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چكیده:
در طول تاريخ ،همواره قدرتطلبی و افزونخواهی ،منشأ رقابت ،تخاصم و تنازع باین دولاتهاا باوده اسات.
برخورداری از منابع قدرت ،جايگاه و نفوذ هر كشور در تعامالت جهانی را نشان مایدهاد .در دوران معاصار،
جهتگیری اولويت های راهبردی كشورها ،برای نیل به قدرت فائقه ،به سامت بهارهبارداری از فضاای ساايبر
تغییريافته و فناوریهای پیشرفته سايبری ،زمینهساز تجديد بنای قدرت در قالب قدرت سايبری شاده اسات .از
جمله پیامدهای اين تغییر بنیادين ،تأریر آن بر امنیت ملای كشورهاسات .فرآيناد جهاانیشادن ،ظهاور جواماع
شبكه ای و حمالت سايبری سازمانيافته فرامرزی ،از چالش های جدی و نوين در دستیابی و حفظ امنیت ملای
است .هدف اصلی اين مقاله مفهومسازی قدرت سايبری با رويكرد فركتالی و تأریر آن بر امنیت ملی در فضاای
سايبر است .در اين رويكرد ،قدرت سايبری دارای تمامی ويژگیهای قدرت ملی است .بدين منظور ،مثلفهها و
متغیرهای مثرر در قدرت سايبری و امنیت ملی احصاء شده و رابطه میان آنها تبیین شده است .تحقیق از نظار
هدف كاربردی -توسعهای ،از نظر ماهیت از نوع توصیفی -همبستگی و از نظر روش تجزياهوتحلیال دادههاا،
آمیخته (كیفی و كمی) است .جامعه آماری شامل  60نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سايبر و امنیت ملی
است كه پس از توزيع پرسشنامه و جمعآوری آن ،باا اساتفاده از نارمافازار اسامارت پای .ال .ا

نسابت باه

تجزيهوتحلیل آماری دادههای كمی اقدام شد .نتايج ايان تحقیاق نشاان مایدهاد؛ داشاتن مناابع ،تجهیازات و
فناوری های سايبری ،شرط الزم بارای دساتیابی باه امنیات ملای اسات .باااينوجاود ،درك دقیاق نخبگاان و
سیاست گذاران در تدوين راهبردهای مناسب ،پیشبینی تهديدات و فرصتهای بالقوه و بالفعل برای طرحريزی
قدرت سايبری ضروری است.

کلیدواژهها :قدرت سايبری ،امنیت ملی ،قدرت ملی ،رويكرد فركتالی
 -1دانشجوی دكترای مديريت راهبردی امنیت سايبر ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول) -
kh.halili@sndu.ac.ir
 -2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترvalavi@mut.ac.ir -
 -3استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملیmovahedi@sndu.ac.ir -
 -4استاديار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) Mbagheri@ihu.ac.ir-
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مقدمه:

مفاهیم «قدرت» و «امنیت» در حوزههای علاوم طبیعای ،اجتمااعی ،سیاسای ،نظاامی ،روانشناسای،
حقوق و فلسفه ،همواره مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است .از منظر اجتماعی و سیاسی ،ايان
مفاهیم با شكلگیری دولتها و اهمیت ياافتن نقاش آنهاا در كساب قادرت و تاأمین امنیات در
محدوده جغرافیايی كشورها ،در قالب قدرت ملی و امنیت ملای مطارح مایشاود .در هار كشاور،
قدرت بر مبنای ايدئولوژی ،ارزشها ،معیارها و هنجارهای مورد توافاق در اختیاار حاكمیات قارار
گرفته و مشروعیت و مقبولیت آن توسط جامعه به رسمیت شناخته میشود .امنیت ملی نیز از ديگر
موضوعات اساسی و حائز اهمیت در صیانت از منافع ملی هر كشور و از وظايف دولتهاست.
دو مفهوم قدرت ملی و امنیت ملی در ابعاد سیاسای ،اجتمااعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و دفااعی
دارای وجوه مشترك و ويژگیهای مشابهی هستند كه در ادبیات روابط بینالملال از منظار ذهنای و
انتزاعی و يا عینی و تجربی قابل بررسی است .در سه دهاه اخیار ،تغییارات شاگرف فنااوریهاای
فضای سايبر اين مفاهیم را نیز با چالش مفهاومی و برداشاتهاای متفااوت مواجاه نماوده اسات.
انديشمندان معاصر با معرفی تعااريف ،اصاطالحات و شااخصهاای ناوين ،ساعی در توصایف و
سنجش قدرت ملی و امنیت ملی نماودهاناد .ظهاور مفااهیمی مانناد قادرت ساايبری ،هرچناد باا
پديدههايی مانند پراكندگی قدرت همراه بوده و امنیت ملی را نیز تحت تأریر قرار داده است؛ اما راه
برونرفت از بحارانهاا و چاالشهاای ايجااد شاده نیاز ،از درون فضاای ساايبر و بهارهگیاری از
فناوریهای سايبری میگذرد .ويژگیهای قدرت سايبری مشابه قدرت ملای و تكارار پديادههاای
قدرت ملی در فضای سايبر است .ازاينرو در اين تحقیق ،بررسی و مفهومسازی قدرت ساايبری و
امنیت ملی در فضای سايبر ،مورد توجه قرار گرفته است.
جذابیت فناوریهای نوين در فضای سايبر ،زمینه شكلگیری جوامع اطالعاتی با جمعیتی حتای
بیشتر از بزرگترين كشورهای دنیا و كمرناگ شادن مرزهاای جغرافیاايی شاده و كااهش قادرت
دولتها را به همراه داشته است .كشورهای صانعتی و پیشارو ،باه خااطر پیشاتاز باودن و داشاتن
ابزارهای مهار ،كنترل و مديريت اين فضاء ،با چالشهای كمتری در امنیت ملی مواجه هساتند؛ اماا
در كشورهای وابسته و پیرو ،همواره دغدغههاايی مانناد تهدياد بقااء سیاسای ،اساتحاله فرهنگای،
تضعیف وضعیت اقتصادی بهعنوان چالشهای تهديدكننده امنیت ملی وجود دارد؛ بنابراين تسلط بر
فضای سايبر و دستیابی به قدرت سايبری برای ارتقاء امنیت ملی امری ضروری به نظر میرسد .در

 قدرت سايبری مبتنی بر رويكرد فركتالی و بررسی تأریر آن بر امنیت ملی …… 17۵ 

اين مقاله ،با بررسی مفهوم نوظهور قدرت سايبری ،به بررسی تأریر آن روی امنیت ملی پرداختهشده
است.
بیان مسئله :قدرت سايبری ،همچون ساير گونههای قدرت ،از منظر پیامد به معنای قابلیت تأریر
بر رفتار ديگران برای كسب نتايج مطلوب است .اين تأریرگذاری میتواناد در فضاای ساايبر ياا از
طريق فضای سايبر صورت گیرد .در دوران معاصر ،ظهور مفاهیمی مانند ،قدرت سخت ،قدرت نرم
و قدرت هوشمند بیانگر جابجايی و چرخش نشانگر قدرت بهسوی قدرت سايبری است .به خاطر
رابطه متقابل امنیت ملی با قدرت؛ تغییر بنیادين در مفهوم و ويژگیهاای قادرت در فضاای ساايبر،
مخاطرات و تهديدات جديدی برای امنیت ملی باه وجاود آورده و از طارف ديگار ،فنااوریهاای
مرتبط با فضای سايبر را به عاملی برای كسب قدرت و تأمین امنیت ملی تبديل نماوده اسات .ايان
مسئله حاكی از عمق نفوذ فضای سايبر در تمامی حوزههای راهبردی كشور است؛ بنابراين دغدغاه
اصلی شكلگیری اين تحقیق ،تبیین نقش و جايگاه قدرت سايبری باهعناوان عااملی اساسای بارای
مقابله با تهديدات عینی و ذهنی فضای سايبر و ارتقاء امنیت ملی است.
قدرت سايبری ،نوع متأخر قدرت است كه مقام معظم رهبری در بناد ساوم از حكام اعضاای
دوره دوم شورای عالی فضای مجازی ،در شهريور  1394با اشاره باه «ارتقاای جمهاوری اساالمی
ايران به قدرت سايبری در تراز قدرتهای تأریرگذار جهانی» بهطور صريح بر آن تأكید فرمودند .در
سیاستهای ابالغی و اسناد باالدستی بر دستیابی به سطح مطلوبی از قادرت و امنیات تأكیاد شاده
است .برناماهريازی راهباردی و سارمايهگاذاری در ايان حاوزه ،مساتلزم شاناخت و درك عمیاق
سیاستگذاران و تصمیمگیران از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل و پیامدهای اين پديده نوظهور اسات.
بااينوجود ،به نظر میرسد اين مسئله مهم و كلیدی ،در هیاهوی توسعه تقلیدگونه فضای ساايبر باا
غفلت راهبردی مواجه شده است .شناخت اهمیت و ويژگیهای قدرت سايبری با معرفای رويكارد
فركتالی ،تبیین چالشهای فراروی امنیت ملی در فضای سايبر و بررسی نقاش قادرت ساايبری در
افزايش قدرت ملی و تاأمین امنیات ملای از جملاه موضاوعاتی اسات كاه در ايان تحقیاق باه آن
پرداختهشده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق :گستره فضای سايبر هر روز فراگیرتر مایشاود و در پایش گارفتن
رويكرد انفعالی و تدافعی با پديدههای مهمی مانند قدرت و امنیات در ايان فضااء ،حفاظ و بقاای
دولتها را تهديد میكند؛ بنابراين بازبینی و شناسايی عوامل مثرر در ارتقاء قدرت ملی و رابطاه آن
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بااا امنیات ملای در فضااای سااايبر ،از اهمیات بااااليی برخااوردار اساات .چراكااه موجااب ترغی اب
سیاستگذاران در تغییر پارادايم فكری و جهتگیری مناسب برای در دست گرفتن ابتكار عمال در
فضای سايبر خواهد شد .در اين تحقیق ،با در نظر گرفتن ديدگاه فركتالی برای قدرت ساايبری بار
همارز بودن آن با قدرت ملی تأكید شده است.
در جمهوری اسالمی ايران ،با اينكه فناوری اطالعات و ارتباطات از ضرورتهای اجتنابناپذير
توسعه و كسب قدرت محسوب میشود؛ اما به نظار مایرساد روناد ايان توساعه ،باا مثلفاههاای
تثبیتكننده امنیت ملی كشور همراستا نیست و با چالشهای زيادی همراه است .پديدههای فضاای
سايبر ،نگاشتی از پديدههای جهان واقعی است و عناصر قدرت نیز در فضای سايبر ،مشابه عناصار
قدرت ملی فرض میشود .ازاينرو در اين تحقیق ،مفهومسازی قدرت سايبری مبتنای بار رويكارد
فركتالی مورد توجه قرار گرفته است .در بسیاری از مقاطع زمانی ،باا غالاب شادن ديادگاه تهدياد
محور توسط سیاستگذاران ،امنیتی نمودن فضای سايبر برجسته شده اسات .ايان مسائله ناشای از
فقدان ديدگاه آيندهنگر و برآورد نادرست از منابع و توانمندیهای مرتبط با قادرت ساايبری اسات
كه ضرورت پرداختن به اين موضوع را روشن میسازد.
هدف اصلي :شناخت قدرت سايبری مبتنی بر رويكرد فركتالی و بررسی تأریر آن بر امنیت ملی
در فضای سايبر و اهداف فرعی:
مفهومسازی رويكرد فركتالی قدرت سايبری
احصاء مثلفهها و متغیرهای قدرت سايبری و امنیت ملی در فضای سايبر
بررسی تأریر قدرت سايبری بر امنیت ملی در فضای سايبر است.
سؤال اصلي :قدرت سايبری از منظر فركتالی چه ويژگیهايی دارد چه تأریری بر امنیت ملی در
فضای سايبر دارد؟ و سثاالت فرعی:
در رويكرد فركتالی قدرت سايبری چه ويژگیهايی دارد؟
مثلفهها و متغیرهای قدرت سايبری و امنیت ملی در فضای سايبر كدامند؟
قدرت سايبری چه تأریری بر امنیت ملی در فضای سايبر دارد؟ میباشد.
مبانی نظری

