
جهت های اجتماعی)مجازی( شبکهبر وضعیت تحلیلی  

استان  )مورد مطالعه:های اجتماعیکنترل و کاهش آسیب

 (یزد
 3ابراهیم نوری 2محمدعلی عامری 1علیرضا حیدرنژاد

 

 
 چکیده

های اجتماعی)مجازی( جهت کنترل تحلیلی بر وضعیت شبکه هدف این تحقیق

حاضر از نظر هدف کاربردی؛ تحقیق باشد. میهای اجتماعی و کاهش آسیب

یک  و از نظر اجرا و کنترل شرایط تحقیق، لحاظ ژرفایی، پهنانگربه

)سوات(  SWOTای و با استفاده از روش شکل مصاحبهبررسی کیفی به

ی آماری با توجه به موضوع، تحقیق حاضر دارای دو جامعه. باشدمی

 پلیسمی خبره در ان انتظاباشد؛ بخش اول فرماندهان و مدیرمتفاوت می

 های نظر در رشتهافراد صاحب و بخش دومیزد و ستاد ناجا)پلیس فتا( 

که مخابرات بودند،  و کامپیوتر علوم اطالعات، فناوری کامپیوتر، تحصیلی

صورت تصادفی تا رسیدن به اشباع نظری بود بهگیري نمونه یبه شیوه

مهم و قابل توجه  های تحقیق، از نتایجآوری شده است. طبق یافتهجمع

بندی آوری داده های پس از جمعاین پژوهش در فرایند مطالعه و جمع

های انجام شده با مدیران و کارکنان و بر اساس روندهای ناشی مصاحبه

پژوهی و بررسی عوامل راهبردی احصاء شده، وضعیت و از مطالعات آینده

ی اجتماعی هایزد در جهت کاهش آسیب پلیسموقعیت راهبردی کنونی 

کارانه حکایت از خروج از وضعیت و موقعیتی با ثبات و نسبتًا محافظه

ها و و ورود به موقعیت نسبتًا تهاجمی و انفعالی در مواجهه با پدیده

های گذشته و حال دارد. تهدیدات نوظهور حاصل از اقدامات و برنامه

ق زمانی در اف پلیسبراساس برآورد انجام شده، وضعیت و موقعیت این 

-سازی( میفعال و فرصتاین تحقیق راهبردی در شرایط تهاجمی شدید )بیش

 تواند قرار گیرد.

 کنترل و کاهشفضای مجازی، ، های اجتماعیشبکه :های کلیدیواژه

 ها، استان یزد.آسیب
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  مقدمه

 ،گسترش فضاهاي مجازي مانند سایر انواع دیگر تحوالت و پیشرفت ها

ثار مثبت و منفي گوناگوني را در جامعه و زندگي پیامدها و آ

پیامد آن را مي  كاربران این گونه فضاها ایجاد كرده است. مثبت ترین

توان تسهیل و تسریع ارتباطات و تبادل اطالعات دانست. منفي ترین 

افتادن حریم خصوصي افراد، منزوي شدن  پیامد آن را مي توان به خطر

ان خانواده معرفي نمود. اصلي ترین علتي آنها و از هم پاشیدگي بنی

توان براي بروز این پیامدهاي منفي بیان داشت، این است كه در  كه مي

كافي از هم دست  فضاي مجازي افراد نمي توانند به شناخت صحیح و

های گیر محبوبیت شبکهاز طرفی افزایش چشم (.24: 1390)فخریان،یابند

تغییرات شدید در ارتباطات شخصی  اجتماعی در چند سال اخیر منجر به

، 1هایی نظیر فیس بوکاست. محبوبیت سایت آنالین و غیر آنالین گردیده

ارتباطات را نه تنها برای مردم راحت کرده است  3، و توییتر2یوتیوب

دهد در عرض چند ثانیه با هر کسی ارتباط بلکه به کاربران اجازه می

ی کسب و کار و بخش دولتی از برقرار کنند. عالوه بر استفاده شخص

های اجتماعی برای برای تبلیغ، استخدام کارمندان جدید و حفظ رسانه

% از کل 22های اجتماعی نمایند. در حقیقت رسانهمشارکت استفاده می

شوند. نیروهای پلیس در شود را شامل میزمانی که در اینترنت سپری می

ان مهمترین موضوع که هنوز سایر کشورها شبکه های اجتماعی را به عنو

 کنند.باشد قلمداد میروز رسانی میدر حال به

سال گذشته، رویارویی  30های اجتماعی در طی ترین دگرگونیاز مهم

جامعۀ ایرانی با شاکلۀ جدیدی از مناسبات اجتماعی و فرهنگی بوده 

شود. بالطبع، رواج یاد می« جامعۀ اطالعاتی»است که از آن با عنوان 

ها، مدارس، های ارتباطی و اطالعاتی نزد عموم افراد، خانوادهنآوریف

ها و تهدیدات اجتماعی را ها و نهادهای جامعه برخی فرصتسازمان

های اخیر، رهبر انقالب اسالمی در بیانات فراهم آورده است. در سال

خود)فارغ از ابعاد سخت افزاری یا زیرساختی کالن( مطالبی را 

های ارتباطی و ابعاد اجتماعی فرهنگی فنآوری پیرامون برخی

های اطالعاتی)از جمله شبکه های اجتماعی مجازی( و همچنین آسیب

شناختی است: که نیازمند تحلیل جامعه انداجتماعی آن مطرح کرده

ملتی مثل ملت ما که نه بمب اتم دارد، نه از لحاظ علمی به او »

علمی حرکت  ۀای پیشروان قافلپدر طول صد سال که هم فرصت داده شده

 کشورهای قدرتمنِد ۀهای مجموعحال توانسته است توطئه کند، در عین
ترین ای را در مهمو ثروت مادی و رسانه تکنولوژی برخوردار از سالح و

شکست بدهد. این در خور تأمل و  نشینی وادار کند وها به عقبمیدان

سیاسی و علوم اجتماعی دانشمندان علوم  تدقیق است. این را باید

دهد، که چگونه خود را نشان می هاتحلیل کنند؛ ببینند نقش این معنویت

  4(1386شهریور  23« ).امروز در ایران نشان داده
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نهادهایی همچون ناجا، با وجود کسب جایگاهی برتر در زمینۀ 

های نوین، شایسته و ها و ابداعات مرتبط با فنآوریمطالعات، پژوهش

شناختی شبکه های جامعهه است تا برای کاهش و کنترل ابعاد آسیببایست

های اجتماعی مجازی)به عنوان یکی از فنآوری های متأخر( تمهیداتی 

بنیادی و کاربردی اتخاذ نمایند. همراهی این بینش و شناخت در کنار 

بیانات رهبر انقالب اسالمی در زمینۀ راهبردهای مواجهه با آسیب های 

فنآوری های نوین)از جمله شبکه های اجتماعی مجازی( به نحو اجتماعی 

شایسته تری نتیجۀ پژوهش را برای نیروی انتظامی به راهبردی کالن و 

گذاری اجتماعی ریزی و سیاستعملیاتی مبدل خواهد کرد. اساسًا، برنامه

و فرهنگی برای عرصۀ فضای مجازی)به ویژه شبکه های اجتماعی( یکی از 

ناجا به منظور کاستن از تبعات و آسیب های فردی، گروهی  رسالت های

و اجتماعی این فضاست. پژوهشگر تالش خواهد کرد تا گامی کوچک به سمت 

 این هدف کالن و راهبردی بردارد. 

تر به تعبیر رهبر انقالب اسالمی، ضرورت تمرکز علمی بر فضای مجازی کم

-ای متنوع از نرمر دامنهاینترنت د 1از توجه به انقالب اسالمی نیست.

لحاظ  افزارهای کاربردی، تار و پود ارتباطات زندگی اجتماعی را به

های اجتماعی، اطالعات، سرگرمی، خدمات کار، روابط خصوصی، شبکه

این تحوالت عالوه بر ارتباطات عمومی، سیاست و مذهب تشکیل داده است. 

