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زیربنایی، پدافند 

 مناطق غیرعامل،

 پیراشهری،

 .چابهار

های دفاعی برای و پایدارترین روش نیمؤثرترپدافند غیرعامل بستر مناسب امنیت و توسعه پایدار کشور و یکی از 

در عدم انطباق  مؤثرمجموعه موانع  شناساییباشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، زیربنایی می ساتیتأسآمایش 

هدف،  ازنظراضر، پژوهش حباشد. زیربنایی مناطق پیراشهری با اصول پدافند غیرعامل در چابهار می ساتیتأسآمایش 

اطالعات نیز  لیوتحلهیتجز منظوربههای کیفی و کمی قرار دارد. روش، در گروه پژوهش ازنظرو و بنیادی  کاربردی

گیری در بخش کیفی و کمی پژوهش تا مرحله اشباع استفاده شد. نمونه FARASو مدل  ایاز روش تئوری زمینه

به مصاح 20 درمجموعگیری هدفمند بود. نمونه صورتبهگیری از نوع غیراحتمالی )کفایت( نظری پیش رفت؛ نمونه

ایی زیربن تسایتأسموانع عدم انطباق آمایش  شناساییعمیق صورت گرفت. از نتایج مصاحبه با افراد خبره جهت 

واحد معنایی و  20، مفهوم 63 ای،مناطق پیراشهری چابهار با اصول پدافند غیرعامل با استفاده از روش تئوری زمینه

نسانی متخصص و ریزی، کمبود نیروی اگیری، نبود طراحی و برنامهو تصمیم یگذاراستیسی )عدم مقوله 10

دم مدیریت ها، عیابی، ضعف مالی سازمانزمان مکاندر  رعاملیغکارآمد، عدم نظارت بر رعایت اصول پدافند 

کافی، آگاهی  ، عدم آموزشGISیکپارچه و نامتمرکز، عدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند 

نتایج  تیدرنها. ( استخراج شدرعاملیپدافند غنداشتن از مباحث پدافند غیرعامل، فقدان مستندسازی، عدم مالحظات 

ز دیدگاه ابیشترین میزان اهمیت را  (،479/0) وزننشان داد، مقوله )عدم آموزش کافی با مقدار  FARASمدل 
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 مقدمه
اند. اما تغییرات گسترده در طول تاریخ شهرها مکانی برای تأمین امنیت انسان در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی بوده

تبدیل  زیآممخاطرهجمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی  آورسرسامشهرها در طی چند دهه اخیر و تمرکز 

شهرها به علت بافت فشرده و (. 2: 1393؛ پوراحمد و همکاران، 539: 1398و همکاران،  کرده است)حسینی امینی

یک مانع محسوب  عنوانبهها در برابر تهاجم زمینی و هوایی های متنوع شهری، معموالً در جنگجمعیت متراکم و شبکه

ها به سمت شهرها سوق جنگ(. از طرفی، خواسته و یا ناخواسته، 12: 1397گردند)ساالری سردری و کیانی، می

در  (.9: 1390عزیزی و برنافر، شوند)و بعضاً باعث تلفات باالی غیرنظامیان و خسارت زیادی به شهرها می اندداکردهیپ

های انسانی، تغییر و تحول مفهوم امنیت به امنیت ها در سکونتگاهاین راستا، با توجه به وجود مستمر مخاطرات و بحران

 :Hamer, 2012باشد)محیطی و انسانی ضروری میگاهی جامع و تأکید بر ابعاد مختلف کالبدی، زیستپایدار با دید

3, Smith, 2008: 7ریزی شهرها برای فراهم نمودن ترین موضوعاتی که در هنگام طراحی و برنامه(. بنابراین از مهم

قرار گیرد، رعایت مالحظات و اصول  دنظرمایمنی و امنیت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها باید 

: 1396، یزدانی و سیدین ؛91: 1391باشد)ملکی و برندکام، ها میبرای کاستن از آثار مخرب بحران رعاملیغپدافند 

 رعاملیغبراساس رویکرد پدافند  ریزی کارآمد در زمینه امنیت شهری(. لذا برنامه23: 1393؛ صیامی و همکاران، 180

ریزی شهری برنامه تواند تلفات جانی و مالیهای انسانی و طبیعی در شهرها میکه هنگام وقوع بحران

های آن با های شهری و برنامهموضوعاتی است که در طرح ازجمله. پدافند غیرعامل (Chatterjee, 2009: 92دارد)

است. این مباحث به دنبال کاهش خسارت و  شدهگرفتهسازی بناها در نظر ها و مقاومکاربری یابیمکانمباحثی مانند 

افزایش توان مقاومت در شهر با رعایت اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات حیاتی، حساس، مهم و مدیریتی می

-ریزی بحران شهری رویکرد نوینی به شمار میکه در برنامه رعاملیغ(. پدافند 175: 1396محمدپور و همکاران، )باشد

 رعاملیغ، پدافند درواقعاستوار است.  یرنظامیغهای بر کاهش آثار بحران با استفاده از روش اشماهیت وجودیآید، 

، از وارد شدن خسارات مالی به نقاط حساس هاآنگیری از است که با بهره یرنظامیغشامل تمامی اصول و اقدامات 

 (.Brandon, 2011: 48اقل برسد)شهری و تلفات مالی و جانی جلوگیری شود یا میزان آن به حد

ها، موقعیت شهر، موقعیت طبیعی، نحوه پراکنش کاربری رعاملیغریزی امنیتی و پدافند یابی و برنامهدر بررسی مکان

و تجهیزات شهری، مالحظات امنیتی )استتار، اختفا، پراکندگی و استحکامات(  ساتیتأسها و استقرار زیرساخت

دهد های شهر را هنگام وقوع بحران بسیار کاهش میبررسی این عوامل و تهدیدات، هزینه گیرد.قرار می یموردبررس

کند به عوامل طبیعی )سیل، عواملی که شهر را تهدید می ازجمله ،آوردرا برای شهروندان پدید می یترمطلوب یوزندگ

های داخلی تهاجمات دشمن، آشوب(، و عوامل مخاطرات انسانی )یسوزآتش، رعدوبرق، گردباد، طوفان، لرزهنیزم

توان و خیابانی(، عوامل اجتماعی، اقتصادی )تحریم و بایکوت(، سیاسی و فرهنگی و فضایی و بسیاری عوامل دیگر می

در این میان در حوزه شهرها بیشترین آسیب را حومه یا مناطق پیراشهری  (.191: 1389اشاره نمود)پریزادی و همکاران، 

نواحی پیراشهری، گونه د ضعیفی دارند.باقتصاد و کال اکثراًبیند زیرا این مناطق به دلیل بافت روستایی شهرها به خود می

های شهری، در اراضی و فضاای از اشکال سکونتی است که در ارتباط با گسترش افقی، خزش و دامنه توسعه عملکرد

های های بزرگ در حال رشد شتابان کشورشهر (. بسیاری ازPiorr et al, 2012: 10شود)های روستایی ایجاد می

 -های کالبدیهایی با ویژگیگیری عرصهها در فرایند گسترش خود، موجب شکلجنوب، عالوه بر ادغام روستا
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 –هایی بارز شهری حامل خصلت توأمان طوربهها که اند. این عرصهای شدهاقتصادی ویژه -عملکردی و اجتماعی

 (.Simon et al, 2004: 7شود )روستایی )نه شهری و نه روستایی( هستند، اغلب تحت مفهوم پیراشهر شناخته می

در مناطق  رعاملیغاز پدافند  و یا عدم استفاده های مختلفی استفادههای خود، به جنبهمحققان زیادی در پژوهش

های کلیدی در راستای در پژوهشی به شناسایی پیشران(، 1401اند. سرتیپی و همکاران )پرداخته و روستایی شهری

های اند. یافتهی لواسانات، پرداختهای بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل در منطقهپذیری امنیت پایدار منطقهتحقق

ی پدافند ی لواسانات بر مبناهای تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقهپیشران نیترمهمتحقیق حاکی از آن است که 

