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چکيده
فضای مجازی با گسترش روزافزون خود بر حوزههای بسیاری اثرگذاشته و تاثیرات عمیقی برر حروزههرای
مختلف از جمله امنیت ملی گذاشته است .نظر به گستردگی ابعاد فضای مجازی ،در این پژوهش در تالش برای
شناسایی روندهای آینده شبکههای اجتماعی تاثیر آن بر امنیت ملی هستیم.
این پژوهش کیفی با استفاده از روشهای اصلی آیندهپژوهی نظیر تحلیل اثرات متقابل و سناریوپردازی برای
جامعه آماری شهر تهران و مبتنی بر نظر خبرگان تدوین شده است .بدین منظرور احتمراو وعروو رویردادها برا
نیروهای پیشران بررسی شده و همچنین تاثیر متقابل رویدادها بررسی شدهاند .پیشرانهای اصلی شرامل «عوامرل
زیرساختی» و «مدیریت فنی» و «مدیریت بخشی خصوصی» هستند که عدمعطعیتهای آینده را نیز تبیین میکنند.
باتوجه بهیافتههای پژوهش که برآیند سه عدمعطعیت مزبور و هشت سناریوی ممکن بوده است ،شبکههرای
ارتباطی جدید معادالت روابط اجتماعی و همه عرصههای زندگی و کرار را دگرگرون سراخته و برهدنبراو خرود
حوزههای مختلف فرهنگی ،اعتصادی ،اجتماعی و مهمتر از همه امنیتی را بهشدت تحتالشعاو عررار داده اسرت.
دست اندرکاران فرهنگی اجتماعی ،ناگزیر به خلق فضای جدید تعاملی با هنجارها و عواعرد درونزا و مقابلرهای
در برابر شکلگیری هویت اجتماعی جدید و در تضاد با ساختارها ،هنجارها و ارزشهای اجتماعی پذیرفته شده،
خواهند بود .در میان این سناریوها« ،مطلوبترین آینده محتمل» مربوط به فضایی بوده که زیرساخت توسعهیافته،
مدیریت بخش خصوصی تقریباً فعاو و باانگیزه بوده و نهایتاً مدیریت فنی بهصورت هوشرمند و عروی در حراو
اجرای وظایف محوله باشند.
کليد واژهها :فضاي مجازي ،شبکههاي اجتماعي ،امنیت ملي ،سناريو ،آينده پژوهي.
 - 1استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی ،نویسنده مسئول ،رایانامهdanesh.mr@yahoo.com :
 . 2دانشجوی رشته آینده پژوهی دانشگاه دفاع ملی

مقدمه
امنیت دارای الیههای مختلفی شرامل کالبردی ،انسرانی ،اجتمراعی ،سیاسری ،اعتصرادی،
دفاعی -امنیتی و زیسرت محیطری اسرت و امنیرت ملری بره معنرای تروان ملرت در حفر
ارزشهای داخلی در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل خرارجی و نفرو سیاسری و اعتصرادی
بیگانه.
در گذشته عناصری بر امنیت تأثیر داشت که عمدتاً عینی و عابل مشاهده بودنرد؛ امرا در
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دهۀ اخیر در محیط غیر کالبدی شهر یعنی محیط شخصی و هنری افرراد ،برویژه در محریط
خانوادگی اتفاق بزرگی افتاده است که بواسرطهی داشرتن مرا بره ازاا خرارجی ،خرودش را
بهصورت ارزشهای حیاتی جامعه در خطر باشد و مستقیماً به میزان سطح و کیفیت امنیرت
بر میگردد .همچنینیکی از مهمترین پدیدههای موثر بر امنیت و امنیت ملی ،فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی هستند.
شبکههای اجتماعی و فضرای مجرازی (کره از آن تعبیرر بره تکنولرو ی نروین ارتبراطی و
اطالعاتی میشود) ،محصوو پارادایم جهانی شدن است و همرواره برا دگرگرونی سراختارهای
ارتباطی و اجتماعی همراه بوده است .در سراوهرای اخیرر شربکههرای اجتمراعی مجرازی برا
محبوبیت کم نظیر جهانی رو به رو شده اند ،به طوری که میلیونها نفر از سراسر دنیرا در ایرن
شبکهها عضویت دارند و روابط انسانی ،نوو همکاری ،وابستگی حرفهای و بسریاری از امرور
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اعتصادی خود را در بستر این شبکهها ایجادیرا دنبراو مریکننرد.
بنابراین به لحاظ گستره کاربری میتوان گفت در فضای شبکههای اجتمراعی مجرازی چیرزی
بیش ازیک فضای اطالعاتی جهانی وجود دارد .برخی معتقدند کهیک «بافت اجتماعی» جدیرد
در حاو ساخته شدن است و نیاز دارد که ما فنراوری را برهمنظرور کرارکردی کرردن خردمات
تحت وب به رسمیت بشناسیم (شرهابی و بیرات .)152: 1391 ،برر اسرا

نظریره «کاشرت» گربنرر،

استفاده طوالنی مدت از شبکههای اجتماعی میتواند تأثیرات شگرفی بر نگرش افرراد نسربت
به اعتقادات و باورهای آنان داشته باشد .نگرش کاربران بر تمایالت آنها و تمرایالت آنهرا برر
رفتار آنها تاثیر میگذارد و منجر به تقارن دیدگاهها میشود (استم و تیلور.)11 :2007 1،
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1. Stem & Tylor

از آنجا که برعراری ارتباط و تبادو اندیشه ها و اطالعات اصلیتررین دلیرل اسرتفاده از
شبکههای اجتماعی است و افراد فراتر از زمان و مکان با افراد متعردد مریتواننرد ارتبراط
برعرار کنند ،در بسیاری از موارد منجر به استفاده افراطی ،به خصوص نوجوانان و جوانان
از این شبکه ها شده است و ویژگی آزادی عمل باال ،ناشنا

ماندن و نبود عیود و نظارت

اجتماعی باعث می شود که افراد به ارتباط در فضای مجرازی بریش از ارتبراط در فضرای
واععی ،عالعمند شوند که این امر می تواند سالمت روانی آنها را تهدیرد کنرد؛ اختالالتری
عدم اعتماد به نفس از جمله اختالالت رایج استفاده مفرط از شبکههرای اجتمراعی اسرت
(دستجردی و صیادی.)333:1391 ،
از سوی دیگر از مهمترین ابزارهای جنگ نرم در دنیای امروز ،شبکههای اجتمراعی مجرازی
است که درجنگ آینده نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند (مهانیان و مجرردی .)80 :1393 ،یکری از
نکات منفی شبکههای اجتماعی آن است کره بره راحتری اطالعرات شخصری افرراد توسرط
سازمانهای امنیتی ،جاسوسی و هکرها مورد استفاده عرار میگیرد و بسریاری از کراربران از
تنظیماتی که باعث افزایش امنیت شبکه وحریم خصوصی آنها میشرود ،اطالعری ندارنرد و
بهراحتی بسیاری از اطالعات شخصی خود را در معرض دید عمومیا طراحران نررمافزارهرا
عرار میدهند .در واعع جوانان و توده عامهیکی از مهرمتررین اعشراری هسرتند کره برهدلیرل
خصوصیات مربوط به دوره جوانی بیشترین تأثیر را از این رسانههای نوین دیجیتالی پرذیرا
خواهند بود

(عا
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چون اعتیاد به اینترنت ،افسردگی ،انزوای اجتماعی ،اختالو هویت ،کراهش احساسرات و

