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چکيده
موضوع «رشد و توسعه اقتصادی» و به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری
اساسی و از چالشهای مطرح بهویژه در دههی پنجم از عمر با برک
دتاعی در جوامع مختلف یکی از مهمتری نهادهایی اس

(مدظلهه العهالی

«پیشهرت

اقتصهادی» ،از مسهال

نظام مقدس ج.ا.ا .اسه  .درایه رهگهرر ،حهوزه

که بهطورمسهتقیم و ییرمسهتقیم بهر تعالیه ههای اقتصهادی

تأثیرگرار بوده و در رشد و توسعه و نیز شکوتایی اقتصادی جوامع نقش بهسزایی را ایفا میکند؛ بهطوریکه ای نقهش-
آترینی در زمان صلح برجستهتر نیز میشود؛ تاجاییکه با رویکردهای متفاوت دول ها ،ای نسب

به میهزان و نوهوهی

بهکارگیری از حوزه دتاعی در تعالی های متنوع اقتصادی ملی و بی المللی ،متفاوت اس .
ای پژوهش به لواظ ماهی  ،توصیفی– پیمایشی اس

و از لواظ طرح توقیق حها نگهر و آینهدهنگهر بهوده و در

زمرهی توقیقات نتیجهگرا و کاربردی دستهبندی میشود؛ بهطوریکه با توجه به ابعاد مختلهف نقهش حهوزه دتهاعی در
رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ا .پژوهشگر نسب

به شناسایی جامعه نمونه براساس روش توقیهق پرداته

و پرسشهنامه

توقیق را در اتتیار نخبگان آشنا به مباحث رشهد اقتصهادی و مقولهه توسهعه اقتصهادی قهرار داد .جامعهه آمهاری ایه
پژوهش 353نفر میباشد که بهروش کتابخانهای و میدانی با استفاده از ابزارهای پرسهشنامهه و مصهاحبه دادهههای ززم
جمعآوری شدند .دادههای توقیق با بهرهمندی از آمارهای توصیفی و استنباطی تهدوی شهده اسه  .در ایه پهژوهش
براساس تجمیع نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ،نقش حوزه دتاعی در تعالی های اقتصادی کشهور در دو
بخش رویکردها و تأثیرات ،موردسنجش و واکاوی قرار گرت ؛ بهطوریکه پهن رویکهرد و پهن تهأثیر اصهلی در ایه
رابطه ،احصا و اراله شد.
کليد واژهها :حوزه دفاعي ،رشد اقتصادي ،توسعه اقتصادي ،پيشرفت اقتصادي

 . 1مدیر ک دتتر ریاس

 -مرکز توقیقات راه ،مسک و شهرسازی ،ایمی alavi.ha@gmail.com :

 . 2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دتاع ملی
 . 3دانش آموتته دانشگاه عالی دتاع ملی

مقدمه
بازسازی و سازندگی در جمهوری اسالمی ایران عمالً از زمان اتمهام جنهت تومیلهی و
ترای

از هش

در دوله ههای مختلهف و در

سا دتاع مقدس با برنامهریهزی و جهدی

قالب مجموعه برنامههههای پهن سهاله توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و ترهنگهی آیهاز شهد؛
بهطوریکه همچنان شاهد تعالی  ،جهد و کوشش دول

و سازمانهای دولتی ازیه سهو و

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

بخش تصوصی و سازمانهای ییرانتفاعی ازسویدیگر درای زمینه مهیباشهیم؛ تاجهاییکهه
اجرا و پیگیری مفاد برنامه ششم توسعه ج.ا.ا .در حا حاضر در دستور کار بخش دولتهی و
تصوصی اس

و با نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور ،در حا انجام میباشد.

یکی از مسال مرتبط با انجام ای مهم بهویژه در حوزههای اقتصادی و عمومهاً درقالهب
انجام پروژههای عمرانی و طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای را که همهواره موردتوجهه
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دس اندرکاران ،برنامهریزان و ذینفعان حوزههای اقتصهادی اعهم از بخهشههای دولتهی و
تصوصی بوده اس  ،میتوان نووه حضور و میزان مشارک

حوزه دتهاعی در ایه مقولهه

دانس  .عدهای از صاحبنظران بر ای باورند که حضور پررنت نهادهای نظهامی در بهازهی
بلندمدت ،تبعات منفی داشته و بهزیان اقتصهاد کشهور اسه ؛ بههطهوریکهه در ایه شهک
نیروهای نظامی به رقبای قدرتمند بخش تصوصی تبدی گشته و عمالً با عدمامکهان ورود
ای بخش به پروژه های اصهلی و زیربنهایی کشهور ،بسهتر هرگونهه نشهر و توسهعه بخهش
تصوصی در کشور برچیده تواهد شد؛ بههعبهارتدیگهر بهازار رقابه

کامه در حهوزهی

موردنظر موقق نگشته و تنها با گسترش امکان حضور بخشهای دولتی و بههویهژه دتهاعی،
تضای رقابتی در صونهی اقتصاد کشور کور و یا حداق بهشدت مودود میشود و ایه بها
سیاس های کلی اص  11قانون اساسی ج.ا.ا .مناتات داشته و تالش هدفمند برای تهروی
تصوصیسازی و استفاده از ظرتی ههای بخهش تصوصهی و ییردولتهی را ،در کشهور بها
چالش جدی روبرو تواهد کرد .همچنی بروز ایه مسههله بهر قهدرت نظامیهان در کشهور
تاثیرگرار بوده و میزان تأثیرگراری ای گونه نهادها را در حوزهههای اقتصهادی نیهز اتهزایش
میدهد؛ تاجاییکه با عدمشفاتی
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برای آن ،متصور میباشد.

در بخشهای اقتصادی روبرو شده و تبعهات امنیتهی نیهز

«در واقع آنچه در مورد حضور نظامیان در عرصه اقتصادی میتواند موردنقهد قرارگیهرد
( تارغ از مباحث سیاسی و اجتمهاعی کهه در مهورد ایه مبوهث مطهرح مهیشهود  ،همهان
نگرانیههایی اسه

کهه در مهورد حضهور تراسه ههای بهزرا اقتصهادی و شهک گیهری

ساتتارهای ییررقابتی وجود دارد .البته ای نگرانی نیهز وجهود دارد کهه حضهور نیروههای
نظامی به بخشهای مولد اقتصادی مودود نشده و حضور آنها در تعالی ههای ییرمولهد و
ازطرتی عدهای دیگری از صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی بر ای باورنهد کهه حهوزه
دتاعی بهدلی حضور در عرصهههای نظهامی کهه از مشهک تهری و ییرقابه پهیشبینهیتهری
صونههای کارزار اس  ،از تخصص و تجربه واتیوکاتی راهبهردی برتهوردار بهوده و اثبهات
ادعای تود را در ایران ،بررسی کارنامههی درتشهان ایه گونهه نهادهها در مهدیری

حماسهه

هش سا دتاع مقدس در مقابله با هجمههی جههانی علیهه ج.ا.ا .مهیداننهد .همچنهی وجهود
نیروهای متخصص و کهاردان ،انگیهزه بهاز و اعتقهاد راسهآ بهه آبهادانی کشهور و امکانهات و
تجهیزات منوصربفرد و باارزش قاب مالحظه آنان را از دیگر ویژگیها و ظرتی های بیبهدی
حوزه دتاعی برای ورود به بخشهای مختلهف و متنهوع اقتصهادی و عمرانهی در هرکشهور و
بهویژه در ج.ا.ا .قلمداد میکنند .درای رهگرر باید ،تأسیس و راهاندازی قرارگاهههای بازسهازی
مختلف را که پس از جنت تومیلی و از دول
نوع نگاه و درجه

اصالحات آیاز گردیهد ،نشهأتگرتتهه از ایه

استفادهی بهینه از تجارب ارزندهی بهدس آمده در دوران دتهاعمقهدس و
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دزلی نیز به تعاد بازارهای کشور صدمه بزند(».پاکزاد. 1311 ،

در ادامه آن در راستای بازسازی ترابیها و تسارات تهراوان واردآمهده بهه کشهور دانسه .
ازای رو هدف از انجام ای پژوهش ،شناسایی و معرتی مهمتری رویکردها و تأثیرات منهت از
نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران اس .
بيان مسئله
هرچند ریشهی اندیشه ههای اقتصهادی از دیربهاز در جوامهع بشهری مطهرح بهوده و در
نظریات اتالطون ،ارسطو و ادیان الهی به ویژه دی مبهی اسهالم هویهدا اسه  ،لهیک علهم
اقتصاد به معنای مصطلح و امروزی آن از علوم جدید و نوپا در حهوزهی اجتمهاعی اسه ؛
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بهطوریکه شک علمی پهرداتت بهه آن را مهیتهوان در چنهد قهرن اتیهر جسهتجو کهرد،
تاجاییکه تاستگاه آن را یرب و اروپا معرتی میکنند .در ای علم که به تخصیص منهابع و
شناسایی ،بررسی و تعامالت متقاب رتتارهای مختلف تولیدکننده ،مصرفکننده و بنگاههای
اقتصادی همچنی دول ها میپردازد ،رویکردهای مختلفی به بهبود شرایط اقتصادی مردم و
جوامعی که در آن زندگی میکنند ،وجود دارد.
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

تههالش درجه ه

برتههوردار کههردن جوامههع مختلههف بشههری ،همههواره در دسههتور کههار

حکوم ها و نظامهای سیاسی مستبد و ییرمستبد حاکمبر آنها قرار داشته اس ؛ تاجاییکهه
منشأ بسیاری از نامالیمات ،چالشها و منازعات قاب مالحظهه را بهه تهود اتتصهاد داده
اس ؛ بهطوریکه میتوان یکی از مهمتری مؤلفههای ای برتورداری در جوامع انسهانی را
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رشد ،توسعه و پیشرت های اقتصادی قلمداد نمود .حوزهی اقتصاد یکی از اساسهیتهری و
شاید بهروزتری حوزههایی اس

که در تعامالت ملهی و بهی المللهی مهوردنظر دوله هها،

ذینفعان و بازیگران مؤثر منطقهای و ترامنطقهای قرار دارد؛ بهطوریکهه برتهری و رجوهان
درای تصود ،همواره شرایط ویژه و منوصربفردی را برای کشورها و مل بهرهمنهد از آن
بوجود آورده اس  .بنابرای یکی از کارویژههای اصلی هرنظهام سیاسهی را کهه برگرتتهه از
جهانبینی حاکم بر آن نظام شک مییابد ،باید در برنامههریهزی راهبهردی ،تهطمشهیهها و
تعالی های اقتصادی دانس ؛ تاجاییکه با نظارت و کنتر راهبردی و مستمر ،مقدمات ززم
در راستای رشد و توسعه اقتصادی و همچنی توزیهع عادزنهه ثهروت و رتهاه اجتمهاعی و
پیشرت

را برای هرجامعه ،به ارمغان تواهد آورد.