-رها، نهادها، ارزشاجتماعی، سایر ابعاد زندگی اجتماعی مانند ساختا

ها، الگوهای رفتار و کنش اجتماعی، زبان و احساسات را تحت تأثیر 

عنوان (. استقالل از فضا به2007قرار داده است )کاستلز و دیگران، 

« فردی شدن»های تلفن همراه، گام جدیدی در فرآیند یکی از ویژگی

-یت نمیاست. بر خالف گذشته، ارتباطات توسط ساختارهای عضویتی هدا

تر شده و افراد قدرت جدیدی تر و فردیشوند و در نتیجه، دموکراتیک

 (. 2006آورند )گارسیا مونته و همکاران، دست میبه

المللی بر اساس شاخص توسعۀ فنآوری اطالعات و ارتباطات اتحادیۀ بین

در  89رتبۀ  99/4، ایران با کسب نمرۀ 2016در گزارش سال  2مخابرات

ای ته است)رتبۀ اول جهانی مربوط به کرۀ جنوبی و منطقهجهان را داش

به بحرین اختصاص داشته است(. همچنین، ضریب نفوذ اینترنت یکی از 

المللی در زمینۀ فنآوری اطالعات است. در سطح جهانی، های بینشاخص

اعالم شده است. این  112رتبۀ ضریب نفوذ کاربران اینترنت برای ایران 

تایلند، الجزایر، اندونزی و هند است )جامعۀ رتبه باالتر از 

، ضریب نفوذ اینترنت برای 2016(. در سال 2016جوالی،  21اینترنتی، 

(. به 2016آگوست،  28درصد بوده است )جامعۀ اینترنتی،  5/68ایران 

 56700000، حدود 2016المللی تا ماه ژوئن سال بر طبق آمار بینعالوه، 

فعال هستند. در همان مقطع زمانی، کاربران کاربر اینترنت در ایران 

 12آمار جهانی اینترنت، نفر اعالم شده است ) 141489765خاورمیانه 

درصد از کاربران اینترنت در  1/40(. ایران با اختصاص 2016سپتامبر، 

سهم  خاورمیانه، رتبۀ نخست کاربران در این منطقه را دارد.

دهد. با این هان را تشکیل میدرصد از بین کاربران ج 9/3خاورمیانه 

درصد از کاربران جهانی اینترنت در ایران هستند. شمار  54/1حساب، 

برابر شده  8/226، تقریبًا 2016تا سال  2000کاربران ایرانی از سال 

اند. این آمار نشان دهندۀ روند افزایشی گرایش مردم ایران به فضای 
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ا هنجاری های اجتماعی مجازی است. این گرایش به دور از آسیب و ن

 نبوده است.

جمهوری اسالمی ایران عماًل در مسیر یک جامعۀ اطالعاتی حرکت کرده و 

شود. بنابراین، ضروری است که روز به روز بر شتاب آن افزوده می

ویژه نیروی انتظامی نهادهای پژوهشی، تقنینی، اجرایی و نظارتی به

ی کالن و عملیاتی پس از شناخت علمی ابعاد مسئله، راهبردها

مقتضی)پیشگیری و کنترل( برای رویارویی با تحوالت اجتماعی و فرهنگی 

ها به لحاظ ها یا فرصتای آسیبرا داشته باشند، زیرا در چنین جامعه

الوصف، اجتماعی و فرهنگی ماهیت و عملکرد جدیدی خواهند داشت. مع

شناختی های جامعهترین آسیباین طرح تالش خواهد کرد تا ضمن احصا مهم

های اجتماعی مجازی با رجوع به نگرش قشرهای مختلف مردم نسبت شبکه

های علمی بندی مجدد نتایج پژوهشها و نیز تحلیل و مقولهبه آن شبکه

انجام گرفته، راهکارهایی برای کاهش و کنترل آن آسیب ها ارائه 

فنآوری های ترین مضامین آسیب های اجتماعی دهد. در این راستا، اصلی

نوین)و شبکه های اجتماعی مجازی( از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی، 

بندی می شوند تا از آن به عنوان یک الگوی مطلوب و استخراج و صورت

 مقالهدیدگاه نظری کالن و مشخص ج.ا.ا  استفاده شود. بنابراین، 

های وضعیت شبکهحاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است: 

 ؟های اجتماعی چگونه استجازی( جهت کنترل و کاهش آسیباجتماعی)م

 تحقیقنظری  مبانیپیشینه و 

 بررسی به ارشد که کارشناسی رساله ( در1391پور ) عدلی پژوهش هاییافته
 جوانان اجتماعی هویت بر مجازی اجتماعی های شبکه و پیامدهای تاثیرات

 پدیده یک عنوان به مجازی اجتماعی های شبکه که آن است از حاکی پرداخته خود
 :شامل آن منفی آثار .باشند می آثار منفی هم و مثبت آثار دارای هم نوظهور

 منابع و زمان، فضا مکان، مفاهیم دگرگونی جوامع، سریع گشتن پاره تکه
و  سّیال های هویت رواج سنتی، و اصیل های هویت شدن کشیده چالش به فرهنگی،

 منفی نکات این رغم علی .است هویت سرقت و اندنم ناشناس و گمنامی ناپایدار،
 .ماند غافل نیز آن مثبت آثار از توان نمی دارد همراه پدیده به این که

 و رهایی نیاز، مورد منابع کسب افراد برای عمل آزادی و هویتی منابع افزایش
 آمدن فراهم سازی، فرافردی هویت متولیان و عوامل چنگال از افراد آزادی

 از که اگر هستند پدیده این مثبت آثار از غیره و مجازی ای گونه به واقعیت
 میان در اجتماعی هویت پویایی و رشد باعث آید، عمل به درستی استفاده هاآن

 گشت. خواهد افراد جامعه

 دهندهنشان (،1391حسنی ) و (، کوهی1391قادی ) رضایی و ساروخانی تحقیق
 مجازی، اجتماعی هایشبکه همچون نوین هایرسانه افزون روز گسترش با که آنند

 می سنتی تضعیف پیوندهای به نوسازی روند گذار، حال در جوامع در ویژه به
و  ذارده تاثیر شهروندان رفتار و هانگرش در توانندمی هارسانه این .انجامد

 .شوند اجتماعی انسجام و ملی تعلق احساس همدلی، کاهش باعث

 عنبرین و زادهمهدی (1390قادی) ( عباسی1395)کوریش و جاهرفعت تحقیقات

 اجتماعی های شبکه که دهدمی ( نشان1389) قادرزاده و احمدپور و( 1392)
 زمان مدت با افزایش و هستند جوانان اجتماعی هویت بر تاثیرگذار عاملی

 کردن محتوای تلقی واقعی و فعالیت و مشارکت میزان استفاده، میزان عضویت،
 .شود می تضعیف کاربران دینی و ملی هویت ها شبکه این در شده رائها مطالب

 کشورهای فرهنگ سازی همسان زمینه در چه آن با همچنین وی های پژوهش یافته
 که جا آن از .دارد همخوانی نیز گیرد می صورت کشورهای غربی با سوم جهان

 و ارتباطی تکنولوژی این سازان و برنامه فرستندگان پیام و ایجادکنندگان
 انبوه که ندارد هم هستند تعجبی غربی یافته توسعه کشورهای عمدتاً  اطالعاتی

 مصرف ملی کشورهای و قومی فرهنگی، هویت ها آن پرمخاطب های سایت و ها فیلم
در  اخیر های سال در حال این با .نماید تضعیف و داده قرار تأثیر تحت را کننده



 و ظهور از نشان که خورد می چشم به جریان ینا برابر در هایی مقاومت اینترنت
 .است ماهواره و اینترنت در ملی و قومی های احیای هویت

 در مجازی اجتماعی شبکه های که دهدمی نشان (2012) 1تیلر پژوهش هاییافته
کرده  آغاز جهان همگن سازی سوی به را حرکتی غربی، قدرتهای با نفوذ ترکیب

 سوی به ملتها برخی حرکت و جهان در ستیز و تضاد ادسبب ایج حرکت این که اند
 به که است معتقد وی همچنین .است شده و سنت هایشان ملی هویت تضعیف و شکست
 در دنیا سراسر در توجهی قابل مجازی افراد اجتماعی شبکه های این واسطه
شده  وبه رو بیگانه ر عقاید و فرهنگ با و اندگرفته قرار یکدیگر با تعامل

 .کرده اند خطر احساس یشان دین و ملی هویت های دادن دست از خصوص در و ندا
نقش کاربردی فیسبوک:  »ادموند و اوکالهاما در پژوهشی تحت عنوان 

اند. نتایج انجام داده 2011در سال  «نیازهای روانشناختی و اجتماعی

دهد که در میان نیازهای روحی روانی  نیاز به این پژوهش نشان می

قابت و استقالل با میزان استقاده از فیس بوک همبستگی  مثبت داشته ر

است، همچنین فیس بوک توانسته است یک تعادل را میان نیازهای 

 اجتماعی و روانی کاربران ایجاد کند.

