مقاله پژوهشي :ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر
و تدابیر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي)
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داود عبیری و محمدرضا ولوی

تاریخ دریافت893۰/1۰/۹1:

2

تاریخ پذیرش893۰/81/1۸:

چکیده
هاینوينازجملهاينترنتبهعنوانيكيازمؤلفههایمهمفضایسايبر،

عصرارتباطاتوصحنهبروزوظهورفناوری
باعثتغییرودگرگونيوتسريعدرامرجهانيشدنبهشمارميرود.اينفضاظرفیتفوقالعادهایدرجهتماديريت
واعتالیکشورمانايجادنمودهاماازطرفيباتوجهبهاينکهزيرساختهایاصلياينفضاادراختیاارنظاامسالطه
است،ميتواندبهعنوانتهديدیبرایحاکمیتبهحسابآيد.نفينظامسلطهدرمديريتفعليفضایسايبر،مساتلزم
بهرهگیریازرهنمودهایمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالي)درجهتمديريتوارتقایامنیتمليکشور،مايباشاد.باا
توجهبهرهنمودهایغني،جامعوکاملمقاممعظمرهبریدرخصوصفضایسايبر،اجرایتدابیرمعظاملاه،مساتلزم
ق،گردآوری،تجزيهوتحلیلوارائهالگویراهبردیميباشد.

بررسي،تحقی
دراينمقالهازرو دادهبنیادوابزارگردآوریاطالعاتکتابخانهایومیدانياستفادهوبهمنظاورتحلیالدادههاا،از
تحلیلترکیبيياآمیختهاکتشافيباجامعهآماری67نفرورو گلولهبرفيدرحداشباع،استفادهوروايايوپاياايي
پرسشنامهباآزمونآلفایکرونباخوعدد.355بهتايیدرسیدهودرنهايتابعاد،مولفاههااوشااخصهاا،اساتخراجو
ضمنتحلیل،الگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیرمقاممعظمرهباریباهعناوانهادف
أثیرفرمايشاتمعظملهدرابعادمديريتراهبردیفضایسايبر(بعدهمااهنگيباابااالترين

اصليتحقیقارائهومیزانت
بارعاملي3322وبعداهدافباکمترين)3623تعیینوپیشنهادهایمناسبنیزدرانتهاارائهشدهاست.


کلیدواژهها:الگویراهبردی،مديريت،فضایمجازی،اوامروتدابیرمقاممعظمرهبری(

 .8دانشجویدورهدومدکتریامنیتفضایسايبردانشگاهعاليدفاعملي(نويسندهمسئول)
 .۹دانشیاروعضوهیاتعلميدانشگاهصنعتيمالکاشتر

)
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مقدمه
درسالهایاخیرماهیتتهديداتمتأثرازفضایمجازیموجبتحاوالتگساتردهدر

هاومنازعاتبینالمللي،ايجادترازجديدیازتفوقنظامسلطه،تحولدرمصااديق


رقابت
دفاعيوامنیتيوتأثیردرهمهابعاداقتدارمليازجملهامورفرهنگي،اجتمااعي،سیاساي،
اقتصا دی،علموفناوریوباويژهحاوزهنظااميوامنیتايشادهاسات.رشادروزافازون
تهاجماتسايبری،تولیدابزارخرابكااریوجاسوسايازسارمايههاایاطالعااتيکشاور،
تهاجماتسايبریودسترسيآسانبهابزارنفوذواخاتالل،امكاانتحلیال،جهاتدهايو
تأثیرگذاریبررفتار،عقايدوگرايشاتجامعهوگستر شاكافدسترسايباهاطالعاات،
محتواوخدماتمیانکشورها،ضرورتارتقاءهمهجانبهماديريتفضاایمجاازیراباا
برخورداریازابتكارعمل،الزامآورنمودهاست.لذاباهدفجلوگیریازعقبمانادگيو
غافلگیریومواجههفعالومبتكرانهونیزهمگراييامور،مديريتهوشمندفضایمجاازی
بهصورتجدیدردستورکاراست.
تدابیرواوامرمقاممعظمرهبری(

)باهعناوانبهتارينراهنماا،چاراغهادايتو

باشد.معظملهدرفرازیفرمودند«اهمیتفضایمجاازی


راهكاربرایمديريتاينفضامي
بهاندازهاهمیتانقالباسالمياسات»وهمچناین«مواجهاهفعاالومبتكراناهباافضاای
مجازیدرسطحمليوجهانيوتوسعهآنبهمیزانآماادگيقطعاينظاام(ازنظارفنايو
محتوايي)برایاستفادهازفرصتهاومقابلهباتهديداتآن»(حكمابالغيماورخ52اسافند،5337

مقاممعظمرهبریباموضوعتشكیلشورایعاليفضایمجازی)

تمعظم له؛ماديريتفضاایمجاازیباهانادازهماديريتانقاالب

باعنايتبهفرمايشا
اسالمياهمیاتداردلاذابايساتيسیاساتهااوراهبردهاایمارتبطبااانقاالباساالمي
درخصوصمديريتفضایمجازینیزتوسعهيابد.
وابستگيزيرساخت هایاقتصاادی،اجتمااعي،سیاساي،فرهنگايونظااميباهفضاای
نهایرقامزدهکاههرگوناهچاالشدرفضاایمجاازیمايتواناد
مجازی،شرايطرابهگو 
حاکمیتومديريتکشوررادستخو تغییروتحولنمايد.فضایمجازیعالوهبارايان
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بستریبرایتهديدحاکمیاتنیاز

ارتقایمديريتکشورمحسوبميشود،

کهابزاریبرای
محسوبميگردد.بهايندلیلمديريتاينفضامولفهمهميازمديريتکشاورمحساوب

گردد(.کرمي.)62-27:5387،
مي 

هایعصرحاضر،ازفضایفیزيكيبهسمتفضایمجازیسوقپیداکرده

اکبرفعالیت
است.دشمنانومعارضیننظامجمهوریاسالميايراننیزباابهارهگیاریازايانفضاای،

تهاجماتعقیدتي،فرهنگيوسیاسيخودراافزايشدادهاند.اگرفرايندحرکتباهسامت

بهرهگیریهرچهبیشترفضایمجازیبهصورتصحیح،هدايت،کنترلومديريتنشاود،
بهسهولتموردسوءاستفادهرقیبانودشمنانواقعميگارددوماديريتکشاوررادچاار

نمايد.


چالشمي
بیان مسأله
حاکمیتيكيازعرصههايياساتکاهبااگساتر وپیشارفتفنااوریاطالعااتو
ارتباطاتدستخو تحوالتيشگفتانگیزشدهاست.اماروزهباافاراهمشادنزمیناههاای
دولتالكترونیكيوشبكهایشدنبسیاریازفعالیتهاوارتباطاات،افازونباردسترساي
همیشگي،عادالنهوبدونتعطیليخدماتبهمردم،اطالعاتونیازهایاداریوحكاومتي
یهاومديريتصحیحفاراهمماينماياد.
شرايط مناسبيرابرایهوشمندسازیتصمیمگیر 
فضایمجازیبسیاریازمعادالتقدرتومحاسباتجغرافیاييوسیاسيراتغییاردادهو
دسترسيبهاطالعاتودراختیارداشتنشبكههاایبازرگارتبااطيرادررتباهواهمیتاي
باالترازمنابعوامكاناتماليونظاميقراردادهاست.کمرنگوکماثرشدنمرزهایملاي
وفاصلههایجغرافیايينیزازواقعیتهايياستکهبراثارگساتر فنااوریاطالعااتو
شدهاست.
ارتباطاتبرجامعةجهانيتحمیل 
ازديگرعرصههاييکهبابهارهگیاریازدساتاوردهایفنااوریاطالعااتوارتباطاات
يکندعرصاةصانعتاسات.صانايع
دورانکامالًمتفاوتيرانسبتبهگذشتةخودتجربهم 
دهتريناقاداماتو
نهایدقیقوهوشمند،پیچی 
مدرنوپیشرفتةاينعصربااستفادهازماشی 
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يرساانند.درحاالحاضاردر
فعالیتهارادرکمترينزمانوبابهترينکیفیتبهانجاامما 
روباتهاجايگزيننیرویانسانيشادهانادوبااوجاود

