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 چکيده
ازمند اقتدار و قددرتی اتدت   دفاع از امنیت ملی ج.ا.ایران در حوزه دریا در مقابله با انواع بازیگران و تهدیدها نی

هدا  ملدی   خواهد شد که ج.ا.ایران از تمدا  ررفیدت   گرجلوهکه منجر به بازدارندگی شود و این بازدارندگی زمانی 

در ارتقدا    تواندد یمد کده   باشدیمها  بسیج مردمی ها  ملی کشور،  قابلیتکشور اتتفاده نماید. یکی از ررفیت

ان ایفا  نقش نماید. تاکنون به این موضوع مهم بده گونده شایسدته ارداختده نشدده      بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایر

 شدده انجدا   «   بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران   هاتیقابلمعرفی » باهدفاتت. این اژوهش 

مدار توصدیفی و   از آ هاداده لیوتحلهیتجزروش، توصیفی تحلیلی اتت. برا   ازنظرهدف، کاربرد  و  ازنظراتت. 

نفر و تعداد نمونه آمار  با اتدتفاده از   08اتت. جامعه آمار  این اژوهش  شده اتتفادهصورت آمیخته اتتنباطی به

تداخته بدوده و روایدی آن بدا محاتدبه      اتت. ارتشنامه ایدن ادژوهش  محقد     شدهنییتعنفر  45« کوکران»فرمول 

مورد تأییدد قدرار گرفدت. نتدایج حاصدل       098/8فا  کرونباخ و اایایی آن با ضریب آل 9/8حدود « ضریب الوشه»

)اطالعداتی،   مؤلفده   بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران در قالدب  هدار      هاتیقابلنشان داد که 

 عملیاتی، قدرت نر  و تیادت دریایی( مورد تأیید قرار گرفت.
 

 رت، ج. ا.ایران.بازدارندگی، بسیج، دفاع دریایی، قد واژگان کليدي:
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 مقدمه

تاز تشکیل نهادهایی در تاختار حکومت ج.ا.ایدران شدد   یروز  انقالب اتالمی، زمینها

ابتکدار   نیتدر مهدم نظیر اتت و شداید بتدوان گفدت فراگیرتدرین و     که مانند آن در تاریخ کم

ی مردمی برا  ایشبرد حرکت و اهدداف انقدالب   ونیلیمستیبتشکیل بسیج  )ره(حضرت اما 

ی ندوع بهدر انجم آذر در جمع تعداد  از اعضا  تپاه،  )ره(المی بوده اتت. حضرت اما ات

شما بدا یدق قددرتی مواجده     »میلیونی را به شرح زیر صادر کردند:  08فرمان تشکیل ارتش 

، غفلت نباید بکنیدد... قدوا  خودتدان را    رودیمهستید، که اگر غفلت بشود، مملکت از بین 

 08مه مستحب اتت که تیرانداز  را یاد بگیرندد... یدق کشدور  بدا     مجهز بکنید... برا  ه

میلیدون ارتدش داشدته     08میلیدون تفنگددار داشدته باشدد،      08میلیون جوان کده دارد، بایدد   

کشدور   تیو امن در دفاعیکی از عوامل راهبرد   عنوانبهبسیج (. 880، 88)صحیفه اما ، جلد«باشد

وقوع جنگ تحمیلدی تدوان نظدامی     و با کشور شدی اتیو تعرصه اجتماعی، فرهنگی  وارد

بسدیج  »فرمایندد:  یمدر تعریف بسیج  ی(العالمدرله)فرمانده معظم کل قواخود را آشکار تاخت. 

، فدداکارترین و آمداده بده کدارترین     هاانسان نیترااک  که در آن امجموعهعبارت اتت از 

ال رتدانیدن و بده خوشدبختی    جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملدت و بدرا  بده کمد    

 تردیدد یبد : »ندیفرمایمو در جایی دیگر (. 88: 8998)نوروز ، «اندشدهرتانیدن این کشور جمع 

مثابده  بده  ابتددا  بسیج. دانست بسیجیان و بسیج وجود  ثمره بهترین توانمی انقالب را بقا 

 هجدو   ر برابدر د تدتر   تدد   آمدد و  ادید مهاجم و بیگانه نظامی قوا  مقابل در نیرویی

یدق نیدرو  راهبدرد      عنوانبهامروز بسیج (. 8908/ 80/ 08 ،اخامنه)اما  .« ..شد هاآن جانبههمه

 ی ایفا نماید. توجهقابلدر ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران نقش  تواندیم

 

 . کليات1

 . بيان مسئله0-0

 قدرار  هدا ابرقددرت  دیهمواره موردتهد هیااایدربه لحاظ تواحل طوالنی و دشمنی  رانیا   

در خصدو  تکلیدف بدودن افدزایش قددرت       ی(العدال مدرلده ). فرمانده معظم کل قوا دارد داشته و
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امروز اگر به اوضاع نظامی و به جغرافیا  منطقده نگداهی   »فرمایند: یم رانیا.ا.جنیرو  دریایی 

باید توانایی دریدایی   رانیا.ا.جتوانیم تشخیص دهیم که نیروها  مسلح یمبیندازیم، خیلی زود 

خود را ارتقا و افزایش دهند ... توانایی را هم تا آنجا که در قدرت و توان ماتدت، ادرحجم و   

ها  هیچ کشور  به لحاظ هزینه(. 05/89/99ا ، )اما  خامنده « کنیم، این تکلیف ماتت.یمار کیفیت 

و نگهددار  نمایدد و از طرفدی    مددت ارتدش بزرگدی را ایجداد     تواند برا  طدوالنی ماد  نمی

صورت بالقوه و بالفعدل وجدود دارندد، کشدورها     طور معمول در ابعاد مختلف و بهتهدیدها به

فرمدان  بده  رانیا.ا.جو ازجمله  اندکرده  متفاوتی انتخاب هاروشیی به تهدیدها ااتخگوبرا  

و در دوران دفداع   کدارگیر  و توتدعه داد  بسیج مردمی را ایجاد، آموزش، بده  )ره(حضرت اما 

انکار  را ایفدا نمدود. حضدور بسدیج     و غیرقابل لیبدیبمقدس بسیار مؤثر و در ایروز  نقش 

فقط در یدق بعدد نبدود بلکده در ابعداد مختلدف نظامی)عملیداتی(، اطالعداتی، قددرت ندر ،           

دار  و بخشدی داخلدی، مدرد    تازندگی، تیادت دریایی، دفاع غیرعامل، حدوزه تدایبر، عمد    

