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از صفحه  121تا 138

تاریخ دریافت91/2/4:

تاریخ پذیرش91/3/10:

چکيده

هدف اصلی این تحقیق آن است که میزان تأثیر اقدامات و مالحظات پدافند غیرعامل را بر عملیات و

مدیریت ترافیک شناسایی کند .این تحقیق با هدف تبیین و تحلیل مفاهیم تهدید ،بحران و پدافند غیرعامل
و بررسی میزان تأثیر اقدامات پدافند غیرعامل در زمان مدیریت بحران شهر تهران با طرح یک سؤال اصلی
تحت عنوان « آیا اقدامات پدافند غیرعامل بر مدیریت ترافیک و عملیات تخلیۀ جمعیت در زمان بحران
تأثیر دارد؟ » تدوین شده است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
است؛ از نظر روش نیز رویکرد توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی مالک عمل قرار گرفته است؛ جامعۀ
مورد نظر ،کلیۀ مدیران ،کارشناسان و افسران مجموعۀ راهور تهران بزرگ میباشند؛ حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران براساس روش نمونهگیری تصادفی ساده تعیین شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت و فعالیت در فضا ،پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها،
مکانیابی استقرار عملکردها و مدیریت بحران دفاعی در صحنهها بر عملیات تخلیۀ جمعیت در زمان وقوع
بحران در کالنشهر تهران بزرگ و مدیریت ترافیک است.

کليدواژهها

پدافند غیرعامل ،تخلیۀ جمعیت ،توزیع عملکردها ،مدیریت بحران دفاعی ،پراکندگی ،مکانیابی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع م ّلی( ،نویسند مسئول)purahvar@police.ir :
 . 2استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع م ّلی
 . 3دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع م ّلی
 . 4عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ()khoshbakht44@yahoo.com
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مقدمه

اساس ًا در تعریف تهدیدهای غیرطبیعی با دو رویکرد از تهدیدهای ،تحت عنوان تهدیدهای

نظامی و تهدیدهای مشترک مواجه هس��تیم .تهدیدهای نظام��ی شامل :زمینی ،هوایی ،دریایی،
فضایی ،زیردریایی و پدافند هوایی است و تهدیدهای مشترک نیز حوزههای اقتصاد ،سایبر (رایا)،
بیولوژیک ،اگروتوریسم ،جنگ الکترونیک و ...را دربرمیگیرد (عبدالهخانی ، 1389 ،ص .)36
بخش قابل مالحظهای از تهدیدهای عصر حاضر را تهدیدهای غیرطبیعی تشکیل میدهند.
جن��گ ،یکی از عناصر پایدار تاریخ بشری است بهطوری که جامعهشناسان آن را بهعنوان یک
پدی��ده و واقعیت اجتماعی قلمداد کردهاند .بشری��ت در طول پنجهزار سال تاریخ تمدن خود،
چهارده هزار جنگ را دیده و در این جنگها بیش از چهارمیلیارد انس��ان جان باختهاند .گفتنی

است در طول چندهزار سال تمدن بشری صرف ًا  268سال بدون جنگ و مناقضه بوده است ،در
ط��ی چهل و پنج سال (از سال  1945تا  )1990در کرۀ زمین فقط سه هفته بدون جنگ بوده و
اکثر این جنگها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است .تجارب حاصل از جنگهای
دو ده��ۀ گذشته بهخصوص هشت سال دفاع مقدس ،جنگ چه��ل و سه روزه  1991متحدین
علیه عراق (جنگ اول خلیج فارس) ،جنگ یازده هفتهای ناتو علیه یوگسالوی ،حمالت رژیم
صهیونیستی به لبنان و غزه ،جنگ دم خلیجفارس و ...مؤیّد این نظر است که کشور مهاجم جهت
درهمشکستن ارادۀ ملت و توان اقتصادی ،نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ راهبرد

