
 

 

مدیریت         گذاری در نظریه تمدن دریایی؛ دو سوتوانی در سیاست

 اقتصاد دفاعبخش 

 1علیرضا عالی پور  

 39/80/1931تاريخ پذيرش:                                             80/80/1931تاريخ ارسال: 

 دهیچک
، کارآفرينی، طراحی و معماری سازمان و فناوریهای يک سازه جديد مديريتی به حوزه عنوان بهتوانی دوسو

اقتصاد دفاع در کشور جمهوری اسالمی ايران به دلیل شرايط خاص بخش راهبرد ورود پیدا کرده است؛ 
مقابله با جنگ مالی و تأمین مالی در حوزه دفاعی امنیتی، نیازمند يک  منظور بهاقتصاد ملی و همچنین 
بخش درياها،  در ايران اسالمی جمهوری ژئوپلیتیکی خاص قعیتباشد؛ از طرفی مورويکرد دوسوتوانی می

يک نعمت الهی برای ايران  عنوان به ؛ امروزه درياکند میايران را يک کشور دريايی در علوم اقیانوسی معرفی 
؛ به عبارتی دريا توانايی بالقوه باشد میاهمیت نظامی و اقتصادی  ژئوپلیتیکی دارای و عالوه بر اهمیت سیاسی
کیفی، در  پژوهش رويکرد اتخاذ با اين مطالعه اقتصاد دفاع دارد، در مديريت بخشبرای رويکرد دوسوتوانی 

دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول نظريه قدرت دريايی آلفرد ماهان مورد نقد قرار خواهد گرفت و 
ه نیمه ساختاريافته و هدايت شونده آن نظريه تمدن دريايی ارائه خواهد شد؛ در مرحله دوم در مصاحب جای به
مديريت بخش دو سوتوانی در  باهدفتمدن دريايی  سازی پیاده منظور بهنفر از خبرگان راهکارهای الزم  0با 

 اقتصاد دفاع ارائه خواهد شد.

 .اقتصاد دفاع دو سوتوانی، دريايی، تمدن :واژگان کلیدی

                                                           
1
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 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 11-00 ، صص1931 تابستان، هشتمسال سوم، شماره                    
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 . مقدمه1

 هم که سازماندهی شوند چگونه وکارها کسب که است بوده اين سازمان تئوری در بنیادی سواالت از يکی

 بلندمدت در بتوانند که باشند پذير انعطاف کافی اندازه به هم و باشند داشته بااليی کارايی مدت کوتاه در بتوانند

 هاسازمان اساس اين بر (O’Reilly III & Tushman, 2013دهند؛ ) تطبیق محیطی تغییرات با را خود

 شوند می آن مواجه با که متضادی نیازهای میان بتوانند تا باشند داشته دوگانه ساختارهای خود درون در بايد

اقتصادی وجود دارد، اين بقای  مؤسساتنمايند؛ اعتقاد بر اين است تنش اساسی که در قلب  ايجاد معاوضه
در زمان مشابه در اکتشاف کافی  کافی برای اطمینان از قابلیت سوددهی جاری و برداری بهرهدر  مدت طوالنی

 کار به 3دونکان توسط بار اولین 1دوهمسوتوان . عبارتشود میبرای اطمینان از موفقیت در آينده به کار گرفته 

 بوده است؛ سازمانی يادگیری و نوآوری منظر از بیشتر سازمانی دوسوتوانی حوزه در اولیه شد، تحقیقات گرفته

مرادی ) شودمی تعريف سازمانی دانش روی برداری بهره و اکتشاف مفهوم دو بنایم بر دوسوتوانی مبنا اين بر

از رويکرد دوسوتوانی بوده؛ اقتصاد در بخش  مندی بهرهيکی از مفاهیمی که نیاز به  .(1939و همکاران، 
 که است حالی در دفاع، مستقیم و ساده است؛ اين ؛ در نگاه سطحی ارتباط اقتصاد وباشد میدفاعی و امنیتی 

 مقامات توجه مورد شدت به آن چگونگی ارتباط و اين دارد. زيادی پیچیدگی و ابعاد مفهوم دو اين پیوند

 بايد دفاعی ريزی برنامه اساس، اين بر است. بوده عمومی گذاری سیاست حوزه در متخصصان و رسمی

 آورد فراهم خارجی و داخلی نیذه و عینی تهديدهای با مقابله برای جامع که پاسخی شود تنظیم ای گونه به
های بین اقتصاد سازمان برداری بهرهاقتصاد دفاع نیازمند تعامل و بخش اين اساس  بر .(30: 1931شکوه، )

خواهد بود؛ از طرفی  دفاعاقتصاد  بخش سوتوانی درهای غیرنظامی که تشکیل دهنده يک دو سازمان بانظامی 
ايی ن توسط خبرگان نظامی و غیرنظامی و حمايت مسئولین، تواندر بخش دريا و حمايت از آ گذاری سیاست

 ملاعو از يکی يادر به سترسیرا خواهد داشت. د سوتوانی در بخش اقتصاد دفاعبالقوه برای ايجاد رويکرد دو
؛ آلفرد ماهان با ارائه نظريه قدرت دريايی، عالوه بر است بوده هارکشو سیاسی و دیقتصاا توسعه ایبر مهم
شده است؛ تا جايی که  ها آمريکايیطلبانه در ريکا؛ باعث ايجاد يک رويکرد سلطهقدرت دريايی آم توسعه
دانسته و يک نگاه  جهانی رتقد يک به نسیدر ایبر وریضر طشر را آزاد یهاآب شتندا رختیاا ماهان
ی، نظامی و ژئوپولیتیکی های گوناگون اقتصادی، ارتباطها در جنبهامروزه دريا يک سويه به دريا داشت، صرفاً

اند و کشوری که دسترسی بیشتری به دريا داشته باشد يقیناً از اقتصاد مطلوبی برخوردار اهمیت ويژه يافته
 خواهد بود.

