
 

 

 

 

 مردم امور اداره  حوزه بر مؤثر های مؤلفه ارزیابی

 با ناهمطراز دشمن تهدیدات برابر  در کشور

 سلسله ازروش استفاده با غیرعامل پدافند بر تأکید

 (AHP) مراتبی
 

 72/10/16:مقاله پذیرش                                                                       91/19/15: مقاله دریافت

 چکیده

 جاء   و ناپاییر  اجتناا   نااممررا   دشمن تهدیدات به توجه با کنونی عصر در مردم امور اداره مبحث به پرداختن
 اداره حو ه بر مؤثر مای مؤلفه ار یابی و شناسایی موضوع، این اممیت به توجه با. باشد می کشورما عمومی امداف
 بناابراین  اسات   داشاته  ناممررا  دشمن تهدیدات با مقابله و پیشگیری بر گیری چشم تأثیرات تواند می مردم امور
 دشامن  تهدیادات  برابار  در ماردم  اماور  اداره بار  ماؤثر  ماای  مؤلفه بندی الویت و تحلیل حاضر، مرالعه ا  مدف

 و خبرگاا   شاامل  موردمرالعاه،  آمااری  جامعه. است AHP روش کاربرد با غیرعامل پدافند بر تأکید با ناممررا 
 راساتا  مماین  در. باشند می امنیتی و دفاعی اقتصادی، اجتماعی، فرمنگی، سیاسی، مختلف مای حو ه نظرا  صاحب
 ای خامناه  اماام  و (علیاه  اهلل رحمات ) خمینای  اماام  رمنمودمای و ما اندیشه آرا، در کنکاش و پرسشنامه طریق ا  اطالعات

 قرارگرفتاه  موردبررسای  Expert Choice افاءار  نرم و AHP تکنیک ا  استفاده با ما داده و آوری جمع (العالی مدظله)
 در ماردم  امور اداره حو ه مای مؤلفه» عنوا  تحت اصلی سؤال یک طرح با ما مؤلفه این ار یابی و شناسایی. است
 نشاا   پاووم   ایان  نتاای  .اسات  شده انجام «کدامند؟ غیرعامل پدافند بر تأکید با ناممررا  دشمن تهدیدات برابر
 تولیاد  اولیاه  مراحال  در را اممیت بیشترین( جامعه امنیت ملی، امنیت) مردم جا  و امنیت حفظ مؤلفه که دمد می
 امنیات  بحث گردد می پیشنهاد لیا دارد، مردم امور اداره حو ه در ناممررا  تهدیدات با شد  رو روبه  ما  در ایده
 .شود گنجانده ما برنامه اولویت در ما گیاری سیاست در مردم امور اداره حو ه در

 (AHP) مراتبی سلسله وتحلیل تجءیه ناممررا ، دشمن تهدید غیرعامل، پدافند مردم، امور اداره واژگان کلیدی:

                                                           
1

 علوم دفاعی رامبردی دانشگاه عالی دفاع ملی اریاستاد 
2

  علوم دفاعی رامبردی دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار 
 Timoorhosseini@yahoo.comنویسنده مسئول( ملی )دانشگاه عالی دفاع  پدافند غیر عامل دکتری مدیریت رامبردی دانشجوی 3
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 مقدمه
 یافءار سختی رامکارما هب یابی دستبر حو ه اداره امور مردم برای  مؤثری ما مؤلفه و احصا با شناسی 

موردتوجاه رو افاءو     ریا اخ یماا  در ساال  ی در جهت مقابله با تهدیدات دشامن نااممررا ،  افءار و نرم

و کنتارل قارار    تیو تحات مادا   یسااماندم  ،یءیر برنامه یا گونه به دیاداره امور مردم با .قرارگرفته است

 را داشته باشد. دشمن ناممررا  داتیرا در  ما  مواجهه با تهد یریپی بیآس نیتر که کم ردیگ

خرار   لیا ا  قب گاردد  یما  فیتوص باشد یکه نامناسب م یدیناممررا  که به مرگونه تهد دشمن داتیتهد

 ،کشااند یحملااه چنااد تاان ا  افااراد کااه مااءارا  نفاار را ماا   ایااکشااور  کیااگااروه کوچااک بااه  کیاا

(Pinder,2001:26عمدتاً بر محور اختالف فاح  و فءا )دو طارف   ا یا متفاوت م یما یتوانمند ندهی

اراده مردم در دستور کار مردم و ناممررا   دشمن داتیمفهوم که در تهد نینظر گرفتن ا رو با د باشد یم

اماری  ما  آ  یو ارجحیت بند حو ه اداره امور مردمدر  رگیاریتأث یما مؤلفه ییدشمن قرار دارد لیا شناسا

 .ی می باشدضرور

شود که رویکرد جدیاد دشامنا     مشامده می دمایو تهد ما گبامرالعه درروند تکامل انواع جنبیا  مسئله: 

با توجه به نق  فءایناده  به دنبال این موضوع و  .باشد مای اصلی و اساسی یک جامعه می پرداختن به گره

مردم محور  تهدیداتبا عنوا   مادیتهد ا  جدیدی تعریف شامد 2112تا  1332ما ا  سال  مردم در جنگ

مر تهدیدات مستیم، در این نوع  دارد تأکید مردم و دولت بین تعامل بر و مدف کشور نظام تغییربامدف 

 دشامنا   و کنترل کند، پیرو  خوامد باود  و ا آنجاکاه   داکردهیطرفی که بتواند به اداره امور مردم دست پ

،  در جمهوری اساالمی ایارا   و گره اصلی مؤلفهکه  اند افتهیبامرالعه دقیق و شناخت کامل ا  وضعیت در

و ر دررو به ایان محورماا و   لرمه وارد نمود  جهت لیا به تهدیدات مردم محور باشند یمردم و رمبری م

در کناار اقادامات    نگارش  نیا ا اناد  آورده در قالب تهدیدات نااممررا  روی  حکومتمردم با  قرار داد 

 و ماا  ساتم یس یافءار نرم ۀحو  در شتریبکه  هیو سور کو وو ،افغانستا  نظامی با جنگ آمریکا علیه عراق،

گردید و این کشورما به علت عدم آگامی و نپارداختن   تجربهبود  مررح افراد یروان و یروح یما بیآس

ی فراوانای  ماا  بیآسلرمه و  دچاردر مواجه با این شرایط  ی مرتبط با مردمما حو هبر  مؤثری ما مؤلفهبه 

علیه کشورما  ایرا  ممچو  تهدید گساترش نااتو   شدند. در ممین راستا با نگامی به تهدیدات ناممررا  

