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 ینجایزا با نقش مدرون یدفاع اقتصاد بر انیبناقتصاد دانش ریثأت 
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  چکیده
ه بر توان یبا تک یستيها بار حوزهيز در کنار سایکشور ن ی، توان دفاعیاقتصاد مقاومت یهااستیبر اساس س

 یرویان و نیبندانش یهاان و در راس آن شرکتیبناز اقتصاد دانش یریگن راستا بهرهيابد. در ايتوسعه  یداخل
زا با ندرو یان بر اقتصاد دفاعیبنباشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانشیت میار حائز اهمیخبره بس یانسان

ژوهش از ن پيقرار گرفت. ا یمورد بررس یان دفاعیبندانش یهادر شرکت یتوسعه منابع انسان یانجینقش م
 ینااست. بر مب یشيمایپ_یفیقات توصیها، از نوع تحقداده یو از نظر روش گردآور یکاربرد یهانوع پژوهش
 یها از نرم افزارهال دادهیه و تحليتجز ینفر مورد آزمون قرار گرفتند. برا 102 یتصادف یریگروش نمونه

Spss  وSmart Pls م یستقصورت مان هم بهیبنج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانشياستفاده شده است. نتا
 یابيج مدليزا دارد. نتادرون یبر اقتصاد دفاع یتأثیر مثبت و معنادار یتوسعه منابع انسان یگریانجیو هم با م

 یز برازش مناسبیپژوهش حاضر ن یمدل مفهومشده با یگردآور یهاز نشان داد که دادهین یمعادالت ساختار
 دارد.
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 مقدمه . 1
عنوان به را گريد یهاها و سازمانشرکت نیب وندیپ تیاهم و شده دهیچیپ یاندهيطور فزابه یدانش و فناور

 خدمات در ینوآور رشد با یمواز یاقتصاد توسعه. است داده شيافزا یدانش تخصص یریفراگ یبرا یراه
ش در يگرا فیتوص یبرا که است یبر دانش عبارتی(. اقتصاد مبتن2020 ،1)اولپاد و همکارانبود  خواهد

 یدسترس زونروزاف ازین و باال مهارت سطح و اطالعات دانش، به شتریب یوابستگ سمت به شرفتهیپ یاقتصادها
(. کشورهای 2018 ،2همکاران و وای)ساگاست  شده جاديا یدولت و یتجار یهابخش توسط یتخصص دانش به

شد اقتصادی بلندمدت و پايدار، اتکای ر تحقق در محوری راهبردهای از یاند که يکدهیرس جهیمختلف به اين نت
 محور است.دانش اقتصاد بر هیاقتصاد به دانش و تک

ها بدين یترين ويژگمهم که است شده مطرح یهايیويژگ یمقاومت اقتصاد برای رهبری معظم مقام اناتیبدر 
ترين الزامات مهم از یيک. بودن انیبندانش و یگرايبرون ،یزايمحوری، درونعدالت ،یانیشرح است: مردم بن

 استفاده دارد، وجود امروز که فرصت نیهم از میباشد. ما اگر بتوانیم نفت به یوابستگ کاهش یاقتصاد مقاومت
ترين حرکت مهم بزرگ م،یدرآمدزای ديگری جايگزين کن های اقتصادىتیفعال با را نفت میکن تالش و میکن

اين خأل را تا  تواندیم که است یکارهاي جمله از انیبنايم. امروز صنايع دانشداده انجام اقتصاد نهیرا در زم
 یرهبر اناتی)ب اين خأل را پر کند تواندیم که دارد وجود کشور در یهای گوناگونتیظرف. کند پر زيادی زانیم

 (. 1391تابستان  نظام، کارگزاران با داريد در
و رشد آن  و توسعه یانسان یرویتوجه به ن یاقتصاد دفاع يیزاان و درونیبندانش یهاند توسعه شرکتيدر فرآ

زمان برتر است تا سا یانسان یرویبر توسعه ن یتوسعه منابع انسان یهاتمام جنبه تمرکزباشد. یم یضرور یامر
توسعه  .به انجام برسانند شرکت و سازمانبه  یرسانخود را در خدمات یو کارکنان منفرد آن بتوانند اهداف کار

ه توسع یو توسعه شغلآموزش کارمندان  قيکار خود را از طر یرویکند تا نیها کمک مبه سازمان یمنابع انسان
ز ا یاریممکن است شامل بس یمنابع انسان توسعه. شودیم یو عملکرد سازمان یدهند که باعث بهبود اثربخش

، یيراهنما، کارمندان یگریمرب، عملکرد و توسعه تيريمد کارمندان باشد، مانند: یايها و مزاتیها، فعالفرصت
 یتوسعه منابع انسان یبرا یاديز یهاها فرصتسازمان. یسازمان توسعهو  یدرس کمک، ینیجانش یزيربرنامه

و به  باشدی رسمریغ اي یرسم تواندیم یدارند، چه در داخل و چه در خارج از محل کار. توسعه منابع انسان
ب کس یشتریتجربه، دانش و آموزش ب یانسان یروین یوقت آغاز شود. تواندیم ديمحض حضور کارمندان جد

 یتریآموزش تخصص تواندیکه پس از آن م استفاده شود ینقش رهبر کي یها براممکن است از آنکند، یم
رهو به ی، اثربخشیلطف تمرکز سازمان بر توسعه منابع انسانبه یانسان یروینمدت،  نيطول ا در داشته باشد.

موضوع حائز  .(2019 3همکاران)وارنر و خواهد شد  شرکت تیموفق شيو باعث افزا دهیها را بهبود بخشآن یور
ان یبندانش یهاباشد. شرکتیم یدفاع يیدر جهت خودکفا ین پژوهش کمک به برداشتن گاميت در ایاهم
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یدرون یان در راستایبناقتصاد دانش یهاتیاز ظرف یریگبهره یبرا یعنوان کانالتوانند بهیم یع دفاعيصنا
 یهاتیظرف یاز تمام یریگها و بهرهن شرکتيکار خبره در ا یروینن توسعه يباشد. بنابرا یاقتصاد دفاع یساز

کند. بر اساس روند  یصنعت دفاع یسازیبه روند درون یانير کمک شاین مسيتواند در ایان میبناقتصاد دانش
 یهاالحس از یاریبس کردن یاتیعملان در صنعت دفاع، یبندانش یهاوزارت دفاع با شرکت یرو به رشد همکار

 هاآن متخصصان و هاشرکت نيا و خورده دیکل انیبندانش یهاشرکت در یدر عرصه موشک ژهيوبه شرفتهیپ
 صنايع باشند.یم دشمن یاقتصاد جنگ با اریع تمام مقابله نشانه و یاسالم رانيا یدفاع توسعه توانمند یبازو

 توسعه رد ناکامی تله از را کشور توانندمی راهبردی وکارهای کسب مديريت و ساز قابلیت با کارکردهای دفاعی
 با ريقط بدين و کنند بسیج ملی قدرت تقويت مسیر در را راهبردی منابع و سازند خارج راهبردی هایفناوری
ق یتحق ین با درنظر گرفتن نوآوریبا توجه به موارد گفته شده و همچن .نمايند مقابله دشمن اقتصادی جنگ

(، یاندر کنار توسعه منابع انس یاقتصاد دفاع یسازان و درونیبناقتصاد دانش یرهایهمزمان متغ یحاضر )بررس
توسعه منابع  یجانیزا با نقش  مدرون یان بر اقتصاد دفاعیبنتأثیر اقتصاد دانش یق بررسین تحقيا یهدف اصل

تأثیر اقتصاد  یفرع یها، هدفیباشد در کنار هدف اصلیم یع دفاعيان صنایبندانش یهادر شرکت یانسان
ان بر توسعه یبن، تأثیر اقتصاد دانشیع دفاعيان صنایبندانش یهازا در شرکتدرون یان بر اقتصاد دفاعیبندانش

زا در درون یبر اقتصاد دفاع ی، تأثیر توسعه منابع انسانیع دفاعيان صنایبندانش یهادر شرکت یمنابع انسان
ت یاده از ظرفو استف یتوسعه منابع انسان یبرا يیشده و  راهکارها یبررس یع دفاعيان صنایبندانش یهاشرکت
 شود.یارائه م یاقتصاد دفاع یسازیدر جهت کمک به درون یان دفاعیبندانش یهاشرکت

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . مبانی نظری پژوهش 2-1

 بنیان دانش اقتصاد. 2-1-1
 یاقتصادهاي بعنوان و شد ابداع اقتصادی و همکاری توسعه سازمان توسط بار اولین 1بنیان دانش اقتصاد واژه
 از رخاستهب بنیان دانش اقتصاد. شد تعريف دارند قرار اطالعات و دانش از استفاده و توزيع تولید، اساس بر که