در شکل گیری صمیمیت ارتباطی در  پژوهشی تحت عنوان نقش خود افشاگری

ررسی رابطه میان توسط پارک و همکارانش با هدف ب 2011سال 

است گیری روابط صمیمانه در فیس بوک صورت گرفتهخودافشاگری و شکل

مهمترین نتایج این پژوهش که در کشور آمریکا و با استفاده از روش 

پیمایش صورت گرفت عبارت است از: بین خودافشاگری و صراحت  و شکل 

یاز به گیری روابط صمیمی همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین میان ن

 داری وجود دارد.صمیمیت و حفظ روابط موجود رابطه معنی

 هايتئوري از مطالعه مورد موضوع بررسی در که دارد این بر سعی حاضر تحقیق
توان راهبردهای گیرد، چرا که با یک نظریه خاص نمی بهره تلفیقی

های اجتماعی را های اجتماعی مجازی و کاهش آسیباستفاده از شبکه

کرد. لذا اساس این پژوهش بر نظریه از جاکندگی گیدنز، آنومی تحلیل 

دورکیم، حوزه عمومی و کنش ارتباطی و نظرات هابرماس در زمینه 

تئوری جتماعی هیرشی، انحراف، کنترل ا فرهنگیهای خردهتبیینگو، وگفت

یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه  ،فلوروابستگی بال روکیچ و دی 

ای که در آراء کاستلز به آن اشاره های جامعه شبکهگیکاشت و نیز ویژ

 شده، متکی است.

ای کاستلز و الگوی فلور، جامعه شبکهتئوری وابستگی بال روکیچ و دی 

رمزگذاری و رمزگشایی استیوارت هال، الگوهایی برای سازش الگوهای 

باشند. اثرهای محدود و الگوی اثرهای قدرتمند در این زمینه می

های متفاوتی به وابستگی حاکی از آن است که افراد وابستگی نظریه

ها دارند و این وابستگی از شخصی به شخص دیگر، از گروهی به رسانه

کند. دی فلور و بال گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می

طور خاص در جامعه جدید شهری صنعتی،  کنند که بهروکیچ استدالل می

ها دارند. این نظریه بر های زیادی به اطالعات رسانهستگیمخاطبان واب

ها، مخاطبان و جامعه تأکید دارد. در هریک از گانه رسانهرابطه سه

ها، مخاطبان( عواملی در افزایش یا کاهش این سه واحد )جامعه، رسانه

کنند که هرچه ها استدالل میکنند، آنها دخالت میمیزان وابستگی رسانه

ای در ارتباط با یک پیام ویژه، بیشتر باشد، این وابستگی رسانهقدر 

ها، احساسات و رفتارهای مخاطب را تغییر احتمال که پیام، شناخت

کند، برخی کارگیری نظریه وابستگی کمک میدهد، بیشتر است. به

دهند و مطالعاتی را ها نشان میمطالعات را که اثرهایی برای رسانه

                                                             
1 - Tyler, T. 



ها اثر اندکی قائل هستند با هم آشتی دهیم. نهکه برای اثر رسا

خاصی وابسته افراد ممکن است برای دریافت اطالعات خود به رسانه 

خاصی وابستگی دارند به داشتن  شوند و افرادی را که به رسانه

کنند. همچنین هرچه فردی بیشتر تصویرهای مختلف از دنیا سوق پیدا می

احتمال اینکه پیامی در آن رسانه ی خاصی وابسته باشد، به رسانه

: 1381اثرهای موردنظر را داشته باشد، بیشتر است )سورین و تانکارد، 

 (.412ـ417

ها کند بعضی مشکالت تئوری کاربردها و کامیابینظریه وابستگی تالش می

را با الگوهای تأثیر پر قدرت دیگر هماهنگ سازد. این نظریه هم 

ها را ها و هم تأثیرات کلی رسانهرسانههای فردی در پاسخ به تفاوت

عنوان یک نظریه سیستم، پیچیدگی تعامالت بین جوانب  دهد. بهتوضیح می

دهد. ترکیب نظریه کاربردها و ها را نشان میگوناگون انتقال رسانه

کند )لیتل جان، تر ارائه میها با نظر وابستگی، ترکیبی کاملکامیابی

 استفاده آن از پژوهش کاشت که این تئوري اساس در نهایت بر (.776: 1384

 رسوم و آداب ها،نگرش عقاید، به دهيشکل در های اجتماعی مجازیکند شبکهمي
 به توانندمي نهایت در که نحوي به دارند، اساسي انسان تأثیري رفتارهاي و

 نظر نقطه از که چرا بزنند؛ دست مردمان جامعه نزد در این مقوالت باز تعریف
های اجتماعی شبکه جمله از همگاني رسانه یک استفاده از تئوري کاشت،

آن  مخاطبین نزد در نوین نگرش نوعي گیريشکل میزان در بسزا مجازی، تأثیري

 داد.  رسانه

 تأثیر از ناشی را توسعه حال در کشورهاي در وقوع حال در تغییرات گیدنز
 تغییرات د. ویدانمی ايتههس خانواده تفوق بالتبع و زندگی شهري و صنعت

 نفوذ دادن دست از( 1د: کنمی معرفی زیر محورهاي در را خانواده عمده

 و همسر آزادنه انتخاب روند رواج( 2 پیوسته؛ هم به خویشاوندي هايگروه

 در انتخاب حق نظر از هم زنان حقوق افزایش( 3ه؛ شد تنظیم هايازدواج کاهش

 عنوان به خویشاوندي گروه نقش کاهش( 4 نواده؛خا در گیريتصمیم هم و ازدواج

 گسترش( 6 جنسی؛ هايآزادي رشد( 5ی؛ زناشوی روابط سازماندهنده عامل

 هايارتباط از ايمجموعه مثابه به خانواده شدن تبدیل( 7 کودکان؛ حقوق

 زن هاينقش از انتظارات به نسبت نگرش تغییر (8ی؛ اقتصاد واحدي نه و عاطفی

 (.398:1382"بازاندیشانه" )گیدنز، معرفت از متأثر مرد و

 تأثیر و دارند قرار مدرنیته تحت تأثیر اجتماعی روابط گیدنز، دیدگاه از
 و شخصی روابط خویشاوندی، پیوندهای مانند ای،رابطه هر نوع بر مدرنیته
 جدید دوران در وی، دست غیر قابل انکار است. به باور این از عناصری

 پیوندهای از خاصی "اینکه انواع و رفته تحلیل ندیخویشاو پیوندهای
 اند،مانده نیرومند باقی مدرن جوامع هایمحیط از برخی در خانوادگی

 در زمانی که نقشی را همان هنوز خویشاوندی که باشد این معنای به توانندنمی
 کند". مکان ومی ایفا کرد،می بازی مردم اکثریت روزانۀ زندگی تنظیم

 توانندنمی دیگر اندرفته تحلیل مدرنیته شرایط در که خویشاوندی پیوندهای
کنند )لبیبی به  فراهم را صمیمانه روابط و اعتماد زمینۀ گذشته به میزان