بسیاریازکارخانجاتبزرگدنیا،
افزايشامنیت،بهرهوریوکیفیت،ضايعاتوهزينههارانیزکاهشدادهاند.افزونبرايان،
يمانندیرابرایطراحيصنعتي،
یشده،امكاناتب 
بهرهگیریازرايانهومحیطهایشبیهساز 
يآورد( .محبعلي)5337،
فرآوردههایصنعتيفراهمم 

گوناگونيوگیرايي
تجارتواقتصادنیزازحوزههايياستکهبهشدتازفاواتأثیرگرفتاهاسات.ابزارهاای
گوناااگونبازاري اابي،بانكااداریورو هااایخري ادوفاارو ازطري اقشاابكةاينترناات،
فرصتهاييويژهایرادراختیارتالشگرانعرصههایتجارتواقتصادقراردادهاست.روند

توسعهکسبوکارنیزدچارتحوالتيبزرگشدهوماهیاتبسایاریازمشااغلتغییاروباا
فراهمشدنامكاناتگستردهبرایکارغیرحضوری،رونقاقتصادیايجادشادهاسات.شاايد
تاپیشازاينباورپذيرنبودکهادارفتاکسیرانيشیكاگوازبمبئايهادايتشاوديااماديريت
اورژانسيكيازبیمارستانهایآمريكادردهلينوباشد؛اماباامكاناتيکهفضاایمجاازیدر
اختیاربشرگذاشتهچنینپديدههاييبهاموریعادیتبديلشدهاست.تأثیرفناوریاطالعاات
يشود،آماوز وياادگیری،
وارتباطاتدرزندگيانسانامروزیبههیوحوزهایمحدودنم 
حملونقل،دامداری،کشاورزی،سالمت،تغذيه،اقتصادو...بابهارهگیاریازريزتراشاههاا،
شگفتانگیزیايجادنمودهاست(.حسیني)5332،

پیشرفتهایروزافزونو
کشورعزيزماننیزبهموازاتپیشرفتفناوری،ازفضایمجازیدرپیشبرداهدافنظام
مقدسجمهوریاسالمياستفادهنمودهوفضایمجاازیدربسایاریازادارهاماورکشاور
دارایضريبنفوذباالييميباشد.

رهبرمعظمانقالبازسال5368باتأسیسمرکزتحقیقااتکاامپیوتریعلاوماساالمي،
حضوریفعالوتأثیرگذاردرفناوریاطالعاتوارتباطاتکشاورداشاتهاناد.دورانديشاي
معظملهدرتمامسیاستهایابالغيبرلزوماساتفادهیصاحیحو
ايشانقابلتوجهاستو 
حداکبریازفناوریاطالعااتوارتباطااتراباهعناواناماریبسایارمهامونسابتباه
فرصتهاوتهديداتفضایمجازیکشوررهنمودهاایجادیدرمكتوبااتوتاذکرهای
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تأکیدفرمودهاندبنابراين:

شفاهي
 امروزهادارهکشوربدونفضایمجازیغیرممكنشدهاست.فضایمجازیبهزمانومكانخاصيمحدودنميشود؛

 فضایمجازیموجبتحولدرامنیتمليشدهاست؛ درفضایمجازیماهیتگمناميرواجداردوحوادثآنبطورکاملقابلشناسايينیست؛
زيرساختهایحیاتيکشوربهدلیلوابستگيشديدبهفضاایمجاازی،نسابتباه

تهديدهایسايبریکشورمتخاصمآسیبپذيراست؛

ماهیتقدرتدرحوزههایدفاعيوامنیتي،وابستهبهفضایمجازیاست؛

ضريبشتابورشداينترنتوبهخصوصشبكههایاجتمااعيدرايارانموجاب

،بياعتمادیوتعارض
تحوالتاساسيباپیامدهایامنیتيازجملهرشدفضایابهام 
بهنظامشدهاست؛
اغلبمسئولین،تهديداتفضایمجازیراجدینميگیرندودرموضعانفعالقرار

دارندواينناشيازضعفدردرکتهديداتونیزرويكردسیاسيدرمواجهاهباا
اينپديدهميباشد؛

-

ضعفدرانسجاموماديريتفضاایمجاازیموجابگساتر جارمونفاوذدر
مديريتکشورشدهاست؛

 باهدلیاالنبااودياکبرنامااهراهبااردیونقشااهراه،تقسایمکااارونگاشااتنهااادیمأموريتهادرسطحکشورونهادهایدفاعيوامنیتيشفافیتالزموجودندارد؛

 امروزدرشرايطويژهامنیتي،بحرانوجنگسايبریبادشمنهستیم؛روندهایتوسعهفناوریهایاينترناتاشایا،5راياانشاباری،7ابازارناويناشاراف

هارابيثبات،پیچیدهومبهمخواهد


و...فضایمجازیوحاکمیتدولت
اطالعاتي3
1. IOT
2. Cloud Computing
3. Big Data
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کرد؛
باعنايتبهشرايطپیشگفته،مديريتفضایمجازیکشوردرشرايطحاالوآينادهاز

اهمیتويژهایبرخورداراستوازطرفيبهدلیلفقادانالگاویمناساببارایماديريت

فضایمجازیکشور،اينتحقیقدرصددارائهالگاویراهباردیماديريتفضاایمجاازی
ج.ا.ابراساساوامروتدابیرحضرتامامخامنهای(


استتاانشاءاهللبارهنمودهاای

)

حكیمانهرهبرفرزانه،مديريتکشورکهمتأثرازفضایمجازیميباشادباهنحاومطلاوب

انجامپذيرد.
اهمیت وضرورت
دراينتحقیق،درنظراستالگویراهبردیمديريتفضاایمجاازیج.ا.اباراسااس
اوامروتدابیرحضرتامامخامنهای(


)ارائهگرددلذاايانتحقیاقازنظارکااربردی

قادراستتصمیمگیرانفضاایمجاازیکشاوررادرفرآينادهایبرناماهريازیدرساطوح

راهبردیيارینمايدتاباتوجهبهتدابیرمقاممعظمرهبریکاهمبتنايباراصاولاساالمي
ايرانياست،براساسمقتضیاتبوميوفرهنگکشاوردرحاوزهفضاایمجاازیتصامیم
مناسباتخاذگرددبنابراينانجاماينتحقیقازاهمیتباالييبرخورداراستچراکه:
 .5ضرورتدارد،الگویراهبردینظراتمقاممعظامرهباریاساتخراجوباهعناوان
راهنمادرسطحجامعهبرایاستحكامساختدرونيکشور،مبناقرارگیرد.
 .7عقبماندگيکشوروضعفدرمديريتکالنفضاایمجاازیماوردتوجاهقارار
گیرد.
مواجههفعالومبتكرانهبرفضایمجازینیازبهالگویمناسب(ابعاد،مؤلفههااو)...

.3
داردلذابهترينالگوبرایپیشرفتکشور،الگویراهبردیمديريتفضاایمجاازی
امامخامنهای(


ج.ا.ابراساساوامروتدابیرحضرت

)است.

 .2باتوجهبهتاکیدمقاممعظمرهبریباراهمیاتفضاایمجاازیمبنايبار«فضاای
مجازیبهاندازهانقاالباساالمياهمیاتدارد»درنظاراساتمنويااتمعظاملاه
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گردآوریوبهمنظورمديريتفضایمجازی،الگومناسبارائهگردد.
نفينظامسلطهدرمديريتفعليفضایمجازیازطريقبهرهگیریازرهنمودهاای

.7
مقاممعظمرهبری(

).