میو دیگران.)7 :1391 ،

با این تفاصیل ،به دلیل آنکه این پدیرده فناورانره ترا ایرن حرد در جامعره نفرو کررده و
همچنین به دالیل پیش گفته ،می تواند بستر تهدیدزا نیز تلقری شرود ،موضروو تراثیر آن برر
امنیت ملی بسیار حائز اهمیت و حیاتی خواهد برود .در ایرن پرژوهش ترالش مریشرود ترا
روندهای آینده این شبکهها بررسی شده و سپس تاثیر آن بر امنیت ملی احصا شود تا بتروان
با شناخت پیشدستانه و اتخا رویکرد فعاو ،تهدیدهای احتمالی آن را به حداعل رسرانده و
از فرصتهای آن استفاده حداکثری کرد.
259

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
 .1ادبیات نظري حوزه فضاي مجازي
فناوری اطالعات 1:بر اسا

2

تعریف ارایه شده توسرط انجمرن فنراوری اطالعرات آمریکرا،

فناوری اطالعات به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیاده سازی ،پشرتیبانییرا مردیریت نظرامهرای
اطالعاتی مبتنی بررایانه ،خصوصا برنامههای نرمافزاری وسختافزاری رایانه میپردازد.
به عبارت دیگرفناوری اطالعات با موضوعاتی مانند استفاده ازرایانه ونرمافزار ،سرروکار
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دارد تا تبدیل ،خیره سازی ،حفاظت ،پردازش ،انتقاو و بازیابی اطالعات به شرکل مطمر ن
و امن انجام پذیرد .شمولیت این تعریف با لحراظ دایررهی ارتباطرات مخرابراتی تبردیل بره
وا هی فناوری اطالعات و ارتباطاتی3ا به اختصار فاوا4شده است.
فضای مجاا

ی :فضای مجازی عبارت است از مجموعه نظامهای اجتمراعی کره از تعامرل

افرراد انسانی بر بستر شبکه (اتصاو فنراوری اطالعرات توسرط فنراوری ارتباطرات) شرکل
میگیرد .از آنجاییکه انسانها این نحوه از تعامل را همچون تعامل از طرق دیگر ارتباطاتی،
مؤثر میدانند ،نظامهای اجتماعی شکل میگیرد که در حکم نظامهای اجتماعی عالم واعررع
اسررت .با این تبیین از فضای مجازی ،به روشرنی درمرییرابیم کره فضرای مجرازی ،صررفاً
فناوری اطالعات و ارتباطات نیست ،بلکه بازتولید نظامهرای اجتمراعی در بسرتر ارتباطراتی
جدیدی است که بهطور طبیعی دامنه وسیعی از تزاحمات و تعارضات را به دنبراو دارد .برا
تسهیلگری که فناوری اطالعات و ارتباطات برای انسان ایجاد مریکنرد ،طبیعری اسرت کره
روزبهروز شاهد بازتولید نظامهای جدید اجتماعی در بستر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات
باشیم (آزادی. )1397 ،
فضای سایبری :هر آنچه که مرتبط با شبکههای رایانهای و اینترنت باشد؛ یعنی مجموعهای
از ارتباطرات درونری انسررانها از طریرق رایانرره و وسرایل مخرابراتی برردون در نظرر گرررفتن
جغرافیای فیزیکی (تمام افعاو و اعدامات انجام شده در محیط شبکههای بین المللی)
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Information Technology
ITAA
Information Communications Technology
ICT

1.
2.
3.
4.

شبکههای اجتماعي 1:شبکههای اجتماعی بهعنروان شربکهای از ارتباطرات انسرانی شرناخته
میشود .در این پژوهش منظور از شبکههای اجتماعی ،شبکههای ارتباطات انسانی مبتنی برر
فضای مجازی است .به دلیل جدید بودن مبحث در ایران ،پژوهشهای زیرادی مسرتقیما بره
موضوو تحقیق حاضر نپرداختهاند .با این حاو پژوهشهایی که به نوعی نسبتی برا موضروو
تحقیق داشتهاند ،شناسایی و بررسی شدهاند که مهمترین آنها به این شرح هستند:
فضای مجازی چند رسانهای است و حاوی پیامهایی است کره بره نروعی سرریع ایجراد
زندگی میکنیم ،از جای پای خود مطم ن نیستیم و همچنران کره پریش مریرویرم خرود را
کشف میکنیم (ترکل .)10 :1995 2،همچنین شالودهشکنی در این فضا ،عالر

فرهنگری و بافرت

تربیتی را در هم میریزد؛ آنرا بازنگری میکند و از طریق :از بین رفرتن انرواو تقابرلهرا و
مرزها ،زیست شبکهای و آزادی و اختیار عمل در تولید و انتقاو محتوا. ،به فضرای مجرازی
ماهیت سیاو میدهد .در این میان زندگی شبکهای اهمیت وافر دارد و کاسرتلز در توصریف
آن میگوید« :شبکهها بدون معانی دعیق هستند .میتوانند جان ببخشندیا جان بگیرنرد .هریچ
چیز شخصی وجود ندارد» (کاستلز.)167 :2001 3،
فیضی( ،)1384با عنوان «سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانرش آمروزان -18
12ساله شهر تهران» نشان میدهد که افرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کردهانرد،
خود اظهار داشتهاند که روابط خانوادگی شان دچار آفت و اختالو شده اما روابرط دوسرتانه
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میشوند؛ همانطور که شری ترکل میگوید« :ما در آستانه میان دنیای واععی و دنیای مجازی

آنها ،گسترده تر و مؤثر تر شده است (نقل از بشیر و افراسیابی.)43:1391،
تیلر ( )2012در مطالعه مروری خود نشان داد شبکههای اجتماعی مجازی در ترکی

با

نفو عدرتهای غربی ،حرکتی را به سوی همگنسرازی فرهنرگ آغراز کرردهانرد کره ایرن
حرکت سب

ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملرتهرا بره سروی شکسرت و

تضعیف هویت فرهنگی و سنتهایشان شده است .بهطوریکه بهواسطه تعرامالت شربکهای
افراد زیادی در سراسر دنیا در تالش برای همگامیبا فرهنگ جهانی هستند.
1. Social Network
2. Turkle
3. Castells
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ابراهیمیو سالوریا ( )2015در مطالعهای هویت مجازی زنان مسرلمان :مطالعره مروردی
کاربران ایرانی فیس بوک را مورد بررسی عرار دادند .نترایج تجزیره و تحلیرل 550پروفایرل
نشان داد تصاویر 382پروفایل بدون حجاب و تصاویر  415پروفایل با لبرا هرای رنگری و
کوتاه است که این امر شاهدی برر تمایرل افرراد بره بریحجرابی و آزادی فرهنگری اسرت.
همچنین زنان از محتوای فیس بوک برای حمایت از آزادی بیان و آزادی فرهنگری اسرتفاده
میکنند .نتایج نشان داد زنان مسلمان بیشتر تمایل به غربگرایی و فرهنگ غرب دارند و برا
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وجود اینکه حف حجاب برهعنروان یرک ارزش فرهنگری بررای زنران مسرلمان محسروب
میشود ،آنها به این ارزشها پایبند نیستند.
رویی و وانگ ( )2015به ایرن سرواو پاسرد دادنرد کره روابرط اجتمراعی کراربران در
شبکههای اجتماعی با توجه به ریشههای فرهنگی و مکانهای جغرافیایی متفراوت چگونره
انطباق بین فرهنگی دانشجویان را فراهم میآورد؟ جامعه آماری این پژوهش را دانشرجویان
بینالملل یک کالج در شماو شرق آمریکا تشکیل میداد .نتایج نشان داد  .1اکثر دانشرجویان
بهدلیل غنای رسانهای فیس بوک نسبت به اینستاگرام و تلگرام تمایل بیشتری بره اسرتفاده از
آن دارند  .2دانشجویان برای دسترسی آسران بره تعرامالت اجتمراعی و فرهنگری از طریرق
انطباق با فرهنگ غال

در پی همگنسرازی فرهنگری هسرتند .3 .ارتباطرات آنالیرن رونرد

انطباق و سازگاری با فرهنگ غال

را تسهیل میکند.

