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 چکیده

هایی که از نعمت دسترسی به دریاها برخوردارند، ملتیافته، برای مندی از یک فرهنگ دریایی توسعهبهره

توان آن را منشأ ارتقاء قدرت دریایی و درنتیجهه افهزایت تهوان دفها ی     پی داشته و می های فروانی درمزیت

دفها ی کشهور اسهت. ایه       فرهنگ دریایی بر ارتقاء تهوان  تأثیررو در پی بررسی تحقیق پیتکشور دانست. 

ای است که با رویکرد آمیختهه، از روش تحلیلهی توفهیبی بههره بهرده      دی و توسعهتحقیق یک تحقیق کاربر

بهه   نبر از خبرگان دریایی نیروهای مسلح و بخت کشوری است کهه  110است. جامعه آماری تحقیق، شامل 

 مهاری کیبهی، بهه   آ نوان جامعهه  ن نیز بهنبر از خبرگا 12. تعداد اندشدهانتخابشده بندیروش تصادفی طبقه

ها ابتدا با آوری دادهاند. برای جمعرارگرفتهنظری مورد مراجعه ق گیری هدفمند و با تکنیک اشباعروش نمونه

رهنهگ دریهایی اسهتخرا  و طهی      وامل توسعه ف تری مهم امل از  43عداد تساختاریافته انجام مصاحبه نیمه

یه   جلسات خبرگی در قالب هشت فرایند توسعه فرهنگ و در دو سطح مسئولی  و مهردم، برگرفتهه از تعر  

 أثیرت نوع و میزان آلبرد ماهان از قدرت دریایی، تقسیم و در ادامه با استباده از پرسشنامه و تحلیل آماری آن،

 ط به توسعهقرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد؛ که اگر اقدامات مربو وردسنجتمای   وامل در توان دفا ی 

مشهی دولهت و مهردم یعنهی بهاور  مهومی، انجهام شهود؛         فرهنگ دریایی را در دو سطح مسئولی  یعنی خط

زمینی، درنهایت منجر به افزایت توان دفا ی در ابعاد اقتصهادی، سیاسهی، فرهن هی اجتمها ی، فنهاوری، سهر      

 و فضایی خواهد شد. فرامرزی

 ، توان دریایی توان دفاعی، فرهنگ دریایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و در  منطقی امریها که کشور امنیت تأمی  و بازدارندگی قدرت افزایت باهدف دفا ی، توان ارتقاء

 و حهاکم  ایهدوولویی  دالیهل ها معمول است، برای جمهوری اسالمی ایران که همواره به بی  دولت

 و طلبهی اسهتقالل  اسهالمی،  بیهداری  گسهترش  و بخشهی آگهاهی  نهاب،  اسالم هایارزش به پایبندی

از اهمیهت   های گسترده اسهت؛ هدف هجمه یووپلیتیکی و یوواستراتژیکی موقعیت و استکبارستیزی

و محوریهت   مسهئولیت  کهایران را  مسلح نیروهای ویژهبه نظام ارکان همهباالیی برخوردار است و 

 است. خودکرده دفا ی توان تقویت بهدارد؛ ملزم   هده بررا  کشور از دفاع افلی

 ایه   وامهل در   تهری  مههم  از یکهی  کهه از  وامهل متعهددی اسهت     لکشه تم کشور هر توان دفا ی

 نوان یک کشور دریایی و دارای سواحل و برای ایران نیز به است دریایی قدرت بحری، کشورهای

 دریهای  فارس،خلیج هایآب در کالن اقتصادی و حیاتی منابعطوالنی و دسترسی به دریایی آزاد و 

نقشی مهؤثر و   دفا ی توان مهم هایمؤلبه از یکی  نوانبه دریایی قدرت نقت ،خزر دریای و  مان

 کننده است.تعیی 

 امنیهت،  ازنظر قطعاً باشد، نداشته کارآمد دریایی قدرت یک کشورمان اگر نظامی شناسانکار ازنظر 

 بهه  لهاا . گرفهت  خواههد  قهرار  خطر معرض در جدی شکل به  مومی رفاه و ثبات توسعه، اقتصاد،

 و مهؤثر  دریهایی  قهدرت  یهک  داشهت   کشهور،  دریایی مرزهای و هاآب از دفاع و منافع حبظ لحاظ

 (1387، )سیاری .است ضروری کارآمد

 هها اقیانوس و دریاها از خویت منافع استحصال در کشور یک هایتوانایی مجمو ه دریایی، قدرت

( 1387  زتی،. )شودمی یاد ملی اهداف و مقافد به نیل منظوربه نظامی سیاسی، اقتصادی، ابعاد در

 منجهر  آن گیهری شهکل  بهه  کهه  داننهد می ی نافر و هاسرچشمه از مرکب را دریایی قدرت امروزه

 حکومهت  سهبک  منابع، دریایی، ملت و جامعه ؛از است  بارت قدرت منابع و هاسرچشمه ؛شودمی

 ابهزار  و هها پای اه جن ی، و یتجار هایکشتی نظیر ی نافر با وقتی که جغرافیا و دولت سیاست و

 (418: 1384 نیا، حافظ) آورد.می وجود به را دریایی قدرتشود می جنگ ترکیب

 نوان ابعاد نرم تحقق به ،دولت سیاست و حکومت سبکو  دریایی ملت و امعهدر ای  میان، ج

ای با  نوان فرهنگ دریایی، به مبهوم سطح آگاهی و میزان توجه مردم قدرت دریایی، در قالب وایه

از اهمیت باالیی  دریایی کشور یک برایهای دریا برداری از مواهب و ظرفیتو مسئولی  به بهره

موجب از دست رفت   فرهنگ دریایی ضع  و است تاریخی و ملی وظیبه یک وبرخوردار بوده 
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 کشور دفا ی راهبردمؤثر در منافع ملی و  دریایی و ساحلی هایمحیط بالقوه هایارزش از بسیاری

 خواهد شد.

 هایآبراه کنار در شدنواقع مبهوم به ،مناسب جغرافیایی موقعیت داشت  با ایران اسالمی جمهوری 

 الزامهات  تمهام  مناسهب،  جمعیهت  میهزان  و طوالنی سواحل و سرزمینی وسعت جهان، مهم و فعال

 و( 1391 اخ هر، ) دارد را جههانی  و ایمنطقهه  برتهر  دریهایی  قهدرت  بهه  شدنتبدیل برای موردنیاز

 و تجمیهع  بهرای   وامل ای  پیونددهنده فرهن ی  امل ،حوزه ای  در ماندگی قب  امل تری افلی

 آن رسهیده  اثبهات  بهه  مزایهای  و منافع از مندیبهره و دریا به گااشت  قدم جهت در هاآن افزاییهم

 قهدرت  کسهب  گمشهده  حلقهه  کهه  دریهایی  فرهنگ بنام  املی. است کشور جانبههمه توسعه برای

 دریهایی  روحیهه   نوانبه آن از جهان دریایی قدرت پردازاننظریه اکثر که چیزی است ایران دریایی

 .دنکنمی یاد دولتمردان، در دریا به گرایت و آگاهانه باور و مردم در

... و گردشه ری  تغایهه،  اشتغال، آموزش، ازجمله ایرانی جامعه مختل  ابعاد در فرهنگ ای  ضع 

 بها  آشهنایی  و دریها  کشهور،   هالی  آمهوزش  و رسمی وپرورشآموزش نظام در .است مشهود کامالً

 از کمتهر  سههم  ،دریا با مرتبط دانش اهی هایرشته و نداشته محسوسی جای اه آن راهبردی مزایای

 بهاوجود  ،نیز کالن اقتصاد حوزه در. شودمی شامل را  الی آموزش هایرشته مجموع از درفد یک

