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چکيده
متناسب با تحوالت رخ داده در ماهيت ،ابعاد و روش هاي عملياتی شدن تهدیددات و بدروو و ظهدور
آن ها در اقدامات مربوط به حمالت به اهداف مورد نظر ،الوم است چارچوب هاي تحليلی و الگدوهداي
ارویابی پيشرفته تري در ومينه شناخت و ارویابی تهدیدات بده خصدو

تهدیددات هوشدمند حراحدی و

عرضه گر دند .در پژوهش حاضر تالش شده است به این نياو پاسخ داده شود.
این پژوهش با رویکردي هنجاري و روش آميخته انجام گرفته است .روش هاي گردآوري احالعدات
در این پژوهش ،به دو دسته اسنادي و کتابخانه اي (با تکنيک فيش برداري توصيفی ،بهرهگيري او اسناد و
مدارک ،پویشهاي اینترنتی و وبکاوي) و ميدانی (مصاحبه 3،دلفی 4،پنل خبرگان5و پرسدشنامده) بدوده و
جهت تجزیه وتحليل داده ها او روش «مدلساوي معادالت ساختاري»6با بهکارگيري نرمافدزار  AMOSو
 SPSSاستفاده شده است.
در فرایند این مطالعه ،ابعاد هشت گانه :انداوه تهدید ،گستره تهدید ،ومان تهدید ،عمق تهدید ،تکدرار
تهدید ،دامنه تهدید ،مکان تهدید و نوع تهدید شناسایی و بهعنوان ابعاد ارویابی ته دیدات هوشمند معرفی
گردید.
کليد واژهها :تهدید ،ارویابی تهدید ،تهدیدات هوشمند ،آیندهپژوهی.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1دکتري آینده پژوهی ،دانشکده مدیریت ،علم و فناوري دانشگاه صنعتی اميرکبير ،نویسنده مسئول:
()z.kazempour@aut.ac.ir
 . 2استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلیتکنيک تهران).
3
. Interviews.
4
. Delphi.
5
. Expert Panels.
6
. Structural Equational Modeling (SEM).




مقدمه
پيگيري راهبرد قدرت هوشمند توسط آمریکا و همپيمانان او و تداوم این روند ،ماهيدت
بحران ها و مناوعات آینده را دگرگون نموده است (جدووف نداي )6 :1392 ،بدهنحدوي کده کليده
محاسبات پيشين در بحث او شناخت و آناليز تهدید ملزم بده بداونگري و باواندیشدی شدده
است.
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

بدون درک درست او تهدیدات و آسيبپذیريها ،در مدیریت کالن کشور و در سدطو
امنيتی نمیتوان تصميمات منطبق بر واقعيت گرفت ،او آنجا است کده شناسدایی و ارویدابی
تهدیدات معطوف به آینده به یکی او پيشنياوهاي برنامهریزي کالن تبدیل شدده و یکدی او
عناصر شکلدهنده آینده در گفتمان آیندهپژوهی هنجاري است.
او حرف دیگر ساومانهاي دفاعی-امنيتی بهتبع مأموریت ذاتی خدود همدواره بده دنبدال
رصد تحوالت محيطی و استخراج انواع تهدیدات مدیباشدند و در ایدن ومينده او روشهدا،
الگوها و استانداردهاي مختلفی بهره برده و گاهی اقدامات پيشدسدتانهاي را بدراي مددیریت
تهدیدات انجام میدهند؛ اما او آنجا که الگو و روش مورد وثوقی جهت شناسایی تهدیددات
نوپدید وجود ندارد ،اهميت انجام تحقيق پيشرو بيشتر نمایان شده و خد وجدود الگدوي
معطوف به آینده «ارویابی تهدیدات هوشمند» بيشتر احساس میشدود .بددیهی اسدت عددم
ورود به این حووه پژوهشی و صرف اتکا به چدارچوبهداي نظدري سدنتی در شناسدایی و
درک تهدیدات ،مدیریت کالن کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بر این اساس این مقاله با رویکرد هنجاري آیندهپژوهی و متناسدب بدا اقتیداي شدرایط
بومی ،ابعاد شناسایی و ارویابی تهدیدات هوشمند را ارائه مینماید ،چراکه رویکرد اکتشافی
برخالف نوع هنجاري ،او حال به آینده حرکت میکند و تدوجهی بده اميدال و خواسدت مدا
ندارد؛ بنابراین محصول آن کشف آینده هدایی اسدت کده بدا درصدد بداالیی او احميندان رخ
خواهند داد .روشهاي اکتشافی آینده را بر مبناي گذشته و حدال مدیسداوند و روندد بداور
هستند .در رویکرد هنجاري آینده لزوماً در امتداد گذشته تصور نمیشود .این رویکرد اولين
بار در دهه  60ميالدي توسط مؤسسه رند مورد توجه قرار گرفت و «هرمدان کدان» بدا ایدن
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باور ،روش دلفی را ابداع کرد (حيدري .)94 :1393 ،در این روش که هنجارمحور است نظدرات


کارشناسان در یک حووه خا

او اهميت خاصی برخوردار بوده و دیدگاه آنها نسدبت بده

آینده مبناي اصلی شکلگيري آینده است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
در این بخش ضمن معرفی موضوع محوري پيشينه تحقيدق ،نتدایم مدرتبط بدا موضدوع
بررسی شده و به نقاط اشتراک و افتراق آن با پژوهش حاضر اشاره شده است.
 .1کالبدشکافی تهدید اثر اصغر افتخاري1385 ،
موضوع محوري کتاب :گونهشناسی و سنجش تهدید
نتایم مرتبط با موضوع :گونه شناسی تهدید بر مبناي یاوده شاخص :بُعد ،سطح ،جغرافيا،
شاخص براي سنجش تهدید شامل توانمندي (ضدعف یدا قدوت بداویگر) ،وضدعيت مندافع
(تعارض ،انطباق و  ،)...عمق (منافع بنيادین ،حياتی حاشيهاي و  ،)...دامنه (انددک ،متوسدط،
باال) ،ومان (مترقبه ،غيرمترقبه و ،)...مکان (داخلی ،خارجی ،)...قدرت و امکان اعمال قدرت
و موقعيت (تعارض ،تقاحع ،تراکم) (افتخاري.)1385 ،
در این کتاب صرفاً جنبههاي نظري ارویابی تهدید مورد بررسدی قدرار گرفتده و الگدوي
مناسب عملی براي ارویابی تهدیدات ارائه نشده است.
 .2تهدیدات قدرت ملی ،مظاهر و نشانگان ،رهپيک ،سيامک ،دانشگاه عالی دفداع ملدی،
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تعادل ،تقارن ،پيچيدگی ،هویت ،جنس ،کانون ،انگيدزه و کدارویژه حراحدی و ارائده هشدت

تهران1388 ،
یکددی او مباحددث مددورد توجدده در مطالعددات امنيتددی و سياسددی ،مباحددث مربددوط بدده
«تهدیدشناسی» است .این بحث در عين گسدتردگی ،او نظدر مندابع بده ویدژه در برخدی او
بخش ها مانند شاخص ها و نشانگان تهدید ،ضدعيف و فقيدر اسدت و حتدی در مجموعده
ادبيات و مطالعات غربی ،متون منسجم و قابل اعتناي کمتري در این مورد به چشم مدی-
خورد (رهپيک.)1388 ،
هرچند او تنوع منابع این اثر ،در شناسایی انواع و اقسام تهدیدات استفاده شده است ،اما
به معرفی مظاهر و نشانگان تهدید بسنده شده و براي ارویابی تهدیدات کافی نيست.
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 .3برآورد تهدید؛ رویکردي نظامواره ،افتخاري ،اصغر ،دانشگاه عالی دفاع ملدی ،تهدران،
1390
موضوع محوري کتاب :کاربرد نظریه سيستمها در تهدیدشناسی
نتایم مرتبط با موضوع :در مقام کاربرد نظریه سيستمهدا جهدت آسديبشناسدی امنيتدی ،الوم
است این نظریه حر  ،معنا و کاربردي شود که در عين وفاداري به اصول بنيادین نظریده ،فیداي
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

