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پذیرش مقاله0088/00/80 :

چكیده
ترازیابی و مقایسه قدرت نظامی کشورها توسط مؤسسات مختلف بر اساس یک سری مؤلفههای متفااوت
به صورت کلی و ساالنه در جهان انجام می شود؛ اما با توجه به موقعیا ،،ظرفیا ،و ساایر ماوارد و مساالل
مربوطه هر کشوری با کشور دیگر متفاوت اس .،نداشتن مدل بومی برای این مسئله باعث خطای محاسباتی
در برآوردها می شود که هدف اصلی این تحقیق دس،یابی و اراله مدل نوین ترازیابی قدرت نظاامی دریاایی
با تأکید بر قدرت نظامی دریایی اس ،و سؤال اصلی تحقیق بر همین اساس طرح گردید کاه هادف از ایان
پژوهش اراله مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی دریایی اس .،این پژوهش با نگاه کاربردی  -توساعهای و باا
استفاده از مصاحبه ،پرسشنامه و با روش پژوهشی آمیخته (کمّی و کیفی) استفاده کرده و بار اسااس ادبیاات
نظاری تحقیااق و حجا نمونااه آمااری کااه بااین  07نفار از جمعیاا ،پاسا دهناادگان بودناد ،بااا دادههااای
جمعآوریشده و تجزیهوتحلیل آنها ،به این نتیجه رسید که قدرت نظامی دریایی شامل دو بعد محساوس و
نامحسوس "دریایی" بوده که نهایتاً این ابعاد ،مؤلفه ها و شاخصها مشتمل بر  2بعد محسوس و نامحساوس
و با  24مؤلفه که  14مؤلفه محسوس و  17مؤلفه نامحسوس و  58شاخص که با  44شاخص محسوس و 33
شاخص نامحسوس توسط جامعه نمونه و ارتباط منطقی ایجادشده باین آن هاا ،باا اساتفاده از نارم افزارهاای
تحلیلی مورد تالید قرار گرف.،
واژگان کلیدی :قدرت نظامی ،ترازیابی قدرت نظامی ،ترازیابی قدرت نظامی دریایی

 1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 2استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 3استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 4دانشجوی دکتری مدیری ،راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) hosinabase@gmail.com
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مقدمه
قدرت نظامی ،آشکارترین بعد قدرت ملی اس .،قدرت نظامی به دلیل آنکه محسوستر ،عملایتار
و آشکارتر از سایر ابعاد قدرت اس ،،اهمیتی بسازا و چشامگیر دارد؛ یعنای هناوز ها در تعیاین
امنی ،ملی یک کشور ،بهویژه امنیا ،خاارجی ،مقابلاه باا تهدیادات بیگانگاان و عامال اساسای و
تعیینکننده محسوب میشود .عناصر قدرت نظامی هر کشوری ،بهویژه در ارتباط باوجود دشامن و
نیز برای مقابله و برخورد نظامی امری حیاتی و مه اس،؛ بنابراین دول ،ها برای تأمین منافع ملای
همواره درصدد حفظ و افزایش قدرت خود به ویژه در بعد نظامی هساتند .دولا ،هاا باه آن دلیال
به سوی افزایش قدرت گام برمی دارند که از عهده ی تهاج به یک کشور و یا بازداشتن کشور دیگر
از تهاج برآیند .قدرت نظامی بهویژه در زمان هاا و موقعیا،هاای حسااس نظیار بحاران ،جنا،،
شورش ،نقش بارزتری را ایفا کرده و سایر ابعاد قدرت را به خدم ،خاود مای گیارد .کشاورها در
محیطی به سر می برند که در آن امنی ،آن ها مورد تهدیدهای داخلی و خارجی فراوان و همیشاگی
قرار دارد .کشورهای که مرزهای مشترک و همسایگان زیادی بهویژه در دریا و آبهای بینالمللای
دارند نیازمند داشتن قدرت دریایی هستند( .زرقانی )42 :1350 ،بنابراین بارآورد میازان توانمنادی
خود و مقایسه آن نسب ،به رقبا و دشمنان اهمی ،فراوان دارد .اتخاذ تدابیر راهبردی بارای توساعه
نیروی دریایی و افزایش توان رزمی شناخ ،همه زوایا ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای قدرت نظامی
دریایی نیازمند یک مدل جامع بوده و با یک مدل جامع امری ضروری اسا ،کاه در حاال حاضار
کشورمان با داشتن همسایگان متعدد دریایی ،مادل باومی ترازیاابی قادرت دریاایی را نادارد .لااا
دغدغه اصلی این اس ،که نداشتن مدل بومی مناسب برای ترازیابی قدرت نظاامی دریاایی باعاث
غفل ،و عقبماندگی نسب ،به توانمندی قدرت نظامی دریایی دیگران میشود که در ایان تحقیاق
تالش گردید با دستیابی اراله مدل بومی ،ضمن مقایسه خود نسب ،به قدرت نظامی دریاایی دیگار
کشورها به میزان پیشرف ،و عقب ماندگی پی برده و از تهدیدات ناشناخته و عدم شاناخ ،نساب،
به آسیبپایریهای خودی آگاهی و اطالع پیدا کرد .هدف این تحقیق شناسایی ابعااد ،مؤلفاههاا و
شاخص های قدرت نظامی دریایی و اراله مادل ترازیاابی قادرت نظاامی دریاایی باا کساب نظار
صاحب نظران و دانشمندان داخلی و خارجی بامطالعه دقیق نقاط افتراق و اشتراکات مدل های رایج،
ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های قدرت نظامی دریایی و روابط بین آن ها و همچنین تأثیر و تأثر آن هاا
بر یکدیگر اس .،برای بررسی ابعاد ،مؤلفه ها و شااخص هاای قادرت نظاامی بامطالعاه تطبیقای از
چارچوب مدل بیشتر استفاده شده و از نظرات صاحب نظران گوناگون در مورد مه تارین عوامال و
متغیرهای قدرت نظامی دریایی بهره گرفته تا به اراله مدل ناوین ترازیاابی قادرت نظاامی دریاایی
دس،یابی .

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی

مباني نظری
 -پیشینه تحقیق:

علی امیری ( )1345در مقالهای با عنوان "تبیین نقش نیروی دریایی در قادرت دریاایی جمهاوری
اسالمی ایران" بیان میدارد که نیروی دریایی با استفاده از دو اصل مدیری ،نظاامی ،یعنای نیاروی
تاکتیکی و استراتژیک ،قدرت دریایی ایران را تح ،تأثیر قرار داده اس .،ندسا بهعنوان یک نیاروی
دریای تاکتیکی با انجام نقشهای نظامی و نظارتی خود مبنای قدرت سخ ،در عرصههای دریاایی
پیرامونی ایران و نداجا بهعنوان یک نیروی دریایی اساتراتژیک باا ایفاای نقاش دیپلماتیاک زمیناه
قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراه ساختهاند .از ترکیب ایان دو ناوع قادرت دریاایی،
قدرت دریایی هوشمند ایران شکلگرفته اس.،

یاسر شامانی ( )1340در رساله دکتری خود در دانشگاه تهران (پردیس البارز) باا عناوان "محاسابه
قدرت نظامی با استفاده از فرمولهای قدرت ملی کشورها" ،نوشته اس ،که تشکیلدهناده قادرت
نظامی شامل دو بعد مادی و معنوی اس.،
معاون ،راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح ،پژوهشاکده مطالعاات راهباردی ( )1348پژوهشای باا

عنوان "الگوی نوین سنجش و ترازیابی قدرت ملی جمهاوری اساالمی" را موردمطالعاه قارار داده
اس.،
هادی اعظمی ( )1341در اولین همایش ملی توساعه ساواحل مکاران و اقتادار دریاایی جمهاوری
اسالمی ایران مقالهای با عنوان "نیروی دریایی راهبردی و توساعه ساواحل مکاران" ارالاه و بیاان
داشته که قدرت دریایی ارکان متعددی دارد؛ ولی قطعاً مه ترین رکن آن بعد نظامی آن میباشد که
با برافراشتن و نمایش پرچ کشور در اقصی نقاط جهان بهعنوان سفیر ،نماینده و مظهر اراده ملی و
پشتوانههای آشکار و درعینحال صلحآمیز در حمای ،از دیپلماسی و سیاس ،دولا ،متباوع خاود
عمل نموده که در صورت نیاز و ضرورت نیز توانایی اعمال قدرت در راستای باه دسا ،آوردن و
حفظ منافع ملی در عرصه گسترده دریاها را خواهد داش .،در این مقاله به جایگاه نیاروی دریاایی
در توسعه ،کارآمدی و مطلوب کرانه سواحل مکران پرداخته شده اس.،