 از ایهران  ملی ناخالص درآمد از درفد فدم 3 تنها دریا، حوزه در مهم بسیار اقتصادی هایظرفیت

 از ایرانهی  هر سهم. است درفد 10 تا 7 بی  پیشرفته کشورهای در رقم ای  که است دریایی بخت

 سرانه متوسط کهدرحالی است کیلوگرم 10 از کمتر سالیانه میان ی  طوربه دریایی، غااهای مصرف

 حاضهر  حهال  دردر بخهت اشهتغال نیهز بااینکهه      .اسهت  کیلهوگرم  20 حدود اکنونهم دنیا مصرف

 تقاضها  میزان دریایی فنایع رشد به توجه با که دارد وجود دنیا در دریانورد هزار ۶00 و میلیونیک

 8.01 تنهها  که داریم دریانورد هزار 130 ایران در است رشد حال در سر تبه دریا در اشتغال برای

 و ؛اسهت  کوچک بسیار جهانی مقیاس در  دد ای  و شودمی شامل را دنیا دریانوردان کل از درفد

 2.0۶بها رشهد    1395در سهال   نبهر  183149 تقریبهاً همچنی  در حوزه گردش ری دریایی ایران بها  

در  از همهه،  تهر مههم کشور برتر در حوزه گردش ری دریهایی نهدارد و    10جای اهی در بی   درفد

 نهامطلوب  هایسیاست که دهدمی نشان ایران سواحل امنیتی ه ابعادمطالعحوزه دفا ی و امنیتی نیز، 

بهه   اتکها طاغوت به امریکا و  رییم گرایانه و وابسته سردمدارانهای غرببخصوص سیاست کشور،

 اشهتغال  و ضهعی   جمعیتهی  تراکم با ثهای خارجی و غبلت از منابع درونی قدرت، سایر قدرت
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 در ایهران  سهاحلی  نوار و یافتهکاهت دریا در ایران مردم فعالیت و شده دریا و سواحل در نامناسب

 ههای شهغل  غیر به مشاغلی با نیز باقیمانده افراد و است گردیده سکنه از خالی تقریباً کشور، جنوب

 قاچها   جههت  در دشهمنان  بهرای  مناسهب  ههای فرفهت  ایجاد بر  الوه که اند؛آورده روی دریایی

 تحرکهات  بهر  اطال هاتی  اشراف کاهت با ث مهمات، و سالح و انسان مخدر، مواد کاال، المللیبی 

 محمهودی، . )اسهت  داده کهاهت  را پایه مردم دریایی دفاع توان و شده ساحلی نوار طول در دریایی

1389) 

ههای افهلی راهبهرد    ویژه بسیج، یکی از  وامل و مؤلبهه به مردم و نیروهای مردمی به اتکا ازآنجاکه

 جمعیهت  حضهور توسعه سواحل و افزایت  با تنها لاادفاع بازدارنده جمهوری اسالمی ایران است؛ 

 ههای کهانون  پراکنهدگی  سهواحل،  در جمعیتهی  خأل با و گیردمی شکل پایدار امنیت ،هاکرانهدر پس

 اسهتحکام  بهه ( بسهیج ) مردمی دفا ی نیروی سواحل، در جمعیت نسبی تراکم بودن پایی  و زیستی

 .داشت خواهد کشور دفا ی توان در تردیدی بدون و مستقیم تأثیر که رسید نخواهد الزم

بر ای  مهم که دلیل افلی  دم دستیابی به قدرت دریایی برتر در تراز نظهام   تأکیدمحقق با  بنابرای 

مقدس جمهوری اسالمی ایران، ریشه فرهن ی دارد؛ بهه تبیهی  و تشهریح ارتبهاط توسهعه فرهنهگ       

 تهوان بهه  دریایی با ارتقاء توان دفا ی کشور پرداخته است. در بیان اهمیت انجهام ایه  تحقیهق مهی    

و قهدرت   دفها ی  توان ارتقاء بستر  نوانبه جامعه دریایی فرهنگ نقت تبیی  ی ازجملهدستاوردهای

 توسهعه  جههت  در کشهور  فرهن ی متولیان اقدامات در افزاییهم و فکری سازیو زمینهکشور ملی 

 برشمرد. در را دریایی فرهنگ

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

 نوان یکهی  ، نشان ر ای  موضوع است که فرهنگ بهخارجی و داخلی مختل  هایپژوهت مطالعه

 گاار مهم در قدرت ملی و توان دفا ی هر کشور اسهت و در همهه ا صهار، فرهنهگ    تأثیراز  وامل 

های قدرت موردتوجه قرارگرفته است که منابع دینی و ماهبی اسهالمی و اسهناد    نوان مقوم پایهبه

اند. در ادامه به برخی از ای  مطالعهات  کرده تأکیدقت، باالدستی جمهوری اسالمی ایران نیز به ای  ن

 شود.اشاره می

 بها  فرهنگ تعامل ،السهالم( ) لیه  لی امام ن اه در ملی اقتدار در فرهنگ نقت( در بررسی 1389) بابایی

 مهدت  درالسهالم(  ) لیه  لی امام گیرد؛ کهرا بررسی کرده است و نتیجه می ملی قدرت هایمؤلبه سایر
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 و دادنهد می بیشتری اولویت فرهن ی مؤلبه به( ایران اسالمی جمهوری حکومت ال وی) زمامداری

 اقتهدار  و قهدرت  ههای مؤلبه در ارزشی و نظری مبانی تعمیق و توسعه معنای به ایشان دهیاولویت

 .است بوده ملی

 در آن راهبردی جای اه و ایخامنه امام دیدگاه از فرهنگای با  نوان ( در مقاله1395محمدی زاده )

 و توسعه اساس ای  بر و است بشر هایفعالیت تمامی بستر فرهنگآورده است که  مسلح نیروهای

 انقهالب  ماهیهت  بهه  توجهه  با .گیردمی فورت جامعه آن فرهن ی بستر در نیز جامعه یک پیشرفت

 بهه  خافهی   نایهت  ،رهبهری  معظهم  مقهام  ویژهبه ا.ا.  نظام ؛است فرهن ی انقالب یک که اسالمی

 ال وی به هنجارها و باورها و ا تقادها ؛شود تالش اگر .دارند آن ارتقای ضرورت و جامعه فرهنگ

 برپها  اسهالمی  تمهدن  کهه  اسهت  زمهان  آن ؛گردندپیاده زندگی شئون تمام در و شوند تبدیل رفتاری

 .شودمی

 اسهالمی  -ایرانی ال وی در فرهنگ نقت تبیی  ای با  نوان( در مقاله139۶ران )و همکا زاده فرتوک

 و افهلی  ابعاد از یکی  نوانبه فرهنگاند که ، به ای  نتیجه رسیدهامنیتی -دفا ی حوزه در پیشرفت

 فرهنهگ  مؤلبهه  دو با و بوده امنیتی -دفا ی حوزه در پیشرفت ایرانی -اسالمی ال وی در گاارتأثیر

 ملهی،  وحهدت  و انسجام باورها، ها،ارزش  اشورایی، فرهنگ) هایشاخص با ملی فرهنگ و دینی

 -دفها ی  حهوزه  در پیشرفت ایرانی -اسالمی ال وی طراحی در( زبان و تاریخ ورسوم،آداب هویت،

 .هست مؤثر امنیتی

 توسهعه  در راهبهردی  دریهایی  نیهروی  نقهت  ای بها  نهوان  ( در مقاله139۶و همکاران ) روانی سکه

 سمت به گسترش با دریایی نیروی اند کهآورده ایران،. ا.   ملی امنیت بر آن تأثیر و مکران سواحل

 و رفهاهی  آموزشی، بهداشتی، اولیه امکانات و منابع بندری، هایزیرساخت توسعه و مکران سواحل

