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 دفاع جمهوری اسالمی ایران بخش آماری ای بر نظاممقدمه

 1محمدصادق علیپور

 2علیرضا دانشور

 01/09/1398تاريخ پذيرش:                                                   30/05/1398تاريخ ارسال:       

 چکیده
 هک هستند بخش اين به وابسته هایدستگاه و ها، اداراتسازمان مجموعه دفاع بخش در نظام آماری از منظور 

 بخش در آماری نظام .دارند اشتغال آمار عملی و علمی آموزش و ها، انتشارداده اطالعات، پردازش آوریجمع به
از يک  .باشند داشته اشتغال آمار تولید امر به غیرمتمرکز صورتبه هم و متمرکز صورتبه هم تواندمی دفاع

ال  به دنب مقاله اين ديگر طرف از. است ايران در آماری بخش دفاع نظام مطالعه و بررسی مقاله اين هدف طرف،
 گردي در دفاع بخش آماری نظام با ايران در مقايسه در دفاع بخش آماری نظام که است پاسخ به اين پرسش

 الس است، در داده نشان بررسی اين نتیجه .چیست در هاآن افتراق و اشتراک وجوه دارد وضعیتی چه کشورها
 هایحساب بررسی. بوده است اروپا اتحاديه برای داخلی ناخالص تولید از % 3/1میزان  به دفاع هایهزينه 2016
 کل به و انتظامی دفاعی امور بخش افزوده ارزش سهم که است داده نشان ايران اقتصاد در دفاع بخش
 کهآنجايی از .است يافته افزايش 1394 سال در % 68/2 به عدد اين که بوده 1390سال در % 4/2، افزودهارزش

ين اند و اهای کالنی را در نظر گرفتهبودجه دفاعی بخش و امنیت در حوزه از کشورها بسیاری اخیر هایدهه در
 شورک اساسی نیاز عنوانبه ای بخش دفاعآماری و دادهشود نظام اند، پیشنهاد میداده قرار توجه مورد بخش را

  . بگذارد داخلی ناخالص تولید رشد بر زيادی بسیار تأثیر تواندمی توجه به اين بخش .تلقی شود

 آماری. داخلی، دفاع، نظام ناخالص اطالعات، تولید :کلیدی واژگان
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 مقدمه. 1
 هاريزیهبرنام و هاگیریتصمیم نیازهایپیش مهمترين از يکی عنوانبهو اطالعات  آمار فزاينده نقش و اهمیت 
 و آماری نظام حاضر، عصر در(. 1393 اطیابی،) نیست پوشیده کسی بر کشورها کلی هایسیاست انتخاب و

 و بیتی) شوندمی محسوب کشورها يافتگی توسعه هایشاخص مهمترين از يکی تنها نه آن ملزومات همه
 کشورها نظامی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه هایريزیبرنامه و هاگذاریسیاست بلکه ،(2001 کینسلی،

 در هاينک بر عالوه اطالعات و آمار. نیست پذيرامکان بهنگام و مناسب اطالعات و آمار داشتن اختیار در بدون
 صنايع و هاسازمان کارآمدی و پیشرفت در نیز ،(1394خداياری،) دارند بسزايی نقش کشورها شکوفايی و رشد

 نیاز از کشور دفاعی حوزه در گذاراستیس و ريزیبرنامه هایدستگاه(. 1395 صادقی،) هستند مؤثر مختلف
 از یبرخ. ندارند کاملی و دقیق اطالع اطالعات، اين بندیاولويت و اطالعات آمار، به کشور دفاع بخش واقعی

 :از عبارتند دارد وجود دفاع بخش آماری نظام پیکره در اکنون که مشکالت
 روهاینی کل ستاد زيرمجموعه هایسازمان توسط آمار و داده تولید بحث در موازی و مشابه هایفعالیت انجام (1

 و هبرنامبی آنکه لحاظ به نیز شده تولید آمارهای زياد، هزينه و وقت اتالف بر عالوه که دفاع وزارت مسلح
 به برداری بهره در را الزم کارايی نه و برخوردارند کافی صحت و دقت از نه اند،شده تولید نیازها با ناهماهنگ

 .دارند گذاریسیاست و گیریتصمیم منظور
 و( 1389 نیا،بشارت) نیاز مورد آمارهای مفاهیم و تعاريف با دفاع بخش در آمار کنندگانمصرف آشنايی عدم (2

 چه و هاداده نگهداری و تولید جهت به چه سازمان برای هنگفتی هایهزينه که آمارها اين از گیریبهره عدم
 .دارد هاآن در موجود اطالعات برخی ريختن دور جهت به
 زيرمجموعه مختلف هایسازمان جاری عملیات انيکه در جر یاطالعات و آمار از استفاده و تولید سیستم (3

 ثبت یحصح هم اگر يا و شوندنمی ثبت صحیح طوربه يا که است اشکال اين دارای شوندمی ثبت دفاع بخش
 .ندارد وجود هاآن انتقال و پردازش برای مناسبی هایروش شوند،می

 گیهماهن بخش، اين ريزیبرنامه نظام هایفعالیت و کشور دفاعی بخش آماری هایفعالیت بین همچنین( 4
 دهش يکديگر از هاآن دوری موجب ناخودآگاه که است قانونی شفافیت عدم نوعی آن علت که دارد وجود کمی
 .است

 ایرنامهب دفاع بخش در هنوز. دانست دفاع بخش آماری امور ريزیبرنامه نبود در توانمی را باال مشکالت علت  
 ایهمکانیزم و زمانی برنامه بودجه، ها،آمارگیری نوع نیازها، شناسايی از اعم آماری هایفعالیت برای منسجم
 تشخیص به بنا کشور دفاع بخش در موجود هایدستگاه از کدام هر چون و است نشده تدوين و تهیه آن نظارتی

 رفی،مص اعتبارات و بودجه کار، حجم ها،آمارگیری از متمرکزی اطالعات کنند،می عمل ایسلیقه شکل به و خود
 قلمست واحدهای از بعضی ديگر سوی از. نیست دسترس در شده تولید آماری اقالم و هاشاخص نوع و تعداد

 قواعد و اصول قالب در ندارند، سیستماتیک ارتباط هم با و دارند مستقل آماری عملکردهای چون دفاع بخش در
. دهندنمی تشکیل را آماری نظام بنام ایمجموعه لذا و( 2001 کینسلی، و بیتی) کنندنمی عمل متمرکز و يکسان

 هاامهبرن تدوين به مبادرت توانمی که است جامع و مناسب آماری نظام استقرار و تدوين صورت در تنها پس
 شامل کشور دفاعی بخش. نمود اقماری آماری نظام رويکرد با دفاع بخش آماری هایفعالیت ساماندهی و
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 رد آماری اطالعات اهمیت. نیستند مستثنی موضوع اين از تابعه هایسازمان و دفاع وزارت مسلح، نیروهای
 ارزيابی نهايت در و اجرايی امور هدايت ،هایمشخط اهداف، تعیین ی،گذاراستیس از اعم ريزیبرنامه امور کلیه

 طالعاتا کشور، دفاعی بخش رؤسای و مديران از بسیاری که است یقدربه هاآن موفقیت عدم يا موفقیت میزان
 در آمار عرضه و تولید در مؤثر و کارآمد نظام يک ايجاد و آورندیم بشمار یزيربرنامه زيربنای عامل را آماری
 و تدوين لذا. (1396دانند )مرکز آمار ايران، می ريزیبرنامه در ضروری و اولیه الزامات از را دفاع بخش

 به ريناپذاجتناب امری دفاع بخش اطالعات و آمار ساماندهی جهت هدفمند و دقیق آماری نظام یروزرسانبه
 .رسدمی نظر

  . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 اقماری آماری . نظام2-1
 را تابعه هایسازمان و اصلی هایسازمان روابط همه که آماری نظام يک از است عبارت اقماری آماری نظام 

 تردقیق یانب به. کندمی دخیل آماری نظام در نیز را هاآن اقتصادی تأثیر و اقتصادی بخش اندازه و گیردمی بر در
 پیرو هایسازمان همه و آماری نظام در را اقتصادی امور راتیتأث که است آماری نظامی اقماری، آماری نظام

