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چکيده
هدف این پژوهش شناسایی و رتبهبندی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان است .پژوهش حاضرر
بر اساس هدف کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی است .شیوه جمعآوری اطالعات ،آمیرزهای از روشهرای
کتابخانهای ،میدانی و پیمایشی است .بهمنظور دستیابی به ابعاد الگو ،تحلیل محتوای کیفی اسناد ،مقاالت ،کتر
و گزارشهای معتبر با استفاده از نرمافزار  Max QDAانجام شرد .پرنب بعرد سرا تاری ،رفتراری ،زمینرهای،
فرایندی و جهتگیری 11 ،مؤلفه و  22گویه احصاءشده در این مرحله ،مبنای پرسشرنامه محقر سرا ته قررار
گرفت .روایی محتوایی پرسشنامه ،توسط  11نفر از برگان تأیید شد .برا توجره بره محردود و البتره ناشرنا ته
بودن ،این برگان به روش نمونهگیری هدفمند و بهصورت گلوله برفی انتخاب شدند .تحلیرل عراملی ابعراد و
مؤلفهها با گردآوری دادهها از  11نفر و با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجام شد .از منظرر
پاسخدهندگان ،در سطح اطمینان  ،%51تمامی ابعاد و مؤلفهها تأیید و نه مورد از شا صهرا مرورد تأییرد واقرع
نشد .ضمن آنکه برازش کلی مدل عدد  1/51به دست آمد که نشاندهنده قروی برودن مردل پرژوهش حاضرر
میباشد .همچنین بعد زمینهای با ضری

بار عاملی  1/125بیشترین و بعرد سرا تاری برا ضرری

برار عراملی

 1/211کمترین تأثیر را در الگوی مفهومی دارند.

کليد واژهها :اقتصاد دفاعی ،اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد دفاعی دانشبنیان.
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مقدمه
جمهوری اسالمی ایران از یکسو ،به دلیل اینکه در منطقهای حساس و استراتژیک قررار
گرفته ،نیازمند تأمین امنیت بوده و این در شرایطی اسرت کره منرابع مرالی بررای ترأمین آن
محدود است .از سوی دیگر بره دلیرل وجرود تحرریمهرای ظالمانره اعمرالشرده از جانر
کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصراد دفراعی کره یکری از ابعراد مهرم اقتصراد
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مقاومتی است ،بررسی هزینه ها و مخرار دفراعی و اثررات آن برر رشرد اقتصرادی کشرور
میتواند از اهمیت ویژهای بر وردار باشد.
از سوی دیگر ،اقتصاد کشور با بیثباتیهرای اقتصراد ،ترورم مرزمن ،پرایین برودن سرهم
سرمایه گذاری ها و فعالیتهای مولد در مقابل سرمایه گذاریها و فعالیتهای غیرمولد ،پایین
بودن میزان رشد تولید و باال بودن میزان بیکاری ،تخری

ذائقه و فرهنر

مصررفی جامعره

مواجه است (فرتوکزاده و همکاران.)31 :1454 ،
اقتصاد دفاع ،1به عنوان یکی از ابعاد مهم مقوله اقتصاد مقاومتی ،متوجره هجمرهشناسری،
آفندشناسی و پدافندشناسی در برابر آن هجمه است .اقتصراد دفراعی ،شرامل بررسری ترأثیر
کمبود منابع در محدود کردن فعالیتهای تدافعی کشورها و در عین حال توسعه ایرن قبیرل
فعالیتهاست (عباسیان و همکاران.)112 :1453 ،
صنایع دفاعی در ایران بهعنوان یک صنعت پیشررو ،نقرش زیرادی در اقتصراد مقراومتی ایفرا
میکند .همچنین صنعت دفاعی میتواند بهطور تقریبی تمامی مؤلفههای دهگانه مطرح در اقتصراد
مقاومتی را با فعال کردن حلقههای باز

ور مشرخص در جهرت مطلروب مترأثر کنرد(فرتروکزاده و

همکراران .)11 :1454 ،مهمترین تأثیر صنعت دفاعی در جریان دانشبنیانی ،نقشآفرینی آن در توسرعه
فناوریهرای راهبرردی کشرور اسرت (چهراردولی و احمردی شرریف .)112 :1452 ،بره عبرارتی دیگرر،
دانش محوری ،مردممحوری ،اتکا به ظرفیت هرای دا لری و مردیریت جهرادی مؤلفره هرایی
هستند که جهت گیری راهبردی صنعت دفراعی را در گرذار بره اقتصراد مقراومتی مشرخص
میکنند.
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اهمیت اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در سیاستهای ابالغی اقتصراد مقراومتی از سروی
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از آن رو مطرح میشود که دانش یکی از نیروهرای بسریار
مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی بروده و حتری مریتروان آن را یرک کراالی عمرومی
محسوب کرد .دانش و ایده را می توان بردون کراهش و اسرتهالک برا دیگرران بره اشرتراک
گذاشت .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میفرمایند «اقتصاد مقاومتی ،اقتصراد دانرشبنیران
است؛ یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند ،به پیشررفتهرای علمری تکیره مریکنرد،
اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد».1
در اقتصاد دفاعی دانش بنیان ،تولید و توزیرع و کراربرد دانرش در بخرش دفراعی عامرل
محرک تولید ثروت و اشتغال است .روند هزینه های نظامی در سطح جهانی ،نشان از تغییرر
سهم به مرات
بهمرات

بیشتری از اقتصاد به امور نظامی و راهبرردی و درنتیجره ،اهتمرام و تروجهی

بیشتر در زمینه تحلیل علمی آنها است.

