
 

 

 

 

 

 تأکيد با ايران اسالمي جمهوري دفاعي سياست تدوين در موثر عوامل

 فارس خليج حوزه بر
  2مؤمن ساسان،  1آبادیدولت شمس رضا محمود سید

 81/52/96:مقاله پذيرش                                                                       72/50/96: مقاله دريافت

 چكيده 
 اسدت  شدده  موجب فارسخلیج حساس منطقه بر تأکید با  آسیا غرب منطقه و جهان در ايران مهم جايگاه

 ملدی  قددرت  عناصدر  کدارییری به برای نیز دفاعی سیاست. باشد مواجه مختلفی تهديدات با همواره ايران که
 بده  توجده  بدا  حدا  . هست طبیعی غیرمترقبه حوادث با رويارويی و خارجی و داخلی تهديدات رفع منظوربه

 دفداعی  سیاسدت  تددوين  در دخید   عوامد   تا آيدمی پديد ضرورت اين فارسخلیج منطقه راهبردی اهمیت
 مشدخ    هاآن تأثیر میزان و قراریرفته موردبررسی بطوردقیق فارسخلیج منطقه در ايران اسالمی جمهوری

 .یردد
 اسدالمی  جمهدوری  دفداعی  سیاسدت  عوام  بررسی باهدف و بوده تحلیلی توصیفی نوع از که تحقیق اين
 حدوزه  بدر  تأکید با ا.ا.ج دفاعی سیاست تدوين بر مؤثر عوام » که سؤا  اين با و فارسخلیج حوزه در ايران
 .است یرفته صورت «اندکدم فارسخلیج

 آمده،دستبه نفر 1۶۱ تعداد به کوکران فرمو  از استفاده با نمونه حجم و نفر ۳۳۳ از متشک  آماری جامعه
 و اسدتنباطی  و توصدیفی  آمدار  تحلید   هدای روش از اسدتفاده  با پرسشنامه دو طريق از آمدهدستبه هایداده
 هدا آن تدأثیر  میدزان  و شدهشناسايی ا.ا.ج دفاعی سیاست بر مؤثر عام  ۲2 و پذيرفت صورت SPSS افزارنرم
 صدفر  برابدر  هدا آن معیار انحراف نیز و آمدهدستبه برابر تأثیر میزان میانگین شدهتعیین لیکرت طیف وسیلهبه

 بیشترين دفاعی سیاست ابزار بعد عام  تنها عنوانبه مسلح نیروهای مؤلفه آمدهدستبه نتايج اساس بر. است
 بده  بخشدی انسدجام  عوامد   نیدز  ازآنپدس  و دارد ايدران  اسدالمی  جمهوری دفاعی سیاست تدوين بر را تأثیر

 تدأثیرات  دفداعی  سیاسدت  اهدداف  بعدد  از افزايدی  قددرت  و سدازی  قددرت  و دفاعی هایبرنامه و راهبردها
 .دارند فارسخلیج حوزه بر تأکید با ا.ا.ج دفاعی سیاست تدوين بر توجهیقاب 

 
 ايران  اسالمی فارس،جمهوریدفاعی،خلیج مؤثر،سیاست عوام  واژگان کليدي:

                                                           
 ملی دفاع عالی جغرافیای سیاسی دانشگاه استاديار 1

  Kimiyagraph@gamil.com (مسئو  نويسنده)ملی دفاع عالی دانشگاهراهبردی  دفاعی علوم آموختهدانش 2

 استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه
 6931 زمستان ،07 شماره پانزدهم، سال

 615-657 صفحه از ،ششم مقالة
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  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 مقدمه  1۳۱1 
ی جهدانی قراریرفتده   ی ژئوپلیتیکی خدا  در نقشده  که جمهوری اسالمی ايران در منطقهازآنجايی

بیداری اسالمی، بازی خصومت یرايانه  است و از طرفی با توجه به شرايط و تحوالت کنونی نضج

هدای  دسدت آوردن برتدری   فارس برای بهای در منطقه خلیجمنطقه ای و فرابرخی کشورهای منطقه

وضوح مشهود است و از طرفی جمهدوری  ی کنونی بهژئوپلیتیکی و ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی در دهه

بسیار بلنددی را در احیدای هويدت اسدالم     های الهی خود یام هایآرماناسالمی ايران نیز بر اساس 

ی اسدتکبار و استعمارسدتیزی در   با محوريت قدرار دادن نفدی سدلطه    سلم(وآلهوعلیهواهلل)ص ناب محمدی 

دستور کار خود قرار داده است، اين مهم همواره دشمنانی را برای جمهوری اسدالمی ايدران هويددا    

   اخیر مبرهن و آشکار یرديده است.که دشمنی اين دشمنان در چند سا نموده است

هدای کلدی خدود را    جمهوری اسالمی ايران با رويکرد عزت، حکمت و مصلحت همواره سیاسدت 

تدوين نموده است که در همین راستا سیاست دفاعی نیز از اين امر مستثنا نیست، اما به علت اينکه 

فتد نیاز به شناخت عوامد  مدؤثری   اصورت پیچیده و بسیار سريع اتفاق میتحوالت دنیای امروز به

که منطقه است که با اين وضعیت بتواند به نیازهای جمهوری اسالمی ايران پاسخگو باشد. ازآنجايی

کده شدناخت    مسدئله ای برخوردار است پژوهشگر به ايدن  فارس در اين روند از اهمیت ويژهخلیج

فارس چگونده  تأکید بر حوزه خلیجعوام  مؤثر بر تدوين سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايران با 

توان اهمیت تحقیق را استفاده در اين راستا می تواند باشد اقدام به انجام اين تحقیق نموده است.می

 و ضدرورت ی دفاعی در اين حوزه دفاع برشمرد هابرنامهو  هاطرحاز نتايج آن  برای انسجام بیشتر 

جمهوری اسدالمی ايدران در مقابد  تهديددات در     بازنگری درسیاست یذاری دفاعی  آن را مبنی بر

 حوزه خلیج قلمداد کرد.

 سیاسدی،  اقتصدادی،  نظدامی،  از اعدم  کارهای يدك دولدت  ها و راهمشیعنوان خطسیاست دفاعی به

 و خدارجی  و داخلدی  تهديددات  رفدع  منظدور بده  ملدی  قددرت  عناصر کارییریبه برای...و فرهنگی

 و تدأمین  را کشدور  امنیدت  تواندمی هاسیاست اين و باشدمی طبیعی غیرمترقبه حوادث با رويارويی

 (۶: 1۳۲۶ ،یزهد. )است دفاعی هایمشیخط اجرای برای دقیق تضمینی طرفی از و دهد افزايش

هسدتند و بدا توجده بده میدزان اهمیدت        مدؤثر در سیاست دفاعی تدوينی برای ج.ا.ا عوام  مختلفی 

برتر در مورد تهديدات ج.ا.ا است الزم اسدت کده ايدن عوامد  و      هایاولويتکه جزء  فارسخلیج
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دقیدق قدرار    موردبررسدی  فدارس خلدیج بر سیاست دفاعی ج.ا. در حوزه  هاآناز  هرکدام تأثیرمیزان 

 بگیرند.

بر سیاست دفاعی جمهدوری اسدالمی ايدران بدا تأکیدد بدر        مؤثرشناخت عوام   تحقیق هدف اصلی

بدودن عوامد  بدر سیاسدت دفداعی جمهدوری        مدؤثر رعی میزان ف هدف و  فارس استیجخلحوزه 

 .باشدمیفارس یجخلاسالمی ايران با تأکید بر حوزه 

بر تدوين سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايدران بدا    مؤثرعوام   تحقیق اين است که  اصلی سؤا 

یر تدأث میدزان  فرعی تحقیق شام  اين مطلب است کده:   سؤا و  ؟اندکدمفارس یجخلتأکید بر حوزه 

فارس چقددر  ید بر منطقه خلیجتأکبر تدوين  سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايران با  مؤثرعوام  

 است؟

 تددوين  بدرای  ضدرورتی  لدذا  شناسايی عوام  است، تحقیق ماهیت اينکه به توجه در اين تحقیق با

 نیست. هایهفرضو  تغییرها

 مباني نظري

 ها:پيشينه -الف

 تحقیقاتی  یهاپروژه

 مبانی، اصو  و رويکردها  سیاست دفاعی :

کارفرمايی پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی  اين پروژه توسط يعقوب زهدی و

 اسدت یس هدای خروجدی  – الدف و نتیجه تحقیق شام  اين مدوارد اسدت:    شدهانجام 1۳۲۱در سا  

   باشند.می هایچالش و کارکردها و، اهداف هاويژییبعد  سه در یدفاع

 طیمح دات،يتهد ت،یو موقع طياصو  عام، اصو  خا ، شرا ،یمبان عوام  خاستگاه و جنتاي – ب

