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 چکيده
 د  کشتو   حاکمیتت  و امنیتت  تقویتت  باعث سایبر فضای اساسی و اصلی هایزیرساخت از یکی عنوانبه دیجیتال هویت

 د  اعتمتاد  ایجتاد  اساس و پایه و سایبری امنیت هایبحث ترین اهبردی از یکی دیجیتال هویت مدیریت شود.می سایبر فضای

 جتام   چتا چوبی  قالت   د  دیجیتال هویت هایشاخص و معیا ها بندیاولویت و شناسایی مقاله این هدف است. سایبر فضای

  وش و بنیتادین   ویکترد  بتا  کتا بردی  هتدف  لحاظ از تحقیق این است. کشو  سایبر فضای د  دیجیتال هویت مدیریت برای

 .استت  مصتاحبه  و پرسشنامه طریق از میدانی و ایابخانهکت مطالعات اطالعات، و یآگرد  وش است. اکتشافی -توصیفی انجام

 بتین   وابت   تعیتین  جهتت  شد. غربالگری فازی -دلفی  وش به سپس و شناسایی اثرگذا  عوامل تحقیق، نظری ادبیات مرو  با

 استتفاد   دیمتتل  و شتبکه  تحلیتل  فرایند ترکیبی  وش از هاآن بندیاولویت و دهیوزن همچنین و فرعی عوامل و اصلی عوامل

 دیجیتتال  هویتت  متدیریت  د  عامتل  نیرگتذا تر یتأث « اهبتردی   یزیبرنامه» عامل که داد نشان هاداد  لیوتحلهیتجز نتایج شد.

 دسترستی  کنتترل » و اصلی عوامل د  «دسترسی مدیریت» نیز دیمتل و شبکه تحلیل فرایند ترکیبی  وش به مسئله حل د  است.

 کردند. کس   ا اول اولویت فرعی عوامل د  «دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از اتنه اطالعات و مناب  کلیه به
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 هویت احراز ،تیهو تیریمد ،سایبر یفضا ،دیجیتال هویت مدیریت تال،یجید تیهو   :هاکليدواژه
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 مسئله بيان و مقدمه .1
 هدشتا  تتا  است شد  موج  سایبر فضای و نترنتیا حوز  د  داد  خ دیجیتال تحوالت

 ستتم یاکوس ماننتد  یدیجد میمفاه .میباش تالیجید تیهو حوز  د  یشگرف و میعظ راتییتغ

 بلکته  ،ستین هادولت عهد  بر گرید افراد، تالیجید تیهو تیحاکم که دهدیم نشان تیهو

 یهتا ازمانست  و یدولتت  یهاسازمان افراد، از اعم مختلف یهاتیموجود که یستمیاکوس د 

 کته   وندیم شما  به ستمیاکوس نیا از تیموجود کی تنها هاولتد هستند، فعال یخصوص

 و هتا نگرانتی  ستایبر،  فضتای  تحتوالت  هستتند.  رگتذا  یتأث ستمیاکوس نیا بر خود انداز  به

 هتایی نگرانتی  از یکی نمونه برای است. کرد  ایجاد دیجیتال هویت حوز  د   ا هاییچالش

 موضتو،،  ادبیتات  د  است. خصوصی حریم بحث دا د، وجود دیجیتال هویت حوز  د  که

 حتریم  دسترستی،  بته  مربتو   خصوصی حریم حفاظت مانند عناوینی تحت موضو، این به

 اشتا    آن نظتایر  و فیزیکتی  مکان خصوصی حریم داد ، خصوصی حریم هویت، خصوصی

 خصوصی حریم قوانین به افراد که اصلی دالیل از یکی .(323 :2121 دیگران، و 1)زنگ است شد 

 احستاس  ایجتاد  و دیجیتتال  هویت از حفاظت و مدیریت برای بستر ایجاد دهند،می اهمیت

 سایبر یفضا تحوالت اگر  .(22 :2112 ،3چیلتد  و 2)پترونیو است سایبر فضای د  هاآن برای امنیت

 قطعتا   شتود،  استتفاد   فرصتت  عنوانبه آن از و شود د ک ید ست به  یتالیجید یسیدگرد و

 یتتوجه یبت  راتییت تغ نیت ا به اگر اما شود،یم فراهم هادولت یبرا تیمحاک تیتقو موج 

 چراکته  ؛نجامتد یب تیت حاکم فیتضتع  به تواندیم شود ستهینگر دیتهد عنوانبه نآ هب و شود

 افتزایش  باعتث  توانتد متی  ختود  منفتی  بُعتد  از دیجیتال تحوالت و مجازی فضای تغییرات

 حاکمیتت  تهدید باعث دیگر سویی از و شد  مجازی هویتی جرائم به افراد ا تکا  سرعت

 بتر  عتالو   تتا  کترد  استفاد  ابزا هایی و ها وش از باید بنابراین ؛شودیم اسالمی جمهو ی

 الزم کتا ،  ایتن  بترای  گتردد.  فراهم نیز آن تقویت موجبات حاکمیت، تضعیف از جلوگیری

 بته  توجته  بتا  ود.ش مدیریت مجازی فضای د  اشیا( همچنین )و افراد دیجیتال هویت است

                                                           
1. Zhang. 

2. Petronio. 

3. Child. 
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  ا هویتت  متدیریت  تتا  است الزم دیجیتال هویت مدیریت سیستم یک سایبر، فضای تحوالت

 متنتو،،  هتای هویتت  متدیریت  هویت، اثبات ازجمله دهد؛ قرا  مدنظر جام  و کلی صو تبه

 و خصوصتی  حتریم  حفظ سنجی،زیست یا بیومتریک هایداد  از استفاد  با قوی هویت احراز

  .(411 :2121 دیگتران،  و 1)برنابتل  سایبری حمالت از جلوگیری جهت امنیتی  ویکرد ذاتخا همچنین

 دیجیتتال  هویتت  کشتو ،  د  ستایبر  فضتای  کننتد  تقویت و مهم عوامل نیترمهم از د واق 

 سایبر فضای اساسی و اصلی هایزیرساخت از یکی عنوانبه دیجیتال هویت مدیریت است.