امنیتی جهاا  غار  باا عتاویت کشاورمای      -با وی نظامی عنوا  بهی اسالمی مر ماو ممجوار شد  با 

ماای تروریساتی در منرقاه و    پندارناد و افاءای  گاروه   می حامی تروریسم عنوا  بهقدرتمند که ایرا  را 

 غییر ایدولوژی افاراد نسابت باه حکومات و ایجااد یاا  ،      ی فراوا  در جهت تا رسانهممچنین تبلیغات 
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تفرقه در میا  آحاد جامعاه، در کناار تجربیاات حاصال ا  ابتادای جناگ تحمیلای کاه بیاانگر           ی،دیناام

که دشامنا    میابی یدرمگیری دربخ  حو ه مردم واداره امور بود  سردرگمی مسئولین درخصوص تصمیم

کارد     و رودرروی حکومات  و ناکارآماد فشار بر ماردم   جهت ی ممکنما وهیشی ممه ریکارگ بهدرصدد 

گیاری و توساعه   باه شاکل   نیقی بهتداوم این امر  که .باشند یمفروپاشی نظام  تیدرنهامردم با حکومت و 

ی حاو ه اداره اماور ماردم    ماا  مؤلفه یبند رتبه. لیا ضرورت دارد که بر شناسایی و انجامد یمیی ما بحرا 

 کااام  نیااء و اضاارراری مواقااع درو حکوماات مااردم  غااافلگیری ا  لااوگیریج و ملاای آمااادگی باارای

 ما متمرکء گردیم. پییری آسیب

 شاود  می برابر تهدیدات دشمن ناممررا  مررح مردم در اداره امور یما مؤلفهی ابیو ار بنابراین شناسایی 

 باا  مقابلاه  بارای  توا  می ،ما مؤلفهی این ریکارگ بهشناسایی و  بدو  اصوالً آیا که آید می پی  سؤال این و

 بادین . بوده است منفی سؤال این به پاسخ نمود؟ اقدام اسالمی جمهوری علیه ناممررا  تهدیدات دشمن

نااممررا  و احتماال    تهدیادات دشامن   مامیات  باه  توجاه  با دارد نظر در این پووم  در محقق منظور

و  موردمرالعاه را  رعامال یبار پدافناد غ   دیا تأکاماور ماردم باا     بر اداره مؤثری ما مؤلفه با آنها  شد  مواجه

 نمایاد   و آنها را برحسب معیارمای پدافندی ار یاابی و میاءا  اممیات آنهاا را ارا اه      داده شناسایی قرار

بار حاو ه اداره اماور     ماؤثر ی ما مؤلفهشناسایی و ار یابی : ا  است عبارت حاضر پووم  مسئله بنابراین

 .رعاملیغبر پدافند  دیتأکدیدات دشمن ناممررا با مردم در برابر ته

بر حو ه اداره امور مردم در برابر تهدیدات  مؤثری ما مؤلفهاممیت پرداختن به شناسایی و ارجحیت بندی 

در بیا  مسئله و تداوم تهدیادات دشامن نااممررا  در     شده مررحی ما بحثدشمن ناممررا  با توجه به 

این حو ه در  ما  حال به حدی است که موضوع اداره امور مردم تبدیل به یک چال  ملای در بسایاری   

جهت مقابله با تهدیدات دشمن ناممررا  که باا نگااه    ا  کشورما شده است  لیا پرداختن به این موضوع

و بیان  عماومی ماردم و     دانا  افاءای    ، افاءای  با دارنادگی،  ماا  انساا  نجاات جاا     باعثایجابی 

 حا ء گردد یمی و اطالعاتی اتیعمل مای کلی کشور در امور رامبردی،گیریی و کمک به جهتسا  مصو 

 .باشد یماممیت 

گفت که اگر به مسئله شناسایی و ار یاابی عوامال    توا  یمتبیین ضرورت پووم  با نگاه سلبی  منظور به

نپردا یم  رعاملیغبر پدافند  دیتأکموفقیت رامبردی اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناممررا  با 

واکان  مناساب و منرقای ا  کشاور سالب شاده و        مرگونه قدرتناممررا دشمندر مواجه با تهدیدات

ی صاحی  و انفعاال   نیب  یپما، نداشتن برآورد و در تعیین اولویت سردرگمی ا جمله ی متعددیما بیآس
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مملکتای،   و کاال  یی در اقدامات رامبردی افءا مم، عدم پیوستگی و ءیدآمیتهداحتمالی در مقابل اقدامات 

 .سا د یماحتمال ورود به جنگ ناخواسته وارد 

سعه ادبیات این عرصه کمک یی در این سر ، خوامد توانست به غنا  و توما پووم شک انجام  بی

ی  یر ما سؤالشایانی را بنماید. لیا این مقاله با امداف کاربردی و نظری بر پایه پوومشی با امداف و 

 .مندا  این عرصه خوامد گردید تدوین و تقدیم به کلیه عالقه

اداره امور مردم در برابر تهدیدات مؤثر بر  يها مؤلفهارزیابی »: مدف اصلی این پووم  عبارت است

 مؤثري ها مؤلفهبازشناسی و احصاء »آ  و مدف فرعی  «رعاملیغبر پدافند  دیتأکدشمن ناهمطراز با 

 «رعاملیغ بر پدافند دیتأکبر اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با 

برابر بر اداره امور مردم در  مؤثري ها مؤلفهي بند تیاولو»اصلی این تحقیق عبارت است ا :  سؤال

فرعی عبارت است ا :   و سؤال «چگونه است؟ رعاملیغبر پدافند  دیتأکدشمن ناهمطراز با  داتیتهد

 رعاملیغ بر پدافند دیتأکبر اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با  مؤثري ها مؤلفه»

 «کدامند؟

در برابر انواع  (جامعه تیامن ی،ملحفظ امنیت و جان مردم )امنیت » نکهیا  اتحقیق عبارت است   فرضیه

تهدیدات باالترین درجه اهمیت را در مقایسه با دیگرمولفه هاي اداره امور مردم در برابر تهدیدات 

ر بر اداره امور مؤث يها مؤلفه»ا :  ی فرعی آ  عبارت است و فرضیه «باشند یم دشمن ناهمطراز را دارا

، ها رساختیزعبارتند از: حفظ  رعاملیغبر پدافند  دیتأکمردم در برابر تهدیدات دشمن ناهمطراز با 

 «ی دقیق و شفاف و...رسان اطالع ، امنیت،ها يازمندین نیتأمنجات جان مردم، معیشت و 

 ی نظری مبان
تفکیک  بخ  ممررا  و ناممررا  قابل مباحث و ادبیات حو ه اداره امور مردم در برابر تهدیدات در دو

شود ولی  رویکرد ناممررا  در کلیه سروح اعم ا  رامبردی، عملیاتی و تاکتیکی به کار گرفته می است.