انهدام مراکز ثقل ،توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس و همچنین مراکز
شهری میکند (سنجابی ،1380 ،ص.)25
بیش��ک مادامیکه صاحبان «زر» و «زور» در نظام متالطم بینالملل حاضر ،از هر ابزاری
ب��رای دستیابی به قدرتهای بیرقیب سیاسی و اقتصادی بهره جویند ،سلوک و روش آنان
پی��روی از افکار و عقایدی است که بیهیچ اغماضی بر طبل جنگ کوفته ،هرچند صلح را
لقلقۀ زبان خود قرار دهند (باباخانی و چاوشی ،1388 ،ص.)14
از آنجا که کشور جمهوری اسالمی ایران ،یکی از مهمترین اهداف آمریکا و صهیونیستها
محس��وب میشود ،لزوم توجه به حفظ سرمایههای م ّلی در حوزههای مختلف نظیر دفاع،
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صنعت ،کشاورزی ،انرژی ،مالی و اقتصادی ،بهداشت ،سالمت و خدمات دوچندان میشود
(موحدینیا ،1385 ،ص .)12
بدی��ن لحاظ برابر تدابیر و فرمایشات رهبر فرزان��ه انقالب اسالمی ایران که میفرمایند:

«تهدی��د را کام ً
ال جدی بگیرید ،یعنی به هیچوج��ه در محاسبات خودتان از جدیت تهدید
پایین نیایید ،منتها تهدید جدی معنایش حتمی نیس��ت ،هی��چ حتمیتی وجود ندارد .ممکن
است رفتار ما آن را تشدید و تس��ریح کند و ط��رف را تشویق کند و بالعکس ممکن است
آن را تأخی��ر بیاندازد یا مقتضی سازد؛ اما در جدی بودنش تردید نباید کرد .االن هم همین
اعتقاد را دارم .تهدید آمریکا جدی است ».باید کلیۀ مسئوالن کشور در عرصههای مختلف
نس��بت به اتخاذ برنامههایی به منظور واداشتن دشمن از حمله به واسطۀ هزینۀ هنگفت این
اق��دام عمل کنند .در واقع روح اقدامات پدافندی در کلی��ه عرصهها ،خنثی کردن اقدامات
دشمن با بهکارگیری اقدامات بازدارنده و دفاعی است.
انج��ام اقدام��ات دفاع غیرعام��ل ،در جنگه��ای ناهمگون امروزی در جه��ت مقابله با
تهاجم��ات خصمانه و تقلیل خس��ارات ناشی از حمالت هوایی ،زمین��ی و دریایی کشور
مهاجم ،موضوعی بنیادی است که وسعت و گسترۀ آن تمامی زیرساختها و مراکز حیاتی
و حس��اس نظامی و غیرنظامی ،سیاسی ،ارتباطی ،مواصالتی نظیر بنادر ،فرودگاهی و پلها،
زیرساختهای محصوالت کلیدی نظیر پاالیشگاهی ،نیروگاهی ،مجتمعهای بزرگ صنعتی،
مراکز هدایت و فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را دربرمیگیرد تا حدی که حفظ امنیت
ملی و اقتصادی ،شکس��تناپذیری در جنگ ،به نحو چشمگیری وابس��ته به برنامهریزی و
ساماندهی همهجانبه در موضوع حیاتی دفاع غیرعامل است (جاللی ،1390 ،ص.)19
ام��روزه افزایش مداوم تراکم شبکههای ارتباط��ی در کشورهای در حال توسعه موجب
لونقل روندی
ش��ده که جابهجایی م��ردم و کاال به کندی صورت گرفت��ه و هزینههای حم 
صعودی داشته باشد؛ نتیجۀ این امر کاهش شدید بهرهوری و کارایی خدمات شهری بهویژه
در خصوص جابهجایی و سرویسهای مربوطه در این حوزه ،فشار بر بودجههای مح ّلی و
م ّلی و در تنگنا قرار گرفتن اکثر ساکنان شهرهایی از اینگونه است .این وضعیت نابس��امان
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بیشت��ر ناشی از نرخ رشد نامتوازن و سریع جمعی��ت شهرها در کشورهای در حال توسعه
است که طی سه دهۀ اخیر دو برابر رشد کرده است (اسماعیلی ،1388 ،ص.)67
در ای��ن شرایط معاب��ر شهرهای بزرگ و کالنشهرها از جمل��ه کالنشهری مانند تهران
بهلح��اظ ترافیک��ی و تردد خودبهخود آبس��تن ح��وادث معضالت حاد ترافیک��ی بوده که
بیتوجهی به این مسئله و عدم برنامهریزی اصولی در این حوزه میتواند تبعات ناخوشایند
و مخرب��ی را بر سایر حوزههای اقتصادی ،سیاس��ی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...بهجای گذارد.
ب��ه همین لحاظ نگارنده در ای��ن مقاله سعی دارد با بررسی راهکارهای اجرایی متفاوت ،به
راهب��ردی عمل��ی در زمینۀ تخلیۀ جمعیت با رویکرد مدیریت بح��ران و حداکثر استفاده از
زم��ان طالیی ب��ه منظور به حداقل رسیدن تلفات و خس��ارات ،استمرار خدمات عمومی و
عملیات امداد و نجات در حداکثر زمان ممکن نایل آید (اسماعیلی ،1388 ،ص.)52
زیس��تن در این شرایط ناپای��دار و بغرنج نیازمند پیشبین��ی و تمهیدهایی است که یک
نظ��ام سیاسی بتواند در هر شرای��ط و موقعیتی به حیات خود ادامه دهد و آسیبپذیریمان
به حداقل ممکن تنزل کند؛ یکی از شناختهشدهترینِ این تمهیدها اقدامات پدافندغیر عامل