در دانشگاه عالی دفاع ملی ( )1347تحقیقی با عنوان "تبیین مؤلفههای نظری عوامال غیار فیزیکای

تأثیرگاار بر توان رزمی نیروهای نظامی" انجام گرفته که محقق ضمن تبیین عوامل غیر فیزیکی باه
الگوی نهایی که مه ترین مؤلفههای نظری عوامل غیر فیزیکی اثرگااار بار تاوان رزمای نیروهاای
نظامی میباشد ،پرداخته اس.،

حسین محمدی ( )1350نیز در مقاله با عنوان "قدرت نظامی و مؤلفههاای آن" ،ضامن برشاماری
عناصر تشکیلدهنده قدرت ملی به مؤلفههای قدرت نظامی اشاره نموده اس.،
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دکترین قدرت دریایی انگلستان ( )2710عنوان نموده اس ،کاه هماه قادرت دریاایی محادود باه
قدرت نظامی نیس ،و وابستگی نزدیکی به موقعی ،ژلوپلیتیکی ،فعالی،های بندری ،منابع دریاایی
و کلیه فعالی،های اقتصادی مرتبط با دریا و نیروی انسانی فعال در عرصه دریا دارد.
میرزاامینی ،محمدرضاا ( )1350در مقالاهای باا عناوان "الگاوی ناوین ارزیاابی قادرت دفااعی"،

شکل گیری توانمندیهای دفاعی نظامی برتر را نیازمناد تخصایص مناابع راهباردی الزم و کاافی،
ارتقای توانایی مدیریتی و سازمانی بخش دفاع در تبدیل این منابع به شایستگیها و توانمندیهاای
رزمی و نظامی میداند.

طحانی ،غالمرضا ( )1355در مقالهای با عنوان "کاربرد قادرت دریاایی" چناین نوشاته اسا ،کاه

کاربردهای قدرت دریایی عبارتاند از عملیات نظامی ،اجرای عملیات انتظامی یا پلیسی و اجارای
عملیات امدادی و صلحجویانه که در این میان با توجه به اهمی ،کاربردهای نظامی قدرت دریایی،
میتوان آن را به دو زیرمجموعه تقسی نمود:
الف -کاربرد نظامی از طریق دریا (نمایش قدرت)
ب -کاربرد نظامی در دریا (کنترل دریایی)
میدانی که قدرت دریایی از ابتدای تشکیل آن ،همواره با ترفندهای گوناگون سعی بر تحمیل اراده
سیاسی کشور متبوع خود برطرف مقابل داشته اس ،و با توجه به شرایط حااک بار زماان خاود از
واژههای مختلفی استفاده نموده اس ،که از مه ترین آنها میتوان به دیپلماسی ناوچاه تاو دار و
نمایش قدرت اشاره نمود.
 مفهوم شناسي:قدرت نظامي:

به عقیده دبیلوگارتریج« :قدرت نظامی آن نمادی از حیثی ،ملی اس ،که هیچ

کشوری ،درصورتیکه برای حیثی ،خود احترام قالل باشد ،نمیتوان بدون آن بسر برد ،ارتش به
همراه پرچ  ،سرود ملی و سایر نمادها و در پارهای از موارد به همراه هواپیمایی و خطوط
کشتیرانی بهمنزله سمبل استقالل و پیشرف ،یک کشور میشود(».سنجابی )124 :1380 ،به عقیده
شلین« ،قدرت نظامی یعنی نیرویی باقابلی ،وارد آوردن خسارات به دشمن برای مرعوب نمودن
وی»( .میر فخرایی )51 :1352 ،قدرت نظامی به مجموع نیروهای مسلح ،انواع سالحها و تجهیزات
و فنون و آمادگی نظامی یک دول ،نظر دارد .قدرت نظامی بیش از آنکه بهصورت بالفعل مطرح
باشد ،شکل و صورت بالقوه و آمادگی و توانایی بهکارگیری منابع و امکانات را مدنظر دارد .قدرت
نظامی و کاربرد آن ،هنگامی در سیاس ،خارجی بهعنوان ابزار اعمال سیاس ،خارجی مطرح
میشود که دیپلماسی کارساز نباشد قدرت نظامی در دنیای معاصر ،عنصر اصلی بازدارندگی تلقی
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میگردد .بدین معنا که با داشتن قدرت نظامی ،دشمنان تصور و اندیشه تجاوز را در سر نپرورانده
و از تهاج بازداشته میشوند .هرچند قدرتهای بزرگ از این عامل بهعنوان عنصر توسعهطلبی و
تجاوز استفاده میکنند قدرت نظامی از عوامل مه قدرت ملی یک کشور اس( ،تیموثی دان،
:1440

1)174-124

ترازیابي قدرت نظامي :تراز یا نیولمان (در فرانسوی) تعیین اختالف ارتفاع بین دونقطه یا چند نقطه
معرفی میشود این اختالف میتواند بین یک سطحمبنای مشخص و نقاط دیگر باشد( .نظری،
 )1 :1344اندازهگیری توانمندی نظامی بیشتر بر درک این نکته که برای ایجاد یک نیروی نظامی
مؤثر ،کدام اجزا الزم هستند ،متمرکز خواهد بود .تعریف منتخب ترازیابی قدرت نظامی عبارت
اس ،از مدلی اس ،برای تعیین اختالف قدرت نظامی در ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها یک کشور
نسب ،به کشور دیگر.
ابعاد قدرت نظامي:

ابعاد یکچیز ،اقسام آن نیستند بلکه ابعاد ،چهرههای مختلف یک امر کلی

محسوب میشود .ابعاد نسب ،به یکدیگر رابطه منظ و ارگانیک دارد لاا درواقع هر بعد در ارتباط
با ابعاد دیگر میتواند هدف و مسئله کلی را تبیین نماید( .ماندل)01 :1342 ،
قدرت نظامي دریایي :مقام عظمای والی(،مدظلهالعالی) در مهرماه سال  1355در مراس اعطای سردوشی
و دانش آموختگی دانشگاه های افسری آجا در دانشگاه علوم دریایی حضرت اماام

خمینای(رحما ،ا...