 :از عبارتند آماری نظام اهداف مهمترين .گیردمی نظر در
 ،در کشور آمار تولید نظام تنگناهای و مشکالت شناخت .1
 کشور، آماری نیازهای دقیق تشخیص .2
 نیاز، مورد آماری اطالعات تولید و تهیه جهت جامع ريزیبرنامه .3
 آماری، هایفعالیت انجام در هارده از يک هر وظايف تعیین و آماری نظام مديريتی ساختار تبیین .4
 آماری، نظام مديريتی هایرده میان ارتباط شیوه تعیین .5
 کشور. آماری هایفعالیت مالی و اجرايی فنی، کامل ارزيابی و نظارت .6

 :سازد برآورده را زير هایخواسته کمدست است الزم باشد،بتواند کارآمد  آماری نظام کهآن برای
 مردم عامه خدمت در اطالعاتی منبع يک صورتبه بايد کشور هر آماری نظام: بودن مردم عامه خدمت در .1

 مجموعه یرسانخدمت پوشش قدر هر. دهد قرار هاآن اختیار در را متقاضیان همه نیاز مورد آمارهای و باشد
 زا بايد مردم عامه به اطالعات ارائه به شدن موظف. بود خواهد کمتر آن کارآيی باشد، محدودتر کشور آماری

 . باشد آماری نظام قانونی الزامات
 از يکی. دهد قرار عموم اختیار در هنگام به را آماری اطالعات بتواند بايد آماری نظام: هنگام به عملکرد .2

 . است اطالعات آن بودنموقع به بخشدیم اعتبار آماری اطالعات به که هايیويژگی
 است نممک. بگیرند قرار شفافیت حد باالترين در بايد شده تولید آماری اطالعات: شفافیت از برخورداری .3

 قیقد معنای که است شفاف آماری کلیدر حالت  دارد؟ معنايی چه آماری اطالعات شفافیت که شود پرسیده
 . باشد مشخص اطالعات آن تدوين روش و اشکاربردی مرزهای آن،
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 الزامات یازجمله نیز آماری اطالعات تدوين دقیق یهایژگيو بیان و اطالعات تدوين روش بودن مشخص
 . دارد مبذول یاژهيو توجه آن به بايد کارآمد آماری نظام هر و است آمار یسازشفاف
 :دارد عمده زيان دو واقع در آماری اطالعات شفافیت فقدان

 .شودنمی مشخص اطالعات و آمار ساختاری هاینارسايی: الف
 . آوردبه وجود  گسترده بسیار اختالالت تواندمی نامشخص آمارهای به متکی هایگذاریسیاست: ب

 . است دشوار بسیار دوم وضعیت از ناشی ضايعات جبران که نیست ترديدی
 ترديد بدون. شود ارائه سازگار چارچوبی با زمان طول در بايد آماری اطالعات: زمانی همخوانی از برخورداری .4
 اری،آم اطالعات ثبت و دريافت زمینه در جمله از و ها،زمینه کلیه در تحوالت بشری هایآگاهی پیشرفت با

 بررسی و تحلیل هیچ باشد، حال و گذشته بین پیوند گسترش برای عاملی تحول هر اگر ولی کند،می بروز
. دهدمی تدس از را خود پايگاه و پايه پیشرفت مطلوبیت فلسفه حالت اين در. شودنمی پذير امکان منسجمی

 مکانا محققان به تا کند حفظ را خود زمانی پیوستگی مداوم تحوالت رغم به بتواند بايد کارآمد آماری نظام
 . بپردازند زمانی ارزيابی به که بدهد

 که است اين آماری نظام هر از اصلی انتظارات از يکی: شده زده محک و درست آماری مفاهیم رعايت .5
 روزهام. دهد نشان سازگاری المللی بین شده زده محک معیارهای با و باشد درست اش شده ارائه آماری مفاهیم

کنند.  نیعم ضوابطی یالمللنیب عرف گرفتن نظر در بدون کشور يک ريزانبرنامه که افتدمی اتفاق ندرت به
 در مشترک یهاخواسته از بسیاری نمايشی، ریتأث وجود دلیل به کمدست که است شده سبب جهانی پیوندهای

 بخش ديگر کشورهای با ملی اقتصاد در تحول روند مقايسه چهارچوب، اين در. آيد وجود به مختلف جوامع
 را ازنی اين نتواند آماری مجموعه اگر. است شده مختلف کشورهای در ملی هایگذاریسیاست ريناپذاجتناب
 . شود شمرده کارآمد نظامی کشور آماری نظام که داشت انتظار توانینم ترديد بدون نمايد، برآورده

 تصور زمانی هایويژگی رعايت بدون تواندنمی آماری خدمات ارائه: زمانی مقتضیات با سازگاری رعايت .6
 هایسازمان ناتوانی است، آمده در عرف يک صورتبه کامپیوتر داشتن که روزگاری در مثال، عنوانبه. پذيرد
 . شودیم تلقی بزرگ بسیار نقیصه يک تدوين در آماری اطالعات تدوين در آماری اطالعات دهنده ارائه

 گوناگون داليل بهکه  ديآیم پیش هايیزمان آماری مجموعه هر در: تغییر داليل تفسیر قابلیت از برخورداری .7
 داليل ضیحتو و تفسیر به خود بتواند بايد آماری نظام. شودمی ضروری اطالعات تدوين يا گردآوری روش تغییر
 هایجموعهم و پیشین هایداده بین را الزم پیوند برتر، کیفیت با آماری اطالعات ارائه ضمن و بپردازد تغییر
 . بدهد دست از را خود کارآيی کشور آماری نظام که شودمی سبب ويژگی اين فقدان. سازد برقرار جديد

 کارآيی نچنا از بايد آماری نظام: شرايط واجد متقاضیان برای دسترس قابل قیمت به اطالعات ارائه قابلیت .8
 اهمفر اطالعات آن خواهان افراد و متخصصان برای را نیاز مورد اطالعات بتواند که شود برخوردار قابلیتی و

 عاتاطال اگر يابد؟ دست آن به نتواند متخصصی هیچ که باشد گران قدر آن آمار قیمت که دارد سود چه. آورد
 از العاتاط ی. نا برازندگداشت تواننمی آن تدوين و گردآوری در نفعی بماند، استفاده بدون گرانی دلیل به

 . تاس گسترده بسیار توسعه برای آن پیامدهای که است کاستی نوعی هاآن به دستیابی هزينه لحاظ
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 بتواند هک باشد داشته قابلیتی چنان بايد آماری نظام: آماری اطالعات مديريت قابلیت و قدرت از برخورداری .9
 ارتنظ و پوشش زير کیفیت و محتوا لحاظ از را کشور ديگر هایسازمان توسط شده گردآوری آماری اطالعات

 را خود ضوابط و دهد انتشار را آماری اطالعات بتواند موقعیت هر با سازمان هر که کشوری در. دهد قرار خود
 مارهايیآ محتوای روی بتواند بايد آماری نظام. شودمی ناممکن کاری اطالعات دقت ديیتأ نمايد، معین آن برای

 . نمايدارائه  یديیتأ نظر گیرد،می  قرار استفاده مورد مرجع آمار عنوانبه کشور سراسر در که
 عتوزي کشور سطح در که باشد الزامی آمارهايی مورد در بايد فقط آمار مرکز نظارت که است تذکر به الزم
 از تواندمی شودمی گردآوری سازمان يک خاص مصارف برای و خصوصی صورتبه که آمارهايی. شودمی

 شود برخوردار اعتباری چنان از کشور آماری نظام که مواردی در. باشد برخوردار سازمان آن نیاز مورد ضوابط
 به آماری مجموعه کارآيی بگیرد، قرار مشورت طرف خصوصی آمارهای گردآوری و تدوين مورد در حتی که

 . کندمی صعود خود حد باالترين
 با و تهپیوس بتواند که باشد چنان بايد کشور آماری نظام: معین سطحی در عمومی رسانی اطالع به تعهد .10

 يک هاشماری تمام عام نتايج. دهد قرار عموم اختیار در را عمومی اطالعات حداقل زمانی ریتأخ کوتاهترين
 طالعا به گروهی هایرسانه طريق از بايد هاشماری تمام عام نتايج. است ایپايه هایرسانی اطالع اين از نمونه
 . برسد عموم

 اطالعات که کرد تصور نبايد: فردی مشخصات حفظ و رازداری شرط رعايت راه از عموم در اعتماد ايجاد .11
 بايد کشور آماری مجموعه که دارد ارزش قدر آن آمار صحت. است افراد ساختن گرفتار برای ایوسیله آماری
 اب. شود شناخته جرم فردی اطالعات از استفاده سوء گونه هر و دهد قرار خود وظايف سرلوحه در را اسرار حفظ
. دهدب محققان به را مقطعی مطالعات امکان فردی، حقوق حفظ ضمن بتواند بايد آماری کارآمد نظام اين، وجود

