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 چکيده
ی اطالعتاتی هتت    هتا مطتر  است س ستازمان    پایتاا   عنوان یک نیاز اساسی و اولیه امنیت  به اشراف اطالعاتی زمینه و هدف:

امر مستلزم اشترایی  اطالعتاتی د  زتوزه ییالیت       اطالعات بوده و این ازمناینی خود ها یمأمو برقرا ی امنی  د  انجام وظایف و 
د  ایتن  استتا    دهنتا و  خ متی  ببا آهنگی پرشتاامنی  با وهود یضای مجازی  ازهمله هاعرصهد  همه  امروزه تغییرات سس ا هاآن

امنیت    چراکته  ؛ی برختو دا  است   اژهیت وهتماعی ایتراد از نقتش   یرد و شخصی  ا یعنوان  کن اصلی سازناهبهو نقش آن خانواده 
 سگرددیمخانواده منجر به ایزایش امنی  د  هامیه 

هامیته   تحلیلی اس  که به  وش پیمایشی انجتام شتاس  -ی فیتوص ی و از لحاظ ماهی ،کا برد از نظر هاف، این پژوهش روش:
بتا استتفاده از یرمتوو کتوکران     و  یا وش طبقهبر اساس که  خانواده اس  نفر 011ی تترانی به تیااد هاخانوادهآما ی پژوهش شامل 
صتو ی انجتام و    صتو ت بهی که  وایی آن سؤال 01ی انهیگز 5بر اساس پرسشنامه محقق ساخته طیف لیکرت  هاانتخاب شاناس داده

بتا  ی پتژوهش بتا استتفاده از آزمتون یریتامن و      هتا داده ی شاسآو همع به دس  آما، 69/1ضریب آلفای کرونباخ  لهیوسبهپایایی آن 
 سقرا  گری  لیوتحلهیمو د تجز Spssایزا  تفاده از نرماس

هتا  ها و تتایاها از نظر اولوی  برابر هستتنا و د  محتیط داخلتی قتوت    د  محیط خا هی، یرص  دهایتحقیق نشان م :هاافتهي
 یهتا نستب  بته ستایر مؤلفته     «عمتومی  یسازیرهنگ»با توهه به نظر خبرگان د  این تحقیق، مؤلفه  باشنایها متقریباً دو برابر ضیف

 سیضای مجازی و اشراف اطالعاتی از ا زش بیشتری برخو دا  اس 
تربیت  و   ی،اطالعتات  یهتا ایزایش تیامل مردم و ستازمان  ،عمومی یسازیرهنگکه  دهایپژوهش نشان م نیا جینتا ی:ریگجهینت

ی رستاخت یز، همکا ی آنان با پلیس، تجتیزات هاخانواده د  خانواده و آموزش یاشراف اطالعات ،آموزش نیروهای متخصص و توانمنا
ی توستط  اانته ی او آگتاهی از علتوم    علتم  ی اطالعاتی با مقامتات قضتایی، تجتیتزات متا ن،    هاسازمان، همکا ی هاستمیسو ا تقای 

 سدا د ریتأث امنی  خانواده اشراف اطالعاتی د  یضای مجازی و کا آگاهان سایبری بر

                                                           
نویستتناه مستت وو   ) رانیتتا ،تتتتران آزاد استتالمی، دانشتتگاه گتتروه علتتوم سیاستتی و مستتا ل ایتتران وازتتا تتتتران مرکتتزی،       س0

aquoixyeux@yahoo.com 
 aquoixyeux@yahoo.com رانیا ،تتران آزاد اسالمی، دانشگاه ان وازا تتران مرکزی،سگروه علوم سیاسی و مسا ل ایر2

 aquoixyeux@yahoo.com  رانیا ،تتران آزاد اسالمی، دانشگاه تتران مرکزی، وازا انایشه سیاسی، -سگروه علوم سیاسی 3
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 ی مجازیفضا ،خانواده، امنیت، اطالعات ،افاشر   :هاکليدواژه

  مسئلهمقدمه و طرح 

های ا تباطی، دگرگونی بنیادینی  ا د  ساختا  مناسبات و ا تباطات انسانی و ود یناو ی

گیری نوع هایای از تیامالت انسانی اس  که ضتمن  ایجاد کرده اس س پیاما این امر شکل

نوینی  ا د   یها، عمالً یرص یهمیهای ا تباطهتمایز از الگوهای ا تباطی مرسوم د   سان

بته لحتاظ    0های اهتماعی مجتازی هت  تجلی خود و هوی ، به وهود آو ده اس س شبکه

عمومی  یایتن د  میان کا بران و با گستره وسیع هغراییایی د  د ون مرزهای ملی، تبتایل  

از ستوی مراهتع    شان به یک ا تباط خصوصی و شخصی و یا غ بودن از هر نتوع کنتترو  

 یرگتاا  یتأث یهتا نته یانتا و زم بایل د  عرصه ا تباطات تبایل شتاه ای بیقا ت، به وسیله

 س 059: 0360)میما ، انا ها و نتادهای قا ت  ا د  هوامع به وهود آو دهخا ج از کنترو دول 

هتا  ای اس  که گروههای اهتماعی مجازی، دنیای وسیع و پیچیاهیضای مجازی و شبکه

کننتاس واهه  هتا، باو هتا و اعتقتادات گونتاگون د  آن زنتاگی متی      و ایراد مختلف با گرایش

د  این یضا به اشتباه به کا  نریته اس ؛ زیر این دنیتا همتراه و همگتام بتا دنیتای      « زناگی»

گتاا دس از خصوصتیات بتا ز ایتن     واقیی و گاهی بیشتر بر وهود آدمی و باو هایش اثر می

سابقه  وابتط آزاد،  زمانی اس س از بین  یتن یاصله مکانی و ایزایش بییمکانی و بچنایضا 

ها برای مبادله و مراوده بتا یکتایگر یراینتا    نامحاود و خا ج از چا چوب و ضوابط انسان

همیی ایراد  ا دگرگتون کترده است س یکتی از اهتااف آمتوزش عتالی تربیت           یابی یهو

مختلف تفکر بته ییالیت  علمتی باردازنتا      یهاوهیاس  که با استفاده از ش یآموختگاندانش

ای، یضتاهای  هتای متاهوا ه  امروزه خانواده ایرانی د  سبا یرهنگی ختود مواهته بتا شتبکه    

ینا تأثیرگتاا ی د   انوبه خود بخشی از یرهای ما ن و سسس اس  که هرکاام بهمجازی،  سانه

طتو   ای کته بته  هتای متاهوا ه  بکهاز شت  یس بیض 80:0360)شکربیگی،اناس خانواده  ا هاف گریته

هتای ایتن   انتا و پیتام مشتترر برنامته    تخصصی تمام تمرکز خود  ا بر مقوله خانواده نتتاده 

د  مقابتل ستاختا     ختهیگست لجتام  ستامان و هتای بتی  ترویج خانواده»انا از: ها عبا تشبکه

                                                           
1.Virtual Social Network. 
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دختتر و   خیان  همسران به یکایگر، عادی هلوه دادن  وابط هنستی  یسازیخانواده، عاد

 نیهنت ازدواج و عادی هلوه دادن سقط یهاباشی بهپسر پیش از ازدواج، ترویج یرهنگ هم

خصتو  د  خاستتگاه ایتن    بر بته ییی یضای سازابحران اهمی   س85،همان« )برای دختران

ی مخترب و  هتا گتاه یپاهتانی منجر به هشاا ، هریمه و بازداش  برای برپاکننتاگان   شبکه

اس  که کشو های مختلف هتان برای مقابله با آثا  سوء اینترن  اتختا    یسادانگیز تاابیری

ی تترانتی  هاخانوادهی اطالعاتی د  هاسازمانمتم باعث گردیاه اس  تا نقش  این اناسکرده

پژوهش زاضر د  پی  گستره عظیم مو د توهه قرا  گیردسبرای مقابله با پیاماهای منفی این 

ی اشراف اطالعاتی د  یضای مجازی د   استای هامؤلفه ه:کپاسخگویی به این سؤاو اس  

 ؟اناماکازفظ و ا تقای امنی  خانواده 

و پایتاا ی   استحکام شناسان امن بودن یضای خانه و خانواده  ا د   شا یرزناان،هامیه

و یکی از دالیل وهود مشکالت د  هامیه  ا به خطر ایتتادن بنیتان    داننایمخانواده  ا متم 

ی نوین بسترهایی شتابناه هستنا که  ختاادهای  ها سانه  سایمبه نظر  داننایم هادهخانوا

یی اس  کته یضتای   هاسیسرواما آنچه که مبرهن اس  ؛ رنایگیمشتاب  هاآناهتماعی د  

و امکانات مجتازی عتاملی بترای     هاسیسروکه این  دهایممجازی د  اختیا  کا بران قرا  

-میتصتم شاه اس  و این امر اهمی  بر سی بسترستازی بترای    هاهخانواداخالو د  امنی  

 نید  اا تقای امنی  خانواده  ا  منظو بهگیران د  سطو   اهبردی یرهنگی و تصمیم سازان

انجام  عام رایز؛ اس و از طریی ضرو ت انجام این پژوهش الزم  اینمایم دوچناانزوزه 

بردی د  زتوزه توهته بته امنیت  ختانواده و      غفل   اه جادیا مضراتی از قبیل این پژوهش

پایری کانون خانواده بر اساس عام کنترو هجمه تتایاات خا هی د  یضای ا تقای آسیب

یضای مجتازی د  متوا دی متانع زضتو  ییزیکتی       امروزه سایبری به دنباو خواها داش س

 امتا  ،کنایمیی هوصریهو به نوعی د  وق  و هزینه  شودیمی مختلف هاطیمحد   هاانسان

آن دسترستی ستریع و    نیتتر متتم ی زیاد این یناو ی کته  ها یمزد  کنا  یوایا و  متأسفانه

ی یضتای اینترنت  آثتا     سروصتاا و نابودی آهستته و بتاون    بیتخر ،س ا هادادهآسان به 

خود قترا    الشیاعتح هامیه و خانواده  ا  هاساوکه تا  آو دیمی  ا به همراه ریناپاهبران
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آن آثتا  مخترب آن د  هامیته کته      تبتع بته ی ختانواده و  هتا انیزضر  و  صیتشخ سهادیم

نیست س د  همتین    ریپتا امکتان ی  ازتبهآن هستنا  دهناهلیتشکعناصر  نیترمتم هاخانواده

 استا ضرو ت اشراف اطالعاتی د  یضتای مجتازی هتت  زفتظ امنیت  ختانواده مطتر         

 سگرددیم

با نفو  د  زریم خلوت و خصوصی متردم، تبتایل   زی مجااهتماعی  یهاامروزه، شبکه

و  جیتتا  هامیه غربی  ا بته  یهابه یرمانروای اهتماعی و یرهنگی شاه تا یرهنگ و ا زش

،  ستان امیت پی هتا ستتم یباون مقاوم  هایگزین دغاغه و هوی  کا بران خود کناس ایتن س 

پیتاا کترده است س ظتتو      ایرانتی   یهتا  ا نتزد ختانواده   یاژهیت هایگاه و شیازپشیامروزه ب

، بسیا ی از کا کردهتای ختانواده  ا دچتا  اختتالو      سانامیپی هاستمینوین س یهایینّاو 

عمیتق و اساستی د     یهتا یخود منشأ بروز دگرگون  سانامیپی هاستمیسظتو  کرده اس س 

 از هتا یبسیا ی از این تحوالت و دگرگون گردیاه اس سخانوادگی  یهانوع  وابط و ا زش

اعماو  این تحقیق یرضیه اصلی که به دنباو آن هستیم، د  سشودیبیرون بر خانواده تحمیل م

 ی اطالعتاتی د  ا تقتای ستطم امنیت     هاسازماناطالعاتی  تحلیل نظا ت، کنترو و مایری 

 قیت تحقیرعتی   یهتا هیو یرضت است    رگاا یتأثد  خانواده ایرانی  اهتماعی یهاشبکه زوزه

 از: اناعبا ت

مستتقیم د    طتو  بته ونا تجتیزات سازمانی و امکانات، کا کنان ستازمان اطالعتاتی    س 0

ی اهتمتاعی بترای ا تقتای امنیت  ختانواده ایرانتی       هتا شبکهاهرای ایزایش  صا اطالعاتی 

