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 حوزه در دریایی تجارت امنیت برقراری کشور، هر دریایی نیروی وظایف ترینمهم از یکی
 دریایی نیروی هایمأموریت ترینمهم از یکی. است کشور آن فراسرمینی و سرزمینی هایآب

 دریایی، تجارت امنیت برقراری مقدس، دفاع سال هشت طول در ایران اسالمی جمهوری ارتش
 ریایید تجارت روی پیش تهدیدات شناسایی. است بوده کشنفت و تجاری هایکشتی اسکورت

 و اطالعات گذاشتن اشتراک به دریایی، مناطق پایش و دریا در مؤثر حضور تضمین بر عالوه
 لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این .داشت خواهد پی در را محیطی آگاهی افزایش

 هند وساقیان شمال امنیتی تهدیدات بررسی باهدف باشد کهمی تحلیلی -توصیفی نوع از روش
با استفاده از روش  راستا این در و انجام شدهجمهوری اسالمی ایران  دریایی تجارت آینده بر

ه محقق ساخته ب پرسشنامهدلفی به شناسایی این تهدیدات پرداخته و سپس با استفاده از 
ین عیت 8/1پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  بندی این تهدیدات پرداخته است.رتبه
 اسالمی ریجمهو کشتیرانی بندری، دریایی، کارشناسان جامعه آماری این تحقیق شامل شد.

 اهیدانشگ اساتید و شهرسازی و راه وزارت کارشناسان بندر، ذینفعان کشتیرانی، خطوط ایران،
 بضری واریانس، تحلیل آماری هایآزمونضریب کندال،  از نیز هاداده وتحلیلتجزیه دربودند. 

 امنیتی تهدیدات عنوانبه مورد 18 نتایج پنل دلفی از. شد گرفته بهره رگرسیون و همبستگی
 هایآزمون کمک با هاپرسشنامه تحلیل اساس بر گردید که استخراج هند اقیانوس شمال

 قدرت و اهمیت درجهمنطقه از بیشترین  در شدید اقتصادی فقر دچار کشورهای وجود آماری،
 .گردید مشخص دریایی جمهوری اسالمی ایران تجارت آینده و امنیت بر اثرگذاری
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 مقدمه

 و ثروت کسب زنجیره متضمن که باشدمی جهانی و جمعی ایمسئله دریایی امنیت

 به ساحلی کشورهای توجه حاصل دریایی امنیت. دریاست منافع از هاملت مندیبهره

 به یدستیاب برای افزاهم هایائتالف تشکیل دریا، از محیطی آگاهی پیرامونشان، دریاهای

 دیگران طتوس نامطلوب امنیتی ترتیبات تحمیل از ممانعت و جمعی فراگیر و بسیط امنیت

 (.0931 خانزادی،) است

 است جهان بزرگ آبی پهنه سومین کیلومترمربع میلیون 17وسعت  هند با اقیانوس

 کل درصد 11 و حداقل پوشانده کره زمین را های سطحآب از درصد 11 به نزدیک که

 شرقی جنوب و جنوب نواحی .دهدمی قرار پوشش تحت را های جهاناقیانوس مساحت

 .دهندمی تشکیل را اقیانوس این اطراف هایخشکی آفریقا شرق و اقیانوسیه غرب آسیا،

 و اقیانوس ماالیی الجزایرمجمع گذرگاه طریق از آرام اقیانوس دهندهارتباط اقیانوس این

 اقیانوسی هند، است. اقیانوس سوئز کانال طریق از منجمد جنوبی اقیانوس به اطلس

 در ماهان، آلفرد. اندنامیده هااقیانوس قلب را آن که آنجا تا است؛ اقتصادی و استراتژیک

 تهداش کنترل هند اقیانوس بر که هرکس"گوید می چنین اقیانوس این اهمیت خصوص

 (.0931 سیاری و خانزادی،) "کندمی فرمانروایی آسیا بر باشد،

 را هاملت همت و هادولت توجه سواحل، ظرفیت برتکیه با دریایی هایتمدن جا هر

 اند،داده شکل را معقول نظامی ناوگان از برخوردار و پایدار دریایی قدرت و داده سوق

 آزاد دریاهای و دریایی مواصالتی خطوط حاکمیت، تحت دریایی مناطق سواحل، امنیت

 را اییههزینه و گرفتهشکل تدریجاً دریایی ناامنی صورت این غیر در است، شدهتضمین

 است؛ کرده تحمیل حساس دریایی مناطق و دریایی تجارت جهانی، اقتصاد به ویژهبه

 داریم مه تکالیفی است، آورده فراهم برایمان دریا با مجاورت که منافعی مقابل در بنابراین

 و نامطلوب حضور برای را عرصه نپردازیم، هاآن به مطلوب باکیفیت و موقعبه اگر که

 است نامطلوبی امنیتی ترتیبات پذیرفتن سرآغاز این و ایمکرده فراهم دیگران نامشروع

 قطری از جمعی امنیت و صلح به دستیابی قدرت، موازنه و امنیتی معمای راهبرد با که

 طیغیرخ رفتارهای و نموده ناممکن و پیچیده را ایمنطقه سازنده هایائتالف گیریشکل

 اییدری مناطق امنیت که موضوع این تأکید برای دلیل ترینمهم شاید دهند.می اشاعه را

 عینو دیگران حضور که است این باشد، برقرار منطقه همان کشورهای توسط باید جهان
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 منافع ویژهبه جمعی منافع متضمن که نمایدمی تحمیل منطقه به را امنیتی ترتیبات از

 (.0931 خانزادی،) نیست منطقه کشورهای

 پژوهی استشناخت موضوع و شناسایی عوامل از موضوعات کلیدی هر فعالیت آینده

 و دریا در مؤثر حضور تضمین بر عالوه تهدیدات شناسایی(. 0937مینایی و همکاران، )

 در را محیطی آگاهی افزایش و اطالعات گذاشتن اشتراک به دریایی، مناطق پایش

 با هچ هر زیرا بخشد؛می تحکیم را جمعی امنیت که است عواملی از دیگر یکی ،دارندپی

 رد که را چندوجهی محیط این باشیم، حضورداشته دریا در بیشتر اثربخشی و آگاهی

 واجهم سکوها و بازیگران تنوع از ترافیکی با و گرفت خواهد قرار موردتوجه بیشتر آینده

 .کرد خواهیم اداره بهتر را شد خواهد

 طریق از جهان نفت کل درصد 07 حدود در و جهانی تجارت درصد 31 از بیش امروزه

 سرمی تانکرها در کانتینرها آسان و ارزان حمل واسطهبه شدنجهانی. شودمی منتقل دریا

. است داده اختصاص خود به را جهان کانتینریِ ترافیک از نیمی هند اقیانوس و شده

 به خاورمیانه از خود مسیر در نفتی هایفراورده ترافیک کل درصد 11 این، بر عالوه

 شوند،می حمل مسیر این در که کاالهایی. کندمی عبور هند اقیانوس از آرام، اقیانوس

 نیز و عمان دریای و عدن خلیج ازجمله و جهان نفت حمل اصلی خطوط از زمانهم

 (ماالکا و هرمز هایتنگه و المندبباب شامل) جهانی تجارت اصلی هایگلوگاه از بعضی

 از جهان خام نفت کل درصد 11 و ماالکا تنگه از جهانی تجارت درصد 11.کنندمی عبور

 دهدمی نشان کارانهمحافظه برآوردهای برخی زمینه همین در. کندمی عبور هرمز تنگه

 تنگه از دالر میلیارد 01 و هرمز تنگه از نفت ارزش دالر میلیارد 111 حدود ساالنه که

 و خانزادی) کشدمی یدک به هند اقیانوس را آن واسطه نقش که کندمی عبور ماالکا

 (.0930 سیاری،

 ایمسئله دریایی امنیتکه  کنداهمیت و ضرورت این پژوهش ازآنجا نمود پیدا می

 منافع از هاملت مندیبهره و ثروت کسب زنجیره متضمن که باشدمی جهانی و جمعی

 هم تکالیفی است، آورده فراهم برایمان دریا با مجاورت که منافعی مقابل در. دریاست

 :نپردازیم هاآن به علمی پژوهش انجام با و مطلوب باکیفیت و موقعبه اگر که داریم

 .شودمی فراهم دیگران نامشروع و نامطلوب حضور برای عرصه -
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 ارتتج جهانی، اقتصاد به ویژهبه را هاییهزینه و گرفتهشکل تدریجاً دریایی ناامنی -

