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 چكیده

 متفااوت  هایمؤلفه سری یک اساس بر مختلف مؤسسات توسط کشورها نظامی قدرت مقایسه و یابیتراز

 مساالل  و ماوارد  ساایر  و ظرفیا،  موقعیا،،  به توجه با اما ؛شودمی انجام جهان در ساالنه و کلی صورتبه

 محاسباتی خطای باعث مسئله این برای بومی مدل نداشتن. اس، متفاوت دیگر کشور با کشوری هر مربوطه

 دریاایی  نظاامی  قدرت ترازیابی نوین مدل اراله و یابیدس، تحقیق این اصلی هدف که شودمی برآوردها در

 ایان  از هادف  کاه  گردید طرح اساس همین بر تحقیق اصلی سؤال و اس، دریایی نظامی قدرت بر تأکید با

 باا  و ایتوساعه  - کاربردی نگاه با پژوهش این .اس، دریایی نظامی قدرت ترازیابی نوین مدل اراله پژوهش

 ادبیاات  اسااس  بار  و کرده استفاده( کیفی و کمّی) آمیخته پژوهشی روش با و پرسشنامه مصاحبه، از استفاده

 هااایداده بااا ،بودناد  دهناادگانپاسا   جمعیاا، از نفار  07 بااین کااه آمااری  نمونااه حجا   و تحقیااق نظاری 

 و محساوس  بعد دو شامل دریایی نظامی قدرت که رسید نتیجه این به ،هاآن وتحلیلتجزیه و شدهآوریجمع

 نامحساوس  و محسوس بعد 2 بر مشتمل هاشاخص و هامؤلفه ابعاد، این نهایتاً که بوده "دریایی" نامحسوس

 33 و محسوس شاخص 44 با که شاخص 58 و نامحسوس مؤلفه 17 و محسوس مؤلفه 14 که مؤلفه 24 با و

 افزارهاای نارم  از اساتفاده  باا  ،هاا آن باین  ایجادشده منطقی ارتباط و نمونه جامعه توسط نامحسوس شاخص

 .گرف، قرار تالید مورد تحلیلی

   دریایی نظامی قدرت ترازیابی نظامی، قدرت ترازیابی نظامی، قدرت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 تار عملای  تر،محسوس آنکه دلیل به نظامی قدرت. اس، ملی قدرت بعد آشکارترین نظامی، قدرت

 تعیاین  در ها   هناوز  یعنای  دارد؛ چشامگیر  و بسازا  اهمیتی اس،، قدرت ابعاد سایر از آشکارتر و
 و اساسای  عامال  و بیگانگاان  تهدیادات  باا  مقابلاه  خاارجی،  امنیا،  ویژهبه کشور، یک ملی امنی،
 و دشامن  باوجود ارتباط در ویژهبه کشوری، هر نظامی قدرت عناصر. شودمی محسوب کنندهتعیین
 ملای  منافع تأمین برای هادول، بنابراین اس،؛ مه  و حیاتی امری نظامی برخورد و مقابله برای نیز

 دلیال  آن باه  هاا دولا، . هساتند  نظامی بعد در ویژهبه خود قدرت افزایش و حفظ درصدد همواره
 دیگر کشور بازداشتن یا و کشور یک به تهاج  یعهده از که دارندبرمی گام قدرت افزایش سویبه
 جنا،،  بحاران،  نظیار  حسااس  هاای موقعیا،  و هاا زمان در ویژهبه نظامی قدرت. برآیند تهاج  از

 در کشاورها . گیارد مای  خاود  خدم، به را قدرت ابعاد سایر و کرده ایفا را بارزتری نقش شورش،
 همیشاگی  و فراوان خارجی و داخلی تهدیدهای مورد هاآن امنی، آن در که برندمی سر به محیطی
 المللای بینهای ویژه در دریا و آبکه مرزهای مشترک و همسایگان زیادی به کشورهای .دارد قرار

 یتوانمناد  یازان بارآورد م  ینبنابرا( 42: 1350 زرقانی،) .هستنددارند نیازمند داشتن قدرت دریایی 
تدابیر راهبردی بارای توساعه    اتخاذ اهمی، فراوان دارد. دشمنان و آن نسب، به رقبا یسهخود و مقا

 یقدرت نظام یهاو شاخص هامؤلفهابعاد،  ا،یشناخ، همه زوا نیروی دریایی و افزایش توان رزمی
کاه در حاال حاضار     با یک مدل جامع امری ضروری اسا،  ومدل جامع بوده  کی ازمندین ییایدر

لااا   دریاایی را نادارد.  مادل باومی ترازیاابی قادرت      با داشتن همسایگان متعدد دریایی، کشورمان
دغدغه اصلی این اس، که نداشتن مدل بومی مناسب برای ترازیابی قدرت نظاامی دریاایی باعاث    

در ایان تحقیاق    که شودقدرت نظامی دریایی دیگران میماندگی نسب، به توانمندی غفل، و عقب
دریاایی دیگار    تالش گردید با دستیابی اراله مدل بومی، ضمن مقایسه خود نسب، به قدرت نظامی

ماندگی پی برده و از تهدیدات ناشناخته و عدم شاناخ، نساب،   کشورها به میزان پیشرف، و عقب
و  هاا مؤلفاه شناسایی ابعااد،   تحقیق های خودی آگاهی و اطالع پیدا کرد. هدف اینپایریبه آسیب
 نظار  باا کساب   نظاامی دریاایی   قادرت  ترازیاابی  مادل  نظامی دریایی و اراله قدرت هایشاخص
 رایج، هایمدل اشتراکات و افتراق نقاط دقیق بامطالعه خارجی و داخلی دانشمندان و نظرانصاحب
 هاا آن تأثر و تأثیر همچنین و هاآن بین روابط دریایی و نظامی قدرت هایشاخص و هامؤلفه ابعاد،
 از تطبیقای  بامطالعاه  نظاامی  قادرت  هاای شااخص  و هامؤلفه ابعاد، بررسی برای. اس، یکدیگر بر

 و عوامال  تارین مه  مورد در گوناگون نظرانصاحب نظراتاز  و شدهاستفاده بیشتر مدل چارچوب
 نظاامی دریاایی   قادرت  ناوین ترازیاابی   مدل اراله به تا گرفته بهره نظامی دریایی قدرت متغیرهای

  .یابیدس،
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 مباني نظری

 پیشینه تحقیق: -

تبیین نقش نیروی دریایی در قادرت دریاایی جمهاوری    " عنوانای با مقاله در( 1345) علی امیری
با استفاده از دو اصل مدیری، نظاامی، یعنای نیاروی     که نیروی دریایی داردبیان می "اسالمی ایران

عنوان یک نیاروی  قرار داده اس،. ندسا به تأثیرایران را تح،  تاکتیکی و استراتژیک، قدرت دریایی
های دریاایی  خود مبنای قدرت سخ، در عرصه نظامی و نظارتی هایشدریای تاکتیکی با انجام نق
دیپلماتیاک زمیناه    شایفاای نقا   عنوان یک نیروی دریایی اساتراتژیک باا  پیرامونی ایران و نداجا به

دریاایی،   اند. از ترکیب ایان دو ناوع قادرت   قدرت نرم دریایی در دریاهای دورتر را فراه  ساخته
 .اس، گرفتهشکلقدرت دریایی هوشمند ایران 

 همحاساب "باا عناوان    (پردیس البارز )دانشگاه تهران  رساله دکتری خود در ( در1340) شامانییاسر 
قادرت   دهناده تشکیل که نوشته اس،، "کشورها یقدرت مل یهابا استفاده از فرمول یقدرت نظام

 اس،. یو معنو ینظامی شامل دو بعد ماد
باا   یپژوهشا ( 1348) راهباردی مسلح، پژوهشاکده مطالعاات    یروهایستاد کل ن یمعاون، راهبرد

 داده قارار  موردمطالعاه را  "یاساالم  یجمهاور  یقدرت مل یابیسنجش و تراز نینو یالگو"عنوان 
 اس،.
جمهاوری   ییایا و اقتادار در  رانکا متوساعه ساواحل    یمل همایش نیاولدر  (1341) یاعظمهادی 
ارالاه و بیاان    "راهبردی و توساعه ساواحل مکاران    ییایدر رویین"ای با عنوان مقاله رانیا یاسالم

که  باشدیآن م یرکن آن بعد نظام ترینمه قطعاً  یول ؛ارکان متعددی دارد ییایقدرت درداشته که 
و  یو مظهر اراده مل ندهینما ،ریسف عنوانبهنقاط جهان  یپرچ  کشور در اقص شیو نما برافراشتنبا 

دولا، متباوع خاود     اس،یو س یپلماسیاز د ،یدر حما آمیزصلح حالدرعینآشکار و  هایپشتوانه
اعمال قدرت در راستای باه دسا، آوردن و    ییتوانا زیو ضرورت ن ازیعمل نموده که در صورت ن

 ییایا در روییا ن گاهیجا مقاله بهاین را خواهد داش،. در  اهایدر عرصه گسترده در یحفظ منافع مل
 .اس،شده پرداخته در توسعه، کارآمدی و مطلوب کرانه سواحل مکران 

 یزیکای ف یار عوامال غ  ینظر هایمؤلفه تبیین"تحقیقی با عنوان ( 1347در دانشگاه عالی دفاع ملی )
باه   یزیکیف یرعوامل غ یینمحقق ضمن تب که انجام گرفته "ینظام یروهاین یبر توان رزم تأثیرگاار

