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 چکيده
ای در روابط های وابسته به آن در چند دهه اخیر جایگاه و نقش برجستهاقتصاد و مؤلفه

ها داشته است و در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن
دفاعی کشورها رابطه -ها نبوده و افزایش قدرت نظامیاز رشد و توسعه اقتصادی آن تأثیربی

مستقیم و معناداری با سطح توسعه اقتصادی دارد. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خاص 
دستیابی به  منظور بهژئوپلیتیک و تهدیدات پیرامونی، افزایش قدرت و توان دفاعی خود را 

رو قرار داده است. در همین راستا در مقاله پیشتأکید ر، همواره مورد توجه و امنیت پایدا
با  1410گذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی تأثیرتبیین عوامل اقتصادی کلیدی  منظور به

نفر از  50مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 
های پیشران اقتصادی احصاء و در گام دوم با تشكیل پانل خبرگی پیشران 109خبرگان، تعداد 
. در ادامه بر اساس نظر خبرگان به شده استعامل مشخص  38ادغام و تعداد  ،مشابه با یكدیگر

عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با  28ده و تعداد اقدام شبندی و تعیین ارزش عوامل رتبه
کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد همک و بزار آینده پژوهی میکافاستفاده از نرم

گذار بر تأثیرعوامل اقتصادی کلیدی عنوان  بهگذار و تعداد پنج عامل تأثیرعامل مهم و  12
 ند.ا هدقدرت دفاعی ایران مشخص ش

 JEL :F52 ,H12 ,H56, Z18ي بند طبقه
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مسألهمقدمهوبیان-1
آمادگی نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی و استقالل کشور و رفع تهدیدان 

های جدی تصمیم گیرندگان سیاسی است. در این شرایط دشمن همواره یدی از دغدغه
ابزار و تجهیزان پیشرفته با  مادگی نیروهای خود، به تجهیز آنهابیشتر کشورها جهت آ

همواره ن و از قدیم تا به امروز 8: 1396کمالی و خیراندیش، ) آورندنظامی روی می
 دلیل بهمؤلفه اساسی و حیاتی حفظ و بقای یک کشور بوده که عنوان  بهقدرن دفاعی 

دن تهدیدان متصور، مورد کرآن در ایجاد بازدارندگی در رقیب و خنثی  تأثیرنقش و 
 تأثیر مداران بوده و هست. از سوی دیگر میزان اهمیت و نقش واکمان و سیاستتوجه ح

نظامین در قدرن ملی هرکشوری رابطه تنگاتنگی با موقعیت ژئوپلیتیدی  -قدرن دفاعی)
دارد و هرچقدر که کشوری دارای  الملل بینو ژئواستراتایدی آن کشور در عرصه 

های وجه به میزان توجه و دخالت قدرنبا ت ،موقعیت ژئواستراتایک بارزتری باشد
نظامی نیز به همان -رو نقش و اهمیت قدرن دفاعیای و جهانی و تهدیدان پیشمنطقه

نسبت افزایش خواهد یافت. در همین راستا موقعیت ژئوپلیتیدی ج.ا. ایران و سطوح و 
 باشد  می نوع تعارض با سایر بازیگران در تنظیم راهبردهای دفاعی آن دارای اهمیت

موقعیت خاص ایران که در مرکز ثقل بنابراین  ،ن180: 1397بوالحسنی و همداران، )
ی اروپا را به آسیا و لپ چون همهای ارتباطی جهان قرارگرفته و ین شبدهتر بزرگیدی از 

 و از شمار رفته بهها راه تمدنچهار از گذشته تاکنون ده سبب ش کندخاور دور وصل می
همین  . بهدشوالعاده مناسبی برخوردار فوق شرایطی و زمینی از نظر موقعیت دریای

ایران به حدی است که هرگونه تغییری در حاکمیت آن « ژئوپلیتیدی»ارزش  منظور
به همین سبب بازیگران  .را برهم زند« جهانی»و « ایمنطقه»یتوانسته است موازنه

ای را کنندهتاریخی نقش تعیین همواره در ادوار مختلف« ایای و فرا منطقهمنطقه»اصلی
ها و معضالن ی که یدی از دغدغهطور به ،در معادالن قدرن برای ایران قائل هستند

. های نهان و آشدار این بازیگران بوده استاندازیمحیط امنیتی خارجی ایران، دست
طور ذاتی عرصه نتیجه گرفت که محیط امنیت خارجی ایران بهتوان میراحتی پس به

 ،ن8: 1395رستمی و اسماعیلی، )و خواهد بود  خاص عصر خود بوده است هایشمدشک
لذا با توجه به جایگاه و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتایک ایران در منطقه غرب آسیا و 

لزوم توجه به کم و کیف  ،شمار موجود علیه منافع و امنیت ملی کشور تهدیدان بی
رو و حصول ذار بر آن در راستای دفع تهدیدان پیشگتأثیر قدرن دفاعی کشور و عوامل

 از سویی. شود میو دستیابی به بازدارندگی و امنیت پایدار در کشور بیش از پیش نمایان 
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ها و هنجارهایی متمایز با دارای ارزش جمهوری اسالمی ایران با توجه اینده دیگر
وهای آینده در طالعه سنارینیازمند بررسی و م ،الملل استهای حاکم بر نظام بین ارزش

اتخاذ سیاست دفاعی بنابراین  ،ن145: 1395)رستمی، باشد  ا میهباب ماهیت جنگ
-بی و اجتنارضرو محور جهت مقابله با تهدیدان چندوجهی، امریچندگانه و قابلیت

را  زمی المینهز ،نداشتن سیاست دفاعی چنین همن. 19: 1392)دهقان،  ناپذیر است
ی که طور به ،ن36: 1394کالنتری، ) ندکمی ودی فراهمخن و نابودی جهت حمله دشم

قرار  مورد هجوم اشخانهدا سوگند هر ملتى در درون خبه : فرمایدمی عن) امیرالمومنین
 ن.27 یطبهخالبالغه، هج)ن واهد شدخ لگیرد، حتماً ذلی

یایی، های گوناگون نظامی، اقتصادی، سیاسی، جغرافبا توجه به اینده مؤلفه
باشند، با در نظر گذار میتأثیرفرهنگی بر کم و کیف قدرن دفاعی کشور -اجتماعی

این مؤلفه بر قدرن دفاعی  تأثیرعوامل اقتصادی، توجه به  تأثیرگرفتن نقش و اهمیت و 
رو در راستای پاسخ به این باشد، در همین راستا پاوهش پیش می کشور حائز اهمیت

 ترین وگذار بر قدرن دفاعی ایران، کلیدیتأثیر تصادیپرسش که از میان عوامل اق
چارچوب عنوان  بهگذارترین عوامل کدامند؟ با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی تأثیر

نظری تحقیق و با استفاده از مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورن پذیرفته مرتبط 
ان مورد گذار بر قدرن دفاعی ایرتأثیر های اقتصادیو استفاده از نظران خبرگان، عامل

 مک وافزار آینده پاوهی میکو در ادامه با کمک نرم شناسایی قرار خواهد گرفت
 د.وامل کلیدی مؤثر تعیین خواهد شگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عکار به

مبانینظریوچارچوبمفهومیتحقیق-2

نظریهبازدارندگی-2-1
اما پس از جنگ  ،الملل استالنی در تاریخ روابط بینبازدارندگی دارای سابقه طو

