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 1عباس رضایی
 06/60/1931تاریخ پذیرش:                                 60/60/1931تاریخ ارسال: 

 چکیده
پیردادد و اتصایاد دفیا     هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملیی میی  های دفاعی، هزینههزینه

بررسی و کاربرد مفاهیم تخایص منابع، تودیع درآمد، رشد و ثبات اتصاادی در دمینه امیور دفیاعی    عبارت اد
اتصایاد دفیا  در    بخش آن بر رشد و توسعه تأثیرهای دفاعی و دسصیابی به هزینه پژوهش یاصل هدف. است

روش تحقیی  توصییفی بیا    این پژوهش کاربردی و  ،موضو  ماهیت  به توجه باجمهوری اسالمی ایران است 
 میدار   و اسیناد  اد اسیصفاد   با و ای کصابخانه و یدانیم روش دو به اطالعات آوری جمع. باشدرویکرد کمی می

توسعه  ،توسعه سادمانی، توسعه آمودشی، توسعه فردی های مؤلفهشامل  توسعه منابع انسانیاست.  گرفصه انجام
تربییت نییروی انسیانی     هیای  مؤلفیه  تخایص منابع شامل است. اجصماعی و توسعه نگیتوسعه فره، ایحرفه

و  توسیعه منیابع انسیانی   های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای  نظامی، ایجاد دیربناها و بهبود روش
د ا نفیر  106 را پیژوهش  یآمیار  جامعیه آمید  اسیت.    دست به 13/6، 58/6تخایص منابع به ترتیب برابر با 

 فرمول اد اسصفاد  با که ؛دهند میشامل کارشناسان و مدیران خبر  و توانمند در حود  اتصااد تشکیل  کارکنان
تحلیل نصایج حاصل اد تحلیل کمی )آدمیون کیای   . شد نییتع نفر 88 نمونه جامعه حجم کوکران، یریگ نمونه

انی و تخاییص منیابع بیه بخیش     توسعه منیابع انسی   که داد نشان( α=6068) درصد پنج یخطا سطح دردو( 
 داد نشان پژوهش جینصااتصااد دفا  در جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.  بخش دفاعی باعث رشد و توسعه

 .اثری مثبت داشصه باشد دفا  اتصااد بخش و توسعه رشد  بر  ایجاد امنیت در کشور  دفاعی توانسصه با  بخشکه 

 .، توسعه منابع انسانی، تخایص منابعصااد دفا های دفاعی، بخش اتهزینه :کلیدی واژگان
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 . مقدمه1
بخش اتصااد  آن بر رشد و توسعه تأثیرهای دفاعی و یکی اد موضوعات مهم علم اتصااد دفا ، اردیابی هزینه

هیای نظیامی رو بیه     های اخیر نرخ رشید هزینیه   باشد. با وجود اینکه در سال جمهوری اسالمی ایران می دفا 
هایی در بیشصر مناط  جهان هنود در سطح بیاییی تیرار دارد. بیرای مثیال      است، اما چنین هزینه کاهش بود 

دهد که مجمیو  مخیارن نظیامی جهیان در      برآوردهای آژانس کنصرل تسلیحات و خلع سالح آمریکا نشان می
درصید تولیید    8/0حدود  توسعه درحالحدود هزار میلیارد دیر بود  است. این کمیت در کشورهای  1331سال 

دفصیر   رابطیه دهید. در همیین    هیا را تشیکیل میی    درصد مخارن دولت آن 15ناخالص ملی کشورها و بیش اد 
که در سیال   توسعه درحالهای عمرانی سادمان ملل مصحد اعالم داشصه که مخارن نظامی در کشورهای  برنامه
درصد کیل   06بود ، هنود هم حدود  های آمودشی و بهداشصی ها در دمینه درصد مخارن آن 109در حد  1306

رشد اتصاادی هدف عمید  همیه کشیورهای     که درحالیدهد.  ها را تشکیل می مخارن آمودشی و بهداشصی آن
تیرین مخیارن ایین کشیورها      های نظامی هنود هم یکی اد عمید   شود، لیکن هزینه محسوب می توسعه درحال

 (.109: 1959ی، یباشد )بیضا می
باشد که اد اهداف بسیار مهم و اساسی جامعیه   الملل دفا  خارجی می نظامی در عرف بین های منظور اد هزینه
آید. تعیین حد مطلوب امکانات دفاعی برای هر کشور در چارچوب نگرشی که در برگیرند  چنید   به حساب می

د که دفیا  ملیی   شو چنین تاور می بلندمدتدر  اصویً باشد. المللی باشد، بسیار پیچید  می کشور در سطح بین
که هدف  کند، در صورتی دمینه را برای امنیت خارجی فراهم و اد این طری  رشد اتصاادی کشور را تقویت می