 تواندمی و داشت خواهد منطقه مردم محرومیت رفع در مبیدی نقت خود، کارکنان جهت فرهن ی

 فهنایع  و بنهدرها  در اشهتغال  جههت  هاظرفیت افزایت با موجود هایتوانایی و ظرفیت به توجه با

 از بخهت  ایه   امنیت ضریب افزایت و کالبدی هایناامنی کاهت در بدیلیبی نقت دریا، به وابسته

 .نماید ایبا ایران سرزمی 

 :مفهوم شناسی -

مربهوط بهه تمهام     ههای توانمنهدی و  هها قابلیهت مجمو هه  معنهای   بهه  دفا ی توان: مفهوم توان دفاعی

 یدنبهرای رسه   هاآن از برداریبهره مدیریت توان و ملی قدرت ابعاد جمیع در منابع و هازیرساخت
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دفها ی   بنیهه  دی هر،  بهارت بهه  و شهود؛ یم تعری  امنیتی –دفا ی هایسیاست اجرای و اهداف به

 جههت  ملی قدرت ابعاد همه در دارپای ساز برترمادی و معنوی  هایتوانمندی و هاقابلیت مجمو ه

دری . )اسهت  امنیتهی  –و دستیابی بهه اههداف دفها ی    اسالمی نظام و انقالب از دفاع و بازدارندگی

 (184: 1389 نوگورانی،

ازجمله، فنایع غیرنظامی که  ،ی هستندغیرنظام هایبخت در که  نافری از یاریبا ای  تعری ، بس

در یهک   .رنهد یگیمدر گروه  نافر بنیه دفا ی قرار  ،دهندیمشالوده فنعتی تولید نظامی را تشکیل 

 درک و و اسی و احسذهن امور شامل ،غیرمادی و مادی  نافری از کل، بنیه دفا ی متشبندیجمع

بهدون   تواننهد یمه  ،هستند و یا در هن ام لزوم نظامی استباده در  مالً یا که است خارجی و داخلی

 دفا ی اهداف تحقق جهت در و نرم و سخت از ا م، برای رفع انواع تهدیدات ،نپایرفتنیتأخیری 

 (همان) .شوند گرفته کار به

تهابعی از  نافهر   را  تابعی از قدرت ملهی و قهدرت ملهی    را توان دفا ی (1385) نیاحافظهمچنی  

نهاوری،  ف نظهامی،  لمهی و   اقتصادی، سیاسی، فرهن ی، اجتما ی، سهرزمینی،   وامل فراوانی مانند،

 کند.بیان می و فضایی فرامرزی

 و دفا ی توان بی  یزیاد بسیار تنیدگی درهمدهد؛ که ازنظر مبهومی، تعاری  توان دفا ی نشان می

 نامهه آوهی   در یها  است مشهود کامالً( 1385) نیا حافظ تعری  در مطلب ای  دارد وجود ملی قدرت

 وایه بهه  رزم تهوان  وایه اسهتراتژیکی،  سهطح  در است؛ آمده ایران اسالمی جمهوری ارتت  ملیات

 :هست زیر شرح به آن متشکله  نافر که یابدمی تغییر "ملی قدرت"

 سیاسی قدرت (1)

 اقتصادی قدرت (2)

 فرهن ی و اجتما ی قدرت (3)

 جغرافیایی موقعیت (4)

 نظامی قدرت (5)

 (1379، یکم جلد ،آجا  ملیات نامهآیی ). فنّاوری قدرت (۶)

 ایجهاد  ههای مؤلبهه  از یکهی بنابرای  توان دفا ی در ن هرش کهالن همهان قهدرت دریهایی بهوده و       

 نظیر دی ری هایمؤلبه کنار در مؤلبه ای . گیردنمی شکل بازدارندگی آن بدون و است بازدارندگی

 و وحهدت ) داخلهی  سیاسهت  قدرت و اقتصادی قدرت فنعتی؛ و  لمی قدرت دیپلماتیک، قدرت
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. شهوند  تهدیهدات  برابر در «ملی توان» ایجاد به منجر توانندمی ،انسانی نیروی نهایتاً و (ملی انسجام

 سایر و است اسکلتی و محوری نقت یک بازدارندگی، ایجاد در کشور دفا ی توان نقت حال،باای 

. نیسهتند  بازدارنهدگی  سهطوح  از سهطحی  ههی   برقهراری  بهه  قهادر  ،دفها ی  قهدرت  بهدون  ،هاتوان

 (139۶ نوروزشاد،)

ها، ابدا ات و اخترا ات انسان ها، سنت، رفتارها، جش ها ییآورسوم، به آداب: فرهنگ دریایی مفهوم

شود. اند، فرهنگ دریایی گبته میگرفتهکه در جغرافیای دریا و دریانوردی به وجود آمده و شکل

یعنی انسان از زمانی ؛ فرهنگ دریایی، همان راه و روش زندگی انسان با دریا و در کنار دریا است

زندگی کردن در کنار دریا، استباده از  ؛ سعی در استباده از آن را داشت.شودیمکه با دریا آشنا 

؛ که ای  مسئله منجر به ایجاد راه …و نوردی کرانههمان  های دریا، مسیریابی از طریق دریا یانعمت

نی جدید در زندگی انسان با دریا شده ها، ابدا ات و ابتکارات، تولیدات و اخترا ات تمدو روش

 (139۶)کریمی،  است.

شهناخت   آن، منهابع  و دریاهها  شهامل شهناخت   دریهایی،  فرهنهگ  و سهواد  ،(1395) معهافی  ازنظهر 

 مسهکونی،  سهرزمی   و موقعیهت یوهوپلیتیکی   سهرزمینی  جزایر و سواحل هایقابلیت و هاتوانمندی

 انسان اختیار در دریا که هایی استفرفت از آگاهی باالخره و دریا با انسان انواع تعامالت از آگاهی

 و کاال جاییجابه و ونقلفنعتی، حمل بازرگانی، تجاری، مختل  هایاستباده باهدف دهد،می قرار

 درون و ساحلی اقتصاد مناطق توسعه و نظامی قدرت تقویت غاایی، تأمی  منابع گردش ری، مسافر،

  نهوان به آن از مهمی که موضوع. است کشور داخلی اقتصاد شکوفاییبه  کمک جهت در کشوری،

 .شودمی یاد محور دریا اقتصاد

 مهردم  انس ؛سدینویمدر تشریح فرهنگ دریایی مردم جنوب ایران نیز،  (1381شهری )احمدی ری

شهده   ایدر تیمحور یی باهاسنّت وها جش  ،ورسومآداب ها، ییآ گیریشکل موجب ایدر با جیخل

 تقهدس  موجب ایدر خصوص در  یمعصوم و اومه از اتیروا و احادیث یبرخ  رید یسو از است

 فهی  النَّظَهرُ :  ِبهادَ    اءَیأشه  ثَالثَه    فی النَّظَرُ مانند: ؛است شده نشینانساحل یزندگ در آن تیب از تیب

 کهردن  ن هاه : اسهت   بهادت  ز،یه چ سهه  بهه  کردن ن اه. البَحر  فِی وَ المُصحَ ِ، فِی وَ   ،یالوالِدَ وَجهِ

 الهام جنوب مردم یفرهن   نافر از یاریبس اساس  یا بر .ایدر به و قرآن به مادر، و پدر فورتبه

 و آبها  شهغل  کهه  نشهینان سهاحل  کهه  شهود یم موجب امر  یا است آن یهاسازواره و ایدر از گرفته
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 کهه  سهال کهه   افهراد  یحته  ب ارانند ایدر کنار در را خود روز از یسا ات بوده یادیف شاناجدادی

 .کنند مهیب را خود سالمت زدن آب به ت  و ایدر به نظاره با ندارنددریانوردی  یبرا یتوان  رید

