
 
 

 

 

 دريايي  شمال اقيانوس هندامنيت الگوي همگرايي  ارائه مقاله پژوهشي:

 نظامي و اقتصادي  حوزه هايبر با تأكيد               
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 4،خرداد حكيمي 3پورماني، هادي سل2فريبرز قادر پناه ،1احمد وحيدي

 20/20/1021 :مقاله رشپذي                                                                              20/20/1021: مقاله دريافت
 

 چكيده
جنوب غرب آسيا،  ارتباطي ميان پل است و جهان اقتصادي در و ، مهمراهبردي هند، اقيانوسي اقيانوس

 شد و از آمد سنگيني آمريكا است و حجم و آسيا، استراليا، آفريقا، اروپا خاوري جنوب و خاور، جنوب

اي اي و فرامنطقهراهبردي اقيانوس هند، بازيگران منطقه دارد. با نگرش به موقعيت خود در را جهان دريايي
هاي امنيتي در داراي عاليق ژئوپليتيكي متفاوتي در اين منطقه هستند که بعضاً ممكن است زمينه بروز بحران

اين منطقه را پديد آورد. هدف تحقيق ارائه الگوي  همگرايي امنيت دريايي در حوزه شمال اقيانوس هند با 
از نظر شيوه  و« ايتوسعه -کاربردي»اين پژوهش از نظر هدف است. حوزه هاي نظامي و اقتصادي ر تأکيد ب
تمام شمار وجامعه خبرگي  در اين پژوهش روش نمونه گيري مي باشد. داده بنياد با رويكرد آميخته اجرا ، 
و تا شده  انجام افتهساختاري نيمه روش مصاحبه ي طريق از نيز داده ها جمع آوريتعيين شده است .  12

عامل  6مضمون شامل  33مقوله و 71مفهوم ،  11بر اساس نتايج پژوهش  اشباع نظري ادامه پيدا نموده است.
مانند بستر الزم براي  عامل زمينه اي 4، امنيتي، عوامل ژئوپليتيكي وعوامل اقتصادي -مانند عوامل دفاعي علي

مانند توان نيروي دريائي  عامل مداخله گر 1، ک و مرکباستقالل منطقه اي، زمينه ايجاد نيروي مشتر
مانند استفاده از  راهبرد 6، پذيري اقتصادي کشورها، تعارض منافعکشورها، موقعيت ژئواستراتژيک، آسيب

 پيامد 11و گر خارجي هاي مداخلهظرفيت همگرائي و همبستگي، کاهش حضور نظامي بازيگران و قدرت
ازعمق راهبردي ج.ا.ايران، افزايش ميزان همبستگي کشورهاي منطقه با ج.ا.ايران،  گيريافزايش بهره مانند

الگوي همگرايي امنيت احصاء و امنيتي، تعامالت نظامي، مناسبات اقتصادي  -مشارکت در ائتالف دفاعي
 با تاکيد بر حوزه هاي نظامي و اقتصادي تدوين گرديد. دريايي در حوزه شمال اقيانوس هند

 اقيانوس هند ،امنيت دريايي ،الگوي همگرايي كليدي:واژگان 

                                                           
 استاد يار، دکتراي مديريت راهبردي نظامي، دانشگاه عالي دفاع ملي 1

 استاديار مديريت راهبردي پدافند غيرعامل دانشگاه عالي دفاع ملي 2
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 مقدمه
 فناوري حوزه در روزافزون هايپيشرفت با و بوده متفاوت تاريخ طول در هااقيانوس اهميت ميزان

 نظام عصر در هااقيانوس (.2111)فالک،است شده تغيير دستخوش جهاني سياست الگوهاي تغيير و

 و دارد وجود هم هنوز اهميت اين هرچند؛ داشتند وپليتيكيژئ و سياسي اهميت بيشتر دوقطبي

 حاضر برخي از حال ليكن در، است حاکم هاآن بر ژئواستراتژيكي و ژئوپليتيكي هايديدگاه

 برخوردار نيز مضاعفي ژئواکونوميكي آفرينيجمله اقيانوس هند از نقشها ازاقيانوس

 (.12: 1391)محمدياري،اندشده

 ساختن نزديک و اقتصادي هايجوييصرفه سبب به آن هاي راهبرديتنگه و هند امروزه اقيانوس

 آسيا شرق جنوب، اروپا اتحاديه، شمالي آمريكاي يعني جهان اقتصاد اصلي جغرافيايي حوزه چهار

 در اقيانوس اين که دريايي تجارت فزاينده حجم جهاني و انرژي امنيت فارس، تضمينخليج و

اي در معادالت اقتصادي، سياسي و ويژه شد از جايگاه خواهد مواجه آن با ورد چنداننه ايآينده

 (.27: 1392)محمدي،ژئوپليتيک در جهان برخوردار است

 سبب آن، به يراهبرد و ياقتصاد تياهم ليدل به به بعد 19از قرن  هند انوسياقدرواقع 

 شدنواقع نيهمچن و آن يمواصالت نقش و کيژئواستراتژ تيسرشار، موقع منابع از يبرخوردار

 اياي و فرامنطقههاي منطقهي قدرتجد آن، موردتوجه هيحاش در کشورها از ياديز تعداد

 نيهم از. شودمي دهيد بزرگ يهاقدرت رقابت يبرا ديجد ياصحنه عنوانبه و است قرارگرفته

 ستيب قرن خيتار که خصوص نيا در هايزنگمانه و بزرگ يکشورها يکنون تمرکز به تيعنا با رو

 لزوم و آن تياهم دامنه بر شيپ از شياست، پيآس جنوب و شرق در شدن متمرکز حال در كمي و

: 1391)ماه پيشانيان،است شدهافزوده ييايدر قلمرو نيا در کشورها از ياريبس نقش يفايا و حضور

49.) 

حوزه اقيانوس هند اهداف و منافع بعضاً متعارض برخي از بازيگران در بازي بزرگ قدرت در 

هاي مختلف در اين حوزه را افزايش متحده آمريكا، هند و چين، احتمال بروز چالشجمله اياالتاز

هاي نظامي قدرت داده و اين مهم بر ترتيبات امنيتي اين حوزه تأثيرگذار خواهد بود. حضور ناوگان

انوس، پديده دزدي دريايي و عدم هاي نظامي در مناطق مختلف اين اقياي و احداث پايگاهفرامنطقه

هاي مهم امنيتي در اين منطقه به شمار جمله بحرانوجود همگرايي در ميان کشورهاي منطقه از

بر امنيت و منافع اقتصادي جمهوري  تنهانهآيند. تهديدات امنيتي در حوزه شمال اقيانوس هند مي
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 گذارد. ير منفي مياسالمي ايران بلكه بر منافع ساير کشورهاي اين حوزه تأث

منظور تأمين امنيت و حفظ منافع خود در اين اين موضوع کشورهاي حاشيه اقيانوس هند به تبعبه

اي و جهاني خواهند بود و به ابتكار برخي از هاي منطقهحوزه ناگزير از مشارکت در اتحاديه

وجود آمده است که از آن اين منطقه به  در يشتربکشورها اقدامات مهمي در زمينه ايجاد همگرايي 

توان به اتحاديه کشورهاي دريايي حاشيه اقيانوس هند و اجالس فرماندهان دريايي  جمله مي

 کشورهاي حاشيه اقيانوس هند اشاره کرد. 