 یروهاای ن یاثرگااار بار تاوان رزما     یزیکیف یرعوامل غ ینظر هایمؤلفه ینترکه مه  یینها یالگو
 .پرداخته اس، باشد،می ینظام

 یضامن برشامار  ، "آن هاای مؤلفهو  یقدرت نظام" عنواندر مقاله با نیز ( 1350) یمحمدحسین 
 اشاره نموده اس،. یقدرت نظام هایمؤلفهبه  یقدرت مل دهندهتشکیلعناصر 
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 محادود باه   ییایا ه قادرت در هما  کاه  عنوان نموده اس، (2710)انگلستان  ییایقدرت در نیترکد
 ییایا در منابع ،یبندر یها،یفعال ،یکیتیلژلوپ ،یبه موقع یکینزد یو وابستگ س،ین ینظام قدرت

 دارد. ایفعال در عرصه در یانسان یرویو ن ایمرتبط با در یاقتصاد یها،یفعال کلیهو 
، "یقادرت دفااع   یابیا ارز نیناو  یالگاو " عناوان  باا  ای( در مقالاه 1350) محمدرضاا  ،ینیرزاامیم

 ،یالزم و کااف  راهباردی  مناابع  صیتخصا  ازمناد یرا ن برتر ینظام یدفاع یهایتوانمند یریگشکل
 یهاا یو توانمند هایستگیمنابع به شا نیا لیبخش دفاع در تبد یو سازمان یتیریمد ییتوانا یارتقا
 داند.می یظامو ن یرزم
 نوشاته اسا، کاه   چناین   "ییایا کاربرد قادرت در "ای با عنوان در مقاله( 1355) غالمرضا ،یطحان

 یو اجارا  یسیپل ای یانتظام اتیعمل یاجرا ،ینظام اتیاز عمل اندعبارت ییایقدرت در یکاربردها
 ،ییایقدرت در ینظام یکاربردها ،یبا توجه به اهم انیم نیکه در ا جویانهصلحو  یامداد اتیعمل
 :نمود  یتقس زیرمجموعهبه دو  را آن توانیم

 قدرت( شی)نما ایدر قیاز طر یکاربرد نظام -الف
 (ییای)کنترل در ایدر در یکاربرد نظام -ب
 هاراد لیبر تحم یگوناگون سع یآن، همواره با ترفندها لیتشک یاز ابتدا ییایکه قدرت در  یدانیم
حااک  بار زماان خاود از      طیمقابل داشته اس، و با توجه به شرا برطرفکشور متبوع خود  یاسیس

و  دارتاو  ناوچاه   یپلماسیبه د توانیم هاآن نیتراستفاده نموده اس، که از مه  یمختلف هایواژه
 .قدرت اشاره نمود شینما

 مفهوم شناسي: -

 یچاس، که ه یمل یثی،از ح یآن نماد یقدرت نظام: »یلوگارتریجدب یدهبه عق: يقدرت نظام

بدون آن بسر برد، ارتش به  توانیخود احترام قالل باشد، نم یثی،ح یبرا کهیدرصورت ی،کشور

و خطوط  یماییاز موارد به همراه هواپ یانمادها و در پاره یرو سا یهمراه پرچ ، سرود مل

 یدهبه عق( 124: 1380 ی،)سنجاب«.شودیکشور م یک یشرف،منزله سمبل استقالل و پبه یرانیکشت

مرعوب نمودن  یوارد آوردن خسارات به دشمن برا ی،باقابل یرویین یعنی یقدرت نظام» ین،شل

 زاتیها و تجهمسلح، انواع سالح یروهایبه مجموع ن ی( قدرت نظام51: 1352 یی،فخرا یر)م. «یو

بالفعل مطرح  صورتبهاز آنکه  شیب یدول، نظر دارد. قدرت نظام کی ینظام یآمادگ و و فنون

دارد. قدرت  مدنظرمنابع و امکانات را  یریکارگبه ییو توانا یباشد، شکل و صورت بالقوه و آمادگ

مطرح  یخارج اس،یابزار اعمال س عنوانبه یخارج اس،یدر س یو کاربرد آن، هنگام ینظام

 یتلق یرندگبازدا یمعاصر، عنصر اصل یایدر دن یکارساز نباشد قدرت نظام یپلماسیکه د شودیم
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تجاوز را در سر نپرورانده  اندیشهدشمنان تصور و  ،یمعنا که با داشتن قدرت نظام نی. بدگرددیم

و  یطلبعنوان عنصر توسعهعامل به نیبزرگ از ا یهاقدرت هرچند. شوندیو از تهاج  بازداشته م

، تیموثی دان) اس،کشور  کی یاز عوامل مه  قدرت مل یقدرت نظام کنندیتجاوز استفاده م

1440 :124-174)1 

چند نقطه  یادونقطه  یناختالف ارتفاع ب یینتع (یدر فرانسو) نیولمان یاتراز  ي:قدرت نظام یابيتراز

 ی،)نظر. باشد یگرمشخص و نقاط د یمبناسطح یک ینب تواندیاختالف م ینا شودیم یمعرف

 ینظام یروین یک یجادا ینکته که برا ینبر درک ا یشترب ینظام یتوانمند یریگ( اندازه1: 1344

. تعریف منتخب ترازیابی قدرت نظامی عبارت مؤثر، کدام اجزا الزم هستند، متمرکز خواهد بود

کشور  کیها و شاخص هامؤلفهدر ابعاد،  یاختالف قدرت نظام نییتع یاس، برا یمدلاس، از 

 .گرینسب، به کشور د

 یامر کل یکمختلف  یهاچهره بلکه ابعاد، یستنداقسام آن ن چیز،یکابعاد ي: قدرت نظام ابعاد

دارد لاا درواقع هر بعد در ارتباط  یکمنظ  و ارگان رابطه یکدیگر. ابعاد نسب، به شودیمحسوب م

 (01: 1342 ماندل،) .دینما یینرا تب یهدف و مسئله کل تواندیم یگربا ابعاد د

 یدر مراس  اعطای سردوش 1355در مهرماه سال  العالی()مدظلهی،: مقام عظمای والدریایي يقدرت نظام

 ، ا...)رحما ینای حضرت اماام خم  یاییهای افسری آجا در دانشگاه علوم دردانشگاه یآموختگدانشو 

راهباردی   یاروی ن یاک از نقاط عال  و در کشور ماا   یاریدر بس یاییدر نیروی» فرمودند: ینچن (یهعل

 (1355 ی،،وال یث)حد «.شود یستهنگر یاییدر یرویراهبردی به ن یروین یکبه چش   یداس، و با

مل، در استحصال منافع بر حاق   کی ییکه نشانگر توانا ییایگارا به مفهوم عام قدرت در یبا نگاه

 ییمناافع و تواناا   یعنا ی هاا آنو ارتبااط   ریا متغ دو به یستیبایمکه   یابییدرماس،  ایاز در شیخو

 صاد کیا آلفارد ماهاان از    بانامرا  ییایها اصطالح قدرت درس،یاغلب استراتژ اگرچهتوجه نمود. 

 یمثبا، و منفا   راتیتاأث نشانگر  انیرانیا انوردییساله در 8777  یتار یول ،اندزده وندیپ شیپ سال

بوده اسا، کاه نموناه باارز آن       یتار مختلف در مقاطع یدر توسعه قدرت مل ییاینقش قدرت در

 اییا و در فاارس جیخلا مدت هش، سال دفاع مقادس در   یدر ط رانیج. ا. ا ییایتوان و قدرت در

 ،یا خاودی و حفاظ مناافع و قطاع و ممانعا، از فعال      یرانیبا حفاظ، خطوط کشت رابطه عمان در

در ساطح   بااقوت  زین اکنونه  و انجام ،یبا موفق یدشمن بوده اس، که به حول و قوه اله ییایدر

                                                           
1 - Timothy Dunne 
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 ،یا هوکاه  اسا،   ییاجا  ییایقدرت در (2: 1341 )اخگر، دامه دارد.هند ا انوسیدر اق یترگسترده

 زوراوار،) .ردیا گیل ما کشا  در آن یکیتیژلاوپل  یهاا نهیو زم هایمندعالقهها، ،یدول،، منافع، ظرف

قادرت   دفااعی  شعناوان بخا  ن اس، باه کمم ییایدر یروین اگرچه ییایقدرت دردر  1(22: 2710

شاور  ک ییایا عناصار قادرت در   ریاز ساا  ریناپاا ییجدا یبخش عنوانبه آنکهحال شود یتلق ییایدر

ال کاشا  گار یو د التی، شا (نف، )از قبیل رآبیزمنابع  ،یبندر اتیعمل ،ییایدر ونقلحملهمچون 

و  ییایدر یها،یفعال سازوکار ادجیا نیبنابرا 2(111: 2774 تنگردی،) باشد.یارت و ارتباطات مجت

ود جا شاور بادون و  ک یاسا یو انتقال قدرت حاصل از آن باه اقتادار س   ییایاقتصاد در از یریگبهره

قادرت   لیتبد یاس،. انتقال قدرت، به معنا سیمانند ساختن شهر بدون پل قدرتمند،یی ایدر یروین

 یکا یهر کشاور،   ییایدر رویی( ن132: 1347ران، کاو هم نینش یش یقربان) .بالفعل اس، بالقوه به

. دینمایاز صنع، و تجارت دفاع م نکهیمسلح بوده که در زمان جن،، عالوه بر ا روهاییاز اجزاء ن

انجاام   زیا را ن یو جنگا  ینظاام  اتیاز عمل یقسم، مهم ،یتهاجم ای یدفاع های،یبا انجام مأمور

و مراکاز   هاا کارخانه و انهدام هایخراببا  یهای مدرن در زمان جن،، هر ملتسالح باوجود. دهدیم

را  هاا آن یناوع باه کاه بتواناد    دیا خسارات مبارزه نما نیبا ا تواندیم یو ملت شودیروبرو م یصنعت

 یهایازمندین نیو همچن زاتیالزم اس، که افراد، تجه مواردی در زمان جن، در یعنی؛ جبران کند

 مواضاع  باه  ایا از راه در ایا منتقل گردناد و   اهایدر قیاز طر گریای دای به نقطهپش، جبهه از نقطه

 (3: 1341 )اعظمی، دشمن رخنه شود.