اقتصاد دفاع بوده که بخش دغدغه ذهنی محقق بوده؛ ايجاد رويکرد دوسوتوانی در  عنوان بهبنابراين آنچه  
گذاری سیاست عنوان بهه تمدن دريايی را فرد ماهان پیاده سازی نظريمحقق ضمن نقد نگاه يک سويه آل

 اقتصاد دفاع ارائه خواهد داد. بخش در راستای دو سو توانی خبرگان و مسئولین
 

                                                           
1 Ambidextrous 
2 Duncan 
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 پژوهش پیشینه و نظری . مبانی2
 آلفرد ماهان 1. نظریه قدرت دریایی2-1

 بندی شوند: صورت زير تقسیم بايد به« رت ملّیهای قد مؤلفه»پردازان بانفوذ دنیا معتقدند که  اغلب نظريه

 قدرت سیاسی .1

 قدرت اقتصادی .3

 قدرت فرهنگی و اجتماعی .9

 قدرت نظامی .0

موارد مذکور دارای تقدّم و تأخر خاصی نیستند و هر کشوری که بخواهد از گزند دشمنان در امان باشد، بايد 
کشورهايی که دارای سواحل متصل به  با توجه به جمیع شرايط خود، تقدّم و تأخر آنها را مشخص کند و

باشند. قدرت دريايی با واژه و مفهوم جنگ  ها می های بیشتری در اين زمینه دريای آزاد هستند دارای فرصت
 باشد: دريايی تفاوت دارد زيرا با معنای ژرف خود دارای چهار محور به شرح زير می

 الملل.کنترل تجارت دريايی در صحنۀ بین .1

 ابزار ديپلماسی، بازدارندگی و نفوذ سیاسی در دوران صلح. عنوان بهیروی دريايی استفاده از ن .3

 عملیات نیروی دريايی در زمان جنگ در چهار محیط عملیاتی سطح دريا، زيرسطح، هوا و خشکی. .9

 های دريايی در جامعه.و ايجاد زيرساخت سازی فرهنگ .0
 گويد: (، میمیالدی 1038دريايی ) کننده راهبرد ابداع  3در همین رابطه آلفرد تايرماهان

اند. هر کشور  زمین، حبابی پر آب هستند که سه چهارم جدار زمین را پوشانده ها و درياهای کره  اقیانوس
تواند ثروت دنیا را  و يا ائتالفی از کشورها که قدرت فرماندهی بر اين درياهای بزرگ را داشته باشد می

زمین مسلط شود. شرط اساسی و الزم برای اين کار، وجود يک کنترل کند و از اين طريق بر کُره 
های عملیاتی و نظامی در داخل کشور و ماوراء درياها باشد  نیروی دريايی قدرتمند است که دارای پايگاه

 و با انبوهی از ناوگان تجاری، تکمیل و پشتیبانی شود.
 به اش معین کرده که او آنها را در رساله گیری از حداکثر کارايی نظريه، ماهان ضرورياتی را برای بهره

های دريايی چنین  قدرت وتحلیل تجزيهتشريح کرده است. ماهان در « قدرت دريايی بر تاريخ نفوذ»نام  
نتیجه گرفته است که برای تبديل يک ملت به قدرت دريايی داشتن شش ويژگی اساسی ضروری است 

 از: اند عبارتکه 

 . موقعیت مناسب دريايی.1
 پذير کند. وابستگی به دريا را ايجاب و امکان که ای گونه به. اقلیم و منابع طبیعی مناسب 3

 . وسعت کافی سرزمین و سواحل،9

 . تعداد کافی جمعیت و نیروی انسانی.0

                                                           
1 Sea Power 
2. Alfered. T. Mahan  
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 های روحیه دريايی در مردم. . فرهنگ و ويژگی5

 مردان. . باور آگاهانه و گرايش به دريا در دولت0
بوده که باعث ترويج نگرش استعماری آمريکا از طريق دريا  گرانه سلطهريا يک تفکر نگاه ماهان به د

 گرديد.

 . ایران، کشور دریایی2-2
 و شومال  )در کشوور ايوران   رسمی، مراجع سوی شده از ارائه آمارهای و گرفته صورت هایپژوهش اساس بر

 مسواحت  يوک چهوارم   اسوت. معوادل   خط ساحلی (1:3588 مقیاس )در کیلومتر 5138 از بیش جنوب( دارای

بوه   آزاد دريوای  و اقیوانوس  مربوع  میلیون کیلوومتر  دويست از بیش و دارد وجود حاکمیت دريای تحت کشور،
 اسوالمی  جمهووری  دريايی، مصطلح علوم تعاريف در توانمی است. بنابراين، برداریقابل بهره مشاع صورت

 (.1930حکیمی،  عالی پور و) آورد به حساب بحری کشوری را ايران
جمهوری اسالمی ايران به دلیل قرار گرفتن در شمال خلیج فارس، تنگه هرموز و دريوای عموان و همچنوین     

باشد. واقع شودن در بیضوی   می ای در منطقه و جهان برخوردارمجاورت با دريای خزر از موقعیت دريايی ويژه
 9های سورزمینی، وجوود بویش از    معدنی در آب استراتژيک انرژی، وجود منابع سرشار نفت و گاز و ساير مواد

هوای ويوژه حووزه    هوای بواال در عرصوه صونايع دريوايی، جاذبوه      هزار کیلومتر مرز آبی، برخورداری از ظرفیت
گردشگری دريايی و سواحل مناسب جهت توسعه بنادر، انجام بیش از نود درصود مبوادالت تجواری کشوور از     