-ریزی مناسب کالبدیگیری، مدیریت مبتنی بر آمادگی و برنامههای مدیریت مبتنی بر پیشغیرعامل مربوط به پیشران

اقتصادی و محیطی  –(، در پژوهشی ارزیابی عوامل کالبدی 1401باشد. محبتی و استعالجی )محیطی میزیست

اند. نتایج حاصل از پرداخته رعاملیغزلزله با رویکرد پدافند پذیری فضای شهری در برابر بر تحلیل آسیب رگذاریتأث

فضای شهری )در محدوده  یریپذبیآستوانند بر کاهش پژوهش نشان داد که عوامل کالبدی، اقتصادی و محیطی )می

د (، در پژوهشی تحت عنوان آمایش شهری با رویکر1400داشته باشند. کدخدایی و همکاران ) ریتأثشهرری(  5ناحیه 

پذیر در های آسیبپدافند غیرعامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن به این نتایج دست یافتند، که جانمایی کاربری

بندی حریم امن (، در پژوهشی به پهنه1400و صفری نامیوند ) یعبدالمالک. وضعیت فعلی، در شرایط مناسبی قرار ندارد

اند. نتایج مکانی و ریز ند غیرعامل مطالعه موردی شهر بروجرد پرداختهزیرساخت شهرهای پشتیبان جنگ از منظر پداف

ها در درصد از زیرساخت 47.50زیرساخت یعنی  539دهد که پذیری در سطح شهر بروجرد نشان میبندی آسیبپهنه

وضعیتی از درصد از پهنه این شهر در  59پذیر قرار دارند. همچنین باید گفت که چیزی حدود وضعیت کامالً آسیب

 دهد.پذیر است که اهمیت دوچندان اصول و الزامات پدافند غیرعامل را در این شهر نشان میپذیر تا کامالً آسیبآسیب

در حوزه لجستیکی با رویکرد  رعاملیغراهبردهای پدافند  (، در پژوهشی تحت عنوان1399لطیفیان کریم و همکاران )

های کلی گیری از ارکان مهم سیاستدهد که با بهرهصل از پژوهش نشان میاند. نتایج حااقتصاد مقاومتی پرداخته

یافت در حوزه لجستیکی در برابر تهدیدات دست رعاملیغتوان به راهبردهای جدیدی در پدافند اقتصاد مقاومتی می

رخی از مشکالت موجود گشای بتواند گرهای نزدیک میها دشوار بوده است و در آیندهدستیابی به آن نیازاشیپکه تا 

 یریپذبیآس(، در پژوهشی به ارزیابی 1397آفتاب و همکاران ) .در حوزه لجستیکی پدافند غیرعامل باشند

 23/10دهد که اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میهای شهری ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل پرداختهزیرساخت

درصد در پهنه  83.32پذیری کم، درصد در پهنه آسیب 8.30کم،  خیلیپذیری درصد شهر ارومیه در پهنه آسیب

 قرارگرفتهپذیری خیلی زیاد درصد در پهنه آسیب 83.8زیاد،  یریپذبیآسدرصد در پهنه  26.17متوسط،  پذیرییبآس

منطقه شهر  پذیرترینشهر ارومیه کم آسیب 2پذیرترین منطقه این شهر و منطقه ارومیه آسیب 5است؛ همچنین منطقه 

های (، در پژوهشی به ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخص1394کاظمی و تبریزی ). ارومیه تشخیص داده شد

در  رعاملیغمعیارهای پدافند  ازنظراند. نتایج نشان داد شهر آمل )نمونه موردی: شهر آمل( پرداخته رعاملیغپدافند 

باشد ولی نسبت ساخت مناسب میعدم زیر لیبه دلمنی در بخش مرکزی شهر آمل شرایط مناسبی قرار ندارد و میزان ناا

یابی و بهسازی شبکه برق، نوسازی ، مکانونقلحملیابی و بهسازی شبکه دیگری مانند: مکان تربرجستههای به شاخص

کمتر است. سلیمانی و همکاران ها تأثیر آن سازی ساختمانبندی و مقاومبندی و محلههای فرسوده، منطقهو بهسازی بافت

اند. نتایج های اصلی مدیریت بحران، پرداخته(، در پژوهشی به ارزیابی راهبردهای مدیریت شهری در سیاست2021)
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در زمان بحران )زلزله(، باعث افزایش ایمنی شهری  رعاملیغبر پدافند  دیتأکبا  یشهرهای مدیریت نشان داد سیاست

های آوری سکونتگاهپذیری امنیت پایدار و تابهای تحقق(، نیز در پژوهشی به چالش2020) نیالدشمس .شودمی

های پذیری سیستمآوری پایدار ناشی از انعطافاند. نتایج پژوهش نشان داد که تحقق امنیت و تابانسانی پرداخته

(، در پژوهشی به 2019سیک ). الباشدحکمرانی و تغییرات مداوم با تغییرات ساختاری جوامع و علم نوین روز می

در جهت  یریگمیتصمفرایندهای  تیدرنهادر این پژوهش اند. بر پدافند غیرعامل شهری پرداخته مؤثربررسی عوامل 

. دارکوا و همکاران است شدهارائهموقعیت برای شهرهای خاص  نیترمناسبایمنی و امنیتی و  یهاحلراهشناسایی 

های پدافند غیرعامل بررسی تجربیات محلی به ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر تحقق شاخصه ی خود با(، در مطالعه2018)

-گیری شهری ایمن از منظر شاخصههای شکلاند. نتایج تحقیق نشان داد زمینهدر شهر کوماسی غنا پرداخته آوریو تاب

مدیریت بحران با اجتماعات محلی  یآوری، تحقق رویکرد مشارکت نهادهای دولتی حوزهغیرعامل و تاب های پدافند

بر پدافند غیرعامل شهری، در زمان پیش و پس  مؤثر(، در پژوهشی به بررسی عوامل 2018باشد. خو و لو )و مردم می

دامات پس از سانحه اثرگذار از اق ترمهماعمال اقدامات پیشگیرانه توانسته اند. نتایج نشان داد پرداخته لرزهنیزماز بروز 

و مدیریت ریسک به وجود آمدن قانونی در دیوان  رعاملیغ(، در پژوهشی، دادخواهی پدافند 2013روس ). باشد

مدیریت ریسک  یهایاستراتژدانند و استفاده از را ضروری می رعاملیغبرای ترسیم اصول قانونی پدافند  متحدهاالتیا

(، در تحقیقی با عنوان ارزیابی حمله 2011وسکنس )داند. لرتین و هدر ایجاد یک بنیاد حمایت از ایمنی را الزم می

دفاع بهینه در  یریکارگبهی توزیع منابع با پیشگیرانه در مقابل اهداف نادرست و حفاظت در استراتژی دفاعی، نحوه

 .قراردادند لیوتحلهیتجزحمالت و استقرار اهداف کاذب و پشتیبانی اهداف را مورد  مؤثرپیشگیری 

ی پدافند غیرعامل به در حوزه گرفتهانجامهای توان عنوان کرد که اکثر پژوهشی مطالعاتی مینهبا توجه به پیشی

شهری در راستای مقابله با  ساتیتأستجهیزات و  یابیمکانیا بخشی از آن و  ، منطقهبررسی وضعیت موجود یک شهر

 موانع مجموعه شناساییشود، نیز محسوب میاند. در تحقیق حاضر که نوآوری آن انواع تهدیدها و مخاطرات پرداخته

که با ترکیبی از دو  پیراشهری چابهار مناطق در غیرعامل پدافند اصول زیربنایی با ساتیتأس آمایش انطباق عدم در مؤثر

 باشد.میروش کیفی و کمی 

های دفاعی در وشپدافند غیرعامل بستر مناسب امنیت و توسعه پایدار کشور و یکی از مؤثرترین و پایدارترین ر

های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی همواره در باشد. کشور ایران به دلیل ویژگیمقابل تهدیدات می

ریزان شود. برنامهآن خسارات مالی و جانی فراوانی به کشور تحمیل می تبعبهو  قرارگرفتههای زیادی معرض بحران

های ، گرهونقلحملمراکز ثقل قدرت، جمعیت، مراکز ارتباطات و  عنوانبهنظامی، شهرهای بزرگ را  -یتیامنشهری و 

های اداری و حکومتی، مخازن ثروت و منابع ملی محسوب و در های اطالعاتی، کرسیکلیدی مالی صنعتی و سیستم

به فراموشی  رعاملیغپدافند  مونی آنو مناطق پیرا در شهرها(. 11: 1397)ساالری سردری و کیانی، گیرندنظر می

ریزی پدافند غیرعامل در نظام برنامه درواقعپذیر هستند. آسیب شدتبهاست و شهرهای ما در مقابل بحران  شدهسپرده

ندارد. این مسئله برای کشوری در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارد بسیار مهلک و خطرناک  اندکی ایران جایگاه

باشد. شهر یکی از شهرهای مرزی حساس در کشور، شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان می ،نیبنیدرااست. 

