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اختالف   ،   ترديذ  ايجاد  رم دشوي كِ ّذف آىجٌگ ً با   هقابلِ  كشَر  اصلي  اٍلَيت  اهرٍز

ّاي هقابلِ با ايي تْاجن حفظ ٍ تقَيت بصيرت،  هْوتريي راُ  ٍ بذبيٌي هياى آحاد هردم است ٍ

 .ّا است رٍحيِ بسيجي، اهيذ كاهل بِ آيٌذُ ٍ هراقبت جذي در تشخيص

 هقام  هعظن  رّبري



 

 راّبردّاي هقابلِ با آى :  جٌگ ًرم ٍ *

جوَْري اعالهي ايزاى پظ اس ًبوبهي ّبي فزاٍاى ٍثِ ًتيجهِ ًزعهي ى درجٌهخ عها  ثهب       دؽوٌبى

جوَْري اعالهي ايزاى هججَر ثِ اعتفبدُ اس رٍػ ًَيٌي ثٌبم جٌخ ًزم ؽ ً . درايي راعهتب ثهِ وهبرييزي    

ل رت ًزم اسعَي دؽوٌبى اًمالة اعالهي ًٍظبم هم ط جوَْري اعالهي دردِّ چْهبرم اًمهالة ؽه ت    

ي خَاّ  يبف  ثِ ػجبرت ديگز ًبوبرآه ي اعتفبدُ اس ل رت عا  اس عَي دؽوٌبى ثزاي تحويل ارادُ ثيؾتز

ٍ   هزاى عجت يهَد ثِ هل  ايهخ  زدي  تب آًبى ثىبرييزي ل رت ًزم را ثزاي تغييز ثبٍرّهب  اػتمهبدات   افىهبر 

ٍ   ٌ  ثٌبثزايي آهَر وبر لزاردّهالهي در دعتهئَالى ًظبم اعهبي هل  ٍهغهًگزػ ّ  ؽٌبيي ثهب تْ يه  ًهزم 

ػ ّبي ثىبرييزي آى ثزاي همبثلِ ثب آى يه ضزٍرت اع . تْ ي  ًزم يب جٌخ ًزم ثب اعتفبدُ اس له رت  ٍر

ًزم اًجبم هي ييزد ثب تَجِ ثِ ايٌىِ هب در ػصز ارتجبعبت ٍدر دّى ُ جْبًي سً يي هي وٌهين ٍثهِ درعهتي    

ى ُ جْبًي اخجبر ٍ رٍي ادّب   هبَّارُ ٍ ايٌتزً   رعهبًِ  ايي دٍرُ را دٍرُ اًفجبر اعالػبت ًبهي ُ اً  ٍدر دّ

بي ؽٌي اري ٍدي اري ٍ ... جشء اليٌفه سً يي ّوِ افزاد جبهؼِ ؽ ُ اع  ثِ ًظز هي رع  هْوتزيي اثشار ّ

دؽوٌبى در ثىبرييزي ل رت ًزم يب جٌخ ًزم ّوبى رعبًِ ّهب ٍ ؽهجىِ ّهبي ارتجهبعي ّغهتٌ . در ػصهز       

ي آعبى ثِ اعالػبت ٍ عَْل  ثزلزاري ارتجبط ثب ديگزاى ثِ راحتي هي تَاى ثه ٍى  ارتجبعبت ثِ ه د دعتزع

ايي ّوبى ديپلوبعي ػوَهي هي ثبؽه  وهِ   در ًظزيزفتي دٍل  ّب ثزافىبر ػوَهي تأثيز يذاؽ  ٍدرحميم  

هحصَل تىٌَلَصي ٍرؽ  لبرچ يًَِ رعبًِ ّب هي ثبؽ . ديپلوبعي ػوَهي ايي تَاى را ايجبد ههي وٌه  وهِ    

ديگز ضزٍرتي ثِ وبًبل ارتجبعي اس عزيك دٍلتْب  ب هلتْب ارتجبط ثزلزار وزد ٍهز يزفتي دٍلتْب  ثه ٍى در ًظهث

ًوي ثبؽ  ثٌبثزايي آًچِ هاتصبت تْ ي  ًزم ثبتَجِ ثِ ل رت ًزم ٍعبسٍوبرّبي آى را هتوبيش اس هاتصهبت  