عاملی ( )2017در مطالعه مرروری خرود بره مشرکالت و مسرائل فرهنگری در فضرای
مجازی پرداخته است .نتایج نشان داده اسرت بسریاری از کراربران در مواجهره برا فرهنرگ
جدید دست به همگنسازی با فرهنگ بیگانه میزنند که نتایج آن تغییررات جردی در آداب
و رسوم ،تفکرات ،دیدگاهها و باورهای فرهنگ خودی است .کاهش احساسرات فرهنگری،
فروپاشی ارزشهای اخالعی ،ازدواج مجازی ،همجنسگرایی و ....نمونههایی از مشرکالت
و مسائل فرهنگی است.
شکل گیری بسیاری از چالشهای دانشآموزان که میتواند ،سالمت جسمانی و روانری،
باورهای دینی ،روابط خانوادگی ،پیشرفت تحصیلی ،و روابرط اخالعری آنهرا را برا مشرکل
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جدی همراه سازد ،را میتوان ناشی از اثرات مخرب و بنیانکن شبکههای اجتماعی دانست.

اثرات مخرب این شبکهها در تهدید امنیت و هویت ملی ،انسجام فرهنگی و باورهای دینری
 اخالعی که در راستای جنگ نررم و شربیخون فرهنگری ،توسرعه و اسرتقرار یافتره اسرت،آسی شناسی گسرترده و عمیرق پیامردهای شربکههرای اجتمراعی ،برازیهرای رایانرهای و
شبکههای ماهوارهای ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است (باعری فر و صالحی.)7:1395 ،
گرینفیلد ( )2009دریرک پررو ه مطالعراتی مشرترک همرراه برا ای بری سری نیروز برا
نظرسنجی از  17251افراد تالش کردند تا زمینههای سوا استفاده از اینترنت را برا تجزیره و
در فضای مجازی بیشتر شده و به روابط جنسی در فضای واععی سرایت میکند .راچر ،اکر
و برچتولد و ساریس ( )2015در مطالعه ای به این پرداختهاند که آیا استفاده از اینترنرت برا
مشکل مصرف مواد مخدر ،الکل ،حشیش در نوجوانران  14سراله در سروئیس همرراه برود
است؟ نتایج نشان داد که استفاده از اینترنت با دیگر رفتارهای پرخطر در ارتباط بوده اسرت.
ماتیو ( )2009در تحقیق خود نشان داد که بین استفاده از فضای مجازی و گرایش به انجرام
کجروی در بین نوجوان و جوانان همبسرتگی وجرود دارد .دیشراوتلز و فورسریت ،2007 ،
دورکین ،فورسیت ،و کوین ،2006 ،ادعا میکنند کره اینترنرت زمینره پررورش گرروههرای
عالعهمند به رفتارهای خشن و منفی را از طریق مشاهده فراهم میکند .افراد مریتواننرد بره
آسانی در فضای سایبری ضمن به اشتراکگذاری تمایالت خرود برا دیگرر افرراد ،تمرایالت
انحرافی مشترک را پیدا کنند (جنکینز  .)2001 ،یافتههای تحقیقی نشان مریدهرد کره ارتباطرات
تعاملی پر خطرر ،عراملی محررک در خرود آزاری و حتری ترغیر
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تحلیل اطالعات بهدست آورند .یافتههای آنها نشان داده که تمایل به مشاهده رفترار جنسری

بره خودکشری در برین

نوجوانان و جوانان بوده است (میشل ویبرا .)2007 ،
گروه دیگری از محققان معتقدند دستیابی به اینترنت در محیط خانه ممکن است به طرز
منفی ،الگوهای تعاملی والدین  -فرزندان را تغییر دهد

(وات و وایت 1999 ،؛ لنهارت ،لویس 2001 ،؛

مسچ  )2003 ،و باعث بروز تعارضات بین نسلی و کاهش همبستگی خرانواده شرود

(بره نقرل از

خسروی و علیزاده صحرائی .)65:1390 ،آسی های نوپدید از جمله آسی های اجتمراعی در دنیرای
مجازی بهدلیل عدم وجود موانع ،امکان برخورد با هرگونه پیام بهویژه پیرامهرایی اسرت کره
برای افراد آسی های جدی روحی ،روانی و اجتماعی بره برار مریآورنرد .اشراعه فرهنرگ
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برهنگی از دیگر آفتهای شبکههای اجتماعی و بازیهای رایانهای است .والدین باید وعت
بیشتری به کودک و نوجوان خود اختصاص دهند ،هر عدر وعت گرذاری و ارتبراط صرحیح
بین فرزندان و والدین بیشتر باشد ،زمینه استفاده از بازیهای رایانهای و شبکههای اجتماعی
کمتر فراهم میشود» ( فضل الهی و ملکی توانا.)134:1390 ،
 .2ادبیات نظري حوزه امنیت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

امنیت و امنیت ملی :صاح نظر علوم سیاسی «آرنولد ولفرز» معتقد است کره امنیرت در
معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کس
یعنی فقدان هرا

شرده و در معنرای هنری آن

از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله عررار گیررد (بیلریس .)1380 ،امرروزه

سخن استراتژیست هایی چون بر ینسکی کره امنیرت را وجرود شررایط مبتنری برر حفر و
برعراری اعداماتی میداند که کشور را از اعماو نفو دشمن مصون نگه مریدارد

(احمردیپرور،

 ،)442 :1376ناعص است.
در دایرهالمعارف علوم اجتماعی ،امنیت ملی به پتانسریل و تروان یرک ملرت در حفر
ارزشهای اساسی و ملی خویش تعریف شده است .بنابراین سخن والتر لیپمن که میگویرد
 « :یک ملت وعتی دارای امنیت است که در صرورت اجتنراب از جنرگ بتوانرد ارزشهرای
اساسی خود را حف کند و در صورتی که اعدام به جنگ کرد ،عادر باشد همان ارزشهرا را
پیش ببرد» (عزتی .)494 :1376 ،همچنین گرامشی در این باره میگویرد « :سرقوط هرر ر یمری
هنگامی صورت تحقق به خود میگیرد که عبالً ارزشهای تبلیغ شرده توسرط آن ر یرم ،در
هن و ضمیر مردم سقوط کرده و آنچه که عدرت حاکم ارزش تلقی میکند ،نرزد مرردم بره
ضد ارزش تبدیل شده باشد» (احمدی پور.)421 :1376 ،
به نظر موالر ،امنیت اجتماعی مقولهای است که افراد و دولت بههمراه یکدیگر در تأمین
آن سهیم و شریک هستند و از این رو ،بهتدریج و همگام با غیرعابل تفکیک شدن دولرت و
جامعه از یکدیگر ،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیردا مریکنرد .در حراو
حاضر با توجه به کاهش کنترو حکومتها بر جوامع خود ،ظهور جنبشهای جدایی طلر
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فروملی ،افزایش روزافزون مهاجرت وجریان حرکت پناهنردگان وچرارچوبهرای درحراو

تحوو داخلی وخارجی ،بررسی روابط دولت و مردم ،امری اجتنابناپذیر اسرت و تعریرف
گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولتها در عال

گروههرای اجتمراعی

ضروری است.
موالر در همین راستا از مفهوم امنیت اجتماعی یاد میکند؛ او تأکید دارد که امنیرت اجتمراعی
را میتوان بهعنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی بهکار برد و آن را عبارت میدانرد از:
عابلیت حف شرایط عابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان ،فرهنرگ ،انجمرنهرا،
مجزا از آن است .امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها ،نظامهرای دولرت و ایردئولو یهرایی
که به دولتها و حکومتها مشروعیت میبخشد ،مربوط میشود .اما امنیت اجتمراعی بره بقرای
گروههایی توجه دارد که به جهت اشرتراک اعضرای آن در اندیشره ،احسرا

و اعمراو ،کلیرت

یکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن بهعنوان هویت یاد میشود (نویدنیا.)1382 ،
 .3حوزه مطالعات روندي موضوع پژوهش
سیر تغییرات شبکههای اجتماعی :به اعتقراد کاسرتلز – شربکههرای اجتمراعی محصروو
همگرایی سه فرآیند تاریخی مستقل هستند:
 انقالب اطالعات -تجدید ساختار سرمایهداری و اعتصاد متکی به برنامهریزی
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مذه  ،هویت ملی و رسوم .بدین ترتی

امنیت جوامع ،آشکارا با امنیت سیاسی پیونرد دارد؛ امرا

 نهضتهای فرهنگی دهه 1960این سه فرآیند موج

شدند تا شبکههای اجتماعی مجرازی ،تولیردیافتره و رشرد کننرد.