 ترتیبات از نوعی دیگران حضور .نمایدمی تحمیل حساس دریایی مناطق و دریایی

 منافع ویژهبه جمعی منافع متضمن که نمایدمی تحمیل منطقه به را امنیتی

 .نیست منطقه کشورهای

 نیروی افسران جمع در خود هایسخنرانی از دریکی (العالیمدظله) انقالب معظم رهبر

 ایبر دریا امنیت: »که داشتند ابراز خصوص این در ایران اسالمی جمهوری ارتش دریایی

 یارتباط وسیله یک دریا چون است ترمهم جهاتی از دارند دریایی سواحل که کشورهایی

 دنتوان دارد دریایی ساحل و دریاست همسایه که کشوری اگر. است المللیبین عمومی

 تاس نتوانسته را خود داخلی امنیت ارکان درواقع ببخشد، امنیت خود مجاورت در را دریا

 .«است مهم خیلی دریا امنیت لذا بسازد

مؤثر بر آینده تجارت هدف پژوهشگران از این پژوهش شناسایی تهدیدهای امنیتی 

یران در شمال اقیانوس هند است و سؤال اصلی این است که اسالمی ادریایی جمهوری 

در شمال  تهدیدات امنیتی تأثیرگذار بر آینده تجارت دریایی جمهوری اسالمی ایران

 اند؟اقیانوس هند کدم
 

 پژوهش و پیشینهمبانی نظری بررسی 

 پژوهیآینده

داشته است پیشگویان و  اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود

تالش داشتند به نحوی به این اشتیاق  درگذشتههایی از کسانی هستند که ها نمونهکاهن

تر توجه بشر به آینده در عصر جدی هاینشانهدر نزد خاص و عام پاسخ دهند. اولین 

 حلیراهعصری که بشر باور داشت که علوم برای هر چیزی  ،شودمیروشنگری دیده 

ن را ممک هاپدیدهخواهند یافت. قوانین نیوتن در مورد حرکت، درک و تحلیل بسیاری از 

ه این ب واقعاًساخته بود. در اثر رشد شتابان علوم در این دوره، متفکرین عصر روشنگری 

تا همه قوانین و قواعد جامعه و محیط پیرامون  خواهدمینتیجه رسیده بودند که تنها زمان 

 آشکار شود.بشر معلوم و 
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 0399تا  0391 یهاسالدر قالب یک تحلیل علمی در  یپژوهندهیآاولین فعالیت 

که  یشناسجامعهزمینه  در 0آگبرنه محققین و با سرپرستی ویلیام افتوسط یک گرو

 یهایمتدولوژ، در آمریکا انجام شد. این گروه برای اولین بار شدیمعلم نوپایی شناخته 

های علمی را در مورد روندهای اجتماعی روز آمریکا به و بررسی 1یابیبرونعلمی نظیر 

های بینیانجام رسانده و ضمن انتشار اولین کاتالوگ روندها در آن کشور، موفق به آینده

افزایش نرخ مهاجرت و ازدیاد طالق شد. همچنین بالفاصله پس از جنگ  ازجملهمهمی 

در آلمان و ژاپن، متدهای  مورداستفاده یهایفنّاور لیوتحلهیتجزو به دنبال  جهانی دوم

های مهم دهه یفنّاورآن دستاوردهای  جهیدرنتپژوهی ابداع شد و نوینی برای آینده

هوایی از قبل  ونقلحملو  مایپقاره کیبالستهای شامل رادار، موشک 0301و  0371

 بینی شد.پیش

نظامی،  اندرکاراندستغدغه مهم ، دیاهستهدر دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحات 

 انستتویمای زنجیره رخدادهایی بود که پس از یک رویارویی احتمالی هسته ینیبشیپ

هایی از یک ها مدلآمد. این وجود به یهای جنگاتفاق بیفتد. از همین رو، اولین بازی

 تراملککردند. شکل ای بودند که احتماالت مختلف را بررسی و تحلیل میرویارویی هسته

ابزارهای  ترینمهمآمدن سناریو شدند که امروزه یکی از  وجود بهها، موجب این مدل

های متصور در شود. با کمک این سناریوها، سلسله رویدادپژوهی محسوب میآینده

و مدل کردن بوده و  تصورقابلای، بسیار کوتاه پس از شروع یک جنگ هسته زمانکی

های الزم برای روبرو شدن با چنین جنگی و نحوه آمادگی هاالعملعکسوان تمی جهیدرنت

ژوهی پعنوان یک ابزار در آیندهرا تدوین نمود. این مشابه همان نقشی است که سناریو به

 کند.فعلی بازی می

های فناوری یهاشاخه از ی آینده است ومدرن مطالعه یهاروش ازیکی  یپژوهندهیآ

مهندسی  اساساً کشف آینده بلکه  تنهانه؛ البته هدف این علم شودیمنرم محسوب 

نرم  یهایفناور جزو یپژوهندهیآی آینده است؛ درست به همین دلیل که هوشمندانه

 تواندیماقتباس و تقلید کورکورانه از آن  رونیازا؛ دیآیم به شمار دارجهتاست و دانشی 

 (.0931اجیانی، ح) باشدخطرناک  و کنندهگمراه العادهفوق

                                                           
1. William F. Ogburn 
2. Extrapolation 
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ر پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبًا تغییمی وقوع به یترعیسرامروزه تغییرات با نرخ 

 ییززداتمرکوابستگی متقابل کشورها و ملل،  روزافزونهای زندگی، افزایش در دیگر جنبه

 گسترش فناوری اطالعات شتاب بیشتری یافته لیدل بهجوامع و نهادهای موجود که 

های ملی، قومی و فرهنگی و به همراه حفظ ویژگی شدنیجهاناست، تمایل روزافزون به 

، وکارهاکسب، هادولت را برای “ندهیآ”و  “راتییتغ”بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از 

 کند. آینده اساسًا قرین به عدم قطعیت است.ها و مردم ایجاب میسازمان

و حال دارند،  درگذشتهاز اطالعات و واقعیات که ریشه  ییهاورگهآثار  همهنیباا 

صرفًا چندین آینده محتمل بر  یریگمیتصم»توانند رهنمون ما به آینده باشند. ادامه می

امی ک، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخ«اساس تجارب گذشته

 یشیدوراندعدم  کنندههیتوجروبرو خواهد شد. عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی، 

تفکر درباره آینده برای کارها . هااز فرصت بهاگراندیگر منبعی  یاعدهآنان است و برای 

 ،ستپذیر اآینده امکان و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است. واکنش بدون تفکر به

 صویرهایت ،بینی دارد. بدین ترتیبعمل نیاز به پیش چراکهپذیر نیست، امکاناما کنش 

های اقدامات فعلی ما ها و آرزوها( پیشراننگرانی ،امیدها ،مقاصد ،ها، اهدافآینده )آرمان

توانند آن را با اقدامات هدفمند خود آینده امری است که مردم می بنابراین ؛هستند

هند. مردم برای آنکه عاقالنه عمل کنند، بایستی نسبت به طراحی کرده و شکل د

پیامدهای اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی داشته باشند. همچنین 

هاست بررسی کنند. این پیامدها های دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آنواکنش

کوشند امور در حال می تنهاهن, افراد دهد. بدین ترتیبتنها در آینده خود را نشان می

کوشند اموری را که شاید اتفاق بیفتد یا بالقوه امکان وقوع دارد وقوع را بفهمند، بلکه می

نیز بشناسند. افراد با استفاده از این  ،و یا تحت شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد

تر از بس ،نبال کردهکارهایشان را د ،شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را تشخیص داده

 (.0981پایا، ) گذرندزمان و فضای مادی و اجتماعی می

 وجود به اذعان ،پژوهیآینده هایفرضپیش از یکی گویندمی هاسازمان مدیران

 :است آینده متعدد هایگزینه

 .دهد رخ آینده در تواندمی بعید، یا محتمل بد، یا خوب از اعم چیزی هر: ممکن آینده -
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 بر مبتنی) پیوست خواهد وقوع به آینده در زیاد بسیار احتمالبه آنچه: محتمل آینده -

 آینده( در کنونی روندهای استمرار

 .رودمی شمار به آینده رویداد ترینمرجّح و ترینمطلوب آنچه: مرجّح آینده -

 که ازآنچـه باید منظور بدین. است مطلوب یا مرجح هایآینده ساختن محتمل: هدف -

 از ژهویبه) باشیـم داشـته ذهن در شـفاف و روشن تصـویری بیـافرینیم خـواهیـممی

 ممکنی هایآینده به توجه ،.(باشند حاکم آینده جوامع بر خواهیممی که هاییارزش

 دممر زندگی بر بزرگی اثر هاآن از برخی تحقق ،وقوعشان در تردید رغمعلی که است

 زیادی توجه برنامه تدوین هنگام به بایست .(0930 و مینایی،وند زمانی ولی) گذاردمی

 سبتن مبنایی بینش است الزم آن بر عالوه اما باشند، داشته خود محیط تغییرات به

 نتعیی و شناسایی آینده، مطالعه باشد. داشته وجود آن احتمالی شرایط و آینده به

 سازمان پایدار حرکت برای برنامه تدوین و مطلوب آینده انتخاب ممکن، هایآینده

 تهیاف همگانی مقبولیت مدیریت، در کارآمد روشی عنوانبه اهداف به دستیابی درراه

 موقعبه تشخیص و محیط به توجه از سرشار هاسازمان مدیران موفق رفتار است.