بنابراین حصی اگر تاور شود که مخیارن دفیاعی اثیر     ؛شود آن به رشد اتصاادی مرتبط نمی مدت کوتا اولیه و 
گونه برداشت شود کیه چنیین اثیری لزومیاً بیه       این گذارد، نباید منفی بر رشد اتصاادی جاری کشور بجای می

 گردد. های اتصاادی شدید منجر می آسیب
پایان جنگ سرد، امیدهایی را برای کاهش بودجه دفا  در گوشه و کنار دنیا، ایجیاد کیرد. اگرچیه آمیار کلیی،      

هسیصند کیه    حکایت اد گرایش عمومی برای کاهش هزینه دفاعی در سراسر جهان دارد، اما هنود کشیورهایی 
کنند. جمهوری اسیالمی اییران   مقادیر هنگفصی را به دلیل مسائل امنیصی، برای امور دفاعی صرف می هرساله

یکی اد این کشورهاست که اگر چه سهم هزینه عمومی دفاعی اد تولید ناخالص داخلی آن در دو دهه اخیر به 
اد عربسصان همچنان بیایترین رتیم هزینیه    نوعی کاهش داشصه است، اما در مقایسه با کشورهای منطقه بعد 

 دفاعی را داراست.
بخیش  بر رشید و توسیعه    تأثیریهای دفاعی چه هزینهاین است که پژوهش با توجه به مطالب فوق، مسئله 

آن بیر   تیأثیر های دفیاعی و  جمهوری اسالمی ایران دار؟ هدف اصلی پژوهش دسصیابی به هزینه اتصااد دفا 
اهیم ایین پیژوهش      بر این اساس، فرضییه  ااد دفا  جمهوری اسالمی ایران است کهاتص بخش رشد و توسعه

جمهیوری اسیالمی اییران     بخش اتصااد دفیا   های دفاعی باعث رشد و توسعهاحصمایً هزینه عبارت است اد:
 خواهد شد.
 گردد: های جزء پژوهش به شرح دیر تبیین می ، فرضیههای دفاعیتعیین هزینهبا توجه به 
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 و  ایتوسعه حرفه ،سادمانی توسعه، توسعه آمودشی، توسعه فردیه منابع انسانی اد طری  توسع
جمهوری اسالمی اییران   بخش اتصااد دفا باعث رشد و توسعه  اجصماعی _ توسعه فرهنگی

 خواهد شد.

  تخایص منابع به بخش دفاعی اد طری  تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد دیربناها و بهبود
شود باعث رشد  که به سبب انجام دادن تحقی  و توسعه در بخش دفاعی می تولیدهای  روش

 جمهوری اسالمی ایران خواهد شد. بخش اتصااد دفا  و توسعه

جمهوری اسالمی  بخش اتصااد دفا  آن بر رشد و توسعه تأثیرهای دفاعی و اهمیت بررسی ارتباط بین هزینه
 باشد: ایران اد دو دیدگا  تابل توجه می

کاهش  برحسبهای دفا   ها در حد مطلوب باشد، اردیابی اثر هزینه اویً حصی اگر مخارن نظامی اد برخی جنبه
است کیه مخیارن نظیامی میواردی را شیامل       بدیهی باشد. گذاری و رشد تولید جاری مفید می مارف سرمایه

گیذاری و رشید    ی، سیرمایه شود که لزوماً با مارف نمودن منابع کمیاب تولییدی ناشیی اد مخیارن مایرف     می
 اند. شد  تأمیناتصاادی جاری در دمینه امور دفاعی 

هیای   های دفاعی اثرات خارجی مثبت مصعددی بر سایر بخش توان تاور کرد که احصمایً هزینه که می ثانیاً این
هیای   ایهو تشیکیل سیرم   فنیاوری های دیربنایی، پیشیرفت   گذاری جنبه سرمایه ویژ  بهگذارد،  اتصااد بجای می

های دفاعی که اد انصقال  مثبت خارجی ناشی اد هزینه تأثیرباشد. بدین لحاظ، مقایسه  انسانی آن تابل توجه می
گیذاری و تولیید    کاهش مارف، افزایش سیرمایه  صورت بهبه بخش دفاعی و  دفاعی غیرمنابع تولید اد بخش 

 نماید بسیار مفید و جالب توجه خواهد بود. جاری برود می
نقطه اد کیر  دمیین بیه     ترین مهموری اسالمی ایران تنها کشوری است که موتعیت حساس و مهمی در جمه

