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چکیده
ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوکهای اقتصادی و تأثیر جدی این شوکها بر تمامی وجوه توسعه،
باعث شد تا مفهوم کلی تابآوری بهعنوان توانایی ایستادگی ،مطابقتپذیری و احیاء پس از شوک
تعریف شود .هرچند که از ترویج این مفهوم مدتها میگذرد ،اما اینگونه بهنظر میرسد که
چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامهریزی منطقهای وجود ندارد .ازاینرو با
مرور ادبیات نظری ،از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی""،میزان تعامالت
منطقه""،شکل و تعامل بخشهای اقتصادی""،نوآوری منطقهای""،شرایط بنگاههای منطقه" و
"شرایط خانوارهای منطقه " برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد تا از طریق مجموعه
روشهای ضریب مکانی ،تغییر-سهم ،داده-ستانده ،تجزیهوتحلیل پوششی دادهها و آنتروپی مورد
سنجش قرار گیرند .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که استان تهران نسبت به سطح
ملی دارای ظرفیت تابآوری بیشتری است که علت اصلی این وضعیت میزان باالی نوآوری،
بهرهوری ،قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکههای خوشه در استان تهران است.
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مقدمه
مناطق برنامهریزی همواره در مسیر خود با مخاطرات متعددی برای دستیابی به
چشماندازهای خود روبهرو بودهاند ،این مخاطرات میتوانند با منشأهای اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و  ...سبب عقبماندگی و چالشهای گوناگونی برای این
مناطق گردد .ازاینرو پرداختن به تابآوری را میتوان بهعنوان بخش جدی از
برنامهریزی قلمداد کرد .تابآوری از دو نگاه کلی ،یکی در غالب دیدگاههای اکولوژی
و اقتصادی بهمعنای ساختن یک تعادل جدید و دیگر ی در غالب نگاه مهندسی
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بهعنوان معکوس کردن مسیر وابستگی ،مورد بررسی قرار گرفته است ( Chapple,
 .)2007اما مطالعات صورت گرفته در انگلستان ،نشان میدهد که مفهوم تابآوری
شهرها و مناطق بیشتر نزدیک به رویکرد اکولوژیکی است ( Caputoa & et al.,
 .)2015هدف از این مقاله بررسی ابعاد اقتصادی تابآوری منطقهای از طریق یک
چارچوب عملیاتی برای استان تهران است؛ که در  4بخش اصلی شامل تبیین مفهوم
و تعریف تابآوری اقتصادی منطقه ،ویژگیهای یک منطقه تابآور ،روشهای
مناسب اندازهگیری تابآوری و مطالعه استان تهران تنظیمشده است.
مبانی نظری
تعریف تابآوری اقتصاد منطقهای و چالشهای پیش رو
از لحاظ تاریخی اینطور گفته میشود که اولین تعریف از مفهوم تابآوری در
دائرهالمعارف بریتانیایی در سال  1824یافت شده است و تابآوری را بهعنوان
" قابلیت یک بدن برای بازیابی اندازه و شکل خود پس از تغییر شکل و فشرده
شدن" یا "توانایی بهبودی یا سازگاری با شرایط بد" تعریف کرده است .همچنین
تابآوری از ریشه التین "ریزیلیو "1بهمعنای " پرش به عقب "2گرفتهشده است
(.)Palekiene et al.,2015
موضوع تابآوری ملی در سالهای اخیر ،بهویژه بعد از بحران مالی  2008مورد توجه
سازمانهای متعدد بینالمللی و نخبگان قرار گرفت (غیاثوند و عبدالشاه )1394 ،و با
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1. Resilio / Resilire
2. To jump back

"سطح خرد :اشخاص و فعالیتهای اقتصادی" مورد بررسی قرار میگیرد (محمدی و
همکاران.)1396 ،
با توجه به اینکه تابآوری یک مفهوم مقیاسپذیر (در سه سطح ملی ،منطقهای و
محلی) و جامعنگر (در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و )...است .در ادامه
به تعاریف تابآوری اقتصادی و تابآوری عمومی منطقه از نظر پژوهشگران متفاوت
میپردازیم (جدول .)1
جدول  :1تعاریف تابآوری از دیدگاههای مختلف
پژوهشگران
واکر 2004 ،1

UNISDR ،
2005
کاتر  2و
همکاران،
2008
هیل  3و
همکاران،
2008
مارتین 2012 ،4

تعریف تابآوری
به ظرفیت جذب اختالالت و سازماندهی مجدد یک سیستم در حال تغییر ،از
طریق نگهداشت عملکردها ،ساختارها ،هویتها و بازخوردهای ضروری گفته
میشود.
ظرفیت بالقوه یک سیستم یا جامعه در معرض خطر ،بهمنظور نگهداشتن سطح
قابلقبولی از عملکردها و ساختارها ،از طریق انطباق یا مقاومت در قابل شوکها
است.
تابآوری ،توانایی یک سیستم اجتماعی برای پاسخگویی و بهبود از طریق جذب
و مقابله با بالیا است .این مفهوم در ارتباط با توانایی سازگاری سیستم اجتماعی،
تغییر و یادگیری در پاسخ به یک تهدید است.
توانایی اقتصادی یک منطقه برای حفظ موقعیت قبلی در مواجه با یک شوک
خارجی ،یا در مقیاس گستردهتر توانایی یک منطقه یا کشور در مقابله با
شوکهای خارجی و توانایی بازگشت به سطح قبلی رشد ،تولید ،یا جمعیت
است.
ظرفیت اقتصادی یک منطقه در بازسازی و انطباق ساختارهای یک بنگاه،

1. Walker
2. Cutter
3. Hill
4. Martin
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اذعان به این نکته که تابآوری ملی تنها به قدرت نظامی ختم نمیشود ،میتوان آن
را فرآیند سازگار شدن و یا جذب نامالیمات تحمیلشده بهواسطهی تهدیدهای
خارجی عنوان کرد (گل وردی .)1396 ،در فرآیند تابآوری اقتصاد ملی منشأ این
نامالیمات میتواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشند که در سه سطح "کالن :کل
اقتصاد و تعامل بازارهای و تمامی افراد"" ،سطح میانی :صنایع و بازارهای منفرد" و
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صنعت ،تکنولوژی و نهادها بهمنظور حفظ رشد قابلقبول در تولید ،اشتغال و
ثروت در طول زمان است.
فاستر  2006،1به توانایی یک منطقه برای پیشگیری از اختالل و یا تدارک پاسخگویی و بهبود
بعد از یک اختالل گفته میشود ،بهنحویکه مانعی برای مسیر توسعه منطقه
ایجاد نکند.
مأخذ)Contreras et al.,2016), (Palekiene et al., 2015( :
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از طرف دیگر ،منطقه بهعنوان یک واحد فضایی اجتماعی -اقتصادی شناخته میشود
که با ساختارهای تولیدی در تمام اشکال مالکیتی ،جمعیتی ،اشتغالی و نهادی
مفهوم پیدا میکند .اساساً ،منطقه مجموعهای است از سیستمهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است که باهم در ارتباطاند؛ بنابراین تابآوری منطقهای
را میتوان در قالب ظرفیت یک منطقه برای مقابله و بهبود از یک شوک خارجی و
نگه داشت آن منطقه در مسیر توسعه فعلی و یا ایجاد یک مسیر جدید توسعه
(تعادل مجدد) تعریف کرد ( .)Boschma,2014اما برخی از پژوهشگران اقتصاد
فضا مفهوم تعادل را در تابآوری منطقهای نفی میکنند که مهمترین ادله آنها در
جدول شماره  2اشاره شده است.
جدول  :2چالشهای پیش روی تابآوری اقتصادی-اجتماعی فضا


اساساً سیستمهای اقتصادی-اجتماعی با سیستمها زیستمحیطی و مکانیکی متفاوتاند؛
بنابراین ایدههای قرض گرفتهشده از سیستمهای اخیر مناسب نیستند.



