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 چكیده

 غیرعامل   پدافند مالحظات رعایت با که است عمومی امنیت، امنیت به مربوط یهامقوله ترینمهم از یکی

 هلای چارچوب و گرددمی حاص  مردم برای و مردم طریق از اجتماعی کنشگران مشارکت و تعام  برآیند و

توجله عمیلق و    مستلزم این امر همراه بوده و هاییدشواریبرای کلیه متولیان امنیتی با  قبولقاب جامع و ، آن

و راهکارهای متفلاوت و   هادیدگاه گیریشک تواند از می دقیق و طرز تلقی مشترک از ماهیت امنیت عمومی

 هلای شلاص   و هامؤلفه، ابعاد شناسایی باهدفاین پژوهش جلوگیری نماید.  سوناهمیا متناقض و اقدامات 

 ملدیریت  الگلوی ، سؤال در پی یافتن پاسخ دونو ارائه الگویی م غیرعام  پدافند مالحظات با عمومی امنیت

 - کلاربردی  تحقیلق  وعبلوده اسلت. نل    اسلت   کلدام  غیرعامل   پدافند مالحظات با عمومی امنیت راهبردی

 اهداف به رسیدن برای و انجام صبرگی پن  و پیمایش روش از استفاده با که بوده آمیخته رویکرد با ایتوسعه

 هلای مؤلفله  تلرین مهم امر نخبگان با مصاحبه انجام، باالدستی اسناد، تحقیق ادبیات مرور با ابتدا پژوهش این

 هلای ویژگلی  اساس بر هامؤلفه از هریک تفکیک با و احصاء غیرعام  پدافند بر مبتنی عمومی امنیت بر مؤثر

 از پیشنهادی چارچوب، ساصتاری معادالت روش و هایداده آوریجمع با و نیعیت بعد شش در صود صاص

 نهلایی  ملدل  وتکمی   هدفمند در دسترس صورتبهنفر  101و برای جامعه آماری  طراحی پرسشنامه طریق

 هلای یافتله  اسلاس  بلر  و سلاصتاری  معلادالت  روش ازگیری بهره باها داده تحلی  و تجربه .شد ارائه تحقیق

 الگلوی  بلر  پلییری آسلیب  کلاهش ، ضروری صدمات تداوم، بازدارندگی ارتقاء تأثیر، ابعاد ترتیب به پژوهش

 .است بوده دیگر ابعاد از بیشتر تحقیق
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  عمومی امينت، غيرعامل پدافند، راهبردی مدیریت، الگو :واژگان کلیدی 

 مقدمه
 و حاکمان اصلی هایدغدغه از یکی عنوانبه طرفازیک امنیت تأمین همواره، تاریخ طول در

 مردم مطالبات و انتظارات از اجتماعی زندگی در آن اهمیلت به علت و از طرف دیگر دولتمردان

 هایفناوری ظهور و بشری جوامع در تغییر و اعصار باگیشت. است بوده( 11011411، احمدوند)

 هاجنگ نوع و استعمارگر کشورهای هاینحوه سیاست، جوامع امنیت روی پیش تهدیدهای، جدید

 صود جای، سخت هایجنگ و نفرات زیاد و تجهیزات با نبردهای و شده اساسی تغییرات دچار نیز

 دفاعی در راهبردهای تغییر ضرورت، موارد این تمامی، اندداده نرم جنگ و اندیشه نبرد به را

 نظر کارشناسان طبق .دهدمی نشان را دشمنان نوین تهدیدهای برابر در آمادگی جهت به کشورها

که  ای استپیشگیرانه اقدامات مجموعه، جوامع امنیت، حفظ و تهدیدها این با مقابله راه بهترین، امر

 (11 1432، صورشیدی و همکاران) .گیردمی قرار غیرعام  پدافند شمار در

-ینو ب یامنطقه، یکشور در سطح مل جانبههمهتوسعه  یرساصتعنوان زبه یعموم یتامن اهمیت

 یتاستمرار امن یبراو  یستن یدهپوش یبر کس ایمنطقه فرامنطقه و ، یداصل یگرانباز یبرا المللی

 یکبه  یابیدست درزمینۀ یستیبا یدارتوسعه پا یبرا یطشرا ینا یتتثب وحساس  یطدر شرا یعموم

با  یرانا یاسالم یجمهور یعموم یتکه امن یطیدر شرا ینبنابرا ؛تالش نمود جانبههمه یالگو

مواجه است  غیرعام افند از منظر پد یعموم یتامن یراهبرد یریتفقدان الگو و برنامه جامع مد

 یهادر زمان امنیت ساز یهانهادها و سازمان هاییتفعال یکار یموازهمچون مسائ   توانیم

احصاء و شناصت به  یبحران یهادر زمان جانبههمهتوسعه  یداریپا و نیاز به یحساس و بحران

 یتامن یراهبرد یریتالگو مد یکبه  یابیدست ضرورتو  پرداصته یرعام عوام  و الزامات پدافند غ

 پی برد. یعموم

است که هر  یمعن ینبد یعموم یتامن یراهبرد یریتمد یالگو یابیتمرکز پژوهش حاضر به دست

داشته باشد  یالزم است از توان صود شناصت کاف، حساس یطمؤثر در شرا یجهت آمادگ یکشور

با  یاسیو س یاقتصاد، ینظام ازنظرسخت  یریدرگ یطکه کشور در شرا هاییزمان در صصوصبه

 الگویی چارچوب در هاو عم  به آن یاشراف اطالعات، گیردیقرار م یداصل یا یدشمن صارج

 یتامن یراهبرد یریتمد الگو یک فقدانصورت  در محسوب وارزشمند  یازامت تواندیکارآمد م

-را دچار غفلت از جامع یت سازامن ینهادها گفت توانیم یرعام با مالحظات پدافند غ یعموم
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به سمت  یششدن جرائم و گرا یچیدهبا توجه به پ و نموده یعموم یتامن یجاددر ابعاد ا ینگر

صود  یتیمردم در حوزه مأمور یازهاین یپاسخگو تنهاییبهدر آینده و  یانتظام یروین، جرائم نرم

 .نخواهد بود

دهد که درنتیجه آن را موردمطالعه قرار می یاقدامات، در این پژوهش درواقع مجموعه تمهیدات

-آسیب، ی بر توان ملی در راستای تهدیداتصورت هوشمند و مبتنبه افزار وبدون نیاز به جنگ

ها کاهش یابد و محقق در این اندیشه است که با درک مالحظات پدافند غیرعام  مؤثر در پییری

  یو تسه یمل یداریپا شیافزا، یات ضرورتداوم صدم، یارتقا بازدارندگ امنیت عمومی همانند

پییر را در حوزه نقاط آسیب، در آن های تأثیرگیارو شاص  هامؤلفهو شناسایی  بحران تیریمد

که پاسخ  لیا در این پژوهش بر آن هستیم، امنیت عمومی مشخ  و الگوی مطلوب ترسیم گردد

کشور با مالحظات پدافند غیرعام  مناسبی برای سؤال1 الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی 

 کدام است  بیابیم.

 مبانی نظری

  :تحقیقپیشینه  -

طراحی الگوی امنیت عمومی جمهوری اسالمی "پژوهش صود با عنوان  در( 1431)عابدینی داوود

، همچون مدیریت هاییمؤلفهدر طراحی الگوی آمایش امنیت عمومی ، دهدمی توضیح "ایران

جمعیت و اجتماع و سرمایه اجتماعی و هویت جمعی نقش داشته و بر ، علم و فرهنگ، اقتصاد

  باشند.می عوام  سیاسی و جغرافیایی مقدم ازجملهسایر عوام  

ء احساس عدالت قضایی در جهت طرح ارتقا"در رساله صود با عنوان  (1433) میرحسینیوحید 

احساس عدالت قضایی های جهت ارتقاء شاص  ،"افزایش امنیت عمومی جمهوری اسالمی ایران

با حاکمیت هرچه بهتر و بیشتر قانون و تحقق عدالت در  توأممنجر به افزایش امنیت عمومی 

و مشارکت  پییریانطباقجامعه افزایش اعتماد عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای نظام افزایش 

عوام  الزم جهت  شدهانجام هایتحلی شود و در می اجتماعی مردم و افزایش مشروعیت نهادی

 برنامه پیشنهاد داده است. 21و  هدف 12ارتقاء امنیت عمومی جمهوری اسالمی ایران را در 

 یاسالم یجمهور رعام یپدافند غ نیدکتر"رساله صود تحت عنوان  در( 1434) محمدیشاهمحمد 

( و قدرت رانیا) کشورنقاط ضعف و قوت  یبه بررس ،"ناهمگون داتیدر بربر تهد رانیا

کشور از های رساصتیز نیو همچن هاآنو پس از احصاء  پرداصته( کایآمر) ناهمگون تهدیدکننده
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در ده اص  و  غیرعام پدافند  نیدکتر نظرصاحببا استفاده از افراد صبره و  غیرعام منظر پدافند  

