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 چكیده

. اسرت  و کنترر  نظرار    ،، اجررا، هردایت  یسازادهیپ، تدوینشامل ابعاد  معموالًالگوی مدیریت راهبردی 

 اجرا درو  یسازادهیپدر ابعاد  دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا"تحقیق اصلی هدف 

و اجرایری   یسراز ادهیر پابعراد   یهامؤلفهشناسایی فرعی  و اهداف "بر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشوربرا

ناجا در برابر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشوراست. در این مقاله  رعاملیغپدافند الگوی مدیریت راهبردی 

اصلی این تحقیرق   مسئله. باشدیمو اجرا  یسازادهیپالگوی مدیریت راهبردی در دو بعد  ،منظور از شبه الگو

ناجا در مقابله برا تهدیردهای علیره امنیرت      رعاملیغضمن فقدان یک الگوی مدون مدیریت راهبردی پدافند 

امنیت عمومی کشور توسط ناجا  یسازمصونموجب  و اجرا است که یسازادهیپعمومی کشور، چیستی ابعاد 

آمیخته کیفی و کمی بروده و   صور بهای و رویکرد این تحقیق توسعه -کاربردیتحقیق از نوع  این .گرددیم

گرردآوری االععرا  و تهیره پرسشرنامه از الریرق روش       جهرت  است. شدهانجامبا روش توصیفی، پیمایشی 

بررای سرنجش   عنوان خبرگان پژوهش به روش گلوله برفری انتخراو و   نفر به 11گیری هدفمند، تعداد نمونه

آورده و در  دسرت  بهرا  مؤلفهوزن هر  الرفهیک Tآزمون  با واین عوامل از الریق پرسشنامه  هایمؤلفهدقیق 

مردیریت  های تحقیق، الگوی یافته. نفر تمام شمار الراحی و مورد پیمایش قرار گرفت 121به حجم  اینمونه

 مقابله درمحیط امنیت عمومی  سازیمصونبرای  اجرا و سازیپیادهناجا در دو بعد  غیرعاملپدافند راهبردی 

 اجتماعی، امنیتی و فناورانه است. -سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  هایحوزهبا تهدیدها در 
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 مقدمه
آسایش  ینتأماستقرار نظم و امنیت و »قانون نیروی انتظامی جمهوری اسعمی ایران « 1»ماده « 1»برابر بند 

قانون، ناجا موظف به حفظ  2برابر ماده ( 288، 1832به عهده آن سازمان است. )منصور، « عمومی و فردی

اصلی  مسئلهامنیت و آرامش عمومی برای عموم افراد جامعه است.  یو برقراردستاوردهای انقعو اسعمی 

در برابر  و اجرا سازییادهپناجا در ابعاد  غیرعاملالگوی مدیریت راهبردی پدافند  شبهیکچیستی  مقالهاین 

الگوی مدیریت راهبردی  هشب ارائهدر صور  انجام پژوهش و تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور است. 

نقشه اصلی راه برای ناجا رعامل ناجا و اجرای آن در برابر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور، پدافند غی

در مواقعی که قرار است در کشور یک نقش راهبردی ایفا نماید فراهم و موجب انسجام و  خصوصبه

 هاسازمان پذیریمشارکتو مسئو  سازی و  سازمانیبرونهای مدیران عالیِ ناجا و مسئولین فعالیت افزاییهم

دستیابی "اصلی تحقیق  هدف. شودمیو انتظامی در تولید، حفظ و ارتقای امنیت عمومی  غیرامنیتیو نهادهای 

ت و اجرا در برابر تهدیدا  علیه امنی سازیپیادهالگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد  به شبه

پدافند و اجرایی مدیریت راهبردی  سازیپیادهابعاد  هایمؤلفه یشناسایو اهداف فرعی آن "عمومی کشور

الگوی مدیریت  شبه" :تحقیق اصلی سؤا و است ناجا در برابر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور  غیرعامل

 دا  علیه امنیت عمومی کشور چیست؟و اجرا در برابر تهدی سازیپیادهراهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد 

 نی نظریمبا

 پیشینه تحقیق: -

جمهوری اسعمی ایران شناخت تهدیدا  علیه امنیت عمومی "عبداهلل هندیانی در رساله خود با عنوان 

برای شناخت تهدیدا  جرایم علیه به این نتیجه رسیده که  1833در سا  "یافتهم سازمانناشی از جرای

 یریگبهرهامکان  بایدبا تهدیدا  در کشور  ترمناسبامنیت عمومی باید بستر الزم را برای مبارزه هرچه 

خود با کتاو مومنی در  اسکندر کعن فراهم نمود. هاییزیربرنامهمدیران سطح راهبردی کشور را برای 

 1831سا  در  "راهبردهای ارتقاء امنیت عمومی جمهوری اسعمی ایران در مقابل تهدیدا  آمریکا"عنوان 

 ایجاد الریق از مردم و یعموم تیامن یمتول ینهادها یکیزیف تزاحم کاهش و االععاتیبه نتایج اشراف 

 نیب یهمکار و یهماهنگ شیافزا و هوشمند و نینو هاییفناور یریکارگبه ،االععا  یکپارچه سامانه

 ،یاجتماعهای تیهو و یقوم و ینیدهای تیظرف از استفاده قیالر از یاجتماع مشارکتتوسعه ی، دستگاه

 یقاز الر... و تیامن نمودن محور محله بسیج، هاییتظرف از استفاده و هماهنگی و همکاری ملی، رسانه

به ناجا  یچابک ساز و یسپاربرون ،هایتمأمور و وظایف حجم کاهش ،یو کارآمد ییگرا یاحرفه شیافزا
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برابر ابعاد پیاده سازی و اجرا در ناجا در  الگوی مديريت راهبردی پدافند غیر عاملشبه 

 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
در رساله دکتری خود با  1831 –دانشگاه عالی دفاع ملی  -انوری قاسم بررسی موضوع پرداخته است. 

