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 چکيده  

 متوجه تهدید با را هاملت امنیتی و اجتماعی فرهنگی، ساختارهای سو یک از لبه، دو شمشیری مانند مجازی، فضای

 و فنر   ین  ا با. است ساخته فراهم جوامع هایقابلیت معرفی برای را ارزشمندی هایفرصت دیگر، سویی از و ساخته
 .تناسن  ورشننن ک ملنی  امنینت  بنر  مجنازی  فضنای  در دیجیتال اعتیادهای تأثیرات شناخت پی در حاضر پژوهش گمان،

 تندوی   و طراحنی  زمال ایهمهبرنا و مطالعه جدی صورتهب باید مجازی دنیای از استفاده فرهنگ حوزه در ریزیبرنامه
 انجنام ( پرسشننامه ) شپیمنای  و( بنرداری فیش) ایکتابخانه مطالعه پایه بر تحلیلی ن توصیفی روش با حاضر تحقیق. شود

 جداگانه بخشی در سپس پردازدمی کاربران اینترنت به اعتیاد میزان بررسی به ابتدا در شده طراحی پرسشنامه. است شده

 شنام   انتخنابی،  یآمنار  جامعنه . شنود  بررسنی  را آن بنا  مقابله فرهنگی کارهایراه همچنی  و ملی امنیت بر آن تاثیرات
 در دفیتصنا  صنورت هبن  آمناری  جامعنه  انتخنا  . اسنت  نفر 192 تعداد به تهران دانشگاه کارکنان و اساتید دانشجویان،

 و قاینان آ جامعنه  اعضنا . سنت ا بنوده  پزشنکی  دانشنکده  همچنی  و پایه علوم مهندسی، فنی انسانی، علوم هایدانشکده
 ای،کتابخاننه  طالعنات م و آمناری  هنای داده تحلی  و تجزیه از پس. اندبوده مختلف س  و تحصیالت سطح با هاییخانم

 المیاس جمهوری ملی امنیت در مجازی فضای به اعتیاد مضرات سازیخنثی جهت فرهنگی حوزه در اغلب راهکارهایی

 همچننی   و مجنازی  یفضنا  در هنجارشنکنان  بنا  سنریع  و قاطع برخورد به توانمی هاآن مهمتری  از. استگردیده ارائه
 .کرداشاره اسالمی ایرانی فرهنگ بر منطبق اجتماعی هایشبکه تقویت

 ازیمج فضای سازی،فرهنگ ملی، امنیت دیجیتال، اعتیادهای شناسی،آسیب کلمات کليدی:

                                                                                                                                                    
 پژوهشگر حوزه سایبر  1
 ut.ac.ir1991m.sadeghian@نشانی الکترونیکی: کارشناسی ارشد، فناوری اطالعات، دانشگاه تهران و نویسنده مسئول،   2
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 مقدمه 

 نوانعبه اینترنت .روست پیش دنیای آشکار هایجلوه از یکی نوی ، هایفناوری از استفاده

 تحول و تغییر در ییسزا به نقش معاصر، جهان جدید هایآوریف  ای  نوپای ابعاد از یکی

 ئیات،جز گرفت  نظر در بدون کلی نگاه یک در(. 1388فرشباف،) دارد جامعه افراد زندگی

 1960دهه  اواخر در بزارا ای . گرفت نظر در هاشبکه از ایپیچیده ماتریس را اینترنت توانمی

 امکان و محاسباتی هایمهارت و منابع به چندسویه دسترسی و همکاری انگیزه با میالدی

 صورت به میالدی 90 یدهه اواسط از و گردید ایجاد مهندسی و علوم ایرشته میان تعام 

 ورود با تتوانس اینترنت(. 1391 جوکار، و سپهریان) درآمد شمول جهان و همگانی ایشبکه

 که جابدان ات. شود تبدی  زندگی الزم هایابزار از یکی به سرعت به بشری، اجتماع به خود

 .رسدمی نظربه ناپذیر اجتنا  امری زندگی یروزمره امور از آن حذف

 جدید تماعیاج فضای ساز زمینه کامپیوتری بزرگ هایشبکه در ارتباط شک  نوی  پیدایش

 هایآوریف  سانبدی . دهندمی قرار تاثیر تحت را اجتماعی روابط که مرز بدون فضای. شد

 و استه داد پیوند یکدیگر به جهانی هایشبکه در را عالم نقاط اقصی اطالعات، نوی 

 است آورده وجودبه را مجازی اجتماعات از ایگسترده مجموعه کامپیوتری، ارتباطات

 به و دهدمی شماریبی هایفرصت کاربران به اینترنت مجازی فضای در بودن(. 1381دوران،)

 کاربران یابد، زایشاف اینترنت از استفاده از ناشی هایخشنودی و هافرصت ای  که اندازه هر

 .یافت خواهند سوق نوی  یپدیده ای  سمت به بیشتر

 در آن، بهبنود  و فرهننگ  اصالح جهت درعظیمی یهزینه و سرمایه که مهم ای  به توجه با

 مهنم  امنری  فرهنگنی  نظنر  از توانمند و قوی سالم، پرورش شود، متحم  باید رفت  کج شرایط

 عننوان  بنا  اعتیاد، از جدیدی نوع شاهد اینترنت، به افراد افزون روز و گستره دسترسی با. است

 دیگنر  واعانن  یهمنه  ماننند  اسنت،  اطالعنات  عصر خاص یمسئله که هستیم "اینترنتی اعتیاد"

 قنراری، بنی  خلقنی، کنج  افسنردگی،  اضنطرا ،  همچنون عالئمی  با نیز اینترنت به اعتیاد اعتیاد،

 کنه  حال عی  در ای ، بر عالوه. است همراه اینترنت به راجع بافیخیال یا و وسواسی هایتفکر

 یدامننه  از یابند، منی  افنزایش  مجازی جهان در( نوجوانان و کودکان ویژه، به) افراد ای  روابط
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 وجنود  نینز  آمنوزش  عملکنرد  دیدن لطمه احتمال و شودمی کاسته واقعی جهان در آنان روابط

