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 مقدمه و بيان مسئله

درآمد توسعه جوامع امنیت است تا جدایی  امنیت نیاز ضروری همه جوامع بشری و پیش

دانند اول امنیت و دوم نعمت سدالمتی  الشأن اسالم دو نعمت را ناشناخته میکه پیامبر عظیم

هدا  مدن انسدان  ها ناشناخته است  برای رسیدن به جامعده ا که تا از انسان سلب نشود قدر آن

اند برخی با تکیه بدر تدوان اقتصدادی و نظدامی و جمعیتدی یدا       راهکارهای متفاوتی برگزیده

اندد و  های قدرت ملی اقتدار خود را به دیگران تحمیل کدرده وسعت سرزمین یا همان مؤلفه

اندد و برخدی دیگدر کده تدوان الزم در برابدر       ها بازدارندگی ایجاد کردهاز قِبَل این توانمندی

اند نمونه اند که توان دشمن را به چالش کشیدههایی روی آوردهدشمنان را نداشته؛ به روش

آن تجاوز آمریکا به ویتنام و شوروی سابق بده افغانسدتان بدوده کده در هدر دو همداورد دو       

ابرقدرت متجاوز با تمام هیمنه از پدای درآمدندد و مقهدور اراده مردمدانی بدا تدوان کمتدر و        

ای اطدال   تجهیزات و امکانات شدند  پدافند غیرعامل به اقددامات غیرمسدلحانه  نابرابری در 

ها موجب افدزایش بازدارنددگی، ارتقدای پایدداری ملدی، کداهش       کارگیری آنشود که بهمی

های ضدروری و تسدهیل مددیریت بحدران  در برابدر تهدیددات       پذیری، تداوم فعالیتآسیب

کارگیری عوامدل انتظدامی مسدل  و    به به نیاز که اقدامی هر امنیت ۀشود  در حوزدشمن می

  دشدمن  جاندب  از امنیتدی  تهدیددات  کداهش  موجب اقدام این و نبوده قهریه ۀاستفاده از قو

 جامعده  فضدای  در دشدمن  تحرکات از ناشی تهدیدات برابر در را پلیس بازدارندگی و شود

 شود تواند یک اقدام مبتنی بر پدافند غیرعامل تلقی می دهد افزایش

ها نیز پویا باشدند  جندوب غربدی    پویایی تهدیدات سبب شده تا راهکارهای مقابله با آن

ای قرار گرفته که در طول تاریخ آبستن حوادث بوده و امدروز هدم بده سدبب     آسیا در منطقه

ای باید هر روز شاهد ترفندهای آنان برای تصاحب منابع سرشدار  حضور دشمنان فرا منطقه

هدای نیدابتی و زمدانی    بود  گاهی دشمنان با حمله مستقیم، زمانی با جند  انرژی مسلمانان 

دیگر با ایجاد اختالف قومی، نژادی و مذهبی درصددد تدأمین مندافع خدود هسدتند  نیدروی       

طدور اخدب بدا    طور اعم و معاوندت اجتمداعی ناجدا بده    انتظامی جمهوری اسالمی ایران به

عی هستند  بدر ایدن مبندا رویکدرد اجتمداعی      های گوناگون درصدد تأمین امنیت اجتماشیوه
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پلیس در سنوات اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است و مسد(والن ارشدد ناجدا بدا توجده بده       

بنددی رسدیدند   تجارب اداره جن  تحمیلی توسط اقشار مردم و تجارب جهانی به این جمع

ا نخبگدان و قاطبده   ترین راهکار تأمین امنیت پایدار ایجاد تعامدل بد  هزینهکه مؤثرترین و کم

هدا، در زمدره پدافندد غیرعامدل     مردم است که این اقدامات با توجه به غیرمسلحانه بودن آن

ویژه در عرصه های موجود در کشور بهگیرد؛ بنابراین تجارب سه دهه اخیر و بحرانقرار می

 هدای حسدا   پذیری زیرسداخت امنیت، نشان داد که برای مقابله با تهدیدات، کاهش آسیب

بندا بده دالیدل بداال پدافندد       داد  های عامل و غیرعامل را در دستور کار قرارالزم است شیوه

صدرفه بدرای مقابلده بدا تهدیددات و کداهش       بده هدای مقدرون  تواند یکدی از راه غیرعامل می

راهبردهدای   »شدود:  پذیری در حوزه امنیدت باشدد؛ بندابراین مسد(له زیدر مطدرح مدی       آسیب

 «اند؟ای معاونت اجتماعی ناجا مبتنی بر پدافند غیرعامل کدامهسازی زیرساختمقاوم

ای اسدت کده مقدام معظدم     تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شدبیخون فرهنگدی مقولده   

اند  دشدمن در پدی اداره   های اخیر همواره بر آن تأکید فرمودهدر سال« العالیمدظله»رهبری 

های و مقاومت مردم است که  با شیوه ذهن و روح مردم و تأثیرگذاری و سست کردن اراده

هدا همدواره در پدی ایجداد اخدتالف و تردیدد هسدتند و بدر روی         گیدرد آن نرم صورت مدی 

کنندد و از ایدن راه قصدد    های قومی و اختالفات نژادی و زبانی و اعتقادی تمرکز میشکاف

یددات   دارند بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کنند  اهمیت ایدن تحقیدق در شدناخت تهد   

هدای متصدور در   دشمن بر ضد امنیت و ابدزار و نهداد برقدراری آن یعندی پلدیس و آسدیب      

های روابط اجتماعی پلیس متمرکز است  از طدرف دیگدر غفلدت از تهدیددات و     زیرساخت

های دشمن تواند ما را در انسجام الزم و باور به توط(ههای درونی میپذیری و ضعفآسیب

مان مردم و همکاران پلیس دچار تردیدد و دودلدی نمایدد  هددف     در سست کردن اراده و ای

هدای موجدود و ارائده    هدا و ضدعف  سازی، کاهش تهدیدات، آسیباصلی این تحقیق، مقاوم

 -1اندد از؛  راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه امنیت اجتماعی و اهداف فرعی آن عبدارت 

محیط خارجی معاونت اجتماعی بررسی  -2بررسی محیط داخلی معاونت اجتماعی ناجا و 

 ناجا 
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جسدتاری بدر نقدش و    »( در پژوهشدی بدا عندوان    1399زاده فدرد   عبداهلل: تحقیق ۀپیشین

نوشته است که پژوهش حاضر بدا هددف بررسدی    « جایگاه امنیت شهری در پدافند غیرعامل

هدای  نقش امنیت شهری در پدافند غیرعامل در شدهر شدیراز انجدام شدد  بدا توجده بده داده       

، ابعاد کالبددی و  %5/18های متغیرها شامل: ایمنی و امنیت با آمده، به ترتیب اولویتدستبه

معیارهدای   %9/0و بعدد اقتصدادی بدا     %2، ابعاد فرهنگی و اجتماعی با %4محیطی با زیست

داری باشند  همچنین بدا سدط  معندی   تأثیرگذار بر ارتقای پدافند غیرعامل در شهر شیراز می

دهنده وجدود رابطده   های پدافند غیرعامل و امنیت شهری است نشانین شاخبکه ب 000/0

ندژاد و همکداران   هدای امنیدت و پدافندد غیرعامدل اسدت  محمددی      داری بین شاخبمعنی

(  در پژوهشی با عنوان بررسی چگونگی حفظ الهدی قدرآن بدر پایده راهبدرد پدافندد       1398 

حیداتی و مهدم از راهبدرد پدافندد غیرعامدل       اند که امروزه برای حفظ امدور غیرعامل، نوشته

ها است پس باید شود  از آنجا که قرآن آخرین کتاب آسمانی برای هدایت انساناستفاده می

های آینده محفوظ بماند  هدف این پژوهش بررسی چگونگی حفظ الهی قرآن بر برای نسل

شدود   تحلیلی انجام مدی  -پایه راهبرد پدافند غیرعامل است که با استفاده از روش توصیفی 

