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چکيده
نظام سلطه در ادامه تقابل دائمی خود با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت فضای سایبر برای تضعیی
پشتوانه مردمی و تقلیل قدرت ملی آن به طور فزاینده ای بهره برداری مینماید .در این میعان بعهمنظعور ایجعاد سعازواار
مناسب برای تضمین منافع ملی در فضای سایبر ارائه تصویر جامع و روشعن از ابیعاد مختلع

ایعن مسعلله در سعط

جامیه به دغدغه بسیاری از صاحب نظران این حوزه تبدیل شعده اسعت .ایعن تحقیع اعه از حیع

هعد ،پژوهشعی

ااربردی محسوب میگردد با هد ،دستیابی به «تهدیدات ناشی از ااربردهعای اجتمعایی فضعای سعایبر در جمهعوری
اسالمی ایران» انجام شده است .محق در این تحقی

نخست با گردآوری اطالیات بعه روش اتابخانعه ای و مطالیعات

اسنادی نسبت به شناخت فضای سایبر و مؤلفه های آن اقدام نموده است و در ادامه به منظور احصاء تهدیدات ناشعی از
ااربردهای اجتمایی فضای سایبر در جمهوری اسالمی ایران و تییین وضییت آن ها از روش زمینعه ای – معوردی و بعا
روش پیمایشی در قالب پرسشنامه توزیعشده اقدام به تحلیل و جمعبنعدی نتعای نمعوده اسعت .درنتیجعه بعر اسعاس
بررسی و تحلیل اظهار نظر خبرگان و اارشناسان مربوطعه مشعخ

گردیعد ااربردهعای اجتمعایی فضعای سعایبر در

جمهوری اسالمی ایران برای امنیت ملی مخاطره آمیز میباشد و از این بین تهدیدات حعوزه انسعانی و شعناختی بعا 83
درصد حوزه اطالیاتی با  83/5درصد و حوزه فیزیکی و زیرساختی با  72/5درصد به ترتیب در اولویت یع

تعا سعه

قرار دارند .همچنین در ران انسانی /شناختی مؤلفه های جهانیسازی فرهنگی و تسخیر فضعای اجتمعایی اشعورها و
نیز ذائقهسازی و تغییر سب

زندگی بهخصوص در جوامع شرقی به ترتیب در اولویت اول میباشند.

کليدواژهها :فناوریهای اجتمایی فضای سایبر ااربرد اجتمایی فضای سایبر تهدیدات اجتمایی فضای سایبر

 .1دانشجوی داتری مدیریت راهبردی فضای سعایبر دانشعگاه و پژوهشعگاه یعالی دفعا ملعی و تحقیقعات راهبعردی
(نویسنده مسلول) h. mohammadi@sndu. ac. ir
 .7دانشیار دانشگاه صنیتی مال

اشتر

 .8دانش آموخته داترای مدیریت سیستم از دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد گعروه معدیریت راهبعردی فضعای سعایبر
دانشگاه یالی دفا ملی
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مقدمه
امام یلی(یلیهالسعالم) میفرمایند« :اِنَّ اَخَا الحَرب اَالَرِق و مَن نام لَم یَعنمم یَنعه؛ آن اع

اعه

همواره با جنگ همراه است هرگز به خواب نمیرود و اسی اه بخوابد دشمن در مقابعل
او بیدار است»

(نه البالغه

نامه  .)۲7امام خامنهای (مدظلهالیالی) در مورد ضرورت توجه بعه فضعای

سایبر میفرمایند« :اهمیت فضای سایبر به اندازه خود انقالب اهمیت دارد» .همچنین ایشعان
در اجتما بسیجیان در ورزشگاه آزادی دو مطالبه اساسی را از مسلولین ایعن فضعا از قبیعل
«شناخت فضای سایبر» و «جدیت در اار» مطرح فرمودند
بیان چیستی و شناخت فضای سایبر منابع مختل

(بیانات رهبعر انقعالب

 .)1812/72/17در

با رویکردهای گوناگون انوا تیاری

را

از فضای سایبر ارائه نمودند ولیکن به طور حتم در تبیعین پدیعده فضعای سعایبر معیتعوان
«فناوری» را ااربردیترین ران آن میرفعی نمعود .چرااعه ایعن راعن معورد توجعه تمعامی
تحلیلگعران بعوده است تعا آنجا اه برخی بعر ایعن ایتقادنعد اعه فضععای سعایبر محصعول
تکوین رشد و ااربست فناوریهای نوین است

(تسای

1

 .)3۲:1112همچنین بسیاری دیگعر از

پژوهشگران بر این باورند اه ما اانون در آستانه ورود به یصر پساصنیتی هسعتیم .در ایعن
یصر مرز بین فناوریهای فیزیکی دیجیتعالی و اجتمعایی امرنعگ معیشعود .ایعن یینعی
فناوری های فیزیکی اه یصر صنیتی را ایجاد اردنعد دیگعر فقع فیزیکعی نیسعتند بلکعه
ترایبی از فیزیکی -دیجیتالی هستند .بهگونهای اه :امروزه ما شاهد ظهور طیع

گسعتردهای

از فناوری های اجتمایی هستیم اه یبعارت انعد از :شعیوه بهعره گیعری معا انسعان هعا از ایعن
فناوری های دیجیتالی -فیزیکی اه ترایبی جدید برای رفعع نیازهعا و امیعال معا معیباشعند
(مکینزی  .)7717برای مثعال شعبکههعای اجتمعایی (فعی بعو ،لینکعدایعن  7واتسعا،

8

اینستاگرام  3اسنپ چت )5و غیره و بسیاری برنامههای جدید وبمحور نشان دهنده تغییعری
اساسی در شیوه تیامل اجتمایی و حرفهای بسیاری از ما انسانها میباشد.
1. See Tsai
2. LinkedIn
3. Whatsapp
4. Instagram
5. Snapchat
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پیشععرفتهععای حععوزه فنععاوری اطالیععات و ارتباطععات بععهینععوان پیشععرانهععای اصععلی
فناوری های اجتمایی از ی

طر ،و شیوه استفاده ی ما از این فناوریها به ینعوان ایضعای

جامیه در حال ایجاد دگرگونیهای اساسی است .فرایندی اه برخی از صاحب نظعران ایعن
حوزه از آن به انقالب «سکویی» 1یاد میانند (پارار  )771۲و از فناوری برای پیوند دادن افراد
سازمان ها و منابع در زیست بومی تیاملی استفاده می انند اه در این فضا به تولید قعدرت و
تبادل آن مبادرت میشود .این مقاله در راستای تبیین تهدیدات متأثر از ااربردهای اجتمایی
فضای سایبر در جمهوری اسالمی ایران نخست به طرح موضو پرداختعه اسعت و سعس
مفاهیم فناوریهای اجتمایی و فضای سایبر را توصی

و در ادامه بعا مراجیعه بعه بیانعات

مقام میظم رهبری اسناد باالدستی خبرگان موضعو و ادبیعات معرتب در سعط داخعل و
خارج ضمن تبیین ااربردهای اجتمایی فضعای سعایبر تهدیعدات آن را تییعین و تشعریع
مینماید.
بيان مسئله
نظام جمهوری اسالمی ایران به یلت ماهیت یدالت خواهی و ظلعم سعتیزیاش همعواره از
سوی مستکبران یالم در میرض انوا تهدیدات نعرم و سعخت قعرار داشعته و دارد .از سعوی
دیگععر گسععترش فنععاوریهععا بععه مععرور زمععان یمعع ایععن تهدیععدات را افععزایش داده
است(درویشی  .)1۲3:1832ابزارها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالیات بعه طعور فزاینعده ای در
زندگی روزمره انسان ها نفوذ ارده اند به طوریاه در سال  771۲میالدی تقریباً نصع