های ین نظریهتر مهمهای تخریب جمعی تبدیل به یدی از جهانی دوم و با ساخت سالح
یدی عنوان  بهبازدارندگی  حقیقتن. در 103: 1391)قاسمی، شده استالملل روابط بین

استراتایک، از جمله الملل و مطالعان های مطالعاتی روابط بینین حوزهتر مهماز 
ین موضوع مطالعان استراتایک تر مهمعنوان  بهموضوعان علمی است که در کنار جنگ 

های موجود در این حوزه این واقعیت است که چگونه باشد. و از جمله پرسشمطرح می
های زیادی بر واحدها خواهد شد ساز تحمیل هزینهتوان از بروز جنگ که سبب می

ی بازدارندگی یدی از نظریهن. 5: 1395)اسفندیاری و همداران،  وردجلوگیری به عمل آ
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ه عمدطور  به که باشد میالملل ی بینگرائی در عرصهنظریان مبتنی بر رئالیسم و واقع
پردازان مسائل گرایی، مورد توجه نظریهدوم و با تضعیف آرمان پس از جنگ جهانی

ی مؤلفهعنوان  به قدرن رالملل بابط بیناین نظریه در رو. ه استقرارگرفت استراتایک
 آلیستی برکند و ضمن رد نظران ایدهکشورها تأکید می نکننده روابط بیاصلی تبیین

 مستقیم بر میزان امنیت ملی آنها دارد تأثیر ها،این باور است که میزان قدرن دولت
اگرکشوری که  ی اساسی در بازدارندگی این استندته ن.79: 1396)رحیمی روشن، 

به  زدنمشی احتمالی او دردستها و خطران خطبتواند حریف را متقاعد کند که هزینه
 امنیت خود را درمقابل آن کشور تأمین کند دتوان بود، میحمله، بیشتر از منافع خواهد 

ن. بازدارندگی، مستلزم تهدید به استفاده از زور و نیرو برای پیشگیری از 83همان: )
 ن.9: 1977، 1)مورگان یروی قهریه، به وسیله شخض دیگری استاستفاده از ن

های فیترهمه ظ شها و افزایانمندیویت تونای تقعجانبه به می همهگبازدارند
ن کردامید  نا منظور بهنه تجاوز رگوای دفع هررد نیاز بوهای مدفاعی و کسب قابلیت

قلِ سیاست دفاعیِ رِ ثومحعنوان  بهامی خارجی ظدن تهدیدان نردشمن و خنثی ک
ویاگیِ لذا  ،ن101: 1397باشد )آجورلو و مقصودی، می ایران یالمری اسوجمه

بله قاهای کشور در راستای مرفیتظدوران و قگیری تمامی مکار به جانبهبازدارندگی همه
جانبه؛ مستلزم وجود باشد. ایجاد بازدارندگی همهمی و تهدیدان دشمنان هاطئهبا تو
زایی؛ در بطن مفهوم نابراین ابزار قدرنب ،خلق قدرن فزاینده است افزایی در هم

 ن.70: 1396)کوچدی و همداران،  باشد میجانبه نهفته بازدارندگی همه
 رذار بگتأثیرکلیدی  رها، متغیّدن سیاستوبنیاد بورن دینرایی و ضگر المهنجارِ اس

جمهوری اسالمی ت دفاعی ایی در سیاسگرارفعجانبه و متی همهگبازدارند گیریشدل
نساء و با  71ان، رعمآل 200آیه  ریظیم؛ نرآن کرفته در قگرانجام یحان رتص ،استایران 

ی گدن بازدارندومبنای اصلی دین بنیاد ب ،ره انفالوس 61ه، آیه اخاص و ویتأکید 
: 1397)آجورلو و مقصودی،  روندشمار می بهجمهوری اسالمی ایران جانبه در  همه
 ن.108



قدرت-2-2
قدرن به توان و استعداد انسان برای انجام کاری که مطلوب اوست طورکلی  به

توانایی و استعداد فرد »توان گفت که قدرن عبارتست از می حقیقتشود. در اطالق می

                                                           
1. Morgan 
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ی قدرن سوی، از «ایجاد رفتار مطلوب منظور بهبرای انجام کار و اعمال اراده بر افراد دیگر 
مدار و رهبر سیاسی توانایی تولید نتایج مورد زیرا به سیاست ،انددانسته را جوهر سیاست
در تعریف قدرن  ،ن. دیوید جابلنسدی228: 1390نیا،  دهد )حافظنظرش را می

 ،قدرن عبارتست از استطاعت، توانایی یا قابلیتی که به دارنده آن قوه»نویسد:  می
، 1)جابلنسدی «بخشدت اهدافش میگذاری بر رفتار سایر بازیگران را در جهتأثیر

پی کسب  ها پیوسته درها و حدومتای است که دولتقدرن مقوله حقیقتن. در 1997
از  شمار رفته و هبساز سیاست و سیاست ابزار کسب قدرن زمینه و هموارهاند. آن بوده

و پناه )یزدان قدرن پیوسته ارتباط سینرژیدی وجود داشته است این رو بین سیاست و
توانمندی  ،ه اعتقاد بسیاری از کارشناسان معیار نهایی قدرن ملین. ب44: 1397دیگران، 

آنها مورد  تبرند که در آن امنیزیرا کشورها در محیطی به سر می ،تاس نظامی
رترین وسایل ثکشوری که مؤ .خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد ی ولتهدیدهای داخ

تواند عملدرد نظام مه، آموزش و سازمانن را دارد میرهنا )آمیخته از فناوری، نظامی
 تعریف و اعمال کند را« بازیقواعد»تواند خود شدل دهد یعنی می عالمللی را به نفبین

لذا امروزه قدرن نظامی یدی از ابعاد اصلی قدرن  ،ن273: 1396)محمودزاده و دیگران، 
اهمیت قدرن در نظام ن. 824: 2014، 2)بویاتزیس و راتی باشد میملی و اقتدار ملی 

الملل و در میان بازیگران آن به حدی است که چگونگی توزیع قدرن در میان بین
الملل به شمار الملل عامل تمایز بازیگران و ساختار نظام بینواحدها و در سطح نظام بین

 ن.460: 1398نیا و همداران، )جعفری رودمی

 

 قدرت نظامی -2-3

با سایر  همراهاست از قدرن نیروهای مسلح یک کشور  قدرن نظامی عبارن
ق قکارگیری این نیروها جهت تحملی و توان زمامداران آن کشور در به هایتوانایی

قدرن نظامی نیرویی با هدف  حقیقتن. در 192: 1384)چگینی،  اهداف امنیت ملی
ف ملی از آن مشخض و برای انجام کار ویاه است که در زمان مناسب برای تحصیل اهدا

ین تر مهم، قدرن نظامی یدی از حتم طور بهن. 122:1380شود )سنجابی،  می استفاده
به اعتقاد بسیاری از راهبردپردازها،  .رودآن به شمار می ابعاد قدرن و شاید آشدارترین

                                                           
1. Jablonsky 
2. Boyatzis & Ratti 
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قدرن،  ن.172: 1387نظامی است )مرادیان،  معیار نهایی قدرن ملی و دفاعی، توانمندی
باشد. دامنه و میزان گذاری دفاعی میی هرگونه اقدامی در عرصه سیاستاساس و مبنا

های بازیگران است؛ به عبارتی ها منوط به سطح توانمندیگذاریاثرگذاری سیاست
های دفاعی، منابع بالفعل قدرن و پشتوانه اصلی، تصمیم گیرندگان در تدوین سیاست