آن  توانی یها نمکه بدون داشتن آن چیزیک دهندهیلتشک یاجزا یاعنصر  ،هلفؤمي: قدرت نظام مؤلفه

ابعاد قدرت  دهندهیلتشک یاجزا یاعنصر  ی شاملقدرت نظام مؤلفه. ی کن لیوتحلهیتجزرا  یزچ

 یهااز هدف ی،حما ییاس، که توانا یسازمان نظاممستلزم داشتن  ینظام یاس،. آمادگ ینظام

 (34: 1358 ،آموزش نزاجا معاون،)کشور را داشته باشد.  یخارج یاس،س

 ی،اس، که اندازه کم یعدد یااع ، مفهوم  یمعرف، به معنا یاواژه شاخص نظامي:  قدرت شاخص 

اع  آن همان اعداد و  ( درواقع، شاخص به مفهوم4: 1384 ی،)امان .نمایدیرا مشخص م ینیمع

مجموعه اطالعات در  ینها اول( شاخص84: 1350تمنا، ) اس،. یتیمطلق جمع یا خام یآمارها

کارشناس با موضوع موردنظر  یپل ارتباط ینو درواقع، اول دهندیموضوع را به دس، م یکمورد 

                                                           
1 - Zorawar 
2- Tangredi 
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 ریزینامهو بر یابیتبع آن در ارزها در شناخ، موضوعات و بهگسترده شاخص یراس،. تأث

و  یریام ی. )صالحسازدیروشن م راها شاخص ییندر تع یضرورت اهتمام و دق، کاف ها،ی،فعال

عنصر  یکآن یبرمبنااس، که  یاریمالک و مع یزان،( منظور از شاخص، م220: 1354همکاران، 

 یدی،)جمش .گیردیقرار م بررسی و موردسنجش ،یقدرت مل یاو  یقدرت نظام خواه، قدرت

 بودجهبرحسب  ینظام بودجه یزانم یرمطلق دارند نظ یآمار هها جنباز شاخص ی( برخ32: 1348

، ما را در ینسب یها. شاخصی،مسلح برحسب تعداد جمع یروهایتعداد ن یزانم یاکل کشور 

 یو نظام یاسیس ی،اجتماع یاتو با واقع سازندیم رهنمون یشتریدق، ببه یسنجش قدرت نظام

در مورد عناصر  توانیم (یمطلق و نسب)دو نوع شاخص  ین. عالوه بر ادهندیفق مو یشترب یزن

ها شاخص گونهیناستفاده کرد. در ا یقیو تطب اییسهمقا یهاقدرت از شاخص یکم یرو غ یفیک

 .گیرندیقرار م یو بررس قیموردتحق اییسهمقا صورتبه یرتجربیغ یا یدر مورد تجرب

حکوم، و قدرت اس،.  یهو نظر یتئور یاسالم دارا :پردازان نظامينظریه هایها و دیدگاهاندیشه

 یاخرو یو فالح و رستگار یویمعقول دن یاتح یخات ، همه آنچه برا ینعنوان داسالم به

 یآن همانا تئور یقرا به او اراله کرده اس، که از اظهار مصاد باشدیو مطالبه بشر م ازیموردن

و حکوم، همانند دو برادر  یند ی،مطلوب اس،. از منظر منابع اسالم ینیحکوم، د

 یاتاز مکاتب و نظر کی( هر233: 1344، ید)مف اس،. یازمندن یگریبه د یککه هر  اندیجداناشدن

 یاقدرتمند باشد، مجموعه تواندیمل، چگونه م یککه  یادینپرسش بن یندر پاس  به ا المللینب

را  ی،دول، و حاکم ،وسع، سردریایی ی،،جمع ید،جد یاتاند. در نظرها را طرح کردهاز شاخص

 یهنظر 25صورت گرفته بر  ی. با بررسکنندیم یمل، معرف یکقدرت  یریگعناصر شکل ینترمه 

 ی،،اند: الف( جمعرا داشته یدرصد فراوان ینسه عامل باالتر ی،قدرت مل یکنندهمشخص یو الگو

حکوم، و ج( وجود منابع  یفی،ک یری،،مد ی،رهبر ،یفی( کآن، ب یفیو ک یکمّ هاییژگیو

 (184: 1350، یزرقانمعادن )مواد خام و  یعی،طب

مل،  یککه  یادینپرسش بن یندر پاس  به ا المللینب یاتاز مکاتب و نظر هریک: قدرت هاییهنظر

 ید،جد یاتاند. در نظررا مطرح کرده ییهااز شاخص یاقدرتمند باشد، مجموعه تواندیچگونه م

 یمل، معرف یکقدرت  یریگعناصر شکل ینتررا مه  ی،دول، و حاکم ،وسع، دریایی ی،،جمع

 کنند.یم
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صورت کمی و اساس نظرات دانشمندان مختلف عوامل قدرت ملی به بر ي:قدرت مل هاییدگاهد

 ینهزم ینکردند که در ا یمختلف اقدام به سنجش قدرت مل یهابا مدل هاآنکیفی وجود دارند؛ 

 ااب که اس، مفاهیمی از . قدرترا مطرح کردند ییهاو شاخص هامؤلفه باشدینظرات متنوع م

 با .اس، دشوار کاری متغیرها این یریگاندازه و ،ااس وردهاخ داپیون یاکیف ایارهامتغی و لاعوام

 دستیابی ،دارند راراق یامختلف ایاقلمروه و هاحوزه در قدرت متغیرهای و عوامل اینکه به توجه

 ،نیا حافظ) اس، مشکل هاآن رایاب یاکم رایباض و ادیرامق تعیین ،سازی ترازه  کمی مدل به

 قالب در کشورها ملی قدرت یریگاندازه برای متعددی یهاتالش تاکنون نیباوجودا (.254: 1358

 (48: 1350، )زرقانی اس، گرفته صورت( ترکیبی) متغیره چند و متغیره تک رویکرد دو

 یدر شارح دعاا   (یاه عل ، ا...)رحما ینای اماام خم  حضرت ي:نظام قدرت خصوص درانقالب  ینامام هاییدگاهد

اسا، کاه    یانیجر یاسیقدرت س یشان،سحر قدرت از امّهات صفات الهى مطرح فرمودند در نظر ا

اسا، حاق    یاز چدارد. درواقع، خداوند که خالق و مالک همه یشهخداوند، ر یعنی یدر کانون هست

در خصاو    (یاه عل ، ا...)رحما ینای خم ممختص به او اس،. حضرت اماا  یزن ی،اعمال قدرت و حاکم

 یاستقام،، آمادگ ی،وفادار یی،مسلح، خودکفا یروهایانسجام ن ی،دفاع یهبن ی،از تقو یبخش نظام

 داشاتند.  دیا تأک ینظاام  یماات ادوات، تعل یاه مناسب، ته یزاتها و تجهمجهز شدن به سالح ی،نظام

 یبعد دفااع نظاام   یهامؤلفه ینترو عمده ترینمه  (174: 1304 ،یه(عل ، ا...)رحمینیخم )حضرت امام

دفااع هوشامند بااقتادار،     :کارد  یانب یربه شرح ز توانیرا م (یالعاال )مدظلهیمقام معظ  رهبر یشهدر اند

اقتادار   ی،الها  یهاا ارزش ینواالتر یدر دفاع برا یو حافظان امنی،، فداکار یثارگرمسلح ا ینیروها

و اقتدار، دفاع از منافع مشروع، دفاع و مقاوما، باا امکاناات کا ،      دتدفاع از اسالم با وح ی،دفاع

 (24: 1344 ،)لطفی مرزناکی مسلح. ینیروها یو آمادگ یهوشیار

 چارچوب نظری

 یو در کناار بررسا   اسا،  بوده شمندانیقدرت کشورها همواره مدنظر اند یریگو اندازه ترازیابیموضوع 

قادرت کشاورها    یابیا سانجش و ارز  درصادد  زیا ن شامندان یاند یقادرت، برخا   یهامنابع و سرچشمه

 واز عوامال   یااند بار اسااس پااره   نظران و محققان توانستهاز صاحب یچارچوب برخ نیاند. در ابرآمده

کشاورها و منااطق را در    گااه یو جا کنند مقایسه باه را  هاآنرها را بسنجند و قدرت کشو زانیم رها،یمتغ

ساطح قادرت باه ها       ایچند شاخص مه ،  گر،ید یبه قدرت درمجموع، قدرت نسب، .دهندنشانجهان 

. شاود یما  دهیکشاور سانج   کیا قادرت   دکنناده یاز مجموعاه عناصار تول   یمعدل یعنی شود،یم دهیسنج
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شاامل   دودستهکشورها را در قالب  یسنجش قدرت مل نهیزمشده درانجام یهامجموعه تالش طورکلیبه

 ،ی)زرقاان  .کارد  بنادی تقسای   تاوان یما  یسنجش قدرت مل رهیمتغ چند یهاو مدل متغیره تک یهامدل