 اس س رگاا یتأث

، متتا ت و تخصتص نیروهتای ستازمان اطالعتاتی      و آموزشمیزان توانمنای علمی س 2

ی اهتمتاعی بترای ا تقتای امنیت      هاشبکهیزایش  صا اطالعاتی مستقیم د  اهرای ا طو به

 اس س رگاا یتأثخانواده ایرانی 

قتانونی بتا مجترمین     د  برختو د  قضتایی  یهتا مقام با اطالعاتی یهاسازمان تیامل س میزان3

 اثرگاا  باشاس توانایم انادادهی اهتماعی که امنی  خانواده ایرانی  ا مو د تتایا قرا  هاشبکه

ی مستتجن و خالف شت ونات استالمی   هاکاناوییلتر کردن  اقاام سازمان اطالعاتی بهس 0
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 اس س رگاا یتأثی ایرانی هاخانوادهد   اهتماعی یهاشبکه زوزه د  ا تقای سطم امنی 

 نتتاد بترای  متردم  یهتا سازمانهای دولتی و میزان تیامل سازمان اطالعاتی با سازمان -5

ی اهتماعی بترای ختانواده ایرانتی    هاد  شبکه اثربخشآموزشی و  یهابرنامهایجاد  و تولیا

 اس س رگاا یتأث

 

 ادبيات و مباني نظری

ی د  برخت ، با این زاو گا دینمی مات زیادی اانهی ا هرا مقانون  بیاز تصوهرچنا  

 بته شتر   مطالبی مرتبط با موضوع این تحقیق مو د برسی قرا  گریت  کته    و متون از منابع

 سگرددیم ا ه زیر ا

ف
دی

ر
 

 موضوع تحقيق پژوهشگران

نام دانشگاه 

و یا مؤسسه 

 محدوده

 تحقيق

 ی تحقيقهاافتهی توضيحات

0 
ایمان عریان 

 منش

ا زیتتتابی  ویکتتترد و 

ابیتتتتاد  اهبردهتتتتای 

پیشتتتتتتتتتتتگیری از 

هتای اهتمتاعی   آسیب

های مجتازی بتا   شبکه

تأکیا بر نظم و امنیت   

 پایاا 

 

دانشکاه امنی  

 ملی

 مقاله علمی

 پژوهشی

 هتای  ویکج به اهتماعی دهیسامان

 هتتایشتتبکه هتتایآستتیب و ستتایبری

 و  ویکردها شناخ  نیازمنا مجازی

س استت  پیشتتگیری هتتایبرنامتته ابیتتاد

 اولیتتتته، پیشتتتتگیری بتتتتر تأکیتتتتا

 تقویتت  کنشتتگران، توانمناستتازی

 تمتیتتتا و کنترلتتتی-ختتتود زمینتتته

 استتلزامات  از متااخالتی  های وش

 و نظتم  بته  ن ستیا  برای هابرنامه آن

 .اس  پایاا  امنی 

2 

 متای ازمای

صابر اسای 

 چتا  اه گشین

یضتای   یشناست بیآس

 مجازی و خانواده

 

مجموعه 

مقاالت اولین 

همایش 

 یامنطقه

یناو ی 

 اطالعات

مقاله علمی 

 پژوهشی

 نیتتر   این مقاله بته بر ستی متتم   د

آن  آثتا  یضای مجازی و  یهابیآس

ها پرداخته و  اهکا هتایی  بر خانواده

یتتاات هتتت  مقابلتته و کتتاهش تتا

اینترنتی د  ابیاد اهتماعی، یرهنگتی،  

 .شودیآموزشی و سسس ا ا ه م

https://civilica.com/search/paper/n-مهدی%20احمدی/
https://civilica.com/search/paper/n-صابر%20اسدی%20چهارراه%20گشین/
https://civilica.com/search/paper/n-صابر%20اسدی%20چهارراه%20گشین/
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ف
دی

ر
 

 موضوع تحقيق پژوهشگران

نام دانشگاه 

و یا مؤسسه 
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 طالعات خارجيم

هتا  ب خاموش، بر این نظر اس  که و ود سریع ا زشاینگلتا ت با طر  مفتوم انقالس 0

هتای  توانتا گسست   نوین اطالعاتی و ا تبتاطی متی   یهایهای هایا از طریق یناو و ایاه

همچنان که کاستلز بیتان کترده    س 592: 0313،اینگلتا ت) های د  مبانی هویتی هامیه ایجاد کنا

https://civilica.com/search/paper/n-حسن%20صائمی/
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https://civilica.com/search/paper/n-سلیمان%20جهان%20بخش%20گده%20کهریز/
https://civilica.com/search/paper/n-حیدر%20اوجی%20مغانلو/
https://civilica.com/search/paper/n-حیدر%20اوجی%20مغانلو/
https://civilica.com/search/paper/n-سمیرا%20ابراهیم%20پور%20کومله/
https://civilica.com/search/paper/n-سمیرا%20ابراهیم%20پور%20کومله/
https://civilica.com/search/paper/n-کامیان%20خزایی/
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ای کننتاه ی  ا تباطات، نقتش تییتین  اس  ماهوا ه و اینترن  با دگرگون ساختن بنیادین ماه

س  383 -380: 0381)کاستلز، کننا ها و هوی  ملی شتروناان ایفا میدهی یرهنگد  تغییر و شکل

عالوه بر آن، پاستر بر نقش اینترن  د  گسترش یرهنتگ و هویت  و  وش هایتا ستاخته     

ها  ا بتا بته    سانهشان کرده اس س د  این ا تباط، وی یراینا هتانی ایشان هوی  ملی تأک

س گیانز اینترن  و متاهوا ه   52: 0369)پاستتر،  وقوع پیوستن ایوو هوی  ملی تحلیل کرده اس  

  س(Vuuren Van ,2016)  نظمی یرهنگی قلمااد کرده اسثباتی و بی ا عامل سرد گمی و بی

 

 عناصر اشراف اطالعاتي

ی ستازمانی؛  هاهیسرمازشمناترین یکی از ا  عنوانبهانسانی: نیروی انسانی  الف  نیروی

ی سازمانی دا دس د  زقیقت  منتابع انستانی    ها یمأمو نقش متمی د  دستیابی به اهااف و 

عوامل  سیان به اشراف اطالعاتی هستناس زرک  د   نیترمتمد  سازمان اطالعاتی یکی از 

انی و ا تقتاء  ی یتردی و شتکویایی ستازم   و بترهباعث  توانایممسیر بتسازی منابع انسانی 

ی د  سازمان اطالعاتی شودس بر همتین استاس ستازمان اطالعتاتی بایتا بتا ایتزایش        و بتره

 وزیه، آموزش، دانش و متا ت شغلی، آموزش تخصصی، خالقی  یردی، ا تقاء نگرش و 

 هتا  یمأمو باو های دینی، نیروی انسانی خود  ا د  هت   سیان به اهااف و مویقی  د  

 ی بردا دسمؤثری هاگاماشراف اطالعاتی   ید نتاخبا  و اطالعات و و همچنین کسب ا

آموزش، متا ت و تخصص نیروهای سازمان اطالعاتی باعث اشرایی  اطالعاتی  د واقع

یی سیستتم  ا نیتز   کتا ا ی عملیاتی و اقاامات هتا ی   وزمتره شتاه و    هاپروناهکا کنان بر 

ی آموزشتی بته   هتا کا گاهو برگزا ی  س آموزش تخصصی و کا آموزی عملیدهایمایزایش 

اطالعات الزم  ا برای انجام کا  با وسایل و  هاآنتا  کنایمکمک  کا کنان سازمان اطالعاتی

ی محوله و دستتیابی بته   ها یمأمو ابزا های نوین کسب نماینا و آمادگی الزم برای انجام 

ان اطالعتاتی از نیروهتای   برخو دا ی سازم د واقعآو ناس  دس  بهمویقی  برای سازمان  ا 

ی هتا یریپتا بیآست کته آگتاه بتر مستا ل و تتایتاات و       کا آزمودهو  اهیدآموزشتوانمنا، 

 س 61 :0386ی،آبادقا ت) شودیمسازمان اطالعاتی  ، باعث اشراف اطالعاتیباشنایماطالعاتی 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 0011ودوم، زمستان یصلنامه علمی امنی  ملی، ساو یازدهم، شما ه چتل / 089

 

 ب( تجهیزات و امکانات

از امکانتات و تجتیتزات و    د  تحقق اشراف اطالعاتی، برخو دا ی مؤثرعوامل  ازهمله

س دسترسی سریع و مطم ن به اخبا  و اطالعتات  اس ی نوین اطالعاتی و ا تباطی هاییناو 

د  کستب   مست له  نیمتؤثرتر و  نیتتر متمی زمانی، ها یمحاودباون یواصل هغراییایی و 

اخبا  و اطالعات و  سیان بته اشتراف اطالعتاتی است س تجتیتزات و امکانتات، کا کنتان        

س بتا توهته بته    ایت نمایمت ی یا ی ها یمأمو مستقیم د  اهرای  طو بهان اطالعاتی  ا سازم

ی نوین د  بستترهای اطالعتاتی و ا تباطتاتی، ستازمان     هاییناو گسترش و سرع  و تنوع 

ی خود از تجتیتزات نتوین،   ها یمأمو اطالعاتی بایا هت  اهرای دقیق و صحیم و سریع 

ی مناستب از تجتیتزات، نیازمنتا    ریت گبتتره اس  که  پرواضمس ی  ا بنمایابردا بترهزااکثر 

 ساس مستیا  آموزش نیروی انسانی

ی نتوین عتالوه بتر ستتول      هتا سامانهی از بردا بترهکسب آخرین اخبا  و اطالعات با 

ی  ا و بتتره ، کاهش مخاطرات نیروی انسانی، ایزایش بازدهی و هانهیهزاقاامات، کم شان 

 دهتا یمت تی به دنباو دا دس پیشری  یناو ی به نیروهای اطالعاتی اهازه برای سازمان اطالعا

و  ااکردهیت پو با ضریب امنیتی باالتری بته اهتااف ختود دست       ترمحسوس، غیر تر از 

 س 0361 ییبابا) دهنا یسک به خطر ایتادن خود  ا کاهش 

ی و اهتااف  زیت  برنامته ی یناو ی نوین د  توسیه، ریکا گبه اهبرد یناو ی اطالعات و 

یی کا ای مختلف یک سازمان باعث دستیابی به مویقی  د  اهااف و ایزایش هابخشکالن 

 س 0389) زمانی،  گرددیمو اثربخشی سازمان 

 

 جامعه اطالعاتي

بنتا بتر مأمو یت  محولته قستمتی از       هرکتاام که  شودیمو ادا اتی اطالق  هاسازمانبه 

و هز تی از نظتام اطالعتاتی زکومت       دا نتا تتاه عوظایف دستگاه اطالعاتی کشو   ا بته  

ی اطالعتاتی  ها یییالایرادی که د  یک سازمان محاود، بخشی از  گرید عبا ت به ؛هستنا

 س 081همان: ) نایگویم، هامیه اطالعاتی دهنایم ا انجام 
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Vuuren Van 
 های اجتماعيشبکه

بتاط داشتته و متوا دى ماننتا     صتو ت گروهتب بتا یکتایگر ا ت    اى از ایراد که بهبه مجموعه

هاى اهتماعب گوینتاس  ها و ایکا  خود  ا به اشترار بگاا نا، شبکهها، ییالی اطالعات، نیازمناى

تقستیم   یرمجتاز یهتاى غ هاى مجتازى و شتبکه  توان به دو دسته شبکههاى اهتماعب  ا مبشبکه

هتاى  اى از ایراد و گروههایب هستنا که توسط مجموعههاى غیرمجازى، د واقع شبکهکردس شبکه

کننتاس شتبکه اهتمتاعب مجتازى یتا شتبکه اهتمتاعب        ، د  محیط اهتماعب عمل متب وستهیپهمبه

دهتا،  هتایب است  کته بته کتا بران امکتان متب       ستای  اى از وبسای  یا مجموعهاینترنتب، وب

بتا ت دیگتر،   اشتترار بگاا نتا؛ بته ع   هاى خود  ا با یکایگر بته  ها، ایکا  و ییالی مناىعالقه

هایب هستنا که با استفاده از یک موتو  هستجوگر و ایزودن امکانتاتب  هاى اهتماعب پایگاهشبکه

 سانب الکترونیک، انتقاو تصویر و صاا وسسس، امکتان ا تبتاط بیشتتر کتا بران  ا د      ماننا چ ، پیام

 س(Bureacratic.2017:122) آو نااى از  وابط یردى و گروهب یراهم مبقالب شبکه

که د  این تحقیق متو د بر ستی قترا       سانامیپی هاستمیس و های اهتماعیانواع شبکه

 عماتاً شامل ردیگیم

   2توییتر  3  0بورسیی  2  هاوبالگ  0

   5گوگل پالس  9   0اینستاگرام  5  3یوتیوب  0

  8سوایبر  6    1واتس اپ  8    9تلگرام  1

 هتا است س  ی کته شتامل پتا ، متاد  و یرزنتاان آن     ترین وازا اهتمتاع کوچک خانواده:

خانواده  به مفتوم محتاود آن عبتا ت است  از یتک      س 0361،پو ازما) خاناان؛ دودمان؛ یامیل

                                                           
1.Facebook. 