 (.2005 کی ، و سامسون) دارد

 لهبیان مسأ

 آن رد که کشور یک در آرمانی وضعیتی ازتجسمی  تصویری از است عبارت ملی امنیت

 و دهند مانجا را خود جازم هایفعالیت همه اختالل یا وقفه بدون بتوانند مردم وضعیت

 وضعیت ای . سازند برقرار خدمات و کاال تبادل منظور به را دیگران با مشروع ارتباطات

  .است جامعه در موجود امنیتی وضعیت سنجش برای معیاری

 است زمال باشیم، داشته ملی امنیت یآینده وضعیت از درستی درک بتوانیم اینکه برای

 فضا، ی ا در. بشناسیم بهتر را آن بر مرتبط راهبردی و امنیتی محیط و مجازی فضای ماهیت

 افزایش چشمگیری یگونه به شود، تفسیر و کنترل منتق ، است ممک  که اطالعاتی سرعت

 ملی بازیگران گردی و ها سازمان بی  و بیرون درون، در را اطالعات گردشی همچنی  یابد؛می

. یابدمی فزونی چشمگیری یگونه به نیز اطالعات انتقال ظرفیت. دهدمی افزایش راملیف و

 ازیگرانب و داد خواهد افزایش را اطالعات گردش پذیریانعطاف اطالعات، عصر فناوری

. کنند تأمی  را ویشیخ نیاز مورد اطالعات و بروند اطالعات گوناگون منابع سراغ به توانندمی

 فقیرتری  رایب توجهی شایان وانمندیت پذیری،دسترس و ارزانی دلی  به اطالعات فناوری

 و کشیدن الشچ به برای است ممک  که کندمی فراهم جهانی و ایمنطقه بازیگران و کشورها

 .شود استفاده دیگران تهدید

 کنترل و رفتاری مشکالت از وسیعی گستره به 1ایرایانه سوءکاربری یا اینترنتی اعتیاد

 پیوند، برقراری آرزوی یا وسواسی رفتار یک عنوان به که ددار اشاره اینترنت از استفاده انگیزه

 شود.می قلمداد نیاز شدن برطرف یا و روابط، بازتا  و انتقال از نمودی حتی شاید یا

 غیردولتی، هایسازمان چندملیتی، هایشرکت ها،دولت بر افزون اطالعات، عصر در 

. کنند اقدام تخریبی و اطالعاتی جنگ به است ممک  افراد حتی هاتروریست جنایی هایگروه

 نیروهای با ارتباط برقراری و کنترل فرماندهی، زمینه در را بازیگران توانایی اطالعات، فناوری
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 اهداف، یدرباره دقیق اطالعات آوریجمع به طورهمی  دهد؛می افزایش خویش امر تحت

 فناوری داخلی، نظر از. ندکمی کمک بالفع  و بالقوه دشمنان عملکردهای و هاتوانمندی

 هادولت. کندمی کمک هادولت به سیاسی و اقتصادی دفاعی، هایتوانمندی ایجاد در اطالعات

 کنترل اطالعات گردش بر کشورها ای . کنند کنترل را اطالعات به آزاد دسترسی کنندمی سعی

 یافتگیتوسعه پایی  طحس در ماندنباقی مانند را دیگری اجتماعی و اقتصادی زیان اما دارند،

 کشورهای علیه جنگ آغاز برای فقیر کشورهای توانایی(. 1999 )آلبرتی، شوندمی متحم 

 به. اندکرده اشاره آن به نظامی گرانتحلی  برخی هرچند که است اطالعات عصر ویژگی قوی،

 وارد رعتس به اینترنت(. 1998 کیمبرلی و راجرز،) است نشده بحت آن یدرباره گسترده طور

 اهمیت. استشده جهانی سطح جوامع و اقتصادی و تجاری هایمؤسسه دانشگاهی، هایمحف 

 یهمه بر را آن ژرف تأثیر توانمی اکنون هم از است؛ سابقهبی بشری تاریخ در دگرگونی ای 

 دگرگونی دستخوش که هاییزمینه از یکی. دارد ادامه تغییرات ای  و دید تمدن هایجنبه

 فرد به منحصر خصوصیت و قابلیت. است اطالعات از استفاده و آوریجمع. استشده یاساس

 کشورهای اطالعاتی هایدستگاه ویژهبه و هاتروریست الفکاران،خ که است ایگونه به اینترنت

 عدة سازمانی بازیگران ای . گیرندمی بهره مختلف مقاصد برای اینترنت جهانی یشبکه بزرگ،

 یشیوه به جاسوسی جرم ارتکا  برای اینترنت از اطالعات دالالن یمثابه به افراد زیادی

 (. 1390نژاد، یاسمی) کنندمی استفاده ایرایانه هایشبکه راه از جاسوسی یعنی جدید،

 طوریبه بود؛ هدخوا کنونی امنیتی محیط از ترپیچیده نو، راهبردی و امنیتی محیط بنابرای 

 نمود ارزشی و فرهنگی اجتماعی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، هایعرصه در هافناوری ای  که

 از و کنند ها سازگاردگرگونی با را خود که کشورهایی شرایط، ای  در. کرد خواهد پیدا

 مجبور کند،ن رفتار گونه ای  که کشوری اما کرد؛ خواهند پیشرفت باشند، آگاه هادگرگونی

 از ار خود اثرگذاری و انتخا  قدرت نتیجه، در و دهد ت  در کنونی وضعیت ای  به است

 شرایط در حتی ملی، نیتام راهبرپردازان و ریزانبرنامه است الزم ترتیب، ای  به. دهدمی دست

 در منیتا تامی  راهکارهای و راهبردها نوظهور، راهبردی و امنیتی محیط از کام  درک عدم

 .کنند تبیی  و تدوی  را مجازی فضای
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 یدایشپ برای مناسب زمینه و بستر که وضعیتی از است عبارت ملی امنیت یریپذآسیب

 افیک و الزم فضای آن در که است وضعیتی معادل پذیری آسیب. شودمی محسو  تهدید

 یتیوضع از است تهدید امنیت ملی نیز عبارت. است آمده پدید آسیب ظهور و تدارک جهت

 از ملی نیتام تهدید .شودب پذیری شدید متبلور میآسیب وجود دارد و لذا از آسی مقدمات که

 خود قبلی مرحله بی  سطوا و بینابینی ایمرحله و آیدمی بوجود ملی امنیت پذیریآسیب بستر