 فارس، تنگهاقيانوس هند، مجاورت با خليج شمال قرار گرفتن در واسطهبهجمهوري اسالمي ايران 

اي در منطقه و جهان يتيكي و دريايي ويژهژئوپلخزر از موقعيت  عمان و درياي هرمز، درياي

جمله برخوردار است. برخورداري از اين موقعيت دريايي باعث خواهد شد، تهديدات درياپايه از

ترين تهديدات امروز عليه کشور محسوب گردند. با نگرش به وابستگي جمهوري اسالمي مهم

رژي از طريق درياي عمان و اقيانوس هند، تأمين امنيت ايران به صادرات و واردات کاال و ان

)متقي و دريايي در اين حوزه، تأثير بسزايي در صيانت از اهداف و منافع ج. ا. ايران خواهد داشت

 (.39: 1392اکرمي نيا،

هاي تأمين امنيت دريايي در شمال اقيانوس هند توجه کشورهاي با نگرش به اينكه يكي از راه

هايي جهت در دست گرفتن ترتيبات يانوس به ايجاد امنيت مشارکتي و تشكيل ائتالفحاشيه اين اق

ها ضمن تواند با عضويت در اين اتحاديهباشد جمهوري اسالمي ايران نيز ميامنيتي اين حوزه مي

تقويت ديپلماسي دفاعي امنيت دريايي خود را در شمال اقيانوس هند ارتقا داده و از اهداف و 

در اين حوزه صيانت نمايد. در همين راستا، اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش  منافع ملي

حوزه هاي نظامي است که الگوي همگرايي امنيت دريايي در حوزه شمال اقيانوس هند با تأکيد بر

 چگونه خواهد بود؟و اقتصادي 

 مباني نظري

 پيشينه تحقيق

 آينده و هند اقيانوس شمال امنيتي تهديداتعنوان  ( در پژوهشي با 1391مينايي و همكاران )-1

 دريايي ارتش نيروي مأموريتهاي مهمترين از ايراني ، يكي اسالمي دريايي جمهوري تجارت

 اسكورتدريايي،  تجارت امنيت برقراري مقدس، دفاع سال هشت طول در ايران اسالمي جمهوري

 بر عالوه دريايي تجارت روي پيش تهديدات شناسايي .است بوده نفتكش و تجاري کشتيهاي
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 آگاهي افزايش و اطالعات گذاشتن اشتراک به دريايي، مناطق پايش و دريا در مؤثر حضور تضمين

 نوع از روش لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ به پژوهش اين .داشت خواهد پي در را محيطي

 تجارت آينده رب هند اقيانوس شمال امنيتي تهديدات بررسي باهدف که ميباشد تحليلي -توصيفي

 اين شناسايي به دلفي روش از استفاده با راستا اين در و شده انجام ايران اسالمي جمهوري دريايي

 پرداخته تهديدات اين رتبهبندي به ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با سپس و پرداخته تهديدات

 بيشترين از منطقه در شديد اقتصادي فقر دچار کشورهاي وجودنتايج تحقيق نشان داد   .است

 مشخص ايران اسالمي جمهوري دريايي تجارت آينده و امنيت بر ثرگذاريا قدرت و اهميت درجه

 .گرديد
ژئوپليتيک حوزه درياي عمان و تأثير  تعيين عوامل( در پژوهشي با عنوان 1319) نوذرياهلل فضل-2

تأثير اين عوامل بر انتخاب و تدوين  نقش و ميزانبه  امنيتي ج. ا. ايران -آن بر تدوين راهبرد دفاعي

طبيعي، انساني، اقتصادي، سياسي )گانه در ابعاد ششامنيتي ج. ا. ايران پرداختند و -راهبرد دفاعي
عامل  24عامل ژئوپليتيكي در محيط داخلي و  31امنيتي(  -المللي و نظاميداخلي، سياسي بين

عوامل مؤثر و تبيين گرديدند. شناسايي تعيين آنها ژئوپليتيكي در محيط خارجي برحسب وزن 
امنيتي حوزه درياي عمان و شمال اقيانوس هند نقش بسزايي  -ژئوپليتيكي مرتبط با مسائل دفاعي

نتايج نحقيق با عوامل زمينه اي در تدوين الگوي همگرايي در شمال اقيانوس هند داشته باشد.
 ارائه ميگردد همراستا بوده است. شناسايي شده در اين تحقيق که قسمت هاي بعد اين مقاله

اي فراگير در گيري سازمان منطقه( در تحقيق ديگري با عنوان موانع شكل1391طاهري مقدم )-2

اي فراگير در سيستم تابع خاورميانه شده گيري سازمان منطقهعواملي که مانع از شكلبه   خاورميانه

نتوري و اشپيگل، به بررسي سه سطح اي کبا کاربست نظريه همگرايي منطقهواست پرداخته 

طلبد اما در اين پژوهش با المللي( را مياي( و کالن )نظام بينپيوسته خرد، مياني )منطقههمبه

اي کنتوري و اشپيگل و همچنين مبحث بخش استفاده از متغيرهاي الگويي نظريه همگرايي منطقه

اي گيري سازمان منطقهد بر سر راه شكلگر در نظريه مذبور، موانع مياني و کالن موجومداخله

عوامل مداخله گر تعيين شده در .ه استفراگير در سيستم تابع خاورميانه را موردبررسي قرار داد

اين تحقيق شامل اهميت ژئوپليتيكي و نظامي شمال اقيانوس هند براي جمهوري اسالمي ايران؛ 

يت ژئواستراتژيک و عمق راهبردي توان نيروي دريائي کشورهاي شمال اقيانوس هند و موقع

 کشورهاي منطقه مي باشد و با عوامل مداخله گر تحقيق حاضر همراستا مي باشد.

 



 الگوي همگرايي امنيت دريايي  شمال اقيانوس هند با تأکيد بر حوزه هاي نظامي و اقتصادي ارائه 
 

197  

:  موردي مطالعه) ملي استراتژي و دريايي سياست ( در تحقيق خود باعنوان1391ضرغامي)-3

. ا. ج دريايي راتژياست در هند قيانوسنقش ا، (ايران. ا. ج دريايي استراتژي در هند اقيانوس جايگاه

 فرهنگ دريايي، نيروي دريايي، اقتصاد که ميدهد نشان پژوهش هاييافتهرا بررسي نموده و ايران

 ازجمله جهاني، و ايمنطقه دپيلماسي و سياست همچنين و مقررات و قوانين جغرافيا، دريايي،

 در است الزم که است هند اقيانوس حوزه در ايران دريايي استراتژي تدوين در مؤثر هايمؤلفه

 فسيلي ذخاير و منابع. گيرد قرار موردتوجه همسو، و هماهنگ صورتبه دريايي استراتژي تدوين

 و برتر قدرت خأل کشور، دريايي ناوگان کلي ظرفيت استراتژيک، هايتنگه به دسترسي غذايي، و

 نامناسب آمايش چنينهم و هافرصت ترينمهم ازجمله هند اقيانوس در ايران دريايي نيروي حضور

 جذب در ضعف دريايي، هايزيرساخت و بنادر کيفيت بودن پايين ساحلي، هايکرانه در جمعيت

 و هارخداد افزايش جهاني، هايقدرت حضور اقتصادي، هايتحريم فراساحلي، و ساحلي توريسم

 حوزه در ايران تهديدات و هاضعف ترينمهم ازجمله فرهنگي شكاف و تروريستي تهديدات

 نتايج اين تحقيق با عوامل زمينه اي تحقيق حاضر همراستا بوده است..است هند اقيانوس

 همكاري سازمان و هند اقيانوس ژئوپليتيک( درتحقيق خود با عنوان 1319موحداني و همكاران)-4

 هند اقيانوس کناره کشورهاي همكاري حوهفارس،نخليج برنقش تأکيد با آن کناره کشورهاي

 جدا امر اين از آن همكاري سازمان و هند اقيانوسدست يافتند که  نتيجهسي نمودند وبه اين رابرر

 صنعتي رشد باوجود و گرفتهشكل خود کناره کشورهاي روابط گسترش و بهبود پايه بر و نيست

 انرژي و اقتصادي سياسي، کانون همچنان فارسخليج ،هندوستان و آسيا خاوري جنوب کشورهاي

اين تحقيق و موضوع اهميت ژئوپليتيكي و نظامي . دارد آن در بارزي نقش و آيدمي ارشم به آن

 شمال اقيانوس هند براي جمهوري اسالمي ايران با تحقيق حاضر همراستا بوده اشت.

(در بررسي عوامل مؤثر همگرايي ايران و عمان و تأثير آن بر امنيت 1396نطاق پور و همكاران)-7

رسد که عوامل اسالم، شيعيان، پيوستگي جغرافيايي، به اين نتيجه مي ايرانملي جمهوري اسالمي 

ترين عناصر همگرايي روابط ايران و عمان و عنوان مهمفارس بهوابستگي به صادرات نفت و خليج

  موجبات تقويت امنيت ملي جمهوري اسالمي را فراهم آورده است.

فارس و ي خليجان روابط کشورهاي عرب منطقه( در مقاله خود با عنو1393هرسيج وهمكاران)-6

در اين مقاله داليلي که ايران از سوي کشورهاي عضو شوراي همكاري  گرايي،ايران از منظر منطقه

عنوان ي عربي( بهفارس )بحـرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحدهخليج
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را به عوان اصلي ترين عامل فارس گرايي در خليجشود وميزان منطقهتهديـدي فزاينـده دانسـته مي

تهديد در اين منطقه دانسته است.نتايج اين تحقيق با توجه به رويكرد تک عاملي بر عوامل تهديد 

در منطقه با تحقيق حاضر که پيامدها و عوامل زمينه اي گسترده اي را ارائه نموده است ، همراستا 

 نميباشد.