امروزه ویژگی اصلی این شبکههای اجتماعی عبرارت اسرت از :اعتصراد اطالعراتی ،اعتصراد
جهانی ،فعالیت اعتصادی در شبکهها ،تحروو در کرار ،ظهرور عطر هرای متقابرل ،فرهنرگ
واععیت مجازی ،سیاست بر باو رسانه ،زمان بی زمان و فضای جریانها.
این مشخصهها مؤید این معناست که نظم نوین کاپیتالیسم که حاکم بر این جوامع است
متکی به نوعی دینامیک درونی شده که هیچ حد و مرزی را نمیشناسد ،از انعطاف بسریاری
برخوردار است و عرونطل

و گسترشپذیر و در عین حاو متکی به منطق شبکهای است.
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اولین شبکههای اجتماعی به معنای امروزین آن در سراو 2000م برهمنظرور پیردا کرردن
دوستان عدیمی ویا دوستیابیهای جدید بهوجود آمد؛ اما بهتردریج کارکردهرای دیگرری در
حوزه سیاسی ،اعتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و خبری نیز پیدا کرد و فرایند تبرادو اطالعرات
را در میان مردم جهان با تغییرات شگرفی مواجه ساخت .تا ساو  2007هریچ اپلیکیشرنی در
دنیا وجود نداشت اما به یکباره تا ساو  2011بیش از  25میلیرارد اپلیکیشرن در دنیرا دانلرود
شده انرد و در سراو  2014در اروپرا چیرزی حردود  19درصرد رشرد اعتصرادی در حروزه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

اپلیکیشنهای موبایلی نسبت به ساو  2013اعالم شد.
اولین رسانههای اجتماعی
LINKEDIN
(

1

ORKUT
 ، ) FRIENDSTERاورکات (
فرندستر (

) و لینکداین

) بود که پس از آن شاهد رشد سر ی ع ا ی ن رسانه در دن ی ا بود ی م و درساو

 2004مارک زاکربرگ با راه اندازی شبکه اجتماعی (فیس بوک) انقالب ارتباطی را کلیرد
زد.
شبکههای اجتماعی در ابتدا تحت وب بودند و سرپس شربکههرای موبرایلی نیرز بره آن
اضافه شد .بعضی از شبکهها در بستر اینترنت (تحت وب) طراحی شده اند که شربکههرای
برترر فضررای سرایبری عبارتنررد از :فیسربوک ،گوگررل پرال  ،یوتیروب ،تروئیتر ،لینکررداین،
اینستاگرام و پینترست .برخی بر بستر موبایل (تحت موبایل) کره بره شربکههرای اجتمراعی
همراه (موبایلی) معروف اند ،مانند :وایبر ،ویچت ،الین ،واتساپ ،تانگو ،اسرکایپ ،تلگررام،
گپ ،سروش و ....
بر اسا

پژوهش جهانی صورت گرفتره در خصروص شربکههرای اجتمراعی در سراو

 ،2019آمار یل محبوبترین شبکهها و تعداد کاربران هر شبکه را ارائه میکند:
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 .1به گزارش خبرگزاری تسنیم در  11فروردین 1395

(میلیون نفر)

همچنین با توجه به درهم تنیدگی روندهای تخصصی شبکه های اجتمراعی و عمرومی،
برخ ی از روندهای جهانی موثر بر موضوو پژوهش در سه طبقه :ناشی از مدرنیتره ،ناشری
از شبکه های اجتماعی و ناشی از جهان نروین اجتمراعی فهرسرت مری شروند
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شکل شماره :1نمودار مقايسه اي و تعدادکاربران فعال شبکههاي اجتماعي محبوب در سال 2019

( کرایی،)85 ،

(رحمانزاده )89 ،و (معمار )91 ،که توسط پژوهشگر و خبرگان در دستر  ،کدگذاری شدند:
الف .روندهای ناشي ا

مدرنيته :افرزایش شرهر نشرینی ،تغییرر سراختار خرانواده ،گسرترش

الگوهای ارزشی وهنجاری متضاد با ارزشها وهنجارهرای پذیرفتره شرده وبنیرادین جوامرع
بویژه اسالم ،دینزدایی وترویج سکوالریزم ،القاا لیبرالیسم فرهنگی ،هدف عراردادن کرانون
خانواده ،افزایش توجه به سالمتی ،رشد مصررف گرایری ،اعتیراد بره اینترنرت در جوانران و
نوجوانان ،گسترش سبک زندگی غربی ،زندگی دوگانره حقیقری – مجرازی ،اعتصرادی نرو،
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اهمیت بیش از پیش بحث انر ی ،افزایش نیاز به بازیافت مواد ،تغییر در روابط کراری میران
کارگر -کارفرما  -شرکت (در محدودههای کوچکتر افراد بیشتری اشتغاو خواهند داشت)؛
افزایش تخصص گرایی ،افزایش فرصتهای آموزشی و سطح تحصریالت ،کراهش اهمیرت
سن بازنشستگی ،افزایش کس

وکرار اینترتری ،تضرعیف جایگراه اتحادیرههرای کرارگری،

افزایش تعداد خانوادههایی که زوجین هر دو شاغل هستند ،شکل گیری جامعره وابسرته بره
دانش ،افزایش نفو اینترنتی (ضری

نفو 45درصدی) ،افزایش زمران اسرتفاده از اینترنرت،

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

ارزان شدن خدمات اینترنتی ،تغییر در روابط دولت – ملت ،کاهش نقش حاکمیتی دولتها
(افزایش عدرت وتوانایی افراد و شبکهها).
ب .روندهای ناشي ا

شبکههای اجتماعي :افزایش کاربران( 3/5میلیون نفر) ،سرهولت فرآینرد

همسانیابی ،فرسایش کارکردهای اجتماعی شبکهها با پررنرگ شردن کارکردهرای سیاسری،
افزایش نقش هویت عومیو مذهبی ،فرهنگ واععیت مجازی (انتقاو پیام وضد پیام از طریرق
نمادها ،اسوهها ،الگوهای رفتاری و ،)...تغییر سبک زندگی (ناشی از استفاده از فناوریهرای
جدید ارتباطی) ،افرزایش ارتباطرات اینترنتری ،افرزایش تقاضرای اینترنرت ،افرزایش عردرت
رسانههای اجتماعی ،افزایش عدرت فرد (ازطریق باال رفتن سواد فضرای مجرازی) ،افرزایش
اینترنت همراه (ضری

نفو 39درصدی) ،ناامن بودن فضای اینترنتی ،افزایش زمینره جنربش

اجتماعی ،افزایش جرائم اینترتی ،افزایش نظارت دولرتهرا برر شرهروندان و نقر

حرریم

خصوصی ،افزایش افشاا فساد عضایی و بی عدالتی ،افزایش سازمانهای غیر دولتی
پ .روندهای ناشي ا