حههوزه دتههاعی در جوامههع مختلههف یکههی از مهههمتههری نهادهههایی اس ه

کههه بعض هاً

بهطورمستقیم و عموماً بهطورییرمستقیم بر تعالی ههای اقتصهادی تأثیرگهرار بهوده و نقهش
به سزایی را در رشد و توسعه اقتصادی و شکوتایی اقتصادی جامعه و استفاده بهینه و کامه
از ظرتی های موجود اقتصادی در ی

دول  -مل

را شام میشود ،تاجاییکهه تهأثیر آن

بر بخشهای گوناگون اقتصادی همواره موردنظر دول ههای مختلهف بهوده و بها رویکهرد
متفاوت آنها نسب
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به میزان و نوهوهی حضهور حهوزهی مهرکور در تعالیه ههای متنهوع

اقتصادی ملی و بی المللی ،روبرو میشود.

اساساً بعد اقتصادی تعالی های نظامیان در زمان صلح ،در بسیاری از کشورها برجسهته-
تر می گردد .ازجمله دزی اقتصهادی اسهتفاده از نیهرویههای نظهامی ،انسهجام سهازمانی و
ظرتی

مدیریتی نهادهایی نظیر نیروهای مسلح برای اجرای پروژهههای سهنگی و پرهزینهه

اس  .نیروهای مسلح معموزً مدرنتری و بههنگامتری ساتتارها و عملیاتیتری نهادههای
ی

کشور هستند؛ ازای رو میتوانند در مدرنسهازی سهایر عناصهر و نهادههای کشهور نیهز

آموزش و تربی

سربازان و نظایر آن ایجاد میکنند ،در اداره و پیشبرد امهور و سهازماندهی

ملی ،میتواند مؤثر باشد .بهعالوه ،معموزً نیروهای مسلح در زمان صلح به یاری بخشهای
ییرنظامی میآیند و با سازندگی و مشارک
برای تعالی

در طرحهای عظیم و زیربنایی ،زیرسات ها را

مؤثر اقتصادی آماده میکنند .ای کار نهتنها در عمهران و آبهادانی کشهور مفیهد

اس  ،بلکه در نوسازی و بههنگام کردن تجهیزات و استفاده از ظرتی های تالی و راکهد و
کسب مهارت نیروی انسانی و ایجاد آمادگی و ایجاد انگیزه در نیروهای نظامی نیز میتوانهد
کارگشا باشد (درینوگورانی. 113 :1312،
ناگفته آشکار اس

درجه

رسیدن بهه اههداف ازپهیشتعیهی شهده اقتصهادی ج.ا.ا .در

راستای اسناد بازدستی اعم از قانون اساسی ،سند چشمانداز  ،1131همچنهی سیاسه ههای
کلی ابالیی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعهالی  ،نیازمند مدلی اس
با شناسایی و میزان تأثیر و عملکرد هریه

از مؤلفههههای اقتصهادی نسهب

ارزیابی کلیه ظرتی های اقتصهادی موجهود درجهه
اجتماعی کشور هم

نیه بهه پیشهرت

کهه

بهه بررسهی و
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تأثیرگرار باشند .انضباطی که برتی نیروهای مسلح در کشهورهای عقهبمانهده بههویهژه بها

اقتصهادی و رتهاه

گمارد و باتوجه به تقدان مهدلی مسهتد در تصهود نقهش حهوزه

دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی ،ای پژوهش درپی آن اس

تا بها اسهتفاده از یه

روش

علمی ،پاسخی مطمه برای سوازت موردنظر تود بیابد .بهعبارتدیگر مسهلهی اصلی ایه
توقیق یاتت پاسخی علمی برای جوابگویی به دوگانهی 1حضهور یها عهدمحضهور حهوزه
دتاعی و مالحظات مرتبط با آن در راستای رشد ،توسعه و پیشرت

اتتصادی نظهام مقهدس

جمهوری اسالمی ایران اس .
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1. Paradox

اهميت و ضرورت تحقيق
نقش نیروهای مسلح و توان اقتصادی آنها در راهبری اقتصاد بسیار درتور تأمه اسه .
ای نهادها همانند سایر نهادهای دولتی از ظرتی هایی نظیر مدیری
مالی قاب مالحظه ،اراضی و امالک تو

تمل

چاب

و ویژه ،گردش

و عرصههای اقتصهادی تعالیه

هستند که میتوانند از ای توان ،در راستای تعالی های اقتصادی و کمه

برتهوردار

بهه اقتصهاد ملهی

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

استفاده کنند .در کنار ای ظرتی ها ،بهدلی وجود شبکهی اعتمادی کهه درمیهان کارکنهان و
یگان تدمتی نیروهای مسلح وجود دارد ،میتوان از ای امکان برای جرب سرمایه موردنیاز
جه

انجام تعالی های متنوع ،همچنی پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کرد .ای تصور که

نیروهای نظامی موجب کانالیزه شدن تضای اقتصاد کشور میشوند ،نباید به یفل
مسلح نسب

به تواناییها و استعدادهای مبهرز درجهه
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گسترش طرحهای ویژه منجر شده و مشارک
«اقتصاد مقاومتی» ،اقتصادی اس

بهبهود معیشه

نیروهای

کارکنهان تهود و

آنها را در ای زمینهه مسهدود کنهد .مطمهنهاً

که بتواند از تمامی ظرتی ههای موجهود درجهه

توقهق

اهداف توسعه کشور استفاده کند که توان ییرنظامی (عالوهبر توان تجهیزات نظهامی یکهی
از ای ظرتی ها اس

کهه بایهد موردتوجهه قهرار گیهرد (عضهنفرینهژاد« . 1313،مها در بخهش

تصوصی و تعالی های اقتصادی مردم دتال

نخواهیم کرد و در حقیق

نیروهای مسهلح

در اجرای پروژه هایی که برای آن پیمانکار پیدا نشود و برای انجام آن نیاز بهه تنهاوریههای
باقیمانده از جنت باشد ،وارد تواهند شد .بسیاری از پ ها ،سدها ،بزرگراههها و تأسیسهات
نتیجهی تجربه ،امکانات و تخصص باقیمانده از دوران هشه

سها دتهاع مقهدس اسه .

ازسویدیگر اگر نیروی مسلح ای تعالی های اقتصادی را انجهام ندهنهد ،تهارجیهها بایهد
(د

انجام بدهند ،بنابرای نهادهایی مانند قرارگاههای قرب ارتهش و سهازندگی تهاتمازنبیها
دس

به انجام پروژهها میزنند .البته توان مهندسی ،تنی و اقتصادیمان برای ارتقای آمادگی

رزمی نیروهای مسلح اس

و مازاد تهوانمهان را بهه پشهتیبانی از دوله

و مسهال امهدادی

مصرف تواهیم کرد .انجام ای قبی کارها توسط نیروهای مسهلح بهه تصهمیمههای دوله ،
وزرای مربوطه و سازمان مدیری
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و برنامهریزی کشور بستگی دارد( ».تیروزآبادی. 1313،

ازطرتی ارتقاء توان اقتصادی حوزه دتاعی کشور در قالب بهروز نگاه داشت دانش تنهی،
دستیابی به دستاوردهای اقتصادی نوظهور ،تربی
مستقیم در اتزایش مؤلفه نظامی امنی

نیهروی انسهانی مهاهر و نظهایر آن ،تهأثیر

ملی و تأثیری ییرمستقیم بر مؤلفهه اقتصهادی امنیه

ملی کشور برجای تواهدگراش .
ای در حالی اس

که تعالی های اقتصادی نیروهای مسلح و بهطورکلی حهوزه دتهاعی

رقیبی جدی برای بخش تصوصی و درجه

عدمبهرهمندی کامه از ظرتیه ههای بخهش

ییردولتی موردمداقه قرار میگیرد تاجاییکهه ورود حهوزه دتهاعی کشهور بهه تعالیه ههای
بازرگانی و بعضاً اقتصادی در بخشهای متنوع ،با مخالف هایی نیز روبرو اس
در شک اتیر ،ای حضور نهتنها در راستای پیشرت

بهطوریکهه

اقتصادی کشور تعبیر نمیشهود ،بلکهه

در کسوت عام کاهنده و یا تقاب قاب مالحظهای برای ای مهم تفسیر میگردد.
ازای رو اهمی

پرداتت به ای توقیهق مبنهی بهر واکهاوی نوهوهی حضهور مسهتقیم و

ییرمستقیم حوزه دتاعی بهعنوان ی

کنشگر تأثیرگرار در پهنهی اقتصادی کشور ،همچنهی

ضرورت شک بهرهمندی از ظرتی های بیبهدی و قابه مالحظههی ایه بخهش منهت بهه
هماتزایی مؤثر در راستای پیشرت

ایران اسالمی در کنار بخشهای اقتصادی دیگهر ،کهامالً

هویدا اس ؛ تاجاییکه در شرایط منوصربفرد اقتصادی و مالی و بهه تعبیهر رهبهر ترزانههی
(مدظله العا

انقالب

«جنت تمامعیار اقتصادی» ،مضاعف نیز میشود و ای نوشهتار بهرآناسه

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

کشور به زعم پارهای از صاحبنظران اقتصادی در شک مانعی برای شهکوتایی اقتصهادی و

تا پاسخی علمی و بهدور از هرگونه جانبداری ،برای آن بیابد.
ادبيات نظری تحقيق
نقشهاي متفاوت حوزه دفاعي در رشد و توسعه اقتصادي
توليد و صادرات تسليحات نظامي (مستقيم)

مقوله تولید ،تروش و صادرات تسلیوات نظامی توسط حوزه دتاعی ،به رشد و توسهعه
اقتصادی و رشهد تهراز پرداته هها در کشهورهای مختلهف بههطورمسهتقیم مهی انجامهد،
بهطوریکه در مرحله او بها تولیهد تسهلیوات و تودکفهایی در آن ،ضهم صهرتهجهویی
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قاب مالحظه ارزی ،به اتزایش میزان تولید ناتالص داتلی ) (GDPکشور منجهر شهده و در
مرحله بعدی و با تروش و صادرات تسهلیوات نظهامی بهه مشهتریان متنهوع در کشهورهای
مختلف ،به اتزایش درآمدهای حاص از صادرات کم

شایانی تواههد کهرد و بههتبهع آن،

ارتقا تراز پردات های کشور را درپی تواههد داشه ؛ تاجهاییکهه بسهیاری از کشهورهای
مختلف جهان همواره از ای امکان اقتصادی بهره برده و میبرند« .بر اساس دادههای جدید
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

پژوهشگاه بی المللی توقیقات صلح استکهلم ،بزرگتری صادرکنندگان اسلوه در پن سها
گرشته ایازت متوده آمریکا ،روسیه ،انگلستان ،ترانسه ،آلمان و چی بودهاند»

(تبرگزاری دتاع

مقدس . 1311،ازطرتی تولید تسلیوات نظامی که عموما از تناوریهای باز برتوردار میباشد،
با تقوی