لحاظ موتعیت، میزان وجود منابع انرژی و همچنین به لحاظ موتعیت ارتباطی بین شرق به غرب آسیا و اروپیا  
گیاد و همچنیین معیادنی    کشوری با ذخایر غنی خدادادی اد جمله ذخایر فیراوان نفیت و    .و شمال آفریقا دارد

های ها باعث شد  تا موضو  هزینهویژگی تمام اینسرشار اد منابع طبیعی، در تلب خاورمیانه واتع شد  است. 
جمهوری اسالمی اییران، اد اهمییت خاصیی برخیوردار      بخش اتصااد دفا  آن بر رشد و توسعه تأثیردفاعی و 

ولیدات پیشرفصه در حود  نظامی است و بسیاری اد کشورها، است که جهان امرود، جهانی پر اد ت پرواضحباشد. 
اند، علت هم در این است که اگر کشوری تیدرت و تیوان    بیشصر توان مالی خود را معطوف به این عرصه کرد 

اد ایین رو در اخصییار   . شیود  ها نه تنها چپاول خواهد شد، بلکه بلعیید  میی   نظامی نداشصه باشد، توسط ابرتدرت
یروی نظامی تدرتمند در هر کشوری امری یدم و ضروری است البصه ناگفصه نماند که وجود ایین  داشصن یک ن

، پیوسیصن آن کشیور بیه حلقیه مصحیدان      تر مهمشان و اد همه  نیروی نظامی به کشورها و موتعیت جغرافیایی
عیصی کیانونی و  اما در بین مجموعه کشورهای جهان، کشورهایی هسصند که میوت  ؛ها نیز بسصگی دارد ابرتدرت
داشیصن   .کننید  ای جهان دارند ولی با غرب هم همسو نبود  و مسصقل عمیل میی   منطقه ترین مهمدر  راهبردی

رود، نه تنها برای چنیین کشیوری واجیب اسیت بلکیه اد نظیر        نیروی نظامی گسصرد  و با تجهیزات نظامی به
تیر بیود  و اولوییت اول     تر و یدم واجب چیز مههبای برای ایران، اد  دفاعیبسیاری اد کارشناسان، داشصن توان 
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و نیروی  دفاعیکشور باید باشد چرا که در صورت هر گونه تهاجم نظامی اد سوی کشوری به ایران، این توان 
 .تواند کشور را اد هر آسیبی ماون بدارد نظامی مجهز است که می

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . مبانی نظری پژوهش2-1

: 1930 علیزاد ،) پرداددمی ملی امنیت حفظ و ایجاد برای ملت یک که است هاییهزینه دفاعی، ایههزینه
 محسوب فرد جانبه همه و مخصلف ابعاد بهبود و توسعه پیوسصه و مداوم رشد انسانی نیروی توسعه(. 181
 در فرد توسعه ست؛ا سادمان در فرد جانبه همه توسعه انسانی منابع توسعه بحث دیگر عبارت به شود؛ می

: 1958 همکاران، و روشن) است معنوی و فرهنگی مسائل و خاوصی دندگی اجصماعی، دندگی کاری، دندگی
 اکبری) دارد اشار  شغلی توسعه و فردی توسعه برای شد  کسب های مهارت و دانش به ای حرفه توسعه و( 30
 اف  گسصرش و اسصدیل افزایش شناسی،خود افزایش فردی، توسعه اد منظور و( 099: 1930 همکاران، و

منظور اد توسعه آمودشی، رشد فرد  .(099: 1913 همکاران، و داهدی) باشد می کار محیط در فرد بینی، جهان
های مسصمر است  های مخصلف آمودش و همچنین آمودش های آمودشی مخصلف و با اسصفاد  اد روش در دمینه

سادمانی، فرایندی پیوسصه و جامع برای رشد پرسنل و خود  ه( و توسع099: 1930)اکبری و همکاران، 
( و منظور اد توسعه 099: 1930باشد )اکبری و همکاران،  شکوفایی در دمینه رشد و بهبود سادمانی می

: 1930های تیمی است )اکبری و همکاران،  های فرهنگی، فعالیت اجصماعی، رشد فرد در دمینه -فرهنگی
099.) 