 (.485:1393نقل از گیدنز،

هاي اخالقي یا زندگي بدون وجود الزامنظریه آنومی دورکیم مطابق 

گیري رنهایت نیز به شكلشود؛ و دناپذیر ميهای اجتماعي تحملضرورت

اي انجامد كه اغلب مقدمههنجاري ميیعني نوعي احساس بيپدیده آنومي 

هنجاري در بي. روی استیازیدن این افراد به خودكشي و کجبراي دست

هاي معیني از زندگي اجتماعي آید كه در حوزهشرایطي پدید مي

باشد. در نظر معیارهایي روشن براي راهنمایي رفتار وجود نداشته 



نیز در شكل نوعي نابساماني رواني و فردي و پیامدهاي آنومي  1دوركیم

در قالب تعارض شخصیت فردي و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعي و 

هاي دیگر خواه او متجلي شود. نتیجه این تعارض هم آن است كه خواسته

فرد، وجدان جمعي )كه در كنار نفوذ شخصیت اجتماعي و دیگر خواه 

نیروهاي برانگیزاننده شخصیت فردي و خودخواه او را تحت كنترل 

ها و فشارها دهد. تضعیف این الزامدارد( کارایی خود را از دست مي

شود كه افراد به حال خود رها شوند و اینجاست كه نیز سبب مي

گسلد و فشارهایي را بر فرد وارد ها را ميآرزوهاي نامحدود، لجام

روی یا خودكشي دست یازد، به رفتارهایي مانند کجآورد تا مي

هایي كه دوركیم آن را همان نادیده گرفتن مقتضیات وجدان جمعي پدیده

 .داندمي

حسب وجود ضعف در فرآیند  روی را بر، وقوع کجنظریه کنترل اجتماعی

كنترل اجتماعي در جامعه و ناكارآمدي آن در هر دو بعد دروني و 

( پایه گذار نظریه کنترل 1969تراویس هیرشی) كند.بیروني تبیین مي

اجتماعی بر این باور است که اجزا تعلق و وابستگی به جامعه شامل 

 موارد ذیل می باشد: 

 ارتباط با سایر افراد. .1

های اجتماعی که ارزش و نتایجی ها و فعالیتپذیرش ومشارکت در نقش .2

 برای آینده دارد.

 اخالقی، هنجارهای فرهنگی وامثال آن.های اعتقاد به ارزش .3

وی می گوید: کیفیت هر کدام از موارد سه گانه فوق الذکر در هر 

مورد خاص می تواند موجد همنوایی و نیز علت ناهمنوائی و کجروی 

باشد. مثالً اگر کسی پیوندهای مختصری با افرادی که طرفدار همنوائی 

شته باشد، احتمال کجروی و رفتارهای قانونی و قابل قبول هستند، دا

 .می یابد در مورد وی افزایش
 

 پژوهشروش 

به هر ترتیب علت  روش تحقیق در این طرح کیفی از نوع  اکتشافی است

( مانند مطالعه ما 1986، 2انجام مطالعات اکتشافی )کوهن و مینیون

ها در حوزه شبکه های جهت کنترل و کاهش آسیبتحلیلی برای ارائه 

وجو از اهل فن به جهت ی با تاکید بر مطالعه و پرساجتماعی مجاز

 SWOTشناخت منابع و متون اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک 

جامعه آماری در این پژوهش را خبرگان مرتبط در حوزه   .)سوات(

های اجتماعی می باشند. برای شناسایی افراد ها و جرایم شبکهآسیب

ه دو بخش تقسیم شد. بخش اول خبره در پژوهش حاضر، جامعه آماری ب

 و بخش دومیزد)فتا(  پلیسفرماندهان و مدیران انتظامی خبره در 

 بودند. های اجتماعیحوزه امور اجتماعی و آسیبنظر در افراد صاحب

نظری انجام شد که این  ه در این تحقیق تا رسیدن به اشباعحجم نمون

این تعداد به به  نفر بود که 50تعداد پس از مصاحبه با خبرگان بین 

گیري موردنظر در این تحقیق شیوه نمونهاشباع نظری رسیدیم. 

در این تحقیق به  است. و هدفمند گیري غیر احتمالي قضاوتينمونه

در زمینه  .استفاده گردیدروایی نظری از روش  پایاییمنظور تعیین 

                                                             
1- Emile dorkheim 

2 Cohen, L & .Manion, L 



های تحقیق معیار پایایی، این معیار به گستره تکرارپذیری یافته

 جام شد.ان
  

 یافته های پژوهش

های آن بر پایه اصلی یعنی در این بخش، که روش تجزیه و تحلیل داده

ریزی شده است در آن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پایه« SWOTمدل»

 . شدکشف 

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی الف(

 تحلیل و ارزیابی محیط داخلی  (:1جدول شماره )

 ردیف
 ضریب فهرست نقاط

 موزون
 امتیاز رتبه

 نقاط قوت

1 
 فتا استان)نصـب جرم توسط پلیس آماج کردن سخت

 هـایتپـور بسـتن شـبکه، ورودی در آتش دیواره

 رایانه و ...(  ورودی

4.650 4.000 0.404 

2 

 به دسترسی کنترل یا مختلف اماکن به هاورودی کنترل
 و نظـارت امكـان )مربـوط اهداف و تجهیزات اماکن،

 خـدمات دهنـده ارائه مراكز و ها نت كافي ماندهيسا
  اینترنتي(

4.400 4.000 0.382 

3 
 بـا رسان خدمات جعلي هاي سایت كنترل توانایي

 شهروندان یزدی از كالهبرداري جلوگیري هدف
4.250 4.000 0.361 

4 
 با غیراخالقي مجازي ارتباطات با مبارزه امكان

 یزدی بین شهروندان در فساد یا اخاذي هدف
4.500 3.500 0.335 

5 

 از اسـتفاده بـرای محـدودیت ایجـاد و کنتـرل

ــای ــهیل ابزاره ــاب تس ــای  ارتک ــرم در فض ج

 ایمیـل کننـده ارسـال ردیـابی ، IP ردیابی)مجازی

 ایمیل و ...( هدر روی از مورددار

3.500 3.500 0.260 

6 
 هاي تلفن حافظه تخلیه زمینه در فتا سریع ورود

 حیثیت و حرمت هتك با مقابله و همراه
3.250 3.000 0.207 

    نقاط ضعف 

1 
 به پیشگیرانه هايآموزش ارائه جهت هماهنگي ضعف

 هانتكافي در شهروندان
4.500 1.750 0.167 

2 
 الكترونیكي جرائم به رسیدگي پایگاه وجود عدم

 مخابراتي و مجازي فضاي و
4.750 1.250 0.126 

3 
 خصوصـاً  سـایبري مجـرمین ردیـابي توانایي عدم

 وایرلس اینترنت كاربران
4.500 1.250 0.120 

4 
 بـا الكترونیكـي نظـارت هاي سامانه وجود عدم

 اینترنتي هاي سایت نظارت خصوصاً  امنیتي نگاه
3.813 1.313 0.106 

5 
 بـا فتـا پلـیس تخصصـي تجهیـزات تناسـب عـدم

 دنیا روز هايفناوري
4.750 1.000 0.101 

 2.570 28.563 47.063 جمع

 تحلیل و ارزیابی محیط خارجی  (:2جدول شماره )