 ایمجموعه يقین به سازدیم ناممکن را مقطعی مطالعه نوع هر فردی، حقوق حفظ بهانه به که ایمجموعه
 . نیست برخوردار الزم کارآيی از که است

 مانساز يک هایسیاست و اعمال کننده توجیه آمارساز آماری نظام که ایگونه به استقالل از برخورداری .12
 اطالعاتی ایمحتو و کیفیت پذيرد، صورت دولتی هایسیاست توجیه برای آمار تدوين که زمان هر. نباشد دولتی

 . آورد حساب به ملی اقتصاد توسعه کننده هدايت تواندنمی را وابسته آماری نظام يقین به و کندمی افت
 را هاآن بتواند بايد کشور آماری نظام که دارد وجود گوناگونی انتظارات که آيد برمی چنین شد گفته آنچه از

 است یعامل ضعف اين وجود شودمی تلقی ساختاری ضعف نوعی خواسته اين برآوردن در ناتوانی. سازد برآورده
 تثنیمس قائله اين از دفاع بخش آماری نظام اساس اين بر. سازدمی موجه را کشور آماری نظام به بازنگری که

 .سازد برآورده را قديم و جديد از اعم گوناگون انتظارات خود پويايی برای بايد و نیست
 

 . پیشینه پژوهش2-2
 بازيابی آماری نظام گزارش: دفاع فدرال تأمین مقررات ضمیمه» نام با خود مقاله در 2015 سال در هاوس 

 آمريکا دفاع وزارت جديد قانون وضع چگونگی به دفاع وزارت تيساوب در «گذشته عملکردهای اطالعات
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 ماریآ نظام که است کرده نشان خاطر او همچنین. است پرداخته خود افسران از اطالعات دريافت نحوه بر مبنی
 . شودیم ارسال دفاع وزارت به افزارنرم وسیله به مستقیم دفاع بخش و نظامی اطالعات همه که است یاگونه به
 رسمی و ملی آماری نظام مختلف هایبخش معرفی به خود تيساوب در 2018 سال در انگلیس دفاع وزارت 

 هايیتقسم دفاع بخش در که اندکرده تقسیم بخش چند به را کشور آماری نظام وزارت، اين. است پرداخته خود
 که است صورتیبه آماری نظام انگلیس در. دارد وجود داخلی دفاع و المللیبین دفاع اقتصادی، دفاع همچون

. است تدول نظر زير که شودمی فرستاده انگلیس آمار اداره به میرمستقیغ و مستقیم صورتبه اطالعات همه
 .شوندمین فرستاده آنجا به دفاع بخش اطالعات که دارد وجود نیز آمار ملی اداره انگلیس در که است ذکر به الزم

 مرکز تيساوب در که «کشور آماری نظام» عنوان با خود مصوب قوانین در 1381سال در آمار عالی شورای  
 در همچنین. است برشمرده را کشور آماری نظام ملزومات و اختیارات وظايف، ارکان، است موجود ايران آمار

 کمیته بین ارتباط یبرقرار برای که صورت بدين است کرده ارائه نکاتی اجزا بین مختلف سازوکارهای مورد
 ودشمی فرستاده آمار عالی شورای دبیرخانه به دفاع وزارت از ابتدا اطالعات ايران، آمار مرکز و دفاعی آمارهای

. دارد دوجو کامل طوربه کارگردشو شرح  قوانین بین اين در. شودمی ارسال ايران آمار مرکز به آنجا از سپس و
 آن، از تبعیت به که است گیرینمونه و سرشماری صورتبه کشور آماری نظام که است آن تیاهم حائز نکته
 مبنای ثبت آماری نظام سمت به کشور که است شده ذکر همچنین. است گونهاين نیز دفاع بخش آماری نظام

 و برنامه ارائه لذا. شوندمی ثبت مختلف ادارات و هاسازمان در روزانه که هايیداده يعنی است، حرکت حال در
 .گیرد صورت بايد مبنا ثبتی صورتبه هابخش همه آماری نظام تدوين جهت الگو

 ینظام آمارها سازیپیاده و طراحی هایروش بررسی» موضوع با خود نامهپايان طی 1385 سال در مدديان  
 ثبتی رويکرد اب آماری هاینظام وی. است پرداخته مبنا ثبتی آماری نظام به «سیستمی رويکرد با کشور در ثبتی
 را بنام ثبتی رويکرد او. است کرده توصیف هاسازمان و کشور اهداف بهبود جهت در مناسب رويکردی را مبنا

 مبنای بر ايران کنونی نظام است شده يادآور وی همچنین. است کرده ذکر ايران آماری نظام بعدی مرحله
 . است گیرینمونه و سرشماری

 علوم دانشگاه در که «آماری نظام کیفیت ارتقاء» عنوان با خود آموزشی کارگاهدر 1394سال در خداياری  
 ماریآ نظام ايران، در که کرد تأکید او. پرداخت آن ارکان و آماری نظام موضوع به شد برگزار تبريز پزشکی

 در. شودیم استفاده گوناگون اطالعات و آمار به دستیابی جهت گیرینمونه و سرشماری از که است صورتیبه
 خشب به مربوط هاکمیته اين از يکی. دارند وجود بخشی آمارهای هایکمیته نام با آماری کمیته 28 نظام اين

 . است مستقر مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت در و دارد نام دفاعی آمارهای کمیته که است دفاع
 تهران شهرداری اطالعات و آمار جامع نظام استقرار ضرورت» عنوان با خود مقاله در 1395 سال در صادقی  

 در آماری نظام استقرار اهیمت به «تهران شهر در نظام اين استقرار انتظار مورد دستاوردهای و هاويژگی
 جز همگی که موازی نهادهای وجود علت به که است کرده نشان خاطر وی. است پرداخته هاشهرداری

 و مديريت در مثبتی اثر یدر شهردار آماری نظام تدوين آيند،می حساب به تهران شهرداری هایزيرمجموعه
 قتو در يیجوصرفه به تواندمی تهران شهرداری در آماری نظام استقرار همچنین. دارد سازمان اين ريزیبرنامه

 . کند کمک سازمان هزينه و
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 عنوان با پژوهشی طرحی 1394 سال در ايران آمار پژوهشکده رسانیاطالع و هاداده پردازش پژوهشی گروه 
 مدت به و شد شروع 1393 سال از طرح اين. داد انجام «تهران شهرداری اطالعات و آمار جامع نظام تدوين»
 از تهران یشهردار در جاری و مختلف موضوعات با آشنايی طرح اين ابتدای در. انجامید طول بهسال  کي

 مانند هااختزيرس به مربوط مسائل همچنین. گرفت صورت امنیتی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مسائل قبیل
 سنجینیاز تهران، یشهردار با کامل آشنايی از پس. گرفتند قرار توجه مورد...  و نقل و حمل ها،ساختمان معابر،

 یازهاین به توجه با تهران شهرداری آماری نظام به مربوط اجرا قابل و پیشنهادی الگوی سپس. گرفت صورت
 .شد ارائه موجود

 «کشور عمومی هایکتابخانه نهاد آمار نظام طراحی» نام با پژوهشی طرحی 1396 سال در همکاران و شباک 
 تشخیص مشکالت، شناخت ازها پس آن.دادند انجامکشور  یعموم یهاکتابخانه یآمار نظام تدوين جهت
 آماری نظام راحیط به اقدام هاکتابخانه مديران میان ارتباط شیوه تعیین و مديريتی ساختار تبیین نیازها، دقیق
 برای نیز کشور عمومی هایکتابخانه نهاد که کردند نشان خاطر آنان همچنین. کردند سازمان اين برای

 راواخ در آماری نظامطرح کامل  نهايت، در. است آمار نظام يک ايجاد نیازمند بهتر، اداره منظوربه ريزیبرنامه
 .گرفت قرار کشور عمومی هایکتابخانه نهاد اختیار در اجرا منظور به 1396 اسفند

 

 آمار نظام در سازمان موجود هایاستراتژی و هابرنامه اهداف، تحلیل . 2-3
گیری برای و تصمیم خودشبرای تعريف راهبرد  سازمانی که استراتژيک استو  راهبردی فرآيندی ريزیبرنامه 

یز . اين فرايند افراد و منابع را نکنداتخاذ می و هدف چگونگی يافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود
 شود. شامل می

ه کجا قرار گرفته است. پس از آن بايد آنچ قاًیبرای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت بايد بداند اکنون دق 
خواهد باشد را به درستی تعريف کرده و چگونگی رسیدن به آن جايگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از می

 نامند. اين فرايند را برنامه راهبردی سازمان می

رود، يک سازمان به کار میريزی مؤثر به منظور تصوير کردن طرح و برنامه ريزی راهبردی برای برنامهبرنامه
چگونه خواهد بود و در آينده نزديک چه اتفاقاتی  قاً یبینی کند بازار در آينده دقتواند مشخصاً پیشاما هرگز نمی
 رخ خواهد داد.