جهعان

( 8.5میلیارد ااربر) از اینترنت استفاده میاردند .گروه تجارت فعدرال آمریکعا 7بعرآورد اعرده
است اه تیداد وسایل مرتب به اینترنت در حال حاضر  75میلیارد اسعت و بعه  57میلیعارد در
سال  7777میالدی خواهد رسید

(ا ،تی سعی

 .)7715همچنین در انار رشعد وسعایل معرتب بعه

اینترنت میزان دادههای ایجادشده در این فضا بهصورت نمایی در حال افزایش میباشعد و بعر
اساس گزارش آی بی اِم  7/5اوئینتلیون بیت روزانه در این فضا ساخته می شود و  17درصعد
1. Platform
)2. Federal Trade Commission (FTC
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دادههای جهان بهتنهایی در دو سال

گذشته ایجاد شدهاند (آی بعی ام

1

 .)7715با این حال درسعت

مثل جهان واقیی جهان سایبر نیز در میرض تهدیدات متنو با آثار و صدمات گسعترده قعرار
دارد.
امروزه جهان در حال تجربه نوینی از به اارگیری فناوریهعای اجتمعایی است اه در آن
تالش میشعود از قابلیت برقراری ارتباط متقابل در فضای سایبر برای هدایت منابع انسانی
جوامع و به منظور تأثیرگذاری بر بینش و انش هعای رفتاری آنان در راسعتای منعافع مالکعان
خود استفاده بهینه شود .این راهبرد در صورت موفقیت میتواند از ظرفیت ها و قابلیت هعای
این مخاطبین در جهت ساماندهی سازمان دهعی و هدایت جوامعع اسعتفاده اند .درواقعع با
تکیه بر همین راهبععععرد اساسععععی در چند سال گذشته با استفاده از سرمایههای انسانی و
اجتمایی از اقشار مختل

جامیه انسانی برای ایجاد تغییرات هدفمند در اشورها به خعوبی

استفاده میشود .نتای تحقیقات مختل

بیانگر آن است اه میتوان از ظرفیت فناوریهعای

اجتمایی در بسیاری از سطوح فعردی و اجتمعایی بعه منظعور شناسعایی مسعائل و نیازهعای
اجتمایی برقراری رواب اجتمایی و رهنمونسعازی افعراد در مسعیر دسعتیابی بعه اهعدا،
استفاده نمود و این مهم سبب شده است اعه فنعاوریهعای اجتمعایی بعهطعور چشعمگیر و
روزافزونی توجه آحاد جامیه محققعین صعنیت و دانشعگاه و نیعز دسعت انعدرااران امعور
سیاسی امنیتی و دفایی را به خود جلب نماید .همچنین جمهوری اسالمی ایران اامالً آگعاه
است اه نظام سلطه راهبرد تضیی

پشتوانه مردمی نظعام را از طریع

فضعای سعایبر و بعا

به اارگیری فناوریهای اجتمایی برای خود ترسعیم نمعوده اسعت .بعه گونعه ای اعه تشعدید
حمالت فنی و شناختی سایبری یلیه ایران در سالهای اخیر گواه این مدیا میباشد.
ضرورت و اهميت تحقيق
انجام این تحقی از آن جهت حعائز اهمیعت اسعت اعه بعا بررسعی تهدیعدات ناشعی از
ااربردهای اجتمایی فضای سایبر مزیتهای زیر حاصل میگردد.
1. IBM
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 .1بای

توسیه مرزهای دانشی شناخت فضای سایبر در حوزه ااربردها و مخاطرات و

تهدیدات آن میشود.
 .7روند شناسایی تهدیدات مربوط بعه ااربردهعای اجتمعایی فضعای سعایبر را تسعریع
مینماید.
 .8اذهان تصمیمسازان و تصمیمگیران را نسبت به تهدیدات این فضا روشنتر میاند.
 .3مییار و شاخ

مناسب برای ارزیابی اقدامات یملیاتی تییین میگردد.

نبود تصعویر روشعن از تهدیعدات در سعنوات پیشعین سعبب بعروز آسعیب پعذیری در
حوزه های مختل

شده است .لذا بدیهی اسعت یعدم توجعه بعه موضعو تحقیع

خواهد شد تا ضمن الینحل ماندن مسلله تحقی

ااسعتیهعا و ضعی

موجعب

هعای ناشعی از یعدم

برخورداری از مزیتهای یادشده به وجود آید .یالوه بر این:
 .1یدم آگاهی از تهدیدات و مخعاطرات ااربردهعای اجتمعایی فضعای سعایبر و اتخعاذ
مواضع انفیالی در مواجهه با آنها.
 .7افول قدرت تصمیمسازی و تصمیم گیری برای معدیران در حعوزه مواجهعه فیعال بعا
مخاطرات و تهدیدات این فضا.
 .8بهرهمندی از فرصتها در فضای سایبر را با مشکل مواجه میسازد.
در راستای نیل به موارد یادشده هد ،و سؤالهای زیر طرح گردیده است.
اهداف تحقيق
هدف اصلي
بررسی تهدیدات ناشی از ااربردهای اجتمایی فضای سایبر در جمهوری اسالمی ایران
اهداف فرعي
 .1شناسایی ااربردهای اجتمایی فضای سایبر
 .7شناسایی تهدیدات ااربردهای اجتمایی فضای سایبر
 .8شناخت و ارائه مؤلفههای مهم تهدیدات ناشی از ااربردهای اجتمایی فضای سایبر
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سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي
تهدیدات یمده ناشی از ااربردهای اجتمایی فضای سایبر ادامند؟
سؤاالت فرعي
 .1مؤلفههای فضای سایبری ادامند؟
 .7ویژگیهای فضای سایبری ادامند؟
 .8ااربردهای اجتمایی فضای سایبری در اشور ما ادامند؟
پيشينه پژوهش
ادبیات و نوشععتههععای مربوط به فضای سایبر در چند سال اخیر رشع عد بسععیار خععوبی
داشعته است .به گونه ای اه فضای سایبر برای ما دیگر فضای گنگ و مبهمی نیست .با توجه
بعه گسعتردگی ادبیات این حوزه تنها بعه بررسی آن دسته از نوشتههایی خعواهیم پرداخعت
اه به متغیعر مسعتقل معا یینی ااربردهای اجتمعایی فضای سایبر مربوط معیشعود .ضعمن
آنکه با توجه به بررسیهای انجامشده امتر پژوهشی بعه بررسعی دو موضعو ااربردهعای
اجتمایی فضای سایبر و تهدیدات متأثر از آن به صورت توأمان پرداختعه اسعت اعه از ایعن
حی

این تحقی دارای نوآوری میباشد.
 -1به ینوان اولین نمونه معیتعوان به اتاب «جوز ،نای» با ینوان «آینده قدرت در قرن

 »71اشاره ارد .این اثر بیش

مهمترین بسعتری اسعت اعه سعایر محققععین و پژوهشگران

م عیتواننععد از آن بهععرهبععرداری انند .ایشععان قدرت سایبر را احراز نتای ترجیحی از طری
اسعتفاده از منابع اطالیاتی به هم پیوسعته الکترونیکی در حوزه سایبر تیری

معیانعد« .نای»