 ردیف
ضریب  فهرست نقاط

 موزون
 امتیاز رتبه

 نقاط فرصت

1 
 به رسیدگی برای مجازی فضای در سایت یک ایجاد

 استان پلیسمجازی توسط  کالنتری -مردمی شکایت
4.750 4.000 0.308 

2 
 ایدار هایسایت کردن فیلتر و سایبری گشت ایجاد

 ابـزارآالت دار)کنترل مسئله موارد و فیلترشکن

 استان پلیسها( توسط سالح /جرم

4.750 3.750 0.288 

3 
 دوربین مجازی)نصب فضای نظارت و تقویت، کنترل

 امنیـت متخصـص افراد از استفاده ها، سایت در

 (... و ها وبالگ ها، سایت بر نظارت برای شبکه

4.500 3.750 0.273 

4 
 پلـیس در جـذب قابلیت با سایبري ننخبگا وجود

 فتا
4.000 4.000 0.259 

5 
 نصـبمکان) بـر ابزارهـای مـدیریت از گیریبهره

اینترنـت،  خـدمات ارائه مراکز و ها سایت در دوربین

 جاسوسی و ...( افزارهای نرم از استفاده

4.250 3.750 0.258 

 0.198 3.500 3.500 ویــژه بـه موجـود مخـابراتي هاي سامانه وجود 6



 رانسلای و اول همراه

7 
 رایانه جرائم با مقابله سریع واكنش تیم وجود

بـا  مقابلـه و نظارت كمیته و استانداري در اي

 دادگستري در سایبري حوزه جرائم

3.000 3.000 0.146 

    نقاط تهدید 

1 
 هـاي فروشـگاه بـر ها سازمان سایر نظارت عدم

 اینترنتي و الكترونیكي خدمات عرضه
4.375 1.500 0.106 

2 
 هتل ها، سازمان وایرلس اینترنتي خدمات ارائه

 ... و ها
5.000 1.250 0.101 

3 
 سـاماندهي در شخصـي اطالعات برداشت جرائم رشد

 هـاي در برداشـت آن از استفاده سوء و خدماتي

 شهروندان یزد الكترونیكي خریدهاي و مالي

3.136 1.636 0.083 

4 
 الكترونیكي تبادل ینهزم در مناسب آموزش فقدان

 جامعه در پول
5.000 1.000 0.081 

5 

 نظر از( سایبري و سنتي مجرمین بین ویژه تفاوت

 و ناآشنایي )...و تجهیزات تخصص، تحصیالت، سن،

 عـدم و مجـازي فضـاي قوانین به نسبت متخلفان

 عمـل سـایبري بـراي مجـرم توسط قبح شدن قائل

 خود مجرمانه

4.000 1.000 0.065 

 0.074 1.300 3.500 مخابراتي و الكترونیكي -مجازي فضاي جرائم شدر 6

7 
 جـرائم ویژه امنیتي و قضائي جامع مركز فقدان

 شهروندان براي سایبري
3.000 1.000 0.049 

8 
 هاي بانك در كامل كنترلي هاي سامانه وجود عدم

پیش اینترنتي و الكترونیكي خدمات عامل  براي 

 آن با ردبرخو و مالي جرائم گیري

5.000 1.000 0.081 

    جمع

 

   SWOTماتریس چهارگانه   (:3جدول شماره )

 

 محیط درونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محیط بیرونی

 (sقوت) نقاط
: S1 جـرم توسـط  آماج کردن سخت

 دیـواره فتا استان)نصـب پلیس

-تپور شبکه، بستن ورودی در آتش
 رایانه و ...( ورودی های

: S2 امـاکن به هاورودی کنترل 

 بـه دسترسـی کنتـرل یا مختلف

 اهـداف و تجهیـزات امـاکن،

ــوط ــان )مرب ــارت امك  و نظ

 مراكز و ها نت كافي ساماندهي

اینترنتي و  خدمات دهنده ارائه

)... 

: S3 هـای سایت کنترل توانایی 

 بـا هـدف رسـان خـدمات جعلـی

ــوگیری ــرداری جل  از کالهب

 شهروندان یزدی

:S4  ارتباطات با مبارزه امکان 

 هدف اخاذی با غیراخالقی ازیمج

 شهروندان یزدی از فساد یا

: S5 محـدودیت ایجـاد و کنترل 

 ابزارهـای از اسـتفاده بـرای

جـرم در فضـای  ارتکـاب تسـهیل

 ردیـابی ، IP ردیـابی)مجـازی

 از مورددار ایمیل کننده ارسال

 ایمیل و ...( هدر روی

:S6 زمینـه در فتـا سریع ورود 

 و ههای همرا تلفن حافظه تخلیه

 حیثیت و حرمت هتک با مقابله

 ((W  نقاط ضعف 

: W1 جهـت همـاهنگی ضعف 

 پیشگیرانه هایارائه آموزش

 هانتدر کافی شهروندان به

W2   :پایگـاه وجـود عدم 

ــیدگی ــه رس ــرائم ب  ج

 مجازی فضای و الکترونیکی

 مخابراتی و

: W3 ردیابی توانایی عدم 

 خصوصـاً  سـایبری مجـرمین

 وایرلس اینترنت کاربران

:W4  سـامانه وجـود عدم 

 با نظارت الکترونیکی های

 نظارت خصوصاً  امنیتی نگاه

 اینترنتی های سایت

:w5   تجهیزات تناسب عدم 

 بـا فتـا پلـیس تخصصـی

 دنیا روز هایفناوری

 

 ( O) فرصت نقاط

: O1 فضـای در سایت یک ایجاد 

-SO1  سازی فرهنگ محتوای تولید 

 هامأموریت مردم با آشنایی جهت

 و فتا پلیس هایفعالیت و

-wo1لینک(فرامتنی  پیوند( 

 فتا پلیس آموزش  هشدارهای

 وب ها خصوصاً سایت وب در



 شکایت به رسیدگی برای مجازی

مجـازی توسـط  کالنتـری -مردمی

 استان یسپل

:O2 و سـایبری گشـت ایجـاد 

 دارای هـایسـایت کردن فیلتر

 مسـئله مـوارد و فیلترشـکن

 /جـرم ابـزارآالت دار)کنتـرل

 استان پلیسها( توسط سالح

:O3 نظـارت و تقویت، کنتـرل 

 در دوربـین مجازی)نصـب فضای

 افـراد از ها، اسـتفادهسایت

 نظارت برای شبکه امنیت متخصص

 (... و ها وبالگ ها،سایت بر

 :O4بـا سایبری نخبگان وجود 

 فتا پلیس در جذب قابلیت

: O5 ابزارهـای  از گیـریبهره

 دوربـین مکان)نصب بر مدیریت

 ارائـه مراکـز و ها سایت در

 از اینترنت، اسـتفاده خدمات

 جاسوسی و ...( افزارهای نرم

: O6مخابراتی های سامانه وجود 

 اول همـراه ویـژه بـه موجود

 وایرانسل

:O7  سـریع واکـنش تیم ودوج 

 ای رایانـه جرائم با مقابله

 و نظارت کمیته و دراستانداری

 سایبری حوزه جرائم با مقابله

 در دادگستری

 فضای در اقدامات پیشگیرانه

 مجازی

- SO2 با مندتعامل ضابطه 

 شرکت(مخابراتی  هایانهسام

 ایرانسل اول، همراه مخابرات،

 مخابراتی کشف جرائم در )... و

 سایبری و

SO3- با مبارزه تقویت 

 اخالقی با غیر مجازی ارتباطات

 در فساد یا اخاذی هدف

 شهروندان

- SO4 های سایت کنترل تقویت 

 با هدف جعلی رسان خدمات

 از کالهبرداری جلوگیری

 شهروندان

- SO5 در سایبری نخبگان جذب 

 فتا پلیس

-SO6ملی مشخصات ثبت طرح تقویت 

 خدمات به اکانت ورود برای

 ها هتل ها، نت کافی اینترنتی

 ... و

- SO7 در فایروال نظارت تقویت 

 خدمات مراکز ارائه و هانتکافی

 اینترنتی

-SO8 در فتا پلیس پررنگ حضور 

-سایت کردن فیلتر و سایبری گشت
 موارد و لترشکنفی دارای های

 و سازنده مشارکت(دار مسئله

 پلیس شدن عملیاتی در مؤثر

 )نوین

- SO9ادله آزمایشگاه تقویت 

 فتا پلیس در دیجیتال

-SO10های شاخص تدوین و تهیه 

 در فتا پلیس

 مندیرضایت میزان سنجش راستای

 این عملکرد از شهروندان یزد

 پلیس

-SO11واکنش تیم با بیشتر تعامل 

 با بلهمقا سریع

 و استانداری ای رایانه جرائم

با  مقابله و نظارت کمیته

 دادگستری سایبری حوزه جرائم

 نوین پلیس قالب در سایتی

- WO2آموزشی بسته تهیه 

 پلیس کارکنان

 و شهروندان قبال در فتا

ان آن با تعامل در

 و عملکرد سازی استاندارد(

 )با شهروندان پلیس رفتار

-WO3 محتوایی بسته تهیه 

 های آموزش

 کارکنان نیاز مورد تخصصی

 فتا پلیس

- WO4پایگاه ایجاد 

جرائم  به رسیدگی

  سایبری و الکترونیکی

-WO5 نمودن متناسب 

 پلیس تجهیزات

 روز های فناوری با فتا

 دنیا

-WO6 هایسامانه ایجاد 

 نگاه با رت الکترونیکینظا

 امنیتی

WO7- و سازوکار ایجاد 

 برای ردیابی الزم بستر

 استفاده سایبری مجرمین

 اینترنت از خدمات کننده

 وایرلس

-WO8،و اعالم احصاء 

 از نقش هر یک پیگیری

بهینه  انجام در ها سازمان

 فتا پلیس های مأموریت

 (( T تهدید نقاط

: T1سـازمان سایر نظارت عدم 

عرضـه  هـای فروشـگاه ربـ هـا

 اینترنتی و الکترونیکی خدمات

: T2اینترنتـی خـدمات ارائه 

 و ها هتل ها، سازمان وایرلس

... 