است   ای است که باالترین تأثیر رامبردی رادار باید توجه داشت که مؤثرترین رویکرد ناممررا ، شیوه

توانسته نق  و تأثیری رامبردی که مما  تحقق امداف حفظ تاکتیکی  یعنی باکاری در سر  عملیاتی و

توا ، اتکای به مردم و ارتقای سر  پایداری ملی است را برجا گیارد. رویکرد این تحقیق، رویکردی 

 رامبردی ناممررا  است.
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 پیشنه تحقیق:

. این تحقیقات تحقیقات مختلفی پیرامو  تهدیدات ناممررا ، پدافند غیرعامل و مردم صورت گرفته است

ای خاص حو ه  شناسی ا  وجامت قابل قبولی برخوردارند ولی مریک ا  جنبه اگرچه ا  حیث روش

اند  اند و کمتر به جنبه عمومی اداره امور مردم پرداخته اداره امور مردم را موردبررسی و ار یابی قرار داده

اداره امور مردم در برابر تهدیدات  مای مؤثر بر یک در سر  رامبردی و بامدف شناسایی مؤلفه و میچ

نشده است  لیا ضرورت اجرای  پدافند غیرعامل و ارجحیت بندی آنها انجام دشمن ناممررا  با تأکید بر

مای مؤثر بر اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناممررا   یابی به مؤلفه تحقیق حاضر باانگیءه دست

ما در چارچو  ادبیات  خود باقی است، لکن ا  نتای  این پووم  پدافند غیرعامل به قوت با تأکید بر

ترین  برداری گردیده است. ا  مهم آوری اطالعات به نحو مرلو  بهره تنظیم ابءار جمع پووم ،

تحقیقات صورت گرفته در خصوص تهدیدات دشمن ناممررا  می توا  به تحقیقات مکنءی در 

با عنوا  رامبرد جنگ ناممررا   برای درک  1962کلهر در سال با عنوا  تهدیدات ناممررا  و  2111سال

ما و نوع شناسی آ  و ممچنین به  بیانات   وایای مختلف تهدیدات ناممررا   و مفامیم و ویوگی

مباحث مرتبط با  در حو ه مردم والعالی(  )مدظلهای  و حترت امام خامنهعلیه(  اهلل )رحمتحترت امام خمینی 

ا  نادری در « ی عمومی در اسالمگیار استیسمای حاکم بر مؤلفه»مردم  در کنار دیگر مقاالت  ممچو  

 و... اشاره نمود. 1931ا  دکتر جاللی در سال«اجرای رامبرد پدافند غیرعامل امنیت عمومی» و 1961سال 

 مفهوم شناسی:

ماا و ارکاا  آ     الیه سروح، ابعاد، مفامیمی است که در تعریف،امور مردم در  مره اداره امور مردم: اداره 

خودپخشای ا  مسائله اداره اماور ماردم      مناقشه بسیار است این در حالی است که نیا  به درک مشاترک، 

، کاارگءینی، مادایت و مماامنگی، کنتارل در     دمی سا ما ، ریءی برنامهفرایند اجتماعی،  اداره امور است.

( R.D agarwal,1998: 8) .در یااک محاایط پویاساات ق شااد  بااه اماادافراسااتای تعیااین و فااا 

و  ماؤثر امداف به نحو مرلو  ا  طریق استفاده  تأمینفرآیندی برای حل مسا ل مربوط به  دیگر عبارتی به

در اداره امور ماردم   و( 16: 1913 پاریءی، نواد )ایرا  کارآمد ا  منابع کمیا  در یک محیط در حال تغییر.

پییری و افءای  پایداری امن برای مردم  ترسیم مدلی برای کنترل بحرا  با رویکرد کام  آسیب به دنبال

باشیم. درواقع مسئله اصلی در بحث اداره امور مردم در برابر تهدیادات دشامن نااممررا ، چگاونگی      می

 تهدیداست سنج  فوریت اولویت

ما به پیشگیری ا  آسیب به  توجه حکومتشده است که در صورت  افءای  پایداری: در طول تاریخ ثابت

بلکاه باا    مای دولت در دفاع کام  خوامد یافات،  تنها مءینه مردم و افءای  نق  مردم در دفاع، عمالً نه
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خاود عااملی ماؤثر در     پایداری ماردم افاءای  و   سا ی مردم درصحنه و تبیین نق  مردم، اقدامات ایمن

 (262: 1963مرالعات گرومی،) با دارندگی دشمن ا  تهدید خوامد بود.

ماا در برابار    پاییری  پدافند غیرعامل: مفامیم و اصول پدافند غیرعامل دقیقاً ناظر بر دفاع و کام  آسایب 

 اقادامات  مجموعاه  پدافند غیرعامال  باشد. مای مختلف با منشأ دشمن می کلیه تهدیدات متصور در حو ه

 ارتقاا   ضاروری،  ماای  فعالیات  تاداوم  پییری، آسیب کام  با دارندگی، افءای  موجب که غیرمسلحانه

 باشاد  مای  گاردد  مای  دشامن  نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحرا  مدیریت تسهیل و ملی پایداری

 (.1963 ،یرمبر معظم مقام یابالغ یما استی)س

ا  ماای حکاومتی، بارای آماادگی ملای و جلاوگیری        ما و برناماه  یافته، یا طرح دفاع مردمی: مساعی نظام

ماای احتماالی باه اماوال      غافلگیری مردم در مواقع اضرراری و نیء محادود کارد  اتفاقاات و خساارت    

 .(36: 1969آقا بخشی،) غیرنظامیا  در طول جنگ

نوع جدیدی ا  تهدیاد باه ناام     1موسسه تحقیقاتی رند 1331تهدیدات ناممررا : برای اولین بار در سال 

آ ، نقاط حسا  یک کشور کاه ا  آماادگی محادود بارای مقابلاه      تهدید ناممررا  را مررح نمود که در 

گیری ا  نقااط ضاعف و   گیرد. عناصر اصلی تهدید ناممررا  شامل  بهرهبرخوردارند، موردحمله قرار می

ی دشامن و  مای مبتکراناه، تتاعیف اراده  پییر دشمن، استفاده ا  فناوری پیشرفته، استفاده ا  روشآسیب

 (212: 1966مرادیا ،) باشد.نامتناسب میتأکید بر تأثیر 

ا   حمله چناد تان   تهدیدی که نامتناسب باشد ا  قبیل خرر یک گروه کوچک به یک کشور بءرگ یا مر»

 (.Pinder, 2001)«شود. عنوا  یک تهدید ناممررا  توصیف می کشند به را می افراد که مءارا  نفر

ای، شیمیایی، بیولوژیکی، عملیات اطالعااتی و   ات مستهمکنءی تهدیدات ناممررا  بالقوه را شامل تهدید

داناد کاه در طاول تااریخ      تروریستی دانسته است و آنها را نتیجه منرقای رویکردماای نااممررا ی مای    

دمد که تأثیرات حاصله ا  آنها به سروح استراتویک نیء راه  اند و این احتمال را می مورداستفاده قرارگرفته

مرحال  جمعی مستند که به افءارمای دسته دمنده جنگ ای و بیولوژیکی تشکیل مسته عوامل شیمیایی، یابد.