 .6اجرایتادابیرمقااممعظامرهباری(

)،مساتلزمبررساي،تحقیاق،گاردآوری

بندی،تحلیلوارائهالگویمناسبميباشد.


مستندات،جمع
مچنینبهداليلزيراينتحقیقازضرورتباالييبرخوردارميباشد؛

ه
فقدانالگویراهبردیبرایمديريتفضایمجازیکشورزمینهسازگستر نفوذدشامنو

تشديدشكافملتوحاکمیتوسرانجامسلطهاستعمارگرانبرکشورج.ا.اخواهدشد.
خاطروابستگيروزافزونزيرساختهایحیاتيکشورباهفضاایمجاازی،ماديريت

به
فضایمجازی،نقشکلیدیدرمديريتکشوردارد.
بابروزوظهورفضایمجازی،نقشحاکمیتيدولتهاکمرنگشدهلاذابارایجباران

اينمشكل،الزماستمقرراتالزمبرایمديريتفضایمجازیتدوينشود.
تهديددشمنانازطريقفضایمجازیامریعلنايوپررناگشادهلاذاوجاودالگاوی
مديريتفضایمجازی،ميتوانددرمديريتتهديدهانقشاساسيايفانمايد.

مديريتفضایمجازیدرجهانفعلي،مبتنيبرنظراتغربيوگستر سلطهجهااني
استوبامنافعمليجمهوریاسالميايرانهمخوانيندارد.
عدمتوجهبهرهنمودهاوتدابیرمقاممعظمرهبریبهخصاوصدرموضاوعماديريت
فضایمجازی،ميتواندصدماتجبرانناپذيریرابرایکشوربهويژهدرحاوزهماديريت

کشوربهدنبالداشتهباشد.
هدف و سؤال اصلی:الگویراهبردیمديريتفضایمجازیج.ا.اباراسااساوامارو
ای(مدظلهالعالي)چگونهاست؟


تدابیرحضرتامامخامنه
هاوشاخصهایموثردرماديريتفضاایمجاازی


؛ابعاد،مؤلفه
هدفوسوالفرعي5
ج.ا.ابراساستدابیرواوامرمقاممعظمرهبریکدامند؟
هدفوسوالفرعي7؛ديدگاهمقاممعظمرهبریدربارهماديريتفضاایمجاازیج.ا.ا
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شاملچهمواردیاست؟
ادبیات و مباني نرری تحقیق
مدیریت راهبردی
مجموعهتصمیمات،اقاداماتو فعالیاتهاا یماديريتي(درمحورهاایدکتارين،
هاادف گااذار ی،سیاساات گااذاری ،برنامااهريازی،سااازمان دها ي،هاادايت،هماااهنگي،
پیادهساز یواجرا،نظارت،کنترلوارزيابي)استکاه مسائوال ن وکاارگزاراننظاام
مقدسج.ا.ادرحوزهپیش گفته  درسطوحراهبردی،بهمن ظورتحققرسالتواجرای
مأموريتهاا یفاردی،ساازماني،بخشاي،ملاي ،منطقاهایو باینالمللا يباهانجاام
م ي رسانند ( .حسیني) 5337 ،

رویکرد راهبردی:5کالوزويتسآنرا«فنهدايتنیرووتطبیقوهماهنگساختن
نیروهاجهتنیلبههدفهایبزرگ»تعريفکرد«.لیدلهارت»نخستینکسيبودکاه
تال کردمعنایراهبردراازدايرهصبرفتدبیرمیداننبردوامورمرباو باهجناگ،
خارجوگسترهمفهوميآنرافراخترنمايدوتعريفايانواژهراباهاماورسیاسايو
کشوردارینیزمرتبطکند.مبتنيبراينهدف ،ویراهبردرا«هنار(فان)تخصایصو
کاربردابزارو وسايلنظامي  براینیلبههدفهایسیاسي»تلقاي کارد ( .روشاندل:5327،

727ا.)737
مؤلفههای مدیریتی حوزه امنيت فناوری اطالعات و ارتباطات:
 )8دکترین:عبارتاستازاصول،قواعد،مباني،هادیوراهنما
 )۹اهداف:عبارتاستازمقصدونتايجموردانتظار
هاوتصمیمسازی


ا،چارچوب
 )9سياست:عبارتاستازبايدهاونبايده
 )۸سازماندهی:عبارتاستازتقسیمکار،تعیینوظايفوتنظیممراتب

1. Strategic approach


(مدظلهالعالي)523/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

ازطراحيوضعیتوگامهایرسیدنبههدف

 )۶برنامهریزی:عبارتاست
 )۵هماهنگی:عبارتاستازتعیینروابطونحوهارتباطات
 )۰هدایت:عبارتاستازرهبری،ايجادانگیز وتسهیلارتباطات
 )1اجراء:عبارتاستازاقداموتصمیمبهاقدام
)3

نﻈارت:عبارتاستازکنترلوبازخوردگیری(حسیني)5337،


فضای مجازی
فضایمجازیدرآغاازبااعناصارارتبااطياولیاهشاروعوپاسازوب5يااوب
محتوامحور ،کهمصاديقآنراديو،تلويزياون،اينترنات،پرينات،ايمیالوموتورهاای
جستجومي باشدومخاطبآنمنفعلاست؛اکنونبهمخاطبفعاالوب،7يعنايوب
ارتبا  محورکاهشااملپادکسات،5وباالگ،ويكاي،تجاارتاجتمااعي،7شابكههاای
اجتماعي،3جامعههمراه2ودرادمهبهوب 3ياوبادغامزمینه،رسیدهاستوجهاندر
حالتجربهوب 2ياوباتصالاشیاودرنهايتتاسال7777باهوب7يااوببساط
افكارخواهدرسید.گزارشاتراهبردیشرکت هایبزرگمخابراتيواينترنتايجهاان
نیز نشانمي دهندکهتاسال7777میالدی 77،میلیارددستگاهمتصلبهاينترنتوجود
خواهدداشت وبیشاز  37درصدازجمعیتکلجهانتحتپوششاينترنتخواهناد
بود(.حمیدی)57 -55:5337،
تصويرمقابلتحوالتگستردهدرروندرشدتكنولوژیهایاينترنت(وب)ونقشآنرا
درزندگيبشررابهخوبيبیانميکند) www. trendone. Com,2017(.



1Podcast
2Social Commerce
3Social Network
4Mobile Community
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شکل روند رشد تکنولوژیهای اینترنت(وب)



گستر استفادهازفناوری،منجربهحضورجهانيکشورهادرابعادمختلفاقتصاادی،
سیاسي،فرهنگي،اجتماعي،محیطي،علميومذهبيشدهوتغییراتيدرتجاارتورواباط
اقتصادیوظهورشرکتهایفراملیتيدرزمینهاقتصاد،بازتعريفحاکمیتملاي،مرزهاای
مليوامنیتمليدرزمینهسیاست،توسعهروزافزونرسانههایگروهيوتغییردرروابط
اجتماعيانسانها،ايجادشدهاست،بنابراينمديريتفضاایمجاازیدرشارايطکناونيو
آيندهازضرورياتميباشد(.حمیدی)57-55:5337،

استفادهازفضایمجازیدرسطوحگسترده،نشانگرظرفیتبااالیايانعرصاهجهات
فعالیتولزومبرنامه ريزیدقیقوحسابشدهبرایورودبهاينعرصهاست.استفادهروز
افزونازشبكههایاجتماعي،دوستیابي،همسريابي،بانكداریاينترنتاي،آماوز مجاازی،
فعالیتهكرها،سرقتاطالعات،مبادالتاقتصادی،فضایتبلیغاتيگساتردهونظاايرآنهاا
پیوستنايرانبهشبكهجهانياينترنتبهسالهاای

هایاينحوزهاست.