2  . Twitter. 

3.YouTube  .  

4.Instagram. 

5.Google+. 

6.Telegram  .  

7.WhatsApp. 

8.Viber. 
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هتا آن  ا  وازا اهتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که یرزناان پایا آماه از آن

دا ای شخصتی  متانی،    استالم  ختانواده  ا گروهتی متشتکل از ایتراد،     س کننایتکمیل م

که هسته اولیه آن  ا ازدواج مشروع زن و مردی تشتکیل   کنایزقوقی و مینوی میریی م

و نکا  عقای اس  که براساس آن  ابطه زوهی  بین زن و مرد برقترا  شتاه و    دهایم

س ا تباط خویشتاونای د  ستایه   شوناید  پس آن طریین دا ای وظایف و زقوق هایا م

 .گردنتا ی؛ اعضتای آن دا ای  وابتط قتانونی، اخالقتی و عتاطفی مت      ایت آینکا  پایا مت 

کته از اهتمتاع کلتی هتاا نیست س       داننتا یشناسان خانواده  ا یک پایاه تا یخی مهامیه

وازای اس  اهتماعی که د  عین زاو خصایص یک نتاد و یک گتروه  ا واهتا است س    

نتتاد و یتک گتروه ا ادی    بر این اساس د  عین مطالیه کلی خانواده بایا بته چشتم یتک    

 ) ه خانواده بنا بر تیبیر زضترت امتام خمینتی    .نخستین  هبری و عضوی  نگریسته شود

نقش زن د   شتا و تیتالی   «س  وداز دامن زن مرد به میراج می»محل میراج انسان اس س 

این زن و مرد چه کسی باشنا تا این عروج تحقق پیاا کنتا،   نکهیخانواده متم اس  ولی ا

 .تر اس   متمبسیا

به مفتوم کلی آزادی و  هایی از ترس و خطر و ازساس ایمنی از هرگونه تتایتا،   امنیت:

ها از آغاز زناگی اهتماعی بوده اس س برداش  متفکتران  یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان

ظتام  المللب، هماننا مفتوم امنی ، همتوا ه بتا تحتوالت ن   سیاسب از امنی  هتانب و امنی  بین

د  مو د مفتوم امنی  یک تیریف قابتل   نکهینظر از اهتانب، متحوو و سیاو بوده اس س صرف

گف : هتی    توانیقبوو براى همگان وهود ناا د تا هایب که به نظر برخب از و پژوهشگران م

نظر باشا و د واقع ماهی  امنی  بتا پتایرش   تیریفب د با ه امنی  وهود ناا د که د  آن اتفاق

 س 02 :0362،آبادیصفر)یریف هامع و مانع د  تیا ض اس یک ت

 

 عوامل تحقق اشراف اطالعاتي

و  متؤثر یرماناهی هنر و توانمنای اتخا  تصمیمات صحنه نبرد و استفاده فرماندهي: . 0

ی، کنتترو  ستاز هماهنگی، دهسازمان؛ منظو بهمستمر از منابع، امکانات و تجتیزات موهود 
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؛ است  ی محولته  هتا  یت مأمو ی انسانی د  هت  تحقق و اهرای و نظا ت و هاای  نیرو

 سگرددیم کن اصلی اشراف اطالعاتی محسوب  عنوانبهبنابراین یرماناهی 

یی که یک یرماناه با استتفاده  هالیوتحلهیتجزبر سی مرازل و  ونا یراینا و کنترل: . 8

ی، ستاماناهی،  دهت نستازما محولته    یت مأمو از آن نیروهایش  ا هت   سیان به اهتااف   

 ا کنتترو گوینتاس د  کنتترو یراینتا اقتاامات نیترو، یرمانتاهی         ایت نمایمهاای  و  هبری 

نقتش    یت مأمو و یتا هلتوگیری از انحتراف د      متؤثر نسب  به اتخا  تصتمیمات   توانایم

 ی ایفا کناسمؤثر

ی د  اکننتاه نیتی تیی نوین که نقتش  هاهنگابزا های اساسی د   ازهمله ارتباطات:. 9

س ست  یک سازمان دا د، ا تباطات ا  یمأمو اهرای دستو ات و  هبری یرماناهی د  طوو 

از زوزه اهرا به ستاد و  هرلحظهد    یمأمو سرع  تبادو ا تباطات و انتقاو آنی وضیی  

س بایتی اس  کته نبتود   اس شخص یرماناهی، نیازمنا داشتن ا تباطی قوی، مطم ن و امن 

و منتج   ودیمی یک سازمان به شما  ریپابیآسنقاط تتایا و  ازهملهبستر امن ا تباطاتی 

 سگرددیم  یمأمو به عام تحقق صحیم 

ی اهتزای میتانی و   هتا  یمأمو زجم عظیم اطالعات و گستردگی وظایف و رايانه: . 0

مایری ، نگتاا ی، کنترو، بازیابی و پتردازش اطالعتات  ا هتت      عمالً، هاسازماناهرایی 

س بازیتابی و پتردازش   ایت نمایمت ی از  ایانه نتاممکن  ریگبترهصمیمات د س  باون اتخا  ت

 کتو د اطالعتات و بر ستی ستوابق و اطالعتات موهتود، نیازمنتا ستاختا های          هاونیلیم

س بایتی است  کته کلیته اقتاامات     اس ی یرماناهان هایریگمیتصمی توانمنا برای ایزا نرم

 سس ین ریپاامکانی اانهی ای ایزا سخ و  یایزا نرمماکو  باون مانیتو ینگ 

ی دهت ستازمان ساماناهی،  منظو بهاستفاده از یناو ی اطالعات و ا تباطات اطالعات: . 5

 د واقتع س ست  ین ریپتا امکتان باون وهود اطالعتات متتقن و مو دنیتاز      یمأمو و هاای  

بتاون داشتتن   و  است  ی، انتقتاو و پتردازش اطالعتات    دا نگهیناو ی نوین هت  ثب  و 

س بایتی اس  کته نحتوه و   س ینو اتخا  تصمیم صحیم مقاو    یمأمو اطالعات اهرایی، 

 س 009: 0386)موالیی،ی اطالعات خود مقوله وسیع و د خو  توهه اس  آو همعچگونگی 
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 لهیوست بته  ا   یمأمو و پردازش اطالعات اهااف مو د نظر د  هر  مشاهاه مراقبت:. 6

ی هاسوستی،  هتا ماهوا هی از ریگبترهی، شنیاا ی، دیاا ی و ریتصو کی،ابزا های؛ الکترونی

 لیز  و سسس  ا مراقب  گویناس

ی شناستایی  هاستمیساز طریق   یمأمو شناسایی اهااف مو د نظر د  هر شناسايي: . 7

متفتاوت   هتم  بتا  هتا ستتم یسیی ایتن  کا ااز لحاظ استقرا  و نحوه عمل و   زمینی یا هوایی)

ی نقش متمی  ا د  تجسس و شناسایی اهتااف  اماهوا هی هاستمیسزاضر  س د  عصراس 

ی متمتات،  هتا زاغته ی استقرا  ادوات  اهبتردی،  هااماکنس شناسایی، دا ناعتاهمو د نظر به 

ی شناستایی  هتا ستتم یسکا کردهتای   ازهملته ی تجمتع نیروهتا و یرمانتاهی و سسس    هتا مکان

 س     23: 0386،همشیایان)اس 

 

 ی تحقيقمباني نظر

و د  مینای عتام آن  ا  « اطالعات»و  «اشراف»اشراف اطالعاتی ترکیبی اس  از دو کلمه 

گونته  تتوان آن  ا ایتن  توان ازاطه داشتن بر اطالعات د  مو د هر چیزی مینا کرد و متی می

شناخ  کامل از گاشتته، زتاو و آینتاه یتک موضتوع اطالعتاتی بته لحتاظ         »تیریف کرد: 

، هتا بیتتایاات و آس ینیبشیاشراف اطالعاتی با پ«س ها اس و آسیب ها و تتایااتیرص 

س اشتراف اطالعتاتی   گرددیها و هلوگیری از یرص  سوزی مباعث استفاده بتینه از یرص 

 نیتتر و بتز گ  کنتا یقا ت یا ضیف توان اطالعاتی اس  که سرنوش  سازمان  ا تییین م

المللتی خواهتا بتود اشتراف     بتین  یهتا  قابت  کنناه توان هامع و یراگیر د  مییا  هماهنگ

اطالعاتی محصوو تفکر سیستمی بوده و هرگونته اقتاامی مستتلزم اشترایی  بتر اهتااف و       

های اضایی هلوگیری نمتوده  تتایاها  ا خنثی و از صرف هزینه توانایموضوعات اس ؛ م

 وشتن و   یانهگوعینی و  هنی  ا د  ابیاد مختلف به یها یو به شکلی دقیق و عمیق واقی

 س 83: 0363)یااللتی، سازان ا ا ه دها شفاف به تصمیم

اشراف اطالعاتی، تسلط، مراقبت ، هوشتمنای، علتم و دانتش و ازاطته بتر چیتزی یتا         

مینی کترد:   گونهنیاشراف  ا ا توانیس از نظر عریی م 39: 0360)خواهه امیتری،  موضوعی  اس  
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زوادث قبلی و ها ی د   ابطته بتا موضتوع یتا      ازاطه داشتن بر مسا ل، وقایع،  خاادها و

 ؛ بنتابراین موضوعات مشخص و میینس همچنین اشراف مترادف با نظا ت  کر شتاه است   

هترم و کتاهش    یک مینای اشراف نظا ت بر امو  اس س اشراف اطالعاتی بترای مبتا زه بتا   

محستوب   ها و تتایاات امنیتی د  هامیه یکی از الزامتات اساستی د  تتأمین امنیت     آسیب

 س 2: 0361)داداشی،شود می

 

 نظری تحقيق  چهارچوب

هتا ، نظریته   قا تمنا  ستانه  ریکاش  هرج گربنر )تأث با استفاده از نظریات  سناگانینو

مانو ل کاستلز  اقاام به تتیه پرسشتنامه و پاستخگویی    یا سانه و هرم، نظریه هامیه شبکه

 دسخواها کر هاهیبه سؤاالت تحقیق یا آزمون یرض

 

 مانوئل کاستلز یانظريه جامعه شبکه

اهتماعی اینترنتی  ا بر همته ابیتاد زنتاگی     یهاشبکه ری)کاستلز  تأث یانظریه هامیه شبکه

اهتماعی اینترنتی سبب تغییتر ستبک زنتاگی     یهاکه چگونه شبکه کناینشان داده و مطر  م

ترنتی و ستبک زنتاگی هوانتان،    اهتماعی این یهاتحلیل  ابطه میان شبکه ی؟ براشودیایراد م

بشناستیمس د  همتین زمینته     ید ستت اهتمتاعی اینترنتتی  ا بته    یهتا بایا اهزای مختلف شبکه

اهتمتاعی اینترنتتی بایتا بته برختی       یهتا   میتقا اس  بترای تحلیتل شتبکه   0661هکسون )

کته بته    «هتا بتازیگران یتا گتروه   »انتا از:  اصطالزات پایه توهه کردس این اصطالزات عبتا ت 

هتا  ها هستنا و وازاها با آن خصل وازاهایی د  شبکه اشا ه دا نا که دا ای برخی خصل 

که پیوناهای د ونی و بیرونی هستتنا و   « وابط: »شونایا ز تلقی ممثابه عضوی از طبقه همبه

کته  « شتبکه » «یبنتا قالتب »که د واقع استفاده از ینون طرازی ماننا  نگ، متتن و   «هایژگیو»

کته ترکیتب آ ایتش و     «ساختا  شبکه»،  یو د نتا کناییا بازیگران  ا به هم مرتبط مها گروه