در ایعن اتاب دو بید از قدرت سایبری را برمیشعمرد :وجه فیزیکی قدرت سایبر و وجععه
مجعازی قدرت سایبر .بر همین اساس اهدا ،و مرجعع نهعایی قععدرت سععایبر را نیععز در
دو حعوزه دسته بنعدی معیانعد .دسته اول در درون فضای سایبر اتفاق معیافتعد اه وجععه
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سخت و نعرم دارد مانند «حمالت سایبری» اه در وجه سخت جای میگیرد و تأثیرگذاری
بر ارزش ها و مییارهای زندگی دیگران اه در وجه نرم صورت بندی میشعود .اما دسته دوم
خارج از فضای سایبر روی میدهد اه آن هعم بعه وجعه سعخت و نععرم تقسیم معیشعود.
نای از انترل بر سیستمهای تبادل اطالیعات و جریعان آزاد اطالیعات بهینعوان وجه سخت
و استفاده از فضای سعععایبر بعععرای دیسلماسعععی یمعععومی در یرصعععه روابععع خارجی و
بینالمللی اشور بهینوان وجه نرم یاد میاند

(نای

1

.)7711

 -7مانوئعل ااسعتلز با نگارش اثر سه جلدی خود بعا ینععوان «یصعر اطالیعات :اقتصاد
جامیه و فرهنگ» سعهم بسعزایی در مطالیعات مربعوط بعه فضای مجازی و میرفی یلمعی
این پدیده دارد .این اتاب یکی از منابع ارزشععمندی است اه در خصوص جامیه اطالیاتی
و تبیات اقتصادی و فرهنگی و اجتمایی آن نوشعته شده است.
بهگونهای اعه معیتعوان سعایر متعون را بعهنعویی وامدار آن دانسعت .در ایعن اثعر اعه بعه
دایرة المیارفی اامل و تحلیلی در موضو فضای مجازی شهرت یافتعه اسعت نویسعنده سععه
محور اساسی را به بح

گذارده است اه یبارت اند از :جامیه شبکهای قدرت هویعت پایعان

هزاره .در «جامیه شبکه ای» مؤل

نشان داده اه وقو انقععالب در حعوزه فنعاوری اطالیعات

تمامی روندهای سیاسی اجتمایی اقتصادی و نظامی را در جوامع میاصعر تحعت تعأثیر قعرار
داده و بعا تأسعی

شرایطی تازه و گفتمانی نوین زمینعه تغییعر جوامعع معدرن را بعه جوامعع

شبکه ای فعراهم سعاخته اسعت .جامیعه شبکه ای را با نظریه ها و الگوهای متیار ،نمعیتعوان
فهم نمود چرااه در آن با فضای جریانهای اطالیعاتی و مجازهای واقیعی روبعهرو هسعتیم
مؤلفههایی اه الگوی نوین از حیات را تدایی و بیعان مینمایند

(ااستلز

.)7771

 -8اِلِی شیرای 7در اتاب «همه می آینعد :قعدرت سعازمان دهعی بعدون سعازمان» نشعان
می دهد اه فناوری اطالیات مدرن توانایی جامیه در ایجاد ارتباط بسی و تعأثیردهی تغییعر
را به شکلی چشم گیر اصالحارده است .او بیان میاند اه فناوریهای نوین به همعه اجعازه

1. Nye
2. Clay Shirky
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می دهد اه یملکرد اجتمایی بزرگتر از گذشته را داشته باشند «آن ها را قعادر بعه سعاختن
انوا جدید گروه می اند» و به این گروه ها اجعازه معی دهعد تعا قعدرت و نفعوذ فعراوان در
حوزههایی داشته باشند اه یموماً به روی آنها بسته است
 -3مراز پژوهش پیو 1در سال  7713میالدی ی

(شیرای

.)71 :7773

مطالیه پیمایشی بعا موضعو «زنعدگی

دیجیتالی در سال  7775میالدی و اینکه چگونه فضعای مجعازی جامیعه را در آینعده تغییعر
خواهد داد» را با استفاده از نظر خبرگان موضو با جامیه آمعاری  7553نفعری انجعام داد.
یافته ها و نتای آن بیانگر شکل گیری «فضای مجازی یظیم و ناپیدا است» .در این جامیعه
بهبود واقییت از طری فناوریهای پوشیدنی و ااشتنی در بدن اختالل در الگوهعای اعاری
موجود و جاری و «برچسب گذاری قرار دادن در پایگاه داده و نقشه اشی تحلیلی هوشعمند
در حوزههای فیزیکی و اجتمایی» اتفاق خواهد افتاد

(اندرسون

7

.)7713

 -5مؤسسه رند در سال  7718میالدی پژوهشی با موضو افراط گرایی انجام داد .نتعای
این تحقی بیانگر این موضو میباشد اه «اینترنت و فضای مجازی فرصت افراطعی گرایعی
را به ام

افزایش ارتباط با افعراد هعم فکعر از سراسعر جهعان در اعل شعبانه روز» افعزایش

می دهد .این مطالیه نشان میدهد فضای مجازی نه تنها همچعون انیکعاس دهنعده ای یمعل
می اند اه تأییدی بر باورهای موجود است بلکعه ایعن فرصعت را بعرای ارتبعاط بعا افعراد
نادرست به وجود می آورد اه در دنیای حقیقعی ممکعن نیسعت

(رنعد

 .)7718بنعا بعر برخعی

تخمین ها بیش از  15777جنگجو برای پیوستن به دایش اه در سوریه می جنگعد بعه آنجعا
گسیل شدند و انگیزه این امر حداقل تا حدودی تالشهای آنالین بعرای یضعوگیری بعوده
است.
 -۲یوسفی در مقاله ای با ینوان «اسعتفاده هعای اطالیعاتی – امنیتعی جریعان تکفیعری از
شبکه های اجتمایی مجازی (فی بعو ،و یوتیعوب)» بعا روش تحلیعل محتعوا از صعفحات
وابسته به این جریان و نمونه گیری تصادفی به ایعن نتیجعه رسعیده اسعت اعه جریعان هعای

1. Pew Research Center
2. Janna Anderson
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تکفیری از ااراردهای شبکه ها در راستای آموزش و گسعترش یقایعد خعود بهعره بعرداری
نموده اند .همچنین جریان تکفیری از این شبکه ها برای جمعع آوری اطالیعات جاسوسعی و
انجام یملیات روانی به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان خود اسعتفاده نمعوده اسعت
روشنی

(یوسعفی و

.)1818

مباني نظری تحقيق
 .9چیستي فضای سایبر
فضای مجازی (سایبری) مفهوم خیلی جدیدی نیست .این اصطالح نخستین بار توس
ویلیام ا .،گیبسون 1در رمان یلمی  -تخیلی «برنینگ اروم» 7در سعال  1137بعه اعار بعرده
شد و سس

در رمان بیدی گیبسون به نعام «نرومانسعر» 8شعناخته شعد و بعه رغعم میرفعی

اصطالحی مبهم باقی ماند (گیبسعون  .)773 :7778نزدی
بوش رئی

به  77سال بید در سال  7778میالدی

جمهور آمریکا سیاست فضای مجازی امن را در راهبعرد ملعی فضعای مجعازی

مطرح ارد .سس

در سال  7773میالدی در راهبرد ملی نظامی آمریکا این حوزه به ینوان

پیش نیاز فضای نبرد یملیاتی مطرح شعد

(ریچعارد

 .)2۲ :7773ایعن سعند نشعان معی دهعد اعه

ایاالت متحده آمریکا از فناوری اطالیات به ینعوان ابعزاری بعرای جنعگ در حعوزه فضعای
سایبری استفاده میاند.
تا آن زمان هنوز فضای سایبری به ینوان اصطالحی قابعل در ،مطعرح نبعود و منعابع
مختل

با رویکردهای گوناگون انوا تیاری

را از این فضا ارائه نمودند .بر اساس تیری

وزارت دفا آمریکا از فضای سعععایبر فضای سایبری ی

قلمرو جهانی در محی اطالیاتی

است اه از شبکه وابسعته بعه هعم از زیرسعاختهعای فنعاوری اطالیعات شعامل اینترنعت
شبکه های مخابراتی سیستم های رایانهای و پردازشگرها و انترلرهای جاسازیشده 3تشکیل