 است.نموده  نییتب غیرعام پدافند  یمحورها رامونیپ یمالحظه اساس 31

 بیان ،"غیرعام  پدافند راهبردی مدیریت الگوی" موضوع با صود رساله در( 1431) گروسیامیر 

 دلی  این به و نیست برصوردار قبولقاب  و متوازن توسعه از ایران در غیرعام  پدافند کندمی

 ایجانبههمه اقدامات و ریزیبرنامه به طبعاً و است پییرآسیب نظامی تهدیدات مقاب  در، کشور

 به توجه با و داشته نیاز غیرعام  پدافند توسعه طریق از هاپییریآسیب قبی  این کاهش برای

 کاهش1 از اندعبارت امنیت تأمین در غیرعام  پدافند مستقیم ، تأثیراتغیرعام  پدافند اهداف

 افزایش، کشور کالنهای سرمایه حفظ، دشمن آفندی تسلیحات گیریهدف توانایی و قابلیت

، کشور دفاعی توان بردن باال، دشمن تهاجمات برابر در صودی قوای و مردمی مقاومت آستانه

 سیاست اعمال طریق از کشور سرزمینی فضای ک  در ملیهای سرمایه و جمعیت، ثروت توزیع

 مهم و حساس، حیاتی مراکز و کلیدیهای زیرساصت پراکندگی و سرزمینی آمایش، تمرکززدایی

 .کشور استقالل و ملی امنیت، ارضی تمامیت حفظ و کلیدی محصوالت تولیدی

باشند ولی به دلی  اینکه الگوی امنیت عمومی با می با تحقیق حاضر در ارتباط هرچندها پیشینه

دهد و با توجه به پیچیدگی و نوین بودن نمی را مورد پوشش قرار غیرعام مالحظات پدافند 

تحقیقات فوق در این زمان جوابگوی نیازهای کشور نبوده و تحقیق حاضر ضمن ، برصی تهدیدات

ازمان پدافند س اساسنامه -1 :را پوشش داده و در راستای غیرعام نوآوری مالحظات پدافند 

 یعال یشورا مصوبه -4 رعام یغ نظام در امور پدافند یکلهای استیس -2کشور  رعام یغ

   رعام یو پدافند غ یدستورالعم  الزامات و مالحظات دفاع رامونیپ رانیا یو معمار یشهرساز

      پدافند مردم محور یاتیمصوبه نظام عمل -8 توسعه کشورهای برنامه یقانون دائم 81ماده  -0

 باشد.می رانیا یاسالم جمهوری انتظامی یرویقانون ن -1

 :مفهوم شناسی -

با توجه به ماده دوم  توانمی شده کهنظران ارائهصاحبوی متعددی از س تعاریف :پدافند غیرعامل

سالح و  کارگیریبهکه بدون  یکشور به مجموعه اقدامات رعام یاساسنامه سازمان پدافند غ

، یمل یداریپا شیافزا، پییریآسیبباعث کاهش  درنتیجهبکار گرفته شود و  ینظام زاتیتجه

 برابر در یدفاع یبازدارندگ دیو تول یضرورهای تیتداوم کارکرد فعال، بحران تیریمد  یتسه

 هایسیاستو این تعریف با عنایت به اینکه از اطالق  گرددمی ندشم یو اقدامات نظام داتیتهد
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است.  تأکیدو ابالغی از طرف مقام معظم رهبری است مورد پدافند غیرعام  کلی نظام در امر 

 (102 1430، )جاللی

در  یمل یتو حاکم یارض یتاز تمام یانتص، افراد یتامن ینتضم، حفظ جان مردم یپدافند به معنا

 (.114 1413، لویی احمرو هرگونه تجاوز است ) یتموقع، یطهمه مواقع در برابر هرگونه شرا

1 1431، زاده علی) آرامش داشتن، حفاظت داشتن، تأمین، بودن امن عنوانبه آن از که امنیت امنیت:

، است( 110 1433، مقدم احمدی) صوفی بی و آسودگی و آرامش، ایمنی، بودن امان در و( 17

 امنیت چون است مبهم و پیچیده مفهوم دارای اما روشن لغوی معنای و وسیع کاربرد باوجود

 باشدمی حریم و قلمرو، عرصه گستردگی دارای و بوده ناپییرتجزیه و ذهنی، نسبیچندوجهی، 

های ارزش به نسبت تهدید فقدان، عینی معنای در را امنیت، ولفرز آرنولد، (0-1011410، ربیعی)

 .داندمی مزبورهای ارزش به نسبت صطر برابر در هراس فقدان، ذهنی معنای در و شدهکسب

 بندیطبقه تاکنون، امنیتی حوزه در گرفته صورت مطالعات به توجه با (118 1430، دوستدار)

 مطالعاتی رویکردهای به توجه با امنیتی مسائ  نظرانصاحب و نگرفته صورت امینت از واحدی

 به عام  و استقرار مح ، جغرافیایی ازنظر را امنیت برصی. اندکرده امنیت بندیتقسیم به اقدام، صود

 تعریف ارائه شد گفته که طورهمان (111 1412، صادقیان) .اندکرده بندیتقسیم اشآوردنی وجود

 که است آن گسترده و همگرا حالدرعین و دقیق ادعای تنها است؛ مشک  بسیار امنیت از دقیق

 وجوه در و بوده روانی و مادی عناصر دارای المللیبین و ملی، فردی سطوح در امنیت بگوییم

 (180 1438مؤمنی، ) .است بحثقاب  اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، نظامی مختلف

 این در عمومی واژه آن دلی  که ندارد وجود نظراتفاق عمومی امنیت تعریف رد امنیت عمومی:

 امنیت1 کنیممی اشاره شدهارائه پژوهانامنیت سوی از که تعاریفی به ذی  در. گرددمیباز اصطالح

 جغرافیایی مرز یک در و کشور یک در که هاییانسان و افراد تمامی امنیت دربرگیرنده، عمومی

 حفظ( 170 1411، کلهر) .است گوناگونهای بخش زیر وها بخش دارای و کرده زندگی صاص

 آن هدف و( 110 1433، مقدم احمدی) دغدغه دورازبه و آرام اجتماعی روابط و زندگی شرایط

 و عمومی منافع تضمین و جامعه در مقررات و قانون حاکمیت تثبیت، عمومی آرامش و نظم ایجاد

 عمومی امنیت پایداری، داصلی امنیت با عمومی امنیت معنادار ارتباط به توجه با. است صصوصی

 در آنچه (121 1417، نژاد عصاریان) .سازدمی محقق را داصلی امنیت تأمین از ایعمده بخش

 مردم پایداری و نظم و قوام حفظ به توانمی، است مهم عمومی امنیت محور با غیرعام  پدافند
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 یک عهده از که است ایوظیفه، کرد اشاره ساصتانسان و طبیعیهای بحران وها آسیب از پس 

 هماهنگی، فرماندهی یا تدبیر وحدت و انسجام، مهم این انجام الزمه و آیدبرنمی تنهاییبه سازمان

، قائمی صادم) .باشدمی پلیس مانند امدادی هایدستگاه ویژهبه مردم آحاد و دولتی هایدستگاه همه

 (183 1433، مقدم احمدی) .است انتظامی نیروی عهده بر عمومی امنیت این حفظ و( 1224 1430

 اساسی هایارزش از حراست و حفظ ضمن که است وضعیتی" تحقیق موردنظر عملیاتی تعریف و

 عرض و ناموس، مال، جان به نسبت تهدیدی و تعرض هرگونه از مردم عموم، جامعه هنجارهای و

 بازیگران سایر طرف از صود مشروع حقوق از حمایت و رعایت صصوص در و بوده امان در صود

1 1438مؤمنی، ) ،"کنند آرامش احساس و داشته صاطر اطمینان( دولت و نهادهاها، ، گروهافراد)

 باشد.می (114

 قرآن و در یمشخص یمبان یدارا، در اسالم یرعام غ پدافند: پدافند غیرعامل و امنیت در اسناد باالدستی

هستند. قرآن  مشهود یرعام پدافند غ یمبان، (علیهم السالم) ینمعصوم یو رفتار یگفتار یرهو س یمکر 

 نسانا یصداوند متعال برا یاست که از سو یعمل یراهنما ترینبزرگ، آسمانی کتاب عنوانبه

و تا آن حد که  یدکن یامؤمنان( در مقام مبارزه با آن کافران صود را مه یشما )ا و ؛است شدهنازل