 باشد،یم نوآوری و دانش بر مبتنی که بزرگی انقالب و تحول نتیجه در که باشدمی اقتصادی نوظهور ساختار
 رشد موتور و رفاه تولید، اصلی عامل عنوان به بنیان، دانش اقتصاد(.  1384 فروش، نیل)است  گرفته شکل

 نظام ان،یبندانش اقتصاد(. 2000 ،2بورکه)است  شده شناخته توسعه سوی به و محور دانش جوامع در اقتصادی
 نيا يیاکار. رودیم شماربه ثروت جاديا یاصل منشأ دانش کاربرد و خدمات ارائه د،یتول آن در که است یاقتصاد

 ارتباط از هک است دانش یریکارگبه و دیتول بر مؤثر عوامل شناخت و سازوکارها فيتعر مستلزم یاقتصاد نظام
 تواندیم انیبندانش اقتصاد. شودیم فراهم زین هابخش ريسا عملکرد شيافزا نهیزم گر،يدکي با عوامل نيا

 شتغالا و ثروت جاديا رشد، یهامحرکه نيترمهم دانش از استفاده و عيتوز د،یتول آن در که یاقتصاد عنوانبه
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 شيافزا یدانش اقتصاد العادهفوق یهاجنبه از. (2016 همکاران، و 1بالکرزاک) شود فيتعر هستند عيصنا تمام در
 از شیب آنچه انیم نيا در. شودیم اطالق هيسرما و کار واحد قبال در دیتول زانیم به یوربهره. است یوربهره

 هيسرما به شتریب یوابستگ ارزش، یاصل عنصر. است یانسان یروین یوربهره رد،یگیم قرار توجه مورد شیپ
 کيتحر یبرا موظفند هاسازمان. است یابتکار یهاوهیش و اطالعات ها،دهيا منبع یبرا یمعنو تیمالک و یانسان

 (. 2018 وا،یساگ) کنند یگذارهيسرما خود دیتول در را دانش تجارت، توسعه روند قیتعم و
 محصول اي مولد يیدارا کي عنوانبه تواندیم که پردازدیم یانسان هيسرما آموزش یچگونگ به یدانش اقتصاد

به اقتصاد مولفه نيا. کند خدمت اقتصاد و مشاغل افراد، یبرا یسودآور یبرا صادرات و فروش یبرا یتجار
 محصوالت ،یدانش اقتصاد در. است یمتک اریبس یفکر یهايیتوانا به ،یکيزیف یهاکمک اي یعیطب منابع یجا
 کل در را ینوآور و برندیم شیپ را یعلم و یفن یهانهیزم هستند یفکر تخصص بریمبتن که یخدمات و

 وری،پر نخبه نوين، های فناوری بکارگیری های شاخص دارای بنیان دانش اقتصاد.  کنندیم قيتشو اقتصاد
 سازی مدل ،مردمی فعاالن حضور موانع رفع تجديدپذير، منابع تولید خالقیت، و کارآفرينی پايه بر داشتن قرار

 کاال ادراتص جانبه همه حمايت انسانی، های سرمايه به توجه اقتصادمقاومتی، بر منطبق زندگی سبک الگوی
همکاران،  و متوسلی) باشد می ها رسانه مؤثر نقش به توجه انرژی، های زيرساخت سازی بهینه خدمات، و

1395.)  

 زا درون دفاعی اقتصاد. 2-1-2
 خاتمه جنگ، از اجتناب امنیت، سالح، صلح، خلع نظیر آن به مربوط امور و دفاع مسائل بررسی به دفاعی اقتصاد
...  و اقتصادی ثبات رشد درآمد، توزيع منابع، تخصیص جنگ، مديريت جنگ، ايجاد جنگ، عوامل به دادن
 هایفعالیت کردن محدود در منابع کمبود تأثیر بررسی شامل دفاعی اقتصاد دفاع، مفهوم به توجه با. پردازدمی

 نظامی در هاملت اينکه به توجه با عالوهبه .هاستفعالیت قبیل اين توسعه حالدرعین و کشورها تدافعی
 دفاعی اقتصاد است، غیردولتی عامالن از شماریبی تعداد و هادولت ديگر شامل که کنندمی فعالیت المللیبین
 هاآن از جزئی خود که المللیبین و ایمنطقه امنیت تأمین جستجوی در که مختلف کشورهای تعامل به بايد

 گسترده سطح بر دفاعی هایفعالیت تأثیر دفاعی اقتصاد گفت توانمی خالصه طوربه .بخشد وحدت هستند
 دفاعی اقتصاد (.34: 200۷ ،2هارتلی) کندمی تعیین را دفاع امر بر اقتصادی نظام اين اثر و المللیبین اقتصاد
 به فاعید هایسازمان التزام و از طرفی نیاز. نشود غافلگیر و نموده غافلگیر را دشمنان و رقبا تواندمی 3زا درون

 به سبتن دانشی برتری اهمیت امروزه. است بیشتر تجاری هایبنگاهاز  دانش مديريت و وکارکسب هوشمندی
 کشورهای زا بسیاری ارتش. نیست پوشیده کسی بر آينده احتمالی هایجنگ در برتری جهت بیگانه هایارتش
 يکم و یستب قرن آغاز با و نموده تأکید تصمیمات، حاکمیت به دستیابی به نیاز عنوانتحت امر اين بر دنیاء
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 مشکل نظامی سازمان برای فناوری موج بر سوارشدن طرفی از. اندداه قرار خود توجهات کانون در را دانش
 شاخص دارای زا درون دفاعی اقتصاد(. 48:1389حقیری، ) هست آن برای مناسبی سازوکارهای نیازمند و بوده
 ر،کشو در موجود تجهیزات و امکانات از بهینه استفاده دولت، ازسوی نیاز مورد راهبردی نیازهای تأمین های

 اخلی،د امنیت حفظ مطلوب، حکمرانی ای، حاشیه مسائل به توجه از پرهیز مختلف، کشورهای با دولت تعامل
 اقتصادی، ادفس با مبارزه ملی، تولید از حمايت اقتصاد، کردن مردمی دولت، درآمد عادالنه توزيع و منابع تخصیص

 . (1389باشد )حقیری، می ارزی منابع مديريت فرهنگ، کلی جايگاه و اهمیت به توجه

 انسانی منابع توسعه. 2-1-3
. وندش می شناخته آن انسانی منبع عنوان به ها سازمان کارکنان آن در که است فرايندی 1انسانی منابع توسعه

 ازمانس کارمندان به موضوع اين. است سازمان سرمايه ترين ارزش با انسانی منابع که وجود دارد اعتقاد اين
 عهتوس خود انتظار مورد آينده نقش و فعلی مشاغل با رابطه در را خود عمومی های توانايی تا کند می کمک
 به امر اين .دارد تأکید سازمان و کارمندان نفع به افراد های توانايی از بهینه استفاده و توسعه بر امر اين. دهند
 طمینانا و اعتماد کمک، اساس بر رابطه ايجاد بر امر اين. کند می کمک بهتر فردی بین روابط و توسعه ايجاد
 هاشايستگی ات کند می تالش و شود می کارمندان بین در تیمی روحیه افزايش باعث موضوع اين. کند می تأکید

 نابعم توسعه. کند می تأکید سازمان در توسعه برای سالم جو ايجاد بر امر اين. دهد توسعه سازمان سطح در را
 و مرتبط هم با ها سیستم زير اين همه(. 2020 اولپاد،)دارد  سیستم زير چندين که است سیستم يک انسانی

 سازمانی فرهنگ توسعه آن هدف کند که می تأکید ها سیستم زير همه بین همکاری بر امر اين. اند شده بافته
 ها يستگیشا تا کند می تالش باشد و داشته وجود خوب تعلق احساس و کیفیت انگیزه، روابط، آن در که است

 اين همچنین .دهد توسعه سازمانی هدف به رسیدن برای سازمانی و گروهی فردی، بین فردی، سطح در را
 فرايند يک و دکن شناسايی يا بررسی وجه بهترين به را آنها تأمین و کارکنان نیازهای تا کند می تالش فرآيند

 و 2ارآديک)رسد  نمی پايان به هرگز که است العمر مادام روند يک در واقع توسعه. است منظم و مداوم يادگیری
 (.2010 همکاران،

 ،یرآمدس توسعه مدل ،یانسان منابع توسعه نديفرا یابيارز خود مدل از متشکل یانسان منابع توسعه یهامدل