  .اندشدهداده حیمفص  توض طورکه به هستند  ریشام  چند متغ یخارج طیمح یداخل

ارائده  و  هدا آنکوچك دفاع از  عنوان: مسکونی کردن جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و رساله دکتری با

یانده تدا عمدق    جزايدر سده  بدست آمده اين اسدت کده:   نتايج الگوی مناسب جهت سکونت دائم و 

هدای اصدلی   کنتر  بدر آبدراه   آينده، تسلط و اتیعملمناسبی جهت  يافته و مبدأفارس یسترشخلیج

ت های دفاعی، يك موقعیت ممتاز نظامی، محلی جهد فارس، محلی برای تمرکز قوا، ايجاد اليهخلیج

رغدم موفقیدت و   . علدی هستپشتیبانی از واحدهای عملیاتی و محلی جهت تحمی  اراده به دشمن 

های موردنظرشان، مردم اين منطقه با توجه عدم موفقیت برخی از کشورها در اسکان مردم در مح 
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 1۳۱1  
صدورت داوطلبانده   بده ( نظدامی و شهروند شدبه  به روش مشارکت مردم )اجباری، داوطلب، انتخابی

ازنظر الگوی سکونت یزينی )اعتقادی و ديندی، ناسیونالیسدتی،    به سکونت در جزاير هستند.حاضر 

تنهدايی،  بده  هدا آنکه به دلی  عدم کدارايی هرکددام از   ( فرهنگی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی

 باشد.استفاده واجراء میصورت ترکیبی قاب به

 مفهوم شناسي -ب

شدود و در  ها انتخاب مدی تعريف شدة عم  است که از میان بدي سیاست، مسیر يا روش » :استيس

 (4۱:1۳۱4)زهدی « کند.پرتو شرايط مفروض، تصمیمات حا  و آينده را هدايت می

در اصطالح فقه در مقاب  جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسدلمان  دفاع  :دفاع

 فدردی  ی هدر یده اول حقوق از دفاع است. واجب ادی افرهجوم آوردند و حمله نمايند و آن بر همه

 (۳21: 1۳۲۳ او ، دیشه) خود. ناموس و عرض و جان و ما  حفظ جهت است

 ی،نظدام  یهدا دولدت در حدوزه   يدك  شدده یطراح یکل یکارهابه راه یدفاع سیاست :سياست دفاعي

 مفهدوم،  ايدن  در. شودمی اطالق امنیتی تهديدهای ی دفعبرا یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع یاسی،س

. اسدت  ملدی  اهدداف  تدأمین  و تهديدها دفع برای ابزارها اين کردن هماهنگ فرآيند دفاعی سیاست

 (112: 1۳۲۳ فر،آدريان)

سیاست دفاعی، چارچوبی برای هماهنگ کردن ابزارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توسدط  

اری ثبدات و امنیدت در کشدور اسدت     دولت برای رفع يا دفع تهديدات )داخلی و خارجی( و برقدر 

 (10:1۳۱4)زهدی 

 بده ها آن از توانمی که است اصو  دودسته از تابعی دفاعی سیاست يك تدوين :اصول سياست دفاعي

 هدا سیاسدت  تمامی در که است اصولی عام، اصو  از مراد. کرد تعبیر «خا  اصو » و «عام اصو »

 متناسب که است اصولی دفاعی، سیاست خا  اصو  از منظور و هستند «سیاست» که حیث آن از

 ديگدر  بدر  اطدالق  قابد   ضدرورتا   و شدوند می تعريف سیاسی واحد يك هایويژیی و مختصات با

 (41: 1۳۱1)عسگری و آقاجانی، .نیست بازيگران

 ارکدان  کده  ییرندد  قدرار  موردتوجده  بايدد  اصدولی  عام، اصو  چارچوب در :عام سياست دفاعي اصول

 ندوع  هدر  طراحان که اصولی عبارتی، به. باشندمی دفاعی سیاست ازجمله سیاستی هر دهند تشکی 

 کدار  اصدو ،  اين دادن قرار مدنظر بدون یذاریسیاست کالميك در. کنندمی لحاظ راها آن سیاستی

 .است ایبیهوده
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 سیاسدت  یعبدارت  بده . باشدد می دفاعی سیاست عام اصو  عام، اصو  اين که است يادآوری به الزم

 شود :می بندیصورت اصو  اين چارچوب در دفاعی

 بودن کاربردی اص  -الف

 شناسیمحیط اص  -ب

 جامعیت اص  -ج

 بودن چندبعدی اص  -د

 یذشته تجارب از استفاده اص  -ح

 یسازمان نیب د درون هماهنگی اص  -و

 پذيریانطباق اص  -ز

 نگریآينده اص  -هد

آينده، دفداع   اندازتصوير بازيگر از موقعیتش در چشمژئوپلیتیك،  موقعیت :خاص سياست دفاعي اصول

: 2۳۳4جابلونسدکی، ) بدالقوه  و بالفع  قدرت (، منابع2۲:1۳۱1با حداق  هزينه،)عسگری و آقاجانی،

)خلیلدزاد و   سطح تعارض با ساير بدازيگران  (،1-۳2:1۳۲4عسگری،( فرهنگ راهبردی )1۳۳-110

 (۳۲۲:1۳0۱يان لسر،

 ژئوپلیتیك موقعیت -الف

 بالقوه و بالفع  قدرت منابع -ب

 آينده اندازتصوير بازيگر از موقعیتش در چشم -پ

 سطح تعارض با ساير بازيگران -ت

 فرهنگ راهبردی -ج

 ...........(( دفاع با حداق  هزينه -ح

 های سیاست دفاعیويژیی

،سیاسدت   کنندده ماهندگ ه( 4۱: 1۳۲۶، )زهددی، ماهیتی تهاجمی و تدافعی ،وند نهیزم محور،دولت

 (.10: 1۳۱1 )عسگری و آقاجانی، محصو  تفکر جمعیدفاعی 

 :اهداف سياست دفاعي

ترين مالحظات باشد. از مهمسیاست دفاعی مانند هر سیاست ديگری، معطوف به برخی اهداف می

هدای  هدر چده مقددورات و يرفیدت     واقدع بهاهداف، میزان و سطح قدرت دولت است.  کنندهتعیین
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 1۳۱1  
تدری در تددوين سیاسدت دفداعی     ها بیشدتر باشدد، اهدداف کدالن    افزاری دولتافزاری و نرمسخت

 قرار خواهد یرفت. موردنظر

قددرت و   یدا، جغراف یاست که در آن سده عنصدر اصدل    یبیترک یمفهوم یتیكمفهوم ژئوپل :ژئوپليتيک

 یتیدك ژئوپل موردتوجده  هدای يدده دارندد. درواقدع مسدائ ، موضدوعات و پد     یذات یخصلت یاستس

 ینرا روابدط متقابد  بد    یتیكموضوع ژئوپل روازاين. نمايندیم یداسه عنصر ارتباط پ ينبا ا اییونهبه

 یدا، جغراف از مطالعده روابدط متقابد     است عبارت یتیكژئوپل» يفتعر ين،بنابرا دهدیم ی ها تشکآن

 (۲1:1۳۲4نیا، )حافظ.« یاستقدرت و س

بنددی نظدرات انديشدمندان و    ی زيدر کده حاصد  جمدع    یانده هدای کدالن ژئدوپلیتیکی شدش    مؤلفه

مبندای   عندوان بده عنوان چدارچوب مفهدومی تحقیدق انتخداب و در ادامده      باشد بهها میژئوپلیتیسین

است تا پدس از تحلید  واقعدی محدیط ژئدوپلیتیکی و درت درسدت و        قراریرفتهی محیطی مطالعه

 ها و عوام  مربوطه استحصا  شود.ی موردمطالعه، ساير مؤلفهتری از حوزهکام 
 ژئوپلیتیکی کالن های: مؤلفه1جدو 

 عوامل هامؤلفه رديف

1 
 طبیعی

 فیزيکی()

وسدعت و   - موقعیت راهبردی و ژئواسدتراتژيك  - موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی

وضدع   -مرزهدا(  هدا و  ی آبها، شبکهوضع توپویرافی )ناهمواری - شک  سرزمین

 وهوا )اقلیم(آب

 ترکیب اديان و مذاهب -ترکیب قومی و زبان -های کمّی و کیفی جمعیتويژیی  انسانی 2

 اقتصادی ۳
هدای اقتصدادی )کشداورزی، صدنعتی و     هدا و شداخ   يرفیدت  -انرژی و منابع طبیعدی 

و علدوم   -ونقد  و خطدوط انتقدا  کداال و اندرژی      های ارتباطی حمد  شبکه -خدماتی( 