های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرايط سخت بايد استراتژیبه هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می 
راهبردی به نوعی تصوير رسمی آينده سازمان است. هر برنامه راهبردی دست  یزير. در واقع برنامهطراحی کنند

 :های زير پاسخ خواهد دادکم به يکی از پرسش
 کنیم؟چه کار می قاًیما دق .1
 کنیم؟برای چه کسی کار می .2
 چگونه کار خود را به بهترين شکل ممکن انجام دهیم؟. 3

 ی تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زير پرسیده شود:هاريزیدر برنامه
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 در اين رويکرد بیشتر به دنبال شکست دادن رقیب را از سر راه برداشت يا از رقابت اجتناب کرد؟ توانیچگونه م
 رقیبان هستیم تا بهترين بودن! 

ه کجا خواهد رسید که در ها برنامه راهبردی درباره اين است که سال آينده سازمان بدر بسیاری از سازمان 
 20خود را تا  زادانها چشم)درازمدت( نیز صادق است، اگر چه بعضی از سازمان  خصوص سه تا پنج سال آينده

 اند.سال آينده گسترش داده
انداز يک افق درازمدت است که گاهی جهانی را کند. چشمانداز چگونگی سازمان در آينده را تعريف میچشم 

 ،ندککند. برای مثال، نیکوکاری که به فقیری کمک میکند توصیف میآينده در آن فعالیت می که سازمان در
انداز آينده سازمان چشم ،يک جهان بدون فقر. يک بیانیه گويد:داشته باشد که می یاندازممکن است بیانیه چشم

 شود. اين بیانیه بر روی آينده متمرکز می کند.صورت خالصه بیان میرا به
زمان دهد چرا ساکند، مختصر توضیح میگذاری را بیان میمأموريت هدف بنیادی يک سازمان يا يک سرمايه 

گاهی مأموريت برای نمايش تصوير سازمان  دهد.اندازش چه کاری انجام میوجود دارد و برای رسیدن به چشم
به  گذارد وکه انجام داده در اختیار می را یگاهی جزيیات کارهاي تيرود. يک بیانیه مأموردر آينده به کار می

یکارآموزی برای بیکار و ب ،است نیکوکار دهد. برای مثال ممکنپاسخ می« دهیم؟چه کاری انجام می»سؤال 
ارايی کند. اين بیانیه سطح کرا فراهم سازد. يک بیانیه مأموريت مشتری و فرايندهای مهم را تعريف می خانمان

ک ها يدر معدودی از شرکت سازد.گیری صريح را مهیا میرساند و معیار تصمیما میمطلوب را به آگاهی شم
د چراکه تواند يک خطای سنگین باشانداز ممکن است شبیه يک بیانیه مأموريت باشد، اما اين میبیانیه چشم

 ،گی داردنداز؟ بستايا بیانیه چشم تيآيند؟ بیانیه مأمورکدام يک اول می تواند موجب سردرگمی مردم شود.می
داز، انا برنامه جديد برای خدمات جاری خود داشته باشید، آنگاه چشميوکار تازه يا طرح اگر شما يک کسب

وکار تأسیس شده داريد در های استراتژيک را هدايت خواهد کرد. اگر شما يک کسبمأموريت و باقی برنامه
ر هر کند. دهای استراتژيک را هدايت میانداز و باقی برنامهچشم، تيمأمور آنگاه که مأموريت ايجاد شده، حالی

یتموقعیت کنونی شما از نظر منابع درونی و قابل صورت شما نیازمند دانستن اهداف بنیادی خود يعنی مأموريت،
خواهید برويد و شرايط بیرونی )فرصت ها و تهديدها( و اينکه به کجا می ،نقاط ضعف( وها )تعداد نفرات 

 انداز آينده هستید. اين مهم است که شما پايان و نتیجه مطلوب را از ابتدا در نظر بگیريد.چشم
های مانريزی استراتژيک در سازريزی استراتژيک بر اساس مدل معتبر برايسون در کتاب برنامهفرايند برنامه 

 است:دولتی، عمومی و غیرانتفاعی )ترجمه دکتر مهدی خادمی گراشی( به شرح زير 

 وريزی بررسی شده ريزی استراتژيک برای سازمان مورد برنامهمرحله ضرورت برنامهدر اين  توافق اولیه: .1
 ريزیها يا افرادی که بايد در برنامهها، واحدها، گروهشود. سازمانريزی حاصل میآشنايی با اين نوع برنامه

شوند. شرح داده می ،ريزی بايد انجام شونددر برنامهشوند. مراحلی که گرديده و توجیه میدرگیر شوند مشخص 
دهی مشخص نحوه گزارش مورد نیاز برای جلسات و یهانامهنيیبندی انجام، آريزی، زمانروش انجام برنامه

  گردند.یین میمنابع و امکانات الزم تع و همچنین گردندمی
 ينا ست. درا ها روبروبايدهايی است که سازمان با آن ،ايف: وظايف رسمی و غیررسمی سازمان. تعیین وظ2
و...( به مجلس  صالح )دولت،حله هدف اين است که سازمان و افراد آن وظايفی را که از طرف مراجع ذیرم
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یشتر واقعیت در ب اينها محول شده است شناسايی نمايند. شايد اين هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی آن
ند و دانند نمیهست کاره ارد که بیشتر افراد اختیارات وظايف سازمانی را که در آن مشغول بها وجود دسازمان

اند. از طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموماً کلی اساسنامه آن را حتی برای يک بار مطالعه نکرده
ه با ابراين ضروری است ککند؛ بنتواند در آن فعالیت کند تعريف نمیبوده و تمام فضايی را که سازمان می

یمطالعه وظايف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با آن وظايف آشنا شد )که از اين طريق بعضی از اختیارات و ذ
گیرند اما تا به حال مواردی را که در حیطه اختیارات سازمان قرار می اًی(، ثانگردندیسازمان نیز شناسايی م نفعان

 اند، شناخت. کشف نشده
ازمان س هایتواند بر نگرش، منابع يا خروجینفع فرد، گروه يا سازمانی است که مینفعان: ذییل ذیتحل. 3

ه نفعان پیش درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیهای سازمان تأثیر پذيرد. تحلیل ذیتأثیر گذارد و يا از خروجی
عی موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفا نفعان بسیار ضروری است، چرا که رمزسازمان است. تحلیل ذی تيمأمور

نفعانش چه کسانی هستند، چه معیارهايی برای نفعان کلیدی سازمان است. اگر سازمان نداند که ذیارضای ذی
برند وضعیت عملکردی سازمان در قبال اين معیارها چیست، به احتمال زياد قضاوت درباره سازمان به کار می

 نفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسايی کند.که بايد برای ارضای ذی هايی رانخواهد توانست فعالیت
سفه فلسازمان: مأموريت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهايی سازمان،  تيتنظیم بیانیه مأمور. 4

بر اين  عالوه کند.را مشخص می نفعانیهای حاکم بر سازمان و نحوه پاسخگويی به نیاز ذوجودی، ارزش
ند. کموار میمؤثر را ه های سازنده وها و فعالیتد، اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحثموار

سازد و انگیزش و توجه ذی نفعان سازمان خصوصاً های آن را هم سو میتوافق بر مأموريت سازمان، تمام فعالیت
 دهد.کارکنان آن را افزايش می

الوه ع تراتژيک عمل کردن شناخت شرايط است. يک بازيکن موفق فوتبالمحیط سازمان: اساس اس. شناخت 5
قوت قاط مقابل و ن کند شرايط تیمدارد، سعی می یهر يک از اعضای تیم خودآگاه فها وظايبر اينکه از توانايی

 در بازی، در هر لحظه پیروزیو ضعف هر يک از افراد آن را دريابد و با داشتن اين مأموريت در ذهن يعنی 
رايط ش به مأموريت خود موفق گردد بايد بهترين حرکت را انجام دهد. برای اينکه يک سازمان نیز در رسیدن