کدارگیر  بسدیج   ار  و... در طول  هل تال انقالب ایفا  نقش نموده اتت. باوجود بهیمرد 

صدورت یدق   در دریا در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و ایفا  نقش آنهدا در دریدا، امدا بده    

در بازدارنددگی   هدا تیقابلمجموعه تاختارمند، نظامند و با جایگاه مشخص نبوده اتت و این 

، جایگاه و اهمیدت  روشیا هیااایدرانده اتت. حال با توجه به تهدیدها  دفاع دریایی مغفول م

بدودن بسدیج عظدیم     خددمت  بده  آمادهبازدارندگی دریایی، حفظ ترزمین و تمامیت ارضی و 

را  دغدغده    آن، تابقه هشت تال دفاع مقدس و نقش بسدیج در آن، ایدن  هاتیقابلمردمی و 

، تداکنون بده   شدده مطدرح آورده که با توجه به مدوارد   دبه وجوبرا  فرماندهان و مدیران عالی 

رو   بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران ارداخته نشدده اتدت، ازایدن   هاتیقابل

 محق  تعی دارد به این مهم در ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران بپردازد.

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق0-2

ن اژوهش محاتن زیر به نیروها  دریایی ج.ا.ایران خواهد رتدید،  با تدوین و اجرا  ای

از: افزایش ضریب دفاع از تدواحل، جزایدر، خطدوو مواصدالتی و      اندعبارت آنهابرخی از 
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ناوگان تجار  ج.ا.ایران. افزایش قابلیت بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران. توتدعه تدازمان   

ایش قابلیدت اقددامات اطالعداتی در حدوزه دفداع      رز  دریایی با حضور نیروها  بسیج. افز

فارس، دریدا  عمدان و دریاهدا     یجخلدریایی. افزایش ضریب تیادت دریایی ج.ا.ایران در 

یرعامل ج.ا.ایران در حوزه دریایی. افزایش قابلیدت  غآزاد. افزایش ضریب قدرت نر  و دفاع 

بخشدی  دریدایی و توتدعه عمد    کردن دفاع عملیاتی ج.ا.ایران در حوزه دفاع دریایی. مردمی

 داخلی و خارجی ج.ا.ایران.

 

 . پيشينه تحقيق0-3

  قدرت نیدرو   هامؤلفهابعاد و »در اژوهشی با عنوان  (8999)« عباتعلی تلمانی( »8)

رتد که ابعاد بازدارندگی نیدرو  دریدایی   یمبه این نتیجه « در بازدارندگیج.ا.ایران دریایی 

ها  انسانی، اطالعاتی، قدرت نر ، عملیاتی، موقعیدت  یتقابلاز  دانعبارتدر دریا ج.ا.ایران 

 ها  اشتیبانی.  یتقابلراهبرد  و 

  مناتدب جهدت   کارراهتعیین »در اژوهشی با عنوان  (8995)« نژادمصطفیحسن ( »0)

بده ایدن   « یر  شناورها  مردمی تواحل دریا  عمان در اشتیبانی از عملیات دریاییکارگبه

یات دریایی باعث تدرس و  عملاز شناورها  مردمی در  انبوهیکارگیر  د که بهرتیمنتیجه 

 شود.یمموجب وحشت برا  دشمن 

تبیین نقش نیروهدا  مردمدی   »در اژوهشی با عنوان ( 8994« )حسین محمد  نجم( »9)

رتد که الز  اتت نیروها  مردمی بسدیجی بدرا  اتدتفاده    یمبه این نتیجه « در جنگ آینده

نیروها  مردمی بایدد بتوانندد از حالدت     نیا  الز  قرار گیرند، هاآموزشتحت  آنهااز  مؤثر

 اراکندگی به تمرکز به ترعت تغییر حالت دهند.  از حالتاراکندگی و  تمرکز به

بازدارنددگی جمهدور  اتدالمی    »در اژوهشی با عندوان  ( 8990« )محمود عسگر ( »5)

  هاآبااتدار  مثابهبهتد که نیرو  دریایی ایران ریمبه این نتیجه « ایران در عرصه دریایی

ی از توانمندد  الز  برخدوردار و ایدن تواندایی، از ابدزار بازدارنددگی       خدوب بهاین ترزمین، 

 باشد.می
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رتدیدن بده بازدارنددگی در مقابدل     »ا  بدا عندوان   ( در مقاله8999) 8«ال کی هوت( »4)

المللدی و  ها  بینبرا  جلوگیر  از بحرانکه رتد یمبه این نتیجه « المللیینبها  یر درگ

جنگ باید به بازدارندگی عقالیی رتید و آن عبارت اتت از: توازن و قدرت نظامی، اعتبدار  

 زنی و صرف هزینه.المللی، رفتار تیگنالی،  انهبین
 

 تحقيق   یها. هدف0-0

 اصلي . هدف1-4-1

 ارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران.ها  بسیج در ارتقا  بازدیتقابلتبیین و شناتایی 

 

 فرعي یها. هدف1-4-2

  بازدارنددگی دفداع دریدایی    در ارتقدا ها  اطالعاتی بسیج یتقابل( تبیین و شناتایی 8)

 ج.ا.ایران؛

ها  عملیاتی بسیج در ارتقا  بازدارندگی یتقابل( تبیین و شناتایی تبیین و شناتایی 0)

 دفاع دریایی ج.ا.ایران؛

ها  قدرت نر  بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفداع دریدایی   یتقابلشناتایی  ( تبیین و9)

 ج.ا.ایران؛

ها  تیادت دریدایی بسدیج در ارتقدا  بازدارنددگی دفداع      یتقابل( تبیین و شناتایی 5)

 دریایی ج.ا.ایران.
 