بررسی و کاربرد مفاهیم تخایص منابع، تودیع درآمد، رشد و ثبات اتصاادی در دمینه امور اتصااد دفا  به 
ای جدید اد مطالعات اتصاادی است کیه با توجه بیه  دفا ، شاخه (. اتیصااد11: 1959باشد )بیضایی،  دفاعی می
دوم   جهانی عی، در جنگو تیجهیزات دفا برداری اد منابع، نیروهای انیسانی تجهیز و بهر  خاوص مسائلی در

تیدارکات و تحقی  در عملیات  نیز تولید تجهیزات جنگی، میدیریت آن گیری یافصه است و دمینه شکل توسعه
و امور مربوط به دفا ، نظیر خیلع  دفاعی مسائل (. اتصااد دفا  به بررسی06: 1938بود  است )کاشمری، 

جنگ، عوامل ایجاد آن، مدیریت جنگ، تیخایص  به سیالح، صیلح، امنیت اجصناب اد جنگ، خاتمه دادن
به  نیسبت دفیاعی های (. هزینه19: 1950)پورصادق،   پردادد و...می شود، ثبات اتصاادی ها را شیامل می میوضو 

گذاری فراهم کنند. در حیطه مبادله )بد ، بسصان(  برای سرمایه بیشصری ، انگیز  دولت های دیگر انوا  هزینه
هایی نیظیر  هزینه  که و رشدی رسد که هیچ پیوند منفی تویی بین دفا  تر، به نظر نمی مدت تا ای کو بودجه

گذاری  دگربار، ارتباط بین دفا  و سرمایه ، وجود داشصه باشد. البصه کند می خدمات اتصاادی یا آمودش را تقویت
کنند که دیلت بر  می ارائه شواهدی ننویسندگا توجهی در میان کشورها مصفاوت است و برخی طور تابل یا رشد به

اتصاادی  پیامدهای دربار  گیری نهایی صورت پیش اد هر نصیجه هر  گذاری یا رشد بر دفا  دارد. به تأثیر سرمایه
بر رشد نیادمندیم  دفا  بیشصری دربیار  نیحو  تأثیرگذاری ای، به اطالعات های دفاعی هر منطقه هزینه
 .  (101: 1911نیوگورانی،   )درّی
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 . پیشینه پژوهش2-2
ها و آثار وجو در اسناد، مدار  و نوشصارهای موجود پیرامون موضو  پژوهش، ما را به مدل کاوش و جست

 (1 شمار سادد. )جدول  آن بر رشد اتصاادی رهنمون می تأثیرهای دفاعی و علمی مصعددی در رابطه با هزینه
 1های دفاعی و رشد اتصاادیطه با هزینه( مطالعات صورت گرفصه در راب1جدول شمار  )

 آمد  به دستنصایج  دور  دمانی –نمونه  مدل محق  ردیف

 (1315-1319بنویت ) 1
 - LDC ،1386کشور  00مدل سنصی 

1308 
مثبت مهمی بر رشد  تأثیرمخارن دفاعی 

 اتصاادی دارد.

0 
 0آتسوگلو و مولر

(1336) 
 - 1303مدل دوبخشی نو  فدر، آمریکا 

1353 
کمی بر رشد اتصاادی  تأثیرمخارن دفاعی 

 دارد.

 (1339) 9بیسواد 9
 10مدل سنصی و مدل نو  فدر دوبخشی، 

 LDC ،1351 - 1353کشور 
مهمی بر رشد اتصاادی  تأثیرمخارن دفاعی 

 دارد.

0 
 0آدامز، برمن و بولدین

(1336) 
نو  فدر، نمونه کشورهای  بخشی سهمدل 

LDC  1350 - 1310(، یافصه توسعه)کمصر 
بر رشد اتصاادی  تأثیریمخارن دفاعی 

 ندارد.

8 

حمید علیزاد ، پرویز 
اله امینی و عزت

 (1930عباسیان )

آن  تأثیراتصااد دفاعی در نیروهای مسلح و 
بر رشد اتصاادی ایران مدل مبصنی بر 

 (SEM) دمانسیسصم معادیت هم

نصایج بییانگر آن اسیت که افزایش مسصمر 
اتصاادی   رشد  در ایران برایمخارن دفاعی 

کاهش   موجب  مناسب نیست و در بلندمدت
 .شودرشید اتیصاادی میی

0 
خندان ابوالقاسم گل

(1939) 

 های هزینه تأثیر تطبیقی مقایسه و بررسی
 منصخب کشورهای اتصاادی رشد بر نظامی

 رهیافت: یافصه توسعه و توسعه درحال
GMM سیسصمی 

 رابطه اد حاکی لمد تخمین اد حاصل نصایج
 رشد و نظامی های هزینه بین منفی

 و توسعه درحال کشورهای در اتصاادی
 رشد و نظامی هایهزینه بین مثبت رابطه

 .است یافصه توسعه کشورهای در اتصاادی

1 

ناصر پورصادق، علی 
کاشمری و جابر 

 (1950شاهی ) افصخاری

هزینه های نظامی بر رشد اتصاادی  تأثیر
وجه به اثرات جنگ تحمیلی و ایران با ت

  عرضه مدلبا توجه به سپصامبر  11واتعه 
  رشد

های نظامی و تراد تجاری بر  هزینه تأثیر
 رشد اتیصاادی میثبت و معنی دار است

5 Jeording (1986) 
کشور کمصر  81آدمون علیت گرینجر برای 

 یافصه توسعه
ها رابطه مثبت رشد اتصاادی را این آدمون

 دهددفاعی میبا مخارن 

 

