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چکیده
طبق روششناسی بانک جهانی ،چهار حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی ،آموزش و منابع انسانی ،نوآوری
و زيرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی بهعنوان مهمترين عوامل موثر بر دانشبنیان شدن اقتصاد مطرح میشود.
صنعت دفاعی بهعنوان يکی از مهمترين صنايع فعال در پیشبرد اقتصاد کشور از اين موضوع مستثنی نیست.
بهنظر برخی محققان ،مؤلفههای رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفههای ساير حوزهها نقش
موثرتری در دانشبنیان شدن اقتصاد دارند .در صنعت دفاعی (که معموالً پیشگام در تولید علم و نوآوری است)
شايد نقش و اهمیت مؤلفههای رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد .بر اين اساس ،در پژوهش
حاضر ،ابتدا حوزههای موثر در اقتصاد دانشبنیان مطرح میشود و در ادامه ،مؤلفههای موثر بر رژيم نهادی و
انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسايی قرار میگیرد .با استفاده از روش تحقیق پیمايشی و توزيع
پرسشنامه ،از نظرات  73نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهرهمند شده و با استفاده از روشهای
آماری ناپارامتريک مهمترين مولفهها مشخص شده و هريک از اين مولفهها رتبهبندی میشوند .نتايج
بدستآمده نشان داد که ،بهترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی ،سرمايهگذاری بخش خصوصی در صنعت
دفاع و تجاریسازی نتايج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهمترين و موثرترين مولفهها در حوزه رژيم نهادی
و انگیزشی اقتصادی هستند.
واژگان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی ،حوزههای موثر بر اقتصاد دانشبنیان،
رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی.

 1استاديار ،گروه مديريت راهبردی دانش ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ، ،تهران ،ايران.
()tarhani123@yahoo.com
 2کارشناسی اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول)sina.najafi1374@gmail.com(.
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 .1مقدمه
مقام معظم رهبری ،حضرت آيتاهلل العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) به نقل از معصوم (ع) فرمودهاند« :العلم
سلطان؛ يعنی علم و دانش برای يک ملت و يک فرد مايهی اقتدار است»« .من وجده صال به و من لم يجده
صیل علیه»؛ کسی که اين قدرت را پیدا کند ،دست برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست
بیاورد ،زيردست باقی میماند و ديگران بر او دست برتر را خواهند داشت .علم و فناوری يک چنین خصوصیتی
دارد(.بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی،مورخ  .)1390/01/01همچنین معظمله متذکر شدند که:
«صنايع ما اگ ر بخواهند از رقابت های بازار عقب نمانند ،به پیشرفت علمی و نوآوری احتیاج دارند .يک صنعت
وقتی متکی بود به نگاه نو و فکر نو و تولید علم و فناوری طبعأ پیشرفت میکند .ما به اين نیازمنديم؛ اين هم
بايستی حتما انجام بگیرد» (بیانات در ديدار جمعی از نخبگان و برگزيدگان علمی ،مورخ .)1390/07/13
اهمیت دانش امروز برای سازمانها پوشیده نیست .آنها دريافتهاند که برای کاهش هزينهها و پیروزی در رقابت
با ساير سازمانها استفاده از دانش امتیاز مثبت قلمداد میشود .پس لزوم بهرهگیری از نوآوری و فناوریهای
جديد برای سازمانها مهم تلقی میشود.
صنعت دفاعی در ايران بهعنوان يک صنعت پیشرو در حوزه صنايع دانشبنیان معرفی میشود .مهمترين تاثیر
صنعت دفاعی در جريان دانشبنیان شدن صنايع در کشور ،نقشآفرينی آن در توسعه فناوریهای راهبردی
کشور است .راهحل کلیدی در ارتباط با پیوستگی زنجیره میان اقتصاد دفاعی و اقتصاد دانشبنیان گسترش و
پیشبرد صنايع دفاعی دانشبنیان است و به شرطی اين موضوع محقق میشود که هم شناخت الزم از مفاهیم،
ساختار و مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم و هم با ساختار ،مفاهیم ومؤلفههای صنعت دفاعی
دانشبنیان آشنا باشیم .در تحقیق حاضر به يکی از ابعاد اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی يعنی رژيم نهادی
و انگیزشی اقتصادی و مولفههای موثر بر آن پرداخته و موثرترين مولفهها در اين حوزه را مشخص میسازيم.
لذا سوال اصلی تحقیق اين است که حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی که يکی از حوزههای موثر بر
شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی است ،شامل چه مولفههايی است و در سواالت فرعی موثرترين
مولفه کدام است و رتبهبندی مولفهها به چه ترتیبی است؟ ضرورت شناخت مولفههای موثر در اين حوزه باعث
ارتقاء مقام و مرتبهی اقتصاد دانشبنیان صنعت دفاعی کشور در بهرهگیری از مباحث انگیزشی و نهادی
بهدستآمده از مباحث دانشبنیان را مشخص میسازد.
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 .2مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
 .1-2اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد دانش بنیان عنوانی است که در آن تولید و کاربرد دانش برای يک بخش مهم که سبب رشد اقتصادی
و خلق رفاه و ثروت میشود ،مشارکت دارد؛ در واقع دانش عامل اصلی است که باعث ايجاد رشد و خلق ارزش
جديد برای رقابتی بودن صنايع در اقتصاد میشود ،در حالیکه ساير عوامل سنتی تولید که عبارت اند از :نیروی
کار ،سرمايه ،مواد خام و کارآفرينی همچنان با اهمیت خواهند بود .1اين موضوع برای اولینبار توسط سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD2در سال  1996مطرح شد و بانک جهانی 3در سال  ،1998معیارها و
مولفههای ارزيابی سنجش شاخص اقتصاد دانشبنیان را مطرح و در طی سالیان متمادی آن را تکمیل کرد .در
مورد اقتصاد دانش بنیان تعاريف مختلفی ارائه شدهاست که در جدول ذيل ارائه میگردد و الزم به ذکر است
که مباحث اين تحقیق در ارتباط مستقیم با تعريفهای بیان شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و
بانک جهانی است.
جدول شماره ( )1تعاريف اقتصاد دانشبنیان
مرجع
سازمان
همکاری و
توسعه
اقتصادی
()OECD

تعريف
اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که به طور مستقیم مبتنی بر تولید ،توزيع و مصرف
دانش و اطالعات قرار گرفته است .در اقتصاد دانايی ،دانش محرک اصلی رشد وايجاد
ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیتهاست .بر اساس اين تعريف اقتصاد دانش بنیان
تنها به تعداد محدودی صنايع مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته وابسته نیست بلکه در اين
نوع اقتصاد تمامی فعالیتهای اقتصادی به شکلی بردانش متکی است.

نويسنده

حسینی و
چهارمحالی،
()1384

Foray
)(2004

اقتصادهايی که در آنها نسبت شغلهای دانش بر باال بوده ،اطالعات بهعنوان عامل
تعیینکننده محسوب شده و سهم سرمايههای نامشهود فراتر از سرمايههای مشهود است.

معمارنژاد،
()1384

معمارنژاد،
()1384

بانک جهانی

بانک جهانی

سازمان
همکاریهای
اقتصادی آسیا و
اقیانوس آرام

APEC

عمادزاده و
شهنازی،
()1386

سرمايه گذاری در دانش عبارت است از مجموع هزينه های انجام شده در تحقیق و توسعه
( ،) R&D4تحصیالت عالی و نرم افزارها؛ به عبارت ديگر سرمايه گذاری در دانش ،به
معنای هزينه ی فعالیتهايی است که سبب ارتقاء سطح دانش موجود و يا کسب و اشاعه
دانش جديد میشود.
اقتصاد دانش بنیان را شکلگیری اقتصاد مبتنی بر بهکارگیری بیشتر ايده ها وتفکرات
نسبت به توانايی های فیزيکی و بهکارگیری فناوری و اطالعات در سطح گسترده نسبت
به انتقال مواد خام يا استفاده از نیروی کار غیر ماهر تعريف میکند.
اقتصاد دانشبنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدادی از صنايع با فناوری باال متکی
نیست ،بلکه تمامی صنايع برحسب نیاز خود از دانش استفاده میکنند.