است )میرشاه والیتی و نظری  آن از برداریبهره راستای در گیریجهت و هافرصت

 (.0931زاده،

 را همس بیشترین هابخش دیگر به نسبت دفاعی بخش پیشرفته کشورهای برخی در 

 بینیپیش هایروش است. در حقیقت برخی از آورده دست به فناوری بینیپیش در

 بینیپیش از فرانسه کشور در است. یافتهتوسعه دفاعی هایبینیپیش همراه به فناوری

 امروز کشور، این در شود.می و شده استفاده ملی ریزیبرنامه در مؤثری طوربه فناوری

 ریزیامهبرن هایفعالیت دیگر و توسعه راهبردهای در فناوری بینیپیش نتایج از استفاده

، مراجع )ساده و همکاران از برخی در (.0917، بهرامی) است شدهتبدیل اصل یک به

 بیش آرای و نظرات از فناوری، نگاریآینده ملی هایبرنامه در که است شدهعنوان (0981

 هیدجهت در مؤثری طوربه نتایج و است شدهاستفاده متخصص و کارشناس نفر هزار ده از

 رد اکنونهم است. قرارگرفته مورداستفاده ملی هایریزیبرنامه و پژوهشی هایفعالیت

 ناوریف بینیپیش از اروپا اتحادیه عضو کشورهای خصوصبه و اروپایی کشورهای بیشتر

 برنامه اولین 0311 سال در ژاپن کشور در شود.می استفاده ملی ریزیبرنامه در

 7 هر بعد به تاریخ آن از و شد آغاز فناوری و علم حوزه در آینده سال 91 در نگاریآینده
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 موسسه و فناوری و علم سازمان دو تاکنون است. شدهانجام برنامه این باریک سال

 91 در فناوری و علم نگاریآینده برنامه هفت ژاپن کشور فناوری و علم گذاریسیاست

 اینکه جالب بسیار نکات از (.0981، تبرایی و همکاران) اندرسانده انجام به را آینده سال

 و علم نگاریآینده برنامه اولین نتایج خصوص در شدهانجام هایبررسی و هاارزیابی در

در اولین  شدهمطرح درصد موضوعات 01 که شد مشخص 0310 سال در ژاپن فناوری

 دو طی در که آسیایی کشورهای دیگر از است. پیداکرده تحقق سال بیست از بعد برنامه

 انجام به را فناوری و علم نگاریآینده زمینه در آمیزیموفقیت هایبرنامه اخیر دهه

 نمود اشاره جنوبی کره و اندونزی چین، هندوستان، کشورهای به توانمی اندرسانده

 (.0981عباسپور ثانی، )
 

 تجارت دریایی

 ودنب صرفهبهمقرون ،ونقلحمل موارد سایر به نسبت دریایی ونقلحمل برتری ترینمهم

 تجارت و است وابسته تجارت و اقتصاد به امروز جهانی جامعه .است اقتصادی ازنظر آن

 نقلوحمل جهانی، تجارت حامی تنها درواقع. است وابسته دریایی ونقلحمل به نیز جهانی

 دالر تریلیون 08 به نزدیک دنیا در صادرات و واردات میزان 1101 سال در. است دریایی

 نوع این (.WTO, 2018) است شده حمل هاکشتی توسط آن درصد 31 که است بوده

 روش ترینمناسب ونقلحمل روش این. است ونقلحمل روش ترینارزان ونقلحمل

 سال 11 تا 07 بین کشتی یک مفید عمر میانگین. است سنگین صنایع در ونقلحمل

 کاال انتقال راه ترینباصرفه آبی هایراه امروزه. (0981صفارزاده و همکاران،) است

 بیشتری ظرفیت و امکانات از آبی هایدرراه ونقلحمل وسایل ازآنجاکه و شدهشناخته

 هکاررا تریناقتصادی عنوانبه تواندمی تنهانه آبی هایراه بر هادولت تسلط برخوردارند

 حیاناًا و اقتصادی استقالل مبانی و اصول تحکیم در بلکه گردد محسوب کاال ونقلحمل

 همین به. است شده برخوردار ایویژه موقعیت از دریا در کشورها حقوق حفظ و سیادت

 آزاد دریاهای به دسترسی درزمینه طبیعی امکانات از که جهان کشورهای اغلب سبب

 سمتیق حداقل دریایی، ناوگان تشکیل با که برآمدند درصدد وبیشکم اندبوده برخوردار

 سهمی آبی هایراه طریق از کاال حمل با و دهند اختصاص خود به را دریایی تجارت از

 وسیله ینترعمده تجاری کشتیرانی که است دلیل همین به. باشند داشته کاال جابجایی در

 وتق دریایی صنایع ،آوریفن پیشرفت و زمان باگذشت. آیدمی شمار به کاال ونقلحمل
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 بزرگ یهاکشتی. گیردبرمی در را بیشتری هایفعالیت حاضر حال در و گرفته

 ترشگس ازپیشبیش را دریایی عملکرد حوزه ،کشنفت بزرگ تانکرهای و پیمااقیانوس

 ماهیگیری، هایفعالیت نظیر دریایی دیگر هایبخش اقدامات این با همراه و اندداده

 تاز ملعوا هااقیانوس خصوص در بیشتر آشنایی و آب انرژی از استفاده زیردریا، شناسایی

 اگونگون هایفعالیت گسترش با. است گردیده دریایی هایفعالیت گسترش ای بر ای ه

 توسط کاال ونقلحمل اهمیت کشورها، بین بازرگانی مبادالت حجم افزایش و دریایی

 بخش افزودهارزش از ایعمده سهم که ایگونهبه است شده گرجلوه ازپیشبیش کشتی

 ویق هایناوگان امروزه. است دریا طریق از کاال جابجایی هایفعالیت به متعلق ونقلحمل

 صادرات و واردات در توانندمی و داشته کنندهتعیین اثری جهانی بازرگانی در تجاری

 ارجیخ تجارت در کلیدی نقش کاالها دریایی ونقلحمل. نمایند ایفا مؤثری نقش کشورها

 د،دارن دسترسی المللیبین هایآبراه به که کشورهایی. دارد جهان ایفراقاره تجارت ویژهبه

 این از یگیربهره اما ،باشندمی برخوردار کاال ترانزیت و تجارت برای نسبی مزیت از بالقوه

 ندریب تجهیزات منظم، و مطمئن مناسب، دریایی ناوگان داشتن اختیار در نیازمند برتری،

 یگذارسرمایه اگر. است منظم و سریع( آهنراه یا جاده با) زمینی ونقلحمل و پیشرفته

 سیاسی هایتنش و باشد اختیار در چندوجهی ونقلحمل سیستم تأمین برای مناسب

 جارتت گسترش برای که دریایی ونقلحمل نشوند، مقصد به بنادر از کاال جریان از مانع

 قتصادا رشد تسریع به تنهانه گرفت خواهد قرار مورداستفاده کاال( عبور) ترانزیت و خارجی