گوشهایازظرفیت
آغازيندهه27هجری-شمسيبرميگردد.درواقعافزايشتصاعدیضريبنفوذاينترنت
درايرانودرکنارآننرخرشدارايهمحتویدرحوزههاایسیاساي،اجتمااعي،فرهنگاي،


(مدظلهالعالي)585/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

اقتصادیوغیرهدرقالبسرويسهاييماننادپساتالكترونیكاي،ساايتهااووباالگهاا،
تاالرهایگفتگورویاينشبكهجهاني،توجهبهابعادگوناگونوچالشهایپایشرویآن
راضروریکردهاستوشايدبتوانگفتکههیوپديدهایدرطاولساالهاایاخیارباه
اندازهاينترنتدرايرانرشدصعودینداشتهاست(.شیرودی)5383،
فضایمجازینقشوجايگاهخاصيدرجهانيشدنداردوجهانيشدننیزباعثافازايش
دسترسيوتسهیلکنندهجرياناطالعاتبرفرازمرزهاتلقيميشود(.غفاریوهمكاران)5332،

هماکنونروزانهدومیلیاردنفردرجهانازاينترنتاستفادهميکنند.اينافرادشاامل
مؤسسات،شرکت،ارگان ها،کاربرانخانگي،دانشجويان،صنعتگران،اسااتید،گاروههاای
تروريست  ،باندهایمافیاييوجرايمساختيافته،مخالفانسیاسي،جناحسیاسيرقیب،
شرکت هایخصوصي،نهادهایمدني،وکشورهایدوستودشمنمايشاود.بناابراين
فضایسايبریدرکنارکمکبهافزايشآگاهيورونقاقتصادی،چالشهایجديادیرا
مطرحکردهاست.اينچالشهاامنیترادرسطوح فردی،اجتماعي،ملايوباینالمللاي
تهديدمي کنند.ازاينرواستفادهازفضایسايبریبرایتقويتقدرتملايدرشارايطي
کهاينعرصهوعرصه هایمرتبطبهشدتبهشكلپوياييدرحالتحولهساتندبادون
طراحيراهبردامكانپذيرنیست.اينرونادذهانافاراد،تشاكلهااوسیاساتمداراندر
کشورهایمختلفرابهخودمشغولکردهاست.باايناوصافطراحايراهباردکلايو
اصليبرایاستفاده،کنترل،نظارتوهمچنینتوسعهوتقويتاينعرصهوطراحيهاای
فرعيدرارتبا باسايرحوزه هاازعمدهاهادافامنیاتملايکشاورهاوباهخصاوص
کشورهایپیشرفتهمحسوبميشود(.کرامروهمكاران)5332،
هایمببتومنفيمتنوعياست.ازجملاه

فضایمجازیبهعنوانيکرسانهدارایکارکرد
کارکردمببتآنان:تشكیلاجتماعاتمجازی،تباادلاطالعاات،اطاالعرسااني،باهاشاتراک
گذاشتنعقايدونظراتوايدهها،هويتسازی،افزايشسرمايهاجتماعي(همچونمشارکتو
اعتماد)انسجامبخشي،همانندسازیوارتقاءسطحکارآمدینهادهاوساازمانهااودرنهايات
کمکبهافزايشقادرتنارم،مناافعوامنیاتملايکشاورهااساتهمچناینايانفضاااز
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کارکردهایمنفيچونکمکبهاهدافانتقامجويانه،نافرمانيمدني،عملیاتروانيوجناگ
اطالعاتي،دگرگونيدرمناسباتوساختاراجتماعي،کااهشمشاروعیتدولاتهااوانساجام
اجتماعيووفاقملي،برخوردارند.

روششناسي پژوهش
توسعهای-راهبردیاست.دراينتحقیاقازرو هاای

پژوهشحاضرازنوعکاربردی-
کیفيبهرهگرفتهشدهکهدرآنازنظريهمبنايييادادهبنیادبهعنوانيکفارارو باهمنظاور
دستیابيبهمفاهیم،مؤلفههاوابعادبراساسفرمايشااتمقااممعظامرهباریوارائاهالگاوی

راهبردیاستفادهشدهاست.باتوجهبهاينکهدراينتحقیقازرو گلولهبرفيبااانتخااب
هدفمنداستفادهشده،نمونهبرداریتاحصولاشباعنظریادامهيافتوبا37نفرازماديرانو
متخصصینحوزهفضایمجازیدرسازمانهاایمتاوليمصااحبهانجاامگرفتاهوتعاداد67
پرسشنامهکهبرگرفتهازفرمايشاتمقاممعظمرهبریوبهتايیدصاحبنظارانرسایده،ماورد

بهرهبرداریقرارگرفتهاسات.درايانتحقیاقبارایگاردآوریاطالعااتازرو میادانيو

دادههاباتكیهبررو دادهبنیادجهتمفهاومکااوی،
تفادهوبرایتجزيهوتحلیل 
کتابخانهایاس 
مؤلفهسازیواستخراجابعادمديريتفضایمجازیازرو تحلیلآمیخته(کیفيوکماي)و
ازنرمافزارهایتحلیلدادهلیزرلوSPSSاستفادهشدهاست.
تجزيه و تحلیل دادهها
ویژگیهای جمعيتشناختی
جدول ویژگیهای تحصيلی حجم نمونه
رديف
5
7

تحصیالت
دانشجویدکترا
دکترا
جمعکل

فراواني
77
38
67

درصد
3622
6323
577


(مدظلهالعالي)583/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

تحليل آماری تحقيق به تفکيک مؤلفهها و شاخصها
الف).تحلیلعاملياکتشافيمیزانتأثیرهرکادامازشااخصهااتعیاینشاده،درماديريت
فضایمجازیکشور(بعددکترين)کهشامل56شاخصاست،درجدولزيردرجشدهاست:
جدول تحليل آماری بعد اول تحقيق به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
بعد

بعد
اول
دکترین

مولفهها

شاخص

.5پیشرفتمتوازنوفراگیرفضایمجازی(مادیومعنوی)
.7اقتدارگرائي(قدرتملموسونامحسوس)
اصولو .3اتكابهمبانياسالميايراني
مباني
.2کسبرتبهبرتردرترازجهاني(ازلحاظفناوری)
.7عدالتمحوری،مردممحوریواخالقمداری
.6حمايتازاسالمومسلمانانوحرکتعظیمدرجهاناسالم
میانگینبارعامليمولفه
.2حفظعرضمومنوآبرویاشخاص
.8حفظوارتقایايمانوصیانتازآحادجامعه
.3ترويجدين،فرهنگ،معارفوارز هایاسالمي
ارز ها
.57جلوگیریازبازخواستالهي
.55حفظنظامورعايتارز هایاسالمي
.57انتشارحقیقت(اشاعهحق)
میانگینبارعامليمولفه
.53ترويجتوحید،عبوديتحقتعاليوباورهایديني
.52ترويجمفاهیماسالمي
باورها
.57مقابلهبااسالمهراسي
.56تقويتايمان،فرهنگ،معنويت،صلح،کرامتانساني
میانگینبارعامليمولفه
ميانگين بار عاملی بعد

میزان
تأثیر
شاخص
3726
577
577
3626
577
3626
3226
577
577
577
3726
577
577
3822
3726
577
577
577
3825
3108

میزان
موفقیت يا
اجرايي شدن
شاخص
67
67
6727
7726
67
72
7823
67
76
76
72
67
2626
7722
7327
67
7226
67
7822
۶۰0۹

نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

قابلقبوليبرخوردارميباشد.بنابراينمولفهارز هااباهعناوانمهامتارين

مدلازبراز
مؤلفهدربعددکترينتحقیقموردقبولواقعشدهاست.
ب).تحلیلعاملياکتشافيمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهاتعیاینشاده،درماديريت

فضایمجازیکشور(بعداهداف)کهشامل37شاخصاست،درجادولزياردرجشاده
است:
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جدول تحليل آماری بعد اهداف به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
بعد