 تحقيق   یهاسؤال. 0-7

 اصليسؤال . 1-5-1

 ؟اندکد یی ج.ا.ایران ها  بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایتقابل

 
 فرعي یهاسؤال. 1-5-2

 ؟  اندکد   بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران در ارتقاها  اطالعاتی بسیج یتقابل( 8)

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Paul K. hut 
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 ؟  اندکد ها  عملیاتی بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران یتقابل( 0)

 اند؟دفاع دریایی ج.ا.ایران کدا  ها  قدرت نر  بسیج در ارتقا  بازدارندگییتقابل( 9)

 ها  تیادت دریایی بسیج در ارتقدا  بازدارنددگی دفداع دریدایی ج.ا.ایدران     یتقابل( 5)

 اند؟کدا 

 

 تحقيق   روش. 0-0

مشدخص نمدودن   » منظدور بده  لیوتحلهیتجز  روش آمیخته در ریکارگبهاین اژوهش با 

 لحداظ  ازاتدت،   شدده  اجرا« ج.ا.ایران   بسیج در ارتقا  بازدارندگی دفاع دریاییهاتیقابل

اتدت.   شده اتتفادههدف کاربرد  و با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی تحلیلی 

  و ارتشدنامه  بدردار شیفد   و میدانی بوده و از ابدزار  اکتابخانهروش گردآور  اطالعات، 

د که بعد از مطالعه بو گونهنیااتت.  گونگی تنظیم ارتشنامه به  شده اتتفادهتاخته محق 

  شدد. ارتشدنامه بدرا     کدگداار   و بندد دتدته  ، بندجمعادبیات موضوع، نکات کلید  

یِه تنظیم شد گو 54و  مؤلفه 9  بسیج در بازدارندگی به هاتیقابل  رگاارتنجش کیفیت اث

 98و  مؤلفده  5 تید درنهاقرار گرفت و  صاحبنظراننفر از  80روایی در اختیار  دأییتو برا  

را  بد   تنظدیم و  انده یگزادنج  « لیکدرت »در قالب طیدف   هاهیگوو  هامؤلفهشد.  دأییتیهِ وگ

 آمد. به دتت 098/8اتتفاده شد و نتیجه « آلفا  کرونباخ»تعیین اایایی از آزمون 

جامعه آمار  این اژوهش فرماندهان، مدیران، کارشناتان و اژوهشدگران تدطوح عدالی    

  هدا یژگد یو، هدفمندانتخاب  منظوربهکه  باشندیمو تپاه تتاد کل  نیروها  مسلح، ارتش 

 زیر در نظر گرفته شد: 

نفر دکترا(، تابقه تخصصدی   89نفر ارشد و  94مدرک تحصیلی ارشد و دکترا  مرتبط )

تال، فرماندهی و مدیریتی در تطوح راهبرد  نیروهدا  مسدلح، کارشناتدان و     84بیش از 

تال، متخصدص در امدور نیدرو  دریدایی،      84بیش از  باتابقهاژوهشگران حوزه راهبرد  

نفدر شناتدایی    08حوزه بازدارندگی، تپاه و بسیج در ابعاد مختلف. با توجه به شرایط باال، 

نفدر   89نفر افسدر ارشدد و    58نفر انتخاب ) 45تعداد « کوکران»شدند و با اتتفاده از فرمول 
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  بدا اتدتفاده از   آورتکمیدل و گدرد   توزیدع و ادا از   آنهدا امیر و تردار( و ارتشنامه بدین  

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز، آمار توصیفی و اتتنباطی مورد SPSS افزارنر 

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 . بسيج2-0

: 8998)نوروز ، بسیج در لغت به معنا  آمادگی، مهیا شدن، تازوبر  و تامان دادن اتت 

أ» :فرمایدد مدی  نمونده  برا . اتتشده  رهاشا بسیج به امرصراحت به در قرآن(. 0 اَنی ی
ِ
ا أَّذ َی ه

ی
یا أَ

ا      َ ًی َواُ  َّأ
ک
َ أَّر

ی
ا ِوأَ ٍی

ُ
َوُ  َّأا

ک
ا ر
ی
أن می فک

ک
 َّأَذان

ُ
ان
ُ
ُنااَّأُ  بددرا  آمددادگی و عمددومی بسددیج نجددایا در «آمی

 :8909 ، رازیمکار  شد ) .(08نساء، ) اتت احد  هیچ عار اایرش بدون همگانی جنگ یا و جنگ

 مهدم  ابعداد  از بده برخدی   بودندد، ...  برجسدته  یشدمند اند یقمعنا تما به ( )ماعظ ایامبر (.00

  گردد:می اشاره نظامی اموردر باب  حضرت آن رهیت و اندیشه

 و گاشدته ازجدان  یدده، دآمدوزش  برجسدته،  ممتداز،  مدؤمن،  تربازان از الف. برخوردار 

 ر.  بردافرمان و مناتب دهیتازمان و کامل انضباو دارا  ایثارگر،

 نظدامی  فرماندهی در حتی آنها به بهادادن و آنان  ازنظرها اتتفاده و جوانان بریهتکب. 

  .جنگی و

 (.548 :8909 جمشدید ، ) جندگ   گدونگی  مدورد  در مدرد ....  بدا  مشدورت  ابدزار  از پ. اتتفاده

 شبخد اتتحکا  ها اتتوانه» :فرمایندیمدرباره مرد   49 خطبه ،البالغهنهج در )ع(علی حضرت

 در دشدمن،  علیده  ایکدارگر  مجاهددان  عظدیم  نیروهدا   و اتدالمی  اجتماعات ثقل مرکز دین،

اگدر بدر   »فرمایندد:  یمد  (ره)خمیندی  امدا   .«هستند مرد عامه  انسانی، و الهی نوامیا از مرزبانی

 خدواران از آن جهدان ین تفکر بسیجی طنین اندازد،  شم طمع دشدمنان و  نشدلکشور  ندا  

امددا   .(40، 08)صددحیفه نددور،ج « بایددد منتظددر حادثدده باشددیم  هرلحظددهواال  دور خواهددد گردیددد

 هدا  بدر اایده   را کدار خدود   باید اتاس بسیج» :ندیفرمایمدر مورد بسیج  (العدالی )مُدّرلها خامنه

 مسدتمر  طدور بده  کار آن میدان که اتت نظامی تنها تازمان بسیج زیرا اتتوار تازد، محکمی

و  تدروکار دارد و بدا گسدترش    اتدالمی  انقدالب  ا ترنوشتب بسیجهست.  گسترش رو به
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 تدرین کو قبود که قادر نخواهد  یادر دن قدرتی هیچ که یافت اطمینان توانآن می اتتحکا 

احتیداج دارد بده    ،بسدیج » (.8999/ 9/ 8ا ، امدا  خامنده  «)وارد کند کشور و انقالب به یزخم شم

  و مسدتحکم باشدد، بددون تدازماندهی     تازماندهی باید خیلی قدو  تازماندهی مستحکم،

بده   کده یوقتد  ،مراتب خوب تا برتد به بدنده دهی قو ، تلسله، تتاد قو ، تازمانشودینم

 (.80/0/8909ا ،اما  خامنه )« وقت طبیعت، طبیعت بسیج اتتآن ،بدنه رتید

 