مفهوم تابآوری در علوم پیچیده و محیطی ،انسان را نادیده میگیرند و ارتباطی با
سیاست ندارد .درحالیکه در قلمرو اقتصادی-اجتماعی تعارض و پاسخ به شوک بسیار
مهم است.



تابآوری مروج ایده "بازگشت به حالت عادی" است؛ و همواره انحراف را بهعنوان یک
موضوع خوب نادیده میگیرد( .یعنی یک سیستم در برابر تغییر برای ساماندهی
ناکارآمدیهای ساختاری خود مقاومت میکند).



ایده تابآوری بهعنوان "بازگشت به حالت عادی" در ارتباط با تعادل است ،درحالیکه
سیستمهای اقتصادی -اجتماعی فضایی بهندرت به تعادل میرسند.



تجزیهوتحلیل تابآوری نشاندهندهی یک سیستم دو قطبی در ساختار "بازگشت به
حالت اولیه" یا "تغییر بهسوی وضعیتی جدید" است ،درحالیکه در واقعیت پاسخها
1. Foster

ترکیبی پیچیده از تداوم و تغییر است.



تفکر تاب آور بر مبنای کلگرایی ،بنیاد شناسی و پیشفرضهای سیستم قرارگرفته است.
درحالیکه سیستمهای محلی و منطقهای محدود و مبهم هستند.

این نگرانیها بهمعنای نامناسب بودن تابآوری با مطالعه سیستمهای اجتماعی -
اقتصادی منطقه نیست .بلکه میتواند یک نقطه شروع ارزشمند برای یک ساختار
انحصاری و نزدیک به زمینه مطالعاتی برنامهریزی شهری و منطقهای باشد
(.)Martin et al., 2014
بنابراین بهعنوان یک نتیجه میتوان تابآوری اقتصاد منطقهای را به این صورت بیان
کرد که" :تابآوری اقتصاد منطقهای :به ظرفیتهای اقتصادی یک منطقه برای
مقاومت یا بهبود از شوکهای ناشی از بازار ،رقابتپذیری و یا بالیای طبیعی،
بهمنظور انطباق ساختارهای اجتماعی -اقتصادی برای بازگشت به مسیر توسعه قبلی
و یا حرکت در یک مسیر جدید توسعه گفته میشود".

شکل  :1مفهوم تابآوری یک سیستم منبع :بر اساس ()Weir.2012,52

ویژگیهای تابآوری اقتصادی یک منطقه
بهطورکلی اقتصاد یک منطقه از طریق شوکها خارجی از قبیل بالیای طبیعی،
مهاجرت به منطقه ،مهاجرت از منطقه ،تعطیلی مناطق خاص 1و یا تغییرات
ساختاری که نتیجهای از رقابتهای جهانی و داخلی است ،دچار اختالل میگردند
( .)Hill,2008حال سؤال اصلی این است ،چرا یک منطقه نسبت به سایر مناطق
یک کشور آسیبپذیرتر است؟ و چگونه ویژگیهای یک منطقه میتواند به شوکها و
1. Closure of a military base
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مأخذ)Martin et al.,2014( :
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یا اختالالت پاسخ دهد ،بهگونهای که تضمینکننده حرکت روبهجلو منطقه باشد؟ در
نظریه تابآوری ،روابط بین مقیاسی  -که ی ک سلسله سطوح تعاملی 1نامیده میشود
 میتواند باعث بهبود یا تضعیف سایر سطوح شوند ( .)Weir,2012:16بنابراینبهطور قطع تابآوری منطقهای از سطوح فرادست و فرودست تأثیر میپذیرد و بر
آنها نیز تأثیر میگذارد؛ اما بهطور خاص در سطح منطقهای مطالعات متعددی در
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مورد ویژگیهای تابآوری اقتصاد منطقهای صورت گرفته است که در ادامه به آنها
خواهیم پرداخت:
آقای بوچما 2در مقالهای با عنوان " بهسوی سیر تکاملی تابآوری منطقهای" دو
عامل انطباقپذیری 3و توانایی انطباق 4در ارتباط مستقیم با تابآوری دانسته و
معتقد است که سیستمهای تابآور ،تعادلی را بین این دو مفهوم برقرار میکنند؛ و
آنها بهصورت زیر تعریف میکند:
 انطباقپذیری :به راهکارهای از پیش اندیشیده شده برای کنترل چالشها
گفته میشود.
 توانایی انطباق :به توانایی یک سیستم برای مقابله با شوکها از طریق
ساختن مسیرهای جدید گفته میشود.
در ادامه او چنین استدالل میکند که تابآوری بلندمدت ،به قابلیت انطباقپذیری
مناطق با در نظر گرفتن صنایع ،شبکهها و عوامل نهادی بستگی دارد .بهعنوانمثال
صنایع متنوع زمانی میتوانند بهعنوان جذبکننده شوک عمل کنند که دارای روابط
گسسته در ارتباط روابط داده -ستانده باشند .در غیر این صورت ،رکود یک صنعت
میتواند باعث رکود صنایع دیگر شود؛ بنابراین میتوان این استدالل را کرد که این
نوع صنایع ،صنایع متنوع غیر مرتبط هستند .همچنین عملکرد این صنایع زمانی
افزایش مییابد که از نظر سطح مهارت و نوع نیروی انسانی نیز باهم مرتبط باشند؛
بنابراین مناطق با صنایع متنوع دارای امتیاز باالیی در توانایی انطباق هستند؛ اما
توانایی انطباق میتواند با هزینه انطباقپذیری همراه باشد .درواقع مناطق دارای
صنایع متنوع از عدم تخصصی بودن صن ایع ،فقدان جرم بحرانی و تجمع صنایع
1. Panarchy
2. Boschma
3. Adaption
4. Adaptability