که از  "های دولتیدر سازمان یرعاملغهای کلی پدافند سیاست سازییادهپالراحی الگوی راهبردی "عنوان 

های کلی پدافند سیاست سازییادهپو روش آن داده بنیاد است الگوی  یاتوسعه –نوع تحقیق بنیادی 

 نموده است.حساس را ارائه  –حیاتی  هاییرساختزدر  یرعاملغ

 مفهوم شناسی: -

ی نحوه ی موجود،رهایمتغو نشانگر  شدهگرفتهو روابط موجود  هاتیواقعی است که از ریتصو الگو، الگو:

 (182، 1831است. )دانشگاه عالی دفاع ملی، هاآنو نتایج حاصل از کنش و واکنش  هاآنارتباط 

 .باشدیمو اجرا  یسازادهیپمدیریت راهبردی در دو بعد  یالگو :0ه الگوشب

مدیریت راهبردی عبار  است از انجام یک سلسله تصمیما  و اقداما  بنیادی، » مديريت راهبردی:

استراتژی  اجرای ومحیطی و در ارتباط با تهیه و تدوین  وتحلیلتجزیهو مداوم، مبتنی بر  یافتهنظاماقتضایی، 

های و هدف مأموریتتحقق  منظوربهحا  تغییر سازمان در یک محیط در  باالیردهتوسط مدیریت 

 (21: 1832. )قاسم پور، «و ارزیابی مستمر آن شدهبینیپیش

، پذیریآسیبمجموعه اقداما  غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش  :2پدافند غیرعامل

تهدیدا  و اقداما   های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابلتداوم فعالیت

 (.1833 -کشور غیرعامل پدافندسند راهبردی شود )می نظامی دشمن

 هنجارهای و اساسی هایارزش از حراست و حفظ ضمن که است وضعیتی» عمومی امنیت :یعموم تیامن

 و بوده درامان خود عرض و موسان ما ، جان، به نسبت تهدیدی و تعرض رگونهه از مردم عموم جامعه،

 و نهادها ها،گروه افراد،) بازیگران سایر الرف از خود مشروع حقوق از حمایت و رعایت خصوص در

 (28: 1831)مومنی، .« نمایند آرامش احساس و داشته خاالر االمینان( دولت

گانه و اساسی ابعاد و وجوه سه الورجدیبهکه  هستندتهدیداتی  تهديدات علیه امنیت عمومی کشور:

 (11: 1831اندازند. )مومنی، را به مخاالره میمرجع امنیت عمومی 

توسط حسن بیگی ابعاد مدیریت راهبردی برابر جدو  زیر  شدهارائهبر اساس مد  ابعاد مديريت راهبردی: 

 .باشدمی

                                                           
1semi model 
2 Passive Defense 
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 ابعاد مدیریت راهبردی -1شکل 

یافته بررای تحقق مجموعه عملیاتی است که در دو مرحله بسترسازی و اقداما  سازمان سازی و اجرا:پیاده

 (18:1831پذیرد. )کاظمی، راهبردهرا انجرام می

را  موردنظربه اهداف  افتنیدست مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت  تعش :0هدايت

 (221:1831. )رضاییان، گویندهدایت 

تعش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، الراحی سیستم، بازخورد االععا ،  نظارت:

و سرانجام تعیین انحرافا  احتمالی و سنجش  شدهنییتعمقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش 

 (212:1831حداکثر کارایی است. )رضاییان، رندهیدربرگبر روند اجرایی که  هاآنارزش 

ناجا در محیط  و اقداما مجموعه تدابیر  :ناجا پدافند غیرعامل الگوی مديريت راهبردیلیاتی تعريف عم

تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور، اصو  و معحظا  پدافند  موقعبه ییشناساامنیت عمومی است که با 

 یسازمصونموجب  و کاربردهبه این حوزه یهایریپذبیآس را برای مقابله با تهدیدا  و کاهش رعاملیغ

 گردد.حوزه امنیت عمومی می کشور در

: راهبردهای ارتقاء امنیت عمومی در مقابل تهدیدهای خارجی با موضوع 1831کتاو اسکندر مومنی در 

 هایحوزه؛ تهدیدهای علیه امنیت عمومی کشور را به 1833دکترین عملیاتی ناجا در سا  ، را  داعاانتشا

 .اندشده بندیتقسیمزیر  هایمؤلفهفناورانه با  –امنیتی -فرهنگی، اجتماعی -اقتصادی -: سیاسیگانهپنج

                                                           

1-Implementation 
2-Direction 
3-Control 
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برابر ابعاد پیاده سازی و اجرا در ناجا در  الگوی مديريت راهبردی پدافند غیر عاملشبه 

 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
 81سازی( و  دوقطبیبعد )نفوذ، مشروعیت، مشارکت، اقتدار، کارآمدی،  1تهدیدا  حوزه سیاسی: شامل  

 .باشدمی مؤلفه

 .باشدمی مؤلفه 11بعد )برابر اقتصادی، رفاه مناسب، ثبا  اقتصادی( و  8تهدیدا  حوزه اقتصادی: شامل 

، وفاق اجتماعی، سرمایه اجتماعی، گراییقانونبعد )هویت،  1تهدیدا  حوزه فرهنگی، اجتماعی: شامل 

 .باشدمی مؤلفه 11اجتماعی( و  تفاوتیبیهنجار پذیری، 

 .باشدمی مؤلفه 21بعد )نظامی، عملیا  روانی، هیبریدی، مادی( و  1ی: شامل تهدیدا  حوزه امنیت

، پردازش االععا ، ضریب نفوذ، انتقا  افزارنرمو  افزارسختبعد ) 1تهدیدا  حوزه فناورانه: شامل 

 .باشدمی مؤلفه 22مجازی( و 

عمومی جمهوری اسعمی ایران راهبردهای ارتقاء امنیت "با عنوان  1831 سا اسکندر مومنی در  کتاودر 

امنیت  هایپذیریآسیب 1833و  1833 هایسا عملیاتی ناجا مصوو  دکترین ،"در مقابل تهدیدا  آمریکا