 قیا ه از طرکا شاور اسا،   ک کی یو نظام یاسیس ،یمشتمل بر عناصر اقتصاد ییایدر قدرت (84: 1354

 ساونیدن، ) گاردد. یما  یو نظاام  یاسیس ،یاقتصاد یهاشورها در حوزهک یقدرت مل کی تح موجب ایدر

از  بارداری بهاره ها،  ج شاور ک کیا  یها،یو قابل هاظرفی،مشتمل بر  گرید یمفهوم کیدر  1(4: 2715

در داخال و   یاسا یس یهاه، اعمال اراده و خواستهجتو  عنوان حق وبه نیو همچن ایاز در یشمنافع خو

بودجاه  ) همکااران و  یستلا  یاشال  2(38: 2710 زورارار،) .شاود یم یدوس، تلق ریغ یشورهاک نیدر ب

و  یو وجاود ماواد جنگا    یصانع، دفااع   یهپا ی،جنگ ینهادها ی،نظام یرساخ،ز ی،انسان یروین ی،دفاع

هاا، سااختار   مقابلاه باا آن   یبارا  شاده مطرحکشور قرار دارد راهبرد  یککه در برابر  یدهاییتهد یبانیپشت

رهناماه، آماوزش ساازمان و     یا، ماه رجیارتش خا -به -روابط ارتش یچگال یلشکر -یروابط کشور

 ی،انساان  یاروی ن یفیا، ، و کیا کم) حاافظ محمدرضاا   ی؛پژوهشاگران داخلا   ینبا  در( ینوآور ی،ظرف

ساازمان،   یفیا، و...( ک یرزما  یهنرها یک،)راهبرد، تاکت یفرمانده یفی،ک یحات،و تسل یلوسا یزاتتجه

 ی،، بودجاه نظاام  ماؤثر شاخص ) مرادیان( محسن یراهبرد یحاتتسل یرو،ن یبترک یک،و لجست یبانیپشت

و  تعاداد نااو   ی،تعداد باالگرد نظاام   ظامی،ن یمایفعال، تعداد تو ، تعداد تانک، تعداد هواپ یانسان یروین

تعاداد موشاک    ی،تعداد خودرو زرها  یمابر،تعداد ناو هواپ یردریایی،تعداد ناوشکن، تعداد ز ی،ناوچه رزم

درصادی از   صاورت بهتعداد هواپیماهای جنگی، تعداد کارکنان نیروهای مسلح ) زرقانی ی( هادیکبالست

 ،صاورت درصادی از تولیاد ناخاالص داخلای     نظامی باه  ایههزینه های نظامی،جمعی،، مجموع هزینه

 ؛کردناد  یان( بزیردریاییتعداد  کارکنان نیروهای هوایی و دریایی و دتعدا سالح به میلیون دالر، صادرات

 شاده ارالاه  اتیا از نظر یاوعاه جمم یحاو قیتحق نیا یدر چارچوب نظر موردمطالعهی رهایمتغ نیبنابرا

مقایساه و   بااه  تاوان قادرت دریاایی کشاورها را     آن مای  وسیلهبهه کاس،  ییایقدرت در در خصو 

 .کرد بندیرتبه

 

 

 

 

                                                           
1- Swindon 
2 -Zorawar 
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 دریایي مدل مفهومي ترازیابي قدرت نظامي

 

 
 مدل مفهومی ترازیابی قدرت نظامی دریایی: 1شکل 
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 شناسيروش

 مضمون لیمحتوا از نوع تحل لیتحل بر اساسو  یاربردکهدف  ازنظر قیتحق نیروش مطالعه در ا

 .داردود جه وکاس،  یمنطق یهابحثآن وابسته به  هاییافته ییایو پا ییصورت گرفته اس،. روا

انواع ارتباط  یتواند تمامیم یفکی یمحتوا لیموضوع تحل (115: 1354، و همکاران ادیب)

مستندها و  دلو،یو یها، نوارهاها، قواعد مشاهدهها، گفتمان، مصاحبههانوشتهدس،در  شدهثب،

ای و توسعه از حیث هدف، کاربردی تحقیق نوع ین( بنابرا21: 1350 )بازرگان، .باشد هاآنمانند 

از  یقتحق یندر ا کهینبوده و با توجه به ا تحلیلی – یفیتوص یقروش تحق، تحقیق اس،. روش

 زمانی یقلمروو بوده  یختهآم یقتحق یکردرو ینبنابرا شود،یاستفاده م یفیو ک یکم یهاداده

منتهی به انجام نتایج آن تا پنج سال ) هپایان یافت 1477تا آخر سال  شروع و 1340تحقیق از سال 

 ،یو گسترش فعال ییایدر یقدرت نظام شیبر حوزه آما یمبتن قیتحق یقلمرو مکانو  (تحقیق

 یو بررس بامطالعهحاضر مرتبط  قیتحق یقلمرو موضوعو  و مستندات مرتبط یمسلح مبان یروهاین

قابل با آن مرتبط  یهاابعاد و مؤلفه سهیو نحوه مقادریایی  یقدرت نظام یابیتراز یهامدل

 باشد.برداری میبهره

و متخصصان امور در  یرنظامیو غ یخبرگان نظام ینصورت هدفمند از ببه یقتحق یجامعه آمار

 هاییژگیو یکه دارادر حوزه دریایی  ژهیوبهمرتبط  یهامسلح، کشور و سازمان یروهایسطح ن

 :گرددینفر برآورد م 07باشند، حدود  یرز

 باشند. یرانا یاسالم ینیروهای مسلح جمهور یط( به مح1)

 باشند.آشنایی داشته  دریایی یقدرت نظام ی ( به مباحث و مفاه2) 

 .برخوردار باشند نیروی دریاییعمده  یعمده و ستاد هاییگان یری،و مد ی( از سابقه فرمانده3)

 باشند. یخدم، در مشاغل راهبرد یسابقه ی( دارا4)
 تحقیقجامعه آماری  :1جدول 

 درصد تعداد جامعه آماری ردیف

رارگاه مرکزی حضرت فرماندهان و مدیران شاغل در ستاد کل نیروهای مسلح و ق 1

 (لی ا... علیه و آله و سل )صاالنبیاءخات 

 %21 نفر 11

 %7 نفر 1 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلح، نظام، دبیرخانه شورای عالی امنی، ملی 2

انقالب  پاسدارانهای اطالعات و عملیات سپاه فرماندهان و مدیران شاغل در معاون، 2

 اسالمی

 %21 نفر 11
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نظر و خبره مرتبط با موضوع کمتر صاحب یحج  جامعه آمار یریگنمونه اینکه روش با توجه به
نفر برآورد  07 یعنی یبه همان تعداد جامعه آمار یزن یلاا حج  نمونه آمار اس،،نفر  177از 
این  در .باشدمیگیری تمام شمار به روش نمونه یقتحق یندر ا یریگروش نمونه ینبنابرا؛ شودیم

 .اس، استفاده شد یدانیها و اطالعات از دو روش اسنادی و مآوری دادهتحقیق جمع
نظری تحقیق  یادبیات و مبان یهروش اسنادی: از این روش برای انجام مطالعه اکتشافی و ته -1

 .ه اس،استفاده شد
 .دهدیجنبه عملی مطالعه حاضر را تح، پوشش قرار م یدانیروش م: یدانیروش م -2

ای از ابزار مطالعه منابع )کتب و مقاالت و...(، بررسی اسناد و در روش اسنادی و کتابخانه -الف
 .اندشدهیبندطبقهزء جل به کمحتوا از  لیمک تحلکبه  یپردازمفهومپس از مدارک سازمانی و... 

و تهیه و توزیع پرسشنامه بین  نظرصاحبمیدانی از ابزار مصاحبه با افراد خبره و  درروش -ب
 اس،. شدهاستفادهجامعه نمونه آماری 

مؤثر  یهامؤلفه یتحلیل اطالعات کیفی: برای تحلیل اطالعات حاصل از بخش کیفی ابتدا به بررس
اطالعات با استفاده از مصاحبه با  یآور. سپس به جمعشدگرفته، پرداخته از مطالعات انجام

برگان، بر اساس موضوعات مشخص در راستای سؤاالت و اهداف متخصصان، کارشناسان و خ
 یجنتا ی،درنهاو  گردید( انجام یا)سه مرحله ینشیو گز یکدگااری باز و محور قیق،تح
 مدل ترازیابی یو سپس تحلیل و در طراح یبندآمده در مقوالت مشخص دستهدس،به

 .گرف،مورداستفاده قرار 
افزار آمده از پاسخگویان در قالب پرسشنامه وارد محیط نرمدس،کمی: اطالعات به یهاتحلیل داده

ها مورد شد و سپس داده 1اکسپوت چویس( و پرمتی، یرچوالو )پی ال اس اسمارت،آماری 
پردازش و تحلیل قرار گرف،. در مرحله بعد، نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی 

                                                           
1-  Pls smart- Visual PROMETHEE- EXPERT CHOICE 

های اطالعات و عملیات ارتش جمهوری فرماندهان و مدیران شاغل در معاون، 3

 اسالمی ایران

 %10 نفر 14

 %7 نفر 1 سپاه و آجا ،گروه مشاورین نظامی فرماندهی معظ  کل قوا 4

های نظامی و راهبردی شامل: دانشگاه عالی دفاع اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه 8

 دانشگاه فارابی، دانشگاه مالک اشتر و...، السالم()علیهجامع امام حسین ملی، دانشگاه

 %11 نفر 10

 %4 3 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 3

 %177 نفر 07 جمع کل جامعه



 