این ،تحقیقات انجامشده در کشور کره نشان میدهد که صنایع متنوع تأثیر جدی بر
افزایش سرمایهگذاریهای فناورانه و تابآوری خواهد گذاشت ( Park and Choi,
.) 2020
مارتین بهطورکلی شش ویژگی را برای تابآوری اقتصاد منطقه بیان میکند:
 تنوع ساختاری :1تنوع اقتصادی منطقهای بهطورکلی سبب ارتقا نیرومندی
و گسترش سازگاری میشود ،درحالیکه تخصصی شدن در یک بخش
اقتصادی باعث کاهش قدرت پاسخگویی و افزایش آسیبپذیری و زمان
بهبود میشود.
 شبکههای خوشهای :2به درجهای از ارتباط مؤلفههای اقتصادی و عملکردی
گفته میشود که میتوانند بهطور جداگانه یا با ارتباط ضعیفی کار کنند.
این مکانیسم باعث نگهداشتن شوک در مقیاس محلی و یا کاهش اثر
سرایت شوک به کل منطقه و افزایش قدرت پاسخگویی میشود.
 ساختار پشتیبانی :3به قدرتمندی یک منطقه در جایگزینی بنگاهها و یا
بخشهایی شکستخورده در مقابل شوکها گفته میشود.
 اثر وابستگی :4هر چه یک نوع خاصی از ساختار اقتصادی در مناطق بیشتر
غالب باشد و یا به بخشهای خاصی وابسته باشد .احتمال گسترش بحران
به کل منطقه بیشتر است.
 صنایع متنوع مرتبط :5این ایده مکمل ساختارهای ارتقاءدهنده سازگاری
اقتصاد محلی بهوسیله تسهیل ارتباطات منابع و ارتقا فرآیندهای نوآوری
1. Structural diversity
2. Modularity
3. Structural redundancy
4. Rivet effect
5. Related variety
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محلی رنج میبرند ( .)Boschma,2014در مطالعهای دیگر مارتین به اهمیت
صنایع متنوع مرتبط در اقتصاد فضا اشاره میکند ،ارتباط بیشتر بین صنایع منطقه
مخصوصاً ارتباط آنان با مهارتها و دانشهای مرتبط ،منجر به توانایی بیشتری برای
سازگاری در طول زمان میشود؛ زیرا نیروی کار و سرمایه جابهجاشده بهراحتی از
طریق سایر بخشهای اقتصادی جذب میشوند ) .(Martin et al.,2014عالوه بر
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است .اگرچه تبعات این کار برای تابآوری مبهم است و باعث کاهش اثر
"شبکههای – خوشهای" میشود.
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 تخصصهای متنوع :1تخصصی کردن یک منطقه در چند بخش اقتصادی
میتواند به بهرهوری و نوآوری باالتر منجر شود و ریسک آسیبپذیری را در
بین کل سیستم توزیع کند .بهگونهای که اولی باعث مقاومت در برابر شوک
میشود و دومی باعث پاسخگویی سریع و بهبود میشود ( Martin et al.,
.)2014
برامول 2و همکارانش در سال  2009با اشاره به تابآوری خوشههای فناورانه تأکید
میکند که دانش ضمنی 3و شبکههای دانشی بین صنایع نقش مهمی در تابآوری
صنایع ایفا میکند ) .(Eraydin,2015عالوه بر این ،خانم بریستو 4و همکارانشان
اذعان میکنند که تحقیقات صورت گرفته در بین سالهای  2009تا ،2014
نشاندهنده اهمیت نوآوری برای رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت یک منطقه است؛
و تأکید میکنند که حداقل در سطح خرد ،بنگاههایی که دارای تحقیق و توسعه
هستند ،عملکرد بهتری نسبت به سایر بنگاهها دارند .بهگونهای که تئوریهای اقتصاد
فضایی ،نوآوری را ظرفیت اصلی سازگاری میداند (.)Bristow & et al., 2018
شاید نگاهی به درهی سیلیکون در امریکا که یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای
دانشبنیان در دنیا به شمار میآید خالی از لطف نباشد .آقای چپل 5و همکارانش در
مقالهای با اشاره به رکود اقتصادی درهی سیلیکون در دههی  1980بیان میکنند
که این منطقه توانست اقتصاد خود را بهگونهای احیا کند که امروزه بهعنوان بخش
بزرگی از اقتصاد امریکا شناخته شود ( .)Chapple,2007همچنین ،خانم
ساکسنین 6در کتابها و مقاالت خود معتقد است ،علت موفقیت دره سیلیکون در
ایجاد یک چشمانداز قوی آن برای ارتباط بین بنگاهها است (Weir,2012:15-
.)16

1. Diversified specialization
2. Bramwell
3. Tacit-knowledge.
4. Bristow
5. Chapple
6. Saxenian

واقعی متقاضیان مسکن با عرضه بازار مسکن فاصله زیادی میگیرد ،ورشکستگی
بازار مسکن رخ میدهد؛ که باعث کاهش ارزش مسکن ،تشدید چرخه ورشکستگی و
تخریب اجتماعی میگردد (شکل  .)2در این شرایط توانایی مردم در بازار مسکن به
عواملی چون میزان قدرت شبکه اجتماعی ،منابع مالی و شرایط روانی آنها بستگی
دارد (.)Weir,2012:62-63

منبع)Wier,2012:65( :

شکل  :2چرخه مخرب ورشکستگی بازار مسکن

در کنار ورشکستگی بازار مسکن در مقیاس ملی ،ورشکستگی بازار مسکن در مقیاس
محلی میتواند هزینههای زیادی را برای منطقه ایجاد کند .ادبیات نظری موجود سه
سرریز اصلی ورشکستگی بازار مسکن را 1شامل :کاهش ارزش امالک ،آسیبهای
اجتماعی و شوکهای مالی به دولتهای محلی و کاهش سطح خدمات بر میشمارد.
 کاهش ارزش امالک :یکی از گستردهترین مطالعات که بر روی 628000
معامالت مسکن در  13منطقه امریکا انجامشده است ،نشان از تأثیر منفی
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همانطور که در ابتدای این مقاله مطرح شد منطقه بهعنوان یک واحد فضایی
اقتصادی-اجتماعی شناخته میشود؛ بنابراین پدیدههای مکانمبنا همچون تعادل
بازار مسکن در بررسی تابآوری اقتصادی یک منطقه حائز اهمیت است .آقای ویر با
تأکید بر مکانمبنا بودن مسئله مسکن ،جوهره اصلی چالش ورشکستگی بازار مسکن
را به عدم تعادل بین تقاضا و عرضه مرتبط میداند ،بهعنوانمثال زمانی که توانایی
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 .1این مورد تاثیر منفی بر مسکن و مردم خواهد داشت.

 1.3درصد در شعاع  300فوتی و تأثیر  0.6درصدی در شعاع  660فوتی بر
امالک آن ناحیه است.
 آسیبهای اجتماعی :جابهجاییهای اجباری ناشی از ورشکستگی بازار
مسکن سبب مختل شدن ارتباطات اجتماعی و فرسودهشدن سرمایه
اجتماعی میشود؛ و میزان جنایت را افزایش میدهد که بزرگترین
قربانیان این مسئله کودکان هستند.
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 شوکهای مالی به حکومتهای محلی و کاهش سطح خدمات :تأثیر
ورشکستگی بازار مسکن ،تأثیر دو لبهای را بر درآمد و هزینهی
حکومتهای محلی-شهرداریها  -دارد (.)Weir,2012:65-68
اندازه و راهبرد کلی بنگاهها در منطقه نقشی تعیینکننده در تابآوری کل منطقه
خواهد داشت بهطوریکه "راهبرد مقابله نوآورانه با چالش ایجادشده در بازار منطقه"
باعث افزایش تابآوری و "راهبرد کاهش هزینهها و تعدیل نیرو" باعث کاهش
تابآوری منطقهای میشود .همچنین بنگاههای کوچکتر نسبت به بنگاههای
بزرگتر آسیبپذیرتر هستند ).)Martin et al.,2014
در ادامه بهمرور اجمالی برخی از شاخصهای به کار رفته در سنجش مطالعات
تابآوری منطقهای میپردازیم تا بتوانیم مجموعه مناسبی از مفاهیم و شاخصها را
استخراج نماییم (جدول شماره .)3

جدول  :3شاخصهای سنجش تابآوری منطقهای
پژوهشگران

-2.ویر

3

او در مطالعه میزان تابآوری مناطق کشور ترکیه 4 ،معیار اصلی را برای
سنجش میزان تابآوری اقتصادی مناطق مورداستفاده قرار میدهد؛ که
عبارتاند از:


آسیبپذیری  :1این مفهوم شامل وابستگی به محصوالت راهبردی و
تمرکز صنایع تولیدی در بخشهای اقتصادی است.



منابع :این مورد دربرگیرنده میزان صادرات ،وابستگی مالی،
تحصیالت ،مهارت ،فرهنگ کارآفرینی و زیرساختهای اقتصادی
است.



سازگاری :این مورد دربردارنده تنوع اقتصادی ،بهرهوری ،میزان
تخصص صنایع ،صنایع پیشرفته ،صنایع جدید و میزان نوآوری
است.



سیاستگذاریها و پشتیبانیهای قانونی :شامل سرمایهگذاری
عمومی و حمایتهای مالی و پشتیبانی بخشهای اقتصادی
میشود.