 ملی یتامن آسیب مرحله یعنی خود بعدی مرحله و ملی امنیت پذیریآسیب مرحله یعنی

 . باشدمی

بنا   یجناز م یدر فضنا  یجیتالد هاییاداعت یراتتاث یبررسبنابرای  هدف ما در ای  پژوهش، 

ر ب ییراتغت ی ا یداتدهت ی،فرهنگ ییراتتغ یآن بر رو یرتمرکز بر رو نوجوانان و جوانان و تاث

 است. یداتدهت ی ا یساز یجهت خنث یو ارائه راهکارها یمل یتامن

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 سرعت با و شده تبدی  هانسانا زندگی از ناپذیریتفکیک بخش به مجازی فضای امروزه

 رو،ای  از. استادهد قرار تأثیر تحت را بشر زیست هایعرصه و شئونمیتما شتابان،

 ای  در توانمند یبازیگر به شدن تبدی  هایالزام و شرایط تشخیص و فضا ای  شناسیماهیت

 و هاهدمص پدیده، ای  به نسبت غفلت و توجهیبی هرگونه و است گام نخستی  عرصه،

 .نمود خواهد جامعه متوجه را خطرناکی هایآسیب

 بنر  مخنر   اثنری  توانند منی  اینترننت  به اعتیاد که جایی آن از شده ذکر مطالب به توجه با

 کامن   تشنناخ  دنبال به باید باشد، داشته جوانان و نوجوانان اجتماعی فرهنگ و روانی سالمت

 بنا  همنراه  منا  هجامع در نوجوانان اغلب. بود آن هارم بر تاثیرگذار وعوام  هاروش و پدیده ای 

 بنا . کننند منی  ایفنا  فرزندانشنان  تربینت  در موثری نقش والدی  و کنندمی زندگی خانوادهایشان

 حنوزه  در یمل امنیت بر مجازی فضای در دیجیتال اعتیادهای تاثیرات بررسی» امر ای  به استناد

 .باشدمی حیاتی و ضروری امری «تهدید ای  سازیخنثی جهت راهکارهای ارائه و فرهنگی

 فرضیه تحقیق شام  موارد زیر است:
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 تأثیرهنای  بر ربیشت تاکنون و است ملی امنیت بر منفی و مثبت تأثیرهای دارای مجازی فضای -

 .استشده توجه منفی

 شود.خطر افتادن ابعاد مختلف امنیت ملی و اجتماعی میعتیادهای دیجیتال باعث بها -

 .رددا کشور ملی امنیت افزایش بر بیشتری تأثیر فعال، راهبردهای کارگیریبه -

 کند.ایفا می ایران نقش مهمی در کنترل امنیت ملی از بعد فضای مجازی اسالمی جمهوری -

 پیشینه تحقیق

 انجام نظری هایپژوهش دسته سه معمول طوربه ملی، امنیت و اطالعات فناوری حوزه در

 : از است رتعبا که گرفته

  اطالعاتی؛ یجامعه درباره عمومی هایپژوهش و هانظریه .1

 سایبر؛ امنیت و نظامی عملیات مختص هایپژوهش. 2

 . امنیتی مطالعات. 3 

 با اینترنت به اعتیاد بی  رابطه بررسی» عنوان با پژوهشی (،1391زاده )فاتحی و جعفری

 نجاما «اصفهان دانشگاه دانشجویان در عیاجتما هراس و روانی فشار اضطرا ، افسردگی،

 بی  که ستا آن از حاکی رگرسیون تحلی  محققان، ای  پژوهش نتایج اساس بر که اندداده

 بالینی متغیرهای ای  و دارد وجود مثبت رابطه بالینی متغیرهای ای  مجموعه و اینترنت به اعتیاد

 با پژوهشی در (،1391همکاران ) و بیدی. دکنن بینی پیش را اینترنت به اعتیاد درصد توانندمی

 عزت و ماعیاجت سازگاری افسردگی، با اینترنت به اعتیاد بی  ارتباط ساختاری تحلی » عنوان

 به تیاداع داریمعنی طور به نفس عزت و اجتماعی سازگاری افسردگی، که دادند نشان «نفس

 .کنندمی بینیپیش را اینترنت

 اعتیاد اختالل شیوع میزان که کردند گزارش را تحقیقی نتایج( 1390) خانجانی و همکاران

 بررسی روان سالمت مجازی هایدرمانگاه سایت و  از کنندگان بازدید میان در را اینترنت به

 سایت و  بازدیدکنندگان واالتئس مجر  کارشناسان از نفر 100 مانگاه، در ای  در. کردمی

. بود والئس 8 حاوی که کردند تکمی  را یانگ اینترنت به اداعتی ینامهپرسش سایت، مورد در
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 اینترنت به( %15) نفر 38 کننده، بازدید نفر 251 میان از بررسی ای  از حاص  نتایج اساس بر

 با اینترنت به اعتیاد خطرات یا شغ ، تاه ، وضعیت تحصیالت، جنس، نظر از که داشتند اعتیاد

 در مخدر مواد به اعتیاد میزان حال، ای  با. نداشتند تفاوتی نتاینتر به غیرمتعاد گویپاسخ 213

 .بود اینترنت به معتاد غیر گویانپاسخ از تربیش توجهی قاب  بطور هاآن میان

 مورد را تهران استان جوانان در کردنچت وابستگی عل  پژوهشی در( 1383) اورنگ

 و اینترنت در کردنچت به روانی وابستگی بی : آورد دستهب را ذی  نتایج و داد قرار بررسی

 رابطه ودنب وجدان با و توافق و پذیری انعطاف جمله از شخصیتی هایویژگی و کنترل مرکز

. ندارد وجود رابظه زودرس هویت و اینترنت در کردنچت به روانی وابستگی بی . دارد وجود

 بی . دارد جودو منفی رابطه ترکامپیو اضطرا  و اینترنت در کردنچت به روانی وابستگی بی 

 بر چت. دارد وجود مثبت رابطه پایی  خودپنداره و اینترنت در کردنچت به روانی وابستگی

 زیادی هایبیماری و شخصیتی مشکالت بروز باعث و دارد ثیرتأ آن به وابسته افراد سالمت

 .شودمی

 معدود از ران،ای در ینترنتا به اعتیاد شیوع میزان درباره همکاران و زادهقاسم تحقیق

 دختر موزآ دانش 1968 آن نمونه که تحقیق، ای  اساس بر. است زمینه ای  در موجود تحقیقات

