
 

 

 

 

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایرانالگوی توسعه نقش  

 2حسین خانزادی، 1 اهلل سیاریحبیب

 00/20/51:مقاله پذیرش                                                                       51/20/51: مقاله دریافت

 چكیده 
 4های سااحیی هایی را که مختص نیروی دریایی آب، این نیرو نقش3پیش از استقرار نداجا در سواحل مکران

نمود. لیکن پس از اساتقرار در ساواحل مکاران، م ایی جدیادی ردر هار دو حاوز  داخیای و         بود ایفاء می

کاه ووامال م ی ای را ترییار داد و     ن اوی خارجی( پیش روی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران قرار گرفت. به

لذا پژوهش باهاد  تییاین   نمود. نمود نیازهای م یی جدید را تأمین نمیهایی که نداجا پیشتر ایفاء مینقش

گیاری از  این پاژوهش کاه باا ب ار      انجام شد  است. های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایرانالگوی توسیه نقش

ای و میادانی انجاام و   های کتابخاناه ها با استفاد  از روشآوری داد ای انجام شد، جمعروش موردی ا زمینه 

شد. در گام بیدی بر اساس الگوی مف ومی طراحی های نیروی دریایی مدل مف ومی اولیه الگوی توسیه نقش

نامه اولیه تدوین و بین خبرگان منتخب توزیع شد و پس از استاندارد شدن پرسشنامه، آن را بین نمونه پرسش

هاای  مرکاب از خبرگاان منتخاب، توزیاع گردیاد و داد       نفر که از بین جامیاه آمااری   08آماری به استیداد 

و بارتیات ماورد    SPSS ،KMOافازار  آماد  باا اساتفاد   از آمارهاای تو ایفی و اساتنباطی و نارم       دسات به

هاای نیاروی دریاایی در ساواحل مکاران و      مؤلفه بارای توسایه نقاش    4وت ییل قرار گرفت و تیداد تجزیه

های دیپیماتیك رسیاسی( نقش های انتظامی رپییسی(،ای نظامی، نقشهدریاهای مجاور آن ت ت وناوین نقش

هایی احصاء شد  است های بشردوستانه و مردم یاری احصاء شد. همچنین برای هر مؤلفه نیز شاخصو نقش

  های نیروی دریایی را به دست داد  است.ها، الگوی توسیه نقشها و شاخصکه مجمووه مؤلفه

 
 های نیروی دریایی، نیروی دریایی راهبردیالگو، توسیه، نقشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

ها وامل م م ِّ زندگی است و های  کشاور   در دنیای امروز بر کسی پوشید  نیست که دریا برای میت

تارین  ساحیی نیست که منافیی در دریا نداشته باشد. مردمی که از دریا دورند، فاقاد یکای از م ام   

ساختی، آهساتگی و کنادی    ها باه گونه میتیای خارج خود هستند. اقتصاد اینمبادی ارتباطی به دن

ها اهمیتی حیاتی دارد. منافع کشورهای  احب رود. دریا در رشد و زندگی اقتصادی میتپیش می

ها دارد و درواقاع سیاسات دریاایی    ها و فرهنگ آنها، نیازها، تواناییدریا ارتباط مستقیم با خواسته

گاردد و اهادا    بخشد. این سیاست در قالب راهبارد دریاایی تبیاین مای    وینیّت می آن کشورها را

کارگیری اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. موفقیت در اهدا  موردنظر بستگی به توان به

نیروی انسانی، ابزار و تج یزات و قوانین و مقررات در حاد فراگیار دارد و قادرت دریاایی را باه      

نشأت گرفته از ابیاد ا ایی و اساسای ج اان    « قدرت دریایی»آورد. این تیقِّی منسجم از وجود  می

 پیشرفته امروز است.  

شاد  هساتند و   ترین روش انتقاال کااش شاناخته   ونوان با رفههای آبی بهبا در نظر گرفتن اینکه را 

برخوردارناد، تسایی   هاای آبای از امکاناات و یرفیات بیشاتری      ونقل در را ازآنجاکه وسایل حمل

ونقال کااش م ساوب    ترین راهکاار حمال  ونوان اقتصادیتواند بهتن ا میهای آبی نهها بر را دولت

شود، بیکه در ت کیم ا ول و مبانی استقالل اقتصادی و سیادت و حفظ حقوق کشور در دریا مؤثر 

نة دسترسی به دریاهای باشد. به همین سبب اغیب کشورهای ج ان که از امکانات طبییی در زمیمی

آزاد برخوردار هستند، با تشکیل ناوگان دریایی، حداقل قسمتی از تجارت دریایی ج ان را به خاود  

 اند.اختصاص داد 

المیال و کااهش حاوز  ومیکارد و     از طرفی افزایش باازیگران دولتای و غیردولتای در نظاام باین     

شدن، بستر واس ه ی ور پدید  ج انیبهها در داخل و خارج مرزهای میی میت -تأثیرگذاری دولت

افزایش ناامنی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی اجتماوی را فراهم کرد  اسات. در ایان شارایی،    

کنناد تاا اهادا  خاود را از     آید و کشورها تالش میهایی از همکاری و تیارض به وجود میجیو 

آنجا که بین نیروهای موجود تأمین نمایند.ها و همچنین ایجاد ائتال  طریق حداکثر سازی همکاری

هاا و کشاورهای  ااحب مناافع     های همکاری و رقابت به دلیال تیاارض در مناافع قادرت    م یی

ها و منازوات، جناگ  گردند، م یی تنازوی جایگزین گردید  و با افزایش تنشتدریج کمرنگ میبه

بزاری دیگر است و حال بارای پیاروز   گیرد. درواقع جنگ ادامه سیاست با ابر سر منافع میی در می
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های قدرت میی را به کار گرفت. بنابراین در یك جنگ دریاایی  شدن در این میدان باید همه مؤلفه

ویاژ  ت دیادات   منظور مقابیاه باا ت دیادات باه    های قدرت میی بهها و یرفیتکاررفته همه مؤلفهبه

هاایی را  متناسب با مأموریت م وله، نقش هر نیروی دریاییرو، ناهمگون حائز اهمیت است. ازاین

 نماید.ایفاء می

نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران که از زمان تشکیل آن مسئولیت حفایت از منابع و مناافع ج.ا.ایاران   

بیشاتر نقاش نیاروی دریاایی      1307فارس و بخشی از دریای ومان بود  اسات، تاا ساال    در خییج

این نیرو آمایش استقراری خود را باه سامت    1307ن از سال نمود. لیکهای ساحیی را ایفاء میآب

سواحل جنوب شرق یینی سواحل مکران گسترش داد و در سرتاسار ایان سااحل اساتقرار یافات.      

های این بخش از سواحل ج.ا.ایران با سایر سواحل جنوبی کشاور متفااوت اسات. ساواحل     ویژگی

فاارس وعاییت کاامال     یسه با ساواحل خیایج  واس ه مشر  بودن به اقیانوس هند، در مقامکران به

هاا در م ایی بیرونای و نقااط قاوت و      متفاوتی دارند. از سویی از نگا  راهبردی ت دیدها، فر ت

فارس است. از سویی دیگار ناداجا   عیف در م یی داخیی در این سواحل متفاوت از من قه خییج

فاارس و بخشای از دریاایی وماان     کییومترمربع در خییج 382888ای به وسیت که پیشتر در من قه

درجاه شامالی در شامال اقیاانوس هناد       18استقرار داشته است، امروز من قه مأموریت آن تا مدار 

تن ایی شود که این من قه بهکییومترمربع را شامل می 2878888ای به وسیت گسترش یافته و من قه

واس ه اساتقرار در ساواحل   داجا که بهبرابر وسیت خاک ج.ا.ایران است. بنابراین ترییر م یی ن 3/1

مکران به وجود آمد  است، شرایی جدیدی را برای نیروی دریایی ارتش جم وری اساالمی ایاران   

کارد   تار ایان نیارو ایفااء مای     هایی که پیشرسد نقشایجاد کرد  است. به همین واس ه به نظر می

هاای ناداجا در   نابراین چگونگی نقشاست، اکنون دیگر برای انجام مأموریت م وله کافی نباشد. ب

شرایی و گسترش جدید این نیرو دغدغه و مشکیی است که ذهن م قق را متوجه خاود سااخته و   

در این پژوهش به دنبال حل آن است.