 را مطلوبی اشتغال و ارزی درآمدهای بلکه نمود، خواهد بسزایی کمک ایمنطقه و ملی

 اخیر، دهه دو در. ساخت خواهد فراهم گوناگون هایمهارت با انسانی نیروی برای

 ونقلحمل جابجایی، با زمانهم. است داشته بسیاری رونق کاال دریایی ونقلحمل

 بار اعظم بخش و گشوده را خود جایگاه آهن خطوط و هاجاده دریا، روی بر کانتینری

 با ایران اسالمی جمهوری کشور. است داده اختصاص خود به را شبکه در انتقال مورد

 ،فارسخلیج به جنوب در نیز و آن ساحلی کشورهای و خزر دریای به دسترسی داشتن

 ونقلحمل صنعت توسعه برای ایبالقوه نسبی برتری از هند، اقیانوس و عمان دریای

 در ایشایسته سهم هنوز خود، ناوگان گسترش باوجود اما است، برخوردار چندوجهی

صفارزاده و ) ندارد المللیبین سطح در بار انتقاالت و نقل و جهان دریایی ونقلحمل

 .(0981، همکاران
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 پژوهشپیشینه 

 طوربه، پژوهشی که شدهانجامهای در پژوهش شدهانجام ایکتابخانهدر میان مطالعات 

راستا با موضوع تحقیق حاضر باشد یافت نگردید ولیکن موضوعاتی مستقیم و کامل هم

در راستای تحقیق بوده و نتایج حاصله در پیشبرد این پژوهش مؤثر است  نوعیبهکه 

 خالصه در این قسمت آورده شده است: طوربه

 دریایی امنیت جدید هایچالش" عنوان تحت ایمقاله در( 1101) همکاران و بیتمن

 تراتژیکیژئواس و ژئوپلیتیکی شرایط جامع مطالعه به "استرالیا دیدگاه از هند اقیانوس در

 منیتا درگذشته که است رسیده نتیجه این به و پرداخته هند اقیانوس منطقه بر حاکم

 وسیهر حمله شوروی، جماهیر اتحاد و آمریکا ژئواستراتژیکی هایرقابت تأثیر تحت منطقه

 دریایی امنیت تهدیدات ترینعمده امروزه و بوده...  و عراق و ایران جنگ افغانستان، به

 در هوایی حمالت منطقه، کشورهای برخی در داخلی هایناآرامی به مربوط هند اقیانوس

 .باشدمی دریایی دزدان و تروریسم اخیر، هایسال

 در دریایی امنیت و ژئوپلیتیک" عنوان تحت ایمقاله در( 1101) همکاران و فرنس

 یتامن برای آفرین تهدید منابع مطالعه به "چیست؟ اروپا اتحادیه نقش هند، اقیانوس

 ردهک تقسیم کلی دودسته به را تهدیدات این منشأ و پرداخته هند اقیانوس در دریایی

 کشورهای در قدرت ضعف و ثباتیبی از که است تهدیداتی به مربوط اول دسته. است

 لشک به مربوط دوم دسته. شودمی...  و تروریسم جنگ، شامل و گیردمی نشأت منطقه

 مواد ن،انسا قاچاق نظیر. است نداشته وجود درگذشته که است امنیتی تهدیدات از نوینی

 .سایبری حمالت و اسلحه مخدر،

به  "تهدیدات جدید منطقه اقیانوس هند"ای تحت عنوان ( در مقاله1101آدیتی )

بررسی تهدیدات جدید این منطقه پرداخته و پیشنهادهایی در راستای مقابله با این 

است. ازنظر این محقق، تهدیدات جدید اقیانوس هند شامل دزدی دریایی،  تهدیدات داده

گیری غیرقانونی، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مواد تغییرات آب و هوایی، ماهی

 مخدر است.

 عنوان تحت کتابی در( 1109) هندوستان و استرالیا مشترک تحقیقاتی مؤسسه

 بازیگران نقش بررسی به "10 قرن در ایداریپ و ثبات امنیت،: هند اقیانوس منطقه"

 ثباتیبی ایجاد عوامل ترینمهم و پرداخته هند اقیانوس در ایفرا منطقه و ایمنطقه
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 قهمنط کشورهای در قدرت ضعف و ایفرا منطقه بازیگران رقابت و طلبیقدرت را منطقه

 یک هب دادن شکل با ایمنطقهفرا  بازیگران که ایگونهبه. کندمی معرفی هند اقیانوس

 نظامی و تجاری اهداف راستای در منطقه کنترل در سعی هند اقیانوس در قدرت بازی

 درتق یک ایجاد و منطقه کشورهای ساختن ضعیف دنبال به دلیل همین به و داشته خود

 شدن خارج موجب ایفرا منطقه هایقدرت کنش این. هستند منطقه در نشاندهدست

 شورهاک این برای دریایی تجارت ناامنی و شده ایمنطقه کشورهای دست از منطقه کنترل

 .دارد دنبال به را

 امنیت هایچالش: دریایی امنیت و مرز امنیت" عنوان تحت ایمقاله در ،(1101) لیذر

 امنیت در نوین هایچالش بررسی به "دریایی امنیت و مرز امنیت بر تأکید با جهانی

 اییدری امنیت تهدیدات نوع جدیدترین و ترینمهم را سایبری حمالت و پرداخته دریایی

 و امنیتی هایسامانه کوتاه، بسیار درزمانی تواندمی حمالت گونهاین چراکه. داندمی

 شپژوه در محقق. آورد بار به باالیی خسارات و هاآسیب و کرده مختل را منطقه مدیریتی

...  و تروریسم دریایی، دزد نظیر دریایی امنیت تهدیدات انواع اهمیت به اشاره ضمن خود

 هایخرابکاری و حمالت تهدید به توجه دارد، و داشته وجود حالتابه گذشته از که

 هایسازمان با مرتبط غیر حمالت این چراکه. داندمی ضروری را دریایی امنیت در سایبری

 واجهم شدیدی و پیچیده مشکالت با را کشورها آینده در و است افزایش به رو تروریستی،

 .سازدمی

 حوزه در هند و ایران دریایی تجارت" عنوان تحت ایمقاله در ،(0939) نامدار

 انیمی قرون تا آغاز از شناسیباستان هایداده و متون پایه بر هند اقیانوس و فارسخلیج

 قعیتمو سبب به هند اقیانوس که داردمی بیان و پرداخته موضوع این مطالعه به "اسالمی

 هایقدرت و هادولت موردتوجه همواره دارد که ایویژه ارتباطی و جغرافیایی طبیعی

 دهدمی نشان که دارد وجود فراوانی شواهد اما ؛است بوده تاریخ طول در کوچک و بزرگ

 پیچیدگی دچار گسترده صورتبه جوامع کهآن از پیش و آغازتاریخی دوران در که

 تاس داشته وجود هند اقیانوس و فارسخلیج حوزه در بازرگانی هایفعالیت شوند هاتمدن

 شد سبب کردمی نشینانساحل و هادولت نصیب دریایی تجارت که ثروتی و قدرت

 این در دریایی تجارت زمان آن در. یابد ادامه وقفهبی و بگیرد رونق حوزه این در بازرگانی
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 دریایی دزدان حضور ،حالبااین. است بوده محدود بسیار حال، بازمان مقایسه در منطقه

 .است بوده دریایی تجارت امنیت تهدیدات ترینمهم دریا طبیعی بالیای و

 و هند اقیانوس جایگاه" عنوان تحت ایمقاله در ،(0983) خانیها و فرد پیشگاهی

 از هاییویژگی مطالعه و بررسی به "شدنجهانی فرایند در آن استراتژیک هایتنگه

 این. است شده هاتنگه این جهانی اهمیت موجب که اندپرداخته هند اقیانوس هایتنگه

 هایتنگه هایقابلیت و هاویژگی برخی که است دریافته خود مطالعات ضمن پژوهش

 وساقیان منطقه تبدیل موجب ها،تنگه این اقتصادی آفرینینقش ازجمله هند اقیانوس

 دهش ایمنطقه و جهانی هایقدرت ژئواستراتژیک و استراتژیک محاسبات کانون به هند

 اهمیت و هند اقیانوس منطقه در نظامی و( انرژی و تجارت) اقتصادی عامل دو وجود. است

 و گردیده هاقدرت میان رقابت از الگویی گیریشکل موجب جهان هایقدرت برای آن

 بروز موجب ایمنطقه فرا و ایمنطقه بازیگران طلبانهقدرت هایآفرینینقش و مسئله این

 .است گردیده هند اقیانوس در دریایی تجارت امنیت علیه تهدیداتی

 جدید ابر منطقه هند، اقیانوس" عنوان تحت ایمقاله در ،(0988) حسینی

 هند وساقیان تغییرات بر تاریخ طول در مختلف نظری هایدکترین نقش "ژئواستراتژیک

 یهاابرقدرت طلبیقدرت حاصل را منطقه امنیتی تهدیدات ترینمهم و کرده بررسی را

 سیاسی ثباتیبی و ناآرامی این، بر عالوه. داندمی روسیه و اروپا اتحادیه آمریکا، نظیر جهانی