علیه) چنین فرمودند« :نیروی دریایی در بسیاری از نقاط عال و در کشور ماا یاک نیاروی راهباردی
اس ،و باید به چش یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی نگریسته شود( ».حدیث والی)1355 ،،
با نگاهی گارا به مفهوم عام قدرت دریایی که نشانگر توانایی یک مل ،در استحصال منافع بر حاق
خویش از دریا اس ،درمییابی که میبایستی به دو متغیار و ارتبااط آنهاا یعنای مناافع و تواناایی
توجه نمود .اگرچه اغلب استراتژیس،ها اصطالح قدرت دریایی را بانام آلفارد ماهاان از یاکصاد
سال پیش پیوند زده اند ،ولی تاری  8777ساله دریانوردی ایرانیان نشانگر تاأثیرات مثبا ،و منفای
نقش قدرت دریایی در توسعه قدرت ملی در مقاطع مختلف تاری بوده اسا ،کاه نموناه باارز آن
توان و قدرت دریایی ج .ا .ایران در طی مدت هش ،سال دفاع مقادس در خلایجفاارس و دریاای
عمان در رابطه با حفاظ ،خطوط کشتیرانی خاودی و حفاظ مناافع و قطاع و ممانعا ،از فعالیا،
دریایی دشمن بوده اس ،که به حول و قوه الهی با موفقی ،انجام و ه اکنون نیز بااقوت در ساطح
- Timothy Dunne
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گستردهتری در اقیانوس هند ادامه دارد( .اخگر )2 :1341 ،قدرت دریایی جاایی اسا ،کاه هویا،
دول ،،منافع ،ظرفی،ها ،عالقهمندیها و زمینههاای ژلاوپلیتیکی در آن شاکل مایگیارد( .زوراوار،
 1)22 :2710در قدرت دریایی اگرچه نیروی دریایی ممکن اس ،باهعناوان بخاش دفااعی قادرت
دریایی تلقی شود حالآنکه بهعنوان بخشی جداییناپاایر از ساایر عناصار قادرت دریاایی کشاور
همچون حملونقل دریایی ،عملیات بندری ،منابع زیرآب (از قبیل نف ،)،شایالت و دیگار اشاکال
تجارت و ارتباطات میباشد( .تنگردی 2)111 :2774 ،بنابراین ایجاد سازوکار فعالی،های دریایی و
بهرهگیری از اقتصاد دریایی و انتقال قدرت حاصل از آن باه اقتادار سیاسای کشاور بادون وجاود
نیروی دریایی قدرتمند ،مانند ساختن شهر بدون پلیس اس .،انتقال قدرت ،به معنای تبدیل قادرت
بالقوه به بالفعل اس( .،قربانی شی نشین و همکاران )132 :1347 ،نیروی دریایی هر کشاور ،یکای
از اجزاء نیروهای مسلح بوده که در زمان جن ،،عالوه بر اینکه از صنع ،و تجارت دفاع مینماید.
با انجام مأموری،های دفاعی یا تهاجمی ،قسم ،مهمی از عملیات نظاامی و جنگای را نیاز انجاام
میدهد .باوجود سالحهای مدرن در زمان جن ،،هر ملتی با خرابیها و انهدام کارخانههاا و مراکاز
صنعتی روبرو میشود و ملتی میتواند با این خسارات مبارزه نمایاد کاه بتواناد باهناوعی آنهاا را
جبران کند؛ یعنی در زمان جن ،در مواردی الزم اس ،که افراد ،تجهیزات و همچنین نیازمندیهای
پش ،جبهه از نقطهای به نقطهای دیگر از طریق دریاها منتقل گردناد و یاا از راه دریاا باه مواضاع
دشمن رخنه شود( .اعظمی)3 :1341 ،
مؤلفه قدرت نظامي :مؤلفه ،عنصر یا اجزای تشکیلدهنده یکچیز که بدون داشتن آنها نمیتوانی آن
چیز را تجزیهوتحلیل کنی  .مؤلفه قدرت نظامی شامل عنصر یا اجزای تشکیلدهنده ابعاد قدرت
نظامی اس .،آمادگی نظامی مستلزم داشتن سازمان نظامی اس ،که توانایی حمای ،از هدفهای
سیاس ،خارجی کشور را داشته باشد( .معاون ،آموزش نزاجا)34 :1358 ،
شاخص قدرت نظامي :واژه شاخص یا معرف ،به معنای اع  ،مفهوم یا عددی اس ،که اندازه کمی،
معینی را مشخص مینماید( .امانی )4 :1384 ،درواقع ،شاخص به مفهوم اع آن همان اعداد و
آمارهای خام یا مطلق جمعیتی اس( .،تمنا )84 :1350 ،شاخصها اولین مجموعه اطالعات در
مورد یک موضوع را به دس ،میدهند و درواقع ،اولین پل ارتباطی کارشناس با موضوع موردنظر

1

- Zorawar
- Tangredi

2
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اس .،تأثیر گسترده شاخصها در شناخ ،موضوعات و بهتبع آن در ارزیابی و برنامهریزی
فعالی،ها ،ضرورت اهتمام و دق ،کافی در تعیین شاخصها را روشن میسازد( .صالحی امیری و
همکاران )220 :1354 ،منظور از شاخص ،میزان ،مالک و معیاری اس ،که برمبنای آنیک عنصر
قدرت ،خواه قدرت نظامی و یا قدرت ملی ،موردسنجش و بررسی قرار میگیرد( .جمشیدی،
 )32 :1348برخی از شاخصها جنبه آماری مطلق دارند نظیر میزان بودجه نظامی برحسب بودجه
کل کشور یا میزان تعداد نیروهای مسلح برحسب تعداد جمعی .،شاخصهای نسبی ،ما را در
سنجش قدرت نظامی بهدق ،بیشتری رهنمون میسازند و با واقعیات اجتماعی ،سیاسی و نظامی
نیز بیشتر وفق میدهند .عالوه بر این دو نوع شاخص (مطلق و نسبی) میتوان در مورد عناصر
کیفی و غیر کمی قدرت از شاخصهای مقایسهای و تطبیقی استفاده کرد .در اینگونه شاخصها
در مورد تجربی یا غیرتجربی بهصورت مقایسهای موردتحقیق و بررسی قرار میگیرند.
اندیشهها و دیدگاههای نظریهپردازان نظامي:

اسالم دارای تئوری و نظریه حکوم ،و قدرت اس.،

اسالم بهعنوان دین خات  ،همه آنچه برای حیات معقول دنیوی و فالح و رستگاری اخروی
موردنیاز و مطالبه بشر میباشد را به او اراله کرده اس ،که از اظهار مصادیق آن همانا تئوری
حکوم ،دینی مطلوب اس .،از منظر منابع اسالمی ،دین و حکوم ،همانند دو برادر
جداناشدنیاند که هر یک به دیگری نیازمند اس( .،مفید )233 :1344 ،هریک از مکاتب و نظریات
بینالملل در پاس به این پرسش بنیادین که یک مل ،چگونه میتواند قدرتمند باشد ،مجموعهای
از شاخصها را طرح کردهاند .در نظریات جدید ،جمعی ،،وسع ،سردریایی ،دول ،و حاکمی ،را
مه ترین عناصر شکلگیری قدرت یک مل ،معرفی میکنند .با بررسی صورت گرفته بر  25نظریه
و الگوی مشخصکنندهی قدرت ملی ،سه عامل باالترین درصد فراوانی را داشتهاند :الف) جمعی،،
ویژگیهای کمّی و کیفی آن ،ب) کیفی ،رهبری ،مدیری ،،کیفی ،حکوم ،و ج) وجود منابع
طبیعی ،مواد خام و معادن (زرقانی)184 :1350 ،
نظریههای قدرت :هریک از مکاتب و نظریات بینالملل در پاس به این پرسش بنیادین که یک مل،
چگونه میتواند قدرتمند باشد ،مجموعهای از شاخصهایی را مطرح کردهاند .در نظریات جدید،
جمعی ،،وسع ،دریایی ،دول ،و حاکمی ،را مه ترین عناصر شکلگیری قدرت یک مل ،معرفی
میکنند.
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دیدگاههای قدرت ملي :بر اساس نظرات دانشمندان مختلف عوامل قدرت ملی بهصورت کمی و
کیفی وجود دارند؛ آنها با مدلهای مختلف اقدام به سنجش قدرت ملی کردند که در این زمینه
نظرات متنوع میباشد مؤلفهها و شاخصهایی را مطرح کردند .قدرت از مفاهیمی اس ،که باا
عوامال و متغیارهاای کیفای پیوناد خاورده اسا ،و اندازهگیری این متغیرها کاری دشوار اس .،با
توجه به اینکه عوامل و متغیرهای قدرت در حوزهها و قلمروهاای مختلفای قارار دارند ،دستیابی
به مدل کمی ه تراز سازی ،تعیین مقاادیر و ضارایب کمای بارای آنها مشکل اس( ،حافظ نیا،
 .)254 :1358باوجوداین تاکنون تالشهای متعددی برای اندازهگیری قدرت ملی کشورها در قالب
دو رویکرد تک متغیره و چند متغیره (ترکیبی) صورت گرفته اس( ،زرقانی)48 :1350 ،
دیدگاههای امامین انقالب در خصوص قدرت نظامي :حضرت اماام خمینای(رحما ،ا ...علیاه) در شارح دعاای
سحر قدرت از امّهات صفات الهى مطرح فرمودند در نظر ایشان ،قدرت سیاسی جریانی اسا ،کاه
در کانون هستی یعنی خداوند ،ریشه دارد .درواقع ،خداوند که خالق و مالک همهچیاز اسا ،حاق
اعمال قدرت و حاکمی ،نیز مختص به او اس .،حضرت اماام خمینای(رحما ،ا ...علیاه) در خصاو
بخش نظامی از تقوی ،بنیه دفاعی ،انسجام نیروهای مسلح ،خودکفایی ،وفاداری ،استقام ،،آمادگی
نظامی ،مجهز شدن به سالحها و تجهیزات مناسب ،تهیاه ادوات ،تعلیماات نظاامی تأکیاد داشاتند.
(حضرت امام خمینی(رحم ،ا ...علیه) )174 :1304 ،مه ترین و عمدهترین مؤلفههای بعد دفااع نظاامی
در اندیشه مقام معظ رهبری(مدظلهالعاالی) را میتوان به شرح زیر بیان کارد :دفااع هوشامند بااقتادار،
نیروهای مسلح ایثارگر و حافظان امنی ،،فداکاری در دفاع برای واالترین ارزشهاای الهای ،اقتادار
دفاعی ،دفاع از اسالم با وحدت و اقتدار ،دفاع از منافع مشروع ،دفاع و مقاوما ،باا امکاناات کا ،
هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح( .لطفی مرزناکی)24 :1344 ،
چارچوب نظری