 د  موضو، این اهمیت .است افراد میان تعامل برقرا ی و کالکترونی خدمات ا ائه جهت به

 هتای پروژ  و اندداد  ا ائه کالن  اهبردهای زمینه این د  هاکشو  از بسیا ی که است حدی

 د ک و دیجد یفضا نیا شناخت امروز، اند.داد  انجام  ا یتوجه قابل عملیاتی و تحقیقاتی

 و اجترا  یبترا  یزیت  برنامته  و میمفتاه  نیت ا یستاز یبتوم  و ایت دن د  استفاد  مو د یالگوها

 هویتت  مدیریت موضو، د واق  .دا د زیادی بسیا  اهمیت رانیا کشو  د  هاآن یریکا گبه

 اعتماد است. دنیا د  سایبری امنیت هایبحث ترین اهبردی از یکی حاضر حال د  دیجیتال

 ایجتاد  استاس  و پایته  یجیتتال د هویت و است سایبر فضای د  تبادالت و تعامالت نیازپیش

 اتکتا  قابتل  دیجیتتال  هویت مدیریت نظام یک از ما کشو  اگر .است سایبر فضای د  اعتماد

 نباشد: برخو دا  سایبر فضای د 

 کنتترل  کتردن  میتستل  خطر با و نبود  برخو دا  سایبر فضای د  مناس  جایگا  از 

 صتو ت  یتن ا د  استت.  مواجته  مترزی بترون  و ختا جی  عوامتل  بته  خود هویت

 د  ایرانی - اسالمی واالی هایا زش جایگزین ایرانیغیر و اسالمیغیر هایا زش

 فضتای  د  ملتی  امنیتت  نیتتأم  و فضا این بر حاکمیت و شد خواهد سایبر فضای

 بود؛ نخواهد ممکن سایبر

 از افتتادن  عقت   با و افتدمی اتفاق هویت سرقت و یبردا کال  مخاطرات افزایش 

 بترای  آستان  هتدفی  بته  کشو  است ممکن سایبری، امنیت بحث د  کشو ها سایر

 شود؛ بدل مهاجمان

                                                           
1. Bernable. 
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  بتود؛  نخواهتد  شتود متی  دیجیتتالی  بیشتتر   وز هر که جهانی د  مشا کت به قاد 

 مجبتو   زیرستاخت،  فقتدان  همچنتین  و مترقتی غیر مقر ات وجود علت به چراکه

 نماید؛ استفاد  غیردیجیتال هایشیو  از است

 استتعدادهای  دادن دستت  از و  فتته  تحلیتل  ستایبر  فضتای  د  ملی تی قاب برتری 

 افتد؛می اتفاق مغزها( )فرا  باا زش

 افتزایش  ستایبر  فضتای  د  هتا گتذا ی سترمایه  و کا آفرینان دادن دست از احتمال 

 د  وکتا  کست   پیشترفت  بته  است ممکن عوض د  که داشت خواهد گیریچشم

 نمایند. کمک کشو ها سایر

 کشو  د  دیجیتال هویت مدیریت نظام یک  از حاصل ملی مناف  از برخی مقابل،  د اما

 از: اندعبا ت

 عرصته  د  کشتو   استتقالل  ضتمانت  و کشتو   سراستر  د  هویت به اعتماد ایجاد 

 دیجیتال؛ اقتصاد و دیجیتال

 وابت   وجتود  عتدم  و هویتت  سترقت  شامل سایبر فضای امنیت هایچالش حل  

 د؛اعتما بر مبتنی شفاف

 فراملی؛ حتی و ملی سطح د  اطالعات فناو ی  اهبردی سطح جایگا  ا تقاء 

 متاهر  افراد یریکا گبه برای تقاضا افزایش و برخ  هویت احراز سمت به حرکت 

 جدید؛ هایفناو ی و

 مفقتود   حلقته  یریکتا گ بته  طریتق  از ستایبر  فضای د  دیجیتال حاکمیت تقویت 

 و هاطرح ی گالتو  و سازیهماهنگ اسطهوبه کشو  د  دیجیتال هویت مدیریت

 کتردن  همترا   نیتز  و دیجیتتال  هویتت  محو یتت  بتا  الکترونیک دولت هایپروژ 

 دیجیتال؛ هویت بومستیز یک قال  د  متعدد نفعانذی

 هتا فنتاو ی  انتوا،  عرصه د  نوآو انه  اهکا های برای تقاضا واسطهبه شغل ایجاد 

 دیجیتال؛ هویت مدیریت برای
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 طریتق  از ستایبر  فضتای  د  جامعته  آحتاد  فعالیتت  جهتت  برابتر  عرصه یک ایجاد 

 دیجیتال؛ هویت احراز و شناسایی

 بترای  هم و دولت برای هم سایبر فضای د  جدید وکا کس  هایفرصت ایجاد 

 و دولتتی  نفعتان ذی میتان  مطلتو   پتذیری تعامتل  جته ید نت و خصوصتی  بخش

 و اقتصتتاد عرصتته د  بتتت قا بتترای توانمنتتدی افتتزایش همچنتتین و غیردولتتتی

 دیجیتال. وکا کس 

 کته  تعتامالتی  تا کندمی ایجاد  ا فرصت این دیجیتال هویت نظام یریکا گبه و طراحی 

 بته  شتد، متی  انجتام  فیزیکتی  شناستایی  اسناد از استفاد  با و حضو ی صو تبه گذشته د 