روحیه تودبهاوری در بهی سهرمایهههای انسهانی متخصهص یه

کشهور ،بسهتر
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تودکفایی اقتصادی را نیز تسهی میکند.
از بعد دتاعی ،کشور تازه از بند استعمار رستهی هند ،در چنهد دههه اسهتقال تهود بها
آشوبها ،کشمکشها و جنتهای متعددی دس بهگریبان بوده اس  .بههمهی جهه  ،ایه
کشور دارای ارتش بسیار بزرگی اس

که نیازمندیهای دتاعی بسیار گسهتردهای دارد و در

تالش برای رتع ای نیازمندیها براساس منابع و توانمندی داتلی درجهه

کهاهش هزینهه

تریدهای تارجی اس  .کاهش ای هزینهها (تریدهای تارجی عالوهبر تبعات اقتصهادی
در راستای احساسات استقال طلبانه مردم هند (توأم با حس پیروزیطلبی آنان باعث شهده
اس

تا همچنان شاهد شعارهای تودکفاییموور در بدنهی وزارت دتاع هنهد باشهیم

(گهروه

مطالعات و توقیقات راهبردی مجمع. 131: 1311 ،
توشبختانه در جمهوری اسالمی ایران با مجاههدت ،تهالش ،جهان تشهانی و بعضهاً
شهادت سرمایه های انسانی مجرب حوزه دتاعی ،باوجود اعما توریم ههای ظالمانهه و
متنههوع نظههام سههلطه از بههدو پیههروزی شههکوهمند انقههالب اسههالمی تابههه امههروز ،شههاهد
پیشرت های چشمگیر در تصود تولید تسلیوات نظامی بومی و کم

به ارتقا تولید

ناتالص داتلی کشور ازی سو و صرته جویی های توق العاده ارزی منت از بهه حهداق
رسیدن تریدهای نظامی تارجی ازسوی دیگر ،بوده و می باشیم .ای در حالی اس
113

با برداشته شدن توریم های تسلیواتی اتیر برعلیهه ج.ا.ا ، .بسهتر ززم جهه

کهه

تهروش و

صادرات تسلیوات نظامی تولیدشده در دات به کشورهای مختلف و به تبع آن اتزایش
تراز پردات های تجاری مهیا شده اس ؛ تاجایی که برنامه ریهزی راهبهردی و اقهدامات
مؤثر ترماندهان و مدیران ارشد نیروهای مسلح را در راسهتای ایه مههم ،بهیش از پهیش
طلب می کند.
بهطورکلی و همچون هربازار دیگر ،جرابی

بازار تسلیوات با بهرهمندی از پارامترهای

تسلیوات مشخص میگردد که ای بازار ،همواره از عوام متنوعی اعم از سیاس
عوام اقتصادی و البته بروز جنتهای مختلف متأثر بوده اس

تارجی،

(اندرتون. 1115 ،1

از منظر تقاضا ،همواره دو عام قهدرت تریهد و مالحظهات امنیتهی و دتهاعی بهر
پارامترهای پیشگفته اثرگرار بودهاند؛ بهطوریکه قدرت ترید تابع عواملی نظیر میهزان
تولید ناتالص ملی ،نرخ ارز و بودجه نظامی کشورهای تریدار اس  .بهعنهوان نمونهه،
حضور و اتزایش دزرهای نفتی نزد برتی کشورهای درحا توسعه در مقطعی منجر بهه
رشد سریع بازار -البته برای کشورهایی که توان و تمای صادرات تسلیوات را داشتند-
گردید (طرف عرضه  ،به طوریکه با کم

به اقتصاد ای کشورها ،مازاد پردات

نفه

را متعاد کرد .تاجاییکه ای ویژگی ،ورود کشورهای جدیهدی را بهه بهازار صهادرات
درپی داش

و بدی ترتیب ،بازار انوصار چندجانبه بی کشورهای بیشتری توزیع شد و

از دهه  12میالدی به بعد ،بازار تسلیوات رقابتیتر گردید؛ چراکه عالوه بر رشهد طهرف

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

اندازهی بازار همچنی نرخ رشد آن تعیی میشود .با نگاهی تاریخی و تطبیقی بهه تجهارت

تقاضا ،متقاضیان تواهان تأمی نیازمندی تود از عرضهکنندگان متنوعتری بودنهد تها از
وابستگی بالقوه به تأمی کننده انوصاری تاصله بگیرند (آذرلی و حسینی. 12 :1311،
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جدول  :5ويژگيهاي تاريخي بازار تجارت تسليحات
بازهی

حجم

خصوصي/

عرضه

تاریخي

تجارت

دولتي

کنندگان

جنت

کم

تصوصی

قب از
جهانی او

متقاضيان

ترانسه ،آلمان،

اروپای یربی

امریکا،

و

انگلیس

مستعمراتشان

اهداف
سود بخش
تصوصی

کمتر از
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

بی دو

زمان

تصوصی

ترانسه ،آلمان،

جنت

جنت

با کنتر

امریکا،

و

جهانی

جهانی

دول

انگلیس

مستعمراتشان

سود بخش
تصوصی

او
جنت
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جهانی دوم

1115
تا1153

تصوصی
و دولتی

کمی هم
تصوصی

1113تا

متوسط -

1113

زیاد

1113

تیلی

تا1113

زیاد

اتکار عمومی
ییرمطلع و
تنثی

انوصار
چندجانبه

بهشدت
مخالف،
معاهدات

انوصار
چندجانبه

مودودکننده

یالباً دولتی،
متوسط

محيط

بازار

اتکار عمومی
اروپای یربی

متوسط

وضعيت

ساختار

یالباً دولتی،
کمی هم
تصوصی

اروپای یربی
امریکا

و
مستعمراتشان

سود بخش
تصوصی+

اتکار عمومی

سیاس

حمای کننده

تارجی

امریکا،

همان+

سود بخش

ترانسه،

کشورهای

تصوصی+

انگلیس و

دوس

شوروی

جهان سوم

عرضهکنندگان
توق  +آلمان،
ایتالیا و
دیگران

از

انوصار

سیاس

دوران جنت

انوصار

سرد

چندجانبه

تارجی

همان +جهان

سیاس

سوم تصوصاً

تارجی+

تاورمیانه

اقتصاد

دوران جنت

انوصار

سرد

چندجانبه

بیش از 13
کشور
یالباً دولتی،

با سلطه

کمی هم

امریکا،

تصوصی

انگلیس،

عمدتاً جهان
سوم

اقتصاد و
سیاس
تارجی

اتکار عمومی

انوصار

توو یاتته

چندجانبه

ترانسه و
شوروی
از تیلی
1113

زیاد تا

تا2333

متوسط
(نزولی(
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کشورهای
اتزایش
نسب
تصوصی

توق با تغییر
شوروی
به روسیه +
کرهشمالی و
چی

عمدتاً جهان

یلبه اهداف

اتکار عمومی

انوصار

سوم

اقتصادی

توو یاتته

چندجانبه

بازهی

حجم

خصوصي/

عرضه

تاریخي

تجارت

دولتي

کنندگان

متقاضيان

اهداف

وضعيت

ساختار

محيط

بازار

کشورهای
از
دههی

متوسط

کنونی

تا زیاد

نسب
تصوصی

تعا تر

هند +

چی و کاهش

آسیایجنوب

اهداف سیاسی

متودان یرب

حضور کره

شرقی

و اقتصادی

برای مبارزه

شمالی+تعازن

و

جدید :برزی ،

استرالیا

با تروریسم

انوصار
چندجانبه
توزیع شده

ترکیه

منبع :آذرلی و حسینی 15 :1311،با اقتباس از ) (Anderton,1995به نق از ) (Jerner,1983و سایر مطالعات
کتابخانهای

مشارکت در تقویت زیرساختها ،فناوری و آباداني کشور (غيرمستقيم)

ازطرتی بسیاری از تعالی های متنوع حوزه دتهاعی بهه توسهعه زیرسهات هها ،ارتقهای
تناوری ،همچنی گسترش عمران و آبهادانی کشهورهای مختلهف ،کمه

شهایانی کهرده و

میکنند؛ تاجایی کهه بهر رشهد و توسهعه اقتصهادی آنهها ،بههطورییرمسهتقیم تاثیرگرارنهد و
درای رهگرر ،جمهوری اسالمی ایران نیز از ای مقوله مستثنا نمیباشد.
«بدیهی اس

که ،ماهی

دتاع در جنتهای احتمالی آینده ،چندوجهی و بهمراتب دارای

ابعاد وسیعتر و تنوع بیشتری نسب

به مهندسی رزمی در گرشته تواهد بود و همی مسهله

ضرورت آمادگی نیروهای مسلح برای مشارک
بخش ییرنظامی از جمله صنایع نف

در توسعه و دتاع از زیرسات های بنیادی

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

)صعودی(

اتزایش

توق با حضور

تاورمیانه +
توجیه تجهیز

و گاز و پترشیمی ،صنایع تهوزد ،انهرژیههای نهوی ،

مترو و انواع راههای ریلی ،تون ها و سایر عرصههای مشابه و همچنهی ضهرورت تقویه
طرحهای پداتند ییرعام در جریان سات

پروژههای عمرانی و صنعتی در نقها مختلهف

کشور و بهعبارتدیگر ضرورت عمقبخشی بهه دتهاع از دسهتاوردهای انقهالب اسهالمی را
بیشازپیش آشکار میسازد» (هدایتی . 1313،امروزه صنایع نظامی ،صهرتاً تعالیه ههای نظهامی
انجام نمیدهند ،بلکه مجتمعهای نظامی صنعتی می باشند .بنابر اعالم وزارت دتهاع آمریکها،
ای وزارتخانه وظیفه راهبری دانش و تنهاوری را در بخهش نظهامی برعههده دارد و آنهها را
بهصورت برتط در اتتیار سایر بخشها قرار میدههد .بههعبهارتدیگهر نیروههای دریهایی،
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زمینی و نظایر آن در کشورهای پیشرتته ،آتری موصوزت تود را در زمینهی تولید رادار،
کشتی ،ناو ،تعمیرات کشتی و ناو ،تولید ماشی ها و کشندههای مختلف ،مواد اولیهای که در
تولید موصوزت مختلف جنگی و صنعتی تأثیر دارد و ییره را در قالبهای مختلف همانند
ی

بنگاه اقتصادی ،موصوزت و توانمندیهای تهود را کهه جنبههی اقتصهادی و تجهاری

دارند عرضه کرده و از ای راه منابع بسیاری را کسب مهیکننهد (یضهنفرینهژاد . 1313،امهروزه
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

بسیاری از تناوری های اصلی نظامی تنها در تسلیوات و ادوات جنگی کاربرد نهدارد ،بلکهه
از ای تناوریها در جمعآوری و گسهترش اطالعهات و ارتباطهات و نیهز اتهزایش سهرع
نق وانتقا نیروها استفاده میشود .تسری تناوریهای نظامی نهتنها در گسترش توان نظهامی
مؤثر اس  ،بلکه میتواند تسهی گر حیات روزمره مهردم عهادی ،شهود .یکهی از مههمتهری
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اتتراعات پنتاگون در حوزه تکنولوژی های ارتباطی که امروزه دنیها را تکهان داده ،اینترنه
اس  .تاریآ اینترن