مولفهها

شاخص

مقابلهباتهديدها

.52جدیگرفتنتهديد(پاسخگوييبهتهديداتهمهجانبه)درفضایمجازی
.58شناسايي،رصد،کاهشوحذفتهديدها
.مقابلهباتهاجمفرهنگي،جنگنرم،بمبارانرسانهایوتبلیغاتاغواگر

53
.77اقدامومقابلهبهموقعوسريعبارخنه،نفوذودستاندازیدشمن
.مخالفتباسیاستهایخصمانهآمريكاورژيماشغالگرصهیونیستي

75
ها،خطراتوچالشها


.شناسايي،کاهشوحذفآسیب
77
.73جلوگیریازفريب،اطالعاتغلطومضر
میانگینبارعامليمولفه
.72مقابلهباانحرافواختالف
.77جلوگیریازگمراهي،تزلزلوگناه
.76جلوگیریازضرروزيان
.72جلوگیریازفساد،نشراکاذيب
.78استقالل،خودکفاييوخوداتكايي
.بوميسازیوتوسعهسامانههایپايهوامنیتي(سیستمعامل،موتورجساتجو،
 73
شبكهاجتماعي،ايمیل،رايانشابریو)...
.37قطعوابستگيدرفضایمجازی
میانگینبارعامليمولفه
.35استقامتوپايداری
.37حفاظتازمنابع،منافعومصالح
.33تأمین،برقراریامنیتوسالمسازیفضایمجازی
.32حفظحريمخصوصي
میانگینبارعامليمولفه
.37صیانتازکاربرانوآحادجامعه
هاوداراييهایاطالعاتي


.حفظسرمايه
36
.32حفظهويتملي
.38رعايتادبوحیا
.33صیانتازفرهنگکشور
.27حضورفعالوتاثیرگذاردرعرصهجهاني
.25تولیدعلموفناوری
میانگینبارعامليمولفه
.27اقتدار،برتریواقدامبهموقعوسريع
.23مواجهههوشمندومقتدرانهدربرابردشمن
.استفادهازفرصتهایفضایمجازی

22
.موضوعگیریعلیهدشمن(تهديدعلیهتهديد)

27
.26مقابلهبادشمن(آمادگيمستمردراقدامودفاعهمهجانبه)
.22تاثیرگذاریدرعرصهجهاني
.28دسترسيبهمطالبعلميجهان
میانگینبارعامليمولفه
میانگینبارعاملي

میزان
تأثیر
شاخص

مواجههباآسیبها(پیشگیریو
مقابله)

13
3۵0۵
3۵0۵
811
811
3۹0۹
811
3۵09
3۹0۹
3۹0۹
811
3۹0۹
3۹0۹

میزان
موفقیت يا
اجرايي شدن
شاخص
۸۶0۹
۶۸0۵
۶10۵
۶۵
۶1
۶10۵
۶۹0۵
۶۹0۶
۶۰0۹
۶۵
۶۵0۵
۸۰0۹
۸30۹

بعد دوم اهداف

حفظ استقالل و
بومیسازی(ارتقای
توان ملی)

حفظامنیت
(صیانتامنیتي)
رويكردآفندی
(دفاعپیشکنشگر)


811

۶۹0۵

811
3۶0۶
130۹
811
1۶
1۶
8328
811
811
811
3۵0۵
811
811
811
3327
811
811
811
811
1۶
811
811
3۰01
3۵09

۵1
۶۸08
۶10۵
۶10۵
۶10۵
۶1
7722
۶10۵
۶10۵
۶۹0۵
۸۶0۹
۶۵
۸۶0۹
۵90۹
7523
۸۰0۹
۶۵
۶10۵
۰10۵
۵1
۵1
11
۵10۹
۶۸0۶


(مدظلهالعالي)587/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارميباشد.بنابراينمولفهحفاظامنیت(صایانتامنیتاي)
عنوانمهمترينمؤلفهدربعداهدافموردقبولواقعشدهاست.


به
پ).تحلیلعاملياکتشافيمیزانتأثیرهرکدامازشاخص هاتعیینشده،درمديريت
فضایمجازیکشور(بعدسیاستها)کهشامل 37شاخصاسات،درجادولزياردرج
شدهاست:
جدول تحليل آماری بعد سياستها تحقيق به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون
رتبهای فریدمن
بعد

مولفهها
اشرافاطالعاتي

میزان تأثیر

میزان موفقیت يا

شاخص

اجرايي شدن شاخص

.23اشرافدرسطحمليوبینالمللي

811

۵1

.توجهبهروندفناوریهاینوظهور

77

811

۵1

.75تسلطبرفنونروز

811

۸1

.77تسلطراهبردیبرفضایمجازی

811

۵1

.73جلوگیریازرصدونفوذدشمن

1۶

۸1

3۰

۶۹

.72مواجههفعالوخردمندانهدراستفادهازفناوری

3۵0۵

۵1

گیریازشرکتهایدانشبنیان

 77
.بهره

811

۸1

.76ارتقایتواندفاعيوامنیتي

811

۵1

.توسعهفناوریهاوصنايعپیشرفتهورقابتي

72

180۵

۵1

.78تولیدوپیشرفتدرعلموفناوری

811

۵1

.73ارتقایتوانمندیوقدرتسايبری

811

۵1

.67افزايشسرعتپیشرفتوشتابعلمي

1۶

۵1

هدرهمهزمینهها

.65رشدوتوسع

811

۵1

811

۵۸

.فرهنگسازیوارتقایبصیرت

63

811

۸۵0۵

.62کمکبهمحققانونويسندگان

3۵0۵

۸۵0۵

شاخص

میانگینبارعامليمولفه
بعد سوم :سياستها
توانمندسازی

.67آشناييبافضایمجازی،فناوریروزوارتقایفرهنگ
وسوادديجیتالي
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بعد

مولفهها

میزان تأثیر

میزان موفقیت يا

شاخص

اجرايي شدن شاخص

3۵09

۶۵08

.67استفادهازمراکزعلميپژوهشيداخلي

811

۶10۵

.66پرهیزازعقبافتادگي

811

۸۵0۵

.62استفادهازمتخصصینمومنومتعهد

811

۸۶0۹

.68اعتمادبهمتخصصینداخلي

811

۸۵0۵

.استفادهازظرفیتهایکشور

63

811

۵1

.27استفادهازاستعدادهایدرخشانوباتجربه

811

۶۹

811

۶108

.25پیشگامشدن،پیشرووپیشتازیدرعلموفناوری

811

۶۵

.27کسبعلمنوين

811

9۵

.23برخورداریوافزايشخالقیت،نوآوریوابتكارعمل

3۵0۵

۸1

.اشتغالزاييوتحولاقتصادی

22

811

9۵

.سرمايهگذاری

27

3۵0۵

۶10۵

.26تأمیننیازهایواقعيکشور

811

۶۰0۹

.22بهبودوضعیت

811

۶۸0۵

811

۶۶03

.28آمادگيدرمقابلتحوالتسريعوپیچیده

811

۵30۹

.23برخوردمناسبباتحوالتسريعوپیچیده

3۵0۵

۶۸0۵

.87رشدوتقويتجرأتوجسارت

811

۶۸0۵

3309

۶1

3۰03

۶۹0۰

شاخص

میانگینبارعامليمولفه

اعتمادوخودباوری

میانگینبارعامليمولفه

خودکفايي

میانگینبارعامليمولفه
بازدارندگي

میانگینبارعامليمولفه
ميانگين بار عاملی


نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارمايباشاد.بناابراينمولفاههاایاعتماادوخودکفاايي
ترينمؤلفهدربعدسومسیاستها موردقبولواقعشدهاست.