 یکپتا چگی  نظتام،  ایتن  باشتد.  انجتام  قابتل  بترخ   صتو ت بته  اعتماد قابل و امن صو تی

 و امتن  اتکتا،  قابتل  بایتد  نظتام  این کرد. خواهد ممکن نیز  ا خصوصی و دولتی هایبخش

 افتراد  خصوصی حریم و شخصی اطالعات برای ایمخاطر  گونهچیه و باشد 1پذیرگسترش

 و هویت مدیریت برای بومی  اهبردی الگوی ا ائه به تا است الزم حقیقت د  ننماید. ایجاد

 و نیتتر مهم تا است آن قصد مقاله، این د  پرداخت. سایبر فضای د  یتالدیج هویت احراز

 و الگتتو شتتناخت قالتت  د  دیجیتتتال هویتتت متتدیریت حتتوز  موضتتوعات تتترینکلیتتدی

 هتدف  د واق  گیرد. قرا  مداقه و بر سی مو د ،هاآن سازیپیاد  و یریکا گبه هاینیازمندی

 و شناستایی  بته  که است دیجیتال هویت مدیریت برای جام  چا چوبی تدوین پژوهش این

 مبنتایی  تواندمی چا چو  این .بپردازد دیجیتال هویت هایشاخص و معیا ها بندیاولویت

 انجام کشو  د  دیجیتال هویت مدیریت زمینه د  که باشد ییهاتیفعال دیگر برای آکادمیک

 چتا چو   از تا کندمی کمک دولتی مراکز و دولت و حاکمیت به تحقیق این نتایج شود.می

 بپردازند گوناگون ابعاد از دیجیتال هویت  اهبردهای و هاسیاست تبیین منظو به شد یمعرف

 نیازمنتد  چا چوبی چنین اجرای باشند. اجرایی و عملیاتی  اهکا های سازیپیاد  دنبال به و

 بته  نیتاز  استت.  خصوصتی  و دولتتی  هتای دستتگا   و نهادها کلیه هماهنگ و مشترک اقدام

 و مهتم  التزام  یتک  بلکه آید،نمی شما  به مثبت امتیاز یک سطح این د  یکدیگر با همکا ی

                                                           
1. Scalable. 
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 شتود. متی  تلقتی  دیجیتتالی  اقتصتاد  و امتن  مجتازی  فضتای  بته  کشتو   گتذا  جهت حیاتی،

 از: اندعبا ت است شد  داد  پاسخ هاآن به پایان د  که تحقیق این یهاپرسش

 اند؟کدام دیجیتال هویت مدیریت حوز  د  مؤثر عوامل 

  چگونته  دیجیتتال  هویتت  مدیریت د  مؤثر عوامل اثرپذیری و اثرگذا ی و  واب 

 ؟است

 است؟ چگونه دیجیتال هویت مدیریت د  مؤثر عوامل )اولویت( اهمیت و وزن 

 حتال  عین د  و نیترمهم از یکی مجازی فضای با مرتب  جدید موضوعات ما کشو  د 

 نیتز  مجازی فضای د  دیجیتال هویت مدیریت موضو، است. تحقیقاتی هایحوز  بکرترین

 مجتازی  فضای  وز مباحث جزو دنیا د  بلکه ایران، د  تنهانه که است هاحوز  این از یکی

 توجته  با است. اجرا حال د  مختلف هایکشو  د  توجه قابل تحقیقاتی هایفعالیت و بود 

 هتای پتژوهش  دیگتر  بترای  مبنتایی  انتد تویم طبیعتا  که پژوهش این موضو، بودن جدید به

 هویتت  متدیریت  جتام   چتا چو   ا ائته  شامل تحقیق این از حاصل نتایج باشد، آکادمیک

 نیتز  آن بترای  فتازی  متدل  و الگتو  ا ائته  و چا چو  این سازیبومی و غربالگری دیجیتال،

   است. نوآو انه و جدید

 

  نظری مباني .2

 یتا  شتخص  خود که است معانی هویت گویند.می چیز یا شخص یک چیستی به هویت

 فترد منحصتربه  دیجیتتال   هویتت  .(323 :2111 ،2ماخرجیا و 1)نیکویستا دهندمی نسبت او به دیگران

  ا هتا آن متالی   فتا هتای  تواندمی اشیا، اینترنت مانند هاییشبکه د  و سایبر فضای د  افراد

 و 3)ختانبوبی  شتود  هتا آن بته   شدا ائه خدمات و محصوالت ا ائه بهبود موج  و کرد   صد

 دیجیتتتال هویتتت متتدیریت بتترای شتتد انجتتام اقتتدامات و هتتاتتتالش .(31 :2112 دیگتتران،

 و کشو ها هستند. سایبری امنیت نیازهای  ف  و شناسایی جهت د  حیاتی توانمندسازهایی

                                                           
1. Nykvista. 

2. Mukherjeea. 

3. Khanboubi. 
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 بستیا ی  دیتأک سایبر فضای امنیت د  دیجیتال هویت مدیریت اهمیت بر مختلف هایدولت

 هتای ستال  د  آن با مرتب  موضوعات و دیجیتال هویت مدیریت .(2111 ،1کانستیل  )فد ال ا ندد

 شتد  بر ستی  مطالعتات  برختی  ادامه د  است. بود  محققان و پژوهشگران توجه مو د اخیر

 شوند.می اجمالی معرفی

 

 داخلي هایپژوهش .2-0

 هتای سیستتم  د  امنیتت  و خصوصتی  حتریم  موضو، خود نامهپایان د  کاشانی خدیوی

 امنیت و خصوصی حریم ا تقای برای  ا چا چوبی و است کرد  بر سی  ا هویت مدیریت

 متدل  یتک  ختود   ستاله  د  (1324) پیغلته  .(1322 )کاشتانی،  است داد  ا ائه هاسیستم این د 