 . قدرت و دفاع دريايي2-2

 . تعریف قدرت با رویکرد مردمي و دفاعي2-2-1

 وقتدی  ارتدش . اتدت  ملت قدرت قدرت،»  :فرمایندمی خصو  این در (ره)اما  حضرت

  یدز یچه که کندمی ایدا قدرتی شد، ملت عظیم تد این به شد، بزر  دیوار این به اتکایش

از منظدر ملدی قددرت عبدارت اتدت از      . (989: 89 نور،جلدد  فهی)صدح «بایسدتد  او مقابل تواندنمی

ق کشور برا  نفوذ در رفتار تدایر کشدورها در جهدت    ها  یها و قابلیتتوانایی مجموعه»

 (.40، 8908قوا ، «)نیل به منافع ملی آن کشور

 

 دریایي و قدرت. دفاع 2-2-2

، اول: ناوگدان کده بده    دانندد یمعمده  مؤلفهبرخی قدرت دریایی برا  دفاع را دارا  ته 

نده و وابسته به دریدا  کنها  رزمی، اشتیبانی رزمی، ارواز  و عوامل اشتیبانییگان مجموعه

شود. دو : موقعیت راهبرد  دریایی و تو : انگیزه کده ایدن مؤلفده شدامل عوامدل      گفته می

تدوان  ندین   قدرت دریایی را می مبناباشد. براین فرهنگی، اعتقاد ، تیاتی، روانی و ... می

 تعریف کرد:

 (.45: 8999ی،نینائ)ناوگان( = قدرت دریایی× انگیزه )موقعیت راهبرد  

آمریکایی، به نظریه قدرت دریایی اهمیت داده اتت. به عقیده ماهدان  « آلفرد تایر ماهان»

جسدتجو   توانیم  آزاد قرار دارند در ته موضوع زیر هاآبهایی را که در کنار تاریخ ملت

وتدیله مبادلده کداال و وجدود مسدتعمراتی       عنوانبهکشتیرانی  توتعهکرد: تولید برا  مبادله، 

از نظر ماهان هفت عداملی   (.49: 8908)عزتی،وتیله مبادله که کشتیرانی را تسهیل کنند  نعنوابه
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هدا  طبیعدی،   موقعیت جغرافیدایی، ویژگدی  دهند عبارتنداز: که قدرت دریایی را افزایش می

مشدی حکومدت و رهبدران      ملدی، خدط  هدا یژگیوطول تاحل و وتعت قلمرو، جمعیت، 

 (.Dikshit, 1982: 104-105)تیاتی، موقعیت دریایی

 

 مردمي دفاع . کارکردهای2-3

 در منط  کارکردگرایی، اثر یا ایامد  اتت که یق ادیده در ثبات، بقدا و انسدجا  نظدا    

 از:  اندعبارت . برخی کارکردها  دفاع مردمیجتماعی داردا
 

 . سيادت و بازدارندگي دریایي2-3-1

حکومدت و بدا تدازماندهی     از بانیاشدتی  و ملی وحدت و مهارت داشتن اتحاد، با مرد  

 رز  تدوان  محاتبات در را آنها دشمن، تا شد خواهند باعث و مجهز دهیدآموزشمستحکم، 

خواهد کرد  دنظریتجددر تهاجم  قطعاًنماید و اگر هزینه تهاجم خود را باال ببیند،  محسوب
 .(0:8999تلمانی، )

 شوندیم  بازدارندگی هامؤلفهاز یکی  عنوانبهبرخی از عواملی که باعث ایجاد تیادت 

منافع امنیت ملی و دفاع از خطوو مواصالتی و ناوگان تجدار  خدود     نیتأماز:  اندعبارت

  متعدد دفاعی، گسترش بحران از کانون به اطدراف )توتدعه   هاهیالدر حوزه دریایی، ایجاد 

و افدزایش   بخشی به دفاع دوردتت، تدلب اراده و میدل جنگجدویی از دشدمن    افقی(، عم 

 .(9:8999تلمانی، ) اعمال حاکمیت بر دریا
 

 بيگانگان در نقش عملياتي تهاجم مقابل در . دفاع2-3-2

در کندار   توانندد یمد  شدده یتدازمانده در صورت تهاجم دشمنان مرد  در قالدب بسدیج   

باعث افزایش و توتعه کمی و کیفدی تدازمان رز ، تدوان و آمدادگی     نیروها  مسلح کشور 

او  عملیاتی، دفاع از خطوو مواصالتی خود ، افدزایش قابلیدت واکدنش تدریع،     دفاعی، تد

 معظدم فرمانده  از امنیت ملی کشور دفاع نمایند. به تهدیدها  دشمن شده و موقعبهقاطع و 

 کشور برا  توانست که بود بسیجی هیروح همینهم  جنگ در»: ندیفرمایم العالی(مدرله)قوا کل
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 عصدمتی ادور،  )« کدرد  بداز  راهدا  گره شد، وارد بسیجی هیروح این کهجا . هرآورد بار به افتخار

8908 :880). 

   (مقابله با حوادث طبيعي)ي رنظاميغ. کارکرد دفاع 2-3-3

در کندار نیروهدا  دولتدی     توانندد یمیرنظامی غمرد  در مقابله با حوادث طبیعی و دفاع 

آن، شدکل   تید بااهمو نکتده    مداد  و جدانی را کداهش دهندد     هدا نهیهزنقش ایفا کرده و 

 (.90: 8994)حجاز ، اشتراک، تازماندهی، آموزش و هدایت افراد جامعه اتت 

 

 .کارکرد انتظامي و امنيتي2-3-4

را  هادولتمناط  مرز  و ...  نیتأممرد  قادرند در حفظ نظم، حفظ آرامش، حفارت و 

 (.90: 8994)حجاز ، یار  نمایند

 

 . کارکرد اطالعاتي2-3-5

عوامل اطالعاتی و در قالب اقدامات کشف و شناتدایی، تعقیدب و    عنوانبه  قادرند مرد

 ، افزایش عم  و برد اطالعاتی، توتعه مندابع و عوامدل   ریگرهمراقبت، اوشش اطالعاتی و 

اطالعاتی، حکومت را در ایشبرد اهداف و حفدظ امنیدت یدار  نمایندد، کده یکدی از ابعداد        

 اطالعدداتی   مختلددفهدداتیددمأمور در مددرد  از تفادهاتدد مردمددی  هدداتددازمان بدداارزش

 (.99: 8994)حجاز ، اتت

 