موضوع ترازیابی و اندازهگیری قدرت کشورها همواره مدنظر اندیشمندان بوده اسا ،و در کناار بررسای
منابع و سرچشمههای قادرت ،برخای اندیشامندان نیاز درصادد سانجش و ارزیاابی قادرت کشاورها
برآمدهاند .در این چارچوب برخی از صاحبنظران و محققان توانستهاند بار اسااس پاارهای از عوامال و
متغیرها ،میزان قدرت کشورها را بسنجند و آنها را باه مقایسه کنند و جایگااه کشاورها و منااطق را در
جهان نشاندهند .درمجموع ،قدرت نسب ،به قدرتی دیگر ،چند شاخص مه  ،یا ساطح قادرت باه ها
سنجیده میشود ،یعنی معدلی از مجموعاه عناصار تولیدکنناده قادرت یاک کشاور سانجیده مایشاود.
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بهطورکلی مجموعه تالشهای انجامشده درزمینه سنجش قدرت ملی کشورها را در قالب دودسته شاامل
مدلهای تک متغیره و مدلهای چند متغیره سنجش قدرت ملی مایتاوان تقسای بنادی کارد( .زرقاانی،
 )84 :1354قدرت دریایی مشتمل بر عناصر اقتصادی ،سیاسی و نظامی یک کشاور اسا ،کاه از طریاق
دریا موجب تحکی قدرت ملی کشورها در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و نظاامی مایگاردد( .ساونیدن،
 1)4 :2715در یک مفهومی دیگر مشتمل بر ظرفی،ها و قابلی،های یاک کشاور جها ،بهارهبارداری از
منافع خویش از دریا و همچنین بهعنوان حق و تو جه ،اعمال اراده و خواستههای سیاسای در داخال و
در بین کشورهای غیر دوس ،تلقی میشاود( .زورارار 2)38 :2710 ،اشالی تلایس و همکااران (بودجاه
دفاعی ،نیروی انسانی ،زیرساخ ،نظامی ،نهادهای جنگی ،پایه صانع ،دفااعی و وجاود ماواد جنگای و
پشتیبانی تهدیدهایی که در برابر یک کشور قرار دارد راهبرد مطرحشاده بارای مقابلاه باا آنهاا ،سااختار
روابط کشوری -لشکری چگالی روابط ارتش -به -ارتش خارجی ماهیا ،رهناماه ،آماوزش ساازمان و
ظرفی ،نوآوری) در باین پژوهشاگران داخلای؛ محمدرضاا حاافظ (کمیا ،و کیفیا ،نیاروی انساانی،
تجهیزات وسایل و تسلیحات ،کیفی ،فرماندهی (راهبرد ،تاکتیک ،هنرهای رزمای و )...کیفیا ،ساازمان،
پشتیبانی و لجستیک ،ترکیب نیرو ،تسلیحات راهبردی) محسن مرادیان (شاخص ماؤثر ،بودجاه نظاامی،
نیروی انسانی فعال ،تعداد تو  ،تعداد تانک ،تعداد هواپیمای نظامی ،تعداد باالگرد نظاامی ،تعاداد نااو و
ناوچه رزمی ،تعداد ناوشکن ،تعداد زیردریایی ،تعداد ناو هواپیمابر ،تعداد خودرو زرهای ،تعاداد موشاک
بالستیک) هادی زرقانی (تعداد هواپیماهای جنگی ،تعداد کارکنان نیروهای مسلح بهصاورت درصادی از
جمعی ،،مجموع هزینههای نظامی ،هزینههای نظامی باهصاورت درصادی از تولیاد ناخاالص داخلای،
صادرات سالح به میلیون دالر ،تعداد کارکنان نیروهای هوایی و دریایی و تعداد زیردریایی) بیان کردناد؛
بنابراین متغیرهای موردمطالعه در چارچوب نظری این تحقیق حاوی مجموعاهای از نظریاات ارالاهشاده
در خصو

قدرت دریایی اس ،که بهوسیله آن مایتاوان قادرت دریاایی کشاورها را بااه مقایساه و

رتبهبندی کرد.

1

- Swindon
-Zorawar
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روششناسي
روش مطالعه در این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و بر اساس تحلیل محتوا از نوع تحلیل مضمون
صورت گرفته اس .،روایی و پایایی یافتههای آن وابسته به بحثهای منطقی اس ،که وجود دارد.
(ادیب و همکاران )115 :1354 ،موضوع تحلیل محتوای کیفی میتواند تمامی انواع ارتباط
ثب،شده در دس،نوشتهها ،مصاحبهها ،گفتمانها ،قواعد مشاهدهها ،نوارهای ویدلو ،مستندها و
مانند آنها باشد( .بازرگان )21 :1350 ،بنابراین نوع تحقیق از حیث هدف ،کاربردی و توسعهای
اس .،روش تحقیق ،روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به اینکه در این تحقیق از
دادههای کمی و کیفی استفاده میشود ،بنابراین رویکرد تحقیق آمیخته بوده و قلمروی زمانی
تحقیق از سال  1340شروع و تا آخر سال  1477پایان یافته (نتایج آن تا پنج سال منتهی به انجام
تحقیق) و قلمرو مکانی تحقیق مبتنی بر حوزه آمایش قدرت نظامی دریایی و گسترش فعالی،
نیروهای مسلح مبانی و مستندات مرتبط و قلمرو موضوعی تحقیق حاضر مرتبط بامطالعه و بررسی
مدلهای ترازیابی قدرت نظامی دریایی و نحوه مقایسه ابعاد و مؤلفههای مرتبط با آن قابل
بهرهبرداری میباشد.
جامعه آماری تحقیق بهصورت هدفمند از بین خبرگان نظامی و غیرنظامی و متخصصان امور در
سطح نیروهای مسلح ،کشور و سازمانهای مرتبط بهویژه در حوزه دریایی که دارای ویژگیهای
زیر باشند ،حدود  07نفر برآورد میگردد:
( )1به محیط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران باشند.
( )2به مباحث و مفاهی قدرت نظامی دریایی آشنایی داشته باشند.
( )3از سابقه فرماندهی و مدیری ،یگانهای عمده و ستادی عمده نیروی دریایی برخوردار باشند.
( )4دارای سابقهی خدم ،در مشاغل راهبردی باشند.
جدول  :1جامعه آماری تحقیق
ردیف
1

جامعه آماری

تعداد

درصد

فرماندهان و مدیران شاغل در ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت

 11نفر

%21

خات االنبیاء

(صلی ا ...علیه و آله و سل )

2

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلح ،نظام ،دبیرخانه شورای عالی امنی ،ملی

 1نفر

%7

2

فرماندهان و مدیران شاغل در معاون،های اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقالب

 11نفر

%21

اسالمی
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3

فرماندهان و مدیران شاغل در معاون،های اطالعات و عملیات ارتش جمهوری

 14نفر

%10

اسالمی ایران
4

گروه مشاورین نظامی فرماندهی معظ کل قوا ،آجا و سپاه

 1نفر

%7

8

اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاههای نظامی و راهبردی شامل :دانشگاه عالی دفاع