 عنوان پژوهش این د  است. داد  ا ائه یکیالکترون تجا ت یکا بردها یبرا یتهو یریتمد

 صتدو   و کتا بر  هویتت  یشناستای  یکتی، الکترون تجا ت د  مبحث نیترمهم هک است شد 

 یتک  د  هویتت  یتین تع متدیریت  و یاعتبا ستنج  و کا بر یدسترس سطح یینتع یبرا مجوز

 کته  دیگری چالش است. مجازیرغ افراد و حمالت برابر د  هاداد  از حفاظت جهت سازمان

 و ملی هیاگو و صد زتت مرک ،هویت مدیریت مختلف دبعاا استت  کترد   معرفتی  پژوهشگر

 اتتجهیز تهیه و سنجی عتباا لکنتر ایبر نظامی ،میانی هیاگو و صد کزامر ی،المللتتتنیبتتت

 داد  ا ائته   ا  وشتی  پتژوهش  ایتن  هتا چالش این  ف  برای .دکر انعنو  ا یرساختیز بستر

 توس  نناآ یهاتراکنش یگیر د یا قعیوا نمشتریا یهالیپروفا ی زتو و ساخت از تا است

 و منیتا نظریه دو تلفیق هشوپژ ینا یهاجنبه ترینمهم .شتود  جلوگیری زمجاغیر دهاینها

حریم خصوصی د  مقابل یک مدل تهاجم مبتنی بر دنیای واقعتی استت تتا بتتوان تعریفتی      

تتر از حتریم خصوصتی  ا ا ائته نمتود کته قابلیتت استتفاد  د  بستیا ی از          جدید و عملی

  .(1324 )پیغله، باشد شتهدا  ا یدبر کا هایفعالیت

 

 

                                                           
1. Federal Chief Information Officers Council. 
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 خارجي هایپژوهش .2-2

  ا متمرکتز غیر هایسازمان د  متمرکز هویت مدیریت موضو، خود نامهپایان د  1میتینن

 هتا آن امنیتی هاینقص و کرد  بر سی  ا آتی و فعلی فرایندهای ابتدا او است. کرد  بر سی

 تغییتر  آینتد   د  کته  است معتقد میتینن شد یشناسای مسائل اساس بر است. کرد  بر سی  ا

 2 اسیواستا  .(2113 )میتیتنن،  بتود  خواهند ریناپذاجتنا  دیجیتال هویت مدیریت فرایندهای د 

 هویتی هایپیمانیهم د  OpenID 3 پروتکل سازیپیاد  برای  ا چا چوبی خود نامهپایان د 

 مسائل و انکا بر حساس هایداد  ف،مختل هایسازمان دخالت لیدل به است. کرد  طراحی

SSOو FIM 4 هتتایپروتکتتل یاجتترا شتتما یبتت یتتتیامن
 از یمتعتتدد متتوا د استتت. د یتتچیپ 2

 خطتر  بته   ا تیت امن مناست ،  تیهتدا  عتدم  لیدل به که دا د وجود نامناس  یهایسازاد یپ

 هتدف  گتری، دی نامته یتان پا د  .(2113 ) اسیواستا،  کننتد  تستهیل   ا ستازی پیتاد   تتا  اندانداخته

 د  یکشتو ها  د  یعموم خدمات یاثربخش یشافزا د  دیجیتال هویت نقش لیوتحلهیتجز

 متدیریت  ستازی یکپا چه موضو، خود نامهانیپا د  3ویتانن .(2113 ،1)اوالنی است توسعه حال

 هویتت  متدیریت  یتک  پژوهش این د  او است. کرد  بر سی  ا دسترسی مدیریت و هویت

 .(2112 )ویتتانن،  استت  نمود  ادغام هاشرکت از یکی دسترسی مدیریت مستیس د   ا باز منب 

 عوامتل  مجموعته  موضتو،،  ادبیتات  د  شتد  انجام مطالعات اساس بر پژوهش، این ادامه د 

 شتد   ا ائته  1 جتدول  د  دیجیتتال  هویتت  متدیریت  حوز  د  مدنظر فرعی عوامل و اصلی

   است.

 
 

 

                                                           
1. Antti Miettinen. 

2. Akshay Rasiwasia. 

3. Open Identity. 

4. Federated Identity Management. 

5. Single Sign On. 

6. Olaniyi. 

7. Samu Viitanen. 
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 یاکتابخانه مطالعات از آمدهستدبه فرعي عوامل و اصلي عوامل -0 جدول

 ردیف
 عوامل

 اصلي

 ردیف

 فرعي
 منابع فرعي عوامل

ت 1
یری

مد
 

ت
وی

ه
 

1-1 
 الزامتات  اساس بر نامثبت 

 دیجیتال هویت مدیریت

 )وایتت  (،2113 ،2)نیستت  (،2114 ،1اقلو )عثمان

 ،2آیدیای)اس (،2112 ،4)دیاک (،2111 ،3هاوس

2112) 

 (2112 آیدی،ای)اس (،2111 کانسیل، فد ال) هویت غربال امکان 1-2

1-3 
 برای هویتی اطالعات ثبت

 یرانسانیغ هایموجودیت

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

 (،2113 )نیست، (،2112 آیدی،ای)اس

 (2112 )دیاک،

1-4 
 یهتتاداد  بتتودن  وزبتته 

 هویتی

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

 (،2113 )نیست، (،2112 آیدی،ای)اس

 (2112 )دیاک،

 هویتی مناب  تمام شناسایی 1-2

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

 (،2113 )نیست، (،2112 آیدی،ای)اس

 (2112 )دیاک،

ت 2
یری

مد
 

مه
 نا

تبا
اع

 
2-1 

 طریتتق از تنهتتا نتتامثبتتت 

 هویتتت متتدیریت الزامتتات

 دیجیتال

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

 (،2113 )نیست، (،2112 آیدی،ای)اس

 (2112 )دیاک،

2-2 

 یتتتتک حتتتداقل  وجتتتود 

 سیستتم  د  معتبر اعتبا نامه

 دیجیتال هویت مدیریت

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت  (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