هامیته  « کاستتلز »بته اعتقتاد     55؛0360، ازمتا پتو   )ها یا بازیگران شبکه اس سمیان گره یها شته

انتا از؛  محصوو همگرایی سه یراینا تا یخی مستقل اس ، ایتن سته یراینتا عبتا ت     یاشبکه
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 یدا هیساخ ؛ تجایا ستاختا  سترما   ریپا ا امکان یاکه ظتو  هامیه شبکهانقالب اطالعات 

بتا هتاف غلبته بتر      ستو نیت بته ا  متیالدی  0681متمرکز از دهه  یزی و اقتصاد متکی به برنامه

آن د  دهته   یهاو دنباله میالدی 0691د ونی این دو نظام و نتض  یرهنگی دهه  یهاتیا ض

 طیماننتتا یمینیستتم و طریتتاا ی از محتت  ییهتتاهنتتبشهتتا و ، یینتتی نتضتت متتیالدی 0611

بته نقطته    یاد  د ون شبکه سرمایه با سرع  و د  زجتم زیتاد از نقطته    س 0381)علیقلیان،س یز

 س همان)سسازدیم اثریمحلی  ا ب یهاو نظا ت و کنترو شودیدیگر منتقل م

 

 نظريه رسانه و جرم

به بر سی و زتل  « اختا  اهتماعی هرم سانه، یراینا و س»با ار و همکا انش د  کتاب 

ها و هرم د  هامیه پرداخ س میما ایتن بتود:   مرغ مربوط به  ابطه  سانهمیمای مرغ و تخم

یتا اینکته  ستانه تنتتا      شتونا یها باعث ایزایش بروز هرم و خشون  د  هامیه مآیا  سانه

 ستیانا کته    بازتابی از هرم و خشون  د  هامیه اس ؟ وی و همکا انش بته ایتن نتیجته   

هتا د   ، ازساسی و نیتز نتاتوانی  ستانه   یرواقییها و وقایع غها به ا ا ه گزا شتمایل  سانه

غلط بته   ی سانقرا  دادن اخبا  د  بسترهای واقیی خود و ا ا ه آن به مخاطبان باعث اطالع

مخاطبان و ایجاد ترس از هرم و خشون  د  هامیه شاه اس س از دیگر نتتایجی کته وی و   

 به موا د زیر اشا ه کرد: توانین دس  یایتنا مه آکا انش د  تحقیق و بر سی خود بهم

عمومی باعث ایجاد ماهیتی اهتمتاعی از هترم شتاه است  کته زتامی الگتو         یها سانه

، بتابینی، بیگتانگی، ازستاس    یاعتمتاد یاین الگو، ب یهایژگیاس س از و« مبا زه با هرا م»

 (European Commission.2015:78)  وهود تتایا و هرم د  هامیه اس

هتتان از کنتترو   »انا که زاکی از آن اس  که ها باعث ایجاد هوی د  هامیه شاه سانه

  (Van Vuuren, J. C. J. 2016 «خا ج اس 

توهیتات یردی  ا به توهیتات اهتماعی و یرهنگتی از هترم    انالیهمیی ما یها سانه

مشکالت اهتماعی و یرهنگی مربتوط بته هترا م     ترهیم دهنا که این امر باعث شاه اس 

 س (Merriam-webster. 2017 نادیاه گریته شود باًیتقر
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؛ کننتا یها زجم بسیا  باالیی از مطالب خود  ا صرف پرداختن به مس له هترم مت   سانه

شتاه  دیا که بیش از نیمی از مفاهیم و مطالب مطتر   توانیکه با نگاهی تحلیلی م یطو به

 س 0360،زادهی)کمال پردازدیمجرمانه م عیآمریکا  به اخبا  و وقا یها   سانهد

 مطتر  ی اطالعاتی هاسازمانیک ضرو ت هایا د   عنوانبهموضوع اشراف اطالعاتی، 

پلیس هم که مس وو زفتظ نظتم و    و سازمان شودیمبر اهمی  آن ایزوده   وز وزبهو  شاه

 عنتوان بته نیس ؛ به عبا ت دیگر، پلیس  مستثنا امنی  عمومی د  هامیه اس ، از این قاعاه

بایتا بترای     000: 0316)آقتا بخشتی و ایشتا ی  اد،    زایظ کلی نظم عمومی د  یک هامیه سیاسی 

کنترو هرچه بتتر هامیه، با اشراف اطالعاتی مویقی  خود  ا به زتااکثر برستاناس متردم از    

، اهتل بیتان   مؤدبن، سریع و بتنگام، پلیس انتظا  دا نا که قوی، مقتا ، هوشمنا، سالم، امی

هایی اس  که برختی از  بستر نیتأمنیازمنا  هاشاخصو تفاهم با مردم باشاس دستیابی به این 

د  زتوزه   هتا آنی ترسیمی و برخی از الگوهااز طریق ساخ   ژهیوبهد  زوزه نظری  هاآن

س امتروزه   01: 0381ی بتایقی،  و یتاو   ازماونتا ) ابتا ییم، گسترش منانظامعملی از طریق اقاامات 

ی اطالعتاتی  هتا سازمانو تخلفات،  قاب  بین  هرا ماشراف اطالعاتی د  کشف و مقابله با 

اهمیت    زتا ز و  کننتاه نیتی تیو امنیتی و همچنین مقابله با زریف یا دشمن، از یاکتو های 

 س 096:0360)صبو ی،  دهایمبوده و میزان اقتاا  و د هه مویقی   ا ایزایش 
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 0شکل 

 

 روش تحقيق

 از فتر ن 011 ی اس س زجم هامیه آمتا ی پتژوهش  کا برد پژوهش زاضر از نظر هاف،

تصادیی ستاده و بتا استتفاده از    - یابود که با  وش طبقه 0361ساکنین شتر تتران د  ساو 

پس از توزیع پرسشنامه بتا استتفاده از    ساس  آلفای کرونباخ مو د سنجش قرا  گریتهیرموو 

 وایتی پرسشتنامه محقتق ستاخته بته       تحلیل قرا  گری سوها مو د تجزیهداده Spssیزا  انرم

 قرا  گریته اس س اییتأاین زوزه  سیاه و مو د  نظرانصازب اییتأ
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 ی آماریهاداده ليوتحلهی: تجزهاافتهی

 ابتتاا  شتودس ها از زاویه توصیفی و استنباطی پرداخته مید  این یصل به تحلیل کمی داده

 سردیگیممو د بر سی قرا   هایآزمودنهای آما ی مشخصه

 

 توصیفي زاويه از کمي هایداده تحلیل .0
 هايآزمودن. سن 1-1

 هايآزمودن. مشخصات  توصیفي مربوط به سن  0جدول 
 ريمتغ

 سن()
 فراواني

درصد 

 فراواني

درصد 

 فرواني معتبر

درصد فرواني 

 تجمعي
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 33س/ 33س/ 33س/ 33 21-05

10/3 53/2 

 12س/ 36س/ 36س/ 36 25-20

 13س/ 0س/ 0س/ 0 35-30

 19س/ 3س/ 3س/ 3 01-39

 82س/ 9س/ 9س/ 9 05-00

 88س/ 9س/ 9س/ 9 51-09

 011س/ 02س/ 02س/ 02 55-50

  011./ 011./ 011 کل

 

 05گروه ستنی    د  این پژوهش د کنناگانشرک مشخصات توصیفی مربوط  0هاوو 

د صتا ، گتروه ستنی     33ستاو )س/  05-21شامل گروه ستنی   که دهایمساو  ا نشان  55تا 

ستاو   39-01 ، گتروه ستنی   د صا 1/0ساو ) 30-35د صا ، گروه سنی  36ساو ) 25-20

 ، د صتا  9س/ستاو )  09-51 ، گروه ستنی  د صا 9س/ساو ) 00-05 ، گروه سنی د صا 3س/)

 هتا یآزمتودن س میتانگین کلتی ستن    دهتا یمت  ا نشان   د صا 02س/ساو ) 50-55گروه سنی 

 .  اس 53/2مییا  آن ) انحراف  و 10/3)
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 هايآزمودن. ميزان تحصيالت و شاغل بودن 1-2

 هايآزمودنبه میزان تحصیالت و شاغل بودن  مربوط توصیفي شاخص: 8 جدول

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 ميانگين
انحراف 

 معيار

 13س/ 13س/ 13س/ 13 مجرد
 
28/0 

 
013/1 

 66س/ 29س/ 29س/ 29 متأهل
 011س/ 0س/ 0س/ 0 سایر موا د

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 ميانگين
انحراف 

 معيار

  51س/ 51س/ 51س/ 51 مرد
51/0 

 
 011س/ 51س/ 51س/ 51 زن 513/1

متأهل هستنا و  هاآند صا  29د صا آزمودنی مجرد و  13که  دهایمهاوو باال نشان 

 نیز برابر اس س هاآنمیزان هنسی  

 

 هايآزمودن. ميزان تحصيالت و شاغل بودن 1-3

 هايآزمودنبه تحصیالت و شاغل بودن  مربوط توصیفي شاخص: 9 جدول

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 ميانگين
انحراف 

 معيار

 9/51 9/51 51س/ 51 دیالم

11/3 691/1 

 1/98 0/00 00س/ 00 کا دانی
 1/61 3/28 28س/ 28 کا شناسی

کا شناسی ا شا 
 و باالتر

 1/011 1/28 3س/ 3

  1/011 66س/ 66 کل

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 ميانگين
انحراف 

 معيار

 1/25 1/25 1/25 25 کا منا

68/0 118/1 

 1/83 1/58 1/58 58 دانشجو
 1/60 1/00 1/00 00 شغل آزاد
 1/011 1/9 1/9 9 سایر

  1/011 1/011 011 کل
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ازده ی دا ای سطم سواد د  مقطع دیالم، یآزمودند صا  51که  دهایمهاوو باال نشان 

د صا کا شناسی و سه د صا د  سطم کا شناسی ا شا  28د صا د  سطم سواد کا دانی، 

 58/1کا منتا،   هایآزمودند صا  25/1که  دهایمو باالتر قرا  داشتناس همچنین نتایج نشان 

 سانابودهد صا دانشجو، یازده د صا دا ای شغل آزاد و شش د صا سایر موا د 
 

 اطالعاتي سازمان اطالعاتي تحليل مدیریت و کنترل نظارت، مربوط به اعمالی توصيفي هاافته. ی1-4
 سازمان اطالعاتي تحلیل مديريت و کنترل نظارت، اعمال به مربوط توصیفي شاخص: 0 جدول

 اطالعاتي

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 1/62 62س/ 62س/ 62 خیلی زیاد
 1/65 3س/ 3س/ 3 زیاد
 1/61 2س/ 2س/ 2 متوسط
 66س/ 2س/ 2س/ 2 کم

 011س/ 0س/ 0س/ 0 خیلی کم
  011./ 011./ 011 کل

 تحلیتل  متایری   و کنتترو   ا د  اعماو نظتا ت،  هایآزمودنی نظرسنجهاوو باال میزان 

د صتا   2د صتا زیتاد،    3خیلتی زیتاد،    62/1که  دهایماطالعاتی نشان  سازمان اطالعاتی

 اس س ایتهی اختصا د صا خیلی کم  0د صا کم و  2ط، متوس
 

 اطالعااتي  ساازمان  کارکناان  امکانات، و سازماني تجهيزات ی توصيفي مربوط به ميزانهاافته. ی1-5

 مستقيم طوربه

 اطالعاتي سازمان کارکنان امکانات، و سازماني تجهیزات به میزان مربوط توصیفي شاخص: 5 جدول

 مستقیم طوربه

 فراواني رمتغي
درصد 
 فراواني

درصد فرواني 
 معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 60س/ 60س/ 60س/ 60 خیلی زیاد
 65س/ 0س/ 0س/ 0 زیاد
 68س/ 3س/ 3س/ 3 متوسط
 011س/ 2س/ 2س/ 2 کم
  011./ 011./ 011 کل
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 امکانتات،  و ستازمانی  تجتیتزات   ا د  میتزان  هتا یآزمتودن ی نظرسنجهاوو باال میزان 

د صا زیتاد،   0خیلی زیاد،  60/1که  دهایممستقیم نشان  طو به اطالعاتی سازمان کا کنان

 اس س ایتهی اختصا د صا کم  2د صا متوسط و  3
 

، مهاارت و تصصان نيروهاای    و آماوزش توانمندی علماي   ريتأثی توصيفي مربوط به هاافته. ی1-6