NTTC,2011
Organization for Economic Cooperation and Development

World bank
Research and development
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 .2-2چهارچوب اقتصاد دانشبنیان از دیدگاه بانک جهانی
بانک جهانی در برنامه "دانش برای توسعه" که از سال  1995آن را پیريزی کرده است چهار عامل اصلی را
بهعنوان عوامل تعیینکنندهی عملکرد اقتصاد دانشبنیان يک کشور بیان میکند و اين عوامل را بهعنوان
پايههای چهارچوب اقتصاد دانشبنیان نامیده است .اين عوامل عبارتاند از -1 :رژيم اقتصادی و نهادی - 2
آموزش و منابع انسانی  -3نظام نوآوری  -4زيرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی ( چن و داهلمن.)2004 ،1
 .1-2-2رژیم اقتصادی و نهادی
بر اساس مطالعات چن و داهلمن ( )2004ويژگیهای نظام نهادی هدايتگر عبارتاند از :دولت کارا ،پاسخگو
و عاری از فساد و نظام قانونی که قوانین بنیادی تجارت را حمايت و تقويت میکند و از حقوق مالکیت حمايت
مینمايد .از میان ويژگیهای يک نظام نهادی ،حقوق مالکیت فکری بهعنوان يکی از اساسی ترين مولفههای
جامعه در حفظ حقوق فعاالن اقتصادی نقش اساسی ايفا میکند .درصورتیکه حقوق مالکیت فکری به اندازهی
کافی حمايت و تقويت نشود ،محققین و دانشمندان انگیزهی کمتری جهت خلق دانش و تکنولوژی خواهند
داشت و حتی هنگامیکه دانش خلق میشود ،نبود حمايت از حقوق مالکیت فکری انتشار دانش جديد را مختل
میکند(کافمن 2و همکاران ، 2002 ،2003 ،نقل شده از چن و داهلمن .)2004 ،در کشورهای درحال توسعه
برخالف کشورهای توسعهيافته حفظ حقوق مالکیت فکری مورد توجه قرار نمیگیرد .در اين رابطه ويلیامسون
چهار مرحله را برای فرآيند توسعهی کشورها بیان میکند .در مرحلهی ابتدايی که از آن بهعنوان سطح ريشه
دار اجتماعی نام می برد ،ارزشهای ضد توسعهای بايد در طی زمان تغییر يافته و در خدمت توسعه قرار بگیرند.
در مراحل بعدی توسعه است که اين ارزش ها شکل رسمی به خود میگیرند و قوانینی همچون حقوق مالکیت
پديدار میشود .ازنظر وی در مرحلهی چهارم توسعه است که قوانین حقوق مالکیت بهخصوص مالکیت فکری
با شدت کافی قابلیت اجرا پیدا میکند و اقتصاد بر تئوریهای نئو کالسیکی منطبق میشود.
ازنظر آدام اسمیت حقوق مالکیت فقط در جوامع متمدن معنا پیدا میکند .دانش بهعنوان يک کاالی فکری در
سايه ی حقوق مالکیت فکری میتواند زمینهی توسعه برای اقتصاد کشورها را فراهم کند .دانش يک کاالی
غیررقابتی است به اين معنی که هزينهی نهايی اضافه شدن استفاده کنندگان جديد بهمنظور بهرهمند شدن از
دانش صفر است .غیررقابتی بودن دانش توسط توماس جفرسون اين چنین بیان میشود« :شخصی که از من
ايده ای میگیرد بدون اينکه کاهشی در من پديد آورد خود رهنمودها را دريافت میکند؛ همانند کسی است که
شمع خود را با من روشن کند .وی بدون اينکه مرا در تاريکی قرار داده باشد ،نور دريافت میکند(جفرسون،3
1984؛ نقل شده از استیگلیتز ».)1999 ،4بهطورکلی يک رژيم اقتصادی رسانای دانش 5بايد حداقل اختالل های
1

chen and dahlman
)kaufman et al(2002-2003
)3 jefferson(1984
)4 stiglitz(1999
5 Knowledge conductive
2