 فناوری

4 
سیاسدددت 

 داخلی

 سدابقه  و ملی هويت -سیاسی هاییروه و احزاب -حکومت سیاسی نظام و ساختار

 – قدومی  هدای اقلیدت  -ملدت  سیاسدی  و فرهنگدی  اجتماعی، انسجام -ملت تاريخی

 ارضی ادعاهای و مرزی اختالفات -نامتجانس و متجانس مذهبی

1 
سیاسددددی 

 المللیبین

عضدويت بدازيگران    -روابط دوجانبه خارجی بدازيگران  -سیاست خارجی بازيگران 

ای عاليق ژئوپلیتیکی بازيگران محلدی، منطقده   -المللیای و بینهای منطقهدر سازمان

 ایمنطقه و فرا

۶ 
-نظدددامی

 امنیتی

 -تدوان کمّدی و کیفدی نیروهدای مسدلح       -امنیتدی بدازيگران    –های دفاعی سیاست

 نظدامی و عضدويت در معاهددات و    هدای قرارداد -تأسیسات و صنايع نظامی داخلی

 امنیتی –های دفاعی پیمان



 

 

1۳1  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 
 :ابعاد سياست دفاعي

. بُعدد  اندد تنیدده درهدم اساسا  سیاست دفاعی دارای دو بُعد داخلی و خارجی است که اين دو جنبه، 

جنبه داخلی آن، اقددامات   کهدرحالیها، داللت دارد خارجی بر استفاده از زور در روابط بین دولت

کدارییری نیروهدای   ها را برای ايجاد توانمندی دفاعی و آمادیی بدرای بده  بلندمدت و روزانه دولت

 (11:1۳۱1ییرد. )عسگری و آقاجانی،برمینظامی در 

 ابعاد داخلی 

 ابعاد خارجی 

 فارسجيخل حوزه کشورهاي دفاعي ستعوامل سيا

 است: شدهبینیپیشفارس ای در حوزه خلیجمنطقه الگوی عنوانبه ذي  ترتیبات

 در حاتیتسدل  یجيتددر  کنتر  فرايند از الگوبرداری و اروپا همکاری و امنیت سازمان الگوی تکرار

 .سرد جنگ دوران اروپای

 منطقد   آمريکدا در  حضدور  چراکده  ؛آن آ.سده.  مشخ  طوربه و آسیايی امنیت شیوه از الگوبرداری

 و شداهد افدزايش   منطقده  هر دو و است برخوردار زيادی تشابه از فارسجیخل و آسیا شرق جنوب

 .باشندمی ژاپن و چین مانند بزریی هایقدرت نفوذ رشد

 فارسکشورهاي خليج

 طدرف بده فارس را هشت کشور ساحلی احاطه کرده کده بده ترتیدب از سدمت شدمالی      منطقه خلیج
از: ايران، عراق، کويت، عربستان سعودی، بحرين، قطدر، امدارات متحدده عربدی،      اندعبارتجنوب 

و  نيتدر کوچدك بحدرين   باالخرهکشور و  نيترعیوسکشور و عربستان  نيترتیپرجمععمان. ايران 
)تدك  « یمحصدول تدك »فارس ی خلیجکشورهامنطقه است. اقتصاد  جوارهمکشور  نيترتیجمعکم
فدارس،  بدا سده دريدای خلدیج     منطقهی نفتی است. کشورهای درآمدهای( و بر پايه ذخاير و ارهیذخ

صنعت صیادی در منطقه پیشرفته نیست و بیشتر حالدت   طورکلیبههستند و  جوارهمعمان و عرب 
 سنتی دارد. 
 فارسجيخلي كيتيژئوپلتحليل محيط 

به دو بعد که شام  بعد محیط داخلی و بعد محدیط خدارجی    فارسجیخلی کیتیژئوپلتحلی  محیط  
باشد: الف( بعد محیط داخلی : طبیعی ، انسانی، اقتصادی، سیاست داخلی، سیاسدت  شرح میاين به 
 امنیتی.-ی، نظامیالمللنیب

-ی، نظدامی المللد نیبد نسانی، اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست ب( بعد محیط خارجی : طبیعی ، ا
 امنیتی.



                   

 

1۳2  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  
 فارسي متصور براي جمهوري اسالمي ايران در حوزه خليجهافرصت

، ايفدای نقدش   (1: 1۳0۲ی، )زارعد هدای آزاد فدارس و آب واسطه کشور به خلدیج عمق دسترسی بی
هدای  فدارس بده آب  موقعیت ارتباطی خلیج ،(1۳۳: 1۳۲2 ار،ی)دولت تنگه هرمز ونددهندهیپکنترلی و 

های (، وجود اقلیت4۳د  1۲: 1۳۲۳هرودوت،ی دريانوردی و رونق اقتصادی )آزاد در جهت توسعه
 .(01: 1۳۲۲)حافظ نیا،  فارسهای حوزه خلیجمذهبی متجانس با اقوام ايرانی در کشور -قومی

 فارسخليج حوزه در ايران اسالمي جمهوري براي متصور تهديدهاي

 ، تحولی تدريجی را از يك پديده اجتماعی سادههاتهديدها متناسب با اهداف و اوضاع حاکم بر آن
کنندد کده حکايدت از    امنیتی( طدی مدی   -عیار )در مرحله سیاسی)در مرحله تکوين( تا بحرانی تمام

شاخصی  توان شدت يك تهديد را باشدت تهديد متناسب با تکام  آن دارد؛ به اين صورت که می
زمانی است که يك تهديد بدرای  مدت« دیرديسی»مرتبط دانست. منظور از « زمان دیرديسی»نام  به

« معضد  »و « مشدک  »طور از مسئله به و همین« مسئله»ای اجتماعی به تغییر وضعیت خود از پديده
 (1۳1: 1۳۲0)افتخاری،  .الزم دارد« بحران»و... تا 
تدوان  ها را نمیيهور، حداق  هشت نمود متفاوت دارد که تمامی آندر مقام « پديده اجتماعی»يك 

توان چند واژه متفاوت با لفظ واحدی معرفی کرد؛ بلکه با عنايت به نوع دیرديسی اين رخدادها می
از: موضدوع، مسدئله، مشدک ،     اندد عبدارت پیشنهاد داد که  الذکر هستندرا که معرف سیر تحو  فوق
 (04 )همان:. و بحرانمعض ، تهديد، خطر، بحث 



 

 

1۳۳  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 

 تحقیق : مد  مفهومی1شک 
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  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 شناسيروش  1۳۱1 
با عنايت به اينکه تحقیقات از نوع کاربردی به يافتن پاسخ برای مشکالتی کده مطدرح اسدت، نظدر     

 نوع، کاربردی است؛ زيرا يك مسدئله کداری   ازلحاظ( اين پژوهش 0۶:1۳۱2دارد )خلیلی شورينی، 

فدارس( ويدژه نیروهدای مسدلح را     خلدیج  حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست)

پدردازد و الگدويی   کند و به سیاست دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايدران مدی  بررسی می

ی کدالن قابد  توسدعه    یدذار اسدت یسابعاد اين الگو برای ديگر  کهازآنجايیو دهد برای آن ارائه می

 ی صدرف از هدای موضدوع تحقیدق اسدتفاده    بررسی مؤلفه منظوربه. باشدیمای است از نوع توسعه

تواندد  هدای کیفدی مدی   در چنین مواردی روش روازاين آيد،به نظر میهای کمّی امری دشوار روش

که هم متغیر کمدی وجدود    جهتازآنشود. در اين تحقیق  ها و عوام  مرتبطمؤلفه موجب شناسايی

ی پدژوهش  هدا روشدارد و هم متغیر کیفی  لذا الزم است از روش تحقیق آمیختده اسدتفاده شدود.    

ی رهدا یمتغبداز و   ی بسدته و هدا دادهيی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعده  هاروشآمیخته، 

 (.1۶:1۳۱2لی شورينی،)خلی رسندمیاستفاده از روش علمی به انجام  و باکمی و کیفی 

بدر پدژوهش    دید تأکنوع، کاربردی است و از روش تحقیق آمیختده بدا    ازلحاظبنابراين اين پژوهش 

  موردی استفاده نموده است.