بر اساس کتاب"سیاستهای شهری-منطقهای و اثرات آن :ساختن
مناطق تابآور" شاخصهای اندازهگیری تابآوری به دو دسته کلی
تقسیم میشود:



 .3نوریس
و همکاران

ظرفیت تابآوری مناطق :تنوع اقتصادی ،درآمد ،توزیع درآمد،
تحصیالت ،سن کار ،توانایی کار ،فقر و مسکن
توان اجرایی تابآوری مناطق :نرخ رشد اقتصادی ،رشد اشتغال،
میزان درآمد ،فقر ،نابرابریهای درآمدی و شاخصهای حکمرانی

نوریس و همکارانش در چارچوب نظری خود از چهار ویژگی یک سیستم
تاب آور نام میبرند:


توانایی یک واکنش قدرتمند  :4به توانایی مقاومت در برابر شوکها
بدون اختالل در عملکرد سیستم گفته میشود .یک راهبرد

 .1در برخی از مطالعات مفهوم تاب آوری به صورت غیر مستقیم از طریق مفهوم آسیب پذیری مورد بررسی قرار گرفته
است.
2. Eraydin
3. Weir
4. Robustness
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 .1اریدن

2

مؤلفه
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هنگامی قدرتمند است که توانایی دور نگهداشتن شوکهای
متنوعی را از سیستم داشته باشد ،اما درصورتیکه سیستم
گزینههای زیادی برای رویارویی با شوکها نداشته باشد،
آسیبپذیر خواهد بود.
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عناصر پشتیبانیکننده از کارکرد سیستم  :1به عناصری گفته
میشود که در برابر اختالالت و تکانهها پایدار هستند و راهحلهای
بیشتری برای حل مشکالت خود دارند.



سرعت عمل  :2ظرفیت دستیابی به اهداف را بدون فوت وقت،
سرعت عمل میگویند.



مهارت عملیاتی  :3به توانایی شناسایی مشکالت و بسیج منابع در
هنگام بروز تهدیدات گفته میشود.

منبع)Eraydin, 2015), ( Norris et al.,2008( ,)Weir,2012:45( :

جمعبندی مؤلفههای تأثیرگذار در تابآوری اقتصادی منطقه
با بررسی و مطالعه ادبیات نظری موجود در زمینه تابآوری اقتصادی منطقه و
نظرات خبرگان برنامهریزی منطقهای و اقتصاد فضا میتوان موارد زیر را بهعنوان
مؤلفههای چارچوب بررسی مناطق به کار گرفت:
 میزان تنوع و وابستگی اقتصادی :قدرت تنوع اقتصادی ،نرخ رشد منطقه،
میزان وابستگی منطقه به بخشها ،میزان بهرهوری
 میزان تعامالت منطقه با خارج از خود :میزان صادرات و واردات منطقه
 میزان وابستگی منطقه به نوآوری :بررسی میزان نوآوریهای منطقهای
 شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی در منطقه :تعداد شاغالن بنگاههای
4
بزرگ اقتصادی به جمعیت ،تعداد شرکتهای دانشبنیان به کل بنگاهها
 شرایط حاکم بر خانوارهای منطقه :بررسی نسبت درآمد به هزینه خانوار،
نرخ مالکیت مسکن ،میزان تورم ،میزان نرخ اشتغال ،ضریب جینی و میزان
5
آسیبهای اجتماعی به جمعیت
1. Redundancy
2. Rapidity
3. Resourcefulness
 .4به علت عدم وجود اطالعات این شرکت ها در سری زمانی مورد نظر ،از این مورد صرفه نظر کردیم.
 .5برای محاسبه این شاخص از آمار تعداد پروندههای قضایی ،سرقت و طالق استفاده شده است.

 شکل و نحوه تعامل بخشهای اقتصادی منطقه :بررسی تعداد شبکههای
خوشهای ،میزان صنایع متنوع مرتبط و غیر مرتبط

مبانی روشی
تعریف عملیاتی تابآوری اقتصادی یک منطقه
شکل  ،3دو منطقه  1و  2را نشان میدهد که در یک زمان مشترک دچار شوکی
مشترک شدهاند .منطقه  1با گذشت زمان عمالً توانایی بازگشت به مسیر قبلی خود
را ندارد و در مسیری نامناسبتر نسبت به مسیر قبلی به تعادل میرسد ،اما منطقه
 2با سوق دادن خود بهسوی یک مسیر مطلوبتر میتواند شوک را به فرصتی بهتر
تبدیل کند؛ که این مسئله نشاندهنده آسیبپذیری منطقه  1و تابآوری منطقه 2
نسبت به این شوک است ).(Martin et al., 2014

شکل  :3پاسخهای متنوع تابآوری در قبال یک شوک منبع(Martin et al.,2014) :
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 ساختار و شرایط حکمروایی منطقهای :1میزان اختیارات منطقهای ،میزان
تفکر استراتژیک و سیستمی مدیران منطقه ،شرایط عناصر پشتیبان
(سامانههای اطالعاتی ،زیرساختها و  )...و سرعت و مهارت عملیاتی
مدیران و شاخص سهولت کسبوکار

143
 .1ساختار و شرایط حکمروایی منطقه ای تاثیر بسزایی در رویارویی با شوک ها دارد ،اما نظر به پیچیدگی
های جدی در سنجش این مفهوم و کمبود اطالعات ،نگارندگان از سنجش این مفهوم صرفه نظر کرده است.

همانطور که مثال قبل بهطور غیرمستقیم نشان داده شد ،میتوان سه رویکرد
مختلف را در بررسی مفهوم تابآوری اتخاذ نمود - 1 :بررسی عملکرد یک منطقه در
قیاس با سایر مناطق -2 ،بررسی شاخصهای تابآوری در یک منطقه و  -3در نظر
گرفتن مدتزمان بهبود یک منطقه از شوک ( )Weir,2012:36-43در این مقاله
قصد داریم تا با ایجاد یک شاخص ترکیبی از مؤلفههای تابآوری ،تابآوری
اقتصادی منطقه تهران را در طول زمان و در مقایسه با سطح ملی بررسی نماییم .به
این منظور با توجه به مبانی نظری پژوهش و مؤلفههای تابآوری ،مجموعه
روشهای زیر را برای سنجش این موضوع پیشنهاد میشود:
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روشهای پیشنهادی برای سنجش مؤلفههای تابآوری اقتصادی
روش ضریب مکانی

این روش برای مشخص کردن میزان تخصص یک ناحیه نسبت به منطقه معیار به
کار میرود .ضریب مکانی این امکان را مهیا میسازد که بخشهای صنعتی به
فعالیتهای پایهای و یا غیر پایهای تقسیم شود و سهم فعالیتهای اقتصادی یک
منطقه را با سهم آن فعالیتها در کشور مقایسه میکند (وانگ و هوفه:1390 ،
 .)264- 263از این مدل ساده به ترتیب برای سنجش سه مفهوم "قدرت تنوع
اقتصادی"" ،میزان وابستگی اقتصادی" و "میزان تبادالت اقتصادی منطقه" ،از
طریق "حاصلضرب عددی ضریب مکانی بخشهای مختلف"" ،مجموع تفاضل
ضریب مکانی بخشهای اقتصادی از میانه آماری دادهها" و "مجموع قدر مطلق
تفاضل ضریب مکانی بخشهای مختلف از آستانه عدد  ،"1.25استفاده میشود.
𝑖𝑃𝐷𝐺 𝑖𝑃𝑅𝐷𝐺
/
𝑃𝐷𝐺 𝑃𝑅𝐷𝐺

= 𝑖𝑄𝐿

𝑸𝐋 ضریب مکانی بخش  𝑮𝑫𝑹𝑷𝒊 ،iارزشافزوده بخش  iدر منطقه 𝑮𝑫𝑹𝑷،ارزشافزوده
کل منطقه 𝑮𝑫𝑷𝒊 ،زشافزوده در منطقه م  𝑮𝑫𝑷 ،ارزشافزوده کل در منطقه (وانگ و
هوفه) 263 :1390 ،