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،تابستان 1399

61

قیمتی را داشته باشد (چن وداهلمن .)2004 ،مخارج دولت و کسری بودجه پايدار باشد و تورم باثبات و پايین
باشد (بارا .)1991،1اين اقتصاد بايد به روی تجارت بینالملل باز باشد و سیاستهای حمايت گرايانه وجود نداشته
باشد تا رقابت پرورش يابد و کارآفرينی تشويق شود(ساچ و وارنر21995،؛ بوسورث و کولینز32003،؛ نقل شده از
چن و داهلمن .)2004 ،قیمت های داخلی بايد تا حد زيادی کنترل شود و نرخ ارز بايد باثبات باشد و ارزش پول
را منعکس نمايد .سیستم مالی در چنین نظامی بايد بهصورتی طراحی شود که توانايی تخصیص مناسب منابع
به فرصتهای سرمايهگذاری درست و منطقی را داشته باشد و دارايی ها را به سمت فعالیتهای خوش آتیه تر
سوق دهد(لويین ،لوئز و بک 42000؛ نقل شده از چن و داهلمن .)2004 ،در يک نظام نهادی و انگیزش اقتصادی
نیاز به کارگزاران اقتصادی است که بتوانند انگیزهی الزم برای تولید دانش و استفاده ی بهینه و کارا از آن را
ايجاد کنند .بنابراين بايد عالوه بر يک بنیان گذاری مناسب در سطح کالن اقتصادی شفاف عمل کنند و
سیاستهای تنظیم کننده و رقابتی مناسب وضع نمايند.
 .2-2-2آموزش و منابع انسانی
نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده يکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار در توسعه اقتصاد دانشبنیان و پايداری
آن محسوب میشود .اين عامل منجر به افزايش بهرهوری کل عوامل و سپس رشد اقتصادی خواهد شد .در
اقتصاد دانشبنیان آموزش نیروی انسانی متفاوت از آموزشهای سنتی بوده و اين نوع آموزش ويژگی مادامالعمر
دارد .لذا در اين نوع از اقتصاد نیروی انسانی منبع انباشت دانش است که عالوه بر ويژگی ذخیرهی دانش بودن
بايد پايداری دانش و به روز ماندن دانش را نیز داشته باشد( قیرمای.)2010 ،5
آموزش پايه ای 6برای افزايش ظرفیت يادگیری افراد و نیز استفاده از اطالعات ضروری است .آموزش فنی در
سطوح متوسطه 7و آموزشهای سطوح باالتر در زمینهيهای مهندسی و علمی برای نوآوری فناورانه موردنیاز
است .بايد توجه کرد که تولید دانش جديد و تطبیق آن با زمینهی اقتصادی خاص عمدتاً با آموزش و يا تحقیق
در سطوح دانشگاهی همراه است .بهعنوان مثال در اقتصادهای صنعتی تحقیقات دانشگاهی سهم زيادی
از R&Dداخلی را تشکیل میدهد .8تا چند دههی گذشته سنگاپور ،تايوان ،هنگ کنگ و کرهی چنوبی
اقتصادهايی با درآمد پايین بودند اما اين کشورها توانستند پلی را برای عبور از اين شکاف درست کنند و حتی
از بسیاری از کشورهای عضو  OECDپیش افتادند .بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دلیل آن سخت کوشی
اين کشورها نبوده است بلکه کار هوشمندانه 9آنها دلیل اين پیشرفت شگفت آور است .اما خود آموزش به
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تنهايی کافی نیست ،آموزش بدون ايجاد فضای باز برای نوآوری و دانش به توسعهی اقتصادی منجر نخواهد
گشت.1
 .3-2-2نظام نوآوری
نوآوری را میتوان بهصورت کاربرد هر ايده ای که برای سازمان جديد باشد ،خواه اين ايدهی جديد در
محصوالت ،فرآيندها يا خدمات اعمال شود و خواه در نظامهای مديريتی و بازاريابی که سازمان از طريق آنها
فعالیت خود را انجام میدهد گنجانده شده باشد" تعريف کرد (وير ،کازلتوکاس و ماگوئیر1994 ،؛ نقل شده از
لئونگ  .)20042در اقتصاد دانشبنیان تولید دانش تنها يک بعد از نوآوری محسوب میشود و بعد ديگر نوآوری
بهکارگیری دانش در اقتصاد است .کشورهايی که در زمینهی اقتصاد دانشبنیان موفق شدهاند از يک سیستم
نوآوری ملی 3استفاده کردهاند .اين سیستم شبکهای از نهادهای اقتصادی ،دولت ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی
است که فعالیت ها و ارتباطات جديد را طراحی و سازماندهی میکند 4.سولو و رومر 5در تئوری اقتصاد خود
بیان میکنند که پیشرفت فنی منبع مهم رشد بهرهوری است و نظام نوآوری اثربخش کلید چنین پیشرفتهای
فنی است .نظام نوآوری به شبکه ی نهادها ،قواعد و فرآيندها اشاره میکند و شیوه ای را که از طريق آن کشور
دانش را کسب و يا خلق ،انتشار و استفاده میکند تحت تأثیر قرار میدهد .نهادها در نظام نوآوری شامل
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی عمومی و خصوصی و مخزنهای فکری سیاستی 6هستند .سازمانهای غیردولتی
دولت نیز در آن گستره ای که دانش جديد تولید میکنند بخشی از نظام نوآوری محسوب میشوند .نظام نوآوری
اثربخش ،محیطی را ايجاد میکند که در آن تحقیق و توسعه پرورش میيابد ،و اين محیط به کاالهای جديد،
فرآيندهای جديد و دانش جديد منجر میشود و بنابراين منبع مهم تکنولوژيکی به حساب میآيد .7ازنظر
 OECDنوآوری عبارت استاز ":فرآيند خالقی که از طريق آن ارزش اضافی اقتصادی از دانش استخراج
میگردد .ارزش اضافی اقتصاد به واسطهی تبديل دانش به خدمات ،فرآيندها و محصوالت جديد حاصل می-
شود" .به همین دلیل میتوان بیان کرد که نوآوری باعث پايهريزی بازارهای جديد ،گسترش بازارهای موجود،
افزايش کیفیت محصوالت ،افزايش رفاه مصرفکنندگان ،افزايش دامنهی انتخاب ،کاهش هزينههای تولید و
افزايش بهرهوری میشود.
 .4 -2-2زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی
در دنیای امروز فناوری اطالعات و ارتباطات بعد از انقالب اطالعات نقش اساسی در رشد و توسعهی اقتصاد
کشورها داشته است .فناوریهای اطالعات و ارتباطات ستون فقرات اقتصاد دانشبنیان میباشند و در سالهای
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اخیر به عنوان ابزاری مؤثر جهت ارتقاء رشد اقتصادی و توسعه پايدار شناخته شده اند .هزينهی نسبی پايین
استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطالعات و نیز توانايی آنها در از بین بردن فاصله ها در انتقال اطالعات و
دانش ،در سرتاسر جهان انقالبی ايجاد کرده اند .زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعهای از ابزارها
است که برای پشتیبانی از ارتباطات داخلی و خارجی ،به اشتراک گذاری اطالعات و انجام برنامه ريزی در يک
سازمان استفاده می شود.به طور خالصه زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICT1از دو مولفه اصلی
تشکیل شده که مؤلفه اول زيرساخت فنی ،يعنی نرم افزار ،سخت افزار  ،شبکهها و ساير منابع فناوری اطالعات
و ارتباطات را با يکديگر ترکیب میکند .مؤلفه دوم زيرساختهای کسب و کار يعنی دانش و مهارتهای
سازمانها و صنايع مختلف برای مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات را شامل میشود .اين مؤلفه به مديريت
دادهها و اطالعات ،معماری سازمانی و مهارتهای کارکنان فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره دارد .در اقتصاد
زيرساخت  ICTبه قابلیت دسترسی ،قابلیت اتکا و کارايی رايانه ها ،تلفنها ،دستگاه های راديو و تلويزيون و
شبکههای مختلفی که آنها را به هم پیوند میدهد اشاره میکند.2
ساختارهای تکنولوژيکی اطالعات و ارتباطات در يک اقتصاد به عوامل زيادی مرتبط است ازجمله :دسترسی،
اطمینان و کارايی ،رايانه ها ،تلفن ها ،تلويزيون راديو و ديگر شبکههای ارتباطی گروه بانک جهانی  ICTرا به
اين صورت تعريف میکند که شامل سخت افزار ،نرمافزار ،شبکهها و رسانه برای جمعآوری  ،ذخیره سازی
فرآيند انتقال و نمايش اطالعات بهصورت صدا ،داده ،متن و شکل است .اين تعريف شامل گسترهی تلفن،
راديو ،تلويزيون تا اينترنت میشود (بانک جهانی .)2003 ،فناوری اطالعات و ارتباطات پشتوانه اقتصاد
دانشبنیان است و نقش آن در توسعهی اقتصادی بهويژه توسعه دانش در اقتصاد قابل انکار نیست ،اقتصاد نوين
به فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان يک عامل پیش برندهی تغییرات نگاه نمیکند بلکه آن را وسیلهای
برای آزادسازی پتانسیل خالق و دانش نهفته در انسآنها می داند .فناوری اطالعات و ارتباطات توانا کننده ی
تغییرات است و به تنهايی موجب تحول در جوامع نمیگردد بلکه تسهیل کننده خلق دانش در جوامع نوآور
است.3
مطالعات نشان میدهد که سرمايه فناوری اطالعات جانشین خالصی برای نیروی کار بـوده است ،چراکه استفاده
از فناوری اطالعات به بنگاهها اجازه میدهد که تعداد شاغالن حاضـر در بنگاه را کاهش و يا تولید را سريعتر
از کارکنان موردنیاز برای آن افزايش دهند .بهعالوه ،مطالعات شواهد مستحکمی از تقاضای سطوح مهارتی
باالتر برای ورود و گسترش فناوری اطالعات نشان دادهاند( جهانگرد ،)156:1385 ،پس سرمايهگذاری در
فناوری اطالعات و ارتباطات موجب انباشت سرمايه میشود و بنابراين بهرهوری افزايش میيابد .مهمتر اينکه
مطالعات فراوان نشان میدهد منافع بهرهوری قابلتوجهی بهوسیلهی استفاده از  ICTحاصل شده است .عالوه
بر اين با افزايش جريان اطالعات راحت تر میتوان تکنولوژی ها را کسب و تطبیق داد و درنتیجه بهرهوری و
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نوآوری افزايش میيابد .1بنابراين بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه باعث کاهش هزينهی
تبادل اطالعات گشته و امکان برقراری ارتباطات سريع ،انگیزه ی فعاالن اقتصادی را افزايش خواهد داد
(خوئینی.)1396 ،
 .3-2اقتصاد دفاعی