 

 

                                                           
1
.  Hanbook of  Defence  Economics, Vol.2, pp. 232-236, 2003 

2 Atesoglu and Mueller 
3 Biswas 
4 Adams، Behrman and Boldin 
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 . مدل مفهومی پژوهش2-3
جمهیوری   بخیش اتصایاد دفیا    بیر رشید و توسیعه     تأثیرگذارپس اد مطالعه پیشینه تحقی  و شناخت عوامل 

آتسیوگلو و میولر   ، (1315-1319بنوییت ) مطالعیات  اسالمی ایران، آنچه در تحقیقات مخصلف به خاوص در 
( میورد بررسیی تیرار    1950شاهی ) کاشمری و جابر افصخاری( و ناصر پورصادق، علی 1339بیسواد ) (،1336)

 گردد. پیشنهاد می 1گرفت و با توجه به فرضیات پژوهش مدل مفهومی شکل شمار  
  

 
 مدل مفهومی پژوهش (1)شکل شمار  
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 شناسی پژوهش . روش3
 کمی تحلیل رویکرد با توصیفی تحقی  روش و کاربردی پژوهش این پژوهش، موضو  ماهیت  به با توجه

 صورت ای کصابخانه و میدانی روش دو به اطالعات آوری جمع پژوهش، این انجام برای. دارد انطباق هاداد 
 ترار موردمطالعه موجود مدار  و اسناد محق  موضو  ادبیات آوریجمع جهت کار، این برای. است گرفصه
ها  رای گردآوری داد ب .نماید ارائه را مناسبی ایهکاررا  پرسشنامه، ارسال و منطقی دییل با دارد سعی و داد 
ها به  ضرایب پایایی این پرسشنامه .اسصفاد  شد  است و تخایص منابع پرسشنامه توسعه منابع انسانی اد دو

این آمد  است.  به دست 13/6 و 58/6و تخایص منابع برابر با  های توسعه منابع انسانیمؤلفهترتیب برای 
، بسیار دیاد= 0، دیاد = 9تا حدودی= 0، کم= 1ای لیکرت )بسیار کم = مقیاس پنج گزینه پرسشنامه بر اساس

شامل کارشناسان و مدیران خبر  و  نفر اد کارکنان 106جامعه آماری این تحقی  شامل . شد  است( تنظیم 8
گیری به کمک تاادفی طبقاتی ساد  تعیین و  در این پژوهش نمونه ؛ کهباشد توانمند در حود  اتصااد می

های هزینه»اد  عبارت استرسید. مصغیر مسصقل این پژوهش  88حجم نمونه اد فرمول کوکران به عدد 
های هریک اد  یابی به مؤلفه باشد. دستمی« بخش اتصااد دفا  رشد و توسعه»و مصغیر تابع پژوهش  «دفاعی

 ها میسر گردید  است.   به اسناد و مدار  موجود پیرامون آنمصغیرها با رجو

 ها داده وتحلیل یهتجزها و  . یافته4
 های تحقیق )پرسشنامه(کمی فرضیه وتحلیل یهتجزهای حاصل از . یافته4-1

 فرضیه اول پژوهش پرداخصه و آدمون وتحلیل یهتجزهای پژوهش؛ ابصدا به های مربوط به فرضیهدر بیان یافصه
، توسیعه آمودشیی  ، توسیعه فیردی  توسعه منابع انسانی اد طریی    اول تحقی  عبارت است اد؛ شود؛ فرضیهمی

جمهوری  بخش اتصااد دفا باعث رشد و توسعه  اجصماعی ،توسعه فرهنگیو  ایتوسعه حرفه، توسعه سادمانی
هیای مربوطیه در   ؤالاد طریی  محاسیبه جمیع نمیر  سی     توسعه منابع انسانی نمر  اسالمی ایران خواهد شد. 