با توسعه کامپیوترهای الکترونیکی در دهه 1153مهیالدی و در نیهروی

دریایی آمریکا شروع شد .گسترش ای صنایع و تناوریها ،نهتنهها تهوان نظهامی آمریکها را
تغییر داده اس  ،بلکه قهدرت جاسوسهی و راهبهری تکهری و ترهنگهی ایهازت متوهده را
اتزایش داده اس ؛ عالوهبرای  ،در میان نیروههای چهارگانهه ارتهش آمریکها ،نقهش نیهروی
دریایی ای کشور در اقتصاد ملی و تعامالت بی المللی ای کشور بهارز مهیباشهد .در کنهار
نقش تاریخی ناوگان دریایی ایازت متوده در شک گیری ای کشور ،صنع

نیروی دریایی

آمریکا بسیار قدرتمند و منوصربهترد اس  .درواقع ،ناوگان دریایی ایازت متوده بهصورت
مستقیم و ییرمستقیم به تلق و حمای
آمریکا کم

از صهدها و ههزاران مهورد شهغ در گوشههوکنهار

کرده اس  .اتزونبرای  ،بهبهود امنیه

ارتش آمریکا و درنهای

اقتصهادی و نظهامی ،تهأمی لجسهتیکی

تنظیم بخش اعظمی از تجهارت تهارجی ایه کشهور ،از مزایهای

نیروی دریایی آمریکا هستند .کاهش هزینههای حم ونق دریهایی ،حفهم موهیطزیسه

و

گسترش تجارت بی المل به عنوان مورک اقتصاد بی المل آمریکها از نقهشههای گسهترده
نیروی دریایی ایه کشهور مهیباشهد (یهزدانپنهاه . 1312 ،تبهدی تنهاوریههای ییرنظهامی بهه
کاربردهای نظامی یا تناوریهای دومنظوره ،راهبرد اصلی ایازت متوهده در زمینهه نظهامی-
111

صنعتی اس  .درواقع ،تناوری های ییرنظامی و نظامی میتوانند تغییر کاربرد داده و قابلیه

دیگری پیدا کنند .همانطورکه تناوریهای ییرنظامی همچون صنع

الکترونی

در توسهعه

تسلیواتی و میدانهای نبرد کاربرد دارنهد ،تنهاوریههای نظهامی نیهز در مهواردی همچهون
تا حدی بوده اس

استوکامسازی ساتتمانها در برابر زلزله نیز بهکار می روند .ای دتال

که آمریکا در طهو جنهت عهراق ،بهه بخهشتصوصهی تهود اجهازه شهرک

داده اسه ؛

(باتس. 1111 ،1

بهطوریکه جنت برای بسیاری ،مناتع شخصی را به دنبا تواهد داش

دتاعی و نظامی ،مطالعات متنوعی صورت پریرتته که منتخهب آنهها در جهدو  2تهرسه
شده اس .
جدول  :0فهرست مطالعات منتخب درخصوص رابطه رشد اقتصادي و متغيرهاي کالن اقتصادي با
متغيرهاي دفاعي و نظامي
مرجع

مدل ،نمونه ،دوره زماني

کارسما و رتشولر

مد ییرتطی رشد سولو ،آمریکا،

(2331

2

1111 -1121

کاراگو و پازز
(2331

مههد

3

2333

کولیاس ،ناکساکیس،
زارانگاس (2331
کلی (2331

1

5

1

لی ،هوآنت و یانت
(2335

1

مههد

گرینجههر ،قبههرس-1111 ،

1111
مد عرضهوتقاضها ،پهرو-1113 ،
1111

ی دریم ،سزگی و
اوکا (2335

گرینجههر ،ترکیههه-1115 ،

نتایج عمده
اثر مخارج دتاعی بر رشد اقتصادی در سطح پایی تر
هزینههای دتهاعی مثبه
مخارج دتاعی ،ای اثر مثب

اسه

و در سهطوح بهازی

مشاهده نشده اس .

مخارج دتاعی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
اثری آنی میان هزینههههای دتهاعی و رشهد اقتصهادی
وجود دارد.
اثر مخارج دتاعی بر رشد اقتصادی منفی اس .

مد تهدر ،ترکیهه و شهرق میانهه،

بخش دتاعی ،بههرهورتهر از بخهش مصهرتی تهانوار

1111 -1111

اس .

مد گرینجر ،چی 2333 -1152 ،

مخارج دتاعی منجر به رشد اقتصادی می شوند.

1 . Butts
)2. Cuaresma & Reitschuler (2004
)3. Karagol & Palaz (2004
)4. Kollias, Naxakis & Zarangas (2004
)5. Klein (2004
)6. Yildirim, Sezgin & Ocal (2005
)7. Lai, Hunag & Yang (2005
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مرجع

مدل ،نمونه ،دوره زماني

کاشمری (1315
پورصادق ،کاشمری
و اتتخاری (1311
حسنی و کاشمری
(1311
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

حسنی و عزیزنژاد
(1311

(1311
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ویجبرا و وب
1

دان  ،نیکوزدیو
(2312

مد عرضه ،ایران
مد عرضه ،ایران

تأثیر مخارج دتاعی بهر رشهد اقتصهادی ایهران مثبه
اس .
تأثیر واقعه  11سپتامبر و جنهت تومیلهی بهر اقتصهاد
ایران منفی اس .
اثر مخارج دتاعی بر رشد اقتصادی مثب

اس

تأثیر مستقیم هزینههای دتاعی بر رشد اقتصادی و نیز
مد عرضهوتقاضا ،ایران

اثرات ییرمسهتقیم آن بهر روی پهسانهداز و موازنهه
تجاری ،منفی اس .

حسنی و کاشمری

(2311

مد رشد اقتصادی ایران

نتایج عمده

2

مد رشد و بهرهوری تدر ،ایران
مد رشد اقتصادی جنوب آسیا
مد پن (ترکیبهی بهرای منطقهه
اروپا

اثر مخارج دتاعی بر مصرف بخش تصوصهی منفهی
اس .
مقدار تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی بسیار کهم
اس .
هزینههای نظامی منجر به رشد اقتصادی نشده اس .

منبع :پورصادق و کاشمری21،21 :1311،
(مدظلهالعالي)

نقش حوزه دفاعي در عمران و آباداني کشور از منظر حضرت امامخامنهاي

رهبر ترزانه انقالب (مدظلهه العهالی  ،بارهها در بیانهات ارزشهمند تهود بهه نقهش مسهتقیم و
ییرمستقیم حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کهردهانهد کهه در ذیه بهه
پارهای از ای رهنمودها در هر بخش اشاره میشود:
«نیروی هوایی ،اوّلی جایی در ارتش بود که سات وساز تجهیزات و جهاد تودکفهایی
را شروع کرد ،تیلی هم توب و تعّها بهود .نیهروی ههوایی تیلهی کارهها [کهرده اسه

؛

داستانهای نیروی هوایی تیلی زیاد اس  ،یکی [هم ای اس  .سهازندگی را شهما شهروع
کردید ،در نیروی شما ،اتراد باهمّتی که آن روز بودنهد ،شهروع کردنهد؛ ازن ههم بومهدا
هستند ،هستید و میتوانید ای کار را انجام بدهیهد .تجهیهزات را ،ههم نوسهازی کنیهد ،ههم
111

)1. Wijeweera & Web (2011
)2. Dunne & Nikolaidou (2012

بسازید؛ بسازید؛ شماها میتوانید؛ استعداد شما جوانها تیلی توب اسه »

(بیانهات در دیهدار

جمعی از ترماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش . 1312 /11/11
«م بارها ای نکته را گفتهام که ی

روز در ای کشور اگر قطعهای از جنگندههایی کهه

امروز شما دارید ،تراب میشد ،آن را دات هواپیما میگراشتند و برای تعمیهر بهه امریکها
می بردند و برمیگرداندند؛ یعنی اجازه نمیدادند ای قطعه در ایران بهاز شهود و مهنهدس و
میسازید و آن را به پرواز درمیآورید .اوای جنت وقتی میگفتند تالن قطعه را نداریم ،مها
عزا میگرتتیم و می مانهدیم آن را از کجها بیهاوریم؛ امها امهروز ایه قطعهات را تهود شهما
میسازید .اوّلی نقطه در ارتش که جهاد تودکفایی را بهوجهود آورد ،نیهروی ههوایی بهود.
حدود سا شص

ای ها جهاد تودکفایی را بهوجود آوردند ،بعد تبرش را به ما دادند ،مها

هم ای سازمان را در ک ّ ارتش ایجاد کردیم .بنابرای نیروی هوایی میتواند ،شهما جوانهان
هم میتوانید» (بیانات در دیدار جمعی از ترماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش . 1312 /11/11
«استعدادها را باید پرورش بدهیم .همهکس -چهه اهه علهم ،چهه اهه تکنولهوژی ،چهه
اه ابتکار ،چه اه مسال تنی در هرسطوی -باید احساس بکنند کهه بهار سهازندگی کشهور
بردوش آنهاس  .ما تودمان باید کشور را بسازیم؛ کسهی کشهور را بهرای مها آنچنهان کهه
موردنیاز ماس  ،نخواهد سات  .ما تودمان هستیم که تانهی تودمان را برطبهق نیازههای
تودمان میسازیم .شما ترزندان کشورید .شما بچههای ای مرز و بومید .شما نسب
کشور مدیونید .کشور متعلق به شماس ؛ بایستی تانهی تودتان را آباد کنید»
جمعی از کارکنان صنع

نف

(بیانات در دیهدار

. 13 /1/12

«شما ببینید بعد از جنت بهی المله دوم ،تقریبهاً همهه دنیها و دوله
دس بهدس

به ای
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ال بدانهد درون ایه قطعهه چیسه و امهروز تهود شهما هواپیمها
ى ایرانی اصه ً
صنعتگر نظام ِ

ثروتمنهد آمریکها،

هم دادند تا بتوانند کشور آلمان و کشور ترانسه و کشهورهای ویهرانشهده در

جنت را بسازند ،سا ها طهو کشهید تها توانسهتند .مها بهه ههی دوله

و ههی قهدرتی از

قدرتهای دنیا -چه قدرت سیاسی ،چه اقتصادی و چه نظامی -متّکهی نیسهتیم .ایه مله
تودش باید بسازد و با دستان تودش باید ای بنا را باز ببرد .طبعاً دورانِ دشهواری اسه .
همه چیز در ای دورانِ دشوار ،باید با تالش بیشتر ،با شوق بیشتر و با امید روش تهر انجهام

111

گیرد .سهم ارتش جمهوری اسالمی ایران از ای تالش ،سهم بزرگی اس  .البته م اعتقهادم
ای اس

که ای سازندگی ،در درجه اوّ در مودوده تود ای سهازمان بایهد انجهام گیهرد.

