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چکیده
از جمله روشهای مقابله با تهدیدات سایبری ،فراهم نمودن زمینه ایجاد بازدارندگی سایبری است .در پژوهش حاضر،
ابعاد و مؤلفههای قدرت سایبری در حوزه بعد بازدارندگی سایبری نیروهای مسلح مطالعه گردید .هدف از این پژوهش ،ارائه
مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بعد بازدارندگی سایبری است .جامعه آماری ،متخصصان
حوزه سایبر بوده که با رعایت مالحظات امنیتی متشکل از  044نفر و حجم نمونه شامل  930نفر است .نوع پژوهش،
کاربردی است .روش پژوهش ،در مرحله اول به علت شناخت ابعاد و مؤلفههای مدل مفهومی ،اکتشافی است و در مرحله
دوم به علت انجام تحلیلهای آماری ،تحلیلی است .روش گردآوری دادهها ،میدانی و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است.
از روش تحلیل آماری ،تی -تک نمونهای استفاده شده است .نتیجه آنکه مدل مفهومی دارای مؤلفههای پنجگانه:
پشیمانکنندگی دشمن ،استمرار عملیات ،پاسخ به تهاجم ،استحکامسازی و بازیابی است .همچنین ،مؤلفه استمرار
عملیات ،از اولویت باالتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردار است .استفاده از نتیجه این تحقیق به وسیلۀ معاونت فاوا
میتواند برای شناسایی و اولویتبندی سرمایههای سایبری نیروهای مسلح به منظور ایجاد زمینه بازدارندگی سایبری در
مقابل تهدیدات ،مفید باشد.
واژههای کلیدی :بازدارندگی سایبری ،مدل مفهومی ،قدرت سایبری و نیروهای مسلح.
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دانشجججوی دکتججرای مججدیریت راهبججردی فضججای سججایبر ،دانشججفاه عججالی دفججاع ملججی ،تهججران ،ایججران،
(* نویسنده مسئول)؛ bmr.9318@yahoo.com
(ع)
دکترای مهندسی نرمافزار ،استادیار و عضو هیات علمی دانشفاه امام حسین  ،تهران ،ایران
دکترای مدیریت سیستم ،عضو هیات علمی دانشفاه جامع امام حسین(ع) تهران ،ایران
دکترای مدیریت سیستم ،عضو هیات علمی و استادیار دانشفاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران
دکترای مدیریت فناوری اطالعات ،استادیار دانشفاه افسری امام علی(ع) ،تهران ،ایران

 / 26فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال بیستم ،شمارۀ  ،0تابستان 9311