، یحاکم بر خود را به خوبی شناسايی نمايد. در اين مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب شرايط سیاسی، اقتصاد
در ردند. گها برای سازمان تعیین میقوت و ضعف آن و نقاطفته و تکنولوژيکی مورد بررسی قرار گراجتماعی 

ها، فرايند و عملکرد ها، خروجیمرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودی راستای شناخت محیط سازمان، در اين
 .گیرندمی سازمان مورد مطالعه قرار

 .ريزی استراتژيک استنامهاين مرحله قلب فرايند بر :تعیین موضوعات استراتژيک پیش روی سازمان .6
ا ها، محصول ي، ارزشتيموضوعات استراتژيک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأمور

ذارد. گمديريت تأثیر می ها، تأمین منابع مالی، سازمان ياکنندگان، هزينها استفادهيخدمات ارائه شده، مراجعان 
 ها مواجه است. که سازمان با آنهايی است هدف اين مرحله تعیین انتخاب

قداماتی ا ها: به منظور پرداختن به هر يک از موضوعات استراتژيک پیش روی سازمان بايدتعیین استراتژی .7
ند. شوشوند. اين اقدامات استراتژی نامیده میها و ... بیان میها، اهداف، طرحصورت گیرد که در قالب برنامه
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ای هها، تصمیمات يا تخصیصهای فعالیتها، برنامهست از قالبی از اهداف، سیاستدر واقع استراتژی عبارت ا
ها دهد. استراتژیدهد و چرا آن را انجام میکنند سازمان چیست، چه کاری انجام میمنابع که مشخص می

 زمانی متفاوتی تعريف شوند. توانند تحت سطوح سازمانی، وظايف و محدودهمی
ا از شود ام ها، انجامتواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین استراتژیدامات: اين مرحله میها و اقشرح طرح .8

ف رسد و اجرای آن در قالب تعريها به پايان میريزی استراتژيک با تعیین استراتژیآن جايی که کار برنامه
فکیک صورت گرفته است. به شود اين تها و اقدامات و مديريت استراتژيک برنامه تهیه شده انجام میطرح

ردد. در گعبارت ديگر از اين مرحله به بعد از مدل برايسون مربوط به اجرای برنامه و مديريت استراتژيک می
 گردد. تعدادی طرح و اقدام تعريف می های انتخاب شدهاين مرحله به منظور اجرای هر يک از استراتژی

به کارگیری  اين مرحله، توصیفی از شرايط آينده سازمان در صورتدر  :تنظیم دورنمای سازمانی برای آينده. 9
شود. اين توصیف دورنمای موفقیت های تدوين شده و استفاده از تمام نیرو منابع سازمان، ارائه میاستراتژی

های اساسی، معیارهای عملکرد، بعضی از قواعد شود که در آن شرحی از مأموريت، استراتژیسازمان نامیده می
ورنمايی، د شود. در صورت تنظیم چنینگیری مهم و استانداردهای اخالقی مد نظر همه کارمندان ارائه میتصمیم

رود، پويايی و همسويی انگیزه و نیروی افراد در رسیدن ها میافراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آن
 يابد.اهش میبه اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم ک

 برنامه عملیاتی يک ساله: در اين مرحله با استفاده از اطالعات تدوين شده در مرحله هشتم و بر اساس. 10
نترل ک گیران، يک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مديريت وهای تعیین شده توسط تصمیماولويت

 شود.ها و اقدامات انجام میطرح
 ريزی استراتژيک نام بردهمراحل خاصی را برای برنامه« مديريت عمومی»در کتاب  ( نیز1397الوانی ). 11

 است.
عیین ت مرحله معرفی شده است. وظیفه نيترعنوان مهمتعیین و تدوين اهداف اينده سازمان: اين مرحله، به .12

 و تيمأمور یحو تدوين اهداف آينده به عهده مقامات سطوح باالی سازمان و به معنی درک و تشخیص صح
در تعیین اهداف اهمیت  ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان،مقاصد سازمان است. ارزش

 دارد.
 تعیین های فعلی سازمان ومنظور بررسی اهداف و مأموريت :های موجود سازماناخت اهداف و استراتژی. شن13

 یین شده است. های تعها با هدفوجوه افتراق و اختالف آن
ی مؤثر لیمقشرايط محیطی: در اين مرحله بايد از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و ا وتحلیل. تجزيه14

بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت. بدين منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان 
تقد شود. برايسون معیط خارجی بر سازمان پرداخته میهای محو همچنین شناسايی و تحلیل تهديدها و فرصت

توان ها و تهديدها را میها ندارد. فرصتاست، عوامل محیطی )بیرونی(، عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آن
از طريق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژيکی و ... موجود در محیط شناسايی 

ا ، رقبدهندگاناتیمشتريان، مال ها،رجوععالقه از جمله اربابهای ذیوه بر اين عوامل، توجه به گروهعال. نمود
 و همکاران نیز ضروری است.
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هت ج کنند امکانات سازمان ازريزان تالش میوتحلیل منابع و امکانات سازمان: در اين مرحله برنامهتجزيه .15
ارزيابی کنند و همچنین شمايی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آينده منابع کلیدی و استراتژيک را 

و  گیرد. بررسیهای داخلی سازمان نیز در اين مرحله صورت میها و نارسايیبه دست آورند. شناسايی ضعف
 ملکردها )برونو ع (فرايندها)های جاری سازمان دادها(، استراتژیارزيابی محیط داخلی با توجه به منابع )درون

 دادها( بايد صورت پذيرد.
به  آوری شده در سه مرحله پیش، يعنیشناخت وضع موجود سازمان: اين مرحله، حاصل اطالعات جمع .16

 .ستايکديگر  ها بردست آوردن تصوير کاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرايط محیطی سازمان و آثار آن
 ینیبهای آينده و پیشتعیین فاصله میان اهداف و استراتژی ،هااستراتژی تعیین تغییرات مورد لزوم در. 17

 گیرد.را دربر می های الزمضرورت انجام تغییرات و اقدام
سپس  ود.شهای ممکن تعیین میگیری در مورد استراتژی مطلوب: در اين مرحله در ابتدا استراتژیتصمیم. 18

ای يافت هشود و در نهايت استراتژی اصلح از میان استراتژیپرداخته میها به ارزيابی هر يک از اين استراتژی
 شود.شده انتخاب می

 استراتژی مطلوب: اجرای استراتژی تعیین شده و عمالً به محک آزمون نهادن آن استراتژیی رأ. 19
ی راتژاست رستهای الزم در مورد اجرای دسنجش استراتژی جديد در عمل: انجام و اعمال کنترل . کنترل و20

ای هها طراحی شده و ارائه اطالعات الزم در اين مورد توسط بخشو تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آن
 ريزانمختلف به برنامه

منظور از رسالت، فلسفه وجودی يک سازمان يا نقشی که آن سازمان در جامعه به عهده . رسالت و اهداف: 21
ه ک ندهيباشد. منظور از اهداف نیز، نقاط مطلوب در آرا ارائه دهد، می ت مورد نظرگرفته تا با ايفای آن، خدما

 باشد.ها را دارد، میل به دستیابی به آنتماي سازمان
 لگذارند و معموالً خارج از کنترعوامل محیطی: منظور متغیرهايی است که از خارج سازمان بر آن تأثیر می. 22

حیطی کنند: عوامل منظران، اين عوامل را به دو دسته تقسیم میبرخی از صاحب باشند.مديريت سازمان نیز می
با، رق :ای و ...؛ عوامل محیطی نزديکالمللی و منطقهدور: عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین

 بر سازمانری تیمتر و تأثیر مستقداران، تکنولوژی، صنعت و ... اين دسته از عوامل ارتباط نزديکمشتريان، سهام
 .دارند

اداری و رسمی تحت کنترل سازمان  نظر از و داشته وجود سازمان درون در که عواملی: داخلی . عوامل23 
 باشند.می
قق تح در نهايتکه مجموعه مواضع و روش برخورد سازمان در موضوعات استراتژيک آن ندياستراتژی: برآ .24

ها، نامند. استراتژی، به فرايند تعیین مأموريتضمین نمايد را استراتژی میاهداف و رسالت سازمان را قرار است ت
های اساسی و بلندمدت سازمان و پذيرش جريان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی هدف ،مقاصد

ژگی (. بنابراين هر استراتژی دارای سه وي1995، و استريکلند پردازد )تامسونهای ريز سازمان میبه هدف
  باشد:اساسی می