شوند، عملیات اطالعاتی عبارت است ا  مهارت، کنترل و استفاده  فرا روی یک با یگر ناممررا  ظامر می

چنین باه محاروم کارد  دشامن ا       تهاجمی و تدافعی، این اصرالح مم ما به مر دو صورت ا  انواع داده

ی رویکردمای با فناوری پایین و فاقد فنااوری را در   اطالعات اشاره دارد. مفامیم عملیاتی کاربرد گسترده

جامانده ا  قبل را مورداشاره قارار   مای به ما و تاکتیک مای ناممررا  و نیء استفاده ابتکاری ا  سیستم جنگ

                                                           
1-rand 
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توانند  خارجی اشاره دارد که می اخلی ودمد. لفظ تروریسم به اقدامات آ  دسته ا  عامال  غیردولتی د می

 (Mckenzie,2000: 19. )رویکردمای دیگری ا  سایر عناصر عدم تقار  را مورداستفاده قرار دمند

باید گفت مرچند تنوعی ا  شیوما و اشکال  مای ناممررا  در ادبیات مربوط به تهدیدات و جنگ

بندی به شکل  یر  ترین انواع آنها را در یک دسته شناختهتوا   ناممررا  وجود دارد ولی باکمی تسامع می

 (191-191: 1961کلهر،) بندی و ارا ه کرد: طبقه

 ای، شیمیایی( مسته بیولوژیکی،) مای انهدام جمعی تهدید با سالح( 1

 نظامی ( تهدیدمای چریکی و شبه2

 تهدیدمای تروریستی( 9

 ( تهدیدات اطالعاتی2

 ( تهدیدات روانی5

توا  دریافت که مدف اصالی ایان تهدیادات درواقاع ایجااد ا  باین بارد   ر         به این مرالب میبا توجه 

منظور عدم کارایی نظام در برقاراری   مردم به ومرج در میا  افراد جامعه و امور ساخت مای کشور و مرج

ام حکاومتی  امنیت و اختالل در انجام امور عمومی و درنهایت نارضایتی مردم و رودررو کرد  مردم با نظ

جهت مقابله با اینگونه تهدیادات باه حاو ه     لیا ضروری است (12: 1961،رحیم صفوی )باشد حاکم می

ماا بتوانناد در حاو ه     مای مؤثر در این حو ه پرداخته شاود. درواقاع اگار دولات     اداره امور مردم و مؤلفه

دیگر نظام اجتماعی در سا گاری مای  گیاری اداره امور مردم به موفقیت نسبی نا ل گردند، حو ه سیاست

 اداره اماور ماردم مشاتمل برمعیارماا و    ( 12: 1961ناادری، ) و ممگرایی با ممدیگر عمل خوامناد کارد.  

ما و مردم با مشارکت مام باه انجاام وظاایف      داری است که دولت اصول حکومت ما و استانداردما، رویه

ماا، مواقاع    ما و موقعیت د. یکی ا  این وضعیتپردا ن مای متفاوت می ما و وضعیت در موقعیت شده تعیین

ماا و   کنکاش در آرا، اندیشهباشد.  مای ناشی ا  آ  می بحرا  رو شد  با تهدیدات دشمن ناممررا  و روبه

دمد کاه حاو ه اداره    و دیگر منابع نشا  می ی(العال مدظله)ی ا خامنهو امام علیه(  اهلل )رحمت رمنمودمای امام خمینی

امور مردم را با توجه به عوامل مؤثر منفی ممچو  اختالف و غارور، رواج فرمناگ اساتعماری، خرار و     

 و عوامل مثبت ممچاو  عالقاه ماردم باه دیان،      جهل مردم و ایجاد ناامنی و تشن  مای استعماری، توطئه

و اممیت داد  به نق  ماردم در جامعاه را    پایداری مردم، مای وحدت میا  آحاد مردم، توجه به خواسته

ی  یار  ماا  مؤلفاه نیا ماای اساسای باا     نیتاأم توا  در ابعادی ممچو  دفاع ا  مردم و دفاع با ماردم و   می

 ی نمود:بند دسته
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 ی دفاع ا  مردم:ما مؤلفه

( یو اجتماعفردی جامعه ) تیامن جمعیتی(، بیترک مر ما،) یملحفظ امنیت و جا  مردم )امنیت  -

 (26، ص: 11 صحیفه امام، ج)برابر انواع تهدیدات  ( دریرینفوذناپی

 و فداکاری، هیروح و برابری،ی برادر و عشق،ایما  ) ایدولوژی ما گرید یعبارت بهیا  ما یوگیوحفظ  -

، ص: 1 صحیفه امام، جنرم )در برابر تهدیدات  ی(و آگام رتیبص مداری،تیوال ،ءهیانگ ی،خودباور

921)  

ساختن  چندمنظورهی مراکء جمعیتی، سا  منیا)جابجایی و تخلیه، پراکندگی، و مانوری آمادگ -

 جاللی)مصو   مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعاملیغی کلی پدافند ما استیسمستحدثات و...() 

 ((1961 فشارکی، ماشمی  فرامانی

 در ی(العال )مدظله یا خامنهامام  اناتیب)اداره(  لیتسه حقایق، ا یب ی،رسان اطالعتداوم ) یرسان اطالعحفظ  -

 (12/9/1961( ره) ینیخم امام مرهر مرقد  ا را  اجتماع

 (Mckenzie,2000: 19 )ما دادهمهار ، کنترل و استفاده ا  انواع  -

کمیسیو  اقتصادی ) ، مردم و روحانیت(و مردم مردم ،نیو مسئولوحدت میا  مردم وحدت )حفظ  -

  (212، ص: 11 ، ج-251: 1صحیفه امام، ج  (وun escapملل آسیا و اقیانوسیه)ی سا ما  اجتماع