William F. Gibson
Burning Chrome
Neuromancer
embedded

1.
2.
3.
4.
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شده است

(دی او دی

1

 .)7717از طرفعععی محی اطالیاتی یبارت است از« :مجمویعععهای از

افراد سازمان ها و سیستمهایی اه اطالیات خود و دیگران را جمع آوری پردازش یا منتشر
میانند یا بر اساس اطالیات اقدام میانند» .محی اطالیاتی ی

مجمویه به هم مرتب از

اطالیات زیرساخت های اطالیاتی و فرایندهای مبتنعی بعر اطالیعات اسعت .یع

سیسعتم

اطالیاتی تلفیقی از شبکه هعا پردازشگرها مرااز فرماندهی و اپراتورها است (اسعتا.)7717 7،
لذا بر اساس تیری

فوق و مستندات منتشرشده آمریکاییهعا فضای سایبر دارای ابیاد زیر

است:

شکل ( :)9مؤلفههای فضای سایبر

بید فیزیکی :فضعای سایبر ی

شبکه ارتباطی گسترده جهانی متشکل از زیرساختهای

ارتباطی و فناوری اطالیات است.
بید اطالیاتی :فضای سایبر ی

منبع اطالیاتی توزیع شده حاوی انوا و سطوح مختل

داده اطالیات و دانش است.
بید انسانی /شعععععععناختی :فضای سایبر ی

جامیه مجازی است اه ایضای آن قابلیت

انجام فیالیتهای اجتمایی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را دارند.

1. Department of Defense Dictionary
2. Staff
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 .2ویژگيهای فضای سایبر
فضای سایبر دارای ماهیت چنعدوجهی و ااربردهعای متیعددی معیباشعد اعه بعه طعور
چشم گیر و روزافزونی مورد استفاده بخش های مختل

و یموم جامیه قرار میگیرد .لذا بعا

توجه به ادبیات موضو و اسب نظر خبرگان میتوان ویژگیهای فضای سایبر را به شرح
زیر برشماری نمود:
 .2-1زیرساخت تمامي زیرساختها

شکل ( – )2مدل زیرساختي فضای سایبر
(سند اقدامات و ظرفیتهای یملیات سایبری ایاالتمتحده )7712

با توجه به وابسعتگی بعاالی زیرسعاختهعا بعه فضعای سعایبر در اشعورهای مختلع
بهخصوص اشورهای صنیتی و مبتنی بر داده و ارائه خدمات متنو اجتمایی به واسطه ایعن
زیرساخت ها لذا موضو امنیت فضای سایبر برای آن ها امری حیاتی است و تدابیر فراوانی
را در حفاظت از زیرساختهای خود بر بستر فضای سایبر اتخاذ میانند.
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 .2-2جذابيت و تنوع

فضای سایبر مشتریمحور محﺾ است .لذا الیه برنامههعای نعرمافعزاری با هد ،جلب
مشتری طراحی و اجرا م عیشععود و در همین راستا از قابلی عتهععای طی ع هععای متنویی از
مشتریان برای تولید و توزیع محصوالت جدید نیز بهععرهگیععری مععیشععود .ظهور خبرنگار
اجتمایی ازجمله نمونه آن است.
 .2-3تغييرات سریع

پیتر رال

میتقد است اه یکی از مهم ترین ویژگیهای فضعای مجعازی و رسعانه هعای

ارتباطی توانمندی در ایجاد تغییر است .این توانمندی اه میموالً نادیده گرفته معیشعود در
جنگ مجازی بهخوبی قابل مشاهده است (ماهپیشانیان .)372:1831
 .2-4کنترل و هدایت متمرکز

فضای سایبر اه به واسطه گسترش فناوریهای اجتمعایی به وجود آمده اسعت از حیع
میماری بهگونهای طراحی شده است اه سازندگان و تهیهاننعدگان تجهیزات و برنامعههعای
سختافزاری و نرمافزاری امکان انترل و هدایت متمراز این فضا را در اختیار دارند.
 .2-5آسيبپذیریهای متعدد و متنوع

اگرچه فناوریهای اجتمایی در رشد اقتصادی ایفیت آموزش و اطعال رسعانی بهبعود
خدمات و ظرفیت افزایش بهره وری پیشرفت نوآوری و پایداری حکمرانی هر اشور تأثیر
میگذارد .با این حال در دسترس بودن صحت و یکسارچگی و محرمانگی این زیرسعاخت
اصلی همواره در میرض آسیب های متیدد از ناحیه افعراد گعروه هعا و جوامعع بعا مقاصعد
گوناگون میباشد.
 .9تهدید
فرهنگ آاسفورد تهدید را این گونه تیری
یا ایجاد فاجیه برای ی

میاند «امکان به وحشت انداختن ترساندن

فرد یا جامیه و آسیب زدن به اسی یا چیزی و نتعای ناخوشعایند
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به بار آوردن»

(جیفرزاده

 .)۲2 :1813در ی

تیری

یمومی تهدیعد یبعارت اسعت از «فقعدان

امنیت ایجاد اختالل در تواناییهای اشور در اسب اهعدا ،ملعی اقعداماتی اعه امیعت و
ایفیت زندگی مردم یع
دهد»(بوزان

اشعور یعا دامنعه اختیعارات حکومعت را بعهطعور جعدی اعاهش

.)87 :1823

 .4فناوریهای اجتماعي
فناوریهای اجتمایی برنامه های رایانه ای و خدماتی برای فیال نمودن تیامل اجتمعایی
هستند .این موارد محصول  37سال پیشرفت فناوری و تحق چشم انداز بلندمدت در حوزه
قابلیتهای رایانهها و حوزه دیجیتال هستند

(او 1و همکاران

.)7717

رشد سریع وب و قابلیت آن به ینوان وسیله ای برای تیامعل مرحلعه ای را بعرای رشعد
انفجاری فناوریهای اجتمایی ایجاد میاند« .فناوریهای اجتمایی از نیروهعای خعالق در
میان ااربران استفاده میانند و رواب جدید و پویای گروه را فیال میانند .همان طعور اعه
ایمیل و پیامهای فوری جایگزین تماس تلفنی شده است فناوریهای اجتمعایی معیتواننعد
در تغییر پویایی ارتباطات تأثیر مشابه داشته باشند»

(جنارو

7

« .)7717مردم از محعدودیتهعای

دنیای فیزیکی آزاد میشوند و میتوانند از فناوریهای اجتمایی برای اتصال بعین اعاربران
دیگر بدون شرای مکانی و زمانی استفاده انند و ضریب نفوذ خود را بر تیعداد بیشعتری از
افراد باال ببرند»

(بیگین 8و همکاران

 .)7711او و همکاران تأاید اردند :با وجودی اعه اصعطالح

«فناوریهای اجتمایی» بیشتر برای اشعاره بعه رسعانه هعای جدیعد اجتمعایی ماننعد تعوییتر و
فی

بو ،استفاده میشود ولیکن امروزه مفهوم فناوری اجتمایی دارای چندین جنبه میباشعد

اه تصویر غالب فناوری را بیثبات میاند .تمراز این فناوریهعا بعر یلعوم اجتمعایی یلعوم
انسانی و بازیگران انسانی به ینوان شکل دهنده اساس جامیه میباشد (او و همکعاران  .)7711ایعن
فناوری به ینوان یکی از دوازده فنعاوری نوظهعور (شعالوده شعکن) و تغییردهنعده زنعدگی
1. Chui
2. De Gennaro
3. Bughin
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اسب واار و اقتصاد جهعانی معیباشعد (منیکعا .)7718 1فنعاوریهعای اجتمعایی شعامل طیع
گسترده ای از ابزارهای مختل

فنعاوری اسعت اعه معیتوانعد توسع افعراد سعازمان هعای

خصوصی یا بخش دولتی یا به ینوان ی

ابزار تیامل بین آن ها اسعتفاده شعود .آن هعا شعامل

بسیاری از فناوریهایی هستند اه به ینوان «رسانه هعای اجتمعایی» «وب  »8.7و «ابزارهعای
همکاری» طبقه بندی میشوند .بر اساس شکل زیر فناوریهای اجتمایی به سه دسته :ابعزار
اسب واار الکترونیکی ابزارهای دولت الکترونی
است

(اسکارزوسکین

7

و ابزارهای گعروهسعازی تفکیع

شعده

 )7718اه در تیامل با یکدیگر و همکاری با اهدا ،اعه توسع اعاربران

آنها تییین میشود تیامل دارند.