گردد، زیرا از ج ت نظری داناش ادار   این پژوهش ازل اظ نظری  و ومیی باوث توسیه دانش می

مراتاب فرمانادهی   و از ج ت ومیی باوث خواهد شد باه سیسایه   دهدنیروی دریایی را توسیه می

هاایی  نیروی دریایی برای ادار  ب تر نیروی مزبور در شرایی و موقییت جدید خود با شناخت نقش

که باید بر و د  بگیرد کمك کند و مأموریت م ولاه را باا آگااهی شزم باه انجاام برسااند. لاذا از        
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عرورت دارد زیرا ودم انجاام باواث بااقی مانادن اب اماات در      اهمیت برخوردار است و انجام آن 

 گردد.های جدید نیروی دریایی در وعییت جدید مینقش

 اند از :بنابراین اهدا  پژوهش وبارت

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران تییین الگوی توسیه نقشالف(هدف اصلی: 

ب(اهداف فرعی:

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران های توسیه نقشتییین مؤلفه (1

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران های توسیه نقشتییین شاخص (2

های پژوهش به شرح زيراند:و سؤال

های نیروی دریاایی ارتاش ج.ا.ایاران    چه الگویی برای توسیه نقشالف(سؤال اصلی پژوهش: 

مناسب است؟

پژوهش:ب(سؤاالت فرعی 

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران کدام است؟های توسیه نقش( مؤلفه1

های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران کدام است؟های توسیه نقش( شاخص2

 مبانی نظری 

 شناسیمفهوم 

سواحل مکران شامل سواحل دو استان هرمزگان و سیستان و بیوچساتان رحدفا ال    سواحل مكران:

استان هرمزگان تا مرز ج.ا.ایران با کشور پاکستان در ساحل واقع در استان سیساتان  بندر جاسك در 

هاای آزاد ج اان از اهمیات    گردد. این سواحل به دلیل دسترسی بال واس ه به آبو بیوچستان( می

ن وناوا آمریکاا را باه   الیالی(رمدییهایای برای ج.ا.ایران برخوردارند و ازآنجاکه حضرت امام خامنهویژ 

وناوان  اند، سواحل جنوب شارق کشاور باه   ترین ت دید جم وری اسالمی ایران تییین فرمود ا یی

رود. برخای از  ای باه شامار مای   ی مقابیه با ت دیدات نظامی فرا من قاه ترین نق هترین و م ما یی

تدابیر مقام میظم رهبری در خصوص سواحل جنوب شرق و ت دیدات دریاا پایاه باه شارر زیار      

است:

های طاوشنی  ی مرزی جنوب و کرانهی مناطق مرزی کشور، من قهتر از همهامروز حساس -9

المییای و  و ممتد دریایی کشور وزیزمان در آن من قه اسات کاه ازل ااظ حساسایت باین     
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ها، برای سرنوشات کشاور   الجیشی و ازنظر اقتصادی و سیاسی و دیگر جنبهموقییت سوق

 (9/0/1320 -قام میظم رهبریکمال اهمیت را دارا است. رسایت م

فارس نیست. دشامنی کاه ماا احتماال حمیاه و      امروز دشمن ما فالن کشور همسایه خییج -2

ها گسترش یافته است. بنابراین، کار خییای  دهیم کسی است که در اقیانوست دید او را می

(19/12/1302-م م است. رهمان

ای در دریاا داشاته   ماا یاك مسائیه   کم نگیرید، خییی م م است و اگر چنانچه دریا را دست -3

فارس اقدامی بکند، جنگ نامتقارن اسات،  کند که از خییجباشیم دشمن این ریسك را نمی

 (7/9/1398-تر خواهد رفت. رهمانهرچه بخواهد دوردست

ریازی کشاور،   شد  توسی سازمان مدیریت و برنامهگفته، برابر م الیه انجامبا ونایت به موارد پیش 

شرقی کشور به شرر زیار اسات: رساازمان    غربی و جنوبآمایش سرزمینی دو نیمه شمالوعییت 

 (143: 1303ریزی،مدیریت و برنامه

در د آن در نیمه شمال غربای واقاع    45در د وسیت کشور در نیمه جنوب شرقی و  55وسیت:  -1

 شد  است.  

آن در نیمه جناوب  در د  2/18در د جمییت کشور در نیمه شمال غربی و حدود  0/09جمییت:  -2

.شرقی استقرار یافته است

در د از شاغیین کشور  07در د از کل شاغیین کشور در نیمه جنوب شرقی و  13شاغیین: حدود  -3

در نیمه شمال غربی مشرول به کار هستند 

در د در نیماه شامال    3/02اشترال در بخش کشاورزی: از کل شاغیین در بخش کشاورزی کشور،  -4

در نیمه جنوب شرقی مشرول به کار هستند  در د 7/17غربی و 

در د در نیمه شامال غربای    0/09اشترال در بخش  نیت: از کل شاغیین در بخش  نیت کشور،  -5

در د در نیمه جنوب شرقی مشرول به کار هستند  2/18کشور و 

در اد در نیماه    18های کشاور در نیماه شامال غربای و     در د از بیمارستان 98بیمارستان: حدود  -2

نوب شرقی قرار دارد رتقریبا  با نسبت جمییت تناسب دارد( ج
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در د از جمییت دانشجویان کشور در نیمه شمال غربی و  92دانشجو: حدود  -7

ها در نیمه جنوب شرقی مشرول ت صیل هستند در د آن 0حدود 

 95در د از ساییوهای کال کشاور در نیماه جناوب شارقی و        5سییو: حدود  -0

اند مال غربی بنا شد ها در نیمه شدر د آن

 04های کشور در نیمه جنوب شارقی و  در د از سردخانه 12سردخانه: حدود  -9

اند.ها در نیمه شمال غربی بنا شد در د آن

در د جمییت کشور مستقر در نیمه  2/18در د از  80/02باسوادی: حدود  -18

 0/90در اد از   84/02جنوب شرقی باسوادند و در نیمه شمال غربی حدود 

اند باسواد هستند.در د جمییت کشور که در این بخش استقرار یافته

در د از مرز آبی کشور در نیمه جناوب شارقی امتاداد دارد و     78مرز آبی:  -11

.مال غربی امتداد یافته استدر د آن در نیمه ش 38فقی 
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توان باش آورد  شد، همه وعییت سواحل مکران نیست، لیکن از آمارهای فوق می ردرواقع، آنچه د

منظاور  وعییت توسیه این من قه و کمیت و کیفیت منابع میی موجود در سواحل مکران را کاه باه  

گیاری  های نیروی دریایی ارتش جم اوری اساالمی ایاران قابال ب ار      ی نقشگیری در توسیهب ر 

 .هستند را تبیین نمود

های یك میات در است صاال مناافع خاویش از     وبارت است از مجمووه تواناییقدرت دريايی: 

هاای سیاسای، اقتصاادی و نظاامی در     کارگیری مناطق دریایی برای فیالیتها با بهدریاها و اقیانوس

( قدرت دریایی 28: 1302منظور نیل به مقا د و اهدا  میی.ر تبریزی ا ل، زمان  یح یا جنگ به

های یك میات را در  تر فراتر از قدرت نظامی دریایی است. قدرت دریایی تواناییمف ومی دقیق در

نمایاد. اجازای ا ایی    حمایت از اهدا  سیاسی، اقتصادی و نظامی از طریق کنترل دریاها بیان مای 

اند از: ناوگاان نظاامی، ویاوم دریاایی اقیانوسای،  انایع دریاایی اقیانوسای،         قدرت دریایی وبارت

 (Thayer Mahan-2004:chapter 6دریایی. ر ازرگانیب
شارط شزم اسات: موقییات     2ماهان میتقد است برای برخورداری یك کشاور از قادرت دریاایی    

هاای  وهوای م یوب، وسایت آب استفاد  با منابع طبییی فراوان و آبجررافیایی برتر، سواحل قابل

سارزمینی، جمییات بااساتیداد دریاانوردی و     هاای  سرزمینی، جمییت مناساب بارای دفااع از آب   

های بازرگانی، دولت ساحیی با توانایی چیر  شدن و تسیی بر دریا رهمان(فیالیت

هاای  شد  و متمرکز تواناایی ریزیکارگیری برنامهراهبرد دریایی وبارت است از بهراهبرد دريايی:

تأمین امنیت و ت قق اهدا  میای   سیاسی، اقتصادی، نظامی، منابع فناورانه و فکری یك میت برای

اناد از:  در بخش دریایی بر روی یك پایه بیندمدت. پنج ونصر اساسی از استراتژی دریایی وباارت 

بنادر، بازرگانی دریایی،  نایع دریایی، منابع و ذخایر اقتصادی اقیانوسی، نیاروی دریاایی رناوگاان    

 (Thayer Mahan-2004:chapter1های دریایی ساحیی( رزیرساخت -قدرت هوایی -دریایی

 :های راهبردیضرورت انجام مأموریت

باشاد کاه   ای کیای مای  مأموریت در حقیقت دلیال وجاودی ساازمان و وییفاه    مأموریت:  -9