 هند اقيانوس در دريايي امنيت جديد چالشهاي" عنوان تحت مقاله اي رد (2111) همكاران و بيتمن

 هند اقيانوس منطقه بر حاکم ژئواستراتژيكي و ژئوپليتيكي شرايط جامع مطالعه به "استراليا ديدگاه از

 ژئواستراتژيكي رقابتهاي تأثير تحت منطقه امنيت درگذشته که است رسيده نتيجه اين به و پرداخته

 امروزه و بوده ... و عراق و ايران جنگ افغانستان، به روسيه حمله شوروي، جماهير تحادا و آمريكا

 کشورهاي برخي در داخلي ناآراميهاي به مربوط هند اقيانوس دريايي امنيت تهديدات عمدهترين

 .ميباشد دريايي دزدان و تروريسم اخير، سالهاي در هوايي حمالت منطقه،

 مفهوم شناسي 

همگرايي به معني احساس تعلق و همبسـتگي اجـزاي ملـت بـا تمـام       گرايي منطقه اي:و هم همگرايي

دهنده کشور اعم از سرزمين، نظام سياسي و ملت است؛ يعني افراد به وجود آورنـده  عناصر تشكيل

دانند و حاضر به دفاع از ها براي کشور را فرصت و تهديدي براي خود ميها و تهديدملت، فرصت

ها در اين زمينه بـر پايـه دو رويكـرد عمـل     افع ملي در تمام ابعاد آن هستند. حكومتها و منارزش

  (.77:  1319کنند، عوامل معنوي و عوامل مادي )مجتهد زاده، مي

طور داوطلبانه و آگاهانه از ها يا واحدهاي سياسي مجزا از هم بههمگرايي فرايندي است که دولت

نظر کرده و يک جهت دستيابي به اهداف مشترکشان صرفقسمتي از اقتدار خود و اعمال آن 

 (. 246:  1396قدرت مافوق ملي تبعيت نمايند )قوام، 

اي و همگرايـي اهميـت چنـداني در    تا پيش از پايان جنگ جهاني دوم، موضـوع همگرايـي منطقـه   

ه در اروپـا  اي کـ هـاي همگرايانـه  الملل نداشت، اما با پايان جنگ و اقداممطالعات نظري روابط بين

اي فراهم شـد.  گرايي و همگرايي منطقههاي مربوط به منطقهآغاز شد زمينه پردازش و عرضه نظريه

کـه   شـده عرضـه اي شـدن  گرايي و منطقههاي مختلفي در ارتباط با منطقهاز آن هنگام تاکنون نظريه

در (. 144:  1391انـد )کـواليي و سـازمند،    هاي خاص خود را مطرح کردهها استداللهريک از آن

دهنـده  هاي مشابه و عوامل پيوندياي سياسي به يک فضاي جغرافيايي که از يک سلسله پديدهجغراف

محيط انساني، منطقـه   ازنظرفيزيكي و هم  ازنظردهنده آن محيط برخوردار باشد، هم يلتشكاجزاي 
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صـيت جغرافيـايي   يص است که از يـک شخ تشخقابلشود. يک منطقه در جغرافيا هنگامي گفته مي

ي آشـكارا و  خـوب بـه کـه اجـزاي آن   يطوربهيكپارچه برخوردار بوده و از ديگر مناطق متمايز باشد 

صورت ترکيبي (. در اصل منطقه به11:  1319يص شناسايي باشد )احمدي پور و ديگران، تشخقابل

هـاي  و هويـت  هـاي نهـادي  از عوامل مانند نزديكي جغرافيايي، درجه باالي ارتباطـات، چـارچوب  

 اصـوالً (. قوام نيز معتقد است که 121:  1391شود )کواليي و سازمند، فرهنگي مشترک تعريف مي

هـاي  هاي نهـادي و هويـت  منطقه با ترکيبي از نزديكي جغرافيايي، درجه باالي تعامالت، چارچوب

تجـاري،  تجربـي بايـد بـه ميـزان جريانـات       ازنظـر شود. در اين مـورد  فرهنگي مشترک تعريف مي

مناطق پويايي خاص دارند، بنابراين  درهرصورتها و تجارب مشترک تأکيد کرد. مختصات، ارزش

اي را براسـاس رشـد تعـامالت اقتصـادي، سياسـي و      هـاي منطقـه  ضروري به نظر است همكـاري 

اجتماعي و نيز هويتي موردتوجه قرار داد. بدين ترتيـب درجـه انسـجام، يكپـارچگي و همگرايـي      

(. گاهي در فرهنـگ  74:  1314وجو کرد )قوام، را بايد در کم و کيف عوامل مزبور جست ايمنطقه

برابـر و  « ايهمگرايي منطقـه »و « ايبندي منطقهگروه»افتد که دو اصطالح سياسي فارسي اتفاق مي

مفهوم ويژه بازگوکنندهکه بايد توجه داشت هريک از اين دو اصطالح، يدرحالشود، يكي فرض مي

اي به معني گـرد هـم آمـدن شـماري از کشـورها در منـاطق       بندي منطقهکه گروهاست. درحالياي 

اي بـه معنـي   اي اسـت. همگرايـي منطقـه   گوناگون جهان براي ايجاد يک نظـام ژئوپليتيـک منطقـه   

يـک   آوردناقتصادي و استراتژيک کشورها در يک منطقه ويژه بـراي پديـد    –يزي سياسي آمدرهم

اي، آ. سـه. آن، نفتـا و بـراي    بنـدي منطقـه  يكپارچه است. بهترين مثـال بـراي گـروه   اي نظام منطقه

گرايي فرايندي است که از طريق ايجاد منطقه اي، اتحاديه اروپا است. درواقع منطقههمگرايي منطقه

منظور آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه ها و بهي بين دولتگمرکتجارت آزاد يا اتحاديه 

ي تجـاري اسـت کـه در    آزادسـاز گرايي يكي از اشكال کليـدي  شود. درواقع توسعه منطقهمي آغاز

مراحل پيشرفته از همكاري تجاري به همكاري اقتصادي و پولي و سپس بـه همگرايـي سياسـي و    

يز آمصلحي هاحلراهعنوان يک مكانيزم بازدارنده، منجر به ارائه گرايي بهشود. منطقهامنيتي منتج مي

 (.  123:  1311سازد) موسوي، هاي احتمالي بين اعضاء فراهم ميهاي موجود با بحرانراي بحرانب

هـا بـا هـدف    اي ميـان دولـت  نـوعي از همگرايـي منطقـه   « گرايـي نـوين  منطقه» بنابراين منظور از 

هـاي  باشد، مجموعـه المللي ميباشد. مراد از منطقه در اينجا مناطق بينها ميسازي سياستهماهنگ

ها بوده و لزوماً بر مبنـاي مشـترکات جغرافيـايي ميـان اعضـاء      که فراسوي مرزها و حاکميت دولت
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ي از همگرايـي  چندبعـد گرايـي نـوين را فراينـد    (. هتنـي منطقـه  3:  1317اند) ساعي، شكل نگرفته

ـ « جهـان منـاطق  »داند. جهان آينـده  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مياي در عرصهمنطقه » هو ن

طـور طبيعـي از   اي نداشته باشد بـه خواهد بود و هر واحدي که تعلق منطقه« جهان واحدهاي ملي 

:  1312ضريب امنيتي کمتري براي حفظ خود و تأمين منافعش برخـوردار خواهـد بـود )افتخـاري،     

الملل پس از جنگ جهاني دوم، رشـد و توسـعه همكـاري و    هاي روابط بين(.  يكي از ويژگي311

گرايي به چند دليـل  اي شدن بوده است. از اين ديدگاه منطقهاي در چارچوب منطقهايي منطقههمگر

هـا، هنجارهـا و همـاهنگي    گرايي مقدم است. اول، اشـتراک منـافع، ارزش  و از چند جهت بر جهان

اي بيشتر از سطح جهاني است. دوم، دسـتيابي بـه همـاهنگي، همكـاري و     کشورها در سطح منطقه

. سوم، همكاري و همگرايـي  المللي و جهاني استتر از سطح بيناي آساندر سطح منطقههمگرايي 

کند. چهارم، کاهش جنـگ و  شدن تأمين ميگرايي و جهانياي، منافع کشورها را بهتر از جهانمنطقه

گيرد و زمينه صـلح و امنيـت   تر صورت مياي آساندر سطح منطقه و ثباتکشمكش و تأمين صلح 

المللـي  تر از سطح بينکند. پنجم، حفظ موازنه در درون مناطق جغرافيايي عمليا فراهم ميجهاني ر

 (. 111:  1311)دهقاني،  است

صورت ترکيبي از عوامل مانند نزديكي جغرافيايي، درجـه بـاالي ارتباطـات،    دراصل منطقه به: منطقه

:  1391يي وسـازمند، شـود)کوال هـاي فرهنگـي مشـترک تعريـف مـي     هاي نهادي و هويتچارچوب

121.) 