ی سا  مقاوماستحکام و  گرید یعبارت به باورما ، ساده  یستی،ما )ار ش یو اسالمحفظ فرمنگ دینی  -

)گروه مرالعاتی دانشگاه عالی  فرمنگی و دفاعی ممچو  باورما و ار ش .( -ی معنویما رساختی 

 در حو ه مردم( رعاملیغ بر پدافند(اصول حاکم 1932دفاع )

 با دارید در اناتیب وحدت ملی() انسجام ،ورسوم آدا  مویت،  با ، تاریخ،) یملحفظ فرمنگ  -

 (221، ص: 1 صحیفه امام، ج)( و11/11/1965 دولت ئتیم  یاعتا و جمهور ر یس

 (111، ص: 21 صحیفه امام، ج) (ءاتیتجه ی انسانی،روین ،برنامه اطالعات،ما ) تیظرفحفظ  -

در ی(العال مدظله)یا خامنهبیانات امام  ی ا  بحرانی جلوه داد ()ریو جلوگ ثبات ی،کشور )فتاسا اوضاع  -

 ( تعادل1966مراسم بیعت ر یس و نمایندگا  مجلس شورای اسالمی

رمبر  اناتیب( )اعتدال ی دقیق،رسان اطالع ،بیتخرو جلوگیری ا  تشکیک ) یا رسانهتبلیغات و رفتار  -

-921:  2امام ،ج فهیو صح(12/9/1961 علیه( اهلل )رحمت ینیخم امام مرهر مرقد  ا را  اجتماع در انقال 

 (11، ص: 2 ج
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 در ی(العال )مدظله یاامام خامنه اناتیب( )ما ما یپو  ما )ا تالف یدفاعارتقای ساختار دفاعی و دیپلماسی  -

 (35، ص: 11 و صحیفه امام، ج22/2/1962 یبهشت دیشه دانشگاه ا یدانشجو با دارید

 (Undp, 1999: 28 – 30 )حکمرانی خو  مدنی) و جامعهخصوصی ،  حفظ تعادل میا  سه بخ  دولتی -

نحوه  شناختدرواقع  تهدیدات، برابر در یآور تا  : تبیین ما عرصهدر تمامی  یآور تا ارتقای  -

 افءای  در شهری جوامع و و اجرایی سیاسی نهادی، اقتصادی، اجتماعی، یما تیظرف تأثیرگیاری

 )جاللی (Mitchell,2012: 3)است شهرما در یآور تا مختلف  ابعاد شناسایی و یآور تا 

 (1961 فشارکی، ماشمی فرامانی 

 دفاع با مردمی ما مؤلفه -

صحیفه ) (استقالل ،آمو ش صحنه، تیریمد ،نحوه حتور نیی)تب یور بهرهایجاد مشارکت اجتماعی و  -

 (111، ص: 15 امام، ج

 (125، ص: 6 صحیفه امام، ج) یاجتماعتقویت انسجام  -

 (32، ص: 15 صحیفه امام، جو مانور )ی آمادگی و عمومتقویت بسی   -

 در ی(العال )مدظله یا خامنهامام  اناتیب)ی آور تا ی و ایما  و وحدت  و افءای  خودباورتقویت روحیه  -

 (2/11/1961 مسل  یروماین یشهدا مای خانواده دارید

 (232، ص: 21 صحیفه امام، ج) یکنندگارتقای بسی   -

 (Maslow,1943: 96-370 ).ی پشتیبانیما رساختی نیا مای اساسی و  نیتأمی ما مؤلفه -

 ...(غیا ونیا مای فیءیولوژیکی)آ ،  -

نیا  به حفاظت ا  خود  گرید عبارت به) رمایی ا  وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیتنیا مای امنیتی) -

 ((در  ما  حال و آینده

 ، رابره خانوادگی،عشق،دوستی(احسا  تعلق و محبتنیا مای اجتماعی) -

 ماد، قر  و ار ش،نیل به مقاصد(نیا مای احترامی)احترام،اعت -

 (نفس اعتمادبه، بصیرت،نا یو اطمنیا مای خودشکوفایی)آ ادی فردی و اجتماعی،صداقت، توکل، امید  -

 (995، ص: 11 صحیفه امام، ج)

دفاع برای  نیتر یمنرق،جانبه ممهاستراتوی دفاع  بر اسا ی تهدید و ما یتئور و بامرالعه در ممین راستا

با رویکرد کام   امریکا()ناممررا   قدرتاداره امور مردم در بحرا  ناشی ا  جنگ در مقابله با یک 

 که باشد یم، رعاملیغدر کنار دفاع عامل پدافند )دفاع(  پایداری امن برای مردم،  یو افءا یریپی بیآس

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31794#_ftn3
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اخص با دارندگی، مدیریت بحرا ، ش 5توا  امداف پدافند غیرعامل در این حو ه را در اختصار می به

 (1961 فشارکی، ماشمی فرامانی  جاللی) بیا  نمود. پییری استمرار خدمات ضروری، پایداری، کام  آسیب

بر اداره امور مردم در برابر تهدیدات ناممررا   مؤثر یما مؤلفهمفهومی برای شناسایی  مدل مدل مفهومی:

 ی و بیا  نمود.بند جمع یر  صورت به توا  یمرا  شده گفتهبا توجه به مرالب  رعاملیغ بر پدافند دیتأکبا 

 
 منبع نویسندگا () یمفهوممدل  :1شکل

 شناسی   روش
جامعاه   ا نظر نوع، تحقیق حاضر کاربردی بوده و شده است و بهره گرفته این پووم  ا  روش آمیخته در

اجتمااعی،   فرمنگای،  مای مختلاف سیاسای،   نظرا  حو ه پووم  شامل خبرگا  و صاحبآماری در این 

مدفمند  گیری نمونهبا روش  شود که نفر تخمین  ده می 111اقتصادی، دفاعی و امنیتی می باشدکه حدود 



 195  
 تهدیدات  برابر در کشور مردم امور اداره  حو ه بر مؤثر مای مؤلفه ار یابی م:ششمقاله 

  (AHP)مراتبی سلسله ا روش استفاده با غیرعامل پدافند بر با تأکید ناممررا  دشمن

 

 

 

اباءار اصالی گاردآوری     .، برای انجام مقایسات  وجی انتخا  شادند نظرا  خبرگا  و صاحبنفر ا   51

 باشد. ای و اینترنتی و پرسشنامه می در این پووم ، مرالعات کتابخانه اطالعات

توساط متخصصاا  و    رعامال یغاماور ماردم در راساتای پدافناد      بار اداره  مؤثری ما مؤلفهدر این مرالعه 

و الگاوی   (AHP) یگرومی ریگ میتصماستفاده ا  روش  و بامای مرتبط بدست آمده نهی م درکارشناسا  

و   نهاایی مریاک ا  آنهاا     ی مرتبط، به مماراه ما مؤلفهمقایسه  وجی، ضرورت وجودی مر شاخص و 

 حاصل گردیده است.