: T3 اطالعات برداشت جرائم رشد 

 و خـدماتی در ساماندهی شخصی

 برداشت در آن از استفاده سوء

ــای ــالی و ه ــدهای م  خری

 شهروندان یزدی الکترونیکی

: T4 در مناسـب آمـوزش فقدان 

 پول الکترونیکی تبادل زمینه

 در جامعه

:T5 مجـرمین بین ویژه تفاوت 

 

 

1-ST واحدهای بر نظارت تقویت 

 از یریمنظور جلـوگ به خدماتی

و  کاربران شخصی اطالعات برداشت

 برداشـت در آن از سوءاستفاده

 مالی های

- ST2 ،الـزام و ترغیـب تعامل 

 بـر نظـارت متولی های سازمان

 عرضـه هـای فروشگاه بر بیشتر

 اینترنتی و خدمات الکترونیکی

- ST3 سـازمان و مراکـز الزام 

اینترنتـی  خـدمات کـه هـایی

 ایترع به دهندمی ارائه وایرلس

 منظور ردیابی به استانداردها

 سایبری مجرمین

-ST4 ترعملیاتی چه هر استفاده 

 ادله آزمایشگاه از

 

 

 

 

- WT1 ،و ترغیـب تعامـل 

 ایجاد برای الزام

 در کامل کنترلی هایسامانه

 عامـل خـدمات هـای بانـک

 اینترنتی و الکترونیکی

- WT2 شبکه توسعه و ایجاد 

 اطالعاتی

 و افراد شناسایی منظور به

 متخلف مراکز

 سایبری حوزه در

- WT3الزم سازوکار ایجاد 

 جذب برای

 نـادم سـایبری مجـرمین

 بـا در همکـاری )پشیمان(



سـن،  نظـر از( سایبری و سنتی

 )...و تجهیزات تخصص، تحصیالت،

 به متخلفان نسبت ناآشنایی و

 عـدم و مجـازی فضـای قوانین

 توسـط مجـرم قـبح شـدن قائل

 خود مجرمانه عمل برای سایبری

: T6مجـازی فضای جرائم رشد- 

 مخابراتی و الکترونیکی

: T7 و قضائی جامع مرکز فقدان 

سـایبری  جـرائم ویـژه امنیتی

 شهروندان یزدی برای

:T8 هـای سـامانه وجـود عدم 

 هـای بانـک در کامـل کنترلی

 و الکترونیکـی عامـل خـدمات

 گیـری پـیش بـرای اینترنتـی

 آن با و برخورد مالی جرائم

 دیجیتال

-ST5 کـه رویکـردی در تغییـر 

 و قبحـی دارند سایبری مجرمین

 نمـی قائـل جـرائم ایـن برای

 باشند

-ST6 نیـروی تربیـت در اهتمام 

 و متخصص انسانی

 مجرمین تفاوت به توجه با کافی

 سنتی و ایبریس

 فتا پلیس

 ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی-4-3

براساس ارزیابی کمی و کیفی عوامل داخلی و محیطی وضعیت و موقعیت 

های اجتماعی در فضای یزد در جهت کاهش آسیب پلیساقدام راهبردی 

 باشد:( می1-4مجازی در شرایط حال و آینده مطابق شکل)

رقام به دست آمده و نمودار ترسیمی که نتایج حاصله از با نگرش به ا

های کاهش آسیبدهد که موضوع باشد، نشان میمطالعات انجام شده می

و ارائه راهبردها در حال حاضر در یزد  پلیساجتماعی در فضای مجازی 

بینی به عمل موقعیت محافظه کارانه خفیف واقع گردیده است و طبق پیش

نج ساله و در صورت ارتقاء و تبدیل ظرفیت های آمده طی برنامه پ

بالقوه به بالفعل، قابلیت قرار گرفتن در موقعیت تهاجمی شدید را 

 دارد که نکته بسیار مهمی است.

در بهترین یزد  پلیسنمودار توصیف وضعیت، حاکی از قرار گرفتن 

کارانه خفیف است. بر اساس روندهای ناشی از موقعیت از بخش محافظه

پژوهی و بررسی عوامل راهبردی احصاء شده، وضعیت و لعات آیندهمطا

های اجتماعی یزد در جهت کاهش آسیب پلیسموقعیت راهبردی کنونی 

کارانه حکایت از خروج از وضعیت و موقعیتی با ثبات و نسبتًا محافظه

ها و و ورود به موقعیت نسبتًا تهاجمی و انفعالی در مواجهه با پدیده

های گذشته و حال دارد. وظهور حاصل از اقدامات و برنامهتهدیدات ن

در افق زمانی  پلیسبراساس برآورد انجام شده، وضعیت و موقعیت این 

-سازی( میفعال و فرصتاین تحقیق راهبردی در شرایط تهاجمی شدید )بیش

تواند قرار گیرد، که در چنین شرایطی، اشراف اطالعاتی بر فضای 

-های ذیسازی دستگاهبر فضای مجازی از طریق مسئولمجازی، تسلط کامل 

-انتظامی فراهم می -های امنیتی ها و ظرفیتربط و استفاده از قابلیت

   گردد.
 

 

 محافظه کارانه
 شدید

 به معطوف
 قوت

 
 میتهاج
 به معطوف
 قوت

 یتهاجم
 دیشد

 هاقوت

 

-فرصت

 ها

 

-ضعف
 ها



 محافظه کارانه
 به معطوف
 ضعف

 

 
 محافظه کارانه

 خفیف

 

 میتهاج
 خفیف

 

 یجمتها
 بهف معطو

 فرصت
 

 

 تدافعی
 به معطوف
 ضعف

 تدافعی
 خفیف

 رقابتی
 خفیف

 رقابتی
 فرصت محور

 تدافعی
 شدید

 تدافعی
 به معطوف

 تهدید
 رقابتی رقابتی تهدید محور

 شدید

 

 وضعیت مطلوب

 وضعیت موجود
 

  گیرینتیجهبحث و  

های فضای کاهش آسیب ریزی راهبردی جهتپژوهش حاضر باعنوان برنامه

استان به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید این  پلیسجازی توسط م

بنابراین آنچه به عنوان  ها در فضای مجازی پرداخته است.آسیب

بندی شود، در واقع جمعبندی و نتیجه تحقیق در این فصل عرضه میجمع

ها و تحلیل آن با استفاده از روش سوات نتیجه ارزیابی از مصاحبه

ها ست که در فصل چهارم در مراحل گردآوری  و تحلیل دادهانجام شده ا

بندی و به بحث انجام شد. در نهایت نتایج حاصله را در این فصل جمع

شود و با عرضه الگوی و پیشنهادهایی به منظور بهبود و گذاشته می

های تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای اجرای نتایج تحقیق تکمیل یافته

 یابد.های فضای مجازی پایان میای جهت کاهش آسیبدر ارائه راهبرده

جهت کاهش  پلیس یزددر این تحقیق به منظور ارائه راهبردهای 

های فضای مجازی سؤاالتی مطرح شد. در این بخش بصورت جداگانه به آسیب

 پاسخگویی هر سوال پرداخته شده است.