ن. تحلیل و 104:1394)زهدی،  باشدها در بسیج منابع بالقوه مینیز توانمندی آن
ارزیابی قدرن دفاعی و نظامی کشورها، نیازمند بررسی معیارهای مختلف کیفی، کمی، 
مثبت و منفی است. و به دلیل نقش بی همتایی که این شاخض در تعیین اهداف و 

گیری از برخوردار بوده و نیازمند بهرهای  هرهنامه نظامی کشورها دارد از اهمیت ویا
نون و الگوهای نوین تصمیم سازی و استفاده از رویدردهای ترکیبی در مواقع ضروری ف

الملل، قدرن مؤثر و کارآمد ن. در سیاست بین170: 1397)مرادیان و همداران،  باشدمی
یک دولت در نهایت تابعی از نیروهای نظامی آن و چگونگی و مقایسه این نیروها با 

 ن.62: 1393)میرشایمر،  باشدمی های رقیبنیروهای نظامی دولت
 

قدرتاقتصادی-2-4
برگیرنده روابط تولید،  بخشی مهم از زندگی اجتماعی انسان درعنوان  بهاقتصاد 

)سیف،  اهمیت زیادی دارد اسالمتوزیع و مصرف است که در همه مداتب از جمله 
د و ثرون و ن. امروزه با تحول و توسعه مفهوم قدرن و امنیت، نقش اقتصا13: 1390
شده است و کشورهای مختلف به تر  مندی در حوزه اقتصاد و تجارن برجستهرقابت

دهند )سجادپور و همداران، متغیر قدرن اقتصادی در کنار سایر متغیرها اهمیت می
 ن. 410: 1398

تراتای نظامی ساندیشه ژئوا برتریقرن بیستم عصر برآوردهای استراتایک مدانی و 
که  ههای پایانی سده گذشته با چنان تغییراتی همراه بوداما دهه ه است،محور بود

های بعدی، نویدبخش دوران نوینی از ترتیبان راهبردهای نظامی محور با تنزل به رتبه
توسعه  دلیل بهدر قرن بیست و یدم ن. 1: 1393زاده و عزتی،  )هادی ه استاقتصادی شد

های دست یابی ظامی به اقتصادی، راهو گسدترش ارتباطان و متحول شدن استراتای ن
به قدرن هم دگرگون شده است. در این شرایط ابزار رسیدن به قدرن با استفاده از 

های اقتصادی هستند که برای کشورها و یابد. امروزه پدیدهعوامل اقتصادی تحقق می
ت رسید. توان به توسعه پایدار و امنیآورند و از آن طریق میجهان امنیت به همراه می
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که کشورها بتوانند به اهداف سیاست خارجی و داخلی خود، در عصر حاضر برای آن
ند، حداقل دست پیدا کنیعنی، امنیت ملی، توسعه اقتصادی و پیشرفت علمی و فرهنگی 

های پدیدهلذا  ،ن10)همان:  به همداری و هماهنگی با دیگر کشورها نیازمند هستند
ان ژئوپلیتیدی مهمی هستند. آمریدا به تأثیر و دارایاقتصادی اهمیت زیادی داشته 
 نیزاکنون هم ه است وی دوم قدرن رهبری پیدا کردندلیل اقتصادی بعد از جنگ جها

 دهد ءالملل ارتقاظام بیننسته موقعیت ژئوپلیتیک خود را در ندلیل اقتصادی تواچین به
است ومی بوده نه به ژئواکوکه ارتقای موقعیت چین با توج چنان همد نبسیاری معتقد و

 ،ن70: 1397هشی، )مختاری ومیک صورن گیردنیز باید با منطق ژئواکونمهار آن 
بندی منافع و قدرن ملی و ابزارهای نفوذ جهانی توان بنابراین در ترتیب و اولویت

ی اخیر به خود اختصاص داده است ها سالین جایگاه را در تر مهماقتصادی هر کشور 
ن. و امروزه تسلط کشورها بر بازارهای جهانی 666: 1398و همداران،  زاده)قصاب

 ن.669شود )همان: ین ابزار قدرن محسوب میتر مهمعنوان  به
 

پژوهیآینده-2-5
که به ما  تاس ههوشمندانه آیند یو برپای یدانش تحلیل، طراح یپاوه هآیند

)فرزین راد  کنیم ردگونه برخوچ هبه نام آیند یمحسوسغیر همواجهه با پدید رآموزد د یم
برای کمک به درک  لعموطور م بههای مطالعان آینده  ن. روش236: 1399و همداران، 

 اند در زمان کنونی طراحی شده مطلوباتخاذ تصمیمان  منظور بهبهتر احتماالن آینده 
پاوهی، اصول و روش مطالعه و  آینده حقیقتن. در 71: 1397)منزوی بزرگی و همداران، 

ریزی و اقدام در خصوص علوم و فناوری مرتبط با آینده است. گیری، طرحسپس تصمیم
های مختلف بررسی و مطالعه  های علمی و مدل پاوهی، تفدران فلسفی و روش آینده

لذا،  ،دکن احتمالی را ترسیم میهای بدیل و   ها، آینده آینده را مطرح و با استفاده از آن
وقوفی و ) باشد میمعماری و مهندسی هوشمندانه آینده پاوهی ابزاری برای  آینده

،  های آننگاری و استفاده وسیع از قابلیت ن. با ظهور علم آینده92: 1396همداران، 
: 1395 مینائی و همداران،) ریزی شده است نگاری وارد بطن برنامه ها و فنون آینده روش

هایی برای یرنده مجموعه تالشای است که دربرگای میان رشتهپاوهی حوزهن. آینده7
 ن.78: 1398هایی از آینده است )یوسفی و همداران، ارائه تصاویر و بدیل
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نرمافزارمیکمک-2-6
نرم افزار میک مک نخستین بار در اندیشدده تحقیقاتی در زمینه راهبردی مربوط 

، 1گودن) ه استآمد وجود بهبه آینده و سازمان، توسط میشل گودن در کشور فرانسه 
عنوان یک  ن. این روش با تجزیه و تحلیل ساختاری، که در آن ساختار به58: 1999

باشد و عناصر این سیستم  در ارتباط می ،یک سیستم مورد مطالعه استبا عنوان واقعیت 
در عین حال این روش به  ،ن83: 2005، 2)موجیدا وابستگی تنگاتنگی با یددیگر دارند

، 3)جیمینز پردازد معلوم می های چندگانه و نا و کاوش آیندههای کیفی  مالحظه متغیر
صورن  منظور تجزیه و تحلیل متغیرها و رابطه بین متغیرها بهکه به ن.111: 2009

متغیرها بر یددیگر توسط متخصصان و طبق نظر  تأثیرمستقیم از طریق شناسایی 
سه مرحله اساسی  و دارای ن443: 2020، 4شود )پوتو و همدارانحاصل میخبرگان 

)متغیرهان، توضیح روابط بین متغیرها و آنالیز و شناسایی  است: شناسایی عناصر
 .ن29: 2020، 5)گدباگوس و همداران متغیرهای کلیدی



روشتحقیق-3
-رو از لحاظ هدف و نتیجه از نوع کاربردی با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق پیش

تحلیلی و -های توصیفیروش تلفیقی از روش باشد؛ و از لحاظ ماهیت وای میتوسعه
)مصاحبه با خبرگان و پرسشنامهن، و ابزار گردآوری  های پیمایشیاستفاده از روش

