
 

 

 

 

 

 انتيص جهت یشهر ملرعايغ دفاع یراهبرد یالگوطراحی  مقاله پژوهشی:

 شهر تهران( موردمطالعه) اجتماعی داتيتهد برابر دراز مردم 

1اسماعیل احمدی مقدم  

2منش ارشاد حمیدرضا  

 91/01/29پذيرش مقاله:                                                                       01/19/27دريافت مقاله: 

 

 چکيده
شود و  یم انسانی معنوی یا مادی های ییدارا حفن باعث شهری مدیریت در نسانیا های یهسرما از صیانت

 برابر در مردمی استحكام و دوام، ایستادگی توان ارتقاء باعث تهدیدات برابر در مردمی پایداری و مقاومت

خود  به كاات باعث یتدرنها و ها ییتوانا شناخت و ها یتوانمند باور در جامعه هرو استقالل بوده  مخاطرات

 سؤال اصلی فقدان یک الگوی مدون علمی بومی بوده واین تحقیق  دغدغه و مسئله اصلی بوده و

 یاجتماع داتیتهد برابر دراز مردم  انتیص جهت یشهر رعاملیغ دفا  یراهبرد یالگو":تحقیق

 باشد.می"چگونه است؟ شهر تهران( موردمطالعه)

از رویكرد آمیخته شامل دو رویكرد کیفی مبتنی بر  انجام آن روش ای وتوسعه –کاربردی  نو  این تحقیق

ای و رویكرد کمی با تمرکز بر روش توصیفی ال پیمایشی روش دلفی بعالوه مطالعه اسنادی و کتابخانه

 ه وداد یلتشك ریکشوری و لشك علمی یئته یخبرگان و اعضا، نظران را صاحآ یجامعه آمار. باشد یم

 .باشدمی نفر 50حجم جامعه آماری 

 .است شده یهتهشاخص  0مؤلفه و  3تهران با  در شهر« جتماعیدفا  ا» الگوی نهایی تحقیق با استفاده از برعد

 دفا  غیرعامل شهری، صیانت از مردم، تهدیدات اجتماعی، یراهبرد یالگوواژگان کليدی: 

                                                           
 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین 1

ملی)نویسالالنده مسالالئول(   دفالالا  عالالالی دانشالالگاه رعامالاللیغ پدافنالالد راهبالالردی مالالدیریت دکتالالریآموختالاله  دانالالش 2

Hamid77777reza@gmail.com   

 فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک

 9977بهار  97سال هجدهم، شماره 

 87-59مقاله دوم، از صفحه 
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 مقدمه

 محاسالبات  در وجاله  یچه بهبگیرید، یعنی  یجد کامالا را تهدید» :فرمایند میالعالالی(   مدرله) یاامام خامنه

 وجالود  حتمیتی نیست، هیچ حتمی معنایش جدی تهدید نیایید، منتها پایین جدی تهدید از خودتان

همچنین معظالم لاله در مناسالبت     1«کنید. عملی را غیرعامل پدافند با  در کارساز تدابیر ندارد. باید

 باله  دیال نگذار را زخالم ، دیکن خو  را زخم ؛ندینش یم زخم یرو مگس)اگر( »دیگری نیز فرمودند: 

 كالا یآمر ناله ، بگذارنالد  اثالر  توانند یم ها شبكه نیا نه، میباش نداشته یداخل مشكل اگر ما. دیایب وجود

 تهدیالد در از دید پژوهشالگر   2«.یمکن حل خودمان دیبا را مشكالتمان ما. بكند یغلط چیه تواند یم

، کنالد. الجالالرم  می کشد و آن را نفیمی امنیت را به چالش، تهدید درواقعگیرد. برابر امنیت قرار می

شالرایط مختلفالی قالرار     میالزان و شدت تهدید و تهدیالد تحالت تالثثیر عوامالل و، امنیالت تالابع نالو 

نظالر    باشالد. باله   پالذیر نمالی   امكان  یسادگ به  آن  تعریف، تهدید  مفهوم  بودن  خاطر انتزاعی  بهکه  دارد

  فهم قابلبهتر ، شود  تهدید آورده اهدا  و امكان، انوا   همچون  با متغیّرهایی  مفهوم  رسد اگر این می

 بالرای  امنیالت  اهمیالت که پژوهشگر به شرح آن در بخش مبانی نظری خواهد پرداخت.  خواهد بود

 مكاله شالهر )  باله  کالردن  یاد قسم هنگام به یوتعال تبار  خداوند که است حدی به شهروندان و شهر

تعریف صیانت از مردم  فلذا 3«االمین البلد هذا و»: فرماید می یاد وامان امن صفت هب را آن  معظمه(

پدافنالد   جالامع  نظالام  مالردم بالا ایجالاد    اضالطراری  اسكان و تخلیه، یو نگهدار عبارت است از: اداره

 نجات. و امداد یتباقابلو  چندمنظوره، خوداتكائی ویژگی با وار مردم، یارمردم ، دار غیرعامل مردم

 جامعه آن داخلی ساختارهای های یانبن و قدمت، استحكام، وضعیت به شهری جامعه هر در نیتام

 ساختارهای و برگردد رهبران فردی تحلیل به امنیت و منافع از تعریف اگر. شود یم منتهی

، باشد نداشته را امنیت پایداری و عمومی مشارکت ایجاد توان و شده ضعیف اقتصادی و اجتماعی

 (1: 1300، )طالیی .شود یم امنیتی سوء مشكالت دچار جامعه آن

های شوند: تهاجمبندی میدسته گونه ینا یآبه ترتهای بشری در طول تاریخ خلقت انسان تهاجم

جنگ سوم )های نسل تهاجم)باروت و سالح گرم(،  های نسل دومتهاجم، تهاجم اولیه(اول )نسل 

 یتدرنهاو  های نسل چهارم )مكانیزه(تهاجم ،های تاکتیكی(کسآ برتری رب اصرار، سخت

                                                           
 4/0/1304بیانات در دیدار با جمعی از مسئولین نظام،  - 1

 10/19/1306ی شهرها، در بعضی اخیر ها یکارشیطنت  در خصوصجمعی از مردم قم،  بیانات در دیدار با - 2

 0آیه تین، سوره - 3
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، همكاربهتاش و )نرم است(  از نو که ) یاجتماعهای نسل جدید )نوین( در حوزه  تهاجم

 و سلطه و نفوذ، جهان های ملت عمومی آگاهی و فكری رشد به توجه با امروزه .(16:1309

 صورت در و نیست پذیر مكانا یآسان به، نظامی های لشكرکشی راه از مستعمرات آوردن دست به

 که است قرن یک از بیش، سبآ همین به کند؛ می تحمیل مهاجمان بر را زیادی های هزینه اجرا

 عناوین با را خود مقاصد اجرای معموالا ها آن. اند داده تغییر را کشورها در نفوذ روش استعمارگران

 و یا سوادآموزی، بهداشت ترویج، خیریه های انجمن، زبان ترویج، فناوری رواج، مذهبی تبلیغ

 آن توان نمی هرچند. دهند می انجام پذیری فرهنگ و فرهنگی های سیاست بنام یگرد عبارت به

مزبور  خدمات و روابط ی تاریخچه ولی، قرارداد موردتردید انسانیت و دوستی نو  ازنظر را عناوین

 بلكه نبوده کشورها این فرهنگ یبالندگ و رشد جهت در، ها ریزی برنامه آن که است داده نشان

 .است ساخته فراهم را شان سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کامل اسارت ی زمینه

ه با عناصری چون زبان، فرهنگ و ک دهد یمتشكیل « هویت»موضو  اصلی تهدیدات اجتماعی را 

ر معادالت امنیتی طی د« هویت اجتماعی»به دلیل اهمیت فزاینده  حال ینباا. شود یم. شناسانده ..