شکل ( :)9دستهبندی فناوریهای اجتماعي

به طورالی خاستگاه اصلی فضای سایبر در حوزه اجتمایی ارتباطات و رسانه معی باشعد
و منظور از فناوری اجتمایی محدوده وسییی از تجهیزات ارتباطی و محاسباتی نامتجعان
است اه تمامی این تجهیزات در بستر شبکه جهانی اینترنت به طور مسعتقیم یعا غیرمسعتقیم
به یکدیگر مرتب شده تا فضای سایبر را شکل دهد .این شبکه بنعدی جهعانی از تجهیعزات

1. Manyika
2. Skaržauskiene
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موجب نزدی تر شدن ارتباطات و تیامالت انسانی از طری امرنگ شدن مرزهعای مکعانی
و زمانی شده است.
 .5ضرورت توجه به بعد اجتماعي فضای سایبر
«خود جهان فیزیکی در حال تبدیل به شبکه اطالیات است» اینترنعت و فضعای سعایبر
درنهایت همه وسایل مرتب به خود از رایانه ها و تلفن ها تا وسایل «هوشمند» و پوشیدنی ها
را در برخواهد گرفت بلکه همچنین میزان بی سابقهای از دادههای جمع آوریشده از دنیعای
اطرا ،را در برخواهد گرفت (چو و همکاران  .)7717لذا رشعد ضعریب نفعوذ فضعای سعایبر و
تولید االن داده ها پیامدهای چشمگیری برای جامیه به صعورت العی دارد .چرااعه در ایعن
فضا دادهها مدیریت شده و از آن بهینوان بستر و پشتیبانی در تحلیلهای فردی و اجتمعایی
استفاده میشود.
تقریباً تمامی بخش های جامیه از بهداشت تا تولید و حمل ونقل و غیره تحت تأثیر قعرار
خواهند گرفت به طوریاه دو نتیجه یمده مدیریت فضای سایبر و االن داده های موجود در
آن را به شرح زیر میتوان دستهبندی نمود:
 -1توانایی ردگیری (مردم چیزها رفتارها و غیره)
 -7توانایی پیشبینی
بهینوانمثال دادههای به دسعت آمعده از مع بنعدهای سعالمت و سعایتهعای هوشعمند
می تواند به بیمه گران در خصوص امید به زندگی افراد اطالیات بی شماری را ارائه دهعد یعا
اینکه اطالیات به دست آمده از وسایل موجود در «خانه های هوشمند »1بعه همعراه داده هعای
جیپیاس 7میتواند در مورد تخلیه بودن خانه اطال بدهد.
دغدغه مهم دیگر در خصوص محی االن داده ها مفهوم حبعابهعای فیلتعری و تمعایز

8

است .الگوریتمهایی اه از داده های پیشین استفاده می انند به ااربران دیجیتالی ایعن تجربعه
1. smart home
2. GPS
3. Discrimination
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آنالین ویژه را می دهند اه اثر «حباب پاالیهای »1را ایجاد انند اثری اه بهواسطه آن محتعوا
تبلیغات و حتی اخبار برای هر فردی پاالیه می شود .اگرچعه منعافع بسعیاری در ایعن یمعل
وجود دارد ولی ممکن است مضراتی همچون تفعاوتهعای وخعیم سیاسعی و فرهنگعی در
جوامع و یا حتی تبییﺾ قیمتی ناخواسته برای برخی گروههای مشتری پیش آید.
شراتها در حال حاضر از دادههای بهدستآمعده از خریعدهای مشعتریان و رفتعار اینترنتعی
آن ها برای طراحی و بازاریابی محصوالت و خدمات به افراد استفاده می انند .جناحهای سیاسعی
نیز میتوانند از چنین دادههایی برای پیشبرد «هد،گذاری جزئی» بر روی رأیدهنعدگان اسعتفاده
انند .مسلله هشداردهندهتر توانایی پیشبینی است (سادیل  7و اعروم)7717 8

و در آینده ایعن تعوان

پیش گویانه دادهها با پیشرفت در پردازش رایانه و هعوش مصعنویی قطیعاً افعزایش خواهعد
یافت.
 .0کاربردهای اجتماعي فضای سایبر
با توجه بعه مطالعب و موضعویات بیعانشعده و نیعز اسعب نظعر از خبرگعان در قالعب
پرسشنامه ااربردهایی به شرح زیر در حوزه اجتمایی قابل برشماری است.
الف .بعد فيزیکي و زیرساخت

 -اتصال تمام اشیای زندگی به فضای سایبر در قالب اینترنت همه اشیاء

3

 توسیه ذخیرهسازی و رایانش ابری فراگیر در جامیه استفاده از منابع مشتر( ،اطالیات نرمافزار و سختافزار) شبکه سازی و هوشمندی زیرساخت های مجمویه های خدمات رسعان اجتمعایی ازقبیل (بان ها پاالیشگاهها نیروگاهها سدها شعبکههعای حمعلونقعل و ترافیع
شبکههای توزیع برق آب گاز و.)...
1. Filter bubble
2. Sadilek
3. Krumm.
4. Internet of everything
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 امکععان بارگععذاری و بازانتشععار اطالیععات بععرای بععازیگران و انشععگران اجتمععاییبهصورت فنی
 -امکان ارتباطات فراگیر تیاملی افقی منیط

و ارزان برای انشگران اجتمایی

 توسیه دسترسی همگانی ااهش هزینهها و تسهیل فرآیندهای ااری مدیریت اجتمایی بهبود و ارتقاء سط یملکرد خدمات اجتمایی اشرا ،بر وضییت موجود و سریت در ییبیابی و نگهداری آنهاب .بعد اطالعاتي

 توسیه جامیه داناییمحور با (دسترسی آزاد و بههنگعام بعه بانعدانشی یلمی آموزشی و )...
-

توسیه یدالت اجتمایی اطالیاتمحور

 ساخت اجتمایی با هنجارسازی و شکلگیری در جامیه اطال رسانی و خبررسانی تبلیغات و ایجاد امسین تبلیغاتی مهندسی اجتمایی تصویرسازی در جامیه ایجاد وابستگی مدیریت یکسارچه اطالیات پایش و انترل اجتمایی بهصورت متمرازج .بعد انساني و شناختي

 دسترسی سهل و آسان به اطالیات تولید یرضه و مصر ،اطالیات -شبکهسازی و گروهسازی

هعای اطالیعاتی
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جامیه اطالیاتی

 تیامل با یناصر مختل -جلب توجه

 هویتسازی و شکلگیری هویتهای مجازی ایالم موجودیت اسب مشروییت اسب قدرت اجتمایی وابستگی و سرگرمی توسیه مشاراتهای مفید اجتمایی و ایجاد انسجام اجتمایی .7تهدیدات متأثر از کارکردهای اجتماعي فضای سایبر
تهدیدات دارای ابیاد مختلفی می باشد اه بر سر ماهیت یا سرشت آن اخعتال ،نظعر
گسترده ای حاام است .تری تری