تجاری و مبدأ محور شرق، وجود تأسیسات حیاتی و مهم در آن از اهمیت فراوانی برخودار  راهشاه عنوانبهبندری چابهار 

آزاد  یهاآبشی از منطقه آزاد و دسترسی به در طول چند دهه گذشته به دلیل این شرایط و توسعه اقتصادی نااست. 
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ای را به خود دیده است که عالوه بر ادغام شدن چندین روستا در حومه شهر )کمب، تیس برنامهشهر چابهار توسعه بی

در توسعه فیزیکی شهر،  یبرنامگیببرنامه بوده است. این و کمبل سلیمان( در سایر مناطق گسترش فیزیکی کامالً بی

 طلبد، مجموعهدر شهر شده است. لذا می رعاملیغبر پدافند  دیتأکبا  زیربنایی ساتیتأسمنجر به ضعف شدید آمایش 

پیراشهری چابهار بررسی شود.  مناطق در غیرعامل پدافند اصول با زیربنایی ساتیتأس آمایش انطباق عدم در مؤثر موانع

 زیربنایی ساتیتأس آمایش انطباق عدم در مؤثر موانع مجموعه باشد:ذیل می سؤالاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به 

 از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ کیکدام؟ و اندکدمپیراشهری  مناطق در غیرعامل پدافند اصول با

 

 شناسیروش
-روش، در گروه پژوهش ازنظرتحلیلی و  - یادی و کاربردی و دارای ماهیت تفسیرینهدف، ب ازنظرپژوهش حاضر، 

استفاده شد.  FARASو مدل  ایاطالعات نیز از روش تئوری زمینه لیوتحلهیتجز منظوربههای کیفی و کمی قرار دارد. 

گیری از گیری در بخش کیفی و کمی پژوهش تا مرحله اشباع )کفایت( نظری پیش رفت؛ نمونهدر این پژوهش نمونه

مصاحبه عمیق صورت گرفت. در بخش کیفی  20 درمجموعگیری هدفمند بود. نمونه صورتبهنوع غیراحتمالی 

است، جامعه آماری در پژوهش  ذکرقابل پیاده شد. بالفاصلهدقیقه( ضبط و یادداشت و  90تا  60ها )بین پژوهش مصاحبه

گیری باشند، که بر اساس نمونهریزی شهری در شهر چابهار میبرنامه ٔ  نهیدرزمحاضر شامل افراد متخصص و خبره 

 نفر افراد متخصص تعیین شد.  20هدفمند و تا زمان به اشباع رسیدن نتایج، 

 ازآنجاکهای استفاده شد. سیستماتیک اشتروس و کوربین برای تئوری زمینهدر بخش کیفی پژوهش از رویکرد 

های موجود، خود به تدوین گر بجای آزمودن نظریهاستقرایی بود؛ لذا پژوهش کامالًای، مبتنی بر روشی تئوری زمینه

ها شناسایی و اکتشاف بر اساس چارچوب نظری و بر اساس مقوله یموردبررسبنابراین، متغیرهای  پردازد.یک نظریه می

پژوهش  شدهشناختههای ها )مبتنی بر زمینه( یکی از روش(. نظریه برخاسته از داده1398شد)اسفندیاری و ایمان خان، 

به این روش گرانی ( بنیان نهاده شد. معموالً پژوهش1967کیفی بود که برای نخستین بار توسط گلیزر و اشتراوس )

سطحی به آن توجه  طوربهیا  قرارگرفتهها در مطالعات قبلی مورد غفلت آن موردمطالعهروی آوردند که موضوع 

ها(، کدگذاری )شناسایی مقوله ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز(. تحلیل دادهMertens, 2007)نشد

مراحل اجرای تئوری ها( انجام شد. )انتخاب نهایی مقوله ی یا گزینشیها( و کدگذاری انتخاب)پروردن مقوله محوری

های ها، مصاحبهمرور بازنگری: برای جلوگیری از داوری شخصی در هنگام ترتیب داده داده بنیاد به شرح ذیل بود:

و اصالح  یموردبازنگرآوری و شد، جمعهای شخصی که در طی تحقیق توسط پژوهشگر انجام می، یادداشتشدهضبط

بود که  لیوتحلهیتجزهای معنایی )کدگذاری باز(: کدگذاری باز یک بخش از قرار داده شد. گام اول: استخراج داده

ها و مضامین ها شد. گام دوم: استخراج مقولههای موجود میان دادهبندی و تشریح پدیدهگذاری، دستهشامل شناسایی، نام

)در مرحله کدگذاری باز( انجام شد.  دشدهیتولهای رابطه بین طبقه یبرقراراصلی )کدگذاری محوری(: در این مرحله 

ای، خط سیر در فرایند ساخت نظریه زمینه آمدهدستبهپردازی )کدگذاری انتخابی(: مقوالت گام سوم: مرحله نظریه

چابهار با اصول پدافند  پیراشهری مناطقزیربنایی  ساتیتأسانطباق آمایش در عدم  مؤثرداستانی از مجموعه موانع 

 غیرعامل را محسوب شد.
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جدید در حوزه  های نسبتاً )آراس فازی(، نیز روش ارزیابی نسبت جمعی یا آراس یکی از تکنیک FARASمدل 

است. در این  ارگرفتهقرهای اخیر در کانون توجه محققان ( است که در سالMADMگیری چند شاخصه )تصمیم

دهنده شرایط یک گزینه است، بر ها برای هر گزینه که نشاندار شده و نرمال شده معیارروش، مجموع مقادیر وزن

شود. بر شود. این نسبت، درجه بهینه بودن نامیده میدار شده و نرمال شده بهترین گزینه، تقسیم میمجموع مقادیر وزن

 (. 1398شوند)هاتفی و همکاران، بندی میها رتبهنهاساس درجه بهینه بودن، گزی

درجه  25دقیقه طول شرقى و  37درجه و  60عمان، در یهاآبجنوب شرقی ایران در کنار  هیالیمنتهدر  چابهارشهر 

از جنوب به دریاى عمان  شهر کینهاى ایرانشهر و است. چابهار از شمال به شهرستان شدهواقعدقیقه عرض شمالى  17و 

 9739است. مساحت شهرستان چابهار حدود  محدودشدهکرمان و هرمزگان  یهااستاناز شرق به پاکستان و از غرب به 

کیلومتر مرز آبى در  115و حدود   کیلومتر مرز خاکی 130متر و داراى  7ک.م، ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 

های دشتیاری، پالن، بخش بخش شامل بخش 3و   شهر چابهار و شهر نگور 2ای چابهار دار .باشدیمدریاى عمان 

در  مؤثرمجموعه موانع (. در این پژوهش 1397باشد)طرح جامع شهر چابهار، روستا می 446و هشت دهستان و مرکزی 

زیربنایی مناطق پیراشهری چابهار )روستاهای تیس، کمب، و کمبل سلیمان(، با اصول  ساتیتأسعدم انطباق آمایش 

 .اندشدهادغامو با توسعه فیزیکی شهر چابهار در شهر  کمکمشود. سه روستای مذکور پدافند غیرعامل بررسی می

 

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت.1شکل

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفی یافته

دقیقه( ضبط و یادداشت و  90تا  60ها )بین مصاحبه عمیق صورت گرفت. مصاحبه 20 درمجموعدر این پژوهش 

های خبرگان انجام شود. در تری نسبت به دیدگاهها، تحلیل و بررسی دقیقگفتگو چندبارهبالفاصله پیاده شد تا با مرور 
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شوندگان )جنسیت، سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، شغل( مصاحبه یشناخت تیجمعای از اطالعات ادامه، خالصه

نیز از  هاآننفر زن بودند. دامنه سنی  4نفر مرد و  16نفر متخصصان در حوزه مطالعات شهری،  20از میان  آمده است. 