 10نفر

%11

ملی ،دانشگاه جامع امام حسین(علیهالسالم) ،دانشگاه فارابی ،دانشگاه مالک اشتر و...
3

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمع کل جامعه

3

%4

 07نفر

%177

با توجه به اینکه روش نمونهگیری حج جامعه آماری صاحبنظر و خبره مرتبط با موضوع کمتر
از  177نفر اس ،،لاا حج نمونه آماری نیز به همان تعداد جامعه آماری یعنی  07نفر برآورد
میشود؛ بنابراین روش نمونهگیری در این تحقیق به روش نمونهگیری تمام شمار میباشد .در این
تحقیق جمعآوری دادهها و اطالعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد اس.،
 -1روش اسنادی :از این روش برای انجام مطالعه اکتشافی و تهیه ادبیات و مبانی نظری تحقیق
استفاده شده اس.،
 -2روش میدانی :روش میدانی جنبه عملی مطالعه حاضر را تح ،پوشش قرار میدهد.
الف -در روش اسنادی و کتابخانهای از ابزار مطالعه منابع (کتب و مقاالت و ،)...بررسی اسناد و
مدارک سازمانی و ...پس از مفهومپردازی به کمک تحلیل محتوا از کل به جزء طبقهبندیشدهاند.
ب -درروش میدانی از ابزار مصاحبه با افراد خبره و صاحبنظر و تهیه و توزیع پرسشنامه بین
جامعه نمونه آماری استفادهشده اس.،
تحلیل اطالعات کیفی :برای تحلیل اطالعات حاصل از بخش کیفی ابتدا به بررسی مؤلفههای مؤثر
از مطالعات انجامگرفته ،پرداخته شد .سپس به جمعآوری اطالعات با استفاده از مصاحبه با
متخصصان ،کارشناسان و خبرگان ،بر اساس موضوعات مشخص در راستای سؤاالت و اهداف
تحقیق ،کدگااری باز و محوری و گزینشی (سه مرحلهای) انجام گردید و درنهای ،نتایج
بهدس،آمده در مقوالت مشخص دستهبندی و سپس تحلیل و در طراحی مدل ترازیابی
مورداستفاده قرار گرف.،
تحلیل دادههای کمی :اطالعات بهدس،آمده از پاسخگویان در قالب پرسشنامه وارد محیط نرمافزار
آماری (پی ال اس اسمارت ،ویرچوال پرمتی ،و اکسپوت چویس) 1شد و سپس دادهها مورد
پردازش و تحلیل قرار گرف .،در مرحله بعد ،نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی
1

- Pls smart- Visual PROMETHEE- EXPERT CHOICE
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(استنباطی) نمایش داده شد .بدینصورت که جه ،تجزیهوتحلیل دادهها در بخش نتایج توصیفی،
به نحوه توزیع و اراله متغیرها و ویژگیهای نمونه آماری تحقیق پرداخته و نتایج یافتههای تحقیق
در قالب جداول یکبعدی به همراه انواع نمودار و شاخصهای گرایش به مرکز (میانگین) و
گرایش به پراکندگی (دامنه تغییرات ،انحراف معیار) انجام گرف،؛ اما در بخش نتایج تحلیلی یا
استنباطی با توجه به مقیاس و سطح سنجش دادهها ،انواع ناپارامتری متناسب به کار گرفته شد.
تعریف عملیاتی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل ترازیابی قدرت نظامی دریایی :عوامل و
متغیرهایی که نمایانگر توانمندی قدرت نظامی دریایی بوده تا بتوان آنها را توسط یک مدل بین دو
یا چند کشور مورد مقایسه قرارداد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تجزیهوتحليل آماري دادههاي جمعيت شناختی :در این قسم ،اطالعات حاصل از پرسشنامه
درزمینه مشخصات فردی شامل ،سطح مسئولی ،،میزان آشنایی با مباحث قدرت نظامی دریایی،
میزان آشنایی با مدلهای ترازیابی قدرت نظامی نیروهای مسلح در جداول منعکس و بهصورت
نمودار ارالهشده اس .،توزیع فراوانی پاس دهندگان برحسب سطح مسئولی ،طبق جدول  2و
نمودار  1میباشد.
جدول  :2توزیع فراوانی پاس دهندگان برحسب نوع مسئولی،
درصد تجمعی

4

درصد معتبر

3

درصد

2

فراوانی

1

نوع مسئولی،

8.0

8.0

8.0

4

فرماندهی

55.3

52.4

52.4

85

مدیریتی و ستادی

41.8

2.4

2.4

2

هیئ،علمی

177.7

5.8

5.8

3

سایر

177.7

177.7

07

مجموع

1. Frequency
2. Percent
3. Valid Percent
4. Cumulative Percent
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نمودار  :1توزیع فراوانی پاس دهندگان برحسب سطح مسئولی،

جدول  2و نمودار  1نشان میدهند که مسئولی 8.0 ،درصد ( 4نفر از نمونه آماری) فرماندهی،
 52.4درصد ( 85نفر از نمونه آماری) مدیریتی و ستادی و  2.4درصد ( 2نفر از نمونه آماری)
هیئ،علمی و  5.8درصد ( 3نفر از نمونه آماری) سایر مسئولی،ها میباشند .توزیع فراوانی
پاس دهندگان برحسب میزان آشنایی با مباحث قدرت نظامی طبق جدول و نمودار به شرح زیر
میباشد.
جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی با مباحث قدرت نظامی دریایی
میزان آشنایی با مباحث

درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

15.3

15.3

15.3

13

خیلی ک

07.7

81.4

81.4

33

ک

45.3

25.3

25.3

27

متوسط

177.7

1.4

1.4

1

زیاد

177.7

177.7

07

مجموع

قدرت نظامی دریایی

در جدول  3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی با مباحث قدرت نظامی بهویژه
قدرت نظامی دریایی از مجموع  07نفر جامعه آماری  15.3درصد نسب ،به میزان آشنایی به
مباحث قدرت نظامی دریایی خیلی ک  81.4نسب ،به میزان آشنایی به مباحث قدرت نظامی
دریایی  25.3درصد نسب ،به میزان آشنایی به مباحث قدرت نظامی دریایی متوسط و  1.4درصد
نسب ،به میزان آشنایی به مباحث قدرت نظامی دریایی میزان تسلط خود را اعالم کردند.
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نمودار  :2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی با مباحث قدرت نظامی

جدول  3و نمودار  2نشاندهنده آن هستند که  15/3درصد میزان آشنایی به مباحث نظامی خیلی
ک  81/4درصد ک و  25/3درصد نسب ،میزان آشنایی به مباحث نظامی متوسط و  1/4درصد
پاس گویان جامعه نمونه در خصو

آشنایی با مباحث قدرت نظامی زیاد پاس دادهاند.

جدول  :4تعیین سطح معناداری و ضرایب مسیر ابعاد
ابعاد

Tvalue
(مقدار)

()β

Pvalue
(ارزش)

اولوی،

محسوس (مادی)

41.040

7.440

7.777

اول

نامحسوس (غیرمادی)

47.437

7.475

7.777

دوم

تجزیهوتحليل سایر دادهها و ارائه یافتههاي تحقيق :بر اساس مدل مفهومی ،پرسشنامه تحقیق
تنظی و بین جامعه نمونه در سطح نیروهای مسلح توزیع گردید .پرسشنامه این تحقیق بر اساس
طیف لیکرت با یک مقیاس نگرش سنج  8گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی ک تهیه شد .این طیف
معموالً میزان موافق ،با یک سؤال آزمون را پرسش میدهد .برای مثال یک مقیاس نگرش سنج
پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی ک یک نوع مقیاس نگرش سنج متعارف اس( .،خیلی زیاد= ،8
زیاد= ،4متوسط= ،3ک = 2و خیلی ک = )1در ادامه با استفاده از نرمافزار (پی ال اس اسمارت) 1به
تجزیهوتحلیل شاخصها و مؤلفهها پرداختهشده اس.،
تجزیهوتحليل :با توجه به نتایج آزمون در جدول  ،4در بعد محسوس ،مقدار کوچکتر از 7.78
بهدس،آمده ( )7/777و ارزش که در خارج از بازه  -1/43و  +1/43قرار دارد ،بنابراین با توجه به
مقدار  βو جه ،آنکه  +7.440اس ،،لاا این بعد از عناصر مؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی

1

- pls smart
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جمهوری اسالمی ایران شناخته شد و در اولوی ،اول از ابعاد احصاء شده قرار دارد .همچنین ،در
بعد نامحسوس ،مقدار ارزش  Pکوچکتر از  7.78بهدس،آمده ( )7/777و مقدار ارزش  Tکه در
خارج از بازه  -1/43و  +1/43قرار دارد ،بنابراین با توجه به مقدار  βو جه ،آنکه  +7.475اس،،
بعد نامحسوس از عناصر مؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران شناخته شد و
در اولوی ،دوم از ابعاد احصاء شده قرار دارد .مقدار آماره  tدرواقع مالک اصلی تالید یا رد ابعاد،
مؤلفههای و شاخصها اس.،
جدول  :8تعیین ضرایب بتا و سطح معناداری مؤلفهها
مؤلفههای بعد محسوس (دریایی)
مؤلفههای محسوس

مقدار

()β

ارزش

نتیجه

اولوی،

توان اطالعاتی

40.350

7.413

7.777

تأیید

اول

پدافند غیرعامل

45.541

7.413

7.777

تأیید

دوم

سامانه فرماندهی و کنترل و فاوا

44.125

7.548

7.777

تأیید

سوم

قدرت تحرک و توان جابجایی

23.552

7.543

7.777

تأیید

چهارم

برتر ساز

23.538

7.533

7.777

تأیید

پنج

ساختار سازمانی و سازماندهی

22.232

7.531

7.777

تأیید

شش

توان جن ،دریایی

13.358

7.034

7.777

تأیید

هشت

مهندسی رزمی

23.044

7.075

7.777

تأیید

نه

جن،افزارها و تجهیزات

17.573

7.073

7.777

تأیید

ده

یگانهای عمده

5.308

7.338

7.777

تأیید

یازده

مراکز نظامی

11.113

7.387

7.777

تأیید

دوازده

بهداری رزمی

12.478

7.387

7.777

تأیید

سیزده

آماد و پشتیبانی

8.837

7.880

7.777

تأیید

چهارده

نیروی انسانی

4.454

7.815

7.777

تأیید

پانزده

مؤلفههای بعد نامحسوس (دریایی)
مؤلفههای نامحسوس

مقدار

()β

ارزش

نتیجه

اولوی،

آموزش

38.312

7.434

7.777

تأیید

اول

فرماندهی ،مدیری ،و رهبری

43.142

7.414

7.777

تأیید

دوم

عملیات روانی

44.431

7.412

7.777

تأیید

سوم
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ویژگیهای کارکنان

43.353

7.473

7.777

تأیید

چهارم

توان راهبردی

23.231

7.534

7.777

تأیید

پنج

نظ و انضباط

23.557

7.544

7.777

تأیید

شش

روحیه و انگیزه

27.421

7.547

7.777

تأیید

هفت

برتر ساز

23.538

7.533

7.777

تأیید

هشت

معنوی،

13.124

7.058

7.777

تأیید

نه

ویژگیهای مربوط به تسلیحات

15.007

7.524

7.777

تأیید

ده

آزمونهاي پایایی مدل
آزمون آلفاي کرونباخ :1یعنی همبستگی سؤاالت؛ در این آزمون مقدار آلفا باید بزرگتر از 7/0
باشد .بر اساس مدل فوق معیارهای پایایی ترکیبی و مقادیر آلفای کرونباخ تمامی مؤلفههای مربوط
به ابعاد مدل اندازهگیری ،قابلمشاهده اس .،مقادیر مربوط به این معیارها (پایایی ترکیبی و آلفای
کرونباخ) برای تمامی مؤلفهها باالتر از  7/0اس ،که حکای ،از پایایی مناسب مدل دارد .چنانکه
در مدل اندازهگیری انعکاسی اصالحشده در حال ،تخمین ضرایب مشخص اس ،از  4مؤلفه ابعاد
نامحسوس  0مؤلفه و از  15مؤلفه محسوس  18مؤلفه باالتر از  7/0اس ،که این امر معنادار بودن
تمامی سؤاالت و روابط میان شاخصها و مؤلفههای ابعاد را در سطح اطمینان نشان میدهند.
بهبیاندیگر ،این متغیرها ،بهدرستی عاملهای موردنظر (مؤلفهها) را میسنجند که معنادار بودن مسیر
و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهند.
آزمون پایایی ترکیبی ( :2)CRمطابق با نظر هنسلر  2774پایایی ترکیبی به معنای همبستگی سؤاالت
یک متغیر (داخل مدل) میباشد در داخل مدل عواملی مثل ضرایب مسیر و بارهای عاملی و خطاها
روی همبستگی در داخل مدل تأثیر میگاارد بنابراین شاخصها واقعی ،مدل را بهتر از آلفای
کرونباخ نشان میدهد کلین  2717میگوید اگر مدل تازه تولد یافته باشد یعنی باال  7/3باشد و اگر
مدل در مرحله بلوغ باشد در اینجا پایایی ترکیبی )CR( 3باید باال  7/0باشد.

1.Cronbach's Alpha
2- Composite Reliability
3
- Composite Reliability
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آزمون پایایی اشتراکی ( :1)AVEآزمون پایایی اشتراکی به همبستگی سؤاالت نمیپردازد بلکه
اثبات میکند که آیا هر سؤال بهصورت مجزا چقدر در تحقیقات دیگر تعمی پایری دارد و نتایج
خود را تکرار میکند با ضریبی بنام پایایی اشتراکی نشان میدهند .میانگین پایایی اشتراکی باید
بزرگتر از  7/8باشد.
آزمونهاي روایی مدل (روایی سازه) :روایی یعنی شاخصهای (سؤالهای) اندازهگیری همان
چیزی را بسنجند که در ابتدای تحقیق بنای سنجیدن آن را داشتند؛ روایی سازه شامل روایی همگرا
و روایی واگرا اس.،
آزمونهاي روایی همگرا:

آزمون ميانگين واریانس استخراجی) :2(AVEاین آزمون یکی از آزمونهای اصلی روایی همگرا

اس ،که همبستگی و همگرایی سؤاالت یک متغیر را در مدل بیرونی نشان میدهد در این آزمون
میانگین واریانس استخراجی باید بزرگتر از  7/8باشد.
آزمون فورنل و الرکر :1در سال  1441فورنل و الرکر آزمونی را طرح کردند که بهجای سؤاالت
به متغیرها میپرداخ،؛ یعنی متغیرها باید از یکدیگر واگرایی داشته باشند ،جار میانگین واریانس
استخراجی )AVE( 4هر متغیر باید از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بزرگتر باشد.
جمعبندي :آزمون روایی همگرا و واگرا نشان داد که مدل ما صاحب روایی سازه اس ،و میتوان
بهعنوان آخرین آزمون مدل بیرونی کیفی ،این مدل را بررسی کرد .ازاینرو میتوان اظهار داش،
که در تحقیق حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون) یعنی ابعاد در مدل ،تعامل بیشتری با مؤلفههای
خوددارند تا با سازههای دیگر .بهبیاندیگر ،روایی واگرایی مدل (بین ابعاد) در حد مناسبی اس.،
آزمون کيفيت مدل اندازهگيري :کیفی ،مدل اندازهگیری یعنی آیا سؤاالت یا شاخصهای
اندازهگیری کننده ،کیفی ،مناسبی برای اندازهگیری متغیرهای خود در قالب یک مدل اندازهگیری یا
مدل بیرونی دارند یا خیر؟ که کیفی ،مدل اندازهگیری برای اکثری ،مؤلفهها بسیار قوی میباشد.
انواع تخمينهاي اصلی در معادالت ساختاري :مدل اندازهگیری انعکاسی ریشه در نظریه آزمون
کالسیک و روانسنجی دارد .این مدل شامل متغیرهای پنهانی اس ،که نشانگر صفات ،شخصی،
)1. Average Variance Extracted (AVE
2.Average Variance Extracted
3.Fornell-Larcker
3.Average Variance Extracted