و دیگران میتقدنعد اعه :یعاملی اعه زنعدگی آرام و

اطمینان بخش افراد در جامیه را دچار آسیب نماید به مثابه ی
است و در راستای ایجاد ی
دیگعران :1838

تهدید اجتمایی مطعرح

جامیه امن می بایست آن را معدیریت نمعود

(تعری تریع

و

 .)32از طرفی مصادی تهدید اجتمایی بسیار زیاد و متنو معی باشعد و بعه

تیبیر نویسندگانی همچون سوبارائو 1با نرجی 7و برای
انسانی تغییر یافته و زیاد می شوند

(افتخاری

ویت 8متناسب با تحول جوامع

 .)115 :1835در خصعوص تهدیعدات فضعای

سایبر می توان دو رویکرد اصلی را از یکدیگر تمیز داد .رویکرد اول ت بیدی می باشد
و به واسطه آن نو خاصی از تهدیدات فضای سایبر مشخ

معی شعود .بعه طعوری اعه

تهدیدات رسانه ای تهدیدات فناورانه و یا پدیده هایی از ایعن قبیعل بعه ینعوان موضعو
محوری تهدیدات فضای سایبر شناخته می شوند (یبداهلل خعانی  .)183۲رویکعرد دوم یع
رویکرد چندبیدی می باشد اه وجوه مختل

فیالیت تهدیدات فضای سایبر را شناسایی
1. Sobarao
2. Bonnerjee
3. Braith wait
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و به تصویر می اشاند (افتخاری  .)1813لذا نگارنده در ایعن تحقیع بعا ینایعت بعه اراعان
تشکیل دهنده فضای سایبر و رویکرد چندبیدی و نیز اسب نظعر از خبرگعان در قالعب
پرسش نامه تهدیداتی به شرح زیر را در حوزه اجتمعایی برشعماری نمعوده اسعت اعه
می بایست به آزمون گذاشته شود.
الف .بعد فيزیکي و زیرساخت

 نقﺾ حریم خصوصی با فراگیر شدن اینترنت همه اشیاء اختالل در زیرساخت های مجمویه های خدمترسان اجتمایی از قبیل (بانع هعاپاالیشگاه ها نیروگاه ها سدها شبکه های حمل ونقل و ترافی

شبکههعای توزیعع

برق آب گاز و)...
 انهدام و یا آسیب رسانی به تأسیسات صنیتی اشور (پاالیشگاه ها نیروگاه هعا و )...با نفوذ در سیستمهای رایانهای و انترلی آنها
 تسری یافتن تهدیدات با توجه به بستر شبکهای ممانیت از استفاده از برخی سروی های فضای سایبر به بهانه تحریمها -ام

ابزاری به نیروهای میارض در سط جامیه

 -بروز ضی

ساختاری فنی برای مدیریت یکسارچه

 قطع ارتباط با مرااز نگهداری داده در مواقع حساس و ضروریب .بعد اطالعاتي

 وابستگی افراطی و مصر،گرایی اطالیات جمعآوری اطالیات اجتمایی و فرهنگی جامیه انگارهسازی و هنجارسازی میارض در جامیه شبیهسازی الگوهای رفتاری جامیه حمله به بان های اطالیاتی دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان اجتمایی در سطاشور
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 دستااری و مخدوش نمودن اطالیات موجود در فضای سایبر ایجاد محدودیت در دسترسی به اطالیات افکارسنجی جامیه فضاسازی ااذب و پخش شاییات تصویرسازی امنیتی از جامیه پایش و انترل اجتمایی بهصورت متمرازج .بعد انساني و شناختي

 جیل هویت و االهبرداری امکان توانایی رهگیری افراد در فضای سایبر امکان پیشبینی رفتار افراد انجام یملیاتهای روانی و ادراای ورود غیر قانونی به حریم خصوصی افراد شبکهسازی و گروهسازی میارضین در سط جامیه بستری مناسب و تسهیلاننده برای فیالیتهای تروریسم سایبری -تضیی

سرمایههای اجتمایی

 جیل هویت در فضای سایبر و شیو زندگی آواتاری -ذائقهسازی و تغییر سب

زندگی بهخصوص در جوامع شرقی

 -جهانیسازی فرهنگی و تسخیر فضای اجتمایی اشورها
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 .0چهارچوب نظری تحقیق

شکل ( :)4چهارچوب نظری تحقیق

روش تحقيق
تحقی حاضر به لحاظ هد ،از نعو اعاربردی و از نظعر روش توصعیفی و تحلیلعی
مععیباشععد .روش گععردآوری دادههععا اتابخانععهای و می عدانی مععیباشععد .همچنععین ش عیوه
تجزیه وتحلیل داده ها استفاده از رویکردهای امی و ایفی بهصعورت توأمعان معیباشعد.
محق در این تحقی

نخست با گعردآوری اطالیعات بعه روش اتابخانعه ای و مطالیعات

اسنادی نسبت به شناخت فضای سایبر و مؤلفه های آن اقدام نموده است اه پذیرش مدل
سهالیه ای برای فضای سایبر محصول آن میباشد .در ادامعه بعه منظعور احصعاء تهدیعدات
ناشی از ااربردهای اجتمایی فضای سایبر در جمهوری اسالمی ایران و تییعین وضعییت
آن ها از روش زمینه ای – موردی و با روش پیمایشی در قالب پرسعش نامعه توزیععشعده
استفاده نموده است.
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روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقی روش نمونهگیری هدفمند اسعت .حجعم
نمونه تا حد اشبا نظری میباشد .لذا در ادامه اار بعه منظعور شعناخت تهدیعدات ناشعی از
ااراردهای اجتمایی فضای سایبر و تییین وضییت آنها یع

گعروه  1۲نفعره متناسعب بعا

مهارت ها و دانش ایشان در حوزه های سایبری و امنیتی انتخاب گردید .از آنجا اعه ویژگعی
افراد انتخاب شده به گونه ای بود اه با مباح
بودند لذا امکان اجما در ی
نتای بخش نظری تحقی

سایبری جامیه شناسی و امنیتی آشنا و مسعل

فضای بین رشته ای برای ایعن تحقیع فعراهم بعود .در ادامعه

برای ایتبارسنجی و اخذ نظرات حجعم نمونعه تییعین و نظعرات

ایشان در قالب پرسشنامه توزیعشده اخذ گردید.
اعتبارسنجي تحقيق
در این مرحله یافتههای بخش نظری تحقی بر اساس اراان فضای سعایبر و مؤلفعههعای
مربوط به هرادام از این اراعان معورد پرسعش قعرار گرفتعه شعد و پع
بهره گیری از نرم افزار

Spss

ایتبار تحقی

از ایتبارسعنجی و

با تأییدی در حد  32درصد بر اساس آنچه اه در

ادامه شرح داده میشود مورد تأیید واقع شد .چرااه از تیداد اعل گزینعه هعای پرسعششعده
(حاصل ضرب  1۲پرسش نامه در  83مورد پرسعش شعده) یینعی  83*1۲=533تیعداد 328
نظر گزینه اامالً مواف را برای اراان و مؤلفههای مربوطه تأیید نمودند.
در مرحله پایانی و به منظور نظرسعنجی ایضعای گعروه خبرگعی پرسعش نامعه ای را اعه
ایتبارسنجی شده بود دریافت نموده و نسبت به شناسایی و تییعین وضعییت مؤلفعه هعا بعر
اساس اولویتهای سهگانه زیر اقدام نمودند.
 -1اولویت اول شامل آن دسته از تهدیداتی میباشد اه احتمال وقو آن زیاد است.
 -7اولویت دوم شامل آن دسته از تهدیداتی میباشد اه احتمال وقو آن متوس است.
 -8اولویت سوم شامل آن دسته از تهدیداتی معیباشعد اعه احتمعال وقعو آن ضعیی
است.
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تجزیهوتحليل دادهها
جدول شماره ( :)9ویژگيهای جمعیتشناختي پرسششوندگان
موارد
جنسیت