 توسعه  I-A مدل و یانسان منابع توسعه يیعقال مدل ،یستگيشا مدل ک،ياستراتژ یانسان منابع توسعه مدل
 کارمندان یايمزا و هاتیفعال ها،فرصت از یاریبس شامل است ممکن یانسان منابع توسعه. باشدیم یانسان منابع
 و یرسد کمک ،ینیجانش یزيربرنامه ،يیراهنما کارمندان، یگریمرب توسعه، و عملکرد تيريمد: مانند باشد،

 های یاستس انسانی، برخورد زيردستان، مهارت توسعه های شاخص دارای انسانی منابع توسعه. یسازمان توسعه
 کارکنان توسط جديد کارکنان آموزش توسعه، برای مساعد روانی جو مساعد، محیط ايجاد توسعه، کننده تسهیل
 مسائل، انبی از کارکنان ترس عدم جديد، هایروش کاربرد تشويق شايستگی، براساس کارکنان ارتقا قديمی،

                                                           
1 human resource development 
2 Adhikari 
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 و 1ایش) باشد می ارتباطی های تکنیک آموزش شغلی، اطالعات از کارکنان نمودن مطلع کارکنان، تشويق
  (.2004همکاران، 

  . پیشینه پژوهش2-2

 تتحقیقا که کردند بیان «جهان جنوب و بنیان دانش اقتصاد» عنوان با خود پژوهش در( 2022) 2بال و چورو
 پیشرفته و دانش رتبه باالترين با کشورهای در و داشته تمرکز نوآوری و دانش بر بنیان دانش اقتصاد مورد در
 بنیانانشد اقتصاد در. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر جهان جنوب در باال با رشد کشورهايی و جهان شمال در

 . است داخلی عوامل بر تمرکز به تمايل و نوآوری ارتقا به تمايل
 بنیان دانش اقتصاد در شهری های زيرساخت توسعه» عنوان با خود پژوهش در( 2020) 3همکاران و سیچوا
 نیانب دانش اقتصاد آن در که است «جديد اقتصاد» ظهور شدن، جهانی فرآيند چالش که کردند بیان «جهانی

 در دخالت و فناوری و علمی انقالب تأثیر تحت بنیان دانش اقتصاد عامل. است برخوردار بااليی اهمیت از
 عهتوس تغییر حال در تکنولوژيک های پارادايم رابطه تحلیل به مقاله اين. است رشد حال در شدن جهانی

 شدن ديجیتالی و شدن جهانی توسعه با. پردازد می شهری های زيرساخت پايدار توسعه با اقتصادی-اجتماعی
 .است بنیان دانش سرمايه از استفاده بر مبتنی کشور های زيرساخت پايدار توسعه جامعه،

 اقتصادی رشد بر بنیان دانش اقتصاد شاخص اثرات بررسی به پژوهشی در( 1400)همکاران  و محمودی
 در انـشد مؤلفـه بر تأکید دلیل به بنیان دانش اقتصاد که اند کرده بیان و اند پرداخته اسالمی کشورهای

 مدل يک راحیط و تئوريک تبیین با تا اند کرده تالش و است يافته مضاعف اهمیتی اقتـصادی امـور و مـسائل
 اسالمی شورهایک اقتصادی رشد بر بنیان دانش اقتصاد تأثیر بررسی به اقتصادسنجی هایروش از استفاده با و
 که دش داده نشان واريانس تجزيه و هاشوک تحلیل از استفاده با. بپردازند( مارتین ساالی بارو مدل آزمون)

 . است تأثیرگذار اسالمی کشورهای اقتصاد رشد بر بنیان دانش اقتصاد شاخص
 در مورد دگاهيد کي: یمل یدر دفاع و تحول علم و فناور یگذارهيسرما»در مقاله خود با عنوان  (2018) 4مالک
در ی علم مل یوربهره مثبت با یدفاع یهانهيکه اوالً هز دندیرس جهیبه اين نت« باال یآوراز فن یبرداربهره

ثبت  یهایطور مثبت از فناوربه یدفاع یهانهيندارد. دوم هز یارتباط یاما با اختراعات مل ؛مقاالت مرتبط است
 .کنندیاختراع استفاده م

 یان جمهوریبندانش یاقتصاد دفاع یراهبرد یارائه الگو»با عنوان  ی( در پژوهش139۷و همکاران ) یچهاردول
 يیهاظامن جاديا ت دانش ويريجهت استقرار مد در یفعاالنه منابع انسان مشارکتان داشتند یب« رانيا یاسالم

 یدفاع یدر قالب گفتمان راهبرد ینوآور یعنوان نقطه ثقل نظام ملبه یو معنو یفکر تیمالک چون نظامهم
 . گردد جيتروست يبایم یراهبرد یزيربرنامه کيدر قالب 

                                                           
1 Shai 
2 Chorev & Ball 
3 Sycheva 
4 Malik 
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 اب دانش تيريمد جامع نظام یاثربخش رابطه یواکاو»با عنوان   ی( در پژوهش139۷خ االسالم و همکاران )یش

(« یدفاع انیبندانش شرکت: یمورد ی)مطالعهPLS روش  کمک زا( به)درون یمقاومت اقتصاد یهامؤلفه
 توان ازیم را یاقتصاد رشد و مؤلفه یدر خودکفاي جهش و گانهیب یکشورها به یان داشتند قطع وابستگیب

 مذکور رکتش که باشد معنا بدان اين و شايد گرفت نظر در یمقاومت اقتصاد تحقق در تأثیرگذار عوامل ترينمهم
 داد. شکل گانهیب یکشورها به یوابستگ قطع با هدف را خود یهاتیفعال شتریب

تند داشاظهار  «انیبندانش یمقاومت اقتصاد یراهبردها نيتدو»با عنوان  یقی( در تحق139۷رهبر و همکاران )
 یداخل یهاتیقابل و هاتیظرف دهندهنشان که باشدیم یرقابت تیدر موقع انیبندانش اقتصاد یفعل تیوضع

 یگذارهيکاهش سرما ،یاقتصاد یهاميتحر هرچند اساس، نیبرهم .باشدیم شتریب یرونیدها بيتهد مناسب؛ اما
 یهاهي)سرما یمهم داخل یهابه قوت توجه با لکن است، مشهود یارتباط و یاطالعات یهارساختيز فقدان و

 در ورکش یت راهبردیموقع ان(یبندانش یهاو شرکت هادانشگاه میعظ تیظرف و یباالدست اسناد ،یانسان
 باشد.یم یرقابت تیوضع

 هیو ترک انهیخاورم یکشورها از پانل کيدر  یرا بر رشد اقتصاد یاثر مخارج دفاع( 2005) همکارانو  1ميريلدي
به  1999-1989 یهاسال یبرا ايپانل پو یهاداده نیبا استفاده از روش تخم شانيقرار دادند. ا یمورد بررس

 .ها داردآن یبر رشد اقتصاد یکشورها تأثیر مثبت و معنادار نيا در یدفاع جکه مخار دندیرس جهیاين نت
 حاضر پژوهش حوزه در چندانی هایپژوهش که کرد مشخص پژوهش تجربی و نظری پیشینه اجمالی مرور
 و یاصل متغیرهای خصوص در مطالعاتی اگرچه نیز بررسی مورد هایپژوهش در وجود اين با. است نشده انجام

 ژوهشپ متغیرهای گانهسه روابط خصوص در جامعی پژوهش ولی گرفته صورت هاآن بین روابط سطحی بررسی
 کل کي صورت به پژوهش ترکیبی مدل اوالً  تا است گرديده تالش حاضر پژوهش در لذا است؛ نگرفته صورت
 محیطی، اناطمین عدم به توجه با هاآن بین روابط و متغیرها اين کیفیت ثانیاً و گیرد قرار بررسی مورد منسجم
 ضرورت و موجود پژوهشی خأل به باتوجه. گیرد قرار بررسی مورد داخلی و بومی مورد يک در و اخیر تحوالت

 یانجیم  نقش با زاندرو یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد تأثیر بررسی به گرفتند تصمیم پژوهشگران آن، رفع
 بپردازند. یدفاع عيصنا انیبندانش یهاشرکت در یانسان منابع توسعه

 شناسی پژوهش. روش3
 . مدل مفهومی3-1

ر یعنوان متغان بهیبناقتصاد دانشر یم شد. متغی( ترس1پژوهش حاضر در قالب شکل شماره ) یمدل مفهوم
کار به یانجیر میعنوان متغبه یر توسعه منابع انسانیر وابسته و متغیعنوان متغزا بهدرون یمستقل، اقتصاد دفاع

 اند.گرفته شده
  

                                                           
1 Yildirim 
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 پژوهش ی( مدل مفهوم1شماره )شکل 
 منبع: نگارندگان پژوهش

 . روش تحقیق3-2
اقتصاد  و وضع موجود یکنون طيشرا یبررس به است چرا که یفیتوص نوع از روش برحسب قیتحق نيا