و شهرسازی( ریزی شهری نفر )برنامه 20سال بود. رشته تحصیالت همه  45سال و میانگین سنی نیز  65سال تا  35

 11)چابهار(،  اساتید دانشگاه کنندگانمشارکتنفر از  9، کنندهمشارکت 20است، از میان  ذکرقابلباشد. همچنین می

شهرتان چابهار : شهرداری، مدیریت بحران، استانداری و فرمانداری ازجملههای شهری نفر از متخصصان در سازمان

 باشند. می

 

 های تحلیلییافته
زیربنایی مناطق پیراشهری چابهار با اصول پدافند غیرعامل  ساتیتأسدر عدم انطباق آمایش  مؤثرای مجموعه موانع زمینهمطالعه 

 با استفاده از دیدگاه کارشناسان و متخصصان

 یطورکلبه(، 1های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز( پرداخته شد. مطابق جدول )سازی دادهدر ادامه به بررسی مفهوم

 مفهوم از متون مصاحبه استخراج شد.  63حدود 

 های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز(سازی دادهمفهوم .1جدول

 مفاهیم )کدگذاری باز( کد ردیف مفاهیم )کدگذاری باز( کد ردیف

1 X1  افتهیانسجام صورتبهزیربنایی  ساتیتأسعدم وجود  33 X33 و متولیان امور توسعه هادستگاهبین  یارهیجزهای حرکت  

2 X2 
زیربنایی در قالب  ساتیتأسواحد  یابیمکانعدم 

واحد یساتیتأسیک شبکه   
34 X34  هاو نهاد هاسازمانعدم هماهنگی  

3 X3  زیرزمینی صورتبهزیربنایی  ساتیتأسعدم استقرار  35 X35 
ها و نبود رویکرد واحد بین مدیران و همبستگی بین سازمان

متولینهادهای   

4 X4 
زیربنایی چابهار ساتیتأساستقرار   

ای(درختی)شاخه صورتبه  
36 X36 نبود انسجام سازمانی 

5 X5  صحیح و مراکز تحقیقاتی مناسب یفکرنبود جریان  37 X37 
های ها و سازمانمیان نهاد هاآنها و تقسیم تمرکززدایی مسئولیت

 مختلف

6 X6  پدافند غیرعاملناآگاهی مجریان از اصول و فنون  38 X38 
 صورتبهها عدم تخصصی کردن فعالیت و استفاده از تخصص

 متمرکز

7 X7 هانبود رشته پدافند غیرعامل در دانشگاه  39 X39 
 ٔ  نهیدرزمهای شهری عدم آموزش نهادها به مردم و سازمان

 پدافند غیرعامل

8 X8 

نبود حمایت و پشتیبانی و تدارکات و فراهم کردن 

 نیتأمهای تشکیالتی و مدیریت صحیح و زیرساخت

 منابع الزم

40 X40 ها در زمینه پدافند غیرعاملعدم آموزش از طریق رسانه 

9 X9 
رعایت کردن اصول پدافند  منظوربهعدم ابالغ قانون 

های متولی مشخصغیرعامل به سازمان  
41 X41  رعاملیپدافند غنبود آگاهی از طریق کتاب و نشریات در زمینه 

10 X10 
-های قانونی برای ابالغ به سازماننبود دستورالعمل

 های متولی مشخص
42 X42 

-ها در سازماننبود آموزش در زمینه درک درست از انواع تهدید

 متولیهای 

11 X11 
های قانونی پاسخگو کردن مدیران فقدان سازوکار

 متولی برای عدم رعایت قانون
43 X43 های مدون در زمینه پدافند غیرعاملنبود تدوین برنامه 

12 X12 های نظارتییی مناسب و کافی دستگاهافقدان کار  44 X44 عدم تسلط مدیران به محتوای قانون 

13 X13 
عدم انطباق قانون با مصالح و منافع برخی افراد و 

هاگروه  
45 X45 

عدم هماهنگی قانون اصول پدافند غیرعامل با مجموعه قوانین 

 های مرتبط(باالدستی )قوانین شهرداری، و سازمان
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14 X14 
عدم تدوین مقررات و ضوابط دسترسی، ایمنی و 

زیربنایی ساتیتأسامنیت   
46 X46 های جامع راهبردیفقدان جایگاه اصول پدافند غیرعامل در طرح 

15 X15 
-های حقوقی و اداری سازمانروشن نبود مسئولیت

مطالعات و عملیات اجراییهای مرتبط در انجام   
47 X47 

 ساتیتأسهای عدم ثبت سوابق به دلیل قدیمی بودن شبکه

 زیربنایی چابهار

16 X16 
پدافند کمبود نیروی انسانی ماهر آشنا با اصول 

زیربنایی شهر ساتیتأسدر  رعاملیغ  
48 X48 

در مناطق  هاآنهای یکپارچه و پراکندگی عدم وجود نقشه

 پیراشهری

17 X17 
های معتبر و مستقل تعمیر، عدم وجود شرکت

یرسانخدماتنگهداری و   
49 X49 

 ساتیتأسهای ای از برخی شبکههای رایانهعدم وجود نقشه

ها و اطالعات با و عدم انطباق نقشه پیراشهری مناطق زیربنایی 

 اطالعات جغرافیایی سامانه

18 X18 
 یریکارگبههای متخصص یا نبود تشکیل اکیپ

 کارشناسان خاص پدافند غیرعامل
50 X50 

های قانونی برای دسترسی و در اختیار گذاشتن محدودیت

زیربنایی به  ساتیتأسهای موجود مجموعه اطالعات و نقشه

 های مهندسی مشاورشرکت

19 X19 
های متداوم جهت شناسایی عدم نظارت و بازدید

 و یا قرار است آسیب ببینند. انددهیدبیآسنقاطی که 
51 X51 بررسی ناکافی عملکرد هر سازمان در حوادث قبلی 

20 X20 
 ساتیتأس جادیایابی و نبود نظارت در زمان مکان

 پیراشهری مناطقدر زیربنایی 
52 X52 

ها در زمینه عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از سازمان

 مدیریت بحران و بهبود و رفع نقاط ضعف

21 X21 
ای از شهرداری، شورای شهر و عدم تشکیل کمیته

 های مربوطهارگان
53 X53 

 رعاملیپدافند غشتن و مستندسازی در زمینه اصول دانجدی نپ

 توسط هر سازمان مرتبط

22 X22 
گذاران و اعضای ای از سرمایهعدم تشکیل کمینه

 هادانشگاه یعلمئتیه
54 X54 

عواملی که منجر به ایجاد اختالل در عدم  لیوتحلهیتجزنبود 

 گرددزیربنایی می ساتیتأسرعایت اصول پدافند غیرعامل در 

23 X23 
پدافند های جامع العملنامه و دستورنبود تدوین نظام

 ویژه هر سازمان مرتبط رعاملیغ
55 X55 

های نبود ردیف اعتبار در بودجه ساالنه شهرداری و سازمان

 ل پدافند غیرعاملمرتبط برای اصو

24 X24 
عدم بازنگری استراتژی هر سازمان و تمرکز بر 

 مجزا و تخصصی صورتبه رعاملیپدافند غاصول 
56 X56 بینی ردیف اعتباری در بودجه ساالنهعدم پیش 