اندد از:  شده است که عبارتهای پدافندی متناسب استفاده سازی قرآن از روشجهت مصون

سدازی   زدایی، جدایگزین پراکندگی، تکثیر، دفاع همگانی، اختفا، مقاومت هوشمند، صراحت

نجدام  ها مجموعه اقداماتی خارج از متن قرآن و اقداماتی در متن قدرآن ا بر اسا  این روش

توان گفت خداوند قرآن را بدا راهبدرد پدافندد    گرفته که موجب حفظ قرآن شد؛ بنابراین می

های آینده محفوظ داشدته اسدت  از دسدتاوردهای دیگدر ایدن پدژوهش       غیرعامل برای نسل

سازی دانش پدافندد غیرعامدل در موضدوعات راهبدردی     توسعه موضوعات پدافندی و بومی

ر پدروژه تحقیقداتی راهبردهدای پدافندد غیرعامدل فدا  اسدتان        ( د1393شیعه است  عزیزی  

هدا و  هدا و ضدعف  هدا، قدوت  منظور بررسی محیطی و احصاء تهدیدات، فرصتکرمانشاه به

هدای موجدود و تددوین    پدذیری کارکردهای فا  استان در تقابل با تهدیدات و کاهش آسدیب 

طلدوب را تددوین کدرده اسدت      راهبردهای استان مبتنی بر پدافند غیرعامل و ترسیم مسیر م

در پژوهشددی بددا عنددوان راهبردهددای پلددیس پیشددگیری در    (1393داودی و یاراحمدددی  
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کارگیری پدافند غیرعامل، نوشته است که دفاع تکلیفی است که خداوند بر انسان واجدب  به

هدای هدر متجداوز    نموده تا از جان، مال، خانواده، شهر، کشور و دین خود در برابدر آسدیب  

گیرندد  ها از سوی حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد تهدید قدرار  فظت کند  هرگاه انسانمحا

ها دست به اقداماتی خواهند زد  جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسدالمی  برای مقابله با آن

المللی باعد  شدده تدا همدواره تهدیددهایی بده دو شدکل        ای و بینایران در معادالت منطقه

های بزرگ نسبت به ایران اسالمی اعمال شود  نیروی انتظدامی  رتسخت و نرم از سوی قد

کننده نظم و امنیت عمومی باید برای حفدظ و حراسدت از سدازمان و    عنوان سازمان تأمینبه

های فو  اقدام نماید  رویکرد عملیدات پیشدگیرانه و پدافنددی در    جامعه در مقابله با تهدید

یشگیری در کاهش جرائم و تهدیدهای خدارجی و  خصوص پلیس پاولویت تدابیر ناجا و به

تأمین امنیت پایدار قرار دارد  بدیهی است با رویکرد مذکور پلیس پیشگیری باید در اجدرای  

های ناجا راهبرد رشته کاری خود را داشته باشد؛ این مقاله درصدد است تا راهبرد مأموریت

ر پدافندد غیرعامدل را مدورد    معاونت عملیات و معاونت اجتماعی پلدیس پیشدگیری ناجدا د   

هدای آمدادی   پذیری زیرساخت( در پژوهش بررسی آسیب1392بررسی قرار دهد  عزیزی  

هدای معاوندت آمداد و    پدذیری فا  ویژه غرب استان تهران برای کداهش تهدیددات و آسدیب   

هدای آن فرمانددهی و   پذیری زیرساختپشتیبانی فرماندهی ویژه غرب استان تهران و آسیب

هدای پدافندد غیرعامدل از    های همسو و مشدابه بدا رویکدرد آمدادی بدا مؤلفده      تحقیقکمبود 

متغیدر کده    14استفاده شدد  ابتددا    1ها موسوم به رمکپاستانداردهای کاهش خطر زیرساخت

گیرد، احصداء شدد  سدتس توسدط محقدق      های حسا  مورد بررسی قرار میدر زیرساخت

گردید  ستس از دو طیدف فرمانددهان ارشدد    های الزم با کمک پاسخگویان طراحی ماتریس

عنوان های تخصصی آماد بهها داشتند و ردهکه محدودیت کمتری در دسترسی به زیرساخت

هدا  ها و امتیازدهی به آنها استفاده شد و در نهایت پس از توزیع ماتریسارزیاب زیرساخت

پدذیری، در  آسدیب های آمادی استان در چهار طیف نداایمن، شددیداد در معدر     زیرساخت

هدای  تأسیسدات در طیدف   23بنددی کده   معر  آسیب و کمتدر در معدر  آسدیب، طبقده    

                                                           
1. RAMCAP. 
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پدذیری  هدایی بدرای کداهش آسدیب    هدا پیشدنهاد  چهارگانه قدرار گرفتندد کده بدر اسدا  آن     

و همکداران   1های آماد و پشتیبانی فا  ویژه غرب اسدتان تهدران ارائده شدد  وایدت     زیرساخت

پذیری دارایی برای حفاظت راهبدردی  مدل محاسباتی آسیب»ن ( در پژوهشی با عنوا2014 

ها همراه بدا مقیاسدی از   پذیری داراییمدلی را برای ارزیابی آسیب «های حیاتیاز زیرساخت

 2اندد  فداویر  ها دادهها با استفاده از نظریه بازی، ارائهخطر راهبردی و احتمال شکست دارایی

شی خود با عنوان استفاده بهینه از سداختارهای پدافندد   ( در فعالیت پژوه2012و همکاران  

ها، مراکدز در معدر  خطدر    ها، جادهپذیری ساختمانغیرعامل، با هدف تعیین کمیت آسیب

هدا پرداختده و بدا اسدتفاده از مددل اف  ام و      انسان و     در برابر بالیا به ارزیابی فیزیکی آن

هدا  پذیری کاربریپذیری و آسیبحساسیت ای به نسبتمحاسبه خطرپذیری به طراحی بهینه

( در پدژوهش خدود نحدوه توزیدع مندابع در راسدتای       2011و همکداران    3اند  لریتیندا رسیده

کارگیری دفاع بهینه برای پیشگیری مؤثر حمالت بدا اسدتقرار اهدداف کداذب و پشدتیبان،      به

ملده، حملده بده تمدام     وتحلیل قرار داده و بدا دو راهبدرد ح  اهداف را مورد ارزیابی و تجزیه

گیدری در  سازی برای تصدمیم ها را با مدل بهینهاهداف یا حمله به تعدادی از اهداف، راهبرد

 دهند های پیشگیرانه بر اسا  احتمال، برآورد و ارائه میبرداری از حملهبرابر بهره

 های مختلف برای تعیین نقشه راه در یک موضوع خاص وتهیه اسناد راهبردی در حوزه

هدای  بنددی پیشدینه  گیدرد از جمدع  صورت کیفی و با نظر نخبگان هر حوزه صدورت مدی  به

شود که در حوزه پدافند غیرعامل تدوین اسناد راهبردی با توجده  شده چنین مستفاد میارائه

شماری سند وجود دارد، اما چارچوب و قالب انجدام  به نو بودن این دانش به تعداد انگشت

ده کنند، اما از نظر محتوا متفداوت بدو  والد از روش یکنواختی پیروی میاین نوع اقدامات معم

های موجود محقق را در تدوین صدحی  و کدم خطدا کمدک     و در هر صورت مطالعه پیشینه

 کند می

 

                                                           
1 . White. 

2 . Favier. 

