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چکيده
اقتصاد رکن اساسی پیشرفت هر فناوری ازجمله رمزنگاری میباشد و اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از پیشرانهاا و
زمینهساز پیشرفت دانش و فناوری رمزنگاری میباشد .قطعاً گردش مالی مناسب در این حوزه ،تأثیرات زیادی بر رونق
تولید و رغبت دانشجویان و پژوهشگران این حوزه خواهد داشت .هدف از این مقاله کمک به ارتقاء امنیت اطالعات و
ارتباطات در کشور است ،زیرا دانش و فناوری رمز بهعنوان قلب امنیت اطالعات و ارتباطات در فضای سایبر میباشاد
که با هیچگونه وارداتی قابل حصول نیست .مسئله اصلی در حوزه رمز ،فقدان الگوی مدون و راهبردی پیشرفت داناش
و فناوری رمز در ج.ا.ایران ،چیستی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن و چگونگی فاراه کاردن شاراین مناساب بارای
رسیدن به چش انداز  4141میباشد .در این پژوهش با بررسی اسناد باالدستی ،کشورهای منتخب ماورد واکااوی قارار
گرفت و ضمن تبیین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مورد نظر ،مدل مفهاومی پاژوهش ترسای و بار آن اسااگ ،الگاوی
رسیدن به وضع مطلوب در حوزه اقتصاد دیجیتال با کمک چرخه چهار مرحلهای دمینگ یا « »PDCAطراحی گردیاد.
این تحقیق بهصورت آمیخته و با روش توصیفی -تحلیلی و موردی -زمینهای انجام میشود .باا مادلساازی معاادالت
ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افازار اسامارت پای.ال.اگ باه مادل مفهاومی ماورد نظار
رسیدی  .تجزیهوتحلیل دادهها با بررسی برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش کلی مادل )(GOF
انجام گرفت و نشان داده شد تماام ایان ماوارد بارای مادل پیشانهادی مناساب بودناد .در انتهاای مقالاه مؤلفاههاا و
شاخصهای بُعد اقتصاد دیجیتال یا انقالب صنعتی چهارم نتیجه شد.
کليدواژهها:

الگوی پیشرفت دانش و فناوری رمز ،اقتصاد دیجیتال ،مدل ساختاری تفسیری

 .4دانشجوی مقطع دکترای رشته مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر دانشاگاه عاالی دفاا ملای -نویسانده مسائول
ایمیلm.yarandi@sndu.ac.ir :
 .2استاد و مدرگ دانشگاه
 .3استاد دانشگاه صنعتی شریف
 .1دانشیار دانشگاه عالی دفا ملی
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 .1مقدمه
جایگاه خاص جمهوری اسالمی ایران در ترتیبات منطقهای و نظام بینالملل سبب شاده
تا نظام سلطه ،از فضای مجازی برای تحدید قدرت ملی به شاکل فزاینادهای بهارهبارداری
نماید .موضو رمز بهعنوان موضوعی مؤثر بر منافع و امنیت ملی هر کشوری اسات کاه باا
توجه به شراین کشو ر عزیزماان ایاران ،تأثیرگایاری آن بیشاتر نیاز خواهاد باود .در ساند
چش انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،4141بر امن بودن جمهوری اسالمی ایران تأکید
ویژهای شده است و بر همین اساگ نیز در اسناد باالدساتی کشاور ،ارتقاای امنیات فضاای
سایبر و پایداری امنیت در فضای تولید و تبادل اطالعات کشاور ماورد تأکیاد قارار گرفتاه
است.
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران ،تادوین ساند چشا اناداز بیساتسااله جمهاوری
اسالمیایران ،تصویب و ابالغ سند افتا ،4ابالغ سیاستهاای کاالن نظاام در خصاوص افتاا،
تدوین نقشه جامع علمی کشور ،ابالغ سیاستهای کلی عل و فناوری (نظام آموزش عاالی،
تحقیقات و فناوری) و تشکیل شورای عالی فضای مجازی طی این سالها ،از لحاا اساناد
باالدستی شراین مناسبی را برای پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور ایجاد کارده اسات.
در نقشه جامع علمی کشور نیز رمزنگاری از اولویتهای الف (باالترین اولویات) در علاوم
پایه و علوم کاربردی بیان شده است (نقشه جامع علمایکشاور .)41 :4331 ،در سیاساتهاای کلای
ابالغشده توسن مقام معظ رهبری برای حوزه افتا ،به مواردی همچون ایجاد نظام جاامع و
فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی ،حساگ و مها
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای ماداوم امنیات شابکههاای الکترونیکای و
سامانههای اطالعاتی و ارتباطی در کشور اشاره شده است (سند افتا.)433۱ ،
یک اصل کلی مورد اتفاق نظر خبرگان امنیت فضاای تولیاد و تباادل اطالعاات آن
است که «امنیت کاالیی وارداتی نیست و باید از منابع داخلی یا تحت نظاارت و پاایش
داخلی» تأمین گردد .از طرفی می دانی که پیشرفت واقعی و صحیح در نگااه ارزشای و
 .4امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
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در همه زمینه ها ،فراه کننده مقدمات ظهور و تعجیل در فرج حضرت صاحب االمر

(عج )

خواهد شد.
از سرفصلهای اساسی که توسن رهبر معظ انقالب در بیانیه گام دوم انقاالب اساالمی
توصیه شده است ،عل و پژوهش ،معنویّت و اخالق و اقتصاد میباشند کاه ایشاان هماواره
در فرمایشاتشان به اهمیت دانش و اقتصاد تأکید داشتهاند (.)Khamene.ir
همان طور که برای داده کاوی گفته شده که مانند اساتخراج ساوخت موشاک از نفات
خام (نظیر دادهها) اسات ( ، )Preneel, 2016: 3بارای ارزش افازوده رمزنگااری در امنیات
اطالعات نیز باید گفت این مزیت را نمی توان از کشورهای دیگر خریداری یا وارد کرد و
با توجه به اهداف جمهوری اسالمی ایران ،حتماً نیاز به ایجاد ساازوکاری مناساب بارای
پیشرفت فزاینده در این حوزه داری تا در افق  4141ضمن رسیدن به جایگاه اول منطقاه
و پایداری در این رتبه ،به الگوریت ها و پروتکل های رمز بومی با امنیت باال و قابل اثبات
دست یابی .
کالوگ شاواب اقتصااد دیجیتاال را چهاارمین ماوج بازرن صانعتی شادن جهاان
می داند(  .)Schwab, 2016: 11انقالب صنعتی اول در قرن های هجده و نوزده (حدوداً
بین سال های  4۱۷4تا  ) 4314شکل گرفت .ساخت راه آهان و اختارا موتاور بخاار را
نماد ها و محرک های اصلی این اولین انقالب صنعتی می دانند (همان) .با موج اول انقالب
صنعتی ،کارخانه ها شکل گرفتند و نیروی مکانیکی به کمک نیروی انسانی آمد تا حج
تولید ،افزایش یابد .انق الب صنعتی دوم در اواخر قرن نوزده و اوایل قارن بیسات باه
وجود آمد .اخترا برق ،اخترا روش تولید انبوه ،درک مفهوم خن تولید و تقسی کار،
کارخانه های امروزی را به وجود آوردند ( .)Ibidانقالب صنعتی سوم را می توان انقالب
دیجیتال یا انقالب کامپیوترها نامید ( .)Ibidجریانی که با اختارا نیماه رسااناها و ارزان
شدن هزینه تولید و کاهش ابعاد ترانزیستورها و ساخت کامپیوترها شکل گرفت و بعداً
با کوچک تر شدن کامپیوترها و به وجود آمدن اینترنات و اختارا موبایال ،رشاد کارد
( .)Ibidپس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیار شادن آثاار انقاالب دیجیتاال ،ماوج
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دیگری آغاز شد که آن را میتوان انقالب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامیاد

( 12

.)Ibid:

چهارمین انقالب صنعتی در آغاز قرن بیست آغاز شد و بر انقالب دیجیتال متکی باود.
کالوگ شواب ویژگی های این انقالب را به صورت زیر مشخص می کند (:)Ibid
 اینترنت بسیار وسیعتر و تلفن همراه فراگیر شده (در حدی که از حالت یک ابازار
کمکی ،به وسیلهای فردی و ضروری تبدیل شد).
 حسگرها کوچکتر ،قویتر و ارزانتر شدهاند و میتوان روی انساانهاا و وساایل
آنها انوا گیرندهها و حسگرها را نصب کرد.
 هوش مصانوعی و یاادگیری ماشاین در حادی رشاد کارد کاه اساتفاده از آن در
کاربردهای متعارف ه  ،توجیه اقتصادی پیدا کرد.
البته بدیهی است با کمک دانش و فناوری رمز از تهدیداتی مانند جعل هویت و افشاای
اطالعات و دادههای انبوه تولیدشده می توان جلوگیری کرد .برای فه بهتر اقتصاد دیجیتاال
این مثالها را مالحظه کنید:
 فاایسبااوک ،اینسااتاگرام ،شاابکههااای اجتماااعی ،زیرساااختهااا و ناارمافزارهااای
پیامرسانها ،مصداق اقتصاد دیجیتال هستند .با کمک این فناوریها ،سازوکارهاایی
برای کسبوکار و درآمدزایی به وجود آمد که قبل از این وجاود نداشات و قابال
تصور ه نبود و رمزنگاری نظیر به نظیر 4در این فناوریها باعث پایداری و بقاای
کاربری آنها شده است.