امنیت عمومی  پذیریآسیبجدو   هاآنو بروز رسانی  گذاریاشتراکعموی کشور احصاء شده بود که با 

 کشور به شرح زیر احصاء گردید:

 امنیت عمومی کشور هایپذیریآسیب: 1جدو  

 انقعبی و حاکمیتی و وابسته به رهبری برنهادهایافزایش هجمه  -1

 دوقطبی گیریشکلسیاسی و جناحی و  هایتنش -2

 اپوزیسیون هایگروهتحرکا  جریان فتنه و  -8

 مشکع  اقتصادی، بیکاری، تورم و گرانی -1

 مشکع  فرهنگی و اجتماعی -1

 از فضای مجازی گسیختهلجاماستفاده  -1

 حیاتی و حساس تأسیسا اماکن و  پذیریآسیب -1

 اجرایی و مدیریت در کشور هایردهوجود ضعف در برخی  -3

 واوباشاراذ تحرکا   -3

 و کم برخوردار ایحاشیهتوسعه مناالق  -11

 قاچاق سعح و مهما  -11

 ورود کاالی قاچاق -12

 مظاهر علنی فسادافزایش  -18

 هاسازمانضعف در رعایت اصو  ایمنی  -11
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 نارضایتی عمومی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح -11

 الما بیتبه  اندازیدست قبح وتخلفا  مالی  -11

 و معضع  فرهنگی هاآسیب، هاناهنجاریگسترش  -11

 امنیتی و انتظامی نسبت به حقوق و مزایا هایدستگاهنارضایتی کارکنان  -13

 علمی و فناوری در سطح جهانی هایپیشرفتضعف آموزش در مقایسه با  -13

 فرهنگی کشور هایدستگاه عملکردضعف  -21

سازمان است  بعفصلدارای دو محیط هستند محیط نزدیک، همان محیط  هاسازمانهمه ناجا:  شناسیمحیط

اما محیط دور سازمان  ؛دهندقرار می تأثیر، سازمان را تحت واسطهبیعواملی است که  کنشبرهمو حاصل 

اما محیط دور  ؛گذاردمی تأثیربر سازمان  باواسطهقدری دورتر است و  آیدبرمیکه از عنوان  الورهمان

. محیط گذاردمی تأثیربر سازمان  باواسطهقدری دورتر است و  آیدبرمیکه از عنوان  الورهمانسازمان 

از: )نیروی انسانی، اماکن و تجهیزا ، سعح و مهما ( محیط دور )اماکن دولتی و اند عبار درونی ناجا 

 (131: 1831. )ثروتی و همکاران، شودمیمحیط امنیت عمومی( را شامل  الورکلیبه بندیالبقهاماکن 

هستند که بر تصمیما  و  کنترلیغیرقابلنیروهای  عمدتاًپلیسی: محیط دور  هایسازمانمحیط دور در 

سازمانی یک تشکیع  را تحت نفوذ خود قرار  فرایندهایساختار داخلی و  درنهایتمدیران اثر گذاشته و 

 (.32: 1831. )عباس زادگان، دهندمی

مدیران سعی  روازاینو تهدیدهای محیطی سهم زیادی داشته،  هافرصتاین عوامل در به وجود آوردن 

را کاهش  تهدیدکنندهنمایند و اثرا  عوامل  برداریبهره هافرصتمناسب از  هایاستراتژیبا تدوین  کنندمی

 (212: 1832پرهیز نمایند. )فرددیوید،  هاآندهند یا از 

 چارچوب نظری
مطالعه اسنادی مبانی نظری و  برداریفیشآوری االععا  پیرامون موضوع تحقیق از الریق پس از جمع

ناجا و  ،غیرعاملهای اینترنتی مرتبط و قابل استناد با موضوع امنیت عمومی، پدافند سایتهمچنین مرتبط 

حوزه امنیت  بر تأثیرگذارنفر از گروه خبرگان و مسئولین  11با تعداد عمیق باز  مصاحبهو مدیریت راهبردی 

، با ادبیا  جدید به عمل آمدتولید  منظور کشف زوایای پنهان تحقیقبهعمومی، ناجا و مدیریت راهبردی 

 پدافندمعحظا  مدیریت راهبردی  نهایتاًنفر  121توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین جامعه آماری به تعداد 

 اجرا( به شرح زیر احصا شده است: -سازیپیادهناجا در دو بعد ) غیرعامل
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 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
  

 

 