دربرگیرند  اهدا  سازمانی و تییین نوع ومییاتی است که ساازمان مسائول انجاام دادن آن    

نویساند تاا   ها برای خاود بیانیاه مأموریات مای    اغیب سازمان(.172: 1378است رمیینی، 

دهد که فیسفه وجودی و فیالیت خود را اوالم نمایند. بیانیه مأموریت به این سؤال پاسخ می

وسییه آن مقصود یك فیالیت ما چیست؟ بیانیه مأموریت جمیه یا وبارت کوتاهی است که به



 

 

  2139پاییز، 92، شمار  پانزدهمسال   استراتژیكصینامه م الیات دفاوی ف  202

کنناد  فیسافه وجاودی    شاود و بیاان  ماایز مای  های مشابه دیگر متسازمان از مقصود سازمان

 (  10: 1305سازمان است. ردیوید، 

نیروی دریایی: در جنگ، نیروی دریایی مویف به کنترل دریاا و شکسات تاوان     مأموریت -2

دریایی دشمن است. در دوران  یح وییفه نیاروی دریاایی تضامین دسترسای باه مناابع و       

ان در دریا و زمین است. قدرت دریاایی ساه   بازارهای اقتصادی ج انی و ممانیت از متجاوز

المییای، ومییاات نیاروی دریاایی در     گیرد: کنترل تجارت و دادوستد باین م ور را در بر می

ونوان ابزار دیپیماسی، بازدارندگی و نفاوذ سیاسای در   جنگ و استفاد  از نیروهای دریایی به

 (.125: 1303دوران  یح. رجان بیییس و همکاران، 

رود از طورمیماول از هار نیاروی دریاایی راهباردی انتظاار مای       به :ی نیروی دریایی راهبردیهاقابلیت

 های زیر برخوردار باشد:ها و توانمندیقابییت

طر  در زمان و مکاان  گردد که در آن نیروهای یكکنترل دریایی: به وعییتی اطالق می -9

 ورت لزوم ماانع اساتفاد     مشخص بتوانند دریا را برای مقا د خود استفاد  نمایند و در

طر  مقابل از آن شوند. کنترل دریایی شامل کنترل داشتن بر زیر بساتر دریاا، زیرسا ح،    

شود.س ح، و فضای باشی س ح می

اومال قدرت: ت دید کردن یا استفاد  از قابییت نظامی نیروهای مشترک و سایر ابزارهای  -2

تأثیرات راهبردی بارای حمایات از اهادا     یابی به قدرت میی در ابیاد ج انی برای دست

 سیاست میی.

طر  نبرد طر  دیگار را باه   گردد که در آن یكممانیت دریایی: به وعییتی اطالق می -3

نماید.برداری از قسمتی از دریا منع میدلیل مقا د خود از ب ر 

درگیری نظامی بازدارندگی: متقاود کردن یك ت دید بالقو  که نتیجه استفاد  از قدرت یا  -8

برای او گران تمام خواهد شد. دست یافتن به این وعییت نیازمند برخورداری از تواناایی  

. نظامی قابل وثاوق و اساتراتژی برخاوردار از ومیکارد سیاسای شافا  و کارآماد اسات        

 (BR1806 ،2006: 253-289ر

اند دشمن ما کسای  د فرمود ای تأکیگونه که حضرت امام خامنههمان:اینیروی دریایی رقبای فرا منطقه

ای، ها گسترش یافته است و با در نظر گرفتن برترین قدرت دریایی فرا من قاه است که در اقیانوس

در این مقاله  رفا  به نیروی دریایی آمریکا پرداخته شد  است. با در نظر گرفتن ایان موعاوع کاه    
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ا در ایان من قاه ایان نیارو را     سواحل مکران مشر  به شمال اقیانوس هند است و اساتقرار ناداج  

سازد، توجه به گسترش و دکتارین  ای مواجه می ورت بال واس ه با ت دید این قدرت فرا من قهبه

نظامی آن حائز اهمیت است.

میییاارد دشر و   0/292مت د  آمریکا: این کشور باا بودجاه دفااوی    نیروی دریایی ایاشت (9

مایال، در   18722دشر دارای نوار ساحیی باه طاول    میییارد13088تولید ناخالص میی به میزان 

فرماندهی نیروهای مشترک 9جوار دو اقیانوس اطیس و آرام قرار گرفته است. این کشور دارای 

فرماندهی آن مسئولیت حفظ منافع میی آمریکا در اکثر نقااط ج اان را    2گسترش یافته است که

غارب  ماندهی مرکزی در ق ر مسئولیت شامال و د  دارد. ناوگان پنجم آمریکا در ب رین و فربه

باشند که ایان  اقیانوس هند، ناوگان ششم در مدیترانه و ناوگان هفتم در اقیانوس آرام مستقر می

 :Jane’s Fithing ship2008-2009ر.اناد سه ناوگان در م یی پیرامونی ایران قارار گرفتاه  

شاود، باه   ومدتا  مشاترک اجارا مای   دکترین نیروی دریایی آمریکا در ومییات دریایی که ( 884

 (5: 1309شرر زیر است. رمیاونت ومییات س.ک.ن.م، 

 ها، بنادر و سواحل.گیری از آبرا کسب برتری دریایی و کنترل خ وط موا التی با ب ر  -

نااو   11فراهم کردن حاداکثر پشاتیبانی از ومییاات نیاروی هاوایی و زمینای باا اساتفاد  از          -

ناو بالگردبر،  12فروند هواپیما از انواع مختیف،  08هرکدام بیش از طور متوسی هواپیمابر به

انواع ناوهای نیروبر لجستیکی و پشاتیبانی از اناواع ومییاات زمینای و هاوایی در ومییاات       

 .نمایدمشترک و یا مرکب حمایت می

 اورت مساتقل باا    گویی سریع، قاطع و هماهنگ به اهدا  س  ی و زیرسا  ی باه  پاسخ -

 .تج یزات عد هوایی، عد س  ی و عد زیرس  ی استفاد  از

 .های م م ج انها و آبرا م ا ر  دور و نزدیك من قه ومییاتی با بازرسی و کنترل تنگه -

 ورت دورایستا با استفاد  از موشاك کاروز   تأکید بر انجام ومییات وییه اهدا  موردنظر به -

 .گیری اهدا  دوردستدر هد 

کرافت، سواحل مختیف با استفاد  از ناوهای نیروبر و لندینگ خاکی درتأکید بر ومییات آب -

 بالگردهای پشتیبانی

هاای تنادرو بادون    تأکید بر برخورداری از حداکثر حفایت و امنیت ناوها با استفاد  از قایق -

 .های راداری و گشت هوایی بالگردسرنشین، سامانه
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 .تأکید بر کسب برتری اطالواتی در دریا -

 .ومییات جنگ الکترونیك تکیه گسترد  بر -

 بر ومییات روانی سنگین و فریب ومییاتی با استفاد  از تمامی امکانات و تج یزات موجود.تکیه -

نیروی دریایی آمریکا به دلیل قابییت حمل و انتقال نیرو در مسافت طاوشنی بارای انجاام     (2

زیردریایی راهبردی خاکی، نظارت دریایی نیروها، حمیه اتمی، برخورداری از ومییات آب

ای و ناوهای هواپیماابر، قاادر باه انجاام ومییاات      با سالر بالستیك و نیروی رانش هسته

هاای راهباردی   باشد. به همین ج ت قابییت بازدارندگی، کنترل دریایی با سالرمستقل می

چنین برقراری  یح با مداخیه نظامی باه همارا  اجارای نقاش     متیار  و غیرمتیار ، هم

منظور اومال قدرت و مبارز  باا تروریسام را در   ای بههای من قهتیك با ایجاد پیماندیپیما

 (.The Military balance 2010: 168ردستور کار خود دارد

در د آن مرز  54از مجموع مرزهای ج.ا.ایران  : صادرات و واردات و نقش نیروی دریایی در سواحل مكران

در د آن مرز دریایی است. توجاه باه ایان نکتاه حاائز       31ای و در د مرز رودخانه 15خشکی، 

در د از  اادرات و واردات و از   91در د مرزهای دریایی کشور بیش از  31اهمیت است که از 

دهاد  در د باقیماند  مرزهای کشاور را تشاکیل مای    29ای و خشکی که مجموع مرزهای رودخانه

ذیرد. بخاش وماد   اادرات و واردات از    پا در د از  ادرات و واردات کشور انجام می 7 رفا  

گیرد که پس از وبور از تنگه هرمز، همه  ادرات و واردات کشاور در  طریق بنادر جنوبی انجام می

گیرد. یینای منااطقی کاه نیاروی     المندب انجام میهای راهبردی ماشگا و بابجنوب از طریق تنگه