 سوال اصلی پژوهش

در جهت کنترل و کاهش  یزد پلیسراهبردهای کالن و عملیاتی برای 

 ؟کدام استهای اجتماعی شبکه های مجازی آسیب

کنترل و کاهش در جهت ریزی راهبردی در این پژوهش برای برنامه

مؤلفه در این رابطه تعریف شده  26 های اجتماعی شبکه های مجازیآسیب

است و بوسیله متخصصان داخلی و خارجی با استفاده از پرسشنامه 

حاکی از ست. باتوجه به پاسخ هایی که از طرف آنان، نظرسنجی شده ا

کارانه خفیف یزد در بهترین موقعیت از بخش محافظه پلیسقرار گرفتن 

پژوهی و بررسی عوامل است. بر اساس روندهای ناشی از مطالعات آینده

یزد در  پلیسراهبردی احصاء شده، وضعیت و موقعیت راهبردی کنونی 

اعی حکایت از خروج از وضعیت و موقعیتی با های اجتمجهت کاهش آسیب

کارانه و ورود به موقعیت نسبتًا تهاجمی و ثبات و نسبتًا محافظه

ها و تهدیدات نوظهور حاصل از اقدامات انفعالی در مواجهه با پدیده

های گذشته و حال دارد. براساس برآورد انجام شده، وضعیت و و برنامه

ی این تحقیق راهبردی در شرایط تهاجمی در افق زمان پلیسموقعیت این 

 تواند قرار گیردسازی( میفعال و فرصتشدید )بیش



 نتایج به توجه بایزد و به خصوص پلیس فتا،  پلیس راهبردهای چهارگانه
 جایگاه شناخت و پلیس خارجی این محیط و داخلی محیط ارزیابی از حاصل

 :است ذیل صورت به آن به ترتیب اهمیت استراتژیک

 :SO موقعیت راهبردهای -الف

-SO1 هایفعالیت و هامأموریت با مردم آشنایي جهت سازیفرهنگ محتوای تولید 
 اقدامات و فتا پلیس

 ؛مجازی فضای در پیشگیرانه

-SO2 اول، همراه مخابرات، شركت( مخابراتي هایسامانه با مندضابطه تعامل 

 كشف در )... و ایرانسل
 ؛ریسایب و مخابراتي جرائم

-SO3 در فساد یا اخاذی هدف با اخالقي غیر مجازی ارتباطات با مبارزه تقویت 
 بین شهروندان؛

-SO4 از كالهبرداری جلوگیری هدف با جعلي رسان خدمات هایسایت كنترل تقویت 

 شهروندان؛

-SO5 ؛فتا پلیس در سایبری نخبگان جذب 

-SO6 كافي اینترنتي دماتخ اكانت به ورود برای ملي مشخصات ثبت طرح تقویت 

 ... و هاهتل ها،نت

-SO7  ؛اینترنتي خدمات ارائه مراكز و هانت كافي در فایروال نظارت تقویت 

- SO8 دارای هایسایت کردن فیلتر و سایبری گشت در فتا پلیس پررنگ حضور 

 پلیس شدن عملیاتی در مؤثر و سازنده مشارکت(دار مسئله موارد و فیلترشکن

 ؛)نوین

-SO9  ؛فتا پلیس در دیجیتال ادله آزمایشگاه تقویت 

-SO10 مندیرضایت میزان سنجش راستای در فتا پلیس هایشاخص تدوین و تهیه 

 ؛پلیس این عملکرد از شهروندان

-SO11  استانداری ایرایانه جرائم با مقابله سریع واكنش تیم با بیشتر تعامل 
 با مقابله و نظارت كمیته و

 .دادگستری ریسایب حوزه جرائم

 

 WO موقعیت راهبردهای -ب

-WO1 خصوصاً  هاسایت وب در فتا پلیس هشدارهای آموزش فرامتني)لینك( پیوند 

 نوین؛ قالب پلیس در سایتي وب

- WO2با تعامل در و شهروندان قبال در فتا پلیس كاركنان آموزشي بسته تهیه 

 و عملکرد استانداردسازی( آنان

 ؛)شهروندان با پلیس رفتار

- WO3 ؛فتا پلیس كاركنان نیاز مورد تخصصي هایآموزش محتوایي بسته تهیه 

- WO4 ؛سایبری و الکترونیکي جرائم به رسیدگي پایگاه ایجاد 

- WO5 ؛دنیا روز هایفناوری با فتا پلیس تجهیزات نمودن متناسب 

- WO6 ؛امنیتي نگاه با الکترونیکي نظارت هایسامانه ایجاد 

- WO7 كننده استفاده سایبری مجرمین ردیابي برای الزم بستر و ازوكارس ایجاد 
 ؛وایرلس اینترنت خدمات از

- WO8 ،مأموریت بهینه انجام در هاسازمان از هریك نقش پیگیری و اعالم احصاء-

 .فتا پلیس های

 

 :ST موقعیت راهبردهای -پ



-ST1 اطالعات تبرداش از جلوگیری منظور به خدماتي واحدهای بر نظارت تقویت 
 ؛مالي هایبرداشت در آن از و سوءاستفاده كاربران شخصي

- ST2 ،هایفروشگاه بر بیشتر نظارت بر متولي هایسازمان الزام و ترغیب تعامل 
 ؛اینترنتي الکترونیکي و خدمات عرضه

-ST3 به دهند مي ارائه وایرلس اینترنتي خدمات كه هایيسازمان و مراكز الزام 

 ؛سایبری مجرمین ردیابي به منظور ردهااستاندا رعایت

- ST4 ؛دیجیتال ادله آزمایشگاه از ترعملیاتی چه هر استفاده 

-ST5  قائل جرائم این برای قبحي و دارند سایبری مجرمین كه رویکردی در تغییر 

 ؛باشند نمي

- ST6 مجرمین تفاوت به توجه با كافي و متخصص انساني نیروی تربیت در اهتمام 
 .سنتي و سایبری

 

 :WTموقعیت راهبردهای -ت

-WT1 ،هایبانك در كامل كنترلي هایسامانه ایجاد برای الزام و ترغیب تعامل 
 و الکترونیکي خدمات عامل

 ؛اینترنتي

-WT2 در متخلف مراكز و افراد شناسایي منظور به اطالعاتي شبکه توسعه و ایجاد 
 ؛سایبری حوزه

-WT3 نادم)پشیمان(در سایبری مجرمین جذب برای الزم ساز و كار ایجاد 

 .فتا پلیس با همکاری

 
  سؤاالت فرعی:

های اجتماعی یزد در جهت کنترل و کاهش آسیب پلیس نقاط قوت -1

 کدام است؟های مجازی شبکه

برای پاسخ به این سوال پژوهش با استفاده از خبرگان و تحلیل آن 

ر تیتروار بیان براساس مدل سوات نتایج زیر حاصل شده است که بطو

 شده است:

 ورودی در آتش دیواره فتا استان)نصب جرم توسط پلیس آماج کردن الف(سخت
 رایانه و ...(؛ ورودی هایتپور شبکه، بستن
 و تجهیزات اماکن، به دسترسی کنترل یا مختلف اماکن به هاورودی ب( کنترل

 دهنده ارائه مراكز و ها نت كافي ساماندهي و نظارت امكان )مربوط اهداف
 اینترنتي و ...(؛ خدمات

 کالهبرداری جلوگیری با هدف رسان خدمات جعلی های سایت کنترل پ( توانایی
 شهروندان یزدی؛ از
 از فساد یا هدف اخاذی با غیراخالقی مجازی ارتباطات با مبارزه امکان ت(

 شهروندان یزدی؛
جرم  ارتکاب هیلتس ابزارهای از استفاده برای محدودیت ایجاد و ث( کنترل

 هدر روی از مورددار ایمیل کننده ارسال ردیابی ، IP ردیابی)در فضای مجازی

 ایمیل و ...(؛
 هتک با مقابله و های همراه تلفن حافظه تخلیه زمینه در فتا سریع ج( ورود

 حیثیت. و حرمت

 