ان بر یبناثر اقتصاد دانش یپردازد و درصدد بررسیم یزا و توسعه منابع انساندرون یان، اقتصاد دفاعیبندانش
 یرو یارگونه امکان دستکچیدر واقع محقق ه ،است یتوسعه منابع انسان یانجیزا با نقش مدرون یاقتصاد دفاع

ستم یس یا طراحيمدل و  یا طراحيشنهاد یپ یق برایتحق یتواند از دستاوردهایم یر مستقل ندارد ولیمتغ
باشد، یم یروابط تجرب یسازنیآن معن که هدف يق با توجه به این تحقيا و از لحاظ هدف، د.ياستفاده نما

ـ  یفیتوص قاتیتحق دسته ها، درداده یگردآور یچگونگ تیماه نظراز است. همچنین اين تحقیق  یکاربرد
 .داردقرار  یشيمایپ

 . متغیرها و شاخص های تحقیق3-3
است.  یبع انسانز مناین یانجیر میزا و متغدرون یاقتصاد دفاعوابسته ر یمتغان، یبنمستقل اقتصاد دانش ریمتغ

 ( آمده است.1همچنین شاخص های هر يک از متغیرها در جدول شماره )
 
 
 
 
 
 
 
 

اقتصاد دفاعی 

 زادرون

اقتصاد 

 انیبندانش

H2 H3 

H1 

توسعه منابع 

 انسانی
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 مرتبط  های شاخص و متغیرها (1شماره ) جدول

 سؤاالت تعداد منبع ها شاخص تغیرهام

 انیبن دانش اقتصاد

 نوين های فناوری بکارگیری
 پروری نخبه

 بودن وخالقیت کارآفرينی برپايه
 تجديدپذير منابع تولید

 مردمی فعاالن حضور موانع رفع
 تیاقتصادمقاوم بر منطبق زندگی سبک الگوی سازی مدل

 انسانی های سرمايه به توجه
 خدمات و کاال از صادرات جانبه همه حمايت

 انرژی های زيرساخت سازی بهینه
 ها رسانه مؤثر نقش به توجه

 و متوسلی
همکاران، 

1395 

 سوال 10

 ادرونز دفاعی اقتصاد
 

 دولت ازسوی نیاز مورد راهبردی نیازهای تأمین
 کشور در موجود تجهیزات و امکانات از بهینه استفاده

 مختلف کشورهای با دولت تعامل
 ای حاشیه مسائل به توجه از پرهیز

 مطلوب حکمرانی
 داخلی امنیت حفظ

 دولت درآمد عادالنه توزيع و منابع تخصیص
 اقتصاد کردن مردمی

 ملی تولید از حمايت 
 اقتصادی فساد با مبارزه

 فرهنگ کلی جايگاه و اهمیت به توجه 
 ارزی منابع مديريت

 سوال 12 1389حقیری، 

 یانسان منابع توسعه

 زيردستان مهارت توسعه
 انسانی برخورد 

 توسعه کننده تسهیل های سیاست
 مساعد محیط ايجاد

 توسعه برای مساعد روانی جو 
 قديمی کارکنان توسط جديد کارکنان آموزش

 شايستگی براساس کارکنان ارتقا
 جديد روشهای کاربرد تشويق 

 مسائل بیان از کارکنان ترس عدم
 کارکنان تشويق

 شغلی اطالعات از کارکنان نمودن مطلع
 ارتباطی های تکنیک آموزش

 و شای
همکاران، 

2004 
 سوال 12

 منبع: نگارندگان پژوهش   
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 نمونه گیری پژوهش. جامعه آماری و روش 3-4
اطالعات موردنظر در  یآورپخش پرسشنامه و جمع یساده برا یتصادف یریگن پژوهش از روش نمونهيدر ا

ر باشند. بیم یدفاع عيصنافعال در  انیبندانش یهاشرکت، یاقدام شده است. جامعه آمار یان جامعه آماریم
 یاریبس کردن یاتیعملان در صنعت دفاع یبندانش یهاوزارت دفاع با شرکت یرشد همکار اساس روند رو به

 و هاشرکت نيا و خورده دیکل انیبندانش یهاشرکت در یموشک در عرصه ژهيوبه شرفتهیپ یهاسالح از
دشمن  یار با جنگ اقتصادیو نشانه مقابله تمام ع یاسالم رانيا یدفاع توسعه توانمند یها بازوآن متخصصان

 باشند.یم
ن با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه را محاسبه نموده و با توجه یو همچن یآمار یهااز روش با استفاده

باشد و با استفاده از نمونه یم یدفاع عيصنافعال در  انیبندانش یهاشرکتپژوهش  ینکه جامعه آماريبه ا
ق فرمول ينفر از طر 148به تعداد  یا، نمونهیدفاع عيصنافعال در  انیبندانش یهاشرکتساده از  یتصادف

 دست آمده است.کوکران به

n= 
𝑝(1−𝑝)𝑧2∝

2

𝑒2
 

 (1رابطه شماره )

ر نرمال واحد، متناظر با سطح یمقدار متغ Z  ؛5/0ر، یبرآورد نسبت صفت متغ p؛ حجم نمونه nکه در آن 
 باشند. یم 05/0مقدار اشتباه مجاز،   eو 96/1درصد، برابر است با  95نان یاطم

 یباشد که براینفر م 148پژوهش  یجامعه آمار یاز برایجه برطبق فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیدر نت
 ح و قابل استفادهیصورت صحپرسشنامه به 102ن تعداد، يع و از ايان کارکنان توزیپرسشنامه در م 160نان یاطم 
 د.يگرد یآورجمع 

 . ابزار گردآوری داده ها3-5
، پرسشنامه محقق هيگو 10با  (1395و همکاران،  ی)متوسل انیبناقتصاد دانشق حاضر از پرسشنامه یتحقدر 

ه يگو 12( با 2004و همکاران ) یشا یه و پرسشنامه توسعه منابع انسانيگو 12زا با درون یساخته اقتصاد دفاع
 . شودیانجام م آزمون شیپرسشنامه پ 20 شامل هیاول نمونه کيدر ابتدا  جهتنياستفاده شده است. بد

 پرسشنامه روایی و . پایایی3-6
 یآلفا روش با يیايپا زانیم SPSS افزارنرم کمک به و هاپرسشنامه از شده یآورجمع یهاداده از استفاده با

 کل و پژوهش یرهایمتغ از کي هر یبرا آمده دستبه  کرونباخ یآلفا بيضر که است شده نییتع کرونباخ
 ريمقاد. دش گرفته درنظر قیتحق پرسشنامه عنوانبه پرسشنامه نيا نيبنابرا باشدیم ۷/0 از شتریب پرسشنامه

 . است شده آورده( 2) جدول شماره در کرونباخ یآلفا
  



 39                                                                         1400، زمستان  بیستم و دومفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

 کرونباخ  یآلفا آزمون جينتا( 2)جدول شماره 
 کرونباخ یآلفا ریمتغ

 8۷9/0 انیبندانش اقتصاد

 ۷61/0 زادرون یدفاع اقتصاد

 8۷5/0 یانسان منابع توسعه

 93۷/0 پرسشنامه کل یآلفا

 منبع: يافته های پژوهش               

 نانیاطم حصول زین آن هدف و است یریگاندازه یالگوها برازش سنجش گريد اریمع واگرا، يیروا ت،ينها در
 نلفور روش در. داراست را خود رمجموعهيز یهاشاخص با رابطه نيتریقو ،یانعکاس سازه کي که است نيا از
 در هساز کي. هاستسازه ريسا با سازه آن رابطه با سهيمقا در شيهاشاخص با سازه کي رابطه زانیم 1الکر و

 بودنیرفتنيپذ و هایهمبستگ زانیم ريز نمودار. گريد یهاسازه با تا دارد خود یهاشاخص با یشتریب تعامل الگو
 .(1981 الکر، و فورنل ) دهدیم نشان را شاخص نيا

 الرکر  و فورنل روش به واگرا يیروا سنجش سيماتر( 3) شمارهجدول 
 انیبندانش اقتصاد زادرون یدفاع اقتصاد یانسان منابع توسعه 

   659/0 یانسان منابع توسعه

  629/0 889/0 زادرون یدفاع اقتصاد

 684/0 806/0 ۷25/0 انیبندانش اقتصاد

 منبع: يافته های پژوهش

 نیب يیجز یهمبستگ بودن کوچک که باشدیم یریگنمونه تيکفا انگریب که است یشاخص KMOشاخص
 زانیم است، شده ( آورده4شماره ) جدول در که گونههمان دهدیم قرار یبررس مورد را قیتحق یرهایمتغ