 سياسي . کارکرد2-3-6

 تیاتدی  ثبدات  عامدل  فرهنگدی،  و تیاتدی  اجتمداعی،   هادرصحنه مرد  کردن شریق

ازجمله دفاع از منافع ملدی و   هاصحنهحضور آنها در تما  . اتت آن مردمی بُعد حکومت و

 (.94: 8994)حجاز ، اتت  آنترحدات، یق مصداق بارز 

 

 فرهنگي و قدرت نرم . کارکرد2-3-7

، معنایش ایدن اتدت کده ملدت     دیایدرب اهتزازیاها به درتواند در یموقتی شما ار متان »

و ایدن بدرا  دیگدر     داکردهیاایران، فرهنگ ملت ایران، حرف ح  ملت ایران قدرت زیاد  

 اندد عبدارت برخی از کارکردها  قدرت نر   (.0/4/8998 ،اخامنده )اما  « اتت بخشالها ، هاملت
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ی، رنظدام یغبخشدی دفداع داخلدی و    از: مردمی کردن دفاع، افزایش رعب در دشدمن، عمد   

  دفاع دریایی، تهاجم و دفاع تدایبر ، افدزایش مقاومدت و اایددار  مدرد  در      ریااجامعه

تی و حقوقی دفداع  مقابل تهدیدها و جنگ روانی دشمن، کمق به ایجاد و توتعه بستر تیا

 (.58: 8994)حجاز ، دریایی
 

 اقتصادی . کارکردهای2-3-8

 نقدش  الز ، فنداور   و بیدنش  داندش،  کشدور و برخدوردار  از   اایدارتوتعه  به کمق 

 یدق  خدود  خدود بده  نقدش  این که داشت خواهد المللینب روابطصحنه  در  اکنندهنییتع

 .(09:8994 نظامی،)دارد  ای در نیز را دفاعی بازدارندگی

 

 بازدارندگي .2-0 

تا او را از اقدا  به عملی کده   در دیگر  نفوذاعمالبازدارندگی یعنی کوشش یکی، برا  

بازدارنددگی،  (. 00: 8999، روشدن  یمد ی)رح بازداردا  برا  اولی اتت، متضمن خسارت یا هزینه

منجدر  « ون جندگ امنیت ملدی بدد  »، به «و  توان ملی« تهدیدات»مفهومی اتت که در برآیند 

 نکتده شود. تطوح بازدارندگی عبارت اتت از کاهش تهدید؛ منع تهدید و رفدع تهدیدد،   می

هدا و  اتاتی در بازدارندگی این اتت که اگر کشور  بتواند حریف را متقاعد کند که هزینه

ی احتمالی او در دتدت زدن بده حملده، بیشدتر از مندافع اوتدت، خواهدد        مشخطخطرات 

دفداع دریدایی، بده     (.09: 8999، نوروز شاد)آن کشور تأمین کند  در مقابلتوانست امنیت خود را 

تواندد باعدث افدزایش    علت دارابودن شرایط راهبرد ، عملیاتی و راهکنشی )تاکتیکی(، مدی 

هدا   ها  کشور در زمان صلح و ایجاد برتر فرصتتوان بازدارندگی راهبرد  و گسترش 

 هدا  احتمدالی آیندده شدده و هم ندین باعدث ایدروز        درگیر  در جنگ درصحنهنظامی 

هدا   قابلیت تأمین امنیت و حاکمیت دریایی یق کشور را در آب آن ه(. 9: 8999)رتتمی، شود

بازدارنددگی دریدایی اتدت    هدا   کند، ابعاد و مؤلفهالمللی تضمین میا  و بینملی و منطقه

ها  بسیار کمتدر از  ینههزویژگی اصلی بازدارندگی آن اتت که ایجاد آن،  (.89: 8999)رتدتمی،  
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ی کد ی آنشود که تحق  یم، هم نین بازدارندگی یق راهبرد ایشگیرانه تلقی بردارددفاع در 

 (.99: 8990)عسگر ، باشدیم هادولت  اصلی بیشتر هادغدغهاز 
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 (: الگوی مفهومي تحقيق0ماره )شکل ش
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 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافتهی 3

 ی استنباطيهاافتهي ليوتحلهيتجز. 3-0

 هابررسي تطابق توزيع داده

 ها(: نتايج حاصل از آزمون کالموگروف اسميرنوف جهت بررسي تطابق توزيع داده0جدول شماره )

 طح معناداریس Zمقدار  انحراف معيار ميانگين مؤلفه ردیف

599/5   اطالعاتیهاتیقابل 8  098/8  889/8  040/8  

590/5   تیادت دریاییهاتیقابل 0  000/8  095/8  580/8  

990/5   قدرت نر هاتیقابل 9  990/8  099/8  949/8  

904/5   عملیاتیهاتیقابل 5  994/8  050/8  998/8 

589/5   قدرت بسیج(هاتیها )قابلمؤلفهکل   009/8  900/8  040/8  

کده   آمدده دتدت بده   با توجه به تطوح معندادار  دهد؛یم نشان (8نتایج جدول شماره )

 ینرمدال بدوده و در مدوارد مقتضد     یموردبررتد  نمونده  ، توزیعهستند 84/8از  شتریب یهمگ

 اتتفاده نمود. قیاارامتر  هااز آزمون یستیبایم

 ییاید دفداع در  یازدارنددگ ب  در ارتقدا  جیبسد  یهدا  اطالعدات  قابلیت ي اول:فرعسؤال 

 ؟اندکدا  رانیا.ا.ج

  tاز آزمدون اارامتریدق    هدا دادهبرا  ااتخ به این تؤال با توجه به نرمال بدودن توزیدع   

 اتتفاده گردید.ا  نمونهتق
ي به ترتيب رتبه های اطالعاتای جهت بررسي قابليتنمونهتک tنتايج آزمون (: 2جدول شماره )

 ميانگين

 مؤلفه
 اهآماره

 گویه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ت
بلي

قا
عات

طال
ی ا

ها
 ي

اوشدددش  تیدددقابل  ارتقدددا

 یاطالعات
45 00/5 540/8 999/00 49 888/8 

توتعه عوامدل   تیقابل شیافزا

 یو منابع اطالعات
45 08/5 598/8 899/00 49 888/8 

و  بیددتعق تیددقابل شیافددزا

 مراقبت
45 90/5 400/8 580/00 49 888/8 
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 مؤلفه
 اهآماره

 گویه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 888/8 49 804/00 485/8 40/5 45 ییکشف و شناتا تیقابل