 جامعه و نمونه آماری

برای دستیابی هدف تحقیق از طبقات متعددی پاسخگو شام ؛ شاغلین در ستاد ک  نیروهای مسلح، 

ارتش جمهوری اسالمی ايران، سپاه پاسداران انقدالب اسدالمی، وزارت دفداع و نهادهدا و سدازمان      

ی آماری ی آماری خبریی )خبریان( و جامعهاست و در حالت کلی دو جامعه شدهاستفادهمختلف 

 .اندقراریرفته مورداستفاده( نظرانصاحب)کلی 

 خبریی   آماری یهای جامعهالف( ويژیی

سیاسدت دفداعی،   هدای دفداعی،   اين افراد شام  خبریان نظامی و اساتید برجسته کشدور در حدوزه  

هدايی از قبید  دارا بدودن تحصدیالت دکتدری در      فارس و ژئوپلیتیك است که دارای ويژیدی خلیج

و  1۱و موضوع تحقیق و همچندین منتصدب در مشداغ  راهبدردی و جايگداه       یفتههای پیشرديف

 نفر برابر زير تعیین یرديدند. 12باالتر به تعداد 
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 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 
 : جامعه آماری خبریی2جدو 

 است. قراریرفته مورداستفادهتمام شمار  صورتبهجامعه آماری خبریی 

 ی آماری کلیب( جامعه

هدای از قبید  مددرت تحصدیلی     نظران با لحاظ نمدودن ويژیدی  برای انتخاب جامعه آماری صاحب

يا مقاله و تحقیق  فیتألدفاعی، حیطه کاری و مسئولیت داشتن،  استیباسکارشناسی ارشد، آشنايی 

جايگداه   داشدتن  وفارس و سیاست دفاعی و ژئوپلیتیك، امکان  دسترسی و مصاحبه در زمینه خلیج

 اند:و باالتر و از طبقات زير مشخ  یرديده 1۲شغلی 

تربیت مدرس و دانشگاه  ، دانشگاه شهید بهشتی،سپاه واساتید دانشگاه عالی دفاع ملی، دافوس آجا 

 فرهنگی آشنا به حوزه دفاعی( -های سیاسی، اقتصادی و اجتماعیتهران، )در تخص 

 ۱4 و ۱۳ و ۱2و  1۳۱1 ی تحصیلیهاآموختگان علوم دفاعی داعا در سا دانشجويان و دانش

هدای سدرتیپی و   یانه سدپاه پاسدداران )محد    و معاونین در نیروهای چهاریانه آجا، پنج رئیسههیئت

 سرلشگری و سپهبدی در سطح ستاد نیرو به باال(

 های سرلشگری به باال(ودجا )مح  روسای ادارات در ستاد آجا، ستاد سپاه پاسداران،

 های سرلشگری به باال(ک  ن م و باالتر )مح  روسای ادارات در ستاد

 مالحظات تعداد نام جامعه رديف

هدای سدتاد کد     هیت رئیسه و معاونت 1

 نیروهای مسلح

 با انجام مصاحبه حضوری يا ارائه پرسشنامه 2

 با انجام مصاحبه حضوری يا ارائه پرسشنامه 2 فرماندهان و مسئولین ارتش و سپاه  2

هدای تهدران و تربیدت    اساتید دانشدگاه  ۳

 مدرس

 با انجام مصاحبه حضوری يا ارائه پرسشنامه 1

 - 1 های نیروهای مسلح اساتید دانشگاه 4

مسدددئولین وزارت دفددداع و پشدددتیبانی  1

 نیروهای مسلح  

1 - 

 - 2 اساتید دانشگاه عالی دفاع ملّی  ۶

 - 1 کارشناسان وزارت امور خارجه 0

 - 1 کارشناسان شورای امنیت ملی   ۲

هددای مجلددس شددورای پددژوهش مرکددز ۱

 اسالمی و آشنا به مسائ  دفاعی

1 - 
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  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  
فرهنگی در مجمع تشخی  مصدلحت نظدام، وزارت    -کارشناسان امور، سیاسی، نظامی و اجتماعی

 های مجلس شورای اسالمی و آشنا به مسائ  دفاعی.امور خارجه، ، مرکز پژوهش

و بددون اشداره بده     با توجه به ترکیب فوق برآورد حجم جامعه آماری با رعايت ضدريب حفدايتی  

از  نظدران صداحب ی آمداری  ی الزم از جامعده نفر است. برای تعیین حجم نمونه ۳۳۳تفکیك برابر 

 است. شدهاستفاده 1فرمو  کوکران

هدای کیفدی و همچندین    منظدور تعیدین مؤلفده   تعیین حجم نمونه کیفی جامعه آماری : اين جامعه به

از سیاست نظری استحصدا  نمايدد کسدب یرديدده      مواردی که محقق نتوانسته مباحث موردنظر را

نفدر و   1۳شده است و به تعداد صورت هدفمند و به روش اشباع انجاماست. انتخاب اين جامعه به

هايی از قبید  : آشدنايی بده مسدائ  سیاسدت ژئوپلیتیدك، خددمت در مشداغ  دفداعی در          با ويژیی

یذاری دفداعی و مشداغ  در   مبتنی بر سیاستبه باال،  تألیف و نشر کتب و مقاالت  1۲های جايگاه

 باشند.مراکز علمی می

 روش و ابزار یردآوری اطالعات

ای هدای کتابخانده  استخراج متغییرها با استفاده از روش منظوربهدر اين پژوهش یردآوری اطالعات 

عدات بدا   اطال آوریجمدع ای شام  صورت ترکیبی صورت یرفته است. مطالعه کتابخانهو میدانی به

-از منابع، بررسی اسناد و مدارت رسمی، مقاالت علمی و پژوهشی موجود در کتابخانه برداریفیش

ی سیاست دفداعی  در حوزه ربطذیها و نهادهای موجود نزد سازمان او دستها و اسناد و مدارت 

صداحبه بدا   مو تحقیقات میددانی شدام     باشدمیهای منطقه فارس و بررسی و مطالعه نقشهو خلیج

نامده توسدط محقدق و توزيدع آن بدین      ، تهیده پرسدش  مرتبط با موضوع نظرانصاحبن و انديشمندا

و  هدا دادههدا بدرای پدردازش    آوری نظدرات آن نظران و خبریان جامعه نمونه و سپس جمعصاحب

 .باشدمیتحقیق  سؤاالتی پاسخ به ارائه

فدارس در  شناسی خلیجهای مطالعات نظری و محیطای بر اساس يافتهدر اين تحقیق ابتدا پرسشنامه

عوام  مربوط به سیاست دفداعی ج. ا. ا تنظدیم و در    تائیدسؤا  در رابطه با  1۳0با  موردنظر حوزه

بین جامعه خبره توزيع یرديده است. در ادامه پس از اعما  نقطه نظدرات خبریدان و تصدحیحات    

                                                           

1. Cochran 



 

 

1۳0  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 
در  نظدران صداحب بدرداری از نظدرات جامعده آمداری     رهبه منظوربهی نهايی تهیه و الزم، پرسشنامه

یرديده است. اين پرسشدنامه کده دارای چنددين سدؤا       آوریجمع  سیاست دفاعی توزيع و ئمسا

است. در اين پرسشنامه ابتددا از   قراریرفتهبندی و مورد واکاوی عام  دسته ۲2باشد و شناسايی می

تحقیق مؤثر است  موردنظرهر عام  بر موضوع است که مشخ  کنند که  شدهخواستهپاسخگويان 

 که آنجائیای لیکرت سنجیده شده است. از يا خیر و سپس میزان تأثیر هر عام  در طیف پنج نقطه

فدارس و انجدام مصداحبه بدا افدراد      خلدیج  شناسدی محیطاين پرسشنامه از طريق مطالعات میدانی و 

هدای مختلدف   رح سدؤاالت بده یونده   هدای متفداوت و بدا طد    متخص  مرتبط با موضوع در زمدان 

و مقددار   شدده اسدتفاده دارای روايی بوده و برای تأکید بر روايی از ضريب الوشده نیدز    شدهتدوين

ای بدر روايدی آن اسدت. همچندین پايدايی آن بدا       دوباره تأکیداست که  آمدهدستبه ۳9۲۱2مناسب 

دارای  ۳9۲11برابدر   بداخ  کدرون و با توجه به مقددار آلفدای    شدهبررسی باخ کروناستفاده از آلفای 

 پايايی است.  

 هاي تحقيقها و يافتهوتحليل دادهتجزيه
ها به کمدك آمدار توصدیفی و آمدار اسدتنباطی و بدا اسدتفاده از        داده وتحلی تجزيهدر اين پژوهش، 

و  شدده انجدام از مطالعدات  های حاصد   صورت پذيرفت. در ادامه با استفاده از داده SPSSافزار نرم

ی خبریی در حوزه دفاع و سیاست، عوام  موثراسدتخراج یرديدد.   مصاحبه عمیق با اعضای جامعه

ی تحقیق برای ارزيابی میزان اثریدذاری عوامد  بدر    ، پرسشنامهمورداشارهمبتنی بر تحلی  اطالعات 

اسدت.   شدده توزيعی آماری فارس تدوين و بین اعضای نمونهسیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر خلیج

آزمدون شدده اسدت کده آيدا       ایدوجملهمتناسب با اين مباحث ذي  هر عام ، ابتدا بر اساس آزمون 

بدر اسداس    ازآنپدس درصد پاسخگويان معتقد به تأثیریذاری هر عام  هستند يدا خیدر؛    1۳حداق  

 ازنظدر ی پیشین در مرحله تأيیدشدهآزمون تی استیودنت آزمون شده است که آيا میزان تأثیر عوام  

ی آمداری بدا تشدکی     های اعضای نمونده ر از حد متوسط است يا خیر؛ همچنین ويژییتآماری بیش

 جداو  توزيع فراوانی به تصوير کشیده شده است. 