 سازیپیادهناجا در بعد  غیرعامل پدافندو معحظا   هامؤلفه -الف: 2جدو  

 معحظا  پدافند غیرعامل ناجا مؤلفه

 بسیج

 منابع و امکانا 

 از منابع افتهیسازمان یریگبهره-2 منابع یسازآمادهتدارک و -1

 یافتگیسازمان وایجاد همسویی -1 موجودهای استفاده از ظرفیت-8

 توزیع منطقی منابع و امکانا -1

 اشراف االععاتیتوجه به 

 افزاهمسامانه االععاتی یکپارچه و  یبرداربهرهایجاد و -1

حرکت االععاتی جهت نیل به اشراف  -3نیل به احااله االععاتی -1

نیل به فقره االععراتی   -11 یاالععاتتوانمندی و برتری -3االععاتی 

 -12 یباالدسرت دسترسی به اسناد -11در راستای اشرافیت االععاتی 

شرراف  ا باهردف رهبرری االععراتی    -18 یاالععرات ترسیم دکتررین  

پیشرگیری از تهراجم   -11 یاالععاتپیشگیری از نفوذ  -11االععاتی 

 االععاتی یدستشیپو  ینیبشیپ-11 یاالععات

رصرد  -13برتری منرابع االععراتی جهرت اشررافیت االععراتی      -11

 اشرراف  باهردف یایی پویش محیطی و جغراف-13 یاالععاتسیستمی 

تحلیرل شررایط محریط    -21 یاالععرات حفرظ برترری   -21 یاالععات

 اشراف االععاتی باهدفمدیریت االععا   -22 یاالععات

مشارکت زایری در  -21 یاالععاتمنابع و امکانا   یسازتیظرف-28

 جهت نیل به اشراف االععاتی

 هایسیاست یسازادهیپرعایت 

 رعاملیغکلی پدافند  

 های اجراییابعغی به دستگاه رعاملیغ پدافندهای کلی سیاست-21

سرازی  زمینره -21توسرعه   سراله پرنج هرای  تکالیف قانون برنامره -21

ریرزی و حرکرت در   برنامره -23 رعامرل یغکلی پدافنرد   یهااستیس

کلری پدافنرد    یهرا اسرت یساستقرار -23 هااستیس یسازادهیپجهت 

 غیرعامل

 دانش و فرهنگ بومیتوسعه 

میزان هماهنگی قروانین موجرود   -81 کنندهتیحماوجود قوانین -81

 حقوقی یهارساختیزوجود -82 رعاملیغ پدافند یهااستیباس

 میزان ضمانت اجرای رعایت قوانین و مقررا -88
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 های راهبردیاولویتتعیین 

 سازمانی یهاتیاولو تعدد-81های راهبردی تفاو  در اولویت-81

 میزان توجه دولت-81 زودبازدهو  مد کوتاهرغبت بر اقداما  -81

 برر آن  تراثیر  شررایط محیطری و  -83 رعاملیغ پدافندهای به سیاست

 تماممهینهای ضرور  تکمیل پروژه-83 دولت یهاتیاولو

 منابع و اعتبارا  نیتأم -11

 هااستیسماهیت توجه به 

سرطح تعرارض میران    - 12هرا  میزان سهل و روان بودن سیاست-11

 هااستیسهای تعدد خواسته-18 ناجاهای جاری ها و برنامهسیاست

 هااستیسدرک اهداف -11 هااستیسدرک محتوای -11

 جمهوری اسعمی یهاباارزشن تواز

 

 
 

ارتقرا   -13 یبراور  معراد ارتقا اندیشره  -11تقویت خداباوری  – 11 

ارتقرا   -11 یبراور ارتقرا اندیشره امامرت     -13 یبراور اندیشه نبو  

تقویررت -12 عمررلتقویررت تقرروی در  -11 یبرراوراندیشرره والیررت 

تقویرت  -11عباد  و بندگی در عمل و رفتار -18 عملاخعص در 

ارتقرا   -11 رفترار ارتقرا تواضرع در    -11 گفترار صداقت در رفتار و 

 ازپرهیرز  -13 یدامنر پراک  و اتقویت حی-11 یظاهرسطح آراستگی 

پرهیررز از ظلررم و -11 عمررلارتقررا صررحت  -13 غضرربو  خشررم

تقویت شجاعت و ایثرار در   -12عز  و مناعت البع -11 ییزورگو

 -11 فیوظرا در گفتار و رفتار در انجام  یدارامانتارتقا  -18 رفتار

 -11 گرران یدحفرظ اسررار و آبرروی     -11 صدرسعهبرخورداری از 

 ییگشاگرهخدمت و  -11باهوش و فهیم بودن 

 یاالععا  محور

 یو حکمت محور 

تخصری  منرابع از الریرق    -13و ادلره محرور    مدارقانونپلیس  -13

 هوشرمند اشتراک االععا  با اسرتفاده از رویکررد   -11 یبندتیاولو

 نگرش انعکاسی پلیسی از الریق مشارکت-11 سیپل یساز

 و معحظا  مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در بعد اجرا هامؤلفه -و: 8جدو  

 ناجا رعاملیغ پدافندمعحظا   مؤلفه

 در برابر تهدیدا  علیه یآورتاو

 امنیت عمومی 

حفظ -2امنیت عمومی  نیتأماولویت  عنوانبهحفظ جان مردم -1
حفررظ سیسررتم اقتصررادی، سیاسرری، امنیترری، -8 یارضررتمامیررت 

 حفظ آرامش عمومی کشور-1 یفرهنگفناوری، اجتماعی و 

 هاتیظرفاستفاده از تمامی 
در  یریپرذ مشارکت-1اقداما  االععاتی و عملیاتی  ییافزاهم-1

 عمومی یرساناالععو  یسازآگاهرویکرد -1 اهدافجهت تحقق 

 -فرهنگری  -اجتمراعی  -اقتصرادی  -وجود تهدیدا  سیاسری -3 دشمنان شناسی تهدید
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 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
سنخ  و نوع-3 کشوربر امنیت عمومی  رگذاریتأثامنیتی و فناورانه  

درگیرری ذاتری جهران    -11 خصمانه اقداما  وشناسی تهدیدا  
تهرراجم دشررمن برره  -11 یاسررعمانقررعو  اسررتکبار بررا ماهیررت

 مردم محور بودن تهدیدا -12اسعمی  یهاارزش

 در برابر تهدیدا  علیه یریناپذبیآس

 امنیت عمومی 

 بره  وابسرته  و یتیحراکم  و انقعبی به نهادهای هجمه افزایش-18
 رهبری

-11 یدوقطبر  یریر گشرکل  و جنراحی  و سیاسری  یهاتنش-11
 مشرکع  -11 ونیسر یاپوز یهرا گرروه  و فتنره  جریران  تحرکا 

 و فرهنگرری مشررکع -11 یگرانرر و تررورم ،یکرراریب اقتصررادی،
-13 یمجرراز فضررای از ختهیگسررلجررام اسررتفاده-13 یاجتمرراع

 تحرکرا  -21 حسراس  و حیاتی سا یتأس و اماکن یریپذبیآس
-22 برخروردار  کرم  و یاهیحاش مناالق توسعه-21 واوباشاراذ 
 قاچاق یکاال ورود-28 مهما  و سعح قاچاق

 اصرو   رعایرت  در ضرعف -21 فسراد  علنری  مظاهر افزایش-21
 بازنشسرتگان  و کارکنران  عمرومی  نارضایتی-21 هاسازمان ایمنی