 (1ها اشرا  داشته باشد. رشکل ندریایی پس از استقرار در سواحل مکران شزم است به آ

 

 

 

 هند تجارت در شمال اقیانوس-5شكل
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 :راهبردی دریایی نیروی هاینقش

 راساتای  در را ویاایفی  و هانقش رودمی انتظار میموش  دریایی، نیروی هر مأموریت درنظرگرفتن با

 ایان  دنیاا  مختیاف  دریاایی  نیروهاای . نمایاد  ایفاء م وله مأموریت با متناسب و شد نییتی اهدا 

 :نمایندمی بندیدسته زیر  ورتبه را هانقش

 زیر دسته 3 به را دریایی نیروی هاینقش انگیستان کشور دریایی نیروی دکترین :انگلستان( الف

 (BR1806,2006:57است ر کرد  یبندمیتقس

 اجارا نقش نظامی: در ایفای نقش نظامی، نیروی دریایی باید قاادر باشاد ویاایف زیار را      (9

 :نماید

 های نظامی جنگی و پیروزی در آنتوانایی اجرای کییه مأموریت -

 توانایی پشتیبانی از دیپیماسی -

 توانایی اومال اراد  در دریا راجبار و وادارسازی( و در  ورت لزوم جنگیدن و پیروز شدن -

اجارا   را زیار  ویاایف  باشد قادر باید دریایی نیروی امی،انتظامی: در ایفای نقش انتظنقش  (2

 :نماید

  قانون اومال توانایی -

 المیلبین جامیه سوی از شد  حکم حقوقی رژیم یك اجرای توانایی -

 بایاد  دریاایی  نیروی بشردوستانه، و مالطفت نقش ایفای دربشردوستانه:  و مالطفت نقش (3

 نمایداجرا  را زیر ویایف باشد قادر

 مردم به کمك وبشردوستانه  هایکمك ارائه توانایی -

 طبییی بالیای وقوع هنگام در آشم کاهش و رسانیکمك توانایی -

 فنااوری  و ویام  حاوز   در کشاور  نارم  قادرت  اومالر یگراف یدروه ومییات انجام توانایی -

 دریایی(

 نارم  قادرت  اومال و دریایی امنیت و ایمنی اومالر نجات و تجسس ومییات انجام توانایی -

 دریا( در کشور

 جنگ از ماند یباق م مات ان دام توانایی -

 بندیتقسیم زیر دسته 4به را دریایی نیروی هاینقش هند، کشور دریایی نیروی دکترین :هند( ب

 (7فصل  -2818 -ردکترین نیروی دریایی هند: است کرد 
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بازدارندگی در برابر جنگ  باهد نقش نظامی: در نقش نظامی یك نیروی دریایی باید  (9

، و مداخیه، پیروزی قاطع نظاامی در  اورت باروز جناگ، امنیات تمامیات ارعای کشاور        

های دور از ساحل در مقابل ت دیدات دریا پایه، نفاوذ و اثرگاذاری  بار    ش روندان، و دارایی

دریاایی و  ایانت از والئاق     دادوستد یانت از بازرگانی،  وقایع و امور جاری در خشکی،

 :های شزم برای انجام ویایف زیر برخوردار باشدمیی و امنیت دریایی( از توانایی

 توانایی اومال دفاع فیال -

 توانایی کسب آگاهی وعییتی از قیمرو دریایی -

 توانایی اومال کنترل دریایی -

 توانایی اومال ممانیت دریایی -

 اومال م ا ر  دریایی ردور یا نزدیك(توانایی  -

ها به دریاهای دور بارای انجاام ومییاات    توانایی انجام ومییات ماوراء ب ارراوزام ناوگرو  -

 دریایی(

 توانایی اومال اراد  در دریا راجبار و وادارسازی( -

 توانایی ان دام هرگونه ت دید دریاپایه -

  التی دریایی دشمنتوانایی اومال ممانیت کشتیرانی و بستن خ وط موا -

 توانایی حافظت و بازنگا  داشتن خ وط موا التی دریایی خودی -

 توانایی انجام ومییات ویژ  -

 ها و منابع دریایی کشورتوانایی م افظت از سرمایه -

 توانایی اومال دفاع از طریق دریا -

 خاکیآبو عد  خاکیآبتوانایی انجام ومییات  -

 هاا آننیااز هادایت     اورت  دردریاایی و   هاای ترجماان توانایی ارائه همکاری ساایر   -

 ردرزمان جنگ(

 توانایی انجام ومییات دریایی مشترک -

 توانایی مشارکت در ومییات مرکب -

 توانایی اومال مراقبت دریایی -

 توانایی انجام حمالت دریایی -
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 توانایی انجام ومییات عد زیردریایی -

 توانایی انجام ومییات عد س  ی -

 ومییات عد هواییتوانایی انجام  -

 توانایی انجام ومییات اطالواتی -

 توانایی انجام جنگ الکترونیك -

 توانایی انجام ومییات جنگ مین -

 توانایی دفاع از بندر -

 توانایی انجام ومییات بازرسی و تفتیش در دریا -

ت کیم  باهد نقش دیپیماتیك رسیاسی(: در ایفای نقش دیپیماتیك نیروی دریایی باید  (2

و حسن نیت، ت کیم روابی دفاوی با کشورهای دوست، نمایش توانمنادی و  روابی سیاسی 

قابییت دفاع موثق، ت کیم امنیت دریای در من قه ت ات مسائولیت، ارتقااء تیاادل و ثباات      

 :نماید اجراای و ج انی(قادر باشد ویایف زیر را من قه

 توانایی ارائه کمك و پشتیبانی دریایی -

آزاد رگسترش در س ح دریاها، نمایش پارچم،   هایآب توانایی حضور مؤثر و فیال در -

 (هاآناقتدار میی و ال ام بخشی، بازدید از نیروهای دریایی دوست و میزبانی از 

 توانایی انجام ومییات پشتیبانی از  یح رومییات اومال، ت کیم و حفظ  یح( -

 های فنی و پشتیبانیتوانایی ارائه مساودت و کمك -

 ش به نیروی دریایی کشورهای دوستتوانایی ارائه آموز -

 موردوالقههای دریایی در مناطق دریایی خودی و مناطق دریایی توانایی انجام گشت -

 ها و تمرینات دریایی دوجانبه و چندجانبهتوانایی انجام رزمایش -

 توانایی انجام ومییات دریایی م تمل، در خارج از مناطق دریایی خودی -

 غیرنظامیانتوانایی انجام ومییات تخییه  -

تقویت امنیت ساحل،  باهد نقش انتظامی: در اجرای نقش انتظامی نیروی دریایی باید  (3

( حضور اثربخش در دریا قادر باشد ویایف زیر 1...تأمین امنیت من قه ان صاری اقتصادی ر

 :نماید اجرارا 

                                                           
1 -Exclosive Econommic Zone 
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قاچااق انساان، کااش،     -دزدی دریاایی توانایی انجام ومییات عد تروریسم رمقابیاه باا    -

 (...اسی ه و

بارداری و  جیاوگیری از ب ار    -توانایی ایفای نقش پییسی رمقابیه باا ومییاات نفاوذی    -

 حفاری غیرمجاز در مناطق دریایی کشور و...(

در م دود  منااطق دریاایی کشاور و     المیییبینتوانایی اومال قوانین و مقررات میی و  -

 آزاد هایآب

  نفوذی ومییات با مقابیه توانایی -

 یرقانونیغ  ید از جیوگیری و  یادی مناطق از حفایت توانایی -

 هاآنبه مناطق دریایی کشور و منابع  غیرمجازتوانایی جیوگیری از دسترسی  -

 باهاد  نقش مالطفت، امدادی و بشردوستانه: در ایفای این نقش، نیروی دریایی بایاد   (8

 :نماید اجرامیی قادر باشد ویایف زیر را  نرم قدرتارتقاء ایمنی، امنیت غیرنظامی و اومال 

و کمك به مردم در هنگاام وقاوع بالیاای طبییای      بشردوستانههای توانایی ارائه کمك -

ای و سونامی و... در س ح میی، من قاه  -طوفان -راومال قدرت نرم کشور به هنگام زلزله

 المییی(بین

 و مسئولین بخش خصو ی هاوزارتخانهبه  رسانیکمكیی توانا -

راومال قدرت نرم کشور در حوز  ویم و فنااوری   گرافی هیدروتوانایی انجام ومییات  -

 دریایی(

توانایی انجام ومییات تجسس و نجات راومال ایمنی و امنیت دریایی و اومال قادرت   -

 نرم کشور در دریا(

 شتیبانیتوانایی تدارک امکانات امدادی و پ -

 های دارو و درمانتوانایی ارائه کمك -

توانایی ارائه خدمات غوا ی -

:راهبردی دريايی نیروی هایتدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص نقش