تحلیل اقتصادی دفاع ،عبارت مشترک اغلب جمالتی است که بهعنوان تعريف اقتصاد دفاع بیان شدهاند .کانتر2
آن را «کاربرد مهارت های اقتصادی برای بسیاری از مسائل دفاعی» میداند .اينترلیگیتور 3در پايان مقالهاش،
«در زمینه ماهیت و قلمرو اقتصاد دفاع» نتیجهگیری میکند که اقتصاد دفاع زمینهای است که در آن ،ابزارهای
علم اقتصاد در قلمرو بخش دفاع به کار گرفته میشوند تا ضرورت های داخلی و بینالمللی اين بخش را تحلیل
کنند  .سندلر و هارتلی 4در کتاب مرجع اقتصاد دفاع ( )2007نیز تصريح کردهاند که «اقتصاد دفاع ابزارهای علم
اقتصاد را برای مطالعه موضوع های دفاعی و موضوعهای مرتبط با دفاع شامل سیاستها و صنايع دفاعی،
منازعه ،مسابقات تسلیحاتی ،خلع سالح ،تبديل ،حفظ صلح ،شورشها ،جنگهای داخلی و تروريسم بهکار
میبرد».
چهاردولی و احمدی شريف ( )1397در مقاله ارائه الگوی راهبرد اقتصاد دفاع دانش بنیان ج.ا.ا ،اقتصاد صنعت
دفاع را جهت انعکاس تهديدات نو و توسعه سیاسی امروزی دانسته و در خالل دوران جنگ سرد و پسا جنگ،
اقتصاد دفاعی را به منزله مطالعه اقتصادی دفاع ،خلع سالح ،تبديل و صلح تعريف میکنند.
مال اسمعیلی دهشیری و غفاری ( )1397در مقاله اثر مخارج دفاعی بر توسعه انسانی در پرتو درجه توسعهيافتگی-
کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ج.ا.ا ،اقتصاد دفاع را شاخه ای جديد از مطالعات اقتصادی معرفی کرده که
با توجه به مسائلی در خصوص تجهیز و بهره برداری از منابع ،نیروی انسانی و تجهیزات دفاعی ،در زمان جنگ
جهانی دوم توسعه پیدا کرد .اقتصاد دفاع به بررسی مسائل دفاع و امور مربوط به آن نظیر خلع سالح ،صلح،
امنیت ،اجتناب از جنگ ،خاتمه دادن به جنگ ،عوامل ايجاد آن ،مديريت جنگ ،تخصیص منابع ،توزيع درآمد،
رشد ،ثبات اقتصادی و ...می پردازد .با توجه به مفهوم دفاع ،اقتصاد دفاع شامل بررسی تأثیر کمبود منابع در
محدود کردن فعالیت های تدافعی کشورها و در عین حال توسعه اين قبیل فعالیت هاست .به عالوه با توجه به
اينکه ملت ها در نظامی بین المللی فعالیت می کنند که شامل ديگر دولت ها و تعداد بی شماری از عامالن
غیر دولتی است ،اقتصاد دفاع بايد میان کشورهای مختلف که در جستجوی تأمین امنیت منطقه ای و بین
المللی که خود جزئی از آنها هستند ،وحدت بخشد .به طور خالصه می توان گفت اقتصاد دفاع تأثیر فعالیت
های دفاعی بر سطح گسترده اقتصاد بین المللی و اثر اين نظام اقتصادی بر امر دفاع را تعیین میکند.
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نوروزی ،محمد تقی( )1385در کتاب «فرهنگ دفاعی – امنیتی» ،اقتصاد دفاع را تدابیری که برای مقاومت در
مقابل حمالت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و يا فناوری توسط يک يا چند کشور مؤتلفه اتخاذ
میشود ،بیان میکند .توانايیهای دفاعی ،بازدارندگی را تقويت میکنند و بازدارندگی نیز به اين توانايیها نیرو
میبخشند .همچنین به حفظ و حمايت از ارزشهايی نظیر زندگی ،مالکیت ،آزادی ،هويت ملی و تمامیت ارضی
در برابر تهديدهای گوناگون داخلی و خارجی و يا ساختاری دفاع تلقی میگردد.
در يک جمعبندی کلی ،به نظر میرسد مفهوم اقتصاد دفاع بهگونهای باشد که متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی،
قاعدهها ،نظريهها ،دادهها و روش تحلیل و استدالل اقتصادی برای تحلیل علمی آن هم از منظر اقتصادی در
رابطه با مسائل دفاع و مرتبط با دفاع و حل و فصل منازعه ،اعم از جنگ بین المللی ،داخلی ،انقالب ،شورش و
تروريسم گردد .بنابراين اقتصاد دفاع به بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع ،خلع سالح ،تبديل ،صلح و امثال آن را
در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی ،در سطوح خرد و کالن برعهده دارد.
 .4-2اقتصاد دفاعی دانشبنیان
يکی از بخش های مهم و حائز اهمیت که بهعنوان پیشران در کشور شناخته میشود بخش دفاع است (خوبرو
و همکاران ،)1397،که بايد با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزار دانش نسبت به اصالح روشها و
فرآيندهای بخش های گوناگون آن از جمله بخش های تحقیقاتی و تولیدی ،اقدام نمود تا بهعنوان يک سازمان
دانش بنیان بتواند بهعنوان الگو در کشور نقش خود را به درستی ايفا نمايد .از آنجايی که دانش تماما در پیکره
سازمان ضبط و ثبت نمیگردد ،الزم است به منظور تبديل دانش ذهنی به دانش عینی از طريق مديريت آن
اقدام نمود .در اين راستا سازمان های دفاعی بهعنوان سازمان هايی پويا از اين امر مستثنا نیستند .نوآوری در
صنايع دفاعی موضوعی قديمی و در عین حال مهم است .در اين صنايع عموما جنبه اقتصادی نوآوری در اولويت
دوم بوده و جنبه های توان افزايی آن مهم تر است (نظری زاده.)1382 ،
در چنین شرايطی ،ديگر نمی توان تصور کرد که نقش اقتصاد در امور دفاعی و امنیتی جوامع فقط به مسائل
پشتیبانی تصمیمات امنیتی و دفاعی محدود میشود ،بلکه اين علم سهم بزرگی در تصمیم گیری های دفاعی
و امنیتی به عهده دارد و غفلت از اين نقش سبب افزايش سرسام آور هزينه های دفاعی میشود که گاه تأمین
آن خارج از توان اقتصادی کشورها خواهد بود .بدين لحاظ در حال حاضر اقتصاد دفاع عالوه بر بررسی های
مربوط به پشتیبانی امور نظامی و دفاعی ،موضوع هايی چون تحلیل راهبردهای دفاعی و تصمیم گیری بهینه
در اين زمینه را نیز در بر می گیرد .در جمهوری اسالمی ايران نیز باتوجه به فقدان آگاهی و اطالعات در
خصوص اقتصاد دفاع و در راستای آن اقتصاد دفاع دانش بنیان در بین افراد جامعه ،اساتید و متصديان امور
امنیتی و لزوم استفاده از علم و دانش در تمام صنايع زيرساختی کشور علی الخصوص صنعت دفاعی ،ايجاب
میکند که برنامه های الزم در اين حوزه اتخاذ گردد (چهاردولی و احمدی شريف.)1397 ،
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 .5-2صنایع دفاعی دانشبنیان
صنايع دفاعی ايران ،همواره بهعنوان مجموعهای پیشرو ،نقشی محوری در عرصه فناوری کشور داشته است،
به نحوی که به عقیده بسیاری از صاحبنظران ،اين مجموعه پیشران توسعه فناوری و نوآوری در کشور محسوب
میشود (خوبرو و همکاران .)1397،در دوران پس از دفاع مقدس ،بعد از اينکه کیفیت تجهیزات و نیروهای
رزمی کشور ،مورد توجه قرار گرفت ،در کنار افزايش ظرفیت نظامی واحدهای دفاعی ،موضوع تحقیق و توسعه
از اهمیت ويژهای برخوردار شد .اين امر ،منجر به افزايش ظرفیت ورشد توانمندی نخبگان و توسعه شرکت های
دانش بنیان ،افزايش جذابیت کسب و کارهای دانش بنیان و فناوریهایپیشرفته در اين بخش و درنهايت انجام
پروژههايی گرديد که هر يک افتخاری ملی به حساب می آيد (شفقت و همکاران.)1395،
از سوی ديگر در سال های اخیر در کشور ،توجه زيادی به سهم دانش و اثرگذاری آن بر توسعه اقتصادی شده
است .بهگونهای که تولید ،توزيع و به اشتراک گذاشتن و بهکارگیری دانش از جمله عوامل مؤثر بر کارايی
اقتصادی می باشد .الزامات اقتصاد دانش بنیان ايجاد تغییرات گسترده در ابعاد ساختاری و محتوايی است که از
جمله اين الزامات انتقال سرريز يافتهها و نوآوریهای يک بخش به ساير بخشها است .اثر سرريز تحقیق و
توسعه در داخل يک کشور توسط صاحبان آن در زمینه تحقیق و توسعه فراهم و در اختیار مؤسسات و بنگاههای
تولیدی به منظور ايجاد کاالها و خدمات جديد قرار میگیرد (دامن کشیده و همکاران.)1394،
در طی تاريخ و با پیشرفت بشر در بهکارگیری شیوهها و ابزار مختلف در توسعه وجوه گوناگون زندگی خود که
عمدتاً متأثر از ارتقاء دانش و توسعه فناوریها بود ،علوم نظامی نیز از اين پیشرفت مستثناء نبودند .علوم نظامی
نه تنها در حوزهی تاکتیک نمود داشتند بلکه بسیار گستردهتر ،متنوعتر و پیچیدهتر در حوزهی فن خود نمايی
کردند .اين توسعه به موازات انقالب صنعتی شتاب بیشتری به خود گرفت و ويژگیهای آن نیز در طی جنگهای
بزرگ به خصوص جنگهای اول و دوم جهانی و سپس دوران جنگ سرد ،مستمراً دچار تحول و تکامل
گرديد(آذرلی و جعفرزاده)1396 ،
بشر در گذر از جنگهای مختلف به تأثیرگذاری ادوات و ساز و برگ نظامی در سرنوشت نزاع ،پی برد و آموخت
که از مرحله استفاده از کارخانجات غیرنظامی تولید اتوبوس و خودرو در زمان جنگ برای تولید ادوات نظامی،
میبايست به مرحله در اختیارگیری «پايه صنعتی دفاع» ارتقاء يابد تا از طريق صنعتی پويا با رويکرد تأمینِ ساز
و برگ جنگی ،همواره آمادگی پاسخگويی به تهديدات را داشته باشد .اين مهم به خصوص بعد از جنگ جهانی
دوم ،به پیشفرضی بديهی تبديل شده بود(هوک .)2005 ،نمود عینی تحقق اين مأموريت ،ارتقاء مقولهی «توان
دفاعی» است .توان دفاعیهمان توان نظامی بومی است که بر اساس ظرفیتهای داخلی بومی بهکار گرفته
میشود (کريمی .)1391،در تعريفی ديگر توان يا قدرت نظامی شامل عناصر متعددی در نظر گرفته میشود که
تسلیحات ،تجهیزات و پشتیبانی تأمین آنها  -يعنی محصوالت صنعت دفاعی  -بخش مهمی از اين عناصر
قلمداد میگردد (آذرلی .)1396 ،پس میتوان گفت هدف اصلی (غايی) صنعت دفاعی ،افزايش توان دفاعی از
طريق خودکفايی و عدم پذيرش وابستگی امنیت نظام به کشورهای بیگانه است و پیامد آن نیز ،تحقق مأموريت
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پیشگفته است .اما امروزه خودکفايی در صنعت دفاع و رقابت با کشورهای توسعهيافته در اين صنعت ،مبنی بر