مقدمه
قدرت به مفهوم تأثیرگذاری بر رفتار دیفران است؛ به نحوی که آنچه میخواهیم اتفاق
بیفتد (گلشن پژوه .)938۱ ،فضای سایبر مجموعهای متشکل از زیرساختها ،شبکهها،
نرمافزارها ،سختافزارها ،پروتکلها ،محتوی و سیاستهای حاکم بر این حوزه است (حسینی و
ظریف منش.)9310 ،
آنچه که در زمینۀ کنترل فضای سایبر ،چالشبرانفیز است ،تفاوت ماهوی آن با دنیای واقعی
است و همین امر هم کار را برای دولتمردان سخت میکند .بخش مهمی از ظرفیتهای
دولتهای ملی در عصر کنونی معطوف به افزایش توانمندیها برای برقراری امنیت و افزایش
قدرت است .قدرت به طور سنتی ،بر افزایش توانمندیهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و تحکیم
پایههای حکومت از طریق حکومت خوب و ایجاد همبستفی ملی صورت میگیرد .تهدیدها نیز
از طریق افزایش و تقویت چنین ظرفیتهایی دفع یا تعلیق میشود (زابلیزاده و وهابپور،
.)931۱
سازمانها به زیرساختهای فناوری اطالعات و محیط سجایبری وابسجتفی شجدیدی دارنجد و
نفوذ ،خرابکاری و افشای اطالعات سازمانها هزینههای زیادی در پی خواهجد داشجت ،در نتیجه
امن سازی این محیط بسیار ضروری است .یکی از مسائل در شناسایی نقجاط آسجیبپجذیر
مشجکالت اجرایی آزمون نفوذ مانند هزینهبر بودن ،احتمال ایجاد اختالل در سرویسدهی و
عدم اعتمجاد کامجل بجه شرکتهای اجراکنندۀ آزمون نفوذ است (نصرتآبادی.)931۱ ،
استفاده از فناوریهای فضای سایبر با توجه به رویکردهای جدید در دنیای کنونی امری
اجتنابناپذیر میباشد .با نفرش به در اینکه قواعد و ابزار فضای سایبر در اختیار دیفران
میباشد ،بازیفر یا کشوری که میخواهد وارد این عرصه شود باید تالش کند که از همه
ظرفیتها ،نقاط مثبت و فرصت های آن استفاده کند و با تهدیدات موجود در فضای مذکور
مبارزه نموده و حداکثر بهرهبرداری الزم را از این فضا داشته باشد و این مهم بدون داشتن
ساختار مناسب جهت مقابله با تهدیدات این حوزه امکانپذیر نمیباشد (حسینی و ظریفمنش،
.)9310
سرمایه ملی سایبری ،به بخشی از داراییهای کشور اعم از زیرساختها ،سامانهها ،تجهیزات،
نرمافزارها ،اطالعات و حتی افراد اطالق میشود که در فرآیند تولید ،پردازش ،ذخیرهسازی،
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مبادله ،بازیابی و بهرهبرداری از دادههای دارای اهمیت حیاتی ،حساس و مهم در فضای سایبری
کشور ،نقش مستقیم و تعیینکننده داشته باشند (اساسنامه شورای عالی پدافند غیرعامل،
.)9310
قدرت سایبری ،توانایی کسب نتایج مطلوب با استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی در
حوزه سایبری است .قدرت سایبری میتواند برای حصول به نتایج مطلوب در داخل فضای
سایبر استفاده شود یا میتواند از ابزارهای سایبری برای کسب نتیجه مطلوب در سایر حوزهها از
آن استفاده کند (نای.)0494 ،9
قدرت سایبری امروزه بعد مهمی از زیستواره جهانی را شکل میدهد .اطالعات و
فناوریهای اطالعاتی در سپهر سیاسی ،اقتصادی و نظامی نقش حیاتی ایفا کرده و مقدمات
فعالیتهای عملیاتی را فراهم میآورد .با گسترش روزافزون فضای سایبری ،نفرانیهای زیادی
هم در این خصوص ایجاد میشود و در کنار آثار مثبتی که در بهبود زیست جهانی دارد ،برخی
ابعاد منفی و قابلتوجه دیفری نیز دارد که حتی ممکن است آثار آن مخرب ترانسفورماتور از
جنگهای نظامی بوده و امنیت و حیات ملی مردمی را به چالش بکشاند .با توسعه فناوریهای
اطالعاتی ،خطرات دیفری همچون حمله مجازی یا جاسوسی سایبری در کمین تصمیمسازان و
سیاستگذاران کشورهاست .ولی با توجه به هزاران حمله سایبری که در طی روز اتفاق میافتد،
کار تمیز حمالت جدی و مهم از حمالت ناکارآمد و جزئی بسیار سخت شده است (همان منبع).
در عرصه سایبر ،دفاع بسیار مشکل است و این مسئله ما را به سمت بازدارندگی سوق
میدهد .پنج مانع در مسیر دفاع سایبری وجود دارد .اولین مانع ،غیرقابلپیشبینی و
غیرقابلکشف بودن حمله است .چون حمله از طریق حفرههای امنیتی انجام میشود که هنوز به
وسیلۀ شرکتهای امنیت سایبری و ویروسیابها کشف نشدهاند .قربانی از وجود آن خبری
ندارد تا بتواند پیشبینی یا کشف حمله کند .بهعنوان مثال ،گفته میشود عاملهای استاکسنت
به مدت سه سال در سیستمهای ایران مقیم بوده و کارشناسان ایران از وجود آنها اطالعی
نداشتهاند .دومین مانع در مسیر دفاع سایبر ،انکار نتایج دفاع است .همانگونه که در بخشهای
قبلی مورد اشاره قرار گرفت ،نتیجه دفاع در فضای سایبر بسیار محدود است .سومین مانع ،وجود
Nye
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سطوح پیچیده دفاع است .همانگونه که اشاره شد ،پیچیده شدن روزافزون سیستمها ،بهمعنای
ازدیاد راههای نفوذ نیز هست .با افزایش حجم نرمافزارها در دنیای اپلیکیشنها ،در کنار
قابلیتهای بیشتر و ظاهر زیباتر ،در واقع دفاع نیز سختتر و پیچیدهتر میشود .چهارمین مانع،
چندتکه شدن دفاع است .در حال حاضر بخش اعظم شبکههای حساس کشورها از طریق بخش
خصوصی اداره میشوند و این بدین معنی است که در هنفام دفاع میبایست بین بخشهای
مختلف دولتی و خصوصی هماهنفی به وجود بیاید و این بر مشکالت خواهد افزود .مانع پنجم،
ریسکهای زنجیره تأمین است .در دنیای کنونی هیچ کشوری زنجیره تأمین اقالم سایبری خود
را به صورت کامل در دست نداشته و ضروری است تا بخشی از این تجهیزات از خارج از کشور
تأمین شوند .در هر مرحلهای از این زنجیره تأمین ،سازمانهای اطالعاتی خارجی میتوانند
بخشی از سیستمها را بدون اطالع کشور هدف آلوده کرده و در نتیجه بدافزارهای مورد نظر را
وارد شبکه آن کنند (دهقانی.)931۱ ،
قدرت بازدارندگى یکى از موضوعات روابط بینالملل میباشد که در هر دو حوزۀ راهبردی و
دیپلماسى کاربرد دارد .در حقیقت ،نظریه بازدارندگی آخرین سازوکاری است که با مشخص
کردن هزینۀ جنگ ،عمالً از وقوع آن جلوگیری میکند .بازدارندگى عبارت است از اقدام یا
مجموعهای از اقدامات که برای پیشى جستن از اقدامات خصمانهی دشمن صورت میگیرد.
نظریۀ بازدارندگى یعنى کوشش یکى براى اعمالنفوذ در دیفرى تا او را از اقدام به عملى ،که
متضمن خسارت یا هزینهای براى اولى است ،بازدارد (راوش.)9315 ،
اهمیت موضوع سایبر ،امنیت سایبر و دفاع سایبر از بیانات مقام معظم رهبری به وضوح
قابل مشاهده است« :فضای مجازی بهاندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد».
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری(حفظها ...تعالی) و وجود اسناد باالدستی و رویکرد فعلی
کشورهای متخاصم در استفاده ابزاری از حمالت سایبری علیه جمهوری اسالمی ایران در
بخشهای مختلف نظامی ،اقتصادی ،علمی و فرهنفی ،داشتن مدل ارزیابی و سنجش قدرت
سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران امری دارای اهمیت و اولویت باال میباشد .از
طرفی در گام نخست برای تدوین مدل ارزیابی قدرت سایبری ،داشتن مدلی مفهومی با تأکید
بر یکی از ابعاد قدرت سایبری ،ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ یکی از دالیل اصلی این است که
قدرت سایبری مفهومی وسیع است که گستره بزرگی را دربر دارد .برخی از مزایای ارائه مدل
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مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بعد بازدارندگی در راستای
پاسخفویی به تهدیدات سایبری در افق  ،9040شامل موارد زیر میشود:
 بهرهمندی از الفویی جامع برای بررسی وضعیت توان سایبری نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران در هر زمان.
 کشف توانمندیهای بالقوه سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران.
ضرورت دارد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران متناسب با رویکرد کشورهای
فرامنطقهای ،خود را با یک ساختار منطقی مجهز به علوم دفاع و حمله در حوزه سایبر نمایند و
در این زمینه بایستی از کلیه ظرفیتهای کشور در این زمینه استفاده نموده تا به قدرت
بازدارندگی سایبری نائل گردیم (حسینی و ظریفمنش.)9310 ،
پیشینۀ پژوهش
جهت بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات گذشته ،در بانک اطالعات رسالهها و مطالعات
گروهی دانشفاه عالی دفاع ملی ،سامانه پژوهشفاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،بانک اطالعات
پژوهشی نیروهای مسلح سایر پایفاههای علمی داخلی و خارجی اقدام به جستجو در موضوعات
مرتبط با عنوان پژوهش انجام گردید:
 سندی با عنوان سند راهبردی پدافند سایبری کشور در سال  9310در تهران انجام
شده است .سؤاالت تحقیق شامل موارد زیر است :اهمیت داشتن طرح چشمانداز در عرصۀ
سایبری چیست؟ مفاهیم مهم و مرتبط در عرصهی سایبری کدمند؟ چفونه میتوان اصول
پدافند در فضای سایبری را تبیین نمود؟
نتایج تحقیق به شرح زیر است :تعریف چشمانداز پدافند سایبری در افق  9040دستیافته
به زیستبوم ملی سایبری امن ،افزایش پیچیدگی سامانهها در فضای سایبری چالشهای
امنیتی برای کشور در بردارد ،با توجه به آسیبپذیری ذاتی موجود در فضای سایبری و روند رو
به رشد مهاجرت از دنیای سنتی به این فضا ریسک سامانههای فناوری اطالعات را که برای
اقتصاد کشو حیاتی هست را افزایش داده است.
 پژوهشی با عنوان امنیت ملی در فضای سایبر با طرح این سؤال اصلی که تأثیر فضای
سایبر بر امنیت ملی چیست؟ توسط واحدی و صنیعی در سال  9310در دانشفاه عالی دفاع