بررسیها نشان میدهد فقدان آگاهى الزم در مورد اقتصاد دفراعى بره صرو

اقتصراد

دفاعى دانش بنیان هم در بین اقتصاددانان و هم متصدیان امور امنیتى و دفاعى وجرود دارد و
فعالیت های علمى بسیار اندکى در این زمینه به چشم می ورد و ایرن در حرالى اسرت کره
شرایط جغرافیایى سیاسى کشور ایجاب میکند که یکى از مدبرانرهتررین برنامرهریرزیهرای
مرتبط با اقتصاد دفاعى را اتخاذ نمود.
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رو به رشد این هزینه ها در بسیاری از مناط و کشورها دارد که این امر مسرتلزم ا تصرا

از این رو ،مسئله اصلی این مقاله ،فقدان «شرنا ت ابعراد و مؤلفرههرای اقتصراد دفراعی
دانشبنیان» است .بر این اساس ،هدف اصلی تحقیر شرنا ت ابعراد و مؤلفرههرای اقتصراد
دفاعی دانشبنیان و نیز رتبهبندی آنها است و سؤال محوری تحقیر نیرز عبرارت اسرت از
اینکه ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان کدام است؟
امروزه پدیرده هرایى ازجملره توسرعه فنراورال اطالعرات و ارتباطرات ،منجرر بره برروز
سا تارهاال نوینى از اقتصاد در کشورهاال توسعهیافته شرده اسرت کره پر

از اقتصرادهاال
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اولیه ،کشاورزال و صنعتى با عنوان اقتصاد نوین ،اقتصاد شبکهاال یا اقتصاد دانشپایه ،مرورد
توجه قرار مى گیرد .کارایی باالال این سا تار جدید در کاهش شکاف رشد و توسعهیافتگى
کشورهاال درحال توسعه ،موج

توجه شدید این کشورها به آن شده است .با این دیردگاه،

اهمیت این پژوهش را میتوان به شرح زیر تبیین نمود:
 تقویت مبانی اقتصاد دفاعی دانشبنیان در ادبیات علمی و پژوهشی کشور؛
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 تقویت مبانی اقتصاد دفاعی دانشبنیان در ادبیات سیاستگذاری و اجرایی کشور؛
 تقویت مبانی اقتصاد دفاعی دانشبنیان در ادبیات و انگارههای اقتصادی جامعه.
 کمک به جامعه سیاستگذاری ،تصرمیمسرازان و تصرمیمگیرران و اجرایری بخرش
دفاعی کشور در جهت بهرهبرداری درست و مناس

از منابع و سرمایههای دانشی؛

 کمک به دانشبنیان کردن اقتصاد دفاعی از طری بهکارگیری اصول دانشی مبتنی برر
ارزشهای بومی.
از سوی مقابل ،در شرایطی که فقدان دانش بومی از اقتصاد دفراعی دانرشبنیران ،وجرود
دارد ،با ورود ادبیات وارداتی ،تحمیلی ،مبتنی بر آموزههای غربی و نه مبتنی برر ارزشهرا و
هنجارهای اسالمی و ایرانی ،انگارههای جامعه دچار انحراف واهد شد.
ضمن آنکه با عدم شنا ت ابعاد این مفهوم ،سازوکار الزم برای تحق آن فراهم نخواهد
شد .درنتیجه با افزایش روزافزون تحرریمهرای ظالمانره ،تولیرد ادبیرات و شرنا ت اجرزای
موضوع تحقی ضروری به نظر میرسد.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينهشناسي
فرتوک زاده و همکاران ( )1454در مقاله ای با عنوان «نقش صنعت دفراعی در گرذار بره
اقتصاد مقاومتی» به این نتیجه رسیدند که صنعت دفاعی از طری سرریزهای فناورانه ،ایجاد
امنیت سرمایه گذاری ،کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی بررای
رفع گلوگاه های نهادی مانع پیشرفت کس وکارهای راهبرردی در سرطح ملری هسرتند کره
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منجر به ارتقای قابلیتهای کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی واهد شد.


سیفلو ( )1454در مقالهای با عنوان «اقتصاد مقاومتی راهبررد دفراع غیرعامرل اقتصرادی»
تالش نمود که با استفاده از توسعه مفهومی جن

و دفاع ،مفهوم جن

و دفاع اقتصرادی را

تشریح نموده و بر مبنای یک تحقی کیفی و تحلیل منطقی این مفاهیم ،چهارچوبی تحلیلری
و نظری را جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی فراهم نمایرد .درنهایرت ،در پری پاسرخ بره
سؤال اصلی در صو

مفهوم اقتصاد مقاومتی ،به دنبرال اثبرات ایرن فرضریه کره اقتصراد

مقاومتی در یک پارادایم نظامی درواقع راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی است .عالوه بر اثبات
این فرضیه ،الگویی عملیاتی مبتنی بر جن

اقتصادی و دفراع غیرعامرل اقتصرادی را جهرت

عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی طراحی و ارائه نمود.
سلیمانی و پیغامی ( )1451در مقالهای تحت عنروان «مؤلفرههرای الگروی مقراومسرازی
اجتماعی جمهوری اسالمی ایران را شامل هفت مؤلفه اصلی (مقوله) حاصل از  151مفهروم
استخرا شده از سیاستهای کلی میدانند که این مؤلفهها عبارتاند از :توسرعه و پیشررفت
اقتصادی؛ زیرسا تهای فیزیکی ،اطالعاتی و ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتری؛ مسرائل و امرور
فرهنگی و اجتماعی؛ مباحث اجرایی تقنینی؛ توسرعه و تحرول آمروزش ،علرم و فنراوری و
منابع طبیعی.
فرزندی اردکانی و همکاران ( )1453در مطالعهای با عنوان «طراحی الگوی راهبرردی -
فرهنگی اقتصاد مقاومتی با مالحظه اقتصادی -دفراعی مبتنری برر اندیشرههرای مقرام معظرم
رهبری در جمهوری اسالمی ایران» تالش نمودهاند تا با توجه به شرش مفهروم اقتصرادی –
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اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسرالمی ایرران» ،در اصرل الگروی مقراومسرازی اقتصرادی-

فرهنگی شامل اقتصاد دفاع ،قرآن و سنت ،اندیشه رهبران انقالب اسالمی ،اقتضائات زمرانی
اقتصاد .ا.ایران ،دانش و تجارب دا لی و بینالمللی در مفاهیم عملیاتی اقتصاد و درنهایت
اقتضائات اقتصادی  -دفاعی .ا.ایران ،پژوهشهای حوزه اقتصراد مقراومتی را برا رویکررد
اقتصادی -دفاعی بررسی نمایند .نتیجه این مطالعه منجر به دستهبندی پژوهشهرا در هفرت
محور اصلی با محوریتهای مفهوم کرالن اقتصراد دفراع ،مفهروم اقتصراد مقراومتی ،تطبیر
مدلهای اقتصادی غربی ،اندیشه و سیره پیامبر(
و پدافند اقتصادی گردید.