عم  و برد اطالعدات   شیافزا

 ییایدر
45 99/5 590/8 058/08 49 888/8 

 888/8 49 999/88 940/8 80/5 45  ریگره تیقابل شیافزا

 111/1=  ریسطح معنادا 7=  درجه آزادی 013/03=  مقدار آزمون مربع کای

 

ح وو تدط  t  هدا آمداره  ادیردهد که با توجه بده مقد  شان می( ن0شماره ) نتایج جدول

 ی،نمونده موردبررتد    هانیانگیم هستند، 84/8کمتر از که همگی  آمدهدتتمعنادار  به

د. از طرف دیگر، با توجه به نتفاوت معنادار  با میانگین فرضی و موردانتظار جامعه  دار

بزرگتدر از میدانگین فرضدی و موردانتظدار جامعده       ی،نمونه موردبررت  هانیگانیاینکه م

  در ارتقدا  را جیبسد  یاطالعدات   هدا تید مؤلفده قابل   هدا هید گوهمه  تأثیر تواناتت، می

ج.ا.ایدران تأییدد کدرد. بدر همدین اتداس بدا اتدتفاده از آزمدون           ییایدفاع در یبازدارندگ

  هدا هید گو  بندد رتبهبه  هاهیگواز  هرکدا میت   و تعیین اهبندتیاولوبرا  « فریدمن»

که با توجده بده مقددار آزمدون      ددانشان شد و نتایج  ارداخته یاطالعات  هاتیقابلمؤلفه 

اتت، تفاوت  84/8از  کو کترمندرج در جدول که   ( تطح معنادار589/99)  مربع کا

اوشدش   تید قابل  رتقدا ا»، گویده  هدا هید گو میدان . در باشدد یمعندادار مد   هاهیگو رتبه نیب

بده ترتیدب    هدا هیگودر رتبه اول قرار دارد هم نین تایر  00/5با میانگین رتبه « یاطالعات

 .اندقرارگرفتهاولویت در جدول 

 ییاید دفداع در  یبازدارندگ  در ارتقا جیبس  عملیاتی هاتیقابل ي دوم:فرع سؤال 

 اند؟کد  ج.ا.ایران
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 ي به ترتيب رتبه ميانگيناتيعمل یهاتيقابلای جهت بررسي نمونهکت tنتايج آزمون (: 3) شمارهجدول 

 مؤلفه
 هاآماره                  

 گویه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ت
بلي

قا
مل

 ع
ای

ه
 ياتي

تدازمان   یفیو ک یکم توتعه

 ییایرز  دفاع در
45 49/5 599/8 490/09 49 888/8 

رز   یتوان و آمدادگ  شیفزاا

 ییایدر
49 48/5 458/8 894/08 40 888/8 

 اتیددو تددداو  عمل  داریدداا

 ییایدر
49 59/5 484/8 488/08 40 888/8 

دفددداع از  تیدددقابل شیافدددزا

  خود  ناوگان تجار
40 50/5 490/8 889/89 48 888/8 

 888/8 49 808/80 499/8 99/5 45 ابتکار عمل تیقابل شیافزا

واکدددنش  تیدددقابل شیزاافددد

موقدع بده   قداطع و بده   ع،یتر

 دشمن داتیتهد

48 09/5 950/8 580/85 48 888/8 

انهدا  ناوگان  تیقابل شیافزا

 دشمن
48 40/9 950/8 998/9 59 888/8 

=   مقدار آزمون مربع کاای 

705/012 
 111/1=  سطح معناداری 0=  درجه آزادی

ح وو تدط  t  هدا آمداره  ادیربدا توجده بده مقد    دهدد کده   نشان می( 9شماره )نتایج جدول 

 ی،نمونده موردبررتد    هدا نیانگید م هسدتند،  84/8کمتدر از  که همگدی   آمدهدتتمعنادار  به

د. از طدرف دیگدر، بدا توجده بده      نتفاوت معنادار  با میانگین فرضی و موردانتظار جامعه  دار

مورد انتظدار جامعده اتدت،     بزرگتر از میانگین فرضی و موردبررتی،نمونه   هانیانگیاینکه م

دفداع   یبازدارنددگ   در ارتقدا  را جیبس یاتیعمل  هاتیقابل مؤلفه  هاهیگوهمه  تأثیر توانمی

« مربدع کدا   »دهدد کده بدا توجده بده مقددار آزمدون        تأیید کرد و نشدان مدی   رانیج.ا.ا ییایدر

تفداوت   اتدت،  84/8از  کو کتر( و هم نین تطح معنادار  مندرج در جدول که 480/880)

توتدعه  »ی، گویده  اتیها  عملقابلیت مؤلفه  هاهیگوباشد. در میان معنادار می هاهیگو رتبهبین 

در رتبه اول قدرار دارد هم ندین    49/5با میانگین رتبه  «ییایتازمان رز  دفاع در یفیو ک یکم

 .اندقرارگرفتهبه ترتیب اولویت در جدول  هاهیگوتایر 
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 ییایدفاع در یبازدارندگ  در ارتقا جیقدرت نر  بس  هاتیقابل ي سوم:فرع سؤال 

 ؟اندکد  رانیا.ا.ج

 

به ترتيب رتبه  های قدرت نرمای جهت بررسي قابليتنمونهتک tنتايج آزمون (: 0جدول شماره )

 ميانگين

 مؤلفه
 هاآماره

 گویه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
آماره 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ت
بلي

قا
رم

ت ن
در

ی ق
ها

 

در مقابل   داریمقاومت و اا شیافزا

 دشمن یجنگ روان
45 00/5 540/8 999/00 49 888/8 

رعدب و وحشدت در    زانید م شیافزا

 دشمن
45 90/5 509/8 099/04 49 888/8 

 888/8 49 040/08 490/8 49/5 45 ییایکردن دفاع در یمردم

 888/8 48 858/08 450/8 49/5 48  بریو دفاع تا تهاجم

 888/8 40 009/85 909/8 90/5 49 ییایدر حوزه در یرنظامیغ دفاع

 888/8 49 059/85 948/8 09/5 45 یمردم ییایدفاع در یر ااجامعه

 888/8 40 990/89 950/8 04/5 49 ییایدفاع در یداخل یبخشعم 

 888/8 49 098/85 980/8 05/5 45  و نمادتاز  تازانیجر

 یو اجتمداع  یفرهنگد  یشناتگفتمان

 ییایدفاع در
45 00/5 985/8 008/85 49 888/8 

 یاتیو توتعه بستر ت جادیبه ا کمق

 ییایدر دفاع در یو حقوق
45 99/9 999/8 008/9 49 888/8 

= مقاادار آزمااون مربااع کااای   

036/52 
 111/1=  سطح معناداری 6=  درجه آزادی

ح وو تدط  t  هدا آمداره  ادیروجده بده مقد   دهد که بدا ت نشان می( 5شماره )نتایج جدول 