 دریایی نظامی قدرت بر تأکيد با نظامی قدرت ترازیابی نوین مدل  148

ها در بخش نتایج توصیفی، داده وتحلیلیهجه، تجز که صورتینبد )استنباطی( نمایش داده شد.
تحقیق  هاییافتهنمونه آماری تحقیق پرداخته و نتایج  هاییژگیبه نحوه توزیع و اراله متغیرها و و

های گرایش به مرکز )میانگین( و به همراه انواع نمودار و شاخص بعدییکدر قالب جداول 
انحراف معیار( انجام گرف،؛ اما در بخش نتایج تحلیلی یا  ییرات،گرایش به پراکندگی )دامنه تغ

 متناسب به کار گرفته شد. یها، انواع ناپارامتراستنباطی با توجه به مقیاس و سطح سنجش داده
عوامل و  :ی دریاییقدرت نظام یابیمدل تراز یهاها و شاخصؤلفهابعاد، م یاتیعمل یفتعر
بین دو  مدل یکرا توسط  هابوده تا بتوان آن ی دریایینظامقدرت  یتوانمند یانگرکه نما یرهاییمتغ

 قرارداد. مورد مقایسه یا چند کشور

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
م، اطالعات حاصل از پرسشنامه قس یندر ا :هاي جمعيت شناختیآماري داده ليوتحلهیتجز

 دریایی، یبا مباحث قدرت نظام ییآشنا یزانم ی،،سطح مسئول ،شامل یمشخصات فرد ینهزمدر

 صورتبهمسلح در جداول منعکس و  یروهاین یقدرت نظامترازیابی  یهابا مدل ییآشنا یزانم

و  2جدول طبق  ی،سطح مسئول برحسبدهندگان پاس  یفراوان یعتوز اس،. شدهارالهنمودار 

 .باشدیم 1نمودار 
 ی،نوع مسئول دهندگان برحسبپاس  یفراوان توزیع :2جدول 

 4درصد تجمعی 3درصد معتبر 2درصد 1فراوانی نوع مسئولی،

 8.0 8.0 8.0 4 فرماندهی

 55.3 52.4 52.4 85 ستادی و مدیریتی

 41.8 2.4 2.4 2 علمیهیئ،

 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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 ی،سطح مسئول دهندگان برحسبپاس  یفراوان یعتوز: 1نمودار 

 ی،( فرماندهینفر از نمونه آمار 4درصد ) 8.0 ی،که مسئول دهندیم نشان 1و نمودار  2جدول 

( ینفر از نمونه آمار 2درصد ) 2.4و  یو ستاد یریتی( مدینفر از نمونه آمار 85درصد ) 52.4

 یفراوان عیتوز .باشندیم ها،یمسئول یرسا (ینفر از نمونه آمار 3درصد ) 5.8و  یعلمئ،یه

 یرطبق جدول و نمودار به شرح ز یبا مباحث قدرت نظام ییآشنا یزاندهندگان برحسب مپاس 

 .باشدیم
 ی دریاییبا مباحث قدرت نظام ییآشنا یزانبرحسب م یانپاسخگو یفراوان یعتوز :3جدول 

با مباحث  میزان آشنایی

 قدرت نظامی دریایی
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی

 15.3 15.3 15.3 13 ک  خیلی

 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

 ژهیوبه یبا مباحث قدرت نظام ییآشنا زانیبرحسب م انیپاسخگو یفراوان عیتوز 3در جدول 
درصد نسب، به میزان آشنایی به  15.3جامعه آماری  نفر 07قدرت نظامی دریایی از مجموع 

 یبه مباحث قدرت نظام ییآشنا زانینسب، به م 81.4مباحث قدرت نظامی دریایی خیلی ک  
 درصد 1.4نسب، به میزان آشنایی به مباحث قدرت نظامی دریایی متوسط و  درصد 25.3 ییایدر

 نسب، به میزان آشنایی به مباحث قدرت نظامی دریایی میزان تسلط خود را اعالم کردند.
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 یبا مباحث قدرت نظام ییآشنا زانیبرحسب م انیپاسخگو یفراوان عی: توز2نمودار 

 یلیخ یبه مباحث نظام ییآشنا یزاندرصد م 3/15 ند کهستهآن  دهندهنشان 2نمودار و  3جدول 

 درصد 4/1و متوسط  یبه مباحث نظام ییآشنا یزاندرصد نسب، م 3/25و درصد ک   4/81ک  

 اند.پاس  داده یادز یگویان جامعه نمونه در خصو  آشنایی با مباحث قدرت نظامپاس 
 ابعاد ریمس بیسطح معناداری و ضرا تعیین :4 جدول

 یقنامه تحقپرسش ی،بر اساس مدل مفهوم هاي تحقيق:یافته و ارائه هاداده ریسا ليوتحلهیتجز

 بر اساس یقتحق یننامه ا. پرسشیدگرد یعمسلح توز یروهایجامعه نمونه در سطح ن ینو ب ی تنظ

شد. این طیف  یهک  ته یلیتا خ یادز یلیاز خ ایینهگز 8 نگرش سنج یاسمق یکبا  یکرتل یفط

 نگرش سنج. برای مثال یک مقیاس دهدمیآزمون را پرسش  سؤالمیزان موافق، با یک  عموالًم

، 8= یادز یلیمتعارف اس،. )خ نگرش سنجک  یک نوع مقیاس  یلیتا خ یادز یلیای از خپنج گزینه

به  1اسمارت( )پی ال اسافزار در ادامه با استفاده از نرم (1ک = یلیو خ 2، ک =3، متوسط=4=یادز

 اس،. شدهپرداخته هامؤلفهها و شاخص لیوتحلهیتجز

 7.78از  ترکوچک، در بعد محسوس، مقدار 4آزمون در جدول  یجبا توجه به نتا :ليوتحلهیتجز

با توجه به  ین+ قرار دارد، بنابرا43/1و  -43/1که در خارج از بازه  ( و ارزش777/7) آمدهدس،به

ترازیابی قدرت نظامی  دلبعد از عناصر مؤثر م ین+ اس،، لاا ا7.440 کهآنو جه،  βمقدار 

                                                           
1-  pls smart 

 ابعاد
Tvalue 
 (β)  )مقدار(

 Pvalue 
 اولوی، )ارزش(

 اول 7.777 7.440 41.040 مادی() محسوس

 دوم 7.777 7.475 47.437 غیرمادی() نامحسوس
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در  ین،از ابعاد احصاء شده قرار دارد. همچن اول ی،اسالمی ایران شناخته شد و در اولو یجمهور

که در  T( و مقدار ارزش 777/7) آمدهدس،به 7.78از  ترکوچک Pبعد نامحسوس، مقدار ارزش 

+ اس،، 7.475 کهآنجه،  و βبا توجه به مقدار  ین+ قرار دارد، بنابرا43/1و  -43/1خارج از بازه 

اسالمی ایران شناخته شد و  یرت نظامی جمهوربعد نامحسوس از عناصر مؤثر مدل ترازیابی قد

رد ابعاد،  یا دیتال یمالک اصل درواقع tآماره  مقدار دوم از ابعاد احصاء شده قرار دارد. ی،در اولو

 .ها اس،و شاخص یهامؤلفه

 
 هاتعیین ضرایب بتا و سطح معناداری مؤلفه :8جدول 

 )دریایی(بعد محسوس  هایمؤلفه

 اولوی، نتیجه ارزش (β)  مقدار های محسوسمؤلفه

 اول تأیید 7.777 7.413 40.350 توان اطالعاتی

 دوم تأیید 7.777 7.413 45.541 پدافند غیرعامل

 سوم تأیید 7.777 7.548 44.125 سامانه فرماندهی و کنترل و فاوا

 چهارم تأیید 7.777 7.543 23.552 قدرت تحرک و توان جابجایی

 پنج  تأیید 7.777 7.533 23.538 ساز برتر

 شش  تأیید 7.777 7.531 22.232 ساختار سازمانی و سازماندهی

 هشت  تأیید 7.777 7.034 13.358 جن، دریایی توان

 نه  تأیید 7.777 7.075 23.044 مهندسی رزمی

 ده  تأیید 7.777 7.073 17.573 یزاتافزارها و تجهجن،

 یازده  تأیید 7.777 7.338 5.308 عمده هاییگان

 دوازده  تأیید 7.777 7.387 11.113 مراکز نظامی

 سیزده  تأیید 7.777 7.387 12.478 بهداری رزمی

 چهارده  تأیید 7.777 7.880 8.837 آماد و پشتیبانی

 پانزده  تأیید 7.777 7.815 4.454 نیروی انسانی

 )دریایی(بعد نامحسوس  هایمؤلفه

 اولوی، نتیجه ارزش (β)  مقدار های نامحسوسمؤلفه

 اول تأیید 7.777 7.434 38.312 آموزش

 دوم تأیید 7.777 7.414 43.142 فرماندهی، مدیری، و رهبری

 سوم تأیید 7.777 7.412 44.431 عملیات روانی
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 چهارم تأیید 7.777 7.473 43.353 کارکنان هاییژگیو

 پنج  تأیید 7.777 7.534 23.231 یتوان راهبرد

 شش  تأیید 7.777 7.544 23.557 و انضباطنظ  

 هفت  تأیید 7.777 7.547 27.421 روحیه و انگیزه

 هشت  تأیید 7.777 7.533 23.538 ساز برتر

 نه  تأیید 7.777 7.058 13.124 معنوی،

 ده  تأیید 7.777 7.524 15.007 یحاتمربوط به تسل هایویژگی

 