 تحقیق هایيافتهو  هاداده وتحلی تجزيهروش 

 1۶۱، تعدداد  موردنیداز هدا و اطالعدات   ی نهدايی تحقیدق و یدردآوری داده   پس از توزيع پرسشنامه

اسدت. در ايدن پرسشدنامه میدزان      قراریرفتده  مورداستفاده شدهآوریجمعو  شدهتکمی ی پرسشنامه

ای لیکدرت  ی آماری در طیف پنج نقطده تأثیر هر يك از عوام  ذي  توسط هر يك از اعضای نمونه



                   

 

1۳۲  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  
آيا هدر عامد  بدر    است که  شدهمشخ ی آماری است و قب  از آن توسط اعضای نمونه شدهتعیین

 آمدده دسدت بده ها و اطالعات است يا خیر. در فرآيند تحلی  داده تأثیریذارهای دفاعی ج.ا.ا سیاست

دهنددیان عامد  مشدخ  را    درصدد پاسدخ   1۳آماری حدداق    ازنظرابتدا آزمون شده است که آيا 

ها و با نگاه به اين واقعیت که تقريبا  بدرای  اند يا خیر. با انجام آزمون نسبتتأثیریذار تشخی  داده

اندد و سدطح   دهندیان عوام  را بدر سیاسدت دفداعی تأثیریدذار شدناخته     درصد پاسخ اتفاقبهقريب 

ی بعدد،  آزمدون شدده    است. در مرحلده  آمدهدستبه ۳9۳۳۳برابر  اهآنی  داری مربوط به همهمعنی

آمداری بیشدتر از حدد     ازنظدر بر تددوين سیاسدت دفداعی     عام  هراست که آيا میانگین میزان تأثیر 

: متوسط کدهای تخصیصی به طیف لیکرت( است يا خیر. نتايج اين آزمدون در  ۳متوسط )بیشتر از 

ی همده  عوامد   ازذکر است کده بده علدت اينکده بدرای برخدی        است. الزم به شدهارائهجدو  زير 

 1اندد میدانگین میدزان تدأثیر برابدر      دهندیان میزان تأثیر را در حد خیلدی زيداد تشدخی  داده   پاسخ

آزمدون میدانگین بدرای آن     درنتیجده هدا برابدر صدفر اسدت و     و نیز انحدراف معیدار آن   آمدهدستبه

مبنی بر تأثیر خیلی زيداد آن در تددوين سیاسدت     نظرانصاحبو با استناد به اجماع نظر  نشدهانجام

 است. قراریرفتهدفاعی، در رديف عوام  جدو  
 فارسخلیج حوزه بر تأکید : آزمون میانگین میزان تأثیر عوام  محیط داخلی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با۳جدو 

ط
عوام  محی

 
ت دفاعی

داخلی سیاس
 

مؤلفه
 

 عوامل

میانگین
 

ف 
انحرا

معیار
 

t 

درجه آزادی
سطح معنی داری 

 
 35فاصله اطمینان 

 درصدی
حد 
 پايین

 حد باال

طبیعی
 

خطوط مواصالتی ساحلی جمهوری اسالمی در 
 فارسخلیج

۳9۶4 ۳9۱۶۶ ۲9۶۲2 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳91۳ ۳90۱ 

 4914 ۳9۲۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 119424 191۳4 ۳9۱0 فارسوسعت و شک  زمین در خلیج

 491۱ 4944 ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۳۱92۲1 ۳91۳1 4911 های آزادفارس به آبارتباطی خلیجموقعیت 

موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی 
 فارسدر خلیج

491۶ ۳94۱۲ 4۳91۱۱ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 494۲ 49۶۳ 

 49۲۳ 490۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۳9001 ۳942۶ 490۶ ايفای نقش کنتر  و پیونددهندیی تنگه هرمز

 

ترکیب قومی و زبانی جمهوری اسالمی ايران در 
 فارسخلیج

۳9۲۶ ۳9۲14 1۳9۳10 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳90۳ ۳9۱۱ 

ترکیب اديان و مذاهب در جمهوری اسالمی ايران در 
 فارسخلیج

49۳2 ۳90۶۳ 109410 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۱۳ 491۳ 

های کمی و کیفی جمعیت در جمهوری ويژیی
 فارساسالمی در خلیج

490۱ ۳9411 1۶910۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4902 49۲1 

  



 

 

1۳۱  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

مؤلفه  
 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

 

فاصله اطمینان 
 درصدی ۱1

حد 
 پايین

حد 
 باال

 

انسانی
 

ترکیب قومی و زبانی جمهوری اسالمی ايران در 
 فارسخلیج

۳9۲۶ ۳9۲14 1۳9۳10 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳90۳ ۳9۱۱ 

اديان و مذاهب در جمهوری اسالمی ايران در ترکیب 
 فارسخلیج

49۳2 ۳90۶۳ 109410 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۱۳ 491۳ 

های کمی و کیفی جمعیت در جمهوری ويژیی
 فارساسالمی در خلیج

490۱ ۳9411 1۶910۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4902 49۲1 

ی
صاد

اقت
 

ونق  و خطوط کاال و انرژی های ارتباطی حم شبکه
 ايرانجمهوری اسالمی 

49۳۱ ۳9۲۳4 1090۳۱ 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۱0 4922 

انرژی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ايران در 
 فارسخلیج

490۶ ۳942۶ 1۳9001 1۶۲ ۳9۳۳۳ 490۳ 49۲۳ 

 49۲1 4902 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۶910۳ ۳9411 490۱ ذخاير خارجی )ارز و طال( جمهوری اسالمی ايران

ت داخلی
سیاس

فرهنگی و سیاسی جمهوری انسجام اجتماعی،  
 اسالمی ايران

49۳۲ ۳94۲0 ۳۶9۲41 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۳۳ 4941 

ساالری دينی در جمهوری وجود دموکراسی و مردم
 اسالمی ايران

49۶4 ۳94۲2 4492۳4 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4910 4901 

 49۱۶ 49۲۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۱۳9111 ۳920۶ 49۱2 مشروعیت نظام حکومتی در جمهوری اسالمی ايران

ت بین
سیاس

المللی
عدم عضويت جمهوری اسالمی در شورای همکاری  

 فارسخلیج
۳900 ۳9011 1۳9۱00 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۶۶ ۳9۲۲ 

های عدم حضور جمهوری اسالمی ايران در پیمان
 فارسای در حوزه خلیجمنطقه

۳90۱ ۳9۲0۱ 11902۱ 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۶۶ ۳9۱۳ 

اختالفات مرزی جمهوری اسالمی در حوزه 
 فارسخلیج

4910 ۳911۳ 2094۳0 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۳۲ 4921 

 

نظامی
-

امنیتی
 

قراردادهای نظامی و عضويت در معاهدات و 
 امنیتی جمهوری اسالمی ايران -های دفاعیپیمان

۳9۲۲ 19۳04 1۳9۶0۶ 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳902 49۳4 

 4941 492۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 249۳11 ۳902۳ 49۳4 امنیتی ايران -دفاعی

و کیفی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی توان کمی 

 ايران
49۲۶ ۳9۳44 0۳9410 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۲1 49۱2 

 49۱0 49۱۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۳19۶۶۶ ۳9240 49۱۳ بودجه دفاعی ساالنه جمهوری اسالمی

      ۳9۳۳۳ 19۳۳ تأسیسات و صنايع نظامی داخلی ايران
 

  



                   

 

14۳  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  
 فارسخارجی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیج: آزمون میانگین میزان تأثیر عوام  محیط 4جدو 

ط
عوام  محی

 
ت دفاعی

خارجی سیاس
مؤلفه 

 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

 

سطح معنی
ی
دار

 

 ۱1فاصله اطمینان 

 درصدی

 حد باال حد پايین

طبیعی
 

خطوط مواصالتی ساحلی جمهوری اسالمی در 
 ۳9۲4 ۳9۶۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۳9۲۲0 ۳9۶۱2 ۳904 فارسخلیج

 4921 49۳1 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۱912۶ ۳90۶۲ 491۳ فارسوسعت و شک  زمین در خلیج

 4924 49۳4 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 2291۲1 ۳9۶14 4914 های آزادفارس به آبموقعیت ارتباطی خلیج

موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی جمهوری 
 فارساسالمی در خلیج

4914 ۳91۳۳ 4۳91۱4 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4940 49۶2 

 ايفای نقش کنتر  و پیونددهندیی تنگه هرمز

 49۶۱ ۳94۶1 409112 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۶2 490۶ 

ط
عوام  محی

 
ت دفاعی

خارجی سیاس
 

انسانی
 

ترکیب اديان و مذاهب کشورهای حوزه 
 4912 ۳9۲۱ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۶90۳1 ۳90۲۳ 49۳1 فارسخلیج