3 . Leritina. 
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 . مباني نظری 1

ای است که های چندوظیفهمدیریت راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم

کندد  مددیریت راهبدردی، فراینددی     دستیابی به اهداف بلندمدت خود میسازمان را قادر به 

هدای مهدم   است که با ترکیبی از رویکردهای عقالیی و شهودی، سازمان را در اتخاذ تصمیم

هدای  مزیدت ی کند  به بیانی دیگر، مدیریت راهبدردی در جسدتجوی توسدعه   خود یاری می

ی مندابع موجدود   داره کدردن همده  تفاده از ارقابتی و کمک به ساخت آینده مورد نظر با اسد 

کوشدد  ریزی راهبردی می  درواقع، مدیریت راهبردی یا به تعبیری برنامه(2: 2002، 1 هانگراست

های زمدانی  ها، راهنمای عمل مدیران در افقگرا، سیستمی و دوربُرد به برنامهتا با نگاهی کل

مدیریت راهبدردی شدامل مشدخب کدردن     تر اجرایی باشد  فرایند های وسیعدورتر و حیطه

ها و اهداف سازمانی، تحلیل محیط بیرونی و درونی، انتخداب راهبدرد مطلدوب و    مأموریت

ایدت برقدراری سدازوکار ارزیدابی     سیستم کنترل و ساخت سازمانی متناسدب بدا آن و در نه  

   (62-63: 1385 الوانی، است

کلدی پدافندد غیرعامدل     هدای مجمع تشخیب مصلحت نظام در راستای تدوین سیاسدت 

ای کده  کندد: مجموعده اقددامات غیرمسدلحانه    گونه تعریف میکشور، پدافند غیرعامل را این

هدای ضدروری، ارتقدای    پدذیری، تدداوم فعالیدت   موجب افزایش بازدارندگی، کاهش، آسیب

دات و اقددامات نظدامی دشدمن    پایداری ملدی و تسدهیل مددیریت بحدران در مقابدل تهدید      

هدددف پدافنددد غیرعامددل دفدداع سددرزمینی، کدداهش احتمددال   (3: 1388نیددا،  موحدددیشددودمددی

هدا  های متخاصمانه و همچنین به حداقل رساندن خسارت ناشدی از ایدن فعالیدت   فعالیت

دهندده  هدای کداهش  است  پدافندهای غیرعامل شامل نیروی حمایتی و همچندین فعالیدت  

کدارایی  یدن هددف کده    خطر بر ضد تأسیسدات نظدامی و پادگدانی حسدا  هسدتند  بدا ا      

عالوه بر مقابله با تهدیددات مرسدوم،     (2-3: 2007، 2 دفاع سرزمینیروی دشمن کاهش یابدنشانه

ای، میکروبدی، شدیمیایی و رادیواکتیدو در فضدای شدهری، تولیدد و انتشدار        تهدیدات هسته

                                                           
1. Hanger. 

2 . Homeland defense. 
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 شده  سار ( و سموم آلوده، انتشار امواج پرتوزا بر ضدد های دستکاریمیکروب و ویرو 

جمهدوری اسدالمی ایدران در افدق      (47: 2012، 1 آنتکیدویچز اشخاص و اجسام نیز متصور اسدت  

کشوری است؛ امن، مستقل، توانمند و دارای ساختار دفداعی مناسدب بدا تدوان دائدم       1404

 پدافنددد راهبددردی مدددیریت اول ۀ مطالعددات گروهددی دورهددا پددذیریشناسددایی و رصددد تهدیددد، آسددیب

فتم قانون برنامه توسعه برنامه پنجم توسعه کشدور در حدوزه دفداعی،    فصل ه  (1393غیرعامدل، 

گذاری کالن نظدام را در  امور دفاعی اعم از دفاع عامل و غیرعامل سیاست  سیاسی و امنیتی

هدا،  پذیری زیرسداخت منظور کاهش آسیبمواد قانونی به این صورت تشری  کرده است: به

منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات بده آندان   ارتقای پایداری ملی، حفاظت از مردم و 

 شود:در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می

 مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه؛ فنیتدوین استانداردهای   الف

سازی در خصدوص تهدیددات ندوین در مراکدز     و خنثی هشدارایجاد سامانه پایش،   ب

 ا  و مهم؛حیاتی، حس

ای تداوم فعالیت امن حیاتی، حسا  و مهم کشور بر مراکزسازی و حفاظت از ایمن  ج

 (   198و پایدار آنان  ماده 

اجتمداعی، اخالقدی و پیشدگیری و مقابلده بدا هرگونده        امنیتمنظور تحکیم و ارتقای به

ناهنجدداری فرهنگددی و اجتمدداعی و اخددالل در امنیددت عمددومی، دولددت موظددف اسددت     

مبدارزه بدا    -1ارهای اجرایی الزم را با تأکید بر موارد زیدر فدراهم و اجرایدی نمایدد:     سازوک

پرسدتی، ابتدذال و   یافته مروج انحرافات اخالقی، خرافهو باندهای سازمان هاگروهجریانات، 

گیدری و  بهره -3سازی فضای عمومی جامعه، ارتقای احسا  امنیت و سالم -2گرایی، پوچ

ای بدرای مقابلده بدا    مات فرهنگدی، آموزشدی، تربیتدی، تبلیغدی و رسدانه     سازی اقداهماهن 

اندد اقددامات الزم را   های اجرایی موظفهای فرهنگی و اجتماعی و  کلیه دستگاهناهنجاری

سدازی  برای اجرای طرح جامع فرهن  عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت بده متناسدب  

(  در همین راستا هددف از  209نمایند  ماده محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسالمی اقدام 

                                                           
1 . Antkiewicz. 
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تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز، استقرار نظم و امنیدت و تدأمین آسدایش    

عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی در چهدارچوب ایدن   

  (1370وی انتظامی، قانون نیر 3 ماده قانون در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران است 

هدا،  پدذیری ی تهدیددات و آسدیب  این نظریه در مطالعه نظريه راهبرد انهدام مراکز ثقل:

گیرد  برای این منظور، نوع و چگونگی راهبردها و تهدیدات آمریکا مورد بازخوانی قرار می

های شناخت تهدیدات سدخت  تواند یکی از بهترین روشهای اخیر آمریکا میبررسی جن 

نظران سیاسی و نظامی آمریکا، پس از تحمل شکست تاریخی خود در لمداد شود  صاحبق

( مطالعدات و تحقیقدات قابدل توجده و مسدتمری را در جهدت       1964-1973جن  ویتندام   

هدای  هدای مدؤثر جند    بررسی شکست خود در جن  یادشده و دستیابی به راهبرد و شیوه

، کتابی با عندوان نبدرد هدوایی را    1جان واردنمیالدی سرهن   1988هوایی نمودند  در سال 

میالدی با سمت مشداور نظدامی امنیدت ملدی      1991تهیه و تدوین نمود و در دهم آگوست 

آمریکا، نظریه خود را که به ت(وری پنج حلقه واردن معروف است، به پنتاگون ارائه نمود که 

مدل پدنج حلقده واردن، دقیقداد     (18: 1383، االنبیاء قرارگاه پدافند هوایی خاتممورد قبول واقع گردید  

 11 جند    1991روزه  43مورد استفاده فرماندهان عملیاتی آمریکدا و متحددین در جند     

ناتو بر ضد یوگسدالوی( و جند  آمریکدا و انگلدیس بدر ضدد عدرا          -1999ای سال هفته

مانندد  ه صدورت سیسدتمی  ( قرار گرفت  در ت(وری مذکور، مراکز ثقل یک کشور، به2003 

اعضای بدن قلمداد گردیده که در صورت انهدام هر یدک از مراکدز ثقدل سیسدتم، پیکدره و      

  کالبد کشور مورد تهاجم، فلج گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود 

قاعده از براندازی، اجبدار، فرسدایش نیروهدا و    های بیجن  قاعده:های بينظريه جنگ

عیف نیدرو، برتدری دشدمن و تضدعیف تمایدل وی بده اعمدال        خستگی برای تخریب، تضد 