مناسب براي لحاظ نمودن عوامل و مؤلفههاي خا

ج.ا.ایران نيز فراهم آیدد .مسدتند بده تداریخ

انقالب اسالمی ،اصول و مبانی نظري و عملی و باالخره قانون اساسی ج.ا.ایران ،میتدوان چندين
استنتاج کرد که «جمهوري اسالمی» سيستمی متمایز او سایر نظامهاي سياسدی اسدت کده ابعداد،
سطو و گونههاي تهدید در آن بهحور حبيعی متفاوت خواهد بود(افتخاري.)1390 ،
او این اثر ،جهت استخراج شاخصهاي بومی و اختصاصی ارویابی تهدیددات ج.ا.ایدران
بهرهبرداري شده و همانند کتاب کالبدشکافی تهدید به موضوعات نظري پرداخته است.
« .4آمریکا ،نظریه قددرت هوشدمند و الگوهداي نداموفق» ،سدياوش دانيدالی ،احالعدات
راهبردي ،مرکز تحقيقات راهبردي دفاعی ،سال  ،8شماره 1389 ،83
موضوع محوري مقاله :کاربرد قدرت هوشمند آمریکا
نتایم مرتبط با موضوع« :عوامل پيشرفت قدرت هوشمند عبارتاند او :ترکيدب مناسدب
چارچوبهاي قدرت ،انعطافپذیري مبتنی بر تواناییها و نياوها ،تواندایی بدراي مسديریابی
مبتنی بر آیندهپژوهی...
نو دمکراتهاي آمریکایی بر آن شدهاند تا با کاربرد قدرت هوشدمند (اعمدال هدمومدان
قدرت هاي نرم و سخت) در ساحت سياست ،راهبرد مدیریت نوینی را در پيگيدري اهدداف
خود اعمال نمایند» (دانيالی.)1389 ،
مطالعه این مقاله ،ضرورت پرداختن به موضوع تهدید هوشمند را استحکام بخشيده ،امدا
بحثی او تهدیدات متأثر او قدرت هوشمند را بهخوبی ارائه نکرده است.
« .5نظریه دفاع هوشمند در سپهر اندیشههاي دفاعی» ،خسرو حسنلو ،فصلنامه مطالعدات
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دفاعی-استراتژیک شماره  ،63بهار 1395
موضوع محوري مقاله :استخراج ویژگیهاي «دفاع هوشمند»


نتایم مرتبط با موضوع :دفداع هوشدمند عبدارت اسدت او دفداع متعدالی (معندوي ،مشدروع،
مقدس) ،کاربرد همگرا و پویاي قدرت در برابدر حيدف گسدترده چدالشهداي هوشدمند ،دفداع
چندالیه (کشوري و لشکري) و چند ساحتی (فیا ،بُعد و حووه) ،تعادل و ثباتبخشی سامانه با
محافظت او گرانيگاهها (نقاط ثقل) در برابر شوک سيستمی ،برخوردار او ادوات دقيدق بدا کداربر
چندگانه ،برقراري امنيت نرم در شرایط سخت و نيمهسخت ،دانشبنياد و فناورينگر ،پيشگيرانه
و باودارنده ،ساووکارهاي نوآورانه ،نهادساوي نوین دفاعی (ساومانهداي هدمافدزا و یادگيرندده)،
مهندسی آینده با حر ریزي پابرجا (حر هاي بدیل و آیندهنگر) و ...است (حسنلو.)1395 ،
مطالعه این مقاله ،چارچوب نظري خوبی را براي تددوین الگدوي مدورد نظدر پدژوهش
حاضر فراهم نمود ،اما نقاط ضعف آن نپرداختن به چگونگی ارویابی تهدیدات هوشدمند و
 .6تهدید و امنيت (تعاریف و مفداهيم) ،مرادیدان ،محسدن ،تهدیدد و امنيدت ،انتشدارات
شهيد صياد شيراوي ،تهران1388 ،
موضوع محوري کتاب :تعریف و مفاهيم امنيت و تهدید
نتایم مرتبط با موضوع :ارائه شاخص هاي سنجش تهدیدد او قبيدل الدف) عمدق تهدیدد
(منافع بنيادي ،منافع حياتی ،منافع مهم ،منافع حاشيهاي) ،ب) دامنده یدا گسدتره تهدیدد ،پ)
ومددان (تغييددر هویددت تهدیددد ،پدديشبينددی تهدیددد ،افددزایش مقاومددت محدديط ،دگردیسددی
تهدید)(مرادیان.)1388 ،
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نحوه کمّیساوي آن است.

هرچند در استخراج برخی او شاخصهاي کالن ارویابی تهدیدات هوشدمند او ایدن اثدر
بهرهبرداري مناسبی شد ،اما شاخصهاي ارائهشده الوم اما ناکافی هستند.
 .7جندده هوشددمند ،دیویددد س دی گددومپرت ،آرویندده الکددو ،جاسددتين پرکينددز ،مرکددز
آیندهپژوهی علوم و فناوري دفاعی1396 ،
موضوع محوري :تغيير پارادایمهاي قدرت ،به قدرت احالعدات ،قددرت تفکدر ،قددرت
شبکه و قدرت شناختی (جنه هوشمند)
نتيجه« :یکی او گزینههایی که ووارت دفاع آمریکا باید بدراي بهبدود توانداییهداي خدود
براي استخدام افراد جنه هوشمند در نظر بگيرد این اسدت کده بایسدتی برخدی او عناصدر
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شددناختی جندده هوشددمند (پدديشبينددی ،فرصددتحلبددی ،اسددتدالل تحددت فشددار ،تمایددل بدده
مسئوليتپذیري و تصميمگيري ،توانایی یادگيري در عمل ،انعطافپذیري و خودآگداهی) را
توسعه داده و به کار بگيرد» (گومپرت.)1396 ،
در این کتاب به مفهوم جنه هوشمند بهخوبی پرداخته شده اسدت ،امدا در نگداه بدومی
برداشت صحيحی او تهدید هوشمند ارائه نشده است.
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