 تخفیفو  یدتهد یکرده برا ینز یو اسبان سوار یو آالت جنگ یحاتاز آذوقه و تسل یدبتوان

( آنان مطلع یکه شما بر )دشمن یگرید مقو یبرا یزو ن سازیدفراهمدشمنان صدا و دشمنان صودتان 

 ا...یتحضرت آ، یرانا یاسالم یجمهور در .(10 یهآگاه است. )انفال/ آ هاآنو صدا بر  یستیدن

 ایاز نظام منطقه یقداشتن شناصت عم، یشیو دوراند یرتاز بص یبرصوردار با، (یالعال)مدظله ایصامنه

ای کنندهتعیینآن نقش  دهیو جهت یرعام پدافند غ درزمینه یو امور دفاع یداتو تهد یالمللینو ب

1 نماییمیم یانرا ب یرعام معظم له در صصوص پدافند غ یاناتاز ب ایی  گزیدهدر ذ کنند ومی ایفا

 یرعام ها در دفاع غهرچه سازمان» (1/3/1412) «.بلند شود یاهمانند شعله یدبا یرعام پدافند غ»

 «.یستن یکاف، شده است امن نشودهمه موارد که رئوس آن مشخ  کهیکار کنند تا وقت

(27/11/1410) 

ابالغی مقام ، شمسی هجری 1000ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  20 اندازچشم در سند

 و جانبههمه بازدارندگی بر مبتنی دفاعی سامان با مقتدر، مستق ، کشوری امن، معظم رهبری

توان می های کلی دفاعی مصوب مجمع تشخی  مصلحتسیاستحکومت و در  و مردم پیوستگی

دغام ا، امنیت مرزهای زمینی، ساصتار آموزشیارتقاء ، دفاعی و سیستم تقویت توانمندی به
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بازدارندگی ، افزایش قدرت بازدارندگی، های پیشرفتهستفاده از فناوریا، های موازیسازمان

و  سیستم یکپارچه پدافند عام  کشور، تقویت بسیج، افزایش توان پایداری، تهدیدات نظامی جهانی

 است. شدهاشاره ...

 متغیرهاى کارکرد از است برآیندى عمومى امنیت ثبات و استقرار :و پدافند غیرعامل امنیت عمومی

 سیاسى، اقتصادى، اجتماعى هاىهحوز مانند هاانسان حیات عمومى هایحوزه در مؤثر و متداص 

)حسن  .شودمی محسوب عمومى امنیت ثبات و بقاء رمز عناصر این مطلوب کارکرد تداوم. جامعه

مناسب و  یکه سازوکار کندیاص  تداوم حیات و بقای نوع بشر حکم م سپ (1270 1431، بیگی

 یهاییو توانا هاتیو قابل یطراحساصت، انسانطبیعی و  داتیتهد ریکاهش تأث یمنسجم برا

، )جاللی ،ی در سطح ملیریپیبیشاهد کاهش آستا شود  اثریو ب صاصیت کم، دشمن زیآمدیتهد

 تیریمد  یو تسه یمنابع مل جیو بس یسطح بازدارندگ یو ارتقا یمل یداریپا شیافزا (170 1430

 .یابد ارتقاءدر کشور  یعموم تیسطح امن در جامعه شده تا داتیو تهدها یبحران در زمان ناآرام

 دارای واژه این و شده معنی طرح و سرمشق، نمونه، مدل معنی به لغات فرهنگ در الگو واژه الگو:

ذهنی و هدفمند از آینده در افق ، منسجم، پیش برندهیکپارچه، الگو تصویری . است مختلفی معنای

 (113 1433، )احمدی مقدم زمانی معین است.

و ها کنترل تصمیمدهی، ، سازمانهدایتریزی، برنامهمدیریت راهبردی شام   مدیریت راهبردی:

 پیوند ایجاد هنر و علم راهبردی مدیریت (170 1411، )احمدوند راهبردی سازمان است.های اقدام

ها، مأموریت و اهدافانداز، چشم تحقق منظوربه محیطیهای فرصت و داصلیهای توانمندی بین

 استحکام، انعطاف، هوشمندی، تدبیر، بصیرت، ایمان، توک  با تصمیمات کنترل و ارزیابی، اجرا

 و یادگیری، نوآوری، صالقیت با همراه سیستمی نگرش و نگرینگری، جامعآینده با توأم

 چون گفت توانمی تعاریف بندیجمع با (1103 1430 ،بیگی حسن) .است مستمر توانمندسازی

های شایستگی، تمرکز ایجاد جهت در راهبردی مدیریت ؛است تمرکز (استراتژیراهبرد ) جوهره

 عم  و فکرها، ارزش و اصول بر مبتنی اساسی بلندمدتهای صواسته بر رقابتی مزیت و کلیدی

 بنابراین شود؛ موجب را اثربخش تحولی تا آمیزدمی درهم توأمان را اجرا و برنامه و اقدام و طرح

1 1433، مقدم احمدی) .است راهبرد اصلی کارکردها بایسته بر مبتنیها صواسته برها داشته تمرکز

1) 
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 شناسیروش 

 بلر تکیله و بلا  بلوده  آمیختله )کملی و کیفلی(     رویکلرد و با اکتشافی ، این پژوهش از نوع کاربردی

بلا ده نفلر از صبرگلان امنیلت      تخصصلی مطالعه اسناد و ملدارک و مصلاحبه   ، پرسشنامههای روش

حجلم   ینکله توجله بله ا   با .احصاء گردیدندها و شخ  هامؤلفهابعاد و  غیرعام عمومی و پدافند 

بلر جامعله نمونله     یلیا حجم جامعه آمار بودهمحدود  یکم متغیرهای و هاداده یبرا یجامعه آمار

، انتخلاب گردیدنلد   هدفمند در دسترسصورت هنفر و ب 101 و آماری حجم جامعه نمونه ومنطبق 

اسلمارت پلی ال    افزارنرماز روش معادالت ساصتاری و توسط گیری بهرهبا ها تجربه و تحلی  داده

 الگو نهایی ارزیابی گردید. دلفی تکنیک از استفاده و صبرگی پن  جلسه برگزاری باو انجام  1اس

 غیرعامل  و متخصصین حوزه امنیت عمومی و پدافند  نظرانصاحبجامعه آماری این پژوهش کلیه 

در سطح کشور بوده که به لحاظ گسترده بودن و عدم آمار مشخ  از افراد ملیکور ذکلر فراوانلی    

 ینو تلدو  هلا مؤلفله و تبیلین ابعلاد و    یفیک یهاو داده ینمضام یینتب یبرامقدور نبوده لیکن  هاآن

در حد فرمانلدهان   یشغل یتمسئول1 است شدهاستفاده ی ذ هاییژگیبا و ینامه از جامعه آمارپرسش

تجربله  ، و مشابه یدفاع، یراهبرد هاییریتمد یهادر رشته یدکتر یلیمدرک تحص، ک  یرانو مد

. در حلوزه پدافنلد غیرعامل     و یلت کالن امن یریتدر مدمتخص  و صبره ، سال و باالتر 20 یشغل

 اسلت1  شلده اسلتفاده  ی ذ هاییژگیبا و ینامه از جامعه آمارپرسش نظرسنجیو  کمی یهاداده یبرا

دارای مشلاغ  یلا سلابقه    ، دارای مشلاغ  راهبلردی  ، و باالتر و یا معادل آن ارشد کارشناسیمدرک 

دارای مشاغ  یا سابقه مشاغ  مرتبط با پدافند غیرعامل  یلا   ، مشاغ  امنیتی یا فعال در حوزه امنیت

 .های لشکری و یا کشوریدارای سابقه اجرایی در دستگاه، برصوردار از دانش پدافند غیرعام 

 ها تحقیقیافته و وتحلیلیهتجز

 غیرعاملامنیت عمومی کشور با توجه به پدافند  اندازچشم

 انلداز چشلم و امنیت عمومی  غیرعام صورت گرفته در اسناد مرتبط با پدافند های بر اساس بررسی

                                                           
1 SmartPLS 
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به این شرح  دلفی تکنیک از استفاده و صبرگی پن  جلسه برگزاری باکشور در حوزه امنیت عمومی 

در بربر تهدیلدات   مؤثربازدارندگی  باقدرت 1000جمهوری اسالمی ایران در افق  1گردیداستخراج 

، عمیلق ، ابتکلاری ، بر نظام جامع امنیت عملومی هوشلمند   ی( مبتنصارجیامنیت عمومی )داصلی و 

منابع انسانی ، گرایانه، بومیدانش و فناوری، چابک و منعطفیافته، گسترش، پیشگیرانه، الیه به الیه