) ،علما و نخبگان ،تحریمهای اقتصرادی
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رنجبر اردکانی ( )1455در مطالعهای با عنوان موانع تحق اقتصاد مقاومتی در جمهروری
اسالمی ایران ،مطرح کرده است که اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنتررل اهررمهرای
فشار بر اقتصاد است .این نوع اقتصاد برعک

تصور ظاهری فاقد پیشرینه نظرری نیسرت و

حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلسرتان یرا غرزه فلسرطین دارای
تجربه تاریخی است .همان طور که اشاره شد در هیچ تحقیقی بره شرنا ت اجرزای اقتصراد
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دفاعی دانشبنیان پردا ته نشده و این پژوهش اولین نمونه در این حوزه میباشد.
اقتصاد مقاومتي
مقام معظم رهبری در صدر ابالغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودهانرد ،اقتصراد
مقاومتی یک نوع الگوی اقتصادی است که برگرفته از فرهن

و ارزشهای اسالمی و انقالبری

بوده و صلت بارز آن توانمندی اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای دشمن و تبردیل آنهرا
به فرصتی برای پیشرفت بیشتر است (سیف .)34 :1451 ،اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی کره در
شرایط فشار ،در شرایط تحرریم ،در شررایط دشرمنیهرا و صرومتهرای شردید مریتوانرد
تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشرد (بیانرات مقرام معظرم رهبرری در دیردار دانشرجویان.)51 /1 /15 ،
هدف اقتصاد مقاومتی ،نثیسازی تحریمها و فشارهای دشمنان و تبدیل تهدیدها به رشرد
و توسعه اقتصادی است.
تعریف منتخ

این تحقی از اقتصاد مقاومتی ،همان تعریفی است که مقام معظم رهبری

بیان نمودهاند« :اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی ،محکمسازی پایههای اقتصراد؛ ایرنچنرین
اقتصادی چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم ،بارور واهرد برود و بره مرردم
کمک میکند» (بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی.)54/11/1 ،
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههای فشار یا در شرایط کنونی تحرریم و بره دنبرال
آن تالش برای کنترل و بیاثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی بره فرصرت
که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریتهای عقالیی و مدبرانه پیششرط و الزام
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چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تأکید روی مزیرتهرای تولیرد
دا ل و تالش برای وداتکایی است.


اقتصاد دفاعي دانشبنيان
نیروهررای دفرراعی در کشررورها بررازوان قدرتمنررد دولررتهررا هسررتند و در پشررتیبانی از
سیاستهای ملی نقش حیاتی دارند .ارزیابی وضعیت نیروهای دفراعی و مشرخص سرا تن
میزان توان دفاعی ،نقاط قوت و نقاط ضعف آنها و اتخاذ تردابیر راهبرردی بررای افرزایش
توان دفاعی کشورها یک ضرورت است (تهامی.)222 :1414،
توان دفاعی ماحصل ترکی

و تلفی مؤثر عناصر فیزیکی (مادی) با عناصر غیر فیزیکری

(غیرمادی) کشور ،توأم با تدبیر و چگونگی به کار بردن این عناصر در محریط عملیراتی ،در
راستای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملری هسرت (رسرتمی .)251 :1415 ،برا توجره بره نقرش
همچنین بازدارندگی و تأمین امنیت ملی در زمان صلح که همواره یکی از مهمترین اهرداف
دولتها در عرصه دا لی و نظام بینالملل هست ،میتوان اذعان نمود که مجموعه نیروهای
دفاعی هر کشوری ،یکی از عناصر اصلی توان ملی و پشرتوانه قابرل اعتمرادی بررای سرایر
عناصر قدرت ملی واهند بود؛ بنابراین دفاع در مقابل تهدیدات دشمنان ،ایجاد بازدارندگی
و توسعه امنیت ،یک دستور کار همیشگی همه دولتها است.
عصر کنونی ،عصر دانش ،نوآوری و القیت هست که تمامی ابعاد زندگی بشر از قبیل
مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و  ...را در برمیگیرد؛ همانطرور کره جنر هرای
کنونی بهسوی جن

دانش بنیان سوق یافته؛ ماهیت دفاعی بشری نیرز تغییرر کررده اسرت و

مقاله پژوهشی :شناسایی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان

عوامل تأثیرگذار در توان دفاعی و اهمیرت آن در پیروزی و شرکسررت در زمران جنر

و

بهسوی دفاع دانش بنیان حرکت کرده است ،درنتیجه صنایع دفاعی باید بر اسراس ایرن نروع
دفاع تعبیه و آمادهسازی گردند.
یکی از بخشهای مهم و حائز اهمیت که بهعنوان پیشران در کشرور شرنا ته مریشرود،
بخش دفاع است که باید با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله ابزار دانش نسبت به اصالح
روشها و فرایندهای بخش های گوناگون آن ازجمله بخرشهرای تحقیقراتی و تولیردی آن
اقدام نمود تا بهعنوان یک سازمان دانشبنیان بتواند بهعنوان الگرو در کشرور نقرش رود را
بهدرستی ایفا نماید.
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در این راستا سازمانهای دفاعی بهعنوان سازمان هایی پویا از این امرر مسرتثنا نیسرتند.
نوآوری در صنایع دفاعی موضوعی قدیمی و در عین حرال مهرم اسرت .در ایرن صرنایع
عموماً جنبه اقتصادی نوآوری در اولویت دوم بوده و جنبههرای تروانافزایری آن مهرمترر
است(نظریزاده.)51 :1451 ،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