اقيانوس هند پيوند دهنده اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس است و ترانزيت  منطقه شمال اقيانوس هند:

کاالي کشور چين از اين طريق يعني اقيانوس هند ،حنوب قاره آفريقا و کانال سوئز  به طرف 

اقيانوس هند که محدودهً شمال (.19، 1391صورت ميگيرد)صفوي، عبدالرحيم، اروپا و آمريكا

درجه تا سواحل کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و درياي عمان را شامل مي شود،  11بااليي مدار 

در بر گيرنده کشورهاي ايران، عمان، پاکستان، امارات متحده عربي، هند، يمن، جيبوتي و سومالي 

باالي ژئواستراتژيک و جايگاه باشد. با توجه به منافع گسترده جمهوري اسالمي ايران و اهميت مي

ويژه اين منطقه در مبادالت تجاري، تدوين الگوي همگرايي امنيت دريايي در حوزهً شمال اقيانوس 

 هاي نظامي و اقتصادي از اهميت بااليي برخوردار است.هند با تأکيد بر حوزه

هنـد و ژاپـن    در عصر جهاني شدن تجارت رشد اقتصادي کشورهاي مانند چين،در همين رابطه و 

در تجارت جهاني از يكسو و نقش ويژه خليج فارس و ايران به عنوان منطقه تـامين کننـده انـرژي    
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را بـه   و به طور خاص شمال ايـن اقيـانوس مهـم    )نفت و گاز( از سوي ديگر اهميت اقيانوس هند

 عنوان منطقه استراتژيک جهت اتصال اين دو منطقـه صـدچندان نمـوده اسـت. نقـش ايـن منطقـه       

ژئوپليتيک در تامين انرژي، وجود تنگه هاي پرتردد، بازار مصرفي انبوه و وجود قدرتهايي بـا رشـد   

اقتصادي باال منجر به اهميت جايگاه جهاني و تغيير موازنـه قـدرت دريـايي در آن گرديـده اسـت.      

هنـد،   بسياري از کشورها منطقه و قدرت هاي فرا منطقه اي مانند کشورهاي اتحاديه اروپا ، چـين، 

طور مداوم حضور نيروي دريايي و توانايي هاي نظـامي خـود در اقيـانوس     متحده، ژاپن به اياالت

هند و نقاط استراتژيک را در ظاهر براي جلوگيري از دزدي دريايي و تروريسم افـزايش داده انـد،   

معادلـه  اما بدون شک ، هدف آنها از افزايش فعاليت دريايي ، برنامه ريزي جهت در دست گـرفتن  

شدن تجارت و توسعه اقتصادي هست. کشورهاي کـوچكتر ماننـد    قدرت در دوران پس از جهاني

پاکستان، مالزي، سنگاپور و کره جنوبي نيز در حـال گسـترش فعاليـت هـاي خـود در منطقـه مـي        

باشند.در اين راستا ناوگان دريايي ايران نيز در مسيرهاي اقتصادي جهان در شـمال اقيـانوس هنـد،    

)خزايي و  ي کشور داشته استدر تقويت امنيت تجارت درياير دارد ،اين حضور تاثير زيادي حضو

 (.16: 1311همكاران،

ترين معيار تشخيص مجموعه امنيتي استاندارد تشكيل قطبش اصليدارد: اي استانمجموعه امنيتي منطقه

ش در ايـن نـوع   قطـب  (.2114اي است)ديكشـيت، هاي سطح منطقهتوسط قدرت در مجموعه امنيتي

قطبي، دوقطبي يا چندقطبي باشد. ازلحاظ الگوهاي دوسـتي و دشـمني، ايـن    صورت تکتواند بهمي

هاي امنيتي يا اجتماع امنيتي هماهنگ هاي منازعه، رژيمبنديتواند با صورتنوع مجموعة امنيتي مي

شود. ها تعريف ميائتالفها وواسطه الگوهايي از رقابتگردد، ضمن آنكه در آن تعامل بازيگران به

هـاي  اي اسـتاندارد، روابـط ميـان قـدرت    ترين عنصر سياست امنيتي در مجموعه امنيتي منطقهاصلي

هاي کوچک و نيز نحوه نفوذ اي واقع در درون منطقه است. اين روابط شرايط عملكرد قدرتمنطقه

ــأثير قــرار مــيهــاي جهــاني در مجموعــه امنيتــي منطقــه قــدرت هرســيج و دهــد )اي را تحــت ت

 (.43: 1393همكاران،

هاي يـک ملـت در استحصـال منـافع     قدرت دريايي عبارت است از مجموعه توانايي: قدرت دريايي

هـاي سياسـي، اقتصـادي و    کارگيري مناطق دريايي براي فعاليتها با بهخويش از درياها و اقيانوس

نيـروي   (.22:  1317ف ملـي )عزتـي،   منظور نيل به مقاصد و اهـدا در زمان صلح يا جنگ بهنظامي 

ايـران از قـديمي تـرين     .دريايي همواره يكي از پايه هاي اصلي قدرت دريايي کشورها بوده اسـت 
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کشورهايي است که داراي نيروي دريايي بوده و براي رسيدن به اهداف خـود از آن اسـتفاده کـرده    

 کـه  ميباشـد  جهـاني  و جمعـي  مسـئله اي  دريـايي  (. از سويي ديگر امنيت24: 1399)اميري ،است

 توجـه  حاصـل  دريـايي  امنيـت  .درياسـت  منافع از ملتها و بهره مندي ثروت کسب زنجيره متضمن

 بـراي  همـافزا  ائتالفهـاي  تشكيل دريا، از محيطي آگاهي پيرامونشان، به درياهاي ساحلي کشورهاي

 توسـط  نـامطلوب  تـي امني ترتيبـات  تحميـل  از ممانعـت  و جمعي فراگير و بسيط به امنيت دستيابي

 (31: 1399 خانزادي،کاوياني ،)ديگران است

 افسـران  جمـع  در خـود  سـخنرانيهاي  از انقالب )مدظله العالي(دريكي معظم در همين رابطه رهبر

امنيـت  "کـه:   داشتند ابراز خصوص اين در ايران اسالمي جمهوري ارتش دريا دريايي نيروي امنيت

 وسـيله  يـک  دريـا  چـون  اسـت  مهمتر جهاتي از دارند ياييدر سواحل که کشورهايي براي دريايي 

نتوانـد   دارد دريـايي  سـاحل  و درياسـت  همسايه که کشوري اگر .است بين المللي ارتباطي عمومي

 است بسازد و  نتوانسته را خود داخلي امنيت ارکان درواقع ببخشد، امنيت خود مجاورت در را دريا

 ."است مهم خيلي دريا امنيت لذا

 مفهومي تحقيق: چارچوب

 مطالعـات بـه عمـل    و نظري مباني به توجه با و متعدد خبرگي جلسات در بررسي و بحث از پس

 در تهيه و تحقيق پرسشنامه آن برمبناي و طراحي 1شماره  شكل به تحقيق مفهومي چارچوب آمده

 مورد نظر توزيع گرديد. جامعه

مـل مداخلـه گر،عوامـل زمينـه اي     اين چـارچوب در ابعـاد شـرايط علي،مقولـه هـاي محوري،عوا     

،راهبردها و پيامدها طراحي شده است و قالب مولفه هاي آن ،مستاخرجه از مباني نظري و پيشـينه  

 تحقيق مي باشند.  