 سازمان اطالعاتي

، مهارت و تخصص نیروهای و آموزشندی علمي توانم ریتأث: شاخص توصیفي مربوط به 6جدول 

 سازمان اطالعاتي

 فراواني متغير
درصد 

 فراواني

درصد فرواني 

 معتبر

درصد فرواني 

 تجمعي

 65س/ 65س/ 65س/ 65 خیلی زیاد

 61س/ 2س/ 2س/ 2 زیاد

 66س/ 2س/ 2س/ 2 متوسط

 011س/ 0س/ 0س/ 0 کم

  011./ 011./ 011 کل

 و متتا ت  ،و آموزش علمی توانمنای ریتأث ا د   هایآزمودنی نظرسنجهاوو باال میزان 

 2د صتا زیتاد،    2خیلتی زیتاد،    65/1که  دهایماطالعاتی نشان  سازمان نیروهای تخصص

 د صا کم اختصا  یایته اس س 0د صا متوسط و 

 

 قضایي یهامقام با اطالعاتي سازمان تعامل ی توصيفي مربوط به ميزانهاافته. ی1-7

 قضايي یهامقام با اطالعاتي سازمان تعامل اخص توصیفي مربوط به میزان: ش7جدول

 فراواني متغير
درصد 

 فراواني

درصد فرواني 

 معتبر

درصد فرواني 

 تجمعي

 61س/ 61س/ 61س/ 61 خیلی زیاد

 60س/ 0س/ 0س/ 0 زیاد

 61س/ 3س/ 3س/ 3 متوسط

 66س/ 2س/ 2س/ 2 کم

 011س/ 0س/ 0س/ 0 خیلی کم

  011./ 011./ 011 کل
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 یهتا مقتام  با اطالعاتی سازمان تیامل  ا د  میزان هایآزمودنی نظرسنجهاوو باال میزان 

د صتا کتم و    2د صا متوسط،  3د صا زیاد،  0خیلی زیاد،  61/1که  دهایمقضایی نشان 

 د صا خیلی کم اختصا  یایته اس س 0
 

ی هاا کاناال فيلتار کاردن    طالعااتي باه  ی توصيفي مربوط به اقدام اطالعاتي سازمان اهاافته. ی1-8

 مستهجن و خالف شئونات اسالمي

ی هاکانالفیلتر کردن  : شاخص توصیفي مربوط به اقدام اطالعاتي سازمان اطالعاتي به2جدول 

 مستهجن و خالف شئونات اسالمي

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 5س/ 5س/ 5س/ 5 خیلی زیاد
 62س/ 81س/ 81س/ 81 زیاد
 61س/ 5س/ 5س/ 5 متوسط
 66س/ 2س/ 2س/ 2 کم

 011س/ 0س/ 0س/ 0 خیلی کم

  011./ 011./ 011 کل

 ییلتتر  بته  اطالعاتی سازمان اطالعاتی  ا د  اقاام هایآزمودنی نظرسنجهاوو باال میزان 

 81خیلتی زیتاد،    5کته   دهتا یمت اسالمی نشان  ش ونات خالف و مستتجن یهاکاناو کردن

 د صا خیلی کم اختصا  یایته اس س 0د صا کم و  2د صا متوسط،  5د صا زیاد، 
 

هاای دولتاي و   ی توصايفي مرباوط باه ميازان تعامال ساازمان اطالعااتي باا ساازمان         هاافته. ی1-9

 نهادمردم یهاسازمان

های دولتي و : شاخص توصیفي مربوط به میزان تعامل سازمان اطالعاتي با سازمان 1جدول 

 نهادمردم یهاسازمان

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

درصد 
 فرواني معتبر

درصد فرواني 
 تجمعي

 8س/ 8س/ 8س/ 8 خیلی زیاد
 63سس/ 85س/ 85س/ 85 زیاد
 68س/ 5س/ 5س/ 5 متوسط
 011س/ 2س/ 2س/ 2 کم

  011./ 011./ 011 کل
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تیامتل ستازمان اطالعتاتی بتا       ا د  میتزان  هتا یآزمتودن ی نظرستنج هاوو بتاال میتزان   

د صتا زیتاد،    85خیلی زیاد،  8که  دهایمنتاد نشان مردم یهاسازمانهای دولتی و سازمان

 د صا کم اختصا  یایته اس س 2د صا متوسط و  5

 

 های کمي از زاويه استنباطي. تحلیل داده8
 ی مربوط به فرضيه اصلي هاافته. ی2-1

د  ا تقتای  اطالعاتی ستازمان اطالعتاتی    تحلیل مایری اعماو نظا ت، کنترو و یرضیه: 

 ساس  رگاا یتأثد  خانواده ایرانی  اهتماعی یهاشبکه زوزه سطم امنی 

ی هتا آزمتون بتا توهته بته     هتا دادهد  بخش آما  استنباطی ابتاا به بر سی نرمتاو بتودن   

 ویلک خواهیم پرداخ س -اسمیرنف و شاپیرو  - کلموگروف
 متغیرها بودن نرمال برای ويک-شاپیرو و اسمیرنف – موگروفکل آزمون :01 جدول

 متغير
 –آزمون کلموگروف 

 اسميرنف
 ویلک-شاپيرو

Sig df k sig df w 
 ستتازمان اطالعتتاتی تحلیتتل متتایری  و کنتتترو نظتتا ت،
 اطالعاتی

111/1 011 523/1 111/1 011 285/1 

 ونا تجتیتزات ستازمانی و امکانتات، کا کنتان ستازمان      
 اتیاطالع

111/1 011 530/1 111/1 011 252/1 

 تخصتص  و متتا ت  ،و آمتوزش  علمتی  توانمنتای  میزان
 اطالعاتی سازمان نیروهای

111/1 011 533/1 111/1 011 208/1 

 332/1 011 111/1 505/1 011 111/1 قضایی یهامقام با اطالعاتی سازمان تیامل میزان
 یهتا کاناو ردنک ییلتر به اطالعاتی سازمان اطالعاتی اقاام

 اسالمی ش ونات خالف و مستتجن
111/1 011 010/1 111/1 011 051/1 

 و دولتتی  هتای ستازمان  بتا  اطالعاتی سازمان تیامل میزان
 نتادمردم یهاسازمان

111/1 011 036/1 111/1 011 529/1 

 – ی کلمتوگروف هتا آزمتون س بتا توهته بته    دهتا یمت  ا نشتان   هادادهتوزیع  00هاوو 

د  هتر یتک از متغیرهتا کمتتر از      آمتاه دس بهویک، سطم مینادا ی  -شاپیرو و اسمیرنف

15/1P<  ی ناپا امتریتک  هاآزمونمتغیرهای آزمون دا ای توزییی نرماو نیستنا و از  و اس

 سشودیماستفاده  هادادهد  برآو د 



 210 / مجازی با تأکیا بر امنی  خانواده های اهتماعیهشبکهای اشراف اطالعاتی د  مؤلفهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقاله پژوهشی: 

 

 اتیاطالعت  ستازمان  اطالعتاتی  تحلیل مایری  و کنترو نظا ت، برای بر سی تأثیر اعماو

از  وش  گرستیون استتفاده گردیتا کته       اهتماعی یهاشبکه زوزه امنی  سطم ا تقای د 

  س زمانهماس  ) وش  مشاهاهنتایج آن د  زیر قابل 
 اطالعاتي تحلیل مديريت و کنترل نظارت، اعمال : تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون  تأثیر00جدول 

   اجتماعي یهاشبکه هحوز امنیت سطح ارتقای در اطالعاتي سازمان

 91/1است  و    P≤10/1مینتادا ی )  د  سطم  631/05) شاهمشاهاه F براساس مقاا 

 نظتا ت،  اعمتاو  لهیوست بهی اهتماعی هاشبکهوا یانس مربوط به ا تقای سطم امنی  زوزه 

به مینادا  بودن  با توههس گرددیماطالعاتی تبیین  سازمان اطالعاتی تحلیل مایری  و کنترو

 قابل مشاهاه اس س 02 گرسیون ضرایب میادله د  هاوو 
 

 در اطالعاتي سازمان اطالعاتي تحلیل مديريت و کنترل نظارت، لاعما : ضرايب معادله تأثیر08جدول

 اجتماعي یهاشبکه حوزه امنیت سطح ارتقای

ضرایب  مدل
B 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد بتا
t دارمعنا 

 366/1 808/1 - 281/1 203/1 مقاا  ثاب 

ی اهتمتتاعی  اهتتی بتترای تفتتریم و هتتاشتتبکه

 سا تباط صحیم با دوستان هستنا
120/1- 020/1 122/1- 091/1- 891/1 

ی و بنتاوبا  یبت ی اهتماعی بیشتتر  هاشبکهد  

 یتا هتتای ناهنجتتا  و ختتا ج از عتترف تبلیتت  

 سشودیم

103/1 009/1 100/1 000/1 602/1 

اهتماعی نشان داد کته   یهاشبکه زوزه امنی  سطم د  متغیر ا تقای آماهدس بهضرایب 

 یهتا شتبکه » ستؤاو اطالعاتی با این  سازمان اطالعاتی تحلیل  مایری و کنترو نظا ت، اعماو

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 a911/1 031/1 056/1 10/1 631/05 893/3 5 305/06  گرسیون

      203/1 60 165/22 باقیماناه

       11 001/08 کل
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  و B=-0/021بتا ضتریب )  « هستتنا  دوستان با صحیم ا تباط و تفریم برای  اهی اهتماعی

  نشان داد که  ابطه مینادا ی بین این دو متغیر وهود ناا دس بتین  p>0/867سطم مینادا ی )

 بیشتتر  اهتمتاعی  یهتا شتبکه  د »طالعاتی با اعماو نظا ت، کنترو و مایری  تحلیل سازمان ا

  و B=0/013بتا ضتریب )  « شودیم تبلی  عرف از خا ج و ناهنجا   یتا های و یبناوبا یب

   ابطۀ مینتادا ی وهتود نتاا دس بتین اعمتاو نظتا ت، کنتترو و        p>0/912سطم مینادا ی )

« اهم یرهنگی هستتنا ی اهتماعی ابزا ی برای تتهاشبکه»مایری  تحلیل سازمان اطالعاتی با 

   ابطه مینادا ی وهتود نتاا دس بتین    p>0/845  و سطم مینادا ی )B=-0/027با ضریب )

 میتان  همختوانی  نبتود  به توهه با»اعماو نظا ت، کنترو و مایری  تحلیل سازمان اطالعاتی با 

 آینتاه  د  یاصامات گستترده  ایران، مردم عرف وسن   عقایا، با اهتماعی یهاشبکه ماهی 

  p>0/778  و ستطم مینتادا ی )  B=0/046با ضتریب ) « شا خواها ایرانی یرهنگ متوهه

 ستازمان  اطالعتاتی  تحلیتل  متایری   و کنتترو  نظتا ت،   ابطه مینادا ی وهود نتاا دس اعمتاو  

« شتونا یم نقض اهتماعی یهاشبکه د  اخالقی و اسالمی یهاا زش از بسیا ی»با اطالعاتی 

 ی مثب  و مینادا ی وهود دا دس  ا ابطه  P<0/01نادا ی )  و سطم میB=0/778با ضریب )
 

 ی مربوط به فرضيه اول فرعي:  هاافته. ی2-2

مستقیم د   طو بهتجتیزات سازمانی و امکانات، کا کنان سازمان اطالعاتی   ونا یرضیه:

ی اهتمتاعی بترای ا تقتای امنیت  ختانواده ایرانتی       هتا شبکهاهرای ایزایش  صا اطالعاتی 

  سزمانهم) وش  اس  گاا ریتأث
 

 کارکنان امکانات، و سازماني تجهیزات : تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون تأثیر میزان09جدول 

 سايبری فضای در اطالعاتي رصد اجرای در مستقیم طوربه اطالعاتي سازمان

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 066/1 000/1 060/1 10/1 120/5 023/0 0 962/5  گرسیون

      206/1 65 908/23 باقیماناه

       11 901/81 کل



 213 / مجازی با تأکیا بر امنی  خانواده های اهتماعیهشبکهای اشراف اطالعاتی د  مؤلفهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقاله پژوهشی: 

 

 00/1  است  و  P≤10/1مینتادا ی )  د  ستطم   120/5) شتاه مشاهاه F براساس مقاا 

 تجتیتزات  تأثیر میتزان  لهیوسبهسایبری  یضای د  اطالعاتی  صا وا یانس مربوط به اهرای