اقتصاد مقاومتي در صنعت دفاعي
امروزه اقتدار دفاعی و نظامی کشور در برابر همه تهدیدهای ارجی ،بازدارنده اسرت و
همزمان برای استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور ظرفیت گستردهای فرراهم مریکنرد .صرنایع
دفاعی و نظامی کشور از شدیدترین تحریمها به باالترین پویایی رسیده است و از این الگرو
میتوان در توسعه صنایع کشراورزی و اقتصراد ایرن عرصره بهررهمنرد شرد .ایجراد اقتصراد
دانش بنیان در عرصه تولید ثروت عمومی یلی راحتتر از توسعه صنعت دفراعی اسرت و
امنیت توسعه را به ارمغان میآورد.
به اعتقاد کارشناسان میتوان از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی و صنعتی همگرن و
غیر همگن مانند سا ت هواپیماها و کشتیهای غیرنظامی استفاده کرد .برههرر حرال ایجراد
امنیت دفاعی یکی از اصلیترین نیازهای هر کشوری اسرت و ایرران اسرالمی بررای تحقر
کامل استقالل ،ودکفایی و وداتکایی اقتصادی باید از این مزیت استفاده کند و مهمتررین
بستر اقتصاد مقاومتی را همان اقتدار دفاعی تشکیل میدهد.
توسعه صنعت دفاعی ،الگویی اثربخش برای تحقر اهرداف سرند چشرمانرداز اسرت و
ظرفیتهرای روبی بررای کشرف اسرتعدادهای علمری در همره عرصرههرا وجرود دارد و
وشبختانه دولتها در این عرصهها نیز حتی از اهداف سرند چشرمانرداز فراترر رفترهانرد.
بیتردید اگر امروز در اقتدار دفاعی نمیبودیم ،بهطور حتم در عرصههای بینالمللی ،قدرت
دفاع از منافع ودمان را نمیداشتیم .یلی از کشورهای دنیا به دلیل ضعف قردرت دفراعی
نمیتوانند منافع اقتصادی ود را به حداکثر برسانند ،برای اینکره در معرادالت اقتصرادی و
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برنامهریزیهای ود باید بهطور حتم منافع قدرتهای بزرگ مانند امریکای سلطهگرر را در
نظر بگیرند که دامنه و وسعت برنامهریزیها را بهشدت کاهش میدهد (سیف.)15 :1451،


روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر بر اسراس هردف کراربردی و روش آن از نروع پیمایشری اسرت .شریوه
جمعآوری اطالعات ،آمیزهای از روشهای کتابخانهای ،میدانی و پیمایشی است.
به منظور دستیابی به ابعاد الگو ،تحلیل محتروای کیفری مقراالت ،کتر

و گرزارشهرای

معتبر ،تجارب درس آمو تههای صنعت دفاعی و نیز مصاحبههای مفصل با برگران انجرام
گردید .قضایای حاصل از تحلیل محتوا بهعنوان مؤلفهها منظور و درنهایرت برا دسرتهبنردی
مؤلفهها با مفاهیم هم سنخ ،ابعاد الگرو احصراء گردیرد .ایرن ابعراد و مؤلفرههرا در طراحری
پرسشنامه با طیف لیکرت به کار گرفته شدند .روایی محتوایی و صوری پرسشرنامه توسرط
 11نفر از برگان مورد تأیید قرار گرفت.
نمونهگیری بهصورت هدفمند ،همگون ،ناهمگون و بهصورت گلوله برفری 1برود .بره بیرانی
دیگر ،در این تحقی از فن نمونه برداری گلوله برفی که مبتنی بر اشباع نظری است ،استفاده
شد .برگان اولیه بهصورت غیر تصادفی با شرایط زیر انتخاب شدند:
 دارای سواب مدیریتی در حوزه صنعت دفاعی؛
 دارای سواب علمی توأمان در حوزه اقتصاد و صنعت دفاعی؛
انجام تحلیل عاملی بر روی ابعاد و مؤلفههای متعل به هر بعد و تأیید آنها ،با اسرتفاده
از نرمافزار «اسمارت پی آل اس» انجام گرفت .در این پژوهش ،از دو پرسرشنامره اسرتفاده
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با توجه به اینکه جامعره آمراری ایرن تحقیر محردود و البتره ناشرنا ته بودنرد ،روش

شده است:
پرسش نامه اول برای شنا ت ،تعیین ارتباط و میزان تأثیر ابعاد و مؤلفههای مستخر ِ در
اقتصاد دفاعی دانشبنیان است.
نتیجه نهایی این گام ،تأیید تعداد پنب بعد و  11مؤلفه توسط  11نفر از صاح نظرران و
اساتید شد؛

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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پرسش نامه دوم مشتمل بر پنب بعرد و  11مؤلفره بره همرراه شرا صهرای مربوطره در
مجموع به تعداد  121سؤال در ا تیار  51نفر جامعه آزمون قرار گرفت .نترایب دریرافتی بره
تعداد  11پرسشنامه ،مبنای تحلیل آماری در نرمافزار  SPSSو  Smart PLSقرار گرفت.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

 .0شناسايي ابعاد و مؤلفههاي الگو.
با انجام تحلیل محتوای کیفری مقراالت ،کتر

و گرزارشهرای معتبرر و نیرز تجرارب و

درسآمو تههای صنعت دفاعی و نیز مصاحبههای مفصل با برگان ،پنب بعد به همرراه 11
مؤلفه الگو احصا گردید .در جدول زیر نمونهای از روند شناسایی ابعاد و مؤلفهها از تحلیرل
محتوای اسناد و آورده شده است.
پ

از بررسی تمامی مفاهیم بهدستآمده ،فرایند فوق در صرو

کامل اعمال گردید و تعداد  31مفهوم کلی در صرو
صو

آنهرا نیرز برهطرور

اقتصراد مقراومتی و  25مفهروم در

صنعت دفاعی و  12مفهوم در بخش اقتصاد دانشبنیان احصاء شد کره در جردول

شماره ( )2کل مفاهیم احصاءشده از اسناد مورد مطالعه ارائه گردیده است:
جدول شماره  :0نمونهاي از فرايند ساخت مفهوم
متن (نشانه)

مفاهيم

مفهوم
کلي

صرفهجویی یکی از مهمترین کارهاست .هرچه ممکن بشود ،در غیرر کارهرای
الزم صرفهجویی وب است.
در اقتصرراد مقرراومتی ،فرهنرر سررازی مرردیریت مصرررف هررم الزم اسررت.

صرفهجویی

صرفهجویی ،چیز بسیار الزم و مهمی است.
ما اگر می واهیم و شعار میدهیم و مریگروییم کره جامعره مرا بایرد روحیره
مصرف گرایی را کنار بگذارد و ودش را از آن چیزهایی که در فرهنر هرای
غربی ترویب میشود ،رها کند ،عمل به آن ،متوقف به عمل ماست .مرا هسرتیم

مصرف
مصرفگرایی

که باید این را به مردم یاد بدهیم.
پرهیز از اسراف ،اصالح الگوی مصررف ،روحیره قناعرت ،اسرتحکام در آنچره
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تولید میکنیم؛ اینها فرهن

است.