 داندمی مؤثر تهدیدات این پیدایش در را هند اقیانوس منطقه کشورهای میان در موجود

 تاهمی و جایگاه از ایتازه درک به باید هند اقیانوس حاشیه کشورهای که است معتقد و

 التدخ ایفرا منطقه هایدولت رقابت عرصه در بتوانند تا یابند دست منطقه این جهانی

 ثرگذاریا ،ایمنطقه هایدولت با مشارکتی مدیریت با و کنند ایفا تریپررنگ نقش و کرده

 .دهند کاهش را ایمنطقهفرا  بازیگران بازی

 انعنوبه مواردی زمینه، این در شدهانجام پیشینه تحقیقات مطالعات و هابررسی طبق

 در هاتهدید این منابع. اندشدهشناسایی هند اقیانوس منطقه در دریایی امنیت تهدیدهای

 :از اندعبارت اول دسته. است تقسیمقابل اصلی دودسته

 از دور حتی و ساحلی کشورهای برخی در داخلی هایناآرامی و هادرگیری تهدید .0

 هایحمله همچنین، و کرده قوی را جنگ بروز احتمال که هند اقیانوس منطقه در ساحل

 است؛ شدهانجام منطقه در کشورها برخی علیه اخیر هایسال در که هوایی
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 ویژهبه هند اقیانوس منطقه پذیرآسیب و حساس نقاط علیه تروریستی حمالت .1

 معدنی؛ وسازهایساخت و تأسیسات سایر و دریایی گاز و نفت تأسیسات

 مخدر، مواد و اسلحه انسان، قاچان ازجمله ،(سنتی غیر) نوین امنیتی تهدیدهای .9

 .دریایی طبیعی باالی و دریا منابع از غیرقانونی برداریبهره و ماهیگیری

 افزایش و ظهور به مربوط هند اقیانوس در دریایی امنیت تهدید منابع از دوم دسته

 استقرار و حضور چون مواردی شامل که شودمی منطقه این در جدید دریایی هایقدرت

 هایپایگاه احداث و هند اقیانوس منطقه در اروپا اتحادیه عضو کشورهای دریایی نیروهای

 .باشدمی منطقه این در متعدد نظامی
 

  شناسی پژوهشروش

 برآمده نوعاً هااین روش دارد. وجود پژوهیآینده و آینده مطالعه برای مختلفی هایروش

 رویدادها راهبری و هدایت برای راهبردی و سودمند ابزاری لذا و هستند مدیریتی علوم از

 رویکرد ترینرایج روند.می شمار به مطلوب آینده سمت به وکارکسب روندهای و

 روش است. تخصصی هایپنل و سمینارها همراه به دلفی پیمایش اجرای پژوهیآینده

دانشمندان، مأموران ) مختلف هایزمینه با متخصصان از زیادی تعداد میان در دلفی

 (.Landeta, 2006) شودمی اجرا دولتی، امور نظامی، تجار و کسبه، ...(

 هاپاسخ بهترین یافتن برای روشی و جمعی هوش بر مبتنی رویکردی دلفی روش 

 است، شدهشناخته پژوهیآینده معتبر و اتکاقابل هایروش از یکی عنوانبه که است

 معیج هوش بر مبتنی دلفی روش است. آتی هایدغدغه از بسیاری راهگشای که تکنیکی

 توانمی آن از که است خاص ایمسئله روی نظرانصاحب اجماع درواقع و فکری طوفان و

 از یکی (. فن دلفیKenna, 2002) برد بهره محتمل گزینه بهترین به دستیابی برای

 از کلی تصویر آوردن دست به برای که است نگاریآینده در مورداستفاده هایروش

 از و شودمی برداریبهره است دادن رخ حال در علوم از خاصی زمینه در که تحوالتی

 ای موضوع یک درباره جمعی توافق حصول منظوربه که است یابی توافق مشهور فنون

 رطوبه کارشناسان از گروهی عقاید و نظریات سامانمند گردآوری طریق از معین، حیطه

 گیردیم قرار مورداستفاده پرسشنامه یکسری از استفاده با آنان نام ذکر بدون و مستقل

  (.0931 ،اسالتر)
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گیرد که در موضوع پژوهش دارای روش دلفی با مشارکت افرادی انجام می ازآنجاکه

که به آن  موردنظردانش تخصصی هستند؛ لذا گزینش اعضای واجد شرایط برای جمع 

 آید.می حساببهمراحل این روش  ترینمهمشود از پانل دلفی گفته می

 نوع زا هدف مبنای بر و است کاربردی نوع از نتیجه یا دستاورد مبنای بر تحقیق این

 هاداده گردآوری که است کمی نوع از مورداستفاده هایداده نوع نایمب بر و اکتشافی

 یک الً معمو خبرگان از نظر کسب در است. گرفته صورت پرسشنامه و دلفی فن وسیلهبه

 زا و رودمی کار به بندیرتبه برای لیکرت( ایگزینه 7 طیف )مثل ایدرجه پاسخ مقیاس

 اضافه مواردی شدهعرضه فهرست به لزوم صورت در که شودمی خواسته دهندگانپاسخ

 و ایکتابخانه مطالعات شامل پژوهش این در اطالعات آوریجمع روش و ابزار کنند.

 و تمقاال از برداریفیش و اینترنتی هایپایگاه در جستجو نشریات، و کتب از استفاده

 گاننخب از تعدادی با اولیه اکتشافی هایمصاحبه انجام التین، و فارسی مختلف منابع

 هایدوره در پرسشنامه وسیلهبه خصوص تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند در کشور

 هک است متخصصان نظرات همان محتوا روایی تحقیق این در .باشدمی دلفی گانه (0+9)

 یزن سازه روایی مورد در و شدهاعمال و دریافت دلفی مرحله سه طی باز و بسته سؤاالت با

 از بزارا اعتماد قابلیت یا پایایی خصوص در باشد.می ذکرقابل پرسشنامه آزمایشی انجام

 است. گردیده ارائه ذیل جدول در ضرایب که است شدهاستفاده کرونباخ آلفای آزمون
 مقادیر ضریب کرونباخ در مورد پایایی ابزار پژوهش (1)جدول 

 ضریب پایایی تعداد سؤال

18 819/1 

 هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان نظراتفاق میزان تعیین برای پژوهش این در

ای حرفه و دانشگاهی خبرگان از نفر 11 شامل پانل اعضای است. شدهاستفاده کندال

 و پژوهشی سوابق تحقیق روش با آشنایی تحصیالت سطح به توجه با که هستند

 دانشگاهی نخبرگا از درصد 11 حدود در .اندشدهانتخاب دانشگاه در تجربه از برخورداری

 دارای ایحرفه خبرگان درصد 31 از بیش اند.بوده استادیار نیز درصد 01 و باال به دانشیار

 .اندبوده باال به ارشد کارشناسی مدرک

 که شدهانجام (0981، همکارانقصدی )سرمد و  و احتمالی غیر شکل به گیرینمونه 

 خصوص در خبرگان توجیه و پرسشنامه دریافت و ارائه دارد. سازگاری مطالعه باهدف

 گردیدند انتخاب نفر 11 درمجموع بوده؛ حضوری صورتبه عمدتاً  مطالعه اهداف و سؤاالت
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مورد  18شد و از بررسی آن،  دریافت استفادهقابل پرسشنامه 11 سه دور هر در که

تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند مؤثر بر آینده تجارت دریایی جمهوری  عنوانبه

 اسالمی ایران شناسایی گردید.