جهان نوین اجتمااعي :افزایش جمعیت جهان ،افزایش امید به زنردگی،

افزایش مهاجرتها ،رشد طبقه متوسط ،کم رنگ تر شدن مفهوم ملیت ،افزایش شکاف برین
نسلی ،افزایش طالق ،گسترش اباحهگری وروابط نامشروو ،انتقاو عدرت اعتصادی از غررب
به شرق (چین ،هند و ،)...افزایش نابرابری در توزیع ثروت ،جهانی شردن اعتصراد ،افرزایش
رعابت در اعتصاد ،بحران اعتصادی نظام سرمایهداری ،افرزایش نرابرابری اطالعرات ،افرزایش
منازعات مذهبی ،افزایش گروههای تروریستی ،افزایش تهدیدات محریط سرازمانی ،افرزایش
نارضایتی نسبت به حکومتها ( وتمایل به تجزیه طلبی) ،تالش برای جهانی سازی
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روششناسي تحقيق
روش پژوهش حاضر از نوو پژوهشهای کیفی با رویکرد آینده پژوهی است که در این
رویکرد از تحلیل اثرات متقابل و روش دلفی مبتنی برر نظررات متخصصران اسرتفاده شرده
است .در واعع بر اسا

رای خبرگان احتماو وعروو رویردادهای مختلرف برا پیشررانهرای

متفاوت را تعیین کرده و تاثیر هر رویداد بر رویداد دیگر را بررسری مریکنریم .در انتهرا برا
استفاده از مهمترین عوامل ،یک یا چند سناریو تولید میشوند (همتی و حاجیانی.)1394 ،
سیر تحوالت شبکه های اجتماعی بررسی شده است .سپس با نظر خبرگان ،عوامل مروثر برر
آینده شبکههای اجتماعی شناسایی ،دستهبندی و اولویتبندی میشود .تفکیرک عوامرل برر
اسا

روش تحلیل اثرات متقابل و بهوسیله میرزان اثرگرذاری و اثرپرذیری آنهرا اسرت کره

به عنوان پیشران ،سیاستی و شاخص دستهبندی میشوند .سپس به کمک عدم عطعیرتهرا و
پیشران ها فضای سناریویی شرکل داده شرده و بره کمرک عوامرل سیاسرتی و شراخصهرا،
سناریوهای آینده شبکههای اجتماعی بیان میشوند .در انتها با رویکرد امنیتی به سناریوهای
آینده شبکههای اجتماعی پرداخته و فرصتها و تهدیدهای امنیتری شناسرایی و راهبردهرای
مناس  ،اثربخش و آیندهنگر ارائه میشوند.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقیق

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

بدینمنظور ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق ،وضرعیت کنرونی و

یک :عوامل موثر بر آینده شبکههای اجتماعي :با استفاده از مطالعات کتابخانرهای و مصراحبه
عمیق با خبرگان ،مجموعه عوامل یل بهعنوان عوامرل نهرایی مروثر برر آینرده شربکههرای
اجتماعی تعیین شدند:
 -1زيرساخت :منظور از زیرساخت پایه ،اسا

یرا چرارچوب اولیره نظرام اسرت؛

بهعبارت دیگر طبقهبندی عطعاتی که شکل اولیه یک چیز را شکل میدهد .انواو
زیرسرراخت عبارتنررد از :تجهیررزات شرربکه – گررت وی (دروازههررای ورودی
اطالعات) – مدیای ارتباطی – فیبر نوری – دیتا سنتر (مجموعه ای از شبکههرا
و حاملهای ارتباطی ،کاناوهای ارتباطی و دستگاهها) نظامهای ماهوارهای

269

 -2سختافزار :سختافزار رایانه عسمتهای اجزای فیزیکیِ رایانه مانند نمایشرگر،
موشرواره ،صررفحهکلیرد ،دیسررک سررخت ،واحرد نظررام (کررارتهررای گرافیرک،
کارتهای صدا ،حافظه اصلی ،مادِربورد و تراشههرای دیگرر) و… هسرتند کره
عابل لمساند .دستهبندی سختافزارهرا شرامل کرامپیوتر ،سررورها ،سروئیچهرا،
روترها ،فایرواوها ،استورج ها (تجهیزات خیرره سرازی و نگهرداری اطالعرات
(مودم ،تبلت ،لپ تاپ ،تلفن همراه) است.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

 -3نرمافزار :واسط کاربری بین انسان و سختافزار و دستهای از دستورالعملهرای
عابل فهم برای ماشین است که به پردازنده مرکزی امر میکند تا اعمراو خاصری
را انجام دهد .شامل :نرمافزارهای کاربردی (آپها) در حوزههای مختلف ،نظرام
عامل ،مرورگرها ،آنتی ویرو
 -4سرويس  :کلیه خردماتی کره فضرای مجرازی در اختیرار کراربر عررار مریدهرد.
سرویس یکی از اجزای نرمافزاری اسرت کره خصوصریات زیرر را دارد :برایرک
واسط مستقل از پلت فررم تعریرف شرده اسرت؛ از راه اینترنرت عابرل اسرتفاده
میباشد؛ عملکرد آن به گونهای است که «اهداف تجرارت»1را توسرط «عملیرات
کس

وکار»2اجرا میکند .واسط و اجرای آن به گونهای نشانهگرذاری مریشرود

که در زمان اجرا به بهبود عملکرد بیانجامد .مثل فرومها (انجمرنهرای گفتگرو)،
چت رومها یا اتاقهای گفتگو ،سرویسهای اشرتراک محتروا (فریلم؛ یوتیروب)،
(عکس؛ فیلیکر) به عالوه میل سرورها (خدمات ایمیل) جی میل ،گوگل ،هرات
میل ،خبرخوانها و ...
 -5محتوا :هر گونه داده که در فضای مجازی با فرمتهرای مختلرف مثرل عکرس،
متن ،صوت ،فیلم ،انیمیشن و  ...تولید و توزیع میشود.
 -6کاربر :عامل انسانی بهره بردار فضای مجازی که در تولیرد  ,توزیرع و دریافرت
محتوا ،کنشگر و دارای نقش است.
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1. business function
2. business object

 -7مديريت فني :مهندسی روابط و ارتباطات در جهت تنظیم نظام ارتباطاتی حراکم
بر فضای مجازی است مانند ispها ،سازمانهای آی کان (که دومین را واگذاریرا
میفروشد) سازمانهای استاندارد جهانی

lee

 -8مديريت راهبردي :مدیریتی کره در آن اهرداف و راههرای رسریدن بره آن را در
سطوح مختلف مشخص مری کنرد .ماننرد :مردیریت کرالن حراکمیتی سره عروه،
نیروهای مسلح و سازمانهای مربوط و رهبری بهعنوان فرا عوا.
است که توسط افراد و شرکتها بهجای دولت اداره میشرود .مردیریت بخرش
خصوصی مدلی از مدیریت است که در آن سرمایه و سود به عناصر غیر دولتری
مربوط میشود (مایکروسافت ،گوگل ،فیسبوک ،آپارات ،نظام فارسری جرویروز)
از یک منظر بخش خصوصی جزو حاکمیت محسوب میشود کره طبرق عروانین
نظام باید با اخذ مجوز فعالیت کند.
 -10مدیریت فردی :توانمندی فردی الزم ( بهلحاظ دانش و مهارت ) برای حضرور
موثر ،آگاهانه و صیانت کننده در فضای مجازی.
 -11امنیت :حفاظت از دادهها در مقابل تخری  ،تغییر ،حذف و صیانت از تمامیرت
دادههرا و محرمرانگی آن ،ایجرراد دسترسریهررای مجراز برره عرالوه محافظررت از
زیرساختها ،نرمافزارها و نظام عاملها