کشورهای حوزه ترکیب قومی و زبانی 
 فارسخلیج

49۳0 ۳9۶42 209۶0۶ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4920 494۶ 

های کمی و کیفی کشورهای حوزه ويژیی
 فارسخلیج

4900 ۳942۳ 14942۲ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4901 49۲۳ 

ی
صاد

اقت
 

شبکه ارتباطی و خطوط مواصالتی کشورهای 
 49۳۳ ۳901 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۳94۳۱ 19۳۲۳ ۳9۲0 فارسحوزه خلیج

خارجی )ارز و طال( کشورهای حوزه ذخاير 
 فارسخلیج

49۲۳ ۳9۳0۳ ۶۳9۱4۲ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 490۲ 49۲۱ 

انرژی و منابع طبیعی کشورهای حوزه 
 فارسخلیج

49۱2 ۳920۶ ۱۳9111 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۲۲ 49۱۶ 

ت داخلی
سیاس

عدم وجود دمکراسی متکی بر مردم )انشعابات(  
 49۶۶ 4911 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 41902۲ ۳94۱4 491۱ فارسحوزه خلیج

عدم ثبات و پايداری حکومت و قدرت 
 فارسکشورهای حوزه خلیج

49۶1 ۳94۲۱ 4290۶۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4914 49۶۲ 

مشک  مشروعیت نظام حکومتی در کشورهای 
 فارسحوزه خلیج

490۶ ۳94۳۳ 1۳91۳۱ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۶۱ 49۲2 

ت بین المللی
سیاس

 

فارس خلیجاتحاد و پیوستگی کشورهای حوزه 
 ۳9۱4 ۳9۶0 ۳9۳۳۳ 1۶۲ 12911۳ ۳9۲۶1 ۳9۲۳ با آمريکا

فارس در شورای عضويت کشورهای خلیج
 فارسهمکاری خلیج

492۳ ۳9۶۱۱ 229۱۳2 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4912 49۳4 

اختالفات مرزی در کشورهای حوزه خیلج 
 فارس

494۲ ۳9۶2۲ ۳۳9۶41 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۳۲ 4910 

های تکفیری یروه ترويج وهابیت و حمايت از
 فارسدر کشورهای حوزه خلیج

49۶1 ۳94۲۱ 4290۶۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4914 49۶۲ 

 
  



 

 

141  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 

مؤلفه 
 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

سطح معنی داری 
فاصله اطمینان  

 درصدی ۱1

حد 

 پايین

حد 

 باال

ط
عوام  محی

 
ت دفاعی 

خارجی سیاس
 

نظامی 
- 

امنیتی
 

کشورهای حوزه  های دفاعیسیاست

 فارسخلیج
4910 ۳9021 2۲9۳۲1 1۶۲ ۳9۳۳۳ 494۶ 49۶۲ 

قراردادهای نظامی و عضويت در معاهدات و 

امنیتی کشورهای حوزه -های دفاعیپیمان

 فارسخلیج

490۳ ۳91۱۶ ۳09۳۶۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۶1 490۱ 

توان کمی و کیفی نیروهای مسلح کشورهای 

 فارسحوزه خلیج
49۲1 ۳9۳۶2 ۶۶9۳22 1۶۲ ۳9۳۳۳ 490۱ 49۱۳ 

تأسیسات و صنايع نظامی کشورهای حوزه 

 فارسخلیج
49۲۶ ۳9۳1۳ ۶۲9۱۱1 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۲۳ 49۱1 

 

 فارس:آزمون میانگین میزان تأثیر عوام  اصو  سیاست دفاعی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیج1جدو 

عی
دفا

ت 
اس
سی
  
صو

  ا
وام

ع
 

فه
مؤل

 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

فاصله اطمینان  

 درصدی ۱1

حد 

 پايین
 حد باال

عام
  
صو

ا
 

 ۳91۲ 29۱۳ ۳9۳۱1 1۶۲ ۳9۲14 ۳9۲11 ۳9۳1 اص  جامعیت

 ۳91۱ 29۱۲ ۳91۳0 114 19۶21 ۳9۶44 ۳9۳۲ اص  چندبعدی بودن

 ۳9۳۲ ۳9۳1 ۳9۳42 14۳ 29۳12 191۳۲ ۳91۱ سازمانیاص  هماهنگی درون د بین

 ۳941 ۳914 ۳9۳۳۳ 120 ۳9002 ۳9۲۱1 ۳9۳۳ پذيریاص  انطباق

 ۳9۶۳ ۳9۳0 ۳9۳۳۳ 141 ۲94۱0 ۳9۶۲1 ۳94۱ اص  کاربردی بودن

 494۲ 492۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 2۲9221 ۳9۶۳1 49۳۲ شناسیاص  محیط

 4901 49۶۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 4۶9۳24 ۳940۳ 49۶0 نگریاص  آينده

 49۲۱ 490۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۶۳9۱4۲ ۳9۳0۳ 49۲۳ اص  استفاده از تجارب یذشته

  



                   

 

142  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  

فه 
مؤل

 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

فاصله اطمینان  

 درصدی ۱1

حد 

 پايین
 حد باال

ط
حی

  م
وام

ع
 

عی
دفا

ت 
اس
سی
ی 

خل
دا

 

 
خا

  
صو

ا
 

در تصوير بازيگر از موقعیتش 

 انداز آيندهچشم
۳9۱۲ ۳902۳ 109۳۶۳ 11۶ ۳9۳۳۳ ۳9۲0 49۳۱ 

 4911 ۳9۲۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 129۳4۳ 19۳41 ۳9۱۱ فرهنگ راهبردی

 4911 ۳9۱۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۱910۳ ۳9۶۶۲ 49۳1 سطح تعارض با ساير بازيگران

 4941 492۶ ۳9۳۳۳ 11۶ ۳19۳20 ۳9402 49۳۳ منابع قدرت بالفع  و بالقوه

 49۶۳ 4944 ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۳۱9411 ۳91۳1 4912 با حداق  هزينه دفاع

 49۲۱ 490۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۶۳9۱4۲ ۳9۳0۳ 49۲۳ آمايش سرزمینی

 49۱۶ 49۲۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۱۳9111 ۳920۶ 49۱2 موقعیت ژئوپلیتیکی

 فارستأکید بر حوزه خلیجآزمون میانگین میزان تأثیر عوام  اهداف سیاست دفاعی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با  -1جدو 

  

م 
عوا

 و 
عی

دفا
ت 

اس
سی
ف 

دا
اه

 

فه
مؤل

 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 
ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

 

فاصله اطمینان 
 درصدی ۱1
حد 
 پايین

حد 
 باال

ت
دا
دي
 ته

فع
د

 

سیاست دفاعی کشورهای حوزه 
 فارسخلیج

۳9۲1 ۳9۲00 129۶2۶ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4921 494۳ 

دفاعی کشورهای  -های امنیتیپیمان
 فارسحوزه خلیج

49۳۱ ۳91۱۶ 2۳901۳ 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۳۳ 491۲ 

ادعای ارضی امارات نسبت به جزاير 
 یانه ج.ا.اسه

49۳2 ۳9020 2۳9۶۳2 1۶۲ ۳9۳۳۳ 4921 494۳ 

ای های فرا منطقهافزايش حضور قدرت
 فارسدر خلیج

49۶۱ ۳94۶1 409112 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۶2 490۶ 

کاهش حجم نیروهای تهديدکننده ج.ا.ا 
 فارسدر کشورهای حوزه خلیج

490۳ ۳94۶۳ 409۱12 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۶۳ 4900 

شه
ناق
و م

گ 
جن
از 
ی 

گیر
یش

پ
ای

ه
 

 ها
آن
  

ص
و ف

  
 ح

 با
می

ظا
ن

 

حضور نیروهای مسلح ج.ا.ا در 
 عنوان نیروی صلح بانمناقشات به

۳9۲4 ۳9۱40 1۳912۱ 12۲ ۳9۳۳۳ ۳9۶۲ 49۳1 

تحرکات ديپلماتیك ج.ا.ا در حوزه 
 فارسکشورهای حوزه خلیج

49۳1 ۳9۱۳۳ 1494۲1 1۶۲ ۳9۳۳۳ ۳9۲0 4914 



 

 

14۳  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 

 
 فارس:آزمون میانگین میزان تأثیر عوام  ابزار سیايت دفاعی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیج۶جدو 

عوام  ابزار سیاس
ت دفا

 ی

مؤلفه
 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

 

فاصله 
 ۱1اطمینان 

 درصدی
حد 
 پايین

حد 
 باال

نظامی 
- 

امنیتی
 

 49۲۳ 490۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 1۳9001 ۳942۶ 490۶ تأسیسات و منابع نظامی داخلی ج.ا.ا

 49۱1 49۲0 ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۲091۳0 ۳92۲1 49۱1 های تحقیق و توسعه در بخش دفاع ج.ا.اهزينه