)کتب، مقاالن، اینترنتن و مصاحبه و  اطالعان استفاده از اسناد و منابع مرتبط
طالعه که در گام نخست با م استپرسشنامه بوده، که روند انجام تحقیق به این صورن 

اسناد و سوابق علمی پیشین صورن پذیرفته مرتبط و استفاده از نظر خبرگان آشنا و 
دارای زمینه علمی مرتبط )جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران عالی رتبه نظامی 

گران و محققان شاغل دارای جایگاه مدیریتی راهبردی در مشاغل صف و ستاد و پاوهش
نیروهای مسلح و اساتید و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه  در مراکز علمی و تحقیقاتی

گیری منظور انتخاب نفران خبره و تعیین حجم نمونه از روش نمونهتهرانن که به

                                                           
1. Godet 
2. Mojica 
3. Jiménez 
4. Putu et al 
5. Gde Bagus et al 
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ترین افراد متخصض در حوزه مورد ده که شاخضتالش ش) شده استهدفمند استفاده 
ر قدرن دفاعی ایران گذار بتأثیر های اقتصادین، در ابتدا پیشران.ندشوبحث انتخاب 

های مشابه با یددیگر ادغام و در احصاء و در گام دوم با تشدیل پانل خبرگی پیشران
شده  بندی و تعیینادامه با استفاده از پرسشنامه طیف لیدرن عوامل مهم و اثرگذار رتبه

های ها یا انتخابزینهگ صورن بهای تعیین عوامل مهم و پراهمیت پرسشنامه منظور به)
، مخالف الًتفاون، مخالف و کامموافق، موافق، بی الکام: لیدرن طیف انه و بده شیوهگچند

در اختیار کارشناسان و خبرگان مربوطه قرار گرفته استن و در انتها با استفاده  طراحی و
رسم یک ) کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع مک و به از نرم افزار آینده پاوهی میک

گذاری عوامل بر یددیگر تأثیرها، سپس بر اساس میزان تعداد پیشرانبه  n×n ماتریس 
، 3ها اختصاص داد. بدین معنی که عدد توان به آنیک عدد از مقیاس صفر تا سه را می

باشند، ماتریس  می تأثیرزیاد، متوسط، کم و بدونتأثیرگر نمایانترتیب  به 0و  1، 2
افزار و انجام محاسبان مربوطه  در نرمها  دادهمربوطه توسط خبرگان تدمیلن و با ورود 

گذار بر آینده قدرن دفاعی ایران مشخض تأثیر افزار عوامل اقتصادی کلیدیتوسط نرم
 .شود می



هایتحقیقیافتهتحلیلوتجزیه-4

گذاربرقدرتدفاعیتأثیرهایکلیتعیینپیشران-4-1
گذار تأثیرهای اقتصادی راندن پیشکرشناسایی و مشخض  منظور بهدر گام نخست 

نامه انجام مصاحبه و توزیع پرسش چنین همبر قدرن دفاعی، با مرور ادبیان پاوهش و 
نفر از خبرگان آشنا و دارای زمینه کاری و علمی مرتبط با موضوع  50میان تعداد 

گذار بر آینده قدرن دفاعی تأثیرهای کلی پیشرانعنوان  بهپیشران  109تحقیق، تعداد 
 ند.ا فتهگرقرار ن مورد شناسایی 1یران مطابق جدول )ا

 
هایاقتصادیمؤثربرآیندهقدرتدفاعیایرانپیشران.1جدول

RعنوانپیشرانRعنوانپیشران
 میزان وابستگی اقتصادی به خارج 56 استعداد و ظرفیت تولید داخلی کشور 1
 کارخانجانان صنعتی و تأسیسبه روز بودن  57 میزان ثرون ملی 2
حجم مبادالن و روابط تجاری با کشورهای  3

 همسایه و جهان

های  گذاری خارجی در زیرساختمیزان سرمایه 58
 اساسی و صنایع داخلی ایران
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RعنوانپیشرانRعنوانپیشران
 سیستم اقتصادی کشور )باز یا بستهن 59 ارزش کاالهای صادراتی استراتایک 4
 وهای مسلحمیزان بودجه تحقیقاتی نیر 60 میزان رشد اقتصادی کشور 5

میزان بودجه تخصیض یافته جهت انجام امور  6
 علمی و تحقیقاتی

میزان همداری )انرژی، ترانزیت، بازار فروش  61
 محصوالن و...ن  با جامعه جهانی

 وری نیروی کارنرخ بهره 62 متدی بودن بر اقتصاد چند محصولی و متنوع 7

 حمل و نقل کشور ت شبدهکیفی 63 میزان منابع انرژی  )نفت و گازن کشور 8
 میزان نرخ بیداری در کشور 64 میزان و حجم قاچاق کاال در کشور 9

 گذاری ایران در کشورهای خارجیمیزان سرمایه 65 عالئق و وابستگی اقتصادی کشورهای همسایه 10

 ارزش مبادالن تجاری با کشورهای منطقه 66 میزان بدهی خارجی سالیانه کشور 11
 مخارج مصرفی در حوزه امنیت سایبری 67 اردان سالیانه کشورارزش و 12
اقتصادی  -میزان و سطح روابط تجاری 13

 کشورهای منطقه با غرب به خصوص امریدا
میزان ذخایر کاالهای استراتایک )نفت، گاز،  68

 طال، اورانیوم و...ن
 اخالض داخلی به نرخ ارزضریب وابستگی تولید ن 69 نرخ برابری پول با ارزهای معتبر خارجی 14
 های خارجی دولت )خارج از کشورنارزش دارایی 70 خالض تراز تجاری سالیانه کشور 15
 نGNPنرخ رشد تولید ناخالض داخلی ) 71 مخارج تحقیق و توسعه در حوزه صنایع دفاعی 16
 نرخ بهره 72 بدهی دولت به تولید ناخالض داخلی 17
 های دولتان هزینهمیز 73 میزان بودجه دولت 18
 مخارج دولت به تولید ناخالض داخلی 74 تنوع واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور 19
 میزان تولید نفت خام 75 میزان درآمد دولت 20
نواسانان شدید در قیمت منابع انرژی و  21

 محصوالن استراتایک کشاورزی
میزان واردان محصوالن استراتایک کشاورزی   76

 رنج و...ن و وابستگی به خارج)گندم، ب
 مخارج دفاعی بودجه سالیانه 77 میزان تبادالن مالی با بازار مالی جهانی 22
 های نفتی و اقتصادی تشدید تحریم 78 میزان ناپایداری در بازار کار 23
منافع اقتصادی غرب و کشورهای قدرتمند در  24

 منطقه
به نفت اقتصاد رانتی کشور و متدی بودن اقتصاد  79

 و گاز
-های اقتصادی منطقهمیزان مشارکت در پیمان 80 میزان توسعه و افزایش ظرفیت بنادر کشور 25

 ای
ها و تجهیزان  نوسازی و بازسازی پاالیشگاه 26

 نفتی کشور
وابستگی غرب و کشورهای قدرتمند به منابع  81

 انرژی منطقه
 سازمان تجارن جهانیپیوستن به  82 میزان آزادسازی بازارهای تجاری 27
با اقتصاد  سازنده و هوشمندانهمیزان تعامل  83 های تجاری، اقتصادی دولتسیاست 28

 جهانی
 در بازار دخالت اقتصادی دولتمیزان  84 های گمرکیمیزان تعرفه 29
 ارزش پولی ملی 85 سازی اقتصادیمیزان خصوصی 30
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RعنوانپیشرانRعنوانپیشران
 در بخش دفاع سایبریگذاری یهسرما 86 هامیزان ثبان نسبی قیمت 31
سیستم باندداری و میزان کنترل و مالدیت  32