 به کاربران%  8/3 شد،می شام  تهران پرورش و آموزش 5 منطقه در را دبیرستانی پسر و

 (.1386همکاران، و زادهقاسم) بودند معتاد اینترنت

 در آن بر موثر عوام  و اینترنت به اعتیاد» عنوان با ایمقاله( 1386) رضوی و درگاهی

 نفر 732 روی بر مقطعی روش به که مطالعه ای  در. کردند منتشر «تهران غر  2 منطقه ساکنان

 پرسشنامه سه واالتئس به کنندگان شرکت شد، انجام سال 39-15 سنی  در اینترنت کاربران از

 پاسخ (DAS) خود با بیگانگی احساس مقیاس و( MBTI) بریگز -مایرز نوع شاخص یانگ،

%  30 :آمد دستهب ذی  قرار به نتایج همبستگی، تحلی  روش به هاداده تحلی  از پس. دادند

 اجتماعی-روانی رفتارهای از مختلفی درجات هاآن همه و داشتند اعتیاد اینترنت به کاربران

 ناهنجار رفتار امور، انجام در ناتوانی و ضعف احساس خود، با بیگانگی احساس مانند

 تمای  همچنی . دادند نشان خود از را احساسی رفتار و گراییدرون گریزی،اجتماع اجتماعی،
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 سنی گروه در اینترنت به اعتیاد. بود سنی هایگروه سایر از شدیدتر بسیار اینترنت به نوجوانان

 اینترنت به اعتیاد بی . بود برابر چندی  و تربیش سنی هایگروه سایر با مقایسه در سال 15-19

 گرادرون شخصیتی هایویژگی با همچنی  و نآ ابعاد و خود از بیگانگی احساس با کاربران، در

 بود شدید هاآن اعتیاد که معتاد کاربران در. شدمی دیده واضحی ارتباط احساس رفتار دارای و

 .شدمی بیشتر بازی موسیقی، فیلم، از جوییبهره برابر سه اینترنتی گفتگوی از جوییبهره

های ارتباطات، بنه وینژه   در پژوهشی به بررسی و ویژگی 1385مهرعلی در سال  حمیدرضا

های جمعی در جامعه اطالعاتی و نیز بررسی برخی از ابعاد ارتباطات جمعی و گروهی و رسانه

هنای جدیند   و توسعه ارتباطات و رسانه امنیت ملی که متاثر از شرایط ورود به جامعه اطالعاتی

 خت.است، نسبت به تشریح نقش و چگونگی تاثیر ارتباطات جدید بر توسعه امنیت ملی پردا

 ادبیات موضوع

. کند نترلک راحتی به را آن تواندنمی واحد دولت یک که است گسترده چنان اینترنت

 را مستق  هایکشور حاکمیت و قتدارا یکپارچه، جهانی اقتصادی یمنطقه ایجاد راه از اینترنت

 برتری است ممک  اطالعات تبادل و ارتباطات امروز، جهان در. کندمی روروبه مشک  با

 و صینقای است ممک  آن فقدان برعکس، و آورد ارمغان به را نظامی یا اقتصادی سیاسی،

 ادیاقتص تقدر تأثیر تحت زیادی حدود تا کشورها نظامی قدرت. کند ایجاد را مشکالتی

 یننتدول و تجاری نهادهای برای را جدیدی خطرهای اطالعات، به دسترسی امکان. آنهاست

 .استکرده پیدا ظهور ایسابقهبی یا جدید امنیتی هایموضوع ترتیب ای  به آورده؛ وجودبه

 حتی شاید و لیدیک واقعیتی ملی امنیت المل ،بی  نظام در ملی بازیگران یهمه نظر در

 ناوریش و سیال مفهوم ملی، امنیت. باشد آنها نهایی هدف مهمتری  و وجودی علت تی نخس

 .کندیم مشخصی را ملی امنیت یدرباره دیدگاهش حکومت، هر عملکرد ارزیابی اما دارد؛

 و امنیت برقراری .1. گیردمی صورت هدف چهار به دستیابی منظور به ملی امنیت استقرار

 ایجاد .2:  خارجی منابع از ناشی فیزیکی هایحمله مقاب  در ولتد و شهروندان از حفاظت

 .۴ جامعه؛ بر حاکم هایارزش و اموال حفظ .3 شهروندان؛ برای رفاه تأمی  و اقتصادی رونق
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 نیروی جغرافیا، ثروت،. آنها حفظ و زندگی متداول هایروش و هاسنت هنجارها، بهبود

 سطوح و صنعتی هایتوانمندی اتحاد، و ائتالف ایه نظام ونق ، حم  هایزیرساخت نظامی،

 اهداف به دستیابی برای گیریاندازه قاب  و عینی محسوس، عناصر مهمتری  از تربیت و تعلیم

 هایارزش و اصول فنی، و علمی دانش سازمانی، هایتوانمندی ملی، راهبرد. هاستدولت ملی

 از ذهنی، و نامحسوسی عوام  جمله از لیم یروحیه و اراده و رهبری توان جامعه، بر حاکم

 اطالعات، عصر به ورود با(. 1999 آلبرتی،) است دشوار آنها گیریاندازه که است عواملی دیگر

 سنتی و محبوس عوام  به نسبت دانش، همانند قدرت، ذهنی و نامحسوس عناصر اهمیت

 آنکه از بیش امنیت. است نسبی امنیتی نوع هر. است افزایش به رو چشمگیری طوربه قدرت

 یا همنشینی رابطه در تنها امنیت، مفهوم. دارد گفتمانی و ذهنی ماهیتی باشد، بیرونی واقعیتی

 همگی که...  و تهدیدها مصالح، أهداف، منافع، قدرت، همچون دیگری هایمفهوم با جانشینی

 بر افزون(. 1381 ک،تاجی) یابدمی را خود هایمصداق یا مصداق اند،سیالی و مبهم هایمفهوم