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی

یا نگرشها هستند و نمود آنها توسط متغیرهای دیگر نشان داده میشوند .در این نوع مدلها
جه ،پیکان از متغیر پنهان (سازه) به سم ،متغیرهای مشاهدهشده اس،؛ یعنی فرض بر این اس،
که اندازهگیریهای مشاهدهشده ،تغییر در متغیر پنهان را منعکس میکنند .بهعبارتدیگر تغییر در
متغیر پنهان سبب تغییر در متغیرهای مشاهدهشده میشود .در مدلهای انعکاسی باید همبستگی
مثب ،و نسبتاً باالیی بین متغیرهای مشاهدهشده وجود داشته باشد.
بُعد محسوس (مادي) :با توجه به نتایج آزمون مسیر در جدول  ،8اعداد معناداری مبنی بر رابطه

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای محسوس (مادی) و نیروی انسانی ،مقدار ارزش ()Pval ue

کوچکتر از  7/78بهدس،آمده ( )7/777و مقدار مؤلفه ( )Tval ueدر خارج از بازه  -1/43و
 +1/43قرار دارد ،بنابراین رابطه بین مؤلفه نیروی انسانی با بعد محسوس (مادی) با توجه به مقدار

 Bو جه ،آنکه  +7/815میباشد ،مثب ،و معنیدار اس ،و بر اساس همین تفاسیر نیز رابطه بین
بعد محسوس (مادی) با  10مؤلفه (جن،افزارها و تجهیزات -مراکز نظامی -آماد و پشتیبانی-
سامانه فرماندهی و کنترل و فاوا -مهندسی رزمی -یگانهای عمده -برترساز -توان جن ،دریایی
 توان جن ،دریایی -توان جن ،هوایی -توان جن ،فضایی -توان جن ،سایبر الکترونیک-ساختار سازمانی و سازماندهی -پدافند غیرعامل -توان اطالعاتی -قدرت تحرک و توان جابجایی-
بهداری رزمی) و  81شاخص مورد تأیید قرار میگیرد.
بُعد نامحسوس (غيرمادي) :با توجه به نتایج آزمون مسیر و مدل ،اعداد معناداری مبنی بر رابطه
بعد ،مؤلفهها و شاخصهای نامحسوس (غیرمادی) و فرماندهی ،مدیری ،و رهبری ،مقدار ارزش

( )Pval ueکوچکتر از  7/78بهدس،آمده ( )7/777و مقدار مؤلفه ( )Tval ueدر خارج از بازه
 -1/43و  +1/43قرار دارد ،بنابراین رابطه بین نامحسوس (غیرمادی) و فرماندهی ،مدیری ،و
رهبری و بر اساس همین تفاسیر نیز رابطه بین نامحسوس (غیرمادی) با  17مؤلفه (روحیه و
انگیزه -عملیات روانی -ویژگیهای کارکنان -نظ و انضباط-آموزش -معنوی -،توان راهبردی-
ویژگیهای مربوط به تسلیحات و )...و  33شاخص مورد تأیید قرار میگیرد.
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نمودار  :3مدل نتایج آزمون مسیر

نتيجه :مدل مسیر دیاگرامی اس ،که متغیرهای مستقل ،میانجی یا واسطهای و وابسته را به ه
مرتبط میکند .پیکانهای یکطرفه نشاندهندۀ علی ،بین متغیرهای برونزا یا واسطهای و متغیرهای
وابسته هستند .چنانکه در مدل باال مشاهده میشود روابط بین ابعاد و مؤلفهها ترازیابی قدرت
نظامی را نشان داده و آزمون مسیر و نمودار اعداد معناداری مورد تالید جامعه آماری قرارگرفته
اس.،
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ترازیابی قدرت نظامی دریایی 2 ،بُعد محسوس و نامحسوس دریایی
و مؤلفههای بهدس،آمده شامل :نیروی انسانی ،جن،افزارها و تجهیزات ،مراکز نظامی ،آماد و
پشتیبانی ،سامانه فرماندهی و کنترل و فاوا ،مهندسی رزمی ،یگانهای عمده ،برتر ساز ،توان جن،
دریایی ،ساختار سازمانی و سازماندهی ،پدافند غیرعامل ،توان اطالعاتی ،قدرت تحرک و توان
جابجایی ،بهداری رزمی ،در بعد نامحسوس مؤلفههای بهدس،آمده آموزش ،عملیات روانی،
ویژگیهای کارکنان ،فرماندهی ،مدیری ،و رهبری ،روحیه و انگیزه ،نظ و انضباط ،برتر ساز (توان
راهبردی) ،ویژگیهای مربوط به تسلیحات ،معنوی ،همراه با شاخصهای مربوطه را با استفاده از
روشهای و تکنیکهای مختلفی بهدس،آمده را میتوان موردسنجش و ارزیابی قرارداد .یعنی
هرکدام از ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای احصاء شده و جمعبندی تحلیلی با روشهای ذیل
بهصورت جداگانه موردمحاسبه قرارداد.

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی

روش اول سنجش وزن دهی سادهsaw
گام اول :تشکيل ماتریس تصميمگيري و کمی کردن مؤلفهها

بر اساس نظرات جامعه آماری و با استفاده از نرمافزار  Excelوزن مؤلفههای محسوس قدرت
نظامی دریایی محاسبه گردید.
گام دوم :بی مقياس کردن ماتریس تصميمگيري به روش خطی و تشکيل ماتریس بی مقياس

nd

روش بی مقياس خطی:
براي حل مسئله :بایستی شاخصهای کیفی به کمی تبدیل شود .بدین منظور از طیف ساعتی
استفاده میشود.
مقادیر کمی هریک از معیارها ،در نمودار  3نشان دادهشده اس.،
توجه :درصورتیکه در تبدیل شاخصها از حال ،کیفی به کمی ،به منفی بودن شاخصها توجه
شود ،شاخصهای منفی پس از تبدیل از حال ،کیفی به کمی ،به شاخص مثب ،تبدیل میگردد.
برای مؤلفهها و شاخصهای مثب ،بیشتر مقدار عنصر در آن ستون تقسی بر خود عنصر
و برای شاخص منفی :کمترین مقدار عنصر در یک ستون تقسی بر هر عنصر شاخص مثب:،

گام سوم :ماتریس تصمی گیری بی مقیاس شده را در بردار ستونی وزنها ضرب کنید تا یک بردار
ستونی جدید به دس ،آید .بردار ستونی ایجادشده ضریب اهمی ،هر یک از گزینهها را نشان
میدهد و هر چه ضریب اهمی ،هر گزینه بیشتر باشد رتبه باالتری کسب میکند.
نکته :بایستی در این مرحله ،همه شاخصها به شاخصهایی با ماهی ،مثب ،تبدیل شوند.
روش دوم حجم و روش نمونهگيري
با توجه به ویژگیهای تحقیق و شرایط ویژهای که خبرگان انتخابی میبایس ،داشته باشند ،در این
پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده گردید .نمونهگیری هدفمند یکی از روشهای شایع
نمونهگیری اس ،که گروههای شرک،کننده بر اساس معیارهای از قبل مشخصشده مربوط به
سؤال ویژه پژوهش انتخاب میشوند .برای این منظور تعداد  07نفر از فرماندهان و کارشناسان
ارشد نظامی که در ویژگیهایی مانند سابقه اطالعات و عملیاتی ،مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
و باالتر ،تجربه و تخصص کافی ،تفکر راهبردی و آگاهی کافی نسب ،موضوع موردبحث مشترک
میباشند ،انتخاب و موردنظر سنجی قرار گرفتند.
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در این تحقیق برای شناسایی و تعیین میزان اهمی ،مؤلفهها و شاخصها از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی و پرسشنامه استاندارد آن استفاده گردیده و خبرگان انتخابی با کمک مقایسات زوجی ،وزن
نهایی شاخصها را تعیین نمودند .در این مسیر از نرمافزار (اکسپوت چویس) 1که متناسب با
ساختار مدل تحلیل سلسله مراتبی طراحی گردیده استفادهشده اس .،همچنین در تعیین شاخص
قدرت نظامی و آنالیز نتایج حاصله از تکنیک پرامیتی و نرمافزار مخصو