 بارتلت، آزمون( Sig) یمعنادار زانیمو در وضعیت قابل قبولی قراردارد و  است 6/0از شتریب KMO شاخص
 باشد.یم مناسبی یعامل مدل ساختار، يیشناسا یبرا یعامل لیتحل کندیم نیکه مع است درصد 5 از ترکوچک

 ن کفايت عوامل پرسشنامه ییتع یبرا KMO( آزمون بارتلت و 4جدول شماره )
 KMO sig ریمتغ

 000/0 868/0 انیبناقتصاد دانش

 000/0 813/0 زادرون یاقتصاد دفاع

 000/0 848/0 یتوسعه منابع انسان

 منبع: يافته های پژوهش    
  

                                                           
1 Fornell-Larcker 
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 پژوهش  هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 یرهایشتر با متغیب يیکه مورد پژوهش قرار گرفته است و جهت آشنا یات جامعهیدر جهت درک بهتر ماه

ف شوند. یها توصن دادهياست ا یپرداخته شود، ضرور یآمار یهادادهل یه و تحليکه به تجزنيق، قبل از ایتحق
ن یط بن روابییتب یبرا یاهيها و پاحاکم بر آن یص الگویدر جهت تشخ یها، گامداده یف آمارین توصیهمچن

 رود.یکار ماست که در پژوهش به يیرهایمتغ

 هاشناختی دادهف جمعیتی. توص4-1

 الف( سن
 سن پاسخ دهندگان  به مربوط فراوانی توزيع( 5ل شماره )جدو

 منبع: يافته های پژوهش       

 30 درصد 8/5۷سال،  30دهندگان کمتر ازدرصد پاسخ 5/24دهد، ی( نشان م5) که جدول شماره یطورهمان
  سن دارند. سال 50تا 40درصد  6/1۷، سال 40تا 

 التیب( تحص
 دهندگانالت پاسخیتحص به مربوط فراوانی توزيع (6شماره ) جدول

 یدرصد فراوان یفراوان التیتحص

 8/8 9 یکاردان

 8/58 60 یکارشناس

 3/32 33 و باالترارشد  یکارشناس

 100 102 جمع

 منبع: يافته های پژوهش       

درصد   8/58 یالت کاردانیدهندگان تحصدرصد پاسخ 8/8شود ( مشاهده می6که در جدول شماره )طوریهمان
 دارند.و باالتر  ارشد یدرصد کارشناس 3/32و  یکارشناس

  

 یفراواندرصد  یفراوان سن

 5/24 25 سال 30کمتر از 

 8/5۷ 59 سال 30-40

 6/1۷ 18 سال 40-50

 100 102 جمع
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 تیج( جنس
 ت پاسخ دهندگانیجنس به مربوط فراوانی توزيع( ۷شماره ) جدول 

 
 
 

 منبع: يافته های پژوهش              

درصد را زنان  9/3دهندگان را مردان و درصد پاسخ 1/96شود ( مشاهده می۷طوری که در جدول شماره )همان
 ل دادند.یتشک

 . توصیف استنباطی داده ها4-2

 . توزیع داده ها4-2-1
 رمالن اساس بر و گردد حاصل نانیاطم هاداده بودن نرمال تیوضع از تا است یضرور اتیفرض آزمون از شیپ

 آزمون، یاجرا از آمده دستبه یداریمعن سطح اگر آزمون نيا در. رندیگ انجام هاآزمون ها،داده نبودن اي بودن

 .شد خواهد ديیتاً   0H فرض صورتنيا ریغ در و 1H فرض باشد α=05/0 یعني خطا مقدار از تربزرگ

0H 1اند( وها نرمال است )از جامعه نرمال آمدهداده يعنیH اند(                         امدهیست )از جامعه نرمال نیها نرمال نداده یعني 
 قیتحق یرهایمتغ یرنوف برایاسم -آزمون کولموگروف (8)شماره جدول 

 (ی)سطح معنادار  Sig ریمتغ

 09۷/0 انیبناقتصاد دانش

 0۷1/0 زادرون یاقتصاد دفاع

 115/0 یتوسعه منابع انسان

 منبع: يافته های پژوهش

شود ید ميیتا 1Hاست پس فرض  05/0تر از ق بزرگیتحق یرهایمتغ یبرا یکه سطح معنادارنيبا توجه به ا
  ق نرمال است.یتحق یرهایمتغ یشده برا یگردآور یهاب دادهین ترتيو پس بد

ه کرد د اشارينجا بايدهد. در ایرها را نشان مین متغیرسون بیپ یهمبستگب يس ضراي( ماتر9) شمارهجدول 
 چهچنان رد،یگیم قرار یبررس مورد ریمتغ دو نیب رابطه هاآن در که يیهاآزمون نیچن از یریگجهیمعموال در نت

 چهچنان و شودیم یابيارز فیضع ریمتغ دو نیب رابطه د،يآ دستبه 25/0 از کمتر ریمتغ دو نیب یهمبستگ بيضر
 6/0 از شیب رابطه نيا کهیصورت در و متوسط رابطه نيا ردیگ قرار 25/0 – 6/0 یدامنه در بيضر نيا مقدار
 . دارد وجود ریمتغ دو نیب یقو رابطه که است معنا نيا به باشد

  

 یدرصد فراوان یفراوان تیجنس

 1/96 98 مرد

 9/3 4 زن

 100 102 جمع
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 قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سيماتر( 9) شمارهجدول 
 3 2 1 پژوهش یرهایمتغ

   00/1 انیبندانش اقتصاد

  00/1 ۷2۷/0** زادرون یدفاع اقتصاد

 00/1 6۷1/0** ۷12/0** یانسان منابع توسعه

p<0.05      *p<0.01** 

 منبع: يافته های پژوهش            

 رابطه که است معنا نيا به  است 6/0 از شیب متغیرها بین رابطه اينکه به باتوجه (9شماره ) جدول استناد به
 .دارند باهم یمعنادار رابطه درصد 99 رهایمتغ یتمام که گرفت جهینت توانیم و دارد وجود هاریمتغ نیب یقو

 1دهش مشاهده یرهایمتغ نیب روابط درباره يیهاهیفرض آزمون یبرا جامع یآمار کرديرو یساختار معادالت مدل

 3SEM خالصه گونهبه اي یساختار معادله یابيمدل روزها، نيا در غالب اصطالح اما است 2مکنون یرهایمتغ و
 نهفته یرهایمتغ) یرونیب و یدرون نهفته یرهایمتغ نیب روابط مدل، یساختار بخش یبررس در. است شده دهینام

 یکيئورت روابط ايآ که است موضوع نيا صیتشخ هدف، نجايا در. رندیگیم قرار توجه مورد( وابسته و مستقل
 اي دهيگرد ديیتأ هاداده لهیوسبه است، بوده محقق مدنظر یمفهوم چهارچوب نيتدو مرحله در رهایمتغ نیب که

 مجذور. باشد 96/1 از شتریب ديبا t مطلق قدر مقدار. ردیگیم قرار مدنظر مسئله سه موضوع، نيا با رابطه در. نه

 یرهایغمت لهیوس به که یدرون نهفته ریمتغ هر انسيوار مقدار ،یساختار معادالت یبرا( 𝑅2) چندگانه یهمبستگ

 یباال نییتب قدرت باشد تربزرگ R2 مقدار چه هر. دهدیم نشان را شودیم نییتب( یرونیب) مستقل نهفته
 ریمس ینمودارها و یديیتأ یعامل لیتحل قسمت نيا در(. 140: 1388 ،یکالنتر) کندیم انیب را انسيوار

 از هیفرض نيا یبررس منظوربه. شودیم آورده قیتحق یمفهوم مدل( بيضرا یمعنادار و استاندارد یهاوزن)
 اقتصاد ریمتغ تأثیر که باشدیم شکل نيا به مدل نيا ساختار که شده است، استفاده( 1986) یکن و برن مدل

 یدفاع اقتصاد بر یانسان منابع توسعه تأثیر ،یانسان منابع توسعه و زادرون یدفاع اقتصاد یرهایمتغ بر انیبندانش
 مورد را ینسانا منابع توسعه یگریانجیم با زادرون یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد تأثیر تينها در و زادرون
 .شد خواهد داده قرار یبررس

                                                           
1. Observed Variables 

2. Latent Variables 

3. Structural Equation Modeling 
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 ر(یب مسيق )ضرایتحق یمدل مفهوم یمعادالت ساختار یساز( مدل1)شماره شکل 

 منبع: يافته های پژوهش

 نانیاطم سطح در انیبندانش اقتصاد: گفت توانیم 643/0 ریمس بيضر به توجه با (،1)شماره  شکل استناد به