که هر یک به روایتی از  میباش یماز متون امنیتی  دودستهشاهد تولید ، ی پایانی قرن بیستمها سال

 دشمنان اهدا  نیتر مهم از یكی همواره (.143 :1304، اسكندری) یددارندتثک« تهدید اجتماعی»

 به هیشب و کنند عوض را ها مسلمان یزندگ سبک که استبوده  نیا اسالم دشمنان و رانیا ملّت

 دل در روزانه رفتار ؛گذارد یم اثر انسان فكر در، یزندگ های یتواقع. بكنند خودشان یزندگ سبک

 ها ینا (انسان معاشران و مخاطبان روح هم، انسان خود روح هم) گذارد یم اثر انسان روح و

 از، یانسان ستِیز از، یهرش یزندگ از، یمعمار از یزندگ سبک .0بدهند رییتغ را نیا خواهند یم

 2.شود یم شامل را گوناگون مسائل  همه تا یاجتماع یوندهایپ

جنگی( بالر اسالاس رویكردهالای نالوین تهدیالد شناسالی        و ساخت انسان) یرطبیعیغات انوا  تهدید

تهدیالدات مالردم محالور باله     ، در آن که مردم محور و فناوری پایه، نظامی(سخت )از:  عبارت است

و  یسالوز  آتالش ، کشالتار ، که مردم هالد  مسالتقیم باشالند و در آن انفجالار     شود یمتهدیداتی اطالق 

روحالی و روانالی افالراد     هالای  یآآسال و  ها دستگاه یافزار نرمتخریآ وجود ندارد و بیشتر در حوزه 

                                                           
 14/19/1304بیانات در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور،  -1

 14/93/1305، (اهلل رحمه)بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی -2
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و  هالا  یالت رواجنالگ  قاعالده،   یبجنگ ، : جنگ نرمشود یمبه پنج نو  مختلف تقسیم  مفهوم دارد که

 (11: 1306، جاللی فراهانی) یاقتصادجنگ ، جنگ غیرنظامیها،  یدها

 در، کتا  قدرت هوشمند یسندهو نوی آمریكا عموم یرلماسید و نرم جنگ نیسیتئور، ینا جوز 

 و نرم قدرت" عنوان با انگلستان یشورا یمجلس نیآغاز جلسه در 2919 ژوئن 29 خیتار

 از دیتوان یم شما» گفت: نرایا در نرم جنگ یکاربردها موضو  در "21 قرن در یعموم یرلماسید

 .کند یم وادار را گرانید که جذ  راه از، عیتطم راه از، دیتهد راه از: دیکن قدرت اعمال راه سه

 شما و افتدیب اتفاق یزیچ اگر دارد کیشر کی یهمراه به ازین که است یرقص مرابه به نرم قدرت

 یبرا و شما کرد پر خواهد را یاطالعات یفضا آن یگرید شخص، دینباش آن رأس در سرعت به

 نیا. دارد تیاهم اریبس یاقتصاد یها میتحر از استفاده. کنید یم یباز را بازنده نقش دیبا شهیهم

 رانیا کهی رفتار که رساند یم را امیپ نیا بلكه، داد نخواهد رییتغ شآ یک در را یزچ همه اقدامات

 بشر یراهبرد گذشته تجار  رمجمو د .(1300، )گردا  «ستین قبول قابل، است گرفته یشپدر 

 باشد ینم داتیتهد و تهاجمات رفع یپاسخگو ییتنها به عامل دفا  که است قتیحق نیا انگریب

 داشته بقاء حفن در انكاری یرقابلغ و یاساس نقش، دفا  مكمل ی وهیشعنوان  به یرعاملغ دفا  بلكه

مدون علمی بومی بوده و تحقیق این تحقیق فقدان یک الگوی دغدغه و مسئله اصلی  .دارد و

بر اساس اصول  چندمنظورهبا کاربردهای  اسالمی -ایرانی ی طراحی الگوییدر پحاضر تالش دارد 

، استقرار، اجرا، سازی دارای قابلیت پیادههای نوین یط جنگدر شراپدافند غیرعاملی است که 

هری در برابر تهدیدات نوین دفا  موفق غیرعامل ش دهای صحیح مدیریت شهری را داشته تاکارکر

در برابر این تهدیدات را  از مردمصیانت  بتواندی اجتماعی د و در حوزهرا تسریع و برجسته نمای

 حفن و باعثاهمیت داشته  شهری مدیریت در انسانی های یهسرما از تثمین نماید. صیانت

 باعث تهدیدات برابر در یمردم پایداری و شود و مقاومت یم انسانی معنوی یا مادی های یدارائ

الگوی مناسآ  ارائهاست وعدم  مخاطرات برابر در مردمی استحكام و دوام، ایستادگی توان ارتقاء

را مدیریت شهری ، یدات پیش روبرابر تهدیرعامل شهری در غراهبردی برای حوزه اجتماعی دفا  

 دفا  یراهبرد یالگوطراحی ، تحقیق . هد  اصلیی حتمی مواجه خواهد نمودها چالش با

آن شامل:  و اهدا  فرعی اجتماعی داتیتهد برابر دراز مردم  انتیص جهت یشهر رعاملیغ

و مشخص  شهر تهران یرگذارتثث های یژگیو ییشناسا، یرگذارتثثی ها شاخص، هاشناخت مؤلفه

 یراهبرد یالگو"تحقیق، اصلی سؤالباشد. مربوطه می یها و مؤلفها ه شاخصنمودن روابط بین 



 

 

 ایران )با محوریت نفت و گاز( یتیک انرژی های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد  ژئوپل تثثیر همكاری 33

، موردمطالعه شهر تهران() یاجتماع داتیتهد برابر درمردم  از انتیص جهت یشهر رعاملیغ دفا 

 ییشناسا، یرگذارتثثی ها شاخص، هافرعی آن شامل: شناخت مؤلفه سؤاالت و "؟باشدید باچگونه 

ی مربوطه آن ها مؤلفه و ها شاخصو مشخص نمودن روابط بین  شهر تهرانیرگذار تثث های یژگیو

 .باشد یم ست؟چی

 "اجتماعی داتیتهد برابر در از مردم انتیص جهت یشهر رعاملیغ دفا  یراهبرد یالگو یطراح"

تحقیق این یرهای مستقل متغ عنوان به "ی آنها شاخصو  ها مؤلفه"متغیر وابسته تحقیق و  عنوان به

تغیر واسطه م عنوان بهدهد یر قرار میتثثمتغیرهای مستقل را تحت  آنچه گردند.محسو  می

 محسو  شده است. "تهدیدات اجتماعی"که در این تحقیق  شده مطرح)میانجی( 

 مبانی نظری

 شناسیپيشينه 
ولی از ، مستقیم به موضو  این تحقیق پرداخته باشند یافت نشد صورت بهاگرچه موضوعاتی که 

مقاالت ، ریهای دکترساله، پژوهشی -مقاالت علمی تحقیقاتی مشتمل بر پروژه 10بین حداقل 

باشند آورده های زیر که نزدیک به موضو  تحقیق مییشینهپ، پژوهشی - های علمیهمایش

 .اند شده

 در شهرها جامع طرح در آن اعمال و غیرعامل دفا  راهبردی مالحظات تدوین :رساله عنوان -1

 میهاش جواد سید: محقق مشخصات، (اصفهان شهر، موردی مطالعهناهمطراز ) تهدید برابر

 بلندمدت سند یک عنوان به شهری جامع های طرح :تحقیق نتایج، ملی دفا  عالی دانشگاه، فشارکی

 و ارتفا  گسترش در شهر توسعه کیفیت و کمیت دهنده جهت و کننده تعیین مرجعی فرادستی

 برابر در شهرها جامع طرح در غیرعامل دفا  راهبردی مالحظات جهت ینبد. باشند شهرمی سطوح

 موردتوجه بایستی که داشت خواهد شهرها بلندمدت امنیت در بسزایی نقش ناهمطراز تهدید

 .گیرد قرار شهری متخصصان و مدیران

 نتیجه تحقیق:، محقق حسن خاراموه کنده 0رالئونیس در یتیامن ستمیس تحوالتعنوان پروژه:  -2

آنان در تحول بخش اهمیت مشارکت  دهنده نشانهای غیرنظامی جامعه در فرآیند نقش سازمان

در بخش  2"انجام کار با آنان"یک نگرش  یردقرار گ های محلی مبنااگر اصول مالكیت نظامی است.