میزان
تحصیالت

رشته
تحصیلی

فراواني

درصد فراواني

مرد

1۲

177

زن

7

7

جمع

1۲

177

اارشناسی

7

7

اارشناسی ارشد

3

75

دانشجوی داتری

1

5۲

داتری

8

11

جمع

1۲

177

مدیریت بحران

1

۲

مطالیات اجتمایی

7

18

مطالیات امنیتی

3

75

فضای سایبر

1

5۲

جمع

177

بر اساس جدول شماره  1غالب پرسش شوندگان دارای مدر ،دانشجوی داتری بعا
فراوانی  5۲درصد و پ
مشخ

از آن مدر ،داتری با فراوانی  11درصد می باشعند .همچنعین

می شود اه رشته مدیریت فضای سایبر با فراوانی  5۲درصد بیشترین سعهم را

از بین رشته های تحصیلی دارد اه برای جامیه هعد ،ایعن تحقیع مناسعب و مطلعوب
می باشد.
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جدول شماره ()2
فراواني

درصد از کل امتياز

امتياز با ضریب

اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

بستری برای ایمال قدرت دشمن

13

7

7

37

3

7

/11

/71

7

1

7

5

72

3

5

/25

/11

/13

بعد

نقﺾ حریم خصوصی با فراگیر شدن
اینترنت همه اشیاء

اولویت 3
()1
اولویت 2
()2
اولویت 1
()3

مؤلفه تهدید

اختالل در زیرساختهای مجمویههای
خدمترسان اجتمایی از قبیل (بان ها
پاالیشگاهها نیروگاهها سدها

18

7

1

81

3

1

/31

/71

/77

شبکههای حملونقل و ترافی
شبکههای توزیع برق آب گاز و.)...
انهدام و یا آسیبرسانی به تأسیسات
صنیتی اشور (پاالیشگاهها نیروگاهها
فیزیکی

و  )...با نفوذ در سیستمهای رایانهای

11

3

1

88

3

7

/22

/11

/73

و انترلی آنها
تسری یافتن تهدیدات با توجه به
بستر شبکهای

7

1

5

۲

13

5

/71

/۲7

/12

ممانیت از استفاده از برخی
سروی های فضای سایبر به بهانه

8

5

3

1

17

3

/88

/82

/87

تحریمها
ام

ابزاری به نیروهای میارض در
سط جامیه

بروز ضی

ساختاری فنی برای

مدیریت یکسارچه
قطع ارتباط با مرااز نگهداری داده در
مواقع حساس و ضروری
وابستگی افراطی و مصر،گرایی
اطالیات
اطالیاتی

جمعآوری اطالیات اجتمایی و
فرهنگی جامیه
انگارهسازی و هنجارسازی میارض
در جامیه

3

۲

7

73

17

7

/۲8

/81

/7۲

۲

2

8

13

13

8

/51

/37

/71

17

3

7

8۲

3

7

/37

/13

7

7

3

۲

۲

1۲

۲

/77

/52

/71

17

3

7

87

3

7

/25

/77

/75

11

3

1

88

3

1

/23

/11

/78
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فراواني

امتياز با ضریب

اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

اولویت 3
()1
اولویت 2
()2
اولویت 1
()3

اولویت 1

81

۲

7

اولویت 2

شبیهسازی الگوهای رفتاری جامیه

18

8

7

بعد

اولویت 3

مؤلفه تهدید

درصد از کل امتياز

/32

/18

7

حمله به بان های اطالیاتی
دستگاهها و نهادهای خدماترسان

11

3

1

88

3

1

/23

/11

/78

اجتمایی در سط اشور
دستااری و مخدوش نمودن

2

۲

8

71

17

8

/51

/88

/73

۲

5

5

13

17

5

/55

/87

/15

افکارسنجی جامیه

18

7

1

81

3

1

/32

/71

/73

اطالیات موجود در فضای سایبر
ایجاد محدودیت در دسترسی به
اطالیات
فضاسازی ااذب و پخش شاییات

13

7

7

37

3

7

/11

/71

7

تصویرسازی امنیتی از جامیه

2

2

7

71

13

77

/81

/75

/8۲

17

7

3

87

3

3

/23

/11

/11

جیل هویت و االهبرداری

17

۲

7

87

17

7

/21

/71

7

امکان توانایی رهگیری افراد در فضای سایبر

1

18

7

8

7۲

7

/71

/33

/72

امکان پیشبینی رفتار افراد

17

3

7

8۲

3

7

/37

/13

7

انجام یملیاتهای روانی و ادراای

18

8

7

81

۲

7

/32

/18

7

ورود غیر قانونی به حریم خصوصی افراد

1

2

7

72

13

7

/۲۲

/83

7

17

3

7

8۲

3

7

/37

/13

7

11

5

7

88

17

7

/25

/75

7

1

۲

1

72

17

1

/۲3

/77

7

2

3

7

71

1۲

7

/۲7

/83

13

7

7

37

3

7

/11

/1

1۲

7

7

33

7

7

177

7

7

71۲

13۲

58

333

717

58

/27

/73

/3

پایش و انترل اجتمایی بهصورت
متمراز

شبکهسازی و گروهسازی میارضین
انسانی /شناختی

در سط جامیه
بستری مناسب و تسهیلاننده برای
فیالیتهای تروریسم سایبری
تضیی

سرمایههای اجتمایی

جیل هویت در فضای سایبر و شیو
زندگی آواتاری
ذائقهسازی و تغییر سب

زندگی

بهخصوص در جوامع شرقی
جهانیسازی فرهنگی و تسخیر
فضای اجتمایی اشورها
جمع

7
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جدول شماره ()9
اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

امتياز کل

درصد فراواني
از امتياز کل

اولویت 1

فیزیکی

23

31

75

783

37

75

831

72/5

/۲1

/73

/2

اطالیاتی

173

32

75

817

13

75

381

83/5

/27

/77

/۲

انسانی/شناختی

115

53

8

835

11۲

8

3۲3

83

/75

/7۲

اولویت 3
()1
اولویت 2
()2
اولویت 1
()3

بعد فضای
سایبر

اولویت 2

فراواني

اولویت 3

امتياز با ضریب

درصد از کل امتياز

23.3
/

در جدول شماره  7فراوانی خام از داخل پرسشنامههعای توزیععشعده اسعتخراج معیشعود.
امتیاز با ضریب از ضرب فراوانی در رقم اهمیت هر وضییت محاسبه شده است به نحعوی اعه
برای اولویت  1ضریب  8برای اولویت  7ضریب  7و بعرای اولویعت  8ضعریب  1را تیریع
مینماییم .سس

از جمع امتیاز ستون های سه گانه امتیاز ال را محاسبه نمودهایم .درصعد از اعل

یددی است اه از نسبت امتیاز با ضریب هر ردی

به امتیاز ال به دست میآیعد .تهدیعداتی اعه

در اولویت  1احصاء شدهاند از نظر خبرگان دارای قطییت بعاال ارزیعابی شعدهانعد و بایسعتی در
تدوین راهبردهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران به آنها توجه جدی شود.
بر اساس جدول شماره  8مشخ