 نماياند.ت دريايی برتر در منطقه و جهان را برای کشور ضروری میطريق دريا و ... اهمیت داشتن يک قدر
هوای تواريخی را از هور کشووری سولب کورده بلکوه        که ضعف در دريا نه تنها فرصت است دادهتاريخ نشان 

تهديدات جدی را تحمیل نموده است. از اين رو در جهان کنونی سوهولت در دريوا و سویادت دريوايی موافو       
 (.1903محمودی، ) شودوب میای محسقدرت قاره

 . تمدن دریایی2-3
، درصدی گردد میشود يا حکمی صادر تمدن مفهومی بديع و جديد است که و زمانی که درباره آن داوری می

 های سدههای کلمه و مفهومی است که برساخته انسان «تمدن»از خطا در اين حکم معقول و منطقی است. 
حدوده انسانی و جغرافیايی از ابعاد هنری، علمی، اقتصادی و ... بحث و اخیر است و بر اساس آن تاريخ م

حاصل  عنوان بهمفهومی شده است. تمدن  دگرگونیها دچار واژه تمدن طی سده شک بیشود. بررسی می
تعريف  گونه اينتمدن را  1واليتی، ...(. سامئول هانتینگتون) باشدتعالی فرهنگی و پذيرش نظم اجتماعی می 

 .رود میترين سطح هويت فرهنگی به شمار گسترده فرهنگی و بندی گروه باالترينند: کمی
هايی نیز بدون وجود شهر بوده و مراحل تمدنی را ؛ اما تمدنشهرنشینیها معتقدند تمدن يعنی اگر چه خیلی

ای که کل بشر اند، بنابراين برخی معتقدند تمدن عبارت است از: تالش برای آفريدن جامعهپیموده  عمالً
در کنار يکديگر درون آن زندگی کنند، به عبارت ديگر تمدن به معنای مرحله يا نوع خاصی  نوايی همبتوانند با 

                                                           
1.Samuel Huntington 
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تواند جنبه معنوی داشته باشد و آن اهتمام از فرهنگ بوده که در عصر معینی موجوديت يافته است. تمدن می
ای واحد، شوند و همچون اعضای خانوادهن همه افراد توانا میدر جامعه بوده که در آ ای زمینهدر ايجاد وضع و 

آن را  ناخودآگاهها هشیارانه يا . اين مقصود و هدفی است که تمام تمدنکنند میبا يکديگر هماهنگ زندگانی 
( نظريه تمدن دريايی را به شرح 1931) پور(. با توجه به تعاريف تمدن، عالی 1901موسوی، ) انددر نظر داشته

 زير بیان کرده است:
علمی؛ صنعتی، اجتماعی،  های فکری،تمدن دريايی با اساس رويکرد دريامحور، تمدنی است که نهضت»

ها و منابع ای از ظرفیتاقتصادی و سیاسی در بستر دريا و ارتباط با محیط دريا ايجاد شده و با مجموعه
مندی پايدار از دريا رش تفکر دريايی سعی در بهرهکه در ارتباط مستقیم با دريا بوده و با يک نگ جانبه همه

دانسته و انسان را به سوی تعالی همراه با کمال معنوی  جو صلحيک جامعه  داشته تا انسان و جامعه دريايی را
 «و مادی سو  دهد

 اقتصاد دفاعبخش  –دریا  –. دوسوتوانی 2-4
 علمى هاىزمینه از وسیعى دامنه در که است آن مفهوم دلیل به اين و نیست آسان وانیتدوسو تعريف

 مديريت استراتژيک، جمله از متعددی هایحوزه در است. امروزه از دوسوتوانی شده گرفته کار به گوناگون

 ,Simsek) بردبهره  توانمی استراتژيک مديريت و سازمانی و رفتار سازمانی يادگیری ،نوآوری مديريت

2009). 

از مزايای دو رفتوار متضواد در ادبیوات موديريت راهبوردی و کوارآفرينی سوازمانی        توانايی سازمان در استفاده 
 کوارايی سوتوانی سازمانی را توانايی سازمانی در ( دو3880د. گیبسون و بیرکینشاو )دوسوتوانی سازمانی نام دار

یف توانوايی  کنند. در حقیقت دوسوتوانی را بیشوتر در توصو  با تغییرات با محیط تعريف می سازگاریهمزمان  و
، يکپارچگی پذيری انعطافو  کارايیو کاوش،  برداری بهرهسازمان در انجام دادن اعمال متفاوت همزمان مانند 

 خود گذشته نظرانه تنگ قالب از دفاع مفهوم (.099: 1930سخدری و همکاران، ) استو تطبیق استفاده شده 

 آنکه مگر يافت نخواهد تحقق ملی دفاع که مفهوم اين است؛ به شده خارج نظامی قدرت صرف تقويت يعنی

 و بسویج  باهودف  ایسوازنده  تعامول  اجتمواعی،  نیروهوای  جمله از ملی اقتصاد سازنده عناصر و ها بخش تمام
 نظوم،  بوومی،  هويوت  حفو   شوامل  جامعه نیازهای تأمین برای مختلف های حوزه در کشور توان کارگیری به

 همزموان  و اقتصوادی  تولیود  و رفاه افزايش فناوری، گسترش موزش،آ توسعه فقر، با مبارزه سالمت، افزايش

 نظوامی را دارد که عالوه بور قودرت    ها ويژگیدريا اين  .باشند داشته الملل بین سیاسی اقتصاد در مقتدر حضور
(، توانوايی  باشد می زيرسطحی شناورنیروی دريايی که خود ترکیبی از نیروی هوايی، زمینی، شناور سطحی و )