                                                           
1 - Formulating sierra leone'swhite paper 

2 - do-it-with-them 
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مانند  زده جنگروش در ایجاد و دستیابی به توسعه پایدار در یک کشور  ینمؤثرترمشاوران 

 (helmoh kondeh, 2007)باشد. سیرالئون می

 www.estonica.org محقق: مشخصات National defence system پروژه: -3

آمادگی غیرنظامی دفا  کامل کشور است.  یک بخش الینفک سیستم نتیجه تحقیق: دفا  غیرنظامی 

یک  مدت یطوالنعملكرد ، شودغیرنظامی و دفا  اقتصادی مربوط می به دفا نزدیكی  به شكلکه 

 کند.را در زمان وقو  بحران یا جنگ تضمین می اجتما 

 هوم شناسیمف

پدافند »های کلی نظام در امور  سیاست 1300در سال  (یالعال مدرله)ی ا خامنهامام : غيرعامل پدافند

ارت است از پدافند غیرعامل عب»، هافرمودند که بر اساس بند اول این سیاسترا ابالغ « غیرعامل

تداوم یری، پذآسیآ کاهش، غیرمسلحانه که موجآ افزایش بازدارندگی مجموعه اقدامات

ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات ، های ضروری فعالیت

تدابیری است که برای ، . دفا (1300، نظامابالغی  های کلی سیاست) «.گردد نظامی دشمن می

ا فناوری دشمن ی یاو روانی ، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، مقاومت در مقابل حمالت سیاسی

 (200: 1305، )نوروزی شود.دشمنان اتخاذ می

پ و مطلوبیكرارچه منسجم، ذهنی، پیش برنده  یرتصو که است یاشرفتهیپ مدل الگوی راهبردی:

  پژوهشگر( خودساخته)تعریف عملیاتی  است. از عناصری ا مجموعهزمانی معین  در افقممكن 
هایی که گیری از آسیآیفی است برای پیشتكل، در اصطالح فقه اسالم« دفع»واژه  دفاع/ پدافند:

، )امام خمینی دهد.کند و یا جان و مال و آبروی انسان را هد  قرار میاساس اسالم را تهدید می
دور ، (. دهخدا دفا  را به دو صورت تعریف نموده است: دور کردن از کسی405: 1 ج، 1390
دفع  ازکردن کسی را  یتو حماشدن  مزاحم کسی، همدیگر را راندن، دفع کردن از کسی، کردن
، )دهخدا بازداشتن و پس زدن تعریف نموده.، کردن ( حفن)انسان و حیوان از دستبرد دشمن، شر

1393 :0623) 
در ادبیات  دهند یمدر کاربرد نشان  پدافند رابرخی منابع التین نیز وجود تمایز میان دو واژه دفا  و 

 ,Alexander)است.  کاررفته به 1ادگی در شرایط اضطرارآمریكایی پدافند در قالآ مفهومی آم

2002: 209) 
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 باشد شده کشیده اجانآ طر  از هایى نقشه اسالمى ممالک داخل در اگر :جانبه همهدفاع غيرعامل 
 هر با که مسلمانان بر است واجآ، کنند پیدا اسالمى ممالک بر تسلط که باشد آن خو  که

)امام  .کنند ها آن نفوذ توسعه از جلوگیرى و بزنند هم به را ها نآ نقشه، است ممكن که اى وسیله
  (459: 1309، خمینی

 از ناشی خطرات و ها هزینه که ینا به نسبت حریف ساختن متقاعد از است عبارت :بازدارندگی

  (153: 305، فریدمن)است.  بیشتر شود می عایدش که منافعی از، او اتخاذی مشی خط

با انوا  و اقسام ، با فشار اقتصادی خود، دادن فرهنگ خود بانفوذ مستكبر دشمن :نرم اتتهديد

، و با عوامل خائنی که در اختیارش هستند ی عظیم تبلیغات خود با گستره، سیاسی خود های تالش

 این آن بخشِ فعّالِ .درصدد تكان دادن فضای جمهوری اسالمی است تا آن را به تبعیّت بكشانند

 1«کَبیراا جِهادًا  بِه هِدهرمجا»رد: ابعادی دا جهاد کبیراد کبیر است. این این جه اجتماعیِ

کم ، نظام بهکاهش احساس تعلق مردم  درصددفرهنگی تهدیدهای نرم دشمن  -حوزه اجتماعی  در

نژادی و ، برجسته کردن مسائل قومی، هویت ملی دهنده تشكیلدینی و ملی  های مؤلفهاثر کردن 

کردن مردم به  اعتماد بی، مسئوالنایجاد شكا  بین مردم و ، نظام بهد مردم کاهش اعتما، مذهبی

و  ها قومیتنسلی و نشان دادن و بزرگنمایی تبعیض بین  های شكا خودی و تعمیق  های رسانه

 (61-05: 1301، همكار و کرمی) مذاهآ است

دفا  و حفن حضور آنان  کردنمردمی ها،  آن ییافزا همبسیج منابع ملی و  یعنی ارتقای پايداری ملی: 

تنظیم  خدمات در شرایط اضطرار و ییها بخش توانافزایش  ،افزایش آستانه تحمل ملی درصحنه

 (26: 1304، زاده)عباس بر اساس اقتصاد مقاومتی، جویی و مصر  داخلیهای صرفهبرنامه

ای و  رسانه یها سالح با استفاده از جنگ نرم صورت بهتهدیدات دشمن که  ی شهری:تهديدات اجتماع 

 (0 – 19: 1303)شهردار و همكار، آیند.  غیرنظامی به دنبال استحاله از درون یک نظام برمی

این ازنظر عملكرد و اندازه به  انوا  شهرهای کشورمان، طبق تقسیمات کشوریایران  کشور در شهر:

شهر  هزار نفر. 19-25شهر؛  -ستارو هزار نفر جمعیت. 3-19بازار شهر؛ : اند شده یبند طبقه صورت

هالزار   199-259متوسط؛  شهر هزار نفر. 59-199شهر متوسط کوچک؛  هزار نفر. 25-59کوچک؛ 

وپل(؛ شهر )متر؛ هزار نفر. کالن599-1999زرگ؛ شهر ب هزار نفر. 259-599میانی؛  شهر بزرگ نفر.
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گالروه مطالعالاتی   ) بیشالتر.  و یالت نفر جمعمیلیون  5/2)متروپل ملی(؛  شهرمیلیون نفر. کالن 1 - 5/2

 (261: داعا دوره اول

میلیون نفر و  12میلیون نفر و جمعیت روز  9/0با جمعیت در شآ  یشهر کالنتهران  شهر تهران: 

متر  1999القعر سكونت تا کنونی تا خط الرأس خطو اختال  تراز  یلومترمربعک 999وسعت حدود 

(. 44-49: 1303)کارگر،  .باشدزلزله و ... می، لسی ازجملهمخاطرات طبیعی ، هادر معرض چالش

در هر کیلومتر مربّع برآورد  نفر و هفتصد تا بیش از یازده هزار تراکم جمعیّت در تهران بین ده هزار

 (1306نامه آزاد، دیا، دانشپ)ویكی .آمار بیستمین شهر پرتراکم جهان است بنا برشود که  می

-همه سرزمین اقتصاد، جمعیت و مردم یک کشور ازایه انسانی در مطابق تئوری سرم مردم:صيانت از 

باشند. کاهش وحشت و تردید در می تر باارزشدر تصر  کشور  یساتتثسها و دیگر کارخانهها، 

، و مزایای اقتصادی زیادی دارد )بیگی باالبردهکیفیت زندگی مردم را  یرنظامیغمردم از طریق دفا  

1393:24.) 

تواند منجر  می ها آنتجاوز به هر یک از  منزله اهدافی هستند که به :منابع کليدی اتی وهای حيزيرساخت

مرگ ناگهانی مردم و عواقآ وخیمی همچون کاهش ایمنی و ، ایجاد یک وضعیت بحرانیبه 

 (Bosh,w,2003)سالمت جامعه گردد. 

، احتالرام گذاشالته شالود    المللیجنگ تمیز جنگی است که در آن قوانین و هنجارهای بین: 1جنگ تميز

که تهدید زندگی غیرنظامیان نیروهای دوست به حالداقل   طوری به ؛است محدودشدهدر آن خشونت 

 هالالایی ماننالالد شالالكنجه و اسالالتفاده از اسالاللحه کشالالتارجمعی ممنالالو  اسالالت. و در آن شالالیوه برسالالد

(VanVeeren, 2013: 91) 

پس از تحمل شكست تاریخی خود  ،آمریكا یو نظامسیاسی  نظران صاحآ نظريه انهدام مراکز ثقل: 

جهت بررسی  در مستمری را توجه قابل قاتیو تحق( مطالعات 1064 -1093جنگ ویتنام ) در

های هوایی جنگ مؤثرترهای و دستیابی به استراتژی و شیوه ادشدهیشكست خود در جنگ 

 میالدی 1001اگوست  دردهمسرهنگ هوایی جان واردن ، نمودند. مشاور نظامی امنیت ملی آمریكا

 ارائهبه پنتاگون ، 1مطابق شكل باشد مشهور می "واردن "نظریه خود را که به تئوری پنج حلقه 

واردن تا حد زیادی از  ی هینظر .(9:1302، همكارو )عر  واقع گردید.  موردقبولنمود که 

ین باور کالزوویتس بر انشثت گرفته است. « راهبرد مراکز ثقل»، تحت عنوان تفكرات کالزوویتس
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باشد و ی جنگ، شناسایی مراکز ثقل دشمن میزیر طرحوریفه در  نیتر مهم بود که اولین و شاید