در خصاوص نیاروی    تااکنون فرماندهی میظم کل قوا تدابیر ارزشمند و گ رباری را از بدو انقالب 

 شود:پرداخته می هاآنای از اند که در اینجا  رفا  به گزید دریایی بیان داشته
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هاى م م ارتش ما و بخصوص چنان بخشاى اسات کاه شااید     یکى از بخش درواقعنیروى دریایى 

ه خواهم که هما متکِّفل و متی د بیشترین مسئولیت در دفاع از آیند  کشور ماست. من از برادران می

شایسته  کهچنانهایشان را به کار برند تا بتوانیم نیروى دریایى را تالش، همکارى و ابتکار و توانایى

 -نظام جم ورى اسالمى و مناسب با این ت دیادات اسات، بساازیم. رساایت مقاام میظام رهباری       

0/4/1324) 

شاءاهلل خواهاد توانسات تاأثیرات مثبتاى بار      دار ما، اننیروى دریایى  کارآمد و زند  و فیال و میدان

 هاى کیى کشور بگذارد. رهمان منبع(               سیاست

پاذیر و  ترین نقاط آسایب هاى آیند ، نیروى دریایى متی د است که حساسامروز و احتماش  در سال

 دید کشور را نگ دارى کند. رهمان منبع(یا مورد حدس و گمان و ت 

های دیك امتدا درواقع هااینالمییی که گفتید خییی خوب است، نکته دیگر در خصوص مسائل بین

ای، چه المییی از هر کرانههای بینومقی برای نظام جم وری اسالمی است یینی هرچه ما در زمینه

و اساتراتژیك  نظاام را     راهباردی این وماق   نیروی دریایی و چه  دولت و وزارت خارجه بتوانند

 (3/9/92 -ومیق کنند طبیا  به نفع نظام است و چیز خوبی است. رهمان منبع

دارد کاه نیازمناد داناش و     ساروکار یکی از خصو یات نیروی دریایی این است که باا ابزارهاایی   

آوری ییات ویام و فان   آوری است و این را ب مداهلل شما دارید؛ یینی طبییت نیروی دریایی طبفن

ی نظاامی کاه حااکم بار من قاه اسات؛ نیاروی دریاایی         است از طرفی در شرایی کنونی و از جنبه

ای دارد. رهمان موقییت حساس دفاوی مخصوص به خود دارد. نیروی دریایی امروز موقییت ویژ 

 منبع(

رای جاایی کاه   مان کامل باشد و هام  قادرت ت ااجمی با    در نیروی دریایی، باید هم قدرت دفاوی

هاای  کردن به ت اجم نیستیم، اما در بخشی از بخاش  ابتدات اجم شزم است کامل باشد. ما البته اهل 

  رهمان منبع(دفاوی نیاز به قدرت ت اجمی است.

نکته دیگری هم که نباید فراموش بشود که امروز از خصو ایات نیاروی دریاایی ارتاش ماسات،      

ای کاه اماروز در اختیاار    میی است. یینی آن نق اه  آبادسازیدر نیروی دریایی ارتش  تأثیری مسئیه

شاود انجاام داد و اگار    مای  آنجاا  درای دارد که دریایی از کاار  شماست رسواحل مکران( یك وقبه

ربی توجه کنند و قدر بدانناد،  دولت جم وری اسالمی و ونا ر دولتی، وزرای م ترم ذی شاءاهللان
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یشرفت در رشد سواحل جنوب شرق و من قاه مکاران باشاد. واقیاا      تواند وامل پنیروی دریایی می

 این کار از نیروی دریایی ارتش ساخته است رهمان منبع(

نیروی دریایی به یك نیروی داخیی م دود نیست؛ نیروی دریایی نیرویای اسات کاه باه مجموواه      

سات؛ بناابراین   هاای نیاروی دریاایی ا   ها حساسایت مسائل پیرامونی توجه دارد و حضور دارد. این

المییای و هام ویمای و هام نظاامی اسات و       نیروی دریایی نیرویی است کاه هام سیاسای و باین    

 خوشبختانه امروز ساخت و بافت نیروی انسانی نیروی دریایی هم بسیار خوب است. رهمان منبع(

 پژوهش شناسی روش

 باشد.ای میتوسیه -نوع پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی

هاای  روش همارا   باه ر این ت قیق از روش پژوهش آمیخته تو یفی ا ت یییای    روش پژوهش: د

 ای و همبستگی استفاد  شد  است.موردی ا زمینه

ج.ا.ایران و قیمارو   1484انداز قیمرو پژوهشرزمانی و مکانی(: قیمرو زمانی این پژوهش افق چشم

درجاه شامالی در    18ر مکانی آن به سواحل مکران و من قه ت ت مسئولیت نداجا حدفا ال مادا  

 باشد.شمال اقیانوس هند و سواحل مکران می

جامیه آماری پاژوهش: در ایان پاژوهش جامیاه آمااری شاامل میااونین، فرمانادهان، مادیران و          

دفااع و پشاتیانی نیروهاای     وزارتکارشناسان  ستاد کل نیروهای مسیح، ستاد فرماندهی کل آجاا،  

مسیح، نیروی دریایی راهبردی آجا، اساتید  و کارشناسان مراکز آموزش والی و م الیات راهباردی  

های کشوری مرتبی با حوز  دریا  و سواحل مکران باه  نیروهای مسیح و میاونین و مدیران سازمان

 باشد.نفر می 115استیداد 

حجم نمونه با استفاد  از جداول کرجسی و مورگان میادل گیری: حجم نمونه آماری و روش نمونه

 .باشدنفر می 09

ی ویمای تخصصای و م الیاه    هاای کتابخاناه  روش گردآوری اطالوات: در این پاژوهش از روش 

 های پژوهش استفاد  شد  است.میدانی برای گردآوری اطالوات و داد 

زارهاای م الیاه مناابع و میادانی بارای      های پژوهش: در این پژوهش از ابابزارهای گردآوری داد 

 ها استفاد  شد  است.گردآوری داد 
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 ازباا اساتفاد     شاد  آوریجماع هاای  های پژوهش: در ایان پاژوهش داد   داد  وت ییلتجزیهروش 

و   SPSSو بااا اسااتفاد  از ( و رگرساایون Betaعااریب ر اسااتنباطی و تو اایفی آمااار هااایروش

 .داد  شد  است قرار استنباطی ت ییل و  یفتو و بارتیت مورد KMOهای آزمون

 تحقیق هاییافته داده ها و  وتحلیلیهتجز

های نیروی درياايی ارتاش   های توسعه نقش)مؤلفه9وتحلیل مربوط به سؤال فرعی تجزيه -9

  ج.ا.ايران کدام است؟(:

( زیار فراوانای پاساخ باه میازان اهمیات       1از نمونه آماری نتایج به شارر جادول ر   ینظرخواهدر 

 دهد:های نیروی دریایی راهبردی را نشان میتوسیه نقش یهامؤلفه
 های دریایی راهبردی نیرویی توسیه نقشهامؤلفهفراوانی اهمیت  (1ر جدول

 طبقه          

 

 نقش

 جمع کل خییی زیاد زیاد متوسی کم

نی
اوا
فر

نی 
اوا
فر
د 

ر 
د
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 %188 75 %7/02 25 %7/2 5 %4 3 %7/2 2 نقش نظامی

 %188 75 %7/54 41 7/42 32 - - %7/2 2 نقش دیپیماسی

 %188 75 %7/50 44 %7/10 14 %7/14 11 %0 2 نقش انتظامی

نقااش اماادادی و 

 یانهجو یح
2 0% 10 3/13% 20 3/37% 31 3/41% 75 188% 
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 اناای میاازان اهمیاات نقااش فراو 1نمااودار 

ها برای بید نقش مؤلفه كونوان یبه ینظام

 یراهبردیی ایدری روین توسیهی در الگو
 

 

 

 

 

 

 اهمیاات میاازان واناایفرا 2نمااودار 

 مؤلفه یك ونوانبه دیپیماسی نقش

 نیاروی  هاای ی نقاش توسیه برای

 دهدراهبردی را نشان می دریایی
 

 

 

 

 راوانی میزان اهمیت نقاش ف 3مودار ن

مؤلفاه بارای    كیا  وناوان باه  یانتظام

یی ایاادری رویااهااای ننقااش توساایه

 دهد:را نشان می یراهبرد

 

                                                       

 

 

  

0

20

40

60

80

100

کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

های نظامینقش-1نمودار 

صد
در



 

 

 ایران.ا.ج ارتش دریایی نیروی هاینقش توسیه الگوی: زدهم یامقاله   293

 