رمزارزها یا پول دیجیتالی (مانند بیتکوین ،2اتریوم 3و دوگوکوین )1بخش مهمای
از اقتصاد دیجیتالی میباشند .زنجیره قالابهاا 5الیاه جدیاد (خلاق اعتمااد) روی
اینترنت قبل (که مبتنی بر دادهها است) ایجاد کرده است و اینترنت جدید مبتنی بر

1. Peer to Peer
2. Bitcoin
3. Ethereum
4. Dogecoin
5. Blockchain
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ارزش 4است .فناوری زنجیره قالابهاا مبتنای بار رمزنگااری ،نظریاه باازیهاا و
شبکههای انتها به انتهاء 2میباشد.


گوگل ،بینگ و سایر موتورهای جستجو ،بخشی از اقتصاد دیجیتال هستند .درآمد
میلیاردی شرکت گوگل از تبلیغات هدفمناد و معرفای ساایتهاای مؤسساههاا و
مجموعههای مختلف برای هر کاربر کنجکاوی قابل درک است.

بانک مرکزی آمریکا (مریل لینچ) تخمین میزند که بازار امنیت سایبر از  ۱5میلیارد دالر
در سال  2445میالدی به  4۱4میلیارد دالر تا سال  2424میالدی خواهد رسید؛ یعنای بایش
از دو برابر رشد خواهد کرد و این نشاندهنده رشد سااالنه بایش از  45درصاد بارای ایان
صنعت در پنج سال آینده است

(59

 .)Ibid:همچنین پیشبینی میشود تا سال  2425میالدی،

 ٪44از تولید ناخالص ملی 3در فناوری زنجیره قالبها ذخیره شود .در حاال حاضار ارزش
کل بیتکوین حدود  24میلیارد دالر است و حدود  42425درصد از تولید ناخالص داخلای
جهان که در حدود  34تریلیون دالر است ،میباشد (.)Ibid: 143
یکی از شاخصهای رونق اقتصاد در هر حوزهای افزایش صادرات در آن حاوزه اسات.
از دیگر راه های کمک به اقتصادی شدن امور و مقرون به صرفه شدن در هر حوزهای ،حفظ
و تقویت مزیتهای صنعتی در آن حوزه است .یکی از راهبردها برای اقتصادی کاردن و از
طرف دیگر حفاظت از کارکنان سازمانها در مأموریتهای مختلاف ،راهحالهاای تجااری
برای محافظت از ارتباطات و خدمات طبقهبندیشده باا کماک رمزنگااری اسات .باه نظار
میرسد این رویکرد ه باعث رشد بخشهای خصوصای و حفاظ و تقویات مزیاتهاای
صنعتی شده و ه در انجام مأموریتهای مختلف سازمان کمک میکند.
تحقیقات نشان میدهد که زنجیره قالبها با ارائه افشای کامل معامله و تولیاد یاک حقیقات
واحد برای همه اعضای شبکه ،توانایی کاهش عدم اطمینان ،نااامنی و ابهاام در معاامالت را دارد
( .)Beck, 2018: 6از نظر فنی ،این فناوری مقاوم در برابر دستکاری و غیر متمرکز است (.)Ibid
1. Internet of Value
2. End To End
3. GDP
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اقتصاد فناوری زنجیره قالبها بهطور بالقوه میتواند هماهنگی دساتگاه باه ماشاین را از
طریق اینترنت اشایا یاا ایجااد بازارهاای الکترونیکای غیار متمرکاز تساهیل کناد ).(Ibid: 9
حاکمیت فناوری اطالعات ،چارچوبی برای حقوق تصمی گیری و پاسخگویی برای تشاویق
رفتار مطلوب در استفاده از فناوری اطالعات است .سه بُعد اصلی بارای حاکمیات فنااوری
اطالعات تعریف میشود :حقوق تصمی گیری ،4پاسخگویی 2و مشوقها.(Ibid) 3
زنجیره قالبها ،یک نمونه از فناوری دفاتر کل توزیعشده دیجیتالی غیر قابل تخریاب از
معامالت اقتصادی است که می تواند نهتنها برای ضبن معامالت مالی بلکه تقریباً برای ثبات
هر دارایی ارزشمندی استفاده شود .فناوری زنجیره قالبها از طریاق ایجااد امکاان توزیاع
اطالعات دیجیتال بدون کپی کردن آن ،ستون فقرات نو جدیدی از اینترنت را ایجاد کارد.
پایگاه داده زنجیره قالب هاا در یاک مکاان خااص ذخیاره نمایشاود ،باه ایان معنای کاه
پرونده هایی که نگهداری می کنند ،واقعاً عمومی هستند و به راحتای قابال تأییدناد و نساخه
متمرکزی از این اطالعات وجود ندارد تا یک هکر بتواند آن را تخریب کند.
فناوری زنجیره قالبها بهعنوان یکی از مظاهر اقتصاد دیجیتال در طول این مدت کوتااه
نشان داده است که میتواند بسیاری از صنایع را متحول کند و کسبوکارهاای جدیادی را
ایجاد کند ،بدون آنکه نیازمناد سارمایهگایاریهاای کاالن باشاد .اطالعااتی کاه در قالاب
نگهداری میشوند بهعنوان پایگاه داده به اشتراک گیاشته شاده و باهطاور پیوساته در حاال
تطبیق هستند .این روش استفاده از شبکه ،دارای مزایای آشاکاری اسات .فنااوری زنجیاره
قالبها مانند اینترنت است که دارای یاک اساتحکام داخلای اسات .باا ذخیاره قالابهاای
اطالعاتیای که در سراسر شبکه آن یکسان هستند ،زنجیره قالبها نمایتواناد توسان یاک
نهاد واحد کنترل شود و هیچ نقطه شکست واحدی ندارد .از فناوری زنجیره قالبها اغلاب
بهعنوان ستون فقرات برای یاک الیاه تاراکنش در اینترنات و بنیاانگایار اینترنات ارزش
توصیف میشود.
1. Decision Rights
2. Accountability
3. Incentives
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مشخص است که رمزنگاری چنین قدرتی به این فناوریهاا داده اسات و ایان فنااوری
جدید چالشهایی را ایجاد می کند که ناشی از توسعه بدون مدیریت ایان حاوزه از اقتصااد
دیجیتال است .بهعنوان نمونه میتوان به این موارد اشاره کرد:
 حیف نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی به عنوان متاولی نظاام پاولی و صانعت
بانکداری بهدلیل شناخته نبودن ابعاد آن.
 فقدان مقررات قانونی برای جلوگیری از هدررفت پول مردم در این حوزه.
 امکان استفاده از رمزارزها بهمنظور پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریساتی
و گروهای مخالف و معاند.
 .2بيان مسئله
در کشور ما مراکز متعددی باه امار تولیاد ،باهکاارگیری و ارائاه ساامانههاا و خادمات
رمزنگاری میپردازند که در هر سازمان ،روش کار مبتنی بر سالیق و تجربیات افراد باوده و
بهعلت عدم ارتباط نظاممند سازمانها و دستگاهها ،فرآیناد تولیاد ،ارزیاابی ،پیاادهساازی و
بهکارگیری این سامانهها و خدمات رمزنگاری بهطور بهینه و مناسبی شکل نمیگیرد.
از طرف دیگر بهینهسازی و اجرای صحیح نظاام اقتصااد دیجیتاال مایتواناد باه تولیاد
سامانهها و خدمات پویای رمزنگاری منجر شود .مایتاوان باه موضاو «اقتصااد دیجیتاال»
بهعنوان بخش مهمی از نظام اقتصاادی نگااه کارد کاه در راساتای حال مشاکالت و ارائاه
مشوق های اقتصادی بهمنظور مشارکت عموم مردم برای پیشرفت دانش و فنااوری رماز در
کشور و بر اساگ قوانین حاکمیت فعالیت میکند.
یکی از مسائل اصلی ،مشخص نبودن نقش و تأثیر اقتصااد دیجیتاال در مادل راهباردی
پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اساالمی ایاران و نیاز مشاخص نباودن اجازاء،
مؤلفهها و شاخصهای آن است .کشورهای پیشرفته در راستای کاهش آسایبپاییریهاا و
استمرار خدمات در سطح ملی و باین المللای نسابت باه طراحای و اجارای الگاوی باومی
پیشرفت دانش و فناوری رمز و همچنین تدوین مؤلفهها و شاخصهاای اقتصاادی ذیال آن
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اقدام کردهاند .بهعنوان مثال میتوان به ساختار دفا سایبری آمریکا و مرکز تعالی ناتو اشاره
نمود .در همین راستا ،جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به تقابل دائمی آن با نظاام سالطه
و ضرورت حفاظت از ارزشهای اساسی و زیرساختهای خود ،نیازمند یک الگوی باومی
برای اقتصاد دیجیتال و به تباع آن ،اقتصااد رمزپایاه در مادل راهباردی پیشارفت داناش و
فناوری رمز ذیل دفا سایبری خود متناسب با این مقتضیات میباشد که در این الگو نقاش
و تأثیر اقتصاد دیجیتال مشخص باشد .در حال حاضر بر اساگ مطالعات انجامشاده ،داناش
و فناوری رمز در ج.ا.ا بهصورت بهینه و در شأن جمهوری اسالمی نیست تا باعث شود کاه
کشور مطابق سند چش انداز در زمان مقارر ،یعنای در ساال  ،4141باه جایگااه اول منطقاه
ارتقاء یافته و مطابق با سیاستهای کلی عل و فناوری ،به قطاب علمای و فنااوری جهاان
اسالم در حوزه رمزنگاری تبدیل بشود .قدم اول در این حوزه پس از تدوین الگوی مادون
و راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمیایران ،چیستی ابعاد مه مانند
بُعد اقتصاد دیجیتال ،مؤلفهها و شاخص هاای ایان بعاد و چگاونگی فاراه کاردن شاراین
مناسب برای سهولت رسیدن به چش انداز  4141میباشد.
 .3اهميت و ضرورت
اهمیت این تحقیق
 غنیسازی ادبیات بومی در حوزه اقتصاد دیجیتال در سطح راهبردی بهمنظور بهبود
و تسهیل حفاظت از امنیت دادههای حساگ ج.ا.ا.
 کمک به ایجاد نظام مقابله با تهدیدات فضای مجازی باا تأکیاد بار حاوزه اقتصااد
دیجیتال.
 شناخت بهتر تأثیرات اقتصاد دیجیتال بر مسئله امنیت اطالعات و ارتباطات در ج.ا.ا.
 ایجاد نگاه دستگاهی در مقابل نگاه واکنشی در حوزه اقتصاد دیجیتال در ج.ا.ا.
 کمک به ارتقاء کشور به جایگاه اول منطقاه در حاوزه رمزنگااری در پایاان ساال
 4141مطابق سند چش انداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران.
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ضرورت این تحقیق
 کاهش سرعت پیشرفت دانش و فناوری رمز در ج.ا.ا .در صورت ضاعف اقتصااد
دیجیتال در کشور.
 تضعیف صنعت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال در ج.ا.ا.
 تضعیف تجاریسازی و استانداردسازی حوزه اقتصاد دیجیتال در ج.ا.ا.
 .4اهداف تحقيق
هدف اصلی تبیین نقش و تأثیر اقتصاد دیجیتال در الگاوی راهباردی پیشارفت داناش و
فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران است.
هدف فرعی شناخت مؤلفههاا و شااخصهاای تأثیرگایار اقتصااد دیجیتاال در الگاوی
راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران میباشد.
 .5سؤاالت تحقيق
 سوال اصلي :جایگاه اقتصاد دیجیتال در الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری
رمز در جمهوری اسالمی ایران چیست؟
 سوال فرعي :مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگایار بُعاد اقتصااد دیجیتاال در الگاوی
راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران کداماناد و چاه
ارتباط معناداری بین مؤلفهها و شاخصهای آن وجود دارد؟
 .6روش و نوع تحقيق
این تحقیق بهصورت آمیخته و با روش توصیفی -تحلیلای و ماوردی -زمیناهای انجاام
میشود .ازاینجهت توصیفی -تحلیلی است که برای گردآوری اطالعاتی کاه مادون نشاده
بهکار می رود و با این روش ،توصیف عینی ،واقعی و مانظ موضاوعات انجاام مایگاردد.
ازاینجهات ماوردی -زمیناه ای اسات کاه در ایان مقالاه ،مطالعاه عمیاق و ررفاانگر روی
نمونههایی از یک پدیده در محین واقعی صورت میگیرد.
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نو پژوهش در زمینه شناخت الگوی پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور ،توسعهای
خواهد بود .از طرف دیگر پژوهش حاضر در پی یاافتن مشاکالت کشاور و راهحال آنهاا
است؛ بنابراین پژوهش از این منظر کاربردی محساوب گردیاده و در مجماو توساعهای-
کاربردی خواهد باود .بارای گاردآوری اطالعاات از روش کتابخاناه علمای و تخصصای،
سایت های معتبر اینترنتای ،همچناین روش میادانی شاامل مصااحبه (فاردی و جمعای) باا
خبرگان فضای سایبر ،فناوری امنیت اطالعات و ارتباطات و تنظی پرسشنامه استفاده شود.
از مدلسازی معادالت ساختاری 4که یکی از روش هاای پرکااربرد چناد دهاه اخیار در
تحلیل ساختارهای داده های پیچیده اسات(ماؤمنی ،)4312 ،اساتفاده شاده اسات .مادلساازی
معادالت ساختاری ،این امکان را به پژوهشگران میدهد که اثر یک یا چند متغیر مساتقل را
بر یک یا چند متغیر وابسته ،بهطور ه زمان بررسی نمایند .شناختهشدهترین نارمافازارهاای
مدلسازی معادالت سااختاری را مایتاوان  Smart-PLS AMOS ،LISRELو  EQSبرشامرد.
نظر به ک بودن خبرگان در موضو پاژوهش و باه طباع آن کا باودن نموناه و همچناین
توانایی مدلسازی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی 2از نرمافازار اسامارت
پی.ال.اگ برای تجزیهوتحلیل استفاده میشود.
به منظور اخی نظر خبرگان جهت ارزیابی مدل مفهومی احصاءشده از جمعبندی ادبیاات
و مبانی نظری پژوهش ،دو پرسشنامه بر اساگ طیاف لیکارت  5گزیناهای (=4خیلای کا ،
=2ک =3 ،متوسن=1 ،زیاد=5 ،خیلی زیاد) تنظی گردید .پرسشنامه اول به بیش از  ۱4نفر از
خبرگان ارسال شد که  3۷نفر پاسخ دادند و بر اساگ فرمول الوشه اعتبار پرسشنامه بررسی
و تأیید شد .بر اساگ پرسشنامههای جمعآوریشده و مصاحبه عمیق با  45نفر از خبرگاان،
اشکاالت مطرحشده اصالح گردید و پرسشنامه دوم تهیه شد .این پرسشنامه بارای بایش از
 54نفر از همان خبرگان مرحله قبال ارساال گردیاد و درنهایات  23پاساخ از خبرگاان در
مرحله دوم جمعآوری شد که روایی و پایایی آن با کمک نرمافزار اسمارت پی.ال.اگ تأیید