« .8درآمدي بر قدرت هوشمند» ،حسامالدین آشنا ،مرکز آیندهپژوهدی علدوم و فنداوري
دفاعی1388 ،
موضوع محوري کتاب :ماهيت قدرت هوشمند و بومیساوي آن
نتایم مرتبط با موضوع« :قدرت هوشمند نياومند برنامهاي هوشمند است .حاصل مطالعدات
بومی و بررسی هزاران برگ سند و مقاله درباره قدرت سخت و نرم نشان میدهد که میتدوان
براي قدرت هوشمند ایرانی هفت ویژگی و هفت مؤلفه اصلی در نظر گرفدت .هفدت ویژگدی
بنيادین شامل دینمحوري ،محيط رقابتی ،ومانبنددي ،عددم تقدارن ،وفداقسداوي ،همداهنگی
ساختاري و عملکردي ،سنجشپذیري و همچنين هفت مؤلفه اصلی شامل سياسی ،اقتصدادي،
فرهنگی ،رسانهاي ،نظامی ،امنيتی احالعاتی و نهادهاي غيردولتی» (آشنا.)1388 ،
این کتاب دستيابی به قدرت هوشمند در قبدال تهدیدد هوشدمند را توصديه نمدوده ،امدا
محدود به حووه نظري شده و الگوي مناسبی براي چگونگی دستيابی به قدرت هوشدمند و
نحوه ارویابی تهدید هوشمند و مقابله با این تهدیدات را ارائه نکرده است.
 .9الگوي بررسی تهدیدها و آسيبپذیريها ،عبدالهی ،رضا ،ساحفاسدا ،چاپخانده شدهيد
مطهري ،مهرماه 1390
موضوع محوري کتاب :ارائه الگوي ارویابی تهدیدها و آسيبپذیريها
نتایم مرتبط با موضوع :ارائه الگوي بررسی تهدیدها و آسيبپذیريها در هفت گام:
شناسددایی اهددداف مرجددع ،بدده روورسددانی تهدیدددها و آسدديبپددذیري هددا ،شناسددایی و
مستندساوي تهدیدها و آسيبپذیري ها ،توصيف و ارویابی تهدیدها و آسيبپذیريهدا،
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تحليل تهدیدها و آسيبپذیري ها ،مقابله با تهدیدها و رفدع آسديبپدذیريهدا ،ارویدابی
اقدامات (عبدالهی.)1390 ،


این کتاب یکی او منابع روشمند در راستاي ارویابی تهدیدات در داخل کشور است کده
او چارچوب کلی آن در پژوهش حاضر استفاده شدده اسدت .نقددي کده بدر آن وارد اسدت
کلی گویی در ارائه الگو و ضعف در شناخت تهدیدات نوظهور است .او حرفی نگداه غالدب
در این کتاب ارویابی تهدیدات سخت بوده و او ورود بده تهدیددات مرکدب و هيبریددي و
تهدیدات هوشمند غفلت نموده است.
 .10مقاله «روششناسی درک و توسعه ارویابی تهدید»
Vidalis, Stilianos; Blyth, Andrew: Understanding and Development Methodology,
School of Computing, University of Glamorgan, (2002

موضوع محوري مقاله :سنجش تهدید
نتایم مرتبط با موضوع :ارائه نظریه سنجش تهدید بر پایده چهدار گدام؛ «بدرآورد حدووه
تهدید»
«ارویابی تهدید» بهعنوان گام نهایی «سنجش تهدید» و قائل بده تفداوت مداهوي بدين دو
مفهوم «سنجش» و «ارویابی» ،حاصل بهرهبرداري او این اثر است

(2002

 .)Vidalis,نقدي کده

بر این مقا له و سایر آثار استيليانوس ویداليز و آندرو بليث وارد است نگداه غالدب آنهدا در
ارویابی تهدید محدود به جنبههاي سخت تهدید است.
 .11روش ماتریس تحليل و ارویابی تهدیدات
Durch, William J. The Stimson Center. Report 30, May 1999

موضوع محوري مقاله :ارویابی تهدید

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

تهدید»« ،عامل تهدید و تحليل آسيبپدذیري»« ،مددلسداوي و ایجداد سدناریو» و «ارویدابی

نتایم مرتبط با موضوع :ارائه نظریه «ماتریس تحليل و ارویابی تهدیدات» .این روش هدم
بددراي تعيددين نهددایی تهدیدددات ،هددم بددراي تحليددل و ارویددابی ابعدداد و ووایدداي تهدیدددات
شناسایی شده کاربرد دارد؛ به بيان دیگر این روش بدراي «کالبدشدکافی تهدیددات» مناسدب
است (.)Durch,1999
افتخاري ،ره پيک و عبدالهخانی او آثار ویليام جی دورچ اقتباس نمودهاند .او موارد نقدد
بر این روش ،محدود بودن آن بر ارویابی تهدیدات سخت است
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تعريف مفاهيم
قدرت هوشمند
ناکارآمدي قدرت سخت و محدودیتهاي قددرت نددرم ،نظریددهپددرداوان سياسددی را بدده
چدارهجدویی نظدري در خصو

اعمدال قددرت در فیداي پيچيدده جهدانی شددن واداشدت.

حاصل این تالش فکري ،تولد پدیده مفهدومی به نام قددرت هوشدمند بدود (کبریدائیواده.)10:1390 ،
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

مفهوم قدرت هوشمند را اولين بدار سدووان ناسدل1بدده معندداي ترکيدب هدفمندد و خردمندانده
قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات به کار برد .وي معتقدد بدود مندابع اجبداري2و اقنداعی

3

شامل تواناییها و برتريهاي نظامی ،اقتصادي ،فرهنگی و ایددئولوژیک بایددد در یددک جهددت
هماهنده شوند تا برآیند آن ،تداوم برتري یک کشور را تیمين کند).(Nossel, 2004
قدرت هوشمند ،تحولی شهودي در موضوع قددرت اسدت کده مخاحبدان اصدلی آن را
دولددتهددا ،نخبگددان سياسددی ،گددروههدداي ذينفدددوذ و نهادهددداي حکدددومتی تشددکيل مددی
دهند(.)Wilson, 111:2008
تبيين و توضيح قدرت هوشمند
تبيين مفهومی قدرت هوشمند ،براساس شاخصها و نشانههاي تشکيلدهندده آن امکدان
پذیر است .آمریکاییها او سال  2006ميالدي بده بعدد ،درصددد تغييدر در الگدوي رفتداري
خویش برآمدند .علت شدکلگيدري چندين رویکددردي را مدیتدوان ناکدامیهداي سياسدی،
اقتصادي و راهبردي آمریکا حی سالهاي  2001تا  2006مديالدي دانسدت .در ایدن دوران،
شکل متنوع و پيچيدهاي او تهدیدها ظهدور یافدت و آمریکداییهدا در حدووههداي مختلدف
جغرافيایی با نشانههایی او تهدید روبرو شدند .چهره سياسی و نقدش راهبدردي آمریکدا در
برابر افکار عمومی و همچنين ذهنيدت و ادراک بسياري او شهروندان و گروههاي اجتماعی
افول یافت (متقی .)59:1387 ،این امر نشان میدهد که قدرت سياسدی و جایگداه آن کشدور در
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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وضعيت تغيير قرار گرفته و نياومند باوساوي است.
ريشههاي راهبرد قدرت هوشمند
سياست خارجی هر کشور ،ترکيبی او «قدرت سخت» و «قدرت نرم» است و دولدتهدا
او این دو قدرت براي اعمال سياستهاي خود در عرصههاي مختلف داخلی و بدينالمللدی
چه بهتنهایی یا تلفيقی بهره میبرند .کاهش موقعيت آمریکا بهعندوان تنهدا ابرقددرت جهدان
پس او فروپاشی شوروي و ترس برآمده او حوادث  11سپتامبر باعث به وجدود آمددن یدک
بدبينی عمومی نسبت به سياستهاي نظامیگري دولت بوش شده بدود کده دائمداً در حدال
افزایش بود و همگدان منتظدر راهبدرد جدایگزینی بدهجداي راهبدرد سدختافزارانده آمریکدا
بودند( .)Nossel, 2004به قدرت رسيدن جورج دبليو بوش در آغداو هدزاره سدوم مديالدي و
بیتردید در چشمانداو سياست خارجی خود بر اتخاذ رویکردهاي سختافدزاري1پافشداري
خواهد کرد .این ارویابی با تحوالت و وقایع پس او  11سپتامبر بهخدوبی ماهيدت تهداجمی