داشتن فناوری و نوآوری در اين صنعت میباشد و اين مهم تحقق نمیيابد مگر با استفاده از مهارتها و تجربیات
دانش بنیانی ،که پايه اصلی رشد و توسعه هر صنعتی را فراهم میسازد .لزوم استفاده از دانش و فناوری در
صنعت دفاعی بهمانند ساير صنعتها نیازمند ورود سرمايهگذاران و سرمايه به اين صنعت مهم میباشد .توسعه
صنعت دفاعی در تقابل کامل با «وابستگی» است .وابستگی در برابر استقالل موضوعیت میيابد .تأمین قدرتاز
مسیر وابستگی به معنای توانايی اعمال خواسته بر ديگر کنشگران ،صرفاً در راستای منافع کشور محور (دارای
قدرت) خواهد بود و نه در راستای منافع خود .به بیان ديگر در عمل آنچه حاصل میشود ،قدرت ملی نیست
بلکهنگاشتی از قدرت کشور محور ،در جغرافیای سیاسی کشور وابسته است .مصداق اين ويژگی ،کشوری مانند
عربستان سعودی است که تا زمانی که در مسیر تأمین منافع امريکا در منطقه (که همانا مقابله با جبههی
مقاومت به منظور تأمین امنیت رژيم صهیونیستی است) حرکت میکند ،از حمايت کشور محور برخوردار خواهد
بود اما به محض انحراف ،نه تنها از حمايت محروم خواهد شد بلکه با اعمال تحريمها توان نظامی جمعآوری
کردهی خود را نیز تدريجاً از دست خواهد داد چراکه از پشتوانه بومی صنعت دفاعی بیبهره است و توانايی حفظ
آمادگی رزمی ادوات پیچیده و گران قیمت خريداری شده را نخواهد داشت (آذرلی و جعفرزاده.)1396،
دانش بنیان شدن صنعت دفاع بهعنوان يک گام مهم و اثر گذار در راستای حرکت به سمت خودکفايی در اين
صنعت میباشد .در موضوع خودکفايی مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلل العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) به
لزوم بهرهگیری از جوانان اشاره کردهاند و با مقايسه موضوع صرفه اقتصادی و خودکفايی ،مسئله خودکفايی را
مهمتر و بهتر از موضوع صرفه اقتصادی دانستهاند و يادآور شدهاند که« :قدرت کشور در خودکفايی است؛ اقتدار
کشور ،آبروی کشور در خودکفايی است؛ بايد بتوانیم ارکان الزم نیازهای خودمان را خودمان تهیّه کنیم( .ديدار
با مسئوالن نظام در هشتم رمضان سال .)98
امروزه صنعت دفاعی عالوه بر دانش بنیان شدن و خودکفايی که دو گام اساسی برای حفظ و ثبات امنیت يک
کشور هستند ،اهداف ديگری را نیز دنبال مینمايد که آنها را فرعی يا ابزاری میدانیم .شايد مهمترين هدف
ثانويه صنعت دفاعی ،بُعد اقتصادی فعالیتهای آن است .در حال حاضر ،تولید تسلیحات در کشورهای صاحب
فناوری تسلیحاتی ،سهم بزرگی را در تولید ناخالص ملی آنها به خود اختصاص داده است .همچنین تجارت
تسلیحات نیز به تجارتی پرسود و پررونق تبديل شده است .بهعنوان نمونه اياالت متحده امريکا ،تنها در سال
 2018بالغ بر  10.414میلیون دالر قرارداد فروش اسلحه داشته است؛ در حالیکه  GDPکشور در همان سال
 20.580میلیارد دالر بوده است يعنی حدود  5صدم درصد .1کارکرد سرمايهگذاری و توسعه صنايع دفاعی در
بخش اقتصادی ،پیامدهای عديدهی ديگری را به دنبال دارد که از آن جمله میتوان به :اشتغالزايی ،توزيع بهینه
درآمدهای عمومی ،افزايش درآمد ملی از طريق صادرات ،بلوغ صنعتی و فناوری ،سرريز فناوری در ساير
حوزههای صنعتی و ارتقاء سرمايه انسانی؛ اشاره نمود .بیشک بارزترين ويژگی صنعت دفاعی ،ارتباط دو سويه
آن با اقتصاد است .مطمئناً از ابتدای شکلگیری صنعت دفاعی ،فرايندهای مربوطه ،به شکل مستقیم و غیر
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مستقیم در ايجاد شغل و بازتوزيع درآمدهای عمومی کشور (خصوصاً در رابطه با کشورهايی که صنعت دفاعی
آنها از درآمدهای عمومی ارتزاق مینمايد) نقش داشته است .اين واقعیت باالخص از نیمه دوم قرن نوزدهم و
با توسعه کشورهايی که قائل به سیاست نظامیگری (با اهدافی سلطهجويانه و يا بازدارنده بودهاند ،بیشتر نمود
يافته که نمونه معروف آن ،اياالت متحده امريکا است (آذرلی ،و جعفرزاده.)1396 ،
اين فرايند در رژيم صهیونیستی نیز بسیار بارز است .اين رژيم در سال  2007پس از امريکا ،روسیه و فرانسه،
با فروش چهار میلیارد دالر اسلحه چهارمین صادرکنندهی سالح دنیا بود .رشد و توسعهی صنايع نظامی و نقش
صادرات تسلیحات از دههی هشتاد میالدی به بعد نشاندهندهی اهمیت اقتصادی صادرات تسلیحات در درآمد
اين رژيم است .در اهمیت نقش صنعت دفاعی در اقتصاد رژيم صهیونیستی تنها میتوان به اظهارات ريیس
وقت بانک مرکزی اين رژيم اشاره نمود که اذعان داشته صادرات ادوات نظامی ،اقتصاد رژيم صهیونیستی را
در دهههای هشتاد و نود از فروپاشی و ورشکستگی نجات داده است .شايان ذکر است نیمی از نیروی کار شاغل
در صنعت اين رژيم در صنايع نظامی مشغول به فعالیت هستند و تولیدات صنايع مذکور بین  15تا  20درصد
تولید ناخالص ملی اين رژيم را به خود اختصاص میدهد (ازغندی و ذاکری.)1389،
يک کارکرد ديگر صنعت دفاعی در اقتصاد ،نوع غیرمستقیم آن ،يعنی تأثیر از طريق افزايش توان نظامی و
امنیت ملی و در نتیجه ثبات بخشی به شرايط ايجاد و حفظ رشد اقتصادی است .عنوان میگردد تولید نیازهای
دفاعی از طريق ايجاد و توسعه صنايع دفاعی در داخل کشور ضمن تأثیر بر ايجاد ارزشافزوده ،از منظر ثبات
امنیت ملی درخور تعمق و توجه است (عباسلو.)1378 ،
ايجاد نظم ،حمايت از حاکمیت ،حفظ مالکیت ،مقابله با تهديد خارجی ،امنیت تولید و توزيع کاال و خدمات،
محصول ايجاد و ثبات امنیت عمومی است که اين خود تابعی از توان دفاعی-امنیتی و به تبع آن ،صنعت دفاعی
است .بر اين اساس عنوان میگردد ،تولید و رشد اقتصادی بدون نظم داخلی و اقتدار نظامی در بسیاری از مقاطع
تاريخ افسانه ای بیش نبوده است (شکوه.)1391،
با اين تفاسیر میتوان به اين نتیجه رسید که توسعه صنعت دفاعی در گرو توسعه دانش در اين صنعت ،ورود
سرمايه و سرمايه گذاری ،نگرش حکومت به اين صنعت ،میزان واردات و صادرات اين صنعت که درواقع نشانگر
اثر اين صنعت در اقتصاد ملی است و همه اين عوامل باعث حرکت اين صنعت به سمت خودکفايی شده و
باعث رشد اقتصاد ملی نیز خواهد شد.
 .6-2پیشینه پژوهش
بررسیها نشان میدهد که در رابطه با موضوع اقتصاد دانشبنیان و حوزههای موثر بر آن ،مطالعات داخلی و
خارجی مختلفی انجام شده ولی بخش بسیار ناچیزی به اين موضوع در صنعت دفاعی پرداختهاند .در ادامه برخی
از مهمترين و مرتبطترين مطالعات معرفی میشوند.
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الندوال )1998(1در مقالهی «اقتصاد يادگیری» ويژگیهای اقتصاد دانشبنیان را مطرح نموده و مؤلفههای الزم
برای دانشبنیان شدن سازمانها و صنايع را برمیشمرد و اينگونه بیان میکند که سرمايهگذاری دولت و بخش
خصوصی در صنايع دانشبنیان از اولويت برخوردار است.
هالر )2012( 2در مقالهی «صادرات در اقتصاد دانشبنیان ،مورد کشور رومانی» به شرح تأثیر صادرات در رشد
اقتصادی کشورهای درحالتوسعه پرداخته و بیان میکند که اگر اينگونه کشورها به جامعهی دانشبنیان
تبديلشده و صادرات کاالها و خدمات مبتنی بر فناوری و روشهای نوين را افزايش دهند ،اين اجازه را به آنها
میدهد که با کاهش هزينههای تولید در اينگونه صادرات ،باعث رشد و توسعه هرچه سريعتر اين جوامع شوند.
در ادامه از ببرهای آسیايی بهعنوان نمونه موفق در اين عرصه ياد میکند.
بیتزينگر )2015(3درمقالهای با عنوان «روشهای جديد تفکر در مورد صنعت جهانی دفاع با تاکید بر
استقالل(خودکفايی) محدود» بیان میکند که در نگاه اول ،عرضه جهانی پیشرفته ترين تسلیحات بهطور
فزايندهای توسط تعداد معدودی از کشورهای حاکم در اين حوزه انجام میگیرد .بااينحال ،در ذيل آن ،بسیاری
از کشورها مشغول فعالیتهای متنوعی در زمینهی تولید اسلحه هستند .برخی کشورها تجهیزات را در سطوح
پايین تکنولوژی تولید میکنند و برخی از آنها بهعنوان تأمین کننده بنگاههای دفاعی غالب فعالیت میکنند،
برخی در تولید تعداد محدودی از محصوالت با تکنولوژی باال تخصص دارند و برخی درگیر ترکیبی از اين سه
فعالیت هستند .اين ترکیبی از سطح فناوری باعث میشود موضوعات خودکفايی در صنعت دفاع ،بودجههای
نظامی و فناوری در صنعت دفاعی به وجود آيد.
دیوور )2017(4در مقالهای با عنوان «تفسیر ارزش صنايع تسلیحات داخلی :امنیت تأمین يا اقتباس نظامی» به
اين موضوع میپردازد که چگونه تولید داخلی تسلیحات بر قدرت نظامی تأثیر می گذارد؟ محققان عموماً تالش
دولتها برای توسعه صنايع دفاعی را ازنظر تالش برای امنیت تأمین توضیح میدهند .بااينحال ،تغییرات
فناوری" ،اولويت استقالل" را بهطور فزايندهای غیرقابل تحمل میکند و اين سؤال را ايجاد میکند که آيا
کشورها هنوز هم می توانند ارزش استراتژيک را از صنايع دفاعی خود به دست آورند؟ برای پاسخ به اين سؤال
ارزش استراتژيکی که اکثر کشورها میتوانند از شرکتهای دفاعی داخلی استخراج کنند و رابطه آن با تقويت
سازگاری نظامی را بررسی میکند .از آنجا که جنگ غیرقابل پیشبینی است ،غالباً طرفی که با بیشترين سرعت
با شرايط غیر منتظرهای که غالب است سازگار میشود برنده است .صنايع دفاعی داخلی به دلیل توانايیهای
فنی و الگوی همکاری های روتین شده خود با نیروهای مسلح يک کشور ،بهطور قابلتوجهی در سازگاری
نقش دارند .برعکس  ،تأمین امنیت امروزه برای همه کشورها مقولهای بسیار مهم است.