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ملی انجام شده است .نتیجه این پژوهش به شرح زیر است :با توجه به اینکه بنیانهای اقتصادی
و حتی سیاسی ،فرهنفی و نظامی بهگونهای بر بستر فضای سایبر قرار گرفته و یا در حال قرار
گرفتن است .ازاینرو ایجاد هر گونه اشکال در این فضا میتواند چالشهای پیچیده و
فلجکنندهای برای نظام پدید آورد .این چالشها میتواند امنیت ملی را مخدوش کند .برای
تأمین امنیت ملی باید از حوزه شناخت خودی صیانت نمود و بر حوزه شناخت دشمن اثر
گذاشت .این کار با بهرهگیری از فضای سایبر انجام میشود .بهرهبرداری از فضای سایبر در این
حوزه انتخابی نیست بلکه اجباری است .در این طرح پژوهشی مؤلفههای حفظ و تحکیم امنیت
ملی در فضای سایبر طبقهبندی و موردبررسی قرارگرفته است.
 آریان در سال  931۱در پایاننامهای با عنوان« :شناسایی عوامل قدرت هوشمند در
فضای سایبری» به بررسی این سؤاالت زیر پرداخته است :قدرت سایبری چیست؟ چفونه
میتوان قدرت را بهمثابه پدیده نوظهوری در راستای هماندیشی امنیتی در بازههای زمانی
مختلف دانست؟ نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که عوامل فضای سایبری به صورت
معنیدار در تمامی عوامل قدرت هوشمند اوّل بر عامل کنترل دوّم بر نوآوری ،سوّم بر مدیریت
زمان هوشمند ،چهارم بر مشارکت و پنجم بر راهبرد(استراتژی) دارد .آزمون فریدمن نشان
میدهد که با توجه به نتایج بهدستآمده اولویتبندی عوامل فضای سایبری و قدرت هوشمند
ارتباط معنیداری با یکدیفر دارند.
 آسایش جاوید در سال  9310در پایاننامهای با عنوان« :تأثیر قدرت سایبری
ایاالتمتحده آمریکا بر سیاست خارجی این کشور ( »)0449-0495به دو سؤال پاسخ داده
است :چفونه ایاالتمتحده بعد از واقعۀ یازده سپتامبر ،سیاست تسلط خود را در عرصۀ سایبری
پیش برده است؟ قدرت سایبری ایاالتمتحده امریکا چفونه بر جایفاه این کشور در نظام
بینالملل در سالهای  0449-0495تأثیر گذاشته است؟ نتایج رساله :قدرت سایبری که دامنه
تعریف آن همه ابزارهای ارتباطی و رسانهای نوین را دربرمیگیرد ،برای آمریکا به عنوان پیشتاز
صنعت ارتباطات و اینترنت با دارا بودن غولهای عظیم خصوصی مانند گوگل و  ...با حجم
گردش مالی بسیار بیشتر از تعداد قابلتوجهی از کشورهای دنیا و استقرار اغلب شرکتها و
سازمانهای غیردولتی ارائه دهنده و مدیریت کننده خدمات اینترنتی در آن امتیازی تقریباً
انحصاری داده است .اولین و محتملترین فرضیه موجود برای پرسشهای مطرحشده این است
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که قدرت سایبری با حفظ امکان برتریجویی در سیاست خارجی ،به تداوم هژمونی
ایاالتمتحده امریکا در نظام بینالملل در سالهای  0499-0495انجامیده است.
 شهبا در سال  9310در پژوهشی با عنوان« :بررسی نقش قدرت سایبری در هندسه
قدرت جمهوری اسالمی ایران» ،به بررسی این سؤاالت پرداخته است :قدرت سایبری و
تأثیرگذاری آن بر جامعهی ایران به چه میزان است؟ آیا هندسۀ قدرت سایبری حکومت
جمهوری اسالمی ایران مؤثرتر بوده است یا سایر گروهها؟
مونتری و همکاران در سال  0495در پژوهشی با عنوان« :تحلیل تئوری دفاع-حمله توان
سایبری روسیه» ،به این سؤاالت پاسخ داده است :آیا قابلیتهای سایبری فدراسیون روسیه
ناشی از صالحهای سایبری آفندی و پدافندی هست؟ چهرۀ روسیه از جنبۀ آفندی و پدافندی
در عرصۀ بینالمللی چفونه است؟ چفونه میتوان با استفاده از نظریۀ آفند-پدافند رابرت
جرویس ( )defensive realismیک ارزیابی از قدرت سایبری روسیه ارائه نمود .نتایج رساله به
این شرح است که قابلیت روسیه در فضای سایبری بر مبنای نظریۀ جرویس آفندی است ،ولی
نمای بیرونی و ظاهری آنهم آفندی و هم پدافندی است.
 شاون در سال  049۱در رساله دکتری با عنوان قدرت سایبری و سیستم بینالمللی،
به این سؤاالت پاسخ داده است :ویژگی منحصربهفرد دامنۀ سایبری چیست؟ برخورد بین
کشورها در عرصۀ سایبری چفونه صورت میگیرد؟ روشهای بازدارندگی و قبوالندن نظر خود
در فضای سایبری چفونه است؟ نتایج رساله :با وجود اینکه بازدارندگی در فضای سایبری مانند
فضاهای دیفر معنی ندارد ،ولی به دالیلی مانند مسئلۀ نسبتدهی (به سختی میتوان منبع
حمالت را مشخص نمود و به کشور نسبت داد) در آن مورد توجه کشورها در زمینۀ بازدارندگی
قرار گرفته است .عملیات سایبری معموالً به صورت مخفیانه و غیرعلنی انجام میگیرند؛ یعنی تا
حد ممکن بازیفران قدرت در این عرصه سعی میکنند ،از رویارویی مستقیم پرهیز کنند .فضای
سایبری ماهیتاً بهدلیل مسئلۀ نسبتدهی کمتر در معرض خطر رویارویی دولتهاست ،ولی
معموالً پاسخفویی در همین فضا صورت نمیگیرد ،بلکه پاسخفویی به حمالت سایبری در یک
زمینۀ چند فضایی صورت میپذیرد.
 هلیلی و ولوی در سال  931۱پژوهشی با عنوان« :ارائه الفوی راهبردی ارتقای قدرت
سایبری جمهوری اسالمی ایران در تراز جهانی» ،انجام داده و به بررسی این سؤاالت پرداخته-
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اند :الفوی راهبردی ارتقاءی قدرت سایبری جمهوری اسالمی ایران در تراز جهانی چفونه است؟
ماهیت ،اجزا ،منابع ،ویژگیها ،پیامدها و دستاوردهای قدرت سایبری چیست؟ ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصهای مؤثر در ارتقای قدرت سایبری کدماند؟ شاخصهای کالن سنجش قدرت سایبری
در تراز جهانی کدامند؟ نتایج رساله :پس از مروری بر مفاهیم قدرت و قدرت سایبری ،ارکان
جهتساز قدرت سایبری احصا و ابعاد قدرت سایبری تدوین و الفوی راهبردی ارائه گردید.
 درویشی در سال  9310در پژوهشی با عنوان« :ارتش سایبری و پیشبینی بعد از
حملۀ سایبری» ،به بررسی این سؤاالت پرداخته است :تروریسم سایبری چیست؟ در صورت
بروز حمالت سایبری وظیفۀ ما چیست؟ نتایج رساله :ارتش ضد سایبری با شعار پیشفیری قبل
از درمان عنوان میشود و ما با قبول حرکت سیلآسا و فزاینده فناوری و وابستفی بیشازپیش
به اینترنت یک اصل در امنیت اطالعات و محافظت از کشور و زیرساختها بیان میشود .ابتدا
باید تعریف جامعی از تروریسم سایبری و حمالت سایبری داشته باشیم و راههای مختلف را
بررسی نماییم .گام بعدی ما میتواند یکقدم به جلوتر و دید بدبینانهای باشد و آن اینکه ،یک
حمله سایبری اتفاق افتاده باشد و بدانیم وظیفۀ ما چیست؟
 دهقانی در سال  931۱در پژوهشی با عنوان« :بازدارندگی سایبری در امنیت نوین
جهانی :تهدید سایبری روسیه و چین علیه زیرساختهای حیاتی آمریکا» ،به بررسی این
سؤاالت پرداخته است :آیا کشورها میتوانند در فضای سایبر دیفران را از آسیب رساندن به
امنیت خود بازداشته و منصرف کنند؟ چفونه میتوان مهاجمان سایبری را از اقدامات مغایر
امنیت ملی و بینالمللی بازداشت؟ نتایج رساله :مطابق نظریۀ رئالیسم ساختاری ،کشورها تمایل
به افزایش قدرت تهاجمی خود در عرصۀ سایبری دارند؛ به همین دلیل بسیار از اندیشمندان بر
این باورند که ویژگی بازدارندگی در فضای سایبری نسبت به دیفر فضاها متفاوت است و در این
فضا باید مباحثی مانند هنجارسازی ،انکار ،تالفی و گرفتارسازی را در زمینۀ بازدارندگی در نظر
گرفت.
 قوچانی خراسانی و حسینی در سال  9310در پژوهشی با عنوان :حاکمیت شبکهای
در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری ،به بررسی این سؤال پرداخته است :چفونه میتوان با
استفاده از مفاهیم حاکمیت و حاکمیت شبکهای مدلی برای حاکمیت در فضای سایبری ارائه
نمود؟ نتایج رساله :عدم درک اهمیت فرهنگ پژوهشی در حوزهی سایبری در بدنۀ حاکمیتی
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کشور ،نبود یک نقشه راه مدون برای امنیت سایبری کشور ،تدوین نظامهای قراردادی صحیح
میان نهاد های حاکمیتی و خصوصی با حفظ حقوق مالکیت معنوی یکی از نیازهای مهم در
زمینۀ حاکمیت در حوزۀ سایبری است.
 زابلیزاده و وهابپور در سال  931۱در پژوهشی با عنوان :قدرت و بازدارندگی در
فضای سایبری به بررسی این سؤاالت پرداخته است :آیا کشورها میتوانند در فضای سایبر
دیفران را از آسیب رساندن به امنیت خود بازداشته و منصرف کنند؟ چفونه میتوان مهاجمان
سایبری را از اقدامات مغایر امنیت ملی و بینالمللی بازداشت؟ نتایج مقاله :سه مؤلفهی اساسی
در زمینۀ بازدارندگی در فضای سایبری به دست آمد .همچنین نتیجۀ دیفر این است که بدون
عملیات تالفیجویانه ،بازدارندگی در فضای سایبری چندان مؤثر نیست.
 بیبر در سال  049۱در پژوهشی با عنوان« :قدرت سایبر و اثربخش سایبری :یک
چارچوب تحلیلی» به بررسی این سؤاالت پرداخته است :چفونه میتوان یک چارچوب تحلیلی
برای اندازهگیری قدرت سایبری بالقوۀ یک حکومت ارائه نمود؟ ابعاد مورد بحث در زمینۀ قدرت
سایبری بالقوه کدامند؟ نتایج مقاله :در این مقاله یک چارچوب نظری برای بررسی متغیرهای
قدرت سایبری یک حکومت و همین طور اثربخشی آن ارائه شده است.
 روالند و همکاران در سال  0490در پژوهشی با عنوان :آناتومی قدرت سایبر به بررسی
این سؤاالت پرداخته است :ویژگیهای مهم قدرت سایبری و کشورهای قدرتمند در زمینۀ
سایبری چیست؟ نیازمندی حفظ قدرت سایبری چیست؟ نتایج مقاله :یک کشور و یا ماهیت به
عنوان یک قدرت سایبری دارای سه مؤلفۀ ایدئولوژی ،بدنۀ سیاسی ( )body politicو
زیرساخت مناسب برای فعالیت در فضای سایبری باشد .عالوه بر اینها باید دارای خصائص زیر
نیز باشد:
-