1. Structural Equation Modeling
(2. Partial least squares (PLS) path modeling )PLS
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گردید .مقدار روایی همگرای مادل  421۷و مقادار پایاایی آن حاداقل  42۱5مایباشاند کاه
مناسب هستند.
 .۷مباني نظری
 .9-3پیشینه پژوهش
در بررسی سوابق موجود در سازمان ها و مراجع علمی و پژوهشی که احتماال انجاام
تحقیق در این زمینه در آن ها وجود داشت ،مشخص گردید که باهطاور مساتقی پیراماون
موضو این رساله ،تحقیق مستقلی صورت نگرفته است .البته سوابق پژوهشهای زیر در
دانشگاه های داخل و همایشهای بین المللی شناسایی گردید که میتوان از آن ها بهعناوان
پژوهش های مرتبن یاد نمود .البته این نکته قابل توجاه اسات کاه بسایاری از مساتندات
راهبردی در این حوزه دارای طبقه بندی است و کشاورهای مختلاف باا در نظار گارفتن
مصالح امنیت ملی خود ،فقن بخش کلی از اسناد خود را در این زمیناه منتشار مایکنناد.
سند سایبر ملی ایاالت متحده آمریکا در سال  2443میالدی  ،سند راهبارد امنیات دیجیتاال
ملی فرانسه در سال  2445میالدی و سند چارچوب بهبود زیرساختهای حیااتی افتاا از
مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا ( 4اِن آی اِگ تی) برای این مقالاه ماورد اساتفاده
قرار گرفتهاند.
 .1-1-۷اسناد سایبر ملي ایاالتمتحده آمریکا

از سال  2443میالدی تاکنون حدود  21سند ملی در حوزه امنیت سایبر در ایاالتمتحده
آمریکا منتشر شده است .در سال  2443میالدی سند راهبارد ملای ساایبر باا  1رکان و 44
راهبرد ارائه گردید .اهداف فضای مجازی مربوط به این ارکاان عباارتاناد از