 در و الیه چند و متناقض وضعیتی در سازتصمیم نخبگان کنونی، شرایط در مفهومی، مشک 

 خواهیممی که حالی در. اندگرفته قرار عملی و نظری پیچیده و مفهومی بدیع، محیطی

 دیگر، سویی از جدید متغیرهای کنیم، جستوجو واقعی دنیایی در را خود امنیتی تهدیدهای

 قری  هاییفرصت و تهدیدها با امنیتی پدیده هر. اندشده مجازی دنیایی معماری اندرکار ستد

 و نتیجه به و کرد ترسیم شفاف هویتی آن برای تواننمی و است چندچهره و پیچیده بوده،

 اشاره بدون تواننمی عملیاتی، تعریقی و رویکرد در. داشت امید معینی و مشخصی پیامد

 پیچیده ماهیت اینکه با(. 1379 آزر،) کرد تعریف را امنیت تهدید، انگاره به ضمنی یا صریح

 به دهد،نمی عرصه ای  در را اجماع قاب  و عمومی شده پذیرفته تعریف و پیشنهاد اجازه امنیت

 مفهوم از تعریفی که کندمی ایجا  امنیتی سیاست اهداف کردن روش  برای تالش یوزان تعبیر

 و منافع ها،ارزش به نسبت تهدیدات فقدان عینی، بعد در ملی امنیت»: مدهی دست به امنیت

( اهداف و منافع ها،ارزش) ملی هایبنیان ای  اینکه از ترس فقدان ذهنی، جهت در و اهداف

 تاجیک،) «دهدمی قرار سنجش مورد را بشوند واقع( غیرفیزیکی و فیزیکی) هجوم مورد

1381.) 
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 به توانمی ،باشد داشته برای تأثیر آنها در اینترنت است ممک  که امنیتی تهدیدهای جمله از

 :کرد اشاره زیر محورهای

 :غیرمسلح و مسلح هایگروه برانداز و امنیت مخ  هایاقدام -

 اعیاجتم جرایم اخالقی، فساد مخدر، مواد قبی  از اجتماعی هاینابسامانی گسترش

 طلبانهتجزیه هایگرایش افزایش و نظام با یزبان و مذهبی قومی، هایاقلیت بی  شکاف -

 (:1381 تاجیک،) قومی

 هکتیویسم؛ و خرابکاری تروریستی، هایاقدام -

 و ایهسته ندهپرو زمینه در ایران اسالمی جمهوری علیه جهان عمومی افکار سازیآماده -

  ایران؛ علیه هاتحریم

 اسالمی وریجمه علیه اینترنتی سیجاسو عملیات به بیگانه اطالعاتی هایسرویس اقدام -

 ایران

 مسائ  گذشته به نسبت تریمتنوع هایمسئله و هاموضوع اطالعات عصر در بنابرای ،

 راه زا که جهان سراسر در اطالعات آزاد گردش عصر، ای  در. شودمی تلقی ملی امنیت

 و بردمی االب یمل امنیت مسائ  سطح تا را اطالعات امنیت موضوع گیرد،می صورت اینترنت

 .یابدمی گسترش و بسط ملی امنیت تعریف نتیجه، در

 نبنود  هبن  توجنه  با. جست دوری آن از شودنمی که است ایپدیده سایبری و مجازی فضای

 ارتقنا  هتج ابزاری به آن تبدی  و هوشمند مطالعه با را خطر ای  باید داخ ، در جدی سازوکار

 .کرد استفاده کشور ملی امنیت حفظ و

 شناسیروش

 و( برداریفیش) ایکتابخانه مطالعه پایه بر تحلیلی ن توصیفی روش با حاضر تحقیق

 به تیاداع میزان بررسی به ابتدا در شده طراحی پرسشنامه. است بوده( پرسشنامه) پیمایش

 را آن با مقابله کارهایراه همچنی  و ملی امنیت بر آن ثیراتأت سپس پردازدمی کاربران اینترنت

 .کندمی بررسی
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 بر آنها أثیراتت و مجازی اجتماعى هایشبکه و اینترنت به اعتیاد متغیر دو پژوهش ای  در

 با مصاحبه و تحقیق تادبیا از استفاده با و ثیراتأت ای  به توجه با. استشده مطالعه ملی امنیت

 برای وجودم فرهنگی راهکارهای و ثیراتأت ای  تبیی  برای بُعد شش حوزه، خبرگان از ت  پنج

 و شده گرفته رقرا مدنظر پرسشنامه تنظیم در موارد ای . است شده پیشنهاد آن مضرات با مقابله

 .گیردمی قرار ارزیابی مورد آن نتایج

 مجازی فضای عالی شاد، دانشگاه، شورای اجتماعیخانواده، بسیج، شبکه  های جوانان،حوزه-

 انتخا . ستا بوده نفر 192 تعداد به تهران دانشگاه جویاندانش شام  انتخابی، آماری جامعه

 و پایه معلو مهندسی، و فنی انسانی، علوم هایدانشکده در تصادفی بصورت آماری جامعه

 که دش توزیع پرسشنامه 200 تعداد که است ذکر قاب . است بوده پزشکی دانشکده همچنی 

 و تحصیالت سطح با هاییخانم و آقایان هجامع اعضا. است بوده ارزیابی قاب  پرسشنامه 192

 .است بوده مختلف سنی 
 

 داده نشان نمودار یک قالب در مجازی اعتیاد با مستق  متغیرهای روابط 1 شماره شک  در

 . گیرندر میها مورد سنجش و ارزیابی قرالفهؤدر پرسشنامه تدوی  شده تمامی ای  م .است شده

 
روابط متغيرهاي مستقل با اعتياد مجازي .1 شماره شکل
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 رد آن اییو پای روایی و است استاندارد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ یک پرسشنامه

 نیز ایران رد مقیاس ای  فارسی نسخه. استشده گزارش 9/0 کرونباخ آلفای با قبلی مطالعات

 با زادهقاسم و 81/0 کرونباخ آلفای با را آن پایایی آزمایی راستی و گرفته قرار استفاده مورد