25 X25 

قرار ندادن یک استراتژی کلی برای مقابله با 

های در مدیریت بهینه سازمان یبحرانهای وضعیت

 پدافند غیرعامل

57 X57 تخصیص اعتبارات دیرتر از موعد پدافند غیرعامل 

26 X26 
های بومی برای مناطق محروم نیرو یریکارگبهعدم 

پیراشهری( )مناطق چابهار  
58 X58 های گروهیعادت نداشتن مدیران به انجام کار 

27 X27 های محلینهاد یزگیکم انگعالقگی و بی  59 X59 
های مرتبط با پدافند روحیه مشارکت کارکنان سازمانپایین بودن 

 غیرعامل

28 X28 60 استفاده از نیروهایی با توان علمی کم X60 
توجهی به اعمال سبک مدیریت سنتی در پدافند غیرعامل و بی

 مدیریت کیفیت جامع

29 X29 
ضعف عمل کردن مدیریت پدافند غیرعامل در 

 جذب و انتخاب افراد ماهر
61 X61 نبود علوم و فنون جدید از سوی مدیران بحران روزبه 

30 X30 
در ایجاد نوآوری و  رعاملیپدافند غناتوانی مدیریت 

 خالقیت
62 X62 

-باال به دلیل عدم دسترسی به سامانه تیفیباکهای عدم ارائه نقشه

 های اطالعات جغرافیایی نوین

31 X31 
در نگهداری افراد  رعاملیپدافند غناتوانی مدیریت 

 نخبه
63 X63 

با اصل  رعاملیپدافند غمرتبط با  یهاسازمانعدم آگاهی مدیران 

 زیربنایی ساتیتأسیابی مکان

32 X32 

عدم آگاهی کارکنان و نیروهای آموزش ندیده 

های مرتبط با مدیریت بحران با اصول پدافند سازمان

 غیرعامل

 1400های تحقیق، منبع: یافته
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های شد در این مرحله واحد ارائه(، نتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه، کدهای مفهومی 2مطابق جدول )

گریزی و عدم تمکین زیربنایی، قانون ساتیتأس: عدم ضمانت اجرایی قانون اصول پدافند غیرعامل در ازجملهمعنایی 

زیربنایی، خالء ضوابط  ساتیتأسانون پدافند غیرعامل های مصوب، ثانویه بودن قهای مرتبط از قانونمدیران سازمان

های دقیق نامه و استراتژی کلی، فقدان بانک اطالعاتی و نقشهآور، عدم تدوین نظامهای الزامقانونی و دستورالعمل

د های پایین انسانی، عدم تشکیل کمیته تخصصی، ناتوانی مدیریت پدافن، ظرفیتپیراشهری مناطقزیربنایی  ساتیتأس

غیرعامل در جذب نیروی متخصص، عدم نظارت و پیگیری، بودجه ناکافی، عدم مدیریت مطلوب، عدم هماهنگی بین 

ها ها میان نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، نبود تقسیم مسئولیتها و متولیان امور پدافند غیرعامل در بخشدستگاه

ای آگاهی پدافند ، آگاهی ناکافی، نبود روند زنجیرهآموزشنبود های مختلف، عدم دسترسی به فنون جدید، و سازمان

 های مثال استخراج گردیده شد.غیرعامل در شهر، از شاهد

 هااز مصاحبه شدهاستخراجهای معنایی واحد .2جدول

 شاهد مثال واحد معنایی ردیف شاهد مثال واحد معنایی ردیف

1 

 

 

 

 

عدم مالحظات امنیتی 

 و دفاعی

زیربنایی  ساتیتأسعدم وجود 

افتهیانسجام صورتبه  

13 

 

 

 

ها و عدم هماهنگی بین دستگاه

متولیان امور پدافند غیرعامل 

های دولتی، عمومی و در بخش

 خصوصی

و  هادستگاهبین  یارهیجزهای حرکت

 متولیان امور توسعه

 ساتیتأسواحد  یابیمکانعدم 

زیربنایی در قالب یک شبکه 

واحد یساتیتأس  

هاو نهاد هاسازمانعدم هماهنگی   

زیربنایی  ساتیتأسعدم استقرار 

زیرزمینی صورتبه  

نبود رویکرد واحد بین مدیران شهر و 

ها و نهادهای همبستگی بین سازمان

 متولی ر شهر

زیربنایی شهر  ساتیتأساستقرار 

ای(درختی)شاخه صورتبهچابهار   
 نبود انسجام سازمانی

2 

 

 

ای روند زنجیرهنبود 

آگاهی پدافند 

 مناطقغیرعامل در 

 پیراشهری

صحیح و مراکز  یفکرنبود جریان 

 تحقیقاتی مناسب

و  هادستگاهبین  یارهیجزهای حرکت

 متولیان امور توسعه

ناآگاهی مجریان از اصول و فنون 

 پدافند غیرعامل
14 

ها میان نبود تقسیم مسئولیت

 مختلفهای ها و سازماننهاد

ها و تقسیم عدم تمرکززدایی مسئولیت

 های مختلفها و سازمانمیان نهاد هاآن

نبود رشته پدافند غیرعامل در 

هادانشگاه  

تخصصی نکردن فعالیت و استفاده از 

 متمرکز صورتبهها تخصص

نبود حمایت و پشتیبانی و 

تدارکات و فراهم کردن 

های تشکیالتی و زیرساخت

منابع الزم نیتأممدیریت صحیح و   

15 

 

 

 

 

 

 نبود آموزش

-عدم آموزش نهادها به مردم و سازمان

 پدافند غیرعامل ٔ  نهیدرزمهای شهری 

3 

 

عدم ضمانت اجرایی 

قانون اصول پدافند 

 ساتیتأسغیرعامل در 

 زیربنایی

رعایت  منظوربهعدم ابالغ قانون 

کردن اصول پدافند غیرعامل به 

های متولی مشخصسازمان  

ها در زمینه عدم آموزش از طریق رسانه

 پدافند غیرعامل

های قانونی برای نبود دستورالعمل

های متولی ابالغ به سازمان

 مشخص

نبود آموزش از طریق کتاب و نشریات 

 رعاملیپدافند غدر زمینه 

قانونی های فقدان سازوکار

پاسخگو کردن مدیران متولی برای 

 عدم رعایت قانون

نبود آموزش در زمینه درک درست از 

 های شهریها در سازمانانواع تهدید
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4 

گریزی و عدم قانون

تمکین مدیران 

های مرتبط از سازمان

 های مصوبقانون

یی مناسب و کافی افقدان کار

نظارتی یهادستگاه  

های مدون در زمینه نبود تدوین برنامه

 پدافند غیرعامل

عدم انطباق قانون با مصالح و منافع 

هابرخی افراد و گروه  

16 

 

ضوابط قانونی و  خأل

 آورالزامهای دستورالعمل

عدم تدوین مقررات و ضوابط دسترسی، 

زیربنایی ساتیتأسایمنی و امنیت   

5 

 

ثانویه بودن قانون 

پدافند غیرعامل 

 زیربنایی ساتیتأس

 مناطق پیراشهری

عدم تسلط مدیران به محتوای 

 قانون

های حقوقی روشن نبودن مسئولیت

های مرتبط در انجام سازمان یوادار

 مطالعات و عملیات اجرایی

عدم هماهنگی قانون اصول پدافند 

غیرعامل با مجموعه قوانین 

باالدستی )قوانین شهرداری، و 

 های مرتبط(سازمان

17 

 

-اطالعاتی و نقشهفقدان بانک 

زیربنایی  ساتیتأسهای دقیق 

 پیراشهری مناطق

عدم ثبت سوابق به دلیل قدیمی بودن 

 زیربنایی چابهار ساتیتأسهای شبکه

فقدان جایگاه اصول پدافند 

های جامع غیرعامل در طرح

 راهبردی

های یکپارچه و عدم وجود نقشه

 پیراشهریدر مناطق  هاآنپراکندگی 

6 

 

های پایین ظرفیت

 انسانی

کمبود نیروی انسانی ماهر آشنا با 

در  رعاملیپدافند غاصول 

زیربنایی شهر ساتیتأس  

ای از برخی های رایانهعدم وجود نقشه

زیربنایی شهر و عدم  ساتیتأسهای شبکه

 ها و اطالعات با سامانهانطباق نقشه

 اطالعات جغرافیایی

های معتبر و عدم وجود شرکت

مستقل تعمیر، نگهداری و 

یرسانخدمات  

های قانونی برای دسترسی و محدودیت

در اختیار گذاشتن مجموعه اطالعات و 

زیربنایی به  ساتیتأسهای موجود نقشه

 های مهندسی مشاورشرکت

7 

 

 

 عدم نظارت و پیگیری

های متخصص نبود تشکیل اکیپ

کارشناسان خاص  یریکارگبهیا 

 پدافند غیرعامل
 

 

 

18 

 

سازی و عملکرد هر عدم مستند

 سازمان

بررسی ناکافی عملکرد هر سازمان در 

 حوادث قبلی

های متداوم عدم نظارت و بازدید

جهت شناسایی نقاطی که 

و یا قرار است  انددهیدبیآس

 آسیب ببینند.

عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف هر 

مدیریت  ٔ  نهیدرزمها یک از سازمان

 بحران و بهبود و رفع نقاط ضعف

یابی و نبود نظارت در زمان مکان

مناطق زیربنایی  ساتیتأس جادیا

 پیراشهری

 

داشتن و مستندسازی در زمینه نجدی نپ

توسط هر سازمان  رعاملیپدافند غاصول 

 مرتبط

8 

 

عدم تشکیل کمیته 

 تخصصی

ای از عدم تشکیل کمیته

-شورای شهر و ارگانشهرداری، 

 های مربوطه

عواملی که منجر به  لیوتحلهیتجزنبود 

ایجاد اختالل در عدم رعایت اصول 

زیربنایی  ساتیتأسپدافند غیرعامل در 

 گرددمی

-ای از سرمایهعدم تشکیل کمینه

 یعلمئتیهگذاران و اعضای 

 هادانشگاه

19 

 

 

نامه و عدم تدوین نظام

 استراتژی کلی

های العملنامه و دستورتدوین نظامنبود 

جامع پدافندغیرعامل ویژه هر سازمان 

 مرتبط

9 
 

 بودجه ناکافی

نبود ردیف اعتبار در بودجه ساالنه 

های مرتبط شهرداری و سازمان

 برای اصول پدافند غیرعامل

عدم بازنگری استراتژی هر سازمان و 

 رعاملیپدافند غتمرکز بر اصول 

 خصصیمجزا و ت صورتبه

بینی ردیف اعتباری در عدم پیش

 بودجه ساالنه

قرار ندادن یک استراتژی کلی برای 

در مدیریت  یبحران یهاتیوضعمقابله با 

 های پدافند غیرعاملبهینه سازمان
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تخصیص اعتبارات دیرتر از موعد 

 پدافند غیرعامل

20 

 

 

 

ناتوانی مدیریت پدافند 

غیرعامل در جذب نیروی 

 متخصص

های بومی برای نیرو یریکارگبهعدم 

)مناطق پیراشهری( مناطق محروم چابهار  

10 
 

 عدم مدیریت مطلوب

عادت نداشتن مدیران به انجام 

 های گروهیکار

های نهاد یزگیکم انگعالقگی و بی

 محلی

پایین بودن روحیه مشارکت 

های مرتبط با کارکنان سازمان

 پدافند غیرعامل

نیروهایی با توان علمی کماستفاده از   

اعمال سبک مدیریت سنتی در 

توجهی به پدافند غیرعامل و بی

 مدیریت کیفیت جامع

ضعف عمل کردن مدیریت پدافند 

 غیرعامل در جذب و انتخاب افراد ماهر

11 
عدم دسترسی به فنون 

 جدید

نبود علوم و فنون جدید از  روزبه

 سوی مدیران بحران

در  رعاملیپدافند غناتوانی مدیریت 

 ایجاد نوآوری و خالقیت

باال به  تیفیباکهای عدم ارائه نقشه

های دلیل عدم دسترسی به سامانه

 اطالعات جغرافیایی نوین

در  رعاملیپدافند غناتوانی مدیریت 

 نگهداری افراد نخبه

12 

 

 

 آگاهی ناکافی

 یهاسازمانعدم آگاهی مدیران 

با اصل  رعاملیپدافند غمرتبط با 

 زیربنایی ساتیتأسیابی مکان

های بومی برای نیرو یریکارگبهعدم 

 مناطق محروم چابهار

عدم آگاهی کارکنان و نیروهای 

های مرتبط آموزش ندیده سازمان

با مدیریت بحران با اصول پدافند 

 غیرعامل

 1400های تحقیق، منبع: یافته

-گیری، نبود طراحی و برنامهو تصمیم یگذاراستیسها و مضامین اصلی: عدم (، مقوله3مطابق جدول ) تیدرنها

یابی، در زمان مکان رعاملیغعدم نظارت بر رعایت اصول پدافند ریزی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، 

علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند عدم استفاده از ها، عدم مدیریت یکپارچه و نامتمرکز، ضعف مالی سازمان

GIS ، ،پدافند ، فقدان مستندسازی، عدم مالحظات رعاملیپدافند غآگاهی نداشتن از مباحث  عدم آموزش کافی

 های معنایی استخراج شد. ، از واحدرعاملیغ

 ها و مضامین اصلیمقوله.3جدول

 واحد معنایی مقوله ردیف

 

 

 

1 

 

 

 گیریو تصمیم یگذاراستیسعدم 

 زیربنایی ساتیتأسعدم ضمانت اجرایی قانون اصول پدافند غیرعامل در 

 های مصوبهای مرتبط از قانونگریزی و عدم تمکین مدیران سازمانقانون

 مناطق پیراشهری زیربنایی ساتیتأسثانویه بودن قانون پدافند غیرعامل 

 آورالزامهای ضوابط قانونی و دستورالعمل خأل

 نامه و استراتژی کلیتدوین نظام

 مناطق پیراشهریزیربنایی  ساتیتأسهای دقیق فقدان بانک اطالعاتی و نقشه ریزینبود طراحی و برنامه 2

 های پایین انسانیظرفیت کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد 3

 عدم تشکیل کمیته تخصصی

 غیرعامل در جذب نیروی متخصصناتوانی مدیریت پدافند 

 عدم نظارت و پیگیری یابیدر زمان مکان رعاملیغعدم نظارت بر رعایت اصول پدافند  4

 بودجه ناکافی  هاضعف مالی سازمان 5

 عدم مدیریت مطلوب عدم مدیریت یکپارچه و نامتمرکز 6



 
 

 258 

 

 (داد و همکارانخواجهستوده ...)موانع موثر در عدم انطباق ییشناسا

 

های دولتی، و متولیان امور پدافند غیرعامل در بخش هادستگاهعدم هماهنگی بین 

 عمومی و خصوصی

 های مختلفها و سازمانها میان نهادنبود تقسیم مسئولیت

 عدم دسترسی به فنون جدید GISعدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند  7

 نبود آموزش  عدم آموزش کافی 8

 آگاهی ناکافی رعاملیپدافند غآگاهی نداشتن از مباحث  9

 مناطق پیراشهریای آگاهی پدافند غیرعامل در نبود روند زنجیره

 سازی و عملکرد هر سازمانعدم مستند فقدان مستندسازی 10

 عدم مالحظات امنیتی و دفاعی رعاملیپدافند غعدم مالحظات  11

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 چابهار با اصول پدافند غیرعامل زیربنایی شهر ساتیتأسدر عدم انطباق آمایش  مؤثرمدل پارادیمیک مجموعه موانع .2شکل

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 ذکرقابلاستفاده شد.  FARAS، از مدل شدهمطرحبندی و میزان اهمیت هر یک از مقوالت رتبه منظوربهدر ادامه نیز 

 باشد.( می6، 5، 4است به دلیل حجم زیاد جداول در این مدل؛ تنها به جدول نهایی اکتفا شد. نتایج به شرح جداول )