 49۱۶ 49۲۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۱۳9111 ۳920۶ 49۱2 فناوری و تجهیزات  نیروهای مسلح ج.ا.ا

 49۱۶ 49۲۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۱۳9111 ۳920۶ 49۱2 مسلح ج.ا.ا کیفیت نیروهای

  ۳9۳۳۳ 19۳۳ تعداد نیروهای مسلح ج.ا.ا
 

   

  ۳9۳۳۳ 19۳۳ تجربیات دفاعی ج.ا.ا
 

   

 

 

فه
مؤل

 

 عوام 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

t 

ی
درجه آزاد

ی 
سطح معنی دار

 

فاصله اطمینان 
 درصدی ۱1
حد 
 پايین

حد 
 باال

 

 

 
اقدامات میانجیگرايانه ج.ا.ا در ح  

کشورهای حوزه اختالفات 
 فارسخلیج

4910 19۳11 1۳9۲۱0 110 ۳9۳۳۳ ۳9۱۶ 49۳۲ 

يی
فزا

ت ا
در

و ق
ی 

ساز
ت 

در
ق

 

 49۶1 4941 ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۳۳9۳۳0 ۳9۶40 4911 افزايش سطح آمادیی دفاعی ج.ا.ا

تولید فناوری و تجهیزات دفاعی 
 نوين جمهوری اسالمی ايران

49۱2 ۳92۶0 ۱۳9141 1۶۲ ۳9۳۳۳ 49۲۲ 49۱۶ 

  ۳9۳۳۳ 19۳۳ تقويت انسجام درونی ج.ا.ا
 

 
  

سیا
ت

س
و  

ها 
اع
 دف

ف
دا
اه

 

مه
رنا

و ب
ها 

رد
اهب
ه ر

ی ب
خش
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نس
ا

عی
دفا

ی 
ها

 

 49۶۲ 494۱ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۳291۶۶ ۳9۶41 491۱ همه جانبه بودن سیاست دفاعی ج.ا.ا

الزام آوربودن سیاست دفاعی ج.ا.ا  
 49۶۲ 491۳ ۳9۳۳۳ 1۶۲ 4294۱۳ ۳94۱1 49۶۳ به لحاظ قانون

سیاست دفاعی ج.ا.ا مبتنی بر ارزشی 
 490۶ 4910 ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۳4901۶ ۳9۶24 49۶0 بودن

نگری بودن سیاست بر پايه آينده
 49۲۱ 490۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۶۳9۱4۲ ۳9۳0۳ 49۲۳ دفاعی ج.ا.ا

بر پايه توانمندی بودن سیاست 
 49۲۱ 490۲ ۳9۳۳۳ 1۶۲ ۶۳9۱4۲ ۳9۳0۳ 49۲۳ دفاعی ج.ا.ا
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  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  
مورد از  ۲2شود که تعداد  داری محاسبه شده برای هر يك از عوام  مالحظه میبا توجه به سطح معنی

فارس تأثیریذار هستند و تنهدا  سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیجها از نظر آماری بر تدوين آن

از عوام  اصو  عام بعد اصو  سیاست دفاعی « اص  چندبعدی بودن»و « اص  جامعیت»تأثیر دو عام  

 فارس در حد متوسط است.بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیج

 
 فارسعوام   محیط داخلی سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه خلیج :1 نمودار

3.003.504.004.505.00

…خطوط مواصالتی ساحلی جمهوری اسالمی در 

وسعت و شک  زمین در خلیج فارس

موقعیت ارتباطی خلیج فارس به آب های آزاد

…ی اسالمی  موقعیت جغرافیايی و ژئوپلیتیکی جمهور

زايفای نقش کنتر  و پیونددهندیی تنگه هرم

…ر ترکیب قومی و زبانی جمهوری اسالمی ايران د

…ترکیب اديان و مذاهب در جمهوری اسالمی ايران  

…ويژیی های کمی و کیفی جمعیت در جمهوری  

…شبکه های ارتباطی حم  و نق  و خطوط کاال و

…انرژی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ايران در

جمهوری اسالمی ايران( ارز و طال)ذخاير خارجی 

…انسجام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جمهوری  

…وجود دموکراسی و مردم ساالری دينی در 

انمشروعیت نظام حکومتی در جمهوری اسالمی اير

…عدم عضويت جمهوری اسالمی در شورای  

…عدم حضور جمهوری اسالمی ايران در پیمان های  

…اختالفات مرزی جمهوری اسالمی در حوزه خلیج

…قراردادهای نظامی و عضويت در معاهدات و  

امنیتی ايران-سیاست های دفاعی

…توان کمی و کیفی نیروهای مسلح جمهوری  

بودجه دفاعی ساالنه جمهوری اسالمی

تأسیسات و صنايع نظامی داخلی ايران
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 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 

 
 فارس: عوام  محیط خارجی سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه خلیج2 نمودار

 

3.003.504.004.505.00

…وسعت و شک  زمین در سواح  کشورهای  

…ج  خطوط مواصالتی ساحلی کشورهای حوزه خلی

احداث کانا  جايگزينی تنگه هرمز

…اهمیت تنگه هرمز برای کشورهای حوزه خلیج

…ی حوزه موقعیت جغرافیايی ژئوپلیتیك کشورها

…ترکیب اديان و مذاهب کشورهای حوزه خلیج  

…ترکیب قومی و زبانی کشورهای حوزه خلیج

…ج  ويژیی های کمی و کیفی کشورهای حوزه خلی

…ای شبکه ارتباطی و خطوط مواصالتی کشوره

…کشورهای حوزه ( ارز و طال)ذخاير خارجی 

ارسانرژی و منابع طبیعی کشورهای حوزه خلیج ف

…(  انشعابات)عدم وجود دمکراسی متکی بر مردم 

…عدم ثبات و پايداری حکومت و قدرت  

…مشک  مشروعیت نظام حکومتی در کشورهای

…ارس اتحاد و پیوستگی کشورهای حوزه خلیج ف

…عضويت کشورهای خلیج فارس در شورای  

اختالفات مرزی در کشورهای حوزه خیلج فارس

…ری  ترويج وهابیت و حمايت از یروه های تکفی

سیاست های دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس

…قراردادهای نظامی و عضويت در معاهدات و 

…توان کمی و کیفی نیروهای مسلح کشورهای

…لیج  تأسیسات و صنايع نظامی کشورهای حوزه خ

سبودجه دفاعی ساالنه کشورهای حوزه خلیج فار

عی
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14۶  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  

 
 

 فارس:عوام  اصو  سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه خلیج۳ نمودار

 
 

3.003.504.004.505.00

اص  جامعیت

اص  چندبعدی بودن

سازمانیاص  هماهنگی درون د بین

پذيری  اص  انطباق

اص  کاربردی بودن

شناسیاص  محیط

نگریاص  آينده

اص  استفاده از تجارب یذشته

ندهتصوير بازيگر از موقعیتش در چشم انداز آي

فرهنگ راهبردی

سطح تعارض با ساير بازيگران

منابع قدرت بالفع  و بالقوه

دفاع با حداق  هزينه

آمايش سرزمینی

موقعیت ژئوپلیتیکی

عام
   

صو
ا

 
خا

   
صو

ا
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 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 

 
 فارسخلیج: عوام  اهداف سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه 4 نمودار               

3.003.504.004.505.00

سیاست دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس

…یج  دفاعی کشورهای حوزه خل-پیمان های امنیتی

ا.ا.ادعای ارضی امارات نسبت به جزاير سه یانه ج

…ج  افزايش حضور قدرت های فرا منطقه ای در خلی

…ا در .ا.کاهش حجم نیروهای تهديدکننده ج

…وان  ا در مناقشات به عن.ا.حضور نیروهای مسلح ج

…ا در حوزه کشورهای.ا.تحرکات ديپلماتیك ج

…ا در ح  اختالفات.ا.اقدامات میانجیگرايانه ج

ا.ا.افزايش سطح آمادیی دفاعی ج

…هوری  تولید فناوری و تجهیزات دفاعی نوين جم

ا.ا.تقويت انسجام درونی ج

ا.ا.همه جانبه بودن سیاست دفاعی ج

انونا  به لحاظ ق.ا.الزام آوربودن سیاست دفاعی ج

ا مبتنی بر ارزشی بودن.ا.سیاست دفاعی ج

ا.ا.بر پايه آينده نگری بودن سیاست دفاعی ج

ا.ا.بر پايه توانمندی بودن سیاست دفاعی ج

ت
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14۲  

 

  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 1۳۱1  

 
 فارس:عوام  ابزار سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه خلیج1 نمودار             

 

تحت عنوان )عوام  موثر بر تدوين سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايران بدا   پاسخ به سوا  اصلی

  ( و سوا  فرعی تحت عنوان )میزان تاثیر عوام  موثر بر تددوين اندکدامفارس تأکید بر حوزه خلیج

 فارس چقدر است(.سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايران با تاکید بر منطقه خلیج