روش تغییر -سهم

این تحلیل تالش میکند تا برخی از عوامل که اساساً به اختالف رشد و درنتیجه

) 𝑛𝑆 = 𝐺𝐷𝑅𝑃𝑖𝑡 ∗ (𝑔𝑖𝑡→𝑡+𝑛 − 𝐺𝑖𝑡→𝑡+
𝐒 سهم رشد منطقه در بخش  𝐆𝐃𝐑𝐏𝐢𝐭 ،iد ناخالص منطقه در بخش  iدر سال 𝐆𝐢𝐭+𝐧 ،t

𝐧𝐠 𝐭→𝐭+رخ رشد در صنعت  iدر منطقه موردنظر
نرخ رشد در صنعت  iدر منطقه م ،
𝐢
(وانگ و هوفه)317 :1390 ،

روش شناسایی شبکههای خوشهای
روش داده -ستانده

جدول داده  -ستانده یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی ،برنامهریزی
و پیشبینی است .بهواسطه اینکه تهیه جدول داده-ستاندههای منطقهای به روش
آماری در کشور ایران مرسوم نیست ،از روش فلگ برای تبدیل جدول داده-ستانده
ملی به جدول داده-ستانده استانی خواهد شد .الگوریتم زیر بر اساس مطالعات
بانویی و همکارانش در  11مرحله خالصه شده است:
جدول  :4مراحل روش FLQ
-.1محاسبه ضریب مکانی
ساده

سهم

مکانی

-.2ماتریس
متقاطع

-.3ماتریس سهم
متقاطع تعدیلشده

مکانی

𝐺 𝑥𝑥𝑖𝐺 /
𝑁 𝑥𝑥𝑖𝑁 /

= 𝐺𝑖𝑄𝐿𝑆

که در آن  ،xiGتولید فعالیت  iام در منطقه  Gو  xGکل تولید
منطقه  Gاست.
 xiNتولید فعالیت  iام در کل کشور و  xNکل تولید کشور است.

𝑁𝑖𝑥𝑆𝐿𝑄𝑖 𝑥𝑖𝐺 /
=
=
𝑁𝑗𝑥𝑆𝐿𝑄𝑗 𝑥𝑗𝐺 /
𝐺
𝐺
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐼𝐶 ∗ 𝐺𝑖 ̂
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐼𝐶𝐴
𝑄𝐿𝑆 =
𝐺
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐼𝐶

چارچوب تابآوری اقتصاد منطقهای ،مطالعه موردی استان تهران  حمیدرضا بهمن پور خالصی و احسان علی پوری

اختالف در امکانات اشتغال مناطق یا نواحی محلی مختلف میانجامد را تحلیل کند
(وانگ و هوفه .)317 :1390 ،از این روش برای محاسبه رشد بخشهای اقتصادی
مختلف در منطقه با استفاده از حسابها ملی و منطقهای بهره گرفتهشده است.
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-.4پارامتر

𝐺𝑥
𝛼) 𝑁 (1+
𝑥
𝐿𝑜𝑔2

1λ

=𝜆
0≤𝛼≤1
𝐺
𝐺
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐹
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐼𝐶𝐴 =
𝜆∗

-.5ماتریس ضرایب سهم
مکانی فلگ

𝐺
𝑄𝐿𝐹𝑑𝐴𝐺,
𝑗𝑖𝑄𝐿𝐹 =
𝑁𝐴𝑑 ⊗
𝑗𝑖
𝑗𝑖

- .6ماتریس ضرایب داده-
ستانده منطقهای

𝑄𝐿𝐹𝐺,
𝑗𝑖𝑥𝑑
𝑄𝐿𝐹= 𝑑𝐴𝐺,
𝐺𝑖̂𝑥 ∗
𝑗𝑖

-.7محاسبه ماتریس مبادالت
واسطهای بین بخشی
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-.8محاسبه بردار واردات از
سایر مناطق

)

𝑄𝐿𝐹𝐺,

𝑁𝐴𝑑(∑ =
𝑗𝑖𝐴𝑑 𝑖𝑗 −
𝑖

𝐺𝑗̂𝑥 ∗ 𝑄𝐿𝐹𝑀𝑗𝐺.𝐹𝐿𝑄 = 𝑚𝑗𝐺,
𝑁𝑗𝑀
𝐺
̅
𝐺𝑗̂𝑥 ∗ ) 𝑁 ( = 𝑗𝑀
𝑗𝑥

-.9محاسبه بردار واردات از
سایر کشورها
- .10محاسبه ارزشافزوده

2

𝑄𝐿𝐹𝐺,

𝑗𝑚

) 𝐺𝑗̅
𝑀+

𝑄𝐿𝐹𝐺,

𝑄𝐿𝐹𝐺,

𝑄𝐿𝐹𝐺,

𝑗𝑖𝑥𝑑 ∑( = 𝑥𝑗𝐺 −

𝑗𝑉

𝐺𝑖𝑥
𝑁𝑖𝑓𝑑 ∗ 𝑖̂𝑡 = 𝑁𝑖𝑓𝑑 ∗ ) 𝑁 ( =
𝑖𝑥

𝑖𝑓𝑑

𝑗𝑀 +

𝑗

- .11محاسبه بردار صادرات
𝐺𝑥

)𝐺(2

که در آن 𝑡̂𝑖 = (𝑥 𝑖𝑁)،و 𝑁𝑖𝑐𝑑 ∗ 𝑖̂𝑡 = 𝐺𝑖𝑐𝑑 و ∗ 𝑖̂𝑡 = 𝐺𝑖𝑔𝑑
𝑖

𝑁𝑖𝑔𝑑 𝑑𝐼𝑖𝐺 = 𝑡̂𝑖 ∗ 𝑑𝐼𝑖𝑁 ،

) 𝐺𝑖𝐼𝑑 + 𝑑𝑐𝑖𝐺 + 𝑑𝑔𝑖𝐺 +

𝑄𝐿𝐹𝐺.

𝑗𝑖𝑥𝑑 ∑( 𝑒𝑖𝐺 = 𝑥𝑖𝐺 −
𝑗

که در آن به ترتیب 𝑁𝑖𝑐𝑑  𝑑𝑔𝑖𝑁 ،و 𝑁𝑖𝐼𝑑 به ترتیب مصرف
خانوارها ،مصرف دولت ،و تشکیل سر ه بخش  iام در سطح ملی و
𝐺𝑖𝑐𝑑  𝑑𝑖𝐺 ،𝑑𝑔𝑖𝐺 ،متغیرهای متناظر در سطح منطقه را نشان
میدهند.

𝐺𝑖𝑒 صادرات بخش  iام در منطقه به سایر مناطق و به خارج از
کشور
مأخذ :بر اساس (بانویی و همکاران)1396 ،
 .1بنا به مطالعات صورت گرفته توسط بزازان و همکارنش در سال  1388مقدار الفا برای استان تهران 0.40
محاسبه شده است (بزازان و همکاران)1388،
 .2در این روش میزان ارزش افزوده محاسبه شده با مرکز آمار ایران تفاوت دارد.