های فراوانی از  صتهای بسیاری ایجاد و فرانتخا  هد ، اشتباه و خطا رخ دهد، هزینهچنانچه در 

ین مدل ا. (9: 1309، های راهبردی معاونت پژوهش و تولید علم)گروه بررسی دست خواهد رفت

است. جنگ  شده کار گرفتهاخیر علیه عراق به  و جنگمناقشه کوزوو ، فارس جیخلاول  در جنگ

نسل ششم تلقی  یها جنگنقطه آغاز  عنوان بهموسوم به طوفان صحرا را باید  فارس جیخلم  1001

س آن یک سیستم یا ارگان پنداشته و براین اسا عنوان بهدشمن را ، نمود. سرهنگ واردن آمریكایی

اهمیت از  بنا بر ،ذیل 1شكل مطابق های واردن . حلقهداند یمه ارگانیک را مشتمل بر پنج حلق

حلقه است که تحت  نیتر یدرون، حلقه نیتر مهمکه  یا گونه به ؛اند افتهی گسترشدرون به بیرون 

یكا آمر، در این راستا. (9:1302، همكارو )عر  . قرار داردبیرونی  یها حلقهحفارت شدید 

نقاط و مراکز حیاتی و حساس کشورهای رقیآ تدار  دیده  رهای الزم را برای شناسایی کلیهبست

ی چهارم مدل واردن را در جهت تخریآ روحیه و انجام عملیات روانی و جنگ نرم بر طبق حلقه

های جامعه و ارزش ها گرایشایجاد شكا  بین نظام سیاسی و ، و همبستگی ملی و وفاداری مردم

 (0: 1306، دیوساالرهای کاری خود قرار داده است. )برهم زدن وحدت ملی را در برنامه و

 
 ای واردنمدل پنج حلقه :1 شكل                                                  

(یالعال مدرله) یا خامنهمام نظر ا
ى درخشان تهدیدهایى که متوجه آینده» تهدید این است که: مورد در 

این ملت دشمن نداشته ، اگر از داخل ؛تهدیدهاى خارجى، تهدیدهاى داخلى دو نو  است:، استم

دشمن خارجى نمى، نكنند آیوذى نداشته باشد و دو چهرگان در مسائل کشور تخرعامل نف، باشد

هر  ؛و در میان نفس خود ماست درون خود ما از دهایاز تهد بعضى تواند کار زیادى انجام دهد.

 رهبري ملی

 محصوالت كليدي

 زیرساخت ها

جمعيت مردمی واراده  
 ملی

 نيروهاي عملياتی
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و کوشش و تحصیل جوانان را معوق  ایمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و سالمت بهه چیزى ک

بى، مواد مخدر تهدید است، بندوبارى تهدید استبى، تهدید است. ولنگارى تهدید است، بگذارد

، سرگرم شدن به مناقشات اجتماعى بیهوده تهدید است، اهمیتى به علم و درس و کار تهدید است

 مسئوالنالبته غفلت ، تهدید است مسئوالنو  نظام بهاعتمادى بى، داخلى تهدید است یها یریدرگ

یک ، یک ملت آگاه، ریزى دشمن بیرونى هم تهدید است. یک ملت بیداربرنامه، هم تهدید است

ى این تهدیدها را از سر راه باید همه، یک ملت انقالبى مرل ملت ما، یک ملت جوان، ملت زنده

 1«.خود بردارد

نیماله  ، در سه گروه تهدیدهای نالرم  بر اساس اهدا  نيمه سخت و نرم(: -اهداف تهديدهای شهری )سخت

 از تهدید تری جزئیطوح شوند. هر یک از این سه گروه مشتمل بر س بندی میسخت و سخت طبقه

 یعمالوم  یآگالاه  و یفكر رشد به توجه با امروزه در حوزه شهریتهدیدهای نرم  نو  که در هستند

 آسالانی  به، ینظام یها یلشكرکش راه از مستعمرات آوردن دست به و سلطه و نفوذ، جهان یها ملت

 نیهمال  باله  کنالد؛  یمال  لیال تحم مهاجمالان  بر را یادیز یها نهیهز اجرا صورت در و ستین ریپذ امكان

 معموالا ها آن. اند داده رییتغ را کشورها در نفوذ روش استعمارگران که است قرن کی از شیب، سبآ

، هیال ریخ یهالا  انجمالن ، زبالان  جیتالرو ، فنالاوری  رواج، یمذهب غیتبل نیعناو با را خود مقاصد یاجرا

 انجالام  پالذیری  فرهنالگ  و یفرهنگ یها استیس نام به، دیگر عبارت به، یسوادآموز، بهداشت جیترو

 یولال ، قالرارداد  موردتردیالد  تیانسالان  و یدوسالت  نالو   ازنظر را نیعناوآن  توان ینم هرچند. دهند یم

 یبالندگ و رشد جهت در، ها یزیر برنامهآن  که است داده نشان مزبور خدمات و روابط ی خچهیتار

 را شالان  یاسیس و یاقتصاد، یاجتماع، یفرهنگ کامل اسارت ی نهیزم بلكه نبوده کشورها نیا فرهنگ

کاله بالا عناصالری     دهد یمتشكیل « هویت»را  تهدیدات اجتماعیموضو  اصلی  .است ساخته فراهم

در « هویالت اجتمالاعی  »به دلیل اهمیت فزاینده  حال ینباا. شود یمشناسانده  فرهنگ و ...، ن زبانچو

که هر  میباش یماز متون امنیتی  دودستهشاهد تولید ، ی پایانی قرن بیستمها سالمعادالت امنیتی طی 

ه جنالگ  از آن زمالان کال  ( 199 :1304 ،)اسالكندری . یددارنالد تثک« تهدید اجتمالاعی »یک به روایتی از 

ابزاری در خدمت جنگ بالوده   عنوان بهجنگ روانی نیز ، قرار گرفت موردمطالعهیک پدیده  عنوان به

از تبلیغالات و   شالده  طراحالی اسالتفاده  : »شالده  گفتاله . در تعریف جنگ روانی شده استو بدان توجه 

آ هایی کاله موجال   به شیوه توسل با، برای نفوذ در خصوصیات فكری دشمن، ابزارهای مربوط به آن
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هالای   مفهالوم و شالیوه  ، های ارتبالاطی ال اطالعالاتی جدیالد     فناوری .«پیشرفت مقاصد امنیت ملی شود

ای  آن را وارد مرحله جدیدی کرد که به جنگ اطالعاتی یا جنالگ رسالانه  ، عملیات روانی را متحول

ایجالاد  ، فریالآ  وخدعاله  ، تولید و اشاعه شالایعه ، رعآ و وحشت، آشو  یجادا .موسوم شده است

 هالای  روش... از  ومالذهبی  ، دامالن زدن باله اختالفالات قالومی    ، تحریالک ، دادن وعده، مهوشک و ت

)قالومی،   داخلالی  هالای  درگیالری اختالفالات و   و ایجالاد  جنگ روانیمانند: ؛ باشند میعملیات روانی 

 احالزا  وابسالته دمالوکرات در    های توطئه)مانند  و مراکز زیست و فعالیت هادر شهر دینی(، آشو 

-1350 دراهالواز   گنبالد، خلالق عالر  در    تالرکمن در خلق تبریز،  درق مسلمان خلغربی، آذربایجان

)گالروه   ونقالل عمالومی شالهری    ناوگان حمالل  ایراد خسارت به منابع و خطوط انتقال یا یا و (1359

یكالی از انالوا    ) قاعالده  جنالگ بالی  یا اقدام به  و (230-204مطالعاتی دوره اول پدافند غیرعامل داعا:

 در تهران 00( مانند فتنه سال 11: 1306، جاللی فراهانی) دشمن تهدیدات مردم محور( توسط

مانند ) مسئوالن وایجاد فشار بر دولتمردان  از:اند  عبارت مزبورتهديدات  از موردنظربندی اهداف جمع

ایجاد ، هم زدن نظم اجتماعی بر، بعری( رژیم وآمریكا  سوی از 500 صلحقطعنامه  پذیرش درفشار 

 سلیمانیه عراق و تخلیه مانند) شهرهابه مهاجرت از  ها آننمودن  مجبور و مردم در گسیختگی ازهم

 های گروهکنقده توسط  جمعیت ازبخشی  تخلیه واکرر شهرهای مرزی ایران توسط رژیم بعری 

نسبت به  ها جبههنگران ساختن رزمندگان جامعه،  و مردم درایجاد نارضایتی ، وابسته( ضدانقال 

 میانه شهرمدرسه دخترانه  بمباران مانند) هایشان خانواده و زادگاهشان وستاهایر اوضا  شهرها و

جنو   های جبهه عملیات که درشهادت رساندن فرزندان رزمندگان لشكر عاشورا ه ب آذربایجان و

شهروندان از نیروهای  پشتیبانی وشهری  های عقبهبردن مقاومت  بین ، از(موفق شده بودند کشور

 را ، بیكاریکاری بزهرل فقر، سوء اجتماعی م تثثیراتکه  ها جمعیت مهاجرت و جایی ، جابهنظامی

 به دنبال دارد.