( The White

:)House, 2018: 3
 ماادیریت مخاااطرات امنیاات فضااای مجااازی باارای افاازایش امنیاات و تااابآوری
سیست های اطالعات و اطالعات کشور.
1. NIST: National Institute of Standards and Technology
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 حفظ نفوذ ایاالتمتحده در این محین فناورانه و توسعه فضای سایبر بهعنوان یاک
موتور باز رشد ،نوآوری و کارایی اقتصادی.
 شناسایی ،مقابله ،تخریب ،کاهش و بازداری آن دسته از رفتارهاا در فضاای ساایبر
که مغایر با منافع ملی است و ایجاد بیثباتی میکند ،درحالیکه این اماور کامیاابی
ایاالتمتحده را در فضای سایبر و از طریق آن حفظ میکنند.
 تعاملپییری ،امنیت و قابلیت اطمینان و آزادی بلندمدت اینترنت را حفظ مایکناد
که این امر از منافع ایاالتمتحده پشتیبانی میکند و از طریق آنها تقویت میشود.
یکی از راهبردی مه دهگانه این سند ،تقویت اقتصاد دیجیتالِ تابآور و پویاا اسات و در
کنار آن راهبردهای مه دیگری مانند پرورش بهترین نیروهای انسانی در حوزه ساایبر ،ایجااد
ظرفیتهای فضای مجازی بینالمللی و ایجاد اینترنت امانِ قابال اعتمااد ،بااز و قابال تعامال
وجود دارند ( .)Ibidراهبرد تقویت اقتصاد دیجیتالِ تاب آور و پویا در راهبردهاای انگلایس در
حوزه امنیت سایبر مشترک میباشد (.)National Cyber Security Strategy, 2016: 40
 .2-1-۷سند راهبرد امنيت دیجيتال ملي فرانسه

این سند توسن نخستوزیر فرانسه در سال  2445میالدی اعالم شد .در این ساند پانج
هدف کالن راهبردی عنوان شده است و هار کادام از ایان اهاداف کاالن راهباردی دارای
جهتگیریهایی هستند که در مجمو  23جهتگیری در این سند تشریح شده است.
یکی از این اهداف کالن پنج گانه برای تضمین منافع اساسای فرانساه در فضاای ساایبر
است .این هدف کالن تقویت امنیت دیجیتال زیرساختهای حیاتی بهمنظور نیل به حاداکثر
صرفههای اقتصادی است (.)French national digital security strategy, 2015: 14
یکی از جهتگیری های این هدف کالن ،ایجاد اقتصاد دیجیتالی قابل اعتماد است که باا
داشتن عل  ،فناوری و صنعت ،تواناایی هاای الزم بارای محافظات از اطالعاات و تضامین
امنیت فضای مجازی حاصل میشود (.)Ibid
فهرست اهداف کالن راهبردی امنیت دیجیتال ملی فرانسه عبارتاند از (:)Ibid: 3
 امنیت سامانههای اطالعاتی دولت و زیرساختهای حیاتی.
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 حفظ اعتمااد دیجیتاال ،حاری خصوصای ،اطالعاات شخصای و قادرت فضاای
مجازی.
 افزایش آگاهی عمومی ،آماوزش و تحصایالت تکمیلای در ماورد امنیات فضاای
مجازی.
 حمایت از محین کسبوکار فنااوریهاای دیجیتاال ،سارمایه گایاری ،ناوآوری و
صادرات در بخش ارائه محصوالت و خدمات دیجیتال ایمن.
 استقالل راهبردی دیجیتالی و ثبات فضای مجازی.
 .3-1-۷سند چارچوب بهبود زیرساختهای حياتي افتا از مؤسسه ملي استاندارد و فناوری آمریکا

مؤسسااه ملاای اسااتاندارد و فناااوری آمریکااا سااندی را بااا عنااوان چااارچوب بهبااود
زیرساختهای حیاتی افتا منتشار کارد .نساخه اول ایان چاارچوب شاامل مجموعاهای از
تجربیات برتر 4و استانداردهای صنعت است تا سازمانها بتوانند به مدیریت مخاطرات افتاا
بپردازند .این چارچوب دارای  13زیرمقوله است که در  22مقوله و  5حوزه عملکردی قرار
گرفتهاند .چارچوب فوق از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است .این
چارچوب به کمک زبانی مشترک میان دولت و بخش خصوصی باه گوناهای باه مادیریت
مخاطرات افتا میپردازد که از نظر اقتصادی کارا بوده و بر پایه الزامات کسبوکار و بادون
نیاز به مقررات 2اضافی در کسبوکارها بناا شاده باشاد .چاارچوب فاوق بار اساتفاده از
محرکهای کسبوکار برای جهتدهی به فعالیتهای افتا و در نظر گرفتن مخااطرات افتاا
بهعنوان بخشی از فرآیند مدیریت مخاطرات ساازمان ،تأکیاد دارد .ایان چاارچوب از ساه
بخش تشکیل شده اسات :هساته 3چاارچوب ،نمااد 1چاارچوب و ساطوح 5پیاادهساازی
چارچوب (.)NIST, 2014: 3

1. Best Practices
2. Regultory
3. Core
4. Profile
5. Tiers
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نسااخه جدیااد ایاان سااند در آوریاال  2443ماایالدی منتشاار شااد و دارای تغییراتاای در
حوزههای خودارزیابی ،4مدیریت ریسک زنجیره تأمین فضای مجازی ،2مادیریت هویات و
کنترل دسترسی 3و چرخه عمر افشای آسیبپییری 1میباشد (.)NIST, 2018: 5
در زیست بوم مدیریت ریسک زنجیره تأمین فضای مجازی ،نهادهایی مانناد خریاداران،
تأمینکنندگان و سازمانها نقش اساسی دارند که این نقاش اساسای بارای زیرسااختهاای
حیاتی و گسترش اقتصاد دیجیتال برجستهتر میشود ( .)Ibid: 17بهعناوان نموناه بار اسااگ
گزارش مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا تاکنون بیش از  254میلیارد دالر منافع فقان
از الگاوریت رمزنگااری اساتاندارد  AESحاصال شاده اساات

(https://www.nist.gov/news-

.)events/news/2018/09
 .2-3نتایج مطالعات تطبیقي
فعالیتهای نهاد امنیت ملی آمریکا یا  NSAدر زمینه موضاو مقالاه قابال بهارهبارداری
است .یکی از راهبردهای  NSAبرای اقتصادی کردن و از طرف دیگار حفاظات از کارکناان
خااود در مأموریااتهااای مختلااف ،راهحاالهااای تجاااری باارای محافظاات از ارتباطااات
طبقهبندیشده است (.)NSA, 2012:18
به نظر میرسد این رویکرد ها باعاث رشاد بخاشهاای خصوصای یاا حفاظ و تقویات
مزیتهای صنعتی شده و ه در انجام مأموریتهای مختلف سازمان کمک مایکناد .اقتصااد و
بازار مصرف محصوالت و خدمات در حوزه رمز ،بهعنوان پیشران و زمینهساز پیشرفت داناش و
فناوری رمزنگاری میباشد .این رکن اساسیِ پیشرفت هر موضوعی ازجمله رماز مایباشاد و باا
تجاریسازی و تولید محصوالت و خدمات اساتاندارد مارتبن باا رمزنگااری ،مایتاوان باعاث
افزونگی و بهبود کسبوکار در این حوزه شد .قطعاً گردش مالی مناسب در این حوزه ،تاأثیرات

1. Self assessing
2. Cyber Supply Chain Risk Management
3. Identity Management and Access Control
4. Vulnerability disclosure lifecycle
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زیادی بر رونق تولید و کسب درآمد داشته و رغبت دانشجویان و پژوهشگران بارای فعالیات در
این حوزه زیاد خواهد شد .یکی از شاخصهای رونق اقتصاد در هر حوزهای افازایش صاادرات
در آن حوزه است .البته این امر افزایش صادرات امکان سوء اساتفادههاائی را بارای رقباا ایجااد
خواهد کرد که شامل مهندسی معکاوگ محصاوالت صادرشاده و کشاف آسایبپاییریهاای
مغفولمانده در آنها است .ازاینرو مالحظات امنیتی و حفاظتی نیز باید رعایت شود.
این موضو در فعالیت  NSAبرای صادرات محصوالت رمزنگاری مشاهده میشاود .در
دهه  41۱4میالدی فناوری رمزنگاری در آمریکا جهش خوبی داشت و صادرات تجهیازات
رمزکننده برای کمک به اقتصاد کشاور ،نگرانایهاایی را از ساوء اساتفاده دشامنان از ایان
فناوریها ایجاد کارد .باه هماین دلیال سیاساتمداران تصامی گرفتناد باین امنیات ملای و
بهرهبرداریهای اقتصادی تعادل برقرار کنند (.)Ibid: 56
 .9-3مفهومشناسي متغیرها
ـ رمزنگاری
4

رمزنگاری ،عل و هنرِ سرّی کردن دادهها است که در ماوارد ساهگاناه احاراز اصاالت ،
انکارناپییری 2و حفاظ یکپاارچگی 3پیاام نیاز کااربرد دارد .مطاابق فارک کرشاهوف 1در
الگوریت های رمزنگاری فرک بر این است که تمام الگوریت ها آشکار و همگانیاند و فقان
کلیدهای رمزنگاری ،مخفی و محرمانه هستند (گروه وارهگزینی انجمن رمز ایران.)4۷4 :4311 ،
ـ اقتصاد دیجيتال
5

۷

اقتصاد دیجیتال که به آن اقتصاد اینترنت و تجارت الکترونیکای ها گفتاه مایشاود،
اقتصادی است که پایه آن بر تراکنشها یا تعاملهای اینترنتای گیاشاته شاده اسات .بخاش

1. Authentication
2. Non repudiation
3. Integrity
4. Kirchhoffs assumption
5. Internet Economy
6. e-commerce
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عمدهای از این تعامل های اینترنتای ،از جانس تجاارت الکترونیکای هساتند .البتاه اقتصااد
دیجیتال ،شامل شبکههای ارتباطی دیجیتال کابلی و بیسای (ازجملاه اینترنات و اینترانات،
اکسااترانت) و نیااز کامپیوترهااا ،ناارمافزارهااا و سااایر ابزارهااای فناااوری اطالعااات هاا
میشود(Turban et al, 2018: 20).