دريوايی، تجوارت دريوايی، ديپلماسوی دريوايی       ونقل حملداشته باشد؛ اقتصاد دريايی،  چندجانبهن اقتصاد داشت
محوريت بر پايه دريا باشد؛  اگر اقتصاد دفاع بخش؛ به عبارتی در باشد میکارکردهای چندجانبه دريا  ترين مهم
حال حاضر در  های واقعیتکی از داشت. ي اقتصاد دفاع بر مبنای دريابخش رفتار دوسوتوانی از  انتظار توان می

اقتصواد دفواع دريوايی    بخش اقتصاد دريايی ايران و ، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ الملل بینفضای اقتصاد 
 يک مزيت برتر برای مقابله با تحريم اقتصادی و جنگ اقتصادی باشد. عنوان به تواند می
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 پژوهش شناسی روش .3
 دلیل به .آيد می حساب به و يک مطالعه کیفی بوده کاربردی هایپژوهش جزء هدف، ديدگاه از پژوهش اين

 آن برای عددی های تحلیل امکان باشد و داشته وجود پژوهشگر توسط پديده بروز زمینۀ به ورود به اينکه نیاز

 نبود. موجود تقريباً
نظريه  و مکتوب منابع ،یا کتابخانه منابع اول، بخش جامعه آماری پژوهش از دو بخش تشکیل شده است؛

 و پنج يک تیم سه نفره که دارای تخصص اقتصاد دريايی بوده از متشکل نفر، 0 دوم بود بخش قدرت دريايی
 بوده است. هدفمند گیری نمونه انتخاب شدند. رويکرد متخصصان نظامی علوم دريايی از نفر

اقتصاد بخش راستای تفکر دوسويه به آن به صورت هدايت شده در  سؤاالتترکیبی و  روشی با هامصاحبه
دفاع با محوريت دريا بوده که کدهای استخراجی در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری قرار گرفتند 

( تطبیق داده شدند. برای روايی پايايی کدها؛ از توافق ای کتابخانهمتون و منابع ) اولبخش  گیری نمونهکه با 
 بین کدگذاران استفاده شد.

 ها داده وتحلیل یهتجزها و  یافته. 4
قدرت دریایی در راستای  جای بهنظریه تمدن دریایی : ها. تحلیل بخش اول داده4-1

 اقتصاد دفاع در مدیریت بخش ایجاد دوسوتوانی
 بخش در نظريه مانع دوسوتوانی در سو يکنظريه قدرت دريايی ماهان دارای نکات مثبت بوده اما نگاه  اگرچه

نقد بر نظريه قدرت دريايی آلفرد ماهان، محقق با رويکرد تحلیل محتوا،  منظور بهفاع خواهد شد. اقتصاد د
 ماهان به دريا بوده به شرح زير استخراج نموده است. سويه يکنگاه سلطه طلبانه و  دهنده نشانداليلی که 

 و سلطه گرايانه به دريا سويه يک فکرت دهنده نشانقدرت دريايی که  پرداز نظريهکالمی  های گزاره( 1شماره ) جدول

 کالمی آلفرد ماهان درباره قدرت دريايی های گزاره
 متغیر مورد بحث

 و تسلط گرا( سويه يک)نگاه 

هر کشور و يا ائتالفی از کشورها که قدرت فرماندهی بر درياهای بزرگ را 
زمین تواند ثروت دنیا را کنترل کند و از اين طريق بر کُره  داشته باشد می

 مسلط شود.
 )نگاه استعماری( کنترل بر ثروت دنیا

شرط اساسی و الزم برای مسلط شدن بر کره زمین، وجود يک نیروی دريايی 
های عملیاتی و نظامی در داخل کشور و ماوراء  قدرتمند است که دارای پايگاه

 درياها باشد و با انبوهی از ناوگان تجاری، تکمیل و پشتیبانی شود.

های دريايی در دنیا با نگاه پايگاه)توسعه 
 سلطه طلبانه(

شطرنج جهانی  عرصهکند در  فرمانروايی بر دريا برای هر ملتی که آرزو می
مهرة مؤثری باشد و در موطن خود از حداکثر خوشبختی و امنیت برخوردار 

 گردد، امری ضروری است.
 فرمانروايی و نگاه تسلط گرايی بر درياها

، که به دريا دسترسی ندارند، هر قدر هم بزرگ باشند، های زمینی قدرت
کند، زمین  که ماهان خاطر نشان می هستند؛ زيرا چنان  محکوم به فنا و زوال

 که دريا همانند دشت و جلگه است. تقريباً مانعی سخت است، در حالی

چگونگی نگاه به دريا در کشورهای بدون 
 دريا
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 اره قدرت دريايیکالمی آلفرد ماهان درب های گزاره
 متغیر مورد بحث

 و تسلط گرا( سويه يک)نگاه 

طور عمدی برای عنوان کتاب  قدرت دريايی به کند اصطالحماهان بیان می
طور عمدی واژه  تا جلب توجه کند و میان عموم رواج يابد و به ام کردهانتخاب 

رفتن در نیروی دريايی را کنار گذاشتم چون از لحاظ جلب توجه مردم و جای گ
 ذهن آنان، خیلی ضعیف بود.

