   4              گينه بيسائو  
 ┘─────────────────────────├             ┘─────────   2                    ايران  
 ┘───────────────────────   1            عربستان سعودی  
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  آنگوال
  مالی 

 جمهوری دموکراتیک کنگو
  نیجریه
  عراق

  گینه بیسائو
  ایران

 عربستان سعودی
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  بندی و پیشنهادها جمع .۶

محصــولی در دوره  آوری در کشــورهای تــک هــدف اصــلی ایــن مطالعــه بررســی وضــعیت تــاب
هیرشمن کشـورهایی −است. بدین منظور نخست براساس شاخص تمرکز هرفیندال ٢٠١۶−١٩٩۵

عنـوان کشــورهای  یـک کــاال یـا یـک گــروه کـاالیی بــهبـا سـاختار صــادرات بسـیار متمرکــز روی 
انـد از: آنگـوال، آذربایجـان، بوتسـوانا، چـاد،  محصولی انتخاب شـدند. ایـن کشـورها عبارت تک

جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گابن، گینه بیسائو، ایران، عراق، مـالی، 
آوری برای مطالعه نیز براساس آنگیون و باتس  های اقتصادی تاب نیجریه، عربستان و یمن. شاخص

اند از: مصرف خانوارها، صـادرات، تولیـد ناخـالص داخلـی، مخـارج عمـومی،  ) عبارت٢٠١۵(
آنتروپی شانون برای    تشکیل سرمایه ناخالص، واردات غذا، واردات و تورم. در این مطالعه از روش

هـای  بندی شـاخص میانگین وزنی برای رتبههای تاپسیس، تاکسونومی عددی،   دهی و از روش وزن
شـانون ایـن سـه روش بـا یکـدیگر مقایسـه −اسپیرمن   براین، با روش آوری استفاده شد. افزون تاب

 اند از: شدند. نتایج مهم مطالعه عبارت

آوری، مخارج مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیـت اسـت؛  های تاب . از بین شاخص١
  محصولی وابستگی زیادی به مخارج دولت دارند؛ ه اقتصادهای تکاحتماًال به این علت ک

محصولی دارای بهترین وضـعیت  . کشورهای عربستان سعودی و ایران در بین کشورهای تک٢
آوری  دهنده وضعیت مناسب کشور در زمینه تـاب آوری اقتصادی هستند؛ البته این نتیجه نشان تاب

تر ایران در  ویژه رتبه ضعیف از اقتصادهای ضعیف است؛ بهنیست؛ زیرا نمونه مورد مطالعه متشکل 
) و ١٣٩۵مقایسه با عربستان جای تأمل دارد. بیش از این مطالعـاتی ماننـد ابونـوری و الجـوردی (

آوری ایـران در منطقـه در مقایسـه بـا  انـد کـه وضـعیت تـاب ) نیز نشان داده١٣٩۶شقاقی شهری (
 تر است؛ ت پایینکشورهایی مانند عربستان، قطر و امارا

هـای  بنـدی شـاخص . نتایج سه روش تاپسیس، تاکسونومی عددی و میانگین وزنـی در رتبـه٣
 آوری بسیار نزدیک هستند؛ تاب

آوری اقتصادی را دارنـد؛ شـاید بـه  محصولی در آفریقا، بدترین وضعیت تاب . کشورهای تک۴
کـه  ابسـته هسـتند؛ درحالیاین دلیل که این کشورها بیشتر بـه صـادرات محصـوالت کشـاورزی و

توانـد  کشورهای خاورمیانه به صادرات انرژی متکی هستند. بنابراین، نوع محصوالت صادراتی می
 کننده باشد؛ آوری اقتصادی تعیین در وضعیت تاب

های مورد استفاده، روش میانگین وزنی دارای کمترین انحـراف از مقـدار بهینـه  . از بین روش۵
 تر است؛ بوده و از بقیه مناسب
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محصولی، وضعیت ایـران بـه کشـورهای  آوری اقتصادی، در بین کشورهای تک . از نظر تاب۶
تـر، وضـعیت ایـران بـا ایـن  بنـدی دقیـق تر است؛ البته با خوشه گینه بیسائو، عراق و نیجریه نزدیک

 کشورها تفاوت دارد.

  توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد: با توجه به نتایج مطالعه، می
آوری، باید با اجرای  تر ایران نسبت به اقتصادهای منطقه از نظر تاب . با توجه به وضعیت پایین١

ویـژه بایـد بـا توسـعه  آوری اقتصاد کشور هرچه بیشتر ارتقـا یابـد؛ بـه اصول اقتصاد مقاومتی، تاب
 صادرات غیرنفتی، وابستگی ایران به نفت کاهش یابد؛

گذاری، مصرف خانوارها (البته نـه  لید ناخالص داخلی، سرمایهآوری باالتر باید تو . برای تاب٢
 ویژه واردات غذا) کاهش یابد؛  در جهت اسراف) و صادرات افزایش و در مقابل واردات (به

های تحلیل چندمعیاره از روش میانگین وزنـی بـرای  . مطالعات آینده بهتر است از بین روش٣
  استفاده کنند؛آوری اقتصادی  های تاب بندی شاخص رتبه

محیطـی و  آوری زیسـت آوری ماننـد تـاب های دیگـر تـاب آوری اقصادی، جنبه . غیر از تاب۴
 تواند موضوع مطالعات آینده باشد. اجتماعی نیز مهم هستند که می
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