از آنجا که تمام تجارت الکترونیکی در بستر شابکههاا مایباشاد ،امنیات آن نیاز جازء
الینفک این تجارت و اقتصاد می باشد .تجارت یا اقتصاد الکترونیکی شاامل اناوا تجاارت
مبتنی بر شبکه میشود که ازجمله آنها تجارت همراه ،4تجارت اجتماعی ،2تجارت برخن،3
تجارت وبی 1و تجارت مجازی 5میباشند ) .(Ibidارائهدهندگان خدمات دیجیتال که تجارت
الکترونیکی را بهعنوان یک زیرساخت حیاتی ،توانمند میسازند ،اقتصاد دیجیتال را تشاکیل
میدهند (.)National Cyber Security Strategy, 2016: 40
 .4-3جمعبندی مباني نظری
هیچکدام از کشورهای مورد مطالعه ،بهطور خااص اثارات اقتصااد دیجیتاال در الگاوی
راهبردی توسعه دانش و فناوری رمز را منتشر نکرده بودند ،اما با بررسی راهبردهای امنیات
سایبر آن کشورها و دقت روی مباحث مرتبن با رمزنگااری مایتاوان ایادههاای خاوبی را
برداشت کرد.
از بررسیها ،مطالعات تطبیقی ،شاخصهای جهانی مؤسسههای بینالمللی آی تی یاو و
ناتو ،نتایج پرسشنامه اول و نیز مصاحبههاای انجاامشاده ،تعاداد  415کلیادواره مارتبن باا
موضو استخراج شدند که با کمک این کلیدوارهها ،با روش پایین به باال ،۷ابعاد ،مؤلفهها و
شاااخصهااای الگااوی راهبااردی پیشاارفت دانااش و فناااوری رمااز بااه دساات ماایآیااد .از

)1. Mobile commerce (m-commerce, m-business
)2. Social commerce (SC
3. Online commerce
4. Web commerce
5. Virtual Economy
6. Bottom Up
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کلیدوارههای مرتبن با کمیت که شاخصها را نشان میدهند ،بهصورت ترکیبشده اساتفاده
کردی تا هر مؤلفه حداکثر چهار شاخص داشته باشد .مدل مفهومی بهدستآمده دارای ابعاد
ششگانه و مؤلفههای نوزدهگانه میباشد .البته در شکل  4بُعاد اقتصااد دیجیتاال هماراه باا
مؤلفههای این بُعد و بدون اینکه شاخصهای آن نشان داده شوند ،آمده است.
 .۸تجزیهوتحليل یافتههای تحقيق
در مرحله نخست ،با بررسی برازش مدل اندازهگیری (محاسبه آلفاای کرونباا  ،پایاایی
ترکیبی ،بارهای عاملی ،روایی واگرا و روایی همگرا) و بارازش مادل سااختاری (محاسابه
ضرایب معناداری  ،zمعیار  R2و معیار  )Q2در نرمافزار اسمارت پی.ال.اگ توسن دادههاا،
برازش کلی مدل 4مقدار  42114محاسابه و قاوی ارزیاابی شاد (بیشاتر از  )423۷و ابعااد و
مؤلفههای مدل مفهومی اصالح و نهایی گردید.
این مدل دارای شش بُعد و  41مؤلفه میباشد .این مدل مفهومی باهصاورت چناد الیاه
بوده و هر بُعد با سایر ابعاد دارای نقاط اشتراکی میباشاد .روابان باین ابعااد باا یکادیگر،
مؤلفه های هر بُعد با یکدیگر و با مؤلفههای سایر ابعااد بسایار پیچیاده و مابه مایباشاند.
موضو اصلی ،یعنی پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور با شش بُعاد (ارکاان پیشارفت
دانش و فناوری ،اقتصاد دیجیتال ،منابع انسانی ،فنااوری و ناوآوری ،آماوزش و پاژوهش و
شبکهسازی و زیرساخت) قابل دستیابی می باشد ،اما چه روابن دقیقی بین این ابعااد حااک
است ،میزان اشتراک هر کدام از این ابعاد با یکدیگر چقدر است ،چه روابطی بین مؤلفههای
هر کدام از ابعاد با خودشان و سایر مؤلفه ها وجود دارد و سؤاالتی از این دست پاساخ داده
نمیشوند؛ اما شریان ارتباطی بین ابعاد و مؤلفهها بسیار گسترده و وسیع باوده کاه در طاول
زمان با اجرای این الگو طراحی و پیادهسازی خواهد شد .در این پژوهش مشخص شاد کاه
بُعد اقتصاد دیجیتال نسبت به سایر ابعاد تأثیر بیشتری در مفهوم اصلی ،یعنی پیشرفت دانش
و فناوری رمز در کشور دارد و سبب تسریع در پیشرفت دانش و فناوری رمز خواهاد شاد.
1. GOF
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رونق اقتصاد دیجیتال باعث تقویت صنعت دفاعی در حوزه افتا شاده و اساتانداردهای افتاا
بهبود مییابد.
ـ بررسي برازش مدل اندازهگیری
این برازش بهمنظور بررسی روابن متغیرهای آشکار یا قابل اندازهگیری (مساتطیلهاا در
شکل  )2با متغیرهای پنهان مرتبن (دایرههای متصل به مستطیلها در شاکل  ،)2در راساتای
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه (با استفاده از معیارهای کیفیت مدل) صورت مایگیارد .در
جدول  4معیار های کیفیت مدل برای مؤلفهها و شاخصهای بُعد اقتصاد دیجیتال نشان داده
شده است .در شکل  2مدل معادالت سااختاری مفهاومی پاژوهش در نارمافازار اسامارت
پی.ال.اگ و متمرکز بر مؤلفهها و شاخصهای بُعد اقتصاد دیجیتال نشان داده شده است.

شکل  :9بخشي از مدل مفهومي راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در ج.ا.ا( .تحصیل محقق)

پایایي :پایایی مدل اندازهگیری از سه دیدگاه بارهای عااملی ،آلفاای کرونباا و پایاایی
ترکیبی (مشترک) مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 بارهای عاملی (اعداد محاسبه و درجشده بر روی پیکانهای متصل به مساتطیلهاا
در شکل  :)2بارهای عاملی نباید کمتر از  4/1باشند که همانطور کاه در شاکل 2
مشاهده میشود ،همه بارهای عاملی بیشتر از  4/152بوده و برازش مناسب است.
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 پایایی ترکیبی (مشترک) :همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،پایایی ترکیبی
(مشترک) همه عوامل بیشتر از  42۱53است که حکایات از پایاایی مناساب مادل
دارد.
 آلفای کرونبا  :همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،آلفاای کرونباا هماه
عوامل بیشتر از  42525است که حکایت از پایاا باودن مادل دارد (نظار باه اینکاه
پایایی ترکیبی تمام سازهها بیشتر از  42۱است ،آلفای کرونبا  42525نیاز مناساب
است).
روایي مدل :روایی مدل از دو دیدگاه روایی همگرا و روایی واگرا ماورد ارزیاابی قارار
میگیرد.
 روایی همگرا (متوسن واریانس استخراجشده یا  :)AVEهمانطور که در جدول 4
مشاهده میشود ،مقادیر همه عوامل بیشتر از  42524است کاه حکایات از روایای
همگرای مناسب مدل دارد.
 روایی واگرا :در ماتریس فورنل و الرکر مدل مشاهده گردیاد کاه جایر  AVEهار
متغیر ،از ضرایب همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر بیشتر شده اسات کاه ایان
مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای عوامل است .البته به علات بازرن
بودن جدول ماتریس فورنل و الرکر از آوردن آن خودداری شده است.
ـ بررسي برازش مدل ساختاری
این برازش ،باید با استفاده از محاسبات بوت اساترپینگ( 4خاود راهانادازی) نارمافازار،
بهمنظور ارزیابی روابن بین متغیرهای پنهان (دایرهها) در سه معیار زیر صورت گیرد.
 ضرایب معناداری ( zمقادیر  :)t-valuesاگار مقاادیر عاددی ضارایب معنااداری z
(مقادیر لینکهای متصل به دایرهها) ،بیشتر از  ،42۷1بیشتر از  ،421۷بیشتر از 2253
و بیشتر از  322۱باشد ،حکایت از صحت رابطه باین عوامال در ساطح معنااداری
1. BootStrapping
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 %11 ،%15 ،%14و  %1121دارد

(رساات

زاده و علاایمحماادی ساایابان .)۷4 :4315 ،طبااق نظاار

خبرگان که در جدول  2آمده ،تنها مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی از بُعاد
اقتصاد دیجیتال از رابطه معناداری برخوردار نیست (این مسئله در مراحال بعادی
مورد بررسی دقیقی قرار خواهد گرفت) .سایر مؤلفهها از سطح معنااداری مناسابی
برخوردارند.