 مالی توسط دولت مؤسسانها و بانک
تعیین ارزهای جایگزین دالر در مبادالن و  87

 تعامالن اقتصادی کشور
 گسترش باندداری و تجارن الدترونیک در کشور 88 میزان بودجه دفاعی و نظامی کشور 33
 میزان توسعه صنعت گردشگری 89 لیشاخض رشد بورس داخ 34
 میزان تحقق اقتصاد مقاومتی 90 درجه تحرک سرمایه 35
 نظام جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی 91 هاایجاد و تقویت صرافی 36
 المللی و اعتباران بین توانایی جذب سرمایه 92 المللیمیزان ذخایر ارزی بین 37
 میزان درآمد صنعت گردشگری کشور 93 خدمان مالی  )بانک و بیمهن  38
 شفافیت در منابع اقتصادی و مالی دولت 94 میزان مازاد تولید ملی 39
 گذاری در کشورمیزان و سطح امنیت سرمایه 95 های اعطا شده خارجیوام 40
 دولت گذاریتوان سرمایه 96 ثرون اتباع مقیم در خارج از کشور 41
 ماهر و نیروی کار درصد افراد 97 شورمیزان سالمت اقتصاد مالی ک 42
میزان توانایی تغییر چرخه تولید صنایع و  43

 تولید محصوالن نظامی منظور بهکارخانجان 

های  )صنعتی، میزان ظرفیت تولید بخش 98
کشاورزی، دامی، خدمان فنی و تخصصین در 

 کشور
های میزان تقویت نقش و عملدرد بانک 44

 خصوصی در کشور

ت و میزان نیروی انسانی بخش تولید در کیفی 99
ها و کادر کشور )مهندسین، مدیران، تدنسین

 فنین.
 اقتصاد تک محصولی 100 وری سرمایهنرخ بهره 45
 انعطاف اقتصادی 101 گذارینرخ سرمایه 46

 مازاد تجاری کشور 102 میزان کنترل تغییران ارز 47

 های دریایی کشورتعداد بنادر و اسدله 103 کشور در مشاغل پویا و پردرآمدمیزان و درصد  48

کاهش دیوان ساالری در فرایندهای تجاری  104 نحوه توزیع درآمد و ثرون در کشور 49
 کشور

 سطح و کیفیت محصوالن تولیدی داخلی 105 سطح خوداتدایی اقتصادی 50

 زی استراتایک در کشورساتعداد انبارهای ذخیره 106 المللی کشورهای بینتعداد فرودگاه 51

 ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور 107 تعداد شرکای تجاری خارجی 52

های مدیریت میزان اعتباران مالی سازمان 53
 بحران 

توزیع بهینه مشاغل صنعتی،خدماتی، کشاورزی  108
 و...

 نالالتحصیایجاد شرایط اشتغال برای فارغ 109 اقتصادی کشورهای منطقه های جاذبه 54
 دانشگاهی

   میزان درآمد سرانه کشور 55

 های تحقیق یافتهمنبع: 
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هاتجمیعوادغامپیشران-4-2
 هدر ادامه بر اساس روش پانل خبرگی از کارشناسان و خبرگان مربوطه خواسته شد

جنس ها که دارای اشتراک و شباهت و همتر، تعدادی از پیشرانتا با بررسی دقیق
عامل به شرح   38نند که نتیجه احصاء تعداد کیی و با هم تجمیع باشند را شناسا  می

 باشد. می ن2جدول )


هایاقتصادیمؤثربرآیندهقدرتدفاعیایرانتجمیعوادغامپیشران.2جدول

Rعنوانعامل R عنوانعامل 

میزان بودجه تخصیض یافته جهت انجام امور  1
 علمی و تحقیقاتی

صنعتی و کارخانجان و ان تأسیسبه روزبودن  20
 ظرفیت تولید داخلی کشور

میزان تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد  2
و اعتباران  جهانی و توانایی جذب سرمایه

گذاری خارجی در المللی و میزان سرمایهبین
 های اساسی و صنایع داخلی ایرانزیرساخت

های اقتصادی کشورهای منطقه و میزان جاذبه 21
تصادی و وابستگی غرب و کشورهای منافع اق

قدرتمند به منابع انرژی منطقه و سطح روابط 
اقتصادی کشورهای منطقه با غرب به  -تجاری

 خصوص امریدا
میزان بودجه دفاعی و نظامی و تحقیقاتی  3

نیروهای مسلح و مخارج دفاعی، تحقیق و 
توسعه در حوزه صنایع دفاعی و میزان 

بخش دفاع گذاری و مخارج در سرمایه
 سایبری و حوزه امنیت سایبری

حجم و ارزش مبادالن و روابط تجاری با  22
کشورهای همسایه و جهان و میزان همداری 
)انرژی، ترانزیت، بازار فروش محصوالن و...ن و 
تبادالن مالی با بازار مالی و جامعه جهانی و 

 ارزش کاالهای صادراتی استراتایک

یا بستهن و تعداد  سیستم اقتصادی کشور )باز 4
 شرکای تجاری خارجی

میزان نرخ بیداری در کشور و ایجاد شرایط  23
 التحصیالن دانشگاهیاشتغال برای فارغ

حمل و نقل کشور و ارتقاء  کیفیت شبده 5
های موقعیت ترانزیتی کشور و تعداد فرودگاه

های دریایی و میزان المللی، بنادر، اسدلهبین
 یت بنادر کشورتوسعه و افزایش ظرف

ها میزان کنترل تغییران ارز و ثبان نسبی قیمت 24
و ارزش پولی ملی و نرخ برابری پول با ارزهای 
معتبر خارجی و ضریب وابستگی تولید ناخالض 

 داخلی به نرخ ارز
های خارجی دولت )خارج از ارزش دارایی 6

المللی و کشورن و میزان ذخایر ارزی بین
 در کشورهای خارجی گذاری ایرانسرمایه

سطح خوداتدایی اقتصادی و میزان ظرفیت تولید  25
های )صنعتی، کشاورزی، دامی، خدمان بخش

 فنی و تخصصین در کشور

توسعه صنعت گردشگری در کشور و میزان  7
 درآمد صنعت گردشگری کشور

های اعطا میزان وابستگی اقتصادی به خارج و وام 26
رجی سالیانه شده خارجی و میزان بدهی خا

 کشور

سیستم باندداری و میزان کنترل و مالدیت  8
مالی توسط دولت و ایجاد  مؤسسانها و بانک

ها و تقویت نقش و عملدرد و تقویت صرافی

های تجاری، اقتصادی دولت و میزان سیاست 27
سازی دخالت اقتصادی دولت در بازار و خصوصی

ت در منابع اقتصادی و مالی اقتصادی و شفافی
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Rعنوانعامل R عنوانعامل 

 دولت و نحوه توزیع درآمد و ثرون در کشور های خصوصی در کشوربانک

کیفیت و میزان نیروی انسانی بخش تولید در  9
ها و کادر کشور )مهندسین، مدیران، تدنسین

 فنین و درصد افراد و نیروی کار ماهر

سالمت اقتصاد مالی کشور و میزان نرخ بهره و  28
سرمایه و  گذاری و درجه تحرکنرخ سرمایه