الگوی مصرف



جدول شماره  :2مفاهيم کلي استخراجشده
مفهوم کلي

ردیف

وابستگی اقتصادی؛ عوامل ا رتاللزای دا لری اقتصرادی؛ سرا تار معیروب اقتصرادی؛ ضرعف
قوانین؛ ضعف در مدیریت اجرایری اقتصرادی؛ تکانرههرای اقتصرادی؛ ضرعف در بازدارنردگی؛
ضعف در قدرت مقابله (رفع و دفع) تهدید؛ ضرعف در توانمنردی اقتصرادی؛ اصرالح الگروی
مصرف؛ اصالح نظام اداری؛ اصالح نظام پولی و نظام مالی؛ تکمیل زنجیره تولیرد؛ دانرشبنیران
کردن اقتصاد؛ ارتقای القیت و نوآوری در فعالیتهای اقتصرادی؛ حمایرت از تولیرد دا لری؛
حمایت از سرمایهگذاری؛ مدیریت و کنتررل واردات؛ حمایرت از بخرش صوصری؛ گسرترش
اقتصاد

اقتصاد مردمبنیاد؛ تأمین نیازهای اساسی و ارتقای سطح زندگی مردم؛ مقاومرت و ایسرتادگی در

مقاومتی

مقابل فشارهای اقتصادی؛ توانمندسازی منابع انسانی تولید؛ توسعه صادرات؛ توسعه کشاورزی؛
مصونسازی اقتصاد با استفاده از پدافند غیرعامل؛ کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شرغلی؛ منرابع
و سرمایههای زاینده اقتصادی؛ مزیت جغرافیایی؛ ارزشهرای اسرالمی؛ جنر

روانری دشرمن؛

فرهن ؛ شیوه دیپلماسی اقتصادی؛ ظرفیت های مردمری؛ تهدیردات اقتصرادی؛ حفرت اسرتقالل؛
اقترردار اقتصررادی؛ ثبررات اقتصررادی؛ امنیررت اقتصررادی؛ رشررد و رونرر اقتصررادی؛ عرردالت و
انعطافپذیری اقتصادی.
اسالممداری؛ تکلیفمداری؛ نقشآفرینی مردم در دفاع؛ حفت آمادگی دفاعی؛ دفاع تا رفع فسراد
در زمین؛ دفاع از ستمدیدگان؛ جهاد فی سبیل اهلل؛ حفت اسالم با داشتن دفاع مستحکم؛ توسرعه
روابط با کشورهای منطقه؛ باور به شکستناپذیری؛ تقویت بنیه دفاعی کشرور؛ مردمری نمرودن
بخش

دفاع؛ بومیسازی صنعت دفاعی؛ انسانمحور و توان محور؛ ایجاد سا تار امنیت منطقهای برومی

دفاعي

با مشارکت تمامی کشورهای منطقه؛ توانایی دفاع همهجانبه و بازدارنده؛ مبتنی برر بازدارنردگی

مقاله پژوهشی :شناسایی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان

ارتقای کیفیت محصوالت دا لی؛ افزایش کمی تولیدات دا لی؛ ارتقای بهرهوری عوامل تولید؛

فعال؛ بسیب مردمی و امکانات؛ پدافند توأم با آفند؛ نیروهای مسلح مقتدر با سامان دفاعی مبتنری
بر بازدارندگی؛ ودکفایی در صنایع دفاعی؛ دفاع مشروع؛ ظرفیتهای مردمری؛ بهبرود معیشرت
کارکنان؛ ارزشمحور؛ اصل بازدارندگی و حمایت از مبارزه ح طلبانه مستضعفین.
توسعه زیرسا تهای فاوا؛ توسعه به کارگیری فاوا؛ سرمایهگذاری در فاوا؛ شبکههرای ارتبراطی
اقتصاد

دانش؛ حمایت از تولید و انتشار دانش؛ نهادهها و ستادههای دانش؛ توسعه عرضره نیرروی کرار

دانشبنيان

دانشی؛ توسعه آموزشهای عمومی؛ سرمایه گذاری در منابع انسانی؛ فضرای نهرادی-اقتصرادی؛
فضای اجتماعی-اقتصادی و فضای سا تاری -اقتصادی.
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در این قسمت تمامی کدها (مفاهیم کلی) را با هم ترکی

کرده و بر اساس چهار اصرل

تماثل ،تجان  ،ترادف و تناس  ،مفراهیم کلری کره یرک زمینره مشرترک دارنرد را برا هرم
دستهبندی و طبقهبندی نمودیم و از ترکی

مفاهیم کلی (شا صها) به مؤلفهها میرسریم و

تمامی مؤلفهها بر اساس دستهبندی در پنب بعرد سرا تاری ،رفتراری ،زمینرهای ،فراینردی و
جهتگیری قرار گرفته و درنهایت یک جدول متشکل از پنب بعد 11 ،مؤلفه و  22شرا ص
جدول شماره  :4ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها
بُعد

مؤلفه (مقوله)
منابع انسانی

ساختاري

فاوا

راهبرد اقتصادی
دفاعی
مدیریت دانش

( )x4و پرورش استعداد ()x5

دفاع مشروع ()x11؛ پدافند توأم با آفند ( )x12و اصل بازدارندگی ()x13
توانایی دفاع همهجانبه و بازدارنده ( )x14و ودکفایی در صنعت دفاعی ()x15
چر ه علم تا ثروت ()x16؛ دانشمحوری ()x17؛ نوآوری ( )x18و کرارآفرینی
()x19
حمایت از تولید دا لری ()x20؛ حمایرت از سررمایهگرذاری ()x21؛ اسرتفاده از

فرهن

ملی

ظرفیررتهررای مردمرری ()x22؛ ارتقررای بهرررهوری عوامررل تولیرررد ( )x23و
انعطافپذیری ()x24

فرهن

دینی

دیپلماسی دفاعی

زمينهاي



توسعه دانش ()x1؛ توسعه آموزش ()x2؛ مهارت ()x3؛ ارتقای منزلرت محققران

()x8؛ علم و فناوری ( )x9و ایجاد بانکهای اطالعاتی ()x10

آرمان واهی
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شاخص (مفهوم) به همراه معرف

سرمایهگذاری دولتی در فنراوری اطالعرات ()x6؛ نررمافرزار ()x7؛ سرختافرزار

دکترین

محتوايي
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حاصل گردید.