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

 -9مديريت بخش خصوصي :بخش خصوصی بخشی از یک نظام اعتصادی کشور

 -12مديريت نهادي و اجتماعي :شامل نهاد خانواده (برهعنروان کروچکترین واحرد
اجتماعی) ،آموزش عمومیتشکلهای غیر دولتی و ...
دو :جدول تحليل تاثير متقابل عوامل :در روش شناسی تحلیل اثر متقابل باید پرس از تعیرین
عوامل ،نمرات میزان اثرگذاری هر زوج بهدست آید .ازهمین رو در گام بعد این عوامرل بره
خبرگان عرضه شده و به کمک روش تحلیل اثرات متقابل میانگین امتیاز تاثیر هر عامرل برر
عامل دیگر به شرح جدوو یل بهدست آمد:
271

(ارتباطات)

پردا ش)
یرساخت

(کانون

سختافزار

نرمافزار

(خدمات)

سرویس

محتوا

کاربر

(سا ماني)

(حاکميت)
فني تخصصي

فردی
مدیریت

مدیریت

امنيت

خصوصي

(ارتباطات)

اجتماعي
بخش
مدیریت

زیرساخت

4.75

4.25

4.25

3.50

4.25

3.75

3.75

4.00

3.00

3.50

نهادی و

مؤلفهها

3.25

سختافزار
(کانون

4.25

2.50

4.75

2.50

3.75

4.00

3.00

3.00

4.75

3.25

3.00
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پردازش)
نرمافزار

3.00

4.50

2.50

4.50

4.00

3.00

4.00

3.00

4.00

4.00

3.00

سرویس
3.25

3.50

4.50

3.25

4.50

3.00

3.50

4.00

4.25

4.00

4.00

(خدمات)
عال

و

محتوا
کاربر

2.50

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.50

3.50

4.00

3.00

2.50

4.50

4.25

4.00

3.00

4.00

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

فنی
تخصصی

4.25

4.25

4.75

4.50

3.25

4.00

4.00

2.75

4.50

3.50

3.00

(سازمانی)
مدیریت
راهبردی(ح

4.50

4.25

3.00

3.00

4.00

3.00

4.00

3.75

4.50

4.50

4.25

اکمیتی)
توانمندیها
ی فردی و

1.50

2.00

3.50

2.75

4.75

4.00

2.00

4.00

3.50

2.25

3.75

آموزش
مدیریت
امنیت
مدیریت
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بخش

4.00

4.00

4.00

4.50

4.50

4.25

3.50

4.50

2.50

3.00

4.00

4.50

4.50

4.50

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.50

مدیریت

اجزاء و

خصوصی
مدیریت
نهادهای

2.50

2.50

3.00

3.00

4.00

4.00

2.50

4.00

4.00

4.00

3.00

اجتماعی

سه :نمودار اثرگذاری و اثرپذیری عوامل :به منظور تفکیک عوامرل بره سره دسرته پیشرران،
عوامل فوقالذکر در شکل یل ترسیم شده است:

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

سیاستی و شاخص ،از نمودار اثرگذاری و اثرپذیری استفاده میشود .که نتیجه نهرایی بررای

در نمودار فوق  ،محور عمودی میزان اثرگذاری و محور افقی میرزان اثرپرذیری عوامرل
ازیکدیگر را نشان میدهد:
 عواملی که دارای اثرگذاری باال و اثرپذیری کم هستند ،نیروهرای پیشرران برهشرمارمیروند که دیگر عوامل را در سطح باالیی متاثر میکنند ولری از آنهرا ،اثرر کمترری
میپذیرند .این عوامل شامل :زيرسااختهاا ،ماديريت فناي و ماديريت بخاش
خصوصي ،هستند که در ادامه جهت سناریو پردازی بهکار خواهند رفت.
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 عررواملی کرره دارای اثرگررذاری برراال در ضررمن اثرپررذیری برراال هسررتند ،عبارتنررد از:خدمات ،حاکمیت ،امنیت که عوامل سیاستی خوانده میشوند؛ این عوامل بهدلیرل
این که بر دیگر عوامل اثر باالیی دارند ،میتوانند موج

تغییر وضعیت آنها بشروند

و با توجه به اینکه دارای اثرپذیری باالیی هم میباشند ،امکران تراثیر و تغییرر آنهرا
وجود دارد؛ در نتیجه جهت برنامهریرزی و سیاسرتگرذاری ،مرورد اسرتفاده عررار
میگیرند .در حقیقت این عوامل ،عوامل هدف محسوب میشوند.
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 عواملی هم که دارای اثرپذیری باال و اثرگذاری کم هستند ،شرامل :نرمافزار ،کاربر،محتوا است که در دسته شاخصها دستهبندی میشوند به ایرن دلیرل کره از دیگرر
عوامل اثر باالیی میپذیرند و زود واکنش نشران مریدهنرد و در مقابرل ،اثرگرذاری
باالیی هم ندارند؛ به تعبیری در پایان زنجیره اثر عررار گرفترهانرد و صررفاً از دیگرر
عوامل متأثر میشوند و خودشان کمتر اثر میگذارند.
 عوامل سخت افزار ،نهادهاي اجتماعي و توانمنديهاي فردي نیز دارای اثرگذاریو اثرپذیری پایین هستند.
طبق نتایج بهدستآمده ،عوامل :زيرساخت ،مديريت فني و مديريت بخش خصوصاي
پیشرانهای مس له هستند .این عوامل ،همچنین دارای عدم عطعیت میباشند بهایرندلیرلکره
امکان تحقق یا عدم تحقق آنها وجود دارد؛ به بیان دیگر ،زیرساختها با توجه بره رویکررد
دولتهای مختلف میتواند توسعه یابد و یا راکد بماند .مدیریت فنی ممکن است رشد پیدا
کند و یا ضعیف باشد و همچنین مدیریت بخش خصوصی با توجه به سیاستهای کرالن و
عوانین و مقررات مربوط ،امکان تقویت یا تضعیف خواهد داشت .بهعنوان مثاو در صرورتی
که سیاستهای حمایتی و تشویقی وجود داشته باشد ،بخش خصوصی وارد میدان میشرود
و تقویت خواهد شد و بر مس له تاثیرگذار خواهد بود و در مقابل ،در صرورتی کره عروانین
سخت و پیچیده و ناکارآمد ،بوروکراسیهای بی ثمر و فساد و رانت و غیرره وجرود داشرته
باشد ،بخش خصوصی رغبتی به ورود نخواهد داشت و تضعیف میشود.
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با توجه به سه پیشران بهدستآمده طبق شکل درختی زیر که هرر کردام دارای دو عردم
عطعیت میباشد 8 ،فضای سناریویی بوجود خواهد آمد .ایرن هشرت فضرا حاصرل ضررب
حاالت دوگانه پیشرانها است که به شرح یر هستند:

بهدستآمده ترکیبی مشخص دارند .در این مرحله با توجره بره نظرر خبرگران مریبایسرتی،

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

مطابق این شکل ،هشت فضای سناریویی پدید آمده است که در هرریرک ،پیشررانهرای
سناریوها را مورد ارزیابی عرار داد و از میان فضراهای خلرق شرده ،سرناریوهای محتمرل را
انتخاب کرد .ممکن بود از میان سناریوهای بهدستآمده ،برخی به دلیل احتماو تحقق پایین،
عابل حذف و یا چشم پوشی باشند .از همین رو بر اسا

نظر خبرگان سناریوی شمارهیرک

شرایط ایدهآو را تصویر میکند با نگاه واعع بینانه در افق  5ساله احتماو باالیی برای تحقرق
آن وجود ندارد .همچنین با توجه به روند توسعه زیرساختهرا و هوشرمندی ایجراد شرده
کشور در حوزۀ مدیریت فنی و فعالیت عابل توجه بخش خصوصی طری چنرد سراو اخیرر
سناریوهای شماره  5به پائین بهدلیل مفروض انگاشتن عدم توسعه زیرساختهرا برر مبنرای
نظر خبرگان حذف میشود.
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حاو با توجه به اینکه بسیاری از این پیامدها به شکل مطلق خود اتفاق نمیافتند و معمروال
در طیفی از این ویژگیها عرار می گیرنرد ،شرکل زیرر بررای برداشرت فرازی (نره مطلرق) در
خصوص سناریوهای محتمل ،عابل استفاده خواهد بود .مطابق این شکل طی ساوهای آتری (5
ساو آینده) با سه سناریوی اصلی روبرو خواهیم برود کره فضرای سرناریوی شرمارۀ  3رونرد
موجود در کشور را روایت میکند .فضای سناریوی شمارۀ  2سناریوی مطلوب نسربی و عابرل
دسترسی خواهد بود و باید سیاستها به گونهای تدوین شود که به این سمت حرکت کنریم و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

فضای سناریوی شمارۀ  4نامطلوب خواهد بود و الزم است از شکلگیری آن جلوگیری کرد.