پیشینه تحقیق :مفاهیم قدرت و امنیت از واژههای كلیادی و محاوری اسات كاه در ابعااد فاردی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی همواره مورد كنكاش نظريهپاردازان قارار گرفتاه اسات .ايان
مفاهیم در مكاتب فكری كالسیک ،مادرن ،ناوين و اساالمی ،در ساطوح داخلای /خاارجی ،ملای/
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بینالمللی ،منطقهای /فرا منطقهای توسط انديشمندان بررسی شده و تحقیقات و آرار علمای زياادی
در مورد قدرت ،قدرت ملی ،امنیت و امنیت ملی منتشر شده است .تحقیقاات مارتبط انجاام شاده
داخلی و خارجی ،تفاوت ديدگاه در مورد عناصر قدرت سايبری و امنیت ملی را نشان میدهد.
سلطانینژاد در مقاله خود بررسی مفهومی تأریر فناوری اطالعات و ارتباطات (فااوا) بار امنیات
ملی را نگاهی تجويزی میداند كه تأریرات ملمو

آن در ياک كشاور خااص را در برنمایگیارد.

عالوه بر آن چالشهای امنیت ملی در كشورهای صانعتی پیشارو مانناد ايااالتمتحاده باه خااطر
وابستگی به زيرساختهای فاوا از نوع نظامی است؛ درحالیكه در كشورهای جهان سوم باه خااطر
آسیبپذيری نظامهای سیاسی چالشهای فرهنگی ،سیاسی و اجتمااعی مرباوط باه امنیات ملای از
اهمیت باالتری برخوردار است .در اين تحقیق ،افزايش مهارت شهروندان و سمتگیاری آنهاا در
تقابل با دولت ،اقدامات بازيگران خارجی ،تهديد ارزشهای ملی و تضعیف انسجام ملای از جملاه
چالشهای امنیت ملی كشور در فضای سايبر توصیف شده است (سلطانی نژاد و همكاران.)1392 :
از ديدگاه حسنبیگی و كولیوند تهديدات نوين امنیت ملی در فضاای ساايبر شاامل تروريسام
سايبری ،خرابكاری ،جاسوسی و براندازی است .در اين تحقیق ،مديريت تحوالت برآمده از توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات برای تأمین امنیت ملی در ابعاد سیاسای ،اجتمااعی ،فنای ،سااختاری،
ظرفیتسازی و قوانین و مقررات اولويتبندی شده است .نتايج ايان تحقیاق نشاان مایدهاد بعاد
اجتماعی و سیاسی فضای سايبر در براندازی و بعد فنی در خرابكااری ،موجاب ايجااد چاالش در
امنیت ملی میشوند (حسنبیگی و كولیوند.)1396 :
در مقاله توحیدی و همكاران ،رابطه قدرت با امنیت بررسیشده و برداشتن يک رابطه مستحكم
و ملمو

بین مثلفههای امنیت و قدرت در كشاور تأكیاد شاده اسات .نتاايج ايان تحقیاق نشاان

میدهد ،بین قدرت و امنیت يک رابطه دوسويه وجود دارد .احسا
قدرت و احسا

امنیت موجاب افازايش حاس

قدرت موجب ازدياد حس امنیت میگاردد؛ بناابراين مهاار و افازايش قادرت و

امنیت در يک كشور میتواند باه ارتقاای جايگااه ماردم و افازايش ساطح رضاايتمنادی آنهاا و
درنهايت دفع تهديدات و رفاه و آسايش جامعه منجر شود (توحیدی و همكاران.)1396 :
كرامر فرانكلین و همكاران در كتاب قدرت سايبری و امنیات ملای ،نقاش قادرت ساايبری در
سطوح تاكتیكی ،عملیاتی و راهبردی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتايج اين تحقیق نشاان مایدهاد
جرائم سايبری ،تروريسم سايبری ،نحوه حاكمیت اينترنت و امنیت سايبری از چالشهای راهباردی
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امنیت در سطوح ملی و بینالمللی است كه با توجه به پويايی فضای سايبر از طريق اقدامات نظامی
سايبری و بازدارندگی قدرت سايبری میتواند برطرف شود (.)Franklin et al, 2010
در زمینه رويكرد فركتالی در علوم اجتماعی ،پراوير مالیک در كتااب ساازمانهاای فركتاالی باا
مقايسه تفكر فركتالی نسبت به تفكر سلسهمراتبی در سازمانهاا ،ويژگایهاای پاارادايم فركتاالی از
جمله خودسازماندهی ،خود اقدامی و وحدت باین اجازاء ياک ساازمان (در عاین كثارت) بارای
دستیابی به يک هدف يكسان را مطرح نموده است كه مایتواناد در رويكارد فركتاالی باه قادرت
سايبری و تأریر آن بر امنیت ملی در فضای سايبر مورد توجه قرار گیرد (.)Pravir Malik،2015
مروری بر تحقیقات انجامشده ،تأریر متقابل قدرت و امنیت در فضای سايبر را نشان میدهد .در
سطح ملی ،قدرت سايبری و امنیت ملی از مفاهیم مهم و مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران
است كه با توجه به نفوذ گسترده فضای سايبر ،نیازمند مفهومسازی و بازبینی مجدد هستند .در ايان
تحقیق ،با ارائه رويكرد فركتالی برای قدرت سايبری و احصاء مثلفهها و متغیرهاای آن باه بررسای
تأریر قدرت سايبری بر امنیت ملی در فضای سايبر پرداختهشده است؛ كه وجه تمايز اين تحقیق باا
تحقیقات مرتبط است.
مفاهیم و متغیرهای تحقیق:

در اين تحقیق ،تأریر قدرت سايبری بر امنیت ملی بررسی شده است .بدين منظور قادرت ساايبری،
متغیر مستقل و امنیت ملی متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شدهاند .اين دو متغیر اصلی ،از منظار
ويژگیها ،انواع و منابع مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است كه ارائه يک تعرياف كلای از ايان
دو اصطالح را دشوار میسازد .در اين مقاله ،پس از بررسی اين مفاهیم در مراجع مختلف ،تعاريف
عملیاتی زير برای اين دو مفهوم و نیز رويكرد مورد استفاده برای قدرت سايبری ارائه میشود:
قدرت سایبری :توانايی بهكارگیری منابع ،ظرفیتهاا و قابلیاتهاای مبتنای بار فضاای ساايبر
بهمنظور پشتیبانی از قدرت ملی و دستیابی باه اهاداف راهباردی در فضاای ساايبر و خاارج از آن
است.
امنیت ملي :وضعیت و شرايطی است كه يک كشور ،در بعد عینی علیرغم وجود تهديد ،خاود
را قادر به حفظ منافع و ارزشهای اساسی بداند و در بعاد ذهنای نیاز از هجاوم (فیزيكای و غیار
فیزيكی) به بنیانهای ملی خود ،هراسی نداشته باشد.
رویكرد فرکتالي :رويكردی است كه در آن ،عملكرد يک پديده جزئی ،بهصاورت نگاشاتی از
يک پديده كالن با ويژگیهای مشابه بررسی میشود.
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قدرت و قدرت ملي :در يک نگاه كلی ،قادرت باه معنای اساتفاده از مناابع ماادی و معناوی
بهمنظور اعمال اراده و تأریرگذاری بر ديگران و ايجاد رفتار مطلوب توسط آنهاست؛ بهطاوری كاه
در فقدان آن ،طرف مقابل مجبور ،متمايل يا مشتاق به اطاعت نباشد .در تقسیمبندی اناواع قادرت،
ديدگاههای مختلفی وجود دارد .نبوی در كتاب فلسفه قدرت آنها باه ساه دساته الهای ،ماشاینی و
انسانی تقسیم كارده اسات .در ايان ديادگاه ،ابعااد اقتصاادی ،نظاامی ،سیاسای ،دينای و فرهنگای
زيرمجموعه قدرت انسانی است (نبوی.)122 :1395 ،
در مكتب اسالم ،قدرت اصلی از آن خداست و تمامی قدرتها در طول قدرت الهی و در پرتو
مشیت او قرار میگیرد .قدرت امانتی در اختیار انسان برای هدايت جامعه در مسایر تحقاق اهاداف
صحیح سیاسی ،برپايی عدالت و تأمین مصالح اجتماعی و كسب كمااالت اخالقای اسات و هادف
غايی نیست (اسكندری و دارابكاليی.)104 :1391،
ريموند دوال و مايكل بارنت در كتاب «قدرت و سیاست در عرصه بینالملل» اناواع قادرت را
به چهار دسته اجباری (استفاده از منابع مادی و هنجاری يک بازيگر بارای تحات تاأریر قارار دادن
وضعیت و كنشهای بازيگر ديگر) ،ساختاری (توانايی تأریرگذاری بر نتاايج باا اساتفاده فنااوری و
روابط ساختاری) ،نهادی (كنترل بازيگر ديگار از طرياق قواعاد و روياههاای خااص اجتمااعی و
نهادهای رسمی و غیررسمی) و مولد (تولید گفتمان ،سوژههاا و معاانی خااص بارای جهاتدهای
روابط بین عوامل قدرت در جامعه) تقسیمبندی كردهاند (.)Barnett, & Duvall, 2005: 75
برخی نیز مانند جوزف نای قدرت را به سه دسته نرم (كسب نتیجه مطلوب از طريق جاذباه و
بدون استفاده از اجبار يا تطمیع) ،سخت (توانايی تغییر رفتار ديگران از طريق اجباار ياا تطمیاع) و
هوشمند (توانايی تركیب قدرت نرم و قدرت سخت) تقسیم كردهاند (.)Nye, 2011
قدرت ملی ،وزن يک واحد سیاسای را در معاادالت باینالمللای را نشاان داده و جهاتگیاری
سیاست خارجی كشورها را تحت تأریر قرار میدهاد .در ياک تعرياف كلای ،قادرت ملای شاامل
مجموعهای از توانايیها و ظرفیتهای كشور بهمنظور حفظ ارزشها و منافع ملی يک كشور است.
منابع قدرت ملی شامل منابع رابت (منابعی كه از اراده رهبران سیاسی و گروههای اجتمااعی خاارج
است مانند جغرافیای سیاسی ،منابع طبیعی ،فرهنگ سیاسی ،روحیاه ملای) و مناابع متغیار (فرايناد
حاكم بر نظام بینالملل و برداشت و اراده نخبگان سیاسی حاكم ،مانند فناوریهای پیشرفته ،تنظایم
روابط خارجی ،جذب يا طرد انديشهها) تقسیم میشود (اسكندری و دارابكاليی.)29 :1391 ،
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تعامل و همسويی مثلفههای تشكیلدهنده قدرت ،با مباانی ارزشای و آرماانهاای ياک كشاور
موجب همافزايی و همگرايی قدرت ملی خواهد شد .باه هماین نسابت اتكاای ايان مثلفاههاا بار
ارزشها و هنجارهای وارداتی ،ضعف و واگرايی آنها را در بر خواهد داشت .با اين حال ،كشورها
برای حفظ موجوديت خود و نقشآفرينی مثرر در عرصه جهانی ناگزير از انعطافپذيری الزم برای
تطبیق خود با محیط بینالملل در مقاطع زمانی مختلف هستند.
برای سنجش قدرت ملی كشورها ،بايد عناصار كمای و كیفای مارتبط باا آن شناساايی شاوند.
زرقانی با مقايسه روشها و مدلهای مختلف ،مثلفههاای كمای و كیفای ماثرر در قادرت ملای را
بررسی نموده است (زرقانی .)1389 :در ارزيابی و سنجش قدرت ملی ،عالوه بار شاناخت عوامال
كیفی و كمی مثرر ،رابطه میان عناصر شكلدهنده قدرت بايد مدنظر قرار گیرد .قدرت ملی حاصال
تركیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیانهای قدرت يک كشور است كه از پوياايی
برخوردار بوده و نسبت به ملتها و كشورهای ديگر قابل فهم و درك است.
عالوه بر مفاهیم قدرت و قدرت ملی ،مفااهیمی مانناد اقتادار ،نفاوذ و هژماونی نیاز در علاوم
اجتماعی و سیاسی از مشتقات قدرت محسوب میشوند .اقتدار به معنای قدرت مشاروع و مقباول
نظام حاكم بر يک كشور ،نفوذ به معنای تسلط و حاكمیت پنهانی و وادار نماودن طارف مقابال باه
انجام عملی برخالف میل و حتی بدون اطالع وی (ره پیک و ديگران )1387 :و هژمونی به معناای
تالش برای دستیابی به سلطه ايدئولوژيک و فرهنگی بدون استفاده از زور و اجبار و با جلب توجه
و متقاعد كردن طرف مقابل برای تن دادن به رهبری اعمال كننده قدرت در زمیناههاای فرهنگای و
اجتماعی استفاده میشود (علی بابايی.)67 :1391 ،
امنیت و امنیت ملي :مفهوم امنیت در طول زمان ،در معارض برداشاتهاای هرمنوتیاک قارار
گرفته است .تفسیرهای ذهنی /عینی ،سلبی /ايجابی ،نرم /سخت و نسبی /مطلق ،نمونهای از تاالش
انديشمندان برای دستیابی به دركی يكسان از اين مفهوم است (شايگان .)1391 :از ديدگاه قیصاری،
تغافل يا ناتوانی در ارائه تبیینی جامع و مانع از مقوله امنیت توسط مكاتب مختلف ،عرصه را بارای
ظهور نظريات و مكاتب جديد باز گذاشته است .در مكاتب امنیتای عاالوه بار چگاونگی تضامین
امنیت ،در مورد چرايی امنیت و نقش نخبگان و تحلیلگران مسائل امنیتی در كشف و تأمین امنیات
نیز بحث میشود (قیصری .)1393 :سایر تحاول مفهاوم امنیات و تعبیرهاای مختلاف از آن نشاان
میدهد امنیت وابسته به زمان و زمینه مشخصی است؛ با اين حال برداشت جديد از مفهاوم امنیات
لزوماً به معنای فراموشی و عدم بهكارگیری مفاهیم قبلی نیست.
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امنیت ملی از مشتقات امنیت است كه در مرزهای جغرافیاايی ياک كشاور باهصاورت امنیات
داخلی (مصونیت بنیانهای ايدئولوژيک مكتب حاكم و حفظ حاكمیات) و امنیات عماومی (حفاظ
حقوق و مصالح افراد ،گروهها و نهادهای اجتماعی) تعريف شده است .امنیت ملای معاادل فقادان
تهديد عینی و ذهنی علیه بنیانهای حیاتی و مشروعیتی يک ساختار سیاسی و ايجاد بساتر مناساب
حیات ،ترقی رفاه يا حتی نفوذ است (غراياق زندی.)28 :1390 ،
در تحقیقات انجامشده برای شناخت مفهوم امنیت ملی مباحاث ذهنای ،فلسافی و انتزاعای ياا
مثلفهها و مصاديق عینی و تجربی آن توسط انديشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفتاه اسات .در
تالش برای مفهومسازی امنیت ملی از منظر تاريخی ،خلیلی با تقسیمبندی جوامع باه چهاار دساته
بدوی (سنتی) ،مدنی (كالسیک) ،ملی (مدرن) ،جهانی (فرا مدرن :جامعه فرا صنعتی و شبكه مبتنای
بر فناوری اطالعات و ارتباطات) گفتمانهای امنیت ملی در هر دوره را بررسی كرده است (خلیلی:
 .)1383اين گفتمان مركز رقل امنیت را از دولت به انسان و از ملی به جهاانی تغییار مایدهاد كاه
هركدام تبعات و چالشهای خاصی به همراه دارند.
امنیت ملی عالوه بر وابستگی به مفاهیمی مانند تهديد ،قدرت و صلح ،با منافع ملی نیاز رابطاه
تنگاتنگی دارد بهطوریكه دستیابی به منافع ملی تنها در سايه امنیات ملای محقاق خواهاد شاد .در
بسیاری از منابع ،امنیت ملی با مصاديقی مانند استقالل ،ربات سیاسی و حفاظت از تمامیت ارضی و
منافع ملی در برابر تهديدات خارجی مرتبط اسات؛ ازايانرو در هار كشاور باا توجاه باه مناافع و
ارزشهای ملی ،ايدئولوژی نظام سیاسی حاكم و نحوه تعامل با ديگر كشاورها ،تعريفای خاصای از
امنیت ملی صورت میگیرد.
بوزان در كتاب «مردم ،دولتها و هرا » ،تلفیقی از رويكرد واقعگرايانه امنیت ملی (مبتنای بار
مفهوم قدرت) و رويكرد آرمانگرايانه (مبتنی بر مفهوم صلح) را ارائه داده است .وی معتقاد اسات
امنیت ملی از مثلفههای عینی ،مانند مثلفههای اقتصادی (تولید رروت) ،سیاسی (نهادهای مسلط در
حوزه قدرت) ،زيستمحیطی (صیانت از فضای طبیعی) و نظامی (استحكامات دفاعی و هجاومی و
بازدارندگی رقبا) تشكیلشده است و در صورت بروز تهديد برای هركدام از اين مثلفاههاا ،دولات
بهعنوان بازيگر اصلی وارد عمل شده و با امنیتی كردن امور عادی ،مبادرت به جلاب مناابع ماالی و
توجه اجتماعی میكند (نصری.)1390 :
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با مروری بر تحقیقات انجامشده در مورد امنیت ملی چند ويژگی زير برای امنیت ملی مشخص
میشود .اين ويژگیهای متضاد ،منشأ ديدگاههای متناقم به امنیت است .اولويتبنادی هركادام از
وجوه امنیت از مسائل راهبردی هر كشور و زمینهساز جهتدهی سیاستهای كالن است .برجساته
كردن يک ويژگی يا غافال مانادن از ويژگای مقابال ،ممكان اسات موجاب غفلات راهباردی در
تصمیمگیری مناسب را به همراه داشته باشد.
ذهني -عیني :اين ويژگی رابطه مستقیمی با تهديد دارد .تلقی عینی يا ذهنی از امنیت بستگی به
نوع نگرش در مورد تهديد دارد .امنیت عینی در واقع برونداد امنیت ذهنی اسات .ممكان اسات باا
وجود تهديدات قابل مشاهده و عینی ،افراد يک كشور احسا