عنوانمهم

به
ت).تحلیلعاملياکتشافيمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهاتعیاینشاده،درماديريت

فضایمجازیکشور(بعدبرنامهريزی)کهشامل76شااخصاسات،درجادولزياردرج
شدهاست:


(مدظلهالعالي)582/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

جدول تحليل آماری بعد چهارم تحقيق به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
تأثیر

يا اجرايي

شاخص

شدن شاخص

اندازیزيرساختهایامنوبومي(شبكهملياطالعات)

 85
.راه

3626

2327

.ارتقایامنیتوصیانتازداراييها

87

3626

67

.83احرازجايگاهاقتصادی

577

67

.82ارتقایمستمرتمامابعادفضایمجازی

577

2327

بعد

مولفهها

میزان

میزان موفقیت

شاخص

سطحراهبردی(استراتژيک)
بعد چهارم :برنامهریزی

.87فضایمجازیبرایمديريتکشور

577

7726

.86ارتقایقدرتمليدرابعادقدرتملي

3626

67

.82ارتقایرتبهعلميوگستر علموتحقیق

577

7726

ذاری،تصمیمگیری)

.مديريتمنسجم(برنامهريزی،سیاستگ

88

577

76

.تمرکزدرفكر،تصمیمواقدام(توسطشورایعاليفضایمجازی)

83

577

7726

.37سلبسلطهدشمن

577

2727

.35جلوگیریازغافلگیریراهبردی

577

7726

.مقابلهبافعالیتهایضدنظام(کشور،دين)

37

577

27

.33جدیگرفتنتهاجمفرهنگي

577

7726

.32موفقیتوپیروزیدربرابردشمن

577

7726

بینيوآيندهنگریتحوالت

 37
.پیش

577

27

3323

7728

.36ارتقایمستمرآمادگيدرمقابلهباتهديدات

577

27

.32استفادهازمنافع

577

27

میانگینبارعامليمولفه
سطحعملیاتي(اجرايي)

آسیبهایفضایمجازی

.38مقابلهبامضراتو

577

67

.33رقابتمسالمتآمیزوهوشمند

3626

6327

.577جلوگیریازنفوذوتصرفدشمن

577

2727

.استفادهبهینهازفناوریهایروز

575

577

67

.پیشرویدرفناوریهاینوين

577

577

67

3327

7322

.573جلوگیریازتصرففضایفكریوروحي

3626

7226

.572ايجادکمپینمسلماناندرفضایمجازی

577

2727

.577دسترسيآسانبهحقايق

3626

7226

.576دسترسيبهاطالعاتمراکزعلميپژوهشي

3626

67

3۰0۸

۶90۵

33

۶۹

میانگینبارعامليمولفه
سطحتخصصي

ميانگين بار عاملی مولفه
ميانگين بار عاملی
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نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارمايباشاد.بناابراينمولفاهساطحعملیااتي(اجراياي)
ترينمؤلفهدربعدبرنامهريزیموردقبولواقعشدهاست.


عنوانمهم

به
ث).تحلیلعاملياکتشافيمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهاتعیینشاده،درماديريتفضاای
مجازیکشور(بعدسازماندهي)کهشامل6شاخصاست،درجدولزيردرجشدهاست:
جدول تحليل آماری بعد پنجم سازماندهی به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
بعد

مولفهها

میزان

ظرفیتهای

بعد پنجم :سازماندهی

سازماني

شاخص

شاخص

وظايف

اجرايي شدن
شاخص

.572تكمیلزنجیرهعلمودانش

3۵0۵

۶۸0۵

.استفادهازپارکهایعلموفناوری

578

3۵0۵

۵1

.573تبديلعلمبهفناوری

811

۶۸0۵

3۰0۰

۶۵0۸

.انحاللشورایهایموازی(جلوگیریازموازیکاری)

557

811

۶۸0۵

.555ارتقایقدرتنقطهکانونيسیاستگذاریونظارتراهبردی

811

۶10۵

.557مرکزمليفضایمجازیبهعنوانبازویشورایعاليفضایمجازی

811

۶10۵

811

۶۸0۵

3101

۶۶0۶

میانگینبارعامليمولفه
ماموريتو

تأثیر

میزان
موفقیت يا

میانگینبارعامليمولفه
ميانگين بار عاملی


نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارميباشد.بنابراينمولفهماموريتووظاايفباهعناوان
مهمترينمؤلفهدربعدسازماندهيموردقبولواقعشدهاست.

ج).تحلیلعامليمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهااتعیاینشاده،درماديريتفضاای
مجازیکشور(بعدهدايتورهبری)کهشامل3شاخصاست،درجدولزيردرجشاده
است:



(مدظلهالعالي)583/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

جدول تحليل آماری بعد ششم هدایت و رهبری به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون
رتبهای فریدمن
بعد

مولفهها

میزان

حاکمیتي

شاخص

تأثیر

يا اجرايي شدن

شاخص

شاخص

.553سیاستگذاریوتعیینراهبرد

811

۵1

.552شورایعاليفضایمجازیبهعنواننقطهکانونيومرجعیت

3۵0۵

۵1

.بسترسازیبرایاستفادهازظرفیتهایمردمي

557

811

۸1

بعد ششم :هدایت و رهبری

.تدوينوتصويبنظامهایموردنیاز

(حكمراني) 556

811

۵1

811

۶10۵

3309

۶۸0۹

811

۸1

811

۵1

.577ارتقایعزموارادهملي(آحادجامعه)درفضایمجازی

811

۸1

.575درکاهمیتفضایمجازیتوسطآحادجامعه

3۵0۵

۸۶0۹

3308

۸۵09

330۹

۶10۵

 .552اجرایمقرراتونظام هایمصوبابالغيونظارتبرحسان
اجرا
میانگینبارعامليمولفه
.558انسجامومشارکتمليدرفضایمجازی
مشارکتي
(مردمي)

میزان موفقیت

.553ارتقایمسئولیتپذيری(ارکانمسائولوذينفاعملايدرفضاای
مجازی)

میانگینبارعامليمولفه
میانگینبارعاملي


نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

قبوليبرخوردارميباشد.بنابراينمولفهحاکمیتي(حكمراني)باهعناوان

مدلازبراز قابل
مهمترينمؤلفهدربعدهدايتورهبریموردقبولواقعشدهاست.

).تحلیلعامليمیزانتأثیرهرکدامازشاخص هاتعیینشده،درمديريتفضاای
مجازیکشور(بعدهماهنگي)کهشامل  55شاخصاست،درجادولزيار درجشاده
است:
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جدول تحليل آماری بعد هماهنگی به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
تأثیر

اجرايي شدن

شاخص

شاخص

.577اهتماممليوهمهجانبه(دولت،مسئولینومردم)

811

۸۶0۹

.573يكپارچگيوانسجامبینارکانموثردرحاکمیتنظام

3۵0۵

۵1

.572تعاملوهمكاریهمهجانبهدستگاهها

811

۸۶0۹

.577پرهیزازموازیکاریوتعارض

811

۸۶0۹

.576هماهنگيوهمافزايي

811

۸۶0۹

.572اتحادوهمبستگيملي

811

۸۶0۹

.578توجهبهتحوالتداخلي(مراقبتازتحوالتداخلي)

811

۸۶0۹

330۶

۸۰09

.573مواجهههوشمنددرعرصهجهاني

811

۸۶0۹

الملليبارويكرداخالقمداروعادالنه


.ايفاینقشوهمكاریبین
537

811

۶۸0۵

.توجهبهتحوالتبینالمللي

535

811

۸۶0۹

.537ديپلماسيفعالدردفاعازحقوقمليدرمجامعجهاني

811

۸۶0۹

811

۸۰0۶

330۰

۸۰0۸

بعد

مولفهها

میزان

میزان موفقیت يا

شاخص

سطحملي
بعد هفتم :هماهنگی

میانگینبارعامليمولفه
نالمللي
سطحبی 

میانگینبارعامليمولفه
میانگینبارعاملي

نشانميدهدکهايان

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارميباشد.بناابراينمولفاهساطحباینالملالباهعناوان
مهمترينمؤلفهدربعدهماهنگيموردقبولواقعشدهاست.