 .تأثیرات بلندمدت دارد 
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  .در محیط رقابتی است 

 .جنبه حیاتی دارد 

 شناسی پژوهش. روش3
های ها و طرحای و مراجعه به کتابها از طريق روش کتابخانهتنظیم ادبیات و گردآوری اطالعات و داده 

، یاابزار تحقیق در روش کتابخانه نيتریاصلشود. پژوهشی صورت گرفته توسط پژوهشکده آمار انجام می
کتاب و امثال آن است، لذا اولین گام مهم در اين روش، انتقاد کتاب و اسناد مکتوب مورد استفاده است. در 

شناس باشد؛ يعنی بتواند کتاب را ارزيابی و میزان اعتبار آن را تعیین کند. هرقدر وی بايد کتاب پژوهشگرواقع، 
در مقاله حاضر از دو منبع  رونيا. از شد، تحقیقش از ارزش باالتری برخوردار خواهد بوددر اين امر تواناتر با

 از: که توسط پژوهشکده آمار طراحی و اجرا شده است، بهره برده شده است. اين دو منبع عبارتند مهم

 نظام جامع آمار سازمان امور سینمايی و سمعی و بصری 

 های عمومی کشور طراحی نظام آمار نهاد کتابخانه 

وری های حضهمچنین برای تکمیل اطالعات و کسب بینش بیشتر در مورد نظام آماری بخش دفاع، مصاحبه
 از مديران کل مرکز آمار ايران و مسئول امور آماری وزارت دفاع صورت گرفته است.  چند تنو تلفنی با 

 های پژوهشها و یافتهوتحلیل داده. تجزیه4
 عنوانبه آن از و اندداده قرار توجه مورد را دفاعی بخش و امنیت کشورها، حوزه از بسیاری اخیر هایدهه در 

نظام آماری  .بگذارد داخلی ناخالص تولید رشد بر زيادی تأثیر تواندمی که اندنام برده کشورشان اساسی نیاز
 از ایزنجیره ايجاد موجب دفاع، نیز بخش در توجه قابل افزوده ارزش ايجاد بر عالوه مسلح نیروهای بخش
 تهیه منظر اين از شود کهمی اقتصاد عرصه در جديد یهایآورفن یریکارگبه و اقتصاد کل در افزوده ارزش

 ريناپذاجتناب اقتصاد در آن و نقش  مسلح نیروهای بخش هایهزينه و دفاعی هایهزينه با مرتبط آمارهای
 .است

 ایران و اروپا دراتحادیه دفاع بخش آمار به . نگاهی4-1
 هایحساب نظام از استفاده و انتقال برنامه اساس بر و اروپا آمار اتحاديه بخش توسط 1دولت مالی هایحساب 

 ،1100 جدول ها،خروجی میان در که شودمی درخواست عضو کشورهای از. شودمی تهیه 2(ESA2010اروپا )
 مربوط اطالعات 1100 جدول. کند ارسال مرجع دوره پايان از پس ماه دوازده طی را دولت عمومی هایهزينه

 هایحساب مبنایو بر 3(COFOG)دولت  وظايف بندیطبقه حسببر را دولت عمومی بخش هایهزينه به
 دولت وظايف یبندطبقه با و دولت دفاعی هایهزينه عنوان تحت دفاع بخش آمارهای .دهدمی ارائه اروپا

                                                           
1 Government Finance Statistics 

2 European System of Accounts 

3 Classification of the Functions of Government  
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(COFOG) ردگیمی قرار اروپا اتحاديه آمار بخش اختیار در آن و سرجمع شده تهیه عضو کشورهای توسط .
 اساس و بر اقتصادی عملکرد از استفاده با را دولت کلی هایهزينه به مربوط اطالعات اروپا اتحاديه آمار بخش
کند می آوریجمع( ESA2010) اروپا هایحساب سیستم چارچوب در( COFOG) دولت وظايف بندیطبقه

 :است ذيل هایبخش زير شامل دفاع بخش آمارهای .(1397)علیپور، 
  نظامی . دفاع1    
 (انتظامی) یرنظامیغ . دفاع2    
 خارجی نظامی . کمک3    
 توسعه و تحقیق .4    
 دفاع هایبخش ساير .5    

 منطقه برای. بود اروپا اتحاديه برای داخلی ناخالص تولید از ٪3/1 میزان به دفاع هایهزينه 2016 سال در  
 2015 سال به نسبت منطقه دو هر در که بود؛ داخلی ناخالص تولید از ٪2/1 میزان به دفاع هایهزينه يورو،

 ٪4/2) استونی به اروپايی، کشورهای در دفاع هایهزينه کل میزان باالترين ،2016 سال در. نکرد تغییری
 و( داخلی ناخالص تولید از ٪2) انگلستان ،(داخلی ناخالص تولید ٪1/2) يونان آن از پس ،(داخلی ناخالص تولید

 ،(داخلی ناخالص تولید از ٪3/0) ايرلند مقابل، در. داشت اختصاص( داخلی ناخالص تولید از ٪8/1)  فرانسه
( نسبتًا داخلی ناخالص تولید از ٪6/0 هرکدام) اتريش و مالت ،(داخلی ناخالص تولید از ٪4/0) لوکزامبورگ

 میزان مترينک دائمی ارتش نداشتن لیبه دل ايسلند اروپايی، کشورهای میان در .داشتند را دفاع هزينه کمترين
کشور  28 سطح در .(2017)مرکز آمار اتحاديه اروپا،  (داخلی ناخالص تولید از ٪1/0) دارد را های دفاعهزينه
 يعنی «کارکنان خدمات جبران» به 2016 سال در دفاع هایهزينه( از کل ٪46) نیمی تقريباً اروپا اتحاديه عضو

 مصرف به ٪31. شد داده اختصاص کارفرمايان اجتماعی مشمول يا اجتماعی مشاغل همچنین و حقوق دستمزد،
 شده دادهاختصاص  ريسا به ديگر %3 و( جديد خريد تجهیزات مانند) گذاریسرمايه هایهزينه به ٪20 ، واسطه

 انتظامی و دفاعی امور افزوده ارزش  سهم ، دفاع بخش هایحساب بررسی و مقايسه منظور به ادامه در .است
 سهم است داده نشان (1) در جدول کهگونه . هماناست شده آورده درصد به اقتصاد ايران افزوده ارزش کل در

 68/2 به عدد اين که بوده 1390 سال در % 4/2افزوده  ارزش کل به و انتظامی دفاعی امور بخش افزوده ارزش
 .(1394است )مرکز آمار ايران،  يافته افزايش 1394 سال در %

  (صد در)رانياقتصاد ا افزوده ارزش کل در انتظامی و دفاعی امور افزوده ارزش  سهم (1جدول شماره )

  1394-1390 سال 1390سال پايه: 

 1394 1393 1392 1391 1390 هاشرح فعالیت

 68/2 74/2 76/2 64/2 48/2 امور دفاعی و انتظامی

 93/1 98/1 99/1 90/1 79/1 امور دفاعی

 75/0 76/0 77/0 74/0 69/0 امور انتظامی

 1394ايران،  آمار مرکز :منبع
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 ( سهم ارزش افزوده امور دفاعی و انتظامی در کل ارزش افزوده اقتصاد ايران)درصد(1نمودار شماره )

 1397علیپور، منبع:  

 انگلیس دفاع بخش آمار به . نگاهی4-2
 اطالعات امنیت و حفاظت دفاع، اقتصاد و دفاع بخش آمارهای گذاریسیاست در متداول طوربه کشورها در 

 امنیتی موارد از تعدادی بخش اين در. است برخوردار زيادی بسیار اهمیت از آن افشای از جلوگیری و موجود
 .است شده ( آورده2017) انگلیس پادشاهی آمار اداره رسمی آمار قوانین و مقررات طبق

 مورد دفاع بخش اقتصادی آمارهای در آن سرجمع فقط شوندمی آوری جمع دفاع بخش در که . آمارهايی1
 .شودمی جلوگیری خرد سطح در اطالعات و آمار ها،داده ارائه از. گیردمی قرار استفاده

 برای آن جمع سر در که گیردمی بر در را اطالعات از وسیعی طیف دفاع، اقتصاد و دفاع بخش . آمارهای2
 .گیردمی قرار استفاده مورد( ملی)  کلی محاسبات