 

 مقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر یک از مقوالت .4جدول

 هاضعف مالی سازمان

عدم نظارت بر رعایت 

در  رعاملیغاصول پدافند 

 یابیزمان مکان

متخصص کمبود نیروی 

 و کارآمد

-نبود طراحی و برنامه

 ریزی

و  یگذاراستیسعدم 

 گیریتصمیم

 

γ β Α γ β α γ β α γ β α γ β α  

200/0 198/0 211/0 200/0 200/0 218/0 209/0 215/0 221/0 156/0 170/0 166/0 180/0 190/0 178/0 ⊗S 
200/0 213/0 221/0 162/0 170/0 jS 

398/0 413/0 436/0 332/0 360/0 jK 

 1400های تحقیق، منبع: یافته
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 مقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر یک از مقوالت .6جدول

 فقدان مستندسازی
آگاهی نداشتن از مباحث 

 رعاملیپدافند غ
 عدم آموزش کافی

عدم استفاده از علوم و فنون 

جدید در حوزه پدافند مانند 

GIS 

 

Γ β α γ β α γ Β α γ β α  

187/0 195/0 192/0 212/0 221.9 234/0 221/0 234/0 245/0 198/0 190/0 204/0 ⊗S 
200/0 233/0 245/0 198/0 jS 

395/0 454/0 479/0 388/0 jK 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

 مقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت هر یک از مقوالت .6جدول

  و نامتمرکز عدم مدیریت یکپارچه رعاملیپدافند غعدم مالحظات 

Γ β α γ β α  

170/0 155/0 167/0 198/0 187/0 200/0 ⊗S 
160/0 200/0 jS 

315/0 387/0 jK 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

، آگاهی 479/0های )عدم آموزش کافی با مقدار وزن ، مشخص شد که به ترتیب مقولهآمدهدستبهمطابق نتایج 

عدم ، 436/0کمبود نیروی متخصص و کارآمد با مقدار وزن ، 454/0نداشتن از مباحث پدافند غیرعامل با مقدار وزن 

ها با مقدار وزن ضعف مالی سازمان، 413/0یابی با مقدار وزن در زمان مکان رعاملیغنظارت بر رعایت اصول پدافند 

با مقدار  GISعدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند ، 395/0، فقدان مستندسازی با مقدار وزن 398/0

نبود ، 360/0گیری و تصمیم یگذاراستیسعدم ، 387/0، مدیریت یکپارچه و نامتمرکز با مقدار وزن 388/0وزن 

، بیشترین و کمترین 315/0پدافند غیرعامل با مقدار وزن  عدم مالحظات(، 332/0ریزی با مقدار وزن طراحی و برنامه

 اند. میزان اهمیت را از دیدگاه متخصصان به خود اختصاص داده

 غیرعامل پدافند اصول با زیربنایی ساتیتأس آمایش انطباق عدم در مؤثر موانع مجموعه: سؤالبنابراین در پاسخ به 

پاسخ داد، که موانعی  گونهنیاتوان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟، می کیکدام؟ و اندکدمپیراشهری  مناطق در

ریزی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، گیری، نبود طراحی و برنامهو تصمیم یگذاراستیسعدم : ازجمله

ها، عدم مدیریت یکپارچه و ضعف مالی سازمانیابی، در زمان مکان رعاملیغعدم نظارت بر رعایت اصول پدافند 

آگاهی نداشتن از مباحث  عدم آموزش کافی، ،GISعدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند نامتمرکز، 

موانع مهم در عدم انطباق آمایش  عنوانبه، رعاملیپدافند غ، فقدان مستندسازی، عدم مالحظات رعاملیپدافند غ

عدم ، شدهمطرحزیربنایی با اصول پدافند غیرعامل در مناطق پیراشهری چابهار شناسایی شدند، و از بین موانع  ساتیتأس

 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده است. ،479/0آموزش کافی با مقدار وزن 
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 گیرینتیجه
زیربنایی  ساتیتأسدر بخش کیفی پژوهش مشخص شد، مجموع موانع عدم انطباق آمایش  آمدهدستبهطبق نتایج 

گیری، نبود طراحی و و تصمیم یگذاراستیسمقوله )عدم  10چابهار با اصول پدافند غیرعامل در  مناطق پیراشهری

یابی، در زمان مکان رعاملیغعدم نظارت بر رعایت اصول پدافند ریزی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، برنامه

عدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند  ها، عدم مدیریت یکپارچه و نامتمرکز،ضعف مالی سازمان

GIS ،،پدافند ، فقدان مستندسازی، عدم مالحظات رعاملیپدافند غآگاهی نداشتن از مباحث  عدم آموزش کافی

نیز در بخش کمی پژوهش نتایج نشان داد، مقوله عدم آموزش کافی بیشترین میزان ( شناسایی شد. در ادامه رعاملیغ

 اند. اهمیت و مقوله عدم مالحظات پدافند غیرعامل کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده

فی است. زیربنایی چابهار با اصول پدافند غیرعامل، عدم آموزش کا ساتیتأسدر عدم انطباق آمایش  مؤثراولین مانع 

های مرتبط با پدافند بسیاری از کارکنان سازمان متأسفانهاذعان نمودند:  گونهنیادر این راستا، چند تن از متخصصان 

باشد، الزم نگرش پیشگیرانه سرلوحه برنامه پدافند غیرعامل می ازآنجاکهاند، و نبرده غیرعامل از آموزش کافی بهره

های ضایعات های درگیر و کاهش معناداری آسیبغیرعامل در سطوح مختلف سازماناست برای نهادینه شدن پدافند 

های اضطراری و تهدید آموزش و آمادگی کارکنان را برای مقابله با وضعیت سوکیو خسارات مالی و جانی، از 

قرار داده  لیوتحلهیزتجرا مورد  هاآنهای مربوط به چگونگی و شرایط، آوری دادهافزایش داد و از سوی دیگر با جمع

، آگاهی نداشتن از مباحث پدافند غیرعامل است، در این راستا مؤثرای را تعیین نمود. دومین مقوله و علل اصلی و ریشه

زیربنایی  ساتیتأسیابی های مرتبط با اصل مکانمطرح نمودند: بسیاری از مدیران سازمان گونهنیاچند تن از متخصصان 

اگر هم داشته باشند در سطح خیلی جزئی و ابتدایی است. همچنین در ادامه چند تن از متخصصان  آگاهی کامل ندارد و

 دیگر مطرح نمودند: 

زیربنایی با اصول پدافند غیرعامل، کمبود نیروی  ساتیتأسعدم انطباق آمایش  در مؤثردر ادامه نیز، سومین مقوله 

ر در پدافند غیرعامل بخواهیم به استفاده بهینه از نیروی انسانی انسانی متخصص و کارآمد بود. از دیدگاه متخصصان اگ

شویم و به این مانع  قائلالعاده ، باید برای این مقوله راهبردی اهمیت فوقمیابیدستوری مستمر و پایدار و بهبود بهره

شکل  کهیهنگامیدار بوده و یک فرایند مدیریتی نگاه کنیم. چون فرایند مدیریت، فرایندی مستمر، پیوسته و پا عنوانبه

شود و برخالف برنامه به یک دوره زمانی خاص محدود مداوم و الینفک به عملکرد سازمانی تبدیل می طوربهگرفت 

 شود. نمی

یابی در زمان مکان رعاملیغعدم نظارت بر رعایت اصول پدافند از سوی متخصصان،  تیبااهمچهارمین مقوله 

های شهر چابهار اکیپ ازجملهبیان نمود: در بسیاری از شهرهای ایران  گونهنیاباشد. در این راستا یکی از متخصصان می

شود. در ادامه نیز پنجمین مانع تخصصی از افراد متخصص و دانشگاهی با تحصیالت مرتبط با پدافند غیرعامل دیده نمی

 ساتیتأسمالی این  ازنظر: از دیگر دالیلی که کنندگانمشارکتته یکی از بر گف ابن .باشدها میضعف مالی سازمانمهم ، 