 مدنیت شدن فراموش

تاريخ قدرت دريايی، هر چند شامل کلیه عوامل و اموری است که موجب 
گردد، ولی اکثراً عبارت از تاريخ قدرت  می نشین قدرت و توانايی مردم ساحل

 نظامی است.
 به دريا سويه يکنظامی و  صرفاًنگاه 

 ترك بین تاريخ نیروی دريايی و تاريخ سیاسیماهان نشان دادن مناسبات مش
 دوش به دوشاطمینان داشت که قدرت اقتصادی،   بوده است. زيرا وی کامالً
چنین قدرتی امکان کسب موقعیت  دارندهرود و به  تسلط دريايی پیش می

 دهد. مؤثرتری در امور جهانی می

قدرت اقتصادی با تسلط بر دريا معنا پیدا 
 .کند می

نگواه آلفورد ماهوان بوه دريوا يوک نگواه         دهد می( که نشان 1) جدول در های کالمی موجودبه گزاره با توجه
اموروزه بحوث    ثانیوه باشد؛ می با مباحث ارزشی و اخالقی در تناقض اوالًبوده که  جويانه سلطهو  طلبانه توسعه

دهد؛ متغیرهوايی  نقد قرار می که نظريه قدرت دريايی را مورد باشد میسبز مطرح  زيست محیطتوسعه پايدار و 
 :باشد میقدرت دريايی بوده، به شرح زير  سويه يککه باعث نقد به نظريه 

  يک نعمت الهی. عنوان بهوجود دريا برای بشريت 

 .توجه به نیازهای نسل آينده از دريا و بستر دريا 

 .دريا نیازمند اخال  محیط زيستی 

  طه گرايانه.نگاه سل جای بهنگاه صلح و آرامش به دريا 

 کشمکش و درگیری نظامی. جای بهها ها و دولتدريا نماد توسعه بین ملت 

 .سلطه طلبانه و حاکمیتی و يا به عبارتی مستعمر آلفرد ماهان به دريا 

 های يک کشور دريامحور در نظريه قدرت دريايی.جای خالی فرهنگ و اخال  و ارزش 

 ها.دريا و ارتباطات همراه با احترام میان ملت 

    توجه به دريا، علوم و فنون دريايی، تجهیزات و صنايع دريايی در کشورهايی که حتی بوه دريوا راه
 ندارند که در نظريه قدرت دريايی به آن پرداخته نشده است.

فعلی ايالت متحده آمريکا هنوز نظريات ماهوان موورد توجوه جودی بووده توا جوايی کوه          دکتريناز طرفی در 
شود اگر رهبوری نیوروی دريوايی بورای آغواز مطالعوات       دارند که امروزه بسیار ارزشمند می ها اعتقادآمريکائی
 خاص فشار وارد نمايد. طور بهعام و مطالعات افکار ماهان  طور بهراهبردی 

هوای  پاسوفیک بوا محویط    -از اين جهت که ممکن است نیروهای مسلح دريايی در منطقوه پور آشووب آسویا    
هبرد شناسان در کشورهای در حال شکوفايی از نظر قدرت دريايی همانند چین تبديل ناشناخته مواجه شوند. را
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کامول مطالعوه و درك    طوور  بوه . راهبرد شناسان چینی مفواهیم ماهوان را   اند شدهپیروان ماهان  ترين بزرگبه 
ح خوود تفهویم   ها را به نیروهوای مسول  جديد( امروزی آن ايده) مدرناند در دنیايی پوست اند و در تالشنموده
 (.James etl, 2017) نمايند

ايجاد يک رويکرد صلح طلبانه به دريا و همچنین ايجاد يک نگاه دوسوتوانی در  منظور بهبنابراين محقق 
نظريه قدرت دريايی ارائه نموده که بیستمین همايش  جای بهاقتصاد دفاع، نظريه تمدن دريايی را بخش 

يک مقاله ارائه گرديده است؛ نظريه تمدن دريايی نظريه تمدن دريايی  قالبصنايع دريايی ايران اين نظريه در 
علمی؛ صنعتی، اجتماعی و اقتصادی در بستر  های فکری،با اساس رويکرد دريامحور، تمدنی است که نهضت
ستقیم با که در ارتباط م جانبه همهها و منابع ای از ظرفیتدريا و ارتباط با محیط دريا ايجاد شده و با مجموعه
يک  مندی پايدار از دريا داشته تا انسان و جامعه دريايی رادريا بوده و با يک نگرش تفکر دريايی سعی در بهره

تفکر  دانسته و انسان را به سوی تعالی همراه با کمال معنوی و مادی سو  دهد؛ در اين نظريه جو صلحجامعه 
تفکر قداست محور به آب و دريا وعدم نگاه تسلط  د دارد؛توسعه پايدار دريامحور در مسئولین ارشد کشور وجو

باشد؛ همچنین رويکرد تعامل محور بر منابع آبی بسیار حائز اهمیت است و فرهنگ دوستی با دريا مطرح می
سرمايه  محور، ديپلماسی محور و صلح محور به ناوگان نیروی دريايی عالوه بر رزم دريايی وجود داشته و

ر در ترکیبی از ناوگان تجاری، نظامی، کار دريايی، نخبگان دريايی، شهرهای دريايی و اجتماعی دريامحو
 کشور دريايی وجود دارد.

صاد بخش سوی به دريا را تبديل به يک رفتار دوسوتوانی نموده و اقت بهنظريه تمدن دريايی؛ نگاه  سازی پیاده
با رويکرد توسعه پايدار و توجه به  غیرنظامیدر بخش نظامی و  ی از درياربردادفاع همزمان قابلیت بهره
 نیازهای نسل آتی را دارد.