 ارتجبعي آى هي ثبؽ . تْ ي  عا  ٍل رت عا  هي ًوبي ًحَُ ثىبرييزي ل رت  جٌظ آى ٍوبًبل 

 

 تْ ي    تْ ي  عا    تْ ي  ًزم  ل رت   ل رت عا    ل رت ًزم  ٍاصيبى:  ولي

 



 

 هقذهِ 

تْ ي ات عا   ًيوِ عا  ًٍزم   تْ ي ات عِ يبًِ اي ّغتٌ  وِ هتَجِ اًمهالة اعهالهي ٍ ًظهبم    

الة ( دٍس ٍ غلظه   هم م جوَْري اعالهي ثَدُ اع  ٍثِ ًظز هي رع  درحهبل حبضهز هدّهِ چْهبرم اًمه     

تز تْ يه  ًهزم در    زي دارد ثِ ػجبرتي صحيحتثىبرييزي ل رت ًزم ػليِ جوَْري اعالهي ايزاى ًوَد ثيؾ

ٍ  همبيغِ ثب دٍعيف ديگز تْ ي ات هعا  ًٍيوِ عا  ( در ػصز حبضز   وبرثزد ثيؾتز ٍ ٍعهيؼتزي دارًه  

راّجهزد  ثهِ  همبثلِ ثب تْ ي  ًزم وِ اوٌَى الجتِ اس ظزاف  ٍ پيچي يي ّبي ثيؾتزي ثزخَردار هي ثبؽ . ثزاي 

ٍاثؼبد  تاصلي دؽوٌبى اًمالة اعالهي ثزػليِ وؾَرهبى تج يل ؽ ُ اثت ا ثبي  ايي تْ ي  را اسجْب اعبعي ٍ

هاتلف ؽٌبخ  ٍ عپظ عبسٍوبرّبي السم را اس ّزجْ  ثزاي وٌتزل ٍاعفبء ٍهمبثلِ ثهب آى فهزاّن عهبخ .    

راّجزدّبيي را ثزاي همبثلِ  اجوبل ثِ تجييي تْ ي  ًزم پزداختِ ٍدر اداهِ ايي ًَؽتبر در ص د آى اع  وِ ثِ

 ثب آى ارائِ ًوبي . 

 تعريف هفاّين: 

 (Threatsتْذيذ )( 1

تْ ي  اس ًظز لغَي ثِ هؼٌبي تزعبً ى اع  . اس ًظز اصغالحي ّزيًَِ ًي   لص   حبدثِ ٍال اهي وهِ  

 ؾَري را ثِ خغز اً اس را تْ ي  يَيٌ . ثجبت ٍاهٌي  يه عبسهبى   ٍاح   هجوَػِ ٍيب و

 تْذيذ سخت (2

تْ ي  عا  هتىي ثِ رٍػ ّبي فيشيىي  ػيٌيهعا  افشاراًِ ( ٍّوزاُ ثب اػوبل ٍرفتبرّبي خؾهًَ   

سٍر ٍاججبر ٍحذف دفؼي ٍ اؽغبل عزسهيي اع  ثٌبثزايي هي تَاى آهيش   ثزاً اسي آؽىبر ثب اعتفبدُ اس ؽيَُ 

اهبتي  اعتمالل ٍ توبهي  ارضي وؾَر درهؼزض خغز هثبلمَُ يهب ثبلفؼهل( ّجهَم    يف  ّزيبُ ثِ هَجت ال 

 ًيزٍّبي ًظبهي وؾَر ديگز يب اتحبدي اس وؾَرّبي خبرجي لزارييزد  تْ ي  عا  ؽىل هي ييزد. 



 

 اّذاف ٍشاخصِ ّاي تْذيذ سخت (3

دعهتگبُ عيبعهي    ثِ دع  يزفتي تصزف خبن ٍ اؽغبل عزسهيي  درايي ًَع تْ ي  ػو تبً ّ ف اس آى

وؾَر ّ ف هي ثبؽ  ايي ًَع تْ ي  ػو تبً هحغَط ٍػيٌي  ٍالؼي ٍثبػىظ الؼول ّبي فيشيىي ّوزاُ هي 

ثبؽ  ظَْر ايي ًَع تْ ي ات هزثَط ثِ دٍرُ اعتؼوبر وْي اع  وِ ل رت ّبي اعتؼوبري ثب لؾىزوؾهي    

ل رت ػزيبى   اّ اف خَد را تهأهيي   يه جولِ ثب ثىبرييزيراػوبل سٍر ٍ وؾتبر  اؽغبل   الحبق عزسهيي ٍد

حولِ ثهِ ػهزاق ٍافغبًغهتبى     هثبلهي وزدً  الجتِ تبريخ هصزف ايي ًَع تْ ي ات توبم ًؾ ُ اع  ثؼٌَاى 

 ًوًَِ اي اس آى هي ثبؽ . 