شاخص طول انتشار

 )2005و (جهانگرد و آزادیخواه جهرمی.)83-82 :1393،
𝑗𝑖𝑉

) 𝑗𝑖𝑉(𝑡𝑛𝑖
𝑎 ≥ 𝑗𝑖𝐹 𝑓𝐼
که
0
𝑎 ≤ 𝑗𝑖𝐹 𝑓𝑖
𝑗𝑖ℎ
𝑖𝑓 𝑔𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗 〉0
) 𝑗𝑖𝛿 = {(𝑔𝑖𝑗 −
0
𝑖𝑓 𝑔𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗 〈0
1
])𝐼 𝐹 = [(𝐿 − 𝐼) + (𝐺 −
2

{ = 𝑗𝑖𝑆

𝑮 معکوس ماتریس گش 𝑰 ،ماتریس واحد𝑳 ، 𝜹𝒊𝒋 = 𝑰 ،معکوس ماتریس لئونتیف𝑽𝒊𝒋 ،
ماتریس میانگین طول انتشار 𝑭 ،میانگین پیوندهای پسین و پیشین 𝑺𝒊𝒋 ،ماتریس طول انتشار
بهشرط حداقل آستانه پیوندی( 𝑯 ≡ 𝑮(𝑮 − 𝑰) ،𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟔 ،جهانگرد و آزادیخواه
جهرمی)83-82 :1393،
روش آشکارسازی شبکههای خوشهای در یک شبکه بزرگ

2

سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی میتوانند در قالب گرافهای پیچیده
با روابط کارکردی 3تعیین شوند؛ اما از آنجاییکه اندازه این گرافها بزرگ است،
نیازمند روشهایی برای شناسایی دقیق شبکههای خوشهای 4هستیم .بلوندل و
همکارانش در مقالهای با عنوان"آشکارسازی سریع جوامع در شبکههای گسترده" 5
الگوریتمی را برای آشکارسازی سریع شبکههای خوشهای پیشنهاد میدهند
) (Blondel & et al.,2008؛ که این الگوریتم بهراحتی در نرمافزار Giphi
قابلمحاسبه است.
1. Dietzenbacher
2. Unfolding of communities in large networks
3. Topology
4. Community
5. Fast unfolding of communities in large networks
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دیازنباخر 1و همکارانش با استفاده از جدول داده-ستانده اقدام به سنجش روابط
بخشهای مهم اقتصادی در قالب زنجیرهای تولید و فاصله بخشهای اقتصادی
کردهاند .برای این کار آنها از روابط زیر بهره بردهاند ( Dietzenbacher et al.
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از مجموعه روشهای شماره  3.2.3.2 ،3.2.3.1و  3.2.3.3به ترتیب برای تبدیل
جدول داده-ستانده ملی به منطقهای ،تعیین صنایع کلیدی و شاخص طول انتشار
صنایع و تعیین شبکههای خوشهای در ماتریس مجاورت شاخص طول انتشار
استفاده شده است .این محاسبات از طریق نرمافزارهای متلب و گفی انجامشده است.
روش آنتروپی

همانطور که در مبانی نظری بیان شد ،مفهوم صنایع مرتبط بیان میکند که بعضی
از بخشها بهواسطه مقیاس خارجی جاکوبز 1بیشتر با بخشهای دیگر مرتبط
فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال دوم  شماره  6تابستان  1400ت

هستند .برای سنجش این مسئله از مفهوم آنتروپی استفاده میشود .در واقع میزان
باالی عددی صنایع متنوع مرتبط ( ،)RVسبب کاهش بیکاریهای ناشی از تغییرات
ساختاری اقتصادی در منطقه میشود ،اما در صورت بروز یک شوک ،این شوک به
کل سیستم انتقال داده میشود درحالیکه مقدار بیشتر صنایع متنوع غیرمرتبط
( ،)UVنشان از مقاومت بیشتر در برابر پراکنده شدن شوک در کل سیستم است،
اما باعث کاهش تابآوری در برابر بیکاریهای ساختاری میشود ( & Frenken
 .)et. al., 2007از این روش برای بررسی ساختار اقتصاد منطقه و قابلیت آن در
جذب یا پخش کردن شوکها در کل ساختار منطقه استفادهشده است.
𝐺

𝑖𝑃 ∑ = 𝑔𝑃

1
) ( 𝑈𝑉 = ∑ 𝑃𝑔 𝑙𝑜𝑔2
𝑔𝑝

که

𝑔𝑠 𝜖𝑖

𝑖𝑝
1
(𝑔𝑜𝑙
)
𝑔𝑃
𝑔𝑃𝑝𝑖 /

𝑔=1

𝐺

∑ = 𝑔𝐻
𝑔𝑆𝜖𝑖

که

𝑔𝐻 𝑔𝑃 ∑ = 𝑉𝑅
𝑔=1

 Sgمجموعه کدهای دو رقمی بخشهای اقتصادی Pg ،مقدار عددی بخشهای اقتصادی دو
رقمی Pi ،مقداری عددی کدهای  5رقمی UV ،2آنتروپی بخشهای اقتصادی دو رقمی و
 RVبهعنوان حاصل جمع موزون کدهای دو رقمی ()Frenken & et. al., 2007
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1. Jacobs externalities
 .2به علت محدودیت دسترسی به کد های  5رقمی  ISICاز کدهای سه رقمی استفاده شده است.

روش نوآوری منطقهای بهمثابه یک تصویر تجربی

میدهد .زمانی که از این دریچه به این موضوع نگاه کنید ،نوآوری در سطح منطقهای
لزوماً در هزینههای تحقیق و توسعه پدیدار نمیگردد ،بلکه افراد و شرکتهای
کارآفرینی میتوانند ،با استفاده از ماشینآالت کارآمدتر و یا استفاده از کارکنان
ماهرتر ،پیشرفتهای نوآورانه را بهوجود آورند و بهصورت غیرمستقیم با کمترین
ورودی ،به بیشترین خروجی دست پیدا کنند .برخالف روشهای سنجش موجود
نوآوری که یا بر ورودی و یا خروجی فرایند نوآوری تأکید دارند ،تکنیک مورد
استفاده در این پژوهش به اندازهگیری نوآوری منطقهای با استفاده از روش
تجزیهوتحلیل پوششی دادهها میپردازد ،بهطوریکه هم خروجی و هم ورودیها را
مدنظر قرار میدهد (.)Anokhin, et al., 2015
بر اساس این نگاه نوآوری بر بهرهوری ترکیب منابع تأکید دارد که به سه دسته
متمایز تقسیم میشود:
 .1نوآوریهایی که از طریق ترکیب بهتر منابع ،تکنولوژیها را بهصورت
کارآمدی در سطح ملی توسعه میدهند.
 .2نوآوریهایی که شکاف بین تکنولوژیهای ملی شناختهشده و
تکنولوژیهای اتخاذشده منطقهای را پر میکنند.
 .3نوآوریهایی که در تکنولوژیهای اتخاذشده در منطقه تغییراتی را بهوجود
میآورند اما این تغییرات لزوماً باعث حرکت منطقه بهسوی مرزهای ملی
نوآوری نمیشود.
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نوآوری منطقهای را میتوان بهعنوان ظرفیت تولید محصوالت و فرآیندهای جدید،
همراه با انتشار و استفاده گسترده آن تعریف کرد ()Bristow & et al., 2018
که در ارتباط با سیستمهای منطقهای نوآور 1و تأثیرگذار بر تابآوری منطقهای است
(.)Tsouri and Pegoretti,2020
2
مفهومسازی نوآوری از نظر شومپیتر جزو مهمترین مباحث این ادبیات تلقی
میشود .در حقیقت ،افراد میتواند با روشهای نوآورانه از کمترین ،بیشترین استفاده
را ببرد .بهعبارتدیگر ،افزایش در بازدهی تخصیص منابع ،موفقیت نوآوری را نشان
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1. RSI: Regional Innovation System
2. Schumpeter