سازگاری با تغییر در محیط پویای سایبری
مشروعیت برای فعالیت در فضای سایبری.
تابآوری در فضای سایبری.
رابطه و مشارکت با دیفر قدرتها.

 چِنگ و شوو در سال  0498در پژوهشی با عنوان« :مدل بلوغ اکوسیستم سایبر» به
بررسی این سؤال پرداخته است :چفونه میتوان بر مبنای ویژگیهای محیط سایبری مدلی
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برای بلوغسنجی آن ارائه نمود؟
 کوئل در سال  0441در پژوهشی با عنوان« :از فضای سایبر تا قدرت سایبر :تعریف
مسئله» ،بهبررسی سؤال زیر پرداخته است :ابعاد قدرت سایبری کدامند؟ نتایج مقاله :قدرت
سایبری را میتوان بنا به دسته بندی نوعی فضای سایبری به سه بعد تقسیم نمود :بعد فضای
سایبری نزدیک که شامل شبکهها و زیرساختهایی است که مستقیماً متعلق و زیر نظر دولت
است؛ بعد فضای میانه که شمال قلمروی سایبری شرکتها و سازمانهای خارجی است و فضای
دور سایبری که قلمرو و زیرساختهای دشمنان احتمالی را شامل میشود.
 پژوهشفران مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبری ،دانشفاه عالی دفاع ملی در سال
 9315در مطالعه گروهی با عنوان :طراحی نظام دفاع سایبری کشور و تدوین راهبردهای آن ،به
بررسی این سؤال پرداخته است :نظام دفاع سایبری کشور چفونه است و الزامات تحقق آن
کدامند؟ نتایج مقاله :برای شکلگیری دفاع سایبری منسجم و یکپارچه در کشور ضرورت دارد
دستفاهها و سازمانهای مختلفی در س طح کشور با مدیریت واحد تعامل و همکاری نزدیک
داشته باشند .ساختار برخی از این نهادها که در دفاع سایبری نقش دارند از قبل ایجاد شده
است (مانند سازمان صداوسیما) .برخی سازمانها نیز اگرچه به صورت مستقل در کشور وجود
ندارد ،ولی وظایف آنها در سازمانها و وزارتخانههای مختلف انجام میپذیرد (مانند تحقیقات،
آموزش ،استانداردسازی ،بومیسازی تجهیزات سایبری با همکاری وزارتخانههای علوم ،تحقیقات
و فناوری ،صنعت ،معدن و تجارت قابلدستیابی خواهد بود .بخش سوم نقشهای جدیدی
هستند که نهادی در کشور برای آن پیشبینی نشده است (مانند متولی هماهنفی امنیت
سایبری در قوای سهگانه) .بنابراین الزم است برای فرآیندهای مشابه نهادهایی ایجاد گردد.
سطوح نظام دفاع سایبری عبارتاند از :سیاستگذاری ،فرهنگسازی ،پشتیبانی ،عملیاتی ،دفاع
و بازاریابی.
جمعبندی پیشینههای مرتبط با تحقیق
نقاط اشتراک:


سعی در تبیین ابعاد و مؤلفههای فضای سایبری و قدرت سایبری در اغلب موارد.



تعدادی از این منابع درزمینهی حوزهی سایبری و قدرت سایبری به یک سری شاخص
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و مؤلفهی کیفی رجوع میکنند که حاصل مقایسۀ بررسی پایین به باال و میدانی از موضوع
قدرت سایبری است.
 در اغلب این منابع به این اشاره شده است که یکی از موضوعات مهم کاربردی در
حوزهی سایبری بحث بازدارندگی است.


محققین به موضوع قدرت و یا امنیت سایبری با رویکرد زیرساخت سایبری پرداختند.

نقاط افتراق:
در این منابع ،بحثهای حوزۀ سایبری و قدرت سایبری بسیار متنوع است؛ چنان که

موضوعاتی مانند حاکمیت فناوری اطالعات در زمینۀ سایبری ،بازدارندگی ،اندازهگیری قدرت
سایبری و شاخصهای تأثیرگذار در این زمینه را شامل میشود.


تعدادی از محققان امنیت سایبر را قدرت سایبری تلقی کردند.



به علت تفاوت در منافع ملی کشورها ،نفاه متفاوت به قدرت سایبری وجود دارد.

نقاط مغفول مانده:
در تحقیقهای صورت گرفته چندین نکتۀ مغفول مانده است:


به قدرت سایبری به مفهوم خاص قدرت در داخل کشور پرداخته نشده است.



طرح راهبردی برای ارزیابی قدرت سایبری برای نیروهای مسلح وجود ندارد.



ابعاد ،مؤلفه و شاخص و وزن هرکدام در محاسبه قدرت سایبری احصا نشده است.



تلفیق قدرت سایبری با قدرت رزم انجام نشده است.

 هیچ کدام از این تحقیقات به دنبال ارائه یک چارچوب برای ارزیابی و کمیسازی
قدرت سایبری نیستند ،بلکه بیشتر هدف آنها بررسی موضوعات کلی و یا پرداختن به مباحث
کیفی در زمینۀ قدرت سایبری و فضای سایبری است.
 یک بحث نسبتاً دور ازنظر در اینجا این است که ترکیب دو موضوع تهدیدات سایبری
و ارزیابی قدرت سایبری بسته به رویکرد مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد ،چنان که
معموالً بررسی تهدیدات یک موضوع وابسته به مواردی مانند هدف تهدید ،روش تهدید و منبع
تهدید است که میتوان در آن بسیار جزئی نفاه کرد .در حالی که مقولۀ ارزیابی قدرت سایبری
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مفهومی به مراتب کالنتر و سطح باالتری است.
نوآوری تحقیق فعلی
 ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری با تأکید بر بعد بازدارندگی سایبری در سطح
یک سازمان نظامی ،که خود فراتر از تحقیقات موجود در این زمینه هست .بیشتر تحقیقات در
این حوزه به بررسی کیفی قدرت سایبری و عوامل تأثیرگذار آن در سطح یک کشور میپردازند.
هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی این پژوهش ،ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید
بر بُعد بازدارندگی سایبری است.
اهداف فرعی تحقیق:
.9

شناخت مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح؛

.0

تبیین مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح؛

.3

تبیین شاخصهای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح؛

 .0تبیین ارتباط مؤلفههای بُعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای
مسلح با یکدیفر؛
.5
مسلح.

تعیین اولویت مؤلفههای بُعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای

سؤالها و فرضیهها
سؤال اصلی تحقیق:
مدل مفهومی برای ارزیابی بعد بازدارندگی قدرت سایبری نیروهای مسلح چفونه است؟
سؤاالت فرعی تحقیق:
.9

مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح کدامند؟

.0
کدامند؟

شاخصهای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح
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 .3ارتباط مؤلفههای بعد بازدارندگی در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با یکدیفر
چفونه است؟
 .0اولویتبندی مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای
مسلح چفونه است؟
فرضیههای تحقیق
فرضیههای فرعی:
 .9مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح،
تدوینپذیر است.
 .0شاخصهای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح،
تدوینپذیر است.
 .3ارتباط مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح،
با یکدیفر تبیینپذیر است.
 .0اولویتبندی مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای
مسلح ،امکانپذیر است.
مفاهیم و مبانی نظری
در اینجا نخست به ارائه تعاریفی از مفهوم قدرت از منظر صاحبنظران مختلفی پرداخته
شده است:
«قدرت» ،هسته و مرکز ثقل سیاست را بهوجود میآورد و همه کشاکشها در زندگی
سیاسی به قدرت مربوط میشود (عالم .)9383 ،هانس مورگنتا ،قدرت را چیزی میداند که
موجبات اعمال سلطه انسانی بر انسان دیفر را فراهم میکند و آن را تداوم میبخشد .اختیار
تحمیل اراده به دیفران بهصورت قهری (اجباری) و یا اختیاری (رضایت) .قدرت بیانفر رابطه
ظرفیتی ،بین انسانها است که یکطرف تأثیرگذار و طرف دیفر تأثیرپذیر است (رفیع و قربی،
.)9314
قدرت سایبری :مجموعه منابعی مرتبط با پایداری ،کنترل و پیوند میان اطالعاتی
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الکترونیک و رایانهبنیاد ،زیرساخت ،شبکهها ،نرمافزار مهارتهای انسانی تعریف نمود که نهفقط
اینترنت رایانههای شبکهای شده ،بلکه اینترانتهای ،فناوریهای سلوالر و ارتباط فضا بنیاد را
دربردارنده .از قدرت سایبری میتوان برای دستیابی به نتایج دلخواه در درون فضای سایبری
استفاده نمود .این قدرت درعینحال میتواند از اهرمهای سایبری برای کسب نتیجه دلخواه
بیرون از فضای سایبری نیز استفاده نماید .ارزیابی قدرت سایبری :عبارت است از وسیلهای برای
شناخت و دانش شاخصهای قدرت سایبری و درنتیجه حذف ،تغییر ،اصالح و یا تجدیدنظر
فرآیندهای منجر به بهبود وضعیت قدرت سایبری (هلیلی.)931۱ ،
ویژگیهای نظریهی بازدارندگی:
الف( قابلیت :این ویژگی به جنبه توانایی دولتها در نظریهی بازدارندگی مربوط میشود؛
یعنی توانایی وارد آوردن ضربه به مهاجم احتمالی بهوسیلهی تجهیزات متعارف و غیرمتعارف.
نیروی بازدارنده بهجز مواردی که بلوف میزند ،باید قادر باشد در صورت لزوم مجازات متناسب
را برای طرف مهاجم بهمرحلۀ عمل درآورد.
ب( اعتبار :یعنی قبول واقعیت داشتن توانمندی و ارادهی الزم برای کاربرد آن ،جهت
بازداشتن مهاجم از تهاجم؛ به عبارتی بازدارندگی زمانی مؤثر است که توانایی کافی برای پاسخ
به تهدید ،وجود داشته باشد.
ج( ثبات :اگر برخورد بهاندازهی کافی شدید باشد ،طرفهای منازعه نهتنها باید بتوانند
تصمیم بهاجرای تهدید را به یکدیفر بفهمانند ،بلکه باید رهبران دشمن را در مورد نیت خود،
تحت تأثیر قرار دهند؛ یک نظام بازدارندگی مؤثر صرفاً بهداشتن نیروی نظامی قدرتمند نیاز
ندارد ،بلکه یک قدرت بازدارندهی مؤثر عالوه بر معتبر بودن ،باید باثبات هم باشد.
د( ارتباط :در نظریهی بازدارندگی ،جلوگیری از برخورد میان طرفین ،به تبادلنظر صریح و
ضمنی طرفین بستفی دارد.
بنابراین الزم است دولتها از طریق انتشار اعالمیهی رسمی ،ارسال پیام و اعالم برنامههای
خود ،نیات واقعی خود را در این زمینه آشکار کنند .بازدارندگی هنفامی مؤثر است که نیروی
بازدارنده منظور خود را صریح و شفاف به اطالع طرف مقابل  ،برساند و معین کند در صورت
موردحمله قرار گرفتن دقیقاً چه عواقبی در انتظار مهاجم خواهد بود(راوش.)9315 ،
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عناصر نظریهی بازدارندگی
نظریهپردازان مختلف برای بازدارندگی عناصری را طرح کردهاند که با دیدگاههای مختلف
در خصوص بازدارندگی ،در اینجا به عناصر مشترک در میان این نظریهها اشاره میشود:
 .9شرایط عینی :فناوری تسلیحاتی نوین دائماً دستخوش تحولی پویاست ،این امر از
مسئلهی فنی میزان آسیبپذیری ،یا آسیبناپذیری سالحهای هستهای حکایت میکند .برای
تأمین توان بازدارندگی ،داشتن میزانی از تواناییهای نظامی و تکنولوژیک الزم است و بدون آن،
رسیدن به مرحلهی بعدی ،که اثرگذاری در ذهن و باور طرف مقابل است ،میسر نخواهد بود.
 .0شرایط ذهنی :مقصود این است که محیط روانی طرفین بازدارندگی از نظر راهبردی،
بسیار بااهمیت است ،بهعبارتدیفر ،از نظر ذهنی کشور «الف» باید آمادگی عملی ساختن تهدید
را داشته باشد و کشور «ب» نیز از نظر ذهنی اقناع شود که در صورت در پیش نفرفتن
سیاستهای همگرا با کشور «الف» موردِ حمله قرار خواهد گرفت.
 .3شرایط خاص :شرایط خاص ناظر بر ویژگیهای خاص هر کشور است ،بهطوریکه هر
تهدیدی علیه هر کشور ،نتیجهی مشخصی را به بار نخواهد آورد ،یعنی اینکه ممکن است
کشوری در مقابل تهدیدهای سطح پایینتر نیز تسلیم شود درحالیکه کشوری دیفر ،در مقابل
تهدیدات بسیار شدیدتر نیز سر تسلیم فرود نیاورد.
 .0مبادلهی اطالعات :برای حصول بازدارندگی ،اطالعات مربوط به شرایط عینی و ذهنی
طرفین باید مبادله شود تا سطح آگاهی آنها افزایش یابد.
 .5عدم توسل به زور :بر اساس محاسبۀ عقالنی ،حتی باوجود تهدید به اعمال زور ،جنفی
بین طرفین صورت نخواهد گرفت و صرفاً انجام تهدید ،برای تأمین هدف کارساز خواهد بود.
 .0عقالنیت طرفین :مفهوم بازدارندگی بر این عقیده متمرکز میباشد که طرفین
محاسبات خود را به صورت عقالنی انجام میدهند .بدیهی است که عقل در مقایسه با منافع
بهدستآمده ،هزینههای گزاف را نمیپذیرد (همان) .درواقع ما در فضای سایبر با پدیدهای مواجه
هستیم که واجد ویژگیهایی است که در هیچ یک از عرصههای سنتی موجود نبوده و کامالً
جدید است .این پدیده در درون رشته روابط بینالملل و بین نویسندگان مختلف ،مباحثی در
خصوص سطح راهبردی تهدیدات سایبری و مسئله بازدارندگی بهوجود آورده است(دهقانی،
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 .)931۱بازدارندگی کالسیک دو سازوکار اصلی دارد:
الف -تهدید مؤثر تالفی؛ ب -انکار نتایج اقدام.