مبههوم آن نیهز    ،امروزه با توجه به گسهتردگی دامنهه پژوهشهی در قلمهرو فرهنهگ دریهایی      اگرچه 

ای کهه فرهنهگ دریهایی محتهوایی فراتهر از      گونهه به ،دستخوش تحوالت بزرگ و خوشایندی شده

و پیوندهای فرهن هی بهه    هاشناسهمرتبط با دریا،  هایسازهو  گیردبرمیوری بشر از دریا را در بهره

بهه حافهل    کهه هن هامی گردد؛ بهرای نمونهه،   وجود آمده بی  دریانوردی و مردم نیز مشمول آن می

از  تهری  میهق ، درک بیبکنهیم نشهی  نظهر   وامهع سهاحل  با تمرکهز بهر ج   فرهن یمیان  هایپژوهت

، خویشاوندی، ازدوا ، تبار، روند اجتما ی شدن، ماهب، جنهگ،  هاپیچیدگیموضو اتی همچون: 

 (1393، همکار )محمودی و. کرد خواهیم پیدا …اقتصاد، فناوری و 

 کی  نوانبه ،ونسکوی طرف از ،بعد به 1980 دهه لیاوا از یفرهن  توسعه مبهوم: توسعه فرهنگ

 یهابخت ریسا به نسبت که است یمیمباه از وشده مطرح توسعه مباحث در ،یفرهن  سازمان

 یشتریب یارزش بار و ابعاد از یاسیس توسعه و یاجتما  توسعه ،یاقتصاد توسعه چون ،توسعه

 که است یندیفرآ  یبنابرا ؛دارد جامعه افراد یرمادیغ یازهاین بر یشتریب تأکید و است برخوردار

 هاتیقابل ها،انسان یشیگرا و یارزش و یشناخت ،یادراک یهاحوزه در یراتییتغ جادیا با آن یط در

 رفتارها ها،تیقابل و باورها  یا حافل که آوردیم وجود به هاآن در را یاژهیو تیشخص باورها و

 ،فرهنگ توسعه ندیفرآ حافل ،دی ر بارتیبه. باشدیم توسعه مناسب که است یخاف یهاکنت و

 (48: 1387 ،همکار و ایازک) است یاتوسعه نامناسب یهافرهنگخرده گااشت  کنار

 یالدیمه  1997 تها  1987 دهه ونسکوی تا است شده موجب یکنون یایدن در یفرهن توسعه  تیاهم

. کنهد  یگهاار نهام  یفرهن  توسعه یجهان روز را( خرداد اوّل)می 21 روز و یفرهن  توسعه دهه را

 یهاتیفعال ،یتجسم یهنرها ،یشینما یهنرها دربردارنده یفرهن  توسعه ونسکو،ی  یتعر مطابق

 ات،یه ادب و یچهاپ  مطالهب  ،یفرهن ه  راثیم ون،یزیتلو و ویراد ،ی کاس نما،یس ،یفرهن  -یاجتما 

 .است زیستمحیط و عتیطب ها،یباز ،هاورزش ،یقیموس

 :نمود خالفه ریز حوزه هشت در توانیم را یفرهن  توسعه

 فرهنگ به یدسترس. 

 یهنر و یفرهن  وپرورشآموزش. 

 ینوآور و تیخالق یارتقا. 
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 یسنّت فرهنگ و امه  فرهنگ، قیتشو. 

 یفرهن  تیهو تیتقو. 

 یفرهن  مبادالت یارتقا. 

 یفرهن  راثیم حبظ. 

 فرهنگ باب در یقطع یهاتوسعه ن رش. 

 یمعنها  بهه  یفرهن ه  توسهعه  که است  یا دارد؛ ییباال تیاهم یفرهن  توسعه بحث در که یانکته

 جامعهه  کیه  گاشهته  بتجهار  رهیه ذخ و انباشهت ها سنت رایز ست،ین گاشته یهاسنت از گسست 

. هها آن ینبه بر اسهاس   نه و ردیگیم انجام گاشته تجارب وها سنت گسترش برمبنای توسعه. است

 (7: 1370 ،یاسد)

یک متغیر کیبی است )متغیر  فرهنگ دریاییتوسعه در ای  تحقیق، : تعریف عملیاتی فرهنگ دریایی

شود. در مستقل( که کاهت یا افزایت آن با ث کاهت یا افزایت توان دفا ی )متغیر وابسته( می

 به دسترسیای  تحقیق،  وامل ای  متغیر متناسب با فرایندهای توسعه فرهنگ  مومی کشور )

 و  امهفرهنگ تشویق، نوآوری و خالقیت ارتقای، یهنر و فرهن ی وپرورشآموزش، فرهنگ

 توسعهو  فرهن ی میراث حبظ، فرهن ی مبادالت ارتقای، فرهن ی هویت تقویت، سنّتی فرهنگ

در دو بخت باور و گرایت مردم به دریا و باور  استخرا  و (فرهنگ باب در قطعی هاین رش

ای   وامل در توان  تأثیربندی و میزان و نوع ، تقسیمفرهن ی کشور سازان تصمیمو  گیران تصمیم

 قرارگرفته است. موردسنجتدفا ی 
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در ای  تحقیق توان دفا ی کشور یک متغیر مستقل کیبی است که : توان دفاعی کشور عملیاتی تعریف

منظور تعیی  حوزه یابد. به وامل توسعه فرهنگ دریایی کاهت یا افزایت می تأثیرمیزان آن، تحت 

سیاسی،  اقتصادی، های وامل توسعه فرهنگ دریایی در توان دفا ی، ای  متغیر به مؤلبه تأثیر

 است. شدهتقسیمفرهن ی، اجتما ی، سرزمینی، نظامی، فناوری، فرامرزی و فضایی 

 چارچوب نظری

 شهده گرفتهه هم مبههوم در نظهر    کشوریک  ملی باقدرتازنظر مبهومی  دفا ی توان ،در ای  تحقیق

 را، دفها ی  توان ایشان که است (1385) نیاحافظ تعری  ،دفا ی توان برای برگزیده تعری  واست 

 سیاسهی،  اقتصهادی،   وامهل  ماننهد،  فراوانهی   نافر از تابعی را، ملی قدرت و ملی قدرت از تابعی

 .دانندمی فضایی و فرامرزی فناوری، و  لمی نظامی، سرزمینی، اجتما ی، فرهن ی،

نیز، مطابق تعری  آلبرد ماهان، قهدرت دریهایی از دو نهوع     دریا حوزه به فرهنگ هوممب تعمیم در 

( و  وامهل  وسهعت سهرزمی  و سهواحل   و  اقلیم و منهابع طبیعهی   ،موقعیت جغرافیایی وامل ثابت )

بهاور آگاهانهه و گهرایت بهه     و  روحیه دریایی در مردم هایویژگیهنگ و فر، میزان جمعیتمتغیر )

بی  افزایت قدرت دریایی، تابع  وامل متغیر است چراکه گیرد و درای ت می( نشأدریا در مسئولی 

 وامل ثابت غیرقابل تغییرند و کشورهایی که ازنظر موقعیت جغرافیایی به دریا دسترسی ندارند یها  

توانند به قدرت دریایی برتهر  نمی مند نیستند، قهراًمنابع طبیعی دریایی و سواحل بهرهازنظر اقلیم از 

های روحیهه دریهایی در   فرهنگ و ویژگیدست پیدا کنند و تنها  وامل متغیر، بخصوص دو مؤلبه، 

را در دستیابی بهه قهدرت    تأثیراست که بیشتری  مردم و باور آگاهانه و گرایت به دریا در مسئولی  

کند و ازآنجاکه ای  دو مؤلبه، ماهیت کامالً نرم و فرهن هی دارنهد؛ بنهابرای  ایه  دو     ریایی ایبا مید

ها، منجر به توسهعه فرهنهگ دریهایی و    که توسعه آن قرارگرفته دریایی فرهنگ رویکرد مبنایمؤلبه 

 ارتقاء توان دفا ی خواهد شد.درنهایت درنتیجه افزایت قدرت دریایی و 

 نهد یفرآ، (48: 1387 ،همکهار  و ایه ازک)  تحقیق توسعه فرهنگ را برگرفته از تعری  همچنی  در ای

و  باورهها  و هها تیه قابل ها،انسان یشیگرا و یارزش و یشناخت ،یادراک یهاحوزه در راتییتغ جادیا

 کنهار  ،ندیفرآای   حافل در افل، کهتعری  کرده  آوردیم وجود به هاآن در که یاژهیو تیشخص

 در (7: 1370 ،یاسهد ) برگرفتهه از تعریه    کهه  است یاتوسعه نامناسب یهافرهنگخرده گااشت 

 شود:می خالفه ریز حوزه هشت

 فرهنگ به یدسترس. 
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 یهنر و یفرهن  وپرورشآموزش. 