در بخش ميداني تحقيق پس از انجام مصاحبه هاي تخصصي مولفـه هـاي تحقيـق اسـتخراج و در     

ق تدوين خواهـد شـد و پـس از تجزيـه و تحليـل      ادامه به منظور تائيد نظري آنها ، پرسشنامه تحقي

 اطالهات بدست آمده مدل تحقيق ارائه ميگردد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي تحقيق: 1شكل

 مدل مفهومي تحقيق: 1شكل

 

 مدل مفهومي تحقيق: 1شكل
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مدل مفهومي تحقيق
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 :شناسيروش
ايـن  زمـاني   قلمـرو .باشـد ميبا رويكرد آميخته  داده بنياد نوع تحقيق کاربردي است و روش تحقيق

و ازنظر کاربردي تا پايدار بودن نتايج  1411 - 1396هاي بين سال داده هاآوري تحقيق ازنظر جمع

منطقـه  مكاني نيز  نظر ازو امنيتي است -علوم دفاعيحوزه باشد. قلمرو موضوعي اين تحقيق آن مي

 .شودميرا شامل شمال اقيانوس هند 

نفر  12 رگان حوزه امنيت دريايي در منطقه اقيانوس هند و شاملخب شامل جامعه آماري اين تحقيق

ي خـدمت در  هاي داراي سابقهحوزه تحقيق با ويژگيمسئولين کشوري و لشكري متخصص در از 

مشاغل راهبردي ، داراي آثار علمي و پژوهشي درحوزه مورد مطالعه؛تسـلط بـه مسـائل راهبـردي،     

نمونـه  وش ور دريايي بـا مـدرک تحصـيلي  دکتـرا بـوده و     امنيتي و همگرايي امنيت  -علوم دفاعي

   مي باشد.تمام شمار گيري 

. محقـق بعـد از شناسـايي    باشـد مـي ازآنجا که موضوع فوق يک موضوع راهبردي درسطح کشـور  

 . آورد به عملمصاحبه عميق  موردنظر خبرهاز کليه جامعه  الذکرفوقمسئولين 

فرد( بوده و سطح تحليـل آن  خرد )اين پژوهش در سطح  واحد تحليل ،هقالم نيهدف ابا توجه به 

اهـداف   بـر اسـاس  شامل مسئولين کشوري و لشـكري( بـوده اسـت. همچنـين     )نيز در سطح خرد 

از ديد پاسخگويان مطلع سـنجيده شـده   شمال اقيانوس هند همگرايي امنيت دريايي تحقيق، شرايط 

از سـوي   آمـده دسـت بهي هايافته، هامصاحبه ي کيفيهايافتهو روايي تحليل  تائيدو درنهايت براي 

 .شده است تائيدارزيابي و  هاآنتعدادي از 

با توجه به اسـتراتژي پـژوهش    .باشدمي و مصاحبه نويسيفيشابزارهاي اصلي گردآوري اطالعات 

طـوري کـه بـراي    بـه   تحليـل شـد   شـده يآورجمـع اطالعات  متفاوت يهاوهيشدرسه مرحله وبه 

( و يبـردار شيفـ ) ياسـناد روش کيفي مطالعـه   يريکارگبهاز  آمدهدستبهاطالعات  ليوتحلهيتجز

بنابراين براي تبيين شـرايط  ؛ مصاحبه کيفي عميق با کارشناسان و متخصصين صورت پذيرفته است

مـورد   ليـ وتحلهيـ تجزر و د استخراجهاي مهم و گويه هاز روش داده بنياد استفاده گرديد همگرايي

 :باشنديماهم اين نكات به شرح ذيل  ؛ کهتگرف رارق برداريبهره
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 وتحليل تجزيه

براي تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از داده هاي کمي و کيفي استفاده گرديـده اسـت ، لـذا    

با توجـه بـه ايـن مسـئله کـه پژوهشـگر در نظـر داشـت،         روش تحليل با رويكرد آميخته مي باشد.

بنـدي يـک   هاي افراد خبره را با هدف مشـخص کـردن و صـورت   تجارب، دانش، آگاهي و ديدگاه

مند که به اشتراوس و کوربين ها به روش، نظامخواسته از داده نظريه بررسي کند، از روش نظريه بر

( نسبت داده شده، استفاده شد. جامعه موردمطالعـه پـژوهش شـامل خبرگـان حـوزه امنيـت       1991)

فمند و گلوله برفـي بـود و پـس از اشـباع نظـري تعـداد       صورت هدگيري بهدريايي و روش نمونه

ها نيز از روش مصـاحبه نيمـه سـاختاريافته    آوري دادهرسيد. براي جمع نفر 12کنندگان به مشارکت

شوندگان، برخورداري از اطالعـاتي در حـوزه همگرايـي    استفاده شده است. معيار انتخاب مصاحبه

قدرت دريايي است و با توجه به اينكه اطالعات کاملي از فهرست اين افراد موجود نبـود،   امنيت و

شناسـند،  شده مـي شوندگان درخواست شد، چنانچه فرد ديگري را بر اساس معيار مطرحاز مصاحبه

 معرفي کنند تا در مصاحبه شرکت داده شوند. 

هـاي عميـق و اکتشـافي بـود.     ضر، مصـاحبه با توجه به استفاده از روش داده بنياد ابزار پژوهش حا

ها از نوع باز پاسخ بود و بر اساس ابعاد نظريه داده بنياد، موجبـات علـي، شـرايط    سؤاالت مصاحبه

ــي  ــي، ويژگ ــه محيط ــاي زمين ــان    ه ــا از زب ــرار داد ت ــي ق ــدها را موردبررس ــا و پيام اي، راهبرده

ده و پس از انجام هر مصاحبه، بـا  شها ضبطشوندگان، موضوع روشن شود. تمامي مصاحبهمصاحبه

ها، تحليل و کدگذاري آنها نيـز  زمان با انجام مصاحبههاي کيفي، همتوجه به ادبيات نظري پژوهش

انجام پذيرفت. روايي مصاحبه براي ساختار و محتواي سؤاالت توسـط خبرگـي مـورد تائيـد قـرار      

گوي کدگـذاري پـارادايمي را بـراي    هاي کيفي، غالب مطالعات، الوتحليل دادهگرفت. جهت تجزيه

کننـد کـه در قالـب يـک فرآينـد کدگـذاري       هاي حاصل از نظريه داده بنياد معرفـي مـي  تحليل داده

شـود در پايـان بـا    سيستماتيک شامل سه مرحله باز، محوري و انتخابي منجر به ايجاد اين الگو مـي 

رايـي امنيـت دريـايي در حـوزه     انجام کدگذاري گزينشي، نظريه پژوهش درباره ارائـه الگـوي همگ  

در ايـن بخـش از نـرم     روايت شده اسـت. نظامي و اقتصادي شمال اقيانوس هند با تأکيد بر قدرت 

سـه مرحلـه    هاي کيفي در قالبوتحليل دادهمراحل تجزيه استفاده شده است. MAXQDAافزار 

 رده شده است:کدگذاري ارائه شده که در جداول زير به صورت خالصه مضامين احساء شده آو
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 مضامين شناسه مضامين رديف

1 B1 
وجود بستر الزم براي استقالل منطقه اي جهت ايجاد تشكيالت امنيتي به منظور 

 برقراري امنيت درحوزه دريائي

2 B2 پذيري اقتصادي کشورها با توجه به اتكاي اقتصادي به منابع خارجيآسيب 

3 B3 

انتشار و مبادله اطالعات با ماهيت -منطقه  عوامل نظامي)تدبير کنترل تسليحات در

مديريت بحران و  -کاهش تدريجي بودجه هاي نظامي براساس توافق متقابل -نظامي

تدارک اطالعات در مورد ميزان اقدامات نظامي  -حل و فصل منازعات و مباحثات

 مشخص(

4 B4 
ه بجاي هژمون جايگزيني سازوکاري بين المللي ومنطقه اي در معادالت قدرت در منطق

 آمزيكا وناتو

7 B5 

امنيتي، تعامالت نظامي،  -منطقه)مشارکت در ائتالف دفاعي همگرايي امنيت دريايي در

محيطي، گسترش تعامالت سياسي و تعامالت مناسبات اقتصادي، تعامالت زيست

 فرهنگي(

6 B6 تفكر فعال بين کشورهاي منطقه شمال اقيانوس هند زمينه شناختي و 

1 B7 اجتماعي و سياسي مناسب در کشورهاي منطقه -فرهنگي وجود بستر 

1 B8 

 تقويت -عوامل زيست محيطي)رصد ،پايش و تشخيص آلودگي محيط زيست دريا 

محيط  از محافظت و دريانوردي ايمني خصوص در اي منطقه و مالي هاي ظرفيت

پاسخ  -اامكان استفاده ازشرايط محيطي وعوارض سواحل درکنترل شناوره -زيست

وجود توانايي تيم هاي متخصص  -گويي سريع به حوادث وشرايط اضطراري دردريا

  بهره برداري مناسب از کنوانسيون -کنترل صدمات ساحلي دربرابرمقابله با حوادث

ايجاد نظام مديريت بحران در زير ساخت هاي ساحلي از طريق برنامه   -هاي اثر گذار

 دستورالعمل ها( ريزي، سياست گذاري وپياده سازي

9 B9 
-اي و فرامنطقهامنيتي بين  ايران و برخي بازيگران منطقه–وجود تعارض منافع سياسي 

 اي

11 B10 
گسترش مبادالت تجاري بين کشورهاي  -عوامل اقتصادي)تجارت آزاد و بدون مانع

 بهره برداري از منابع مشترک(-ايجاد منطقه آزاد بين کشورهاي منطقه -منطقه
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11 B11 