های دخیل برای سازمان ساتیتأسزیربنایی را با مشکل ایجاد کرده است که این اجرای اصول پدافند غیرعامل برای این 

صرفه و صالح مالی خیلی جذاب نبوده است، و از سوی دیگر نبود ردیف اعتبار در بودجه ساالنه شهرداری و  ازنظر

 باشد. می مؤثرهای مرتبط برای اصول پدافند غیرعامل از دیگر دالیل سازمان



 

 261 

 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ان به مواردی باشد. در این راستا چند تن از متخصصاز دیدگاه متخصصان، فقدان مستندسازی می مؤثرششمین مقوله 

ها : بررسی ناکافی عملکرد هر سازمان در حوادث قبلی، عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از سازمانازجمله

 رعاملیپدافند غاصول  ٔ  نهیدرزمشتن و مستندسازی دانمدیریت بحران و بهبود و رفع نقاط ضعف، جدی نپ ٔ  نهیدرزم

لی که منجر به ایجاد اختالل در عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل عوام لیوتحلهیتجزتوسط هر سازمان مرتبط، نبود 

 گردد، اشاره نمودند. زیربنایی می ساتیتأسدر 

باشد. می GISعدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند هفتمین مانع مهم از سوی متخصصان، 

و  ازدورسنجشهای گیری از سیستمهای مختلف با بهرهموضوع استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای فعالیت

های شود. اهمیت این موضوع در بخشها مطرح میریزییکی از مباحث مهم در برنامه عنوانبهمطالعات جغرافیایی 

آید. بنابراین در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل به شمار می مؤثرهای بوده و یکی از راه دوچنداندفاعی و آمایش 

زیربنایی در حوزه پدافند غیرعامل،  ساتیتأسپذیری و آمایش ضروری است در کنار دیگر اقدامات کاهش آسیب

های اجرایی چابهار، علم و دانش خود ها و سازمانمراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی نیروهای مسلح و دیگر دستگاه

 را با فنون و ابزار جدید بروز نمایند. 

مقوله عدم مدیریت از سوی متخصصان، عدم مدیریت یکپارچه و نامتمرکز است.  مؤثرمانع  در ادامه نیز هشتمین

و متولیان امور پدافند  هادستگاههای معنایی )عدم مدیریت مطلوب، عدم هماهنگی بین یکپارچه و منسجم با واحد

های مختلف( مشخص و سازمان هاها میان نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، نبود تقسیم مسئولیتغیرعامل در بخش

ای، های جزیرهمطرح نمودند: در شهر چابهار، گاهی حرکت گونهنیاگردیده شد. در این راستا، چند تن از متخصصان 

شود که ممکن است در ها، با صرف انرژی، زمان، نیروی کار و ... انجام میها و نهادبدون هماهنگی با سایر سازمان

 ها و یا مطالعات مشابه باشند. گروهی در حال انجام پروژهگوشه دیگری از شهر، 

چابهار با اصول پدافند غیرعامل: عدم  پیراشهری مناطقزیربنایی  ساتیتأسدر عدم انطباق آمایش  مؤثر مانعنهمین 

ی تضمین اولین مانع مهم در این مقوله، عدم استفاده از مصوبات قانونی برا درواقعگیری است، و تصمیم یگذاراستیس

چابهار است. از طرفی عدم تعریف دقیق  پیراشهری مناطقزیربنایی  ساتیتأساجرای قانون اصول پدافند غیرعامل در 

گریزی و تفسیر مدیران به قانون گذارقانوناهداف کلی پدافند غیرعامل و عدم تعیین انتظارات کلی از کنشگران توسط 

اند: مدیران اذعان کرده گونهنیانمونه یکی از متخصصان به  عنوانبهه است. از محتوای قوانین پدافند غیرعامل منجر شد

کنند و این منجر به تحمیل هزینه و ای عمل میسلیقه صورتبهاجرای قانون  یجابههای مرتبط پدافند غیرعامل سازمان

 ساتیتأسدافند غیرعامل در شود. در اجرای اصول پمی پیراشهری مناطقزیربنایی  ساتیتأسهای زیادی به نظمیبی

های متولی مشخص پاسخگو باشند. از سوی دیگر چند تن از متخصصان مطرح نمودند: چون شهری باید سازمان

آید، که این خود در عدم انطباق گیری به وجود میگیری هستند، لذا تعدد تصمیمهای زیادی درگیر تصمیمسازمان

 است.  مؤثربا اصول پدافند  پیراشهریمناطق زیربنایی  ساتیتأسآمایش 

های پدافند غیرعامل مطالعات بیان نمودند: در طرح گونهنیاریزی:. دو تن از متخصصان مقوله نبود طراحی و برنامه 

شود و یا اگر انجام شود خیلی سطحی و جزئی است. در ادامه نیز متخصصان دیگر سنجی صورت گرفته نمیامکان

های متعددی زیربنایی بر اساس اصول پدافند غیرعامل با پیوست ساتیتأسسنجی آمایش عات امکانمطرح نمودند: مطال

 همخوانی ندارد.  و مناطق پیرامونی و ... شهر چابهار ، فرهنگییاجتماع: ازجمله
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ند از سوی متخصصان پیشنهاد گردیده شد. در این راستا چ رعاملیپدافند غآخرین مقوله، عدم مالحظات  تیدرنها

 مناطقای( در درختی )شاخه صورتبهزیربنایی شهر چابهار  ساتیتأستن از متخصصان مطرح نمودند که استقرار 

پذیری بیشتری باشد در هنگام حمله از آسیبحلقوی می صورتبه هاآنآب  ساتیتأسهایی که به نسبت شهر پیراشهری

شود. همچنین انهدام بخشی از خطوط لوله، آب مصرفی قطع میای( در صورت برخوردار است، زیرا در این الگو )شاخه

زینی واحد گو عدم مکان افتهیانسجام صورتبهزیربنایی  ساتیتأس: عدم وجود ازجملهمتخصصان دیگر به مواردی 

 مطرح نمودند.  مؤثرموانع   عنوانبهواحد،  یساتیتأسزیربنایی در قالب یک شبکه  ساتیتأس

(، )محمدیان و همکاران، 1399(، )کاظمیان و همکاران، 1391مطالعات )شیرانی و همکاران،  باحاضر نتایج تحقیق 

 همخوانی و مطابقت دارد.  (،1397

 های ذیل نیز در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد شد:راهکار تیدرنها

، در مناطق پیراشهری زیربنایی با اصول پدافند غیرعامل ساتیتأسهای دخیل در آمایش در خصوص ناکارآمدی سازمان -

شود. مدیریت یکپارچه ، به معنای طراحی یک رده سازمانی و تصویب و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه پیشنهاد می

در  یگذاراستیسعامل عدم یکپارچگی  نیترمهممدیریت است.  ربطیذهای مدیریتی جدید متشکل از کلیه نهاد

قدرت  ازآنجاکهمختلف است و  یهاسازمانها و بع متفاوت قدرت بین نهادشهر چابهار، نظام روابط قدرت، میزان و من

شود با تقویت نظام مدیریت شامل پیشنهاد می رونیازاهای رسمی بیشتر ناشی از انتصاب از طرف دولت است، نهاد

آن به مدیریت های ها و نهادشهرداری و استانداری، و مدیریت بحران و ...، انتقال قدرت از دولت و مجموعه سازمان

 ؛شهری اتفاق بیفتند

گیری از مشاوران متخصص در این حوزه و همچنین آنچه در این پژوهش مشهود است تحقق امر مذکور نیازمند بهره -

های ، مبنی بر اهمیت دادن به پدافند غیرعامل در مطالعات است که لزوم برگزاری کالسگذاراناستیساهتمام بیشتر 

 ؛ وکندبا موضوع مذکور را ضروری میآموزشی و همچنین تقرب دانشگاه 

آموزش مناسب قبل از  ارائههای دخیل پدافند غیرعامل و توجه ویژه در جذب و گزینش افراد در بدو ورود به سازمان -

 آنان. یریکارگبه
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