 شهروندان درعواقآ و آثاری که ممكن است ، پی تهاجم دشمن در :به شهرها دشمن ثار تهاجم نظامیآ

 از: اند عبارتایجاد شوند 

 شدن مردم کشته وزخمی  و هامانند شهرداری رسانی مردمی خدماتتخریآ مراکز اصلی  -

 و منازل مردم و... ها فروشگاه، ها بانکم به وگسترش ناامنی و افزایش فعالیت اشرار در هج -

 مراکز ارائه خدمات و شهر های خروجیعدم کنترل جمعیت و هجوم مردم به  -
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 دارواگیر های بیماری گسترش و مردم پزشكی تجهیزات وقطع ارسال مواد غذایی، دارو، خون  -

 دولتی وخصوصی  مراکز درعدم دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی اولیه  و مردمی

 آهن راه: اتوبوس، مترو، شهری بروندرون  ونقل عمومی حمل های سامانه انداختن کاراز  -

 ، هواپیماشهری برون

 مردم مایحتاج دیگر سوخت انوا  وقطع گاز  وقطع برق  و قطع آ  و آلودگی آ  آشامیدنی -

 های شهرینخاله و ها زبالهعدم تخلیه به  منجرشهری  مردمیاماکن  صدمات زیربنایی به مراکز و -

 اختالالت بهداشت محیط شهر درنتیجهو  شهر در، گسترش حیوانات موذی مردم

قطع فعالیت ، ایجاد تهییج و آشو  اجتماعی در منطقه باهد تهاجم دشمن به اماکن مقدسه  -

جهت ایجاد  درنتیجه شفا  به مردم شده و رسانی اطال مانع که مكتو   های رسانهرسانه ملی و 

 زمینه جدی برای گسترش شایعات

 های آشو و دیگر اشكال  مذهبی وقومی  های درگیریانجام عملیات روانی، ایجاد وحشت،  -

وانی ر وافسردگی، دل سردی و اختالالت روحی ، گسترش داخلی ایادی و ها ، رسانهاجتماعی

 افزایش و جنگ هنگام در دشمنان اهدا  اولویت عنوان به شهرها" باید دانست که عموماا مردم

تلفات  اند، جدول ذیل بیانگر بوده اخیر های جنگ در شهرها به حمله در غیرنظامیان تلفات نسبت

 (1300، همكار باشد. )جاللی فراهانی و جنگ جهانی دوم می غیرنظامیان در

 نظامی و غیرنظامی در جنگ جهانی دوم به تفكیک کشور : تلفات1جدول 

 مالحظات جمع یرنظاميغتلفات  تلفات نظامي نام كشور

 999/209 - 999/209 آمریكا
به دلیل دور بودن مردم از صحنه تهاجم، تلفات 

 غیرنظامی نداشت

 اثر بمباران هواییر تلفات غیرنظامی د 999/599 999/199 999/499 انگلستان

 اردوگاه هایمرگر تلفات غیرنظامی د 999/659 999/459 999/299 سهفران

 درصد از کل جمعیت شوروی سابق 19 999/699/25 999/999/12 999/699/13 شوروی سابق

 اثر بمباران هواییر تلفات غیرنظامی د 999/499/9 999/999/4 999/499/3 آلمان

 کل جمعیت لهستاندرصد از  25 999/999/6 999/999/5 999/399 لهستان

 درصد از کل جمعیت یوگسالوی سابق 19 999/449 999/149 999/399 یوگسالوی سابق

  999/599 999/359 999/159 یونان

  999/999/0 999/999/6 999/999/2 چین

  999/199/3 999/699 999/995/2 ژاپن

  999/409/52 999/249/20 999/149/23 جمع
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پس از های انسانی در ایران در دوران گاهعناصر دفاعی سكونت نیتر مهم :ماسال ازپدافند غيرعامل پس 

 -3، قهندژ(، کهن دژ، سور، دیوار، بارو )حصار -2، دژ(-قلعه )ارگ -1اند از: اسالم عبارت بوده

 ازنظرشهر در این دوران  پهنه )حصاری که به دور حصار درون بود(. یحاج یرش، خندق -4، برج

شارستان  )قهندژ( که قصر عمارت حكومتی بود. ارگی، گانهفضایی سه مراتآ لسلهسدفاعی دارای 

 بخش خارج از حصار بود. ( که)حومه ربض که خود شهر در میان حصار بود.

، ها قوتهنگام نبرد مجال پرداختن به همه جهات،  در :علیه( )رحمت ا... امام خمينی از منظريرعامل پدافند غ

باید در شرایط عادی  نبوده است. ، جانبه حقیقت ترسیم استراتژی دفا  همهدر  و ها برنامه، ها ضعف

، ها تجربه، ها اندوخته همه به این مسائل پرداخت و از ها حآ و بغض دوراز بهو  صدر سعهبا 

 (1360فروردین  20، صحیفه نور) استفاده نمود. ها طرح وستعدادها ا

اصول راهبردی و اهدا  راهبردی ، های اساسیارزش، اسناددر این  گيری از اسناد باالدستی:بهره

 شده است.گیری سازی بهرهحوزه تخصصی موضو  تحقیق به شرح ذیل عنوان شاخص در مدل

تفكر و عمل ، دفا  قداست ومعنویت  های اساسی حاکم بر نظام پدافند غيرعامل کشور:الف( ارزش 

 پدافندی مل راهبرد سند) .بودن آمیز ، صلحمیحفن نظام جمهوری اسال، نفی سلطه کفار، بسیجی

 (24-34:  1302-1306  ،غیرعامل

، خالقیت و نوآوری، پویایینفوذناپذیری،  ب( اصول راهبردی حاکم بر نظام پدافند غيرعامل کشور: 

در در   دستی جانبه، پیش همهدفا  ، سازی و صرفه اقتصادی ، چندمنظورهملی افزایی همانسجام و 

صیانت از ، مكمل دفا  عاملسازی،  بومیدانش ، تفكر راهبردی، هوشمندی و ابتكار ،تهدیدات

ارتقاء آمادگی و ، پیوستگی مردم و حكومت، حفن آرامش روانی جامعه، مردم و سرمایه انسانی

 (24- 34 همان:) .مقاومت ملی

و تائيد مدل  خبرگان خاصاعالم نظر  نتايج بررسی و) بندی جلسات با خبرگان خاص جمع توليد ادبيات و ج(

 که ، ازآنجاییکشف بهتر مفاهیم این تحقیق و تولید ادبیات منظور به ا(:همفهومی و جداول شاخص

 "تكمیل چرخه دفاعی"وجوه مشترکی ازجمله  شهری و پدافند غیرعامل دارای صیانت از جمعیت

 سختمختلف  های جنبه دارای غیرعامل پدافند همچنین و بوده "کمک به بازدارندگی دفاعی "و 

با استناد به اسناد  شهری حوزه درمتصور  تهدیدات نظامی نوین شناسایی منظور به ،باشد می نرم و

 های ، سیاستکلی نظام های ، سیاست(یالعال مدرله) یا خامنهامام  اعم از فرامین و سخنان فرادست

ویژگی ، در حوزه شهری محیطی بررسی و غیرعاملاصول دفا  ، مصو  سازمان پدافند غیرعامل

مدل مفهومی و  طراحی آن پس از بخش هرمختلف حوزه شهری و عوامل مؤثر در  های بخش
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 باسابقهخبرگان خاص  نفر 15به جلسات طوفان فكری از  نسبت به انتخا  و دعوت پرسشنامه

رتی و حفا، امنیتی، بحران، مهندسی، غیرعاملپدافند ، دفاعی های بخشسال در  29 حداقلمدیریت 

تحقیق به  دربندهایبخش مدیریت شهری کشور اقدام و دستاوردها به همراه مستندات مندرج 

قالآ  درلحا  اصالحات الزمه مدل مفهومی  و نظر تبادل و بحث ازپس  متعاقبااایشان ارائه شد که 