 تمدن دریایی و اقتصاد دوسوتوانی در بخش دفاع –دریا : هابخش دوم داده . تحلیل4-2
خبرگان علوم دريايی و مسئولین نظامی قرار  تأيیدبا توجه به اينکه در مرحله اول نظريه تمدن دريايی مورد 

سوتوانی در بخش دفاع ستای ايجاد يک اقتصاد دوهايی که در راشناسايی مؤلفه منظور بهمرحله  گرفت؛ در اين
های و با محوريت تمدن دريايی بوده انجام گرفت که در اين راستا ضمن در نظر گرفتن مبانی نظری، گزاره

 قرار گرفتند؛ کدگذارینفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند در فرآيند کدگذاری  0کالمی 

 مقدماتی کد 35 تعداد باز(، کدگذاری) کدگذاری نخست مرحلۀ در است. شده انجام مرحله دو در هاداده

 (.3جدول ) شدند شناسايی نهايی کد 38مشابه،  کدهای ادغام و پااليش از پس که شد شناسايی
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 هاداده باز کدگذاری نتايج (3شماره ) جدول

ف
ردي

 

 يی شدهکد شناسا

 منبع کد

 مجموع
مبانی 
نظری 
 تحقیق

 شماره مصاحبه

1 3 9 0 5 0 1 0 

1 
 

بنادر و مسئولیت اجتماعی؛ نگاه مدنیت محور 
گذاری برای توسعه اقتصاد محلی، بنادر و سرمايه

 ملی و ايجاد دوسوتوانی در بخش اقتصاد بنادر
1 1 1 8 1 8 1  8 5 

3 
توسعه ) کشوردر شرقی ارتباط کريدور زمینی با بنا

 ، ايجاد کننده مدنیت در سواحل(راه
1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 

9 
توسعه صنايع دفاعی و نظامی در سواحل جنوب و 
انتقال صنايع داخل ايران به شهرهای ساحلی 

 توسعه دوسوتوانی در صنايع کشور باهدف
8 8 1 8 1 1 8 1 8 0 

0 
د ضمن در نظر گرفتن نقاط مثبت نظريات آلفر
 ماهان؛ توجه ويژه به نظريه تمدن دريايی شود.

1 1 1 1 8 1 1 8 1 0 

5 

های ساحلی و ايجاد ارتباط افزايش تعداد استان
 کهگیلويه، کرمان های فارس،دريايی برای استان

توسعه بنادر و  باهدفو بويراحمد، قزوين، سمنان 
 ساحلی هایتقويت اقتصاد استان

1 8 8 1 1 8 8 8 1 0 

0 
تجارت دريايی و رقابتی بودن  یالملل نییت بماه
اقتصاد بخش دهنده اهمیت دوسوتوانی در نشان

 دفاع
8 8 8 8 1 1 8 1 1 0 

1 
توسعه جمعیت شهری سواحل و کمتر شدن 
 فواصل بین شهرهای و روستاهای ساحلی کشور

1 1 1 1 1 8 8 1 8 0 

0 
توجه ويژه به ارتباط الگوی پیشرفت اسالمی 

 محوريت درياايرانی با 
8 8 1 8 1 1 1 8 1 5 

3 
ترويج گردشگری دريايی، گردشگری نظامی 

در کشور در راستای دوسوتوانی گردشگری  دريايی
 دريايی

1 1 8 8 8 1 8 1 1 0 

18 
توسعه شهرنشینی ساحلی و تداوم زندگی ساحلی 

های دريايی و جذب ساکنان ساحلی در سازمان
 کشور

1 8 1 1 8 8 8 1 8 0 

11 

های دريايی و اماندهی به پراکندگی سازمانس
ايجاد وزارت دريانوردی در راستای ارزش آفرينی 

و  قتصاد دفاع درياابخش در اقتصاد دريايی، 
 اقتصاد ملی
 

1 1 8 1 8 8 1 1 1 0 



 سیاستگذاری در نظریه تمدن دریایی؛ دو سوتوانی در اقتصاد دفاع                                                                              78

13 
های دانشگاه مشترك گذاری سرمايهمشارکت و 

 در صنايع دريايی غیرنظامینظامی و 
8 8 8  1 8 1 8 1 9 

19 
 ای رشته ینبهای تحصیلی اقتصاد رشتهتوسعه 

نظامی و غیرنظامی با محوريت علوم دريايی در 
 دفاعی یلیتحص یها رشتهراستای دوسوتوانی 

1 1 1 8 1 1 8 8 1 0 

10 
 یتیچندملهای نظامی با شرکت همکاری صنايع

در بخش صادرات تجهیزات نظامی و دريايی 
 قتصاد دفاعدوسوتوانی بخش ا باهدف

1 8 8 1 8 8 1 8 1 0 

15 
 وجود شبکه مالی بین کشورهای اقیانوس هند و

 حاشیه دريايی خزر
1 1 8 8 1 1 8 1 8 5 

10 
 دريايی همانند یا منطقههای حمايت از ائتالف

IONS 
1 1 1 8 1 1 8 1 8 0 

11 
برای ديپلماسی دريايی با محوريت  يزیر برنامه
نظامی با عنوان پشتیبان ديپلماسی  یها ناوگان

 اقتصاد دفاعمديريت بخش سیاسی و 
8 8 1 1 8 8 1 1 1 5 

10 

های نظامی در سواحل شر  کشور و ايجاد پايگاه
 یها ناوگانهای دريايی از جمله توسعه زيرساخت
دوسوتوانی در  باهدفی و تجاری قوی درياي

 تجارت دريايی
 

1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 

13 
توسعه فرهنگ دريا و دريانوردی با همکاری 

و نظام آموزشی برای ورود دانش  صداوسیما
 های دريايیآموزان و دانشجويان به فعالیت

1 1 1 8 1 8 1 1 8 0 

38 
ها و مراکز رشد نظامی با توجه ايجاد پژوهشکده

مديريت بخش  مايش سواحل در راستایبه آ
 با محوريت اقتصاد دريايی اقتصاد دفاع

8 8 8 1 8 1 8 1 8 9 

 محوری کدگذاری مدل هایسازه از استفاده با کدگذاری اين شد. انجام محوری کدگذاری مرحله، دومین در

 ایزمینه . شرايط9 محوری پديده .3 علّیشرايط  .1از:  عبارتند که است شده انجام بررسی( مورد پديد )حول

 ؛. پیامدها5عمل  . راهبردهای0 گر مداخله و
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 کدها محوری کدگذاری نتايج (9شماره ) جدول