کنند  جنگی که در آن عملیات متوجه مردم اسدت، بدر   حاکمیت سیاسی بر مردم، استفاده می

های متفاوت از شکست دشمن از طریق نظامی تأکیدد دارد  بده   ها و قابلیتاستفاده از روش

 ت بیان ساده این جن  بر رویکردهای غیرمستقیم استوار اس

                                                           
1. John Warden. 
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ر منجر هندوستان بر ضد بریتانیای کبی ضداستعماریاین الگو در انقالب  الگوی گاندی:

ویدژه سداموئل هدانتینگتون در    به شکست استعمار انگلیس شد  الگوی اندیشمندان غربی به

ویژه کشورهای بلدو  شدر  سدابق و    فروپاشی حکومت کشورهای غیروابسته به آمریکا، به

  (1382 هانتینگتون، های نافرمانی مدنی است ل حاضر از مصدا های رنگین در حاانقالب

وی نافرمانی مدنی را در ذیدل عندوان امدواج دموکراسدی توضدی        :1الگوی هانتینگتون

هدای سیاسدی مسدتقل و غیدر     هایی را برای سرنگونی نظامدهد و سرانجام دستورالعملمی

دهدد  درواقدع ایدن روش    ا ارائه مدی ها به مردم این کشورهوابسته به آمریکا یا اصالح آن

دهد  از نظر هانتینگتون، نوعی دخالت آشکار این کشورها را در کشورهای دیگر نشان می

های نامردمی به مردمدی کده در   موج دموکراسی عبارت است از سلسله گذارهایی از نظام

های خاص همچنین، گذارهای مشخصی را در همدان زمدان در جهدت مخدالف بده      زمان

وبدیش مردمدی شددن    اه آورده است  این امواج موجدب رواج لیبرالدی شددن یدا کدم     همر

طور کامل مردمی نشده بودند  هدر مدوج در شدمار انددکی از     های سیاسی شده که بهنظام

-سوی غیرمردمهها بکشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج، گذار بعضی از نظام

  (1382 هانتینگتون، ساالرانه بوده است

قددرت ندرم را تددوین برنامده، جدذب      « جدوزف ندای  » نظريه قدرت نرم جوزف نای:

هدای دیگدران   دهی به اولویدت دیگران، توانایی شکل ۀوسیلدیگران و کسب نتایج دلخواه به

  مقام معظم رهبدری در  خواهید، بخواهند، تعریف کرده استمنظور اینکه آنچه را شما میبه

فرمایند: امروز جن   سخت( بدا  ملت، نظام و کشور می خصوص جن  نرم و منابع قدرت

کلی منتفی اسدت، امدا خیلدی محتمدل نیسدت، لدیکن       گوییم بهما خیلی محتمل نیست  نمی

جنگی که وجود دارد از جن  نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد، کمتدر نیسدت  اگدر احتیدا      

سدنگرهای رزمدی مدا    خواهد  در جن  نظامی دشمن بده سدرا    تر نمیبیشتری نخواهد، کم

کند منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند  در جن  روانی آید  مراکز مرزی ما را سعی میمی

شود در دنیدا، دشدمن بده سدرا  سدنگرهای معندوی       و آنچه امروز به آن جن  نرم گفته می

                                                           
1 . Huntington Samuel. 
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ان اساسدی  هدا و ارکد  ها، پایده ها، عزمها، معرفتها را منهدم کند  به سرا  ایمانآید که آنمی

   (1388 مقام معظم رهبری، یک نظام و یک کشور 

 

 مصاديق تهديدات اجتماعي

لدب  جتمرکز عملیات بر مردم اهداف راهبردی؛ یعنی در اختیار گرفتن و حفظ کنترل و 

های سیاسی، روانی و اقتصادی است  به عبارت دیگدر، تمرکدز   حمایت مردم با اعمال روش

ات این جن   بر مدردم(  فوذ یا کنترل مردم است  تمرکز عملیمنظور اعمال نبر مشروعیت به

و هدف راهبردی آن  کسب و حفظ کنتدرل یدا برتدری و جلدب حمایدت مدردم بدا اعمدال         

 های سیاسی، روانی و اقتصادی( است روش

بدر ایدن بداور اسدت؛      1«بداری بدوزان  » تهديدات اجتماعي قومیت؛ بحران يکپاارچگي: 

ن از تهدیددات سیاسدی جددا کدرد  از نظدر وی، تهدیددات       تدوا تهدیدات اجتماعی را نمدی 

طدر قدرار   شوند که اصوالد امنیت اجتماعی یک دولت در معدر  خ اجتماعی زمانی واقع می

گیرد  بوزان، امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبدان، فرهند ، هویدت    

هدا  دیدد بدر ضدد بقدای آن    عندوان یدک ته  مذهبی، نژادی  یک تحول یا ترتیبات جدید را به

هدای  کند  بوزان معتقد است که تهدیدات اجتمداعی از نشدانه   هویت اجتماعی( تعریف می

امنیت ملی محسوب کدرد، مگدر در    ۀتوان آن را یک مس(لوجود دولت ضعیف است و نمی

 مواردی که نزاع بین دولتی را دامن بزند 

ی از نظر اصدطالحی عبدارت اسدت    نافرمانی مدن تهديدات و پیامدهای نافرماني مدني:

شکنانه آشکار و عمدی که با هدف جلدب توجده همگدان بده نامشدروع      هر اقدام قانون»از؛ 

 آقدابخش و  گیدرد  ها از جنبه اخالقی و عقالنی، صورت مدی بودن برخی قوانین یا نادرستی آن

انه اعتدرا   اقدامی سیاسی است که در آن از اقتددار حکدومتی بده نشد    »یا « (85: 1379افشاری: 

  (563: 1381 مک لین، « شوداخالقی، سرپیچی می

 

                                                           
1 . Barry Buzan. 
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مقام معظم رهبری در این خصوص به سه مورد مهم بده   تهديدات فراروی هويت ملي:

 شرح زیر اشاره دارند:

هدای پرافتخدار ایدن    کنندد گذشدته  یک عده از بدخواهان ملت ایران و اسالم سعی می»د 

 مقدام  « های دفاع مقد  را نبایدد فرامدوش کدرد      عرصه ملت را به بوته فراموشی بستارند   

  (1384معظم رهبری، 

ای بدا تحریدک   هدا در ایدران عمدده شدود  عدده     سعی بر این است که مسد(له قومیدت  د 

الم و دیدن، دنبدال ایدن قضدیه     احساسات قومی و نفدی عامدل حقیقدی وحددت، یعندی اسد      

  (1397 مقام معظم رهبری، هستند

م فرهنگی به مفهوم نفدی هویدت فرهنگدی و ملدی کشدور مدورد       تهاج تهاجم فرهنگي:

هدا و  هجوم، برای برقرار کردن سلطه فکری و فرهنگی از طریق تغییر باورها، رفتارها، روش

ورسوم زندگی فردی و اجتماعی آن ملت، منطبدق بدا فرهند  الگدوی مهداجم اسدت        آداب

 ر است:به شرح زی ها و اقدامات جن  نرم در ایرانهمچنین شیوه

زا و موهوم از احتمدال بدروز   تحلیل مغرضانه از اوضاع داخلى و ایجاد فضاى وحشتد 

 جن ، آغاز دوره بحران اقتصادى و مشکالت عظیم ناشى از آن؛

عندوان  هدایى چدون طدرح امنیدت اجتمداعى بده      سوءاستفاده تبلیغاتى از اجدراى طدرح  د 