مقتلدر هوشلمند دارای جایگلاه    ، فرماندهی و کنتلرل جلامع  ، متعهد و مبتکر، و نخبه مؤثرکارآمد و 

 و جهانی در حوزه امنیت عمومی است. یامنطقهممتاز 

 :اهداف کالن امنیت عمومی

اهداف کالن کشور در حوزه امنیت عملومی بلا   ، در اسناد باالدستی شدهانجامهای بر اساس بررسی

 به این شرح استخراج گردید1و استفاده از تکنیک دلفی  جلسه پن  صبرگیبرگزاری 

الیله بله   ، عمیلق ، ابتکاری، و اجرای نظام جامع امنیت عمومی هوشمندانه سازییادهپطراحی و  -1

 و ملی یامنطقه، استانی، چابک و منعطف در سطح محلی، پیشگیرانه، بومی، الیه

 گی و آمادگی دفاعی کشور در مقاب  تهدیدات داصلی و صارجیدبازدارن ارتقاء -2

در  یرسانصدماتدر راستای تضمین تداوم  فرماندهی و کنترل مدیریت بحرانارتقاء توانمندی  -4

 مواقع ضروری و حساس به مردم و توان بازیابی وضعیت عادی جامعه و کارکنان

 بومیهای ظرفیت یریکارگبهبا  دانش و فناوری مرتبط با امنیت عمومی سازییبومتولید و  -0

 صصوصی و نهادهای مردمی در ارتقاء امنیت عمومی کشوردولتی و های مشارکت کلیه دستگاه -8

کشور در راستای ارتقلاء  های کنترل و ارزیابی مداوم کلیه دستگاه، هدایت، آموزش، یدهسازمان -1

 و افزایش پایداری ملی پییرییبآسو نی  به بازدارندگی و کاهش  ییکارا

رزملایش و تولیلد آملادگی بلرای مواقلع      تمرین و ، یدهسازمان، آموزش عمومی، یسازفرهنگ -7

 اجرایی جهت حفظ و ارتقاء امنیت عمومی کشورهای بحرانی در کلیه دستگاه

ای و سلعه توهای در ذات کلیه طرح غیرعام اصول و الزامات و مالحظات پدافند  سازیینهنهاد -1

احللدا   در غیرعاملل از پدافنللد  هیللو ملللزم کللردن اصللی نظر امنیتللی و مللردم محللوری در کشللور

 یعموم یساتتأسو اماکن و  یبندطبقه یدارا یهاساصتمان

در مناطق حسلاس کشلور جهلت کلاهش      رعام یدفاع و پدافند غ، تیامن کپارچهی یالگو جادیا -3

 هادستگاه نیب هایو ارتقاء هماهنگها نهیهز

 ریدر سلا  یهملاهنگ  جلاد یو ا سلازی یمنامشترک های طرح هیته یالزم برا سازوکار بینییشپ -10

 نهیهز و کاهش ییافزاهممترقبه در جهت ریو حواد  غ غیرعام پدافند های در حوزهها برنامه
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 یو نهادهاها همه دستگاهتوسط  ملت و دولت نیب یدلهمو  یوحدت و انسجام مل شیافزا -11 

 شیافزا منظوربه ثاریهمانند فرهنگ شهادت و ا یملهای هیتوجه به سرمابا  یو صصوص یدولت

 یمل پییرییبآسجامعه و کاهش  قوامو  یداریو پا یعموم تیامن شیو افزا یمشارکت عموم

دهد شده که نشان میبیان میزان تحصیالت اساس در توزیع فراوانی نمونه آماری بر آمار توصیفی:

 باشند.می یدانشجوی دکتر درصد 1391ها و کمترین آن یبیشترین افراد دارای تحصیالت دکتر

 دهندگان.1 تحصیالت پاسخ1جدول 

 درصد تجمعی معتبردرصد  درصد فروانی فراوانی سطح تحصیالت

 0/40 0/40 0/40 41 ارشد یکارشناس

 1/84 1/13 1/13 21 دانشجوی دکتری

 0/100 2/01 2/01 03 دکتری

  0/100 0/100 101 مجموع

پژوهش با عنوان بررسی الگوی مدیریت  شدهگیری متغیرهای شناساییجهت سنجش و اندازه

در بین و راهبردی امنیت عمومی کشور با مالحظات پدافند غیرعام  از پرسشنامه استفاده شد 

 باشد.می 2نمونه آماری پژوهش منتشر شد و نتایج حاصله طبق جدول 

 هاشده پژوهش و آمار توصیفی آنهای شناساییشاص  21جدول 

 بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار میانگین یِهگوتعداد  مؤلفه ابعاد

ت بحران
تسهی  مدیری

 8 1/2 208/0 08/0 2/0 8 یرساناطالع 

 8 14/2 13/0 04/0 27/0 1 تجهیزات و امکانات

 8 2/4 11/0 0/0 0/0 7 کشوری -لشکری

 8 1/2 2/0 08/0 41/0 8 بازسازی نظام توزیع کاال

ش 
کاه

آس
ی

ب
پی
ری

 8 1/2 20/0 0/0 2/0 8 مدیریت مرزها ی

 8 2 28/0 8/0 23/0 0 زیرساصت شهری

 8 4 22/0 01/0 21/0 8 تولیدی ساتیتأس

 8 0/2 21/0 84/0 0/0 8 فناوری اطالعات
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 8 1/2 24/0 01/0 43/0 8 فضای سایبر

 8 4 2/0 08/0 22/0 1 پایداری اجتماعی

 8 2/4 17/0 01/0 22/0 8 فرهنگ

 8 28/2 21/0 81/0 11/0 0 اقتصادی

تداوم 
ت
صدما

 
ضرور

 8 1 01/0 10/0 07/0 8 کاالها نیتأم ی

 8 1/1 41/0 1/0 17/0 8 بهداشت

 8 4 18/0 43/0 01/0 8 امنیت سازان

 8 0/2 24/0 01/0 41/0 8 فناوری اطالعات

 8 4 21/0 81/0 21/0 8 نظارت و بازرسی

ی ملی
ش پایدار

افزای
 

 8 4 18/0 43/0 81/0 8 بقا سیاسی

 8 4 20/0 01/0 13/0 8 اقتصاد مقاومتی

 8 4 11/0 04/0 20/0 0 فرهنگی

 8 1/2 21/0 01/0 20/0 8 اجتماعی

 8 4 22/0 07/0 2/0 8 مشارکت سیاسی

 8 4 11/0 02/0 21/0 8 نهادی

 8 17/1 41/0 81/0 10/0 4 محیطی -کالبدی

 8 2 27/0 82/0 21/0 0 اقتصادی

بسیج منابع
 

ملی
 8 78/2 20/0 03/0 40/0 0 ایدئولوژیک -فرهنگ 

 8 2 21/0 81/0 22/0 4 منابع

 8 2 47/0 11/0 03/0 4 ساصتار

 8 17/2 27/0 82/0 22/0 4 قوانین

ارتقا بازدارندگی
 

 8 1/2 208/0 08/0 21/0 8 یافزارسخت

 8 10/4 10/0 41/0 42/0 7 یافزارنرم

 8 2 207/0 08/0 01/0 8 مغز افزاری

 8 4 13/0 00/0 21/0 0 مشارکت

 8 1/2 28/0 03/0 10/0 8 جمعیت

 8 1/1 44/0 87/0 21/0 8 اقتصاد

 8 1/2 22/0 07/0 41/0 1 نظامی

 8 1 41/0 1/0 47/0 8 فرهنگی
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 آمار استنباطی 

کولموگروف های پژوهش از آزمون جهت بررسی نرمال بودن داده :بررسی نرمال بودن متغیرها

طرف میانگین  استفاده شد. توزیع نرمال بدین معناست که توزیع متغیرهای در دو 1اسمیرنوف

باشد توزیع از  نرمال غیراگر توزیع ، ای داشته باشدکه توزیع شک  زنگولهطوریبه یکسان است

 چنانچه توزیع نرمال باشد وای صارج و به سمت چپ و راست میانگین متمای  حالت زنگوله

 های ناصورت از آزمون در غیر این و های پارامتریک استفادهجهت آزمودن فرضیات از آزمون

فرض نرمال بودن ، ایاساس نتایج آزمون کولموگروف تک نمونه برشود. پارامتریک استفاده می

اسمارت پی ال  افزارز نرمبنابراین برای بررسی اهداف ا (p<0.05شود )برای همه متغیرهای رد می

 استفاده شد. اس

 گیریمدل اندازه برازش

 موردتوجهو مکنون  ریپیمشاهدهی مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای ریگاندازهمدل 

ی ریگاندازهی مربوط به مدل هاتستدر این بخش به بررسی کلیه  .شودیمی ریگاندازهو  قرارگرفته

ی هامدلبرای بررسی برازش  .گرفتندمورد تحلی  قرار  هاآن و پرداصته PLS افزارنرمدر 

آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ) ییایپاآزمون  -1است1 شدهاستفادهمعیارهای زیر  یریگاندازه

میانگین واریانس استخراجی ، همگن بودن، روایی همگرا )معناداری بارهای عاملی -2 ترکیبی(

(AVE و مقایسه )CR  باAVE) 4- ((1317) 2روایی واگرا )آزمون فورن  و الکر 

آلفای ، گیری معیارهای ضرایب بارهای عاملیبرای بررسی پایایی مدل اندازه :های پایایی مدلآزمون

 کرونباخ و پایایی ترکیبی به شرح زیر محاسبه شدند.