 (.همکاران و بحری از نق  به) اندکرده تایید 88/0 کرونباخ آلفای

. استشده ارایه س  و جنسیت حسب بر پاسخگویان فراوانی میزاندر جدول شماره یک 

 درصد فراوانی همچنی  و درصد 6/39 دختران و ۴/60 دهندهپاسخ پسران درصد فراوانی

 سال 32 از باالتر و 5/13 سال 28-32 و 8/۴۴ سال 23-27 و 8/31 ، 18-22 سنی هایگروه

 .است بوده درصد 9/9

سن و جنسيت حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع. 1 جدول شماره

لفه مورد مؤ

 بررسي
 درصد فراواني

 ۴/60 116 پسر

 6/39 76 دختر

 8/31 61 سال 22تا  18بی  

 8/۴۴ 86 سال 27تا  23بی  

 5/13 26 سال 32تا  28بی  

 9/9 19 سال 32باالتر از 

 تحصی  مح  دانشکده اساس بر جامعه ای  دهندهنشان 2 جدول شمارههمچنی  

 دادن قرار مدنظر مختلف، تحصیلی هایرشته از آماری جامعه خا انت دلی . است دانشجویان

 .است بوده نتایج در عقاید انواع
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تحصيلی رشته حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع. 2 جدول شماره

 درصد فراواني جنسیت

 2/28 5۴ دانشکده علوم انسانی

 7/30 59 دانشکده فنی و مهندسی

 2۴ ۴6 علوم پایهدانشکده 

 1/17 33 دانشکده پزشکی

 است ینترنتیا اعتیاد سنجش به مربوط هایتست معتبرتری  از یکی اینترنت به اعتیاد تست

 آن هدف و بوده والئس 20دارای  پرسشنامه ای  .است شده ابداع یانگ کیمبرلی دکتر توسط که

 صورت به آن دهیپاسخ طیف .باشدمی مختلف افراد در اینترنت به اعتیاد میزان سنجش

 ارائه زیر جدول رد گزینه پنج ای  به امتیازدهی نحوه. باشدمی درجه پنج دارای و بوده لیکرت

 .است شده
یانگ پرسشنامه امتيازدهی شيوه. 3 جدول شماره

 همیشه بیشتر اوقات اغلب گاهي اوقات بندرت

1 2 3 ۴ 5 

 توسط شده داده امتیازات جمع حاص  پرسشنامه کلی امتیاز آوردن دستهب برای بنابرای 

 کلی نمره آمده دستهب نمره. شودمی جمع هم با را پرسشنامه االتؤس تک تک به دهندهپاسخ

 نمره ای  چه هر که است بدیهی. داشت خواهد را 100 تا 20 از ایدامنه و بوده پرسشنامه

 ۴ جدول شماره در. عکس بر و بود خواهد اینترنت به فرد ترباال اعتیاد بیانگر باشد، باالتر

 است. شده عنوان اینترنت به دهنده پاسخ اعتیاد میزان از هاییحالت

انگی نترنتیا به ادياعت پرسشنامه جینتا یابیارز نحوه. 4 جدول شماره

 نتیجه مراتمحدوده ن

 عدم اعتیاد به اینترنت ۴9تا  20جمع نمرات بی  

 در معر  اعتیاد به اینترنت 79تا  50جمع نمرات بی  

 اعتیاد به اینترنت 100تا  80جمع نمرات بی  
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 هایافته

 استفاده میزان تفکیک به هاآزمودنی درصد و فراوانی دهندهنشان 5شماره  جدول

 بندرت،) طیف پنج در نتایج ای . است اجتماعی هایشبکه از دانشگاه اساتید و دانشجویان

 مشاهده که همانطور. است شده بندیطبقه( همیشه و اوقات بیشتر اغلب، اوقات، گاهی

 به توجه لزوم موضوع ای  که هستند اجتماعی هایشبکه کاربران از دانشجویان اغلب شودمی

 مشخص پیش از بیش را دانشجویان روابط و عقاید دهندهسوق محیط عنوان به دانشگاه

 . کندمی

 
یاجتماع يهاشبکه از انیدانشجو استفاده زانيم یکيتفک به هایآزمودن درصد و یفراوان .5شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 ضریب از اینترنت به اعتیاد بر اجتماعی هایشبکه از استفاده بی  ارتباط بررسی منظوربه

 همبستگی ینیم،بمی 6 جدول شماره در که همانطور. استشده استفاده 1پیرسون همبستگی

 .دارد وجود اینترنت به اعتیاد و اجتماعی هایشبکه از استفاده بی  داریمعنی و مثبت
 نترنتیا به ادياعت و یاجتماع يهاشبکه از استفاده نيب رابطه .6 جدول شماره

 شاخص آماری
ضریب 

 همبستگي

سطح 

 Pمعناداری 

 01/0 1۴7/0 اد به اینترنتو اعتی های اجتماعیاستفاده از شبکه

 

                                                                                                                                                    
1 Pearson 

 درصد فراواني میزان استفاده

 6/15 30 بندرت

 1/15 29 قاتگاهی او

 36 69 اغلب

 6/1۴ 28 بیشتر اوقات

 7/18 36 همیشه
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 اجتماعی هایشبکه بی  رابطه متغیره چند همبستگی بودن دارمعنی تعیی  واریانس و تحلی 

دست آمده از نتایج تحصیلی به هایگروه و جنس و س  متغیرهای با اینترنت به اعتیاد و

 است.نشان داده شده 7 جدول شمارههای آماری در پژوهش و بررسی

 
با متغيرهاي مختلف اینترنتبه  اعتياد و اجتماعی هايشبکه بين رابطه متغيره چند همبستگی بودن دارمعنی .7 جدول شماره

 داری معني F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

استفاده از 

 ی اجتماعیهاشبکه
6۴/1836 1 6۴/1836 17/۴ 0۴2/0 

 578/0 792/0 18/335 5 92/1675 س 

 012/0 ۴0/6 60/28۴5 1 60/28۴5 جنس

 0۴3/0 17/3 ۴8/1397 2 97/279۴ گروه تحصیلی

 
 

یتحصيل يهاروهگ بين در اینترنت به اعتياد بر یاجتماع يهاشبکه از استفاده یزوج يهامقایسه .8 جدول شماره

 تفاوت میانگین گروه تحصیلي
انحراف 

 استاندارد

سطح معني 

 داری

علوم انسانی، علوم پایه، فنی 

 مهندسی

16۴/9- 73۴/3 015/0 

978/7- 962/3 0۴5/0 

علوم پایه، علوم انسانی، فنی 

 مهندسی

16۴/9 73۴/3 015/0 

186/1 272/3 717/0 

علوم پایه، فنی مهندسی، علوم 

 انسانی

978/7 962/3 0۴5/0 

186/1- 272/3 717/0 

 