 ى و اجتماعى؛هاى مدنمحدودکننده آزادى و حقو  زنان و نقش آزادى

هاى سیاسى بین سران ارشد نظام اسالمى و القاى در جریدان بدودن جند     ایجاد تقابلد 

 قدرت در جمهورى اسالمى بین چند طیف؛

 گرایى افراطى با تبلیغ مظاهر زندگى غربى؛ترویج و اشاعه دنیاطلبی و مادىد 

 هاى مختلف از اسالم  پلورالیسم(؛ترویج نظریه وجود قرائتد 

 هاى اعتقادى و دینى؛شاعه و تبلیغ نسبى بودن موازین اسالمى و ارزشاد 

 تبلیغ ضرورت جدایى دین از سیاست و دنیا از آخرت  سکوالریسم(؛د 

 ترویج و تبلیغ وجود تضاد میان علم و توسعه با دین و اخال ؛د 

 گرایى با تبلیغ دنیاپرستى و تحریک غرایز شهوانى؛نفى آرماند 



 267 / سیپل یاجتماع در حوزه لغیر عامپدافند  یراهبردها نیتدودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مقاله پژوهشی: 

 

 هاى اعتقادى با حربه تحریف حقایق؛به مبانى ارزشى و پایهحمله مستمر د 

 اى غیرواقعى، خشن و زشت از اسالم؛اشاعه چهرهد 

 تبلیغ و ترویج مغایرت دین و وحى با عقل؛د 

 ترویج و اشاعه اومانیسم و مکاتب الحادى غربى؛د 

 تبلیغ و ترویج تضاد میان اسالم و آزادى؛د 

 هاى دینی؛شده براى سست کردن بنیانریزیتالش مستمر و برنامهد 

 هاى مدنى؛تالش براى قرار دادن جمهورى اسالمى در مقابل دموکراسى و آزادىد 

 تالش براى به تمسخر گرفتن مبارزه حق و باطل؛د 

 هاى ت(وریک فرهن  آمریکایی؛تبلیغ گسترده مبانى نظرى فرهن  غرب و زیرساختد 

هداى  هاى اعتقدادى و آرمدان  تفاوت و جدا کردن نسل جوان از ارزشکوشش براى بىد 

 انقالب با هدف ایجاد بحران هویت؛

هداى  متهم ساختن اسالم و جمهورى اسالمى به ضدیت با حقو  بشر و نقد  آزادى د 

 مدنى؛

اهمیت جلوه دادن تهاجم فرهنگى و توهم خوانددن آن بدا هددف    ریزى براى کمبرنامهد 

 ها نسبت به اهداف تهاجم نرم فرهنگى؛م کردن حساسیتک

تبلیغ و ترویج ناکارآمدى ت(ورى حکومت دینى و تضعیف فرهند  اسدالمى و مبدانى    د 

 عقیدتی؛

 القاى وجود مشکالت متعدد به دلیل قطع رابطه با آمریکا؛د 

 ساالرى؛ترویج فمینیسم و زند 

 مخالفت با قانون اساسى؛د 

هاى ملدى و  هاى فرهنگى وابسته و منفعل نسبت به هویتو جریان هاحمایت از چهرهد 

 دینى؛

 هاى قومى و مذهبى؛برانگیختن شکافد 

 ( 1393طرح شبهات اعتقادى و سیاسى جهت ایجاد تزلزل در میان جوانان  عظیمی، د 
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 شناسي تحقيق  . روش2

صدورت کیفدی   حلیلدی و بده  ت-این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی 

رئیسه، مددیران کدل و معاوندان اجتمداعی     انجام شده است  جامعه آماری این تحقیق، هی(ت

های کشور و اعضای شورای پژوهش مرتبط در دستر  در معاوندت اجتمداعی ناجدا    استان

بده   هستند که به علت محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری ما همدان جامعده آمداری و   

ای و بدا ابدزار    های گردآوری بده شدیوه کتابخانده   انجام شد  روش روش تمام شمار صورت

رئیسه معاونت اجتمداعی  برداری و در وهله اول با  تحقیق میدانی و نظرسنجی از هی(تفیش

گیرد و سدتس  صورت می IFEو  EFEهای ناجا، اعضای شورای پژوهش معاونت با ماتریس

وتحلیل نیز بده شدیوه زیدر انجدام     جزیهنظرسنجی به قضاوت نخبگان گذارده شده و روش ت

( و از آلفای کرونبدا   CVRحتوا  ضریب الوشه یا ها از ضریب روایی مشد؛ روایی ماتریس

 IFEو  EFEهدای  ها از ماتریسوتحلیل دادهبرای پایایی ابزار تحقیق استفاده شد  برای تجزیه

  بدرای تددوین   با مددل تددوین راهبدرد دیویدد و احمدوندد اسدتفاده شدد        SWOTو روش 

 های زیر برداشته شد:راهبردهای یادشده در معاونت اجتماعی ناجا گام

 انداز معاونت اجتماعی ناجاتدوین بیانیه چشمد 

 های محوری معاونت اجتماعی ناجاتدوین ارزشد 

 تدوین بیانیه رسالت معاونت اجتماعی ناجاد 

 عی ناجاهای راهبردی معاونت اجتماتوصیف مطلوبیتد 

 معاونت اجتماعی ناجا از اسناد باالدستی 1استخراج اهداف کالند 

 بررسی محیط داخلی و خارجی معاونت اجتماعی ناجاد 

   2ترسیم ماتریس موقعیتد 

 تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل معاونت اجتماعی ناجاد 

 معاونت اجتماعی ناجا 3ها و اهداف کمیترسیم برنامهد 

                                                           
1 . Goals. 

2 . SPACE. 

3 . Objective. 
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 اهوتحليل یافته. تجزیه3

های مختلف و بدا تکیده بدر عوامدل محدیط بیروندی و       در این مرحله با استفاده از روش

های معاوندت اجتمداعی ناجدا احصداء و     ها و ضعفها، قوتدرونی شامل تهدیدها، فرصت

وتحلیل آنچه مهدم اسدت، ایدن اسدت کده      ها مورد بررسی قرار گرفت  در مرحله تجزیهداده

هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤال یا سؤاالت تحقیدق جهدت   ها را در مسیر محقق باید داده

های و در خاتمه راهبردهای پدافند غیرعامل را در حوزه وتحلیل قرار دهدداده، مورد تجزیه

پدذیری،  کارکردی در پنج زمینه ارتقای بازدارندگی، افزایش پایدداری ملدی، کداهش آسدیب    

ین کند  بر اسا  رویکدرد منددرج   های ضروری و تسهیل مدیریت بحران تدوتداوم فعالیت

 ها ارائه شده است:در بخش روش، یافته

 

 های محوریارزشالف. 

 اهمیت امنیت از دیدگاه قرآن کریمد 

 قداست دفاع در برابر متجاوزاند 

 مس(ولیت و پاسخگویی در برابر اعتماد شهروندان به پلیسد 

 

 اصول اساسي  ب. 

 تفکیک مردم از دشمند 

 زی مردم به تهدیدات دشمنساتقدم آگاهد 

 افزایی تهدیدات داخلی و خارجیپیشگیری از همد 

 تقدم دفاع نرم بر سختد 

 اصل اشراف اجتماعی بر جمعیتد 

 اصل مشارکت  همگانید 

 اصل  هماهنگید 
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 اندازچشم ۀبیانیج. 