1

است .در این تحقیق برآنیم یکی از مؤلفههای دفاع غیرعامل را در حوزۀ تخلیۀ جمعیت در
زم��ان بمباران شهر ،بررسی کنیم .مورد مطالعه ،شهر تهران و نوع تهدید اصابت موشک به
یکی از نقاط شهر است.
بیشک انجام پژوهشهایی در این سطح ،خواهد توانس��ت از نظر کاربردی ضمن ایجاد
زمینۀ مناسب برای ورود سایر کارشناسان و عالقهمندان به منظور ارائۀ نظرات و طرحهای
سازن��ده در قالب مقاالت ،پروژهها و تحقیقات علمی ،از لحاظ تئوریک نیز به غنا و توسعۀ
ادبی��ات این عرصه کمک شایانی را خواه��د کرد؛ لذا این مقاله با اهداف کاربردی و نظری
تدوی��ن و تقدیم به کلی��ۀ عالقهمندان این عرص��ه خواهد شد؛ بنابراین مس��ئلۀ اصلی این
پژوه��ش پاسخ به این س��ؤال است که آیا مالحظات پدافن��د غیرعامل بر مدیریت ترافیک
در زم��ان بحران تأثی��ر دارد؟ در این میان سؤالهای مختلفی مطرح میشوند؛ به طور نمونه
1. Passive Defence
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میت��وان بیان داشت؛ آیا تعیین مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت و فعالیت در فضا بر مدیریت
ترافی��ک در زمان بحران تأثی��ر دارد؟ آیا پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها
و جغرافیا ب��ر مدیریت ترافیک در زمان بحران تأثیر دارد؟ آیا مکانیابی استقرار عملکردها
ب��ر مدیریت ترافیک در زمان بحران تأثیر دارد؟ آی��ا مدیریت بحران دفاعی در صحنهها بر
مدیریت ترافیک در زمان بحران تأثیر دارد؟

پیشینه تحقیق و مبانی نظری

مفاهی��م و اص��ول پدافند غیرعامل به دق��ت ناظر بر دفاع و کاه��ش آسیبپذیریها در

براب��ر کلیۀ تهدیدهای متصور در حوزههای مختل��ف با منشأ دشمن است .پدافند غیرعامل
مجموعه اقداماتی است که مستلزم بهکارگیری جنگ افراد نبوده و درواقع صلحآمیزترین و
معقولترین روش دفاعی است که کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی را به دنبال دارد.
همانگونه که اشاره شد ،مأموریت و اهداف پدافند غیرعامل عبارت است از:
 -1کاهش آسیبپذیری ،افزایش ایمنی زیرساختهای م ّلی و مراکز حیاتی ،حساس و مهم
در مقاب��ل تهدیدهای خارجی از طری��ق فرهنگسازی ،سیاستگذاری ،تدوین ضوابط،
افزایش آستانۀ تحمل م ّلی در مقابل تهدیدهای و افزایش هزینۀ تهاجم دشمن؛
ل و استمراربخش کردن
 -2ادارۀ ام��ور مردم و ت��داوم خدمات در شرایط جنگ و تس��هی 
خدمات عمومی در شرایط تهدید دشمن؛
 -3تعام��ل سازنده و پیشب َ َرنده با بخشهای کشوری و لشکری در خصوص اعمال تدابیر
دفاعی و امنیتی؛