امنیت كنند يا هر اقادامی از طارف

ديگر كشورها در نظر سیاستگذاران توطئه و تهديد محسوب شود.
سلبي -ایجابي :در ديدگاه سلبی ،امنیت معادل فقدان تهديد است و فقدان تهديد نیز از طرياق
انباشت قدرت سخت مانند دارايیهای اقتصادی ،تسلیحات و نیاروی نظاامی جباران مایشاود .در
ديدگاه ايجابی كسب امنیت از طريق توانايی برقراری تعامل با ديگران و پايبندی به مناافع مشاترك
تأمین میشود.
علّي – معلولي :اين وجه از امنیت رابطه آن با مفهوم قدرت را نشاان مایدهاد .باین امنیات و
قدرت رابطه دوطرفه و منطقی وجود دارد .امنیت موجب ارتقاء قدرت مایشاود و قادرت نیاز در
افزايش امنیت تأریرگذار است؛ بنابراين امنیت ملی میتواند علّت دستیابی باه قادرت ياا معلاول آن
باشد و برعكس.
نسبي -مطلق :امنیت ملی امری نسبی است .كنترل و مديريت همه عوامل تأریرگذار بار امنیات
ملی و رسیدن به امنیت مطلق در جهان امروزی ادعايی دستنیافتنی و غیرقابل تصور است.
تحول در مفاهیم وابسته و مرتبط با امنیت ملی از جمله تهديد و قدرت ،تعريف امنیت ملای را
از اتكای آن به قدرت نظامی در دوران پس از جنگ سارد خاارج نماوده اسات در دوران معاصار،
لزوم ايجاد توازن در انواع و منابع قدرت برای دستیابی و حفظ امنیت ملی همهجانبه بایشازپایش،
ضروری به نظر میرسد.
قدرت سایبری :روند تكامل منابع و عوامل قابلسنجش در قدرت ،در دورههای زمانی مختلف
از تجهیزات نظامی پیشرفته به تسلیحات هستهای و سپس منابع قدرت در فضای سايبر تغییر يافتاه
است .امروزه استفاده از تسلیحات و زرادخانههای سايبری (بهجای هساتهای) ،توساعه اقتصاادی از
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طريق فضای سايبر (بهجای تكیه بر منابع تجديد ناپذير) و اعمال نفوذ توسط رسانههای سايبری به
شكل گستردهای بهعنوان منابع قدرت سايبری استفاده میشاود؛ بناابراين قادرت ساايبری موجاب
همافزايی و توسعه فراوان در قدرت میشود.
قدرت سايبری از مفاهیم نوظهور قدرت در سالهای اخیر است .اين مفهاوم در ساطح كشاور،
اولین بار بهطور صريح توسط مقام معظم رهبری در حكم انتصاب اعضاای شاورای عاالی فضاای
مجازی (شهريور  )1394مورد توجه قرار گرفت .البته از ديادگاه معظام لاه ،قادرت ساايبری باياد
همراه با برخورداری از ابتكار عمل و قدرت تعامل با ديگر كشورها در جهت شكلدهی باه قواعاد
و قوانین مرتبط با فضای سايبر در عرصه جهانی باا رويكارد اخاالقمادار و عادالناه باشاد؛ اماا از
ديدگاه دشمن ،قدرت سايبری ايران بهمنظور انجام جنگ ساايبری ،ايجااد اخاتالل در ساامانههاای
موشكی و فرماندهی و كنترل دشمن ،سامانههای هوايی بدون سرنشین و ...است و همچنان اياران-
هراسی را در اين حوزه القاء میكنند.
از ديدگاه دانیل كوهل ،قدرت سايبری به معنای توانايی اساتفاده از فضاای ساايبر بارای ايجااد
برتری و تأریرگذاری روی محیطهای عملیاتی ديگر است ( .)Kuehl, 2009زيمت و بااری قادرت
سايبری را قابلیت كنترل سامانههای فناوری اطالعات و شبكههای فضای سايبر میدانناد كاه بارای
انجام مأموريتهای نظامی و پشتیبانی از حوزههای اقتصادی و سیاسی قابل استفاده است( .