2

راهبرد کالن ایاالت متحده را در قالب اشغال نظامی افغانستان و عراق در سالهاي  2001و
 2003ميالدي با ابتناء به «تئوري دومينو»3به اثبات رساند .در تداوم چندين بسدتري موضدوع
تغيير رژیم ایران نيز در محافل و مخاون فکري وابسته به نومحافظدهکداران در دسدتور کدار
قرار گرفت .در چنين شرایطی و همومان با ومينگير شدن ماشين جنگی آمریکا در عدراق و
افغانستان و نتایم نااميدکننده مباروه با تروریسم در منطقه خاورميانده و نيدز گسدترش مدوج

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

پيوند معنایی و فکري وي با حيف نومحافظهکاري بيانگر این واقعيت بود که ایاالت متحدده

انتقادها و اعتراضها نزد افکدار عمدومی دولدت بدوش در دور دوم ریاسدت جمهدوري در
چرخشی استراتژیک رویکرد راهبردي آمریکا را در قالب قدرت نرم4برنامدهریدزي کدرد .در
این رویکرد که تحت تأثير آرا و اندیشههاي برندارد لدوئيس و جدووف نداي و نيدز عناصدر
ميانه روتر دستگاه دیپلماسی آمریکا نظير کالين پاول و خانم رایدس بدود ،آمریکدا بده دنبدال
ترميم چهره مخدوش خویش در قالب «خاورميانه جدید» نزد افکار عمومی ملتهاي منطقه
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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خاورميانه گام برداشت .او رهگذر تحوالت مذکور ،برآیند و معدل هر دو رویکرد در پایدان
دوران ریاست جمهوري بوش پسر مأیوسکننده بود و یکدی او مهدمتدرین دالیدل موفقيدت
«دموکراتهاي نو» به رهبري باراک اوباما ویر سؤال بردن و ناکارآمدد جلدوه دادن عملکدرد
جمهوريخواهان و دولت بوش در ومينه مدیریت تحوالت جهانی و بحرانهاي بينالمللدی
به شکل عام و موضوع مهار ایران و پرونده هستهاي ایران به شکل خا

بود .با به قددرت

فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

رسيدن بداراک اوبامدا در ندوامبر  2008مديالدي راهبدرد ایداالت متحدده نيدز دسدتخدوش
دگرگونیهاي مفهومی و پراگماتيستیتري قرار گرفت که این دگرگدونی خدود را در قامدت
اتخاذ رویکرد راهبردي قدرت هوشمند آرا است.
مدتها است در روابط بينالملل او سوي جووف ناي« ،توانایی تلفيق و ترکيب قددرت
سخت و نرم در راهبرد پيرووي» بهعنوان یک راهبرد تعریدف شدده اسدت (دانيدالی.)13:1389 ،
چندي بعد «مرکز پيشرفت آمریکا»1او اصدطال «قددرت یکپارچده»2سدخن گفدت و پدروژه
دانشگاه پرینستون تحت عنوان «پيش بهسوي جهان آواد قانونمند»3آغاو شد.
در مقابل این مفهوم ،اصطال «قدرت گيم یدا احمقانده»4شدکل گرفدت کده بده معنداي
«استفاده نابجا یا نابخردانه او هر یک یا هر دو مؤلفه قدرت سخت یدا ندرم اسدت» .قددرت
هوشمند همچنين به عنوان یک جایگزین براي قدرت مالیم یا ندرم مطدر شدده اسدت .در
قدرت هوشمند ،با استحاله نظام سياسی ،نظامهاي فکري تغيير میکند سپس با تحميل اراده
و فکر ،تفکر جدید جایگزین میشود .ناي در تعریفی دیگدر ،قددرت هوشدمند را بده ایدن
صورت تعریف کرده است :قدرت هوشمند ،یعنی قدرت آمریکدا در بهدرهبدرداري او مندابع
گوناگون؛ اوجمله قدرت نرم براي جذب دیگران و اینکه ما چگونه میتوانيم دیگر کشورها
را براي به اشتراک گذاشتن اهدافمان ،بدون توسل به وور که محددود و پرهزینده اسدت ،بدا
خود همراه کنيم (همان.)13-14 :
قدرت هوشمند اصطالحی است که در روابط بينالملل بهعنوان «قابليت ترکيب قددرت
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سخت و نرم جهت رسيدن به راهبدرد پيدرووي» تعریدف شدده اسدت .بده گفتده برخدی او
کارشناسان همانند «آلن چستر کراکر و همکاران» 1،قدرت هوشمند شامل «استفاده راهبدردي
او دیپلماسی ،متقاعدساوي ،ظرفيتساوي و حر ریزي قدرت و نفوذ» است کده بدا اروش و
داراي مشروعيت سياسی و اجتماعی بوده و در اصدل ،او تعامدل هدر دو نيدروي نظدامی و
دیپلماتيک ،نشأت میگيرد (.)Crocker, 2007: 13
تهديدات هوشمند
در گذشته کاربرد «قدرت سخت» را منحصر به شرایط جنگی و کاربرد «قددرت ندرم» را
بيشتر در شرایط صلح و آرامش میدانستند .در حالی که چدالشهدا ،تهدیددات و مناوعدات
قرار داده است .امرووه بهکارگيري این ابعاد قدرت بهحور هدمومدان و در شدرایط جنده و
صلح مرسوم است .بهکارگيري همومان این قدرتهاي متنوع و گوناگون ،تهدیدات مهلکدی
را به وجود آورده است که آن را «تهدیدات هوشمند» میناميم (حسنلو.)71:1394 ،
در دهههاي اخير پيشرفت خيرهکننده فناوريهاي نوین باعث تغيير سديماي جندههداي
کالسيک و ظهور مفاهيمی چون جنه هاي سدایبري ،جنده احالعدات ،جنده نامتقدارن و
جنههاي هيبریدي شده است (پورصادق.)7 :1398 ،
او آنجا که همه پدیده ها داراي ابعاد پيدا و پنهان یا آشکار و نهدان هسدتند ،بحدرانهدا و

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

آینده نهتنها ابعاد نرم را شامل میشوند ،بلکه ،ابعاد سخت قدرت را نيز تحت سديطره خدود

تهدیدات نيز اینگونه میباشند .تهدیدات هوشمند داراي ویژگیهاي منحصربهفردي هستند
که مهمترین آن ها شامل ،ویژگی نخست :قسمت اعظم تهدیدات هوشمند نامحسوس بدوده
و به مثابه یک کوه یخ ،تنها بخش بسيار کوچکی او آن به چشم میآید .ویژگی دوم آن است
که روند تکامل تهدیدات هوشمند عمدتاً تدریجی است و هنگامی ظداهر مدیشدوند کده در
مرحله نهایی تکامل خود هستند .او این منظر ،شبيه بهمندی اسدت کده در ابتدداي قلده کدوه
کوچک است ولی رفتهرفته بزرگتر و سهمگينتر میشود.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الگوهاي ارزيابي تهديدات
براي ارویابی تهدید میتوان او چند روش کلی استفاده کرد:
روش اول شناسایی تهدید مبتنی بر اهداف مرجع است .در این روش او حریق سدنجش
تأثير هر یک او تهدیدات شناساییشده بر اهداف مرجع ،تهدیددات مشدخص خواهدد شدد،
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

براي مثال چنانچه ایدئولوژي دولت ،هدف مرجع در سدطح امنيدت ملدی باشدد ،تشدخيص
تهدیدات خطرناک او ميان تهدیدات شناساییشده به ميزان در خطر قرار گرفتن ایدن هددف
مرجع او ناحيه تهدید شناساییشده بستگی دارد.
روش دوم؛ ارویابی تهدیدات او حریق حراحی سناریوها است .براساس این روش بدراي
هر تهدید شناسایی شده سناریوهاي احتمالی آن ترسديم خواهدد شدد .سدپس بدا توجده بده
سناریوهاي موجود ،درجه تهدید تعيين خواهد شد.
روش سوم در ارویابی تهدیدات ،اولویتبندي تهدیدات شناسایی شدده اسدت .در ایدن
روش با استفاده او فهرست تهدیدات شناساییشده و برخی معيارهاي اساسی کده او سدوي
نخبگان مورد پذیرش قرار گرفته ،تهدیدات اولویتبندي میشوند ،سپس براساس وون هدر
تهدید با مبنا قرار دادن حداقل وون مورد پذیرش در خصو