، دیاد، مصوسط، کیم  یادد یلیخهای آن به پنج رد  شد  است و برای توصیف این مصغیر، نمر  پرسشنامه حاصل 
 (0شمار   جدول) بندی گردید  است.تقسیم کم یلیخو 

 هاگام یکم: تدوین فرضیه

HOًای حرفه توسعه سادمانی، عهتوس آمودشی، توسعه فردی، توسعه طری  اد انسانی منابع توسعه : احصمای 
 .شد نخواهد ایران اسالمی جمهوری دفا  اتصااد بخش توسعه و رشد باعث اجصماعی فرهنگی، توسعه و

:H1   ایتوسعه حرفه ،توسعه سادمانی، توسعه آمودشی، توسعه فردیاحصمایً توسعه منابع انسانی اد طری 
 صااد دفا  در جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.ات بخش باعث رشد و توسعه اجصماعی ،توسعه فرهنگیو 
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 گام دوم: محاسبه آمار  آدمون

 اول هیآدمون فرض آمار  محاسبه (0شمار  ) جدول

ف
ردی

 

 رتبه

فراوانی 
 شد  مشاهد 

ij
fo

 

 فراوانی
 مورد انصظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف اد م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف اد م

2
)(

ijij
fefo 

 
 

 0/3 8/100 08/11 18/19 08 خیلی دیاد 1

 5/9 8/80 08/1 18/19 01 دیاد 0

 0/0 99 -18/8 18/19 5 مصوسط 9

 5/11 8/100 -18/10 18/19 1 کم 0

 6 6 6 6 6 خیلی کم 8

 0/01 - - 88 88 جمع

 د انصظار:فراوانی مور

  
   

 
 

 گام سوم: محاسبه آمار  بحرانی )جدولی(

 
DF = R – 1 = 0 – 1 = 9 

 گام چهارم: اسصنصان )تضاوت(

کیه مقیدار آمیار      آنجیا آمید ، اد   به دست( 51/1( و مقدار آمار  بحرانی )0/01با توجه به مقدار آمار  آدمون )
گیرد؛ لذا فرضیه صیفر رد و  ترار می H1است و در ناحیه تر  آمد  بزرگ به دستآدمون اد مقدار آمار  بحرانی 

توسیعه منیابع    توان ادعا نمیود کیه  % می38گردد، بنابراین با سطح اطمینان و تادی  می ییدتأفرضیه مقابل 
 اجصمیاعی  ،توسعه فرهنگیی و  ایتوسعه حرفه ،توسعه سادمانی، توسعه آمودشی، توسعه فردیانسانی اد طری  

 (0شکل شمار  )جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.  بخش اتصااد دفا  هباعث رشد و توسع
 
 
 

75/13
4

55



 ij

ij

ij fe
n

fo
fe
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 ( مربوط به فرضیه اول0 یخ( مجذور کا )0شکل شمار  )

 چون
2   بسیصگی وجیود دارد، بیرای محاسیبه شیدت آن     همنشان دهند  آن است که بین دو صفت مصغییر 

 شود:ر اسصفاد  می)ضریب توافقی( اد فرمول دی

44.57%
552.27

2.27
2

2








n

C


 

بیه   توسعه منابع انسانی و اتصایاد دفیاعی  بین  یعنی شدت ضریب همبسصگی تواف  پیرسون یا ضریب تواف 
 .باشندمی تأثیرگذاربر همدیگر  به صورت دو سویه ری% بود  است. بنابراین دو مصغ00/81میزان 

 دوم تحقیی  عبیارت اسیت اد؛    فرضییه  شیود؛ وهش پرداخصیه میی  فرضیه دوم پیژ  آدموندر ادامه به بررسی و 
 تولید های روش بهبود و دیربناها ایجاد نظامی، انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی بخش به منابع تخایص

 دفیا   اتصایاد بخیش   توسیعه  و رشد باعث شود می دفاعی بخش در توسعه و تحقی  دادن انجام سبب به که
اد طری  محاسبه جمع نمیر    دفاعی بخش به منابع تخایصنمر  مصغیر  .شد اهدخو ایران اسالمی جمهوری

خیلیی  های آن به پینج رد   شد  است و برای توصیف این مصغیر، نمر  های مربوطه در پرسشنامه حاصلسؤال
 (9شمار   جدول)بندی گردید  است. تقسیم خیلی کم، دیاد، مصوسط، کم و دیاد

 هاگام یکم: تدوین فرضیه

HO: ًبهبیود  و دیربناهیا  ایجاد نظامی، انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی بخش به منابع تخایص احصمای 
 بخیش  توسعه و رشد باعث شود می دفاعی بخش در توسعه و تحقی  دادن انجام سبب به که تولید های روش

 .شد خواهد ایران اسالمی جمهوری دفا  اتصااد
:H1 ًبهبیود  و دیربناها ایجاد نظامی، انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی شبخ به منابع تخایص احصمای 
بخیش   توسعه و رشد باعث شود می دفاعی بخش در توسعه و تحقی  دادن انجام سبب به که تولید های روش

 .شد خواهد ایران اسالمی جمهوری دفا  اتصااد
 

 