آن (ویرچوال

پرامیتی)2

استفاده گردیده اس.،
نقاط اشتراک و افتراق مدلهای ترازیابي قدرت نظامي:

بر اساس بررسیهای انجامشده در مدلهای ترازیابی قدرت نظامی در کشورهایی که بر اساس
اسناد و مدارک بهدس،آمده مدل ترازیابی قدرت نظامی دارند با استفاده از روش قرینهسازی
مؤلفهها و شاخصهایی که مفاهی مرتبط ،نزدیکی داشتند اشتراکات و افتراقات آنها احصاء و با
اراله به جامعه آماری تحقیق مؤلفهها و شاخصهای مدلهای اشارهشده در ادبیات تحقیق پس از
تالید نتیجه طبق جدول  3میباشد.
جدول  :3اشتراکات و افتراقات چهار موسسه بینالمللی ترازیابی قدرت نظامی
رتبه قدرت نظامی

رتبه جهانی

رتبه جهانی صلح

موازنه نظامی

جهانی ()GFP

نظامی شدن

()GPI

()MB

اشتراکات

افتراقات

()GMI
هزینههای

بودجه نظامی (به

درصد هزینه

-

نظامی

نسب ،تولید ناخالص

نظامی به تولید

داخلی)

ناخالص داخلی

منابع انسانی

نیروی نظامی

تعداد نیروهای

-

عوامل و منابع لجستیکی

میزان

و آمادی کشور

تسلیحات

عوامل و منابع نفتی

-

سیست ها و تجهیزات

-





نظامی
-

عرضه و
تقاضای سالح

دسترسی به

-

سالحهای سبک
-

-

دریایی
سیست ها و تجهیزات
هوایی نظامی

-

شدت منازعات

-






داخلی
1

- EXPERT CHOICE
- Visual PROMETHEE

2

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی
سیست ها و تجهیزات

صادرات سالح

-
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-

زمینی نظامی
و تلفات منازعات

-



-



عوامل اقتصادی

-

جغرافیایی و سرزمینی

-

ترور سیاسی

-

-

واردات سالح

-

-

-

ضریب تروریس

-

-

-

تلفات منازعات

-

-

-

-

-

-

-

خارجی





داخلی
تعداد منازعات

-



کمک به

-



داخلی
مأموری،های حفظ
صلح سازمان ملل
سالحهای سنگین و



-

هستهای

نتيجه :همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید سه مؤلفه اصلی بهعنوان نقطه اشتراک
مدلهای ترازیابی قدرت نظامی مؤسسات بینالمللی هستند که هرساله اقدام به ترازیابی و سنجش
قدرت نظامی کشورهای دنیا میکنند .سه مؤلفه اصلی یعنی نیروی انسانی ،بودجه نظامی و امکانات
و تجهیزات لجستیکی سه رکن اصلی قدرت نظامی بوده که هر سه مؤلفه مشترک در پرسشنامه این
تحقیق گنجانده شد و مورد تالید جامعه آماری قرارگرفته اس،؛ که در تعیین ضرایب بتا و سطح
معناداری مؤلفهها؛ مؤلفه نیروی انسانی با  4/454لجستیک با  8/837و بودجه  23/538از مؤلفههای
مؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی مورد تالید قرار گرف.،
جدول  :0اشتراکات و افتراقات ترازیابی قدرت نظامی در برخی کشورهای منتخب
آمریکا

ناتو

انگلستان

کانادا

مالزی

اشتراکات

افتراقات

دکترین

دکترین

دکترین

دکترین

-



-

ساختار و

سازمان

سازمان

ساختار و سازمان

-



-

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش



-

تجهیزات و

تسلیحات و

تجهیزات

تجهیزات

لجستیک



-

تسلیحات

تجهیزات

سازمان

نیرو انسانی

نیرو

نیرو

نیرو

منابع انسانی

امکانات

امکانات

تدارکات

زیرساخ،

کیفی،




-
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زندگی
اطالعات و

سیاس،

-

زیرساخ،

o

-

دانش
رهبری

رهبری

-

تحقیقات

ارتباط

-

-

-

-

اعتماد به

-




فرماندهی

نتیجه :با بررسی مدلهای موجود ترازیابی قدرت نظامی در کشورهایی مانند آمریکا ،انگلیس،
سازمان ناتو و مدل ارالهشده توسط دانشگاه دفاع ملی مالزی شش مؤلفه دکترین ،ساختار و
سازمان ،آموزش ،تجهیزات و تسلیحات ،نیروی انسانی ،امکانات جزو مؤلفههای مشترک شناسایی
گردید؛ و در پرسشنامه این تحقق مورد تالید جامعه آماری قرار گرف،؛ و در تعیین ضرایب بتا و
سطح معناداری مؤلفههای دکترین  23/231و ساختار و سازماندهی  22/232آموزش 32/312
تجهیزات و تسلیحات  17/573نیروی انسانی  4/454امکانات  8/837مورد تالید قرار گرف.،
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف -نتیجهگیری:

مدل ترازیابی قدرت نظامی دریایی چگونه است؟
ابعاد قدرت نظامی دریایی دارای دو بُعد محسوس و نامحسوس دریایی میباشد و اعتبار این مدل
از کل به جزء قابلسنجش میباشد .الزم به توضیح اس ،که هرکدام از ابعاد از کل به جزء و
بهطور جداگانه قابلمقایسه میباشد .مثال :بُعد محسوس (مؤلفههای محسوس  +شاخصهای
محسوس)  +بُعد نامحسوس (مؤلفههای نامحسوس  +شاخصهای نامحسوس) = قدرت نظامی
دریایی
ابعاد قدرت نظامی دریایی دارای دو بعد محسوس و نامحسوس دریایی بوده که مؤلفههای
بهدس،آمده در این تحقیق یعنی  24مؤلفه با  14مؤلفه محسوس برای قدرت دریایی با
شاخصهای آن و  17مؤلفه نامحسوس برای قدرت دریایی با شاخصهای ارالهشده در مدل نوین
ترازیابی قدرت نظامی ذیل را ،در دو کشور باه مورد مقایسه قرار داده و میزان قدرت نظامی
دریایی هر کشور را بر اساس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها ارزیابی و تراز هر مؤلفه و شاخص را
احصاء و میزان قدرت دریایی نظامی آنها را نسب ،به ه برآورد کرد.

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی دریایی

ابعاد قدرت نظامی دریایی دارای دو بعاد محساوس و نامحساوس دریاایی باوده کاه مؤلفاه هاای
به دس ،آمده در این تحقیق یعنی  24مؤلفه با  14مؤلفه محسوس بارای قادرت نظاامی دریاایی باا
مجموع  58شاخص که  44شاخص محسوس و  33شاخص نامحسوس برای قدرت نظامی دریایی
که می توان دو کشور را باه مورد مقایسه قرارداد و میزان قدرت نظامی دریاایی هار کشاور را بار
اساس ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص ها ارزیابی و تراز هر مؤلفه و شاخص را احصاء و نساب ،باه ها ،
میزان قدرت نظامی دریایی را برآورد کرد.
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ب -پیشنهادها:

با عنای ،به نتیجه حاصله از این تحقیق پیشنهاد میگردد:
 )1بر اساس مدل بهدس،آمده ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای محسوس و نامحسوس بهمنظور رشد
و پویایی در همه ابعاد مؤلفهها و شاخصهای محسوس و نامحسوس قدرت نظامی دریایی را با
سایر کشورها بهویژه همسایگان مورد مقایسه قرار داده و میزان قدرت نظامی دریایی را نسب ،به
ه به دس ،آورد.
 )2برای تهیه برآوردهای اطالعات نظامی قدرت دریایی از کشورهای هدف (رقیب ،رفیق و
حریف) در ردههای اطالعاتی نیروهای مسلح از این مدل استفاده شود.
 )3برای تهیه سناریو تهدیدات نظامی دریایی میتوان از این مدل برای کشف نقاط برتری و
شناخ ،آسیبپایری خودی استفاده نمود.

مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکيد بر قدرت نظامی دریایی
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