 ینوآور و تیخالق یارتقا. 

 یسنّت فرهنگ و امه  فرهنگ، قیتشو. 

 یفرهن  تیهو تیتقو. 

 یفرهن  مبادالت یارتقا. 

 یفرهن  راثیم حبظ. 

 فرهنگ باب در یقطع یهاتوسعه ن رش 

 چارچوب نظری تحقیق به شکل زیر اراوه گردید. با ای  توضیحات

 
 )محقق ساخته( : چارچوب نظری تحقیق1شکل 

 شناسیروش
 -یبیتوف، روش ازنظره و آمیخت ازنظر رویکرد، ،ایتوسعه - ای  تحقیق ازنظر هدف، کاربردی

نیروهای  از کارکنان نبر 110تعداد شامل جامعه آماری کمی، تحقیق است. جامعه آماری  یلیتحل

ارتقاء توان دفا ی و توسعه فرهنگ  های مرتبط باشاغل در بختدریایی  هایارگان و مسلح

سال  10حداقل  ویا درجه سروانی(  15 جای اه) کارشناس  الیشغلی  دریایی و دارای جای اه

های دفا ی و دریایی به روش ی ارشد یا دکتری در رشتهکارشناس تحصیلی سابقه خدمت و مدرک
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 لمی نبر از اساتید و ا ضای هیئت 12و جامعه آماری کیبی، تعداد  بندی تصادفیطبقه

با موضو ات توان دفا ی و  و دارنده تألیبات و آثار  لمی مرتبط های نیروهای مسلحدانش اه

 و مسلح یروهایندر  و باالتر 18  اهیجا دکترا وکارشناسی ارشد و مدرک تحصیلی فرهنگ و 

 .اندشدهانتخابگیری هدفمند با روش نمونه ،های دریاییارگان

و  اسناد و مدارک موجود و یاکتابخانهمطالعه ابتدا با استباده از های تحقیق برای گرداوری داده

با  هنتایج حافلاستخرا ، سپس فرهنگ دریایی  توسعه وامل  تری مهم ،ساختاریافتهمصاحبه نیمه

 تأثیرتعیی  نوع و میزان  دو گویه سؤالی برایپرسشنامه با مراجعه به جامعه آماری کمی، در قالب 

نامه از برای تعیی  ا تبار پرستآوری گردید.  وامل توسعه فرهنگ دریایی در توان دفا ی جمع

 مه نیز از آلبای کرونباخ استباده شد.برای پایایی پرسشناو )قضاوت داوران(  روش ا تبار محتوا

 قیتحق یهاافتهیها و وتحلیل دادهتجزیه
و متغیر وابسته، توان دفا ی است؛  فرهنگ دریاییبا توجه به اینکه متغیر مستقل ای  تحقیق، توسعه 

گاار است؛ در تأثیربنابرای  با ای  فرض که توسعه فرهنگ دریایی در ارتقاء توان دفا ی کشور 

ساختاریافته با مصاحبه نیمهطی ، فرهنگ دریاییتوسعه  وامل ها وتحلیل دادهبخت اول تجزیه

و سپس ای  استخرا   ،شوندگانکالمی مصاحبههای و تعدیل و افالح گزارهجامعه آماری خبرگان 

 به دسترسی وامل، طی جلسات خبرگی، متناسب با فرایندهای توسعه فرهنگ  مومی کشور )

 و  امهفرهنگ تشویق، نوآوری و خالقیت ارتقای، هنری و فرهن ی وپرورشآموزش، فرهنگ

 توسعهو  فرهن ی میراث حبظ، فرهن ی مبادالت ارتقای، فرهن ی هویت تقویت، سنّتی فرهنگ

 گیران تصمیمدر دو بخت باور و گرایت مردم به دریا و باور  و (فرهنگ باب در قطعی هاین رش

 بندی گردید.، تقسیمفرهن ی کشور سازان تصمیمو 

شده، در  وامل توسعه فرهن ی استخرا  تأثیرمیزان و نوع ها وتحلیل دادهدر بخت دوم تجزیه

های قدرت هر  امل با مؤلبه تأثیرای با دو طی  سؤال )قسمت اول برای تعیی  نوع نامهپرست

هر  امل در قدرت ملی در قالب طی  لیکرت و با  تأثیرملی و قسمت دوم برای تعیی  میزان 

نتیجه به شرح  که ؛قرار گرفت موردسنجتهای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( گزینه

گااری کمتر تأثیرمیزان ازنظر  شده کهذکر است برخی از  وامل شناساییقابلباشد. جداول زیر می

 ل حاف گردید.از لیست  وام ؛( به دست آمد3) از میان ی 
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 شوندهنبر مصاحبه 12از  شدهاستخرا :  وامل فرهنگ دریایی 1جدول 
 عامل فرهنگ دریایی متناسب با فرایند توسعه فرایندهای توسعه فرهنگ