تهدیدات امنيتدی ،ایدن ندوع

تهدیدات تعيين خواهند شد (علی عبداهللخانی.)1386 ،
در چارچوب روشهاي قيدشده ،پنم الگوي اصلی ارویابی تهدید مدورد نقدد و بررسدی
قرار گرفته است:
 .1ارزيابي تهديدات براساس «اهداف مرجع» و «اولويتبندی تهديدات»

یکی او الگوهاي مرسوم در تعيين درجه و شدت تهدیدد ،اسدتفاده او دو روش« :تعيدين
درجه تهدیدات براساس اهداف مرجع» و «تعيين درجه تهدیددات براسداس اولویدتبنددي
تهدیدات شناساییشده» است .معيارهاي اساسی و بنيادین این الگو« ،ميزان آسيبپذیري در
برابر تهدیدات شناساییشده» و «پيامدهاي تهدیدات» هستند که توسدط علدی عبدداهللخدانی
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براي مدیریت ادراک در واکنش به تهدید ارائه شده است (همان) .در مجموع تعيدين ميدزان


خطر تهدیدات شناسایی شده او محاسبه ميزان وون یا حاصل ضرب هر یک او اهداف مرجع
و سپس ميزان پيامدها در آسيبپذیريها به دست خواهد آمد.
ميزان آسيبپذیري به معانی تعيين ميزان ضدعف سيسدتم مددافع در برابدر تهدیدد و در
چارچوب هدف مرجع مورد نظر است .براي تعيين ميدزان آسديبپدذیري او سده شاخصده
«توان باودارندگی» (توان باویگر مدافع در جلوگيري او وقوع تهدید بر ضد هددف مرجدع)،
«توان حفاظتی» (توان باویگر مدافع در حفاظت او مرجع در برابر تهدید) و «تدوان ترميمدی»
(قابليت هاي درونی هدف مرجع در باوگشت به وضعيت اوليه و امکان ترميم در مدتومدان
قابل قبول) استفاده میشود .با توجه به شاخصههاي مورد نظدر ،ميدزان آسديبپدذیري را در
چهار حيف «آسيبپدذیري بسديار بداال»« ،آسديبپدذیري بداال»« ،آسديبپدذیري متوسدط» و
پيامدها معيار دیگري در ارویابی تهدیدات هستند و درواقع «پيامد» بده ميدزان صددماتی
گفته میشود که او ناحيه تهدید به مجموعه اهداف مرجع وارد میگردند .پيامد تهدیدات را
با سه شاخصه «شدت تهدید» (حجم صددمات اهدداف مرجدع او ناحيده تهدیدد)« ،گسدتره
تهدید» (گستردگی محيط اِعمال تهدید بر اهدداف مرجدع) و «عمدق تهدیدد» (ميدزان نفدوذ
تهدید در الیههاي درونی اهداف مرجع) ارویابی مینمایند .با توجه به شاخصههاي سهگانده
در چارچوب معيار پيامد تهدیدات ،گزینههاي درجهبندي پيامدها در چهار حيف «پيامدهاي
ویرانگر»« ،پيامدهاي شددید»« ،پيامددهاي قابدل توجده» و «پيامددهاي انددک» درجدهبنددي
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«آسيبپذیري کم» درجهبندي مینمایند.

میشوند (همان).
نقد و بررسي الگوي ارزيابي تهديدات براساس «اهداف مرجع » و «اولويعتبنعدي
تهديدات»:
هر چند در این الگو به بحث «ارویابی آسيبپذیريها» و «ارویابی تهدیدات» بهصدورت
توأمان پرداخته شده اما شاخصهاي ارویابی این الگو بسيار کلی بوده و شاخصهاي مهمی
او قبيل نوع تهدید ،انداوه تهدید ،ميزان احتمال تکرار تهدید ،دامنده تهدیدد ،ومدان و مکدان
تهدید مورد غفلت قرار گرفته است.
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 .2ارزيابي تهديدات به روش «موازنه تهديد»

معناساوي امنيت به وسيله تهدید یکی او مهمترین رهيافتهداي معرفدتشناسدی امنيدت
است .وقتی امنيت تابعی او تهدید در نظر گرفته شد؛ بهحدور حبيعدی روششناسدی تحليدل
امنيت نيز بر مبناي تهدید قرار خواهد گرفت .بر این اساس منطق این روش ،تحليل مواونده
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

قوا در سطح نظام بينالملل براساس «تهدیدات» بهجاي «قدرت» است.
مطابق با این روش که توسط استيفن والت در مقالهاي تحت عنوان «شکلگيري اتحاد و
تواون قدرت» ارائه شده است ،صفآرایی و جبههبندي کشدورها یدا تشدکيل ائدتالفهدا در
محيط امنيت بينالملل مبتنی بر منطق مواونه در برابر باویگران قدرتمندد و صدرفاً بده علدت
قدرت آنان صورت نمیگيرد ،بلکه چنين وضعيتهایی در برابر بداویگران تهدیددگر حتدی
اگر خيلی قدرتمند نيز نباشند به وجود میآید (مایکل بروان1.)1994 ،روش مواونه تهدید ،چهدار
معيار و شاخص اصلی« :قدرت»« ،مجاورت»« ،تواناییهاي تهاجمی» و «نيدات تهداجمی» را
مبناي تحليل و ارویابی تهدیدات قرار میدهد.
نقد و بررسي الگوي ارزيابي تهديدات به روش «موازنه تهديد»:
عمدهترین نقطه ضعف این الگو عدم توجه به بُعد مهم ارویابی تهدیدات ،یعنی «ارویدابی
آسيبپذیريهاي» تهدیدشونده است .اگر برداشت صحيحی او ميزان و درجه آسيبپدذیري
مرجع تهدید در اختيار نباشد صرفاً نمیتوان با ارویابی قدرت و تدوان تهدیدکننددگی منشدأ
تهدید نسبت به ارویابی تهدیدات اقدام نمود .درواقع قدرت باویگران تهدیدکننده بدا ميدزان
آسيب پذیري تهدیدشونده رابطه مسدتقيمی دارد .هدر ميدزان درجده آسديبپدذیري بداویگر
تهدیدشونده بيشتر باشد به همان انداوه اثرگذاري قدرت تهدید بدر آن بيشدتر خواهدد بدود؛
بنابراین میتوان گفت این الگو نگاه یکسویهاي به ارویابی تهدیددات داشدته و او جامعيدت
الوم برخوردار نيست.
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 .3ارزيابي تهديدات به روش «سنجش تهديد»

1

ایددن روش توسددط اسددتيليانوس ویددداليز2و آندددرو بليددث3در مقالددهاي تحددت عنددوان
«روششناسی درک و توسعه ارویابی تهدید» ارائده و بدر پایده چهدار گدام؛ «بدرآورد حدووه
تهدید»« 4،عامل تهدید و تحليل آسيبپدذیري»« ،مددلسداوي و ایجداد سدناریو»5و «ارویدابی
تهدید»6پایهگذاري شده است.
نقد و بررسي الگوي ارزيابي تهديدات به روش «سنجش تهديد»:
این الگو یکی او الگوهاي نسدبت ًا جدامع ارویدابی تهدیددات اسدت ،امدا بده دليدل عددم
برخورداري او شاخص هاي قابل سنجش ،جنبده کداربردي نددارد .نگداه عمدده ایدن الگدو،

 .4الگوی «ماتريس تحليل و ارزيابي تهديدات»
7

8

این روش او سوي مرکز هِنري استيمسون و توسط ویليدام جدی دورچ ارائده گردیدده و
درواقع تدوین دقيدقتدر روشهداي ارائدهشدده او سدوي ووارت دفداع آمریکدا در ارویدابی
تهدیدات است ( .)William J. Durch, 1999روش «ماتریس تحليل و ارویابی تهدیدات» هدم
براي تعيين نهایی تهدیدات مفيد است ،هم براي تحليل و ارویابی ابعاد و ووایاي تهدیددات
شناسایی شده کاربرد دارد؛ به بيان دیگر این روش بدراي «کالبدشدکافی تهدیددات» مناسدب
است.
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ارویابی کلی تهدیدات براساس گزارههاي کيفی است.