 برره یانرردازدسررت قرربح و مررالی تخلفررا -21 مسررلح نیروهررای
 معضرع   و هرا بیآسر  ،هرا یناهنجرار  گسرترش -23 المرا  تیب

 انتظرامی  و امنیتری  یهرا دسرتگاه  کارکنران  نارضایتی-23 یفرهنگ
 بررا مقایسرره در آمرروزش ضررعف-81 ایررمزا و حقرروق برره نسرربت

 جهانی سطح در فناوری و علمی یهاشرفتیپ

 کشور فرهنگی یهادستگاه عملکرد ضعف-81

 اهداف راهبردیتوجه به 

 ناجا 

 وحراست از نظام مدیریتی -88حفظ نظام و کارکردهای آن -82
کراهش  -81 دشرمنان تروان پشریمان سرازی    -81 کشور تیحاکم
تداوم خردما  ضرروری   -81 یعموممحیط امنیت  یریپذبیآس

 یآورتراو -83 یملر افرزایش پایرداری   -81 طیشراناجا در همه 
 نیترأم -83همکار در برقراری امنیت عمومی  یهاسازمانناجا و 

بازدارنردگی محریط امنیرت    -11امنیت روانی و احسراس امنیرت   
 دشرمنان دسترسی بره هردف توسرط     ساختن سخت-11عمومی 

 افزایش هزینه تهاجم دشمنان-12

- 11گررویی و مقابلرره بررا دشررمن آمررادگی و قرردر  پاسررخ-18
مردمری در شررایط    مناسرب نیروهرای   یریکارگبهدهی و سازمان

 توان مدیریت صحنه توسط ناجا در شرایط تهدیدا -11 دیتهد

 یریپذانعطافپویایی و توجه به 

پویرایی  -13 ناجامحیط داخل  پویایی -11 یطیمحتغییرا   -11
 یعمروم میزان نهادینه شردن مشرارکت   -13محیط امنیت عمومی 

 طیمحمیزان سازگاری اقداما  ناجا همگام با  -11
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 مشترک یهاارزش وجود -11 

 منابع انسانیتوان  ءارتقا

-18میزان همسویی کارکنان ناجا در برخرورد برا تهدیردا .   -12
میزان اعتماد کارکنان نسربت بره دنبرا  شردن اهرداف مردیریت       

درجه مشرارکت کارکنران در برقرراری امنیرت     -11 ناجاراهبردی 
 یعمومهای انسانی در برقراری امنیت توسعه سرمایه-11 یعموم
در بین مردیران ناجرا    رعاملیغ پدافندمیزان آگاهی و دانش  -11
هرای مردیران ناجرا در مواجهره برا      میزان تخص  و مهار -11
نخبگران در اجررای    تیر ظرف ازگیرری  میزان بهرره -13 دا یتهد
تخصر    توأمران لزوم دارا برودن  -13 ناجاپ غ ع  یهااستیس

-11 رعامرل یغ پدافنددستگاهی و نگرش دانش امنیت عمومی و 
در ناجا برا تخصر     رعاملیغ پدافندهای محوله تطبیق مسئولیت

سطح تجربه مردیران و کارکنران ناجرا در مردیریت     -11 کارکنان
افرزایش تروان عملیراتی     -12 دا یر تهدصحنه عملیا  مقابله با 

 هاناجا با استفاده از کلیه ظرفیت

 سازمانی یسازمصون

 یابیر دسرت -11 یعمروم افزایش قابلیرت در محریط امنیرت    -18

 یرینفوذناپرذ -11 یعمروم امنیرت   یداریپا وحداکثری به ایمنی 

ناجرا در برقرراری امنیرت     ییخوداتکرا -11 یعموممحیط امنیت 

 عمومی

 بازیابی وترمیم سریع-11

 پایداری ملیبر  دیتأک

 یسراز یخنثر -13 جامعره افزایش آستانه تحمّل عموم افرراد  -13

دولتری در   یهرا بخرش تروان افزایش -11 دشمنانعملیا  روانی 

 شرایط اضطرار

خدما   ارائه تداومتعش در جهت 

 ضروری

-12 دا یر تهد درخدما  ضرروری   یسازآماده و ینیبشیپ-11

در  یبنرد تیاولو-18 یبومهای داخلی و تولیدا  تقویت توانایی
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 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
 تیامن فرایند تولید، 

علیه تهدیدا  امنیت  مدیریت بحران

 عمومی

در مدیریت بحرران   کارآمد ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ و-11

 امنیت عمومی

 امکانا  در بحران امنیت عمومی ییافزاهم-11

 ، آموزش همگانیهشدار و یرساناالععبرقراری نظام -11
 

در برابر  افزایش بازدارندگی

 تهدیدا  امنیت عمومی

 

امرن در برابرر    یرسران خردما  های نظرام  دارای زیرساخت -11

 تهدیدا 

امنیرت   یهرا رسراخت یز درحداکثر ایمنی و پایرداری   نیتأم-13

 عمومی

 توان پاسخ به تهدیدا  دشمنان-13

 کشور در مدیریت و اجراییی هارده برخی در ضعف وجود-31

 شناسیروش

آمیختره کیفری و کمری     صور بهی است. رویکرد این تحقیق اتوسعه –این تحقیق از نوع کاربردی 

 Tبوده و با روش توصیفی، پیمایشی از استراتژی تبیینری جهرت انجرام مرحلره کیفری و از آزمرون       

آوری االععا  پیرامرون  منظور جمعبه است. شدهاستفادهجهت انجام مرحله کمی تحقیق  الرفهیک

منظور کشف زوایرای پنهران   عمیق باز به مصاحبهای و سپس موضوع تحقیق، ابتدا به روش کتابخانه

حوزه امنیرت   بر تأثیرگذارنفر از گروه خبرگان و مسئولین  11تحقیق و تولید ادبیا  جدید با تعداد 

 سراخته  محقق 1عمومی، ناجا و مدیریت راهبردی به روش گلوله برفی با استفاده از پرسشنامه بسته