هرکدام از سازمانهای نظامی ،سازندگی را باید از تودشان شروع کنند .البته ،اگر توانسهتند
در سازندگیهای عمومی کشور هم شهرک

کننهد ،مهانعی نهدارد» .

(بیانهات در دیهدار جمعهی از

ترماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش . 1312 /1/21
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

مشارکت حوزه دفاعي در عمران و آباداني کشور از منظر قانون اساسي ج.ا.ا.
اقتصاد وسيله است نه هدف

در توکیم بنیادهای اقتصادی ،اص  ،رتع نیازهای انسان در جریان رشد و تکام اوسه
نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ،زیراکهه در مکاتهب
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مادی ،اقتصاد تود هدف اس

و بدی جه

در مراح رشد ،اقتصاد عام تخریب و تسهاد

و تباهی میشود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسیله اس

و از وسیله انتظاری جز کارالی بهتهر در

راه وصو به هدف نمیتوان داش  .با ای دیدگاه برنامهه اقتصهادی اسهالمی تهراهم کهردن
و بدی جهه

زمینه مناسب برای بروز تالقی های متفاوت انسانی اس

تهأمی امکانهات

مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه اتهراد و رتهع نیازههای ضهروری جهه
حرک

تکاملی او برعهده حکوم

اسهتمرار

اسالمی اس .

ارتش مکتبي

در تشکی و تجهیز نیروهای دتاعی کشور توجه بر آن اس
و ضابطه باشد ،بدی جه

که ایمان و مکتهب ،اسهاس

ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقهالب در انطبهاق بها

هدف توق شک داده میشوند و نهتنها حفم و حراس

از مرزها بلکهه بها رسهال

یعنی جهاد در راه تدا و مبهارزه در راه گسهترش حاکمیه

مکتبهی

قهانون تهدا در جههان را نیهز

عهدهدار تواهند بود .درای رهگرر ،حضرت حق در کتهاب آسهمانی قهرآن مهیترماینهد :و
اعدوا لهم مااستطعتم م قوه و م ربا الخی ترهبون به عدوا
111

دونهم(.انفا 13،

وعهدوکم و آتهری مه

اصل یکصد و چهل و هفتم

دول

باید در زمان صلح از اتراد و تجهیزات تنی ارتش در کارهای امهدادی ،آموزشهی،

تولیدی ،و جهاد سازندگی ،با رعای

کام

موازی عد اسالمی استفاده کند در حهدی کهه

به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
«براساس ای اص و برمبنای ابالغ ترماندهی ک قوا در سا  1311مبنهیبهر مشهارک
بخشی از امکانات و منابع انسهانی در سهازمان مسهتقلی توه
(د

تاتمازنبیاء»

عنهوان «قرارگهاه سهازندگی

سازماندهی شده و وارد عرصه سازندگی شدند ،همچنی با عنای

مورخ  11/1/11مقام معظم ترماندهی ک قوا

(مدظله العا

به تدبیر

مبنیبر صهدور مجهوز اجهرای مهاده

 111قانون برنامه سوم توسعه کشور ،سازمان تأمی اجتمهاعی نیروههای مسهلح وابسهته بهه
وزارت دتاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکی شهد .مسهتند بهه اصه  21قهانون اساسهی،
برقراری تأمی اجتماعی در سطح نیروهای مسلح ازطریق تعالی ههای بیمههای ،حمهایتی و
امدادی (با مووری

نظام بیمهای هدف ای سازمان می باشد .اهداف تشکی ایه سهازمان

ایجاد انسجام در نظام تأمی اجتماعی نیروهای مسلح ،صرتهجهویی در هزینههههای جهاری،
بهبود معیش

و تأمی رتاه هرچه بیشتر اتهراد توه

پوشهش تهأمی اجتمهاعی ،تمرکهز در

سیاس گراری و تصمیمگیری بهمنظور تأمی تدمات رتهاهی و تقویه
نیروهای مسلح می باشد .وضعی

کنونی قرارگاه قرب تهاتم ازنبیهاء

(د

منزله

اجتمهاعی

و سهازمان تهأمی
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مهندسی سپاه در بازسازی و سازندگی کشور ،پس از جنت بها اسهتفاده از تجهارب گرشهته

اجتماعی نیروهای مسهلح کهه دو نههاد عمهده از سهازمانههای اقتصهادی نیروههای مسهلح
میباشند ،نشان میدهد که نهتنها ازنظر قانونی منعهی درجهه

حضهور ایه عهده از مهردم

وجود ندارد ،بلکه باید شرایطی ایجاد شود تا از توان و ظرتی

ای نهادها اسهتفاده صهویح

صورت گیرد» (یضنفرینژاد. 1313،
مشارکت اقتصادي حوزه دفاعي از منظر «اقتصاد مقاومتي»
ایدهی منوصربفرد «اقتصاد مقاومتی» که توسط رهبر معظم انقهالب اسهالمی
ابداع و احصا شده اس  ،مودودی

(مدظلهه العها

زمانی و مکانی تاصهی را مهد نظهر ندانسهته و صهرتاً
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برتاسته از ادبیات حاکمبر نظام سلطه جهانی مبنیبر تشهارهای مضهاعف در قالهب اعمها
توریم های اقتصادی برعلیه ج.ا.ا .نیس  ،بلکه به نظر میرسد ایشهان در سهاتتار اقتصهادی
کشور نقا ضعف اساسی مشاهده کرده اند و بهرای اسهاس بهه رهنمهون درجهه

کهاهش

هرچه بیشتر ای نقا با مد نظر قرار دادن و مطالعهی عمیق ابعاد و جنبهههای مختلهف ایه
مهم ازی سو ،و بهرهبهرداری بهینهه و همههجانبهه از امکانهات و برتهریههای نسهبی ج.ا.ا.
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

ازسویدیگر ،در راستای توقق ای ایدهآ راهبهردی قابه حصهو  ،البتهه بها داشهت برنامهه
راهبردی و مجاهدت تستگیناپریر ،پرداتتهاند.
«ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذتالر و منهابع ینهی و متنهوع و
زیرسات های گسترده و مهم تر از همه ،برتورداری از نیروی انسهانی متعههد و کارآمهد و

راهبردی دتاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،15پاییز 1311

دارای عزم راسآ برای پیشرت  ،اگر از الگوی اقتصادی بهومی و علمهی برآمهده از ترهنهت
انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی اس  ،پیهروی کنهد نههتنهها بهر همهه مشهکالت
اقتصادی تالق میآید و دشم را که با تومی ی
مل

بزرا صفآرایی کرده ،به شکس

جنت اقتصادی تمامعیهار در برابهر ایه

و عقبنشینی وا میدارد ،بلکه تواهد توانسه

در

جهانی که مخاطرات و بیاطمینانی های ناشی از تووزت تارج از اتتیار ،مانند بورانههای
مالی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...در آن روبهاتهزایش اسه  ،بها حفهم دسهتاوردهای کشهور در
زمینههای مختلف و تهداوم پیشهرت

و توقهق آرمهانهها و اصهو قهانون اساسهی و سهند

چشمانداز بیس ساله ،اقتصاد متکی به دانش و تناوری ،عدال بنیهان ،درونزا و بهرونگهرا،
پویا و پیشرو را موقهق سهازد و الگهولی الههامبخهش از نظهام اقتصهادی اسهالم را عینیه
بخشد»(بیانات مقام معظم رهبری

(مدظله العا

در ابالغ سیاس

تووای کالم معظمله کامالً مبره اس

های اقتصاد مقاومتی . 1312 /12/21

که در راستای توقق «اقتصاد مقاومتی» ،طراحهی

سپری مد نظر اس

تا کشور را همهواره از نامالیمهات اقتصهادی و بوهرانههای داتلهی و

بی المللی مواتظ

کند؛ همچنی انسجام سهاتتار درونهی اقتصهادی کشهور را تاحهدامکان

استوکام بخشیده و موجبات رشد و بالندگی همهجانبه اقتصادی را در مقابله با تکانههههای
مولی ،منطقهای ،ترامنطقهای و جهانی را تراهم آورد؛ تاجاییکهه بها جلهوگیری از هرگونهه
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اسراف و تبریر از منابع کشور ،رتاه اجتماعی و ثبات اقتصادی را به جامعهه اسهالمی هدیهه

دهد .ازطرتی با نگاهی اجمالی نسب

به ویژگیهای برشمرده درای سند ،بهه نقهش اصهلی

«اقتصاد مقاومتی» که همانا قابلی موور بودن ای سیاس هها و نگهاه بهه درون (درونهزا و
تکیه به ظرتی های داتلی اس  ،بیشازپیش پیبرده تواهد شد .ازطرتی مشارک

عمهومی

مردم با عزم ،اراده و مجاهدت تزاینده در پرتو بهرهمندی از علوم و دانش ،همچنهی مبهارزه
و ستیز با هرگونه تساد و سوءاستفاده را در سات

اقتصادی کشهور در دسهتور کهار تهود

بدیهی اس

یکی از مهم تری تبعات در دستور کار قرار دادن رویکرد اقتصادی درونهزا،

توجه و عنای

به ظرتی های قاب مالحظه حوزه دتاعی در بخشهای نظهامی (مسهتقیم و

ییرنظامی (ییرمستقیم اس ؛ چراکه با استفاده از نیرویهای متخصص و متعهد موجهود در
نیروهای مسلح ازی طهرف و بههرهمنهدی از امکانهات ،تنهاوری ،تجهیهزات و ماشهی آزت
منوصربفرد ای یگانها ازطرفدیگر ،راهکارهای سریع ،مقرونبهصرته و بهعبهارتی بهینههای
برای درنوردیدن عرصههای مختلف تولید ملی همچنی عمران و آبادانی کشور را ،بههمهراه
داشته و بهارمغان تواهد آورد.
پيشينه تحقيق
مقوله ی نقش حوزه دتهاعی در رشهد و توسهعه بوهث جدیهدی نیسه ؛ بههطهوریکهه
اندیشمندان و صاحبنظران دیگری در دات و تارج کشور در سا ههای اتیهر و در ادوار

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

دارد.