اداره اماور ماردم در برابار تهدیادات     بندی عوامل مؤثر  که مدف تحقیق، تحلیل و اولویت با توجه به این

ای پرسشاانامه بااا اسااتفاده ا  تکنیااک ماااساات، یافتااه رعاماالیغباار پدافنااد  دیااتأکدشاامن ناااممررا  بااا 

AHPباشاد  یمای پیچیده ما  گرومی در محیط یریگ میسلسله مراتبی( که یک روش تصم لیوتحل هی)تجء ،

آنچاه اندیشامندا  علام مادیریت باه آ  توجاه        61مورد ار یابی و پردا ش قرار گرفت. ا  اوایال دماه   

و نیاء ماؤثر دانساتن معیارماای کیفای در کناار       ا  یک معیار برای مر مسئله  نمودند، در نظر گرفتن بی 

 :Carbasioun,2007 )محققی به نام تومای ال ساعتی رو نیبود. ا ا ما یریگ میمعیارمای کمی در تصم

شرایری که تلفیقای ا  معیارماای کمای و     منظور سیستماتیک نمود  تصمیم سا ی در به 61در دمه  (42

اعماال   ماا  یریا گ میمندند نظرات و تجربیات شخصی خود را در تصام  کیفی مدنظر است و مدیرا  عالقه

چناد شاخصاه اباداع     یریا گ میماای تصام  عنوا  یکی ا  شااخه  نمایند، فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به

اسات. مار    یریا گ میساختار سلسله مراتبی تصام  (. اسا  این روش تشکیل29-52: 1965،نمود)تقوایی

تاوا  در قالاب یاک درخات طراحای کارد. سار  اول ایان درخات، مادف           را می یریگ میمسئله تصم

رقیب برای دسترسی به این مدف است. سر   یما نهیگء یگیار تیو اولو دمد یرا نشا  م رندهیگ میتصم

ریءا  برای دسترسی باه مادف در سار      ما و معیارمای موردنظر برنامه مالک دمنده یا سروح میانی نشا 

 دمااد یدر دسااتر  باارای دسااتیابی بااه ماادف را نشااا  ماا  یمااا نااهییااک اساات و ساار  آخاار آ  گء

 (.1913اسدپور،)

است.ممچنین برای درک  شده استفادهپرسشنامه  اعتبار سنجی مرالعه ا  آ مو  آلفا کرونباخ برای منظور به

 مفامیم در ادامه تعاریف متغیرمای عملیاتی این پووم  آورده شده است. بهتر

 تعاریف عملیاتی متغیرها

 اداره امور مردم:

دفاع ا  مردم، دفاع با مردم و تأمین نیا ماای اساسای عناوا      توا  یمدر یک نگاه کلی اداره امور مردم را 

تهدیاد نظاامی،    ا جملاه  نوظهاور نمود. بدیهی است مقوله دفاع ا  مردم، دفاع در برابر تهدیدات نوین و 

http://jest.srbiau.ac.ir/article_2477_500.html#_ftn1
http://jest.srbiau.ac.ir/article_2477_500.html#_ftn1
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. دفاع با مردم نیء مقوله ظریف و دقیقی ا  نوع رابراه و تعامال   باشد یمو...  نرم  یستی، سایبری، پرتویی،

در ارتقاا  سار  مفاامیمی چاو       تواناد  یما میا  جامعه و حاکمیت است که این سر  و کیفیت رابراه  

ی اجتمااعی نقا    ماا  هیسارما ی ا  مناد  بهاره ی جامعه، مشارکت اجتماعی، اعتمااد اجتمااعی و   آور تا 

تأمین نیا مای اساسی نیء معروف به اداره امور مردم در  ما  بحرا   تیدرنها. ی را ایفا نمایدا کننده نییتع

. در این راستا مقوالتی ا  قبیل غیا، آ ، سرپناه، بهداشات، امنیات، انارژی و    باشد یم ما  جنگ  ا جمله

 یریشارا نیا مای اساسی نام برد که دولت یا باه عباارتی حاکمیات در مار      ا جمله توا  یمارتباطات را 

 .باشد یمموظف به تأمین و ارا ه آ  به افراد جامعه 

 پدافند غیرعامل:

 ساالح  ا  یریا گ بهاره  بادو   که شود یم اطالق رییتداب و اقدامات هیکل به رعاملیغ پدافند قیتحق نیا در

 و یملا  دارییا پا ارتقاا  ضاروری،  یماا  تیا فعال تداوم ،یریپی بیآس کام  ،یبا دارندگ  یافءا موجب

 .شد خوامد تهدیدات دشمن ناممررا  برابر در بحرا  تیریمد لیتسه

 تهدید دشمن ناهمطراز:

 .شاود  یما  گرفتاه  نظار  در متجااو   آیاین  عناوا   باه  کاه  است تهدید با برخورد کار مالک تحقیق این در

رویکارد،   اساا   ایان  بار  و باشاد  یما  دشامن  جنگیاد   روش متجااو ،  آیاین  ا  منظاور  گار ید عبارت به

 و باشاد  یم ناممررا  جنگ تهدیدات دشمن ناممررا ، جنگید ِ آیین نوع. ردیگ یم شکل ما یریگ میتصم

در حو ه اداره اماور ماردم    تواند یمکه  ناممررا  و تهدید دشمن جنگ انواع بررسی به تحقیق این در لیا

 .شود یم پرداختهنق  داشته باشد 

 های تحقیق و یافتهها  داده لیتحل و هیتجز
 .اند دهیگرددر جدول  یرجمع بندی و بیا   شده گفتهمرالب  نظر گرفتنبا در ما  مؤلفهاین 

 اداره امور مردم در بحث مؤثر یما مؤلفه : 1 جدول

 در اداره امور مردم مؤثري ها مؤلفه
    حفظ امنیت

    ما ار شایدولوژی و پاسداری ا  
    و مانوری آمادگ

    وحدت و حفظ انسجام اجتماعی و ارتقای بسی  کنندگی
    یما یا مندین نیو تأممدیریت منابع 

    حقوق فرمنگی و آمو شی
    ما دادهکنترل و استفاده ا  



 191  
 تهدیدات  برابر در کشور مردم امور اداره  حو ه بر مؤثر مای مؤلفه ار یابی م:ششمقاله 

  (AHP)مراتبی سلسله ا روش استفاده با غیرعامل پدافند بر با تأکید ناممررا  دشمن

 