Lundval

Haller

1

2
3

Bitzinger
4 Marc R. Devore
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باصری و همکاران ( )1390در مقالهای با عنوان تحلیل تطبیقی نقش مؤلفههای اقتصاد دانش محور بر رشد
اقتصادی ،به بررسی نقش مؤلفههای اقتصاد دانش بنیان در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی ،آموزش ،نوآوری
و ايجاد جريان دانايی و فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ايران پرداختند .نتايج حاکی از اثر مثبت
و معنیدار شاخصهای نوآوری و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بوده است.
طرهانی و آزاديان دلسم ( )1397در مقالهی «رابطهی علم ،فناوری و نوآوری با دفاع دانشبنیان بر اساس
گفتمان واليت فقیه و اسناد باالدستی» به اين نتیجه رسیدند که ،در دنیای امروز ،علم ،فناوری و نوآوری اساسی
ترين عامل پیشرفت در عرصه های اقتصادی ،صنعتی و دفاعی محسوب میشوند .اين عوامل ،مسیر و راه
شکوفايی حوزه دفاعی از طريق تولید دانشبنیان را میسر می سازند و مشخص گرديد که مؤلفههای علم،
فناوری و نوآوری عالوه بر تأثیر گذاری مثبت بر همديگر میتوانند باعث افزايش محوريت دانشی در حوزه دفاع
نیز شوند.
چهاردولی و احمدی شريف ( )1397در مقالهی «ارائه الگوی راهبردی اقتصاد دفاعی دانشبنیان در جمهوری
اسالمیايران» با استفاده از تئوری دادهبنیاد و چارچوب مديريت دانش و نوآوری سازمان بهرهوری آسیايی1
( )APOبه اين نتیجه رسیدند که ،با تغییر تهديدهای امنیت ملی ،کاهش بودجه های دفاعی ،ادغام صنايع
دفاعی ،جهانی شدن صنايع ،افزايش سرعت در تغییر فناوری و نیازمندیهای ساخت و تولید سازگار با محیط،
همگی در چالشهای نوينی که ساخت و تولید دفاعی با آنها روبروست ،تأثیر گذار هستند؛ لذا استقرار اقتصاد
دفاعی دانش بنیان و عدالت محور ،کارآفرين ،نوآور در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های
اسالمی و نیازهای دفاعی جامعه؛ جهت دهی به آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و
رفع نیازها ،نیازمند توانمندسازی و بسیج منابع و ظرفیت های دانش دفاعی از طريق يافتن راه حل های جديد
مؤثرتر ،کارآمدتر و پايدارتر در اداره جامعه مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان به خصوص در صنعت دفاعی است،
امری مهم محسوب می شود.
مطالعات مذکور کمابیش به موضوع اين مقاله نزديک و به نوعی مرتبط هستند ،اما با اين حال تفاوتهايی هم
دارند که مقاله حاضر را از آنها متمايز میسازد .الف) تمرکز پژوهشهای مورد اشاره به مباحث اقتصاد دانش-
بنیان و اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی است و به معرفی حوزهها و مولفههای موثر بر اقتصاد دانشبنیان
در صنعت دفاعی و به خصوص موضوع رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی پرداخته نشده است .البته برخی از
آنها در مسیر پژوهش بهطور صريح يا ضمنی به چند عامل محدود از اين مولفهها اشاره داشتهاند که از آنها
در اين پژوهش استفاده شده است .ب) چهارچوب اين مقاله برگرفته شده از روششناسی بانک جهانی است که
در پژوهشهای مذکور از چهارچوبهای متفاوتی استفاده شده است و پژوهشی که طبق اين ساختار در حوزه
صنعت دفاعی انجام گرفته باشد ،تا زمان نگارش اين مقاله مشاهده نگرديده است .پ) بیشتر مطالعات مورد