با استفاده از مدل تجزیهوتحلیل پوششی دادهها میتوان به چگونگی ترکیب منابع
هر منطقه برای خلق ارزشافزوده منطقهای پی برد ،در این روش مناطق با یکدیگر از
منظر دو شاخص نسبت نیروی کار به ارزشافزوده و نسبت سرمایه به ارزشافزوده در
طول زمان مورد بررسی قرار میگیرد .در این حالت هرچقدر که موقعیت مناطق به
پایین و سمت چپ نزدیکتر باشند ،از نوآوری بیشتری برخوردارند و جزئی از مرز
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نوآوری خواهند بود .بهعنوانمثال به شکل  4نگاه کنید .پنج منطقه A,B,C,D,E
را در دو مقطع زمانی  t0و t1نشان میدهد .همانطور که در شکل دیده میشود
منطقه  Bبا ترکیب بهتر منابع مخصوصاً در زمینه سرمایه ،خود را به مرز نوآوری در
زمان  t1میرساند و تعادل قبلی را از بین میبرد (مطابق با دسته اول نوآوری) .از
طرف دیگر ،مناطق  Aو  Dبا استفاده از ایجاد فرصت ایجادشده توسط سایر مناطق
در معرفی تکنولوژیهای جدید ،خود را به مرز نوآوری نزدیکتر میکنند (مطابق با
دسته دوم نوآوری)؛ اما مناطق  Cو  Eدر طول زمان دارای موقعیتی ثابت بودند که
این مسئله خود نشاندهندهی مقولهای است که در دسته سوم نوآوری به آن
اشارهشده است ،یعنی این مناطق احتماالً تمایل به ایجاد تغییراتی در ساختار
نوآوری خود دارند ،اما بهواسطه پدیدهی قفلشدگی و وجود وابستگیها ،امکان وجود
تغییراتی را در ترکیب ساختاری خود ندارند (.)Anokhin, et al., 2015

شکل  :4انواع تغییرات مرزی در نوآوری منطقه
مأخذ)Anokhin, et al., 2015( :

یافتهها و کاربست چارچوب عملیاتی در منطقه تهران
1

در این مطالعه ،منظور از منطقه تهران ،محدوده استان تهران در تقسیمات سیاسی
کشور است که با جمعیتی بالغ بر  14میلیون نفر تأثیر بسزایی در زمینه فعالیتهای
اقتصادی ،تجاری ،آموزشی و فرهنگی کشور دارد (مرکز آمار ایران .)1395 ،برای
پیادهسازی کاربست پیشنهادی ،ابتدا با استفاده از روش پیشنهادی آنوخین و
همکارانش ،تصویری تجربی نوآوری استان تهران و سطح ملی مورد سنجش قرار
گرفت .به این منظور نسبت نرمالشدهی اشتغال به تولید ناخالص و سرمایه به تولید
ناخالص مورد محاسبه قرار گرفت .همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،باوجود روند
نوسانی استان تهران ،این منطقه نسبت به سطح ملی از نوآوری بیشتری برخوردار
بوده است .احتماالً یکی از مهمترین علل عدم ثبات در روند نوآوری را میتوان فقدان
چارچوب سیاستهای واحد و مشخص دانست که همواره بر اساس تصمیم مسئوالن
در سالها مختلف به جهتهای مختلفی هدایت شده است .برای تبدیل این مفهوم
دو بعدی به یک شاخص تکبعدی ،از فاصلهی نقاط تا مبدأ مختصات بهره
گرفتهشده است (بنا به تعریف این مفهوم هر چه مناطق از مبدأ مختصات فاصله
کمتری داشته باشند ،از مطلوبیت بیشتری در نوآوری برخوردارند.).
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 .1محدوده استان تهران از سال  1385تا سال  1388شامل استان فعلی تهران و البرز بوده است در حالی که
از سال  1388به بعد ،محدوده استان تهران با جدا شدن استان البرز کوچکتر شده است.
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نمودار  :1مقایسه میزان نوآوری استان تهران با سطح ملی
مأخذ :نگارندگان بر اساس سالنامههای آماری مرکز آمار ایران

همچنین برای بررسی تابآوری اقتصاد استان تهران ،به بررسی رفتار مؤلفههای
تابآوری در طول زمان و مقایسه آن با میانگین عملکرد ملی میپردازیم .به این
منظور ابتدا دادههای خام از پایگاههای آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در دو
سطح استان تهران و کشور در بازهی زمانی  1385تا  1393استخراج شد ،سپس با
محاسبه مقدار عددی و نرمالسازی شاخصها در بازهی  1تا  10اقدام به ساختن
مدل خطی با وزنهای یکسان نمودیم که نتایج این فرآیند را میتوان در جداول  5و
 6مشاهده کرد.

جدول  :5بررسی روند شاخصهای تابآوری در کشور
شاخص ها

مولفه ها

میزان تنوع و وابستگی

قدرت تنوع اقتصادی

مستقیم

10.000

9.915

8.794

7.935

9.080

9.249

6.583

8.514

7.125

نرخ رشد اقتصادی

مستقیم

6.358

5.882

5.818

5.820

5.896

5.881

5.789

5.851

5.833

معکوس

9.261

9.371

9.506

9.565

9.620

9.655

9.772

9.889

10.000

میزان بهره وری

مستقیم

10.000

9.407

6.541

4.430

5.572

5.933

2.700

4.286

2.870

میزان صادرات و واردات

معکوس

5.199

6.060

3.458

1.000

1.802

3.083

4.881

9.563

10.000

میزان وابستگی
اقتصادی

میزان تعامالت خارجی
منطقه
میزان وابستگی به نوآوری
شرایط بنگاه ها منطقه

میزان نوآوری منطقه

مستقیم

2.523

3.805

2.810

1.000

3.596

5.346

2.241

2.291

1.647

مستقیم

1.000

1.301

3.170

3.112

3.194

3.286

2.709

3.743

4.273

مستقیم

3.200

1.081

4.060

3.410

2.329

1.800

2.293

3.220

1.000

مستقیم

1.000

1.826

2.714

3.671

4.701

5.809

7.003

8.288

9.671

میزان تورم

معکوس

1.556

3.963

6.556

1.148

1.741

5.111

8.444

10.000

2.926

میزان اشتغال

مستقیم

5.424

6.644

6.797

4.508

2.068

3.898

4.203

6.797

6.492

ضریب جینی

معکوس

10.000

9.445

5.807

4.508

5.455

1.757

1.407

1.000

2.312

معکوس

1.000

1.066

1.261

1.728

2.930

2.821

4.009

4.236

5.200

مستقیم

10.967

7.164

4.239 14.733 12.485 14.433 12.397

7.316

8.137

ای
نسبت تعداد شاغالن
در بنگاه های بیشتر از
نسبت درآمد به هزینه
نرخ مالکیت مسکن
خانوار ها

شرایط خانوارهای منطقه

نسبت آسیب های
اجتماعی به جمعیت
شاخص مرکب تاب آوری

تاب آوری

-

مأخذ  :نگارندگان بر اساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران و گزارش بررسی بودجه خانوار
بانک مرکزی
جدول  :6بررسی روند شاخصهای تابآوری در استان تهران
مولفه ها

میزان تنوع و وابستگی
اقتصادی

میزان تعامالت خارجی
منطقه
میزان وابستگی به نوآوری

شاخص ها

نوع ارتباط با

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

قدرت تنوع اقتصادی

مستقیم

4.417

4.332

3.211

2.352

3.497

3.665

1.000

2.931

1.541

نرخ رشد اقتصادی

تاب آوری
مستقیم

6.358

10.000

7.409

7.081

8.368

1.000

3.070

2.580

7.612

معکوس

1.000

1.192

1.427

1.529

1.625

1.685

1.889

2.093

2.286

میزان بهره وری

مستقیم

1.061

2.269

1.054

1.000

4.194

6.500

7.516

8.625

6.581

میزان صادرات و واردات

معکوس

5.199

6.060

3.458

1.000

1.802

3.083

4.881

9.563

10.000

مستقیم

5.361

7.026

7.449

7.183

9.347

10.000

9.378

8.320

7.900

میزان وابستگی
اقتصادی

میزان نوآوری منطقه
ای
نسبت تعداد شاغالن

شرایط بنگاه ها منطقه

در بنگاه های بیشتر از

مستقیم

6.790

7.174

10.000

9.860

6.924

6.344

5.357

6.012

7.424

 100به جمعیت
نسبت درآمد به هزینه

مستقیم

7.620

6.244

10.000

7.629

8.003

6.369

7.088

4.571

4.733

مستقیم

5.801

6.272

6.758

7.259

7.775

8.307

8.854

9.419

10.000

میزان تورم

معکوس

1.111

4.259

7.370

1.222

1.000

4.519

6.963

9.074

2.889

میزان اشتغال

مستقیم

2.831

5.424

5.881

4.508

1.000

5.424

4.966

7.559

10.000

معکوس

9.417

7.556

1.787

3.170

5.292

1.051

3.167

1.935

1.097

معکوس

3.334

3.233

2.779

3.405

4.623

4.682

7.452

9.625

10.000

مستقیم

28.670 15.784 23.498 30.973 34.199 39.015 30.396 21.132 16.986

خانوارها
نرخ مالکیت مسکن
خانوار ها
شرایط خانوارهای منطقه

ضریب جینی
نسبت آسیب های
اجتماعی به جمعیت
شاخص مرکب تاب آوری
اقتصادی

-

مأخذ :نگارندگان بر اساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران و گزارش بررسی بودجه خانوار
بانک مرکزی
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اقتصادی