  (،2112 ،1امدیآیای)وی (،2111 کانستتیل، )فتتد ال

 (2113 نیست،) (،2113 ،3) ونتری (،2112 )دیاک،

2-3 
 بترای  قتانونی  هایمکانیزم

 اعتبا نامه ضرو ی  ابطال

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت  (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

  (،2112 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتیل، )فتتد ال

 (2113 )نیست، (،2113 ) ونتری، (،2112 )دیاک،

                                                           
1. Osmanoglu. 

2. NIST. 

3. White House. 

4. DIACC. 

5. SeID. 

6. WA IdAM. 

7. Rountree. 
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 ردیف
 عوامل

 اصلي

 ردیف

 فرعي
 منابع فرعي عوامل

ت 3
یری

مد
 

سی
ستر

د
 

3-1 
 بتترای دسترستتی سیاستتت 

 مناب  همه

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 قلتو، ا )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

3-2 

 بتته دسترستتی د خواستتت

 سیستتم  طریق از تنها مناب 

 دیجیتال هویت مدیریت

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیایی)و (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

3-3 

 کلیتته بتته دسترستتی کنتتترل

 سیستتم  طریق از تنها مناب 

 دیجیتال هویت مدیریت

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

3-4 

 بتتتته و ود از پشتتتتتیبانی

 بتا  کیت  طریق از هاستمیس

 و ود

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت  (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

  (،2112 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتیل، )فتتد ال

 (2113 )نیست، (،2113 ) ونتری، (،2112 )دیاک،

3-2 
 هتای دستتگا   هویت احراز

 کا بران استفاد  مو د

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت  (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

  (،2112 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتیل، )فتتد ال

 (2113 )نیست، (،2113 ) ونتری، (،2112 )دیاک،

4 

هم
ان

یم
پ

ی/
ساز

 
شن

د ی
ف

 

4-1 
 بتتترای سیاستتتت وجتتتود

 پیمانیهم

 (،2111 هتتاوس، )وایتتت  (،2114 اقلتتو، )عثمتتان

  (،2112 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتیل، )فتتد ال

 (2113 )نیست، (،2113 ) ونتری، (،2112 )دیاک،

4-2 
 بین هویتی اطالعات تبادل 

 هادستگا  و هاسرویس

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

4-3 

 تنها هویتی العاتاط تبادل 

 متدیریت  سیستتم  طریق از

 دیجیتال هویت

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،
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 ردیف
 عوامل

 اصلي

 ردیف

 فرعي
 منابع فرعي عوامل

2 

ت
می

حاک
 

2-1 
 یهتا سمیمکان و هااستیس 

 حوادث از بازگشت

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   ،(2114 اقلو، )عثمان 

 (2113 ) ونتری،

2-2 
 بتترای متتدون  یتتزیبرنامتته

 ممیزی

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

ت 1
وعا

ض
مو

 
ی

رد
اهب

 
 

1-1 

 بُعتتد دو بتتودن کپا چتتهی 

 مدیریت و هویت مدیریت

 دسترسی

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلتو،  )عثمان

 ام،دیآیای)وی (،2111 کانستتتتیل، )فتتتتد ال

 (،2113 ) ونتتتتری، (،2112 )دیتتتاک،  (،2112

 (2113 )نیست،

1-2 
 متتدیریت بتتودن متمرکتتز

 هویتی اطالعات

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلو، )عثمان 

 (2113 ) ونتری،

1-3 
 همتتته مشتتتا کت کتتتانام

  یزیبرنامه د  نفعانذی

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلو، )عثمان 

 (2113 ) ونتری،

1-4 

 سیستتتم بتتودن کپا چتتهی

 دیجیتتتال هویتتت متتدیریت

 هاسیستم سایر با

 (،2111 هتاوس،  )وایتت   (،2114 اقلو، )عثمان 

 (2113 ) ونتری،

1-2 
 و  اهبتتتتترد فیتتتتتتعر 

 اندازچشم
 (2113 ) ونتری،  (،2114 اقلو، )عثمان 

 

   قيتحق يشناسروش. 3

 از و استت  شتد   اجرا بنیادین  ویکرد با کا بردی پژوهش یک قال  د  حاضر پژوهش

 از مستئله  حل و اکتشافی تحلیلی– توصیفی نو، از هاداد  تحلیل و پردازش چگونگی حیث

 1 شکل صو تبه تحقیق ایاجر  وش کلی طو به است. فازی چندمعیا   گیریتصمیم نو،

 نخستت  گام د  است. شد  استفاد  آمیخته  وش از پژوهش این د  است. شد  داد  نمایش

 یهتا مؤلفته  .شتد  پرداخته موضو، ادبیات د  دیجیتال هویت موضو، شناسایی و بر سی به

 پرستش  مو د خبرگان از ساختا یافتهنیمه هایمصاحبه طریق از مرحله این د  شد شناسایی
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 بافتت  بته  توجته  بتا  ادامته  د  شتد.  پیشتنهاد  تحقیق اولیه الگوی مرحله این د  گرفت. قرا 

 متغیرهتایی  و استت  شتد   تعدیل اولیه الگوی خبرگان، نظرات برحس  و پژوهش محتوایی

 نظتری  چتا چو   طراحتی  بترای  بودنتد  برختو دا   پژوهش موضو، با بیشتری تناس  که

 آو یجمت   گرفتنتد.  قرا  استفاد  مو د یجیتالد هویت مدیریت چا چو  تبیین و پژوهش

 معتبتر  مجتالت  د  شتد  منتشتر  مقتاالت  شتامل  ایکتابخانته  مطالعات صو ت دو به هاداد 