پدذیری و  کداهش آسدیب   ۀبا استعانت از خداوند متعال، معاونت اجتماعی ناجا در حدوز 

له با تهدیدات مبتنی بر پدافند غیرعامل، معاونتی است کده دارای ویژگدی یادگیرنددگی،    مقاب

هدای  هدای روز پلیسدی، سدرمایه   بنیان با هویتی اسالمی ایرانی و برخوردار از فنداوری دانش

انسانی توانمند، بصیر، شایسته و ندوآور بدا مددیریتی علمدی و کارآمدد، در تعامدل فعدال و        

دهندده  هدای همسدو در کشدور و الهدام    ای صفی و ستادی ناجا و سازمانهبخش با ردهالهام

های متناظر استانی، توانمند در اشراف و رصد تهدیدات در حوزه امنیت عمدومی، دارای  رده

 جایگاه برتر و مرجعیت امور اجتماعی پلیس در کشور است 

 است: های زیرانداز معاونت اجتماعی ناجا دارای ویژگیدر راستای این چشم

 های اطالعاتی، انسانی، لجستیکی مناسبمند از زیرساختبهرهد 

 برخوردار از استانداردهای پلیسی در تراز ملی  د 

 برخوردار از قدرت نرم در مقابله با تهدیدات نرم دشمند 

منظدور  هدای الزم بده  فرماندهی و کنترل منسجم بدرای همداهنگی   ۀمند از سامانبهره

پدذیری، پایدداری و بازدارنددگی،    بندی آسدیب یدات و اولویتبینی و شناخت تهدپیش

پیوند با مردم، پویایی و انعطاف، پیشگیری، پدایش و رصدد و پاسدخگویی متناسدب بدا      

 تهدیدات موجود

 

 ی رسالت و مأموريتبیانیهد. 

هدای انسدانی متخصدب،    گیدری از سدرمایه  معاونت اجتماعی ناجا رسالت دارد بدا بهدره  

عنوان قطب قدرت نرم ناجا و سدامانه  های مردم بهکانات زیرساختی، ظرفیتها، امتوانمندی

محور های همسو، در استقرار نظام پلیس جامعهمدیریت  منسجم و هماهن  با سایر دستگاه

بینی و اشراف، پیشگیری، پایش، رصد و مقابله با تهدیدات اجتماعی و ارائه خدمات و پیش

 اقدام کند   پلیسی به شهروندان به شرح زیر

 برقراری ارتبا  با جامعه و برآورد اجتماعی از نیازهای مردم در شرایط اضطرارید 
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رسدانی همگدانی در زمدان    های اجتماعی، روابط عمدومی و اطدالع  پایداری زیرساختد 

 تهدیدات دشمن

 های ناشی از تهدیدات دشمنافزایی بحران داخلی با بحرانپیشگیری نرم از همد 

 جتماعی جمعیت  و افکار عمومی در شرایط اضطراریاشراف اد 

 فراهم کردن شرایط ارتقای اعتماد عمومی به ناجا و افزایش احسا  امنیت مردمد 

رسدانی در  سدازی و اطدالع  واکسینه کردن مردم در برابر القائات امنیتدی دشدمن  آگداه   د 

 شرایط اضطراری(  

 

 اهداف کالن:. ه

محدور متناسدب بدا تدوان دائدم شناسدایی و رصدد        امعده استقرار ساختار نظام پلیس جد 

 های امنیتیپذیریپیشدستانه تهدیدات و آسیب

 ارتقای سامانه آموزش همگانی و روابط پلیس با مردم در شرایط اضطرارید 

 ایجاد و استقرار سامانه رصد پویا و  پایدار در برابر تهدیدهای مختلفد 

 عملیات روانی دشمن تدوین راهبردهای دفاع نرم در برابرد 

استقرار سامانه جدامع مددیریت بحدران بدرای مقابلده بدا شدرایط اضدطراری ناشدی از          د 

 تهدیدات نرم دشمن

 محور   تدوین راهبردهای نظام  پلیس جامعهد 

یافته سایبری بدرای ایفدای نقدش در فضدای مجدازی در شدرایط       ارتقای سامانه توسعهد 

 اضطراری

انتظامی با رویکرد مردم محدوری در شدرایط   -ونگر امنیتیتدوین راهبرد جامع و همسد 

هدای برقرارکنندده امنیدت    افزایی، هماهنگی همده دسدتگاه  اضطراری با ویژگی همسویی، هم

 عمومی

تدوین راهبرد و استقرار راهبری واحدد در برقدراری ندرم  نظدم و امنیدت در شدرایط       د 

 اضطراری
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یشدستانه، مدیریت کنترل تهدیدات بدا  ارتقای سامانه و شبکه رصد، پایش، تشخیب پد 

 هدف اشراف جامع اطالعاتی دشمن

استفاده از ظرفیت رسانه ملی، استانی و نشریات  در جهت هدایت و راهبری مردم در د 

 شرایط اضطراری

 

 دکترينو. 

توانند گدوی سدبقت را از دیگدر    در دنیای رقابتی امروز، کسانی می رجوع:تکريم ارباب

طور مسدتمر  رجوع را بهه قادر باشند نیازهای جامعه هدف و مشتریان یا اربابرقبا بربایند ک

ها و ها را لحاظ نمایند یعنی بیش از دیگران به خواستهاحصاء نموده و در ارائه خدمات، آن

ها را با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت تأمین کنند  بدا  رجوع توجه نموده آنانتظارات ارباب

لیس در حوزه اجتماعی، لزوم توسعه پلیس در زمینه حوزه مدردم، آمدوزش   توجه به رقبای پ

منظدور تندویر افکدار عمدومی در زمدان      محور و محله محور بههمگانی، توسعه پلیس جامعه

 شود ازپیش احسا  میبحران و افزایش اعتماد مردم به پلیس بیش

ها غافدل  رفت سایر سازمانهایی که رویکرد انفعالی داشته و از پیشسازمان پذيری:تعامل

های خود را عرضه داشته و مرجعیت ملی و ها و توانمندیهستند، قادر نخواهند بود قابلیت

هدا  ای را در اختیار گیرند  رویکرد تعاملی و به عبارت دیگر رقابت فعال، همه سازمانمنطقه

رار داده و آندان را  های خویش را در معر  دید جامعه قها و مزیتکند تا داشتهرا قادر می

به مشتری تبدیل کند و با استمرار تعامل، آنان را در زمره مشتریان دائمی خود قرار دهد  بدا  

هدای  های بارز ساختاری و کارکردی معاونت اجتمداعی ناجدا بدا سدایر رده    توجه به تفاوت

ا پدذیری معاوندت بد   ها از طریدق تعامدل  ستادی و صفی ناجا به رسمیت شناختن این تفاوت

 نهاد میسر خواهد بود های سازمانی و مردمرده

در عصری که در هدر لحظده آن  تغییدرات اساسدی در      روزآمدی و نوشوندگي مستمر:

صدورت سدنتی اداره کدرد  یکدی از     ها را بده توان سازمانافتد نمیدانش و فناوری اتفا  می

و فناورانه مدورد نیداز   های دانشی الزامات بقا، روزآمدی و نوشوندگی مستمر در همه عرصه
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اجتمداعی و مقابلده مدؤثر بدا      است  معاونت اجتماعی ناجا برای حضدور موفدق در عرصده   

های خود، راهی جز بالندگی، چابکی و انعطاف، روزآمددی  پذیریتهدیدات و کاهش آسیب

 و نوشوندگی دائمی ندارد 

فنداوری کده   هدای علدم و   سو و پیشرفتپیچیدگی مسائل امنیتی از یک گرايي:تخصص

هدای پلدیس و اجدرای    راحتی در اختیار مجرمان قرار دارد از سدوی دیگدر، اداره دسدتگاه   به

است  معاونت اجتماعی ناجدا بدا    های سنتی را غیرممکن نمودههای پلیس به شیوهمأموریت

هدای مدرتبط، سدازوکار الزم    های تخصصی، معاونتگیری از توان و نفوذ مردمی پلیسبهره

هدای همگدانی و ارتقدای آمدوزش     گرایی را فراهم نموده و در حوزه آموزشبرای تخصب

کارکنان و مربیان، تخصب الزم را  برای کارکنان فراهم کرده است  مزیت رقابتی معاوندت  

اجتماعی ناجا در مقایسه با سایر نیروهای مسل  که با توجه به تجدارب ارزشدمندی کده در    