بررای  اسرت.   شدهاستفادهناجا  غیرعاملردی پدافند اجرایی( مدیریت راهب –سازیپیادهدر دو بعد )

لیکرر  اسرتفاده و از    ایگزینره  1این عوامل از الریق پرسشنامه با مقیراس   هایمؤلفهسنجش دقیق 

نفرر   121به جامعه آماری  اینمونهآورده و در  دست بهرا  مؤلفهوزن هر  الرفهیک Tالریق آزمون 

از روش معرادال    و pls افرزار نررم مورد پیمایش قرار گرفت و با اسرتفاده از   تمام شمار الراحی و

مری باشرد؛ مقایسره و سرپس      8و با میانگین استاندارد که در الیرف لیکرر     شدهاستفادهساختاری 

 هایمؤلفهکمتر بود حذف و از این الریق سنجش مد  نیز انجام شد و  8که از  هاییمؤلفهمیانگین 

 آمد. دست بهمد  نهایی  هامؤلفهابعاد مد  را تشکیل و از ارتباط  هایمؤلفههمان  ماندهباقی

 

                                                           

1 Structured Closed question nair 
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه

شد و روایی و پایایی گیری ارزیابی این فرآیند ابتدا مد  اندازه در :Smart PLSافزار ارزيابی مدل در نرم

قرار گرفتند. سپس با تأیید پایایی، روایی،  موردبررسیهای بیرونی آن برحسب معیارهای مطرح در مد 

با  نهایتاً شدهگذاشتهبه اشتراک  هامؤلفهنظار  و کنتر ( و معحظا  هر یک از  –ابعاد )هدایت  هایمؤلفه

 گیری به ارزیابی مد  ساختاری )درونی( پرداخته شد.مد  اندازه

 گیری )مدل بیرونی(ارزيابی مدل اندازه

بودن  بعدیتکهای بیرونی مطرح است: عامل در ارزیابی پایایی مد  دو گیری:ايايی مدل اندازهارزيابی پ

بودن، باید مقدار  بعدیتکو پایایی درونی )ضریب قابلیت االمینان ساختاری(. برای تأیید عامل او  یعنی 

کوچک محسوو شده و باید از مد  حذف شود.  8/1باشد. مقدار بار عاملی کمتر از  1/1تر از عاملی بزرگ

 نتایج برابرتر باشند. بزرگ 1/1در عامل دوم ضریب قابلیت االمینان ساختاری و آلفای کرونباخ باید از 

 شد.گیری تأیید پایایی مد  اندازه آمدهدستبه

نوع روایی در این بخش مطرح است: روایی همگرا و روایی واگرا.  دو گیری:ابی روايی مدل اندازهارزي

شود. الور مناسب توسط متغیرهای آشکار توضیح داده میروایی همگرا به این معنی است که متغیر پنهان به

آن  قبو قابلقل مقدار شود که حدا، استفاده میشدهاستخراجبرای سنجش روایی همگرا از متوسط واریانس 

است. وجود روایی واگرا نیز به این معنی است که متغیر پنهان توسط متغیرهای آشکار خودش بهتر از  1/1

الرکر برای  -از معیار فورنل PLSسازی مسیری شود؛ که در مد متغیرهای عوامل دیگر توضیح داده می

های سایر کند که یک متغیر باید در مقایسه با معرفمیالرکر بیان  -. معیار فورنلکنیممیسنجش آن استفاده 

متوسط واریانس  دیگرعبار بههای خود داشته باشد یا متغیرهای پنهان، پراکندگی بیشتری را در بین معرف

هر متغیر پنهان باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان  شدهاستخراج

نیز  گیریاندازهباشد که با توجه به ارزیابی صور  گرفته روایی مد   1/1از  تربزرگچنین مقدار باشد و هم

 گردید.تأیید 

پذیر از بینی متغیرهای مشاهدهاین شاخ  توانایی مد  را در پیشگیری )شاخص اشتراک(: مدل اندازه

 قبو قابلخ  نشانگر کیفیت مناسب و سنجد. مقادیر مثبت این شاالریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان می

شود. در )قوی( سنجیده می 81/1)متوسط( و  11/1)ضعیف(،  12/1باشد و با سه مقدار گیری میمد  اندازه
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 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
الور که مشاهده است. همان شدهدرججدو  زیر مقادیر شاخ  اشتراک مربوط به هر یک از متغیرها  

پذیر از الریق بینی متغیرهای مشاهدهد و توانایی مد  در پیشهستن 81/1تر از شود مقادیر مثبت و بزرگمی

 گردد.مقادیر متغیر پنهان متناظرشان قوی ارزیابی می

 : شاخص اشتراک متغیرها0جدول 

 CV Com مؤلفه

 111/1 مدیریت راهبردی سازیپیاده

 111/1 مدیریت راهبردی اجرای

 111/1 الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجاشبه 

گیری و تائید پایایی و روایی مد ، بعد از ارزیابی مد  اندازه ارزيابی مدل ساختاری )مدل درونی(:

 شود.توان به ارزیابی مد  ساختاری پرداخت. لذا از دو معیار برای ارزیابی این مد  استفاده میمی

معیار اساسی برای ارزیابی میزان تبیین متغیرهای وابسته، ضریب تعیین است. ضریب  (:R2ضريب تعیین )

 1شود. چندهد که چند درصد از تغییرا  متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل تبیین میتعیین نشان می

رزیابی را ضعیف ا 13/1را معمولی و نزدیک به  88/1را مطلوو، نزدیک به  1/1(، مقادیر نزدیک به 1333)

 نماید.می

 -شراف االععاتیا، منابع و امکانا  جیبس) مؤلفه( 3با هشت ) سازیپیادهضریب تعیین بعد : سازیپیاده

ماهیت  -راهبردی  هایاولویت –دانش و فرهنگ بومی  – غیرعاملکلی پدافند  هایسیاست سازیپیاده