 و اطالعتاتی  هتای پایگا  و معتبر داخلی نشریات و هاکتا  ها،نامهپایان ها، ساله المللی،بین

 هتای مصاحبه مصاحبه، بخش د  .ستا پرسشنامه( و )مصاحبه میدانی و اینترنتی هایسایت

 حتوز   خبرگتان  بتا  تحقیتق  ایتن  د  گرفته صو ت اولیه مطالعات اساس بر ساختا یافتهنیمه

 داشت وجود موضو، ادبیات د  که پنهانی زوایای بساچه تا شد داد  ترتی  دیجیتال هویت

 نمایتد.  کا آشت   ا نگرفتت  قترا   بر ستی  مو د موجود اسناد و ایکتابخانه هایبر سی د  و

 انتختا   برای اول پرسشنامه گرفت. قرا  استفاد  مو د پرسشنامه دو تحقیق این د  همچنین

 میتزان  بته  خبرگتان  از یتک  هر آن د  که شد استفاد  هاآن غربالگری و شد شناسایی عوامل

 دهنتد. می پاسخ یانهیگز پنج لیکرت طیف اساس بر شد شناسایی عوامل از یک هر اهمیت

 از یکتدیگر  بتر  هتا آن ریتأث شدت و عوامل میان د ونی  واب  بر سی جهت دوم مهپرسشنا

  وش از استفاد  با هاشاخص و هامعیا  به دهیوزن همچنین و فازی 1دیمتل  ویکرد طریق

 ایتن  خبرگتان  جامعته  استت.  شتد   تتدوین  2دیمتتل  و ایشبکه تحلیل فرایند فازی ترکیبی

 کته  باشتند می دیجیتال هویت مدیریت تخصص با یسایبر امنیت حوز  متخصصان پژوهش

  وش استاس  بتر  خبرگتان،  شناستایی  د  محتدودیت  و موضتو،  بتودن  یتخصصت  دلیل به

 د  و باشتد  زیاد نباید شوند مصاحبه عنوانبه خبرگان تعداد شدند. انتخا  هدفمند قضاوتی

 دو بته  پژوهش این رگانخب جامعه .(1332 )اصغرپو ، شودمی پیشنهاد  ا نفر پانزد  الی پنج کل

 د  )شتاغل  متدیران  و ا شتد  کا شناستان  از نفر د  تعداد به اول گرو  اند.شد  تقسیم گرو 

 بتا  دولتتی نیمه شرکت دو و سایبر فضای ملی مرکز کشو ، وزا ت سپه، بانک مرکزی، بانک

                                                           
1. DEMATEL. 

2. FDANP. 
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 ستازی بتومی  و عوامل غربالگری برای که است هوشمند( کا ت و دیجیتال هویت تخصص

 نفتر  هفت از متشکل دوم گرو  گرفتند. قرا  استفاد  مو د فازی -دلفی  وش طریق از الگو

 فراینتد  فتازی  ترکیبتی   وش بته  پژوهش  یاضی هایمدل حل برای که هستند اول گرو  از

 بته  توجته  بتا  شتد،  اشا   که طو همان گرفتند. قرا  پرسش مو د  دیمتل و ایشبکه تحلیل

 ستابقه  دا ای که شدند انتخا  دلیل این به نفر هفت این ،خبرگان شناسایی هایمحدودیت

 حوز  به اینکه ضمن بودند، کرد  تجربه  ا بیشتری مدیریتی هایپست و بود  باالتری کا ی

 عنتوان به دوم، گرو  افراد همچنین داشتند. بیشتری تسل  دیجیتال هویت مدیریت تخصصی

   اند.گرفته قرا  پرسش مو د ا یافتهساختنیمه هایمصاحبه انجام جهت شوند مصاحبه

 
 مراحل و متدولوژی اجرای تحقیق -0شکل 

 بررسی ادبیات پژوهش

 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هویت دیجیتال
 ایانهبر اساس مطالعات کتابخ 

 

 غربالگری و استخراج عوامل  بومی موثر بر مدیریت هویت دیجیتال

شناسایی نحوه تاثیرگذاری عوامل غربال شده بر یکدیگر و استخراج چارچوب مدیریت 
 هویت دیجیتال در فضای سایبر

 

 شناسایی وزن و اهمیت  عوامل موثر بر مدیریت هویت دیجیتال

 گیرینتیجه

ها از طریق تحليل تم  و ساختاریافته و تحليل دادهنيمه هایانجام مصاحبه
 شناسایي عوامشناسایي وزن و اهميت  عوامل موثر بر مدیریت هویت دیجيتال

 ل موثر بر مدیریت هویت دیجيتال

 

 طراحي چارچوب نظری پژوهش و تبيين نظریه پژوهش
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 هایافته وتحليلیهتجز. 4

 هامصاحبه تحلیل. 0-0

 یتا  مضتمون  تحلیتل  مبنای بر ها،مصاحبه با مرتب  هایداد  تحلیل جهت پژوهش  وش

  وش استاس  بتر  هتا، مصاحبه طی شد یگردآو  ایهداد  تحلیل که معنی این به است؛ 1تم

 بختش  د  .(113 :2111 دیگران، و 2)عابدی اندگرفته قرا  لیوتحلهیتجز مو د )تم( مضمون تحلیل

 دا ای کته  دیجیتتال  هویت حوز  د  متخصص هفت با مصاحبه طریق از پژوهش این کیفی

 کتافی  دانتش  و تجربته  ل،دیجیتتا  هویت زمینه د  و بودند دکتری و ا شد کا شناسی مد ک

 متدیریت  چتا چو   اولیته  طترح  نهایی تدوین و تکمیل جهت تم، تحلیل  وش از داشتند

 اولیته  مطالعتات  استاس  بتر  هامصاحبه ساختا  شد. استفاد  سایبر فضای د  دیجیتال هویت