دستيابي به سازوکار هاي  -عوامل سياسي)اقدامات اعتمادساز ودستيابي به منطقه با ثبات

مراودات سياسي  -ايجاد سازوکارهاي همكاري دو وچند جانبه –تضمين حل اختالف 

حذف عوامل ژئوپليتيكي ومناقشه برانگيز در منطقه وتبديل آنها به عوامل -مستمر

 ژئواکونومي(

12 B12 پليتيكي و نظامي شمال اقيانوس هند براي جمهوري اسالمي ايراناهميت ژئو 

13 B13 توان نيروي دريائي کشورهاي شمال اقيانوس هند 

14 B14 موقعيت ژئواستراتژيک و عمق راهبردي کشورهاي منطقه 

17 B15 

گيري ازموقعيت منحصربه فرد ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي، ژئواکونوميكي و موقعيت بهره

ز دريايي براي ايجاد همگرايي و استفاده ازموقعيت راهبردي اقيانوس و سواحل ممتا

 اي.وسيع دريايي براي تنسيق حضور بازيگران فرامنطقه

16 B16 

گيري همكاري اقتصادي و امنيتي  استفاده از ظرفيت همگرائي و همبستگي براي شكل

ي فعال سياسي به منظور دريايي کشور هاي شمال اقيانوس هند و استفاده از ديپلماس

 جلوگيري از ايجاد تنش سياسي، نظامي.

11 B17 

هاي توسعه روابط بلند مدت با کشورهاي ها و چالششناسايي هر چه بيشتر ظرفيت

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ... شمال اقيانوس هند در بخش

-ور به منظور ايجاد انسجام و همهاي مذکتوسط فعاالن، بازيگران و اثرگذاران حوزه

 هاي بخشي با استراتژي مليراستاسازي استراتژي

11 B18 
موافقت نامه هاي  دو و چند جانبه به منظور بهره برداري از منابع مشترک انرژي ونيز 

 اين کشورها جهت مقابله با جنگعدم رقابت مخرب در بازار هاي هدف 

19 B19 
منظور حفظ، کنترل و برقراري و ارتقاء امنيت در مرکب بهزمينه ايجاد نيروي مشترک و 

 شمال اقيانوس هند

21 B20 

اجتماعي)ايجاد گفتمان منطقه اي جايگزين مبتني بر ارزش هاي منطقه  -عوامل فرهنگي

افزايش قدرت نرم براي ارتقاء امنيت اجتماعي کليه  -اي نظير مردم ساالري ديني

ي فعاليت هاي رسانه هاي گروهي و وسائل ارتباط هماهنگ ساز -بازيگران منطقه اي

 ايجاد نهادهاي فرهنگي مشترک( -جمعي بين کشورهاي منطقه

21 B21 

شبكه بندي و استفاده ازفناوري شبكه محور بين کشورهاي منطقه وبهره گيري ازشرايط 

تردد شناورهاي نظامي وتجاري با هدف  يابي مكان و شناسايي محيطي سواحل به منظور

 دريانوردي محيط زيست وايمني از صد ،پايش و محافظتر

22 B22 ارتقاء مستمر قدرت ملي ج. ا. ايران 
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23 B23 
گر خارجي در ترتيبات امنيتي منطقه هاي مداخلهبازيگران و قدرتنظامي کاهش حضور 

 هاي مشترکاز طريق ارتقاء سطح همكاري

24 B24 انياي و جهآفريني در هندسه قدرت منطقهنقش 

27 B25 عمق راهبردي ج. ا. ايران گيري ازافزايش بهره 

26 B26  روابط ديپلماسي فعال با کشورهاي منطقه شمال اقيانوس هند 

21 B27 

نظام مشارکتي مبتني بر موازين و هنجارهاي -امنيتي)تهديدات مشترک -عوامل دفاعي

سطح منطقه و جامعة بين بين المللي و منطبق با منافع ملي و راهبردي ج.ا.ايران در 

 - 791ايجاد سازوکار مشترک امنيت دريايي بر اساس قطعنامه -دفاع جمعي -المللي

اشراف اطالعاتي در حوزه هاي مختلف مورد نياز در کنترل ترددشناورهاي نظامي 

 مكان و شناسايي به منظور استفاده ازفناوري شبكه محور و سيستم يكپارچه -وتجاري

 ها (تردد شناور يابي

21 B28 افزايش ميزان همبستگي کشورهاي منطقه با ج.ا.ايران 

29 B29 تفاوت هاي مبنايي در راهبردهاي بين کشورهاي منطقه اي 

31 
B30  تغيير ماهيت روابط کشورهاي منطقه  از روابط ژئوپليتيكي به روابط ژئواکونومي وايجاد

 روابط ثبات ومتوازن در منطقه

31 
B31 اي نظامي وانبارسازي تسليحات درمنطقه ودستيابي به الگوي بازدارندگي کاهش هزينه ه

 دفاعي

32 B32 ايجاد سازوکار هاي امنيت منطقه براي دستيابي به امنيت پايدار منطقه 

33 B33 اهميت وماهيت تضمين کننده محوري امنيت منطقه اي در ديدگاه بازيگران 

 

با توجه به مضامين احساء  ه هاي تحقيق در بخش کيفي وبه منظور تائيد نظري يافت در مرحله کمي

شده ،پرسشنامه اعتبارسنجي الگوي همگرايي امنيت دريايي در حوزه شمال اقيانوس هند با تأکيد 

با توجه به نوع  طراحي گرديد و در ميان نمونه آماري توزيع شد. بر حوزه هاي نظامي و اقتصادي

تجزيه و تحليل  شنامه طراحي شده در اين بخش ،توزيع اطالعات و همچنين ساختار پرس

 21نسخه  SPSSتک نمونه اي و نرم افزار  Tاز آزمون  به منظور تائيد نظري يافته هااطالعات 

 انجام شده، در جدول زير آورده شده است:
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Sentenc 

 جمله

 

Test Value = 3 

t 

 آماره

درجه 

 آزادي

سطح معني 

 داري
 ميانگين اختالف

 اطمينان فاصله

Lower Upper 

تجربيات احصـايي کفايـت ادعـاي    

 تحقيق را دارند؟
14.577 17 .000 1.66667 1.4254 1.9079 

برخـــورداري نيـــروي انســـاني از 

روحيه واليت مـداري ،ايثار،جهـاد   

 وتوکل

13.626 17 .000 1.61111 1.3617 1.8606 

تجربيــات  احصــايي بــا تجربيــات 

 ميداني تصديق دارد؟
15.854 17 .000 1.72222 1.4930 1.9514 

آيا تحقيق شواهد کافي بـراي ادعـا   

فراهم کرده تا به خواننده يـا کـاربر   

 اجازه دهد که ارزيابي را بپذيرند؟

9.953 17 .000 1.44444 1.1383 1.7506 

تجربيات  احصـايي مـورد کـاربرد    

 براي ن.م کشور را دارد؟
8.098 17 .000 1.50000 1.1092 1.8908 

نتايج مي تواند به مطالعـات بيشـتر   

 در اين حوزه کمک کند؟
11.985 17 .000 1.44444 1.1902 1.6987 

ــد مفهــومي بــين تجربيــات     پيون

احصايي و همگرايي امنيت دريايي 

در حوزه شمال اقيانوس هند وجود 

 دارد؟

8.695 17 .000 1.44444 1.0940 1.7949 

عمده شرايط مؤثر بر پديده 

شده عه در نظر گرفتهموردمطال

 است؟

13.626 17 .000 1.61111 1.3617 1.8606 

تجربيات احصايي طوري توليدشده 

که تغييرات محيطي همگرايي 

امنيت دريايي در حوزه شمال 

اقيانوس هند در شرايط متفاوت را 

 در برگيرد.؟

13.626 17 .000 1.61111 1.3617 1.8606 
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يافته ها قابليت انطباق با محيط 