در یل به سناریوهای شماره  3 ،2و 4پرداخته و در ادامره تحلیرل امنیتری نراظر برر هرر
سناریو نیز روایت میشود:
سناریوی شماره  3وضع موجود (ریال حرکات موجاود در حاو ه شابکههاای مجاا

ی) :در ایرن

سناریو ،زیرساختهای در حاو توسعه ،بخرش خصوصری برهدلیرل جرذابیتهرای فضرای
مجازی نیمهفعاو و عدرتمند شده ،بهدلیل بیتوجهی و سیاسیتگذاریهای غلرط ،مردیریت
فنی ناکارآمد و ضعیف است .کاربران روز به روز در حاو افزایش هستند و تنروو محتروای
تولیدی بسیار باال رفته ولی از کنترو خارج است؛ تنوو نرمافزارهرا نیرز افرزایشیافتره ولری
جهتگیری مطلوبی ندارد و صرفاً برخی اپلیکشینها نیازهای بازار را پوشش میدهد؛ مانند
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اسنپ _ سامانه حمل و نقل شهری -که از خارج کشور (آلمان) ،صرفنظر از تبعات امنیتی

آن پشتیبانی میشود و یا گوگلمپ 1که اطالعات کاربران ،ترافیک شرهری ،مبرداا و مقصرد
افراد با پروفایل (به همراه اطالعات شخصی آنها) در اختیار گوگل عرار میگیرد.
در حوزۀ خدمات ،سیاستگذاری هوشرمندانهای از سروی حاکمیرت رخ نرداده و فاعرد
پیوستهای امنیتی است .اگر مسیر موجود بههمرین منرواو ادامره یابرد ،در افرق  5سراله برا
تصویر فوق مواجه میشویم که عطعا با تبعات امنیتی متعددی روبرو خواهیم بود.
از طرفی ،با توجه به اینکه مدیریت فنی بهصورت کامل در اختیار حاکمیرت نیسرت ،در
اینکه از نظر امنیت سایبری نیز با چالشهای گوناگون روبرو خواهیم بود.
سناریوی شماره ( 2بهعنوان سناریوی مطلوب در افق ماني  5ساله):

در این فضا زیرسراختهرا

توسعهیافته ،مدیریت فنی بهصورت هوشمند و بابهرهوری باال عمل مریکنرد و بخرشهرای
خصوصی نیز نیمه فعاو و با انگیزه هستند .در این شرایط کاربر فضای مجرازی رشرد عابرل
مالحضهای داشته و بدنۀ اصلی جامعه با این فضا مررتبط هسرتند .محتروای تولیرد شرده برا
وجود نظارت و دخالت هوشمندانه مدیریت فنی ،دارای کیفیت مناسبی است و برا انحرراف
محتوائی کمتری مواجه هستیم .تولید نرمافزارهای بومی ،رشد عابل مالحضهای داشته و نیاز
کاربران در چارچوب سیاستهای حاکمیتی تأمین میشرود .بخرش خردمات برا توجره بره
سیاستهای حاکمیتی ،طراحی و اجراا شده و کاربران در بسرتر امنیتری مناسر  ،خردمات
مورد نیاز را دریافت میکنند ،هوشمندی در عرصره مردیریت فنری موجر

ارتقراا امنیرت

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

سطح امنیت فردی و اجتماعی نیز جامعه با آسی های متعددی مواجه خواهد شد؛ بهعرالوه

خواهد شد.
مدیریت فنی ،هوشمند و عوی نقش کلیدی در توسرعه و نگهرداری زیرسراخت فضرای
سایبری کشور داشته و میتواند کمک شایانی بره بهررهگیرری صرحیح و حرداکثری از ایرن
زیرررسرراخت و شررکلده ری شرربکه مل ری اطالعررات بررهعنرروان نقشررهی راه اصررلی کشررور
(ازمنظرراهبردی) داشته باشد.
مدیریت فنی ،هوشمند و عوی میتواند درحف امنیت دادههای حیاتی (ماننرد دادههرای
نتیک ،اطالعات زیرساختی کشور درحوزههای انر ی هستهای ،نفت ،آب و برق ،اطالعات
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نظامهای نظامی و امنیتی و )..وحف حریم خصوصی نقش کلیدی داشته و برالطبع ضرری
امنیت اجتماعی و روانی را باالبرده و از نارضایتیهای عابل پیشبینی بهشدت بکاهد.
زیرساخت توسعهیافته نیز با بهرهگیری از مدیریت فنی ،هوشمند و عوی ،نقرش اساسری
در مدیریت کاربری فضای مجازی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،فکری و سیاسی و ..داشرته،
عالوه بر نقش اساسی در توسعه کشور بهعنوان مولفه اصلی در مقابلره برا جنرگ سرایبری،
جنگ اطالعاتی و جنگ روانی ،میتواند نقش آفرینی کند.
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مشکل اصلی در این سناریو عدم حضور فعاو و با انگیزه ی بخش خصوصی اسرت کره
این امر برای مولفههای مثبت کرشدهی در باال ایجاد تضراد (پرارادوکس) مرینمایرد ،زیررا
بهرهگیری صحیح و حداکثری از زیرساخت توسعهیافته و شبکهی ملی اطالعات منوط بره
حضور فعاو و باانگیزهی بخش خصوصی است .از سوی دیگر نتیجهی عدم سرمایهگرذاری
بخش خصوصی به معنای نیاز به سرمایهگذاری خارجی خواهد بود.
سناریوی شماره  :4زیرساخت فضای سایبرکشور به واسطهی مردیریت فنری ضرعیف و نراتوان
عمدتاً توسط شرکتهای خارجی توسعه مییابد ،بخش خصوصی ازیک سو بهدلیل بی ثبراتی و
تکثیر در عاعده گذاری و مدیریت ،عدم حمایت دولتی و از سوی دیگر با توجه به عدم اطمینران
در برگشت سرمایه و عدم توان رعابت با شرکتهای خارجی و سخت گیرری نهادهرای امنیتری
عضایی و نظارتی ( بهدلیل عدم شناخت کافی) رغبتی برای حضور جدّی در این عرصره نداشرته
و یا بهعنوان عامل و پیمانکار اجرائی شرکتهای خارجی عمل مینمایند.
امکان بهرهگیری صحیح از این توسعهیافتگی زیرساخت ،بهواسطه مدیریت فنی ضرعیف
و ناتوان وجود نداشته ،ضری

امنیتی در دو حوزه دادههای حیاتی و حف حریم خصوصی

کاربران از یک سوا و ضری

امنیتی اجتماعی بواسطه بهره گیری بیضابطه کاربران بهشدّت

کاهش پیدا کرده و میتواند به مدیریت و تولید بحرانهای اجتمراعی ،فرهنگری ،سیاسری و
اعتقادی ( حوزۀ ضد دین) توسط سرویسهای فضای مجازی (اعم از رسانههای اجتمراعی
و سایر سرویسها) منتهی شود .ضمن اینکه حضور حداکثری شرکتهرا و سررمایهگرذاران
خارجی زمینهساز نفو در حوزههای زیرساختی و حیاتی کشور را بهدنباو خواهرد داشرت.
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وابستگی به شررکتهرای خرارجی در ایرن سرناریو مریتوانرد مردو و طراحری نقشرۀ راه