انکار به این معنی است که اقداماتی انجام دهیم تا مهاجم به این درک برسد که در صورت
اقدام به حمله ،نمیتواند تأثیر آنچنانی بر جای گذاشته و نتیجهای برای او دربر ندارد (همان).
بازدارندگی سایبری
فضای سایبر عالوه بر فراهمسازی مزایای بینظیر برای حکومتها و مردم ،تهدیدهای
فراوانی را نیز برای جرائم عادی و سازمانیافته نظیر فعالیتهای جاسوسی ،تروریستی و نظامی
فراهم آورده است .امروزه تهدیدات روزافزون فضای سایبر یکی از دغدغههای مشترک کلیه
کشورها محسوب میگردد و علیرغم اینکه راهکارهای فراوانی جهت مقابله با آنها پیشبینی و
به مورد اجرا گذارده شده ،کماکان بهعنوان یک مسئله و مشکل جهانی باقیمانده است؛ لذا
تمامی کشورها حتی کشورهای پیشرفته در برابر حمالت سایبری آسیبپذیر هستند ،حمالت
سایبری در سالهای اخیر رو به گسترش بوده و فعالیتهایی نظیر ایجاد نهادهای سیاستگذار
در فضای سایبر ،تشکیل کمیتههای امنیت سایبری ،بازتعریف دکترین سایبری ،ایجاد واحدهای
جدید سایبری در سطوح باالی سازمانی مانند فرماندهی ارتش سایبری ،مراکز دفاع سایبری... ،
از جمله اقدامات عمده کشورها میباشد تا بتوانند با گسترش توان سایبری  ،جایفاه خود را در
سلسلهمراتب توان جهانی ارتقاء بخشند( .سیادت.)9310،
انقالب فناوری در برهههای مختلف تاریخ بشر رخ داده و اندیشمندان هر عصر تالش کردهاند
واقعیتهای جدید را وارد راهبرد کالن کرده و آن را سامانمند(تئوریزه)کنند .بنا به نظر جوزف
نای ،در مقایسه با سالهای اولیه انقالب فناورانۀ هستهای ،مطالعات راهبردی فضای سایبر ،از
نظر مفاهیم مربوطه معادل دهه  54است .ریچارد کالرک و رابرت ناک دو تن از اولین
اندیشمندان حوزه امنیت سایبری ،اعتقاد دارند که« :از بین تمام مفاهیم راهبردی هستهای،
بازدارندگی کمترین امکان را برای انتقال به نبرد سایبر دارد» ،فرمولبندی یک راهبرد مؤثر در
عصر سایبر ،نیازمند فهمی گستردهتر و چندبعدی از مفهوم بازدارندگی بوده و اشتباه است حوزۀ
سایبر را تنها ببینیم .نیاز نیست که پاسخ یک حمله سایبری را تنها با ابزار سایبری ارائه دهیم.
بازدارندگی سایبری به این معناست که در پاسخ به یک حمله سایبری میتوانیم از طریق تمامی
عرصهها پاسخ دهیم (دهقانی.)931۱ ،
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ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه سایبری ،اقدامات ارزشمندی را در جهت ارتقای
سطح امنیت فناوری اطالعات و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و مقابله با تهدیدات سایبری انجام
داده است ،ولی اقدامات مذکور با توجه به گستردگی حوزه سایبر در حد جامع نبوده و الزم
است که فعالیتهای فراوان دیفری در جهت تکمیل حلقه محافظت از زیرساختهای فاوا پایه و
ایجاد قابلیت و اجرای عملیات آفند و پدافند سایبری ،تأمین نیازمندیهای اطالعاتی،عملیاتی
واحدهای عملیاتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرد( .پوردستان.)9310 ،
در عرصه سایبر ،دفاع بسیار مشکل است و این مسئله ما را به سمت بازدارندگی سوق
میدهد .در فضای سایبر ،باتوجه به تفاوتهایی که با فضای واقعی وجود دارد ،موضوع متفاوت
است .در ابتدای تفکر در مورد راهبرد بازدارندگی سایبری و به دلیل مشکل انتساب که در آن
امکان شناسایی حملهکننده محدود است ،امکان تالفی بسیار ضعیف میشود؛ زیرا تنبیه زمانی
اتفاق میافتد که بتوان حملهکننده را شناسایی کرد .ولی با توجه به عدم امکان شناخت مهاجم،
مکانیزم تالفی ،کارایی خود را از دست داده و بنابراین بر اهمیت انکار افزوده خواهد شد .در سال
 ،0494ویلیام لین معاون وزیر دفاع اعالم کرد که « :بازدارندگی ضرورتاً بر مبنای سلب امکان
کسب هرگونه مزیت از حملهکنندگان خواهد بود تا تحمیل هزینه از طریق تالفی« و راهبرد
سایبری وزارت دفاع در سال  0499بیشتر تأکید را به جای تالفی و تنبیه ،بر دفاع قرارداد
(دهقانی.)931۱ ،
حمالت سایبری از هر مکان و در هر زمان به وسیلۀ هر فرد و یا سازمانی با استفاده از هر
نوع سامانه رایانهای (کامپیوتری) و ارتباطی ثابت و یا سیار ممکن است انجام شود .دامنه و
میزان خسارت احتمالی حمله میتواند بسیار گسترده و مؤثر باشد و دهها هزار سامانه رایانهای و
مراکز داده را از کار انداخته و انبوهی از خدمات رایانهای را مختل نماید .این ادعا که میتوان با
سازماندهی عملیات سایبری ،نفوذ سایبری دشمن را به صفر رساند ،کامالً ادعای اشتباهی
است .اغلب حمالت ناموفق با درصدی از نفوذ همراه هستند .متولیان عملیات سایبری و توان
دفاع سایبری این اصل را پذیرفتهاند که نفوذ سایبری را نمیتوان به صفر رساند ،لذا باید
توانمندی درک درست موقعیت و حساس بودن به وقایع ،کنش پیشدستانه ،مدیریت ریسک و
بازدارندگی را مورد توجه قرارداد (اکرمی نسب.)9310 ،
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ارزیابی سازوکارهای چهارگانه بازدارندگی در فضای سایبری
 )9تالفی :به دلیل عدم قطعیت امکان شناسایی حملهکننده ،تهدید بهتالفی کارایی زیادی
ندارد .با این وجود ،این سازوکار هم چنان به عنوان یکی از مهمترین بخشهای معادله
بازدارندگی در فضای سایبر باقی خواهد ماند .نردبان پاسخهای تالفیجویانه بر اساس شدت
حمله شامل :اقدامات دیپلماتیک ،اقتصادی ،سایبری ،قدرت فیزیکی و نیروی هستهای خواهد
بود .پیشرفتهای اخیر در حوزه سیستمهای فارنزیک نیز کارایی این مکانیزم را افزایش داده
است .استفاده آمریکا از کلیه روشهای در دسترس در پاسخ به حمله سایبری ،راهبرد ترکیبی
پنتاگون نام دارد.
 )0انکار :مسئله عدم امکان شناسایی میتواند مشکالتی را برای مکانیزمهای تالفی و
هنجار ایجاد کند .ولی مکانیزمهای انکار و گرفتارسازی نیازی به شناسایی ندارند .یک دفاع
سایبری خوب باید شامل چند مؤلفه باشد .یکی از این مؤلفهها ،نفهداری یک نمونه از کلیه
اطالعات موجود در یک مکان امن است تا در صورت بروز حمله سایبری و از دست رفتن
اطالعات ،بتوان از اطالعات پشتیبان استفاده نمود .مؤلفه دیفر ،برگشتپذیری است .به این
معنا که در صورت هرگونه حمله سایبری و بروز خرابی ،بتوانیم کل سیستم را به حالت اولیه
برگردانیم .استفاده از مکانیزم انکار بیشتر میتواند گروهها و دولتهای ضعیف را از حمله
منصرف کند و دولتهای قوی دارای آنچنان قدرت باالیی هستند که این روشها قادر به
بازداشتن آنها نیستند.
 )3گرفتارسازی :استفاده از این سازوکار مستلزم درک مشترک همفان مبنی بر سودمندی
استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای ایشان است .در صورت رسیدن به چنین درکی ،قطعاً به
دنبال استفاده غیر صلحآمیز از این فضا نخواهند بود .بارزترین نمونه استفاده از این سازوکار در
بازدارندگی ،موضوع اختالفات سایبری آمریکا و چین است .میدانیم که ادامه قدرت چین به
اینترنت بستفی تام دارد .درواقع این سازوکار بر اساس وابستفی متقابل کار میکند .برخی از
وابستفیها دو یا چند طرفه هستند ،ولی برخی دیفر سیستمی بوده و بر اثر اخالل در سیستم،
منافع از دست خواهند داد .در این حالت کشورها به دنبال ثبات سیستمی خواهند رفت .چین
به دلیل وابستفی سیستمی به اینترنت ،اقدامات بیثباتساز در اینترنت را پایان بخشید .این
سازوکار برای همه کشورها کارایی ندارد؛ به عنوان مثال کشوری مانند کره شمالی را نمیتوان با
این مکانیزم بازداشت.
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 )0هنجار :چهارمین سازوکار ،هنجارها و تابوها هستند .مسئله شناسایی در عملکرد این
سازوکار نیز اهمیت پیدا میکند .در صورتی که بتوان با تصویب قوانین بینالمللی ،عملیات
سایبری را بهصورت تابو درآورد ،آنفاه شکستن تابو برای کشورها هزینه خواهد داشت.
بازدارندگی از این طریق ،قدرت نرم کشورها را هدف قرار میدهد .هنجارها با گذشت زمان شکل
میگیرند و هنجارسازی مراحلی دارد که در زمینۀ سایبر ،در مراحل اولیه آن قرار داریم
(دهقانی.)931۱ ،
روش اجرای پژوهش
نوع پژوهش ،کاربردی است .روش پژوهش ،در مرحله اول به علت شناخت ابعاد و مؤلفههای
مدل مفهومی ،اکتشافی است و در مرحله دوم به علت انجام تحلیلهای آماری ،تحلیلی است.
در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه ،متشکل از کلیه خبرگانی که در معاونت پژوهشی
فناوری اطالعات و اداره های تابعه معاونت فاوای نیروهای مسلح و کلیه متخصصان حوزه که در
امر آموزشی و پژوهشی مشغول انجام وظیفه هستند ،میباشند .جامعه آماری با رعایت
مالحظات امنیتی متشکل از  044نفر میباشد.
حجم نمونه با ضریب اطمینان  %15و سطح خطای  4/45درصد با استفاده از فرمول
کوکران ،به شرح زیر محاسبه میگردد:
با توجه به تنوع محل خدمتی جامعه آماری ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد
 930نفر و از طریق روش طبقاتی و بهصورت زیر تعیین میگردد .ضمناً برای اطمینان از
تکمیل پرسشنامهها تعداد نمونهها را  904نفر در نظر میگیریم.
جدول شمارۀ  :7توزیع جامعه آماری و نمونه از نظر محل خدمت
حجم جامعۀ آماری