 بندی شد. شاخص به شرح جداول ذیل جمع 0مؤلفه و  3بعد مشتمل بر  یک
 شهر تهرانبرعد دفا  اجتماعی  یها شاخص و ها مؤلفه: 2جدول 

مصو   مؤلفه ردیف

 خبره خاص

 منبع شاخص مربوطه

و  دار مردمنظام  1

 مردم یار

عزم ، ایمان، سالمتارتقاء کیفیت زندگی، 

 شهروندان و نشاط

های کلی  یاستس -1/2/1390بیانات،  

 انداز نظام در دوره چشم

نظام و  بهمردم اعتمادى بىجلوگیری از  2

 مسئوالن

 1/2/1390 بیانات، 

)سند راهبرد  –(26: 1304، اس زادهعب) مردمی کردن پدافند غیرعامل در تهران 3

 (34-24: 1306-1302ملی، 

 -هویت ایرانی 4

 اسالمی

حفن هویت اجتماعی، زبان و فرهنگ 

 محالت شهری

 (1304:143)اسكندری، 

شهرسازی  امور در نظام کلی های یاستس اسالمی -حفن هویت شهرسازی ایرانی 5

 توسعه ششم برنامه کلی های یاستس –

مذهبی  -ی قومیها واستهخمدیریت  6

 شهروندان

 (1304)پایداری، 

 

 

9 

 

 ارتقاء پایداری ملی

ارتقاء مصونیت سازی و تدابیر کارساز و 

 عوامل بسیار مهم در دفا  شهری

 

 4/0/1304بیانات،  – 13/9/1360بیانات، 

مردم متناسآ با نو   جانبه همهبسیج  0

ناپذیر بودن  یآآستهدیدات نظامی دشمن و 

 ه شهریجامع

 -( 135: 1390، امام خمینی) 

 –توسعه  ششمهای کلی برنامه  یاستس

 (34-24: 1306-1302)سند راهبرد ملی، 

 (Morin,1996:48) پدافند غیرعامل جامع نظام ایجاد 0
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 شناسی روش
این تحقیق از رویكرد آمیخته شالامل دو   روش انجامبوده و ای توسعه –کاربردی  نو این تحقیق از 

بر اساس رویكرد پژوهش جدلی یعنی: نظر یا تز )ایجاد عقیالده   1دلفیویكرد کیفی مبتنی بر روش ر

مخالف( و نهایتاا ساخت سنتز )توافالق و اجمالا  جدیالد(     یه)نظر و عقید تز یآنتیا  ، پاد نظریا نظر(

لفالی ابالزار   د، شود. به اعتقاد هلمالر  ای ایجاد می است که در پی فرایند ساخت نظریه تازه گرفته شكل

 .کند ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن آرای اعضاء گروه را آسان می

((Helmer, 1977: 17-31  و رویكرد کمی بالا تمرکالز بالر روش     یا و کتابخانهبعالوه مطالعه اسنادی

کشوری  علمی یئته یخبرگان و اعضا، نظران را صاحآ یجامعه آمارباشد. توصیفی ال پیمایشی می 

و  یالق در رابطاله بالا موضالو  تحق    یسالال تجرباله کالار    29 یحداقل داراکه  دادند یلتشك و لشگری

و چالون تعالداد افالراد خبالره متخصالص در       ارشالد بودنالد   یکارشناس یلیمدر  تحص یحداقل دارا

 با موضو  و مرتبطاز خبرگان در دسترس  نفر 99حدود دسترس در این رشته محدود بود با حجم 

جامعه آماری تحقیالق بالرای   نفر محاسبه گردید.  50به تعداد  و با استفاده از فرمول کوکرانانتخا  

تصالادفی سالاده    یریال گ توجه به پراکندگی جامعه موردپژوهش از نموناله  با یمایشو پهای کمی داده

 ابزارهای گردآوریاست.  شده استفاده کوکران رابطه از، نمونه حجم به یابیدست یبرا ؛ واستفاده شد

و ابزارهالای   ناماله  پرسالش ، از: مصالاحبه  انالد  عبارتروش میدانی در این تحقیق  صورت بهاطالعات 

های علمی  کتا  ی یّهکلاز:  اند عبارتلمی و تخصّصی ع ایکتابخانه درروشکه گردآوری اطالعات 

آرشالیو  ، اسالناد و مالدار  دسالت اوّل   ، مقاالت علمی و پژوهشی، موردپژوهش  ینهدرزمو تخصّصی 

برداری از این اسناد و مدار  است. بالرای   های اینترنتی آکادمیک با فیش سایت، های رسمی انسازم

یالا میزگالرد     مند ی اکتشافی ساخت از روش انجام مصاحبه، های کیفی دست آوردن بخشی از داده  به

، از طریق طراحالی  یازموردنهای  خبرگی با متخصصان و خبرگان در این حوزه استفاده شد. پیمایش

-نامه در میان مخاطبان خاص شامل مسئوالن و متولیان طالراز اوَل حالوزه   توزیع و گردآوری پرسش

هالای مختلالف شالامل: وزارت    مدیریت شهری در قسالمت ، پدافند غیرعامل، های مدیریت راهبردی

دانشگاه عالی دفالا   ، امور خارجهوزارت ، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح یبانیپشتدفا  و 

ایالن   روایالی باله دسالت آوردن   بالرای   در سراه پاسداران و آجا انجام شالد.  ها حوزهتولیان این م، ملی

کردن استفاده  یمهدوننامه از روش  پرسش ارزیابی پایاییاز اعتبار محتوا استفاده شد. برای ، پژوهش

                                                           
1 -Delphi 
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یالایی  ضالریآ پا ، افزار با اسالتفاده از آزمالون گالاتمن    نامه به نرم های پرسش شد که پس از ورود داده

 یوورزاز فموودآ اموو ری ووو  د   وو     از پرسشووم م ح صوو   یهوو  دادهموودرد  در آمالالد. دسالالت  بالاله  9.04

از بخشالی   جمعیت شالناختی و  های یژگیوبرای محاسبات مربوط به  گرفو:  صدرت   تحلی  ی تجز

شالد  میانگین و انحرا  استاندارد و...استفاده ، از جداول توزیع فراوانی، حاصل از پیمایش یها داده

از فنالون   بالین ایالن عوامالل    و روابط موردنظرهای مربوط به الگوی  برای تحلیل عوامل و شاخص و

، و اسناد باالدسالتی  قرارگرفته موردمطالعهابتدا مبانی نظری تحقیق  رو ینازاعلمی الزمه استفاده شد. 

و  ی( بررسال یالعالال  رلاله مد) یا خامناله و فرمایشات مقام معظم رهبالری امالام    ساله پنج یها برنامه، انداز سند چشم

تحلیل توصیفی ، مربوط به جمعیت شناختی تحقیق یها سؤالبرای تحلیل  قرار گرفت. موردمطالعه

 افزارهالای اِکسالل و اِس.   ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم ها و تعیین میزان مطلوبیت شاخص داده

ی و بالا جالدول و نمالودار    توصالیف  صالورت  باله  های نموناله آمالاری   برخی از ویژگی، 10 اِس .اِس.یپ

ها  مؤلفه، ها بندی شاخص برای رتبه 10 اِس .اِس.یپ افزار اِس. است. از آزمون فریدمن نرم شده ارائه

گیالری میالزان   بالرای انالدازه  ، 10افزارِ اس.پی.اس.اس  استفاده شد. از ضریآ همبستگی اسریرمنِ نرم

 ؛ کاله مدل مفهومی پژوهش از پی. اِل. اِسای استفاده گردید. برای آزمون  رتبه یرهایمتغارتباط بین 

برازش مالدل  ، گیری برای بررسی برازش مدل اندازه، سازی مسیر واریانس محور است یک فن مدل

 از ابالزار  اسالتفاده ی بالا  دانیم قاتیتحقاز روش اطالعات  یآور جمع ساختاری پژوهش استفاده شد.