 باز کد طبقه اصلی رديف

1 

 شرايط علی

 ، ايجاد کننده مدنیت در سواحل(توسعه راه) کشورارتباط کريدور زمینی با بنادر شرقی 

3 
در سواحل جنوب و انتقال صنايع داخل ايران به شهرهای ساحلی توسعه صنايع دفاعی و نظامی 

 توسعه دوسوتوانی در صنايع کشور باهدف

 توسعه جمعیت شهری سواحل و کمتر شدن فواصل بین شهرهای و روستاهای ساحلی کشور 9

0 
های توسعه شهرنشینی ساحلی و تداوم زندگی در سواحل و جذب ساکنان ساحلی در سازمان

 کشور دريايی

5 
 محوری پديده

 ضمن در نظر گرفتن نقاط مثبت نظريات آلفرد ماهان؛ توجه ويژه به نظريه تمدن دريايی شود.

 توجه ويژه به ارتباط الگوی پیشرفت اسالمی ايرانی با محوريت دريا 0

1 

 راهبردها

نش آموزان و نظام آموزشی برای ورود دا صداوسیماتوسعه فرهنگ دريا و دريانوردی با همکاری 
 های دريايیو دانشجويان به فعالیت
 

0 
نظامی و غیرنظامی با محوريت علوم دريايی در  ای رشته ینبهای تحصیلی اقتصاد رشتهتوسعه 

 دفاعی یلیتحص یها رشتهراستای دوسوتوانی 

3 
مديريت بخش  ها و مراکز رشد نظامی با توجه به آمايش سواحل در راستایايجاد پژوهشکده

 با محوريت اقتصاد دريايی تصاد دفاعاق

18 
، کرمان های فارس،های ساحلی و ايجاد ارتباط دريايی برای استانافزايش تعداد استان

 ساحلی هایتوسعه بنادر و تقويت اقتصاد استان باهدفو بويراحمد، قزوين، سمنان  کهگیلويه

11 
های دريايی از جمله يرساختهای نظامی در سواحل شر  کشور و توسعه زايجاد پايگاه

 قوی دريايی و تجاری یها ناوگان

13 
نظامی با عنوان پشتیبان ديپلماسی  یها ناوگانبرای ديپلماسی دريايی با محوريت  يزیر برنامه

 اقتصاد دفاعمديريت بخش سیاسی و 

 IONS دريايی همانند یا منطقههای حمايت از ائتالف 19

10 

 ایعوامل زمینه

 آفرينی ارزشهای دريايی و ايجاد وزارت دريانوردی در راستای هی به پراکندگی سازمانساماند
 و اقتصاد ملی دفاع دريا اقتصادبخش در اقتصاد دريايی، 

 در صنايع دريايی غیرنظامیهای نظامی و دانشگاه مشترك گذاری سرمايهمشارکت و  15

 شورهای حاشیه دريايی خزروجود شبکه مالی بین کشورهای اقیانوس هند و ک 10

11 

 پیامدها

اقتصاد بخش اهمیت دوسوتوانی در  دهنده نشانتجارت دريايی و رقابتی بودن  یالملل نیماهیت ب
 دفاع

10 
در کشور در راستای دوسوتوانی گردشگری  ترويج گردشگری دريايی، گردشگری نظامی دريايی
 دريايی

13 
در بخش صادرات تجهیزات نظامی و دريايی  یتیملچندهای همکاری صنايع نظامی با شرکت
 اقتصاد دفاع در بخش دوسوتوانی باهدف

38 
گذاری برای توسعه اقتصاد محلی، بنادر و مسئولیت اجتماعی؛ نگاه مدنیت محور بنادر و سرمايه

 ملی و ايجاد دوسوتوانی در بخش اقتصاد بنادر
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اقتصاد دفاع بر پایه  مدیریت بخش در . تحلیل نهایی: ارائه الگوی دو سوتوانی4-3

 نظریه تمدن دریایی سازی پیاده
ارائه شده  1اند که نتیجه آن در شکل شده يکپارچه محوری طبقه حول طبقات، تمامی ها يافتهآخرين مرحله 

ر تواند همزمان دتمدن دريايی می سازی پیادهاقتصاد دفاع بر پايه دريا و با  مديريت بخش است؛ در اين الگو
 دو سو فعالیت نمايد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 نظريه تمدن دريايی سازی پیادهاقتصاد دفاع بر پايه  در مديريت بخش ( الگوی دو سوتوانی1شکل شماره )

 

 

 

 شرايط علی

عوامل  راهبردها

 ایزمینه

، ايجاد کننده مدنیت در اط کريدور زمینی با بنادر شرقی کشور)توسعه راهارتب
سواحل(، توسعه صنايع دفاعی و نظامی در سواحل جنوب و انتقال صنايع داخل 

توسعه ايران به شهرهای ساحلی با هدف توسعه دوسوتوانی در صنايع کشور، 
ی ساحلی جمعیت شهری سواحل و کمتر شدن فواصل بین شهرهای و روستاها

توسعه شهرنشینی ساحلی و تداوم زندگی در سواحل و جذب ساکنان ساحلی کشور، 
 های دريايی کشوردر سازمان

فرهنگ دريا و 

دريانوردی، تعداد 

های دريايی استان

های کشور، پايگاه

نظامی در مناطق 

سواحل شر ،  

 ديپلماسی دريايی،

های منطقه ائتالف

 ای دريايی

 

 

-نپراکندگی سازما

های دريايی، سرمايه 

گذاری مشترك 

دانشگاههای نظامی 

و غیر نظامی در 

صنايع دريايی، ايجاد 

شبکه مالی بین 

کشورهای همسايه 

 دريايی

 

 

 

 

پديده 

 محوری:

 تمدن دريايی
 پیامد:

 اقتصاد دفاع مديريت بخش دو سوتوانی در

اقتصاد ناوگان 

 تجاری دريايی

اقتصاد ناوگان 

 نظامی دريايی
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 و پیشنهادها یریگ جهینت. 5
 گیری. نتیجه5-1

فعالیت نمايد. به  اقتصاد دفاع بتواند در دو جبهه بخش که نمايد میشرايط حساس اقتصادی کشور، ايجاب 
 هايی حوزهبه ظاهر متضاد را داشته باشد؛ يکی از  های فعالیتاقتصاد دفاع توانايی انجام دادن  بخش عبارتی
 های ظرفیت؛ محیط دريا، باشد میمتعارض انجام دهد؛ حوزه دريا  های فعالیت تواند میاقتصاد دفاع بخش که 

را دارد. دريا همیشه محوريت  دفاعی غیراقتصادی دفاعی و  هایدريايی و کار دريا توانايی انجام فعالیت
و  آرام آرامهای دريايی، ی شانزده؛ ساحلفعالیت اقتصادی بوده تا جايی که در آغاز انقالب دريانوردی در سده

-لسا ينزغاآ در که ایگونه بهخود کشاندند.  سوی بهها را ها و فعالیتبیش از هر جای ديگر زمین، جمعیت
 يادر از یکیلومتر 08 حاشیه در نفر ردمیلیا 9.1 دلمعا قمیر يعنی نجها دممر مسو دو ودحد ،31 نقر های
اند قدرت و   اند، توانسته  کشورهايی که دسترسی به دريا و توان استفاده از آن را داشته؛ از طرفی کنندمی ندگیز

وزه دريا؛ نظريه قدرت دريايی آلفرد ماهان نظريه در ح ترين مهميکی از نفوذ خود را در جهان توسعه دهند. 
ها قرار گرفته است؛ امروزه نیروی دريايی آمريکا و حتی آسیائی ها آمريکايیبوده که هم اکنون نیز مورد توجه 

های بازخوانی نظريات ماهان را در اولويت قرار داده است. افسران نیروی دريايی آمريکا معتقدند سرنوشت ايده
تکنولوژيکی، تغییرات در منافع  های پیشرفت رغم علی، ق قدرت دريايی ماهان هرچه که باشدتاکتیکی و منط

 ها آسیايی، منطق قدرت دريايی وی همچنان زنده و پا برجاست. آنان معتقدند که ژئو استراتژيکی و گذر زمان
نظريه قدرت دريايی ؛ بنابراين کشورهايی که توجه به باشد میکشور چین پیرو نظريات ماهان  خصوصاًو 

اقتصاد دفاع بسیار بخش  خصوصاًماهان دارند؛ عالوه بر تقويت نیروی دريايی خود در بخش اقتصاد و 
اند؛ محقق در اين تحقیق ضمن توجه به نقاط مثبت نظريه قدرت دريايی ماهان؛ اعتقاد داشته که يافته توسعه

ها از طريق دريا شده است؛ نه و استعماری آمريکائینظريه قدرت دريايی ماهان باعث توسعه نگاه سلطه گرايا
های جمهوری اسالمی و همچنین آرمان گرفتن نظرها؛ با در بنابراين محقق در مرحله اول تحلیل داده

و  طلب صلحالگوی ايرانی اسالمی پیشرفت، نظريه تمدن دريايی را که يک نگاه ارزشی و  سازی پیاده
به نظريه قدرت دريايی ارائه نموده است؛ از طرفی  جای بهبه دريا داشته؛ همچنین يک تفکر توسعه پايدار 

ها نیاز به يک دوسوتوانی در شرايط خاص اقتصاد نظام جمهوری اسالمی و رويارويی با جنگ تحريم دلیل
 سازی پیادهگذاری در تمدن دريايی اين اقتصاد دوسوتوانی اقتصاد دفاع بوده که با سرمايهمديريت بخش 

ها، ضمن در نظر گرفتن مبانی نظری تحقیق و اهد شد؛ به همین منظور محقق در مرحله دوم تحلیل دادهخو
ای، راهبردها، پديده نفر از خبرگان، شرايط علی، زمینه 0ها؛ در مصاحبه با نتايج مرحله اول تحلیل داده

با محوريت تمدن دريايی شده را اقتصاد دفاع  مديريت بخش محوری و پیامد که منجر به ايجاد دوسوتوانی در
تمدن سازی بوده و نه جنگ  ی عرصهنموده که دريا  گیری نتیجهمورد بررسی قرار داد. محقق در اين تحقیق 

اقتصاد دفاع را که شامل اقتصاد ناوگان مديريت بخش توانايی ايجاد دوسوتوانی در  و استعماری و از طرفی
 .باشد میتجاری و اقتصاد ناوگان نظامی را دارا 
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 . پیشنهادها5-2

  و تصمیم گیر به سمت دريا و  ساز تصمیماقتصاد دو سوتوان نیاز به تغییر افکار و عملکرد مسئوالن
 دارد. پايه دريااقتصاد دفاع  بخش به عبارتی

 .توجه ويژه مسئولین به توسعه ابعاد مختلف تمدن دريايی در جنوب و شمال کشور 

  در راستای دوسوتوانی. قتصاد دفاع دريابخش احمايت خبرگان نظامی از 

 مهارت ناوگان تجاری و ناوگان ) دارندهای دوسويی در کارکنانی که با دريا ارتباط توسعه مهارت
 نظامی(

 دوسوتوانی حرکت نمايد. سوی بههای نظامی معماری سازمان 

 فرهنگ دريا و دريانوردی در بین مردم و مسئولین. سازی پیاده 

 ر صنايع دفاعی و تجهیزات با محوريت دريا.د گذاری سرمايه 
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