 ینمونده موردبررتد    هدا نیانگید م هسدتند،  84/8کمتر از که همگی  آمدهدتتمعنادار  به

د. از طرف دیگر، بدا توجده بده    نتفاوت معنادار  با میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه دار

انتظار جامعده اتدت،   بزرگتر از میانگین فرضی و مورد ی،نمونه موردبررت  هانیانگیاینکه م

 یبازدارنددگ   در ارتقدا  را جیقدرت ندر  بسد    هاتیمؤلفه قابل  هاهیگوهمه  تأثیر توانمی

.ایران، تأیید کرد. بر همین اتاس در ادامه با اتتفاده از آزمون فریدمن برا  ا.ج ییایدفاع در
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قددرت    هدا تید بلقا  هاهیگو  بندرتبهبه  هاهیگواز  هرکدا   و تعیین اهمیت بندتیاولو

( و 999/00) « مربدع کدا  »که بدا توجده بده مقددار آزمدون       دهدینشان مارداخته شد و نر  

رتبده   نیاتدت، تفداوت بد    84/8از  کدو کتر مندرج در جدول که   تطح معنادار نیهم ن

 شیافدزا »، گویده  قددرت ندر     هاتیقابل مؤلفه  هاهیگو. در میان باشدیمعنادار م هاهیگو

در رتبده اول    00/5با میدانگین رتبده    «دشمن یدر مقابل جنگ روان  داریمقاومت و اا

 .اندقرارگرفتهبه ترتیب اولویت در جدول  هاهیگوقرار دارد هم نین تایر 

دفداع   یبازدارندگ  در ارتقا جیبس ییایدر ادتیت  هاتیقابل ي چهارم:فرع سؤال 

 اند؟کد  رانیا.ا.ج ییایدر
 

 به ترتيب رتبه ميانگينيي ايدر ادتيهای سای جهت بررسي قابليتنمونهتک tآزمون  نتايج (:7) جدول شماره

 مؤلفه
 هاآماره

 گویه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
آماره 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

متعددد   یدفداع  ها یهال جادیا تیقابل

 ایدر در
45 99/5 500/8 490/05 49 888/8 

وو خطددد ینتدددأم بیضدددر شیافدددزا

  خود یمواصالت
45 49/5 490/8 040/08 49 888/8 

 تید مندافع امن  ینتدأم  بیضر شیافزا

 ییایدر حوزه در یمل
45 45/5 489/8 558/00 49 888/8 

 888/8 40 858/08 458/8 59/5 49 ایبر در تیاعمال حاکم تیقابل شیافزا

گسترش بحدران از کدانون بده     تیقابل

 (یاطراف )توتعه افق
45 55/5 480/8 890/08 49 888/8 

 888/8 49 990/80 408/8 59/5 45 از دشمن ییجنگجو لیاراده و م تلب

 888/8 48 909/80 489/8 98/5 40 دوردتت ییایدفاع در یبخشعم 

  راهبددرد تیدداز موقع نددهیبه اتددتفاده

 ریتواحل و جزا
45 98/5 599/8 988/08 49 888/8 

 5=  رجه آزادید 027/20= مقدار آزمون مربع کای 
=  سطح معناداری

113/1 

ح معندادار   وو تدط  t  هدا آمداره  ادیردهد که با توجه به مقد نشان می (4شماره )نتایج جدول 

تفداوت معندادار  بدا     ،موردبررتینمونه   هانیانگیم هستند، 84/8کمتر از که همگی  آمدهدتتبه
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نمونده    هدا نیانگید با توجده بده اینکده م    د. از طرف دیگر،نمیانگین فرضی و موردانتظار جامعه دار

  هدا هید گوهمده   تدأثیر  تدوان بزرگتر از میانگین فرضی و موردانتظار جامعه اتت، می موردبررتی،

.ایران تأییدد کدرد.   ا.ج ییایدفاع در یبازدارندگ  در ارتقا را جیبس ییایدر ادتیت  هاتیقابلمؤلفه 

  و تعیین اهمیت هرکددا  از  بندتیاولوفریدمن برا  بر همین اتاس، در ادامه با اتتفاده از آزمون 

دهدد بدا توجده بده مقددار آزمدون مربدع کدا          می نشانارداخته شد و  هاهیگو  بندرتبهبه  هاهیگو

 رتبهاتت، تفاوت بین  84/8از  کو کتر( و هم نین تطح معنادار  مندرج در جدول که 904/08)

  هدا هید گودر میدان   نیبندابرا  را انجا  داد؛ هاهیگوبند  بین توان رتبهباشد و میمعنادار می هاهیگو

بدا میدانگین    «اید متعدد در در یدفاع ها یهال جادیا تیقابل»یی، گویه ایدر ادتیت  هاتیقابل مؤلفه

در جدددول بدده ترتیددب اولویددت  هدداهیددگودر رتبدده اول قددرار دارد هم نددین تددایر   99/5رتبدده 

 .اندقرارگرفته

 ییاید دفداع در  یبازدارنددگ   در ارتقدا  جیبسد   هدا تید قابل :سؤال اصلي تحقياق  

 اند؟ اکد رانیا.ا.ج

 
 به ترتيب رتبه ميانگين جيبس یهاتيقابلای جهت بررسي نمونهتک tنتايج آزمون (: 0) جدول شماره

 بُعد
 آماره ها 

 مؤلفه
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
ابل

ق
ي

ت
 یها

بس
ت 

در
ق

 جي
 888/8 49 088/90 090/8 599/5 45 یاطالعات تیقابل

 ادتیت تیلبقا

 ییایدر
45 590/5 000/8 599/90 49 888/8 

 888/8 49 080/09 990/8 990/5 45 قدرت نر  تیقابل

 888/8 49 950/09 994/8 904/5 45 یاتیعمل تیقابل

 117/1=  سطح معناداری 3=  درجه آزادی 050/02= مقدار آزمون مربع کای 

ح معندادار   وو تدط  t  هدا آمداره  ادیردهد که با توجه به مقد نشان می( 9شماره )نتایج جدول 

تفداوت معندادار  بدا     ی،نمونه موردبررت  هانیانگیم هستند، 84/8کمتر از که همگی  آمدهدتتبه

نمونده    هدا نیانگید ینکده م د. از طرف دیگر، با توجه بده ا نمیانگین فرضی و مورد انتظار جامعه دار