 و خبرگاناز اندیشمندان  نفر 15ت از نسبت به انتخا  و دعوو  شده یهتهمحقق ساخته  نامه پرسش

بخالش مالدیریت    و حفالارتی ، امنیتی، بحران، مهندسی، یرعاملغپدافند ، دفاعی یها بخشخاص در 

اقدام شد و نظراتشان  یا میزگرد خبرگی  مند ی اکتشافی ساخت مصاحبه روش انجاماز شهری کشور 

و « جتمالاعی دفالا  ا » برعدایی تحقیق با الگوی نه سرس .یداخذ گردبندی اهمیت و الویتدرجه  با ذکر

هستند کاله در قالالآ    یا گونه بهدر پژوهش  آمده دست به یها مؤلفهشاخص تهیه شد.  10و مؤلفه  4

گیرنالد. تالالش    مدیران شهری را به لحا  مفهومی دربر مالی اجتماعی های اصلی تمام ورایف  نقش

 ،هالای تحقیالق   یافتاله  ازجمله كل بگیرد.ها در قالآ این برعد ش ها و شاخص شده است که تمام مؤلفه

 یشالهرها  کالن به سایر میتعم قابل مدلی یزیر هیپا منظور به مزبور یراهبرد یالگوکه ارائه  این است 

 .باشدمی کشور
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 از: است عبارت، یفراوان آمده دست به جینتا اساس بر دهندگان: توصیف جمعیت شناختي پاسخ
                           

 التیسطح تحص برحسآ انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 3 جدول

 نو  کارشناسی ارشد دانشجوی دکترا دکتری

 تعداد 10 16 24

                             

 گاهیجارتبه/برحسآ  انیپاسخگو یفراوان عیتوز :4جدول 

 نو  16 19 10 10 29 21

 تعداد 1 3 16 22 0 0
 

                                

 آخرین جایگاهبرحسآ  انیپاسخگو یفراوان عیتوز :5 جدول

 و اجتماعی یشهر یرمد امنیتی و حفارتی مقامات کشوری
بحران و ، دفاعی

 ..غ. 
 آموزشی

مقامات 

 لشگری
 نو 

 تعداد 9 9 14 19 2 12

                                

 سنوات خدمتی برحسآ انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 6 جدول

 نو  سال 25 تا 29از  سال 39 تا 26از  سال 39 باالی

 تعداد 29 10 21

 

 سازمان برحسآ انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 9جدول 

 نو  وزارت کشور وزارت دفا  ستاد کل ن. م وزارت علوم و آموزش عالی سراه ناجا آجا سایر

 تعداد 10 2 0 0 5 3 0 4

       

  



 

 

 1300 بهار، 90، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  46

 تحقيقهای  ها و يافته داده وتحليل تجزيه
برای تعیین میزان مطلوبیت از طیف  و شده طراحیای طیف لیكرت  درجه 5پرسشنامه با مقیاس 

ای پرسشنامه  درجه 5با توجه به مقیاس  بخشی سهطیف ، استفاده شد. در این تحقیق بخشی سه

 های پرسشنامه محاسبه گردید. و بر اساس آن میزان مطلوبیت عامل اول ذیل ترسیممطابق جد
                      

اجتماعی دفا  ی برعدها شاخص تیمطلوب زانیم و یوزن نیانگیم محاسبه: 0ل جدو  

 ها شاخص

 ها فراوانی گزینه

وزن کلی
میانگین وزنی 
 کیفیت شاخص 

خ.ز
 

    م ز
خ.

  
مطلو

 

نسبتاا
 

 
مطلو

 

 
نامطلو

 

 عزم و نشاط، ایمان، سالمت، ارتقاء کیفیت زندگی

 شهروندان
29 24 6 2 9 253 4.20 *   

   * 4.36 259 1 2 6 16 34 مسئوالنو  نظام بهمردم اعتمادى بىجلوگیری از 

  *  3.06 220 9 6 13 23 19 مردمی کردن پدافند غیرعامل در تهران

  *  3.03 226 9 3 19 26 13 زبان و فرهنگ محالت شهری، حفن هویت اجتماعی

  *  3.00 235 9 4 15 10 22 اسالمی -حفن هویت شهرسازی ایرانی

  *  3.60 210 1 5 14 39 0 مذهبی شهروندان -ی قومیها خواستهمدیریت 

ارتقاء مصونیت سازی و تدابیر کارساز و عوامل بسیار 

 مهم ...
22 24 0 4 9 241 4.90 *   

مردم متناسآ با نو  تهدیدات نظامی  جانبه همهبسیج 

 بودن جامعه شهری ناپذیر یآآسدشمن و 
20 29 9 2 1 251 4.25 *   

   * 4.34 256 2 2 2 21 32 پدافند غیرعامل جامع نظام ایجاد

 مطلو  برخوردارند. نسبتاا یفیتاز کشاخص  4و شاخص از کیفیت مطلو   5شاخص این برعد  0از 
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 های برعد دفا  اجتماعی ها و مؤلفه ضریآ همبستگی شاخص: 0 جدول

 مؤلفه                                                    

 

 شاخص                     

نظام 
مردم
 

دار
 

و مردم یار
ت ایرانی 

هوی
- 

اسالمی
 
ارتقاء
ی ملی 

پایدار
 

طبقه
 

ی
بند

آ تعیین 
ضری

 

 9.53 خو    9.93 شهروندان عزم و نشاط، ایمان، سالمت، ارتقاء کیفیت زندگی

 9.52 خو    9.92 مسئوالنو  نظام بهمردم اعتمادى بىجلوگیری از 

 9.61 خو    9.90 مردمی کردن پدافند غیرعامل در تهران

 9.90 خیلی خو   9.00  زبان و فرهنگ محالت شهری، حفن هویت اجتماعی

 9.60 خیلی خو   9.03  اسالمی -حفن هویت شهرسازی ایرانی

 9.40 خو   9.99  مذهبی شهروندان -ی قومیها خواستهمدیریت 

ازی و تدابیر کارساز و عوامل بسیار مهم در ارتقاء مصونیت س
 9.50 خو  9.99   دفا  شهری

سآ با نو  تهدیدات نظامی دشمن و مردم متنا جانبه همهبسیج 
 9.91 خیلی خو  9.04   جامعه شهری بودن ناپذیر یآآس

 9.50 خو  9.96   پدافند غیرعامل جامع نظام ایجاد

 

 :گيری اندازه های معيارهای ارزيابی برازش بخش مدل

روایی همگرا و ، شود: پایایی شاخص می مورداستفادهگیری سه  های اندازه برای بررسی برازش مدل

( 2، ( آلفای کرونباخ1گردد:  واقع می موردسنجشروایی واگرا. پایایی شاخص نیز توسط سه معیار 

 (49: 1302، ی و همكارداور) ( ضرایآ بارهای عاملی.3، پایایی ترکیبی

 دیده طور که همان شده است. خالصه جدول زیر در گیری انعكاسیهای اندازه مدل ج ارزیابینتای

و روایی سنجه  که پشتیبانی را برای پایایی اند معیارهای ارزیابی مدل برآورده شده شود، همه می

 .کنند می فراهم
 اجتماعی دفا انعكاسی برای برعد  یریگ اندازه یها مدل: نتایج 19  جدول

برعد 
دفا 
 

اجتماع
) ی

B
1

) 

 مكنون یرهایمتغ
کد 

 شاخص

بارهای 

 عاملی

پایایی 

 معر 

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
 .ای.یو اِ.

روایی 

 افتراقی

 (m1) یارو مردم  دار مردمنظام 

Sh1 9.051 9.924 

 Sh2 9.039 9.991 بله 9.605 9.069 9.999

Sh3 9.905 9.632 

 (m2) یاسالم -هویت ایرانی
Sh4 9.095 9.010 

 Sh5 9.016 9.666 بله 9.661 9.053 9.939

Sh6 9.996 9.400 

 (m3) ارتقاء پایداری ملی
Sh7 9.026 9.602 

 Sh8 9.000 9.096 بله 9.954 9.092 9.036

Sh9 9.090 9.993 
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 شالاخص  0 یعالامل  یبارهالا  آیضالرا  یمتمالا بینالیم کاله    مالی ، است باالآمده جدول درطور که  همان

مقالادیر آلفالای    و ؛دارد اریمع نیاست که نشان از مناسآ بودن ا شتریب 9.4از  مذکوربرعد های  لفهؤم

 .اند قبول قابلمقادیر مناسآ و ، های این برعد .ای. برای تمام مؤلفهوی کرونباخ و پایایی ترکیبی و اِ.