 فرهنگ به یدسترس

 محور دریا توسعه سمت به کشور بندیبودجه و ریزیبرنامه ریزی،طرح نظام هدایت

 دریا بخش در اشتغال افزایش

 سواحل در...  و آهنراه و جاده ازجمله حیاتی هایزیرساخت توسعه

 یهنر و یفرهنگ وپرورشآموزش

 محور دریا توسعه با متناسب وپرورش،آموزش نظام بازسازی

 ... و تجسمی هنرهای نقاشی، تئاتر، سینما، هایعرصه در دریایی سودمند هنرهای گسترش

 عالی آموزش در دریایی هایرشته افزایش

 درسی کتب در دریایی مباحث و نمادها افزایش

 دریایی مضمون با نمایشی آثار و فیلم افزایش

 دریا مضمون با... و سینما نمایش، تئاتر، ،ازجمله نمایشی هنرهای توسعه

 دریایی موسیقی و نواها توسعه

 ینوآور و تیخالق یارتقا

 دریا در برداریبهره برای درخشان استعدادهای پرورش و شناسایی و ریزیبرنامه

 دریا حوزه در فرهنگی آفرینندگی ایجاد و پژوهشی فضای گسترش

 دریایی هایجشنواره و هانمایشگاه برگزاری

 دریایی هایورزش و هابازی توسعه

 یسنّت فرهنگ و عامهفرهنگ قیتشو

 دریا منافع از برداریبهره و شناخت به مردم ترغیب و تشویق

 دریایی غذاهای مصرف ترویج

 دریایی هایرشته به دانشجویان و آموزان دانش تشویق

 مختلف مراسم در دریانوردی و دریا صنعت فعاالن از تقدیر

 نشینانساحل و دریایی مشاغل برای تشویقی و حمایتی قوانین تصویب

 سواحل در جمعیت افزایش از حمایتی هایسیاست اتخاذ

 ساحل و دریا در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش تشویق

 دریایی نمادهای با پوشش و لباس و مد ترویج

 یفرهنگ تیهو تیتقو

 نشینیساحل و دریا حوزه در آن هایارزش و جامعه فرهنگی هویت به احترام و حفظ

 دریایی انسانی هایسرمایه به گذاریارزش و نهی ارج

 دریانوردی و دریا ملی روز تعیین

 مردم به دریایی شخصیتی الگوهای معرفی

 یفرهنگ مبادالت یارتقا

 دریایی هایمسافرت افزایش

 ...(و مدل ماکت، نقاشی،) شهری معابر در دریایی نمادهای افزایش

 دریایی هایموزه توسعه

 دریایی هدایای ترویج و تولید

 ...(و کیف تحریر،لوازم) فرهنگی محصوالت توسعه و تولید

 دریانوردی و دریا حوزه مطبوعات و نشریات توسعه

 دریایی نمادهای با منازل تزئین

 دریایی دستیصنایع توسعه

 دریایی گردشگری ترویج و توسعه

 یفرهنگ راثیم حفظ

 دریایی زیستمحیط به توجه و احترام

 دریایی مشاغل به نهی ارج

 نشینیساحل و دریایی... و مذهبی سنتی، هایمراسم احیای

 باب در یقطع یهاتوسعه نگرش

 فرهنگ

 دریا حوزه در فرهنگی و دینی ملی، اصیل هایارزش برمبنای عمومی فرهنگ اصالح

 دریا حوزه در جدید نسل فرهنگی بینش گذاریبنیان

 دریا حوزه در گذاریسیاست و گیریتصمیم برای تمرکزی ساختار ایجاد

 دریا در نعمت و برکت به اعتقاد

 آرامش و امنیت به دریا بودن خطرناک از نگرش تغییر
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 ی توان دفا یهامؤلبهدر  تأثیر:  وامل توسعه فرهنگ دریایی در قالب فرایندهای توسعه فرهنگ با نوع و میان ی  2جدول 
 فرهنگ به یدسترسفرایند 

 دریاییفرهنگ توسعه عوامل  سطح فرهنگی

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 به مسئولین آگاهانه باور

 (دولت سیاسی وضع) دریا

   *   *    * محور دریا توسعه سمت به کشور بندیبودجه و ریزیبرنامه ریزی،طرح نظام هدایت
4.14 

      *    * سواحل در...  و آهنراه و جاده ازجمله حیاتی هایزیرساخت توسعه
4.50 

 در دریایی هایویژگی

 (ملی شخصیت) مردم

 * دریا بخش در اشتغال افزایش

 

 * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 
4.04 

 یهنر و یفرهنگ وپرورشآموزشفرایند 

 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل  سطح فرهنگی

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 به مسئولین آگاهانه باور

 (دولت سیاسی وضع) دریا

 4.07   *  * * *   * محور دریا توسعه با متناسب وپرورش،آموزش نظام بازسازی

 نقاشی، تئاتر، سینما، هایعرصه در دریایی سودمند هنرهای گسترش

 ...و تجسمی هنرهای

*  
  *   *   3.25 

 3.82 * * * * * * * *  * عالی آموزش در دریایی هایرشته افزایش

 3.82 * * * * * * * *  * درسی کتب در دریایی مباحث و نمادها افزایش

 در دریایی هایویژگی

 (ملی شخصیت) مردم

 4.00      *    * دریایی موسیقی و نواها توسعه

 4.91 * * * * * * * *  * دریا مضمون با (...و سینما نمایش، تئاتر،) نمایشی هنرهای سعهتو

 ینوآور و تیخالق ءارتقافرایند 

سطح 

 فرهنگی
 فرهنگ دریاییتوسعه  عوامل

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 آگاهانه باور

 دریا به مسئولین

 سیاسی وضع)

 (دولت

 در برداریبهره برای درخشان استعدادهای پرورش و شناسایی و ریزیبرنامه

 دریا

*  * * * * * * * * 
3.47 

 4.98 * *  * * *  *  * دریا حوزه در فرهنگی آفرینندگی ایجاد و پژوهشی فضای گسترش

 3.25 * * * * * * * *  * دریایی هایجشنواره و هانمایشگاه برگزاری

 هایویژگی

 مردم در دریایی

 (ملی شخصیت)

 3.82   * * * * * *  * دریایی هایورزش و هابازی توسعه

 یسنّت فرهنگ و عامهفرهنگ قیتشوفرایند 

سطح 

 فرهنگی
 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل 

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 آگاهانه باور

 دریا به مسئولین

 سیاسی وضع)

 (دولت

 4.22 * * * * * * * *  * دریا منافع از برداریبهره و شناخت به مردم ترغیب و تشویق

 4.10   *  * * * *  * مختلف مراسم در دریانوردی و دریا صنعت فعاالن از تقدیر

 4.32 * * * * * * * *  * نشینانساحل و دریایی مشاغل برای تشویقی و حمایتی قوانین تصویب

 4.61 * * * * * * * *  * سواحل در جمعیت افزایش از حمایتی هایسیاست اتخاذ

 3.95   * * * * *   * ساحل و دریا در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش تشویق

 هایویژگی

 مردم در دریایی

 (ملی شخصیت)

 3.86   * *  *    * دریایی غذاهای مصرف ترویج

 4.29   *   * *   * دریایی نمادهای با پوشش و لباس و مد ترویج

 4.04 * * * * * * * *  * دریایی هایرشته به دانشجویان و آموزان دانش تشویق

 فرهنگی هویت تقویتفرایند 

سطح 

 فرهنگی
 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل 

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 4.96   *  * * * *  * دریایی انسانی هایسرمایه به گذاریارزش و نهی ارج آگاهانه باور
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 دریا به مسئولین

 سیاسی وضع)

 (دولت

 4.21   *  * * * *  * دریانوردی و دریا ملی روز تعیین

 4.29   *  * * * *  * مردم به دریایی شخصیتی الگوهای معرفی

 هایویژگی

 مردم در دریایی

 (ملی شخصیت)

 و دریا حوزه در آن هایارزش و جامعه فرهنگی هویت به احترام و حفظ

 نشینیساحل
*  * * * *  *   3.86 

 فرهنگی مبادالت ارتقایفرایند 

سطح 

 فرهنگی
 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل 

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 آگاهانه باور

 دریا به مسئولین

 سیاسی وضع)

 (دولت

 3.62   * * * * * *  * دریایی هایموزه توسعه

 3.46   *  * *    * ...(و کیف تحریر،لوازم) فرهنگی محصوالت توسعه و تولید

 3.89 * * * * * * * *  * دریانوردی و دریا حوزه مطبوعات و نشریات توسعه

 3.97   *  * *     دریایی دستیصنایع توسعه

 3.71      *     ...(و مدل ماکت، نقاشی،) شهری معابر در دریایی نمادهای افزایش

 4.00   *  * * * *  * دریایی هدایای ترویج و تولید
 4.06   *  * * *   * دریایی گردشگری ترویج و توسعه

 هایویژگی

 مردم در دریایی

 (ملی شخصیت)

 3.86   * * * * *   * دریایی هایمسافرت افزایش
   *  * *    * دریایی نمادهای با منازل ئینتز

4.04 

 فرهنگی میراث حفظفرایند 

سطح 

 فرهنگی
 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل 

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 آگاهانه باور

 دریا به مسئولین

 سیاسی وضع)

 (دولت

 4.50 * * * * * * * *  * دریایی زیستمحیط به توجه و احترام

 دریایی مشاغل به نهی ارج
*  * * * * * *   4.71 

 هایویژگی

 مردم در دریایی

 (ملی شخصیت)