یک از متغیرهای به مقدار بارهای عاملی هر ها پایایی هر یک از گویه سنجش بارهای عاملی:

 تا چه اندازه برای گیریهای اندازهکه شاص شده اشاره دارد و برای مشخ  کردن اینمشاهده

و  094قبول و حداق  مقدار قاب  مورداستفاده قرارگرفته، اندقبولسنجش متغیرهای پنهان قاب 

 مقادیر، ی تأییدیهای عاملدهد. در تحلی سطح معناداری متوسط را نشان می 090بارهای عاملی 

نشانگر سطح معناداری قوی و همبستگی زیاد بین متغیرهای  098بارهای عاملی باالتر از 

 (1)شک   است. شدهو نیز بیانگر آن است که سازه صوب تعریف بودهشده و عام  مشاهده

                                                           
1 Kolmogorov-smirnov 

2 Fornell-larcker 
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 1 مدل مفهومی پژوهش در حالت استانداردشده بارهای عاملی و ضرایب مسیر1شک  
 بارهای مقادیر پژوهش سؤال در که دهدمی نشان مسیر ضرایب و عاملی تحلی  از حاص  نتایج

 متغیرها مابین مسیر در مندرج اعداد. است قوی معناداری سطح نشانگر و است 098 از باالتر عاملی

 صوبیبه باال همبستگی سطح با سؤال دهدمی نشان ضرایب این مقادیر که هستند مسیر ضرایب

 در گیریاندازه مدل درونی همسانی بررسی برای .کندمی گیریاندازه را شدهمشاهده متغیرهای

 روبروشود که توسط فرمول ( استفاده میCRتری به نام پایایی ترکیبی )از معیار مدرن PLSروش 

 محاسبه است1قاب 

است نتایج این دو معیار ضریب آلفای  7/0تا  1/0در تحقیقات اکتشافی بین  CRمقدار مطلوب 

تا  77/0 (CR>7/0) یبیترکو ضریب پایایی  13/0 تا 12/0بین  مؤلفههمه ( Alpha>1/0)کرونباخ 

که مقدار ضرایب آلفای  شودیمنتیجه ، برای همه متغیرها شدهگفتهبوده با توجه به حدود  31/0

 .باشندیم موردقبول پژوهشی هاسازهکرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی 
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ی شوند همبستگی بین ریگاندازهاز دو یا چند طریق  صهیصص چندهرگاه یک یا  :آزمون همگرایی 

یی که هاآزمون. اگر همبستگی بین نمرات سازدیمدو شاص  مهم اعتبار را فراهم  هایریگاندازه

پرسشنامه دارای اعتبار همگرا است. وجود این ، باال باشد کنندیمی ریگاندازهصصیصه واحدی را 

 ضروری است. سنجدیمآزمون آنچه را که باید سنجیده شود را  کهنیاهمبستگی برای اطمینان از 

با توجه به اینکه  است یحاکاین پژوهش  AVEبا معیار  بررسی روایی همگراحاصله از  جینتا

 تمامی متغیرها دارای، (1311، ( است )فورن 0/0و در برصی موارد  8/0) AVEمقدار مناسب برای 

باشند درستی نتایج روایی همگرا با استفاده از این می 0/0میانگین واریانس استخراجی باالی 

و شرط چهارم روایی  بوده CR>AVEشود. همچنین در تمامی متغیرهای مکنون شاص  تائید می

توان نتیجه گرفت که مدل پژوهشی از شده میهمگرا برقرار است. با توجه به چهار تست انجام

 روایی همگرای مناسبی برصوردار است.

روایی واگرا است  PLSگیری در تحلی  سومین معیار سنجش برازش مدل اندازه :آزمون روایی واگرا

با سایر  در این روش میزان رابطه یک سازه شود.که با روش فورن  و الرکر بررسی می

قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در تعام  که روایی واگرای قاب طوریبه، هاستسازه

های دیگر. بررسی این موضوع توسط یک ماتریس های صود دارد تا با سازهبیشتری با شاص 

مربوط به  AVEها و جیر مقادیر ی بین سازههای آن حاوی مقادیر ضریب همبستگکه صانه انجام

 سازه است.
   و الرکری افزایش پایداری ملی به روش فورنها1 نتایج روایی واگرای مؤلفه1 جدول

 
 اجتماعی

افزایش 

 پایداری ملی

اقتصاد 

 مقاومتی
 اقتصادی

بقا 

 سیاسی
 فرهنگی

مشارکت 

 سیاسی
 نهادی

کالبدی 

 محیطی

 0.798 اجتماعی
        

افزایش پایداری 

 ملی
0.712 0.835 

       

 0.884 0.815 0.477 اقتصاد مقاومتی
      

 0.832 0.438 0.738 0.637 اقتصادی
     

 0.799 0.431 0.534 0.701 0.347 بقا سیاسی
    

 0.753 0.415 0.386 0.565 0.702 0.468 فرهنگی
   

 0.857 0.565 0.621 0.426 0.624 0.777 0.381 مشارکت سیاسی
  

 0.741 0.481 0.332 0.383 0.508 0.577 0.704 0.397 نهادی
 

 0.832 0.546 0.521 0.422 0.521 0.623 0.603 0.809 0.573 کالبدی محیطی
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   و الرکرهای بسیج منابع ملی به روش فورنه1 نتایج روایی واگرای مؤلف7 جدول

 منابع قوانین فرهنگ ایدئولوژیک ساصتار بسیج منابع ملی  

         0.783 بسیج منابع ملی

       0.808 0.773 ساصتار

     0.752 0.435 0.742 فرهنگ ایدئولوژیک

   0.831 0.454 0.345 0.753 قوانین

 0.734 0.578 0.471 0.651 0.672 منابع

 

   و الرکرهای ارتقا بازدارندگی به روش فورننتایج روایی واگرای مؤلفه 11 جدول

 
ارتقا 

 بازدارندگی
 مشارکت فرهنگی یافزارسخت جمعیت اقتصاد

مغز 
 افزاری

 نظامی یافزارنرم

ارتقا 
 بازدارندگی

0.843         

        0.815 0.761 اقتصاد
       0.89 0.703 0.761 جمعیت

      0.862 0.588 0.592 0.84 یافزارسخت
     0.805 0.494 0.275 0.252 0.594 فرهنگی
    0.657 0.172 0.393 0.463 0.418 0.577 مشارکت
   0.799 0.486 0.405 0.587 0.501 0.496 0.797 مغز افزاری

  0.898 0.646 0.44 0.449 0.68 0.569 0.527 0.837 یافزارنرم
 0.81 0.624 0.593 0.278 0.53 0.633 0.446 0.607 0.793 نظامی

 

   و الرکری تسهی  مدیریت بحران به روش فورنهامؤلفهروایی واگرای  جینتا 31 جدول

 
 یرساناطالع

بازسازی نظام 

 توزیع کاال

تجهیزات و 

 امکانات

تسهی  مدیریت 

 بحران
 کشوری -ی لشکر

 0.769 یرساناطالع
    

 0.828 0.451 بازسازی نظام توزیع کاال
   

 0.86 0.549 0.591 تجهیزات و امکانات
  

 0.857 0.853 0.821 0.749 بحرانتسهی  مدیریت 
 

 0.861 0.767 0.664 0.687 0.482 کشوری -لشکری
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   و الرکری به روش فورنریپیبیآسی کاهش هامؤلفهروایی واگرای  جینتا 101 جدول 

 
 اقتصادی

 ساتیتأس

 تولیدی

زیرساصت 

 شهری
 فرهنگ

فضای 

 سایبر

فناوری 

 اطالعات

مدیریت 

 مرزها

پایداری 

 اجتماعی

کاهش 

 یریپیبیآس

 0.715 اقتصادی
        

 ساتیتأس

 تولیدی
0.593 0.749 

       