گرشته به آن پرداتتهاند که در ذی به تعدادی از آنها اشاره میشود:
طبق توقیقات بنوی  1تالشهای نظامی زمینهی مساعدی برای توسعهی صهنایع مهدرن،
آموزش اتراد ،بهبود زیربناهای اقتصهادی و بههکهارگیری ظرتیه ههای تولیهدی کشهورهای
درحا توسعه را تراهم میآورد (یاسینی . 131 :1315،ارتش آزادیبخش چی که ازنظهر کمیه
اولی و ازنظر کیفی

و امکانات در بسیاری موارد پیشرتته و قابه توجهه اسه  ،در تمهامی

ابعاد ترهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مهؤثر مهیباشهد؛ بههطهوریکهه 33 ،درصهد از
امکانات صنایع دتاعی و بهه همهی میهزان از امکانهات یگهانههای ارتهش بهرای تولیهدات
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ییرنظامی استفاده میکند تاجاییکه ،نیروی زمینی در امر تولیدات کشاورزی ،تهیهه و تولیهد
پوشاک همچنی در امر صادرات کشور در تولید پارچه ،کفش و انواع البسه ،مواد پزشهکی،
شمیایی و ییره مشارک

دارد(یاسینی . 251-251 :1315،سومبارت 1معتقهد اسه

نظامی در پیدایش انقالب صنعتی اروپا نقش بهسزایی داشته اس
که رسال

کهه نیازههای

(یاسینی . 115 :1315،دیهدگاهی

و وظایف توقیقات دتاعی و تجاری را ازهم جهدا دانسهته و یها آنهها را در نقطهه

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

مقاب هم ارزیابی مینماید ،به سا های گرشته تعلق دارد بهطهوریکهه امهروزه شهاهدیم ،ایه
دوبخش ی

رسال

واحد را از زاویههای مختلف دنبا

مینمایند(.ملکیتهر1315،

وزن اساسهی

پهژوهش ملههی و توسهعه زیرسههاتتارها در کشههورهای توسهعهیاتتههه نیهز ماننههد کشههورهای
درحا توسعه بر دوش ارتش و نظامیان اس  ،زیرا بسیاری از شرک های تصوصی اساسهأ
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از توانایی و ظرتی

ززم جه

اجرا و اتمام پروژهههای عمرانهی و زیرسهاتتی برتهوردار

نمیباشند (یزدانپناه . 1312،امروزه صنایع دتاعی اهداف متنوع دیگری را با رویکهرد ترعهی یها
ابزاری نیز دنبا میکند؛ بهطوریکه مهمتری هدف ثانویهی صنایع پیشگفته را باید در بعهد
اقتصادی تعالی های آن جستجو کرد .ازطرتی تولید تسلیوات نظامی در کشورهای صاحب
تناوری تسلیواتی ،سهم قاب توجهی را در مواسبهی تولید ناتالص ملی آنهها ایفها مهیکنهد.
ایازت متوده آمریکا ،تنها در سا  2312بالغبر 13/111میلیون دزر معهاد  3/1درصهد که
 11/113( GDPمیلیارد دزر ای کشور در سا مرکور ،قراردادهای تسلیواتی منعقهد کهرده
اس

(تجارت اقتصادی. 2311 ،2
در رژیم اشغالگر قدس نیز نیمی از نیروی کار در صنایع نظامی مشغو به تعالی

هستند و

تولیدات صنایع مرکور بی  15تا  23درصد تولید ناتالص ملی را به تود اتتصاد مهیدههد؛
بهطوریکه در سا  2331با تروش چهار میلیارد دزر اسلوه ،چهارمی صهادرکنندهی سهالح
دنیا پس از امریکا ،روسیه و ترانسه بوده اس ؛ تاجاییکه بهزعم رلیس وق

بان

مرکزی ایه

رژیم صادرات ادوات متنوع نظامی ،اقتصاد رژیهم صهیونیسهتی را در دهههههای هشهتاد و نهود
میالدی از تروپاشی و ورشکستگی نجات داده اس
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(ازیندی و ذاکری. 1311،
1. Sombart
2. Trading Economics

ازطرفدیگر ایجاد نظم ،حمای
امنی

از حاکمی  ،حفم مالکی  ،مقابله با تهدیدات تارجی،

تولید ،توزیع کاز و تدمات ،تالی متقاب ایجاد و ثبات امنی

عمومی برگرتته از توان

دتاعی -امنیتی منت از صنایع دتاعی اس ؛ تاجاییکه تولیهد و رشهد اقتصهادی بهدون نظهم
داتلی و اقتدار نظامی در بسیاری از مقاطع تاریآ ،اتسانهای بیش نبوده اس

(شکوه. 1311،

بهعبارت دیگر کارکرد سرمایه گراری و توسعهی صنایع دتاعی در بخهش اقتصهادی
درآمدهای عمومی ،اتزایش درآمد ملی منت از صها درات ،بلهوغ صهنعتی و تنهاوری،
سرریز تناوری در سایر حوزههای صنعتی و ارتقا سرمایه انسانی را بهه دنبها تواههد
داش (آذرلی و جعفرزاده. 311 : 1311 ،
چارچوب مفهومي تحقيق
صاحبنظران معتقدند که لزومی به مودود کردن پژوهشگر مبنهیبهر اسهتفاده صهرف از
نظریههای موجود وجود ندارد؛ چراکه گزینش نظریهای از میان نظریههای موجود تنها یکهی
از راههای دستیابی به چهارچوب نظهری پهژوهش مهوردنظر تواههد بهود؛ بههعبهارتدیگهر
پژوهشگر میتواند در زمینه موضوع پژوهش موردنظر تهود ،چهارچوب مفههومی جدیهد و
ابتکاری اراله کند و آن را در ترایند پژوهش و بر اساس شیوههای مختلف به بوته آزمهایش
گرارد (کیوی و همکهار . 11-11 :1313 ،نظر به جمیع موارد پیشگفته در ای نوشتار ،بدی وسهیله
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هرکشور ،پیامدهای گوناگون و متنوع دیگری ازجمله اشهتغا زایهی ،توزیهع بهینههی

چارچوب مفهومی موردنظر که به ایفای تمام و کما نقشهای مستقیم و ییرمستقیم حهوزه
دتاعی در مویط اقتصادی کشور در پرتو آموزههای اسهالمی ،بیانهات مقهام معظهم رهبهری
(مدظلهالعالی  ،قانون اساسی و سیاس ههای کلهی اقتصهاد مقهاومتی منهت بهه رشهد ،توسهعه و
پیشرت

اقتصادی اس  ،به قرار ذی اراله میشود:
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رشد اقتصادی

کشور

اقتصاد مقاومتی

محيط
اقتصادی

حوزه
دفاعی

قانون اساسی

آموزههای اسالمی

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

بیانات رهبری

پیشرت

توسعه اقتصادی

اقتصادی

منبع :پژوهشگر
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روششناسي تحقيق
نوع و روش تحقيق
پژوهش حاضر از لواظ طرح توقیق حا نگر و آیندهنگر اس
در ای توقیق پاسآ به مسهلهای اساسی اسه

و باتوجهبه اینکه ههدف

و چهالش مهوردنظر را بررسهی مهیکنهد ،در

زمرهی توقیقات نتیجهگرا دستهبندی میشود و از حیث ههدف توقیهق ازجملهه توقیقهات
کاربردی بهشمار میرود .همچنی از حیث نووه گردآوری دادهها ،ایه پهژوهش در قالهب
توقیقات توصیفی -پیمایشی قرار میگیرد.
روشهاي گردآوري دادهها
در ای پژوهش از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی بهره گرتتهه شهده همچنهی از
عوام دیگری اعم از مطالعات منابع و اسناد مربو و تیش برداری ،مصاحبه با نخبگهان و
صاحبنظران در حوزه های اقتصادی و طراحی ،تهیهه و توزیهع پرسشهنامه اسهتفاده شهده
اس .
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حجم نمونهآماری و روش نمونهگيری
جامعهآماري
جامعه آماری در ای توقیق ،تعدادی از اساتید مبرز و اندیشهمندان حهوزه اقتصهادی بها
تجربه کاری در مسهولی های اجرایی دولتی همچنی مدیران عالی و مسهولی دستگاهههای
اجرایی و حوزههای دتاعی کشور که از صاحبنظران در بخشهای اقتصادی نیهز بههشهمار
قاب شمارش نمیباشد ،باتوجهبه بررسیهای بهعمه آمهده توسهط موقهق و همکهاران ایه
پژوهش همچنی مصاحبه با دس اندر کاران ای مهم ،مجموعاً تعداد  353نفر برآورد شد.
حجم نمونه
در ای توقیق باتوجهبه حجم جامعه آماری همچنی موضوع توقیق ،بهاوجود وجاهه
استفاده از حجم نمونه «گروه بهزرا» (معهاد  33نفهر و اسهتفاده در توقیقهات مشهابه ،در
یاتتههای حاص از ارزیابی و سهنجش نظهرات کارشناسهی همچنهی

راستای بازبردن دق

ارتقاء روایی پژوهش ،حجم نمونه به تعداد  11نفر اتزایش یات .
روش نمونهگيري
برای نمونه گیری در ای پژوهش از روش «گلولهبرتهی» 1بههره گرتتهه شهده اسه ؛
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میآیند ،در نظر گرتته شده اس  .ززم به ذکر اس  ،گرچه جامعه آماری ای توقیهق کهامال

به طوریکه در وهلهی او  5 ،نفر از صاحب نظران آشهنا در قلمهرو توقیهق و جامعهه -
آماری شناسایی و مقیاس اندازه گیری بر روی آنان اجرا شهد .سهپس از هریه

از آنهها

تواسته شد تا  1کارشناس آشنای دیگر در قلمرو توقیق را معرتی کنند و ایه تراینهد
آن قدر ادامه یات

تا به حد اشباع رسید و مجموعاً نقطه نظرات  11نفهر اتهر ،سهنجش و

ارزیابی شد.
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سطحبندي تحصيالت کارشناسان نمونه
توصیالت ،تراوانی و درصد کارشناسان نمونه آمهاری ایه پهژوهش در جهدو  3درج
شدهاس .
جدول  :9درصد فراواني ميزان تحصيالت نمونه آماري تحقيق

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

ميزان تحصيالت

فراواني

درصد

کارشناسی ارشد

15

٪35

دکتری تخصصی

21

٪15

جمع

11

٪133

منبع :پژوهشگر

روايي و پايايي

راهبردی دتاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،15پاییز 1311

روایی 1پرسشنامه ازطریق اعتبار موتوا تایید شد« .روایی آن تصیصهه یها ویژگهی ابهزار
گردآوری اطالعات اس

که مقهوزتی را تعیهی کنهد کهه بهرای آنهها در نظهر گرتتهه شهده

اس »(تلیلی شورینی . 231 :1311،و در راستای پایایی 2پاسهآهها ،از مواسهبهی ضهریب آلفهای
کرونباخ استفاده شده اس « .گفته میشود اگر ضهریب آلفها بهیش از  3/1باشهد ،آزمهون از
پایایی قاب قبو برتوردار اس » (مؤمنی و همکار. 111 :1311،
تجزیهوتحليل دادهها
برای تجزیهوتولی دادهها در وهلهی او  ،مقیاسهای تکمی شهده کدگهراری گردیهد و
سپس با ورود اطالعات در رایانه و با بهرهمندی از نرماتزار ) 3 (spssو چندی آزمون آماری
مختلف پهردازش مهوردنظر صهورتپهریرت  .در ایه پهژوهش براسهاس تجمیهع نظهرات
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ،نقش حوزه دتاعی در تعالی های اقتصادی کشهور در
دوبخش رویکر دها و تأثیرات موردسنجش و واکاوی قرار گرت

و در سهطوری کهه درپهی

میآید ،ابتدا یاتتههای حاص از سنجش صاحبنظران و کارشناسان اراله مهیگهردد سهپس،
تولی دامنه رویکردها و تأثیرات مختلف بر رشد و توسعه اقتصادی کشور اراله میشود.
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1. Validity
2. Reliability
3. Statistical Package for the Social Sciences

 .1رویکردها
ابتدا نسب

به مواسبه میانگی و انوهراف معیهار رویکردههای مختلهف حضهور حهوزه

دتاعی در تعالی های اقتصادی اقهدام و بهه منظهور بررسهی معنهادار بهودن میهانگی هها و
اولوی بندی آنها از «آزمهون تریهدم » 1اسهتفاده شهد و نتهای حاصه نشهان داد کهه بهی
میانگی ها در سطح  p < 3/331تفاوت معناداری وجود دارد ،همچنی میانگی رتبهای نیهز
جدول :4رويکردهاي حضور حوزه دفاعي در فعاليتهاي اقتصادي براساس نظرات کارشناسان نمونه
آماري

هيچ

خيليکم

کم

زیاد

خيلي زیاد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين رتبهای

1

2

3

4

5

1-1

هماهنگی با گفتمان وزی تقیه در راستای آبادانی کشور

-

1

2

21

13

1/23

3/132

1/13

1-2

هماهنگی با اسناد بازدستی ج.ا.ا.