 -4برآورد تهدیدهای و احصای آسیبپذیریهای زیرساختهای کشور؛
 -5کاهش قابلیت و توانایی سامانههای شناسایی ،هدفیابی و دقت هدفگیری تسلیحات
آفندی دشمن؛
 -6باالبردن قابلیت بقا ،استمرار عملیات و فعالیتهای حیاتی و خدماترسانی مراکز حیاتی،
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حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در شرایط وقوع تهدید ،بحران و جنگ؛
 -7سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن؛
 -8صرفهجویی در هزینههای تسلیحاتی و نیروی انسانی؛
 -9فریب و تحمیل هزینۀ بیشتر بر دشمن و تقویت بازدارندگی؛
 -10افزایش آستانۀ مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن؛
 -11حفظ روحیه و انسجام وحدت م ّلی و حفظ سرمایههای م ّلی کشور (میتراف ،1388 ،ص.)49
تج��ارب و شواهد ثبتش��ده در جنگهای اعصار گذشته تاری��خ بشری و قرن حاضر،
نمونههای مستدل و انکارناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیدۀ دفاع غیرعامل را آشکار و
ثابت میکند .در بیان و تبیین این نقش ارزشمند میتوان به مواردی چند اشاره کرد:

الف) بهکارگی��ری اقدامات پدافند غیرعامل ،موجب زندهمان��دن و ادامۀ حیات و بقای
نیروی انسانی میشود که باارزشترین سرمایۀ یک کشور و قدرت م ّلی آن است،
ب) هرکس نفسی را بدون حق قصاص و یا اینکه فساد و فتنهای در روی زمین کند ،به

قتل رساند مثل آن است که همۀ مردم را کشته و هرکس نفس��ی را حیات بخشد (از مرگ
نجات دهد) ،مثل آن است که همۀ مردم را حیات بخشیده (سوره مبارکه مائده ،آیه)32؛

ج) دف��اع غیرعامل موج��ب صرفهجویی کالن اقتص��ادی و ارزی در حفظ تجهیزات و

تسلیحات بسیار گرانقیمت نظامی میشود؛

د) مکانیابی صحیح اولیه ،مقاومسازی و ایجاد استحکامات ،استفاده مناسب از عوارض

طبیع��ی و سایر اقدامات پدافن��د غیرعامل میتواند بهنحوی مؤث��ر موجب صرفهجویی در
بهکارگیری سالحهای کمتر ،نیروی انسانی و هزینههای کالن تسلیحاتی و سازمانی شود؛

و :دفاع غیرعامل ،مراکز حیاتی و حساس (اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،ارتباطی ،مواصالتی،

پاالیشگاه��ی ،نیروگاهی ،بنادر ،فرودگاهی ،مجتمعهای صنعتی و )...را در برابر حمالت و
بمبارانهای هوایی و حمالت زمینی دشمن حفظ کرده ،خسارات و صدمات را تقلیل داده
و ادامۀ فعالیت و مقاومت در شرایط بحران و جنگ را ممکن میسازد؛

ه :دفاع غیرعامل موجب حفظ نیروها برای ضربهزدن در زمان و مکان مناسب بر دشمنان
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و سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و نیروی مهاجم میشود؛

بهار 92

ی) نظریهه��ای راهب��ردی و دکترینهای دفاع��ی دال بر اهمیت و ل��زوم توجه به دفاع

غیرعامل است (موحدینیا ،1385 ،ص.)61

ب��ا این تفاسیر همانگونه که از مجموع مباحث طرح شده برمیآید ،اقدامات دفاع غیرعامل
در جنگهای امروزی برای مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل خس��ارتهای ناشی از حمالت
هوایی ،دریایی و زمینی ،موضوعی بنیادی است که وسعت و گسترة آن ،تمامی زیرساختهای
کلیدی ،مراکز حیاتی ،حس��اس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور نظیر :پاالیشگاهی ،نیروگاهها،
بنادر ،فرودگاهها ،مجتمعهای بزرگ صنعتی ،قرارگاهها و مراکز عمده فرماندهی نظامی و سیاسی،
مراکز اصلی مخابراتی و ارتباطی ،پلهای راهبردی ،صنایع نظامی ،پایگاههای هوایی ،سایتهای
موشکی،مراکز و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی ،انبارهای عمدۀ مواد غذایی و دارویی ،مراکز
جمعیتی ،مقرهای عمدۀ آمادگی و پشتیبانی و ...را دربرمیگیرد.
بهنظر میرسد به منظور تبیین موضوع در این بخش به ذکر برخی از تعاریف و اصالحات
در این حوزه میپردازیم.
آس��یبپذیری :1میزان خس��ارات و صدماتی است که از عوامل و پدیدههای بالقوه یا بالفعل
خس��ارتزا نس��بت به نیروی انس��انی ،تجهیزات و تأسیس��ات با شدت صفر تا صد در صد
ناش��ی میشود؛ به بیانی دیگر میتوان آسیبپذیری را تأثیر تهدید بر نقاط ضعف تعریف کرد
(موحدینیا ،1385 ،ص.)44
آمادگی :2مجموع ه اقداماتی اس��ت که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت

بح��ران افزایش میدهد؛ آمادگی شامل جمعآوری اطالع��ات ،پژوهش ،برنامهریزی ،ایجاد
ساختارهای مدیریتی ،آموزشی ،تأمین منابع ،تمرین و مانور است.
1. Vulnerability
2. Preparedness
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آمای��ش :1تنظی��م و برنامهریزی ک ّم��ی و کیفی یک محل با درنظرداشت��ن شرایط و عوامل
سیاس��ی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیمی در سطح کالن و گس��ترده است؛ از مهمترین

ویژگیهای آن ،نگرش همهجانبه به مس��ائل ،آیندهنگ��ری و دوراندیشی و نتیجهگیریهای
مکانی از محتویات استراتژی توسعه م ّلی است (حقیری ،1387 ،ص.)21
پراکندگی :2گس��ترش ،باز و پخشکردن و تمرکززدایی نیروها ،تجهیزات ،تأسیس��ات یا

فعالیته��ای خ��ودی ،به منظور کاه��ش آسیبپذیری آنها در مقاب��ل تهدیدهای دشمن به
طوری که مجموعهای از آنها هدف واحدی را تشکیل ندهند (ماسکیروکا ،1998 ،3ص.)48
جن��گ ناهمگ��ون -1 :4بهکارگیری رویکرده��ای غیرقابل پیشبینی ی��ا غیرمتعارف برای

خنثیک��ردن یا تضعیف قوای دشمن و در عی��ن حال بهرهبرداری از نقاط آسیبپذیر او ،از
طریق فناوریهای غیرقابل انتظار یا روشهای مبتکرانه را جنگ ناهمگون گویند.
 -2عناصر اصلی جنگ نامتقارن به قرار زیر میباشند:

• بهرهگیری از نقاط ضعف و آسیبپذیر دشمن؛

• استفاده از فناوریهای پیشرفته و غیرقابل انتظار؛
• استفاده از روشهای مبتکرانه؛
• تضعیف ارادۀ دشمن برتر؛

• تأکید بر تأثیر نامتناسب ،تأثیر راهبردی با اقدام تاکتیکی (جاللی ،1390 ،ص.)31
اس��تحکامات :5ایجاد هرگونه حفاظ که در مقابل اصابت مس��تقیم بمب ،موشک ،راکت،

گلوله توپخانه ،خمپاره یا ترکش آنها مقاومت کرده ،مانع آسیبرسیدن به نفرات یا تجهیزات
1. Spatial Planning
2. Dispertion
3. Maskirowka
4. Assymetric war
5. Fortification
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شود (کامیلوفلگ ،1999 ،1ص.)36

بهار 92

راهبرد :2عبارت است از هنر و علم توسعه و بهکارگیری متوازن نیروهای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگ��ی و نظامی ملت در جنگ و صلح به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاست ملی

به قصد افزایش احتماالت و کس��ب نتایج مطلوب برای پیروزی و تقلیل احتمالی شکست
(تدستورم ،2000 ،3ص.)39
اقدام فریب :4اقدام فریب مجموعهای از وقایع فریب مرتبط است که بخش عمدۀ عملیات

فری��ب را شکل میدهد؛ چهار نوع از اقدامات فریب عبارتند از :حمله انحرافی ،5تظاهر به
حمله کاذب ،6نمایش اقدامات کاذب ،7و خدعه.
الگوریت��م :8قاعدهای ک��ه مشخص کنندۀ فراین��د عملیات حل مس��ائل ریاضی است؛ در

ریاضیات بهجای کلمه (قاعده) ،از کلمه (الگوریتم) استفاده میشود .اگر مس��ئلۀ مورد نظر
را به مثابۀ یک فصل بنگریم ،در این صورت الگوریتم ،کلید ّ
حل آن است .الگوریتمها برای
ّ
حل مسائل گوناگون ضروری هستند (بی نام ،1384 ،ص.)15

امنیت م ّلی :9مفهوم امنیت ملی مانند دیگر مفاهیم در علوم انس��انی دارای تعریف واحدی

نیست ،از این رو به بیان مفاهیمی از آن بسنده میکنیم:

 -1حف��ظ و یا ایج��اد وضعیتی است که در آن ،منافع و ارزشه��ای حیاتی کشور ،مورد
1. Camouflage
2. Strategy
3. Tedestorm
4. Deception Action
5. Feint
6. Demonstration
7. Display
8. Algorithm
9. National Security
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تهدید جدی نباشد؛
 -2حفظ قدرت (نظامی ،سیاسی ،اقتصادی) و اعمال حکومت در امور داخلی و خارجی
علی��ه نفوذ بیگانگان و جلوگیری از عملیات غیرقانونی دشمن که به منظور تضعیف و
یا سرنگونی حکومت و دولت باشد؛
 -3ت��وان یک ملت برای حفظ ارزشهای خود در مقابل تهدیداتی که از دشمن خارجی
متصور است؛
 -4اینکه کشور هیچگونه احس��اس خطر حمل��ۀ نظامی ،فشار سیاسی یا اقتصادی نکند و
بتواند آزادانه پیشرفت و توسعه خویش را تعقیب کند؛
 -5حالتی است که ملتی فارغ از تهدید ازدستدادن تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی یا
خاک خود به سر ببرد.
تهدی��د :1در گذشته ذه��ن بشر مفهوم «تهدی��د» را با مفهوم «تقدی��ر و سرنوشت» مرتبط
میدانس��ت؛ به عبارت روشنتر میتوان رابطهای محس��وس بین علم بشر و تلقی از تهدید

مشاهده کرد .درواقع اگر تقس��یمبندی آگوست کن��ت را بپذیریم«،شناخت تقدیرمحور» با
مرحل��ۀ متافیزیک��ی علم بشر قرین بود؛ این مرحله بدین معنا بود که چون انس��ان هنوز به
ماهی��ت واقع��ی مناسبات بین پدیدهها وق��وف نیافته بود ،ادلّۀ رخداد ح��وادث را ماورایی
میپنداش��ت و آن را در قال��ب واژۀ «تقدی��ر» صورتبندی میکرد و چون چیس��تیِ پدیده
برای��ش در هال��های از ابهام قرار داشت؛ بنابراین دریچهای برای نگریس��تن به ابعاد و علل
مستور آن فراروی خود نمییافت (مرادیان ،1388 ،ص.)44
همس��و با تحول جوامع بشری و پیدایش فرایند دولتسازی بهتدریج مخاطره بر موارد
خاص��ی اطالق میشود و در این فرایند ،مفهوم تهدی��د از بطن تحوالت صورتگرفته سر
برآورد (عبدالهخانی ،1389 ،ص.)21

اساس�� ًا تهدیدها ،موضوع تعریف و بازتعریف هس��تند و ن��ه موضوع شناخت .از اینرو
1. Threat
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میت��وان تهدیدهای معطوف ب��ه نظام ارزشی ،فرهنگ ،اهداف ،هوی��ت م ّلی و مانند آن را
در کن��ار تهدیدهای ناظر ب��ر «ساختار»« ،مؤلفههای مختلف ق��درت»« ،کنشگران سیاسی-
اجتماعی»« ،تمامیت ارضی»« ،مؤسسات و تأسیسات حیاتی» و نظایر آن مورد شناسایی قرار
داد .درج��ۀ فوریت و جدّ یت تهدیده��ای نیز درهمتنیدگی خاصی با شدت تهدیدشوندگی
ک ّلیت و مرکزیت یک سیستم دارد (افتخاری ،1387 ،ص.)39
به هر حال با توجه به انتزاعی بودن مفهوم تهدید ،بهنظر میرسد متغیرهای زیر در فرایند
درک تهدیدهای مؤثر هستند:
• متغیر روانشناختی؛

• متغیر پیشینه تاریخی؛
• متغیر ژئوپولتیکی؛

• متغیر میزان آسیبپذیری؛
• متغیر ایدئولوژی؛

• متغیر ساختار نظام سیاسی؛

• متغیر موازنه قوای منطقهای.
ب��رای تحقیق حاضر چهارچ��وب تئوریکی براساس تحلیل نظری��ات موجود ارائۀ شده
اس��ت .این تعاری��ف و چهارچوبهای ارائۀ شده چهار مؤلفۀ تعیی��ن مقیاس بهینۀ استقرار
جمعیت و فعالیت در فضا ،پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدهای و جغرافیا،
مکانیاب��ی استقرار عملکردها و در نهای��ت مدیریت بحران دفاعی در صحنهها با اثربخشی
اقدامات پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار داده است.