این روش او چهار گزینه «تهدیدات فاجعه آميز»« ،تهدیدات حياتی»« ،تهدیدات ناچيز» و
«تهدیدات بیاهميت» براي چارچوببندي و تحليدل شددت تهدیددات در سدطو و ابعداد
مختلف ،پنم متغير «وقوع مکرر»« ،وقوع محتمل»« ،وقوع موردي»« ،وقوع انددک» و «وقدوع
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بعيد» براي تخمين احتمال راهبردي یا گرایش کلی یک باویگر براي ایفاي رفتار تهدیددآميز
و در نهایت پنم متغير «ومان هشدار کمتر او یک دقيقه»« ،ومان هشدار کمتر او یک ساعت»،
«ومان هشدار یک روو تا یک هفته»« ،ومان هشدار چند هفته تا یدک مداه» و «ومدان هشددار
چند سال» جهت تعيين ومان هشدار استفاده میکند .این سده دسدته ،گزیندههداي «مداتریس
تحليل و ارویابی تهدیدات» را شکل میدهند.
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

نقد و بررسي الگعوي ارزيعابي تهديعدات بعه روش «معاتري

تحليعو و ارزيعابي

تهديدات»:
عمدهترین موردي که در این الگو نيز مورد غفلت قرار گرفته ،عدم توجده بده «ارویدابی
آسيبپذیريهاي» باویگران مورد مطالعه است .هرچند شاخصهاي ارائهشده در ایدن الگدو
شاخصهاي مفيدي براي ارویابی تهدیدات میباشند ،اما توجه نکردن به امدر مهدم ارویدابی
آسيبپذیريها این الگو را غيرکاربردي نموده است.
 -5ارزيابي تهديدات مبتني بر آيندهپژوهي

آیندهپژوهی علم و هنر کشف و ساخت آینده اسدت کده حدی دو دهده گذشدته در دنيدا
پيشرفت چشمگيري را داشته اسدت .در ایدن مددت آینددهپژوهدی بدا در اختيدار گذاشدتن
جعبهابزاري او روشها به پيشرفت سایر علدوم کمدک شدایانی کدرده اسدت (اميندی.)7 :1399 ،
مدیریت تهدیدات مبتنی بر مطالعات آینده یک الگوي متکی بر راهبرد پيشگيري است .ایدن
الگو او دو رویکرد اصلی برخوردار است:
رویکرد نخست آن شناخت اجزاي تهدید (موضوع ،عامدل و حدووه تهدیدد) مبتندی بدر
مطالعه شواهد و روندهاي موجود و ارائه تصویري او تهدیدات آیندده اسدت .رویکدرد دوم
مبتنی بر پيشگيري و مقابله با تهدید براساس اجراي سدناریوهاي پيشدگيرانه در سده بخدش
کاهش احتمال وقوع تهدید ،مقابله با تهدید و کاهش آسيبپدذیريهدا صدورت مدیپدذیرد.
رویکرد نخست نگاه اکتشافی در شناسایی و درک تهدیدات را ارائه مینماید و رویکرد دوم
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مبتنی بر آیندهنگاري و متمرکز بر مدیریت تهدیدات و کاهش آسيبپذیريها است.


نقد و بررسي «الگوي ارزيابي تهديدات مبتني بر آيندهپژوهي»:
او نقاط قوت این الگو میتوان به بحث مدیریت تهدیدات توأم با ارویدابی آنهدا اشداره
نمود .آیندهنگر بودن این الگو نيز ،نقطه قوت دیگري است که نسبت به الگوهاي پيشين آن
را تمایز نموده است .با این حال ابعاد و شاخصهاي ارویابی این الگو بسديار کلدی بدوده و
متغيرهاي مهمی او قبيل نوع تهدید ،انداوه تهدید ،ميزان احتمال تکرار تهدید ،دامنه تهدیدد،
ومان و مکان تهدید مورد غفلت قرار گرفته یا به بيان کليات اکتفا شده است.
الگوي تحليو کالبدي تهديد (روش پيشنهادي)
الگوي نظري پيشنهادي داراي هشت بُعد 24 ،مؤلفده و  120شداخص کيفدی اسدت کده
مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضيههای تحقيق
فرضيه  :1نوع تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :2انداوه و توان تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :3گستره تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :4ومان تهدید و مدت باویابی یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :5عمق تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
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منطبق بر فرضيههاي ویر است .در این مقاله صرفاً فرضيههاي مدرتبط بدا ابعداد هشدتگانده

فرضيه  :6تکرار تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :7دامنه تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
فرضيه  :8مکان تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر با روش آميختده و رویکدرد هنجداري انجدام گرفتده اسدت .روشهداي
گردآوري احالعات این تحقيق ،به دو دسدته اسدنادي (بدا تکنيدک فديشبدرداري توصديفی،
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1

بهرهگيري او اسناد و مدارک و پویشهاي اینترنتی و وبکاوي) و ميدانی (مصداحبه ،دلفدی،
پنل خبرگان و پرسشدنامه) تقسديم مدیشدود .تجزیدهوتحليدل دادههدا بدا اسدتفاده او روش
مدلساوي معادالت ساختاري با بهکارگيري نرمافزارهاي  AMOSو  SPSSصورت میپذیرد.
با توجه به اینکه حجم جامعده آمداري تحقيدق حاضدر ،حددود  500نفدر اسدت ،روش
نمونه گيري بهصورت تصادفی و حجم نمونه با استفاده او جدول مورگان 217 ،نفدر تعيدين
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

گردید .با توجه به پيشبينی عدم باوگشت تعدادي او پرسشنامدههدا تعدداد  250پرسشدنامه
توویع گردید که او این بين تعداد  221پرسشنامه تکميل و باوگردانده شد و مابقی به علت
عدم قبول توسط پاسخدهنده ،عدم برگشت و یا عددم تکميدل کندار گذاشدته شدد و مدورد
استفاده قرار نگرفتند.
جهت صحهگذاري و راستیآومایی دادههداي ورودي او ابدزار بررسدی روایدی و اعتبدار
پرسشنامه بهمنظور احمينان او منطبق بودن سؤاالت پرسشنامه با اهداف تحقيدق و قابليدت
تکرارپذیري آن استفاده شد .بررسی روایی ساوه او حریق تحليدل عداملی تأیيددي صدورت
گرفت .براساس نتایم ،مقدار