مستتقیم د  اهترای ایتزایش  صتا      طتو  بته  اطالعاتی سازمان کا کنان امکانات، و سازمانی

بته   با توهته س گرددیمتبیین ی اهتماعی برای ا تقای امنی  خانواده ایرانی هاشبکهاطالعاتی 

 قابل مشاهاه اس س 00مینادا  بودن  گرسیون ضرایب میادله د  هاوو 
 

 طوربه اطالعاتي سازمان کارکنان امکانات، و سازماني تجهیزات : ضرايب معادله تأثیر میزان00جدول

 سايبری فضای در اطالعاتي رصد اجرای در مستقیم

ضرایب  مدل
B 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

استاندارد 

 بتا
t دارمعنا 

 151/1 682/0 - 261/1 515/1 مقاا  ثاب 

ی و بنتاوبا  یبت ی اهتمتاعی بیشتتر   هاشبکهد  

ز عتترف تبلیتت   یتا هتتای ناهنجتتا  و ختتا ج ا

 سشودیم

020/1 180/1 050/1 063/0 036/1 

ی اهتمتتاعی ابتتزا ی بتترای تتتتاهم  هتتاشتتبکه

 یرهنگی هستناس
121/1- 001/1 130/1- 065/1- 809/1 

بتتا توهتته بتته نبتتود همختتوانی میتتان ماهیتت    

و عترف   ستن   ی اهتماعی بتا عقایتا،  هاشبکه

ی د  آیناه متوهه اگسترده صامات مردم ایران،

 یرانی خواها شاسیرهنگ ا

190/1- 058/1 102/1- 010/1- 981/1 

ی استتالمی و اخالقتتی د  هتتاا زشبستتیا ی از 

 سشونایمی اهتماعی نقض هاشبکه
001/1 090/1 000/1 538/2 103/1 

کته شتامل   « ستایبری  یضتای  د  اطالعتاتی   صا اهرای»د  متغیر  آماهدس بهضرایب 

میزان تجتیزات سازمانی و امکانات، کا کنان سازمان  تأثیر»ی زیراس ، نشان داد که هامؤلفه

ی و بنتاوبا  یبت ی اهتمتاعی بیشتتر   هتا شتبکه د  » ستؤاو با ایتن  « مستقیم طو بهاطالعاتی 

  و ستطم  B=-0/121بتا ضتریب )  «س شتود یمت  یتا های ناهنجا  و خا ج از عرف تبلیت   

بتین  »غیتر وهتود نتاا دس      نشان داد که  ابطه مینادا ی بین این دو متp>0/139مینادا ی )
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 و« مستتتقیم طتتو بتتهمیتتزان تجتیتتزات ستتازمانی و امکانتتات، کا کنتتان ستتازمان اطالعتتاتی 

  و B= -0/027بتا ضتریب )  «س ی اهتماعی ابزا ی برای تتتاهم یرهنگتی هستتنا   هاشبکه»

بین میزان تجتیزات ستازمانی و  »   ابطه مینادا ی وهود ناا دس p>0/846سطم مینادا ی )

و توهه به نبود همخوانی میتان ماهیت    « مستقیم طو بهکا کنان سازمان اطالعاتی امکانات، 

ی د  آیناه متوهته  اگسترده صامات و عرف مردم ایران، سن  ی اهتماعی با عقایا،هاشبکه

   ابطه p>0/687  و سطم مینادا ی )B= -0/067با ضریب )« یرهنگ ایرانی خواها شا

ن تجتیزات سازمانی و امکانات، کا کنان ستازمان اطالعتاتی   مینادا ی وهود ناا دس بین میزا

ی اهتمتاعی نقتض   هتا شبکهی اسالمی و اخالقی د  هاا زشبسیا ی از »و « مستقیم طو به

  p<0/01  و ستطم مینتادا ی )  t=2/538 ، مقتاا  ) B=0/410بتا ضتریب )  « شتونا یم

 ی مثب  و مینادا  وهود دا دسا ابطه

 

 ه فرضيه دوم فرعيی مربوط بهاافته. ی2-3

، متا ت و تخصص نیروهای سازمان اطالعاتی و آموزشیرضیه: میزان توانمنای علمی 

ی اهتمتاعی بترای ا تقتای امنیت      هاشبکهمستقیم د  اهرای ایزایش  صا اطالعاتی  طو به

 ) وش زاف س اس  رگاا یتأثخانواده ایرانی 
 

 تخصص و مهارت ،و آموزش علمي وانمندی: تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون تأثیر ت05جدول 

ی اجتماعي برای هاشبکهمستقیم در اجرای افزايش رصد اطالعاتي  طوربه اطالعاتي سازمان نیروهای

 است. رگذاریتأثارتقای امنیت خانواده ايراني 

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 006/1 230/1 153/1 120/1 518/5 698/1 0 698/1  گرسیون

      019/1 68 222/01 باقیماناه

       11 011/02 کل

 23/1  است  و P≤120/1مینتادا ی )  د  ستطم   518/5) شاهمشاهاه F براساس مقاا 

 لهیوست بته ی عملیتاتی ستایبری   هتا پروناهوا یانس مربوط به اشرایی  اطالعاتی کا کنان بر 
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با س گرددیم، متا ت و تخصص نیروهای سازمان اطالعاتی تبیین و آموزشتوانمنای علمی 

 قابل مشاهاه اس س 09به مینادا  بودن  گرسیون ضرایب میادله د  هاوو  توهه
 

 سازمان نیروهای تخصص و مهارت ،و آموزش علمي توانمندی : ضرايب معادله تأثیر06جدول 

ی اجتماعي برای ارتقای امنیت هاشبکهتي مستقیم در اجرای افزايش رصد اطالعا طوربهاطالعاتي 

 است. رگذاریتأثخانواده ايراني 

 Bضرایب  مدل
خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد بتا
t دارمعنا 

 111/1 151/6 - 162/1 868/1 مقاا  ثاب 

ی استالمی و اخالقتی   هتا ا زشبسیا ی از 

 سشونایمی اهتماعی نقض هاشبکهد  
096/1 112/1 230/1 301/2 120/1 

 

 عملیتاتی  هتای پرونتاه  بر کا کنان اطالعاتی اشرایی » ریمتغ د  آماهدس بهضریب 

، و آمتوزش میتزان توانمنتای علمتی    »زیر اس ، نشان داد که  مؤلفهکه شامل « سایبری

ی هتا ا زشبستیا ی از  » ستؤاو بتا ایتن   « متا ت و تخصص نیروهای سازمان اطالعاتی

 ، B=0/169بتا ضتریب )  « شتونا یمت تماعی نقض ی اههاشبکهاسالمی و اخالقی د  

  نشان داد که  ابطه مثب  و مینادا ی p<0/021و سطم مینادا ی )  =301/2tمقاا  )

 وهود دا دس

 

 ی مربوط به فرضيه سوم فرعيهاافته. ی2-4

قانونی با مجترمین   د  برخو د قضایی یهامقام با اطالعاتی سازمان تیامل یرضیه: میزان

اثرگتاا    توانتا یمت  اناداده قرا ماعی که امنی  خانواده ایرانی  ا مو د تتایا ی اهتهاشبکه

  سگامبهگام) وش  باشا
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در  قضايي یهامقام با اطالعاتي سازمان تعامل : تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون میزان07جدول 

 انددادها مورد تهديد قرار ی اجتماعي که امنیت خانواده ايراني رهاشبکهقانوني با مجرمین  برخورد

 اثرگذار باشد. توانديم

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 111/1 665/1 661/1 111/1 113/2350 385/00 0 501/05  گرسیون

      115/1 65 091/1 باقیماناه

       11 111/06 کل

 

  است   P≤111/1مینتادا ی )  د  ستطم   113/2350) شتاه مشتاهاه  F براساس مقتاا  

 لهیوست بته ختانواده   امنیت   بر مجازی یهاشبکه از استفاده وا یانس مربوط به امنی  66/1و

بته مینتادا  بتودن     بتا توهته  س گتردد یمت قضتایی تبیتین    یهامقام با اطالعاتی سازمان تیامل

 قابل مشاهاه اس س 08 گرسیون ضرایب میادله د  هاوو 
قانوني  در برخورد قضايي یهامقام با اطالعاتي سازمان تعامل : ضرايب معادله تأثیر میزان02جدول 

اثرگذار  توانديم انددادهی اجتماعي که امنیت خانواده ايراني را مورد تهديد قرار هاشبکهبا مجرمین 

 باشد.

ضرایب  مدل
B 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد بتا
t دارمعنا 

 103/1 533/2 - 131/1 119/1 مقاا  ثاب 

ی اهتمتاعی د   هتا شتبکه به نظر من استتفاده از  

کاهش  ابطه خانوادگی با خویشاوناان همستر و  

 دا دس ریتأث دوستان

215/1 129/1 315/1 053/01 111/1 

 و یبنتاوبا  یبت  بیشتتر  اهتمتاعی  یهتا شبکه د 

 تبلیتت  عتترف از ختتا ج و ناهنجتتا   یتا هتتای

 سشودیم

239/1- 129/1 200/1- 090/6- 111/1 

میمولی هلتوه دادن   منجر بهی اهتماعی هاشبکه

 سشونایم ابطه دوستی با هنس مخالف 
185/1- 106/1 195/1- 002/0- 111/1 

ی اهتماعی ابزا ی برای تتاهم یرهنگتی  هاشبکه

 هستناس
119/0 101/1 666/1 561/69 111/1 
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ی مجازی بر امنی  خانواده نشتان داد  هاکهشبد  امنی  استفاده از  آماهدس بهضرایب  

کتاهش  ابطته ختانوادگی بتا     ی اهتمتاعی د   هتا شتبکه بتین بته نظتر متن استتفاده از      »که 

قضتایی بتا    یهتا مقام با اطالعاتی سازمان و تیامل« دا د ریتأث خویشاوناان همسر و دوستان

ی مثب  و ا ابطه  P<0/01و سطم مینادا ی )  t=10/453مقاا  ) ، B=0/275ضریب )

 و ناهنجتا    یتا هتای  و یبناوبا یب بیشتر اهتماعی یهاشبکه د »مینادا  وهود دا دس بین 

قضتایی بتا ضتریب     یهتا مقتام  بتا  اطالعاتی سازمان و تیامل« شودیم تبلی  عرف از خا ج

(B=-0/226 ، (  مقااt=-9/161    ( و ستطم مینتادا یP<0/01   ی منفتی غیتر   ا ابطته

میمولی هلوه دادن  ابطه دوستی بتا   منجر بهی اهتماعی هاشبکه»س بین وهود دا د هت هم

  t=-4/442مقتاا  )  ، B=-0/085قضایی با ضریب ) یهامقامو « شونایمهنس مخالف 

ی هتا شتبکه »بتین   وهتود دا دس  هتت  همی منفی غیر ا ابطه  P<0/01و سطم مینادا ی )

 ، B=1/006قضایی با ضتریب )  یهاممقاو « اهتماعی ابزا ی برای تتاهم یرهنگی هستنا

 ی مثب  و مینادا  وهود دا دسا ابطه  P<0/01و سطم مینادا ی )  t=96/590مقاا  )
 

 ی مربوط به فرضيه چهارم فرعيهاافته. ی2-5

ی مستتتجن و ختالف   هتا کانتاو ییلتر کردن  یرضیه: اقاام اطالعاتی سازمان اطالعاتی به

ی ایرانتی  هتا ختانواده د   اهتماعی یهاشبکه زوزه ی د  ا تقای سطم امنش ونات اسالمی 

  سزمانهم) وش  اس  رگاا یتأث

 
 کردن فیلتر به اطالعاتي سازمان اطالعاتي : تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون اقدام01جدول

در  اجتماعي یهاشبکه حوزه در ارتقای سطح امنیت اسالمي شئونات خالف و مستهجن یهاکانال

 است. رگذاریتأثايراني ی هاخانواده

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 065/1 389/1 006/1 133/1 268/2 590/1 1 605/3  گرسیون

      205/1 62 595/22 باقیماناه

       11 501/86 کل
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 38/1است  و   P≤133/1مینتادا ی )  د  ستطم   268/2) شاهمشاهاه F براساس مقاا 

 اقاام اطالعاتی سازمان اطالعتاتی بته   لهیوسبهی اهتماعی هاشبکهمنی  اوا یانس مربوط به 

به مینادا   با توههس گرددیمی مستتجن و خالف ش ونات اسالمی تبیین هاکاناوییلتر کردن 

 قابل مشاهاه اس س 21بودن  گرسیون ضرایب میادله د  هاوو 
  

 خالف و مستهجن یهاکانال کردن فیلتر به اطالعاتي سازمان اطالعاتي دام: ضرايب معادله اق81 جدول

 رگذاریتأثی ايراني هاخانوادهدر  اجتماعي یهاشبکه حوزه در ارتقای سطح امنیت اسالمي شئونات

 است.