 میزان رشد اقتصادی کشور

گسترش باندداری و تجارن الدترونیک و  10
 خدمان مالی )بانک و بیمهن در کشور

تعیین ارزهای جایگزین دالر در مبادالن و  29
 تعامالن اقتصادی کشور

 های دولتمیزان بودجه، درآمد و هزینه 30 های نفتی و اقتصادی ایران تشدید تحریم 11

ن توانایی تغییر چرخه تولید صنایع و میزا 12
 تولید محصوالن نظامی منظور بهکارخانجان 

طراحی نظام جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی و  31
 گذاری در کشورمیزان و سطح امنیت سرمایه

های گمرکی و میزان آزادسازی میزان تعرفه 13
بازارهای تجاری و کاهش دیوان ساالری در 

 شور و انعطاف اقتصادیفرایندهای تجاری ک

خدماتی، کشاورزی  توزیع بهینه مشاغل صنعتی، 32
و تنوع واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور و 

 درصد مشاغل پویا و پردرآمد در کشور
میزان مازاد تولید ملی و سطح و کیفیت  14

 محصوالن تولیدی داخلی
اقتصاد رانتی و تک محصولی کشور و متدی  33

 نفت و گازبودن اقتصاد به 
گذاری دولت و نوسازی و توان سرمایه 15

 ها و تجهیزان نفتی کشور بازسازی پاالیشگاه
متدی بودن بر اقتصاد چند محصولی و متنوع و  34

ن و درآمد GNPنرخ رشد تولید ناخالض داخلی )
 سرانه کشور

پیوستن به سازمان تجارن جهانی و مشارکت  16
و شاخض  ایهای اقتصادی منطقهدر پیمان

رشد بورس داخلی و خالض تراز تجاری 
 سالیانه کشور

میزان ثرون ملی و منابع انرژی )نفت و گازن  35
کشور و میزان تولید نفت خام و مازاد تجاری 

سازی کشور و تعداد و میزان انبارهای ذخیره
کاالهای استراتایک )نفت، گاز، طال، اورانیوم و...ن 

 در کشور
یانه و میزان واردان ارزش واردان سال 17

محصوالن استراتایک کشاورزی )گندم، برنج 
و...ن و وابستگی به خارج و میزان تحقق 

 اقتصاد مقاومتی

نواسانان شدید در قیمت منابع انرژی و  36
محصوالن استراتایک کشاورزی و میزان 
ناپایداری در بازار کار و میزان و حجم قاچاق کاال 

 در کشور

گی اقتصادی کشورهای عالئق و وابست 18
 همسایه و ثرون اتباع مقیم در خارج از کشور

های مدیریت بحران میزان اعتباران مالی سازمان 37
 کشور

مخارج و بدهی دولت به تولید ناخالض  19
 داخلی

 وری سرمایه و نیروی کارنرخ بهره 38

 های تحقیق یافتهمنبع: 

بندیوتعیینارزشعواملرتبه-4-3
آمده در دست  به عامل 38بررسی ارزش هر یک از  منظور بهای نامهپرسش در ادامه

مرحله پیشین تهیه و در اختیار کارشناسان و خبرگان قرار گرفت که با استفاده از مدل 
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عامل  38گیری یک تا پنج )بر مبنای طیف لیدرنن، از میان فریدمن و بر اساس معدل
عوامل عنوان  بهدند کرتر از میانگین را کسب ای کمکلی، آن دسته از عوامل که نمره

عامل که نمره باالتر از میانگین را به خود اختصاص دادند  28حذف و تعداد  ،اهمیت کم
 عامل نهایی 28وارد کردن برای دند. و در ادامه شبررسی نهایی انتخاب  منظور به
کدگذارین ) گذاریامها را به اختصار ن بایست آنآمده در نرم افزار میک مک می دست به
ن عناوین تخصیض داده شده به هر یک از عوامل 3جدول ) درد. به همین منظور کر

و  1صورن نام کوتاه بایست به گذاری این عوامل می. الزم به ذکر است نامشود مشاهده می
 انجام پذیرد. 2نام بلند
 

 کدگذاریعواملجهتوروددرنرمافزارمیکمک.3جدول

R Long LabelShort 
label 

 A میزان بودجه تخصیض یافته جهت انجام امور علمی و تحقیقاتی 1

و اعتباران  میزان تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی و توانایی جذب سرمایه 2
 های اساسی و صنایع داخلی ایرانگذاری خارجی در زیرساختالمللی و میزان سرمایهبین

B 

فاعی و نظامی و بودجه تحقیقاتی نیروهای مسلح و مخارج دفاعی، تحقیق و میزان بودجه د 3
گذاری و مخارج در بخش دفاع سایبری و توسعه در حوزه صنایع دفاعی و میزان سرمایه

 حوزه امنیت سایبری

C 

 D سیستم اقتصادی کشور )باز یا بستهن و تعداد شرکای تجاری خارجی 4

های و ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور و تعداد فرودگاهحمل و نقل کشور  کیفیت شبده 5
 های دریایی و میزان توسعه و افزایش ظرفیت بنادر کشورالمللی، بنادر، اسدلهبین

E 

المللی و های خارجی دولت )خارج از کشورن و میزان ذخایر ارزی بینارزش دارایی 6
 گذاری ایران در کشورهای خارجی سرمایه

F 

های اعطا شده خارجی و میزان بدهی خارجی تگی اقتصادی به خارج و واممیزان وابس 7
 سالیانه کشور

G 

 H مخارج  و بدهی دولت به تولید ناخالض داخلی 8

 I های نفتی و اقتصادی ایران تشدید تحریم 9

 J تولید محصوالن نظامی منظور بهمیزان توانایی تغییر چرخه تولید صنایع و کارخانجان  10

 K یزان مازاد تولید ملی و سطح و کیفیت محصوالن تولیدی داخلیم 11

 L ها و تجهیزان نفتی کشور گذاری دولت و نوسازی و بازسازی پاالیشگاهتوان سرمایه 12

ای و شاخض های اقتصادی منطقهپیوستن به سازمان تجارن جهانی و مشارکت در پیمان 13
 نه رشد بورس داخلی و خالض تراز تجاری سالیا

M 

                                                           
1. Short Label 
2. Long Label 
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R Long LabelShort 
label 

های تجاری، اقتصادی دولت و میزان دخالت اقتصادی دولت در بازار و سیاست 14
سازی اقتصادی و شفافیت در منابع اقتصادی و مالی دولت و نحوه توزیع درآمد و  خصوصی

 ثرون در کشور

N 

 O ان صنعتی و کارخانجان و ظرفیت تولید داخلی کشورتأسیسبه روزبودن  15

صادی کشورهای منطقه و میزان منافع اقتصادی و وابستگی غرب و های اقتجاذبه 16
اقتصادی کشورهای  -کشورهای قدرتمند به منابع انرژی منطقه و سطح روابط تجاری

 منطقه با غرب به خصوص امریدا

P 

حجم و ارزش مبادالن و روابط تجاری با کشورهای همسایه و جهان و میزان همداری  17
ار فروش محصوالن و...ن و تبادالن مالی با بازار مالی و جامعه جهانی و )انرژی، ترانزیت، باز

 ارزش کاالهای صادراتی استراتایک

Q 

 R التحصیالن دانشگاهیمیزان نرخ بیداری در کشور و ایجاد شرایط اشتغال برای فارغ 18

ی پول با ها و ارزش پولی ملی و نرخ برابرمیزان کنترل تغییران ارز و ثبان نسبی قیمت 19
 ارزهای معتبر خارجی و ضریب وابستگی تولید ناخالض داخلی به نرخ ارز