 مدل یاییپا يهاآزمون

 0/7از  تربزرگ یدآزمون مقدار آلفا با ین؛ در اسؤاالت یهمبستگ یعنی :1کرونباخآزمون آلفاي 

مربوط  یهامؤلفه یکرونباخ تمام یآلفا یرو مقاد یبیترک یاییپا یارهایباشد. بر اساس مدل فوق مع

 یو آلفا ترکیبی یایی)پا یارهامع ینمربوط به ا یراس،. مقاد مشاهدهقابل گیری،به ابعاد مدل اندازه

 چنانکه مناسب مدل دارد. یاییاز پا ی،اس، که حکا 0/7باالتر از  هامؤلفه یتمام یکرونباخ( برا

ابعاد  مؤلفه 4مشخص اس، از  یبضرا یندر حال، تخم شدهاصالح یانعکاس یریگاندازهدر مدل 

عنادار بودن امر م یناس، که ا 0/7باالتر از  مؤلفه 18محسوس  مؤلفه 15و از  مؤلفه 0نامحسوس 

. دهندینشان م ینانابعاد را در سطح اطم یهامؤلفهها و شاخص یانو روابط م سؤاالت یتمام

 یرکه معنادار بودن مس سنجندیها( را م)مؤلفه موردنظر یهاعامل یدرستبه یرها،متغ ینا ،گریدانیببه

 .دهندیرا نشان م یو مناسب بودن مدل ساختار

 سؤاالتپایایی ترکیبی به معنای همبستگی  2774: مطابق با نظر هنسلر 2(CR) یبیترکآزمون پایایی 

باشد در داخل مدل عواملی مثل ضرایب مسیر و بارهای عاملی و خطاها یک متغیر )داخل مدل( می

ها واقعی، مدل را بهتر از آلفای گاارد بنابراین شاخصمی ریتأثروی همبستگی در داخل مدل 

باشد و اگر  3/7گوید اگر مدل تازه تولد یافته باشد یعنی باال می 2717کلین  دهدکرونباخ نشان می

 باشد. 0/7( باید باال CR) 3مدل در مرحله بلوغ باشد در اینجا پایایی ترکیبی

                                                           
1.Cronbach's Alpha 

2- Composite Reliability 
3 - Composite Reliability 
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پردازد بلکه نمی سؤاالتآزمون پایایی اشتراکی به همبستگی  :1(AVE) یاشتراکآزمون پایایی 

پایری دارد و نتایج صورت مجزا چقدر در تحقیقات دیگر تعمی به سؤالکند که آیا هر اثبات می

پایایی اشتراکی باید  نیانگیم دهند.نشان می یاشتراک ییایپا بنامکند با ضریبی خود را تکرار می

 باشد. 8/7از  تربزرگ

همان  یریگاندازه (هایسؤال)های شاخص یعنی روایی سازه(: ییروامدل ) ییروا يهاآزمون

همگرا  ییسازه شامل روا ییآن را داشتند؛ روا یدنسنج یبنا یقتحق یرا بسنجند که در ابتدا یزیچ

 واگرا اس،. ییو روا

 

 روایی همگرا: يهاآزمون

اصلی روایی همگرا  یهاآزموناین آزمون یکی از  :AVE)(2آزمون ميانگين واریانس استخراجی
در این آزمون  دهدیمیک متغیر را در مدل بیرونی نشان  سؤاالتکه همبستگی و همگرایی  اس،

 باشد. 8/7از  تربزرگی باید استخراج انسیوار نیانگیم
 سؤاالت یجابهفورنل و الرکر آزمونی را طرح کردند که  1441در سال  :1آزمون فورنل و الرکر

باشند، جار میانگین واریانس یعنی متغیرها باید از یکدیگر واگرایی داشته ؛ پرداخ،به متغیرها می

 .باشد تربزرگمتغیر باید از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها  ( هرAVE) 4استخراجی

 توانیسازه اس، و م ییهمگرا و واگرا نشان داد که مدل ما صاحب روا ییآزمون روا :يبندجمع
اظهار داش،  توانیم رونیازاکرد.  یمدل را بررس ینا یفی،ک یرونیآزمون مدل ب ینعنوان آخربه

 یهامؤلفهبا  یشتریابعاد در مدل، تعامل ب یعنیمکنون(  یرهایها )متغحاضر، سازه یقکه در تحق
 اس،. یابعاد( در حد مناسب ینمدل )ب ییواگرا ییروا ،گریدانیببه. یگرد یهاتا با سازه خوددارند

 یهاشاخص یا سؤاالت یاآ عنیی یریگمدل اندازه یفی،ک :يريگمدل اندازه يفيتک آزمون
 یا یریگمدل اندازه یکخود در قالب  یرهایمتغ یریگاندازه یبرا یمناسب یفی،کننده، ک یریگاندازه
 .باشدیم یقو یاربس هامؤلفه ی،اکثر یبرا یریگمدل اندازه یفی،ک که یر؟خ یادارند  یرونیمدل ب

آزمون  یهدر نظر یشهر یانعکاس یریگاندازهمدل  :يدر معادالت ساختار یاصل هايينانواع تخم
 ی،گر صفات، شخصاس، که نشان یپنهان یرهایمدل شامل متغ یندارد. ا یسنجو روان یککالس

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2.Average Variance Extracted 

3.Fornell-Larcker 

3.Average Variance Extracted 
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ها نوع مدل ین. در اشوندینشان داده م یگرد یرهایها توسط متغها هستند و نمود آننگرش یا
اس،  ینفرض بر ا یعنیاس،؛  شدهمشاهده یایرهپنهان )سازه( به سم، متغ یراز متغ یکانجه، پ
در  ییرتغ گریدعبارتبه. کنندیپنهان را منعکس م یردر متغ ییر، تغشدهمشاهده هاییریگکه اندازه

 یهمبستگ یدبا یانعکاس یها. در مدلشودیم شدهمشاهده یرهایدر متغ ییرپنهان سبب تغ یرمتغ
 وجود داشته باشد. دهشمشاهده یرهایمتغ ینب ییمثب، و نسبتاً باال

بر رابطه  یمبن ی، اعداد معنادار8در جدول  یرآزمون مس یجبا توجه به نتا (:يمادمحسوس )بُعد 
Pvalمقدار ارزش ) ی،انسان یروی( و نیمادمحسوس ) یهاو شاخص هامؤلفهابعاد،  ue )
Tvalمؤلفه )( و مقدار 777/7) آمدهدس،به 78/7از  ترکوچک ue و  -43/1بازه ( در خارج از

( با توجه به مقدار یبا بعد محسوس )ماد یانسان یروین مؤلفه ینب رابطه ین+ قرار دارد، بنابرا43/1
B  ،ینرابطه ب یزن یرتفاس یناس، و بر اساس هم داریمثب، و معن باشد،ی+ م815/7 کهآنو جه 

 -یبانیآماد و پشت -یمراکز نظام -یزاتافزارها و تجهمؤلفه )جن، 10با ( یمادمحسوس )بعد 
 دریاییتوان جن،  -برترساز -عمده هاییگان -یرزم یمهندس -و کنترل و فاوا یسامانه فرمانده

 -یکالکترون یبرسا توان جن، -ییفضا توان جن، -ییتوان جن، هوا -یاییتوان جن، در -
 -ییجابجاقدرت تحرک و توان  -یتوان اطالعات -یرعاملپدافند غ -یو سازمانده یساختار سازمان

 .گیردیقرار م ییدشاخص مورد تأ 81( و رزمی یبهدار
بر رابطه  یمبن یو مدل، اعداد معنادار یرآزمون مس یجتوجه به نتا با (:يرماديغنامحسوس ) بُعد

ارزش مقدار  ی،و رهبر یری،مد ی،( و فرماندهیرمادیغنامحسوس ) یهاشاخصو  هامؤلفهبعد، 
(Pval ueمؤلفه( و مقدار 777/7) آمدهدس،به 78/7از  تر( کوچک (Tval ueاز بازه  جخار ( در

و  یری،مد ی،( و فرماندهیرمادیغنامحسوس ) ینرابطه ب ین+ قرار دارد، بنابرا43/1و  -43/1
و  یه)روح مؤلفه 17با  (یرمادیغنامحسوس ) ینرابطه ب یزن یرتفاس ینو بر اساس هم یرهبر
 -یتوان راهبرد -ی،معنو -آموزش-نظ  و انضباط -کارکنان هاییژگیو -یروان یاتعمل -یزهانگ
 .گیردیقرار م ییدشاخص مورد تأ 33( و و... یحاتمربوط به تسل یهایژگیو
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 نتایج آزمون مسیر مدل :3 نمودار

و وابسته را به ه   یاواسطه یا یانجیمستقل، م یرهایاس، که متغ یاگرامید یرمدل مس :يجهنت
 یرهایو متغ یاواسطه یا زابرون یرهایمتغ ینب ،یعل ۀدهندنشان طرفهیک هاییکان. پکندیمرتبط م

قدرت  یابیتراز هامؤلفهابعاد و  ینروابط ب شودیمشاهده م باال مدلوابسته هستند. چنانکه در 
 قرارگرفته یجامعه آمار دیتالمورد  یو نمودار اعداد معنادار یررا نشان داده و آزمون مس ینظام
 اس،.