 قطعا است کرده ایفا را مفیدی نقش هاصحنه تمامی در همیشه که تشکلی عنوان به بسیج

 و همیشگی ضورح آماری جامعه درصد 60 از بیش. شود واقع ثرؤم تواندمی نیز زمینه ای  در

 .اندکرده ارزیابی کارساز مجازی فضای در را بسیج اغلب
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 یمل يتامن نيتأم يبرا يمجاز یاجتماع يهادر حوزه شبکه يجنقش بس یفايا يزانم بررسی آماري .2شماره شکل 

 یرانا یاسالم يجمهور

ه بیاد یکی از راهکارهای مهم در حفظ امنیت ملی در مقاب  هجوم فرهنگی از طریق اعت

ط توس یمجاز یکنترل فضااز طریق  یمل یو همبستگهویت فضای مجازی و اینترنت، حفظ 

 درصد افراد کنترل فضای مجازی 30دهد که بیش از است. نتایج نشان میول ئمس ینهادها

 اند.ول را مفید ندانستهئتوسط نهادهای مس

 
 

یمل یتگبر هویت و همبس ئولمس يتوسط نهادها يمجاز يکنترل فضا يرگذاريتاث بررسی آماري.  3 شماره شکل
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های ضداخالقی یکی از تهدیدهای جدی به خطر انداخت  امنیت ملی است. چراکه شبکه

وجود آوردن ها با هدف ترویج مسای  ضداخالقی به ویژه در بی  جوانان به دنبال بهای  شبکه

از دانشجویان و  دست آمده افراد زیادیههای فرهنگی و ملی هستند. بر اساس نتایج بناهنجاری

 ینترنت دارند )در ا یضداخالق یهابه مسدود شدن شبکه ی تمااساتید 

در مسیری  (. البته بایستی ای  مسدود شدن و فیلتراسیون با اهداف مشخص و4 شمارهشک  

 ار خواهد گرفت.رث قدرست انجام گیرد. ای  موضوع نیز در ادامه به تفصی  مورد بح


 

 ینترنتدر ا یضداخالق يهابه مسدود شدن شبکه یلتمابررسی آماري  .4 شکل شماره

 نشان 5شماره  شک  در نیز مجازی هایشبکه در محلی و ملی فرهنگ به احترام اهمیت

 ارمنآ میان در. دارند قبول را خود محلی و ملی فرهنگ افراد اکثر نهخوشبختا. استشده داده

 پایینی بسیار عدد که هستند ایرانی فرهنگ مخالف کامال افراد درصد 69/۴ تنها آمده دستهب

 .است
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 هاي مجازياهميت احترام به فرهنگ ملی و محلی در شبکه بررسی آماري .5شماره  شکل
 امنیتی تهدیدات با اینترنت از اندازه از بیش استفاده بی  ارتباط میزان 6 شک  شماره

 باالی میزان دهندهنشان آمار. دهدمی نشان را اسالمی جمهوری ملی امنیت بر سایبری تروریسم

 جامعه اکثر دیدگاه ای  دلی  به. ستا کشور امنیت بر سایبری تروریسم امنیتی تهدیدات تاثیر

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد مفص  صورتبه ادامه در نیز موضوع ای 

 
 یاسالم جمهوري یمل تيامن بر بريیسا سمیترور یتيامن داتیتهد بااعتياد دیجيتالی  ارتباط زانيم يآمار یبررس. 6 شکل شماره
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 هامحدودیت

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی پژوهش هایمحدودیت ملهج از

 .پردازندمی نآ تکذیب به و دانندنمی اینترنت به وابسته را خود افراد اوقات اغلب در -

 .ردندا وجود کشور در اینترنت به اعتیاد میزان سنجیدن برای معینی شاخص و معیار -

 .ندارد وجود ایراناسالمی جمهوری در اینترنت به وابسته افراد از دقیقی آمار -

 وقنات ا بیشنتر  کنه  افنرادی  از اطالعات آوردن دستبه منظوربه افراد از بعضی همکاری عدم -

 .گذرانندمی اینترنت با را خود

 

 

 

 گيری  نتيجه

 آینده و حال شرایط به باید مجازی، فضای در ملی امنیت مدیریت کارساز بودن منظوربه

 استخراج و درک هستند، که گونه آن را ملی امنیت در محوری و اثرگذار یمتغیرها بود، آگاه

 ارهاراهک معرفی و کشف و راهبردها ترسیم به قانونی، و ارزشی نظام چارچو  در و کرد

 :شودمی توصیه مجازی فضای امنیت تأمی  برای زیر راهکارهای اساس، ای  بر. پرداخت

 ای  درباره منیتیا گفتمان فقدان اینترنت، ناحیه از کشور اصلی تهدید رسدمی نظربه -

 در بدون عاتاطال فناوری توسعه در مربوط هایدستگاه و مدیران نگاه متأسفانه. است پدیده

 زیاد جیخار و داخلی منقی تبعات ایجاد سبب مجازی، فضای امنیت هایالزام گرفت  نظر

 فضای امنیت هایالزام کردن لحاظ با ههمرا باید اطالعات فناوری توسعه بنابرای ،. استشده

 .گیرد صورت مجازی

تر وقت خود را افرادی که بیش اکثر طور که در بخش نتایج مطرح شد، خوشبختانههمان -

 آمار یانم در. دارند قبول را خود محلی و ملی فرهنگ درگیر اینترنت و فضای مجازی هستند،

 .است ایینیپ بسیار عدد که هستند ایرانی هنگفر مخالف کامال افراد درصد 5کمتر از  دستهب
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 حال در فرایندی ،آن تهدیدهای با مواجهه و مجازی فضای در ملی امنیت مدیریت فرایند -

 جامع نظام هسال هر تکمی  و اصالح امر، ای  کرد؛ تلقی یافته پایان را آن نباید و است شدن

 . کندمی ضروری نو ایهیافته و شرایط به توجه با مجازی فضای در را امنیت

 امکان سو، یک از: است ارتباط در خصوصی و مدنی هایآزادی با جهت دو از اینترنت -

 فراملی و روملیف بازیگران دیگر و خرابکاران ها،تروریست برای نو ابزار ای  از سوءاستفاده