های تأثیرگذار بر آینده تجارت دریایی جمهوری ها و شاخصبعد از شناسایی مؤلفه

ها را بر آینده تجارت ای طراحی شد که تأثیر هرکدام از آناسالمی ایران، پرسشنامه

هوری اسالمی ایران سنجیده شود. در ابتدا روایی پرسشنامه به تأیید چند نفر دریایی جم

از اساتید رسید، سپس پرسشنامه بین جامعه نمونه پخش شد. جامعه آماری شامل 

 کشتیرانی، خطوط ایران، اسالمی جمهوری کشتیرانی بندری، دریایی، کارشناسان

بودند. ازآنجاکه هی اساتید دانشگا و شهرسازی و راه وزارت کارشناسان ،بندر ذینفعان

تعداد جامعه آماری زیاد بود، جامعه نمونه نامحدود در نظر گرفته شد و با استفاده از 

 صورتها بهپرسشنامه نفر تعیین شد. سپس 981ان، حجم نمونه جدول کرجسی و مورگ

 شد.پرسشنامه صحیح به محقق بازگردانده  910تصادفی بین افراد نمونه پخش شد و 
 

 پژوهش هاییافته

 فیپژوهی، روش دله ابعاد مؤثر آیندههای مربوط بدر این پژوهش، پیرامون احصاء مؤلفه

 شدهبیان (1)دول صورت خالصه در جآمده بهدستج بهدر سه دور به انجام رسید که نتای

 است.

  



 0931، پائیز 01شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه                                           31

 ایران ج.اهای مربوط به هریک از ابعاد مؤثر بر آینده تجارت دریایی مؤلفه (2) جدول

 هامؤلفه
کندال 

 دور اول

کندال دور 

 دوم

کندال 

 دور سوم

منطقه کشورهای طلبیقدرت  1,13 1,13 1,81 

منطقه کشورهای بین شدید اقتصادی رقابت  1,11 1,10 1,81 

جهانی هایابرقدرت با منطقه کشورهای شدن یار سومدور    1,18 دور سوم 

منطقه کشورهای میان اتحاد عدم  1,00 1,00 1,11 

ناامنی ایجاد  1,08 1,08 1,101 

منطقه کشورهای برخی در قدرت خأل و سیاسی ضعف  1,1 1,10 1,17 

منطقه در جهانی 0 درجه هایقدرت نظامی حضور  1,13 1,17 دور دوم 

ایفرا منطقه کشورهای طلبیقدرت  1,17 1,11 دور دوم 

 انرژی منابع بر سیادت برای جهانی 0 درجه هایقدرت تالش

منطقه در جهانی  
 1,18 1,11 دور دوم

منطقه کشورهای میان روابط در جهانی هایقدرت دخالت  1,11 1,11 دور دوم 

منطقه کشورهای بین در ایفرا منطقه هایقدرت یارگیری  1,03 1,11 1,19 

منطقه کشورهای بین در ایمنطقهفرا  کشورهای افکنیتفرقه  1,8 1,80 1,81 

 بر سیادت کسب برای ایفرا منطقه هایقدرت تالش

دریایی تجارت هایشاهراه  
1,81 1,81 1,80 

 سیاسی قدرت خأل ایجاد برای ایفرا منطقه هایقدرت تالش

منطقه کشورهای در امنیتی و  
1,017 1,08 1,10 

داخلی امنیت تأمین در منطقه هایحکومت ناتوانی  1,81 1,81 دور دوم 

منطقه کشورهای برخی در انقالب و شورش  1,11 1,11 دور دوم 

در منطقه شدید اقتصادی فقر دچار کشورهای وجود  1,19 1,17 1,18 

منطقه در نشاندهدست هایحکومت وجود  1,17 1,10 1,11 

منطقه کشورهای میان جنگ  1,8 1,80 1,81 

منطقه کشورهای برخی در داخلی جنگ  1,81 1,81 1,80 

منطقه کشورهای برخی در تروریسم حضور  1,18 1,18 1,18 

هاکانال و هاتنگه به تروریستی حمالت  1,01 1,03 1,18 

هاکشتی به تروریستی حمالت  1,10 1,17 1,17 

انسان قاچاق  1,01 1,11 1,10 

اسلحه قاچاق  1,80 1,81 1,81 

مخدر مواد قاچاق  1,13 1,8 1,80 

دریا منابع از غیرقانونی برداریبهره  1,8 1,81 1,81 

دریایی هایطوفان و جوی جریانات  1,10 1,11 1,17 
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 -آزمون کولموگروف های حاصل از پرسشنامه ابتدا باوتحلیل دادهبرای تجزیه

 باشد:ها بررسی شد که به شرح ذیل میاسمیرنوف، نرمال بودن داده
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف نتایج ( 3) جدول

آزمون  متغیرها
Z 

p-value 
نتیجه 

 آزمون

 نرمال 1,091 1,198 طلبی کشورهای منطقهقدرت

 نرمال 1,111 1,111 رقابت اقتصادی شدید بین کشورهای منطقه

 نرمال 1,713 1,113 های جهانییار شدن کشورهای منطقه با ابرقدرت

 نرمال 1,700 1,117 منطقهعدم اتحاد میان کشورهای 

 نرمال 1,011 1,111 ایجاد ناامنی

 نرمال 1,811 1,170 ضعف سیاسی و خأل قدرت در برخی کشورهای منطقه

 نرمال 1,700 1,190 جهانی در منطقه 0های درجه حضور نظامی قدرت

 نرمال 1,711 1,131 ایطلبی کشورهای فرا منطقهقدرت

برای سیادت بر منابع انرژی جهانی  جهانی 0های درجه تالش قدرت

 در منطقه
 نرمال 1,191 1,177

 نرمال 1,113 1,171 های جهانی در روابط میان کشورهای منطقهدخالت قدرت

 نرمال 1,118 1,181 ای در بین کشورهای منطقههای فرا منطقهیارگیری قدرت

 نرمال 1,709 1,139 ای در بین کشورهای منطقهافکنی کشورهای فرا منطقهتفرقه

های ای برای کسب سیادت بر شاهراههای فرا منطقهتالش قدرت

 تجارت دریایی
 نرمال 1,811 1,107

ای برای ایجاد خأل قدرت سیاسی و امنیتی های فرا منطقهتالش قدرت

 در کشورهای منطقه
 نرمال 1,009 1,101

 نرمال 1,793 1,199 های منطقه در تأمین امنیت داخلیناتوانی حکومت

 نرمال 1,001 1,191 شورش و انقالب در برخی کشورهای منطقه

 نرمال 1,117 1,111 وجود کشورهای دچار فقر اقتصادی شدید در منطقه

 نرمال 1,871 1,111 نشانده در منطقههای دستوجود حکومت

 نرمال 1,101 1,190 جنگ میان کشورهای منطقه

 نرمال 1,711 1,103 منطقهجنگ داخلی در برخی کشورهای 

 نرمال 1,717 1,118 حضور تروریسم در برخی کشورهای منطقه

 نرمال 1,119 1,111 هاها و کانالحمالت تروریستی به تنگه

 نرمال 1,701 1,111 هاحمالت تروریستی به کشتی

 نرمال 1,711 1,191 قاچاق انسان

 نرمال 1,011 1,100 قاچاق اسلحه

 نرمال 1,111 1,100 مخدرقاچاق مواد 
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 نرمال 1,730 1,103 برداری غیرقانونی از منابع دریابهره

 نرمال 1,800 1,107 دریایی هایطوفان و جوی جریانات

 نرمال 1,710 1,191 تجارت دریایی آینده
 

( 1,17) معناداری سطح از P-Value مقدار تحقیق متغیرهای تمام در اینکه به توجه با

ون سپس با استفاده از آزم .هستند نرمال متغیرها که گیریممی نتیجه ،باشدمی بیشتر

 طرفه، رابطه معناداری بین متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق بررسی شد.واریانس یک
 آزمون واریانس یک طرفهنتایج  ( 4) جدول

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
آزمون 

F 

سطح 

 معناداری

 1,111 0,301 9,181 01 030,101 طلبی کشورهای منطقهقدرت

 1,111 01,011 1,110 01 011,919 رقابت اقتصادی شدید بین کشورهای منطقه

های یار شدن کشورهای منطقه با ابرقدرت

 جهانی
010,801 01 1,110 01,700 1,111 

 1,111 18,370 1,907 01 019,701 عدم اتحاد میان کشورهای منطقه

 1,111 00,891 1,113 01 018,831 ایجاد ناامنی

ضعف سیاسی و خأل قدرت در برخی 

 کشورهای منطقه
018,171 01 1,933 10,100 1,111 

جهانی در  0های درجه حضور نظامی قدرت

 منطقه
011,101 01 1,910 07,011 1,111 

 1,111 11,919 0,377 01 010,031 ایطلبی کشورهای فرا منطقهقدرت

جهانی برای  0های درجه تالش قدرت

 سیادت بر منابع انرژی جهانی در منطقه
31,301 01 0,133 10,031 1,111 

های جهانی در روابط میان دخالت قدرت

 کشورهای منطقه
31,039 01 0,711 10,030 1,111 

ای در بین های فرا منطقهیارگیری قدرت

 کشورهای منطقه
011,801 01 1,919 0,808 1,111 

ن ای در بیافکنی کشورهای فرا منطقهتفرقه

 کشورهای منطقه
000,831 01 1,000 01,118 1,111 

ای برای کسب های فرا منطقهتالش قدرت

 های تجارت دریاییسیادت بر شاهراه
009,131 01 1,091 01,887 1,111 

ای برای ایجاد های فرا منطقهتالش قدرت

 خأل قدرت سیاسی و امنیتی در کشورها 
018,171 01 1,889 79,991 1,111 
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های منطقه در تأمین امنیت ناتوانی حکومت