0

10

20

30

40

50

کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

جویانههای امدادی و صلحنقش: 4نمودار

صد
در

میازان اهمیات نقاش     فراوانی 4نمودار 

 كیا  وناوان جویاناه باه  امدادی و  یح

ی الگاو  هاا در مؤلفه برای بیاد  نقاش  

را   یراهبااردیی ایاادری رویاان توساایه

 دهد نشان می

 

 

 

 دهد:اطالوات مندرج در جدول  و نمودارهای  فوق نشان می

هاای  نظاامی باا توسایه نقاش     میزان ارتباط نقاش  %4/94 شد انتخابجامیه نمونه  %188الف( از 

 اند.نیروی دریایی راهبردی را خییی زیاد و زیاد دانسته

هاای  میزان ارتباط نقش دیپیماسی باا توسایه نقاش    %4/97 شد انتخابجامیه نمونه  %188ب( از 

 اند.نیروی دریایی راهبردی را خییی زیاد و زیاد دانسته

های نیروی میزان ارتباط نقش انتظامی با توسیه نقش %4/77 شد انتخابجامیه نمونه  %188ج( از 

 اند.اد دانستهدریایی راهبردی را خییی زیاد و زی

میزان ارتباط نقش امدادی و بشردوستانه را با توسایه   %2/70 شد انتخابجامیه نمونه  %188د( از 

 اند.های نیروی دریایی راهبردی خییی زیاد و زیاد دانستهنقش

هاای نیاروی   های احصاء شد  و الگوی توسیه نقاش برای اطمینان از وجود راب ه خ ی میان نقش

هاای احصااء شاد  متریرهاای مساتقل و      دی از رگرسیون استفاد  شد که در آن نقاش دریایی راهبر

 باشد.های نیروی دریایی راهبردی متریر وابسته میالگوی توسیه نقش

 باشد.ای از مدل رگرسیونی میی خال هدهند ( که نشان2جدول ر

 آزمون رگراسیون نتایج: 2جدول

 مدل
ی همبساتگ عریب 

 چندگانه
 عریب تییین

عاااریب تییاااین  

 شد لیتید

خ ااااای مییااااار 

 تخمین

1 057/8 044/8 049/8 5270/1 

چندگانه میزان همبستگی بین متریر وابسته و متریرهای مستقل را به میازان   همبستگیستون عریب 

های احصاء شد  بر الگاوی توسایه   بسزایی است که نقش تأثیرباشد و گویای در  د نشان می 02
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گویی متریر مقدار پیش کنند بیانهای نیروی دریایی راهبردی دارا هستند. ستون عریب تییین نقش

هاا را از روی  تاوان نقاش  در اد مای   04باشد. یینی باا دقات   های مستقل میوابسته توسی متریر

 تیریف نمود. ذکرشد  هایمؤلفه

های وجود راب ه خ ی بین متریر بررسی منظوربهی ت ییل واریانس رگرسیون دهند نشان 3جدول 

 مستقل و وابسته است.  

 
 

یکای از   کام دسات که  است آنباشد لذا بیانگر می 85/8که مقدار احتمال کمتر از  شودمیمالحظه 

ی خ ی با متریر وابسته است و بنابراین مدل رگرسیونی برازش شاد   های مستقل دارای راب همتریر

 باشد.دار میمینی

 هاا آن تاأثیر های مستقل و میزان های متریرعریب که به جدول عرایب میرو  است، 4در جدول 

 عرایب انجام شد  است. تكتك داریمینیبر متریر وابسته و همچنین بررسی 

 

 F میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربیات مدل

نرگرسیو  152/20  4 304/9  304/9  

341/10 باقیماند   78 742/11   

492/42 مجموع  74 
 

 

 

: ت ییل واریانس رگرسیون3جدول  

 مدل
 عرایب غیر استاندارد عرایب استاندارد

T 
Beta B Std. Error 

471/38  ثابت  13/01  507/3  

ینظام نقش  358/8  132/8  134/8  595/5  

یپیماسید نقش  287/8  327/8  794/8  112/1  

یانتظام نقش  175/8  352/8  170/8  421/3  

یامداد نقش  125/8  5207/1  123/8  275/5  

 

عرایب: 4 جدول  
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اسات.   85/8از  ترکوچكدر جدول  شد درجشود، تمامی مقادیر احتمال که مشاهد  می گونههمان

شود و تمامی باشد که فرض تساوی عرایب رگرسیونی با  فر رد میاین امر بیانگر این م یب می

در پاژوهش بار الگاوی توسایه      شاد  بررسای های تمامی نقش درواقعشوند. متریرها وارد مدل می

 گذارند.  تأثیرهای نیروی دریایی راهبردی نقش

 : میدار Beta ونست اوداد به توجه با ترتیبینابه

 گاذارد، های نیروی دریایی راهباردی  مای  را بر الگوی توسیه نقش تأثیرمتریری که بیشترین  .1

 (Beta=358/8ر .باشدمی ینظام یهانقش

 های نیاروی دریاایی راهباردی قارار    دوم برای توسیه نقش گا یجا دری پیماسید نقش مترییر .2

 (Beta=287/8.ردارد

های نیروی دریایی راهباردی  سوم برای توسیه نقش گا یجا دری( سیپیر یانتظام نقش مترییر .3

   (Beta=175/8ر قرار دارد

هاای نیاروی دریاایی    چ ارم بارای توسایه نقاش    رتبه جویانه در یح وی امداد نقش مترییر .4

 (Beta=125/8ر .دارد قرار راهبردی

های نیروی دریایی راهبردی پس از های توسیه نقشپاسخ سؤال فروی اول یینی مؤلفه بیترتنیابه

هایی نیاز شزم اسات توسایه    استقرار در سواحل مکران مشخص گردید. لیکن در هر نقش شاخص

از م الیه مناابع،   آمد دستبههای های دریافت شد  از جامیه و داد داد  شود. که با توجه به پاسخ

 شود.  هر نقش پرداخته می ها برایاین شاخص لیوت یهیتجزدر زیر به 

هاای نیاروی درياايی    های توسعه نقاش )شاخص 2مربوط به سؤال فرعی  وتحلیلتجزيه -2

 ارتش ج.ا.ايران کدام است؟(

پس انجام آمار تو یفی برای اطمینان از وجود راب ه  نظامی: های نقششاخص وتحلیلتجزيه(9

شد  است. متریر وابسته نقش نظاامی و  ها و نقش نظامی از رگرسیون استفاد  خ ی میان شاخص

ای از مادل  خال ه یدهند نشانکه  5در جدول  .باشدهای نقش نظامی میمتریر مستقل شاخص

میازان همبساتگی باین متریار      کنناد  بیاان چندگاناه   همبستگیباشد، ستون عریب رگرسیونی می

 تاأثیر باشد، که گویاای  می در د 97باشد. این همبستگی به میزان وابسته و متریرهای مستقل می

های احصاء شد  بار نقاش نظاامی دارا هساتند. ساتون عاریب تییاین        بسزایی است که شاخص
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در د  95باشد. یینی با دقت گویی متریر وابسته توسی متریرهای مستقل میمقدار پیش کنند بیان

 تیریف نمود. ذکرشد های نظامی را از روی شاخص نقش مؤلفهتوان می

 نتایج آزمون رگراسیون :5جدول

 عریب تییین ی چندگانههمبستگعریب  مدل
عریب تییین 

 شد لیتید

خ ای مییار 

 تخمین

1 a87975 958. 928. 1741202 

بررسی وجود راب ه خ ی بین متریرهای  منظوربهت ییل واریانس رگرسیون  یدهند نشان 2جدول 

که  است آنلذا بیانگر  باشدمی 85/8مستقل و وابسته است. در خروجی زیر مقدار احتمال کمتر از 

ی خ ای باا متریار وابساته اسات و بناابراین مادل        یکی از متریرهای مستقل دارای راب ه کمدست

  باشد.دار میرگرسیونی برازش شد  مینی

 
 هاا آن ریتاأث های متریرهای مستقل و میزان که به جدول عرایب میرو  است، عریب 7در جدول 

 شود.عرایب انجام می تكتكداری بر متریر وابسته و همچنین بررسی مینی
  

مربیاتمجموع  مدل  F میانگین مربع درجه آزادی 

 317224 227485 20 1747320 رگرسیون

  17992 42 917010 باقیماند 

 74 1839.147 مجموع
 

 

 

ت ییل واریانس رگرسیون :2جدول  
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 عرایب تكتكداری بر متریر وابسته و همچنین بررسی مینی هاآن ریتأثهای متریرهای مستقل و میزان عریب: 7جدول 

عرایب  مدل

 استاندارد

مقدار  T راستانداردیغعرایب 

 احتمال

Beta B Std. Error 

 .234 -.408 407223 -237142  ثابت

 .888 .330 187880 37302 .221 17توانایی اومال دفاع فیال

توانایی کساب آگااهی وعاییتی از    

 25قیمرو دریایی

818. 891 .- 17843 807 .- 888. 