گردیعد اعه از نظعر خبرگعان بعه واسعطه شعرای و

ویژگیهایی اه این فضا دارد تهدیدات آن در هر سه ران فضای سعایبر بعرای جمهعوری
اسالمی ایران مخاطره آمیز میباشد .به گونه ای اه تهدیدات حوزه انسعانی و شعناختی بعا 83
درصد حوزه اطالیاتی با  83/5درصد و حوزه فیزیکعی و زیرسعاختی بعا  72/5درصعد بعه
ترتیب در اولویت  1تا  8میباشند .از طرفی در ران انسانی مالحظه میگردد اه تهدیعدات
در اولویت اول و دوم میباشند و اولویت سوم تقریباً صفر میباشد .لذا بیانگر این واقییعت
است اه تهدیدات این حوزه بسیار خطرنا،تر از حوزههای دیگر میباشد.
بر اساس آنچه اه در جدول شماره  7به دست آمده است میتوان اذیعان نمعود اعه در
بید فیزیکی یمده ترین تهدیدی اه متوجه جمهوری اسالمی ایران می باشد و خبرگان با 11
درصد از ال آن را در اولویت  1بیان نموده اند استفاده دشمن از بید فیزیکی و زیرسعاختی
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فضای سایبر برای ایمال قدرت و انجام مانور در فضای اجتمایی جامیه می باشد .همچنعین
اولویت های بیدی به ترتیب اختالل در زیرساخت های مجمویه های خدماترسان اجتمایی
با  31درصد و دیگری امکان قطعع ارتبعاط بعا مرااعز نگهعداری داده در مواقعع حسعاس و
ضروری می باشد .از آنجا اه این بسعتر بعه لحعاظ سعاختاری و فنعی در اختیعار جمهعوری
اسالمی ایران نمیباشد با  37درصد از ال مورد تأیید و تأاید خبرگان قرار گرفتعه اسعت.
از طرفی در ران اطالیاتی مالحظه میشعود اعه مؤلفعه هعای فضاسعازی اعاذب و پخعش
شاییات با  11درصد افکارسنجی جامیه و شبیهسازی الگوهای رفتاری جامیعه هراعدام بعا
 23درصد در درجه اهمیت  1قرار گرفتهاند.
همچنین در ران انسانی مؤلفه جهانیسازی فرهنگی و تسخیر فضای اجتمایی اشورها
با  177درصد و ذائقه سازی و تغییر سب

زنعدگی بعه خصعوص در جوامعع شعرقی بعا 11

درصد در اولویت  1میباشند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
الف .نتیجهگیری
در این تحقی از حی

نظری به این نتیجه رسیدیم اه :فضای سایبر تمام ابیاد و زوایعای

حیات انسان را تحت تأثیر قعرار داده اسعت .بعهگونعهای اعه بخش یمعدهای از فیالیعتهعا و
تیعامالت اجتمعایی در الیه سطوح ایم از افراد مؤسسات غیردولتعی و نهادهعای دولتععی و
حعاامیتی در فضای سایبر انجام میگیرد .زیرسعاخت هعا و سعامانه هعای حیاتی و حساس یا
خود بخشعی از فضعای سایبری را تشکیل میدهنعد و یا از طری این فضا انترل مدیریت و
بهره برداری میشوند .بیشتر تیامالت اجتمایی از طری این فضعا انجعام میگیرد بعه یبعارت
دیگر فضای سایبر ی

ب؛ید در انار سعایر ابیعاد حیعات اجتمععایی انسعان ماننععد اقتصععاد

فرهنعگ سیاسعت نظامیگری به شمار نمیآید بلکه بهنویی بر تمامی آنها مسل است.
از طرفی امروزه به یلت زیست جوامع بهطور یام و جمهعوری اسعالمی ایعران بعهطعور
خاص در محی پرتالطم منبی

از تأثیر ااربردهای اجتمایی فزاینده فضای سایبر بایستی
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در تدوین راهبردهای امنیتی به تهدیدات متأثر از ااربردهای اجتمایی این فضا توجه جدی
شود .همچنین از حی

روشی در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم اعه بعر اسعاس تحلیعل

اظهار نظر خبرگان و اارشناسان جامیه آماری مدنظر ااربردهای اجتمایی فضای سعایبر در
شرای فیلی در تمام اراان مدل سهالیه ای مطرح شده برای فضای سعایبر بعرای اشعور معا
مخاطرهآمیز میباشد و این مخاطرات بیشتر جنبه ایجابی و انسانمحور میباشد.
لذا برای مدیریت این مخاطرات بایستی به دنبال ایمال حاامیعت سعایبری در راسعتای
منافع و ارزش های جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از زیرساخت ها و فرآینعدهایی
اه بر بستر فضای سایبر فیال هستند باشیم.
ب .پیشنهادها
 )1پیشنهادهای اجرایی
 -1/1سامان دهی و مدیریت یکسارچه فضای سایبر اشور و پرهیز از ایمال سیاستهعای
مقطیی و اوتاهمدت.
-1/7نهادسازی و ایجاد ساختارهای مناسب جهت ورود هوشمندانه در جنگ رسانه های
اجتمایی بهینوان صحنه اصلی ااراردهای اجتمایی  -شناختی فضای سایبر
 -1/8تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطالیات
 -1/3با توجه به یافته های بعهدسعت آمعده مبنعی بعر اینکعه یمعده تهدیعدات فضعای سعایبر
انسان محور می باشد .به نظر میرسد اه وزارت یلوم و تحقیقات و فناوری نسبت بعه راهانعدازی
رشتههای مربوط به این حوزه در سط تحصیالت تکمیلی اهتمام ویژه به یمل آورد
 -1/5آگاهی بخشی به جامیه در ارتباط با تهدیدات متأثر از ااربردهای فضای سعایبر در
حوزههای مختل

اجتمایی اقتصادی و ...

 )7پیشنهادهای پژوهشی
 -7/1انجام پژوهشهای مرتب با موضو مذاور در سط ملی و با جامیه خبرگی جامعتر
 -7/7تبیین ابیاد مؤلفه ها و شاخ
در اراان مختل

های هرادام از تهدیدات سایبری با درصد اهمیعت بعاال

فضای سایبری جمهوری اسالمی ایران و یافتن راهکارهای مقابله با آن.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي



امام خامنهای (دامت برااته) ( )1812بیانات در اجتما بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران.
ایزدی فواد و ماهپیشانیان مهسا ( )1817راهکارها و راهبردهای ایعاالتمتحعده بععرای جنععگ
سعایبر تهعران خبرگزاری فارس میاونت پژوهشی و آموزشی گزارش راهبردی شماره .7





بوزان باری ( )1823دولتها مردم و هعراس متعرجم :ناشعر تهعران پژوهشعکده مطالیعات
راهبردی.
تامسسون جان ( )1837رسانهها و مدرنیته :نظریه اجتمایی رسانهها مسیود اوحعدی تهعران
سروش.
درویشی فرهاد ( )1832پروژه تحقیقاتی جنگهای مدرن بررسی تفاوتهای آن با جنگهعای
پیشین بررسی یام فناوری در جنگهای مدرن با تحوالت مورد انتظار در جنگ و فناوری نظامی



در دو دهه آینده.
ااستلز مانوئل ( )1837یصر اطالیات:ظهور جامیه شبکهای احمد یلیقلیان و افشین خا،بعاز
تهعران طرح نو.




نای جوز )1817( ،آینده قدرت رضا مراد صحرایی تهران حروفیه.
یوسفی جیفر روشنی مرتضی ( )1818استفادههعای اطالیععاتی  -امنیتععی جریععان تکفیر از
شبکههای اجتمایی مجازی (فی بو ،و توییتر) فصلنامه پژوهشهای حفاظتی و امنیتی دانشگاه
امام حسین ( ) سال سوم شماره .11

ب .منابع انگلیسي
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