S 

های )صنعتی، کشاورزی، دامی، سطح خوداتدایی اقتصادی و میزان ظرفیت تولید بخش 20
 خدمان فنی و تخصصین در کشور

T 

سرمایه و گذاری و درجه تحرک سالمت اقتصاد مالی کشور و میزان نرخ بهره و نرخ سرمایه 21
 میزان رشد اقتصادی کشور

U 

 V وری سرمایه و نیروی کارنرخ بهره 22

 W های دولتمیزان بودجه، درآمد و هزینه 23

گذاری در طراحی نظام جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی و میزان و سطح امنیت سرمایه 24
 کشور

X 

 Y نفت و گاز اقتصاد رانتی و تک محصولی کشور و متدی بودن اقتصاد به 25

ن و GNPمتدی بودن بر اقتصاد چند محصولی و متنوع و نرخ رشد تولید ناخالض داخلی ) 26
 درآمد سرانه کشور

Z 

میزان ثرون ملی و منابع انرژی )نفت و گازن کشور و میزان تولید نفت خام و مازاد تجاری  27
)نفت، گاز، طال، اورانیوم  سازی کاالهای استراتایککشور و تعداد و میزان انبارهای ذخیره

 و...ن در کشور

AA 

 BB های مدیریت بحران کشورمیزان اعتباران مالی سازمان 28

 های تحقیق یافتهمنبع: 

 
 ،با کمک کارشناسان و خبرگان  28×28سپس در ادامه با تشدیل یک ماتریس 

شود. که بر میاثرگذاری عوامل بر یددیگر داده میزان  بهامتیازاتی در بازه صفر تا سه 
ن میزان پرشدگی ماتریس به تقریب 4افزار مطابق جدول )اساس خروجی اولیه نرم

 باشد.  گذاری باالی عوامل بر یددیگر میتأثیردهنده  % است که این رقم نشان91837/95
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هایورودیماتریسآمارداده.4جدول
ابعاد
ماتریس

تعداد
تکرار

تعداد
صفرها

تعداد
هایک

تعداد
وهاد

تعداد
هاسه

درجهجمع
پرشدگی

28 4 32 398 299 55 752 91837/95% 
 های تحقیق یافتهمنبع: 

 
ی آماری اقدام ها شاخضافزار با استفاده از ن نرم5الزم به ذکر است مطابق جدول )

ای  د و در پاوهش انجام شده با چهار بار چرخش دادهکنبه محاسبه پایداری سیستم می
ان مستقیم از مطلوبیت تأثیرافزار پیشنهاد شدهن، ها توسط نرمتعداد پیشران )با توجه به
نامه و  دهنده روایی و پایایی باالی پرسش مند است که نشان% بهره100و پایداری 

 باشد.های آن می پاسخ
 

 اتمستقیمتأثیرمیزانپایداری.5جدول

پذیریتأثیر گذاریتأثیر تکرار
98% 90% 1 
100% 100% 2 
99% 99% 3 
100% 100% 4 

 های تحقیق یافتهمنبع: 
 

باشد. با توجه به تحلیل ن می1نمودار اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مطابق شدل )
عنوان  به B ،D ،I ،X، Zعامل موجود از نمودار فوق و محل قرارگیری عوامل در آن، پنج 

معنی که چون عوامل بر  شوند. به اینعوامل کلیدین ما شناخته می) متغیرهای ریسک
پذیرند، زیادی از سیستم اثر میمیزان  بهسیستم اثرگذاری باالیی دارند و در عین حال 

 شوند.عوامل کلیدی مؤثر بر قدرن دفاعی شناخته میعنوان  به

ن 3ن و )2های )ان مستقیم و غیرمستقیم عوامل، مطابق شدلتأثیرنمودارهای 
دهنده روابط متغیرها و چگونگی اثرگذاری آنها بر  باشد. نمودار اثرگذاری نشان می

د. به این شوچین ترسیم میهمدیگر است. این نمودار در قالب خطوط قرمز، آبی و نقطه
تر صورن که خطوط قرمز با مقدار عددی سه با توجه به شدن اثرگذاری بیشتر ضخیم

توسط را نشان بوده و خطوط آبی با مقدار عددی دو با تفاون در ضخامت، روابط م
است بیانگر وجود اثرگذاری  چین نمایش داده شدهنقطه صورن بهدهد. خطوطی که  می

است. انتهای هر بردار ضعیف عوامل بر یددیگر بوده و با مقدار عددی یک مشخض شده
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بیانگر جهت اثرگذاری عامل است. تعداد بردارهایی که به یک عامل وارد و یا از آن خارج 
دهنده میزان اثرپذیری و اثرگذاری عامل مذکور بوده و این تعداد هرچه  شوند نشانمی

مستقیم بیشتر است. مستقیم و غیر صورن بههمیت عوامل بیشتر باشد میزان ا
 پذیری پنج عاملتأثیرگذاری و تأثیر ،شود ن مشاهده می3ن و )2در شدل ) طورکه همان

B ،D ،I ،X ،Z ، ایر عوامل بیشتر استمستقیم و غیرمستقیم از س صورن به . 
 

 

 

 

 

 

 
 


 های تحقیق یافتهمنبع: 

نموداراثرگذاریواثرپذیریمستقیمعواملبریکدیگر.1شکل



 

 

 

 

 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

اتمستقیمتأثیرنمودار.2کلش
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 های تحقیق یافتهمنبع: 

اتغیرمستقیمتأثیرنمودار.3شکل



پیشنهادهاویگیرنتیجه-5

 مطرح شده در ابتدای تحقیق با عنوان از میان عوامل اقتصادی سؤال با توجه به

 گذارترین عوامل كدامند؟تأثیر ترین وگذار بر قدرت دفاعي ایران، كلیدیتأثیر
دست عامل نهایی به 28ها و پیشران کلی مؤثر و تجمیع نهایی آن 109از میان 

گذار تأثیرعامل دارای نقش  12تعداد  ،مکافزار میکنرمآمده و نتایج حاصل از خروجی 
 و پنج عامل کلیدی:
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و  میزان تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی و توانایی جذب سرمایه .1
های اساسی و گذاری خارجی در زیرساختالمللی و میزان سرمایهاعتباران بین

 صنایع داخلی ایران

 بستهن و تعداد شرکای تجاری خارجیباز یا ) سیستم اقتصادی کشور .2

 های نفتی و اقتصادی ایران تشدید تحریم .3

طراحی نظام جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی و میزان و سطح امنیت  .4
 گذاری در کشور سرمایه

 متدی بودن بر اقتصاد چند محصولی و متنوع و نرخ رشد تولید ناخالض داخلی .5
(GNPن و درآمد سرانه کشور 

گذار بر قدرن دفاعی ایران تأثیرترین عوامل اقتصادی ین و کلیدیتر مهمعنوان  به
 ند.ا همورد شناسایی قرار گرفت

ها تعامل اصلی بقای کشورها و دول ،قدرناز آنجا که  لذا با توجه به نتایج تحقیق،
قادر  نندکخود قدرن مؤثر بر های مؤلفهو توسعه  تبه تقوی اقدام که هاییکشوربوده و 

و تضمین  تأمین المللفضای آنارشیک بین را در خود تو پیشرف ءحیان، بقا دخواهند بو
 تأثیری که بر نقش و تأکیدو  با اهمیتهای اقتصادی نمایند، که در این میان مؤلفه