 نشینیساحل و دریایی... و مذهبی سنتی، هایمراسم احیای
*    *   *   3.86 

 فرهنگ باب در قطعی هاینگرش توسعهفرایند 

 فرهنگ دریاییتوسعه عوامل  سطح فرهنگی

این عامل در توان  آیا

 دارد؟ تأثیردفاعی 

 هایحوزه/ حوزه لطفاًدر توان دفاعی،  گذارتأثیر عنوانبهدر صورت تائید عامل 

 .بفرمائیداثر عامل را تعیین 
میانگین 

از  آمدهدستبه

 اجتماعی سیاسی نظامی خیر بله طیف لیکرت

 فرهنگی

 فرامرزی فضایی اقتصادی سرزمینی فناوری

 به مسئولین آگاهانه باور

 (دولت سیاسی وضع) دریا

 فرهنگی و دینی ملی، اصیل هایارزش برمبنای عمومی فرهنگ اصالح

 دریا حوزه در

*  
* * * * * *   4.07 

 3.25 * * * * * * * *  * دریا حوزه در جدید نسل فرهنگی بینش گذاریبنیان

 حوزه در گذاریسیاست و گیریتصمیم برای تمرکزی ساختار ایجاد

 دریا

*  
* * * * * * * * 3.82 

 در دریایی هایویژگی

 (ملی شخصیت) مردم

 4.00 * * * * * * * *   دریا در نعمت و برکت به اعتقاد
 4.91 * * * * * * * *   آرامش و امنیت به دریا بودن خطرناک از نگرش تغییر

نمونه آزمون تی تک آمده از طی  لیکرت به جامعه آماریدستتعمیم میان ی  بهمنظور بههمچنی  

 امل با دارا  43بیان ر ای  است که همه  برای هر  امل انجام شد؛ که نتیجه مطابق جدول زیر،

دی ر ازنظر جامعه آماری همه  وامل  بارتبه .به جامعه هستند تعمیمقابل 0.05کمتر از  sigبودن 

 دارند. تأثیردر توان دفا ی کشور  شدهاستخرا فرهنگ دریایی توسعه 
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 : میزان تأثیر  وامل توسعه دریایی در توان دفا ی کشور3جدول 
 sig انحراف معیار میانگین تعداد عامل فرهنگ دریایی ردیف

 000. 97046. 4.1429 110 محور دریا توسعه سمت به کشور بندیبودجه و ریزیبرنامه ریزی،طرح نظام هدایت  .1

 000. 69389. 4.5000 110 دریا بخش در اشتغال افزایش  .2

 000. 80343. 4.1429 109 سواحل در...  و آهنراه و جاده ازجمله حیاتی هایزیرساخت توسعه  .3

 000. 80999. 4.2857 110 محور دریا توسعه با متناسب وپرورش،آموزش نظام بازسازی  .4

 001. 1.20844 3.8571 110 ...و تجسمی هنرهای نقاشی، تئاتر، سینما، هایعرصه در دریایی سودمند هنرهای گسترش  .5

 005. 1.24297 3.7143 110 عالی آموزش در دریایی هایرشته افزایش  .6

 000. 1.05158 3.9286 110 درسی کتب در دریایی مباحث و نمادها افزایش  .7

 003. 1.34715 3.5000 110 دریایی مضمون با نمایشی آثار و فیلم افزایش  .8

 000. 94000. 4.0714 110 دریا مضمون با ...و سینما نمایش، تئاتر، ،ازجمله نمایشی هنرهای توسعه  .9

 002. 49735. 4.3929 110 دریایی موسیقی و نواها توسعه  .10

 000. 70523. 4.1429 110 دریا در برداریبهره برای درخشان استعدادهای پرورش و شناسایی و ریزیبرنامه  .11

 001. 80343. 3.8571 110 دریا حوزه در فرهنگی آفرینندگی ایجاد و پژوهشی فضای گسترش  .12

 000. 80999. 4.2857 109 دریایی هایجشنواره و هانمایشگاه برگزاری  .13

 000. 88117. 4.0357 110 دریایی هایورزش و هابازی توسعه  .14

 004. 74447. 3.9643 110 دریا منافع از برداریبهره و شناخت به مردم ترغیب و تشویق  .15

 000. 79266. 4.0357 110 دریایی غذاهای مصرف ترویج  .16

 000. 85758. 4.0714 110 دریایی هایرشته به دانشجویان و آموزان دانش تشویق  .17

 000. 92796. 3.2500 110 مختلف مراسم در دریانوردی و دریا صنعت فعاالن از تقدیر  .18

 000. 1.09048 3.8214 110 نشینانساحل و دریایی مشاغل برای تشویقی و حمایتی قوانین تصویب  .19

 000. 1.16610 3.7857 110 سواحل در جمعیت افزایش از حمایتی هایسیاست اتخاذ  .20

 000. 81892. 3.8214 110 ساحل و دریا در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش تشویق  .21

 000. 81650. 4.0000 110 دریایی نمادهای با پوشش و لباس و مد ترویج  .22

 001. 79266. 3.4643 110 نشینیساحل و دریا حوزه در آن هایارزش و جامعه فرهنگی هویت به احترام و حفظ  .23

 005. 78004. 3.6429 110 دریایی انسانی هایسرمایه به گذاریارزش و نهی ارج  .24

 000. 86066. 4.0000 110 دریانوردی و دریا ملی روز تعیین  .25

 000. 18340. 3.6420 110 مردم به دریایی شخصیتی الگوهای معرفی  .26

 001. 13113. 4.9111 108 دریایی هایمسافرت افزایش  .27

 000. 15183. 3.4722 110 ...(و مدل ماکت، نقاشی،) شهری معابر در دریایی نمادهای افزایش  .28

 000. 15307. 4.9750 110 دریایی هایموزه توسعه  .29

 004. 22837. 3.2083 110 دریایی هدایای ترویج و تولید  .30

 000. 23490. 4.6500 110 ...(و کیف تحریر،لوازم) فرهنگی محصوالت توسعه و تولید  .31

 000. 19873. 3.2500 110 دریانوردی و دریا حوزه مطبوعات و نشریات توسعه  .32

 000. 25459. 3.8214 110 دریایی نمادهای با منازل تزئین  .33

 000. 17764. 3.7857 110 دریایی دستیصنایع توسعه  .34

 001. 09399. 3.8214 110 دریایی گردشگری ترویج و توسعه  .35

 004. 13328. 4.0000 110 دریایی زیستمحیط به توجه و احترام  .36

 000. 15183. 3.4643 110 دریایی مشاغل به نهی ارج  .37

 000. 15307. 3.6429 110 نشینیساحل و دریایی... و مذهبی سنتی، هایمراسم احیای  .38

 003. 16652. 4.0000 110 دریا حوزه در فرهنگی و دینی ملی، اصیل هایارزش برمبنای عمومی فرهنگ اصالح  .39

 000. 14069. 3.7232 109 دریا حوزه در جدید نسل فرهنگی بینش گذاریبنیان  .40

 00. 14980. 4.0714 110 دریا حوزه در گذاریسیاست و گیریتصمیم برای تمرکزی ساختار ایجاد  .41

 002. 16207. 4.3929 110 دریا در نعمت و برکت به اعتقاد  .42

 001. 14980. 4.0357 110 آرامش و امنیت به دریا بودن خطرناک از نگرش تغییر  .43
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 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

قرار  موردبررسیرابطه بی  توسعه فرهنگ دریایی با ارتقاء توان دفا ی  شد،در ای  تحقیق سعی 

فرهنگ دریایی  توسعه  امل 43تعداد  ،با مراجعه به جامعه خبرگیکه در مرحله اول  ؛گیرد

 به دسترسیدر زیرمجمو ه هشت فرایند توسعه فرهنگ،  با استباده از جلسات خبرگی، استخرا  و