شاشات و مبدارزه بدا مدواد مخددر و عملیدات رواندی و        های مقابله با  تروریسم و اغتحوزه

تواند، توان مقابله بدا تهدیددات و کداهش    گرایی میدهد تخصبجن  نرم دشمن نشان می

 تر کند پذیری را اثربخشآسیب

هدای موجدود در سدط  کشدور، ایجداد تعامدل       ها و فرصتاستفاده از ظرفیت سازی:ظرفیت

هدای  ، قابلیت استفاده از ظرفیتیازهای متنوع و روزافزون جامعهگویی به نمنظور پاسخبه سازنده

ها، تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی کشور، اسدتفاده از تدوان   امنیتی ایجادشده توسط سایر دستگاه

 تواند مورد توجه قرار گیرد های پیش رو میبسیج، پتانسیل استفاده از مردم در بحران

خدمات انتظامی با رویکرد مردم محدور و   ۀبرتر در ارائبرخورداری از کیفیت  سرآمدی:

پدذیری و  های پدافند غیرعامل و مقابله بدا  تهدیددات و کداهش آسدیب    سرآمدی در عرصه

تسهیل مدیریت بحران، تداوم خدمات اضطراری در زمان بحران و افزایش احسدا  امنیدت   

ای الزم بدرای سدرآمدی از   هد آوری امکاندات و توانمنددی  و ایجاد بازدارندگی نرم و فدراهم 

 های کسب جایگاه برتر معاونت اجتماعی ناجا است ضرورت

های موفق بر این باورند کده  امروزه سازمان بنیاني(:دانايي محوری و خردگرايي )دانش

های ندوین  محور و با برخورداری از فناوریبا تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده و دانش
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هدای تخصصدی از طریدق ارتقدای     کدارگیری داندش  خدمات مؤثر و به ۀو توجه کافی به ارائ

علمی کارکنان و تبدیل تجارب خدمتی آنان به دانش سازمانی، به موازات استفاده از داندش  

های موفق و پیشتاز، به یک سازمان روزآمد، بالنده و پیشرو تبدیل شدوند   و تجارب سازمان

آمدده،  دسدت تواندد بدا اسدتفاده از تجدارب بده     که در این راستا معاونت اجتماعی ناجدا مدی  

 های اساسی بردارد  های موجود در این عرصه گامظرفیت

هدا و  سدازی، کلیده دسدتگاه   سدازی و مسد(ول  سازی، همراهاقناع مديريت محیط تعاملي:

هدای  هدای معاوندت اجتمداعی ناجدا و رده    های مختلف مأموریدت نهادهای درگیر در حوزه

 ی هر توفیق بادوامی است های تابعه، الزمهرستانکشوری، استانی و شه

 
 . نتايج ضريب پايايي عوامل محیط داخلي و خارجي معاونت اجتماعي1جدول 

 هاضريب پايايي فرصت

 هاتعداد سنجه آلفای کرونبا 

634/0 18 

 ضريب پايايي تهديدها

 هاتعداد سنجه آلفای کرونبا 

937/0 26 

 هاضريب پايايي قوت

 هاتعداد سنجه فای کرونبا آل

958/0 16 

 هاضريب پايايي ضعف

 هاتعداد سنجه آلفای کرونبا 

941/0 20 

 ضريب پايايي کل عوامل محیطي

 هاتعداد سنجه آلفای کرونبا 

867/0 80 
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آفرین از ضدریب  برای ارزیابی روایی عوامل فرصت آفرين:تعیین روايي عوامل فرصت

سنجه به علدت کسدب امتیداز زیدر      1سنجه  18طه زیر استفاده شد که از الوشه بر اسا  راب

 کنار گذاشته شد  5/0

 
 آفرين. نتايج تعیین روايي عوامل فرصت2جدول 

 درصد تراکمي درصد صحيح درصد فراواني نظر

 94/45 94/45 94/45 17 موافقت

 5/55 5/55 5/55 1 مخالفت

 100 100 100 18 جمع

CVR= (ne-N/2) / (N/2) 888/0ضريب تحلیل محتوا      

 

برای ارزیابی روایی عوامدل تهدیددزا از ضدریب الوشده      تعیین روايي  عوامل تهديدزا:

 کنار گذاشته شدند  5/0سنجه به علت کسب امتیازهای زیر  3سنجه  26استفاده شد که از 
 

 . نتايج تعیین روايي عوامل تهديدزا3جدول 

 درصد تراکمي درصد صحيح درصد فراواني نظر

 88.5 88.5 5/88 23 موافقت

 100 5/11 5/11 3 مخالفت

  100 100 26 جمع

CVR= (ne-N/2) / (N/2) ضريب تحلیل محتوا     76/0  
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زا از ضدریب الوشده   برای ارزیابی روایی عوامل قوت زا:تعیین روايي عوامل قوت

کندار گذاشدته    5/0ی زیدر  سنجه به علت کسب امتیازهدا  2سنجه  16استفاده شد که از 

 شدند 

 
 زا. نتايج تعیین روايي عوامل قوت4جدول 

 درصد تراکمي درصد صحيح درصد فراواني نظر

 5/87 5/87 5/87 14 موافقت

 100 5/12 5/12 2 مخالفت

  100 100 16 جمع

CVR= (ne-N/2) / (N/2) ضريب تحلیل محتوا     75/0  

 

کننده از ضریب برای ارزیابی روایی عوامل تضعیف کننده:تعیین روايي عوامل تضعیف

کندار گذاشدته    5/0سنجه به علت کسب امتیازهای زیر  2سنجه  20الوشه استفاده شد که از 

 شدند 

 
 کننده. نتايج تعیین روايي عوامل تضعیف5جدول 

 درصد تراکمي درصد صحيح درصد فراواني نظر

 90 90 90 18 موافقت

 100 10 10 2 مخالفت

  100 100 20 معج

CVR= (ne-N/2) / (N/2) ضريب تحلیل محتوا     80/0  
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 . نشانگرهای عوامل در وضعیت موجود و مطلوب1شکل 
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 . ماتريس ارزيابي موقعیت و اقدام راهبردی2شکل 

 

 گيری  . نتيجه4

پس از بررسی محیطی، مشخب شد که موقعیت راهبردی معاونت اجتماعی ناجا در 

قرار دارد  بدا  « تهاجمی خفیف»ضعیت موجود و مطلوب با اندکی تفاوت در وضعیت و

راهبدرد رسدید کده     28ترکیب عوامل درونی و بیرونی محیط معاونت اجتماعی ناجا، به 

هدا و افدزایش   هدا و آسدیب  هدا، کداهش ضدعف   برای مقابله با تهدیدات، ارتقای فرصت

نج مؤلفه اصلی پدافند غیرعامل با هدف ها در چارچوب پاسخگویی راهبردها  به پقوت

هدای  پذیری، اسدتمرار فعالیدت  ارتقای پایداری ملی، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب»

 به شرح جدول زیر تدوین شد: « انتظامی و تسهیل مدیریت بحران در هر شرایط ممکن
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 . راهبردهای معاونت اجتماعي با رويکرد پدافند غیرعامل6جدول 
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1)  
گیری از ظرفیت پلیس برای مقابلده بدا انتشدار و توزیدع محتدوای      بهره

 مجرمانه در فضای مجازی
     

2)  
 منظدور هدای اقتددار ندرم بده    گیری از توان و تسلط پلیس بر شدیوه بهره

 های اثرگذارمقابله با تخریب شخصیت
     

3)  
ها در زمان بحدران  پویایی ساختار سازمانی و تغییر راهبردها و تاکتیک

 منظور مقابله با القاء ناکارآمد جلوه دادن پلیس توسط دشمنبه
     

4)  
منظدور مقابلده بدا القداء     ی حقو  شهروندی در سازمان ناجا بده توسعه

 وسط دشمنسرکوبگری پلیس ت
     

5)  