 و ارندد عبور کلمه به نیاز هستند کار مشغول دفاع اقتصاد و دفاعی آمارهای بخش در که کارکنان . تمامی3
 .نیست پذيرامکان دارد، وجود محرمانه آمارهايی و یهاداده آن در که سازمان از بخشی هر به عمومی دسترسی

 هیچ .شوندمی تبادل است شده تأيید دفاع وزارت توسط که مطمئن و امن هایسیستم طريق از ها. داده4
 .ودشنمی انجام ی برايشانسازرهیذخ شده، فايند یرمزگذار یهاتاپلپ بدون و خرد سطح در ایداده و اطالعات

 انجام شده رمزگذاری هایUSB و با دفاع وزارت به محدود شبکه داخل در خرد هایداده تمام . انتقال5
 .شودمی

 فرا را اطالعات و هاداده از حفاظت در الزم هایآموزش دفاع، اقتصاد و دفاع آماری بخش کارکنان . تمام6
 بودن همحرمان قبال در کارکنان مسئولیتدهنده نشان که هادادهداشتن نگه محرمانه اعالمیه بايد و گیرندمی

 .کند امضاء را است رسمی آمار قوانین تحت اطالعات
 .کند شناسايی آماری هایخروجی در را افراد تواندمی که اطالعاتی افشای و بروز از . جلوگیری7
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 فرانسه دفاع بخش آمار به . نگاهی4-3
 کارکنان از سرشماری آوریجمع. هست دفاع وزارت اختیار در دفاعی بخش آمارهای آوریجمع در فرانسه 

 قرار فرانسه آمار بخش اختیار در و شده آوریجمع دفاع وزارت توسط بخش اين به مربوط هایداده و نظامی
 تیاراخ در ای کهويژه پايگاه طريق از نیز دفاعی بخش و نظامی قراردادهای به مربوط مالی اطالعات. گیردمی
 مورد نیز دفاع بخش اقماری هایحساب محاسبه در و شده آوریجمع اطالعات باشد،می دفاع وزارت خود

 دولت،تولید هایهزينه ملی، محاسبات برای اقماری، هایحساب مقايسه بر عالوه. گیردمی قرار استفاده
 تددادوس کلیه دفاع وزارت آماری بخش همچنین .شودمی  اطالعات نیز مسلح نیروهای با مرتبط هایشرکت

 اين .دهندمی قرار تطبیق مورد کشورها ديگر با و کرده یآورجمع زین را نظامی تجهیزات واردات صادرات و
 وتحلیلجزيهت جهت تحقیقاتی مراکز و دانشگاهیان از متشکل تحقیقاتی کمیته به است موظف همچنین بخش
 تيو رعا اطالعات کردن یبندطبقه ضمن البته.دهند قرار هاآن اختیار در محرمانه طوربه را اطالعات و ،داده

 و اقماری حساب با مرتبط هایحساب گزارش اطالعات، بودن محرمانه قوانین و قواعد طبق و ضوابط
 .گیردمی قرار (2015) فرانسه آمار موسسه اختیار در طور سرجمعبه ملی هایحساب

 الزامات طراحی نظام آماری. بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران و 4-4
 شکیلت انتظامی نیروی و پاسداران سپاه ارتش، يعنی جداگانه نهاد سه از ايران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 يرانا رهبر توسط هاآن همه رؤسای و گرفته قرار مسلح نیروهای کل ستاد نظر زير نیروها اين همگی. شودمی
 نظامی اینیروه برای امکانات تهیه و ريزیبرنامه کار مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت. شودمی انتخاب

 محسوب مسلح نیروهای جزء ولی کندنمی شرکت نظامی هایعملیات در مستقیم طوربه و داردبر عهده  را
 ها وبا توجه به گستردگی بخش دفاع جمهوری اسالمی ايران الزم است تا برای هر يک از سازمان .شودمی

اند برنامه و نظام آماری مختص آنان تدوين گردد، سپس يک نظام که در باال ذکر شده رمجموعهيزنهادهای 
 صورت جزئی از  آن قرار گیرد.تر طراحی شود و نظام آماری هر يک از اجزا، بهآماری جامع

بررسی قرار گیرد و  های بخش دفاع الزم است تا مواردی مورداکنون برای تدوين هر يک از زيرمجموعه 
ن يی برای اجرا تصويب شوند. ايهاو دستورالعمل هانامهنيیآهايی تعیین گردند تا در نهايت ها و مالکشاخص

 موارد عبارتند از:
 .یاداده یهاتبادل و سازمان یخارج و یداخل ارتباطات لیتحل و شناخت( الف

 .نفعانيذ یآمار یازهاین يیشناسا نحوه لیتحل و یبررس( ب

 .یازسنجین و هاسازمان در یازسنجین یهاکیتکن، ازین يیشناسا ،ازهاین انواع ،ازین فيتعر( ج

 :از قبیل سازمان موجود یاطالعات یهاسامانه شناسنامه هيارا و اطالعات یفناور موجود امکانات يیشناسا( د
 (TPSs-Transaction Process Systems) تراکنش پردازش یهاستمیس 

  (Management Information Systems - MISS) اطالعات تيريمد یهاستمیس 

  (DSSs -Decision Support Systems) میتصم یبانیپشت یهاستمیس

  (EISs-Executive Information Systems) يیاجرا اطالعات یهاستمیس
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 نديفرا و یراهبرد یزيربرنامه شامل آمار نظام در سازمان موجود یهایاستراتژ و هابرنامه و اهداف لیتحل( ه
 .کياستراتژ یزير برنامه

 .سازمان کي در آمار و داده دیتول یگام 10 نديفرا( و

 ، بیانیه و اهداف.تيمأمور، اندازچشمشامل  یسازمان ساختار لیتحل (ز

 .یفیک و یکم نظر از سازمان موجود یهاسامانه لیتحل( ح

 .یانسان منابع و آمار انتشاری، ساز رهیذخ د،یتول نديفرا در سازمان یهایتوانمند و امکانات لیتحل( ط

عنوان منبع قدرت و ثروت مطرح نیست بلکه داده و است که در دنیای امروزی، ديگر نفت بهالزم به ذکر 
-با سرمايه افتهيتوسعهی کشورهای طوربهاند. اطالعات خود را در سطح باالتری از نفت و مواد ديگر قرار داده

 ت جهانی داشته باشند. بنابراينی و اطالعاتی قصد دارند دست برتر را در معادالادادههای گذاری بر روی پايگاه
تواند ما را همگام با دنیا پیش ببرد و از سوی ديگر نیازهای ما را ای میطراحی نظام آماری و داده سوکاز ي

احی عنوان مثال با تدوين، طرهای اقتصادی مختلف برايمان به همراه داشته باشد. بهجويیبرطرف کند و صرفه
-ها و کارهای اضافه جلوگیری کرد و در زمان و هزينه صرفهکاریتوان از موازیمیهايی و اجرای چنین نظام

جويی کرد. بخش دفاع نیز از اين قاعده مستثنی نیست. بخش و صنعت دفاع هر کشور، يکی از پیشروترين 
ين اتوان در بهبود اقتصادی هر چه بیشتر هايی میهای اقتصادی کشور هستند که با اجرای چنین طرحبخش

 بخش همت گمارد.

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
 اطالعات و آمار داشتن مجموعه هر در صحیح گذاریسیاست کردن دنبال برای مراحل مهمترين از يکی  

 گیریاندازه(  SNA)1 ملی هایحساب سیستم قالب در کشور اقتصادی بخش آمارهای است، بخش آن دقیق
 هایجريان متغیرهای ترينمهم محاسبه ملی، هایحساب تدوين و تهیه وآماری  نظام از طراحی هدف. شودمی

 گیریهانداز و معین زمانی دوره يک در درآمد، و واردات صادرات، سرمايه، تشکیل مصرف، تولید، نظیر اقتصادی
 ريقط از که است زمان از مقطعی در بدهی، و دارايی ثروت، نظیر منابع موجودی اقتصادی، متغیرهای ترينمهم
 مارآ تدوين و تهیه. کشید تصوير به زمانی مقطع يا دوره آن در را کشور اقتصادی وضعیت توانمی هاآن

 ازمانس توسط شده پیشنهاد ملی هایحساب سیستم چارچوب بر اساس مختلف، کشورهای در ملی هایحساب
 را کشور کل در هابخش همه اقتصادی هایشاخص ملی هایحساب که آنجا از. شودمی انجام متحد ملل