اقعي همگرايي امنيت دريايي در و

 حوزه شمال اقيانوس هند را دارد؟

8.444 17 .000 1.38889 1.0419 1.7359 

شده جديد بوده و مطالب ارائه

 بينش جديدي ارائه مي دهند؟
7.210 17 .000 1.27778 .9039 1.6517 

شده مي تواند آيا نتيجه ارائه

 تفكرات کنوني را به چالش بكشد؟
7.578 17 .000 1.38889 1.0022 1.7756 

 1.9079 1.4254 1.66667 000. 17 14.577 شده مناسب است؟آيا تحليل ارائه 
 

آزمون تي تک نمونه اي جهت تعيين اين که آيا ميانگين مشاهده شـده در نمونـه کـه بـه صـورت      
ير، بـه کـار   تصادفي از جامعه انتخاب شده است، مقداري برابر با ميانگين مفروض جامعه دارد يا خ

 One-Sample تـوان در جـدول  نتايج آزمون  براي قضاوت در مورد فرضيه صفررا مي .مي رود

Test به معيار تصميم (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) مقـدار  .آمده است، مشاهده کنيد
p-value د کمتر بوده و دليل کافي بـراي رد کـردن فرضـيه صـفروجود دار     17/1در تمام موارد از

.بنابراين کليه عوامل ازلحاظ آماري داراي سطح معنـاداري بـوده و عوامـل تاثيرگـذاربرهمگرايي را     
دگاه  جامعه خبرگي نقش و توان گفت که از دياطمينان مي %97ديگر با عبارتکنند. بهبيني ميپيش

 باشد.ثيرمؤلفه هاي همگرايي در سطح بسيار بااليي ميميزان تأ
 

 نهاد:گيري و پيشنتيجه
 :گيرينتيجه -الف 

 

 قلـب  را آن کـه  ياهانـداز  تـا  اسـت  جهـان  اقتصادي در و استراتژيک، مهم هند، اقيانوسي اقيانوس

 خاوري جنوب و جنوب غرب آسيا، خاور، جنوب ارتباطي ميان و پلاند ناميده هاي جهاناقيانوس

 خـود  در را جهـان  دريـايي  مدوشـد از آ سنگيني و حجم است يكاآمر و آسيا، استراليا، آفريقا، اروپا

اي داراي عاليـق  اي و فرامنطقـه يت راهبردي اقيانوس هند، بازيگران منطقـه به موقعدارد. با نگرش 
هاي امنيتي در اين ژئوپليتيكي متفاوتي در اين منطقه هستند که بعضاً ممكن است زمينه بروز بحران

ايي امنيت دريايي  شمال اقيانوس هند با تأکيـد  تحقيق ابعاد الگوي همگرنتايج منطقه را پديد آورد. 
ها )استراوس و کوربين( بر بر حوزه هاي نظامي و اقتصادي بر اساس روش نظريه برخواسته از داده

مبناي عوامل زمينه اي ،شرايط علي ،عوامل مداخله گر، راهبردهاي و پيامدهاي ميباشـد ،نشـان داده   
رح زير . بر اساس تجزيه و تحيليل داده ها مشخص شده است.در اين بخش ابعاد مدل مذکور به ش

 است:
 زمينه اي که شامل موارد زير مي باشد:عوامل 
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وجود بستر الزم براي استقالل منطقه اي جهت ايجاد تشكيالت امنيتي بـه منظـور برقـراري امنيـت     
 درحوزه دريائي 

 زمينه شناختي وتفكر فعال بين کشورهاي منطقه شمال اقيانوس هند

مينه ايجاد نيروي مشترک و مرکب به منظور حفظ، کنترل و برقـراري و ارتقـاء امنيـت در شـمال     ز
 اقيانوس هند

 اجتماعي و سياسي مناسب در کشورهاي منطقه -وجود بسترفرهنگي

 که شامل موارد زير مي باشد: شرايط علي
ايجـاد   -ي منطقهگسترش مبادالت تجاري بين کشورها -عوامل اقتصادي)تجارت آزاد و بدون مانع

 بهره برداري از منابع مشترک(-منطقه آزاد بين کشورهاي منطقه

دستيابي به سـازوکار هـاي تضـمين     -عوامل سياسي)اقدامات اعتمادساز ودستيابي به منطقه با ثبات
حـذف  -مـراودات سياسـي مسـتمر    -ايجاد سازوکارهاي همكاري دو وچند جانبـه  –حل اختالف 

 ه برانگيز در منطقه وتبديل آنها به عوامل ژئواکونومي(عوامل ژئوپليتيكي ومناقش
اجتماعي)ايجاد گفتمان منطقه اي جايگزين مبتني بر ارزش هـاي منطقـه اي نظيـر     -عوامل فرهنگي

 -افزايش قدرت نرم براي ارتقـاء امنيـت اجتمـاعي کليـه بـازيگران منطقـه اي       -مردم ساالري ديني
 -هي و وسائل ارتباط جمعـي بـين کشـورهاي منطقـه    هماهنگ سازي فعاليت هاي رسانه هاي گرو

 ايجاد نهادهاي فرهنگي مشترک(
نظام مشارکتي مبتني بر موازين و هنجارهاي بين المللي و -امنيتي)تهديدات مشترک -عوامل دفاعي

ايجـاد   -دفاع جمعي -منطبق با منافع ملي و راهبردي ج.ا.ايران در سطح منطقه و جامعة بين المللي
اشراف اطالعاتي در حوزه هـاي مختلـف    - 791ترک امنيت دريايي بر اساس قطعنامه سازوکار مش

اسـتفاده ازفنـاوري شـبكه محـور و سيسـتم       -مورد نياز در کنترل ترددشناورهاي نظـامي وتجـاري  
 تردد شناورها ( يابي مكان و شناسايي به منظور يكپارچه

 هـاي  ظرفيت تقويت -دريا  عوامل زيست محيطي)رصد ،پايش و تشخيص آلودگي محيط زيست

امكـان اسـتفاده    -محـيط زيسـت   از محافظـت  و دريـانوردي  ايمنـي  خصوص در اي منطقه و مالي
پاسـخ گـويي سـريع بـه حـوادث وشـرايط        -ازشرايط محيطي وعوارض سواحل درکنترل شناورها

وجود توانايي تيم هـاي متخصـص کنتـرل صـدمات سـاحلي دربرابرمقابلـه بـا         -اضطراري دردريا
ايجاد نظـام مـديريت بحـران در زيـر       -هاي اثر گذار  بهره برداري مناسب از کنوانسيون -ادثحو

 ها(ريزي، سياست گذاري وپياده سازي دستورالعملساخت هاي ساحلي از طريق برنامه
کـاهش   -انتشار و مبادله اطالعات با ماهيت نظامي-عوامل نظامي)تدبير کنترل تسليحات در منطقه 

مـديريت بحـران و حـل و فصـل منازعـات و       -ه هاي نظامي براساس توافق متقابلتدريجي بودج



  

 
 

 1041 تابستان ،88 شماره بيستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه

 

211  

 .تدارک اطالعات در مورد ميزان اقدامات نظامي مشخص( -مباحثات
 عوامل مداخله گر که شامل :

 اهميت ژئوپليتيكي و نظامي شمال اقيانوس هند براي جمهوري اسالمي ايران -
 انوس هندتوان نيروي دريائي کشورهاي شمال اقي -

 موقعيت ژئواستراتژيک و عمق راهبردي کشورهاي منطقه -

 پذيري اقتصادي کشورها با توجه به اتكاي اقتصادي به منابع خارجيآسيب -

 اياي و فرامنطقهامنيتي بين  ايران و برخي بازيگران منطقه –جود تعارض منافع سياسي  -
 طقه اي تفاوت هاي مبنايي در راهبردهاي بين کشورهاي من -
 اهميت وماهيت  تضمين کننده محوري امنيت منطقه اي در ديدگاه بازيگران   -
 راهبردها -
گيري ازموقعيت منحصربه فرد ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي، ژئواکونوميكي و موقعيـت ممتـاز   بهره -