ح).تحلیلعامليمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهااتعیاینشاده،درماديريتفضاای
مجازیکشور(بعدپیادهسازیواجرا)کهشامل36شااخصاسات،درجادولزياردرج
شدهاست:




(مدظلهالعالي)535/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

جدول تحليل آماری بعد پياده سازی و اجرا به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن
بعد

مولفهها

شاخص

فرآيندی

.533رصدوديدهبانيمستمرروندهاوپیشرانهایتوسعه
.532توجهبهمراکزعلميتحقیقاتيوفراگیریعلموفناوری
.537استمراررشدفضایمجازیدرهمهارکانجامعه
.استفادهازراههایمیانبر

536
.532توسعهخدماتاسالميموردنیاز
.538جلبمشارکتهمگاني
.533بكارگیریبخشخصوصي
هاوفناوریهایروز


.استفادهازپیشرفت
527
.525مقابلهباجوسازی
.527مديريتزمانوتسريعدرامور
.523استفادهبهینهازوسايلارتباطي
.522حذفشكافديجیتالي
.527ترويجعلم
اييباشیوههایانتقالفكر

.526آشن
میانگینبارعامليمولفه
.کاهشهزينهها

522
.528کاهشضرروزيان
.حفظمنافعوسرمايهها

523
.577استفادهازعلمدرتولید(همافزاييدرچرخهتبديلعلمبهفناوری)
.پرهیزازسهلانگاری

575
.577جديتدراجرا
.573جلوگیریوکاهشجرايموتخلفات
.رونقوبهبودکسبوکارواشتغالزايي

572
هاونظامهایمصوب


ها،پیوست

.اجرایچارچوب
577
.توجهبهپروژههایتحقیقاتي

576
.572حضورموثروخروجازحالتانفعال
.578استفادهبهینهازفضایمجازی
.573رعايتانضبا 
میانگینبارعامليمولفه
.567مقابلهمستمربامفاسد،تخلفاتوجرايم
.565اطالعرسانيوارائهخدماتبهجامعه
.567رونقمحتواوخدمات
سازیسیاستهایمحدودکننده

 563
.پیاده
.مقابلهباهوچيگری،بدگوييودروغ

562
.567جلوگیریازترويجشبهاتوپاسخومقابلهباشبهات
.566استفادهازابزارهایجديدارتباطي
سترسيبهواقعیتها

.562سهولتد
.568تولیدمحتوایمتقنوجذاب
میانگینبارعامليمولفه
میانگینبارعاملي

بعد هشتم :پيادهسازی و اجرا

کارکردی
رفتاری

میزان
تأثیر
شاخص

میزان موفقیت
يا اجرايي شدن
شاخص

3۵0۵
3۵0۵
3۵0۵
811
811
811
811
811
811
811
3۵0۵
3۵0۵
811
3۵0۵
310۶
3۵0۵
13
811
811
811
811
3۹0۹
811
811
811
3۹0۹
811
811
3۰0۵
811
3۵0۵
811
3۵0۵
811
3۵0۵
811
811
811
3101
3109

۸۶0۹
۸۶0۹
۶۸0۵
۸۶0۹
۵1
۸1
۵1
۸1
۵1
۸1
9۸0۵
۵30۹
۶۸0۵
۸1
۸308
۶۸0۵
۸1
1۸
۵۸
۵1
۶۸0۵
۶۸0۵
۸1
۶۸
۵1
۶۸
۶۸
۶۸
۶۶03
۸1
9۵
۶۹
9۵
9۵
۶۹
۸1
۹۶0۹
۶۸0۵
۸809
۸30۵
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نشانميدهدکهايان
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اينمولفهرفتاریبهعنوانمهمترينمؤلفه

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارميباشد.بنابر
دربعدپیادهسازیواجراموردقبولواقعشدهاست.

خ).تحلیلعامليمیزانتأثیرهرکدامازشاخصهااتعیاینشاده،درماديريتفضاای
مجازیکشور(بعدنظارت،ارزياابيوباازخوردگیری)کاهشاامل57شااخصاسات،در
جدولزيردرجشدهاست:
جدول تحليل آماری بعد نﻈارت ،ارزیابی و بازخوردگيری به تفکيک مؤلفهها و شاخصها با استفاده از
آزمون رتبهای فریدمن
بعد

وينوتصويبپیوستهایامنیتي،فرهنگيو...موردنیاز

.563تد

811

۵1

.تدوينمعیارهاوشاخصهایارزيابي

527

811

۸۶0۹

.525ايجادنظاماشرافوکنترلعملكرد

811

9۸0۵

.تهیهوبكارگیریسامانههایامنیتيوهوشمندنظارتي

527

3۹0۹

910۵

310۶

۸۹0۵

.523نظارتمستمربرفضایمجازی

811

9۵

.دادهکاویوتحلیلهوشمنداطالعات
 522

3۹0۹

۸۶0۹

3۵08

۸10۹

هاوسیاستهایقانوني


.اعمالمحدوديت
527

3۹0۹

۸۶0۹

.526رصدوپايشمستمرفضایمجازی

811

9۵

.522مقايسهنتايجحاصلهازکنترلبامعیارهاوتعیینانحرافات

3۹0۹

۸۶0۹

ها،رخنهها،انحرافاتو)...


پذيری

.اصالحامور(آسیب
528

811

۸۶0۹

3۵08

۸۹03

3۵01

۸۹09

شاخص

نظارتوارزيابي

تعیینمعیارهای

میانگینبارعامليمولفه
عملكرد

بررسي

میانگینبارعامليمولفه
کنترلوبازخورد

بعد نهم :نﻈارت ،ارزیابی و بازخوردگيری

شاخص

شاخص

يا اجرايي شدن

مولفهها

میزان تأثیر

میزان موفقیت

میانگینبارعامليمولفه
میانگینبارعاملي

خروجيشاخصهایبراز مدلمعادالتساختاریباالتراز37نشاانمايدهادکاهايان

مدلازبراز قابلقبوليبرخوردارميباشد.بنابراينمولفهتعیینمعیارهااینظاارتباهعناوان
مهمترينمؤلفهدربعدنظارت،ارزيابيوبازخوردگیریتحقیقموردقبولواقعشدهاست.



(مدظلهالعالي)533/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

نتايج و پیشنهادها
براساسنتايجبدستآمدهازتحقیق؛
 .5میزاناهمیتوتأثیرگذاریفرمايشاتمقااممعظامرهباریدرخصاوصفضاای
مجازیبرایمديريتکشورازاهمیتوجايگاهباالييبرخورداراستبهگونهای
کهمعدلارزيابيتماميشاخصها،نمره3827ميباشدواينمهمازنظرخبرگاان
موردتوجهقرارگرفتهاست.
 .7میزاناجرایفرامینمعظم لهدراينتحقیقمو ردارزيابيقرارگرفتکهنشاان
مي دهدتانقطهمطلوبفاصلهبسیاراستچراکهدرمجموعمیانگیناجارای
فرمايشاتمعظم لهدرفضایمجازی،نمره 75/87راکسبنمودهوالزماست
سازکارهایالزمجهتتحققفرامیندرکشورپیش بینيواجراييگردد.
 .3بیشترينوکمترينمیزاناجرایفا رامیندرابعاادماديريتراهباردیفضاای
مجازیبهترتیبشاملنظاارت،ارزياابيوباازخوردگیریباامیازانشاكاف
، 7222هماهنگي، 7726پیاادهساازیواجارا ، 7722هادايتورهباری ،2322
برنامهريزی،28سیاستها، 2223اهداف، 2727ساازماندهي  2227ودکتارين
2728تعیینشدهاست.
پاسخ سؤاالت:
سؤال اصلی:الگویراهبردیمديريتفضایمجاازیج.ا.اباراسااساواماروتادابیر
حضرتامامخامنهای(


)چگونهاست؟
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(مدظلهالعالي)537/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

صهاایماوثردرماديريتفضاایمجاازیج.ا.ا
؛ابعاد،مؤلفههاوشااخ 

سوالفرعي5
براساستدابیرواوامرمقاممعظمرهبریکدامند؟
مديريتراهبردیفضایمجازیبهتعداد3بعد78،مولفاهو528شااخصدرجادول
بخشتجزيهوتحلیلبهتصويبرسیدهوذکرشدهاست.
سوالفرعي7؛ديدگاهمقاممعظمرهبریدربارهمديريتفضایمجازیج.ا.اشاملچاه
مواردیاست؟
الف-فرمايشاتمعظملاهدرحاوزهماديريتفضاایمجاازی؛8238درصاددربعاد
دکترين53257،درصددربعدسیاستها3232،درصددربعدسازماندهي6252،درصاددر
بعدهماهنگي7277،درصددربعدهدايتورهبری77277،درصددربعادپیاادهساازیو
اجاارا52267،درصااددربعاادبرنامااهرياازی7265،درصااددربعاادنظااارتوارزيااابي،
52232درصددربعداهداف،اختصاصداردلذابیشاترينتاکیادهایمعظاملاهمرباو باه
موضوعاتپیادهسازیواجراوکمتريننیزمربو بهمباحثسازماندهيميباشد.