 دریاییبُعد محسوس و نامحسوس  2 ،دریایی یقدرت نظام یابیتراز یهاو شاخص هاابعاد، مؤلفه
و  آماد ی،نظام مراکز یزات،و تجه افزارهاجن، ی،انسان یرویشامل: ن آمدهدس،به یهامؤلفهو 
، توان جن، برتر سازعمده،  هاییگان ی،رزم یندسو کنترل و فاوا، مه یفرمانده سامانه یبانی،پشت

قدرت تحرک و توان  ی،توان اطالعات یرعامل،پدافند غ ی،و سازمانده یساختار سازمان ،دریایی
 ی،روان یاتآموزش، عمل آمدهدس،به یهامؤلفهبعد نامحسوس  در ی،رزم یبهدار یی،جابجا

توان ساز )برتر نظ  و انضباط،  یزه،و انگ یهروح ی،و رهبر یری،مد ،یفرمانده کارکنان، یهایژگیو
مربوطه را با استفاده از  یهاشاخص همراه با ی،معنو یحات،مربوط به تسل هاییژگی(، ویراهبرد
 یعنی .قرارداد یابیو ارز موردسنجش توانیرا م آمدهدس،به یمختلف هاییکو تکن یهاروش
 یلذ یهابا روش یلیتحل یبندصاء شده و جمعاح هایو شاخص هامؤلفهاز ابعاد و  هرکدام

 .قرارداد موردمحاسبهجداگانه  صورتبه
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 sawساده  یوزن دهروش اول سنجش 
 هامؤلفهکردن  یو کم گيرييمتصم یسماتر يلاول: تشک گام

محسوس قدرت  یهامؤلفهوزن  Excel افزارنرمو با استفاده از  ینظرات جامعه آمار بر اساس
 .یدمحاسبه گرد دریایی ینظام

 اسيمق یب یسماتر يلو تشک یبه روش خط يريگميتصم یسکردن ماتر اسيمق یبگام دوم: 
nd 

 :یخط اسيمق یب روش
 یساعت یفمنظور از ط ینشود. بد یلتبد یبه کم یفیک یهاشاخص یستیبا :مسئلهحل  براي

 .شودیاستفاده م
 اس،. شدهدادهنشان  3 در نمودار ،یارهااز مع یکهر یکم مقادیر
ها توجه بودن شاخص یبه منف ی،به کم یفیها از حال، کشاخص یلدر تبد کهیدرصورت :توجه
 .گرددیم یلبه شاخص مثب، تبد ی،به کم یفیاز حال، ک یلپس از تبد یمنف یهاشاخصشود، 
 خود عنصر بر یتقسعنصر در آن ستون  مقدار یشترمثب، ب یهاو شاخص هامؤلفه برای

 
 :هر عنصر شاخص مثب، بر یتقسستون  یکمقدار عنصر در  ین: کمتریشاخص منف یبرا و

                                                              
بردار  یکتا  یدضرب کن هاوزن یشده را در بردار ستون اسیمق یب گیریی تصم یسماتر گام سوم:

را نشان  هاینهاز گز یکهر  ی،اهم یبضر جادشدهیا یستون. بردار یدآ به دس، یدجد یستون
 .کندیکسب م یباشد رتبه باالتر یشترب نهیهر گز ی،اهم یبو هر چه ضر دهدیم

 شوند. یلمثب، تبد ی،با ماه ییهاها به شاخصهمه شاخص مرحله، یندر ا یستیبا :نکته

 يريگحجم و روش نمونهروش دوم 
 ینداشته باشند، در ا بایس،یم یکه خبرگان انتخاب اییژهو یطو شرا یقتحق هاییژگیتوجه به و با

 یعشا یهااز روش یکیهدفمند  یریگ. نمونهیدهدفمند استفاده گرد یریگپژوهش از روش نمونه
مربوط به  شدهمشخصاز قبل  یارهایبر اساس مع کنندهشرک، یهااس، که گروه یریگنمونه
نفر از فرماندهان و کارشناسان  07منظور تعداد  ینا یبرا .شوندیپژوهش انتخاب م یژهو سؤال

ارشد  یکارشناس یلیمدرک تحص یاتی،سابقه اطالعات و عمل مانند هایییژگیکه در و یارشد نظام
مشترک  موردبحثنسب، موضوع  یکاف یو آگاه یتفکر راهبرد ی،و باالتر، تجربه و تخصص کاف

 قرار گرفتند. یسنج موردنظرند، انتخاب و باشیم
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سلسله  یلتحل یندها از فرآو شاخص هامؤلفه ی،اهم یزانم یینو تع ییشناسا یبرا یقتحق ینا در
وزن  ی،زوج یساتبا کمک مقا یو خبرگان انتخاب یدهو پرسشنامه استاندارد آن استفاده گرد یمراتب
 اکه متناسب ب 1چویس()اکسپوت  افزارنرماز  یرمس یننمودند. در ا یینها را تعشاخص یینها

شاخص  ییندر تع یناس،. همچن شدهاستفاده یدهگرد یطراح یسلسله مراتب یلساختار مدل تحل
 2ی(تیماپر یرچوالو)مخصو  آن  افزارنرمو  یتیپرام یکحاصله از تکن یجنتا یزو آنال یقدرت نظام

 اس،. یدهاستفاده گرد

 :يقدرت نظام يابیتراز یهانقاط اشتراک و افتراق مدل

یی که بر اساس در کشورها یت نظامرقد یابیتراز یهادر مدل شدهانجام یهایبررس بر اساس
سازی قرینه با استفاده از روش مدل ترازیابی قدرت نظامی دارند آمدهدس،بهاسناد و مدارک 

احصاء و با  هاآنافتراقات  اشتراکات وهایی که مفاهی  مرتبط، نزدیکی داشتند و شاخص هامؤلفه
در ادبیات تحقیق پس از  شدهاشارههای های مدلو شاخص هامؤلفهاراله به جامعه آماری تحقیق 

 .باشدمی 3جدول  طبق نتیجه دیتال
 ی ترازیابی قدرت نظامیالمللنیموسسه ب چهار اشتراکات و افتراقات :3جدول 

 یرتبه قدرت نظام
 (GFP) یجهان

 جهانی رتبه

 شدن نظامی
(GMI) 

 صلح جهانی رتبه
(GPI) 

 نظامی موازنه

(MB) 
 افتراقات اشتراکات

 
- 
 

 یهاهزینه
 نظامی

 به) نظامی بودجه

 ناخالص تولید نسب،

 (داخلی

 هزینه درصد

 تولید به نظامی

 داخلی ناخالص

   

 ینیروها تعداد نظامی نیروی انسانی منابع
 نظامی

- 
 

   

عوامل و منابع لجستیکی 
 کشور یو آماد

میزان 
 تسلیحات

 و عرضه  -
 سالح تقاضای

   

دسترسی به  - نفتی منابع و عوامل
 سبک یهاسالح

-    

 تجهیزات و هاسیست 

 دریایی
-  -  -     

 تجهیزات و هاسیست 

 نظامی هوایی
 منازعات شدت  -

 داخلی
-     

                                                           
1-  EXPERT CHOICE 
2-  Visual PROMETHEE 
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 تجهیزات و هاسیست 

 نظامی زمینی
     - سالح صادرات  -

 منازعات تلفات و  - اقتصادی عوامل

 خارجی
-     

     - سیاسی ترور  - جغرافیایی و سرزمینی
     - سالح واردات  -  -
     - تروریس  ضریب  -  -
 منازعات تلفات  -  -

 داخلی
-     

 منازعات تعداد  -  -

 داخلی
-     

کمک به   -  -
حفظ  یهامأموری،

 صلح سازمان ملل

-     

 و سنگین هایسالح  -  -
 ایهسته

-     

 عنوان نقطه اشتراکبه یاصل مؤلفهسه  دیکنیکه در جدول فوق مشاهده م طورهمان :جهينت
و سنجش  یابیاقدام به تراز هرسالههستند که  یالمللنیب مؤسسات یقدرت نظام یابیتراز یهامدل

و امکانات  یبودجه نظام ،یانسان یروین یعنی یاصل مؤلفه. سه کنندیم ایدن یکشورها یقدرت نظام
 نیمشترک در پرسشنامه ا مؤلفههر سه بوده که  یقدرت نظام یسه رکن اصل یکیلجست زاتیو تجه
در تعیین ضرایب بتا و سطح  ؛ کهقرارگرفته اس، یجامعه آمار دیتالق گنجانده شد و مورد یتحق

 یهامؤلفه از 538/23و بودجه  837/8با  کیلجست 454/4با  یانسان یروین مؤلفهها؛ معناداری مؤلفه
 قرار گرف،. دیتالمؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی مورد 

 برخی کشورهای منتخب ترازیابی قدرت نظامی در اشتراکات و افتراقات :0جدول 

 افتراقات اشتراکات مالزی کانادا انگلستان ناتو آمریکا

  -    - دکترین دکترین دکترین دکترین

ساختار و 
 سازمان

  -    - سازمان و ساختار سازمان سازمان

  -   آموزش آموزش آموزش آموزش آموزش

تجهیزات و 
 تسلیحات

 و تسلیحات
 تجهیزات

  -   لجستیک تجهیزات تجهیزات

  -   منابع انسانی نیرو نیرو نیرو نیرو انسانی
    ،یفیک زیرساخ، تدارکات امکانات امکانات
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 یزندگ
و  اطالعات
 دانش

  o    -  - زیرساخ، سیاس،

    - ارتباط تحقیقات  - رهبری رهبری
 اعتماد به  -  -  -  -

 فرماندهی
-    

 س،یانگل کا،یمانند آمر ییهاردر کشو یقدرت نظام یابیموجود تراز یهامدل یبررسبا  :جهینت
ساختار و  ن،یدکتر مؤلفهشش  یمالز یتوسط دانشگاه دفاع مل شدهارالهناتو و مدل  سازمان