شکل  :2مدل معادالت ساختاری مفهومي پژوهش در نرمافزار اسمارت پي.ال.اس (تحصیل محقق)
جدول  :9معیارهای کیفیت مدل بُعد اقتصاد دیجیتال و مؤلفههای آن (تحصیل محقق)
بُعد اقتصاد دیجيتال و مؤلفههای آن

آلفای
کرونباخ

پایایي
1

ترکيبي

متوسط واریانس
2

استخراجشده

بُعد اقتصاد دیجیتال

0/525

0/753

0/521

مؤلفه انتقال دانش و فناوری

0/734

0/880

0/787

مؤلفه تجاریسازی و استانداردسازی

0/574

0/824

0/701

مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی

0/747

0/872

0/775

3

1. Cronbachs Alpha
2. Composite Reliability
3. AVE: Average Variance Extracted
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 معیار

Squares

 Rیا ( R2ضریب تعیین) :نشاندهنده میزان تأثیر یک متغیار بارونزا

بر یک متغیر درونزا است .هرچه مقدار  R2مربوط باه ساازههاای درونزای یاک
مدل بیشتر باشد ،مدل برازش بهتری دارد .مقادیر تا  4/41و تاا  4/33و تاا  4/۷۱و
بیشتر از آن ،به ترتیب برازش ضعیف ،متوسن ،قوی و بسیار قوی در این معیاار را
نشان میدهند (داوری و رضازاده .)13 :4312 ،با توجه به پنج بارازش قاوی ،دو بارازش
متوسن و دو برازش ضعیف در جدول  ،3در کل مایتاوان بارازش مادل در ایان
معیار را قوی ارزیابی نمود.
 معیار  :4Q2نشاندهنده قدرت پیشبینای مادل اسات .ساه مقادار  4242و  4245و
 4235نشاندهنده برازش ضعیف ،متوسن و قوی مدل ساختاری است .با توجه باه
جدول  ،1برازش مدل را در این معیار میتوان متوسن تا قوی ارزیابی نمود.
جدول  :2ضرایب معناداری ( zمقادیر  )t-valuesبُعد اقتصاد دیجیتال و مؤلفههای آن
(تحصیل محقق)
ضرایب z

روابط

سطح
معناداری

پیشرفت دانش و فناوری رمز در ج.ا.ا - .بُعد اقتصاد دیجیتال

325۷

%1121

بُعد اقتصاد دیجیتال  -مؤلفه تجاریسازی و استانداردسازی

2211

%11

بُعد اقتصاد دیجیتال  -مؤلفه انتقال دانش و فناوری

3233

%1121

بُعد اقتصاد دیجیتال  -مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی

4241

-

جدول  :9ضریب تعیین ( )R2مدل بُعد اقتصاد دیجیتال و مؤلفههای آن (تحصیل محقق)
ضریب تعيين ()R2

نتيجه

بُعد اقتصاد دیجیتال



برازش قوی

مؤلفه انتقال دانش و فناوری



برازش قوی

مؤلفه تجاریسازی و استانداردسازی



برازش متوسن

مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی



برازش ضعیف

سازهها (متغير پنهان)

1. Stone-Geisser Criterion
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جدول  :4معیار  Q2مدل بُعد اقتصاد دیجیتال و مؤلفههای آن (تحصیل محقق)
)Q2 (=1-SSE/SSO

نتيجه

سازهها (متغير پنهان)
بُعد اقتصاد دیجیتال



برازش متوسن

مؤلفه انتقال دانش و فناوری



برازش قوی

مؤلفه تجاریسازی و استانداردسازی



برازش ضعیف

مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی



برازش ضعیف

ـ بررسي برازش مدل کلي :معیار GOF
عددی که برای این معیار به دست میآید بین صفر و یک میباشاد .ساه مقادار  4244و
 4225و  423۷به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسن و قوی برای  GOFارائه شده است ،این مقدار
از جیر حاصل ضرب میانگین ستون «متوسن مشترک» 4و میانگین «ضریب تعیاین» حاصال
میگردد (جدول .)5
همانطور که مشاهده میشود ،مقدار برازش کلی مادل معاادل  42114باوده و چاون از
 423۷بیشتر است ،برازش مدل را قوی ارزیابی میکنای  ،لایا باا اساتفاده از نتاایج حاصال،
میتوانی برای ارزیابی فرضیههای پژوهش اقدام نمایی .
برای اصالح مدل مفهومی با توجه به اینکه مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهاای صانعتی از
بُعاد اقتصاااد دیجیتااال از رابطااه معناااداری برخاوردار نیساات ،ایاان مؤلفااه حاایف شااده و
شاخصهای آن بهعنوان مؤلفه در نظر گرفته مایشاوند .باا توجاه باه ایان اصاالح تعاداد
مؤلفههای بُعد اقتصاد دیجیتال به چهار مؤلفه افزایش مییابد و در مجمو بارای ایان بُعاد،
چهار مؤلفه و شش شاخص داری و بهصاورت جادول  ۷درمایآیاد .در جادول  ،۷فقان
مؤلفهها و شاخصهای بُعد اقتصاد دیجیتال نشان داده شده است.

1. Communality
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جدول  :5محاسبه برازش کلی مدل بُعد اقتصاد دیجیتال و مؤلفههای آن (معیار ( )GOFتحصیل محقق)
ضریب تعيين ()R2

متوسط مشترک ()=AVE

بُعد اقتصاد دیجیتال





مؤلفه انتقال دانش و فناوری





مؤلفه تجاریسازی و استانداردسازی





مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی


422۱1


42۷1۷

سازهها

میانگین

جدول  :۷مؤلفهها و شاخصهای بُعد اقتصاد دیجیتال در الگوی پیشرفت دانش و فناوری رمز در ج .ا .ا.
(تحصیل محقق)
بُعد

بُعد
اقتصاد
دیجیتال

شاخصها

مؤلفهها
تجاریسازی و

بسترسازی استانداردهای بومی

استانداردسازی

چارچوب پیادهسازی استانداردهای رمزی برای سازمانها

انتقال دانش و فناوری
صنعت و بخش
خصوصی
شرکتهای دارای
تحقیق و توسعه

قراردادهای خرید ،فروش و انتقال دانش و فناوری
پارکها ،مراکز رشد و شهرکهای فناوری فعال
گردش مالی مرتبن
گردش مالی مرتبن

 .9نتيجهگيری و پيشنهاد
یکی از انوا اقتصاد دیجیتال ،فناوری رمزارزها است که مایتواناد صانعت پرداخات و
سرمایهگیاری را در کشور متحول کند ،هزیناههاای بسایاری را کااهش و کسابوکارهاای
زیادی را ایجاد کند و این چیزی است که امروز کشور ما به آن نیاز مبرمی دارد .اساتفاده از
رمزارز داخلی نیز بهعنوان یکی از محصوالت اقتصااد دیجیتاال مایتواناد بارای مقابلاه باا
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تحری ها راهکار خوبی باشد .با این فناوری تأثیرات تورمی افزایش نر دالر کاهش مییابد
و اگر پشتوانه این ارز را نفت ،طال یا گاز قرار دهی و نیز اگر ایان ارز وابساتگی باه ریاال
نداشته باشد ،میتواند بهخوبی در مبادالت بینالمللی مورد اساتفاده قارار بگیارد .در چناین
حالتی رمزارز ملی به قیمت جهانی نفت وابسته است ،نه به اقتصاد ملی ما که این امر منجار
به ثبات بیشتری میشود.
با جهتگیری از اسناد باالدستی و سیاستهای کالن ،ضمن ارائه الگوی باومی مناساب،
نیازمند نشان دادن مراحل مختلف رسیدن به وضع مطلوب در ایان حاوزه هساتی  .الگاوی
میکور برای بخشهای حاکمیتی و عمومی کشور پیشنهادهایی ارائه داده و نتایج حاصال از
اجرای آن برای مراکز حیاتی و حساگ نظام در این حوزه مزایایی دارد.
یک سؤال فرعی در پژوهش مطرح است که با یافتن پاسخ آن میتوان باه ساؤال اصالی
پژوهش پاسخ داد .سؤال فرعی این بود که مؤلفهها و شااخصهاای تأثیرگایار بار اقتصااد
دیجیتال در الگوی راهبردی پیشرفت داناش و فنااوری رماز در جمهاوری اساالمی ایاران
کدامند و چه ارتباط معناداری با یکدیگر دارند؟
با مطالعه ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،مؤلفهها و شاخصهای بُعاد اقتصااد دیجیتاال،
نتیجه شد .این بُعد همراه با مؤلفهها و شاخصهای آن مورد پییرش خبرگان قارار گرفتناد.
طبق این مبانی نظری پژوهش ،مؤلفهها و شاخصهاای تأثیرگایار بار اقتصااد دیجیتاال در
الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران ،بهصورت جدول
 ۷دستهبندی گردید .همچنین طبق جدول  2بین بُعد اقتصاد دیجیتاال و مؤلفاههاای آن (باه
جز مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهای صنعتی) ارتباط معناداری با میزان اطمیناان بااال وجاود
دارد.
طبق نظر خبرگان ،مؤلفه حفظ و تقویت مزیتهاای صانعتی از ایان بُعاد دارای رابطاه
معناداری مناسبی نبود که با روش متداول در اصالح مدل به آن پرداختی و دو شاخص این
مؤلفه جایگزین آن شدند و برای دو مؤلفه جدید شاخصهای جدید به دسات آماد .ساایر
مؤلفهها ،از سطح معناداری مناسبی برخوردارند.
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در ارائه الگوی راهبردی این پژوهش از چرخه دمینگ یا  PDCAبا ماهیت امنیات الهاام
گرفته شده است .این چرخه شامل چهار مرحله طراحی ،4پیادهساازی ،2ارزیاابی 3و اقادام