Zimet,

 .)and Barry, 2009جوزف نای قدرت سايبری را قدرت مبتنی بر مناابع اطالعااتی فنااوریهاای
ارتباطی میداند ( .)Nye 2010از ديادگاه شالدون ،قادرت ساايبری تواناايی دساتیابی باه اهاداف
راهبردی و كاهش توانايی دشمن در بهرهبرداری يا حمله به زيرساختهای فضای سايبر است .وی
قدرت سايبری را يک ابزار مكمل برای قدرت ملی مایداناد كاه مایتواناد بارای اساتفاده توساط
دولتمردان يک كشور جذاب باشد ( .)Sheldon, 2011از نظر اسپید ،قدرت سايبری تواناايی ياک
دولت -ملت برای برقراری ،كنترل و اعمال نفوذ در داخل و از طريق فضای سايبر برای پشتیبانی و
پیوستگی با ديگر عناصر حوزه قدرت ملی است .در اين تعريف دساتیابی باه قادرت ساايبری باه
توانايی دولت برای توسعه منابع جهت عملیات در فضای سايبر متكی است (.)Spade, 2012
همانطور كه در تعاريف فوق ديده میشود ماهیت و ويژگیهای قادرت ساايبری باا تعااريف
سنتی از قدرت و قدرت ملی منطبق است .قدرت سايبری در بعاد تهااجمی ،باا هادف ضاربه باه
زيرساختهای حیاتی و تخريب تأسیسات نظامی و هستهای دشمن باهوسایله حماالت ساايبری و
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اجبار و ارعاب كشورها كاربرد دارد .در بعد تدافعی نیز نشاندهنده میازان آماادگی ياک كشاور در
مقابله با بحرانهای سايبری و قدرت بازدارندگی است .دستیابی باه ايان قادرت ،نسابت باه سااير
شكلهای قادرت هزيناه كمتاری دارد و مایتواناد از طارف كشاورهای كوچاک بارای پیگیاری
سیاستهای خود بهكار رود.
در معاهدات بینالملل نیز نمونههايی از توجه به قدرت سايبری ديده میشود بهعنوانمثال نااتو
از سال  2007كنترل تهديدات سايبری و دستیابی به قدرت سايبری را در دستور كار خود قرار داده
است .در سال  2011فضای سايبر را بهعنوان فضای امنیتای و نظاامی ماورد توجاه قارار گرفات و
پذيرش حمله سايبری در سطح حمله نظامی و مجوز دفاع سايبری و اقدام متقابل نظامی به اعضای
ناتو مطرح شد؛ بنابراين قدرت سايبری از موضوعات كلیدی و راهبردی است كه برای نشاان دادن
نقش و تأریر آن در امنیت ملی بايد بهطور دقیق شناختهشده و در سطح ملی بازتعريف شود.
رابطه قدرت سایبری و امنیت ملي در فضای سایبر :فضای سايبر بساتر مناسابی بارای آزادی
بیان ،القای انديشهها و ايدئولوژیها و اظهار وجود نهادها و سازمانهای اجتماعی ،اقاوام و نژادهاا،
اديان مختلف و حتی خردهفرهنگها فراهم نماوده اسات .در ايان فضااء ،باا شاكلگیاری جواماع
اطالعاتی و هويتهای مجازی ،افراد در دام تبلیغات و القای نیازهای كاذب و تغییر در ترجیحاات
و عاليق گرفتار شدهاند .اين مسئله درعینحال كه انتشار و پراكندگی قدرت دولتهاا را باه هماراه
دارد؛ اما در صورت هدايت هدفمند ،موجب اعتالی اين منابع غیرمادی قدرت خواهد شد .مناابعی
كه در دهههای دورتر به خاطر يکطرفه بودن و غیرتعاملی بودن فضای انتشار ،در انحصار كشورها
و گروههای خاصی بود.
قدرت سايبری ،نوعی قدرت نوظهور در فضای سايبر است كه بهواسطه فراگیار شادن فنااوری
اطالعات و ارتباطات و فضای سايبر به وجود آمده است .از آنجا كه ماهیت آن ،از جنس قدرت در
مفهوم عام است؛ بايد با تعاريف مطرحشده توسط انديشمندان ،همخاوانی داشاته باشاد .قادرت از
نظر مفهومی و انتزاعی پديدهای با جلوههای ظاهری و عینی است .قدرت سايبری نیز از اين قاعاده
مستثن نیست.
امروزه در تمامی كشورها ،عالوه بر توجه به منابع مادی قدرت سايبری (قدرت سخت) ،رقابت
و تالش سرسختانهای برای كساب و تارويج مناابع غیرماادی قادرت ساايبری از جملاه فرهناگ،
آرمانها ،ارزشهای سیاسی (قدرت نرم) در حال انجام است كه پیامدهای ايان اقادامات در قالاب
قدرت سايبری تجلی يافته است .اقدامات در زمینه سازماندهی نیروهاای ساايبری و تاالش بارای
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دستیابی به تسلیحات و تجهیزات سايبری در راستای افزايش قدرت سايبری محسوب میشود .البته
شايانذكر است كه تنها با دارا بودن منابع مادی و غیرمادی موصوف ،قدرت سايبری ايجاد نمیشود
بلكه داشتن اراده ملی و راهبردهای مناسب برای تبديل منابع بالقوه به بالفعل نیز ضروری است.
از آنجاا كااه فضااای واقعای ،تكیاهگاااه فضااای سااايبر محساوب مایشااود؛ داشااتن تجهیازات
سختافزاری و نرمافزاری و موقعیت جغرافیايی كشورهايی كه اين منابع فیزيكی در آنهاا موجاود
است را بايد از منابع اصلی قدرت سايبری بهحساب آورد .بديهی است كه از نقاش تعیاینكنناده و
پیشتازی كشورهايی كه موقعیت سرورهای اساسی و سازمانهای بینالمللای در آنهاا قارار گرفتاه
است؛ نمیتوان و نبايد غافل شد .رشد فزاينده اقتصادی كشاورهای پیشاتاز در حاوزه اقتصاادی و
بهرهبرداری هدفمند از رسانههای سايبری از ديگر مثلفههای مشهود قدرت سايبری است.
همانطور كه در فضای واقعی ،قدرت و امنیت رابطه متقابلی با هم دارند؛ قادرت ساايبری نیاز
رابطهای انكارناپذير با امنیت ملی دارد ،چراكه فضای سايبر نوع جديدی از تهديادات ،متفااوت باا
تهديدات سنتی علیه امنیت ملی را به وجاود آورده اسات .برخای از ايان تهديادات مانناد جارائم
سايبری ،جاسوسی سايبری ،تروريسم سايبری و جنگ سايبری ،منافع ملی كشورها را برای دستیابی
به اهداف سیاسی و ايدئولوژيكی با چالشهای جدی روبرو ساخته است .عالوه بر آن امنیات ملای
در فضای سايبر با چالشهای نوينی مانند صیانت از ارزشها ،هنجارها و هويت ملی ،تاالش بارای
مشروع نشان دادن نظام سیاسی حاكم ،تأمین امنیت مبادالت مالی و احقاق حقوق مادی و معنوی و
اعمال قوانین و مقررات در فضای سايبر مواجه است.
هر چند ،مجهز شدن كشور به فناوریهای پیشرفته ساايبری و قادرت ساايبری ،نقطاه عطفای
برجسته برای دستیابی به امنیت ملی است؛ اما وابستگی زيرساختهاای حیااتی كشاور باه فضاای
سايبر ،بیش از آنكه بتواند موجب ارتقای قدرت ملی شود؛ تهديدات جادی بارای امنیات ملای باه
ارمغان آورده است .غالب شدن رويكرد تهديد محور نسبت به فضای سايبر ،ناشی از جادی باودن
تحركات دشمن در فضای سايبر برای ضربه زدن به منافع ملی و امنیت ملای اسات .در ساالهاای
اخیر ،امنیت ملی ،نقطه كانونی و مركز رقل راهبردها و اقدامات سیاسی در سطح كشور بوده اسات.
گفتمان امنیت ملی ،مبتنی بر ساختار ايدئولوژيک و متأرر از واكنش در مقابل تهديدات امنیتای علیاه
آن است .احسا

تهديد و نظريه توطئه قدرتهای بزرگ علیه ساختار سیاسای و اجتمااعی اياران

همواره بخشی از واقعیت ذهنی و ادراكی جامعه ايرانی است كه پاس از انقاالب ،عینیات بیشاتری
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پیاداكرده اساات (پوسااتیندوز .)1389 :موقعیات ژئااوپلیتیكی خاااص و داشااتن منااابع اقتصااادی و
راهبردی ،ايران را با طیف متناوعی از تهديادات مواجاه نماوده اسات .تعیاین شااخصهاای ايان
تهديدات نیازمند بررسی نشانههای تاريخی و تبارشناسی آنهاست كه در مقاله متقی بررسای شاده
است (متقی.)1389 :
امنیت از عناصر تأریرگذار و تأریرپاذير در قادرت درونزای ياک كشاور اسات .در جمهاوری
اسالمی ايران ،قدرت دارای ويژگیهای خاص و منحصربهفردی مانند حاكمیات مباانی اساالمی و
ايدئولوژی ،الگوی مردمساالری دينی و اتكاء به نظر مردم است .ايان عوامال اهمیات تبیاین نقاش
كاركرد امنیت در استحكام ساخت درونای قادرت را دوچنادان مایساازد (شااهمحمادی)1395 :؛
بنابراين با توجه به تغییر پارادايم تهديدات در فضای سايبر ،مقابله با عوامال تهدياد و دساتیابی باه
امنیت عینی و ذهنی در فضای سايبر مستلزم مجهز شدن به قابلیتهای قدرت سايبری اسات .البتاه
اين مسئله به معنای فراموشی ابزارهای قدرت سخت مانند تسلیحات موشكی و قادرت نارم مانناد
ديپلماسی سیاسی نیست .بلكه با توجه به اهمیت يافتن تحركات تهديدآمیز دشمن در فضای سايبر،
گامی راهبردی و مكمل اقدامات در فضای واقعی است.
بهمنظور تبیین رابطه بین قدرت سايبری و امنیت ملای در فضاای ساايبر ،دادههاای مرباوط باه
ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط ،مورد مطالعه و بررسی مكرر ،دقیق و موشكافانه قرار گرفت تا
ايدهها و الگوهای نهفته در متون مشخص گردد .در اين مرحلاه باا جساتجوی عمیاق ،فهرساتی از
عوامل مثرر در متغیرهای تحقیق (قدرت سايبری و امنیت ملی در فضای سايبر) تهیه شد و پاس از
تركیب و تلفیق آنها و نظرخواهی از اسااتید و خبرگاان ،مهامتارين عوامال تأریرگاذار در قادرت
سايبری و امنیت ملی در فضای سايبر كه نماايش جاامعتاری از پدياده تحات بررسای را آشاكار
میسازند؛ شناسايی شد .اين عوامل در جدول ( )1آمده است.
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عوامل مثرر در قدرت سايبری
 القای فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای موردنظر از طريق
رسانههای سايبری
 شكلدهی به ادراك ،ترجیحات و عاليق ديگران
 ايجاد هويت جديد و تغییر هويت افراد جامعه
 اعمالنفوذ در اجال های بینالمللی سايبری
 توانايی مشروع جلوه دادن اقدامات سیاسی در فضای
سايبر

عوامل مثرر در امنیت ملی در فضای سايبر
 صیانت از ارزشها ،هنجارها و هويت ملی در فضای سايبر
 مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی حاكم برای حاكمیت بر
فضای سايبر
 باور و اعتماد به صیانت از حريم خصوصی افراد در فضای
سايبر
 توانايی دولت در كنترل تحركات تجزيهطلبانه در فضای
سايبر

 پروپاگاندا ،جذابیت و القای نیازهای كاذب

 امنیت مبادالت مالی از طريق فضای سايبر

 توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری اطالعات

 مقابله با تروريسم ،جاسوسی و جرائم سايبری

 ايجاد و توسعه جوامع اطالعاتی

 اراده و انگیزه ،سیاستگذاران برای مقابله با چالشهای

 زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سايبری

امنیتی فضای سايبر

 زيرساختهای مديريتی و دارايیهای سايبری

 ايفای نقش فعال در اجال های جهانی امنیت سايبر

 تابآوری زيرساختهای حیاتی

 اطمینان از توانمندیهای علمی و فناورانه در حوزه امنیت

 تسلیحات سايبری فعال و بالقوه
 نیروی سايبری سازمانيافته
 حمالت سايبری و جنگ سايبری

سايبری
 احقاق حقوق مادی و معنوی و اعمال قوانین و مقررات در
فضای سايبر

جدول  :1عوامل مهم تأثیرگذار در قدرت سایبری و امنیت ملي در فضای سایبر
قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی:

فركتال از واژه التین فركتو 1به معنی شكسته شدن به قطعات نامنظم گرفته شده است .در فارسای
اين كلمه با عنوان برخال نیز شاناخته مایشاود .اولاین باار منادلبروت2در مقالاهای بارای بررسای
ويژگیهای هندسی سواحل انگلیس در سال  1975از اين كلمه استفاده كرد .از ديادگاه وی تماامی
پديدههای طبیعی بهنوعی فركتال هستند و هندسه اقلیدسی (اشكال هندسی منظم مانند هارم ،كاره،
مكعب و استوانه و )...قادر به تبیین و تشريح اشكال پیچیده و ظاهراً بینظم طبیعی نیست .بسایاری
از پديدههای طبیعی كه در ظاهر بینظم به نظر میرسند از يک تكرار منظم در مقیا های متفااوت
برخوردارند.