 ییمشترک شناسا یهامؤلفهامکانات جزو  ،یانسان یروین حات،یو تسل زاتیسازمان، آموزش، تجه
در تعیین ضرایب بتا و  ؛ وقرار گرف، یجامعه آمار دیتالتحقق مورد  نیدر پرسشنامه ا ؛ ودیگرد

 312/32آموزش  232/22 یو ساختار و سازمانده 231/23 نیدکتر یهاسطح معناداری مؤلفه
 قرار گرف،. دیتالمورد  837/8امکانات  454/4 یانسان یروین 573/17 حاتیو تسل زاتیتجه

 پیشنهادهاگیری و نتیجه
 گیری:نتیجه -الف

 چگونه است؟ دریایی یقدرت نظام یابیترازمدل 

 این مدلاعتبار و  باشدمی عد محسوس و نامحسوس دریاییبُ ی دودارا ی دریاییابعاد قدرت نظام

از ابعاد از کل به جزء و  هرکداماس، که  یحبه توض الزم. باشدیم سنجشقابلاز کل به جزء 

 یهاشاخص + محسوس یهامؤلفه)محسوس  بُعد :مثال .باشدمی سهیمقاقابلجداگانه  طوربه

= قدرت نظامی  محسوس(نا یهاشاخص + محسوسنا یهامؤلفه)نامحسوس بُعد +  محسوس(

 دریایی

 یهامؤلفهدو بعد محسوس و نامحسوس دریایی بوده که  یدارا ی دریاییابعاد قدرت نظام

قدرت دریایی با  یمحسوس برا مؤلفه 14با  مؤلفه 24 یعنیق یتحق یندر ا آمدهدس،به

در مدل نوین  شدهاراله یهاقدرت دریایی با شاخص ینامحسوس برا مؤلفه 17و آن  یهاشاخص

مورد مقایسه قرار داده و میزان قدرت نظامی  باه ترازیابی قدرت نظامی ذیل را، در دو کشور 

و شاخص را  مؤلفهها ارزیابی و تراز هر و شاخص هامؤلفهدریایی هر کشور را بر اساس ابعاد، 

 .به ه  برآورد کرد را نسب، هاآنو میزان قدرت دریایی نظامی  احصاء
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 دریاییترازیابی قدرت نظامی  نوین مدل

 

 
 یهاا مؤلفاه  کاه  باوده  دریاایی  نامحساوس  و محساوس  بعاد  دو دارای دریایی نظامی قدرت ابعاد
 باا  دریاایی  نظاامی  قادرت  بارای  محسوس مؤلفه 14 با مؤلفه 24 یعنی تحقیق این در آمدهدس،به

 دریایی نظامی قدرت برای نامحسوس شاخص 33 و محسوس شاخص 44 که شاخص 58مجموع 
 بار  را کشاور  هار  دریاایی  نظامی قدرت میزان و قرارداد مقایسه مورد باه  را کشور دو توانمی که

 ها ،  باه  نساب،  و احصاء را شاخص و مؤلفه هر تراز و ارزیابی هاشاخص و هامؤلفه ابعاد، اساس
 .کرد برآورد را دریایی نظامی قدرت میزان
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 پیشنهادها: -ب

 :گرددیم یشنهادپ یقتحق ینا حاصله از یجهبه نت ی،با عنا
رشد  منظوربهمحسوس و نامحسوس  هایو شاخص هامؤلفه ،ابعاد آمدهدس،بهمدل اساس بر ( 1

قدرت نظامی دریایی را با محسوس و نامحسوس  یهاو شاخص هامؤلفه در همه ابعاد یاییو پو
نسب، به  را همسایگان مورد مقایسه قرار داده و میزان قدرت نظامی دریایی ژهیوبهسایر کشورها 

 آورد. به دس،ه  
تهیه برآوردهای اطالعات نظامی قدرت دریایی از کشورهای هدف )رقیب، رفیق و  برای( 2

 های اطالعاتی نیروهای مسلح از این مدل استفاده شود.رده ( درحریف
توان از این مدل برای کشف نقاط برتری و برای تهیه سناریو تهدیدات نظامی دریایی می( 3

 پایری خودی استفاده نمود.شناخ، آسیب
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 فهرست منابع
  "قرآن کریم" 

  "البالغهنهج" 

  "صحيفه سجادیه" 

  فرمایشات"، ا... علیه()رحم، امام خمینی" 

  حم، ا... علیه(ینیو نشر آثار امام خم  یمؤسسه تنظ ن،تهرا ،"شرح دعاءالسحر" ،(1304) )رحم، ا... علیه(امام خمینی( 

  فرمایشات"، العالی()مدظلهایامام خامنه" 

 :منابع فارسي -الف
 ،"کيفی تحقيق هايروش" ،(1354) مهشوش صلصالی،سرور و  ی،زیپرو محسن؛ باقری، حاج ادیب -
 بشری انتشارات تهران، 
 فرهنگی سسهمؤ ،تهران ،"یفرا صنعت عصر در ملی قدرت سنجش" ،(1353) دیگران و تلیس اشلی -
 تهران معاصر ابرار یالمللنیب تحقیقات و مطالعات 
 ،"راهبردي و توسعه سواحل مکران ییایدر رويين" ،(1341) بهیط منش، ی و فرشتههاد اعظمی، -
 "ایران اسالمی جمهوری دریایی اقتدار و مکران سواحل توسعه ملی شیهما اولین 

 تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،"یشناستيجمع نامهلغت" ،(1384همکاران ) و یمهد امانی، -

 ،"ایران اسالمی جمهوري دریایی قدرت در دریایی نيروي نقش تبيين" ،(1345) یعل امیری، -
 اول شماره شانزده ، سال، ژلوپلیتیک فصلنامه 
 دفاع وزارت ،"سایبري دفاع و جنگ" ،(1354) ندهیآ پژوهشگران شکدهیاند شریف، اندیشگاه -
 و علوم یپژوهندهیآ مرکز دفاعی، صنایع تحقیقاتی و آموزشی سسهمؤ مسلح، نیروهای پشتیبانی و 
 دفاعی فناوری 
 ،"مدیریت مطالعات براي برتر رویکردي: ختهيآم تحقيق روش" ،(1350) عباس ،هرندی بازرگان -
 مدیری، دانش انتشارات، تهران 
 دفاع وزارت نشر ،"ترازیابی" ،(1352) نیمحمدحس پورزرندی، -

 پنج  چا  نور، پیام دانشگاه انتشارات تهران، ،"شناسیجمعيت مبانی" ،(1350) دیسع تمنا، -
 نظامی، هایبررسی فصلنامه ،"نظامی قدرت عناصر تحليل و بررسی" ،(1347) محمدحسین جمشیدی، -
 24 و 23 شماره 
 ،(1343) عبدالرضا ،افتخاری نیالدرکن زهرا و ،پوراحمدی سیدهادی؛ ،زرقانی محمدرضا؛ نیا،حافظ -
 ژلوپلیتیک فصلنامه ،تهران ،"کشورها ملی قدرت سنجش مدل طراحی" 

 ،"نظامی قدرت هايشاخص و متغيرها ارزیابی و تحليل" ،(1350) هادیسید زرقانی، -
 23 شماره شش ، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه 
 ،"سنجش و محاسبه کارکردها، و مبانی ملی قدرت بر ايمقدمه" ،(1355) سیدهادی زرقانی، -
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 راهبردی مطالعات پژوهشکده ،تهران
 پاژن، نشر تهران، ،"نظامی قدرت و استراتژي" ،(1357) علیرضا سنجابی، -
 (هیعل، ا... رحم)ینیخم امام دریایی علوم دانشگاه ،نوشهر ،2 جلد ،"ایدر حماسه" ،(1341) ...ابیحب سیاری، -

 ،"کشورها ملی قدرت هايفرمول از استفاده با نظامی قدرت محاسبه" ،(1340) اسری شامانی، -
 البرز پردیس ،تهران دانشگاه تهران، 
 ققنوس نشر ،تهران ،"فرهنگی دیپلماسی" ،(1354) همکاران و امیریصالحی -
 14 شماره نظامی، فنون و علوم فصلنامه ،"دریایی قدرت کاربرد" ،(1355غالمرضا ) طحانی، -

 هوشمند؛ قدرت" ،(1347) یهاد ،زاده عباس و کامران ،کرمی ؛ارسالن ،نینش یش قربانی -
 3 ، شمارهخارجه روابط فصلنامه ،"شدنیجهان عصر در رتقد نوین تحول 

 ،تهران ،"(یالعالمدظله)ياخامنه امام اندیشه در هوشمند دفاع" ،(1344رحمان ) مرزناکی، لطفی -
 سبحان آوای انتشارات 

 دوم چا  راهبردی، مطالعات پژوهشکده نشر ،تهران ،"ملی امنيت متغير چهره" ،(1342) رابرت ماندل، -

  ده ، چا  غفاری، اکبرعلی ترجمه ،"االختصاص کتاب" ،(1344) مفید محمد،محمدبن -
 االسالمی النشر موسسه المشرفه، بق  المدرسین الجماعه انتشارات

 تهران ،"لشگر مدیریت و فـرماندهیمجموعه " ،(1358) نزاجا آموزشی معاون، -
 ؛کن بوت، ؛جان بیلیس،) ،"هایمشخط و نظریات معاصر، ياستراتژ" ،(1333) هوشمند میرفخرایی، -
 1408 ،خارجه امور وزارت انتشارات ،تهران ،(فیل ویلیامز،و  جان گارن، 
 اصفهان دانشگاه ،"ترازیابی بر کلی نگاهی" ،(1344) مهدی نظری، -
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