زیرساصت 

 شهری
0.441 0.683 0.716 

      

 0.751 0.468 0.52 0.608 فرهنگ
     

 0.779 0.569 0.619 0.633 0.497 فضای سایبر
    

فناوری 

 اطالعات
0.333 0.567 0.579 0.563 0.773 0.784 

   

مدیریت 

 مرزها
0.427 0.617 0.648 0.541 0.684 0.665 0.714 

  

پایداری 

 اجتماعی
0.512 0.315 0.367 0.592 0.438 0.439 0.576 0.68 

 

کاهش 

 یریپیبیآس
0.69 0.703 0.68 0.678 0.65 0.702 0.636 0.66 0.767 

 

 الرکر  و ای تداوم صدمات ضروری به روش فورنهنتایج روایی واگرای مؤلفه 111 جدول

 بهداشت امنیت سازان  

 نیتأم

 کاالها

تداوم صدمات 

 ضروری

فناوری 

 اطالعات

نظارت و 

 بازرسی

 0.675 امنیت سازان
 0.83 0.582 بهداشت     

 0.764 0.571 0.493 کاالها نیتأم    
 0.782 0.757 0.757 0.682 تداوم صدمات ضروری   

 0.747 0.705 0.498 0.642 0.536 فناوری اطالعات  
 0.754 0.477 0.737 0.433 0.574 0.46 نظارت و بازرسی 

 
دهد. در این ( نشان می1311جداول فوق نتایج بررسی روایی واگرا را به روش فورن  و الرکر )

 شوند.گرا( در نظر گرفته نمیرسانی شفاف و رهبری تحولروش متغیرهای مرتبه دوم )اطالع
متغیرهای مکنون از مقدار همبستگی میان  AVEی تحقیق حاکی از آن است که مقدار جیر هاافتهی
که  شودیماستنباط  گونهنیابیشتر است. لیا ، ی زیرین و چپ قطر اصلیهاصانهکه در  هاآن
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روایی  گریدیعبارتبهی دیگر. هاسازهتا با  صوددارند سؤاالتمتغیرهای مکنون تعام  بیشتری با 
 .هست یمتغیرهای مدل در حد قاب  قبول واگرای

ی هامدلی و ساصتاری باید مدل کلی )مجموع ریگاندازهی هامدلپس از ارزیابی  :بررسی مدل کلی
( 2000همکاران ) و 1هاوسننی قرار گیرد. برای این منظور تموردبررسی و ساصتاری( نیز ریگاندازه

 بهو ضریب تعیین  2هااشتراک. این شاص  از میانگین هندسی اندنمودهرا معرفی  GOFشاص  
شود نشان از قدرت و کیفیت باالی مدل را  ترکینزد. هر چه این شاص  به یک دیآیم دست
، 0913دارد. سه مقدار  زادرونبر یک متغیر  زابرونیک متغیر  ریتأث از نشان 2R اریمع .دهدیمنشان 
 12 جدولتوجه به  با .شودیممتوسط و ضعیف برای آن در نظر گرفته ، مالک قوی 0917، 0944

 .شودیم دیتائبودن برازش  مناسب، مقدار باالی این معیار
 1GOF نتایج برازش کلی مدل با معیار 12 جدول

 2R Communality GOF مؤلفه ابعاد

ت 
تسهی  مدیری

بحران
 

 81/0 414/0 81/0 یرساناطالع

  80/0 72/0 تجهیزات و امکانات

  817/0 78/0 کشوری -لشکری

  031/0 17/0 بازسازی نظام توزیع کاال

ش 
کاه

آس
ی

ب
پی
ری

 ی

  843/0 13/0 مدیریت مرزها

  01/0 101/0 زیرساصت شهری

  82/0 10/0 تولیدی ساتیتأس

  817/0 10/0 فناوری اطالعات

  831/0 72/0 فضای سایبر

  010/0 04/0 پایداری اجتماعی

  841/0 107/0 فرهنگ

  431/0 01/0 اقتصادی

ت 
تداوم صدما

ی
ضرور

 

  02/0 87/0 کاالها نیتأم

  803/0 74/0 بهداشت

  03/0 11/0 سازان تیامن

  800/0 18/0 فناوری اطالعات

                                                           
1 Tenenhaus 

2 Communality 
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  07/0 80/0 نظارت و بازرسی 

ی ملی
ش پایدار

افزای
 

  412/0 01/0 بقا سیاسی

  017/0 11/0 اقتصاد مقاومتی

  204/0 03/0 فرهنگی

  011/0 811/0 اجتماعی

  014/0 83/0 مشارکت سیاسی

  47/0 81/0 نهادی

  802/0 18/0 محیطی-کالبدی

  8/0 80/0 اقتصادی

بسیج منابع ملی
  47/0 88/0 ایدئولوژیک -فرهنگ 

  811/0 71/0 منابع

  421/0 83/0 ساصتار

  4/0 81/0 قوانین

ارتقا 
بازدارندگی
 

  887/0 700/0 یافزارسخت

  107/0 702/0 یافزارنرم

  018/0 14/0 مغز افزاری

  414/0 44/0 مشارکت

  803/0 81/0 جمعیت

  041/0 81/0 اقتصاد

  030/0 12/0 نظامی

  442/0 48/0 فرهنگی

  08/0 83/0 میانگین

 

 به 41/0و بیشتر از  81/0معادل  GOFمقدار معیار ، شودیمکه در جدول فوق مشاهده  طورهمان

 ی میکور نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است.بنددستهآمد که با توجه به  دست

 گیری و پیشنهادنتیجه

 نتیجه گیری: -الف
ی و سیره و سنت ائمه و قرآن کریم و قوانین و مقررات و باالدستنتایج نشان داد با توجه به اسناد  

کاهش ، تسهی  مدیریت بحران، های کلی نظام شش بعد ارتقا بازدارندگییاستسقانون اساسی و 
تداوم صدمات ضروری و افزایش پایداری ملی احصاء و مشخ  ، بسیج منابع ملی، پییرییبآس
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ی نشان دهند و با ماده صوببهیرعام  را غظات پدافند توانند الگوی امنیت عمومی با مالحشد که می
 یمصلحت نظام در راستا ی مجمع تشخیرعام  کشور و نظر غدوم اساسنامه سازمان پدافند 

( که 1438) یجالل( 1433احمدی مقدم )، ساله کشور 20انداز نظام در سند چشم یکل هاییاستس
توان به ی این ابعاد میهاشاص گیری با اندازه، داردمطابقت ، اندنمودهیرعام  را تعریف غپدافند 

 مقدار ابتدا منظور این براییافت. دستالگوی امنیت عمومی با مالحظات پدافند غیرعام  
 مستقیم صورتبه تواننمی را ابعاد این چون سپس، مشخ  الگو بر بعد هر تأثیرگیاری

 الگوی درنهایت و پرداصتهها شاص  و هامؤلفه با ابعاد این رابطه بررسی به اقدام کرد؛ یریگاندازه
 (4)شک   .گردید استخراج پژوهش

اند که در نتایج مشخ  شش بعد موردبررسی قرارگرفته، شده در این پژوهشبا توجه به مدل ارائه
کاهش ، (09322تداوم صدمات ضروری )، (09340) شد که متغیرهای ارتقاء بازدارندگی

( و بسیج 09301) تسهی  مدیریت بحران، (09301) افزایش پایداری ملی، (09320) پییریآسیب
به ترتیب بیشترین تأثیر را بر امنیت عمومی ، اساس مقدار ضریب مسیر ( بر09110) منابع ملی

مؤلفه لشکری ، بسیج منابع ملی بر بعد( 0971متغیرهای منابع ) 2Rدر بررسی ضریب  کشور دارند.
بر بعد کاهش ( 0972) فضای سایبری، تسهی  مدیریت بحران( بر بعد 0978) کشوری –

( بر 0918) محیطی –کالبدی ، ( ببر تداوم صدمات ضروری0918فناوری اطالعات )، پییریآسیب
 ( بر بعد ارتقاء بازدارندگی بیشترین تأثیر را بر09700) افزاریسخت، بعد افزایش پایداری ملی
  مؤلفه مکنون صوددارند.