منابع قدرت
مدیریت اقتصاد
دفاعی

اسالممداری ()x25؛ تکلیفمداری ()x26؛ نقشآفرینی مرردم در دفراع ( )x27و
حفت آمادگی دفاعی ()x28
دفاع از مسلمین و ستمدیدگان ()x29؛ جهاد فی سبیل اهلل ( )x30و حفت اسرالم
با داشتن بنیان دفاعی قوی ()x31
عزت ،حکمت ،مصلحت ()x32؛ توسعه روابط برا کشرورهرای منطقره ( )x33و
عدالت ()x34
بنیه دفاعی قوی ()x35؛ ظرفیتهرای اقتصرادی ()x36؛ نیرروی دفراعی توانمنرد
( )x37و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی  .ا.ا ()x38
همراستا با راهبردهای دفاعی ( )x39و متناس

با تولید نا الص ملی ()x40


بُعد

مؤلفه (مقوله)

شاخص (مفهوم) به همراه معرف
قرار گررفتن در جغرافیرای انررژی جهرانی ()x41؛ روحیره و اراده ملری ()x42؛

فرآيندي

ژئوپلیتیک

نیروی ماهر و متخصّص ( )x43و بافت جمعیتی متناس

سیاست تأمین

()x44

تقویت بنیه دفاعی کشور ( )x45و بومیسازی صنایع دفاعی ()x46

تجهیزات
جهاد اقتصادی

حرکت جهادی ()x47؛ برنامهریزی جهاد اقتصادی ( )x48و گفتمانسازی جهراد
و روحیه جهادی ()x49
نصرت الهی ( )x50و رزق الهی ()x51

دامحوری

جهتگيري

وداتکایی

هویت ملی ()x52؛ ودباوری ( )x53و کار جمعی و گروهی ()x54

راهبردی

مبتنی بر بازدارندگی فعال ()x55؛ بسیب مردمی و امکانات ()x56؛ ارزش محرور
توسعه یافته با جایگاه اول اقتصرادی ،علمری و فنراوری در منطقره ()x60؛ تعامرل

قدرت منطقهای

سازنده برا جهران ()x61؛ حمایرت از مبرارزه حر طلبانره مستضرعفین ( )x62و
نیروهای مسلح مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی ()x63

 .2برازش الگو
الگوریتم تحلیل داده ها در روش  PLSشامل دو بخش کلی برازش مردل و آزمرودن
فرضیه ها است .تحلیل عاملی ،پایایی و روایی و ضری

معناداری  Zدر بخرش بررازش

مدل صورت می گیرد (داوری و رضازاده . )153 :1454 ،چیدمان الگو شامل ابعاد و مؤلفه هرای
آن به همراه ضرای

بارهای عاملی در محیط

PLS

مقاله پژوهشی :شناسایی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان

قدرت دفاعی

()x57؛ انسانمحور و توان محور ( )x58و باور به شکستناپذیری ()x59

 Smartدر شکل زیر نشان داده شرده

است.
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شکل  :0ضرايب استانداردشده بار عاملي ،ابعاد و مؤلفههاي تحقيق

گام اول :تحليل عاملي ضرايب
 ضرايب بارهاي عاملي .نتایب ضرای

بارهای عاملی در شکل ( )1و جدول شماره

( )3آورده شده است .با توجه به اینکه همه مقادیر ضرای

بارهای عراملی مسراوی

یا باالتر از  1/3هستند ( ،)Hulland, 1991درنتیجه نشان از مناس
و مؤلفههای الگو است.
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بودن تمامی ابعراد


جدول  :3برازش مدلهاي اندازهگيري
روایي

پایایي

آلفای

ضریب

همگرایي

ترکيبي

کرونباخ

بار عاملي

1/124

1/133

1/113

1/211

ساختاري

1/352

1/231

1/222

1/515

منابع انسانی

1/1112

1/253

1/224

1/544

فناوری اطالعات و ارتباطات

1/5132

1/151

1/251

1/141

دکترین

1/1212

1/551

1/552

1/134

راهبرد اقتصادی دفاعی

1/1452

1/151

1/142

1/155

محتوايي

1/1412

1/242

1/111

1/111

حمایت از تولید و انتشار دانش

1/1452

1/251

1/225

1/555

فرهن

1/1242

1/111

1/211

1/531

آرمان واهی

1/212

1/112

1/112

1/155

فرهن

دینی

1/155

1/113

1/135

1/125

زمينهاي

1/113

1/211

1/553

1/512

دیپلماسی دفاعی

1/353

1/215

1/245

1/111

منابع قدرت بالفعل و بالقوه

1/221

1/132

1/222

1/525

مدیریت اقتصاد دفاعی

1/154

1/121

1/231

1/131

فرايندي

1/125

1/134

1/235

1/545

ژئوپلیتیک

1/554

1/255

1/211

1/241

سیاست تأمین تجهیزات

1/352

1/515

1/151

1/113

جهتگيري

1/511

1/153

1/215

1/525

جهاد اقتصادی

1/1513

1/535

1/115

1/511

الهی بودن و دامحوری

1/554

1/121

1/251

1/415

1/353

1/121

1/231

1/111

قدرت دفاعی

1/554

1/112

1/141

1/511

قدرت منطقهای

سازه

ملی
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وداتکایی راهبردی

 پايايي .برای سنجش وضعیت پایرایی ،ضرری

آلفرای کرونبرا و پایرایی ترکیبری

محاسبه و نتایب در جدول شماره ( )3آمده است .همانگونه که دیده میشرود ،ایرن
ضرای

برای کلیه ابعاد و مؤلفههرای اصرلی مردل ،بیشرتر از  1/2اسرت ،درنتیجره

برازش مناس

مدل اندازهگیری تأیید میگردد.
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 روايي .برای این منظور ،از دو معیار روایی همگررا و روایری واگررا اسرتفاده شرد.
روایی همگرا ،به بررسی میزان همبستگی هر سرازه برا سرؤاالت رود مریپرردازد.
فورنل و الرکر ( )1511مقدار مناس

برای  AVEرا  1/1با باال معرفی

کردهاند(داوری

و رضازاده .)141 :1454 ،نتایب روایی همگرا یا همران  AVEنیرز در جردول شرماره ()3
آمده است .با توجه به بزرگتر بودن مقدار این ضری
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پنهان ،روایی همگرای مدل و مناس

از  1/1برای همه متغیرهرای

بودن مدلهای اندازهگیری تأیید میشود.