 .888 17052 37183 57728 .257 1توانایی اومال کنترل دریایی

 .888 -17128 37702 -47237 .523 4توانایی اومال ممانیت دریایی

 .888 -. 845 27821 -. 891 .812 24توانایی اومال م ا ر  دریایی

 .888 .888 17413 37159 .822 23توانایی انجام ومییات ماورا ب ار

 .888 .528 37375 17091 .228 10توانایی اومال اراد  در دریا

توانااایی ان اادام هرگونااه ت دیااد    

 22دریاپایه

889. 37891 17752 17728 888. 

توانایی اومال ممانیت کشاتیرانی و  

 19بستن خ وط موا التی دشمن

125. 137770- 157100 987 .- 888. 

داشااتن تواناایی حفایاات و بازنگااا  

خ ااااوط  موا ااااالتی دریااااایی 

 11خودی

412. 27222- 07219 773 .- 888. 

 .888 .992 47729 47291 .470 5توانایی انجام ومییات ویژ 

و  هاااهیساارماتوانااایی م افظاات از 

 21منابع دریایی کشور

127. 97732 37991 27430 819. 

 .888 .071 17843 .989 .802 22توانایی اومال دفاع از طریق دریا

و عااد  یخاااکآبتوانااایی انجااام 

 15یخاکآب

313. 27554 47594 552. 888. 

تواناااایی ارائاااه همکااااری ساااایر 

ارگان ای دریایی و در  ورت نیااز  

 28هاآنهدایت 

155. 902 .- 47233 212 .- 888. 
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عرایب  مدل

 استاندارد

مقدار  T راستانداردیغعرایب 

 احتمال

Beta B Std. Error 

توانااایی انجااام ومییااات دریااایی   

 18مشترک

448. 27959 47957 597. 888. 

مشاااارکت در ومییاااات تواناااایی 

 3مرکب

572. 57399 187273 582. 888. 

 .888 -17343 27404 -37332 .478 0توانایی اومال مراقبت دریایی

 .888 .750 187788 07113 .342 14توانایی انجام حمالت دریایی

تواناااایی انجاااام ومییاااات عاااد  

 12زیردریایی

418. 37485 07298 411. 888. 

 .888 .303 157739 27827 .421 9عد س  یتوانایی انجام ومییات 

تواناااایی انجاااام ومییاااات عاااد  

 27هوایی

880. 147278- 47525 37122- 883. 

 .888 -. 377 97002 -37729 .489 13توانایی انجام ومییات اطالواتی

 .888 .073 57883 07237 .473 7توانایی انجام جنگ الکترونیك

توانایی انجام ومییاات جناگ ماین    

12 

277. 27372- 47350 285 .- 888. 

 .888 .935 37920 37525 .472 2توانایی دفاع از بندر

توانایی انجام بازرسی و تفتایش در  

 2دریا

289. 187313- 37013 17482- 888. 

 

از  تار کوچكدر جدول  شد درجشود، تمامی مقادیر احتمال مشاهد  می 7که در جدول گونههمان 

باشد. این امر بیانگر این م یب است که فرض تساوی عرایب رگرسیونی با  فر رد شد  می 85/8

در پژوهش بار نقاش    شد یبررسهای تمامی شاخص درواقعشوند. و تمامی متریرها وارد مدل می

 نبیشاتری  که یریو متری شد  گذارشمار  Beta ستون   بر اساس هاآنکه رتبه  رگذارندیتأثنظامی 

 باشاادماای دریااایی کنتاارل اومااال توانااایی شاااخص گااذارد، نظااامی هاااینقااش روی باار را ریتااأث

 (=257/8Betaر
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نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران پس از استقرار در سواحل مکران، شزم است برای ایفای  بیترتنیابه

به ترتیب جدول باش را ایجاد نماید تا بتواند این نقاش را   دشد یقگانه  27های نقش نظامی، توانایی

 تمام و کمال توسیه داد  و ایفاء نماید. طوربه

 وجاود  از اطمیناان  بارای  تو یفی آمار انجام پس ديپلماسی: های نقشوتحلیل شاخصيهتجز( 2

 مساتقل  شاد  اسات. متریرهاای    اساتفاد   رگرسایون  از مربوطاه  بیاد  وهاا  مؤلفه میان خ ی راب ه

 .باشدمی دیپیماسی نقش وابسته متریر و هاشاخص

 یهمبساتگ باشاد، ساتون عاریب    ای از مدل رگرسایونی مای  خال ه یدهند نشانکه  0در جدول 

باشد. این همبستگی به میزان همبستگی بین متریر وابسته و متریرهای مستقل می کنند انیبچندگانه 

دارا هستند. ستون عریب  مؤلفهها بر بسزایی است که شاخص ریتأثدر د بود  و گویای  22میزان 

 22باشد. یینی باا دقات   گویی متریر وابسته توسی متریرهای مستقل میمقدار پیش کنند انیبتییین 

 .نمود تیریفذکرشد   هایشاخص روی از را دیپیماسی هاینقشمؤلفه  توانمی در د

 

 

 

 

 

بررسی وجود راب ه خ ی بین متریرهای مساتقل   منظوربهت ییل واریانس رگرسیون  یدهند نشان 9جدول 

یکی از  کمدستکه  است آنلذا بیانگر  باشدیم 85/8و وابسته است. در خروجی زیر مقدار احتمال کمتر از 

دار ی خ ی با متریر وابسته است و بنابراین مدل رگرسیونی برازش شد  مینیمتریرهای مستقل دارای راب ه

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

بر متریر  هاآن ریتأثهای متریرهای مستقل و میزان که به جدول عرایب میرو  است، عریب  18در جدول 

 است.  شد انجامعرایب  تكتكداری وابسته و همچنین بررسی مینی

انهعریب هبستگی چندگ مدل ینعریب تیی   
ریب تییین ع

 تیدیل شد 

خ ای مییار 

 تخمین

1 a0.663 0.662 0.660  0.08393  
   

 

: خال ه مدل رگرسیونی0جدول  

عمیانگین مرب آزادی درجه مجموع مربیات مدل  F 

 57253 097721 9 0877407 رگرسیون

  157072 25 18317228 باقیماند 

 74 10397147 مجموع
 

 

 

: ت ییل واریانس رگرسیون9جدول  
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 عرایب تكتكداری بر متریر وابسته و همچنین بررسی مینی هاآن ریتأثهای متریرهای مستقل و میزان عریب: 18جدول 

عرایب  مدل

 استاندارد

مقدار  T راستانداردیغعرایب 

 احتمال

Beta B Std. Error 

 87888 07359 37470 297875  ثابت

 87888 .298 .238 .103 .837 9توانایی ارائه کمك و پشتیبانی دریایی

 87888 .489 17723 .721 .184 7آزاد یهاآبو فیال در  مؤثرتوانایی حضور 

 87888 17819 17242 17277 .204 2توانایی انجام ومییات پشتیبانی از  یح

فناای و  یهاااکمااكتوانااایی ارائااه مساااودت و 

 3پشتیبانی

235. 17325 17892 17258 87888 

توانااایی ارائااه آمااوزش بااه نیااروی دریااایی     

 5کشورهای دوست

141. 043. 17184 723. 87888 

 مناااطق درهااای دریااایی توانااایی انجااام گشاات

 0موردوالقهخودی و مناطق دریایی 

847. 324. 17250 250. 87888 

و تمریناات دریاایی    هاا شیرزماا توانایی انجام 

 1دوجانبه و چندجانبه

472. 37372- 17972 17712- 87888 

 خاارج  درتوانایی انجام ومییات دریایی م تمل 

 4از مناطق دریایی خودی

154. 990. 17815 903. 87888 

 87884 .531 17205 .202 .121 2انیرنظامیغتوانایی انجام ومییات تخییه 

 

 تار کوچاك  جدول درشد  درج احتمال مقادیر تمامی شود،می که در این جدول مشاهد  گونههمان

باشد. این امر بیانگر این م یب است که فرض تساوی عرایب رگرسیونی باا  افر رد   می 85/8از 

در  شاد  یبررسا هاای مارتبی    تمامی شااخص  درواقعشوند. شود و تمامی متریرها وارد مدل میمی

 یریا متر وشد   یگذارشمار  بر اساس ستون هاآنکه رتبه  رگذارندیتأثپژوهش بر نقش دیپیماسی 

هاا و  گذارد، شااخص تواناایی انجاام رزماایش    های دیپیماسی میرا بر روی نقش ریتأثبیشترین که 

 تمرینات دریایی دوجانبه و چندجانبه است.