فرضیههای تحقیق

 -1مالحظات پدافند غیرعامل بر مدیریت ترافیک در زمان بحران مؤثر است.

 -2مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت بر فعالیت در فضا بر مدیریت ترافیک در زمان بحران

مؤثر است.
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 -3پراکندگ��ی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها و جغرافیا برمدیریت ترافیک در

زمان بحران مؤثر است.

 -4مکانیابی استقرار عملکردها بر مدیریت ترافیک در زمان بحران مؤثر است.

 -5مدیریت بحران دفاعی در صحنهها بر مدیریت ترافیک در زمان بحران مؤثر است.

بنابرای��ن در این تحقیق رابطه بین ابعاد چهارگان��ه فوق (تعیین مقیاس بهینه ،پراکندگی،
مکانیاب��ی ،مدیریت بح��ران دفاعی) با اثربخشی اقدامات پدافن��د غیرعامل بررسی شده و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در نمودار نمونه نظری تحقیق ارائۀ شده است.
تعیین مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت و
فعالیت در فضا
پراکندگي در توزیع عملکردها

اثربخشي اقدامات
پدافند غیرعامل در

متناسب با تهدیدات و جغرافیا

عملیات تخلیۀ جمعیت

مکانیابي استقرار عملکردها
مدیریت بحران دفاعي
در صحنهها

نمودار :1نمونه نظری تحقیق

روش شناسی تحقیق

پژوه��ش حاض��ر از نظر ه��دف کاربردی بوده و اب��زار اصلی گ��ردآوری اطالعات نیز

پرسشنام��ه است؛ از نظر روش نیز رویکرد توصیفی -پیمایشی از نوع همبس��تگی ،مالک
عم��ل قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق را ،کلیۀ مدیران راهور تهران بزرگ شامل
رؤسا ،معاونان ،کالنتران ،کالنتران ارشد و کارشناسان تصادف تشکیل میدهند .با توجه به
اینک��ه تعداد جامعۀ مورد نظر در ای��ن پژوهش برای تحلیل پرسشنامه محدود است ،حجم
نمون��ه با استف��اده از جدول مورگ��ان  115نفر تعیین ش��د و روش نمونهگیری نیز ،روش
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نمونهگیری تصادفی ساده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهای که روایی آن مورد
تأیید بوده و میزان پایایی آن برابر  81درصد =  aاستفاده شد.

یافته های تحقیق

ب��ه منظور آزم��ون فرضیههای مورد نظر از آزم��ون  tتکنمونهای استف��اده شده است.

همچنی��ن برای تعیین اولویتهای اقدامات پدافند غیرعامل ،از آزمون فریدمن استفاده شد.
نتیجه در قالب جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1نتیجه آزمون  tتکنمونهای در مورد فرضیهها

مقدار مورد ادعای آزمون = 4
فاصله اطمینان  %95تفاوت
کران باال

کران پایین

0.1997
0.1632
0.2184
0.2333

0.0637
0.0667
0.1050
0.1367

تفاوت
میانگینها

سطح
معناداری

درجۀ
آزادی

T

0.13167
0.11500
0.16167
0.18500

0.00
0.00
0.000
0.000

119
119
119
119

3.834
4.727
5.647
7.586

مقیاس
پراکندگی
مکانیابی
مدیریت بحران

ب��ا توجه به اینکه سطح معن��اداری محاسبه شده کمتر از خط��ای  0/05است و سطوح
اطمینان پایین ( )lowerو باال ( )Upperهردو مثبتاند؛ بنابراین از دیدگاه اعضای جامعۀ
مورد نظر ،تمامی فرضیهها تأیید میشود.

اولویتبندی اقدامات پدافند غیرعامل :برای تعیین اولویت اقدامات پدافند غیرعامل مورد

نظر ،از آزمون میانگین رتبهای فریدمن استفاده شد .نتایج در قالب جدول  2ارائه شده است.
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جدول :2اولویتهای اقدامات پدافند غیرعامل

اقدام

میانگین رتبهای

مدیریت بحران دفاعی در صحنهها

2.62

پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها و جغرافیا

2.52

مقیاس بهینۀ استقرار جمعیت بر فعالیت در فضا

2.50

مکانیابی استقرار عملکردها

2.36

با توجه به جدول فوق ،از نظر مخاطبان ،مدیریت بحران دفاعی در صحنهها در اولویت
اول اقدام��ات ،و مکانیاب��ی استقرار عملکردها در اولویت آخ��ر اقدامات مورد نظر پدافند
غیرعامل قرار دارد.