 

 

    ما عرصهی در تمامی آور تا افءای  

    حفظ ثبات و آرام  و پاسداری ا  حقوق سیاسی

     یدار مردم

     حفظ تعادل میا  سه بخ  دولتی، خصوصی و جامعه مدنی

     یابیو ار شسا ماندمی ،نظارت،کنترل 
 
 های مؤثر در ارزیابی عوامل مؤثر بر اداره امور مردم شاخص

ا  مشخصات  یا مجموعهشامل  و شده نییتعمربوط  یما یریگ میتصمکارشناسا   مینه  با نظرما  شاخصاین 

 گردیده است. یبند جمعاست که در جدول  یر  صرفه به مقرو 

 رعاملیغدر اداره امور مردم برمبنای پدافند  مؤثرعوامل  یاب یار یما شاخص : 2 جدول 

 اداره امور مردم در ارزیابی عوامل مؤثري ها شاخص

    استمرار خدمات ضروری
    با دارندگی

    پتانسیل پایداری
    یریپی بیآس

    مدیریت بحرا 
 
 (AHPنتایج ) یریگ میتصم

ماتریس  Expert Choice افءار نرمو با استفاده ا   ما پرسشنامها   آمده دست بهدر این مرحله با استفاده ا  او ا  

 ما شاخصبا مریک ا   ما مؤلفه ی  وجیا سهیمقاو ممچنین ماتریس  ما شاخصو  ما مؤلفهبرای  مقایسات  وجی را

  .میآور یمبدست  را
 (اداره امور مردم )منبع: نویسندگا  یما مؤلفهبر  مؤثر: مقایسات  وجی معیارمای  9جدول 

Weights                 

0.095 1/3 1/5 1/3 3.0     

0.059 1/6 1/3 1/2      

0.135 1/4 1/3       

0.269 1/3        

0.443         

Inconsistency=0.11 
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 ضروری )منبع: نویسندگا ( استمرار خدمات: مقایسات  وجی ا  مرکدام ا مولفه ما با شاخص بالقوه  2 جدول

Weights     

 

    

 

    

 

   

 

   
 

                        

0.141 4 1/2 7 5 6 5 4 1/5 1/4 1/3 8     

0.034 1/3 1/4 1/3 1 1/3 3 1 1/6 1 1/3      

0.083 1/5 1/3 1 3 2 1 3 1/5 3       

0.064 1/2 1/4 1 3 1/2 1/3 1 1/9        

0.257 3 5 5 4 4 5 5         

0.025 1/4 1/4 1/3 1/3 1 1/3          

0.063 2 1/2 1 4 1           

0.059 1 1 3 3            

0.027 1/4 1/3 1             

0.041 1/3 1/2               

0.101 1/3                

0.104                 

Inconsistency=0.20 

 با شاخص بالقوه با دارندگی )منبع: نویسندگا ( ما مؤلفها   مرکدام: مقایسات  وجی ا   5 جدول 

Weights     

 

    

 

    

 

   

 

   

 

                        

0.312 1/2 6 8 7 7 5 9 7 8 9 9     

0.033 1/3 2 1 2 1 1/6 1 1/3 1/2 1/3      

0.104 4 2 3 4 1 1/3 5 3 3       

0.033 1 1/2 1 1/2 1/3 1/6 2 1/3        

0.050 1/4 2 2 2 1/2 1/4 3         

0.022 1/3 1/3 1/3 2 1/3 1/6          

0.163 1 6 5 6 5           

0.061 1 2 2 2            

0.033 1 1 1             

0.034 1/3 2               

0.046 2                

0.108                 

Inconsistency=0.13 

 با شاخص بالقوه پتانسیل پایداری )منبع: نویسندگا ( ما مؤلفها   مرکداما   : مقایسات  وجی 1  جدول

Weights     

 

    

 

    

 

   

 

   
 

                        

0.305 8 6 6 6 4 5 6 9 5 5 7     

0.056 1/3 3 1 3 1/5 1/3 3 1/2 3 1/3      
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  (AHP)مراتبی سلسله ا روش استفاده با غیرعامل پدافند بر با تأکید ناممررا  دشمن

 

 

 

0.122 5 3 1 3 1 3 3 4 3       

0.058 3 4 1/3 3 1/2 3 3 1/2        

0.078 3 4 1/3 3 1/2 3 2         

0.028 1/4 1/2 1/3 1 1/3 1/3          

0.052 1 2 1/2 1 1           

0.094 1 1 3 3            

0.035 1 1/2 2             

0.066 1/3 1/3               

0.054 2                

0.057                 

Inconsistency=0.15 

 )منبع: نویسندگا ( یریپی بیآسبا شاخص بالقوه  ما مؤلفها   مرکداما   : مقایسات  وجی 1 جدول 

Weights     

 

    

 

    

 

   

 

   
 

                        

0.240 7 3 3 1 3 1 5 7 5 7 5     

0.049 1/3 3 5 1 1/5 1/3 1 1/5 1 1/6      

0.155 6 1 6 3 4 1 7 3 5       

0.057 4 1 1 3 1 1/3 3 1        

0.082 2 1 3 5 1 1 3         

0.024 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3          

0.132 3 5 5 6 1           

0.082 2 1 4 3            

0.041 1 1 1/3             

0.039 1 1               

0.061 5                

0.037                 

Inconsistency=0.16 

 با شاخص بالقوه مدیریت بحرا  )منبع: نویسندگا (ما  مؤلفها   مرکداما   مقایسات  وجی : 6 جدول 

Weights 
    
 

    
 

    
 

   
 

   
 

                        

0.286 3 5 5 7 4 3 5 8 7 5 7     

0.022 1/3 1/3 1/2 1 1/4 1/5 1 1/3 1/2 1/5      

0.083 1 3 3 4 1/3 1/3 3 1/3 3       

0.044 2 1/4 1 1 1/2 1/5 5 1/2        

0.121 1 1 4 3 3 4 4         

0.023 1/2 1/4 1 1/3 1/3 1/5          

.0112 1 1 4 3 3           

0.075 1/3 1/3 1 2            

0.034 1/3 1/3 2             

0.034 1 1/3               

0.099 3                

0.066                 
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Inconsistency=0.12 

 (حو ه اداره امور مردم )منبع: نویسندگا  یما مؤلفهو   نهایی مر نوع یک ا   : 3 جدول 

 کارشناسان ازنظرامتیازات حاصل 
 

                                       

 امتیاز نهایی 0.264 0.036 0.109 0.051 0.114 0.023 0.108 0.077 0.035 0.041 080. 0.063

Overall Inconsistency=.13 

 شنهادیپ وی ریگ جهینت

 یریگ جهینت -الف 

ی ما شاخصبه ممراه   امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناممررا  بر اداره مؤثر یما مؤلفهدر این تحقیق 

ارجحیت بندی   AHPروش وبر اسا   قرارگرفتهو استخراج  موردمرالعهدر این حو ه  رعاملیغپدافندی 

و  لیوتحل هیتجءاسا  شاخص بر  نیتر عنوا  مهم بهشاخص بالقوه مدیریت بحرا  گردیدند.براین اسا  

بعد ا  شاخص اصلی استمرار خدمات و با دارندگی  ی، پتانسیل پایداری،ریپی بیآسدیگر به ترتیب  یما شاخص

 قرار گرفتند.