APO: asia productivity organization

1
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اشاره در سطح ملی يا در سطح نیروهای مسلح میباشند و سطح صنعت دفاعی را کمتر مورد بررسی قرار دادهاند.
در حالی که پژوهش حاضر سطح صنعت دفاعی و اقتصاد صنعت دفاعی را مورد بررسی قرار میدهد .ت) در
قالب مطالعات مذکور بهطور خاص حوزه رژيم انگیزشی و نهادی اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفتهاست.
 .7-2مدل مفهومی پژوهش
در اين پژوهش با بررسیهای صورت گرفته در ادبیات و مبانی نظری تحقیق و پیشینهشناسی ،به منظور بررسی
حوزههای شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی و بهمنظور بررسی و انتخاب مهمترين مؤلفههای موثر
در هر حوزه مورد مطالعه بر شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی از روش محاسبه شاخص اقتصاد
دانشبنیان )KEI( 1بانک جهانی استفاده گرديد .اين روش از دو نوع کارت امتیازدهی مشتری و اصلی استفاده
میکند که شامل  4حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی ،نوآوری ،آموزش و منابع انسانی و زيرساخت
اطالعاتی و ارتباطاتی است .برای هرکدام از اين حوزهها تعدادی مؤلفه يا به نوعی زيرشاخص معرفی شدهاست.
حوزه مورد بررسی در اين پژوهش حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی و مؤلفههای موثر بر آن است .در
جدول ذيل مؤلفههای موثر برحوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی
معرفی شدهاند.
جدول شماره ( )2مؤلفههای موثر برحوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی
مؤلفهها
استفاده از ايدههای نو در صنعت دفاعی
سرمايهگذاری مستقیم خارجی در صنعت دفاعی
تجاریسازی نتايج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی
میزان واردات در حوزه دفاعی
میزان صادرات در حوزه دفاعی
ايجاد فضای مساعد برای شکوفايی و تولید علم و نوآوری در
صنعت دفاعی
رعايت حقوق مالکیت و معنوی در صنعت دفاعی
افزايش مراکز آموزشی و دانشگاهی در حوزه دفاعی
سرمايهگذاری دولت در صنعت دفاع
سرمايهگذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع

محقق يا سازمان تحقیق کننده ،سال
الندوال1998،
بانک جهانی2007 - 2003،
بانک جهانی2006 ،
2001 ،APEC
بانک جهانی2006 ،
بانک جهانی1999،
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1996،
بانک جهانی2008،
بانک جهانی2006،
الندوال1998،
الندوال1998،

منبع :يافتههای تحقیق

 .3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف يک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری دادهها و اطالعات و روش تجزيه وتحلیل
تحقیق ،توصیفی -پیمايشی میباشد .در اين پژوهش به توصیف و تحلیل عوامل و مؤلفههای حوزه نهادی و
Knowledge Economic Index

1
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انگیزشی اقتصادی موثر بر شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی پرداخته شدهاست .روابط بین اين
مؤلفهها با استفاده از نظرسنجی و به روش پیمايشی مطالعه شده است.
 .1-3روش و ابزار جمعآوری اطالعات
روش جمعآوری اطالعات در اين تحقیق ،مبتنی بر يادداشتبرداری کتابخانهای و پرسشنامه است .معیارهای
اندازهگیری مؤلفهها براساس يافتههای مطالعات کتابخانهای و پرسشنامههای مشابه بهصورت قضاوتی و کیفی
در طیف لیکرت1( 1تا  )5تعريف شدهاست.
 .2-3جامعه آماری
در اين تحقیق ،از شیوه نمونهبرداری غیر احتمالی استفاده خواهد شد .به دو دلیل اصلی از اين روش استفاده
میشود :نخست آنکه اطالعات مربوط به دستهبندی و تعداد کارکنان سازمانها در صنايع دفاعی محرمانه
تلقی شده و لذا خوشهبندی صنايع و نمونهبرداری احتمالی ،به سبب عدم دسترسی و محرمانگی اطالعات و آمار
مربوط ،میسر نیست(مهدینژاد نوری و نظری زاده .)1390،دوم اينکه تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر
شاخص اقتصاد ملی دانشبنیان در سطح کلی صنايع دفاعی میپردازد و مثالً هدف آن مقايسه صنايع مختلف
نیست .تعداد افراد جامعه آماری 300-200نفر میباشد که با استفاده از اندازه نمونه  90نفر انتخاب شدند.
 .3-3آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
براى بررسى نرمال بودن دادههاى تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 2استفاده شد ..نتیجه اين آزمون
يکی از موضوعات مهمی است که مشخص میسازد که بايد از آمار پارامتری استفاده کرد يا آمار ناپارامتری .از
اين آزمون در مواقعی میتوان استفاده کرد که متغیرها حداقل در يک مقیاس ترتیبی اندازهگیری شده باشد
(سرمد و ديگران.)1379 ،
فریدمن3

 .4-3آزمون
بهمنظور بررسی يکسان بودن اولويت متغیرهای تحقیق و يا رتبهبندی آنها ،از اين آزمون استفاده میشود
(جوديت و الیورا.)1380 ،
نمونهای4

 .5-3آزمون تی تک
اين آزمون زمانی به کار میرود که هدف مقايسه میانگین يک متغیر با میانگین جامعه يا يک عدد خاص باشد.
در اين تحقیق بهمنظور بررسی متغیرهای مربوط به سؤالهای اصلی و فرعی ،از اين آزمون استفادهشده است
و حد پذيرش يا میانگین با توجه به طیف 1تا  5پاسخها 3 ،فرض شده است .در آزمون تی همواره دو تخمین
1

Likert Scale
Kolmogorov-Smirnov test
3 Friedman Test
4 One Sample T Test
2
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زننده حد پايین و باال 1محاسبه میشود که با نگاه به اين دو حد در آزمون و با توجه به میزان خطای مشاهدهشده،
نتیجه آزمون فرضیهها مشخص میشود.

 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش
 .1-4روایی و پایایی تحقیق
برای سنجش روايی ابزار گردآوری ،از روايی محتوا استفاده شده و با نظرخواهی از تعدادی از صاحبنظران اعتبار
پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته است .همچنین برای اندازهگیری پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شده است که حسب نتايج تجربی اگر ضريب آلفا بیش از  0/7باشد ،نتیجه قابل اطمینان خواهد بود.
جدول شماره ( )3ضرايب پايايی
حوزه
نهادی و انگیزشی اقتصادی

تعداد گويههای مربوط به هر حوزه
10

آلفای کرونباخ
0/76

منبع :يافتههای تحقیق

 .2-4آمار توصیفی
با توجه به اينکه بخش اعظم صنايع دفاعی در تهران و اطراف آن واقع شده است ،جامعه آماری موردنظر
شامل اساتید ،کارشناسان و فعالین حوزه اقتصاد مرتبط با صنايع دفاعی مستقر در تهران است.
اين جامعه آماری شامل :سازمانهای صنايع دفاع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه عالی دفاع ملی،
مرکزتحقیقات راهبردی دفاعی و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنايع دفاعی هستند .با بررسی بهعمل آمده در
خصوص تعداد احتمالی اعضای اين جامعه ،حسب اطالعات بهدستآمده از مراجع ذيربط حدود  200تا 300
نفر بهعنوان مرتبطترين افراد شناسايی شدند .با توجه به تجزيه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از طريق نرم
افزار  SPSSمیتوان اطالعات حاصله را بهصورت زير بیان نمود:
جدول شماره ( )4آمار توصیفی پرسششوندگان (درصد)
کارشناسی

0

20-30
11

عالی
بله

سطح تحصیالت
کارشناسی ارشد

47/9

دکتری

52/1

31/5

40-50

28/8

سن
30-40
39/7
میزان شناخت از موضوع
متوسط
45/2
خیلی خوب
عضويت هیئت علمی در دانشگاهها
26/02

خیر

41/1

کم

2/7

73/98

منبع :يافتههای تحقیق
LCI , UCI

1

نقش و تاثیر مؤلفههای رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بر...