 داخلی
073,301 01 1,713 01,019 1,111 

 1,111 01,177 1,099 01 009,171 شورش و انقالب در برخی کشورهای منطقه

کشورهای دچار فقر اقتصادی شدید وجود 

 در منطقه
013,711 01 1,183 70,791 1,111 

 1,111 09,081 1,311 01 081,101 نشانده در منطقههای دستوجود حکومت

 1,111 70,119 9,111 01 088,731 جنگ میان کشورهای منطقه

 1,111 01,089 1,701 01 070,199 جنگ داخلی در برخی کشورهای منطقه

 1,111 01,013 0,301 01 010,131 حضور تروریسم در برخی کشورهای منطقه

 1,111 18,373 0,387 01 019,101 هاها و کانالحمالت تروریستی به تنگه

 1,111 11,111 0,110 01 010,031 هاحمالت تروریستی به کشتی

 1,111 01,113 1,003 01 007,139 قاچاق انسان

 1,111 00,131 1,011 01 007,131 قاچاق اسلحه

 1,111 11,817 1,831 01 013,001 قاچاق مواد مخدر

 1,111 11,109 1,710 01 073,031 برداری غیرقانونی از منابع دریابهره

 1,111 07,171 0,813 01 000,711 دریایی هایطوفان و جوی جریانات
 

 با متغیرها همه میان که دهدمی نشان فوق جدول در واریانس آزمون از حاصل نتایج

 ادامه در سپس دارد وجود معناداری رابطه هند اقیانوس شمال در دریایی تجارت آینده

 رب مؤثر متغیرهای از یک هر که کنیممی مشخص متغیره تک رگرسیون آزمون انجام با

 .برخوردارند ایرتبه و درجه چه از هند اقیانوس شمال در دریایی تجارت امنیت
 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره ( 5) جدول

 متغیر

ضریب 

همبستگی 

 (Rچندگانه )

ضریب 

 Rتعیین )

Square) 

ضریب 

تعیین 

 شدهتعدیل

شاخص 

خطای معیار 

 تخمین

 08,78800 1,089 1,080 1,813 طلبی کشورهای منطقهقدرت

رقابت اقتصادی شدید بین 

 کشورهای منطقه
1,801 1,170 1,113 00,77871 

کشورهای منطقه با یار شدن 

 های جهانیابرقدرت
1,303 1,811 1,811 09,00888 

 00,11108 1,813 1,880 1,398 عدم اتحاد میان کشورهای منطقه

 07,01701 1,131 1,131 1,831 ایجاد ناامنی
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ضعف سیاسی و خأل قدرت در 

 برخی کشورهای منطقه
1,377 1,301 1,300 3,89091 

 0های درجه حضور نظامی قدرت

 جهانی در منطقه
1,390 1,810 1,817 00,01387 

 01,13119 1,833 1,311 1,313 ایطلبی کشورهای فرا منطقهقدرت

جهانی  0های درجه تالش قدرت

برای سیادت بر منابع انرژی جهانی 

 در منطقه

1,310 1,818 1,810 01,31788 

های جهانی در روابط دخالت قدرت

 میان کشورهای منطقه
1,391 1,818 1,811 00,01138 

ای در های فرا منطقهیارگیری قدرت

 بین کشورهای منطقه
1,819 1,011 1,011 08,81011 

ای افکنی کشورهای فرا منطقهتفرقه

 در بین کشورهای منطقه
1,398 1,880 1,813 00,11011 

ای برای های فرا منطقهتالش قدرت

های تجارت کسب سیادت بر شاهراه

 دریایی

1,319 1,831 1,883 00,10003 

ای برای های فرا منطقهتالش قدرت

ایجاد خأل قدرت سیاسی و امنیتی 

 در کشورهای منطقه

1,317 1,839 1,831 01,80199 

های منطقه در ناتوانی حکومت

 تأمین امنیت داخلی
1,399 1,810 1,811 00,31010 

شورش و انقالب در برخی 

 کشورهای منطقه
1,830 1,171 1,171 00,17111 

وجود کشورهای دچار فقر اقتصادی 

 شدید در منطقه
1,301 1,311 1,311 3,11931 

نشانده در های دستوجود حکومت

 منطقه
1,390 1,810 1,817 00,08377 

 00,11091 1,881 1,880 1,393 جنگ میان کشورهای منطقه

جنگ داخلی در برخی کشورهای 

 منطقه
1,831 1,817 1,819 01,07109 

حضور تروریسم در برخی کشورهای 

 منطقه
1,300 1,890 1,813 09,07303 

ها و حمالت تروریستی به تنگه

 هاکانال
1,371 1,311 1,310 01,01810 
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 07,09918 1,131 1,131 1,831 هاحمالت تروریستی به کشتی

 01,03110 1,817 1,810 1,371 قاچاق انسان

 3,11808 1,809 1,801 1,370 قاچاق اسلحه

 3,11131 1,817 1,810 1,301 قاچاق مواد مخدر

 01,01113 1,830 1,831 1,311 برداری غیرقانونی از منابع دریابهره

 09,08080 1,818 1,891 1,300 دریایی هایطوفان و جوی جریانات
 

 ها، قدرت اثرگذاری هر یک از تهدیداتآمده از پرسشنامهدستبر اساس اطالعات به

 صورت زیر مشخص شد.امنیتی شمال اقیانوس هند بر آینده تجارت دریایی به
  هند اقیانوس شمال امنیتی تهدیدات اثرگذاری قدرت و اهمیت درجه (6) جدول

درجه 

 اهمیت
 متغیر

قدرت اثرگذاری 

 )درصد(

 31,1 وجود کشورهای دچار فقر اقتصادی شدید در منطقه 0

 30,1 برخی کشورهای منطقهضعف سیاسی و خأل قدرت در  1

 31,1 هاها و کانالحمالت تروریستی به تنگه 9

 31 ایطلبی کشورهای فرا منطقهقدرت 9

 83,1 برداری غیرقانونی از منابع دریابهره 1

7 
ای برای ایجاد خأل قدرت سیاسی و امنیتی در های فرا منطقهتالش قدرت

 کشورهای منطقه
83,9 

0 
های تجارت ای برای کسب سیادت بر شاهراهفرا منطقههای تالش قدرت

 دریایی
83 

 88,0 عدم اتحاد میان کشورهای منطقه 1

 88,0 ای در بین کشورهای منطقهافکنی کشورهای فرا منطقهتفرقه 8

 88,0 جنگ میان کشورهای منطقه 8

 81,8 های جهانی در روابط میان کشورهای منطقهدخالت قدرت 8

 81,0 جهانی در منطقه 0های درجه نظامی قدرتحضور  3

 81,0 نشانده در منطقههای دستوجود حکومت 01

 81,0 های منطقه در تأمین امنیت داخلیناتوانی حکومت 01

00 
جهانی برای سیادت بر منابع انرژی جهانی در  0های درجه تالش قدرت

 منطقه
81,8 

 81,1 های جهانیابرقدرتیار شدن کشورهای منطقه با  01

 89,0 حضور تروریسم در برخی کشورهای منطقه 09

 89 دریایی هایطوفان و جوی جریانات 01

 81,0 قاچاق مواد مخدر 07
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 80,1 قاچاق اسلحه 00

 81,0 قاچاق انسان 01

 81,7 جنگ داخلی در برخی کشورهای منطقه 08

 13,1 ایجاد ناامنی 03

 13,1 هاکشتی حمالت تروریستی به 11

 17,1 شورش و انقالب در برخی کشورهای منطقه 11

 17,0 رقابت اقتصادی شدید بین کشورهای منطقه 10

 08,0 طلبی کشورهای منطقهقدرت 11

 01,1 ای در بین کشورهای منطقههای فرا منطقهیارگیری قدرت 19

 