 اکتشافی اوليه با خبرگان خاص مصاحبه ووفان فکری نتايج حاصله جلسات ط اساس برتحليل نهائی 

 .قراردادند تثییدمورد کافی و را  پیشنهادی گانه های سه مؤلفه و اجتماعی دفا  تمامی خبرگان بعد 

انتقال  تهران و سازی سبکبه  نظر همتعدادی  ده وقائل بو برعداهمیت را برای این  تعدادی بیشترین

-اکرریت خبرگان میزان اهمیت شاخص .ارائه دادندبه دیگر شهرها را  آن ازکارکردی  هایی بخش

 وپدافند غیرعامل  مشتر  ساختارتعدادی به  اند.نظر داده خیلی زیاد را زیاد وهای پیشنهادی 

 با و شهردار و فرمانده بحران تهران را شهری واحدو  یكرارچه مدیرتعدادی . داشتند تثکید بحران

اجرای متمرکز و  ریزی برنامه باتعدادی فرماندهی واحد  د داشته وعملكرد قرارگاهی پیشنها

مدیریت واحد  تعدادی با توجه به ساختارهای سیاسی و اداری کشورپیشنهاد دارند.  را غیرمتمرکز

ای مانند کشور اکنون باید وزارتخانه اعتقاددارندو  پیشنهاد نداشته شهردار برای رافرماندهی  و

 .اشداین مهم ب دار عهده
 

 

 تحقیق نهایی الگوی: 2 شكل                        
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  پيشنهادو  گيری نتيجه

 :نتيجه گيری-الف
که صیانت از جمعیت شهری و پدافند  ییازآنجاشناخت بُعد دفاع اجتماعي.  -9:سؤاالتپاسخ به 

 "دفالاعی  کمک باله بازدارنالدگی   "و  "تكمیل چرخه دفاعی"غیرعامل دارای وجوه مشترکی ازجمله 

 شناسالایی منظالور   باله  باشالد مالی  نالرم  و سالخت  هایجنبه دارای غیرعامل باشند و همچنین پدافندمی
اعالم از فالرامین و    بالا اسالتناد باله اسالناد فرادسالت     متصور در حوزه شهری  تهدیدات اجتماعی نوین

فنالد  هالای ابالغالی سالازمان پدا   هالای کلالی نظالام، سیاسالت    ، سیاست(یالعالال  مدرله) یا خامنهامام سخنان 

هالای مختلالف حالوزه    در حوزه شهری، ویژگالی بخالش   رعاملیغهای دفا  اصول سیاست ،غیرعامل

آن جهت صیانت از مردم در قالالآ برعالد دفالا  اجتمالاعی نتالایج       هر بخششهری و عوامل مؤثر در 
 مصاحبه و نظرات خبرگان به آن اشاره شد. بر اساس ؛ کهبندی گردیدتحقیق احصاء و دسته

که  باشد یم مؤلفه 3دارای  شده یطراحدوم پژوهش الگوی  سؤالدر پاسخ به . هاشناخت مؤلفه -8

یار، هویت دار و مردمنظام مردم بندی گردید:دسته ها مؤلفهنتایج تحقیق احصاء و به شرح این 
 اسالمی، ارتقاء پایداری ملی -ایرانی

 0 یدارا شده یراحطسوم پژوهش الگوی  سؤالدر پاسخ به یرگذار. تأثي ها شاخصشناخت  -3

 نتایج تحقیق احصاء و در الگو ارائه گردید.باشد که شاخص می

به اینكه تهران پایتخت و یكی از  با توجه. الگو برشهر تهران مؤثر  هاي يژگيو ييشناسا -4

های حاکمیت، ثبات و پایداری مرکز سیاسی کشور جمهوری اسالمی ایران  ترین مؤلفه مهم

اجتماعی  ی حوزه در دشمن تهدیدات نوین رویكردهای برابر در غیرعامل شود. پدافندمحسو  می

 انجام در آنان ورایف شدن مشخص و شهری مدیران سرگردانی نسبت به رفع که نماید یمایجا  

غرافیایی و تنو  توسعه ج ازحد یشبگسترش . راهبردها توجه ویژه گردد اجرایی هایبرنامه تكالیف

پذیری آن را در حوادث طبیعی و بعضاا انسانی ( آسیآشهر کالنر تهران )د ییزااجتماعی و تمرکز 
ی موضوعی مدیریت واحد و ها حوزهرسد برای )مرل ساختمان پالسكو( را نشان داده و به نظر می

 ساختار شهرداری تهران تكمیل گردد. الزم استتهران  شهر کالنیكرارچه 

مبتنی بر چارچو  اجتماعي.  بُعد دفاعو  اه مؤلفه، ها شاخصمشخص نمودن روابط بین  -5

آن جهت  هر بخشی مختلف حوزه شهری و عوامل مؤثر در ها بخشنظری تحقیق، ویژگی 

با  یا میزگرد خبرگی  مند ی اکتشافی ساخت مصاحبهصیانت از مردم و همچنین نتایج جلسات و 
ی ها پرسشنامهی ها اخذ پاسخپس از  و بندی گردیدند و خبرگان خاص جمع نظران صاحآ
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ییدیه ایشان، الگوی تث و اخذحاصله به خبرگان خاص  یجنتا ارائهبه خبرگان عمومی  شده ارائه

 گردید. شاخص ارائه  0و  مؤلفه 3، برعد 1نهایی تحقیق مشتمل بر 

یس رئبه سابقه چهارساله پژوهشگر در معاونت عمرانی وزارت کشور و  با توجه درمجمو 

ای ماده 399ازمان مدیریت بحران کشور و مسئول تهیه الیحه پیشنهادی های س یشهردارکارگروه 

پنجم  ساله پنجقانون برنامه  193ماده  بر اساسداند که مدیریت واحد و یكرارچه شهری، الزم می

 و تهران همان مدیریت واحد و یكرارچه شهری باشد شهر کالنر که الزاماا باید شهردار توسعه کشو

 و قانونبرنامه پنجم توسعه  193ماده  در گذار قانونرا  شهر تهرانهای  یژگیو تمام که ییازآنجا

بعالوه ورایفی هم  یین اختیارات مدیریت شهری تهران لحا  نموده ودر تعمدیریت بحران کشور 
 و ابالغیته پدافند تهران احصا و کم در قرارگاهی کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور برای آن از سو

 شهر تهرانپدافند غیرعامل  و قرارگاهفرمانده قرارگاه بحران  توأم صورت بهاست باید وی گردیده 
شورای قرارگاه پدافند غیرعامل تهران، شورای  نهادهایهم باشد تا با پشتیبانی اعضاء حقوقی 

، شورای ستاد بحران استان تهران و اعضا کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران شهر تهراناسالمی 

شده فارغ از جوّ  یینتعجهادی و سرعت بسیجی و اختیارات قانونی مشخص و از پیش  بااقتدار

سیاسی صحنه بحران را با طیآ خاطر فرماندهی نماید تا دشمنان  -های اجتماعیابهامات و جنجال
ی گرفتگ آ و مخالفین کشور مستمسكی برای تشویش اذهان عمومی و نقد حوادث بزرگ )مانند 

( را نداشته باشند. فلذا 1305و یا ریزش برج پالسكو در سال  1303وی تهران در سال تونل متر

که دولت را مجاز به تشكیل پنجم )برنامه  193الزم است مجلس شورای اسالمی با اصالح ماده 
یآ برنامه و تصومدیریت واحد و یكرارچه شهری دانسته( و تنفیذ آن در الیحه در حال بررسی 

ای روی میز ماده 399الیحه  یتفور بهرا به دولت تكلیف نماید و دولت هم  ششم، تشكیل آن

 مانده از دولت دهم را تكمیل و به مجلس تقدیم نماید. یباق

 ها: پيشنهاد -ب

 پیشنهادهای اجرایی: الف(

 .ردیقرار گمبنای عمل  ربط یذی ها دستگاهالگوی مستخرجه این تحقیق توسط  -1
 شهرها کالناجتماعی  داتیتهد برابر دراز مردم  انتیص جهت وردر کشساختار مستقلی  -2

ی نوین( ها جنگ) دیتهدو این راستا ابعاد دیگر جنگ  در و شده گرفتهنظر ( تهران ژهیو به)

 .ردیقرار گی در الویت و اجتماعفرهنگی  داتیبا تهدمقابله  و خصوصاا قرارگرفته موردتوجه

 

 



 

 

 ایران )با محوریت نفت و گاز( یتیک انرژی های دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد  ژئوپل تثثیر همكاری 51

 :يب( پیشنهادهايي براي تحقیقات بعد
ی طبیعی و ها بحرانی آتی بر ساختار تلفیقی و مشتر  مدیریت صحنه ها پژوهشتثکید  -1

 یكرد پدافند غیرعامل معطو  شود.غیرطبیعی با رو
ها و اتخاذ بهترین الگو  ی آنوسازیسنارجداگانه و  صورت بههر یک از تهدیدات نوین دشمن  ال 2

 صیانت از مردم بررسی شود. در جهت
های نوین  یط جنگدر شرا چندمنظورهلگوی مدیریت شهری با کاربردهای ا در خصوص -3

 دشمن پژوهش شود.
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