 تْذيذ ًـرم (4

ٍ اػتمهبدات    در تْ ي ًزم اس اثشار فزٌّگي ًٍزم افشاراًِ ٍثب ّه ف تأثيزيهذاري ثزااّهبى  افىهبر  آراء    

تْ ي  ًزم را هي تَاى هجوَػِ اي اس ال اهبت داًغ  وِ هَجت تغييز ٍ ديزيًَي .ثبٍرّبي اعتفبدُ هي ؽَد

تْ ي  ًزم ثب  .هَرد لجَل يه ًظبم عيبعي هي يزدد يدرَّي  فزٌّگي ٍارسؽي ٌٍّجبرّب ٍالگَّبي رفتبر

ضبي  هابعهت ههي ثبؽه  ثهِ     ارضبء ٍالٌبع افىبر ػوَهي ّوزاُ اع  ٍثِ وبرييزي ل رت درآى هجتٌي ثز ر

تَاًبيي تحويهل    ػجبرتي تْ ي  ًزم ثب اعتفبدُ اس ل رت ًزم ؽىل هي ييزد وِ درآى تَلي  وٌٌ ُ ل رت ًزم

ارادُ خَد ثِ ديگزي را اس عزيك جلت ًظز اٍ ٍ هتمبػ  عبختي اٍ ث ٍى اعتفبدُ اس سٍر ٍ فؾبر را دارا اعه  ٍ  

  ثزخبعتِ اس جباثِ ّبي فزٌّگهي ٍ هٌجؼها اس له رت    ه ي  ًزم هي ثبؽهتْيم  ل رت ًزم وِ پبيِ هدرحم

 رعبًِ اي اع . 

  اٍت ّاي اساسي ٍهاَّي تْذيذ ًرم ٍتْذيذ سختفت (5

اججبر ٍتحويل اع  درحبلي وِ در تْ ي  ًزم اس ؽيَُ  ؽيَُ ّب ٍ رٍػ ّبي تْ ي  عا  سٍر ٍ (الف 

 ٍرٍػ المبء   اغٌبء ٍ ارضبء اعتفبدُ هي ؽَد. 

هؾَْد هي ثبؽ  ٍدرآى ل رت ثِ ؽىل ػزيبى ثىبريزفتِ  ٍ ي  هلوَطه ي  عا  هبدي  فيشيىهتْ ب(

 هي ؽَد ٍلي در تْ ي  ًزم هؼٌَي  هغتمز   هافي ٍ ثغيبر پيچي ُ ٍ هزهَس اع . 



 

ٍ  (ج  تْ ي  عا  ثِ دًجبل تازيت ٍ تصزف جغن ٍ وبلج  هي ثبؽ  ٍلي تْ ي  ًزم ثِ دًجبل تصهزف 

 فزهبى يؼٌي اّي هي ثبؽ  وِ ثب دع  يبثي ثِ آى تغييز اعبعي درػمبي   ثبٍرّب ٍ ارسػ ّب ٍتازيت اتبق 

 ثِ تجغ آى تغييز در الگَي رفتبري درحَسُ ّبي عيبعي   التصبدي ٍ فزٌّگي ؽىل هي ييزد. 

للوزٍ تْ ي ات عا  اهٌيتي ه ًظبهي هي ثبؽ  درحبلي وِ داهٌِ ٍ حَسُ تْ ي  ًزم ثيؾتز هتَجهِ    (د

 جوبع ٍاهَر عيبعي ٍفزٌّگي اع . ا

اتهِ  دي  افىبر ػوَهي ثهَدى ثبػها ثزاًگي   در تْ ي  عا  ثِ دليل لبثل هؾبّ ُ ثَدى ٍدرهؼزض (ر

  ٍ  ؽ ى ٍػىظ الؼول ّبي ج ي هزدم هي ؽَد ايي درحبلي اع  وِ در تْ ي ات ًزم ثؼله  غيزهلوهَط 

لؼول ّبي ثغيبر هح ٍد هَله  را  حغبعي  ػوَهي ثزاًگياتِ ًوي ؽَد ٍفمظ ػىظ ا  هحغَط ثَدىغيز

 اس ًبحيِ ثزخي ًاجِ يبى ثِ دًجبل خَاّ  داؽ . 