1

میشود .بدیهی است اولویتهای اجرای این چرخه در مؤلفه های این بُعد ،تاابعی از زماان
هستند و با توجه به شراین زمانی تعیین میشوند.
پژوهش حاضر بهمنظور پاسخگویی به این سؤال اصلی که «جایگاه اقتصااد دیجیتاال در
الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران چگوناه اسات؟»،
انجام شده است.
با جمعبندی نتایج تجزیه وتحلیل مدل مفهومی پژوهش بر اسااگ نظرسانجی خبرگاان،
جمع بندی پاسخ سؤال فرعی و اعماال اصاالحات الزم ،ابعااد ،مؤلفاههاا و شااخصهاای
پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران استخراج گردید کاه تنهاا در ایان
مقاله به بُعد اقتصاد دیجیتال پرداختی .
نتایج این پاژوهش نشاان داد اقتصااد دیجیتاال در پیشارفت داناش و فنااوری رماز در
جمهوری اسالمی ایران بسیار تأثیرگیار بوده و بهبود آن سبب تسریع در پیشارفت داناش و
فناوری رمز در کشور خواهد شد .این امر در تقویت صنعت دفاعی در حوزه افتا نیاز تاأثیر
بهسزایی داشته و استانداردهای افتا را ارتقاء میدهد.
یکی از اهداف طراحی الگو این است که مدیران عالی و میاانی بتوانناد بادون وارد
شدن به جزئیات الگو ،به درستی مسیر حرکات ساازمان خاود اطمیناان حاصال کنناد.
چیدمان ابعاد و مؤلفه هاا در الگاوی ماورد بحاث بارای موضاو رماز اسات و بارای
موضوعات حساگ و راهبردی دیگر متفاوت خواهد بود .نکته دیگر ،خاص بودن ایان
الگو برای موضو اقتصاد دیجیتال است که برای سایر موضوعات راهبردی مشابه رماز
می تواند به کمک گرفته شود.

1. Plan
2. Do
3. Check
4. Act
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در تمام مراحل چهارگانه طراحی ،اجرا یا پیادهسازی ،بررسی یا ارزیابی و اقدام ،نظارت
بر حسن انجام امور با کمک نهادهای مستقل و بدون تضاد منافع باید صاورت پاییرد .ایان
موضو ِ نظارت بهصورت کالن و جزء میتواند بار اولویاتهاای انتخااب مراحال چرخاه
 PDCAنیز تأثیرگیار باشد.
برای بررسی صحت الگوی راهبردی استخراج شده در شکل  ،3از  44نفر از خبرگان
و جامعه آماری به کاررفته در پرسشنامه ها نظرخواهی شد و اکثر این افاراد آن را تأییاد
کردند .در شکل  3هسته اصلی پیشرفت دا نش و فناوری رمز در حالت چرخاه دمیناگ
قرار گرفته و عوامل خارجی مانند فناوری های نو و محدودیت ها و تسهیالت بین المللی
نیز اثرات خود را اعمال می کنند.
در مجمو  ،نتایج دستاوردها و پیامدهای اجرای الگوی میکور ،افزایش امنیت ملی
و به ویژه اقتصادی خواهد شد که این خر وجی ها بازخورد الزم را باه محاین داخلای
کشور برای اصالح و تکمیل الگاو وارد مای نمایناد  .همچناین الگاوی مایکور را باا
دسته بندی های جهانی آی تی یو ،مجموعه وابسته به ناتو در تالین استون ی ،شرکت آی
بی ام ،شرکت دِل و شرکت مایکروسافت مقایسه کردی که مجموعه ابعاد ،مؤلفه ها و
شاخص های الگوی به دست آمده تمام این دساته بنادی هاا را باه طاور کامال پوشاش
می دهند.
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شکل  :9الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور (تحصیل محقق)