بـراي  دريايي براي ايجاد همگرايي و استفاده ازموقعيت راهبردي اقيانوس و سواحل وسيع دريـايي  
 اي.تنسيق حضور بازيگران فرامنطقه

گيري همكاري اقتصـادي و امنيتـي  دريـايي    استفاده از ظرفيت همگرائي و همبستگي براي شكل -
کشور هاي شمال اقيانوس هند و استفاده از ديپلماسي فعال سياسي به منظـور جلـوگيري از ايجـاد    

 تنش سياسي، نظامي.
هاي توسعه روابـط بلنـد مـدت بـا کشـورهاي شـمال       چالش ها وشناسايي هر چه بيشتر ظرفيت -

هاي مختلف اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي و ... توسـط فعـاالن،      اقيانوس هند در بخش
هـاي  راستاسـازي اسـتراتژي  هاي مذکور به منظور ايجاد انسـجام و هـم  بازيگران و اثرگذاران حوزه
 .بخشي با استراتژي ملي

و چند جانبه به منظور بهره برداري از منابع مشترک انرژي ونيز عدم رقابـت  موافقت نامه هاي دو -
   .اين کشورها جهت مقابله با جنگمخرب در بازار هاي هدف 

شبكه بندي و استفاده ازفناوري شبكه محور بين کشورهاي منطقه وبهره گيري ازشرايط محيطـي   -
ظامي وتجاري با هـدف رصـد ،پـايش و    تردد شناورهاي ن يابي مكان و شناسايي سواحل به منظور

 .دريانوردي محيط زيست وايمني از محافظت
گـر خـارجي در ترتيبـات امنيتـي منطقـه از      هاي مداخلـه بازيگران و قدرتنظامي کاهش حضور  -

 هاي مشترکطريق ارتقاء سطح همكاري

 پيامدها -
 اي و جهانيآفريني در هندسه قدرت منطقهنقش -
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 ازعمق راهبردي ج.ا.ايرانگيري افزايش بهره -

 ارتقاء مستمر قدرت ملي ج.ا.ايران -

 روابط ديپلماسي فعال با کشورهاي منطقه شمال اقيانوس هند  -

 افزايش ميزان همبستگي کشورهاي منطقه با ج.ا.ايران   -

امنيتي، تعامالت نظـامي، مناسـبات    -همگرايي امنيت دريايي درمنطقه)مشارکت در ائتالف دفاعي -
 ادي، تعامالت زيست محيطي، گسترش تعامالت سياسي، تعامالت فرهنگي(اقتص

تغيير ماهيت روابط کشورهاي منطقه  از روابط ژئوپليتيكي بـه روابـط ژئواکونـومي وايجـاد روابـط      
 .ثبات ومتوازن در منطقه

 عيهاي نظامي وانبار سازي تسليحات در منطقه ودستيابي به  الگوي بازدارندگي دفاکاهش هزينه -

 ايجاد سازوکار هاي امنيت منطقه براي دستيابي به امنيت پايدار منطقه -

جايگزيني سازوکاري بين المللي ومنطقه اي در معادالت قدرت در منطقه بجاي هژمـون آمريكـا    -
 وناتو   

ضمن بررسي الگوهاي امنيتي موجـود، بـا اسـتفاده ازنظـر خبرگـي و روش تحقيـق       در اين تحقيق 
علي، عوامل زمينه اي،عوامل مداخله گر، راهبردها وپيامدهاي  الگـوي همگرايـي    متناسب ، شرايط

استفاده از روش داده بنياد الگويي براي  با نيز وامنيت دريايي در حوزه شمال اقيانوس هند  احصاء 
 71مفهـوم،   11همگرايي امنيت دريايي در حوزه شمال اقيانوس با تأکيد بر قـدرت دريـايي شـامل    

در کليه ابعاد الگوي مذکور قوت هاي و فرصت هايي براي کشـور  مضمون ارائه گرديد. 33مقوله و
وجود داشت که با بهره گيري از آن ميتوان تعادل قدرت در منطقه شمال اقيانوس هند را به سـمت  
نيروهاي همگرا در منطقـه افـزايش داد و از سـويي بـا پوشـش و مرتفـع نمـودن نقـاط ضـعف و          

 تعادل قدرت در اين حوزه با شتاب بيشتري به سمت کشور تغيير خواهد کـرد. تهديدات منطقه اي 
 در همين رابطه در بخش پيشنهادات، راهكارهاي عملي ارائه گرديده است.

 :هاپيشنهاد -ب
معاونت آموزش دانشگاه عالي و پژوهشگاه دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، نتايج ايـن پـژوهش را   

امنيتي به مراجـع  ذيصـالح    -هاي دفاعيلماسي دفاعي و ارتقاي همكاريگيري در ديپمنظور بهرهبه
لشكري و کشوري ارائه نمايد. با توجه به اهميت رابطه با کشورهاي پيراموني شمال اقيانوس هنـد،  
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد کل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسـالمي ايـران،   

سازي و تبديل راهبردهـا بـه برنامـه    ها نسبت به پيادهاسالمي و ساير سازمانسپاه پاسداران انقالب 
هـاي پژوهشـي بـه اداره دوم و    خالصه در قالبها اقدام نمايند. نتايج تحقيق عملياتي و اجرايي آن

هـا  وابستگي نظامي ج. ا. ا در کشورهاي شمال اقيانوس هند جهت بازنگري در رونـدها و سياسـت  
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 ارائه شود.  
گرائي امنيت دريـايي بـا کشـورهاي شـمال     گيري الگوي همتوجه به اينكه در اين پژوهش جهت با

امنيتـي کشـور از    -شود طراحان راهبردهـاي دفـاعي  است، لذا پيشنهاد مياقيانوس هند تعيين شده 
امنيتـي   -هـاي دفـاعي  ريـزي راهبـردي همكـاري   اين تحقيـق در راسـتاي طـرح    آمدهدستبهنتايج 

 المي ايران با کشورهاي شمال اقيانوس هند استفاده نمايند. جمهوري اس
گيـري و اسـتفاده مناسـب از    با توجه به کار پژوهشي وسيع صورت گرفته در ايـن تحقيـق و بهـره   

امنيتـي کشـور يـا     -هاي علمي محاسبات آماري، لذا به طراحان دفاعي هاي آماري و روشافزارنرم
امنيتـي جمهـوري    -هاي همكاري دفاعييم به تدوين راهبرديه تصمنديآ درساير پژوهشگراني که 

منظور جلـوگيري از اتـالف   شود بهاسالمي ايران با کشورهاي شمال اقيانوس هند دارند پيشنهاد مي
زمان و اطمينان از دقت باالي پـژوهش، از روش بكـار بـرده شـده در ايـن تحقيـق بـراي تـدوين         

 حوزه دريايي استفاده نمايند.  امنيتي در  -هاي همكاري دفاعيراهبردي
با توجه به روابط برخي کشورهاي شمال اقيانوس هند  بـا رژيـم صهيونيسـتي و آمريكـا، پيشـنهاد      

منظـور پيشـگيري از   تقويت نيروهاي اطالعاتي ج. ا. ا در جوار مرزها و عمق کشـورهاي فـوق بـه   
کـردن   رنـگ کمزم است تا براي ال شود. هاي احتمالي و کمک به اشرافيت اطالعاتي داده ميبحران

ايـن منطقـه،ج. ا. ا ضـمن تأکيـد بـر اتحـاد        حضور درنقش رژم صهيونيستي و آمريكا در مقابله با 
هـاي  کشورهاي منطقه، برقراري روابط و تعامل و همكاري با کشورهاي فـوق را يكـي از اولويـت   

 .قرار دهدسياست خارجي خود 
 پيشنهادهاي پژوهشي

امنيت دريايي با تأکيـد بـر    گرائيهم ءارتقا و راهكارهاي اجرايي راهبردهااي جداگانه يقاتدر تحق
 تدوين گردد. نظامي و اقتصادي 

ي فرهنگيتيكي، ابعاد ژئوپل يلرساله از قب ينا يهاي عوامل اصلحوزههريک از  ي درمستقل يقاتتحق
 انجام شود.   ياسي بورت مستقلسي، و تجار ياقتصادي، اجتماع
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