 برابر( 𝑅2) چندگانه نییتع بيضر مقدار و دارد یمعنادار و مثبت تأثیر زادرون یدفاع اقتصاد بر درصد 99
 اقتصاد ریمتغ راتییتغ از درصد 84 است توانسته رفتههمیرو انیبندانش اقتصاد ریمتغ که است شده 845/0
 سطح در انیبندانش اقتصاد: گفت توانیم ۷25/0 ریمس بيضر به توجه با.  کند ینیبشیپ را زادرون یدفاع

 برابر (𝑅2) چندگانه نییتع بيضر مقدار. دارد یمعنادار و مثبت تأثیر یانسان منابع توسعه بر درصد 99 نانیاطم
 منابع توسعه ریمتغ راتییتغ از درصد 50است توانسته رفتههمیرو انیبندانش اقتصاد ریمتغ که است شده 526/0
 نانیاطم سطح در یانسان منابع توسعه: گفت توانیم 340/0 ریمس بيضر به توجه با. کند ینیبشیپ را یانسان
 وانستهت رفتههمیرو یانسان منابع توسعه که دارد یمعنادار و مثبت تأثیر زادرون یدفاع اقتصاد بر درصد 99

یم 246/0 ریمس بيضر به توجه با. کند ینیبشیپ را زادرون یدفاع اقتصاد ریمتغ راتییتغ از درصد 84 است
 منابع عهتوس یانجیم نقش با زادرون یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد درصد 99 نانیاطم سطح در گفت توان
  .دارد یمعنادار و مثبت تأثیر یانسان
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 (پژوهش t یق )تیتحق یمدل مفهوم یمعادالت ساختار یسازمدل( 2)شماره شکل 

 منبع: يافته های پژوهش

 و بوده معنادار پژوهش اول هیفرض گفت توانیم 260/11مقداربه t آماره به توجه با (،2شکل شماره ) استناد به
یم تأيید و بوده معنادار پژوهش دوم هیفرض گفت توانیم 891/14 مقداربه  t آماره به توجه با.  شودیم تأيید

 با و شودیم تأيید و بوده معنادار پژوهش سوم هیفرض گفت توانیم 829/5 مقداربه  t آماره به توجه با. شود

 یانجیم نقش با زادرون یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد گفت توانیم 360/10 مقدار به  t آماره به توجه
 .شودیم تأيید و بوده معنادار پژوهش یاصل  هیفرض و دارد یمعنادار و مثبت تأثیر یانسان منابع توسعه

 قیتحق یبرازش مدل مفهوم یها( شاخص10) شمارهجدول 
 دست آمدهمقداربه حد مجاز نام شاخص

X2/df 3 50/2 ترو کم 

NFI 9/0 92/0 و باالتر 

NNFI 9/0 91/0 و باالتر 

AGFI 9/0 90/0 و باالتر 

CFI 9/0 92/0 باالتر و 

GFI 9/0 93/0 و باالتر 

RMSEA 064/0 08/0تر از کوچک 

 منبع: يافته های پژوهش           
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 ایکاز طرفی. دارند قرار قبولی قابل دامنه در برازش نیکويی های شاخص تمامی ،(10شماره ) جدول استناد به

است.  یبرازش قابل قبول یانگرب 50/2داشته باشد با احتساب مقدار 3 تا 1 بین مقداری بايد که شده بهنجار مربع
GFI است، قبول قابل برازش بیانگر 93/0 بابرازش  یکويیشاخص ن AGFI يلبرازش تعد یکويیشاخص ن 

شاخص برازش هنجار  یزن TLI يا NNFIرا داراست،  یمقدار برازش قابل قبول 90/0شده است و با احتساب 
شاخص برازش هنجار شده است که  یزن NFI .است یبرازش قابل قبول یدارا 91/0نشده است که با احتساب 

برازش قابل  یدارا کهاست  یقیشاخص برازش تطب CFIاست،  یبرازش قابل قبول یدارا 92/0با احتساب 
 بیانگر 064/0 نمره کسب با کهبرآورد است  یمربعات خطا یانگینم يشهر یزن RMSEA يتاًاست و نها یقبول

 .است برخوردار مناسبی برازش از مدل گفت توان می نتیجه در. است قبولی قابل برازش

 ق یات تحقی. فرض4-2-2

تأثیر مثبت  یع دفاعيان صنایبندانش یهازا در شرکتدرون یان بر اقتصاد دفاعیبناقتصاد دانش فرضیه اول:

 دارد. یو معنادار

 زا(درون یر وابسته: اقتصاد دفاعین )متغییب تعيو ضر t یر، آمارهیب مسي( ضرا11جدول شماره )
 (𝑅2ن کل )ییب تعيضر tآماره  (ر )یب مسيضر هیفرض

 845/0 260/11 643/0 زاوندر یان         اقتصاد دفاعیبناقتصاد دانش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 منبع: يافته های پژوهش 

ان در سطح یبنتوان گفت: اقتصاد دانشیم 260/11مقدار به  tن آماره یو همچن 643/0ر یب مسيتوجه به ضربا 
ادار ه اول پژوهش معنین فرضيدارد؛ بنابرا یزا تأثیر مثبت و معناداردرون یدرصد بر اقتصاد دفاع 99نان یاطم

 ینیبشیپ يیب تواناين ضريشده است. ا 845/0برابر ( 𝑅2ن چندگانه )ییب تعيشود. مقدار ضریباشد و تأيید میم
سته رفته توانهمیان رویبنر اقتصاد دانشین اساس متغيکند. بر ایم یر مستقل را بررسیر وابسته توسط متغیمتغ

 کند.    ینیبشیزا را پدرون یر اقتصاد دفاعیرات متغییدرصد از تغ 84است 

تأثیر مثبت  یع دفاعيان صنایبندانش یهادر شرکت یتوسعه منابع انسانان بر یبناقتصاد دانش فرضیه دوم:

 دارد. یو معنادار
 (یر وابسته: توسعه منابع انسانین )متغییب تعيو ضر t یر، آمارهیب مسي( ضرا12جدول شماره )

 (𝑅2ن کل )ییب تعيضر tآماره  (ر )یب مسيضر هیفرض

 526/0 891/14 ۷25/0 ینساناتوسعه منابع      ان  یبناقتصاد دانش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 منبع: يافته های پژوهش

ان در سطح یبنتوان گفت: اقتصاد دانشیم 891/14مقدار به  tن آماره یو همچن ۷25/0ر یب مسيبا توجه به ضر
یعنادار مدوم پژوهش مه ین فرضيدارد؛ بنابرا یتأثیر مثبت و معنادار یدرصد بر توسعه منابع انسان 99نان یاطم

 ینیبشیپ يیب تواناين ضريشده است. ا 526/0برابر  (𝑅2ن چندگانه )ییب تعيشود. مقدار ضریباشد و تأيید م
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سته رفته توانهمیان رویبنر اقتصاد دانشین اساس متغيکند. بر ایم یر مستقل را بررسیر وابسته توسط متغیمتغ
 کند.    ینیبشیرا پ یتوسعه منابع انسانر یرات متغییدرصد از تغ 50است 

ر یتأث یاعع دفيان صنایبندانش یهازا در شرکتدرون یبر اقتصاد دفاع یتوسعه منابع انسان فرضیه سوم:

 دارد. یمثبت و معنادار
 زا(درون یر وابسته: اقتصاد دفاعین )متغییب تعيو ضر t یر، آمارهیب مسي( ضرا13جدول )

 (𝑅2ن کل )ییب تعيضر tآماره  (ر )یمس بيضر نیش بیر پیمتغ

 845/0 829/5 340/0 زاروند یاقتصاد دفاع     یتوسعه منابع انسان

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 منبع: يافته های پژوهش

در سطح  یتوان گفت: توسعه منابع انسانیم 829/5مقدار به tن آماره یو همچن 340/0ر یب مسيبا توجه به ضر
نادار ه سوم پژوهش معین فرضيدارد؛ بنابرا یر مثبت و معناداریزا تاثدرون یدرصد بر اقتصاد دفاع 99نان یاطم

 ینیبشیپ يیب تواناين ضريشده است. ا 845/0( برابر 𝑅2ن چندگانه )ییب تعيشود. مقدار ضریباشد و تأيید میم
رفته توانسته همیرو یسعه منابع انسانن اساس تويکند. بر ایم یر مستقل را بررسیر وابسته توسط متغیمتغ

 کند. ینیبشیزا را پدرون یر اقتصاد دفاعیرات متغییدرصد از تغ 84است 

در  یتوسعه منابع انسان یانجیزا با نقش مدرون یان بر اقتصاد دفاعیبناقتصاد دانشفرضیه اصلی: 