پيشنهادها
 .5بهمنظورپیشگیریومقابلهبادروغ،بدگويي،تخلفوجرموهرگونهبدعمليدر
فضایمجازی،مكانیزمهایامنیتيازقبیلسرويسهويتشناسييااحرازهويت5و

سرويسمجازشناسي7بهصورتسیستمي(اجباریبرایکااربران)دربساترفضاای
مجازیکشورپیادهسازیواجراييگردد.اينمهممحققنخواهدشدمگربهلطاف

اجرایفرمانمقاممعظمرهبری(

)مبنيبرراهاندازیشبكهملياطالعات.


ازپیشگیریاجتماعيکههمانآموز شهرونداناست،بهموازاتاقداماتيازقبیل

.7
اعمالفناوریهایبازدارندهبرایايجادمحیطنظارتيمناساب،آگااهيازخطارات
بالقوهامنیتيورو هایمقابلهباآنهااستفادهشود.درحقیقتمحاورپیشاگیریاز

1. Authentication
2. Authorization
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جرايموتخلفاتراميتواندرمرحلهنخستدرفرآيندارايهآموز هاایالزمباه
شهروندانبهخصوصکاربرانجوانونوجواندنبالکردودرمرحلهدومباتقويت
سامانههاینظارتي،کنترليوامنیتيبهجایکنترلناکارآمدوسانتي،

وبهروزرساني
هاوابزارهایرايانهایمناسبوبومياستفادهکرد.


سامانه
از
ازآموزههایدينيازجملهامربهمعروفونهيازمنكارباهعناوانناوعيکنتارل

.3
اجتماعيدرفضایمجازیاستفادهشود.
 .2يكيازمؤثرترينراهكارهابارایانساجامومشاارکتملاي،اعتمادساازیاساتو
بابرنامهريزیصحیح،تأمیننیازهایماادیومعناوی،رعايات

بايستيدراينزمینه
حقوقشهروندی،شفافسازیو...اعتمادسازیدرفضایمجازیايجادگردد.
ها،سرويسهاوخدماتوانتقاالمراکازداده


سازیتجهیزات،سامانه

ازطريقبومي
.7
بهداخلکشور،دشمنرادردستیابيبهاهدافشناکاموضمنارتقایامنیت،هزينه

کاربرانکاهشوسرعتسرويسوخدماتافزايشيابد.
تحتعنواناستارتآپدرحوزههاایحمال

خدماتوسرويسهایاينترنتيکهاخیراً

.6
ونقل،فرو محصوالتغذايي،بهداشتي،کاال،اماکن،خودرو،بلیط،بیمه،ويزا،ساهام،
فروشگاههایمجازی،تبادالتمالي،و...ايجادومنجربهکاهشهزينهها،بهباودکساب

وکار،رونقاقتصادیو...ميشوند،توسطدولتحمايتونظارتگردد.

 .2بهمنظورجلوگیریازفرارمغزهاوتهیهوبكاارگیریساامانههاایپاياه،امنیتايو
نظارتي،ازمتخصصینوخبرگانداخلياستفادهشود.الزمهاينامروجودقوانینو
مقررات،ضمانتاجرايي،پشتیبانيوحمايتازمتخصصین،بهادادنباهايادههااو
هاو...ميباشد.


طرح
المللي،ازجهانيسازیکاهمنجارباهتغییارفرهناگ،


فعالدرمجتمعبین
 .8باحضور
گردد،جلوگیریودرجهانيسازینقشمؤثر،مفیادو


مذهب،سبکزندگيو...مي
تعیینکنندهداشتهباشیمتاعالوهبردريافتنكاتمببتفضایمجازی،بارجامعاه
جهانيازنظرفرهنگ،مذهبو...تأثیرگذارباشیم.


(مدظلهالعالي)532/
حضرتامامخامنهای

ااااامقالهپژوهشي:ارائهالگویراهبردیمديريتفضایسايبرج.ا.ابراساساوامروتدابیر

  .3بااااسااتفادهازرو  هااایرمزنگاااری،گااواهيديجیتااالومحرمااانگيبااومي،
ممنوعیتحضورکارشناسانخاارجيدرنصابوراهانادازیزيرسااختهاای
فضااایسااايبروممنوعیااتاسااتفادهازمحصااوالتخااارجيب اهخصااوصدر
زيرساخت هایحیاتيوزيرساخت هایفضایمجازیکشاور،ازرصادونفاوذ
دشمنجلوگیریبهعملآيد.
  .57ازطريااقوياارايشووروداطالعاااتغیاارواقعي(فريااب)درنقشااههاااووب
سايت هایبیگانه،دشمندردسترسيبهاطالعاتاماکنحسااسومهامناکاام
کنیم.
برایپیادهساازیسیاسات هاایمحادودکنناده،وجاودقاوانینومقاررات،ابازار،

.55
تجهیزاتوسامانههایمحدودکنندهالزموضروریاساتبناابراينشاورایعاالي

فضایمجازیبهعنواننقطهکانونيومرجعیتاماورساايبریکشاور،مقادماتو
الزاماتاينامررافرآهمونظارتالزمرامعمولنمايد.
 .57درراستایارتقایعزموارادهملي،تقويتروحیهوطندوستي،تعصبنسبتباه
کشور،ديناسالم،فرهنگوزبانمليو،...آموز هایالزمبخصوصبارایقشار
هایپیشرویکشورونظااممقادسجمهاوری


جوانوتحصلكردهارائهوفرصت
اسالميايرانتشريحگردد.
 .53همانگونهکهدراسنادراهبردیآمريكا،هرگونهحملهبهزيرساختهاایساايبری،
مستلزمحملهموشكيبودهوبهتصويبرسیده،جمهوریاسالمياياراننیازساند
راهبردیامنیتفضایسايبریبازدارندهبادرنظرگرفتنابعاادامنیاتملاي،تهیاه،
تصويبوابالغنمايد.
 .52بهمنظورترويجفرهنگودينمبیناسالم،سايت هایمناسبباقابلیتمحتوای
مناسبوپشتیبانياززبان هایمختلفدنیاتهیهودربسترفضایمجاازیقارار
گیر دتاجويندگانواقعیتبتوانندازناورهمیشاهفاروزاناساالمبهارهبارداری
نمايند.
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 .57بهمنظورمقابلهبااسالمهراسي،شیعههراسيوايرانهراسي،محتوایمناسبتهیاه
ودربسترفضایمجازیقرارگیردتاضامنارائاهراهنمااييهاایالزمباهجامعاه
جهاني،نسبتبهرفعشبهاتوتشخیصاسالموشایعهواقعايباااساالموشایعه
جعلي،تروريستهایمسلماننماو...شفافسازیواقداماتالزمبهعملآيد.

 .56ضمنتعیینشرحوظايفبراساسفرامینمقاممعظمرهبریوابالغآنباهمتولیاان
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