 شتد  داد  ترتیت   سایبری امنیت و دیجیتال هویت خبرگان با پژوهش این د  گرفته صو ت

 و ایکتابخانته  هایبر سی د  و داشت وجود موضو، ادبیات د  که پنهانی زوایای بساچه تا

 عبتا ت  پنجتا  وصتد  د مجمتو،  نمایتد.  آشتکا    ا نگرفت قرا  بر سی مو د موجود اسناد

 عبتا ات  ایتن  بعتدی  گتام  د  است. شد  استخراج هامصاحبه طی نشانگر کدهای با کلیدی

 مضتامین  استاس  بتر  فرعتی(.  )مضامین اندشد  سازیممفهو انتزاعی مفاهیم قال  د  کلیدی

 فرعی مضمون 13 تید نها دیگر، برخی ادغام و مشابه موا د حذف با و آمد دستبه فرعی

 ادبیات اساس بر  ا پژوهش پایه مضمون شش تید نها نیز تعداد این که است شد  حاصل

 و تبیتین  طریتق  از اصتلی  مضتمون  دو ادامته،  د  اند.داد  تشکیل پژوهشگر بینش و تحقیق

 فراینتد  هتا، یافتته  اعتبتا   و پایتایی  افتزایش  منظو به .است آمد  پدید هاآن میان دهیا تبا 

 پذیرفتته  صتو ت  اطالعتات  آو یجمت   بتا  زمانهم پژوهش، این طی هاداد  تحلیلوتجزیه

 وایمحتت  تحلیتل  مصاحبه، هر به مربو  اطالعات آمدن دست به با که صو ت این به است.

 2 جتدول  د  شتد  انجتام  هتای مصتاحبه  بندیجم  پذیرفت.می صو ت بخش آن به مربو 

   است. شد  داد  نمایش

                                                           
1. Theme. 

2. Abedi. 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1411فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شما   چهلم، تابستان  / 131

 

 هامصاحبه از آمدهدستبه فرعي مضامین بندیجمع -2 جدول

 ردیف
 مضامين

 اصلي
 فرعي مضامين ردیف پایه مضامين

1 

ز 
حو

 
تی

لیا
عم

 
ت

ری
دی

م
 

ت
وی

ه
 

ال
جیت

دی
 

 هویت مدیریت

 هویت اثبات برای مدون دفراین  1-1

 فرد هویتی اطالعات سازییکپا چه 1-2

  هویتی هایداد  یبرا اتیح چرخه وجود 1-3

2 
 مدیریت

 اعتبا نامه

 دو   ا  از اعتبا نامه سازیفعال  2-1

   هااعتبا نامه برای اتیح چرخه وجود 2-2

3 
 مدیریت

 دسترسی

 ممتاز هایحسا  سترسید مدیریت برای  اهکا   3-1

   یچندعامل هویت احراز از پشتیبانی  3-2

 سازمان از خا ج مناب  به کا بر دسترسی نحو  تعیین 3-3

4 
 سازی/پیمانهم

 فد یشن

 هااعتبا نامه د ک برای استاندا د فرمت وجود 4-1

 خسا ت جبران برای قضایی -حقوقی الزامات 4-2

ز  2
حو

 
ی

رد
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ت
ری

دی
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ت
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ه
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 حاکمیت

 خصوصی حریم برای الزامات و  اهبردها  2-1

 شکایات و مشکالت ییگوپاسخ مکانیزم 2-2

 فرایندها و هاسیستم مستمر پایش 2-3

1 
 موضوعات

  اهبردی

 دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل وجود  1-1

  سازمان کل د  تعهد 1-2

1-3 
 بتترای دیجیتتتال هویتتت متتدیریت اتالزامتت  عایتتت

 افزا هانرم سایر استفاد 

 دیجیتال هویت مدیریت برنامه جامعیت  1-4

 

 ایکتابخانته  مطالعات جهید نت احصاشد  هایشاخص و معیا ها حاصل نتایج به توجه با

 جهتت   ا 3 جتدول  نتیجته،  دو ایتن  ترکیت   از ها،مصاحبه از آمد دستبه نتایج همچنین و

 داد. قرا  مدنظر نظری چا چو  سیمتر
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 هويت مديريت چارچوب ترسیم جهت پژوهش در احصاشده فرعي عوامل و اصلي عوامل -9 جدول

 ديجیتال

 ردیف
 یهادسته

 کلي

 عوامل

 اصلي

 ردیف

 فرعي
 فرعي عوامل

1 

 حوز 

 عملیاتی

 مدیریت

 هویت

 

 دیجیتال هویت مدیریت الزامات اساس بر نامثبت  1-1

 هویت اثبات برای مدون فرایند  1-2

 هویت غربال امکان 1-3

 انسانیغیر هایموجودیت برای هویتی اطالعات ثبت 1-4

 فرد هویتی اطالعات سازییکپا چه 1-2

  هویتی هایداد  یبرا اتیح چرخه وجود 1-1

   هویتی هایداد  بودن  وزبه  1-3

 هویتی مناب  تمام شناسایی 1-3

2 
 مدیریت

 اعتبا نامه

 دیجیتال هویت مدیریت الزامات طریق از تنها نامثبت  2-1

 دو   ا  از اعتبا نامه سازیفعال  2-2

   هااعتبا نامه برای اتیح چرخه وجود 2-3

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم د  معتبر اعتبا نامه یک حداقل وجود 2-4

   اعتبا نامه ضرو ی  ابطال برای قانونی هاینیزممکا 2-2

3 
 مدیریت

 دسترسی

 مناب  همه برای دسترسی سیاست  3-1

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از تنها مناب  به دسترسی د خواست 3-2

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از تنها مناب  کلیه به دسترسی کنترل 3-3