های اجتماعی یزد در جهت کنترل و کاهش آسیب پلیس نقاط ضعف -2

 کدام است؟های مجازی شبکه

در  شهروندان به پیشگیرانه هایارائه آموزش جهت هماهنگی الف( ضعف

 ها؛نتکافی



 و مجازی فضای و الکترونیکی جرائم به رسیدگی پایگاه وجود ب( عدم
 مخابراتی؛

 وایرلس؛ اینترنت کاربران خصوصاً  سایبری مجرمین ردیابی توانایی پ( عدم
 نظارت خصوصاً  امنیتی نگاه با ونیکینظارت الکتر هایسامانه وجود ت( عدم

 اینترنتی؛ های سایت
 دنیا. روز هایفناوری با فتا پلیس تخصصی تجهیزات تناسب ث( عدم

 

های اجتماعی یزد در جهت کنترل و کاهش آسیب پلیس نقاط فرصت -3

 کدام است؟های مجازی شبکه

 کالنتری -یمردم شکایت به رسیدگی برای مجازی فضای در سایت یک الف( ایجاد

 استان؛ پلیسمجازی توسط 
 مسئله موارد و فیلترشکن دارای هایسایت کردن فیلتر و سایبری گشت ب( ایجاد

 استان؛ پلیسها( توسط جرم/ سالح ابزارآالت دار)کنترل
 از ها، استفادهسایت در دوربین مجازی)نصب فضای نظارت و پ( تقویت، کنترل

 (؛... و ها وبالگ ها،سایت بر رتنظا برای شبکه امنیت متخصص افراد

 فتا؛ پلیس در جذب قابلیت با سایبری نخبگان ت( وجود
 مراکز و ها سایت در دوربین مکان)نصب بر ابزارهای مدیریت از گیریث( بهره

 جاسوسی و ...(؛ افزارهای نرم از اینترنت، استفاده خدمات ارائه
 وایرانسل؛ اول اههمر ویژه به موجود مخابراتی های سامانه ج( وجود
 کمیته و دراستانداری ایرایانه جرائم با مقابله سریع واکنش تیم چ( وجود

 در دادگستری. سایبری حوزه جرائم با مقابله و نظارت

 

های اجتماعی یزد در جهت کنترل و کاهش آسیب پلیس نقاط تهدید -4

 کدام است؟های مجازی شبکه

 و الکترونیکی عرضه خدمات های وشگاهفر بر ها سازمان سایر نظارت الف( عدم
 اینترنتی؛
 ...؛ و ها هتل ها، سازمان وایرلس اینترنتی خدمات ب( ارائه
 از استفاده سوء و خدماتی در ساماندهی شخصی اطالعات برداشت جرائم پ( رشد

 شهروندان یزدی؛ الکترونیکی خریدهای مالی و های برداشت در آن
 در جامعه؛ پول الکترونیکی تبادل زمینه در مناسب آموزش ت( فقدان
 تخصص، سن، تحصیالت، نظر )از سایبری و سنتی مجرمین بین ویژه ث( تفاوت
 عدم و مجازی فضای قوانین به متخلفان نسبت ناآشنایی و...( و تجهیزات

 خود؛ مجرمانه عمل برای سایبری توسط مجرم قبح شدن قائل

 براتی؛مخا و الکترونیکی -مجازی فضای جرائم ج( رشد

شهروندان  سایبری برای جرائم ویژه امنیتی و قضائی جامع مرکز چ( فقدان

 یزدی؛
 و الکترونیکی عامل خدمات هایبانک در کامل کنترلی هایسامانه وجود ح( عدم

 آن. با و برخورد مالی جرائم پیشگیری برای اینترنتی

ای ههای شبکهکاهش آسیبراهبردها جهت   براي برقراري رو این از

 ارائه داد: ذیل شرح به توان پیشنهادهایاجتماعی، می

 مواردین نکته در قبال کلیه ترمهماولین و  که ییآنجااز  -1

ای یتهکمشود کارگروه یا یمی مجازی امر آموزش است، پیشنهاد هاشبکه

یانه برای رای ینهزمزبده در  افرادمتشکل از متخصصان امر آموزش و 

شده تا ضمن رصد یلتشکی مجازی آنالین هاشبکهدر  همنتشرشدی محتوارصد 

 این محتواها، به آموزش و تولید محتوای استاندارد بپردازند.



 پلیس دبیري رئیس و استان پلیس ریاست به و استان نرم جنگ كمیته ایجاد -2
استان جهت کاهش  باالتر رده دستورات و مصوبات به رسیدگي و استان فتا

 . زیهای فضای مجاآسیب

چت پیشگیری از جرم چت پیشگیری از جرم: ارائه یک وبارائه یک وب -3

با همراهی رئیس پلیس استان و همچنین افسران پلیس به دپارتمان 

دهد تا با بسیاری از شهروندان ارتباط برقرار پلیس این اجازه را می

 ها تعاملی هستند آنها به شهروندان اجازهچتکنند. به این علت که وب

 دهند سوال بپرسند و جواب دریافت نمایند.می

 ها،آسیب از پیشگیری امر متولی های سازمان وظایف و نقش بررسی لزوم -4
 ضمن که نحوی به آنان نقش در بازنگری و مجازی فضای جرایم تهدیدها و

 سلسله و باشد برقرار آنان هایفعالیت میان هماهنگی مناسبی افزایی،هم
 .شود برقرار پیشگیری امور و مدیریت هدایت راهبری، ایبر مناسبی مراتب

 بررسی بر مبتنی مجازی فضای در یزد پلیس راهبردهای تدوین ضرورت -5
 مجازی؛ فضای با مواجهه در ناجا ضعف نقاط و قوت تهدیدها، نقاط ها،فرصت

 منظور به جامعه با تعامل برای ناجا به تلویزیونی شبکه یک اختصاص -6

 در خانواده و خود از محافظت آموزش و مجازی فضای مسائل جامعه از سازیآگاه
 دارای نهادهای و افراد همه مشارکت پیشگیری، هایبرنامه در مجازی؛  فضای
 .است بناپذیر اجتنا امری جرم، از پیشگیری در زمینه مسئولیت و مهارت

 از ادهاستف در صالحیت تأیید مراجع از یکی عنوان به ناجا نقش ایفای -7

 الکترونیکی خدمات همه ارائه موبایل، مانند فناوری اطالعات امکانات
 مراجع تأیید مبنای بر افراد به و اینترنت بانک اینترنت و بانک عابر مانند

 ناجا؛ جمله از صالح ذی

مراجع  توسط ... و ها وبالگ ها، سایت وب صالحیت تعیین برای رویه یک ایجاد -8 

 واجد ندهنده نشا که .... و سایت وب وبالگ، در نمادی درج و جانا جمله از صالح ذی

 مصوب های نشان با خود معرفی به مکلف ... و وبالگ ها، سایت .آنهاست شرایط بودن
 مجاز صورت در و شود بررسی صالح ذی مراجع و پلیس توسط آنان صحت ادعای و شوند

 .شوند استفاده توسط کاربران بودن

 دهندگانارائه و تها سای وب ، ارتباطی های شبکه فعالیت بر نظارت و کنترل-9 
 آنها. ترافیک بررسی و خدمات اینترنت

های اجتماعی مجازی از تولید محتوا و عیان نمودن اهداف شبکه -10

جامعه هدف در سطح کلی و گام به گام با طرف مقابل و کاربران این 

 ها.شبکه

اخالقی و عرفی جامعه با قوانین تطبیق محتواهای غیرقانونی و غیر -11

های قانونی و های اجتماعی و احصاء مغایرتو مقررات حاکم بر شبکه

 اسالمی به مراجع ذیصالح.

و برنامه شبکه  ها طرح در برنامه نویسی متخصص افراد دادن مشاركت -12

برنامه  تدوین و جلسات برگزاري آنها حمایت و كسب های اجتماعی داخلی 

آنها  كردن آگاه جهت کارشناسان فناوری اطالعات مجازی براي آموزشي هاي

نامطلوب و  كاهش تاثیرات منظور به خود هاي داشته اهمیت به نسبت

 . کالهبرداری ها
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