گیددری از حضددور پلددیس در مسدداجد و محددالت و افددزایش     بهددره

منظور مقابله با القاء نداامنی و بدزرگ جلدوه    سازی شهروندان بهمس(ول

 دادن تهدیدات

     

6)  
منظدور  وجود سازوکار اشراف بر فضای انتقال، انتشدار و دریافدت پیدام بده    

 های ارتقاء امنیت اجتماعیای طرحی دشمن از اجرمقابله با سوءاستفاده
     

7)  
گرایدی و  سفیدان برای مقابله با قبیلهگیری از نفوذ معتمدان و ریشبهره

 گراییقومیت
     

8)  
منظدور  بده  پلدیس  توسدط  منکر از نهی و معروف به امر فرهن  ۀتوسع

 ها و شکاف قومیتیمقابله با تحقیر قومیت
     

9)  
هدای فرهنگدی   دسدتگاه  همداهنگی  و ملدی  ۀز تدوان رسدان  گیدری ا بهره

 منظور جلوگیری از گسست هویتی، اجتماعی، اعتقادیبه
     

10)  
منظددور تنددویر افکددار عمددومی و بدده همگددانی آمددوزش ۀامکددان توسددع

 سازی واقعیات جامعهشفاف
     

11)  
منظدور مقابلده بدا    های فرهنگدی بدا پلدیس بده    امکان هماهنگی دستگاه

 ای دشمنپردازی رسانهرو د
     



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1400ودوم، زمستان فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 280

 

ف
دی

ر
 

 دراهبر

ي
مل

ی 
ار

د
پای

ی 
قا

رت
ا

 

ي
دگ

رن
دا

از
ش ب

زای
اف

 

ب
سي

 آ
ش

اه
ک

ی
یر

ذ
پ

ن 
را

ح
ت ب

ری
دی

ل م
هي

تس
 

ت
الي

فع
ر 

را
تم

اس
ی

ور
ضر

ی 
ها

 

12)  
منظور مقابلده بدا عملیدات    انسجام و همبستگی مردم در زمان بحران به

 روانی دشمن و ایجاد التهاب در جامعه
     

13)  
امکان ارتقاء و افزایش اعتماد به پلیس با تغییر رویکرد پلیس از سدنتی  

 منظور مقابله با بدبینی مردممحور بهبه جامعه
     

14)  
کارگیری و تعامل با اندیشمندان و جامعه دانشدگاهی  امکان جذب و به

 سوادی پلیسبرای مقابله با القاء بی
     

15)  
 دشدمن  ۀسدازی توط(د  امکان استفاده از هنر هفتم  سینما( و صداوسیما برای خنثی

 یهای اجتماعسرمایه و فمینیسم ترویج و خانواده انسجام بردن بین از برای
     

16)  
 ۀسدازی توط(د  های اسالمی بدرای خنثدی  استفاده از توان بسیج و شورا

 مدنی نافرمانی ۀاشاع در دشمن
     

17)  

 تدالش  ۀگیری از ظرفیت اندیشدمندان و محققدان در مقابلد   امکان بهره

 و دمکراسدی  و حاکمیدت  عقالنیت، و دین دادن قرار اشاعه در دشمن

 هم مقابل در اخال  و علم
     

18)  
هدای دولتدی، غیردولتدی و مدردم     گیری از تعامل پلیس با سدازمان بهره

 بخشی به کارکردهای معاونت اجتماعی ناجامنظور انسجامبه
     

19)  
محور و از جامعه رویکرد به سنتی رویکرد از صف ۀتغییر نگرش حوز

 قدرت سخت به نرم
     

20)  
هددای دشددمن در ث و توط(ددهگیددری از تجددارب ناجددا در حددوادبهددره

 های کارکنان و مدیرانآموزش
     

21)  
 ۀهای مقابله سخت با استفاده از توان رسدان ترجی  قدرت نرم بر شیوه

 مجازی فضای بر تسلط و متعهد هنرمندان ملی،
     

22)  
هدای بدا محتدوا و اطالعدات غیرواقعدی بده       مقابله جدی پلیس فتدا بدا سدایت   

 مخاطبان
     

23)  
ارتقای آموزش مدیران معاونت اجتماعی ناجدا بدا برگدزاری تعامدل و     

 های علمی با جامعه دانشگاهی و استفاده از مدیران متعهدنشست
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24)  
منظدور جلدوگیری از   گذاری اطالعات قابل انتشار بده امکان به اشترا 

 های همسو در ناجاای عمل کردن ردهجزیره
     

25)  

ن بسدیج، تعامدل بدا ائمده جمعده و جماعدات و محلده        استفاده از تدوا 

رسدانی همگدانی   منظور کاهش ضعف پلیس در اطالعمحوری پلیس به

 در بحران
     

26)  

مانددگی  منظور کداهش عقدب  حمایت مس(والن از رویکرد نرم پلیس به

هددای تحقیقدداتی و بددروز کددردن دانددش فندداوری، تددأمین اعتبددار طددرح

 فرماندهان و مدیران پلیس

     

27)  
سازی و مشارکت مدردم بدا   منظور فرهن به پلیس مستقل ۀایجاد رسان

 پلیس از طریق حمایت مس(والن از ناجا
     

28)  
طلبی افزایش تعهد و انگیزش کارکنان ناجا با گسترش فرهن  شهادت

 جانبه از کشور در برابر دشمنمنظور دفاع همهبه
     

 پیشنهاد

ه توان موجود پلیس برای مقابلده بدا انتشدار و توزیدع محتدوای مجرمانده در       با توجه بد 

هدای پلدیس در ایدن فضدا متناسدب بدا پیشدرفت        شدود ظرفیدت  فضای مجازی، پیشنهاد می

 راستا با تنوع جرائم بروز شود های فضای مجازی ارتقا یابد و همفناوری

منظور مقابله با تخریدب  نرم به های اقتدارمنظور تقویت توان و تسلط پلیس بر شیوهبهد 

های تخصصی مدرتبط بدا ایدن موضدوع بده      شود آموزشهای اثرگذار، پیشنهاد میشخصیت

 کارکنان ارائه شود 

سدازی شدهروندان   برای گسترش حضور پلیس در مساجد و محالت و افزایش مس(ولد 

حلی و ائمده جماعدات   شود از ظرفیت شوراهای ممنظور مقابله با القاء ناامنی، پیشنهاد میبه

 گیری شود بهره



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1400ودوم، زمستان فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 282

 

منظور اشراف بیشتر پلیس بر فضای انتقال، انتشار و دریافت پیام در فضدای مجدازی   بهد 

منظور مقابله با سوءاستفاده دشدمن  آوری اطالعات پلیس بههای جمعشود شبکهپیشنهاد می

 روزرسانی شود های ارتقای امنیت اجتماعی بهاز اجرای طرح

شدود شدبکه معتمددان پلدیس و     گرایی پیشنهاد مدی گرایی و قومیتقابله با قبیلهبرای مد 

 دهی شوند سفیدان در سط  محالت سازمانریش

سدازی واقعیدات   منظور تنویر افکار عمدومی و شدفاف  آموزش همگانی به ۀبرای توسعد 

نظدور  مهدای فرهنگدی بده   ملدی و همداهنگی دسدتگاه    ۀشود از توان رسانجامعه، پیشنهاد می

 گیری شود جلوگیری از گسست هویتی، اجتماعی، اعتقادی، بهره

ای و مقابله بدا عملیدات رواندی دشدمن و ایجداد      پردازی رسانهمنظور مقابله با درو بهد 

های فرهنگی انسدجام و  شود پلیس ضمن هماهنگی با دستگاهالتهاب در جامعه، پیشنهاد می

 دهد  همبستگی مردم در زمان بحران را افزایش
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