نوع ارتباط با

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393
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در ادامه برای بررسی روندهای عملیاتی ایجادشده در طول زمان ،اقدام به محاسبه
جزئیات نوع ارتباط صنایع و شکل ارتباط بخشهای اقتصادی خواهیم کرد .در این
راستا با استفاده از حسابهای منطقهای و روش آنتروپی اقدام به اندازهگیری صنایع
متنوع مرتبط و صنایع متنوع غیر مرتبط میشود .همانطور که در جدول  7مشاهده
میکنید ،در سال  1389استان تهران در بهترین حالت برای مقابله با شوکهای
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خارجی خود قرار دارد و در سال  1392در بهترین حالت خود برای مقابله با
بیکارهای ناشی از تغییرات ساختار اقتصادی قرارگرفته است .در واقع در سالهایی
که روند عددی صنایع متنوع مرتبط افزایشیافته ،بیکاریهای ساختاری کمتر است،
اما میزان تسرّی شوک به کل سیستم افزایش مییابد .همچنین در سالهایی که
روند عددی صنایع متنوع غیرمرتبط افزایش یافتهاست ،شوکهای اقتصادی در
سیستم کنترلشده است درحالیکه منطقه در کنترل بیکارهای ساختاری کمتوان
بوده است.
جدول  :7بررسی میزان تغییرات صنایع متنوع مرتبط و غیر مرتبط در استان تهران و سطح ملی
بررسی نوع ارتباط صنایع
صنایع متنوع و
منطقه

مرتبط RV

تهران

صنایع متنوع غیر
مرتبط UV
صنایع متنوع و

کشور

مرتبط RV
صنایع متنوع غیر
مرتبط UV

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

392

1393

1.364

1.467

1.491

1.507

1.556

1.357

1.257

1.999

1.257

2.648

2.748

2.828

2.892

2.946

2.798

2.705

2.609

2.666

1.471

1.569

1.555

1.523

1.634

1.741

1.659

1.638

1.680

2.976

3.081

3.069

3.067

3.224

3.303

3.141

3.135

3.115

مأخذ :نگارندگان بر اساس حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران

عالوه بر این با استفاده از دادههای مرکز آمار و روش فلگ اقدام به برآورد جدول
داده ستانده منطقهای تهران شد و درنهایت با محاسبه شاخص طول انتشار ،شبکه
تولید بخشهای اقتصادی و اجرای الگوریتم " آشکارسازی شبکههای خوشهای در
یک شبکه بزرگ " برای دو سطح منطقهای و ملی ،اقدام به محاسبه تعداد
خوشههای شبکهای کردیم .همانطور که در شکل  5مشاهده میکنید ،شبکه ملی

دارای  3شبکه خوشهای و شبکه استان تهران دارای  9شبکه خوشهای است؛ که این
مسئله نشان از توان بیشتر استان تهران در کنترل گسترش شوک به کل اقتصاد
منطقه در مقایسه با سطح ملی است.

جمعبندی
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،چارچوب عملیاتی سنجش تابآوری اقتصاد منطقه
را میتوان شامل شش مؤلفه " میزان تنوع و وابستگی اقتصادی"" ،میزان تعامالت
منطقه با خارج از خود"" ،شکل و نحوه تعامل بخشهای اقتصادی منطقه"" ،میزان
وابستگی منطقه به نوآوری"" ،شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی" و "شرایط
خانوارهای منطقه" دانست که با توجه به زیرمؤلفهها و ویژگیهای هر مؤلفه برای
عملیاتی کردن آنها از مجموعه روشهای "ضریب مکانی" "،تغییر-سهم"" ،داده-

چارچوب تابآوری اقتصاد منطقهای ،مطالعه موردی استان تهران  حمیدرضا بهمن پور خالصی و احسان علی پوری

شکل  :5نتایج تعداد شبکههای خوشهای در ساختار شبکه اقتصادی
مأخذ :نگارندگان بر اساس حسابهای منطقهای و جدول داده-ستانده ملی  1390مرکز آمار ایران
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ستاده و شاخص طول انتشار"" ،روش آشکارسازی شبکههای خوشهای"" ،روش
آنتروپی" و "روش سنجش نوآوری منطقهای" استفاده شده است.
کاربست عملیاتی این چارچوب در استان تهران و مقایسه آن با سطح ملی در بین
سالهای  1385تا  1393نشان میدهد که علیرغم روندهای پرتالطم سطح ملی،
ظرفیت تابآوری استان تهران همواره بیشتر از سطح ملی بوده است (نمودار .)2
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بهگونهای که این استان تنها با یک شوک طوالنی که سال  1388شروع و تا سال
 1392به طول انجامیده ،روبهرو بوده است (شوک  )1اما در مقابل روند ملی با
روندی پرتالطمتری و با سه شوک کوتاهتر در بین سالهای -1388 ،1386-1385
 1391-1390 ،1389مواجه شده است (شوکهای  2،3و  )4که این مسئله بهنوبهی
خود ثبات اقتصادی را با ناامنیهای بیشتری روبهرو کرده و منجر به خستگی و
شکنندگی بیشتر اقتصاد شده است .از سوی دیگر ظرفیت تابآوری استان تهران
بهواسطهی عملکرد بهتر عواملی چون باال بودن میزان نوآوری ،بهرهوری ،قدرت تنوع
اقتصادی و تعداد شبکههای خوشهای نسبت به سطح ملی بیشتر بوده است.

نمودار  :2مقایسه شاخص مرکب تابآوری اقتصادی استان تهران با سطح ملی
مأخذ :یافتههای پژوهش

همچنین بهمنظور ارتقا سطح تابآوری استان تهران راهکارهای زیر پیشنهاد
میشوند:

 افزایش خودکفایی منطقه از طریق بهرهوری ،ارتفاع فناوریهای تولید و
اصالح الگوی مصرف
 تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی منطقه از طریق استقرار زنجیرهها
تولید در شهرکهای صنعتی
 افزایش نرخ مالکیت مسکن از طریق تغییر ماهیت سرمایهای مسکن به
مصرفی با استفاده از اخذ مالیات پلکانی بر خانههای خالی و معامالت مکرر
مسکن
 حرکت از مفهوم مدیریت منطقه بهسوی مفهوم حکمروایی منطقهای
(افزایش جدی اختیارات منطقهای) ،به همراه ارتقا تفکر راهبردی و
سیستمی مدیران
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 تجمیع کردن بودجه پژوهشی ادارات و دانشگاهها بههمراه راهاندازی
سامانهای تحت وب ،جهت پیوند زدن نیازهای واقعی جامعه و صنعت به
مطالعات دانشگاهی از طریق تخصیص بودجههای پژوهشی به پروژههای
تعریفشده
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