 .9-1پیشنهادهایي برای اجرای الگوی اقتصاد دیجیتال
برای اجرای بخش اقتصاد دیجیتال الگوی مورد نظر ،در مرحله نخست یا طراحای چرخاه
دمینگ ،باید وضعیت تجاریسازی ،استانداردسازی ،انتقال دانش و فناوری ،صانعت و بخاش
خصوصی و شرکتهای دارای تحقیق و توسعه ،شناساایی شاده و الزاماات باالدساتی شاامل
اهداف ،سیاستهای کالن ،اسناد باالدستی ،قوانین و احکام قانونی موجاود نیاز بررسای و در
صورت لزوم توسن مراجع ذیصالح بازنگری شود .از طرف دیگر اطالعات مورد نیااز جهات
تدوین و بهروزرسانی تسهیالت قانونی و اجرایی و زمینهساازی بارای ایجااد توانمنادیهاای
داخلی و محصوالت بومی و نیز ایجاد یا اصالح نهادهاا و سااختارهای الزم ،باه بخاشهاای
مربوطه ارسال میشود .بهعبارتدیگر این مرحله جهتدهناده و شاامل تصامی ساازی بارای
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رونق اقتصاد دیجیتال میباشد .همچنین در مرحله طراحی با هدف حفاظت از ارزشها ،نقشاه
راه ارتقاء امنیت فضای مجازی در بخش اقتصاد دیجیتال تهیه شده تا راهنماای قادم باه قادم
پیادهسازی ،ارزیابی و اجرا باشد .درواقع پیشرفت در این مرحله ،مطاابق ارزشهاا تعریاف و
تجویز میشود .این موضو فقن با رویکرد سازمانی نخواهد بود و حتی به تاأثیر معنویاات و
کمکهای ناشی از توسل و اخالق در تسریع و تصحیح جهتگیری پیشرفت نیز مایپاردازد.
در این رویکرد تک تک کارشناسان و صنعتگران عالقهمند باا انگیازههاای دینای و اخالقای
میتوانند پیشرفتهای خارقالعادهای را ایجاد کنند .فقن باید با ایجاد رأگ هرم سیاساتگیار و
مدیریت یکپارچه صحیح و متحد ،زمینه را برای این جهش آمااده کارد تاا ها ساازمانهاا و
نهادها و ه افراد عالقهمند در این مسیر قرار گرفته و ه ه افزایی الزم را ایجااد کنناد؛ زیارا
می دانی انگیزه ،موتور محرکه بسایار قاوی بارای مناابع انساانی اسات و یکای از ارکاان هار
پیشرفتی ،نیروی انسانی متعهد و باانگیزه است.
همچنین باید برنامهریزیهایی صورت گیرد که با استفاده از اقادامات الزم مانناد ایجااد
سازوکارهای انگیزشی برای شرکتهای دانشبنیان و نوپدید فعال در حاوزه رماز و امنیات
اطالعات و ارتباطات و نیز جهتدهی صحیح به رخدادهای استارتآپی ،رغبت ورود منابع
انسانی اع از دانشگاهی و صنعتی را به فعالیتهای دانشی و فناوراناه ایان حاوزه افازایش
داد .تدوین چگونگی حمایت از صادرات محصوالت و خدمات این حوزه و ایجاد ضمانت
اجرایی برای سیاستها و قوانین مصوب نیز در این مرحله صورت میگیرد .حتی در ماورد
استفاده از محصوالت خارجی این حوزه در زیرساختهای حیاتی ،حساگ و مه نیز بایاد
سیاستگیاری کرد .در برخی زیرساختها استفاده از محصوالت خارجی مقارون باه صارفه
بوده و مشکلی ایجاد نمیکند.
در مرحله دوم چرخه دمینگ یا پیادهسازی ،نتایج حاصل از مرحله طراحی ،باهکاار گرفتاه
میشود .در این مرحله ضمن فرهنگسازی بارای ترغیاب کارشناساان جهات ورود باه ایان
عرصه با کمک رسانهها و پویشهای آگاهی عمومی ،سعی بر بااال باردن اعتمااد عماومی باه
محصااوالت و خاادمات بااومی حااوزه رمااز ماایشااود .در ایاان مرحلااه ضاامن بسترسااازی
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استانداردهای بومی و چارچوب پیادهساازی اساتانداردهای رمازی بارای ساازمانهاا ،تعاداد
قراردادهای خرید ،فروش و انتقال دانش و فناوری و نیز پارکها ،مراکز رشاد و شاهرکهاای
فناوری فعال افزایش مییابند و گردش مالی صنعت و بخش خصوصی و شارکتهاای دارای
تحقیق و توسعه ،رشد قابل توجهی خواهند داشت .برای انجام امور میکور در مرحلاه دوم یاا
پیادهسازی ،تسهیل ارتباطات در خصوص تباادل داناش و فنااوری بسایار ضاروری اسات و
نیازمند شبکهسازی و ایجاد زیرساخت الزم میباشی تا هماهنگیهای الزم صورت پییرد.
در مرحله سوم چرخه دمینگ یا ارزیابی ،بررسیهاای الزم توسان ساازمانهاا و مراکاز
مرتبن با نظارت بر اقتصاد دیجیتال صورت میپییرد .بر اساگ شاخصهاای فاراوان مانناد
تعداد منابع انسانی اع از دانشگاهی و صنعتی ،صادرات محصوالت و خدمات رمز ،میازان
اعتماد عمومی به محصوالت و خدمات بومی حوزه رمز ،تعداد اساتانداردهای باومی رماز،
تعداد چارچوب پیادهسازی استانداردهای رمزی برای سازمانها ،تعداد قراردادهاای خریاد،
فروش و انتقال دانش و فناوری مرتبن با رمز ،تعداد پارکهاا ،مراکاز رشاد و شاهرکهاای
فناوری فعاال مارتبن باا رماز و نیاز میازان گاردش ماالی صانعت و بخاش خصوصای و
شرکتهای دارای تحقیق و توسعه مرتبن با رمز ،برآورد مناسبی از سارعت و جهاتگیاری
پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور صورت میپییرد.
در مرحله چهارم چرخه دمینگ یا اقدام ،دانشگاهها ،آزمایشگاههاا و مراکاز پژوهشای و
صنعتی با کمک قراردادهای انتقال دانش و فناوری رماز ،تجااریساازی و استانداردساازی
محصوالت رمزپایه ،سبب حفظ و تقویت پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور میشوند.
این امر نیاز به شبکهسازی و زیرسااخت باومی ،امان ،ارزان ،فراگیار و پایادار را نیاز دارد.
تعامالت مدیریتشده صنعت ،بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان مارتبن ،مشاارکت
بخش های دولتی و خصوصی ،توافقات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه و پیشارفته
و مشارکتهای بینالمللی ،سبب پیشرفت ساریع داناش و فنااوری رماز از طریاق اقتصااد
دیجیتال خواهد شد .همچنین با کمک مرکز تعالی داخلی و رشاد خالقیاتهاا و ناوآوری،
زمینه تجاریسازی و استانداردسازی فراه خواهد شد.
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در الگوی راهبردی فوق ،عالوه بار روابان تعامال و همکااری در باین اجازاء ،روابان
بازخوردی و همچنین نظارتی و کنترلی بهمنظور بهبود عملکرد الگو وجود خواهاد داشات.
این الگو با تکرارهای مستمر به بهبود کسبوکار و اقتصاد دیجیتاال مارتبن باا رماز منجار
خواهد شد.
 .2-1پیشنهادهای (تجویزات اولویتدار) مرتبط با مقاله
 کلیه سیاستگیاری های حوزه اقتصاد دیجیتال در کشاور ،باهصاورت متمرکاز باا
توجه به شراین جاری و امکانات کشور با مدیریت شورای عاالی فضاای مجاازی
انجام میشود و در این راستا نیز از اسناد باالدستی و بینالمللی استفاده میگردد.
 در تمام مراحل اجرای چرخه الگو ،از ساازوکارهای ناوین نظاارتی بارای حسان
انجام و پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور با رویکرد اقتصاد دیجیتال اساتفاده
میشود .این نظارت با کمک نهادهای مستقل و بدون تضااد مناافع بایاد صاورت
پییرد .نباید مجری و ناظر در مباحثی مانند انتقال داناش و فنااوری ،فعالیاتهاای
شرکتهای دانشبنیان این حوزه یکی باشند.
 آموزشهای همگانی در رساانههاا و همچناین در مادارگ ،دانشاگاههاا و مراکاز
آموزشی مطابق سیاستها و برناماههاای مصاوب در مراجاع ذیصاالح باا هادف
پیشرفت دانش و فناوری رمز در کشور با رویکرد اقتصاد دیجیتال صورت پییرد.
 کلیه فعالیت های علمی و فناوراناه در جهاان ،هماایشهاای باینالمللای و دیگار
رویداد های مرتبن با رمز ،ماورد بررسای ماداوم قارار گرفتاه و مقادمات حضاور
متخصصان کشور در آنها فراه شود تاا همکااریهاای منطقاهای و باینالمللای
دوجانبه ،چندجانبه و مشارکتی شکل گیرد.
 اقدامات الزم در زمینه باومیساازی ،تجااریساازی و استانداردساازی تجهیازات
سختافزاری و نرمافزاری رمزنگاری بهویژه در بخش دفا و ایجاد زنجیره تاأمین
امن و قابل اعتماد صورت پییرد.
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 تدوین قوانین و مقررات فعالیتهای اقتصادی در حوزه امنیت فضای مجازی الزم
است .بررسی وضعیت موجود نشان میدهد قوانین و مقاررات جاامعی در حاوزه
واردات و صادرات محصوالت حوزه رماز تادوین نشاده اسات و ضارورت دارد
نهادهای قانونگیاری نسبت به بازبینی قوانین فضای مجاازی موجاود و تصاویب
قوانین جدید در این حوزهها مبادرت نمایند .بهعنوان نمونه مشخص نیست بارای
استفاده از رمزکنندهها در داخل کشور نیاز به مجوز از محل خاصی هست یا خیر؟
یا در صورت صادرات رمزکنندهها چه اثراتی ممکن است بر فعالیات ساازمانهاا،
افراد حقیقی یا حقوقی داشته باشد؟
 الزم است نهاد یا نهادهایی در کشور برای رصد و پایش مستمر فضاای ساایبر در
حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده و وقایع این حوزه بهصورت برخن و بهموقع باه
سلساالهمراتااب ماادیران باارای واکاانش در مقاباال تهدیاادات ناشاای از آن ماننااد
کامپیوترهای کوانتومی ،4رمزارزهای 2مختلف و فناوری دفاتر کل توزیعشده مانناد
زنجیره قالبها گزارش گردد.
 .9-1پیشنهادهایي برای پژوهشهای آتي
 اجرای الگوی راهبردی پیشنهادی باه صاورت آزمایشای در محادوده مشاخص و
اصالح آن.
 طراحی الگوی مدیریت پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسالمی ایران.
 معماری وظایف و نگاشت نهاادی سااختارهای موجاود و مطلاوب بارای ارتقااء
امنیت فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران.
 شناسایی روشهای نوین رمزنگاری در فناوری دفاتر کل توزیعشده یا .3 DLT
 تدوین مالحظات الزم در همکاریهای بینالمللی حوزه اقتصاد دیجیتال.
1. Quantum Cpmputers
2. Crypto Currency
3. Distributed Ledger Technology
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چکيده
پایتخت به عنوان مهم ترین شهر هر کشور ،نقشی اساسی در اداره کشوور و زنوگ ی ملوت هوا دارد .توا سوا 0222
میالدی کشورهای زیادی اقگام به انتقا پایتخت کرده انگ که هر کگام دالیل خاص خود را برای انتقا پایتخوت دارنوگ.
در پاکستان ،قزاقستان و ترکیه دالیل دفاعی مطرح ردیگ .درحالیکه در بلیز این جابوه جوایی بوه دلیول بالیوای طبیعوی
صورت رفت .ایران کشوری است که بنا به دالیلی ماننگ ترافیک آلود ی هوا ،زلزله خیوز بوودن و تمرکوز جمعیوت در
شهر تهران ،میکوشگ تا پایتخت خود را انتقا دهگ .جابه جوایی پایتخوت در ایوران از دو منظور اهمیوت ویوژه ای پیوگا
میکنگ؛ او سامانگهی شهر تهران و تعاد بخشی به نظام شهری و منطقه ای کشور و دوم حفظ امنیوت سیاسوی کشوور.
ازاین رو هگف از نگارش این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی نگاشته شگه ،شناسایی اصلیترین موانو
و چالش های فراروی جابه جایی پایتخت و ارائه راهکارهای بهینه در جهت رف این موان  ،مهم ترین هگف آن است .به
همین منظور روش مقاله ،با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی -تحلیلی است و ردآوری دادهها بوه روش کتابخانوهای
و اسنادی انجام رفته است .نتایج تحقیق بر رفته از جامعه آماری تحقیق که متخصصین علووم انسوانی در حووزه هوای
مرتبط با موضوع است ،می باشگ و حجم نمونه  022نفر کارشناس است که از روش نمونه یری لولوه برفوی انتخوا
شگه انگ و حاکی از آن است که عوامل مختلف امنیتی ماننگ« :به وقوع پیوستن نزاع های سیاسی بر سر تفویض قوگرت و
اختیارات و توزی وزارتخانهها در شهرهای مختلف»؛ «موفق نبودن انتقا پایتختهای دیگر در سوایر نوواحی جهوان» ؛
«مقاومت مردم ،جناح ها و روه های سیاسی به دالیلی چون ترس از بیکاری ،از دست دادن مناف و »...و «رابطوه رایوی
شگیگ سیاسی در وا ذاریها (اختیارات و مناب )» و ...مؤلفه موان دفاعی «موقعیت جغرافیایی مناسب پایتخت فعلوی از
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