1H

0H

2X

y

1

  /   /   
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 گام دوم: محاسبه آمار  آدمون
 دوم هیآدمون فرض آمار  محاسبه (9)شمار   جدول

ف
ردی

 

 رتبه

 شد  مشاهد فراوانی 

ij
fo

 

 فراوانی
 مورد انصظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف اد م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف اد م

2
)(

ijij
fefo 

 
 

 31/16 60/186 08/10 18/19 00 خیلی دیاد 1

 30/0 60/05 08/5 18/19 00 دیاد 0

 90/0 60/06 -18/1 18/19 0 مصوسط 9

 60/1 60/10 -18/9 18/19 1 کم 0

 6 6 6 6 6 خیلی کم 8

 08/01 - - 88 88 جمع

 
 فراوانی مورد انصظار:

 
 

 
 گام سوم: محاسبه آمار  بحرانی )جدولی(

 
 
DF = R – 1 = 0 – 1 = 9 

 
 نصان )تضاوت(گام چهارم: اسص

کیه مقیدار آمیار      آنجاآمد ، اد  به دست( 51/1( و مقدار آمار  بحرانی )08/01با توجه به مقدار آمار  آدمون )
گیرد؛ لذا فرضییه صیفر رد و   ترار می H1تر است و در ناحیه  آمد  بزرگ به دستآدمون اد مقدار آمار  بحرانی 

 منیابع  تخایص توان ادعا نمود که% می38با سطح اطمینان  گردد، بنابراینو تادی  می دییتأفرضیه مقابل 
 سیبب  بیه  کیه  تولید های روش بهبود و دیربناها ایجاد نظامی، انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی بخش به

75/13
4

55
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fe
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 جمهیوری  دفیا   اتصایاد بخیش   توسیعه  و رشید  باعیث  شود می دفاعی بخش در توسعه و تحقی  دادن انجام
 (9شکل شمار  شد. ) خواهد ایران اسالمی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مربوط به فرضیه دوم0 یخ( مجذور کا )9شکل شمار  )

 چون
2  بسیصگی وجیود دارد، بیرای محاسیبه شیدت آن     همنشان دهند  آن است که بین دو صفت مصغیر 

 شود:اد فرمول دیر اسصفاد  می ()ضریب توافقی

78.52%
5525.21

25.21
2

2








n

C


 

 اتصایاد  و دفیاعی  بخیش  بیه  منابع تخایص ریب همبسصگی تواف  پیرسون یا ضریب تواف یعنی شدت ض
 باشند.می تأثیرگذاربر همدیگر  ری% بود  است. بنابراین این دو مصغ15/80به میزان  دفاعی

 موارد ذیل احااء گردید: ات تحقی دو مرتبط با فرضی در نهایت مطاب  با نصایج حاصله اد طری  آدمون خی
توسیعه  ، توسعه آمودشیی ، توسعه فردیتوسعه منابع انسانی اد طری  » کهتوان ادعا نمود % می38طح اطمینان با س

جمهوری اسیالمی اییران    بخش  اتصااد دفا  باعث رشد و توسعه اجصماعی ،توسعه فرهنگیو  ایتوسعه حرفه ،سادمانی
 «خواهد شد.

44.57%
552.27

2.27
2

2








n

C




 
 معیادل بیا   بخش اتصااد دفیا  توسعه و توسعه منابع انسانی طه موجود میان یعنی شدت ضریب همبسصگی راب

 باشد.می 00/81%
 انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی بخش به منابع تخایص»توان ادعا نمود که % می38با سطح اطمینان 

 دفیاعی  بخیش  در توسیعه  و تحقیی   دادن انجیام  سبب به که تولید های روش بهبود و دیربناها ایجاد نظامی،
 «.شد خواهد ایران اسالمی جمهوری دفا  اتصااد بخش توسعه و رشد باعث شود می

1H

0H

2X

y

1

  /  

 مقدار بحرانی 

 2/
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78.52%
5525.21

25.21
2

2








n

C




 
 دفیا    اتصایاد بخیش   و دفیاعی  بخیش  بیه  منابع تخایصیعنی شدت ضریب همبسصگی رابطه موجود میان 

 باشد.% می15/80معادل با 

 گیری و پیشنهادها . نتیجه5

 گیری نتیجه. 5-1
کشور اییران و   راهبردی  موتعیت  به  توجه با . است  برخوردار  نظامی و دفاعی هر کشور اد اهمیت خاصی  خشب

تواند بیر   های اتصاادی اد حیث تأثیری که می بخش دفیاعی در ارتباط با دیگر بخش تحویت سیاسی منطقه،
هیای   هزینیه  تیأثیر  در این تحقیی ،  .دوچندان برخوردار است  های اتصاادی داشصه باشد اد اهمیصی سایر بخش