KMO

برابر  0/881بوده و سطح معناداري آومون بارتلت ویدر

 0/05و بار عاملی همه گویهها بيشتر او  0/3به دست آمد؛ بنابراین هيچکددام او گویدههدا او
فرایند تجزیهوتحليل حذف نشدند.
براي تعيين اعتبار پرسشنامه او حریق ضریب آلفاي کرونباخ بر مبناي بررسدی همسدانی
درونی گویهها اسدتفاده شدده اسدت .بدا توجده بده اینکده مقددار ضدریب آلفداي کرونبداخ
بهدستآمده این مطالعه  0/972بوده و ضریب پایایی تمامی متغيرهدا نيدز او حدداقل مقددار
 0/7بيشتر بوده ،میتوان گفت که ابزار او پایایی مناسب برخوردار است.
به لحاظ ميزان تحصيالت ،اکثر پاسخدهندگان به سؤاالت پرسشنامه ،یعنی  40/3درصدد،
داراي مدددرک تحصدديلی کارشناسددی ارشددد بددودهانددد .بدده لحدداظ سددنوات خدددمت ،اکثددر
پاسخ دهندگان به سؤاالت پرسشنامه ،یعنی  35.7درصد ،داراي سنوات خددمت بدين  20تدا
 29سال بودند .به لحاظ ساومان ،اکثر پاسدخدهنددگان بده ایدن سدؤال ،یعندی  44/8درصدد
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ویرمجموعه مراکز دفاعی و نظامی بودند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
. Delphi




براي تأیيد هر یک او متغيرها همچنين گویههاي مربوط به هدر یدک او آنهدا او تحليدل
عاملی تأیيدي1استفاده شده است .در جددول ( )1نتدایم مربدوط بده شداخصهداي بدراوش
مدلهاي تحليل عاملی تأیيدي نشان داده شده است.
جدول ( :)1شاخصهاي برازش مدلهاي تحليو عاملي تأييدي
مدل

نام شاخص

نماد

مقدار قابل قبول

مقدار ايدهآل

درجه آوادي

()df

-

-

6968

کاياسکوئر

()χ2

2dd d d2 d 3dd

0 ≤ χ2 ≤ 2df

14593/444

معناداري χ2

()χ2

.05 <p ≤ 1.00

.01 <p ≤.05

0/000

کاياسکوئر بهينهشده

()χ2/ df

2 <χ2/df ≤ 3

0 ≤ χ2/df ≤ 2

2/094

نيکویی براوش

()GFI

.80 ≤ GFI<.95

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

0/882

ریشه ميانگين مربعات باقیمانده

))RMR

0 <RMR ≤.10

0 ≤ RMR ≤.05

0/089

شاخص براوش تطبيقی

()CFI

.90 ≤ CFI<.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

0/987

()RMSEA

.05 <RMSEA ≤.08

0 ≤ RMSEA ≤.05

0/075

()PGFI

.50 ≤ PGFI<.60

.60 ≤ PGFI ≤ 1.00

0/588

()PNFI

.50 ≤ PNFI<.60

.60 ≤ PNFI ≤ 1.00

0/605

برآورد
شاخص نيکویی براوش ایجاوي
شاخص براوش ایجاوي
هنجارشده

تجزيهوتحليل يافتههای تحقيق
براي تأیيد یا رد فرضيات تحقيق او آماره آومون تی -استيودنت استفاده شد .اگدر مقددار
آماره  tبزرگتر او  ±1/96باشد ،فرضيه مربوحه در سطح خطاي  0/05مدورد تأیيدد در غيدر

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

ریشه ميانگين مربعات خطاي

اندازهگيری

این صورت رد میگردد.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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1
. Confirmatory factor analysis




جدول ( :)2آزمون فرض آماري مربوط به ابعاد ارزيابي تهديدات هوشمند
One-Sample Test
Test Value = 3
مقدار

درجه

سطح

آماره t

آزادی

معنيداری

نوع تهدید









انداوه و توان تهدید









گستره تهدید









عمق تهدید









تکرار تهدید









ومان تهدید





















متغيرهای تحقيق
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دامنه تهدید
مکان تهدید






ميانگين

اختالف
ميانگين

















95% Confidence
Interval of the
Difference
حد باال
حد پايين
































فرضيه شماره 1
نوع تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
(نوع تهدید :گونهشناسی تهدید او نظر ابعاد ،جنس ،درجه پيچيدگی ،سدطح و جغرافيدا،
انگيزه و کانون ،هویت ،تقارن و کارویژه آن).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آماره  Tعددد -8/303
درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضديه
که نشان میدهد فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 2
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انداوه و توان تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.


بهمنظور بررسی این فرضيه ،در ابتدا بهحور کلی و جزئی ،شداخصهداي تحقيدق مدورد
بررسی قرار گرفتند .نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آمداره
T

عدد  -6/213درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است .او آنجدایی کده سدطح

معنیداري کمتر او ( 0/05در سطح احمينان  95درصدد) و حدد بداال و پدایين منفدی اسدت،
میتوان نتيجه گرفت فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 3
گستره تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است (گسدتره تهدیدد :ميدزان پهنداي
محيط تهدید).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آمداره  Tعددد -7/073
 0/05و حد باال و پایين منفی است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضيه نشدان مدیدهدد
فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 4
ومان تهدید و مدت باویابی یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشدمند اسدت (ومدان تهدیدد:
ومان هشدار ،ومان اثرگذاري و سرعت دگردیسی تهدید و مدت باویابی).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آمداره  Tعددد -9/038

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است .او آنجایی که سطح معنیداري کمتدر او

درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضديه
که نشان میدهد فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 5
عمق تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
عمق تهدید :ميزان اروشمندي منفعت موضوع تهدید (داراییهاي کليدي تهدیدکنندده ×
موقعيت منافع تهدیدکننده و تهدیدشونده).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آمداره  Tعددد -7/921
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درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است .او آنجایی که سطح معنیداري کمتدر او
 0/05و حد باال و پایين منفی است؛ بنابراین فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 6
تکرار تهدید یکی او ابعاد تهدید هوشمند است (تکرار تهدیدد :ميدزان احتمدال تکدرر و
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

مداومت تهدید).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آماره  Tعددد -5/190
درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضديه
نشان میدهد فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 7
دامنه تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است.
دامنه تهدیدد :ميدزان شديوع یدک تهدیدد او حيدث عداملی -اروشدی (تعدداد بداویگران
تهدیدکننده × تعداد موضوعات تهدیدشونده).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آماره  Tعدد -10/447
درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضديه
نشان میدهد فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
فرضيه شماره 8
مکان تهدید یکی او ابعاد ارویابی تهدید هوشمند است (مکان تهدیدد :دوري و نزدیکدی
عامل و منشأ تهدید).
نتایم حاصل او بررسی نظرات پاسخدهندگان نشان داد که مقدار آماره  Tعدد -13/268
درجه آوادي  220و سطح معنیداري  0/000است؛ بنابراین نتایم حاصل او آومون فرضديه
نشان میدهد فرضيه فوق مورد تأیيد قرار میگيرد.
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در ادامه بهمنظور رتبهبندي متغيرهاي مورد بررسی ،آومون فریدمن انجام شده است.
آومون فریدمن اوجمله آومونهاي آماري است که براي رتبدهبنددي و اولویدتدهدی بده


متغيرهاي چندمقولهاي با مقياس رتبهاي (ترتيبی) انجام میشدود .نتدایم ایدن آومدون بدراي
ميزان نقش و اهميت متغيرهاي تحقيق در جدول  3آورده شده است.
جدول ( :)3نتايج آزمون فريدمن براي بررسي تفاوت بين ميانگين متغيرهاي تحقيق
Test Statisticsa
N
221
73.173