. است شده تعريف اقماری هایحساب اقتصاد، مختلف هایبخش بررسیمنظور به دهد ومی قرارمدنظر 
 SNA محوری سیستم به و است ملی هایحساب از پذيرتریانعطاف و ترگسترده شکل اقماری هایحساب
 وجود دارد، که عبارتند از: اقماری حساب دو نوع کلیطور به. دارد فرق آن با اما است مرتبط

 اظتو حف گردشگریآموزش، نظیر مخارج مشخصی زمینه برای را ایويژه هایحسابعمدتاً  آن نوع نخستین .1
. رفتدر نظر گ سیستم کلیدی هایحساب گسترش صورتبه را هاآن توانو می دهندمی پوشش ستيزطیمح

                                                           
1 System of National Accounts 
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 ربنايیزي تعاريف ولی باشندداشته  هايیتفاوت ملی هایحساب محوری سیستم با است ممکن هاحساب اين
SNA یهمه که است اين هاحساب نوع ايجاد اين برای اصلی دلیل. دهندینم تغییر بنیادی صورتبه را 
 دارداستان سیستم از قسمتی عنوانبه هاآن اگر که ردیگیبرمدر  را توجه مورد هایبخش یهمه به مربوط جزئیات

 هاحساب لک اصلی هایاز ويژگی را و توجه کنند اضافه از حد بیش را آن بار است ممکن فقط شوند درنظرگرفته
 از محوری یهادر حساب شوندمی داده نشان اقماری یهادر حساب که عناصری از بسیاری. سازند منحرف

 تریکل در ارقام ولی شده برآورد صريح طور به محوری هایحساب هیدر ته که يیهاآن چه. هستند پنهان نظرها
 .اندشده برآورد يکجا طور به که هستند هايیتراکنش ضمنی  اجزای که هايیآن چه اند،شده ادغام

. ستا استوار ملی هایحساب سیستم مفاهیم جايگزين میبر مفاه به طور عمده اقماری هایتحلیل دوم نوع .2
 و غیره هادارايی دامنه گسترش سرمايه، تشکیل يا مصرف مفهوم گسترش تولید، متفاوت محدوده شامل هااين

 دلیل .قرار گیرند مورد استفاده جايگزين مفاهیم تعدادی زمانهم طوربه که دارد وجود امکان اين اغلب. هستند
 بر در را توجه مورد بخش به مربوط جزئیات یهمه هاحساب اين در که است اين اقماری هایحساب تهیه
 پنهان نظر از ملی هایحساب در شودمی داده نشان اقماری هایحساب در که عناصری از بسیاری. گیردمی
 در بهتر هرچه هایگذاریسیاست منظور به و نیاز به توجه با مختلف هایبخش است ضروری لذا ماندمی

 بديهی. دهند قرار کار دستور در را اقماری هایحساب تهیه گذشته، هایسیاست عملکرد ارزيابی و خود مجموعه
 فاعد بخش در هاگذاریسیاست شود حاصل بیشتر تفصیل با و روزتر به تر،دقیق اطالعات اين هرچه است
 هایسیاست ملهج از و باالدستی اسناد اساس بر شده تعیین اهداف به دستیابی منظور به .بود خواهدمؤثرتر  کشور
 جتماعیا توسعه ششم برنامه در شده بینیپیش هایبرنامه طی کشور مسلح نیروهای بخش به مربوط کلی

 در بخش ناي اثرگذاری مختلف ابعاد مطالعه و مسلح نیروهای بخش بنیه تقويت بهبود، آنتبع به و اقتصادی
 .شودمی پیشنهاد کشور مسلح نیروهای بخش اقماری حساب تدوين و تهیه کشور، کل سطح
 صاداقت معمول هایبخش مانند مسلح نیروهای بخش مرتبط هایشاخص و اقتصادی اطالعات و آمار کلیبطور
 شد، شارها  فوق در که مواردی به عنايت با نیست، لذا گیریاندازه قابل سادگی به... و کشاورزی صنعت، نظیر

 یریگاندازه و موجود ظرفیت شناخت به کمک مسلح نیروهای اقماری حساب و آماری نظام طراحی اصلی اهمیت
 را یوربهره مستمر طوربه بتوان اطالعات، و هاداده آماری سازمان پايگاه ايجاد با طرفی از و است وریبهره
 .قرارداد نظارت و پايش مورد

 تنداش خرد، و بخشیدر سطح  چه و کالن سطح در چه یریگمیو تصم ريزیبرنامه در مهم موضوعات از يکی 
 دی،اقتصا وضعیت مورد در اطالعات ارائه کشور با رسمی آماری نظام. باشدمی بهنگام و درست اطالعات و آمار

 مه که سازدمی فراهم را جامعه يک اطالعاتی سیستم از ضروری جزئی محیطیزيست و اجتماعی جمعیتی،
 آمارهای از دسته آن که است اين بر فرض لذا. برندمی بهره آن از جامعه افراد عموم هم و اقتصاد هم دولت،
  بدون و شده تهیه رسمی آمارهای مؤسسات توسط است رسیده اثبات به عمل در هاآن سودمندی که رسمی

 ريزیبرنامه بتوان وسیله اين به تا گیرد قرارمندان عالقه و ريزانبرنامه ، محققان اختیار در تبعیضی گونهچیه
 بخش اين به وابسته هایدستگاه و ها، اداراتسازمان مجموعه دفاع بخش در آمار از منظور .داد انجام را درستی
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 در آماری نظام .دارند اشتغال آمار عملی و علمی آموزش و ها، انتشارداده آمار، پردازش آوریجمع بههستند که 
 .اشندب داشته اشتغال آمار تولید امر به غیرمتمرکز صورتبه هم و متمرکز صورتبه هم تواندمی دفاع بخش

 یدتول در آن و نقش  مسلح نیروهای بخش هایهزينه به عمومی توجه افزايش میزان شاهد اخیر در مطالعات 
 موجب دفاع بخش درتوجه قابل افزوده ارزش ايجاد بر عالوه مسلح نیروهای بخش. ايمبوده داخلی ناخالص

 اکنونت مسلح نیروهای صنايع از مثبت جنبه اين که شودمی اقتصاد کل در افزوده ارزش از ایزنجیره ايجاد
 است یبررس و تحقیق نیازمند اقتصادی نظر از که ديگری جنبه .است قرارگرفته گذاریارزش و محاسبه مورد

 هافعالیت رشته ديگر وریبهره با آن مقايسه و مسلح نیروهای به وابسته صنايع در کار نیروی وریبهره میزان
 را کشور کل در هابخش همه اقتصادی هایشاخص ملی، هایحساب که آنجا از .استکشور  خارج و داخل در

 تهیه دلیل. است شده تعريف اقماری هایحساب اقتصاد مختلف هایبخش بررسیمنظور به دهدمی قرارمدنظر 
 .گیردمی بر در را توجه مورد بخش به مربوط جزئیات یهمه هاحساب اين در که است اين اقماری هایحساب

 پنهان نظر از ملی هایحساب در شودمی داده نشان اقماری هایحساب در که عناصری از بسیاری در واقع
 .ماندمی

 داخلی ناخالص تولید از ٪3/1 میزان دفاع به هایهزينه 2016 سال در است که داده نشان بررسی اين نتیجه
 زودهاف ارزش سهم که است داده نشان ايران اقتصاد در دفاع بخش هایحساب بررسی. بود اروپا اتحاديه برای

 در % 68/2به  عدد اين که بوده 1390 سال در صد % 4/2افزوده  ارزش کل به و انتظامی دفاعی امور بخش
 . است يافته افزايش 1394 سال

کالنی را در نظر های بودجه دفاعی بخش و امنیت در حوزه از کشورها بسیاری اخیر هایدهه در کهآنجايی از 
 نیاز عنوانبه ای بخش دفاعشود نظام آماری و دادهاند، پیشنهاد میداده قرار توجه مورد اند و اين بخش راگرفته

. گذاردب داخلی ناخالص تولید رشد بر زيادی بسیار تأثیر تواندمی توجه به اين بخش .تلقی شود کشور اساسی
 یازنجیره ايجاد موجب دفاع بخش در توجه قابل افزوده ارزش ايجاد بر عالوه مسلح نیروهای بخش همچنین

 تهیه منظر اين از شود کهمی اقتصاد عرصه در جديد هایآوریفن یریکارگبه و اقتصاد کلدر افزوده ارزش از
 رناپذي اجتناب اقتصاد در آن نقش و  مسلح نیروهای بخش هایهزينه و دفاعی هایهزينه با مرتبط آمارهای

 .است
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