ضرایب  مدل
B 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد بتا
t دارمعنا 

 111/1 521/1 - 302/1 309/2 مقاا  ثاب 

ی اهتمتاعی  هاشبکهبه نظر من استفاده از 

کتتتتاهش  ابطتتتته ختتتتانوادگی بتتتتا د  

 دا دس ریتأث خویشاوناان همسر و دوستان

531/1 269/1 183/1 800/0 113/1 

ی اهتماعی  اهی بترای تفتریم و   هاشبکه

 ا تباط صحیم با دوستان هستناس
805/1- 281/1 196/0- 830/2- 119/1 

میمتولی   منجتر بته  ی اهتمتاعی  هتا شبکه

هلوه دادن  ابطه دوستی با هنس مخالف 

 سشونایم

391/1- 095/1 396/1- 230/2- 128/1 

 ستاز نته یزم توانتا یمت ی اهتماعی هاشبکه

 هلب ایکا  عمومی باشاس
105/1 220/1 630/1 311/3 110/1 

یی  ا بته  هتا یرصت  ی اهتمتاعی  هاشبکه

که اعضای گتروه ا تبتاط    آو نایموهود 

 یکایگر برقرا  کنناس پویا و مفیا با

193/1- 155/1 001/1- 002/0- 259/1 

ی اهتمتاعی  هاشبکهبه نظر من استفاده از 

ی ریتتتأثد  میتتزان  ضتتای  زناشتتویی متتا 

 دا دس

199/1 158/1 036/1 001/0 250/1 

ی بناوبا یبی اهتماعی بیشتر هاشبکهد  

و  یتا هتتای ناهنجتتا  و ختتا ج از عتترف 

 سشودیمتبلی  

295/1- 065/1 351/1- 392/0- 011/1 
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ی اهتماعی نشتان داد کته بتین اقتاام اطالعتاتی      هاشبکهمنی  ا د  آماهدس بهضرایب 

ی هاشبکه»ی مستتجن و خالف ش ونات اسالمی و هاکاناوییلتر کردن  سازمان اطالعاتی به

 ، B=-0/815بتا ضتریب )  « اهتماعی  اهی برای تفریم و ا تباط صحیم با دوستان هستنا

وهتود   هتت  هتم ی منفی و غیتر  ا ابطه  p<0/006مینادا  )  و سطم t=-2/834مقاا  )

ی مستتتجن و ختالف   هتا کانتاو ییلتر کتردن   دا دس بین اقاام اطالعاتی سازمان اطالعاتی به

میمولی هلوه دادن  ابطه دوستی با هتنس   منجر بهی اهتماعی هاشبکه»و ش ونات اسالمی 

مینتادا     و ستطم  t= -2/231 ، مقتاا  ) B= -0/367بتا ضتریب )  س« شتونا یمت مختالف  

(p<0/028  وهتود دا دس همچنتین بتین اقتاام اطالعتاتی       هتت  همی منفی و غیر ا ابطه

ی هاشبکه»و ی مستتجن و خالف ش ونات اسالمی هاکاناوییلتر کردن  سازمان اطالعاتی به

 ، مقتاا   B=0/745بتا ضتریب )  « هلب ایکتا  عمتومی باشتا    سازنهیزم توانایماهتماعی 

(t=3/375 مینادا  )  و سطمp<0/001  مثب  و مینادا  وهود دا دس   یا ابطه 

 
 ی مربوط به فرضيه پنجم فرعيهاافته. ی2-6

نتتاد  متردم  یهتا ستازمان های دولتتی و  یرضیه: میزان تیامل سازمان اطالعاتی با سازمان

ی اهتمتاعی بترای ختانواده    هتا کهد  شب اثربخشآموزشی و  یهابرنامهایجاد  و تولیا برای

  سزمانهم) وش  اس  رگاا یتأثایرانی 
 و دولتي هایسازمان با اطالعاتي سازمان تعامل میزان : تحلیل واريانس مربوط به رگرسیون80جدول 

ی اجتماعي برای هادر شبکه اثربخشآموزشي و  یهابرنامهايجاد  و تولید برای نهادمردم یهاسازمان

 است. رگذاریتأثراني خانواده اي

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادار
R 2R SE 

 000/1 383/1 001/1 139/1 256/2 001/1 1 118/3  گرسیون

      065/1 62 602/01 باقیماناه

       66 661/21 کل

 38/1  و   است P≤139/1مینتادا ی )  د  سطم  256/2) شاهمشاهاه F براساس مقاا 

 لهیوسبهی ایرانی هاخانوادهبرای  اثربخشغنی و  محتوا مایری  و وا یانس مربوط به تولیا
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بتا  س گتردد یمت نتتاد تبیتین   مردم یهاسازمانهای دولتی و تیامل سازمان اطالعاتی با سازمان

 قابل مشاهاه اس س 22به مینادا  بودن  گرسیون ضرایب میادله د  هاوو  توهه
 نهادمردم یهاسازمان و دولتي هایسازمان با اطالعاتي سازمان تعامل رايب معادله میزان: ض88جدول 

ی اجتماعي برای خانواده ايراني هادر شبکه اثربخشآموزشي و  یهابرنامهايجاد  و تولید برای

 است. رگذاریتأث

ضرایب  مدل
B 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد بتا
t دارمعنا 

 111/1 695/3 - 315/1 201/0 مقاا  ثاب 

ی اهتمتاعی د   هتا شبکهبه نظر من استفاده از 

 ی دا دسریتأثمیزان  ضای  زناشویی ما 
118/1 150/1 108/1 001/1 883/1 

یی  ا بته وهتود   هایرص ی اهتماعی هاشبکه

که اعضای گروه ا تباط پویا و مفیتا   آو نایم

 با یکایگر برقرا  کنناس

100/1 108/1 135/1 281/1 110/1 

ی و بنتاوبا  یبت ی اهتماعی بیشتتر  هاشبکهد  

 یتا هتتای ناهنجتتا  و ختتا ج از عتترف تبلیتت  

 سشودیم

060/1 169/1 288/1 663/0 106/1 

هلتب   ستاز نهیزم توانایمی اهتماعی هاشبکه

 ایکا  عمومی باشاس
336/1- 001/1 018/1- 

600/2

- 
115/1 

ی اهتمتتاعی ابتتزا ی بتترای تتتتاهم هتتاشتتبکه

 هنگی هستناسیر
121/1- 020/1 101/1- 

206/1

- 
821/1 

بتتا توهتته بتته نبتتود همختتوانی میتتان ماهیتت   

و عترف   ستن   ی اهتماعی با عقایتا، هاشبکه

ی د  آینتتاه اگستتترده صتتامات متتردم ایتتران،

 متوهه یرهنگ ایرانی خواها شاس

558/1 093/1 030/1 026/3 110/1 

ی استالمی و اخالقتی د    هتا ا زشبسیا ی از 

 سشونایمی اهتماعی نقض هاهشبک
110/1 003/1 115/1 129/1 616/1 

ایرانی  یهاخانواده برایاثربخش  و غنی محتوا مایری  و تولیا د  آماهدس بهضرایب 

نتتاد و  متردم  یهاسازمان و دولتی هایسازمان با اطالعاتی سازمان تیامل نشان داد که میزان

ی و  یتا هتای ناهنجتا  و ختا ج از عترف تبلیت       با بناویبی اهتماعی بیشتر هاشبکهد  »
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  p<0/049مینتادا  )   و ستطم  t=-1/993 ، مقتاا  ) B=-0/191بتا ضتریب )  «س شودیم

 هتای ستازمان  بتا  اطالعتاتی  ستازمان  تیامتل  ی مثب  و مینادا  وهود دا دس بین میزانا ابطه

هلب ایکا  عمومی  سازنهیزم توانایمی اهتماعی هاشبکه»و نتاد مردم یهاسازمان و دولتی

  p<0/005مینتادا  )   و ستطم  t= -2/911 ، مقتاا  ) B= -0/339بتا ضتریب )  «س باشتا 

 بتا  اطالعتاتی  ستازمان  تیامل وهود دا دس همچنین بین میزان هت هممنفی و غیر   یا ابطه

بتا توهته بته نبتود همختوانی میتان ماهیت         »و نتاد مردم یهاسازمان و دولتی هایسازمان

ی د  آیناه متوهته  اگسترده صامات و عرف مردم ایران، سن  ی اهتماعی با عقایا،هاشبکه

مینتادا     و ستطم  t=3/429 ، مقتاا  ) B=0/558با ضتریب ) « یرهنگ ایرانی خواها شا

(p<0/001  مثب  و مینادا  وهود دا دس   یا ابطه 
 

 یريگجهينتبحث و 

کلیتای د  استتقرا  نظتم      یمأمو  ی اطالعاتی د   استای شر  وظایف خودهاسازمان

ی هتا ستازمان دا نتاس   هتا آنو متتا    هترا م امنی  عمومی و همچنتین پیشتگیری از وقتوع    

ی مثبت  و  هتا یژگت یوعتالوه بتر    شتان یها یییالو ابیاد  ها یزساساطالعاتی با توهه به 

 ی نیتز ابرهستته ی اختصاصتی بستیا    هتا یژگت یوی دیگر سازمان عمومی بایتا از  ها یقابل

ختود  ا بته نحتو ازستن بته انجتام برستاننا یکتی از           یت مأمو برخو دا  باشنا تا بتواننا 

ی نتتایج ایتن پتژوهش د  خصتو      با بر ست س اس با زترین این ویژگی اشراف اطالعاتی 

د با ه یرضتیه اصتلی    شاهانجامی آما ی هاآزمونکه نتایج  دهایمی تحقیق نشان هاهییرض

شاه است  و   اییتأبیانگر این مطلب اس  که این یرضیه   ی )اعماو نظا ت کنترو و مایر

ی اطالعاتی بترای ا تقتای ستطم    هاسازماناعماو نظا ت کنترو و مایری  تمایل اطالعاتی 

 ییلسفه و مستقیم دا دس هاف ریتأثی مجازی د  خانواده ایرانی هاشبکهامنی  سطم زوزه 

 بایتا  ی اطالعتاتی هتا ستازمان  .اس  طشرای بتبود و اصال  کنترو و نظا ت وهودی اعماو

 ی مجتازی هتا شتبکه موانتتع، زتوزه    و متشکالت دقیتق شناستایی از پتس تتا کننتا تالش

 و کنترو نظام هر نتایی نمایناس هاف ا ا ه  ا اصالزی یهازل اه و کرده یابیشهی   اها آن

نتیجه آزمتون   .اس  نیی ایراهاخانواده ی سطم امنی و ا تقاکا ایی  سطم بردن باال نظا ت
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شاه و مشخص شا  اییتأمیزان تجتیزات سازمانی  )آما ی د با ه یرضیه اوو یرعی تحقیق 

مستتقیم د  اهترای ایتزایش     طتو  بته که میزان تجتیزات امکانات کا کنان سازمان اطالعاتی 

 مستتقیم دا دس  ریتتأث ی مجازی برای ا تقای امنیت  ختانواده ایرانتی    هاشبکه صا اطالعاتی 

ی اطالعاتی و طترز قرا گیتری ایتراد    هاسازمانی پیشریته ینی د  ابزا هااستقرا  تجتیزات، 

توانتا د  چگتونگی  صتا اطالعتاتی و کتاهش هترا م ستایبری        های سازمان متی د  مکان

باشاس نتیجه آزمون آما ی د با ه یرضیه دوم یرعی تحقیق )میزان توانمنای علمی  رگاا یتأث

گردیتا و مشتخص شتا کته میتزان توانمنتای        ایی  تأصص نیروهاو آموزشی متا ت و تخ

مستتقیم د  اهترای    طو بهعلمی و آموزشی متا ت و تخصص نیروهای سازمانی اطالعاتی 

 ریتتأث ی مجازی برای ا تقای ستطم امنیت  ختانواده ایرانتی     هاشبکهایزایش  صا اطالعاتی 

ی اطالعتاتی است س عملکترد    هتا ستازمان مستقیم دا دس نیروی انسانی ا زشمناترین دا ایتی  