 
 ین الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومیتدو 41 شک 
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 هامؤلفهای برای ابعاد مصاحبه با صبرگان و منابع کتابخانه، بنابراین با توجه به اسناد باالدستی 
ها به شرح زیر احصاء و شاص  هامؤلفه، ابعاد یاثرگیاربندی و نحوه نتایج اولویت وانتخاب 

 گردیده است.
شاص  در بین ابعاد و  02با  340/0با ضریب مسیر  بازدارندگی ارتقاء بعد 1بعد ارتقاء بازدارندگی -1

( 1430) یجهرم یقنبر و استآمده در صدر و رتبه اول قرارگرفته دستوتحلی  بهبا توجه به تجزیه
 یقدرت مل هایمؤلفه یدر تمام و بالفع  کشور بالقوه هایتوانمندیرا حداکثر استفاده از  یبازدارندگ

دشمن  یدتوسعه و گسترش آن و مقابله با هرگونه تهد، از جنگ یشگیریترس در دشمن و پ یجادا منظوربه
 .ه استکرد یفتعر

در  و واقع ابعاد بین دوم رتبه در 322/0 مسیر ضریب با بعد ینا :بعد تداوم خدمات ضروری -0
 گیردمی صورتوامداد  نجات، وجوجست، پاسخگویی از اعم اضطراری مقابله سانحه وقوع هنگام
 اینهای اولویت ترتیب. است مهم بسیار آن استمرار و صدمات کردن فراهم و مردم جان حفظ که

 و نظارت و اساسی کاالهای ینتأم، سازان یتامن، اطالعات فناوری، بهداشت1 ازاند مؤلفه عبارت
 بازرسی

 ارتقاء و تولید در و مشخ  ابعاد هاییتاولو در که بعدی سومین: پذیریيبآسبعد کاهش  -3
 در بود. هاپییرییبآس کاهش بعد گردید ییشناسا یرعام غ پدافند گرفتن نظر در با امنیت
 اصتصاص صود به را اول اولویت سایبر فضایمؤلفه ، بعد این یهامؤلفه هاییتاولو یبندجمع
 عمومی امنیت در بسزایی اهمیت از سایبر فضای حاضر عصر در که دهدیم نشان این و داده

 قب  روز ازهرروز  و رفته پیش نرم جرائم سمت به جرائم وقوع زیرا است برصوردار جامعه
، هایتحاکم شدنرنگ کم، مرزها برداشتن همچون هاییژگیو از فضا این و شوندیم تریچیدهپ

 از اعم تهدیدات بسترساز و تراز به توجه بدون بازیگران تعدد و کم هزینه، هافاصله برداشتن
( 1431، مقدم احمدیاست ) برصوردار عمومی امنیت برای بخصوص و سیاسی، یاقتصاد، فرهنگی

 تراز در را فضا این اهمیت رهبری معظم مقام کهیطور. بهاست کرده بیشتر رامؤلفه  این اهمیتو 
 .است دانسته اسالمی انقالب ایجاد

 مهم نکته( 1432) فراهانی جاللیازنظر  ملی پایداری تعریف در: بعد افزایش پایداری ملی -0
 نظامی اقدام از ناشی بحران و تهدید برابر در ملی مقاومت و تحم  آستانه ارتقای، ملی پایداری
 تهدیدات و سخت نیمه تهدیدات به سخت تهدیدت از تهدیدات نوع حاضر عصر در. است دشمن
 این هدف. است رنگین یهاانقالب و اقتصادی، فرهنگی ینهزمدر بیشتر که است شدهی تبد نرم

 مسیر ضریب با بعد این. هستندها دولت غیرمستقیمصورت به و جامعه مستقیمصورت به تهدیدات
 یهامؤلفه مسیر ضریب توجه با و است داده اصتصاص صود به ابعاد بین در را چهارم رتبه 301/0
، سیاسیمشارکت ، ی محیطیکالبد، مقاومتی اقتصاد 1ازاند عبارتکه  یبندرتبه به آنگانه هشت



 

 عام  غیر پدافند بر کیدتأ با کشور عمومی امنیت راهبردی مدیریت الگوی  137

، بعد این یمؤلفه اولویت اولین سیاسی. بقای و فرهنگی، اجتماعیمشارکت ، ینهاد، یاقتصاد
 غیر و تحریم شرایط در اقتصاد هاییهپا سازی محکم برای است ابزاری و است مقاومتی اقتصاد
کار  آن یهااز شاص  یکی جهت همین به مقاومتی اقتصاد یا همسو یهابرنامه اجرای با تحریم

 توانیم دشمن اقتصادی تهدیدات مقابله در و است ملی صودکفایی و داصلی هاییتظرف بودن ییآ
 محیطی-کالبدی مؤلفه دوم اولویت. یمدارنگه مصون تهدیدات این از را کشور مقاومتی اقتصاد با

 الگوهای و هاییفناور و پیشرفته یفنّاور یرتأث میزان همچون ییهاشاص  صصوص در وبوده 
 .است پرداصته...  و امدادی، صدماتی مختلفهای عرصه در متناسب بومی یبریسا، فیزیکی

 تعداد امکانات و تجهیزات نقش بحران زمان در که داد نشان نتایج: تسهيل مدیریت بحران -8
 توزیع در عدالت، دیدهیبآس مناطق کردن تجهیز و یامدادرسان نحوه، بحران مدیریت هاییگاهپا

 راهبردی به باید بنابراین؛ است مهم بسیار دیده مناطق بازسازیزمان مدت و امکانات و تجهیزات
 و برقرار دیدهیبآس مناطق در را عمومی امنیت بتوانیم تا کنیم حرکت جهات این در مدیریتی
 بین در سازیفرهنگ و فرهنگی وبخش توان و سریعالعم  عکس، هادستگاه بین مشارکت توسعه
 یم.برشمار کشور بحران مدیریت در اساسی یهاعنوان گامبه مردم و مدیران

قرارگرفته  ششم رتبه در ملی منابع بسیج بعد مسیر ضریب به توجه با: بعد بسيج منابع ملی -6
 و داصلی و ملی منابعازجمله  کشور معنوی و مادی منابع کلیه از استفاده -ملی منابع بسیج. است

 مهارت و یفنّاور، دانش به اتکا با صالح ومؤمن  انسانی نیروی بسیجهای فرصت وها ظرفیت
 مقاب  در کشور داصلی پییرییبآس کاهش و نظام استحکام موجب محمدی؛ ناب اسالم و بومی

 انسانی نیروی نتوان اگر که طوری-به، دارد اهمیتیحائز  نقش انسانی نیروی و بوده مستکبران
. یابد افزایشمؤلفه  این که داشت انتظار تواننمی داشت منظمی و منسجم، متدین( جامعه)

های یتاولو فرهنگ. و قوانین، ساصتار، منابع1 ازاند عبارت ترتیب به ملی منابع بسیج یهامؤلفه

 عمومی مشارکت برای سازییتظرف ازتوان می منابع ملی را بسیج راهبردهای و راهبردی اساسی
 و فرهنگ ملی منابع بسیج برمؤثر  چهارم. مؤلفه منابع ذکر کرد پشتیبانی وجانبه همه دفاع در

 اندیشه ازبر صواسته  نظام یکعنوان به، ایران اسالمی جمهوری چون است ایدئولوژیک قدرت
 ایران اسالمی جمهوری ماهیت و ارکان کلیه به اسالمی ایدئولوژی بنابراین، است سیاسی اسالم
 افزایش باعث همچنین و جامعه همبستگی باعث تواندمی ایدئولوژیک قدرت این و دهدمی شک 

 .شودمی نامالیمات وها سختی تحم  به نسبت جامعه مقاومت
ی قرار گرفت و شاص  موردبررسی و ساصتاری مدل کلی ریگاندازهی هامدلپس از ارزیابی 

GOF  و مقدار معیار  آمدهدستبهو ضریب تعیین  هااشتراکاز میانگین هندسیGOF  81/0معادل 
ی میکور نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق بوده و بنددستهبود با توجه به  41/0و بیشتر از 

تدوین و  (0)الگوی مدیریت راهبردی امنیت عمومی کشور با مالحظات پدافند غیرعام  در شک  
 .ارائه گردیده است
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 ها:پیشنهاد -ب 
و در قب  بوده دهه  به کشور مربوطه یرنظامیغمربوط به دفاع  ینقوان یبرصبا توجه به اینکه  -1

قانون در  تاکنونمشهود بوده و از طرفی نواق   یبرص یننوهای مث  پدافند نوظهورهای حوزه
( تدوین نگردیده است از طریق وزارت ینظامحکومتزمان اضطرار )در صورت نیاز به اعالم 

تا از طریق  آمدهعم بهو نیروی انتظامی پیگیری الزم  غیرعام کشور و همچنین سازمان پدافند 
 اصالح و تدوین گردند. ازیموردنمجلس شورای اسالمی مطرح و قوانین 

 یتامن یراهبرد یریتمد یالگو یرا رو ریتأث یشترینب ینشان داد که بعد ارتقاء بازدارندگ یجنتا -2
با استفاده  یدبااجرایی کشور های همه دستگاه جهیدرنت، دارد یرعام با مالحظات پدافند غ یعموم