 دارد. یر مثبت و معناداریتاث یع دفاعيان صنایبندانش یهاشرکت
 

 
 زا(درون یر وابسته: اقتصاد دفاعین )متغییب تعيو ضر t یر، آمارهیب مسي( ضرا14جدول )

 (𝑅2ن کل )ییب تعيضر tآماره  (ر )یب مسيضر ینیبشیر پیمتغ

                                                                           یان       توسعه منابع انسانیبناقتصاد دانش
 زادرون یاقتصاد دفاع

246/0 360/10 685/0 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 منبع: يافته های پژوهش

درصد  99نان یتوان گفت در سطح اطمیم 360/10به مقدار  tن آماره یو همچن 246/0ر یب مسيبا توجه به ضر
دارد؛  یمعنادار ر مثبت ویتاث یتوسعه منابع انسان یانجیزا با نقش مدرون یان بر اقتصاد دفاعیبناقتصاد دانش

 شود.یپژوهش معنادار بوده و تأيید م یه  اصلین فرضيبنابرا
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  گیری و پیشنهادها. نتیجه5
 . نتیجه گیری5-1

در  یتوسعه منابع انسان یانجیزا با نقش مدرون یدفاع بر اقتصادان یبناقتصاد دانش، اثرات پژوهش نيدر ا
، اقتصاد انینباقتصاد دانش نیب یروابط علّ شد که در نتیجه آن یبررس یدفاع عيصنا انیبندانش یهاشرکت

ه بر یتکو ان یبناقتصاد دانش نیارتباط ب یبرا ینظر یاهيو پا گرديد ديیتأ یزا و توسعه منابع انساندرون یدفاع
 تواندیم یاقتصاد ديجد طياست که در شرا ی. اتکا به توان داخل مدلشد جاديا یتوان داخل در اقتصاد دفاع

 یاقتصاد نظام نيا اثر و یالمللنیب اقتصاد گسترده سطح بر یدفاع یهاتیفعال ریتأث یاقتصاد دفاع گشا باشد.راه
ت. اس تیاهم حائز کشور کي یدفاع توان تيتقو ت،یامن یبا توجه به اثرات خارج .کندیم نییتع را دفاع امر بر
ن امر داشته باشد يدر ا یتواند نقش راهبردیها که من حوزهيتراز مهم یکي یاقتصاد دفاع یسازیدرون یبرا

کشور  یمل یو نظام یت توان دفاعيتقو یان دفاعیبندانش یهاباشند. رسالت شرکتیان میبندانش یهاشرکت
یخصص خود ممت یانسان یرویاند به همراه نل شدهیان تشکیبنه اقتصاد دانشيها که بر پاشرکتن يباشد. ایم

خبره  یانسان یرویان توجه به توسعه نین ميکشور بردارند. در ا یدر تحول اقتصاد دفاع یمهم یهاتوانند گام
 باشد.یت میار حائز اهمیسب یو نظام یدفاع یشبرد راهبردهایها در پاز آن یریگها و بهرهن شرکتيدر ا

 انیبندانش یهاشرکت در زادرون یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد که دارد می بیان پژوهش اول فرضیه
 260/11 مقداربه t آماره نیهمچن و 643/0 ریمس بيضر به توجه با. دارد یدار معنا و مثبت ریتاث یدفاع عيصنا

 یمعنادار و مثبت ریتأث زادرون یدفاع اقتصاد بر درصد 99 نانیاطم سطح در انیبندانش اقتصاد: گفت توانیم
 همکاران و پوریعل ،(139۷) همکاران و رهبر ،(139۷) همکاران و یچهاردول قاتیتحق با هیفرض نيا جينتا دارد؛

دانش  ی در شرکت هایانسان منابع فعاالنه مشارکت. دارد مطابقت( 1396) زادهیعل و یشهر یشقاق و( 1399)
 یعنوم و یفکر تیمالک نظام همچون يیهانظام جاديا و دانش تيريمد استقرار جهت در بنیان صنايع دفاعی

 یراهبرد یزيربرنامه کي قالب در یدفاع یراهبرد گفتمان قالب در ینوآور یمل نظام ثقل نقطه عنوانبه
 صرفاً ،یدفاع اقتصاد مقوله گفت توانیم تیوضع شکاف و خبرگان نظر به توجه با گردد؛ جيترو ستيبایم

 حوزه اين در نیمسئول همه لذا. است گرفته قرار یتوجهیب مورد اریبس کنون تا مهم اين و ستین یدفاع حوزه
...  و نشست ش؛يهما یبرگزار رینظ مختلف طرق از توانندیم کالن و یراهبرد بخش و هستند مندفهیوظ
 یریکارگهب یراستا در یردفاعیغ و یدفاع انیبندانش یهاشرکت تيتقو ند؛ينما یادآوري را موضوع نيا تیاهم
 یاعدف نظام کالن یهااستیس یاجرا یبرا دانش کاربست و نخبگان از استفاده و یطراح یدفاع اقتصاد در

 حوزه در ینيکارآفر و انیبندانش یهاشرکت وکارکسب یرد و از طرفی فضایگ قرار توجه مورد یستيبا کشور
 . گردد تيتقو کشور دفاع

 انیبنشدان یهاشرکت در یانسان منابع توسعه بر انیبندانش اقتصاد که دارد می بیان پژوهش دوم فرضیه
 891/14مقداربه t آماره نیهمچن و ۷25/0 ریمس بيضر به توجه با. دارد یمعنادار و مثبت ریتأث یدفاع عيصنا

 یمعنادار و مثبت ریتأث یانسان منابع توسعه بر درصد 99 نانیاطم سطح در انیبندانش اقتصاد: گفت توانیم
. دارد مطابقت( 1396) زادهیعل و یشهر یشقاق و( 1399) همکاران و پوریعل قاتیتحق با هیفرض نيا جينتا. دارد
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 گرفته درنظر یسازمان هر یبرا شتریب یسودآور و بهتر روابط باالتر، یوربهره دیکل عنوانبه یانسان منابع توسعه
 یمهم نقش مناسب یکار یفضا آوردن فراهم و متخصص یروین جذب با انیبندانش یهاشرکت. است شده

 را ینامحدود یايمزا مناسب یانسان منابع توسعه. کنندیم فايا مختلف یهاحوزه یانسان یروین یسازیغن در
 نگرش و دانش مهارت، و کندیم ترتیصالح با را افراد یانسان منابع توسعه. کندیم فراهم مربوطه سازمان یبرا
 به بتنس افراد ،یانسان منابع توسعه مناسب برنامه داشتن با. کندیم جاديا را مربوطه یهاسازمان در افراد ديجد

 یابيارز قبولقابل عملکرد یابيارز ستمیس کي داشتن با خود عملکرد اساس بر افراد. شوندیم متعهدتر خود شغل
 جانبههمه رشد باعث موضوع نيا کرد و جاديا یانسان منابع توسعه کمک با توانیم را رییتغ تیمقبول. شوندیم

 در يیکارا فرهنگ جاديا بخشد و از طرفی بهیم بهبود سازمان در را یمیت هیروح نیهمچن. شودیم کارمندان
 . شودیم یشتر سازمانیب یاثربخش به منجر که در مجموع کندیم کمک سازمان
 انیبنانشد یهاشرکت در زادرون یدفاع اقتصاد بر یانسان منابع توسعه که دارد می بیان پژوهش سوم فرضیه

 829/5مقدار به t آماره نیهمچن و 340/0ریمس بيضر به توجه با. دارد یمعنادار و مثبت ریتأث یدفاع عيصنا
 یمعنادار و مثبت ریتأث زادرون یدفاع اقتصاد بر درصد 99 نانیاطم سطح در یانسان منابع توسعه: گفت توانیم

. دارد مطابقت( 1399) همکاران و پوریعل( 139۷) همکاران و یچهاردول قاتیتحق با هیفرض نيا جينتا. دارد
 انیبندانش اقتصاد یهاتیظرف از یریگبهره یبرا یکانال عنوانبه تواندیم یدفاع عيصنا انیبندانش یهاشرکت

 از یریگهبهر و هاشرکت نيا در خبره کار یروین توسعه نيبنابرا. باشد یدفاع اقتصاد یسازیدرون یراستا در
 یدفاع صنعت یسازیدرون روند به یانيشا کمک ریمس نيا در تواندیم انیبندانش اقتصاد یهاتیظرف یتمام
 . کند

 توسعه یانجیم نقش با زادرون یدفاع اقتصاد بر انیبندانش اقتصاد که دارد می بیان پژوهش اصلی فرضیه نهايتاً
 ریمس بيضر به توجه با. دارد یمعنادار و مثبت ریتاث یدفاع عيصنا انیبندانش یهاشرکت در یانسان منابع
 بر انیبندانش اقتصاد درصد 99 نانیاطم سطح در گفت توانیم 360/10مقداربه t آماره نیهمچن و 246/0