Chi-Square

7

df

.000

Asymp. Sig.
a. Friedman Test

 73/173و همچنين سطح معناداري آومون کمتر او  0/05اسدت کده بيدانگر ایدن اسدت کده
تفاوت معناداري بين دیدگاه پاسخ دهندگان درباره ميانگين ابعاد مدل وجود دارد .جددول 4
مؤید این یافته است.
جدول ( :)4رتبهبندي متغيرهاي تحقيق
رتبه

نام متغير

ميانگين رتبهها

1

تکرار تهدید

5/05

2

نوع تهدید

4/97

3

انداوه و توان تهدید

4/87

4

گستره تهدید (پهناي محيط تهدید)

4/60

5

عمق تهدید

4/42

6

مکان تهدید

4/40

7

ومان تهدید و مدت ارویابی

4/31

8

دامنه تهدید

3/39

بنابراین با توجه به جدول  4مقایسه ميانگين رتبه ابعاد مدل او نظر پاسخدهنددگان را بده

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

همانحور که در جدول  3مالحظه میگردد ،مقدار آماره کاي دو با  7درجه آوادي برابدر
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ترتيب به صورت :تکرار تهدید ،نوع تهدید ،انداوه و توان تهدیدد ،گسدتره (پهنداي محديط)،




عمق تهدید ،مکان تهدید ،ومان تهدیدد و مددت باویدابی و در نهایدت دامنده تهدیدد نشدان
میدهد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتيجهگيري
همانحوري که عنوان شد ،مددیریت کدالن کشدور بددون درک درسدت او تهدیددات و
فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

آسيبپذیريها قادر به اخذ تصميمات منطبق بر واقعيت نيست ،او آنجا است کده شناسدایی
و ارویابی تهدیدات معطوف به آینده به یکی او پيشنياوهاي برنامهریزي کالن تبدیل شده و
یکی او عناصر شکل دهنده آینده در گفتمان آیندهپژوهی هنجاري اسدت .بدر همدين اسداس
ساومانهاي دفاعی بهتبع مأموریت ذاتی خود همواره بده دنبدال رصدد تحدوالت محيطدی و
استخراج انواع تهدیدات بوده و در این ومينه او روشها و الگوهاي مختلفی براي مددیریت
تهدیدات بهره میبرند؛ اما او آنجا که الگدو و روش بدومی مدورد وثدوقی جهدت شناسدایی
تهدیدات نوپدید وجود ندارد ،اهميت انجام این تحقيق بيشتر نمایدان شدده و خد وجدود
الگوي معطوف به آینده «ارویابی تهدیدات هوشمند» بيشتر احساس میشد .در همين راسدتا
هدف اصلی تحقيق ،حراحی الگوي نظري ارویابی تهدیدات هوشمند آیندده ترسديم گردیدد
که در این مقاله صرفاً به ابعاد ارویابی این الگو پرداخته شد.
در فرایند این مطالعه ابتدا پيشينه تحقيق مورد بررسی قرار گرفدت و بيدان شدد پيرامدون
موضوع عينی تحقيق ،مطالعه جامع و قابل اتکایی صورت نپذیرفتده و یدا در مندابع آشدکار
منتشر نشده است؛ اما مطالعات کلی و پراکندهاي پيرامون مباحث حاشديهاي موضدوع انجدام
شده که نقاط اشتراک و افتراق و نقاط مغفول مانده آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفدت.
در بخش اول به ادبيات نظري تحقيق و در بخش دوم بده معرفدی الگوهداي رایدم ارویدابی
تهدیدات اوجمله الگوي ارویابی تهدیدات براساس اهداف مرجع و اولویتبندي تهدیدات،
الگوي ارویابی تهدید براساس مواونه تهدیدد ،الگدوي ارویدابی مداتریس تحليدل و ارویدابی
تهدیدات ،ارویابی تهدیدات به روش سنجش تهدید و در نهایت الگوي ارویدابی تهدیددات
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مبتنی بر آیندهپژوهی پرداخته شد.
بررسی روشهاي پيشگفته گویاي این مطلب است که این نوع روشها متناسب بدا رشدد و


پيچيدگی تهدیدات نوین توسعهنيافتده و در ارویدابی تهدیدد بده دليدل جدامعنگدر نبدودن داراي
یکسري نواقصی میباشند .بر این اساس الگوي پيشنهادي در چارچوب فرضديات تحقيدق بدا در
نظر گرفتن تحوالت رخداده در حووه فناوري و تحوالت بينالمللی و بهتبع آن تحدوالت رخداده
در حووه تهدیدشناسی ،او اشکاالت و نواقص کمتري نسبت به روشهاي پيشين است.
در قالب الگوي پيشنهادي ،مهمترین گزارههاي راهبردي که مدیتواندد در مقدام ارویدابی
تهدید دستمایه کار کارشناسان و تحليلگران قرار گيرند ،گزارههاي هشتگانه ویر است که
ارکان اصلی الگوي پيشنهادي را شکل میدهند:
 .1ارویابی تهدید منوط به تشخيص نوع تهدید او حيث جنس ،درجه پيچيدگی ،سدطح،
انگيزه و کانون ،هویت ،درجه همگونی و کارویژه تهدید است.
 .3ارویابی تهدید منوط به تشخيص گستره و وسعت اثرگذاري تهدید است.
 .4ارویابی تهدید مستلزم به تشخيص ومدان (ومدان هشددار ،ومدان اثرگدذاري ،سدرعت
دگردیسی و ومان باویابی) تهدید است.
 .5ارویابی تهدید مستلزم تشخيص عمق تهدید و تعيين منافع و ميزان انطبداق تهدیددگر
و تهدیدشونده است.
 .6ارویابی تهدید مستلزم برآورد احتمال تکرار و تخمين ميزان احتمال وقوع تهدید است.
 .7ارویابی تهدید مستلزم تشخيص دامنه تهدید (شناخت موضوع و باویگران) تهدید است.

مقاله پژوهشی :بررسی ابعاد ارویابی تهدیدات هوشمند آینده

 .2ارویابی تهدید منوط به تعيين انداوه و توان تهدید است.

 .8ارویابی تهدید مستلزم شناخت مبدأ و منشأ تهدید است.
ب .پيشنهادات
پيشنهاد میگردد بهمنظور کاربردي نمودن نتایم تحقيق ،اقدامات ویر صورت پذیرد.
 .1آمووش تفکر آیندهپژوهانه در شناسایی و ارویابی تهدیدات هوشمند.
 .2تدوین دوره هداي آمووشدی شناسدایی و ارویدابی تهدیددات هوشدمند در سدطو و
الیههاي مختلف مدیریتی و کارشناسی.
 .3تدوین راهبردهاي مقابلهاي با تهدیدات هوشمند آینده.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .مناب فارسي


آرميتاژ ،ریچارد و ناي ،جووف ( ،)1392درباره قدرت هوشمند :آمريکاي هوشمندتر و امنتر،
(گزارش مرکز مطالعات راهبردي و بينالمللي) ،ترجمه پيمان اسماعيليان ،مرکدز آینددهپژوهدی
علوم و فناوري دفاعی ،تهران.


فصلنامه علمی مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال یاودهم ،شماره  ،45ومستان 1400

آشنا ،حسامالدین ( ،)1388درآمدي بر قدرت هوشعمند ،مرکدز آینددهپژوهدی علدوم و فنداوري
دفاعی ،تهران.






افتخاري ،اصغر ( ،)1390برآورد تهديد؛ رويکردي نظامواره ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران.
افتخاري ،اصغر ( ،)1385کالبدشکافي تهديد ،دانشگاه امام حسين (ع) ،تهران.
امينی ،سيد جواد و همکاران ( ،)1399کاربست روشهاي آینددهپژوهدی در مطالعدات امنيتدی بدا
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