و در  اقدام یعموم یتامن ارتقاءتوان مشارکت مردم در جهت و با  از کلیه ابزار نرم و سخت
 اقدام نمایند. یبازدارندگسطح  نسبت به ارتقاء حقیقت

کشور  یعموم یتمردم در امن یو فرهنگ یفکر، یاعتقادهای و شاص  هامؤلفه ریتأثبا توجه به  -3
 یقمردم و گسترش و تعم یو فرهنگ یفکر، یاعتقاد یداریپا یبضر یشنسبت به افزا

از گیری بهرهبا  یاسیس ینشارتقاء ب یقاز طر یجیدر چارچوب فرهنگ و تفکر بس یریپیتیوال
 .یردقرار گ یو صصوص یدولتهای در دستور کار همه سازمان یو فرهنگ یمیهبهای یتظرف
اطلس جامع بومی  صورتبهمتناسب با وضعیت آن مناطق و  و شهرهای کشورها در همه استان -0

زمان پدافند اتوسط س یننو یداتحوزه تهد مختلفهای الیه درها و تهدیدات و آسیب مخاطرات
 و ابالغ گردد. ینکشور تدو غیرعام 

مردم و  یو اساس یضرور هاییازمندین یعتوز، سازییرهذص نیتأمسامانه  یو اجرا یطراح -8
 ینترآن بر اساس محتم  یزانم یینو تع یریپیبیآسکاهش مجموعه ، یاضطرار یطشرا هادستگاه
 هاآنکاهش  یو اقدامات الزم براها آن یبندتیاولوها و مردم و دستگاه یو مخاطرات برا یدهاتهد
 یطشرا یمختلف اداره امور مردم و شهر برا یهاها و بخشدستگاه ینب یهماهنگ یجادو ا

در وزارت  غیرعام پدافند  یتهکم ی و تشک یدهسازمان قیاز طر هاآن یسازآمادهو  یاضطرار
 کشور.

و  یوحدت و انسجام مل یشنسبت به افزا یو صصوص یدولت یو نهادهاها در همه دستگاه -1
همانند فرهنگ  یو فرهنگ یو اجتماع یملهای یهملت و دولت با توجه به سرما ینب یدلهم

و  یعموم یتامن یشو افزا یمشارکت عموم یشافزا منظوربهو نهضت عاشورا  یثارشهادت و ا
 اقدام گردد. یمل یریپیبیآسقوام جامعه و کاهش  و یداریو پا یاجتماع
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 فهرست منابع

 "کشور غيرعاملاساسنامه سازمان پدافند " -

دوماهنامه توسعه ، "در ناجا یطرح راهبرد ینبر تدو ایراهبرد مقدمه"، (1411) محمدیعل، احمدوند -
 10 شماره، سال سوم، یسپل یانسان
مرکز ، "يتیو امن یو اصطالحات انتظام يممفاه یفرهنگ راهبرد" (،1433ی  )اسماع، مقدمیاحمد -

 تهران، چاپ اول، معاونت دانش و پژوهش، ناجامطالعات 
، "در کشور یمل جانبههمهمقاومت  یدر توانمندساز جيراهبرد بس" (،1431)  یاسماع، مقدم یاحمد -

 زمستان، 80شماره ، سال دوازدهم، کیاستراتژ یمطالعات دفاع
انتشارات دانشکده ، تهران ،"یننوهای در جنگ يرعاملپدافند غ"، (1413) محمدحسین، ییاحمرلو -

 یفاراب
 و ملی دفاع عالی دانشگاه1 تهران، اول چاپ، "راهبردی مدیریت"، (1431) ابراهیم، بیگی حسن -

 سمت انتشارات
 عليه یافتهسازمان جرائم از ناشى تهدیدات شناخت" ،(1430) عبدا...، هندیانى ابراهیم و، بیگى حسن -

 ، ص 1 تابستان، شماره ،انتظامى مدیریت مطالعات فصلنامه ،"ایران اسالمى جمهورى عمومى امنيت
218 - 202 
 امنيت بر غيرعامل پدافند اقدامات تأثير"، (1432) قادر، زارع مهدوی علی و، قنبری عباس؛، صورشیدی -

 انتظام هایپژوهش فصلنامه، "ناجا اجتماعی معاونت مأموریت بر تأکيد با بزرگ تهران اجتماعی

 تابستان، دوم شماره، پنجم سال، اجتماعی
 تأمينتبيين جایگاه طراحی معماری در "، (1432) مجتبی، زاده عراقی غالمرضا و، جاللی فراهانی -

 بهار، نشریه معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، "اهداف پدافند غيرعامل ساختمان

کشور در  غيرعاملراهبردهای پدافند  ارائه" ،(1431) سیدعلی، میررفیع و غالمرضا، هانیاجاللی فر -
 78شماره ، سال هفدهم، فصلنامه مطالعات دفاع استراتژیک، "برابر تهدیدات سایبری

چاپ ، "غيرعاملنگاهی به تهدیدات نوین و نقش بسيج در حوزه پدافند " (،1430) غالمرضا، جاللی -
 انتشارات بوستان حمید، اول
 بوستان نوین، تهران، "غيرعامل و تهدیدات نوینپدافند " ،(1430) غالمرضا، جاللی -
، میررفیع و سعید، علوی وفا ،علی، عزیزی ا...؛فتح، شمسائی ؛محسن، ساسانی حمید؛، صادم قائمی -

در  یتخصص داتیبر تهد ديکشور با تأک رعامليدفاع غ یرائه طرح راهبردا" ،(1430سیدعلی )
شهرسازی و ، یستیز، امنيت، اقتصاد، الكترونيک جنگ، یسایبر، رسانیفرهنگ و اطالع یهاحوزه

 دانشگاه عالی دفاع ملیتهران، ، "صداوسيما

 اندازچشمدر  داریپا یمل تيمسلح در تحقق امن یروهاينقش و کارکرد ن" (،1430) رضا، دوستدار -
 زییپا، سال چهارم، شماره سوم ،یانتظام تیفصلنامه نظم و امن، "(ی)مطالعه مورد 1040
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، "در جهان سوم( یمل تيامن یهاهیبر نظر یامقدمه) یمل تيمطالعات امن"، (1410) یعل، یعیرب - 
 مرکز انتشارات وزارت امور صارجه، چاپ چهارم؛ تهران

جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدیدات  غيرعاملدکترین پدافند "، (1434) محمد، محمدیشاه -
 ملی دانشکده دفاع، دفاع ملیعالی رساله دکتری، دانشگاه ، "ناهمگون

، سال پنجم، یفصلنامه دانش انتظام، "آن گستره و تيبر امن یدرآمد"، (1412) جاللدیس، انیصادق -
 1شماره 

فصلنامه ، "جدید اجتماعی تهدیدی عليه امنيت کشورها جویییتهو"، (1417) حسین، عصاریان -
 نهمسال ، 1417مهر آبان ، پژوهشی نگرش راهبردی -علمی 

 و مطالعات ناجا یقاتسازمان تحق، تهران ،چاپ اول ،"یانتظام يتبر امن یدرآمد"، (1411) رضا، کلهر -
، جلد اول، "رانیا یاسالم یجمهور ینظام تيامن یراهبرد یالگو"، (1431) محمدجواد، زادهیعل -

 یدفاع مل یعال دانشگاه
، "امنيت عمومی جمهوری اسالمی ایرانآمایش  طراحی الگویرساله " ،(1431) داود، عابدینی -

 دانشکده امنیت، عالی دفاع ملیدانشگاه 
دانشگاه عالمه  ،یرساله دکتر ،"رعامليپدافند غ یراهبرد تیریمد یالگو" (،1431) ریام، یگروس -

 یو حسابدار تیریدانشکده مد، یطباطبائ
 نیام یعلوم انتظامدانشگاه ، "یعموم تيو اصول امن یمبان" (،1438) اسکندر، یمنؤم -
در مقابل  یرانا یاسالم یجمهور یعموم يتامن یارتقا یراهبردها" (،1431) اسکندر، مؤمنی -

 یدفاع مل یدانشگاه عال ،"یكاآمر یداتتهد
طرح ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنيت جمهوری " ،(1433) وحید، میرحسینی -

 دانشکده امنیت، عالی دفاع ملیدانشگاه رساله دکتری،  ،"اسالمی ایران
 از یناش رانیا یاسالم یجمهور یعموم تيامن هيعل داتیتهد شناخت"، (1431) ...عبدا، یانیهند -

 ملی دفاع عالی دانشگاه ،یدکتر رساله، "افتهیسازمان جرائم