نتایب بررسی روایی واگرا در جدول ( )1آورده شده است .همانگونه که دیده میشرود ،مقردار
جذر  AVEتمام متغیرهای مرتبه اول در قطر ماتری  ،از مقدار همبستگی میران آنهرا بیشرتر اسرت
که این امر روایی واگرای مناس

و برازش وب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.

جدول  :5روايي واگراي متغيرهاي تحقيق

زمينهای

ساختاری

محتوایي

جهتگيری

فرآیندی

سازهها

-

-

-

-

1/12

فرآیندی

-

-

-

1/14

1/54

جهتگیری

-

-

1/11

1/25

1/13

محتوایی

-

1/55

1/32

1/31

1/21

سا تاری

1/11

1/24

1/51

1/15

1/25

زمینهای

گام دوم :برازش مدل ساختاري
برازش مدل سا تاری پژوهش برای پی بردن به روابط متغیرهای پنهان انجام میشرود.
محاسبه ضرای

معناداری

Z

یرا همران مقرادیر  ،t-valuesیکری از معیارهرای بررازش مردل

سا تاری است (دالوری و رضرازاده )145 :1454 ،که این ضرای

باید از  1/55بیشتر باشد تا بتوان

در سطح اطمینان  %51معنادار بودن آنها را تأیید نمود (همان .)131 :بررای ایرن منظرور از
دستور  Bootstrapingاستفاده شد.
نتایب که در جدول شماره ( )5آمده ،نشان میدهد که همره ضررای
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معیار  1/55بیشتر است که این مهم ،معنادار بودن مسیرها و مناس
نشان میدهد.

مسریرها از مقردار

بودن مدل سرا تاری را


معیار دیگری برای برازش مدل سرا تاری ،ضررای

 R2مربروط بره متغیرهرای پنهران

درونزای (وابسته) مدل است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد.
سه معیار  1/44 ،1/15و  1/52بهعنوان مالک برای مقرادیر ضرعیف ،متوسرط و قروی آن در
نظر گرفته میشود (داوری ،رضازاده.)135 :1454 ،
بر این اساس ،همان گونه که در جدول شماره ( )1دیده مریشرود ،تعرداد هفرت مؤلفره
دارای مقدار در محدوده متوسط (مناس ) و بقیه دارای مقادیر براالی  1/52بروده ،درنتیجره
برازش مدل سا تاری مناس

است.

جدول  :6مقادير ضريب  t- valuesمتغيرهاي مکنون تحقيق
مقادیر اشتراکي
تفسير
مقدار

ضریب مسير

مقدار

تفسير

منابع انسانی

5/115

1/111

1/452

قوی

1/141

قوی

فناوری اطالعات و ارتباطات

33/121

1/111

1/3112

قوی

1/155

قوی

دکترین

22/431

1/111

1/5132

قوی

1/552

قوی

راهبرد اقتصادی دفاعی

15/521

1/111

1/125

قوی

1/211

قوی

حمایت از تولید و انتشار دانش

24/451

1/111

1/4415

قوی

1/241

قوی

5/223

1/111

1/3455

قوی

1/511

قوی

آرمان واهی

115/113

1/111

1/1245

قوی

1/153

قوی

دینی

42/312

1/111

1/212

قوی

1/211

قوی

دیپلماسی دفاعی

11/521

1/111

1/113

قوی

1/144

قوی

منابع قدرت بالفعل و بالقوه

35/252

1/111

1/353

قوی

1/111

قوی

مدیریت اقتصاد دفاعی

54/212

1/111

1/221

قوی

1/152

قوی

ژئوپلیتیک

53/523

1/111

1/1251

قوی

1/121

قوی

سیاست تأمین تجهیزات

11/131

1/111

1/554

قوی

1/244

قوی

دامحوری

3/155

1/111

1/155

قوی

1/124

قوی

قدرت دفاعی

44/131

1/111

1/5545

قوی

1/215

قوی

وداتکایی راهبردی

2/153

1/111

1/554

قوی

1/215

قوی

جهاد اقتصادی

51/112

1/111

1/511

قوی

1/154

قوی

قدرت منطقهای

31/151

1/111

1/354

قوی

1/125

قوی

ساختاري

12/421

1/111

1/253

قوی

محتوايي

از

ساختاري

محتوايي

به

فرهن
فرهن

زمينهاي

فرآيندي

جهتگيري

الگو

ملی

15/112

1/111

1/211

قوی

زمينهاي

22/145

1/111

1/252

قوی

فرايندي

42/455

1/111

1/211

قوی

13/255

1/111

جهتگيري
ميانگين

1/241
1/591

1/089

قوی

مقاله پژوهشی :شناسایی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد دفاعی دانشبنیان

ضریب t- values
معناداری
مقدار

R2
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گام سوم :برازش مدل کلي
برای برازش مدل کلی ،از معیار 1GoFاستفاده شد .این معیار برای برازش مدل کلری کره
هر دو بخش مدل اندازهگیری و سا تاری را کنترل میکند ،به کار برده میشرود و از رابطره
زیر محاسبه میشود که در آن
و

میانگین مقادیر اشتراکی یک سرازه درونزا

میانگین متغیرهای درونزای وابسته است .تفسیر مقادیر مختلف  GOFدر جردول زیرر
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آمده است.

جدول  :0تفسير GoF
مقدار GoF
مقدار

1/10

1/25

1/46

تفسیر برازش مدل کلی

ضعیف

متوسط

قوی

با جایگذاری میانگین  R2برابر با  1/111و میانگین مقادیر اشرتراکی برابرر برا  1/251در
فرمول ،مقدار  GoFمعادل  1/511حاصل شد که نشان مریدهرد بررازش مردل کلری قروی
است.