1- fractus
2- Benoit Mandelbrot
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يكی از مهمترين ويژگیهای پديدههای فركتالی خود متشابه بودن1آنهاست .اگار ياک تصاوير
فركتال را به چند بخش تقسیم كنیم ،هر بخش يک نسخه از كل تصوير را نمايش میدهاد و باا آن
مشابه است .ويژگی ديگر فركتالها تشكیل از راه تكرار2است .هار شاكل پیچیاده از طرياق تكارار
اشكال سادهتر بهدستآمده است .در طبیعت نمونههای زيادی از فركتاالهاا وجاود دارد .در شاكل
( )1يک فركتال طبیعی (كلم رومی )3و يک فركتال رياضی (مثلث سرپینساكی )4بارای نموناه نشاان
داده شده است.

شكل  :1تصاویر فرکتالي در طبیعت و ریاضیات (کلم رومي و مثلث سرپینسكي)

فركتال در كاربردهای مختلفی مانند رياضیات ،معماری ،هنر ،هواشناسی ،زمینشناسای ،شایمی،
فشردهسازی اطالعات و تصاوير و غیره استفاده میشود .يكی از اصلیترين داليل عالقاهمنادی باه
مفهوم فركتال ،آگاهی از مسئله ارتباط پديدههای مشابه با همديگر است .با اساتفاده از ايان مفهاوم
میتوان فرايندهای مشابه و خودسازمانده را بررسی كرد (كرم.)1389 :
در مباحث علوم شناختی ساختار سازمانها را میتوان با استفاده از فركتاال مادلساازی نماود.
سازمانها به اجزای كوچکتری تقسیم میشوند كه هر بخش اهداف و عملكرد و ويژگیهاای كال
سازمان را در خود دارد .سازمانهای فركتاالی دارای ويژگایهاايی مانناد خودساازماندهای ،خاود
بهینهسازی ،حیات و توساعه دائمای ،تصامیمگیاری بادون تأيیاد مركازی (خودمختااری) هساتند
(.)Bodunkova, 2012
1-Self-Similarity
2- Iterative formation
3-Romanesco broccoli
4-Sierpinski
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تفكر فركتالی يک پارادايم فكری است كه میتوان آن را در مباحث علاوم اجتمااعی و سیاسای
نیز بهكار برد و لذا در اين مقاله بر مبنای نظريه دانیل كوهل ،رويكرد فركتالی برای قادرت ساايبری
انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است (.)Kuehl, 2009
در اين رويكرد ،قدرت سايبری يک فركتال از قدرت ملی محسوب میشود؛ چون دارای تمامی
ويژگیهای قدرت ملی در فضای سايبر است و تمامی منابع و فراينادهای قادرت ملای در قادرت
سايبری نیز وجود دارد .امروزه دولتها قدرت ملی خود را با قدرت سايبری پیوند زدهاناد و از آن
بهعنوان كاتالیزور و شتابدهنده قدرت استفاده میكنند .عالوه بر آن ،توانايی دولتهاا بارای مهاار
چالش های امنیت ملی در فضای سايبر از مهمتارين عوامال قادرت ساايبری دولاتهاا محساوب
میشود.
مدل مفهومی:

قدرت سايبری از مقوله های نوظهور در فضای سايبر است كه هنوز هم ادبیات غنی و قابلتاوجهی
در مورد ماهیت ،ويژگیها و پیامدهای آن تولید نشده است؛ از آنجا كه كاربرد اين مفهوم در ساطح
ملی و موضوع روابط بینالملل بهكار می رود؛ بنابراين در مقیا

قدرت ملی ،قابل بررسی است .در

سه دهه گذشته فضای سايبر موجب ظهور و بروز ايدهها و نظريههايی مانناد دهكاده جهاانی و از
بین رفتن مرزهای جغرافیايی و قلمرو سرزمینی شده است؛ اما قدرت سايبری همچنان در محادوده
قلمرو كشورها قابل بررسی است .با اين وجود ،قدرت سايبری يک عنصر يا مثلفه از قادرت ملای
نیست چراكه تمامی ويژگی های قدرت ملی در فضای واقعی را میتوان با يک نگاشات در فضاای
سايبر ،به قدرت سايبری نسبت داد.
ويژگی فركتالی موجب میشود فرايندها و پديده های قدرت ملای ،باا ياک نگاشات در قالاب
قدرت سايبری بررسی شوند .با توجه به آنكه پارادايم فركتالی ،يک پارادايم كلنگر است كاه تماام
پديدههای جهان را در يک كل شامل اجزای متفاوت میبیند و هركدام از اجزاء میتواناد روی كال
ارر بگذارد؛ بنابراين بهمنظور بررسی تأریر قدرت سايبری بر امنیت ملی در فضای سايبر ،مثلفههاا و
متغیرهای قدرت سايبری همانند قدرت ملی در نظر گرفته میشود .چراكه پديادههاا و فراينادهای
فضای سايبر انعكاسی از پديده های جهان واقعی است .همچنین امنیت ملی در فضاای ساايبر نیاز،
همانند فضای واقعی شامل دو مثلفه امنیت عینی (فقدان تهدياد) و امنیات ذهنای (فقادان تار

و
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نگرانی) در نظر گرفته شد .بر اين اسا



در شكل ( )2مدل مفهومی پاژوهش بار اساا

رويكارد

فركتالی نشان داده شده است.

شكل  :۲مدل مفهومي تحقیق بر مبنای رویكرد فرکتالي

روششناسی :

تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع كاربردی -توسعهای اسات؛ چاون باا هادف شناساايی ابازار و
مثلفههای قدرت سايبری و بررسی نقش آنها در تأمین امنیت ملی فضای سايبر كشور انجاامشاده
است و با توجه به تحقیقات محدود در اين زمینه میتواند مقدمهای برای گسترش مرزهاای داناش
در اين حوزه شود.
اين تحقیق از نظر ماهیت ،از نوع توصیفی -همبستگی است چاون محقاق باه دنباال شاناخت
ويژگی های قدرت سايبری و رابطه آن با متغیر امنیت ملای اسات .در تحقیقاات توصایفی ،محقاق
دخالتی در موقعیت ،وضعیت و نقش متغیرها ندارد و صرفاً با مطالعه آنچه وجود دارد ،به توصایف
و تشريح آنها میپاردازد .در تحقیقاات همبساتگی نیاز باه بررسای رواباط دو متغیار و محاسابه
همبستگی میان آنها پرداخته میشود (حافظ نیا.)74 :1392 ،
برای گردآوری دادهها از روش كتابخانهای و مطالعه اكتشافی در متاون و كتاابهاای مارتبط و
ساايتهااای اينترنتای (عماادتاً مجاالت علماای -پژوهشای معتباار) اساتفاده شااده اسات .رويكاارد
تجزيهوتحلیل داده ها نیز از نوع آمیخته (كمی و كیفی) است .در روش كیفی ،برای احصاء مثلفههاا
و متغیرهای اصلی قدرت سايبری و امنیت ملی از روش فراتركیب1استفاده شد.
اين روش شامل هفت مرحله است كه عبارتند از )1 :تنظیم سثال پژوهش )2 ،مرور ادبیات باه
شكل نظاممند )3 ،جستجو و انتخاب متون مناسب )4 ،استخراج اطالعات متون )5 ،تجزيهوتحلیال
1
- Meta Synthesis
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و تركیب يافتههای كیفی )6 ،كنترل كیفیت )7 ،ارائه يافتهها .در اين روش ،باهجاای ارائاه خالصاه
جامعی از يافتهها ،يک تركیب (سنتز) تفسیری از يافتهها ايجاد میشود و يک ديد جامع و گساترده
نسبت به مسائل به وجود می آيد و پژوهشگر باا ايجااد و آشكارساازی واژههاای جدياد ،نماايش
جامع تری از پديده تحت بررسی را مشخص میسازد (ساهرابی و همكااران .)1390 :همچناین در
روش كمی برای تجزيهوتحلیل آماری و بررسی میزان رابطه و همبستگی میان عوامل احصااء شاده
از مدلسازی معادالت ساختاری1استفاده شده است.
در اين تحقیق ،پس از مطالعات اكتشافی در مبانی نظری ،با مبنا قرار دادن رويكرد فركتالی ،ساه
مثلفه قدرت سخت ،قدرت نیمه سخت و قدرت نرم ،برای قدرت سايبری و دو مثلفه امنیت عینی
و امنیت ذهنی برای امنیت ملی در فضای سايبر (مطابق مدل مفهومی) در نظر گرفته شد .در مرحله
بعد عوامل مثرر شناسايیشده در جدول ( )1به هركدام از اين مثلفهها اختصاص داده شد و پس از
تعیین مضامین پايه ،سازمان دهنده و فراگیر ،يک پرسشانامه محقاق سااخته بار مبناای طیاف پانج
گزينهای لیكرت طراحی شد .برای بررسی روايی ابازار انادازهگیاری (پرسشانامه) از روش روايای
صوری استفاده شد .در اين روش ،گويهها از نظر ادبیات و قابل فهم بودن برای مخاطاب از طرياق
جلسات خبرگی با اساتید مورد تأيید قرار گرفت و پس از انجام اصالحات ،پرسشانامه نهاايی باین
جامعه آماری توزيع شد .در پرسشنامه از خبرگان میزان تأریر سازهها و شاخصهای قدرت سايبری
در امنیت ملی پرسیده شد.
جامعه آماری اين تحقیق نیز ،شامل خبرگان و صاحبنظران و مديران آشنا باا فضاای ساايبر و
امنیت ملی و دارای تحصیالت دانشگاهی كارشناسی ارشد و دكتری و سوابق ماديريتی در ساطوح
راهبردی و سیاستگذاری كالن است .در اينجا به خاطر تخصصای باودن موضاوع تحقیاق ،روش
نمونهگیری هدفمند (انتخاب افرادی كه بیشترين اطالعات را از موضوع دارناد) همگاون (انتخااب
افراد با خصوصیات مشترك) و گلوله برفی (شناسايی افراد از طريق معرفی تا اشباع نظری) مادنظر
قرار گرفت.
تجزیهوتحلیل یافتهها:

در اين تحقیق ،بر مبنای روش فراتركیب ،از مضامین پايه ،سازمان دهناده و فراگیار بارای بررسای
رابطه میان متغیرهای تحقیق در مدل مفهاومی اساتفاده شاده اسات .مضامون ،ويژگای تكاراری و
1- Structural Equation Modeling
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متمايزی در متن است كه به نظر پژوهشگر ،نشاندهنده درك و تجربه خاصی در رابطه با ساثاالت
تحقیق است .در اين مقاله ،مضامین فراگیر ،همان متغیرهای اصلی تحقیق (قدرت سايبری و امنیات
ملی در فضای سايبر) انتخاب شدهاند .برای هركدام از اين مضامین با توجاه باه ادبیاات تحقیاق و
مطالعات اكتشافی ،مضامین سازمان دهنده مرتبط مشخص گرديد؛ سپس باا مارور عوامال ماثرر در
جدول ( )1كدها و نكات كلیدی احصاء شده از متون تحت عنوان مضامین پايه شناسايی گردياد و
هركدام با يک نشانگر مشخص گرديد .اين متغیرها در جدول ( )2نشان دادهشده است .در اداماه از
نرمافزار  Smart PLSكه مبتنی بر رويكرد حداقل مربعات جزئی است بارای بررسای رواباط میاان
متغیرهای آشكار و پنهان استفاده شد و مدل مفهومی ترسیم گرديد .همچنین اولويتبنادی متغیرهاا
نیز توسط اين نرمافزار انجام شد.
در اين نرمافزار ،حجم نمونه از ضرب كردن  10در تعداد نشاانگرهای مادل انادازهگیاری كاه
دارای بیشترين نشانگر است يا ضرب كردن  10در بیشترين روابط موجود در بخش سااختار مادل
اصلی به دست میآيد (داوری ،رضازاده .)62:1393،در اين مقاله متغیرهای مربوط به مثلفه ساخت
در قدرت سخت و مثلفههای عینی و ذهنای در امنیات ملای دارای بیشاترين نشاانگر ( )6هساتند؛
بنابراين حجم نمونه برابر  60در نظر گرفته شده است.
مضمون

مضامین

فراگیر

سازمان دهنده

تسلیحات سايبری فعال و بالقوه

HP1

نیروی سايبری سازمانيافته

HP2

سخت

حمالت سايبری و جنگ سايبری

HP3

Hard

زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سايبری

HP4

زيرساختهای مديريتی و دارايیهای سايبری

HP5

تابآوری زيرساختهای حیاتی

HP6

توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری اطالعات

SHP1

نیمه سخت

ايجاد و توسعه جوامع اطالعاتی

SHP2

Semi-Hard

اعمال نفوذ در اجال های بینالمللی سايبری

SHP3

توانايی مشروع جلوه دادن اقدامات سیاسی در فضای سايبر

SHP4

نرم

القای فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای موردنظر

SP1

Soft

شكلدهی به ادراك ،ترجیحات و عاليق ديگران

SP2

قدرت سايبری

مضامین پایه

نشانگر
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SP3

پروپاگاندا ،جذابیت و القای نیازهای كاذب

SP4

رسانههای سايبری

SP5

ظرفیت دولت در مقابله با تروريسم ،جاسوسی و جرائم سايبری

OS1

توانايی دولت در كنترل تحركات تجزيهطلبانه در فضای سايبر

OS2

امنیت مبادالت مالی از طريق فضای سايبر

OS3

میزان استقالل شبكه ملی و بومی بودن تجهیزات

OS4

ايفای نقش فعال در اجال های جهانی امنیت سايبر

OS5

اراده و انگیزه ،سیاستگذاران برای مقابله با چالشهای امنیتی فضای سايبر

SS1

مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی حاكم برای حاكمیت بر فضای سايبر

SS2

ذهنی و ناملمو

اطمینان از توانمندیهای علمی و فناورانه در حوزه امنیت سايبری

SS3

()Subjective

باور و اعتماد به صیانت از حريم خصوصی افراد در فضای سايبر

SS4

احقاق حقوق مادی و معنوی و اعمال قوانین و مقررات در فضای سايبر

SS5

صیانت از ارزشها ،هنجارها و هويت ملی در فضای سايبر

SS6

عینی و ملمو

امنیت ملی در فضای سايبر

()Objective

جدول  :۲مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر در مدل پیشنهادی

تجزیهوتحلیل آماری:

پس از توزيع پرسشنامه بین جامعه آماری تعداد  28پاسخ جمعآوری شد ،نتايج حاصل باهصاورت
جداگانه در دو فايل با فرمت  CSVدر نرمافزار  SPSSوارد شاد تاا توساط نارمافازار

Smart PLS

فراخوانی شده و پردازشهای الزم انجام شود.
برای سنجش پايايی نشانگرها ،در اين نرمافزار از ضرايب بار عاملی ،آلفاای كرونبااخ و پاياايی
تركیبی و برای سنجش روايی از روايی همگرا (ضرايب  )AVEو روايی واگرا (ماتريس باار عااملی
متقابل) استفاده میشود .در اينجا سنجش پايايی از طريق ضرايب بار عاملی انجام شده اسات .پاس
از ترسیم مدل ،فرمان  calculate/PLS Algorithmاجرا شد .پس از اجرای نرمافازار ،ساه متغیار
استفاده از ابزارهای تبلیغاتی ( ،)SP4كنترل تحركات تجزيهطلبانه ( )OS2و باور و اعتماد به صیانت
از حريم خصوصی ( )SS4به ترتیب با ضرايب بار عاملی  0/142 ،0/292و  0/101ظاهر شادند كاه
چون از  0/4كمتر هستند حذف گرديدند .پس از حذف اين متغیرها ،مدل نهايی مطاابق شاكل ()3
به دست آمد كه در آن ،اعداد نوشته شده روی پیكانهای متصل به متغیرها ضارايب باار عااملی را
نشان میدهند و همگی بیشتر از  0/4هستند .اين مسئله پايايی اين متغیرها را تأيید میكند.
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شكل  .3ضرایب بار عاملي برای برازش مدل اندازهگیری

برای سنجش روايی ،از ضرايب متوسط واريانس استخراجشاده )AVE(1كاه توساط فورنال و
الركر ارائهشده استفاده میشود .اين معیار ،میزان همبستگی هر مثلفه باا متغیرهاای خاود را نشاان
میدهد .طبق اين روش اين مقادير ،بايد باالی  0/5باشند كه نشان دهنده اين است كه متغیار پنهاان
مورد نظر حداقل  50درصد واريانس مشاهده پذيرهای خود را تبیین میكند (همان .)84 :با اساتفاده
از بخش  report htmlدر نرمافزار AVE ،محاسبه میشوند كه در جدول ( )2ايان مقاادير نشاان
دادهشده است.
امنیت ذهنی
0/754

امنیت
عینی
0/648

قدرت نرم
0/529

قدرت
نیمه سخت
0/685

قدرت سخت

امنیت ملی

قدرت سايبری

0/557

0/604

0/516

جدول  .2مقادير  AVEابعاد و مثلفههای مدل مفهومی

در مرحله بعد ،برای اولويتبندی مثلفهها و متغیرهاای تحقیاق ،از ضارايب معناادار مسایر (t-
 )valuesاستفاده شده است .درصورتیكه اين مقادير از  1/96بیشتر باشد همبستگی میاان متغیرهاا

1
- Average Variance Extracted
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بین آنها در سطح اطمینان  %95معنادار تفسیر میشود .اين كار با اجرای فرمان Bootstrapping
در نرمافزار انجام شد .در اين حالت از آزمون معناداری ( zمقادير  )t-Valueمحاسبه مایشاوند و
بر اسا