آثبر ًٍتبيج تْ ي  عا  آًي   عزيغ هي ثبؽ  ٍ ججزاى آى ًَػبً در وَتبُ ه ت هوىي اع . اهب آثبر  (ز

ي لبثهل  ٍ پيبه ّبي تْ ي  ًزم ثب يذر سهبى حبصل ؽ ُ ٍ پبي ار خَاّ  ثَد ٍ خغبرت ٍتجليغبت ًزم ثِ راحت

 ججزاى ًوي ثبؽ  ٍ دروَتبُ ه ت هم ٍر ٍ هيغز ًوي ثبؽ . 

 راّبردّاي هقابلِ با تْذيذ ًرم* 

ثبتَجِ ثِ ج ي ثَدى تْ ي  ًزم دؽوٌبى ثزػليِ اعالم ٍجوَْري اعالهي ثبيه  ته اثيزٍيضُ اي ثهزاي    

عهت در راعهتبي خٌثهي    همبثلِ ثب ايي تْ ي ات ت ٍيي يزدد ٍ ثب ثغيج اهىبًبت ال اهبت ٍ ثزًبهِ ّهبيي هٌب 

  ّهبي  ثبي  درايي ػزصِ دؽوي ٍعيبع  ّب   راّجزدّب ٍ هجوَػِ فؼبلي .عبسي ٍ همبثلِ ثِ هثل اتابا وزد

هغهيز را ثهزاي    يتَاى وَتبُ تزيي   عزيغ تزيي   ون ّشيٌِ تزيي ٍ پزفبي ُ تزيآى را ثِ خَثي ؽٌبخ  تب ث

  سيز را ثزؽوزد:ًيل ثِ اّ اف ثىبر يزف  وِ اس جولِ هي تَاى هَارد 

 هزدم ًغج  ثِ تْ ي ات يافشايؼ ٍارتمبء ثصيزت ٍآيبّ الف(

 افؾبيزي ًغج  ثِ اّ اف ؽَم ًٍيبت پلي  دؽوٌبى در تْ ي ات ًزم  ب(



 

 تْبجن خبرجيداخل ٍهمبثلِ ثبدر يلرٍيىزدتؼويك ارسػ ّبي ديٌي ٍه هٌْ عي فزٌّگي دروؾَر ثبدٍ (پ

 هؼٌَي  ٍ رٍحيِ جْبدي  تمَي  ايوبى   ثبٍرّبي اػتمبدي (ت

 اعتفبدُ اس في آٍري ّبي ًَيي درػزصِ فؼبلي  ّبي فزٌّگي ٍاجتوبػي اسجولِ هبَّارُ ٍايٌتزً  (ث

 تمَي  ووي ٍويفي رعبًِ ّبي داخلي اػن اس رعبًِ هلي ٍهغجَػبت (ج

 ديٌي.حوبي  ٍ پؾتيجبًي اس هحصَالت فزٌّگي  هؤعغبت ٍ ثٌيبدّبي ديٌي ٍهذّجي ّن عَ ثب ًظبم  (ح

ايجبد ٍتمَي  رعبًِ ّبي ثزٍى هزسي ثزاي افىبر ػوَهي جْبًيبى ثب ّزفىز ٍ اً يؾِ اي  ثِ ٍيهضُ   خ(

 ثزاي هغلوبًبى ٍ پيزٍاى اديبى الْي.