./x
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺑﻬﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺭ ﻓﺿﺎ
ﭘﺭﺍﮐﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎ
ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﻭ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ
ﻣﮑﺎﻥﻳﺎﺑﯽ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎ

./x
./x
./x
./x

ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ
ﭘﺩﺍﻓﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﻣﻝ ﺑﺭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺧﻠﻳﻪ ﺟﻣﻌﻳﺕ
ﻭ ﻫﺩﺍﻳﺕ ﺑﺎﺭ ﺗﺭﺍﻓﻳﮑﯽ

ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﯽ
ﺩﺭ ﺻﺣﻧﻪﻫﺎ
 ﺗﺄﺛﻳﺭ -ﻋﺩﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ
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نتیجه گیری

همانگون��ه كه مطرح ش��د كالنشهر تهران بزرگ بهواسط��ۀ دارا بودن شرایط خاص از

لحاظ جمعيت ،بافت شهري و شبكه معابر با مسائل عديدهاي در زمينۀ حملونقل و ترافيك
مواجه است؛ بنابرای��ن در برنامهریزی عملیاتی ،آموزشی ،ساماندهی و  ...به دفاع غیرعامل
باید به صورت یک سیس��تم و مجموعۀ به هم پیوسته نگریست و توسعۀ متوازن هریک از
اقدامات دفاع غیرعامل مدنظر طراحان ،برنامهریزان ،مسئوالن و مبادی ذیربط در ارتباط با
مس��ائل ترافیکی کالنشهرها و بهویژه کالنشهر تهران بزرگ باشد؛ بنابراین نگاه تکبعدی
و مج��زا به یک اقدام از مؤلفههای گوناگون پدافند غیرعامل (برای مثال سازه و پناهگاه) و
غافلماندن از سایر اقدامات یا با تأخیر انجام دادن آنها ،اشتباهی راهبردی محسوب میشود
که عواقب و تأثیرات نامطلوبی را در عدم موفقیت در حصول اهداف و برنامههای از پیش
تعیین شده در زمان بحران خواهد داشت.
تج��ارب حوادث و رویداده��ای اخیر در کالنشه��ر تهران (سقوط هواپیم��ا ،فتنه، 88
آبگرفتگ��ی مت��رو و  ) ...همه و همه بیانگر این واقعیت اس��ت که در صورت بیتوجهی
ب��ه این اصول اساسی باید شاه��د صدمات و لطمات شدید از باب��ت عدم امکان مدیریت
شرایط بحرانی باشیم .یک سامانۀ خردگرا ،سامانهای است که با درک واقعیتها و شناخت
تهدیدهای اجتنابناپذیر تجربه شده در طول تاریخبشری ،منافع و سودهای کال ِن بلندمدت
را ب��ه مناف��ع و سودهای کوتاهمدت ترجیح دهد؛ برایناس��اس تدوین راهبردهای عملیاتی
در ح��وزۀ ترافیک و پیشبینی سناریوهای محتم��ل در این زمینه به منظور آمادگی در برابر
شرای��ط مختلف از ضروریترین الزامات دستگاههای دخیل در امر امدادرسانی و مدیریت
شه��ری است .تدوين طرحهاي پدافندي در حوزۀ حملونقل و ترافيك و ارائۀ يك الگوي
راهبردي منس��جم به منظور مقابله با حوادث گوناگ��ون در نقاط مختلف شهر تهران نیز از
دیگر اولویتهای این عرصه محسوب میشود.

سال دوم-شماره 4
بهار 92

راهور

مطالعات پژوهشی

تأثیر اقدامات پدافند غیر عامل بر مدیریت ترافیک

136
پیشنهادها

امید است با بهکارگیری قدمهای اساسی نظیر:
 -1ایجاد بس��ترهای مناسب برای آموزشهای مرتبط؛ پدافند غیر عامل بر مدیریتهای

ترافیک و عملیات.
 -2شرکت کارکن��ان در کارگروههای آموزشی متناسب با اهداف و مأموریت محوله در
امر ترافیک و عملیات.
 -3متامل با سازمانهایی که در راستای اهداف مشخص در حوزه ترافیک فعالیت میکنند.
 -4تهی��ه و تنظیم سناریوهای محتمل در زمینههای مختل��ف به منظور آمادگی در برابر
شرایط مختلف.
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