-

2

5

21

1

1/33

3/115

5/15

1-3

عدمتضاد با اص  11قانون اساس (تصوصیسازی

2

1

11

11

1

3/11

1/311

2/15

1-1

هماهنگی با سیاس های کلی «اقتصاد مقاومتی»

-

-

1

21

11

1/11

3/151

1/32

1-5

تناسب با رسال و مأموری های ذاتی (عدمبنگاه داری

-

5

12

11

11

3/15

3/111

1/21

1-1

هماهنگی با وظایف اقتصادی

1

2

11

23

5

3/51

3/111

3/13

1-1

هماهنگی با ظرتی های مازاد اقتصادی در زمان صلح

-

2

1

15

23

1/31

3/131

1/11

1-1

هماهنگی با ارتقا و بهروز نگه داشت سرمایههای انسانی

-

1

5

21

1

1/35

3/115

5/11

1-1

ورود در بخشهایی که موردنظر بخش تصوصی نیس

-

1

1

13

23

1/32

3/121

1/33

1-13

بسترسازی برای تعالی های اقتصادی بخش تصوصی

-

1

1

11

11

1/23

3/111

1/51

شماره

شرح سؤال

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

برای  13رویکرد بهدس

آمد که همگی در جدو  1منظور شده اس .

منبع :پژوهشگر

اطالعات درج شده در جدو توق بیهانگر آن اسه

کهه در بهی رویکردههای مختلهف

حضور حوزه دتاعی در تعالی های اقتصادی 5 ،رویکرد اصلی بر اساس اولوی

(میهانگی

رتبهای عبارتند از هماهنگی با ظرتی های مهازاد اقتصهادی در زمهان صهلح (را  ،ورود در
بخشهایی که موردنظر بخش تصوصی نیس

(ر 2بسترسازی برای تعالی های اقتصهادی
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1. Friedman Test

بخش تصوصی (ر ، 3هماهنگی با گفتمان وزی تقیهه در راسهتای آبهادانی کشهور (ر 1و
هماهنگی با سیاس های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ر5
ضریب همبستگي رویکردهای پنجگانه

برای تولی همبستگی رویکردهای پن گانه با یکدیگر از «ضریب همبستگی اسهپیرم »
استفاده شده اس

1

و نتای حاص در جدو  5درج شد.

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

جدول :1ضرايب همبستگي  1رويکرد اصلي حضور حوزه دفاعي در فعاليت هاي اقتصادي
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رویکردهای اصلی

ر1

ر2

ر3

ر1

ر5

ر1

-

3/135

3/113

3/111

3/113

ر2

-

-

3/111

3/113

3/115

ر3

-

-

-

3/111

3/111

ر1

-

-

-

-

3/131

ر5

-

-

-

-

-

منبع :پژوهشگر

همان طور که ضرایب مندرج در جدو و نمودار باز نشان میدهنهد ،ههر پهن رویکهرد
همبستگی معنادار بازیی با یکدیگر دارنهد؛ بههطهوریکهه بهازتری همبسهتگی مربهو بهه
هماهنگی با گفتمان وزی

تقیه در راستای آبادانی کشور و هماهنگی با سیاس

های کلهی

«اقتصاد مقاومتی» (ر / 1ر 5اس .
 .0تأثيرات
ابتدا نسب

به مواسبه میانگی و انوراف معیار تأثیرات مختلف حضور حوزه دتاعی در

تعالی های اقتصادی اقدام و به منظور بررسی معنادار بودن میانگی ها و اولوی بندی آنهها
از «آزمون تریدم » استفاده شد؛ بهطوریکه نتای حاص نشان داد کهه بهی میهانگی هها در
121
1. Spearman Correlation Coefficient

سطح  p < 3/331تفاوت معناداری وجود دارد؛ همچنی میانگی رتبهای نیز برای  13تأثیر
بهدس

آمد که همگی در جدو  1منظور شده اس .

جدول :1تأثيرات حضور حوزه دفاعي در فعاليتهاي اقتصادي براساس نظرات کارشناسان نمونه
آماري

1-2

تأثیر در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرتته

-

1

1

21

12

1/11

3/111

1/13

1-3

تأثیر در رشد اقتصادی ج.ا.ا.

-

1

5

21

12

1/11

3/111

1/12

1-1

تأثیر در توسعه اقتصادی ج.ا.ا

-

-

1

25

15

1/25

3/115

5/13

1-5

تأثیر در توسعه پایدار اقتصادی ج.ا.ا

-

1

1

25

11

1/11

3/111

5/31

1-1

تأثیر در صرتهجویی انجام تعالی های اقتصادی

-

-

3

11

21

1/11

3/121

1/53

1-1

تأثیر در اتزایش مؤلفه اقتصادی قدرت ملی ج.ا.ا.

-

-

2

22

23

1/11

3/513

1/11

1-1

تأثیر در بیاثر کردن توریمهای اقتصادی علیه ج.ا.ا.

-

-

1

11

25

1/55

1/511

1/15

تأثیر در دستیابی به اهداف اقتصادی

-

-

1

11

21

1/51

3/512

1/31

شماره

هيچ

خيليکم

کم

زیاد

خيلي زیاد

ميانگين

انحراف معيار

1-1

تأثیر در رشد اقتصادی کشورهای پیشرتته

-

-

1

23

15

1/23

3/111

5/11

شرح سؤال

1-1
-13
1

تأثیر در بازدارندگی از ران تواری و سوءاستفاده

-

3

13

11

13

3/13

3/111

3/11

منبع :پژوهشگر

اطالعات درج شده در جدو توق بیانگر آن اس

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

ميانگين رتبهای

1

2

3

4

5

که در بی تهأثیرات مختلهف حضهور

حوزه دتاعی در تعالی های اقتصادی 5 ،تأثیر اصلی بهر اسهاس اولوی (میهانگی رتبههای
عبارتند از تأثیر در دستیابی به اهداف اقتصهادی (ت ، 1تهأثیر در بهیاثرکهردن توهریمههای
اقتصادی علیه ج.ا.ا( .ت ، 2تأثیر در صرتهجویی انجام تعالی ههای اقتصهادی (ت ، 3تهأثیر
در اتزایش مؤلفه اقتصادی قدرت ملی ج.ا.ا( .ت 1و تأثیر در توسعه اقتصادی ج.ا.ا (ت5
ضریب همبستگي تأثيرات پنجگانه

برای تولی همبستگی تأثیرات پن گانهه بها یکهدیگر از «ضهریب همبسهتگی اسهپیرم »
استفاده شده اس

و نتای حاص در جدو  1درج گردید.
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جدول :7ضرايب همبستگي  1تأثير اصلي حضور حوزه دفاعي در فعاليتهاي اقتصادي
تأثيرهای اصلي

ت1

ت2

ت3

ت4

ت5

ت1

-

3/111

3/115

3/111

3/115

ت2

-

-

3/111

3/131

3/111

ت3

-

-

-

3/111

3/132

ت1

-

-

-

-

3/131

ت5

-

-

-

-

-

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

منبع :پژوهشگر

همان طور که ضرایب مندرج در جدو و نمودار باز نشان میدهند ،هر پن تأثیر اصهلی
همبستگی معنادار بازیی با یکدیگر دارند؛ بهطوریکه بازتری همبستگی مربو به تأثیر در

راهبردی دتاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،15پاییز 1311

بیاثر کردن توریمهای اقتصادی علیه ج.ا.ا .و تهأثیر در صهرتهجهویی انجهام تعالیه ههای
اقتصادی (ت / 2ت 3اس .
نتيجهگيری و پيشنهاد
بهطورکلی نقش حوزه دتاعی در بخشهای نظامی ،سیاسی و اقتصهادی در ج.ا.ا .قابه -
مالحظه مینماید ،بهطوریکه نتای ای پژوهش نکات قاب مالحظهای را در ارتبا با نقهش
حوزه دتاعی در تعالی های اقتصادی پیشنهاد میکند که به اتتصار به آن اشاره میشود:
 ازآنجاییکه کشورهایی که تود داعیه اقتصاد بازار آزاد را داشته و مخالف دتاله
مستمر دول

در حوزههای اقتصادی میباشند ،بهشدت وابسته بهه صهنایع نظهامی

بوده و ای صنایع را بهعنوان موتور مورکه پیشرت های اقتصادی در جوامع تهود
قلمداد میکنند و بهواسطهآن بعضاً در عرصههای گوناگون داتلهی وتهارجی نیهز
قدرتنمایی و تخرتروشی مینمایند ،به نظر میرسد طهرح شهبهه عهدماسهتفاده از
ظرتی های اقتصادی حوزه دتاعی در بهی نخبگهان علمهی ،سیاسهی و اقتصهادی
کشور منشاً تارجی داشته و در قالب عملیات روانی و جنت نرم استکبار مدیری
133

میشود.