مبتنی بر تحلی  اطالعات مورد اشاره، پرسشنامه با تحقیق برای ارزيابی میزان اثریذاری عوامد  بدر   

فارس تدوين و بین اعضای نمونه آماری توزيدع شدده اسدت.    سیاست دفاعی ج.ا.ا با تاکید بر خلیج

 1۳ا اين مباحث ابتدا بر اساس آزمون دو جمله ای آزمدون شدده اسدت کده آيدا حدداق        متناسب ب

درصد پاسخگويان معتقد به تاثیریذاری هر عام  هستند يا خیر ، پس از آن بر اسداس آزمدون تدی    

استیودنت آزمون شده است که آيا میزان تاثیر عوام  تايید شدده در مرحلده پیشدین از نظدر آمداری      

و نیدز سدطح معندی داری     1/۱۶بزریتدر از   t توسط است يا خیر با توجه به مقدادير  بیشتر از حد م

مشاهده می شود که میزان تاثیرکدام عوام  از نظر آمداری مدوثر هسدتند. و همچندین      ۳/۳1کمتر از 

عام  بدست آمده و با ترسیم نمودار میله ای میزان تاثیر عوام  مختلف نسبت به يکديگر  ۲2تعداد 

سه شده است. با توجه به نمودار ترسیم شده مشاهده می شود که میزان تاثیر همه ی ابعاد قاب  مقاي

)مقیاس سواالت پرسشنامه( در حد زياد يا خیلی زياد است و از اين بدین عوامد     1تا  1در مقیاس 

فدارس دارندد؛ کده بده     ابزار سیاست دفاعی بیشترين تاثیر را بر سیاست دفاعی ج.ا.ا در حوزه خلدیج 

 می باشند. 1929۳رح نمودارهای ش

 

3.003.504.004.505.00

ا.ا.تأسیسات و منابع نظامی داخلی ج

ا.ا.هزينه های تحقیق و توسعه در بخش دفاع ج

ا.ا.فناوری و تجهیزات  نیروهای مسلح ج

ا.ا.کیفیت نیروهای مسلح ج

ا.ا.تعداد نیروهای مسلح ج

ا.ا.تجربیات دفاعی ج

لح
مس
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ها
رو

نی



 

 

14۱  

 

 فارسخلیج حوزه بر تأکید با ايران اسالمی جمهوری دفاعی سیاست تدوين در موثر عوام 

 
 نتيجه گيري و پيشنهاد:

 نتيجه گيري -الف

عام  بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر  ۲2شده مشخ  یرديده است که تعداد های انجامبا بررسی

عنوان تنهدا عامد  بعدد ابدزار سیاسدت دفداعی       فارس تأثیریذار است. مؤلفه نیروهای مسلح بهی خلیجحوزه

یشترين تأثیر را بر تدوين سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ايران دارد و دارای شش عام  است که از بدین  ب

ها دو عام  تعداد نیروهای مسلح و نیز تجربیات نیروهای مسلح به اجماع بیشدترين اثریدذاری رادارندد؛    آن

ندد. در ادامده، عوامد     تدوجهی بدر تددوين سیاسدت دفداعی دار     همچنین ساير عوام  نیز میزان تدأثیر قابد   

سازی و قدرت افزايی از بعد اهداف سیاست دفداعی  های دفاعی و قدرتبخشی به راهبردها و برنامهانسجام

فارس دارند. الزم به ذکر است که توجهی بر تدوين سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیجتأثیرات قاب 

شده بدر تددوين سیاسدت دفداعی ج.ا.ا بدا تأکیدد بدر حدوزه         ی عوام  شناسايیباوجوداينکه میزان تأثیر همه

ها بیشتر و میزان تأثیر برخی ديگر به نسبت کمتدر  توجه است ولی میزان تأثیر برخی از آنفارس  قاب خلیج

است و با اين توضیح در تدوين سیاست دفاعی الزم است متناسب با میزان تأثیر هر مؤلفه و نیز با توجه بده  

مثا  درست است که مؤلفده اصدو  عدام از بعدد     عنوانعوام  هر مؤلفه موردتوجه قرار ییرند. بهمیزان تأثیر 

هدا  تری نسبت به ساير مؤلفده اصو  سیاست دفاعی و نیز عام   طبیعی از بعد محیط داخلی در مراتب پايین

توجه است و عوام  ب ازنظر میزان تأثیریذاری بر تدوين سیاست دفاعی دارند ولی میزان تأثیر هر يك نیز قا

 ها بر تدوين سیاست دفاعی مؤثر هستند.آن

 پيشنهادها -ب

فارس به مراکز تحقیقاتی نیروهای نتايج اين پژوهش برای تبیین سیاست دفاعی ج.ا.ا با تأکید بر حوزه خلیج

 مسلح منعکس شود.

نگداه بده نتدايج ايدن تحقیدق      نتايج اين پژوهش به مراکز اجرايی و عملیاتی نیروهای مسلح ابالغ شود و بدا  

 ی راه خود را مشخ  نمايند.نقشه

ی بداال بدوده بده نظدر     ارتبده ی اين تحقیق بعد ابزار سیاست دفاعی دارای هادادهبا عنايت به اينکه در تحلی  

نیروهای مسلح که يکی از ابزارهای سیاست دفاعی بوده و رابطه مستقیم با بنیه دفاعی کشور داشدته   رسدیم

با ساختاری مناسب در اين منطقه جهاتی  و کارآمد روزبه زاتیو تجهنیروی انسانی  ازنظربايد در اين منطقه 

 نیروی دريايی. ی شود که جوابگوی تمهیدات آينده در اين حوزه باشد بخصو  در بعدنیبشیپ
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  1۳۱۶ زمستان ،0۳ شماره ،پانزدهم سا  - استراتژيك دفاعی مطالعات فصلنامه

 فهرست منابع:  1۳۱1 

 منابع فارسي

 ( ،1۳۲0افتخاری، اصغر ،)دانشگاه امام صادق قدرت نرم و سرمايه اجتماعی ،(). 

 (1۳۲1امیرکبیری، علیرضا،)تهران،نگاه دانش.مديريت استراتژيك، 
 مطالعدات  یفصدلنامه  ،ینیحسد  سعادت دیس ،یدفاع استیس،(1۳۲۳ بهار) اثر هرونيان،فريآدر 

 2۶ یشماره هشتم، سا  یتیامن – یدفاع

 (1۳00برقعی،سید رضا ،)    فصدلنامه داندش   ارتباط با پژوهش و تأثییر آن بأر تصأمیم ییأری ،
 .4۳مديريت شماره 

  (1۳۲۲حافظ نیا، محمد رضدا ،)تهدران: انتشدارات   فارس و نقش استراتژيکی تنگه هرمرخلیج ،
 سمت

 سمت تهران، ،تنگةهرمز كياستراتژ نقش و فارسجیخل ،(1۳۲4)ا،محمدرضا،ین حافظ 

 (استراتژی برای قرن بیست و يکم1۳0۱خلیلزاد، زالمای و يان لسر ) ترجمه مرکز تحقیقات و،
 بررسی ها، تهران، نشر آمن

 چاپ سوم، تهدران، انتشدارات    ،آمیخته پژوهش هایروش(، 1392، )سیاوش، شورينی خلیلی
 .کتابيادواره

  (،1۳۲2دولتیار، مصدطفی ،) تنگه های بین المللی با تثکید بأر مسأايل حقأوقی    رژيم حقوقی
 ،وزارت امور خارجهتنگه هرمز

 (،1۳0۲زارعی، بهادر،)شهريورماه14، رسالت، فارسجغرافیای سیاسی خلیج 
 یدفأاع  نيدکتأر  و یدفأاع  راهبأرد  با یدفاع استیس سهيمقا( 1۳۲۶)عقوبي نسب، یزهد، 

 10 شماره پنجم سا  یدفاع یراهبرد نامهفص 
 یدفأاع  نيدکتأر  و یدفأاع  راهبأرد  با یدفاع استیس سهيمقا( 1۳۲۶)عقوبي نسب، یزهد، 

 10 شماره پنجم سا  یدفاع یراهبرد نامهفص 

 (،1۳۱4زهدی، يعقوب ،)مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، تهرانسیاست دفاعی ، 
 (، 1۳۲۳شهید او،)انتشارات دارالعلم، قم2،ج شرح لمعه 
  (1۳۱1عسگری، محمود و آقاجانی،احمدد ،) های سیاست دفأاعی جموأوری   يژییوعوامل و

 ، نامه دفاع، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی شماره او اسالمی ايران
 (1۳۲0فیروزآبادی سید حسن ،) الگوی مديريت راهبردی و نیروهای مسلح جمووری اسالمی

 ملی، دانشگاه عالی دفاع ۳1، فص  نامه شماره ايران

 (1۳۲۳هرودوت،)مترجم: غ.وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگیتاريخ ،. 