 برحسببه ترتیب  یر  بر اداره امور مردم در برابر تهدیدات دشمن ناممررا  شده  مؤثر احصا  یما مؤلفهن ممچنی

 ارجحیت حاصل گردید.

  امنیت -

 ما و توجه به معیشت مردم تأمین نیا مندی -

 آمادگی و مانور -

 ما کنترل و استفاده ا  داده -

 حفظ تعادل میا  سه بخ  دولتی،خصوصی و جامعه مدنی -

 اقتصادی و...( ما) شهری و آوری در ممه عرصه افءای  تا   -

 دمی ،نظارت، کنترل و ار شیابی سا ما  -

 مشارکت اجتماعی انسجام و -

 داری مردم -

 ما ایدولوژی و پاسداری ا  ار ش  -

 حفظ ثبات سیاسی -

 ملی حفظ فرمنگ دینی و -
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  (AHP)مراتبی سلسله ا روش استفاده با غیرعامل پدافند بر با تأکید ناممررا  دشمن

 

 

 

 پیشنهاد -ب

-دارد، می ما شاخصت به دیگر بنسمدیریت بحرا  که داللت بر اممیت  آمده دست بهبا توجه به نتای  

، گام مهمی در در راستای اداره امور مردممای مختلف ریءی صحی  و استفاده ا  روشتوا  با برنامه

 اگرچهبرداشت. در این میا   رعاملیغبر پدافند  دیتأکمقابله با تهدیدات دشمن ناممررا  با جهت 

دیگرند. استفاده افراد بهترین آمو گار  افراد و اقشار مختلف مردمما نق  مهمی را دارا مستند، ا مسئوال 

بنابراین با   نق  مهمی را داراست کشور در حو ه اداره امور یتوانمندسا در  دفاع با مردما  روش 

گردد با اعمال  ، پیشنهاد میبا تهدیدات دشمن ناممررا  شد  مواجهتحوالت منرقه و احتمال  توجه به

امنیت جامعه پایدار  و چهامنیت چه امنیت ملی  وپاسداری ا ، به ایجادکشوردر سر  ی علمی ما مدیریت

توجه شود. درنهایت پیشنهاد  ی مردم و حفظ وحدتمند تیرضای مردمی و ما مشارکتو جلب 

، در قالب سر  کشوردر  مرلوبیت اداره امور مردممای موفق منجر شده به افءای   گردد شیوه می

بحث مدیرت ملی، استانی و  کشور در مردم و مسئولینبرای  ی مناسبما یگیار استیو س ما برنامه

 .انعکا  یابد شهرما
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 فهرست منابع
 :فارسی منابع -الف

 «.صحیفه نور»  علیه( اهلل رحمت)امام خمینی  -

 ، چاپار.«فرهنگ علوم سیاسی(. »1969) آقا بخشی، علی، -

« لتا عم ياز تئور تیریسازمان و مد»( 1913و ساسا  گهر، پرویء ) مهدی ،یءیپار نواد را یا -
 (چهارم )تهرا ، بانک مرکءی چاپ

امور « سیاست آمریکا در مقابل ایران طی دوره جنگ تحمیلی»(، 1965) ی،مجتب دیستهامی،  -
 و انتشارات مرکء چاپخارجه، 

 عالی دفاع ملی. دانشگاه  «عمومیاجراي راهبرد پدافند غیرعامل امنیت »(  1931) جاللی فرامانی -

 ،«درآیینه قوانین و مقررات رعاملیپدافند غ(. »1963) ،رضا ی فشارکی،ماشم  غالمرضا جاللی، -
 کشور رعاملیپدافند غ نشر سا ما  ،تهرا 

، تهرا : مرکء آمو شی و پوومشی «تهدیدات و امنیت تعاریف و مفاهیم(. »1966مرادیا ، محسن. ) -
 شیرا ی.شهید سپهبد صیاد 

هاي پیچیده با استفاده از گروهی در محیط يریگ میتصم»(1913. )یکانیاسدپور، ح و غ. ر، پ -
 .مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاور ی ایرا  «AHP کیتکن

هاي روستایی با روش بحران در سکونتگاه يبند تیاولو( »1965تقوایی، م.  . ر. غفاری. ) -
AHP 1، مجله پوومشی علوم انسانی، دانشگاه اصفها ، شماره «بازیافت( )مطالعه موردي دهستان ،

 جلد بیستم.

  «هاي ناهمطراز الزامات راهبردي و شرایط برتري در جنگ» ( 1961رحیم صفوی، سید یحیی. ) -
 .31و  63مجله نگرش رامبردی، شماره 

 .2رامبرد دفاعی، شماره  هینشر  تهرا « راهبرد جنگ ناهمطراز» ( 1961) کلهر، رضا  -

، دانشگاه امام «ي عمومی در اسالمگذار استیسهاي حاکم بر مؤلفه» ( 1961) نادری با  اناری  -
 .1شماره دوم،  سال ، فصلنامه خط اول،( السالم لیهع) صادق

 تشخیص مجمع دبیرخانه تهرا ،  « غیرعامل پدافند بولتن »(  1961) نظام مصلحت تشخیص مجمع -
 .نظام مصلحت

ي ساز منیاراهبرد پدافند غیرعامل کشور براي »(، 1963، )12مرالعات گرومی دانشجویا  دوره  -
 .«گانه پنجي ها حوزه
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  (AHP)مراتبی سلسله ا روش استفاده با غیرعامل پدافند بر با تأکید ناممررا  دشمن

 

 

 

تهرا ،  ،«رعاملیدر پدافند غ يشناخت راهبرد»( 1932) یدفاع مل یدانشگاه عال یگروه مرالعات -
 یدفاع مل یدانشگاه عال

معظم رمبری، مصو  مجمع تشخیص مصلحت نظام در حو ه ی کلی ابالغی توسط مقام ما استیس -
 .1963پدافند غیرعامل، 
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