 مدیریت و تهدیدها با مبارزه برنامه که دارد وجود امکان ای  دیگر، سوی از و دارد وجود

 سازیتصمیم. دشو منجر امنیت تأمی  بهانه به مدتی هایآزادی تهدید به مجازی قضایی امنیت

 ایفض امنیت مدیریت در آن جنبه دو هر کردن لحاظ و است دشوار بسیار حوزه، ای  در

 .است ضروری ایرایانه جرایم به مربوط قوانی  تدوی  و مجازی

 نظام یک که صورتی در مختلف، کمبودهای لیرغمع ایران، جمهوری اسالمی برای -

 عملیات و رسانیطالعا امر به مرتبط هایرشته در کردهتحصی  کادری بابومی  رسانیاطالع

 ایجاد باشند، قیاخال و دینی اصی  هایارزش بازآفرینی و بازشناسی به معتقد و مقید که روانی

 را خارج و داخ  هایآفرینی بحران بر غلبه نتوا جامعه که داشت انتظار توانمی آنگاه گردد

 سالمت بر و داده قالانت مقاب  طرف به را ناپذیراجتنا  شر ای  تواندمی و داشت خواهد

 .نماید اضافه خود ملی امنیت

 بیشتری ذابیتج و تحرک قدرت دارای که موازی سایبری و اجتماعی هایشبکه ایجاد -

 .شود گرفته هاهشبک ای  جاسوسی هایفعالیت جلوی بتوان اق حد تا باشد داشته ایرانیان برای

 بنه  اقندام  مجنازی  فضای عرصه در عمیق تحوالت ای  مدیریت برای انقال  معظم رهبر -

 فضنای  عنالی  شنورای  بایسنت منی  اسناس  برهمی  کردند؛ مجازی فضای عالی شورای سیستأ

 عرصنه  به ورود جهت را کشور سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایعرصه تمام مجازی

 بنر  مجنازی  فضنای  تحوالت با همگام کشور فرهنگی هایبخش و کند مدیریت مجازی فضای

 -. شنود  تبینی   ملنی  فرهنگ و اسالم با سازگار فضایی تا کند حرکت اسالمی هایآموزه اساس

 از یابخنش عمنده  به عنوان ینک بسنتر ملنی و تحنت کنتنرل،       اطالعات یشبکه ملاستفاده از 

معننا کنه منا     ین  شبکه است به ا ی محتوا بر ا یریتاطالعات مربوط به مد یشبکه مل یریتمد
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 یاجتمناع  ی وبنه لحناظ فرهنگن    تنوانیم در نتیجه منی و  یمکن یریتمحتوا را در داخ  کشور مد

 .ماندمصون  یمجاز یفضا یها یبتا از آس یمداشته باش یریتمد

 

 

 

 منابع
: تهران. راهبردی مطالعات پژوهشکدة ترجمة. سوم جهان در ملی امنیت(. 1379) ادوارد آزر،

 .راهبردی مطالعات پژوهشکدة انتشارات

 شهر نجوانا در اینترنت در کردن چت به روانی وابستگی عل  بررسی(. 1383اورنگ طیبه )

 .(س) الزهرا نامه، دانشگاهتهران. پایان

 ی تحلحسی .  کارشکی سیروس، ریقنب احمد، امانی مهدی، پژمان نامداری فاطمه، بیدی

 س. مجلهنف عزت و اجتماعی سازگاری افسردگی، با اینترنت به اعتیاد بی  ارتباط ساختاری

، 1391ز همدان، دوره نوزدهم ، پایی درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی

۴1-۴8. 

. 1ج. راهبردها و هارهیافت: ا.ا.ج ملی امنیت استراتژی بر ایمقدمه(. 1381) محمدرضا تاجیک،

 .لقمان فرهنگ: تهران

 افسردگی، با ترنتاین به اعتیاد بی  رابطه بررسی(. 1391) مریم زاده،فاتحی و نسیم جعفری،

 دانشگاهعلمی مجله. اصفهان دانشگاه دانشجویان در اجتماعی هراس و روانی فشار اضطرا ،

 .9-1 زمستان، ، هفدهم دوره کردستان، پزشکی علوم

 آنان اعتیاد و نوجوانان شخصیتی هایویژگی رابطه(. 1390) صدیقه اکبری، و زینب خانجانی،

 شماره ششم، دوره ،(اجتماعی شناسی روان) شناسی روان در نو هاییافته مجله .اینترنت به

 .127-113 نوزدهم،

 در نآ بر مؤثر عوام  و اینترنت به (. اعتیاد1386درگاهی، حسی  و رضوی، سید منصور )

 .265-272تهران. فصلنامه پایش، شماره سوم،  غر  2 منطقه ساکنان
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، 7، دوره نامه پژوهش نشریه. هویت ملی و تعام  در فضای سایبرنتیک(. 1381دوران، بهزاد )

 .109-53، 6شماره 

 هایتیپ در اضطرا  با ینترنتا به عتیادا ارتباط (.1391) لیال کار،جو و فیروزه سپهریان،

-17ه دوم، سال دوم، شمار، های علوم شناختی و رفتاریمجله پژوهش .B و A عنو صیتیشخ

30. 

قات و ها. تهران: انتشارات مرکز تحقی(. اعتیاد اینترنتی، عل  و انگیزه1388فرشباف، ساح  )

 ای همشهری.مطالعات رسانه

 به اعتیاد شیوع نرخ بررسی(. 1386. )رضاعلی مرادی، مهرناز و شهرآرای، لیلی؛ زاده،قاسم

 عزت تنهایی، متغیرهای در اینترنت به غیرمعتاد و معتاد دختران مقایسه و دختران در اینترنت

 تهران، معلم یتترب دانشگاه ایران، روانشناسی انجم  فصلنامه دو اجتماعی، هایمهارت و نفس

 . ۴0-32 سوم، شماره دوم، دوره

ظامی، انت ات جمعی و امنیت ملی. فصلنامه دانشتوسعه ارتباط .(1385علی، حمیدرضا )مهر

 .دانشیار صصسال هفتم، شماره اول، 
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