نگرش مورد اسصفاد  در این تحقی  بر عرضه  مطالعه شد  است، ،دفا  اتصاادیبخش  و توسعه نظامی بر رشد
و  هیای نظیامی بیر رشید     هزینیه  تأثیردهد که  نصایج حاصل اد برآورد این مدل نشان می بود  است.  رشد  مدل

تولیید    در  هیای نظیامی   به عبارتی افیزایش سیهم هزینیه    دار است. میثبت و معنی دفا  اتیصااد بخش توسعه
بخیش   و توسیعه  منجر به بهصر شدن تراد تجاری گشصه است که اثری مثبت بر بهبیود رشید   ناخالص داخلی،

توسعه توسعه منابع انسانی اد طری  توان ادعا نمود که % می38با سطح اطمینان  دهد. را نشان می دفا  اتصاادی
اتصایاد   بخش  باعث رشد و توسعه اجصماعی ،توسعه فرهنگیو  ایتوسعه حرفه ،توسعه سادمانی، وسعه آمودشیت، فردی

و توسعه منیابع انسیانی   شدت ضریب همبسصگی رابطه موجود میان  وجمهوری اسالمی ایران خواهد شد  دفا  در
تیوان ادعیا نمیود کیه     میی  %38بیا سیطح اطمینیان     و ؛باشدمی %00/81 معادل با بخش اتصااد دفا توسعه 

 تولید های روش بهبود و دیربناها ایجاد نظامی، انسانی نیروی تربیت طری  اد دفاعی بخش به منابع تخایص
 دفیا  در  اتصااد بخش توسعه و رشد باعث شود می دفاعی بخش در توسعه و تحقی  دادن انجام سبب به که

 بخش به منابع تخایصصگی رابطه موجود میان یعنی شدت ضریب همبس شد خواهد ایران اسالمی جمهوری
بخیش  بیر    مثبیت   تیأثیر هیای دفیاعی   بنابراین هزینه ؛باشد% می15/80با  معادل دفا  اتصااد بخش و دفاعی
توجه به نصایج بیه دسییت آمیید  بیرای     با دهند و همگی دارای اعصبار آماری هسصند. را نشان می دفا  اتصااد

 ،در پیشیینه تحقیی    شود که در دور  مورد مطالعه اسیصنباط میی   چنین ، مدل  شد  در مصغیرهای بیه کیار گرفصه
کیه   بییه آن  با توجهولی  دار است، مثبت و معنی  دفا  اتصااد بخش و توسعه دفاعی بر رشد  های اثر کل هزینه
  چهاربخشیی   مدلشود کیه این اثر مثبت در  مشاهد  می مدل فیدر بیررسی شید  است، بر اساساین مطالعه 

 . باشد   و صادرات در این مدل یدفاع ریغهای دولصیی  تواند به علت اضافه شدن بیخش فدر بیشصر است که می
اعصبار آماری بیه    با  که  است  خیارجی کیه بیخش دفیاعی بر بخش میارفی گیذاشصه است اثری کاهند   اثیر

غیردفیاعی دخییل     و دولصیی   صییادرات    هیای  بییخش  دست آمد و اد آنجا که در میدل دوبخشیی فییدر و رم،   
 آن اسیت.  مقدار این اثیر بییشصر اد حیالت چیهاربخشی باشند، نمی

 ها پیشنهاد. 5-2
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ایران مثبت  جمهوری اسالمی دفا  اتصااد بخش و توسعه های دفاعی بر رشد که اثر کل هزینه به این با توجه
  بیر   ایجاد امنیت در کشور  با  دفاعی توانسصه باشد  بخش  کیه  رسد ظر میگردید  است بیه نی  اردیابی  دار و معنی

  جیایگزینی   رسید کیه اگیر امکیان     اثری مثبت داشصه باشد و نیز بیه نظر می دفا  اتصااد بخش و توسعه رشد
بخیش    بهصیری بیر   تیأثیر   صیورت   آن  در ، وجیود داشت  خیاوصی  ها در بخش میارفی اد این هزینه  بخشی

  بخش  بیخش دفاعی نسبت به   وری  که تفاوت بیهر  به آن با توجه. توانست داشصه باشد مارفی خاوصی می
  آن  سیادی  بهینه  هیزینه دفیاعی با  در  جویی صیرفه  امکان  چنانچه ، اردیابی شد  است  مارفی خاوصی منفی

   بیشصر اد طری  تقوییت بییخش   دفا  داتصاا بخش و توسعه توان به رشد در آن صورت می وجود داشصه باشد،
 .امیدوار بود  خاوصی  مارفی
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