 ثزيشاري وٌگزُ ّب ٍّوبيؼ ّبي ثيي الوللي  هٌغمِ اي ٍداخلي ثزاي تمَي  ججِْ اعالهي  د(

 ه  اعالهي ثب تأوي  ثزغلجِ ثزهَاًغ اًغجبم اعالهيتئَريشُ وزدى خبٍرهيبًِ اعالهي ٍ ٍح ت ا ر(

ايجبد هزاوش هغبلؼبتي ٍپضٍّؾى ُ ّبي راّجزدي جْ  پؾتيجبًي ّبي ًزم افشاري اس توبهي ثزًبههِ   ر(

 ّب ٍ فؼبلي  ّبي فزٌّگي

 تمَي  دعتگبُ ّبي اعالػبتي ٍاهٌيتي ثزاي ؽٌبعبيي ٍهمبثلِ ثب ػَاهل فزٌّگي دؽوي. (ز

 ِ گيري ًتيج
تْ ي  ًهزم   .ْ ي  ًزم اس اثشارّبي فزٌّگي ٍثب ّ ف تأثيزيذاري ثزثبٍرّب ٍ ااّبى اعتفبدُ هي ؽَددرت

ي ثزل رت ًزم هي ثبؽ   ل رت ًزم يؼٌي تَاًبيي تحويل ارادُ ثهِ ديگهزي اس عزيهك هجهبة وهزدى ٍ      ٌهجت

 هتمبػ  وزدى هابعت ث ٍى ثىبرييزي سٍر ٍاججبر ٍ اثشارّبي عا  هي ثبؽ . 

عزيهك   سييز اٌّي  ّب اس عزيك هتمبػه  عهبسي اعه . تغييهز ثبٍرّهب ا     هزم ثِ دًجبل تغه  ًػبهل تْ ي

َيشيًَي   ثٌگبُ ّبي اًتؾهبراتي  هؤعغهِ ّهبي ػلوهي ٌٍّهزي        هاري ّب  ؽجىِ ّبي راديَيي ٍ تلشهخجزي

تضؼيف رٍحيِ  المهبء يهبط ٍ ًباهيه ي  تؾه ي       .جزيبى ّبي رٍؽي فىزي ًٍاجگبى جبهؼِ ؽىل هي ييزد

تهزٍيج ارسػ ّهبي    ي ٍؽيؼِ ّزاعي  تزٍيج ثي ثٌ ٍثبري اخاللهي  عختالفبت لَهي ٍ هذّجي   اعالم ّزاا

 زدم ًغج  ثِ هغئَالى ًظبم ه  ث ثيي عبختي ه   ػزفي عبسي حىَه    المبء ج ايي ديي اس عيبع  غزثي

 



 

ِ ؽهوبر ههي رٍد.   ثبٍرّبي هذّجي ػو ُ اّ اف دؽوٌبى در تْ ي  ًزم ثه  تغييز در ارسػ ّبي ديٌي ٍ ٍ

 بى در تْ ي  ًزم ثِ ؽىغ  رعبً ى اًمالة اعالهي ٍ عبلظ وزدى آى اع . ٌّ ف ًْبيي دؽو

ثٌبثزايي ثبي  در هَاجِْ ثب تْ ي  ًزم دؽوٌبى َّؽيبر ثَد  آى را ؽٌبخ  ٍ ثِ راّجزدّبي هٌبعت ثزاي 

 ب ٍ هتوزوش ثزاي عيبع  يذاري ٍجولِ هي تَاى ثِ ايجبد رعبًِ ّبي تَاًآى همبثلِ ثب آى دع  يبف  وِ اس 

ٍ      هّ   اي  فؼبلي  ّب  ثبال ثزدى ؽٌبخ  ٍ آيبّي ػوَهي ًغج  ثهِ تْ يه  ًهزم دؽهوٌبى  تمَيه  ايوهبى 

ثبٍرّبي هذّجي  تمَي  ل رت ًزم جوَْري اعالهي ثب اعتفبدُ اسفي آٍري ّبي ًَيي ه تمَي  ووي ٍويفي  

  هحصَالت فزٌّگهي ارسػ هه ار  تمَيه  هغهبج        حوبي  اس تَلي رعبًِ ّبي ثزٍى هزسي ٍدرٍى هزسي

زخَرداري اس پؾتَاًِ ّبي پضٍّؾي ٍػلوي ٍدرًْبيه  تمَيه  دعهتگبّْبي    ثهزاوش فزٌّگي ٍ  وبًَى ّب ٍ

تزيي راّجزدّبي همبثلِ ثب تْ يه ات ًهزم    اهٌيتي ثزاي ؽٌبعبيي ٍهمبثلِ ثب ػَاهل دؽوي اس هْن اعالػبت ٍ

  .هي تَاى ثزؽوزد
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