 .های انتظامی به ترتیب زیر در جایگا  بیدی قرار دارندهای مؤلفه نقشمابقی شاخص

 :بشردوستانههای انتظامی و امدادی و های نقشوتحلیل شاخصيهتجز( 3
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مربوطاه از   مؤلفاه هاا و  پس انجام آمار تو یفی برای اطمینان از وجود راب ه خ ی میاان شااخص  

هاای انتظاامی و   هاا و متریار وابساته نقاش    رگرسیون استفاد  شد  است. متریرهای مستقل شاخص

 .باشدمی بشردوستانهامدادی و 

چندگانه  یهمبستگست، ستون عریب ای از مدل رگرسیونی اخال ه دهند نشانکه  11در جدول 

باشد. این همبساتگی باه میازان    میزان همبستگی بین متریر وابسته و متریرهای مستقل می کنند انیب

دارا هساتند. ساتون عاریب     مؤلفاه ها بر بسزایی است که شاخص ریتأثدر د بود  و گویای  5/72

 3/72باشد. یینی با دقت های مستقل میمتریر وابسته توسی متریر ییگوشیپمقدار  کنند انیبتییین 

 ذکرشاد  هاای  را از روی شااخص  بشردوستانههای انتظامی و امدادی و توان مؤلفه نقشدر د می

 تیریف نمود.

 

 

 

 

 

بررسی وجود راب ه خ ی بین متریرهاای   منظوربهت ییل واریانس رگرسیون  دهند نشان 12جدول 

که  است آنباشد لذا بیانگر می 85/8مستقل و وابسته است. در خروجی زیر مقدار احتمال کمتر از 

یکی از متریرهای مساتقل دارای راب اه خ ای باا متریار وابساته اسات و بناابراین مادل           کمدست

 باشد.دار میرگرسیونی برازش شد  مینی

 

 

 

 

 

 

 

بر متریر  هاآن ریتأثهای متریرهای مستقل و میزان که به جدول عرایب میرو  است، عریب 13در جدول 

 عرایب انجام شد  است.  تكتكداری وابسته و همچنین بررسی مینی
 

 F میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربیات مدل

 27210 027779 13 18727125 رگرسیون

  127589 21 18717572 باقیماند 

 74 10397147 مجموع
 

 

 

: ت ییل واریانس رگرسیون12جدول   

 مدل
عریب هبستگی 

 چندگانه

عریب 

 تییین

عریب تییین تیدیل  

 شد 

خ ای مییار 

 تخمین

1 a87725 87723  87759  1753274    

 

خال ه مدل رگرسیونی: 11جدول  
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 تك عرایبداری تكها بر متریر وابسته و همچنین بررسی مینیآن ریهای متریرهای مستقل و میزان تأثعریب :13جدول 

عرایب  مدل

 استاندارد

مقدار  T راستانداردیغعرایب 

 احتمال

Beta B Std. Error 

 87888 47919 47772 237497  ثابت

 87888 -17409 .950 -17422 .243 2توانایی انجام ومییات عد تروریسم

 87888 17488 .022 17157 .258 5پییسیتوانایی ایفای نقش 

توانااایی اومااال قااوانین و مقااررات میاای و   
در م دود  مناطق دریایی کشور و  یالمیینیب

 1آزاد یهاآب

513. 37123 17429 27122 87888 

 87888 17290 .974 -17254 .204 3توانایی مقابیه با ومییات نفوذی

غیرمجااز باه    یدسترسا  ازتوانایی جیوگیری 
 18هاآنمناطق دریایی کشور و منابع 

803. 234.- 928. 228.- 87888 

 87888 -.755 .703 -.592 .118 9انهیجو یحو  بشردوستانهامدادی  یهانقش

توانایی ارائه کمك به ماردم در هنگاام وقاوع    
 0بالیای طبییی

174. 17827 074. 17172 87888 

و  هاااوزارتخانااهبااه  یرسااانکمااكتوانااایی 
 4مسئولین بخش خصو ی

278. 17542 220. 27318 87888 

 87888 -.452 .982 -.489 .877 11یگراف درویهتوانایی انجام ومییات 

 87888 -.220 17229 -.329 .850 13توانایی انجام ومییات تجسس و نجات

 87888 17422 17589 27282 .375 2توانایی انجام تدارکات امدادی و پشتیبانی

 87888 -.338 17152 -.301 .872 12دارو و درمان یهاکمكتوانایی ارائه 

 87888 17542 .799 17232 .193 7توانایی ارائه خدمات غوا ی

 85/8از  تار کوچاك  جادول  درشاد   درج احتماال  مقاادیر  تماامی  شود،می که مشاهد  گونههمان

 و شاد   رد  افر  باا  رگرسایونی  عرایب تساوی فرض که است م یب این بیانگر امر این. باشدمی

مؤلفاه   بار  پاژوهش  در شاد  یبررس هایشاخص تمامی. درواقع شوندمی مدل وارد متریرها تمامی

 را ریتاأث  بیشاترین  که ی شد  و متریریگذارشمار  Beta ستون بر اساس هاآنکه رتبه  رگذارندیتأث

 در یالمییا نیب و میی مقررات و قوانین اومال توانایی شاخص گذارد،می انتظامی هاینقش روی بر

 آزاد است. یهاآب و کشور دریایی مناطق م دود 
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 :و پیشنهاد گیرییجهنت

کمای و کیفای در خصاوص      اورت به گرفتهانجام لیوت یهیتجزهای پژوهش و با ونایت به یافته

 توان نتیجه گرفت:از هر ابزار، می آمد دستبههای داد 

در مجااورت اقیاانوس هناد و     واسا ه  باال  یگونه بهاستقرار نداجا در سواحل مکران، این نیرو را 

ایفااء   فاارس جیخیا تار در  هایی که پیشدهد. بنابراین دیگر نقشتیامل با این م یی جدید قرار می

  اورت بهنمود برای من قه استقرار جدید کفایت شزم را نخواهد داشت و شزم است قادر باشد می

 دسته نقش را ت ت وناوین زیر ایفاء نماید: 4کمینه 

هاای  نقاش (4هاا انتظاامی رپییسای(    ( نقاش 3های دیپیماسی رسیاسای(  ( نقش2های نظامی نقش

 (یاری مردمامدادی و بشردوستانه ر

های کیی نیروی دریایی راهبردی با در نظر گارفتن اساتقرار در   برای توسیه نقش 1بنابراین الگوی 

 ل مکران قابل ترسیم است.سواح

 
 

 

 

اساتقرار در ساواحل مکاران در     یواسا ه باه جزء نقاش را   49نیز نداجا باید قادر باشد  درمجموع

باه همارا     4تاا   1باش به شرر تصاویر  ادشد یاقیانوس هند ایفاء نماید. چ ار نقش ا یی  یهاآب

 گردند.می یبنددسته اجراهای شزم برای جزء نقش

های نیروی دریایی راهبردی: الگوی توسیه نقش1لگوی ا  
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 انتظاار  کاه  شاود مای  هاایی نقاش  توسایه  موجب مکران سواحل در استقرار شد، بیان آنچه به ونایت با
 توسایه  باا  متناسب استشزم  سپس. نماید ایفاء راها آن باشد قادر باید راهبردی دریایی نیروی رودمی

 توسایه  کاه  انتظاار  ماورد  هاای نقاش  ایفاء برای نیرو این تج یزات و فناوری توسیه به نسبت ها،نقش
 اساالمی  جم وری ارتش دریایی نیروی هاینقش توسیه  ورت در که مینی بدین. نمود اقدام اندافتهی

هاای ماورد   که بتواند نقاش  داشت خواهد تج یزاتی آن با متناسب و فناوری توسیه به نیاز نداجا ایران،
های نیاروی دریاایی راهباردی را    چنانچه بخواهیم الگوی توسیه نقش بیترتنیابهانتظار را ایفاء نماید. 

حا ل این ت قیق  ونوانبهتوان را می 4پس از استقرار در سواحل مکران ترسیم نماییم، الگوی پیوست 
 ارائه نمود.

های نیاروی دریاایی   توان برای توسیه نقش، روابی ریاعی زیر را میآمد دستبههای د با ونایت به دا

 راهبردی ارتش ج.ا.ایران نوشت:
هااای نظااامی  توساایه نقااش 358/8هااای نیااروی دریااایی راهبااردی ارتااش ج.ا.ایااران= توساایه نقااش

هاای امادادی و   توسیه نقاش  125/8های انتظامی   توسیه نقش 175/8توسیه نقش دیپیماسی  287/8
 بشردوستانه
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