74

 .3-4آمار استنباطی
 .1-3-4بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
نتايج اين آزمون نشان داد که توزيع دادههاى تحقیق نرمال نیست و درنتیجه بايد از آزمونهاى ناپارامتريک
استفاده کرد .با توجه به حجم نمونه ،از آزمون تى 1براى بررسى میانگین متغیرها و در تعیین رتبه عوامل
تاثیرگذار بر شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی از آزمون فريدمن استفاده شد .در تمامى آزمونهاى
آمارى ،سطح معنیدارى  95درصد لحاظ گرديد.
 .2-3-4آزمون فرضیه پژوهش
آزمون فرضیه از سواالت تحقیق بدست میآيد .سوالی که در اين پژوهش با آن روبهرو هستیم عبارت است از:
«آيا حوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی و مؤلفههای اين حوزه بر شاخص اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی
اثرگذار هستند؟» براساس آزمون آمارى تى 9 ،مؤلفه از  10مؤلفه حوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی بر شاخص
اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعى که در پرسشنامه مطرح شدهبود ،در پیمايش انجام شده مورد تايید مديران
و متخصصان صنعت دفاعى و اقتصاد دفاعی قرار گرفته است .بهعبارت ديگر ،در سطح اطمینان ٪ 95همه
عواملى که به تايید خبرگان دفاعى و اقتصادی رسیده بود ،از نظر خبرگان موثر تشخیص دادهشد.
جدول شماره ( )5آزمون تی مؤلفههای حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی موثر بر شاخص اقتصاد دانشبنیان در
صنعت دفاعی
ارزش آزمون = 3
حوزه

انحراف از
میانگین

حداقل

حداکثر

پذيرش

72

1/027

0.0

0/83

1/23

پذيرش

72

1/027

0.0

0/84

1/22

پذيرش

72

1

0.0

0/81

1/19

پذيرش

72

0/945

0.0

0/77

1/12

استفاده از ايدههای نو در صنعت دفاعی پذيرش

72

0/904

0.0

0/71

1/10

پذيرش

72

0/918

0.0

0/74

1/10

میزان صادرات در حوزه دفاعی
سرمايهگذاری بخش خصوصی در
صنعت دفاع
تجاریسازی نتايج تحقیق و توسعه
صنعت دفاعی
رعايت حقوق مالکیت و معنوی در
صنعت دفاعی

ايجاد فضای مساعد برای شکوفايی و
تولید علم و نوآوری در صنعت دفاعی

میانگین
آزمون تی درجه آزادی
تغییرات

فاصله اطمینان % 95

One Sample T Test

1
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افزايش مراکز آموزشی و دانشگاهی در
حوزه دفاعی

پذيرش

72

0/616

0.0

0/39

0/84

سرمايهگذاری دولت در صنعت دفاع

پذيرش

72

0/452

0.0

0/2

0/7

سرمايهگذاری مستقیم خارجی در
صنعت دفاعی

پذيرش

72

0/397

0.0

0/13

0/67

72

-0/164

0.0

-0/38

0/5

میزان واردات در حوزه صنعت دفاعی عدم پذيرش

منبع :يافتههای تحقیق

 .3-3-4رتبهبندی مؤلفههای موثر بر حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی
در بین مؤلفههای موثر بر حوزه رژيم نهادی و انگیز شی اقت صادی تاثیر همه اين  10عامل ،طبیعتا يک سان و
مشــابه نیســت .براى رتبهبندى اين عوامل بر اســاس میزان تاثیر ،محققان ناگزير شــدند از آزمون فريدمن به
عنوان يک آزمون ناپارامتريک استفاده کنند .نتیجه اين آزمون به رتبهبندى مؤلفهها در جدول  6درج گرديد.
همانطور که مشخص است در بین مؤلفههای حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی ،میزان صادرات در حوزه
دفاعی در رتبه اول ،سرمايهگذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع در رتبه دوم ،تجاریسازی نتايج تحقیق و
توسعه صنعت دفاعی در رتبه سوم و بقیه مؤلفهها در رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول شماره ( )6رتبهبندی مؤلفههای حوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی
مؤلفههای حوزه نهادی و انگیزشی اقتصادی
میزان صادرات در حوزه دفاعی
سرمايهگذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع
تجاریسازی نتايج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی
رعايت حقوق مالکیت و معنوی در صنعت دفاعی
استفاده از ايدههای نو در صنعت دفاعی
ايجاد فضای مساعد برای شکوفايی و تولید علم و نوآوری در صنعت دفاعی
افزايش مراکز آموزشی و دانشگاهی در حوزه دفاعی
سرمايهگذاری دولت در صنعت دفاع
سرمايهگذاری مستقیم خارجی در صنعت دفاعی

رتبه
6/51
6/39
6/32
6/23
5/99
5/93
5/20
4/71
4/67

منبع :يافتههای تحقیق

 .5نتیجهگیری
دوران کنونی که برای جمهوری اسالمی ايران ،تحريمها و مشکالت فراوان و ويژهای را به دنبال داشته است،
کشور را الجرم به اتخاذ يک نظام اقتصادی متناسب با اين تحوالت و چالشهای خاص ،فرا میخواند .صنعت
دفاع نیز بهعنوان يکی از صنايع مهم در اقتصاد کشور که همواره با مسائلی نظیر امنیت ،جنگ ،تحريم ،تحديد
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و ...مواجه بوده است ،برای تخصیص بالقوه منابع ،توزيع درآمد مناسب ،کاهش هزينهها و ساير عوامل اقتصادی
دخیل ،نیازمند اتخاذ سیستم اقتصادی مناسب برای خود است .اقتصاد دانشبنیان که مبتنی بر دانش اقتصاد
روز است و میتواند چالشهای موجود در اين صنعت را بهنحو احسن چارهجويی کند ،با فراهم آوردن بستر الزم
برای استفاده از فناوریها و نوآوریهای الزم باعث کاهش هزينهها و ريسکهای موجود و افزايش ارزش
افزوده تولیدات اقتصادی میشود.
بانک جهانی برای سنجش شاخص اقتصاد دانشبنیان در هر کشور چهار حوزه نوآوری ،زيرساخت اطالعاتی و
ارتباطی ،آموزش و منابع انسانی و رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی را معرفی کرده است .با تعمیم اين حوزهها
و مولفههای موثر بر آنها ،به اقتصاد صنعت دفاعی و گزينش اين مولفهها طبق چارچوب و اهداف صنعت دفاع
و ايجاد تغییرات الزم ،در اين مقاله که با محوريت مولفههای حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی بر شاخص
اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی انجام شد ،مولفه میزان صادرات صنعت دفاع بهعنوان مهمترين مولفه
انگیزشی برای صنعت دفاع انتخاب شد .باتوجه به مفاهیم اقتصادی و و نظر خانم آلینا هالر که معتقد بود در
کشورهای در حال توسعه ،افزايش صادرات بهخصوص صادرات کاالهای با فناوری پیشرفته سبب رشد وتوسعه
هر چه سريعتر اقتصاد میشود .مشخص است که افزايش صادرات ،برای هر صنعت يا سازمانی بهعنوان يک
عنصر مهم ،ارزآور ،توسعهدهنده ،رقابتپذير و ايجاد کننده ارزشافزوده محسوب میشود .لذا شايسته است در
سیاست گذاریهای اقتصادی و اقتصاد دانشبنیان به اين مولفه بیشتر توجه شود.
مهمترين مولفههای موثر در حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی در جدول( )6به ترتیب اهمیت بیان شدهاند
و مشخص است که سرمايهگذاری در هر کدام سبب ايجاد انگیزه برای فعاالن در حوزه اقتصاد دانشبنیان در
صنعت دفاعی خواهد شد .از بین مولفههای ذکر شده فقط مولفه میزان واردات صنعت دفاعی از ديد خبرگان به
عنوان مولفه موثر ،مورد پذيرش قرار نگرفت .باتوجه به نظرات بیتزينگر و دیوور مبنیبر خودکفايی در صنعت
دفاعی کشور و سازگاری صنعت دفاعی با شرايط خاص کشور و بهخصوص شرايط غیر منتظره ،لزوم افزايش
تولیدات داخلی و کاهش واردات در اين صنعت مهم است .میتوان با ايجاد بستر مناسب باعث ورود بخش
خصوصی به صنعت دفاعی شد ،که اين راهکار سبب افزايش ايدهپردازی در اين صنعت شده و در صورت حمايت
از اين ايدهها و تجاریسازی آنها که در پژوهشهای الندوال و طرهانی نیز به آنها اشاره شده است ،موضوع
انگیزش اقتصادی و نوآوری در راستای اهداف صنعت دفاعی عمل کرده و موجب شکوفايی اقتصاد دانشبنیان
در اين صنعت میشود.
پس میتوان به اين نتیجه رسید که در حوزه رژيم نهادی و انگیزشی اقتصادی اگر مولفههای موثر همگام باهم
اجرا شوند ،اثرگذاری چشمگیری در افزايش اثر اين حوزه در رشد اقتصاد دانشبنیان در صنعت دفاعی خواهد
داشت .لذا برای تحقیقات بیشتر میتوان به بررسی زير مولفههای موثر بر مولفههايی که در جدول ( )6معرفی
شدند ،پرداخت .برای مثال چه عواملی سبب رونق صادرات در صنعت دفاعی میشود؟ از سوی ديگر همانطور
که در مقاله به آن اشاره شد ،اقتصاد دانشبنیان متاثر از سه حوزه ديگر نیز است که هر حوزه ،مولفههای
تاثیرگذار خود را شامل میشود که میتوان به شناسايی موثرترين آنها پرداخت.
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