 یاصل هیفرض نيبنابرا دارد؛ یمعنادار و مثبت ریتاث یانسان منابع توسعه یانجیم نقش با زادرون یدفاع اقتصاد
 یچهاردول و( 139۷) همکاران و االسالمخیش قاتیتحق با هیفرض نيا جينتا.  شودیم تأيید و بوده معنادار پژوهش

 و یبرداربهره راهبردی توان از اقتصاد که معناست اين به اقتصاد یزايدرون. دارد مطابقت(  139۷) همکاران و
 یدرون هایمزيت و هاتیظرف از باال وریبهره و حداکثری برداریبهره با که شود ادهیپ یالگوي و کند استفاده
 شوند نترلک داخل در يا و داشته یداخل منشأ يا اقتصادی رشد و ثبات یاصل عوامل. کنند استفاده ايران اقتصاد

 که یهايسیاست امروزه گردد. اتخاذ مردم استراتژيک و یاساس یمصرف کاالهای در واردات یجايگزين راهبرد و
 ار خود دفاعی توان تا کنندمی تالش هادولت که است آن از حاکی شودمی اعمال مختلف هایدولت جانب از
 رشد بر نیز قیمیغیرمست تأثیرات تواندمی مستقیم، تأثیرات بر عالوه هاهزينه اين. ببرند باال رقابتی شکلی به

 به وجهت یدفاع اقتصاد يیزادرون و انیبندانش یهاشرکت توسعه نديفرآ در. باشد داشته کشورها اقتصادی
 توسعه بر یانسان منابع توسعه یهاجنبه تمام تمرکز. باشدیم یضرور یامر آن رشد و توسعه و یانسان یروین
 شرکت به یرسانخدمات در را خود یکار اهداف بتوانند آن منفرد کارکنان و سازمان تا است برتر یانسان یروین



 49                                                                         1400، زمستان  بیستم و دومفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

 آموزش قيطر از را خود کار یروین تا کندیم کمک هاسازمان به یانسان منابع توسعه. برسانند انجام به سازمان و
 .شودیم یسازمان عملکرد و یاثربخش بهبود باعث که دهند توسعه یشغل توسعه و کارمندان

 شنهادهایپ. 5-2
موجود در  یهاق و توسعه( شکافی)تحقR&D1ان با توسعه بخش یبندانش یهاشود شرکتیشنهاد میپ

ند. يروز نما از دانش یریگقطعات با بهره تأمینا يزات و یکرده و اقدام به توسعه تجه يیرا شناسا یدات دفاعیتول
 یانسان یروین یسازیاحرفه یبرا 2عنوان مرشدها بهآخر خدمت آن یهاران و نخبگان با تجربه در سالياز مد

هدستان بريز تيحما زین و رانيمد یرسم یهاکمک ارائه موجب که است ینديفرا تيمرشداستفاده شود. 
ت، مدانداز کوتاهچشم یگردند. برا سازمان درون در آنها تیموفق باعث صورت نيبد تا شده یصورت انفراد

را تا  یدفاع عيزات مورد استفاده در صنایمعکوس تجه یک مهندسیاز تکن یریگان با بهرهیبندانش یهاشرکت
ت ین وضعیل به رشد دارند و شکاف بيرا که تما یان افرادیبندانش یهاشرکتند. ينما تأمین یل دانش بومیتکم

 یهاکین از تکنیهمچن توسعه دهند. 3یگریاز مهارت مرب یریگها وجود دارد با بهرهموجود و مطلوب در آن
ند ياستفاده شود تا در فرآ یانسان یروین یهاتوسعه مهارت یدر راستا 5شغل یسازیو غن 4یگردش شغل

 زمان محقق شود. یدر ط یپرورنیجانش

  

                                                           
1. Research and Development 

1. Mentor 
2 Coaching 
3 Job Rotation 
4 Job Enrichment 
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  منابع و مأخذ

 منابع فارسی 

 در یدسترس قابل انات،یب مجموعه )مدظله(، یاخامنه امام:  www.khamenei.ir  

 یاقتصاد دفاع یراهبرد ی(. ارائه الگو139۷ز يیف، محمود )پايشر ی، عباس و احمدیچهاردول 
، یلم دفاع یراهبرد تيريمد مطالعات یپژوهش یعلم فصلنامهران، يا یاسالم یان جمهوریبندانش
 .1۷9-151، ص ۷ شماره ،2 دوره

 ( 1389حقیری، علی اصغر .) تهران: انتشارات موسسه آموزشی فرآيندهای اداریفرهنگ سازمانی و ،
 و تحقیقاتی صنايع دفاعی. 

 ان، یبندانش یمقاومت اقتصاد یراهبردها نيتدو (.139۷، منصور )یافزاگل چهرهکیرهبر، فرهاد و ن
 .2۷2-239، ص 31 شماره ،4 ، دورهملی دفاع راهبردی مديريت مطالعات علمی فصلنامه

 زايی اقتصاد ايران )در بنیان بر درونآثار اقتصاد دانش. (1396شیوا )، علیزاده و وحید، شقاقی شهری
، 26شماره  ،13دوره ی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی(، های کلی اقتصاد مقاومتراستای سیاست

 .64-33ص 

 تيريمد جامع نظام یاثربخش رابطه ی(. واکاو139۷درآباد، رضا ) یو قاسم یخ االسالم، محمدعلیش 
 شرکت: یمورد ی)مطالعهPLS روش  کمکزا( به)درون یمقاومت اقتصاد یهامؤلفه با دانش
 .53-35، ص 8 شماره ،3 دورهدفاع،  اقتصاد فصلنامه(، یدفاع انیبندانش

 ی(. طراح1399) درضایدسعیزاده، سیاحمد مراد واهللف، یس زاده، محمدرضا؛یپور، قاسم؛ خراشادیعل 
 اقتصاد کرديرو با انیبناقتصاد دانش تحقّق در استعدادها و نخبگان ینيآفرنقش یراهبرد یالگو

 .۷0-33، ص 31 شماره ،4 ، دورهملی دفاع راهبردی مديريت مطالعات علمی فصلنامه، یمقاومت

 مبانی نظری صدور انقالب از منظر امام خمینی )س( چرايی،  .(1386عباسعلی ) ،فرزندی اردکانی
 .11۷-9۷، ص 36 شماره ،9دوره  ،اهمیت و ضرورت صدور انقالب

 نقش بررسی انیبندانش اقتصاد .(1395اهلل )روح ،یابوجعفر و یعل ،یکونسبتین محمود؛ ،یمتوسل 
 .چشمه نشر انتشارات تهران،، اول چاپ ،اقتصادی توسعه در نوآوری و فناوری

 ،بنیان دانش اقتصاد شاخص اثرات(. 1400) شهريار نصابیان، مرجان و کشیده، دامن مقداد؛ محمودی 
 ،15وره د، مالی اقتصاد فصلنامه(. مارتین ساالی بارو آزمون مدل) اسالمی کشورهای اقتصاد رشد بر

 . 241-21۷، ص 56 شماره

 ( 200۷هارتلی، کیت و تاد ساندلر) ترجمه ابراهیم موضوعات در کتاب اقتصاد دفاعی. منتخبی از ،
 بیضايی، تهران. انتشارات سمت. 
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The Effects of the Knowledge-Based Economic Sector 

on the Development of an Endogenous Defense 

Economy through the Development of Human 

Resources in Knowledge-Based Defense Industry 

Companies 
 

Vahid Khashei Varnamkhasti1 

Abbas Vaezi2* 
 

Abstract   

According to the policies of Resistance Economy, Iran’s defensive 

capacities (among others) are to be developed based on domestic 

capabilities. In this regard, the development of knowledge-based 

companies and expert human capital, or the knowledge-based economic 

sector more generally, could play a crucial role. The present study assesses 

the impact of the knowledge-based economic sector on developing an 

endogenous defense economy through studying their role in developing 

human resources for knowledge-based defense companies. This paper can 

be categorized as applied research, and in terms of data collection method, 

as a descriptive survey. First, 102 people were tested based on a random 

sampling method. Thereafter, Spss and Smart Pls software were utilized to 

analyze the gathered data. In terms of validity, the present study passed 

both face and content validity tests, and furthermore, its reliability was 

established through the Cronbach's alpha method with a score of 0.937. 

The results indicate that the knowledge-based economic sector, both 

directly and indirectly, through development of human resources, has a 

positive and significant effect on the development of an endogenous 

defense sector. Furthermore, the results of structural equation modeling 

show that the collected data appropriately match the conceptual model of 

the present study. 

Keywords:knowledge-based economics, endogenous defense economics, 

human resource development, knowledge-based companies. 
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