 پیشنهادها گیری ونتیجه

 تهدیدات از یک هر اثرگذاری میزان ،(0) جدول در رگرسیون آزمون از حاصل نتایج طبق

 قرارهب و بوده متفاوت جمهوری اسالمی ایران دریایی تجارت امنیت بر موردمطالعه امنیتی

 :است زیر

 شدید اقتصادی رقابت درصدی، 08,0 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای طلبیقدرت

 با منطقه کشورهای شدن یار درصدی، 17,0 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای بین

 منطقه کشورهای میان اتحاد عدم درصدی، 81,1 اثرگذاری باقدرت جهانی هایابرقدرت

 ضعف درصدی، 83 اثرگذاری باقدرت ناامنی ایجاد درصدی، 88,0 اثرگذاری باقدرت

 حضور درصدی، 37,7 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای برخی در قدرت خأل و سیاسی

 طلبیقدرت درصدی، 81,0 اثرگذاری باقدرت منطقه در جهانی 0 درجه هایقدرت نظامی

 جهانی 0 درجه هایقدرت تالش درصدی، 31 اثرگذاری باقدرت ایمنطقه فرا کشورهای

 دخالت درصدی، 81,8 اثرگذاری باقدرت منطقه در جهانی انرژی منابع بر سیادت برای

 درصدی، 81,8 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای میان روابط در جهانی هایقدرت

 01,1 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای بین در ایمنطقه فرا هایقدرت یارگیری

 ذاریاثرگ باقدرت منطقه کشورهای بین در ایمنطقه فرا کشورهای افکنیتفرقه درصدی،

 تجارت هایشاهراه بر سیادت کسب برای ایمنطقه فرا هایقدرت تالش درصدی، 88,0

 خأل ایجاد برای ایمنطقه فرا هایقدرت تالش درصدی، 83 اثرگذاری باقدرت دریایی

 ناتوانی درصدی، 83,9 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای در امنیتی و سیاسی قدرت

 و شورش درصدی، 81,0 اثرگذاری باقدرت داخلی امنیت تأمین در منطقه هایحکومت
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 کشورهای وجود درصدی، 17,1 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای برخی در انقالب

 هایحکومت وجود درصدی، 31,1 اثرگذاری باقدرت منطقه در شدید اقتصادی فقر دچار

 منطقه کشورهای میان جنگ درصدی، 81,0 اثرگذاری باقدرت منطقه در نشاندهدست

 باقدرت منطقه کشورهای برخی در داخلی جنگ درصدی، 88,0 اثرگذاری باقدرت

 اثرگذاری باقدرت منطقه کشورهای برخی در تروریسم حضور درصدی، 81,7 اثرگذاری

 درصدی، 31,1 اثرگذاری باقدرت هاکانال و هاتنگه به تروریستی حمالت درصدی، 89,0

 باقدرت انسان قاچاق درصدی، 13,1 اثرگذاری باقدرت هاکشتی به تروریستی حمالت

 مواد قاچاق درصدی، 80,1 اثرگذاری باقدرت اسلحه قاچاق درصدی، 81,0 اثرگذاری

 باقدرت دریا منابع از غیرقانونی برداریبهره درصدی، 81,0 اثرگذاری باقدرت مخدر

 89 اثرگذاری باقدرت دریایی هایطوفان و جوی جریانات درصدی، 83,1 اثرگذاری

 ایمعن به این ،البته .باشدمی هند اقیانوس شمال در دریایی تجارت امنیت بر درصدی

 به بسیار آمدهدستبه مقادیر زیرا نیست، 19 اهمیت درجه با تهدید برای اندک اهمیت

 دیگر،عبارتبه. دارد اندکی اختالف 19 درجه تهدید با 0 درجه تهدید و بوده نزدیک هم

 بیانگر و باشدمی درصد 31,1 تا 01,1 بین موردمطالعه امنیتی تهدیدات اثرگذاری قدرت

 .است موردمطالعه موارد همه برای درصد( 71) متوسط ازحدبیش اثرگذاری قدرت

 منیتا تهدیدهای عنوانبه مواردی ،در این زمینه شدهانجامبا بررسی پیشینه تحقیقات 

 لیاص دودسته در تهدیدها این منابع. اندشدهشناسایی هند اقیانوس منطقه در دریایی

 :از اندعبارت اول دسته. است تقسیمقابل

 از دور حتی و ساحلی کشورهای برخی در داخلی هایناآرامی و هادرگیری تهدید .0

 هایحمله همچنین، و کرده قوی را جنگ بروز احتمال که هند اقیانوس منطقه در ساحل

 است؛ شدهانجام منطقه در کشورها برخی علیه اخیر هایسال در که هوایی

 ویژهبه هند اقیانوس منطقه پذیرآسیب و حساس نقاط علیه تروریستی حمالت .1

 معدنی؛ وسازهایساخت و تأسیسات سایر و دریایی گاز و نفت تأسیسات

 مخدر، مواد و اسلحه انسان، قاچان ازجمله ،(سنتی غیر) نوین امنیتی تهدیدهای .9

 .دریایی طبیعی باالی و دریا منابع از غیرقانونی برداریبهره و ماهیگیری

 افزایش و ظهور به مربوط هند اقیانوس در دریایی امنیت تهدید منابع از دوم دسته

 استقرار و حضور چون مواردی شامل که شودمی منطقه این در جدید دریایی هایقدرت
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 هایپایگاه احداث و هند اقیانوس منطقه در اروپا اتحادیه عضو کشورهای دریایی نیروهای

 .باشدمی منطقه این در متعدد نظامی

گذاری هر یک اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر برای کاهش نقش و قدرت اثربر 

از تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند بر آینده تجارت دریایی جمهوری اسالمی ایران، 

 گردد:پیشنهاد می

 ؛منطقه در ناامنی عوامل با برخورد به منطقه کشورهای پایبندی 

 اب جدی برخورد و دریا منابع از برداریبهره قوانین به منطقه کشورهای پایبندی 

 ؛خاطیان

 ؛دریایی امنیت تأمین چگونگی در منطقه کشورهای نظراتفاق 

 ؛دوستانه رقابت سمت به ایمنطقه درون هایرقابت هدایت 

 ؛منطقه کشورهای میان دوستانه روابط افزایش 

 ؛دریا امنیت تأمین برای منطقه کشورهای تالش 

 ؛منطقه در تروریسم با جدی مقابله 

 ؛منطقه در بومی دریایی پلیس تقویت 

 ؛منطقه در قاچاقهرگونه  از جلوگیری 

 ؛دریایی امنیت ایجاد در منطقه کشورهای اتحاد 

 ؛منطقه کشورهای میان همکاری هاییمانپ افزایش 

 ؛دریا منابع از برداریبهره بر قوی و صحیح کامل، نظارت ایجاد 

 ؛دریایی تجارت و ونقلحمل مسیرهای وها شاهراه در قوی امنیتی گشت ایجاد 

 و هند اقیانوس در خود دریایی سیادت هنگام در ایران.ا.ج ارتش دریایی نیرویی 

 .باشند داشته مدنظر را شدهشناسایی تهدیدهای تجاری هایکشتی اسکورت

 ار شدهشناسایی تهدیدهای کشتیرانی و بنادر سازمان طریق از ترابری و راه وزارت 

 انجام را کاال صادرات و واردت دریایی تجارت طریق از که بازرگانانی و تجار به

 .نماید ابالغ دهندمی

 و مندانعالقه به همچنین موضوع، اهمیت و حاضر پژوهش دستاوردهای به توجه با

 :بپردازند پژوهش به زیر موضوعات زمینه در که گرددیم پیشنهاد آتی محققین



 010                اسالمی ایران  تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری 

ــالمی جمهوری عملکرد -  تجارت امنیت بر تأثیری چه دریا امنیت تأمین در ایران اس

 است؟ داشته جهان و هند اقیانوس در دریایی

 دهن اقیانوس منطقه در دریایی امنیت یشبرافزا تأثیری چه ایران اســالمی جمهوری -

 باشد؟ داشته تواندیم

ـــالمی جمهوری -  میان اتحاد و همگرایی افزایش موجب تواندیم چگونـه ایران اس

ــورهای ــتایرا در منطقه کش ــطح ارتقاء س  هند اقیانوس منطقه در دریایی امنیت س

 گردد؟
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