زیرساخت فضای سایبری کشور را بر اسا

الگوی هدایت شده خارجی مردیریت کنرد و

عمالً موضوو شبکه ملی اطالعات بیمعنی خواهد شد.
دریک جمع بندی ساده ،وضعیت امنیتی در این سه سناریو به صورت یل بیان میشود:
شماره سناریو

وضعيت سناریو ا منظر امنيتي
پذیر

سناریوی ( 2مرجح)

امنیت اجتماعی نسبتاً پایدار در سطح عابل عبوو

سناریوی ( 4بدبینانه)

گسترش نا امنی اجتماعی

بنابراین در سناریوی محتمل در افرق  5سراو آینرده ،برا توجره بره بررسری رونردها و
نابسامانی های موجود توسعه شبکه های اجتماعی تبعات امنیتی و مخاطرات متنوعی را برای
امنیت ملی (در سطح متوسط) ایجاد خواهد کرد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
در این پژوهش نشان داده شد که سه سناریوی اصلی شبکههای اجتماعی ایرران در آینرده از
احتماو رشد بیشتری برخوردار است و در امتداد وضع موجود ،آینده امنیتی آسی پرذیر و نسربتاً
ناپایداری پیشروی کشور عرار دارد .در حقیقت براسا

یافتههای این پرژوهش (نتیجره تحلیرل

اثر متقابل) ،آنچه که رکن ناپایداری وضع فعلی را رعم مریزنرد ،غفلرت راهبرردی از حکمرانری
فضررای مجررازی و کارکردهررای اصررلی آن نظیررر تسررهیل گررری ،تنظرریم گررری ،ارائرره خرردمت،
سیاستگذاری و گردش جریان در میان ساختار و بازیگران فضای مجازی اسرت .برا توجره بره

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

سناریوی ( 3وضع موجود)

امنیت اجتماعی متزلزو آسی

اثرپذیری شاخصهای سیاستی ،شامل امنیت ،حاکمیت و خدمات ،مریتروان نتیجره گرفرت کره
ضعف شدید در عوامرل پیشرران (زیرسراخت ،مردیریت فنری و مردیریت بخرش خصوصری)،
موععیت این شاخص هرا را نیرز دگرگرون کررده اسرت .حاکمیرت در فشرار نارضرایتی مرردم و
عق افتادگی عرار دارد؛ خدمات و سرویسها بهدلیل ضعف پیشرانها در سطح حداعلی اسرت و
امنیت نیز دستخوش تغییر خواهد بود .نارضایتی کراربران در حروزههرای اجتمراعی ،اعتصرادی،
سیاسی و شرایط خاص کشور در منطقه و خطرات بیشمار تهدیدکننده آن ،میتوانرد منجرر بره
سوااستفاده فرصتطلبان و بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی شود .بنابراین ،مهمتررین راهبررد،
حرکت از سناریوی ادامه وضعیت موجود بره سرناریو  2و متعاعبراً سرناریو ( 1بسریار مطلروب)
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است .این تغییر مستلزم توجه ویژه به عاعدهگرذاری جهرت تشرویق بخرش خصوصری ،تسرهیل
فضای کس

و کار آنها اعماو تنظیم گری و استفاده از مزایای اعتصادی و امنیتی برهوجرود آمرده

یل سیاستهای هماهنگ در حکمرانی هوشمند فضای مجازی است .بهشردت ضررورت دارد
از حضور بخش خصوصی نظیر شرکتهای پلتفرمی (مثل اسنپ ،تپسی ،دیجی کراال و بسریاری
دیگر) در جهت رونق اعتصادی و برابرسازی فرصتهای خرید آسران و برهصررفه بررای آحراد
جامعه استفاده کرد و با نظارت دعیق ،امنیت را به حوزه اعتصادی – اجتماعی کشراند .در شررایط
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاو ملی ،ساو پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

اعتصادی کنونی ،بخش خصوصی همواره مترصد سهولت فضای کس

و کار و عواعد آن اسرت

که اگر تأمین نشود ،از مشارکت اعتصادی – امنیتی گریزان خواهند بود .این در حرالی اسرت کره
فرصت امنیت اجتماعیشده و امنیت اعتصرادیشرده در پلتفررمهرای کنرونی بخرش خصوصری
موجود است و زمان بهکارگیری ظرفیتهای سرختافرزاری و نررمافرزاری از سروی حاکمیرت
فضای مجازی در این راستا است .مالحظات حاکمیتی برای تغییر سناریو وضع فعلری بره وضرع
مرجح ،با مدیریت واحد ،مرجعیت پرعدرت و باظرفیت ،خدمات اجتمراعی – امنیتری حاکمیرت
(جهت تولید نه تصدی گرری) عجرین اسرت .نتیجره تأسریس و تقویرت نهادهرای اعتصرادی –
اجتماعی از مسیر مدیریت کالن و هوشمند فضای مجازی و به خط آوردن بخش خصوصری در
این میدان ،ارتقای سواد اجتماعی از منظر مواجههگرری در برابرر مخراطرات برا منشرأ درونری و
بیرونی بوده و روندهای امنیت اجتماعی را ترمیم میکند.
در نهایت پیشنهادات یل بهعنوان ماحصل پژوهش ارائه میشود:
 -1برنامهریزی سناریو محور مبتنی بر پژوهش و پیمایش ملی بررای سره سرناریوی اصرلی
باالخص سناریوی محتمل به منظور بیمه کردن کشور در مواجهه با این سه سناریو
 -2برنامه ریزی فعاالنه برای تحقق سناریوی مرجرع (شرماره  )2و حرکرت بره سرمت
سناریوی مطلوب (شماره )2
 -3تعریف پژوهش در سطح ملی با همین موضوو
 -4تعریف پژوهش میدانی و پیمایشی با موضوو بررسی میردانی تراثیرات شربکههرای
اجتماعی بر امنیت
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 -5طرح موضوو سناریوهای آینده شبکههای اجتماعی از منظر امنیتی در شورای عرالی
امنیت ملی و تصمیم گیری پیشدستانه در این خصوص
فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


احمدیپور ،زهررا ( ،)1376همکراری منطقرهای پریش شررط توسرعه و امنیرت ملری جمهروری



آزادی ،جواد ( ،)1397امنیت سایبری یا امنیت فضای مجازی؟ ،تأمالت رشد ،دوره  ،1شرماره ،1
168–164



باعری فر ،علی اکبر؛ کیوان صالحی ( ،)1395آسی

شناسری کراربری هنرجویران هنرسرتانهرای

پسرانه شهرستان تربت حیدریه از شبکههای اجتماعی موبایل بنیان ،اولین کنفرانس باینالمللاي
مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني ،رشت ،بنیاد بین المللی غدیر گیالن.


برات دستجردی ،نگین؛ صیادی ،سمیه ( ،)1391بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتمراعی

بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاههرای پیرام نرور شرهر اصرفهان ،فصالنامه
تحقیقات علوم رفتاري ،دوره ،10شماره.341-333 ،5


بشیر ،حسن؛ افراسیابی ،محمد صادق ( ،)1391شربکههرای اجتمراعی اینترنتری و سربک زنردگی
جوانان ،مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان .فصلنامه تحقیقات فرهنگي ،دوره پنجم،
شماره62 - 31 ،1



بیلیس ،جان ( ،)1380مترجم :حسین محمدینجم .امنیت بینالملل در عصر پس از جنرگ سررد،

مقاله پژوهشی :بررسی روندهای آینده شبکههای اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

اسالمیایران ،مجموعه مقاالت همايش توسعه و امنیت عمومي؛ جلد دوم تهران وزارت کشور.
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