 تولید تسلیوات نظامی عالوهبر اعما صرتهجویی قاب مالحظه ارزی ،ارتقها تولیهد
ناتالص داتلی را نیز در بر دارد؛ لیک با توجهه بهه برداشهته شهدن توهریمههای
تسلیواتی اتیر برعلیه کشور ،بهه نظهر مهیرسهد عوایهد چشهمگیری از تهروش و
صادرات تسلیوات و تجهیزات نظامی به کشورهای منطقه و تصوصهاً کشهورهای
همسایه متصور اس  .ازای رو ،طرحریزی و برنامهریزی جامع راهبهردی همچنهی
راهبردی حوزه دتاعی و لشگری اجتنابناپریر ،حیاتی و راهگشا تواهد بود.
 اعما توریم های ظالمانه ،اسهتفاده از تهوان اقتصهادی حهوزه دتهاعی در راسهتای
عمران و آبادانی کشور را بیشازپهیش توصهیه مهینمایهد ،چراکهه اوز بسهیاری از
تناوریهای موردنیاز بخشهای اقتصادی تنها در اتتیار حوزه دتاعی کشور اسه
و ثانیاً حوزه دتاعی کشور از معدود حوزههایی اس

که باوجود اعما توریمهای

بی المللی صددرصدی ،نه تنها با چالش و مشک اساسهی روبهرو نشهده ،بلکهه بها
دورزدن توریم ها موتق به کسب دستاوردهای منوصربفردی در حوزههای نظامی،
دتاعی و بهتبعآن اقتصادی در سطح ملی و بی المللی نال شده اس .
 اهم تعالی های اقتصادی حوزه دتاعی در بخشههای زیربنهایی ،زیرسهات

و بهه

عبارتی در حوزههای راهبردی کشور صورت گرتته و میگیرد که باتوجه بهه نیهاز
سرمایهگراری گزاف و بهرهمندی از امکانات ،و تجهیزات کارآمد و بروز ،از تهوان

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

پیاده سازی و اجرای ای مهم از سوی تصمیمسازان نظهام بهه ویهژه مهدیران ارشهد

بخشتصوصی کشور تارج بوده و عموماً موردعالقه بخشهای ییردولتی دیگهر
نیز واقع نمیشود ،بنابراینف در بسیاری از موارد تمس

به توان اقتصهادی حهوزه

دتاعی تنها راه جلوگیری از واگراری امور به پیمانکاران تارجی و انجام پروژههها
توسط نیروی انسانی متخصص و متعهد داتلی اس .
 استفاده از دستاوردهای نظامی در تعالی های اقتصادی بسیار مقرونبهصرته اس ؛
بهطوریکه بدون انجام هزینه مضاعف و صرف زمان قاب مالحظه در دسهتیابی بهه
تناوریهای موردنیاز تعالی های اقتصادی ،تنها با انتقا و متناسهبسهازی آنهها از
بخش نظامی به بخش اقتصادی صورت میپریرد.
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 استفاده ار ظرتی های حوزه دتاعی در تعالی های اقتصهادی کشهور ،در قاطبههی
موارد با صرتهجوییهای قاب مالحظه ارزی و ریالی روبرو اس

و بعضاً با حهرف

پیمانکاران تارجی ،منجر به ارتقا سطح تخصص و کارآمدی و بههتبهعآن آمهوزش
نظری و عملی نیروی انسانی ماهر در عرصههای متنوع اقتصادی کشور نیز شهده و
میشود.
تصلنامه علمی مطالعات مدیری

« اقتصاد مقاومتی» در قالب سهپری مسهتوکم جهه

جلهوگیری از آسهیبپهریری

اقتصاد کشور رویکهردی درونهزا ،بهروننگهر و قابلیه موهور را دیکتهه مهیکنهد؛
بهطوریکه بهرهمندی از توان تمامی دستگاهههای اقتصهادی در کشهور و بههویهژه
توانمندی اقتصادی و بعضاً منوصربفرد حوزه دتاعی را در دستور کهار تهود دارد؛

راهبردی دتاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،15پاییز 1311

تاجاییکه با عدمتوجه به ای مهم ،نظام را از توان اقتصادی قاب مالحظهی داتلهی
موروم تواهد کرد.
 نگرانی سوءاستفاده از امکانات دولتی مبنیبر ران تواری و جلهوگیری از تشهکی
بازار رقاب

کام و ساتتارهای رقابتی در قالب ظهور انوصار کاذب از ی سهو و

ورود بنگاههای اقتصادی دولتی به تعالی های سفتهبازی و ییرمولد ازسهویدیگهر
را باید از مالحظات بسیار اساسی بخشهای اقتصادی کشور دانس

که مودود به

حوزه دتاعی نبوده و تمامی بنگاههای اقتصادی کشور را شهام مهیشهود؛ لهیک ،
بروز بالقوه ای انوراف در حوزه دتاعی باتوجهبه روح حاکم ،اعتقهادات و ارزش-
های یالب نیروهای مسلح ،همچنی مالحظات جدی حفاظتی ازپیشتعیی شده ،به
مراتب کمتر از دیگر حوزههای اقتصادی کشور تواهد بود.

132

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع ديني



قرآن مجید
امام تامنهای ،سهیدعلی (مدظلههالعهالی  ،مجموعهه بیانهات -قابه دسهترس درپایگهاه اطهالع رسهانی:
www.khamenei.ir

ـ کتب و مقاالت


آذرلی ،آرمان و جعفرزاده ،داریوش ( ، 1311ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنع

دتاعی مبتنیبهر

مد زتلی (بازی بُرد  ،مجموعه مقازت اولی همایش اقتصاد دتهاع ،تههران :انتشهارات دانشهگاه


عالی دتاع ملی.
آذرلی ،آرمان و جعفرزاده ،داریوش ( ، 1311ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنع

دتاعی مبتنیبهر

مد زتلی (بازی بُرد  ،مجموعه سیدعلی (مدظله العالی  ،مجموعه بیانات -قاب دسترس درپایگاه



اطالع رسانیwww.khamenei.ir :
آذرلی ،آرمان و حسینی ،سیدشمسالدی ( ، 1311کاربرد نظریه اقتصاد صنعتی در شنات

بازار

تسلیوات ،مجموعه مقازت اولی همایش اقتصاد دتاع ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دتاع ملی.
ازیندی ،علیرضا و ذاکری ،قاسم ( ، 1311تأثیر صنایع نظامی در اقتصاد و توسعه تناوری رژیهم
صهیونیستی ،تصلنامه پژوهشهای سیاسی و بی المللی ،سا او  ،شماره سوم.



پورصادق ،ناصر و کاشمری ،علی ( ، 1311تأثیر هزینههای نظهامی و مصهرتی دوله

بهر رشهد

اقتصادی کشورهای منطقه تلی تارس ،مجموعه مقازت اولهی همهایش اقتصهاد دتهاع ،تههران:

مقاله پژوهشی :واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

ب .منابع فارسي

انتشارات دانشگاه عالی دتاع ملی.


تلیلیشورینی ،سیاوش ( ، 1311روشهای پژوهش آمیخته (با تاکیهد بهر بهومیسهازی  ،تههران:
انتشارات یادواره کتاب.





دری نوگورانی ،حسی ( ، 1312اقتصاد دتاع در دوران جدید ،تهران :نشر ساقی.
سامدلیری ،کاظم و ریاضی ،وحید ( ، 1311مد اقتصاد دتاع در نیروهای مسلح ،مجموعه مقازت
اولی همایش اقتصاد دتاع ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دتاع ملی.
شکوه ،حس ( ، 1311اقتصاد و دتاع ملی ،تصلنامه مطالعات راهبهردی ،سها پهانزدهم ،شهماره
سوم ،شماره مسلس .51



یضنفرینژاد ،مرتضی ( ، 1313نقهش نیروههای مسهلح در توسهعه اقتصهاد ملهی ،مجلهه پداتنهد
اقتصادی -شماره.1

133






قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
کیوی ،ریمون و کامپنهود ،لوک وان ( ، 1313روش توقیق در علوم اجتماعی (نظهری و عملهی ،
ترجمه :عبدالوسی نی گهر ،چاپ هجدهم ،تهران :انتشارات ترهنت معاصر.
گروه مطالعات راهبردی مجمع ( ، 1311تناوری و قدرت ملی (چهالشهها و راهبردهها  ،تههران:
انتشارات دانشگاه عالی دتاع ملی.
ملکیتر ،عقی ( ، 1315سرمایهگراری در امنی

ملی ،تهران :دتتر مطالعهات موسسهه آمهوزش و

تصلنامه علمی مطالعات مدیری

توقیقات صنایع دتاعی.



مؤمنی ،منصور و تعا قیومی ،علی ( 1311تولی های آماری با استفاده از  -SPSSناشر :مؤلف.
یاسینی ،حسی ( ، 1315نقش ارتش در توسعه ،رساله دکتری دانشکده مدیری

راهبردی دانشگاه

عالی دتاع ملی

راهبردی دتاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،15پاییز 1311

ـ سايتها


پاکزاد ،علی ( 1311قاب دسترس در www.khabaronline.com :اقتصهاد نظهامی در ایهران،
،21151



پایگاه اطالع رسانی تبرگزاری دتاع مقدس ( 1311آمریکا و ترانسه بزرگتری صهادرکنندگان و
عربسههتان بزرگتههری واردکننههده تسههلیوات در جهههان ،311115 ،قابهه دسههترس در:






www.defapress.ir
پایگاه اطالع رسانی شبکه تبر( ، 1312-1313قاب دسترس درwww.irinn.ir :
پایگاه اطالع رسانی قرارگاه تاتم النبیاء ،قاب دسترس درwww.khatam.com :
پایگاه اطالع رسانی وزارت دتاع ،قاب دسترس درwww.mod.ir :
تیروزآبادی ،سیدحس ( 1313نیروهای مسلح در بخهش تصوصهی و تعالیه ههای اقتصهادی
دتالههه ه



نخواهنهههههد کهههههرد ،تبرگهههههزاری تسهههههنیم ،331113،قابههه ه دسهههههترس در:

www.tasnimnews.com
یزدانپناه ،مومد ( 1312نقش صنع

نظامی در اقتصاد مدرن ،تبرگزاری تارس ،قابه دسهترس

درwww.farsnews.com :


هدایتی ،احمدرضا ( 1313امکانات نیروهای مسلح درتدم
www.rahtooshe.com

131

سازندگی کشور ،قاب دسترس در:

 منابع التين.ج


 واکاوی نقش حوزه دتاعی در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران:مقاله پژوهشی



135












ـ کتب و مقاالت
Alexander, R. (1995). Defence spending: Burden or growth – promoting?,
Defence and peace economics, Vol.6. No. 1. PP. 13-25.
Anderton, Charles H. (1995). Economics of Arms Trade. College of the Holy
Cross. Handbook of Defense Economics, Volume 1, Edited by K. Hartley and T.
Sandler.
Biswas, B. and Ram, R. (1986). Military expenditures and economic growth in less
developed countries: An augmented model and further evidence, Economic
development and cultural change, Vol. 34. PP. 361- 372.
Feder, G. (1982). On Export and Economic Growth, j. of development economics.
Vol. 12. PP. 59-73.
Huang, C. and Mintz, A. (1991). Defence Expenditures and Economic Growth:
The externality effect, Defence economics. Vol.3. PP. 35-40.
Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and
some evidence from cross-section and time-series data, American economic
review, Vol. 76. PP. 191-203.
Rasler, K. and W.R. Thompson, (1988). Defence burdens, capital formation, and
economic growth the systemic leader case, J. of conflict resolution, Vol. 32. No.
1. PP. 61-86.
Smit, Dan and Ron, Smit (1980). Military expenditure, resources and
development, University of London, Birkbeck college discussion paper. No. 87.
November.

ـ سايت ها
Butts, Kent (Ed) (1994). Environmental Security: DOD Partnership for Peace,
Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute, U.S Army War College.
Trading Economics (2016) US GDP growth rate.
http://www.naval-technology.co