 و  امهفرهنگ شویق، تنوآوری و خالقیت ارتقای، هنری و فرهن ی وپرورشآموزش، فرهنگ

 وسعه، تفرهن ی میراث حبظ، فرهن ی مبادالت ارتقای، فرهن ی هویت تقویت، سنّتی فرهنگ

با مبنا قرار دادن دو  امل فرهن ی قدرت  .بندی شدتقسیم فرهنگ باب در قطعی هاین رش

و  (دولت سیاسی وضع) دریا به آگاهانه مسئولی  یعنی باور ،ماهان شده توسطدریایی تعری 

شده به جامعه آماری ارجاع و در  وامل استخرا  (ملی شخصیت) مردم در دریایی هایویژگی

های قدرت ملی و درنهایت میزان ای   وامل با مؤلبه تأثیرنامه با طی  لیکرت قالب پرست

 آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزیه که ؛در توان دفا ی موردسنجت قرار گرفت هاآن گااریتأثیر

 مؤلبهدر   امل 27 تعداد ،شدهشناسایی دریایی فرهنگ  امل 43 از که است موضوع ای  بیان ر

 در مؤلبه  امل 35 ،فرهن ی اجتما ی در مؤلبه  امل 43 ،سیاسی مؤلبهدر   امل 31 ،نظامی

 17 و فضاییدر مؤلبه   امل 18 ،اقتصادیدر مؤلبه   امل 39 ،سرزمینی در مؤلبه  امل 23 ،فناوری

دی ر اگر فرهنگ دریایی را بخشی از  بارتبهاست.  گاارتأثیرتوان دفا ی  فرامرزیدر مؤلبه   امل

های توسعه فرهنگ دریایی را در دو سطح فرهنگ  مومی کشور تلقی کرده و اقدامات و فعالیت

قدرت ملی توان دفا ی و در سطح راهبردی مسئولی  و مردم ارتقاء دهیم درنهایت منجر به افزایت 

 جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 :پیشنهادها -ب

 ،قلمرو، قدرت توسعه در اساسی سهم دریا که دهدمی نشان ایران مختل  ادوار تاریخی تجربه

، رفاه و سایر اقتدار، امنیت در دریا، تجربی نقت و  لمی ن اه از و ؛است داشته رفاه و ثروت

 از روی چه ،نیز ایران ما  زیز کشور بنابرای  سرنوشت کارکردهای اجتما ی به اثبات رسیده است؛

 دریا در ما منابع و ملی منافع ا ظم بخت است. خوردهگره دریا با ،اجبار و چه از روی رضایت

 امنیت و منافع منابع، تهدیدهای تری بزرگ حالدر ی  و شودمی تأمی  دریا طریق از یا و دارد قرار

ناگزیر از داشت  قدرت  ،و جمهوری اسالمی ایران شودمی ا مال دریاها طریق ازنیز  ما، ملی
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 که یابیمدرمی کشورمان جغرافیایی موقعیت به دقیق ن اهی چراکه با .ای استدریایی برتر منطقه

 و هرمز تن ه فارس،خلیج خزر، دریای هایکرانه در قدرت دریایی مطرح هایویژگی از بسیاری

 ساحلی، نوار یافت یتوسعه  دم سبب خشکی، سیاست لیک  اجرای ؛دارد وجود  مان دریای

 و دریا به خشکی از سیاست تغییر با که است حالی در ای . است گردیده کشور جزایر و بندرها

 از بود خواهیم قادر دریایی، بافرهنگ ملت آحاد و دولتمردان نمودن آشنا و دریایی راهبرد اتخاذ

 گردش ری دریایی، ونقلحمل مانند، گوناگونی ابعاد در کشور، دریایی موقعیت الهی موهبت ای 

 انریی تولید دریا، ک  زیر و ک  منابع دریایی، سطح زیر و سطح منابع دریایی، تجارت دریایی،

 را بهره نهایت کشورها سایر به آن  رضه و دریایی فنّاوری و دانت سطح ارتقای و دریا اموا  از

 و نموده فراهم را کشور ساحلی نوار در بیشتر جمعیت اسکان امکان مناسب، بسترسازی با و برده

 ملی همبست ی ارتقای دریایی، فنایع رشد دریایی، فرهنگ ترویج اشتغال، توسعه به طریق ای  از

 است ملی امنیت بر گاارتأثیر که دریایی مرزهای در امنیت سطح افزایت و پیرامونی نواحی در

 .ورزیم مبادرت

 هایزمینهزمینه معرفی و اشا ه فرهنگ دریایی کشور، ضم  آنکه فراهم آورنده اقدام در

 ؛اقتصادی است، به ای  دلیل که به حوزه فرهنگ  مومی ارتباط داردو  اجتما ی یافت یتوسعه

، نظامی، اقتصادی، فرهن ی اجتما ی، سیاسی، فناوری و... را هایزیرساختبرای تقویت  ایزمینه

با ث ارتقاء توان دفا ی و در سطح راهبردی قدرت ملی  هامؤلبهای   افزاییهمه ک کندمیایجاد 

 :شودمیاراوه  تحقیق به شرح زیر زیر برگرفته از نتایج ای  هایبنابرای  پیشنهاد شود؛می

گیرندگان کشور در یمتصممسئولی  و گاار تأثیرمهم و نقت یج ای  تحقیق و نتابا توجه به  -1

ی  موم از منابع و منافع دریا برداربهرهو هدایت جامعه به سمت آشنایی و  گااریسیاست

شود؛ دانش اه  الی دفاع ملی واحدهای درسی مرتبط با ای  موضوع را در یمپیشنهاد 

اضافه نموده و تمامی مسئولی  را ملزم به گاراندن  دانش اه ی مدرسه حکمرانیهاسرفصل

دریایی کشور  هایارگانا همکاری نیروهای دریایی و ی آموزشی مرتبط با دریا بهادوره

 .بنماید

در حوزه فرهنگ  گاارتأثیرازآنجاکه در ای  تحقیق مشخص گردید؛ یکی از  وامل مهم و   -2

در خصوص اشا ه و  های متولی فرهنگ در کشور است بنابرای ارگانهای ییافزاهم  مومی
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ی متولی فرهن ی و هاسازمانهای بسیار نزدیک کلیه یهمکارمعرفی فرهنگ دریا، ضرورت 

ی داومکارگروه  ؛شودیمواحد، یک نیاز مبرم است. در همی  راستا پیشنهاد  گااریسیاست

متشکل از نمایندگان همه  یی،و هماهن ی اقدامات توسعه فرهنگ دریا گااریسیاست

 جمهور ایجاد شود.رویسبا نظارت مستقیم دولت و شخص  ،دریایی و فرهن ی هایارگان

نوع خافی از توسعه فرهنگ  مومی کشور  ،دریا فرهنگ کننده معرفی هاییتفعال ازآنجاکه -3

 فضاهای وها مکان شهری، یهاالمان وها طرحکتاب،  ازجملهمحصوالت فرهن ی  قالب در

نماد دریایی، التحریر با درسی، لوازم متونفیلم و سریال،  دریا، از گرفته الهام گردش ری خاص

دریانوردی،  جهانی معرفی و گرامیداشت روز آبزیان، شناورها، مصرف و بندرها از بازدید

ایجاد و  دریایی، فنایع و مشاغل مردم با نمودن معرفی ال وهای شخصیتی دریایی، آشنا

گیرد؛ لاا پیشنهاد یمیره شکل و غ مجسمه نقاشی، دیوار های دریایی،یستند توسعه هدایا و

که وظیبه توسعه فرهنگ  و ادارات بزرگ هاخانهی فرهن ی وزارت هامعاونتشود در ذیل یم

ابالغی  هاییاستباسواحد توسعه فرهنگ دریایی تشکیل و مطابق  ؛دارند هدهرا بر   مومی

 هماهنگ فعالیت نماید. فورتبه
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