حجم نمونه

ردیف

محل خدمتی جامعه آماری

9

ستاد کل نیروهای مسلح (معاونت فاوا )

35

03

0

اداره فناوری ستاد آجا

04

00

3

معاونت فاوا نیروی زمینی

34

04

0

اداره فاوا قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء

05

9۱

5

معاونت فاوا نیروی هوایی

05

9۱

(ص)

 / 67فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال بیستم ،شمارۀ  ،0تابستان 9311
0

معاونت فاوا نیروی دریایی راهبردی

05

9۱

۱

فرماندهی جنفال راهبردی آجا

04

90

044

930

جمع

جهت بررسی پایایی پرسشنامه ،از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،
هر چه این ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد؛ نشاندهنده پایایی مناسب ابزار میباشد .میزان
پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار  SPSSبرابر با  4/۱89شده است که نشان
میدهد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

30

47۱8

از آنجا که تکتک سؤاالت پرسشنامه مبتنی بر ادبیات پژوهش و با اقتباس از پژوهشهای
مرتبط انجام شده در داخل کشور و سایر کشورها میباشد ،این پرسشنامه دارای روایی الزم
است .عالوه بر آن به منظور حصول اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه ،نقطه نظرات خبرگان و
تأییدآنان نیز أخذ شده است.
روش و ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از توزیع پرسشنامه انجام گرفته است.
هدف از این تحلیل ،تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده و انجام آزمون فرضیات در چارچوب
فرآیند و روش تحقیق تعریف شده است .به همین منظور دادههای اختصاصی که از طریق
مصاحبه و گویههای پرسشنامه به دست آمده است ،بررسی و نتایج بهدستآمده در قالب سه
بخش تحلیلهای کیفی و تحلیلهای توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.
یافتههای توصیفی

قبل از تحلیلهای استنباطی سؤاالت پرسشنامه ،ابتدا به کمک آمار توصیفی به بررسی
توزیع فراوانی پاسخهای دادهشده به هرکدام از سؤاالت پرسشنامه پرداخته شد و فراوانی
پاسخها به هر سؤال مورد تحلیل قرار گرفت تا از این طریق ،مرتبط بودن/نبودن هر یک از
شاخصها با بعد بازدارندگی سایبری مطالعه شود که نتایج به شرح جدول زیر میباشد:
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جدول شمارۀ  :6بررسی توصیفی سؤاالت پرسشنامه
شاخص
دستورالعملهای سایبر در رزم
انجام رزمایش سایبری
دفاع در نقطه شروع تهاجم
پدافند در عمق
احراز و تصدیق هویت
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابالغی
تالفی
حقوقی و قراردادها
کاهش زمان واکنش
استفاده از ظرفیت بسیج

بعد

توان حمایت از پاسخ
پیشفیری از خسارت
تحمیل هزینه به دشمن
امنیت تبادل دادهها
عدم وابستفی زیرساختها
آگاهیبخشی سایبری
تجهیزات بومی امن
بازیابی دادهها
مدیریت حوادث
واکنش مناسب به حمالت
پشتیبان از اطالعات
تعامل با حوزههای همتراز سایر سازمانهای کشوری و لشفری
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مدیریت استمرار عملیات
توسعه شبکه متخصصین

مطابق خروجی جدول و با توجه به فراوانیهای مشاهدهشده مشخص گردید که بیشترین
فراوانی پاسخهای پاسخدهندگان بر روی گزینههای زیاد و خیلی زیاد بوده است این بدان
معناست که کلیه سؤال شوندگان معتقدند که شاخصهای استخراجشده با بعد قابلیت
بازدارندگی سایبری ،در ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح مرتبط هستند.
یافتههای استنباطی

در تحلیلی جداگانه عالوه بر تحلیل توصیفی جدول باال ،مؤلفههجای مربوطجه نیجز بجه کمجک
فنون آمار استنباطی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت تا ارتباط هر یک از شاخصها بجا مؤلفجههجا
استخراج و احصاء گردد .پس از گردآوری و تحلیل دادهها ،نتایج به شجرح زیجر حاصجل گردیجده
است .برای این منظور فرضیاتی مطرح و سپس به کمک آزمون مقایسه میانفین بجا عجدد ثابجت
مورد تحلیل واقع گردید:
فرضیه الف:
 :H7مؤلفه استحکامسازی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط نیست.
 :H7مؤلفه استحکامسازی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط است.
جدول شمارۀ  :6آزمون ارتباط مؤلفه استحکامسازی
بازدارندگی

استحکام

**.013

9

.444

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

38

38

9

**.013

Pearson Correlation

.444

)Sig. (2-tailed

38

38

استحکام

N

N

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).

بازدارندگی
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با توجه به خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /45بهدستآمده
است ،فرض ادعای محقق یعنی فرضیه  H9مورد تأیید واقع میگردد .این بدان معنا است که از
نظر جامعه پاسخدهنده ،مؤلفه استحکامسازی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری ،مرتبط بوده
است.
فرضیه ب:
 :H4مؤلفه پاسخ به تهاجم با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط نیست.
 :H9مؤلفه پاسخ به تهاجم با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط است.
جدول شمارۀ  :6آزمون ارتباط مؤلفه پاسخ به تهاجم
پاسخ

بازدارندگی

**.053

9

.444

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

38

38

9

**.053

Pearson Correlation

.444

)Sig. (2-tailed

38

بازدارندگی

38

N

پاسخ

N

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول شمارۀ  0چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 4/45
بهدستآمده ،فرض ادعای محقق یعنی فرضیه  H9مورد تأیید واقع میگردد .این بدان معنا
است که از نظر جامعه پاسخدهنده ،مؤلفه پاسخ به تهاجم با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری
مرتبط بوده است.
فرضیه ج:
 :H4مؤلفه پشیمانکنندگی بر بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط نیست.
 :H9مؤلفه پشیمانکنندگی بر بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط است.
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جدول شمارۀ  :6آزمون ارتباط مؤلفه پشیمانکنندگی
پشیمانکنندگی

بازدارندگی

**.800

9

.444

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

38

38

9

**.800

Pearson Correlation

.444

)Sig. (2-tailed

38

بازدارندگی

38

N

پشیمانکنندگی

N

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول شمارۀ  5چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 4/45
بهدستآمده ،فرض ادعای محقق یعنی فرضیه  H9مورد تأیید واقع میگردد .این بدان معنا
است که از نظر جامعه پاسخدهنده ،مؤلفه پشیمانکنندگی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری،
مرتبط بوده است.
فرضیه د:
 :H4مؤلفه بازیابی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط نیست.
 :H9مؤلفه بازیابی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط است.
جدول شمارۀ  :2آزمون ارتباط مؤلفه بازیابی
بازیابی

بازدارندگی

**.148

9

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

.444

N

38

38

9

**.148

Pearson Correlation

.444

)Sig. (2-tailed

38

بازدارندگی

38

بازیابی

N

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).
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با توجه به خروجی جدول شمارۀ  0چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای
 4/45بهدستآمده است ،فرض ادعای محقق یعنی فرضیه  H9مورد تأیید واقع میگردد.
این بدان معنا است که از نظر جامعه پاسخدهنده ،بازیابی با بُعد قابلیت بازدارندگی
سایبری مرتبط بوده است.
فرضیه ه:
 :H4مؤلفه استمرار عملیات با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط نیست.
 :H9مؤلفه استمرار عملیات با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط است.
جدول شمارۀ  :6آزمون ارتباط مؤلفه استمرار عملیات
استمرار