مقادير بهدستآمده اولويتبندی مثلفاههاا و متغیرهاای مارتبط باا آنهاا در جادول ()3

ارائهشده است.
مفهوم

مؤلفهها بر
حسب اولویت

امتیاز

قدرت سایبری

سخت

26/178

نرم

14/498

نیمه سخت

5/950

امنیت ملي در فضای سایبر

ذهني و
ناملموس

عیني و ملموس

121/587

58/898

متغیرها برحسب اولویت

امتیاز

زيرساختهای مديريتی و دارايیهای سايبری

87/508

تابآوری زيرساختهای حیاتی

20/762

نیروی سايبری سازمانيافته

13/689

زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سايبری

8/549

تسلیحات سايبری فعال و بالقوه

5/162

حمالت سايبری و جنگ سايبری

3/731

رسانههای سايبری

22/056

القای فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای موردنظر

10/428

شكلدهی به ادراك ،ترجیحات و عاليق ديگران

8/838

ايجاد هويت جديد و تغییر هويت افراد جامعه

6/832

اعمالنفوذ در اجال های بینالمللی سايبری

62/895

توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری اطالعات

37/839

ايجاد و توسعه جوامع اطالعاتی

13/766

توانايی مشروع جلوه دادن اقدامات سیاسی در فضای سايبر

7/862

اراده و انگیزه ،سیاستگذاران برای مقابله با چالشهای امنیتی فضای سايبر

88/812

مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی حاكم برای حاكمیت بر فضای سايبر

81/620

احقاق حقوق مادی و معنوی و اعمال قوانین و مقررات در فضای سايبر

33/623

صیانت از ارزشها ،هنجارها و هويت ملی در فضای سايبر

25/702

اطمینان از توانمندیهای علمی و فناورانه در حوزه امنیت سايبری

14/713

میزان استقالل شبكه ملی و بومی بودن تجهیزات

63/777

ظرفیت دولت در مقابله با تروريسم ،جاسوسی و جرائم سايبری

13/889

امنیت مبادالت مالی از طريق فضای سايبر

13/508

ايفای نقش فعال در اجال های جهانی امنیت سايبر

7/456

جدول  .3اولویتبندی مؤلفهها و متغیرها
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تجزیهوتحلیل استنباطی:

تحلیل يافتههای آماری اين تحقیق نشان میدهد از میان مثلفههای قدرت سايبری ،قادرت ساخت،
قدرت نرم و قدرت نیمهسخت به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارند .همچناین در میاان مثلفاههاای
امنیت ملی ،امنیت ذهنی و ناملمو

رتبه باالتری نسبت به امنیت عینی دارد.

از ديدگاه پاسخدهندگان ،در میان متغیرهاای قادرت ساخت ساايبری ،تسالط و حاكمیات بار
زيرساختهای مديريتی و دارايایهاای ساايبری بیشاترين تاأریر را در امنیات ملای دارد .در میاان
متغیرهای قدرت نرم سايبری نیز بهرهگیری از رسانههای ساايبری در تاأمین امنیات ملای بااالترين
نقش را دارد .همچنین در میان متغیرهای قدرت نیمهسخت سايبری حضور فعال و اعماالنفاوذ در
اجال های جهانی مرتبط با فضای سايبر در امنیت ملی از اهمیت بیشتری نسبت به سااير متغیرهاا
برخوردار است .با بررسی مثلفههای امنیت ملی نیز ديده میشود در میان متغیرهای امنیت ذهنای و
ناملمو

میزان تأریر اراده و انگیزه سیاستگذاران برای مقابله باا چاالشهاا امنیتای فضاای ساايبر

باالترين امتیاز را دارد و در میان متغیرهای امنیت عینی و ملمو  ،میزان استقالل شبكه ملی و بومی
بودن تجهیزات از تأریر باالتری نسبت به ساير متغیرها برخوردار است كاه لازوم راهانادازی شابكه
ملی اطالعات برای ارتقاء قدرت سايبری و در نتیجه تأمین امنیت ملی را نشان میدهد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد

امروزه ،فناوریهای فضای سايبر ،به ابزاری برای حكمرانی ،نفوذ و قدرتطلبی تبديل شاده اسات.
اعمال قدرت بهطور مستقیم و غیرمستقیم بهمنظور جهاتدهای باورهاا ،ترجیحاات و اولوياتهاا،
الگوهای فكری و رفتاری در حال انجام است .افازايش نقاشآفرينای در ماديريت فضاای ساايبر،
توسعه سرمايهگذاری اقتصادی و افزايش نفوذ بینالمللی از مصاديق قدرت سايبری اسات .در ايان
محیط پیچیده و پويا ،كشورهايی كه مجهز به اين فناوریهای نوظهور نباشاند و خاود را ملازم باه
بهرهگیری از قابلیتهاای آن در قالاب قادرت ساايبری ندانناد ،در صاحنه جهاانی ،مجاالی بارای
قدرتنمايی ندارند .اقداماتی مانند انحصار فناوری زيرساختهاای ساختافازاری و نارمافازاری،
استفاده از تسلیحات سايبری پیشرفته در جنگ های سايبری ،سلطه اطالعاتی ،حاكمیات بار فضاای
سايبر ،راهاندازی پويشها برای تغییر نظامهای سیاسی و ...نمونههايی از قدرتطلبای و امپريالیسام
نوين جهانی در فضای سايبر است.
قدرت سايبری ارتباط تنگاتنگی با قدرت ملی و قدرت دولاتهاا دارد و نتیجاه وفااق ملای و
اقتدار سازمانيافتهای است كه به دولتها داده میشود .از منظر سیاسی نیز قدرت سايبری همچاون
قبل ،ماهیت و نقشی محوری در نظريههای سیاسی دارد و انتظار می رود در آينده به نقطاه كاانونی
در روابط بین الملل تبديل شود .البته بايد توجه داشت كه داشتن منابع و تسلط فناوراناه بار فضاای
سايبر ،شرط الزم برای قدرت سايبری است و تباديل توانمنادیهاای باالقوه باه بالفعال باا اتخااذ
سیاستها و راهبردهای مناسب و پديد آوردن آرار و نتايج مطلوب ،بارای كساب قادرت ساايبری
ضروری است.
در اين تحقیق ،اتخاذ رويكرد فركتالی برای قدرت سايبری ،به معنای تشابه ويژگیهای ذاتای و
كاركردی مثلفههای قدرت سايبری و قدرت ملی است .اين رويكرد برای تأكید بر اين نكتاه اسات
كه قدرت سايبری میتواند ،پاسخگوی دغدغهها و ابهامات ايجادشده برای امنیات ملای در فضاای
سايبر باشد.
در صورت دستیابی به سطح مطلوبی از قدرت سايبری ،امكان پیشگیری خنثیساازی و مقابلاه
با تهديدات عینی و ذهنی مبتنی بر فناوریهای فضای سايبر فراهم میشود كه ارتقاء امنیت ملای را
در پی خواهد داشت .بهعبارتديگر يكی از مهمترين پیامدهای قدرت سايبری را مایتاوان ارتقااء
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امنیت ملی دانست .قدرت سايبری بهعنوان ابزاری برای محافظت از منافع و ارزشهای ملای نقاش
مهمی در افزايش امنیت ملی دارد.
تصريح مقام معظم رهبری بر ارتقاء جمهوری اسالمی ايران باه قادرت ساايبری ،نشااندهناده
اهمیت راهبردی قدرت سايبری است چراكه فرامین و رهنمودهای معظم له از يک منظوماه فكاری
هدفمند و منسجم و متناسب با نیازها و شرايط جامعاه نشاأت مایگیارد .بارای تحقاق ايان مهام،
سازمانها و نهادهای ذیربط مانند وزارت ارتباطاات و فنااوری اطالعاات ،شاورای عاالی فضاای
مجازی ،سازمانهای دفاعی ،امنیتی و ...بايد برنامه اقدام خود را مشخص نمايند .الزمه اين كاار ،در
مرحله اول ،شناسايی شاخصهای قدرت سايبری و در مرحله بعد ،انجام تحقیقات میادانی ،جهات
برآورد درست از وضعیت ،ظرفیت هاا و مناابع قادرت ساايبری كشاور اسات .شناساايی و تبیاین
شاخصهای امنیت ملی در فضای سايبر ،با انجام مطالعات اكتشافی و تطبیقی در ديگار كشاورها و
رويكرد آيندهپژوهانه به موضوعات و چالشهای ناوين امنیات ملای از ديگار اقاداماتی اسات كاه
میتواند از طرف نهادهای مسئول در سطوح عملیاتی و راهبردی مورد توجه و مطالبه قرار گیرد.
ديدگاه فركتالی در نظر گرفتهشده در اين تحقیق ،برای تأكید بر اين واقعیت اسات كاه قادرت
سايبری تمامی ويژگیها و قابلیتهای قدرت ملی را در بردارد؛ از آنجا كه قدرت ملی دارای ابعااد
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فناوری و ...است؛ بنابراين ،برای دستیابی به قادرت ساايبری
بايد به همه ابعاد آن توجه نمود.
قدرت سايبری همانند امنیت ملی از موضوعات كالن و راهبردی است و برای سیاستگاذاری
در موضوعات كلیدی از جمله قدرت سايبری و امنیت ملی ،بايد راهبردهايی پوياا و انعطاافپاذير
برای سازگاری با ساختارها و فرايندهای فضای سايبر در تحقیقات آتی مادنظر قارار گیارد .انجاام
پژوهش جامع و كامل با تمركز روی هركدام از ابعاد قدرت سايبری و بررسی تأریر آن روی هماان
بعد از امنیت ملی ،در تدقیق و توصیف رابطه اين دو مفهوم اساسی ،ضروری اسات و مایتواناد از
موضوعات پیشنهادی مهم برای پژوهشگران باشد (مانند رابطه قدرت سايبری با امنیت ملی از منظر
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و .)...عالوه بر آن ،تبیین ابعاد ،مثلفهها و شاخصهای قدرت ساايبری،
احصاء شاخصهای كالن سنجش قدرت سايبری ،بررسای میازان تاأریر دفااعی ،امنیتای در ارتقااء
قدرت سايبری بهعنوان پیشنهادات ديگر اين پژوهش مطرح میشود.
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