معحظه،  11 وپلیس االععا  محور و حکمت محور(  –پلیس در تراز جمهوری اسعمی ایران  -هاسیاست

 آمد که در بازه مطلوو قرار دارد. دست به 111/1

 -تهدیدهای دشمن -امنیت عمومی آوریتاو) مؤلفه( 12ضریب تعیین بعد اجرا با دوازده )اجرا: 

 -منابع انسانی -پویایی و انعطاف –ناجا  غیرعاملاهداف راهبردی پدافند  -امنیت عمومی پذیریآسیب

 -افزایش بازدارندگی -مدیریت بحران -تداوم خدما  ضروری -افزایش پایداری ملی -سازیمصون

 آمد که در بازه مطلوو قرار دارد. دست به 131/1معحظه،  31( و هاظرفیتاستفاده از تمام 

 نتايج آزمون مسیر: 5جدول 

 مسیر
 مقدار بحرانی

(t) 

 ضريب مسیر

(β) 

 سطح معنادار

(P) 

 نتیجه

 %5در سطح 

 تأيید 111/1 706/1 083/83 مديريت راهبردی سازیپیاده

                                                           
1 chin 
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 تأيید 111/1 636/1 803/87 مديريت راهبردی اجرای

 

 

 :افزارنرمخروجی 

 
 افزارخروجی نرم -2شکل 

ناجا در برابر تهدیدا  علیه امنیت  غیرعامله الگوی مدیریت راهبردی پدافند شب سازیپیادهبعد  هایمؤلفه

 سازیپیادهناجا بعد  غیرعامل؟ اولین مرحله در ارائه الگوی مدیریت راهبردی پدافند اندکدامعمومی کشور 

، اهداف کعن، اهداف عینی و اندازچشم، مأموریتاست که شامل، الراحی و تدوین  شدهتعیین

کنند می آفرینینقشناجا  غیرعاملمرحله از مدیریت راهبردی پدافند  که در این هاییمؤلفه. هاستاستراتژی

 است. آمدهدستبه مؤلفه 3به تعداد 

 ناجا در برابر تهديدات علیه امنیت عمومی کشور غیرعامله الگوی مديريت راهبردی پدافند بش سازیپیادهبعد  هایمؤلفه: 7جدول 

 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

 یو حکمت محور یاالععا  محور 1 امکانا بسیج منابع و  1

 هااستیسماهیت توجه به  1 اشراف االععاتیتوجه به  2

کلی  یهااستیس یسازادهیپرعایت  8

 مدیریت راهبردی

 جمهوری اسعمی یهاباارزشتوازن  1
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برابر ابعاد پیاده سازی و اجرا در ناجا در  الگوی مديريت راهبردی پدافند غیر عاملشبه 

 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
 راهبردی یهاتیاولوتعیین  3 دانش و فرهنگ بومیتوسعه  1 

پدافند غیرعامل ناجا در برابر تهدیدا  علیه امنیت شبه الگوی مدیریت راهبردی اجرایی  بعد هایمؤلفه

ناجا، مرحله اجرا است که شامل  غیرعاملدومین مرحله مدیریت راهبردی پدافند ؟ اندکدامعمومی کشور 

. در این هاستاستراتژیو  ، اهداف کعن، اهداف عینیاندازچشم، مأموریتتحقق  منظوربههای عملیاتی برنامه

االمینان حاصل گردد. این  غیرعاملآمد تا از اجرایی شدن مدیریت راهبردهای پدافند  دست به مؤلفه 12راستا 

 است. شدهدادهدر جدو  نشان  هامؤلفه

 ناجا در برابر تهديدات علیه امنیت عمومی کشور غیرعاملبعد اجرايی شبه الگوی مديريت راهبردی پدافند  هایمؤلفه: 6جدول 

 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

 سازمانی یسازمصون 1 امنیت عمومی در برابر تهدیدا  علیه یآورتاو 1

 پایداری ملی بر دیتأک 3 شناسی دشمنان تهدید 2

امنیت  در برابر تهدیدا  علیه یریناپذبیآس 8

 عمومی

 خدما  ضروریارائه تداوم تعش در جهت  3

 علیه تهدیدا  امنیت عمومی مدیریت بحران 11 اهداف راهبردی ناجاتوجه به  1

در برابر تهدیدا   افزایش بازدارندگی 11 پویایی و انعطافتوجه به  1

 امنیت عمومی

 هاتیظرفاستفاده از تمامی  12 منابع انسانیارتقا توان  1

 پس الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در برابر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور چیست؟ شبه

اصلی پرداخت. برای ارائه الگوی مدیریت  سؤا توان به ارزیابی فرعی پژوهش، می سؤاال از آزمون 

 راهبردی، اجزاء اصلی این الگو به شرح زیر است:

 مؤلفه 183بعد و  28پنج حوزه،  علیه امنیت عمومی کشور با تهدیدهای

 مؤلفهبیست  با عمومیکعن امنیت  هایپذیریآسیب

 معحظه 11و  مؤلفه( 8ناجا با هشت ) غیرعاملمدیریت راهبردی پدافند  سازیپیادهبعد 

 ظهمعح 31و  مؤلفه( 12ناجا با دوازده ) غیرعاملبعد اجرایی مدیریت راهبردی پدافند 

 :اعتبار سنجی الگوی تحقیق

-گیری( و گویهاندازهها )وسایل در تحقیق حاضر جهت حصو  االمینان از اعتبار مقیاس: هاروايی مقیاس

هایی که برای متغیرها در نظر تأییدشده و به این معناست که اعتبار گویههای آن از الریق اعتبار صوری 
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است؛ ععوه بر  شدهاستفادهگوناگون از آن  هایپژوهش، در تحقیقا  قبل به اثبا  رسیده و در شدهگرفته

 و کارشناسان رسیده است. خبرگان تائیدها به آن گویه

 و به این منظور شدهاستفادهتحقیق از آزمون آلفای کرونباخ  هایمؤلفهبرای سنجش پایایی : هامقیاسپايايی 