ی او است س بته   هاا زشی اطالعاتی انیکاسی از دانش، متا ت و هاسازمانانسان د  د ون 

همین منظو  شناخ  عوامل مؤثر بر عملکرد کا کنان یکی از اهااف بتسازی نیروی انسانی 

ا  ی اطالعاتی اس  که برای سنجش دانتش، توانتایی، انگیتزش،  یتت    هاسازماند  مایری  

نتیجته آزمتون آمتا ی د بتا ه یرضتیه ستوم        .شودیمی زی هیپاشغلی و عملکردی کا کنان 

است  و   اییت تأی قضایی  نشان داد که این یرضیه مو د هامقاممیزان تیامل با )یرعی تحقیق 

ی قضتایی  هتا مقامی اطالعاتی میزان تیامل خود  ا با هاسازمان که یصو ت د میلوم شا که 

ی هتا ختانواده ی مجازی که امنی  هاشبکهبرخو د قانونی با مجرمین  تواننایمایزایش دهنا 

داشته باشناس نتیجه آزمتون آمتا ی    مؤثربرخو د قانونی و  انادادهایرانی  ا مو د تتایا قرا  

ی مستتتجن و ختالف شت ونات    هتا کانتاو د با ه یرضیه چتا م یرعی تحقیق )ییلتر کتردن  

ی اطالعاتی نسب  به هاسازمانشاه اس  و اقاام  اییتأرضیه اسالمی  بیانگر این اس  که ی

ی مستتجن و خالف ش ونات استالمی د  ا تقتای ستطم امنیت  زتوزه      هاکاناوییلتر کردن 

ی دا دس نتیجته آزمتون آمتا ی د بتا ه     رگتاا  یتأثی مجازی د  خانواده ایرانی نقش هاشبکه

  بیانگر ایتن  نتادمردمی هاسازمانی و ی دولتهاسازمانیرضیه پنجم یرعی تحقیق )ا تباط با 

ی هتا ستازمان ی اطالعتاتی بتا   هاسازمانشاه اس  و میزان تیامل  اییتأاس  که این یرضیه 
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د   اثتربخش ی آموزشتی و  هتا برنامته بترای تولیتا و ایجتاد     نتتاد مردمی هاسازماندولتی و 

نتاد )ستمن ، نظتام   ردمم یهاسازمان اس س رگاا یتأثی مجازی برای خانواده ایرانی هاشبکه

داوطلب، مستقل از دولت  بتوده و د     یهاپنتان ا تقای سالم  هامیه هستناس این سازمان

عین غیرانتفاعی بودن، د  ختام  متردم هستتنا و بته همتین دلیتل، صتاای متردم نامیتاه          

ی مجتازی  هاشبکهد   اثربخشس نقش ها، نماد و واسط مشا ک  مردم هستناس سمنشونایم

 انواده ایرانی دا ناسبرای خ

 

 پیشنهادهای عموميـ 

ی و مشتو ت  شت یاناهتم ی از سوابق چنا دهه ییالی  اطالعتاتی  ریگبترهنگا ناه  مقاله با س 0

مقاله مترتبط بتا بر ستی نتتایج      هادههلا کتاب و  هادهبا همکا ان برای اسناد و سوابق و مطالیه 

 :دا دیمی عمومی به شر  زیر اعالم هاشنتادیپاز تحقیق پیش  و  آماهدس بهآما ی 

سازی هامیه و ایجتاد یتک   نظام د  قالب  ویکرد ایجابی با هاف ا تقای سالم  و ایمنیس 2

و اعمتاو نظتا ت کنتترو و متایری       مؤثری  گاا قانوننظام پیشگیری علمی و کا آما از طریق 

 تماعی تالش نمایناسالزم د  زوزه یضای مجازی برای امنی  خانواده و ییالی  امنی  اه

ی نستب  بته   بنتاوبا  یبنظام د  قالب  ویکرد سلبی د   استای هلوگیری از ترویج س 3

 ی مستتجن و خالف ش ونات اسالمی اقاام نمایاسهاکاناوییلتر 

ی اطالعتاتی و امنیتتی کشتو  اقتاام     هتا ستازمان نظام نسب  به ایزایش بودهه دیاعی س 0

 نمایاس

 نتتاد مردمی هاسازمانی دولتی و هاسازمانی اطالعاتی با هاانسازمد   استای تیامل س 5

ی هتا دستتگاه منجر به تشویق و ترغیب شتروناان ایرانی د  مشا ک  و همکا ی عمومی با 

 اطالعاتی د  هت  کاهش تخلفات و هرا م صو ت پایردس

 ی اطالعاتی برای مقابله قتوی و مستتحکم بتا هترا م ستایبری کته امنیت        هاسازمانس 9

ی دستگاه قضایی کشو  همکتا ی  هامقامالزم اس  با  اناازدیمی ایرانی  ا به خطر خانواده

 سآو نا عمل ا به  دوسویهو  توأمان
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 کاربردی هاییشنهادپـ 

، استتفاده از  اتختا   اهبردهتای کا آمتا   بتا   گتردد یتحقیتق، پیشتنتاد مت     بر اساس نتایج

نستب  بته اشتراف     طرازی ماو  اهبتردی  با ی پیشروبرخی کشو ها یهاو اقاام ربیاتتج

؛ و توهه قرا  گیترد  یبردا مو د بتره نتادهای مردممنای از ظریی  سازماناطالعاتی با بتره

ی اطالعاتی و پلیس به ترتیب اولوی  برای تتاوین  هاسازمانبنابراین پیشنتادهای زیر برای 

 :گرددیم اهبردهای مناسب  ا ا ه 

ی هتا ستازمان ی تخصصتی الزم توستط   هتا آمتوزش خبرین بتا  گسترش شبکه منابع مس 0

 اطالعاتی صو ت پایردس

ی دیجیتتالی توستط   هتا ستتم یسبته کمتک    شاهیآو همعد  انتقاو اطالعات  تشریمس 2

 ی اطالعاتی اقاام پایردس  هاسازمان

ی نظتامی،  هتا ا گتان ی اطالعاتی و سایر هاسازمانی مشترر بین هاشیهمابرگزا ی  س3

قضایی هت  آموزش و هماهنگی الزم د  خصو  زوزه گستتردگی تتایتاات    انتظامی و

     یضای مجازی اقاام پایردس

ی به اشراف اطالعاتی داشتتن  وزیته تتتاهمی د  اقتاامات     ابیدس ی ها اهیکی از  س0

ضتمن برتتری اطالعتاتی بتر زریتف از اطالعتات        توانیمآن  واسطهبهاطالعاتی اس  که 

ی طرف مقابل نسب  به زتوزه خودآگتاهی یایتته و نستب  بته      هاطر  و هابرنامهتصو ات 

 ی آن د  زمان مقتضی اقاام گرددسسازیخنث

ی تشخیص هرا م ستایبری توستط   و اینبودهه الزم هت  ا تقای تجتیزات آخرین س 5

 ی اطالعاتی اختصا  یاباسهاسازمان

ای علمتی و  آمتادگی و توانمنت   ستطم برگزا ی مانو های آموزشتی هتت  ا تقتای    س 9

آموزشی متا ت و تخصص نیروها د   استای مقابله بتا تتایتاات یضتای ستایبری توستط      

 ی اطالعاتی اقاام پایردسهاسازمان

صتو ت   کننتاه عمتل ستازی نیروهتای   توانمنای نهیزم د ی تحقیقاتی هاپروههانجام س 1

 پایردس
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ی مختابراتی اطالعتات   هاییناو ترتیبی اتخا  گردد تا با استفاده از منابع و مخبران و س 8

ی بر اشرایی  اطالعاتی بر کنترو و متا  موا د ستوءامنیتی  مجتازی ایتزوده    هاسازمانسایر 

 شودس

اگر سازمان اطالعاتی به دنباو برتری و کسب اشراف اطالعاتی است  بایتا براستاس    س 6

ود تحلیل اطالعاتی و منطقی، مشخص و قابل اهرا زرک  کننتاس وهت    یری اهبرد مایک 

آو دهای مطلوب یتک  اهبترد د  ستازمان     نیترمتمانسجام سرنوش  مطلوب و سرآمای 

 اطالعاتی اس س
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

 خاکبتاز، زستن    نی، ترهمته )ازمتا علیقلیتان، ایشت    عصـر اطالعـات   ، 0388مانو ل کاستتلز ) ا

 چاووشیان ، نشر طر  نوس

 آن بتر هویت  دینتی     ریتیامل د  یضتای ستایبر و تتأث   ،  0360) ایمقاد زاده، ا و میازماپو ، مر

 س15-66: 5، شما ه فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ جامعههوانان، 

 ،ستتران: انتشا ات سروش ،فضای مجازیی سازمنیای، عل ایتخا ی 

 ( تتران: نشر چاپا سفرهنگ علوم سیاسي ، 0316آقا بخشی، علی و مینو ایشا ی  اد ، 

 ،دانشتکاه و  مفهوم و ضرورت اشـراف اطالعـاتي   نییتب،  0361) ی، علی، قاسمنیزس بابایی ،

  سپژوهشکاه اطالعات و امنی ، چاپ اوو، تتران

 تتتران، میاونت    راهنمای کامل تعقیب و مراقبـت  ، 0369از مترهمتان )  ی، گروهگری ،پاستر ،

   سپژوهش دانشکاه امام باقر )ع 

 پژوهشتی دانشتکاه امتام      یری، تتتران، متا  و مراقبـت  بیتعق ، 0361) نیپو ازما، محمازس

 س)ع هادی

 چاپ سوم، تتران، موسسته انتشتا ات    ،یسازيجهانی مجازی و فضا ، 0360) یعل ،شکربیگی

 آوای نو س

 دانشتکاه و پژوهشتکاه اطالعتات و    ابعاد و سطوح اشراف اطالعاتي ، 0361، هواد )داداشی ،

  سامنی ، چاپ اوو، تتران

 شکا ، میاون  آموزش دانشکاه علوم و ینتون  آ یآورجمع ، 0360، محمازسن )خواهه امیری

 اطالعات و آگاهیس  

 دانشتکاه و   ،مفهوم اشـراف اطالعـاتي و راهکارهـای تحقـق آن     ، 0386) همشیایان، هادی

 پژوهشکاه اطالعات و امنی ، چاپ اوو، تتران

 ( وزا ت رینشر کو ،کتاب ،صنعتيتحول فرهنگي در جامعه پیشرفته   ،0313 ونالا اینگلتا ت ،

 سیرهنگ و ا شاد اسالمی، مرکز مطالیات و تحقیقات یرهنگی

  ( ـ بر،  0389 زمانی، هتادی پیشـرفته و ارتباطـات نـوين در     یکارکردهـای تکنولـو    يرس

  سدانشکاه علوم و ینونجاسوسي و ضد جاسوسي، 



 201 / مجازی با تأکیا بر امنی  خانواده های اهتماعیهشبکهای اشراف اطالعاتی د  مؤلفهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مقاله پژوهشی: 

 

 ترهمته زستن چاووشتیان،    ، عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ،  0380) کاستلز، مانو ل

 ، تتران، طر  نوس2 هلا

  نامته انیپاافزايش اقتدار نیروی انتظامي بر امنیت عمومي،  ریتأثبررسي  ، 0380)صبو ی،  ضا 

 .کا شناسی ا شا، دانشکاه علوم و ینون یا ابی

 و مراقبت اطالعاتي، معاونـت تربیـت و    بیتعق ، 0362)ی پیرعلی، مصطفو  مانیصفرآبادی، ا

   سناجا آموزش

 اطالعاتي  اشراف مقاالت همايش تخصصي پلیس، مجموعه  ،0386) محمازسن ی،آبادقا ت

  علوم و ینون اطالعات و آگاهیس دانشکاه اوو، هلا ،و جرم

 یستا وب ییشناستا  یهتا  وش یابیت ا ز ، 0360 ضتا ) غالم ،یمحمازاده، سلمان و شاهیکمال  

 س65، شما ه اوو، بتا  ازدهمیساو  ،ييناو ج ياطالعات یهافصلنامه پژوهش نگ،یشیی

 دانشتکاه و پژوهشتکاه    ،محصـول يـا فراينـد    ياطالعات اشراف ، 0386) یوسف ایموالیی، س

 اطالعات و امنی ، چاپ اوو، تترانس  

 ، چاپ اوو، تترانس  ،های ارتباطيفناوری  ،0360محسن ) میما 

 یرماناهی کل سااهس    ، تتران، ستادو مراقبت بیتعق ، 0363)هللا یااللتی، نصرا 
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