بازدارندگی

**.850

9

Pearson Correlation

بازدارندگی

)Sig. (2-tailed

.444

N

38

38

9

**.850

Pearson Correlation

.444

)Sig. (2-tailed

38

استمرار

N

38

**. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول شمارۀ  ۱چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 4/45
بهدستآمده است ،فرض ادعای محقق یعنی فرضیه  H9مورد تأیید واقع میگردد .این بدان
معنا است که از نظر جامعه پاسخدهنده ،مؤلفه استمرار عملیات با بُعد قابلیت بازدارندگی
سایبری مرتبط بوده است.
جدول شمارۀ  :6همبستگی (پیرسون) بین متغیرها
متغیرهای کنترل

بازدارندگی استمرار بازیابی پشیمانکنندگی پاسخ استحکام
.013

.005

.508

.081

.004

97444

.444

.448

.449

.440

.440

30

30

30

30

30

.
4

.053

.003

.040

.083

97444

.004

.444

.999

.490

.440

30

30

30

30

.
4

.440

Correlation
)Significance (0-tailed

30

df

Correlation
) Significance (0-tailedاستحکام
df

none-a
پاسخ
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.800

.001

.000

97444

.083

.081

.444

.444

.444

30

30

30

.
4

.440

.440

30

30

Correlation
پشیمان
)Significance (0-tailed
کنندگی
df

.148

.139

97444

.000

.040

.508

.444

.444

.444

.490

.449

Correlation
) Significance (0-tailedبازیابی

30

30

.
4

30

30

30

.850

97444

.139

.001

.003

.005

.444

.444

.444

.999

.448

df
Correlation
) Significance (0-tailedاستمرار
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نتایج حاصل از جدول باال نشان میدهد همبستفی دو متغیر اول (استحکام و پاسخ)،
بدون در نظر گرفتنِ اثر متغیر بازدارندگی ،معادل  .004و در سطح  5درصد معنیدار
است .با در نظر گرفتن اثر متغیر بازدارندگی ،همبستفی دو متغیر استحکام و پاسخ،
معادل  -.400خواهد بود که در سطح خطای  5درصد معنیدار است.
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رتبهبندی مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری الگوی ارزیابی قدرت دفاع
سایبری
در ادامه به اولویتبندی هرکدام از مؤلفهها و شاخصهای الفوی ارزیابی قدرت دفاع
سایبری پرداخته شده است .برای این منظور فرضیههای تدوین و سپس به کمک آزمون
فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت که رتبه میانفین هر یک از مؤلفهها مشخص گردید.
نتایج به شرح زیر میباشد:
اولویتبندی مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری
 :H4اولویت مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری یکسان است.
 :H9حداقل اولویت دو مؤلفه از مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری باهم تفاوت
معنادار دارد.
مطابق خروجی جدول زیر ،چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 4/45
بهدستآمده است ،فرض  H9مورد تأیید واقع میگردد؛ این بدان معنا است که رتبه
اهمیت میانفین مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری یکسان نیست و با هم تفاوت معنادار
دارند.
جدول شمارۀ  :6آزمون رتبهبندی مؤلفههای بعد بازدارندگی سایبری
آزمون

فریدمن

رتبه میانگین

ابعاد
استحکام

3790

پاسخ به تهاجم

0705

پشیمان کنندگی دشمن

0781

بازیابی

3740

استمرار عملیات

3700

 N =38و  ᵡ0 =87098و  df= 0و sig =/409
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بحث و نتیجهگیری:
در تحقیق حاضر سؤال اصلی عبارت بود از «مؤلفهها و شاخصهای بازدارندگی سایبری در
ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،چفونه است؟» ،برای پاسخ به
این سؤال چند سؤال فرعی به شرح ذیل طرح گردید:
به منظور احصای مؤلفهها و شاخصهای بعد بازدارندگی قدرت دفاع سایبری نیروهای
مسلح ج.ا.ا ،ویژگیها و شاخصهای اصلی سایر مطالعهها موردِ بررسی قرار گرفت و در احصای
شاخصها در تعیین مدل مفهومی مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج این مطالعه با پژوهش مونتری و همکاران در سال  0495که به دنبال ارزیابی قدرت
سایبری روسیه بوده است ،همراستا است .همچنین این مطالعه با پژوهش شاون در سال 049۱
که به بازدارندگی از طریق پاسخگویی به جمالت سایبری معتقد است ،همراستا میباشد .روش
انجام این پژوهش با پژوهش هلیلی و ولوی در سال  931۱همراستا است.
مؤلفهها و شاخصهای بعد بازدارندگی سایبری

در این پژوهش ،پس از مطالعه در حوزه بازدارندگی سایبری از طریق پایفاههای اطالعاتی،
مقاله ،رساله و کتب مرتبط با موضوع و با کسب نظر خبرگان حوزه فضای سایبر از طریق
پرسشنامه ،مؤلفهها و شاخصهای بعد بازدارندگی سایبری مرتبط با ارزیابی قدرت سایبری به
شرح ذیل احصا گردید:
جدول شمارۀ  :77بُعد بازدارندگی سایبری
بعد

شاخص

مؤلفه

دستورالعملهای سایبر در رزم
انجام رزمایش سایبری

بازدارندگی سایبری

استحکامسازی

دفاع در نقطه شروع تهاجم
پدافند در عمق
احراز و تصدیق هویت

پاسخ به تهاجم سایبری

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابالغی
تالفی
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حقوقی و قراردادها
کاهش زمان واکنش
استفاده از ظرفیت بسیج
توان حمایت از پاسخ
پیشفیری از خسارت
پشیمانکنندگی دشمن
(اقدام متقابل)

تحمیل هزینه به دشمن
امنیت تبادل دادهها
عدم وابستفی زیرساختها
آگاهیبخشی سایبری
تجهیزات بومی امن
بازیابی دادهها

بازیابی

مدیریت حوادث
واکنش مناسب به حمالت
پشتیبان از اطالعات

استمرار عملیات (افزونگی)

تعامل با حوزههای همتراز سایر سازمانهای کشوری و لشفری
مدیریت استمرار عملیات
توسعه شبکه متخصصان

 .9بُعد قابلیت بازدارندگی سایبری با ارزیابی قدرت سایبری مرتبط بوده است.
 .0مؤلفه استحکامسازی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری ،مرتبط بوده است.
 .3مؤلفه پاسخ به تهاجم با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط بوده است.
 .0مؤلفه پشیمان کنندگی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط بوده است.
 .5مؤلفه بازیابی با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط بوده است.
 .2مؤلفه استمرار عملیات با بعد قابلیت بازدارندگی سایبری مرتبط بوده است.
در پاسخ به سؤال اصلی «مدل مفهومی برای ارزیابی بُعد بازدارندگی قدرت سایبری نیروهای
مسلح ،چفونه است؟» مدل مفهومی بازدارندگی سایبری به شکل زیر احصا گردید.
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پشیمانکنندگی
استمرا
ر
عملیا
ت

استح
کامسا
زی

بازدارندگی
سایبری

پاسخ به تهاجم

بازیابی

شکل شمارۀ  :7مدل مفهومی بازدارندگی سایبری

پیشنهادها:
 )9معاونت فاوای نیروهای مسلح ،نسبت به شناسایی و اولویتبندی سرمایههای سایبری
نیروهای مسلح اقدام نماید.
 )0معاونت تربیت و آموزش نیروهای مسلح ،سرفصلهای آموزشی مرتبط با مؤلفههای
بُعد بازدارندگی سایبری را بهروزرسانی و تقویت و به سازمانهای تابعه ابالغ نماید.
 )3این پژوهش بر موضوع بازدارندگی سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ا تمرکز داشته و سایر
جوانب از قبیل موضوعات نرم و فرهنفی میتواند در مطالعه دیفری مطرح گردد.
 )0با توجه به پرحجم و وسیع بودن دامنه اعمال ارزیابی قدرت سایبری ،پیشنهاد
میگردد این عنوان در سایر ابعاد و در قالب پژوهشی مجزا ،انجام گردد.
الزامات و اقدامات اساسی برای پیادهسازی ارزیابی مؤلفه و شاخصهای احصا شده در این
مطالعه ،انجام گردد.
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