و  هامؤلفهو میزان آلفای کرونباخ و همبستگی درونی بین  شدهتکمیلایی نهایی پرسشنامه قبل از اجر

 است. تأییدشدهدرصد در سطح قابل قبولی  38/1 ، که به میزانقرارگرفته موردسنجشها متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ناجا در ابعاد پیاده سازی و اجرا در برابر تهدیدها علیه امنیت عمومی کشور مد  مفهومی شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل -8شکل 

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف
 مسئله. باشدیمو اجرا  یسازادهیپالگوی مدیریت راهبردی در دو بعد  1در این مقاله منظور از شبه الگو

ناجا چیستی ابعاد  رعاملیغاصلی این تحقیق ضمن فقدان یک الگوی مدون مدیریت راهبردی پدافند 
مقابله با تهدیدهای علیه امنیت عمومی کشورمی باشد. هدف از این تحقیق دستیابی  و اجرایی در یسازادهیپ

در برابر تهدیدا  علیه  و اجرایی یسازادهیپبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا در ابعاد 
ناجا در برابر تهدیدا   رعاملیغو اجرایی پدافند  یسازادهیپ یهامؤلفهامنیت عمومی کشور و شناسایی 

 علیه امنیت عمومی کشوراست.
ابعاد  یهامؤلفهناسایی شبه الگوی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ناجا و ش به دنبا محقق این تحقیق در 
تحقیق در  سؤاال و در پاسخ به  باشدیمو اجرایی در برابر تهدیدا  علیه امنیت عمومی کشور  یسازادهیپ

                                                           
1semi patern 
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برابر ابعاد پیاده سازی و اجرا در ناجا در  الگوی مديريت راهبردی پدافند غیر عاملشبه 

 تهديدات علیه امنیت عمومی کشور 
کلی  هایسیاست سازیپیاده -شراف االععاتیا، منابع و امکانا  جیبس) مؤلفه 3، یسازادهیپ مؤلفهبحث  

پلیس در تراز  -هاسیاستماهیت  -راهبردی هایاولویت –دانش و فرهنگ بومی  – غیرعاملپدافند 
بعد  یهامؤلفهمعحظه و در بحث  11( و پلیس االععا  محور و حکمت محور –جمهوری اسعمی ایران 

اهداف  -امنیت عمومی پذیریآسیب -تهدیدهای دشمن -امنیت عمومی آوریتاو) مؤلفهاجرایی دوازده 
 -افزایش پایداری ملی -ازیسمصون -منابع انسانی -پویایی و انعطاف –ناجا  غیرعاملراهبردی پدافند 

معحظه  31( و هاظرفیتاستفاده از تمام  -افزایش بازدارندگی -مدیریت بحران -تداوم خدما  ضروری
و  سازیپیادهناجا در دو بعد،  غیرعاملمدیریت راهبردی پدافند  های تحقیق، الگوییافته است. آمدهدستبه

 -اجهه با تهدیدها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی محیط امنیت عمومی در مو سازیمصوناجرا برای 
امنیت عمومی در شرایط  تأمینهای ناجا را برای تواند دغدغهاجتماعی، امنیتی و فناورانه است. این الگو می
و نهادهای دخیل در  هاسازمان سازیهمگام 1111 اندازچشمکنونی و آینده کشور در برنامه ششم توسعه و 

انتظامی باید توانمندی مقتدرانه خود را در برخورداری از قدر  نرم و  یروین نماید. تأمین امنیت عمومی
باید در فرصت سازی از بسترهای موجود بدان  آنچه اجتماعی افزایش دهد. یهاهیسرمابازتولید مداوم 

توجه داشت، استفاده حداکثری از مشارکت عمومی برای تقویت قدر  ملی و قدر  نرم جمهوری 
، این امر را با تحقق مدیریت راهبردی پدافند گرددیماسعمی ایران است که در سایه امنیت عمومی محقق 

اجتماعی، اقتدار و  یهاهیسرمامختلف،  یهادستگاهرآمدی ناجا در استفاده از قدر  نرم، کا رعاملیغ
جذابیت در حوزه مشارکت عمومی را تقویت نمود و با افزایش سطح رضایت عمومی، حساسیت، اعتماد و 

برای مدیریت راهبردی  شدهارائه یالگو شبهمیزان مشارکت نهادمند، مستمر و قانونی مردم را افزایش داد. 
در مقابل  جانبههمه، اجرا، برای نبردی سازیپیادهرچوبی برای نحوه سامان دادن، ، چاغیرعاملپدافند 

فرهنگی، امنیتی و فناورانه پیش روی امنیت عمومی است. این الگو -تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
 برالرفنزدیک را  امنیت عمومی در شرایط کنونی و آینده تأمینهای ناجا برای تواند بخشی از دغدغهمی

توقف و  همواره در زمان و مکان جاری است و« مدیریت راهبردی»اما نباید فراموش کرد که پدیده  ؛نماید
 تصور کرد. تواننمیبرای آن  ایمحدوده

 :هاپیشنهاد -ب
ناجا در برابر  غیرعاملپیشنهاد این پژوهش، الگویی است که برای مدیریت راهبردی پدافند  ترینمهم

 شود:تهدیدهای علیه امنیت عمومی کشور ارائه شد. در این راستا موارد زیر پیشنهاد می
 ناجا. غیرعاملبعد تدوین مدیریت راهبردی پدافند  هایمؤلفهاحصاء  -0

ناجا در برابر تهدیدا  علیه  غیرعاملمدیریت راهبردی پدافند ابعاد هدایت و نظار   هایمؤلفهاحصاء  -2
 امنیت عمومی کشور

پلیس در تراز جمهوری اسعمی ایران، گام نهادن در  مدظله( مبنی بر) رهبریتحقق فرامین مقام معظم  -8
راستای اهداف تبیین شده در گام دوم انقعو اسعمی، پلیس هوشمند، مقتدر و پیچیده متکی به دانش و 

 و نوآوری. فرهنگ بومی و دارای خعقیت
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