نتيجهگيری و پيشنهادها
الف .جمعبندي
برای تجزیهوتحلیل دادههای تحقی  ،تمامی پرسشنامههای توزیعشده بازگردانده شده و
به کمک نرمافزار

pls

 smartمورد تحلیل قرار گرفته شد .کیفیت مدلهای اندازهگیری شرامل

(منابع انسانی ،فناوری اطالعات ارتباطات ،دکتررین ،راهبررد اقتصرادی دفراعی ،حمایرت از
تولید و انتشار دانش ،فرهن
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دینی ،آرمان واهی ،فرهنر

ملری ،دیپلماسری دفراعی ،منرابع

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Goodness of Fit




قدرت بالفعل و بالقوه ،مدیریت اقتصاد دفاعی ،ژئوپلیتیک و سیاست تأمین تجهیزات جهراد
اقتصادی ،دامحوری ،وداتکرایی راهبرردی ،قردرت دفراعی و قردرت منطقرهای) مرورد
بررسی قرار گرفت و درنهایت برازش کلی مدل  GOFمورد بررسی قرار گرفت.
از  22گویره اسرتخرا شرده ،ضرری

عراملی نگره گویره کمترر از  1/3برود کره از نظررر

پرسششوندگان مورد قبول قرار نگرفت ولی  11مؤلفه و پنب بعد مورد تأیید قرار گرفت.
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شرا صهرای اقتصراد دفراعی دانرشبنیران
است .بهمنظور دستیابی به ابعاد الگو ،تحلیل محتوای کیفی اسناد قابرل دسرترس انجرام شرد کره
درنهایت منجر به شناسایی پنب بعد سا تاری ،رفتراری ،زمینرهای ،فراینردی و جهرتگیرری11 ،
مؤلفه و  22گویه شد .این ابعاد ،مؤلفهها و شرا صهرا ،مبنرای پرسشرنامه محقر سرا ته قررار
روایی محتوایی پرسشنامه ،توسط ده نفر از برگان تأیید شد .با توجه به محدود و البتره
ناشنا ته بودن ،این برگان به روش نمونه گیری هدفمند ،همگون ،ناهمگون و برهصرورت
گلوله برفی انتخاب شدند .تحلیل عاملی ابعاد و مؤلفهها برا گرردآوری دادههرا از  11نفرر و
استفاده از

نرمافزارهای  SPSSوSmart

 PLSانجام شد.

از منظر پاسخدهندگان ،در سطح اطمینان  ،%51تمامی ابعاد و مؤلفهها تأیید شد و نه مرورد از
شا صها مورد تأیید واقع نشد .ضمن آنکه برازش کلری مردل عردد  1/51بره دسرت آمرد کره
نشاندهنده قوی بودن مدل پژوهش حاضر میباشد .همچنین بعد زمینهای با ضری
 1/125بیشترین و بعد سا تاری با ضری

برار عراملی
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گرفت.

بار عاملی  1/211کمترین تأثیر را در الگو دارند.

صنایع دفاعی در ایران به عنوان یک صنعت پیشرو نقش زیادی در اقتصاد مقراومتی ایفرا
میکند .مهم ترین تأثیر صنعت دفاعی در جریان مقاومتی شدن اقتصراد ،نقرشآفرینری آن در
توسعه فناوریهای راهبردی کشور است .صنعت دفراعی را مریتروان در گرذار بره اقتصراد
مقاومتی یکی از نهادهرای اصرلی حکمرانری بررای توسرعه فنراوریهرای راهبرردی کشرور
محسوب کرد که با کارکردهای قابلیتساز و مدیریت کس وکارهرای راهبرردی مریتوانرد
کشور را از تله ناکامی در توسعه فناوریهای راهبردی ار سازد و منرابع راهبرردی را در
مسیر ل قدرت ملی بسیب کند.
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اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههای فشار یا در شرایط کنونی تحرریم و بره دنبرال
آن تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی بره فرصرت
که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریتهای عقالیری و مدبرانره ،پریششررط و
الزام چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تأکید بر روی مزیرتهرای
تولید دا ل و تالش برای وداتکایی است و صدالبته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی ،یک
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستان 1311

اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته .چنانکه مقاومرت بررای دفرع
موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف مریشرود .درواقرع هردف در
اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم کره
سد راه پیشرفت جامعه است ،غلبه کرد.
در تعیین اولویت ابعاد پنبگانه سا تاری ،رفتراری ،زمینرهای ،فراینردی و جهرتگیرری
مربوط به الگوی اقتصاد دفاعی دانش بنیان جمهوری اسالمی ایران؛ بُعرد فراینردی براالترین
رتبه را دارد .درنتیجه شایسته است این بُعد در سیاستگذاریهای اقتصاد دفاعی دانشبنیان
در کانون توجه قرار گیرد.
در اولویررتبنرردی مؤلفررههررا؛ مؤلفررههررای فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات ،حمایررت از
تولیدکنندگان دا لی ،منابع بالفعل و بالقوه ،سیاست تأمین تجهیزات و وداتکایی راهبردی
در پنب بعد سا تاری ،رفتاری ،زمینهای ،فرایندی و جهتگیری ،حائز باالترین رتبه گردیرد؛
بنابراین به نظر میرسد باید در سیاستگذاریهای اقتصاد دفاعی دانرشبنیران در محوریرت
توجه قرار گیرد.
ب .پيشنهادها
لزوم نقش فعالتر مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح ،وزیر دفاع ،فرماندهان ارشد ارترش
و سپاه در شورای عالی امنیت ملی در تعیین سیاستهای اقتصاد دفراعی برر مبنرای الگروی
اقتصاد مقاومتی؛
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بسیب مردمی بهعنوان رکن اصلی تجربیات نظام اسالمی در «مردمی نمرودن اقتصراد» در
جهت انعطاف پذیری و باال بردن آستانه تحمل ملی به تأسی از تجربه مانردگار دوران دفراع


مقدس؛ کماکان بهعنوان محور اصلی در طرحریزیهرای راهبرردی و سیاسرتگرذاریهرای
اقتصاد دفاعی مورد توجه قرار گیرد؛
تنظیم راهبرد دفاعی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی با عنایت به تحریمهای نظامی ایران
توسط کشورهای غربی و به موازات و هماهن

با برنامرههرای اقتصراد مقراومتی کشرور و

افزایش بودجه دفاعی کشور بهمنظور تقویت قدرت دفاعی کشور و ایجاد بازدارندگی؛
فرموله نمودن سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دفاعی دانرشبنیران برا تعیرین متغیرهرای
راهبردی و مدلسازی موضوعات مورد نظر در قال

مدل تصمیمگیری در جهت پیشبینری

اوضاع امنیتی آینده و به روز نگه داشتن بنیه دفاعی کشور و برقراری توازن قوا با توجره بره
پیشرفتهای سریع در فناوریهای نظامی و تسلیحاتی جهان برای پاسرخگویی مناسر
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تهدیدات آینده.

بره
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