امنیت ملی و منافع ملی وجود  تأمینها بر تقویت بعد نظامی قدرن ملی و به تبع آن  آن
آمده از نتایج  دست به رفته و عوامل اقتصادی کلیدیبایست مورد توجه قرار گمی ،دارد

 تحقیق در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند. 
زمان بازدارندگی در  نظریهجا که بر اساس چارچوب نظری تحقیق، از آن چنین هم

ای موفق از بروز تجربهعنوان  به هتوانست های وقت،میان قدرن نظام دوقطبی و رقابت
، و دارای سابقه تاریخی مثبت در ندکجلوگیری و رویارویی مستقیم دو ابرقدرن جنگ 

 پایان جنگ سرد و برخالف تصور پس از ، واشدها بتنظیم روابط راهبردی میان قدرن
ای به خود و شدل منطقه حفظ کرده المللمناسبان بین ههنوز جایگاه خود را در عرص

های تسلیحاتی و رقابتایران  پیرامون تهدیدان امنیتی ی تنوعسویز ااست.  گرفته
بر دستوران لزوم دفاع از کیان اسالمی بنا چنین همگسترده در میان کشورهای منطقه، 

و آیان صریح قرآنی، ضرورن کاربست نظریه بازدارندگی را در دکترین دفاعی کشور 
ارتباط و پیوند مستقیمی با عنصر قدرن  جا که بازدارندگید. از آنکنناپذیر میاجتناب

های بر اساس آموزه چنین هم و ی قدرن نظامی استدر حوزه آن ی تمرکزنقطهداشته و 
تأکید قرآن و اسالم که لزوم داشتن آمادگی دفاعی در برابر دشمنان را گوشزد و مورد 
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بازدارندگی دفاعی و  ایجاد منظور بهاست، لزوم تقویت بنیه و توان نظامی کشور  قرار داده
دست  به با توجه به نتایج بنابراینباشد.  می منافع و امنیت ملی کشور از ضروریان تأمین

بایست از گذار بر قدرن دفاعی کشور میتأثیرآمده از تحقیق پنج عامل اقتصادی کلیدی 
ایجاد  منظور بهسوی مسئوالن و فرماندهان نظامی در تدوین راهبردهای نظامی 

 ندگی مؤثر و حصول امنیت پایدار در کشور مورد توجه قرار گیرد. بازدار


پیشنهادهایاجرایی-5-1

ها و . اتخاذ رویدرد مسالمت آمیز در محیط امنیتی پیرامون کشور و کاهش تنش1
-نظامین در مدیریت بحران) گیری قدرن سختکار به های نظامی و اجتناب ازدرگیری

گری و های منطقه به جای نظامیئواکونومیک کردن رقابت. ژ2ای پیرامونی؛ های منطقه
گرایی  بر اساس سازوکارهای اقتصادی و تجاری به جای مسائل تالش جهت منطقه

. تقویت بخش 4. ارتقاء، بسط و اشاعه فرهنگ کار و تولید در کشور؛ 3امنیتی و نظامی؛ 
دن کر. فراهم 5های اقتصادی؛ گری دولت در فعالیتخصوصی و کاهش نقش و تصدی

. کاهش وابستگی صنایع 6الملل؛ های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد بینزمینه
. تدوین دیپلماسی اقتصادی کارآمد در سطح منطقه و 7راهبردی اقتصادی به خارج؛ 

و  منظور جذب سرمایهو ایجاد  تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی به المللبین
. تالش جهت 8اساسی و صنایع داخلی کشور؛ های للی در زیرساختالماعتباران بین

ایجاد سیستم اقتصادی باز و تنوع بخشی به صادران و واردان و افزایش شرکای تجاری 
های مرتبط با منظور ایجاد شفافیت در فعالیت. تالش به9ای و جهانی؛ در سطح منطقه

 های نفتی و اقتصادی؛  یمای کشور در راستای کاهش تحردانش و پیشرفت هسته
منظور طراحی نظام جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء امنیت . تالش به10

کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت  منظور به. تالش 11گذاری در کشور؛  سرمایه
 ایجاد اقتصاد چند محصولی و افزایش درآمد سرانه کشور.


پیشنهادپژوهشی-5-2

آمده در این تحقیق، در  دست به د با توجه به پنج عامل کلیدیشوپیشنهاد می
های مؤثر در هر پنج عامل کلیدی و متغیر ها شاخضهای آتی ضمن احصاء پاوهش
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افزار سناریونویسی ویزارد سناریوهای محتمل آینده جداگانه و با استفاده از نرم صورن به
 وین گردد. های اقتصادی تدقدرن دفاعی ایران متأثر از مؤلفه



منابع
(. بازدارندگي نوین در 1395دار، زیبا )اسفندیاری، مهدی؛ حسنوند، مظفر و ایمان .1

فصلنامه  تجربي(،های  هنظری و یافتهای  ه)داد الملل بیننظم و ساختار نوین نظام 
 .32-5(: 38)12، علوم و فنون نظامي

سیاست دفاعي  بررسي نقشِ هویت در(. 1397آجورلو، علي و مقصودی، مجتبي ) .2
فصلنامه ، گرایي جانبه و متعارفبر بازدارندگي همهتأكید مي ایران با الجمهوری اس

 .112-89(: 29) 8، انقالب اسالمينامه پژوهش
(. تدوین راهبردهای 1397بابلي، كوروش و رضایي، سیاوش ) ،بوالحسني، خسرو .3

ای در راستای  طقهژئوپلیتیكي برای دستیابي ج.ا. ایران به قدرت دفاعي برتر من
 .207-179(: 62)16، فصلنامه راهبرد دفاعي،  1404سند چشم انداز 

ی ها شاخصتحلیل (. 1398) محسن ،مرادیانو محمد  ،اخباری ،عباس ،نیاجعفری .4
فصلنامه ، المللجغرافیایي در عرصه نظام بین -قدرت نظامي واحدهای سیاسي

 .465-445(: 3)11، های نو در جغرافیای انساني نگرش

نشر : تهران، چاپ اول، نظام مدیریت استراتژیك دفاعي (.1384) حسن چگیني، .5
 .آجا

، چاپ سوم، مشهد: اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك(. 1390حافظ نیا، محمدرضا، ) .6
 انتشارات پاپلي.

دانشگاه عالي دفاع تهران:  ،جزوه درسي ،سیاست دفاعي(. 1392) دهقان، محمد .7
 .ملي
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 .99-79(: 1)1، الملل بیندوفصلنامه سیاست و روابط ، اسالمي ایران
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Abstract 
In recent decades, the economy and its related components have played 

a prominent role in the relations between countries and the measurement of 
their national power. Countries have a direct and significant relationship 
with the level of economic development. Due to the special geopolitical 
situation and the surrounding threats, Iran has always paid attention to the 
increase of its defense power and capability in order to achieve sustainable 
security. In this study, in order to explain the key economic factors affecting 
Iran's defense power in the time horizon of 1410 by studying the relevant 
documents and previous scientific records and using the opinions of 50 
experts, 109 economic factors were identified. In the second step, with the 
formation of the expert panel, similar factors were merged and 38 factors 
were identified. Then, based on the opinion of experts, the values of the 
factors were ranked and 28 important and effective factors were determined. 
Finally, by using Micmac software and crossover matrix analysis method, 12 
significant factors and 5 factors as key economic factors affecting Iran's 
defense power were identified. 

JEL Classification: F52, H12, H56, Z18 
Keywords: Power, Defense Power, Economic Power, Future Studies, 
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