  هدار مؤلفده   تدأثیر  تدوان بزرگتر از میانگین فرضی و موردانتظدار جامعده اتدت، مدی     ی،موردبررت

.ا.ایران، تأیید کدرد. بدر همدین اتداس در     ج ییایدفاع در یبازدارندگ  در ارتقا را جیبس  هاتیقابل
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  بندرتبهبه  هاهیگواز  هرکدا میت   و تعیین اهبندتیاولوادامه با اتتفاده از آزمون فریدمن برا  

مربدع  »با توجده بده مقددار آزمدون      دهدیشان مارداخته شد و ن جیقدرت بس  هاتیقابلها  مؤلفه

اتدت، تفداوت    84/8از  کدو کتر مندرج در جدول که   تطح معنادار نی( و هم ن909/80) « کا

بندابراین در میدان    ؛را انجدا  داد  هدا مؤلفه نیب  بندرتبه توانیم و باشدمی معنادارها رتبه مؤلفه نیب

در رتبده اول قدرار    599/5بدا میدانگین رتبده     «یاطالعات تیقابل»، مؤلفه جیبس  هاتیقابل  هامؤلفه

 .اندقرارگرفتهبه ترتیب اولویت در جدول  هاهیگودارد. هم نین تایر 

 

 یريگجهينت. 4

 یبندجمع. 0-0
گرایدی، جهداد  و    ، مردمدی، ارزشدی و اعتقداد ، حرفده    هایژگیوبسیج یق نیرویی اتت با 

 در برابدر دوران دفاع مقدس توانست در کنار دیگر نیروها  نظامی  در طولی نظام در بعدهم نین 

و    اطالعاتی، عملیاتی، قددرت ندر   هاتیقابلدر  تواندیمیی، ایدرارتش بعثی مقاومت کند. بسیج 

، دریدا  عمدان و دریاهدا  آزاد بده     فدارس جیخلد ، فارسجیخلتیادت دریایی در تواحل و جزایر 

ها  تحقی  نتایج زیر به یافته اتاس برکمق فراونی کند.  ارتقا  بازدارندگی دفاع دریایی ج.ا.ایران

بده ترتیدب    ج.ا.ایدران  ییایدفاع در یبازدارندگ  در ارتقا جیبس  هاتیقابل  هامؤلفه: دیآیمدتت 

فرعی اول(، قابلیت تیادت دریدایی   تؤال) 599/5اطالعاتی با میانگین از: قابلیت  اندعبارتاهمیت 

 و( فرعی تدو   تؤال) 990/5فرعی  هار ( قابلیت قدرت نر  با میانگین  تؤال) 590/5با میانگین 

 تید قابل  ارتقدا »قابلیت اطالعاتی،  مؤلفهفرعی دو (. در  تؤال) 904/5قابلیت عملیاتی با میانگین 

 نیکمتدر  80/5بدا میدانگین   «  ریگره تیقابل شیافزا»باالترین و  00/5میانگین  با« یاوشش اطالعات

 49/5بدا میدانگین   « ییاید تدازمان رز  دفداع در   یفد یو ک یتوتدعه کمد  »عملیاتی،  مؤلفهاهمیت، در 

قددرت   مؤلفهاهمیت، در  نیکمتر 40/9با میانگین « انهدا  ناوگان دشمن تیقابل شیافزا»باالترین و 

 کمدق »باالترین و  00/5با میانگین « دشمن یدر مقابل جنگ روان  داریمقاومت و اا شیافزا»نر ، 

اهمیدت، در   نیکمتدر  99/9بدا میدانگین   « ییایدر دفاع در یو حقوق یاتیو توتعه بستر ت جادیبه ا

بداالترین و   99/5بدا میدانگین   « اید متعدد در در یدفاع ها یهال جادیا تیقابل»تیادت دریایی،  مؤلفه

. بندابر نتدایج   باشدند یماهمیت را دارا  نیکمتر 98/5با میانگین « دوردتت ییایدفاع در یبخشعم »
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  هدا شاخصو  هامؤلفه عنوانبهشاخص( ) هیگو 98و  مؤلفه 5این اژوهش، بسیج دریایی در قالب 

 قرار گرفت. دأییتمورد  589/5قابلیت بسیج در بازدارندگی دفاع دریایی با میانگین 

 

 نهادها. پيش0-2
تدوین نظا  »( با توجه به تجارب هشت تال دفاع مقدس و کلید  بودن نقش بسیج در آن، 8)

 ؛ در دتتور کار قرار گیرد.«یر  نیرو  بسیج در نیرو  دریاییکارگبهجامع جاب و 

یی، قدرت نر  ایدر ادتیت( نظا  تربیت و آموزش بسیج دریایی در ابعاد اطالعاتی، اقدامات 0)

 عملیاتی تدوین گردد. و اقدامات

، مستمر، قریب بده واقعیدت و بدا    مؤثرها  دریایی و اجرا  ها و رزمایش( نظا  جامع تمرین9)

أیید شدده و  تدر ابعاد  آنهاافزایش قابلیت  منظوربهشده یینتعها  حضور نیروها  بسیجی در رتته

 افزایش ارتقا  بازدارندگی تدوین شود.

ین خطدوو  تدأم یر  نیروهدا  بسدیج بدرا     کدارگ بده   دریایی بدا  ( طرح توتعه متوازن نیرو5)

ها  دفاعی، افزایش قابلیت اعمال حاکمیت در دریا، افدزایش قابلیدت   یهالمواصالتی خود ، ایجاد 

تهدید و قابلیت گسترش بحران از کانون به اطراف  هرگونهدر مقابل  موقعبهواکنش تریع، قاطع و 

دشمن و افزایش قابلیت بازدارندگی در دفداع دریدایی تددوین     افزایش ترس و وحشت در منظوربه

 گردد.

یی بده  ااتدخگو  منظدور بده یر  نیروهدا  بسدیجی   کدارگ بده ( طرح دفاع و تهاجم تایبر  بدا  4)

 تهدیدها  تایبر ، ایجاد رعب و تلب اراده جنگجویی از دشمن دریااایه تدوین شود.

 ی در کتب درتی درج گردد.  بسیج در بازدارندگی دفاع دریایهاتیقابل( 9)

ی داخلدی و  بخشد عمد  کردن دفاع در تواحل و جزایر برا  و مردمی یرنظامیغ( طرح دفاع 0)

 افزایش مقاومت و اایدار  در مقابل جنگ روانی دشمن تدوین گردد.

 

***** 
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