 ممتاز هایحسا  دسترسی مدیریت برای هکا  ا  3-4

 و ود با کی طریق از هاستمیس به و ود از پشتیبانی 3-2

   یچندعامل هویت احراز از پشتیبانی  3-1

 کا بران استفاد  مو د هایدستگا  هویت احراز 3-3

 سازمان از خا ج مناب  به کا بر دسترسی نحو  تعیین 3-3

4 

 مانپیهم

 سازی/

 فد یشن

 پیمانیهم برای سیاست وجود 4-1

 هادستگا  و هاسرویس بین هویتی اطالعات تبادل  4-2

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از تنها هویتی اطالعات تبادل  4-3

 هااعتبا نامه د ک برای استاندا د فرمت وجود 4-4

 خسا ت جبران ایبر قضایی -حقوقی الزامات 4-2
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 ردیف
 یهادسته

 کلي

 عوامل

 اصلي

 ردیف

 فرعي
 فرعي عوامل

2 

 حوز 

  اهبردی

 حاکمیت

 حوادث از بازگشت یهاسمیمکان و هااستیس  2-1

 خصوصی حریم برای الزامات و  اهبردها  2-2

 ممیزی برای مدون  یزیبرنامه 2-3

 شکایات و مشکالت گوییپاسخ مکانیزم 2-4

 فرایندها و هاستمیس مستمر پایش 2-2

1 
 اتموضوع

  اهبردی

 دسترسی مدیریت و هویت مدیریت بُعد دو بودن کپا چهی  1-1

  هویتی اطالعات مدیریت بودن متمرکز 1-2

 دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل وجود  1-3

  یزیبرنامه د  نفعانذی همه مشا کت امکان 1-4

 هاسیستم سایر با دیجیتال هویت مدیریت سیستم بودن کپا چهی 1-2

  سازمان کل د  تعهد 1-1

 اندازچشم و  اهبرد فیتعر  1-3

1-3 
-نترم  ستایر  استفاد  برای دیجیتال هویت مدیریت الزامات  عایت

 افزا ها

 دیجیتال هویت مدیریت برنامه جامعیت  1-2

 

 فازی -دلفي روش از استفاده با معیارها انتخاب و ارزيابي. 0-2

 هتا( مصتاحبه  و ایکتابخانته  مطالعتات  )حاصل شد شناسایی عوامل تعداد اینکه دلیل به

 مراحتل  محاستبات  بترای  هتا آن تعتداد  کاهش و عوامل انتخا  منظو به و است توجه قابل

 طریتق  از ،هتا آن غربتالگری  و هتم  بته  نستبت  عوامل اهمیت میزان تعیین همچنین و بعدی

 توست   متیالدی  1231 دهته  د  فتازی  -دلفتی  ش و شتود. می استفاد  فازی، -دلفی  وش

-تصتمیم  منظتو  به  وش این کا برد .(143 :2112 ،3لین و 2هاس )چینگ شد ابدا، 1گویتا و کافمن

 نتتایج  به منجر نیستند، مشخص صراحتبه پا امترها و اهداف که مسائلی بر اجما، و گیری

                                                           
1. Kaufman And Gupta. 

2. Ching-Hsue. 

3. Lin. 
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 بستیا ی  که است پذیرانعطاف چا چوبی ا ائه  وش، این مهم ویژگی .شودمی ا زند  بسیا 

 .(21 :1331 فرجتی،  و )آذ  دهدیم قرا  پوشش تحت  ا صراحت و دقت عدم به مربو  موان  از

 گردیتد.  طراحتی  استت  عامتل  یتک  بیانگر سؤال هر آن د  که ایپرسشنامه منظو  همین به

 هتا آن  اختیا د  پاسخگویی جهت است خبر  دهندگانپاسخ تعداد به که پرسشنامه د  تعداد

 هتا پرسشنامه این شد. بازگرداند  و تکمیل کامل صو تبه هاپرسشنامه تمامی و گرفت قرا 

 د  شتد.  تنظتیم  تیت اهم بتدون  تتا  تیت بااهم خیلتی  از ایگزینته پنج لیکرت طیف اساس بر

 بته  توضیحات و شرح با و همرا  به فرعی عوامل و اصلی عوامل نخست، مرحله نظرسنجی

 گردیتد.  اختذ  عوامتل  از یتک  هر با هاآن موافقت میزان و گردید  سالا خبر  گرو  اعضای

 قطعتی  میتانگین  گرفتت.  قترا   توجه مو د هاآن اصالحی و پیشنهادی نظراتنقطه همچنین

 شد گرفته نظر د  عوامل از یک هر با خبرگان موافقت شدت میزان دهند نشان آمد دستبه

 قبلتی  نظراتنقطه با همرا  و گردید  تهیه دیگری پرسشنامه دوم مرحله د  .است تحقیق د 

 ا سال خبر  گرو  اعضای به دوبا   خبرگان، سایر دیدگا  با هاآن اختالف میزان و خبر  هر

 ستؤاالت  بته  دوبا   گرو ، اعضای سایر نظراتنقطه به توجه با خبر  گرو  اعضای و گردید

 نتتایج  بتا  آن مقایسه و اول مرحله د  شد ائها  هایدیدگا  به توجه با دادند. پاسخ شد ا ائه

 فراینتد  باشتد،  1.2 آستتانه  حتد  از کمتتر  مرحله دو بین اختالف که صو تی د  مرحله، این

 متو د  د  نظرستنجی  و گردیتد   متوقتف  عامل نه مرحله این د  شود.می متوقف سنجینظر

 ستوم  مرحلته  د  شود.می انجام سوم مرحله د  که بگیرد صو ت باید ماند یباق عامل چها 

 بتا  همترا   و گردیتد   تهیته  سوم پرسشنامه الگو، هایشاخص د  الزم تغییرات اعمال ضمن

 دوبتا    خبرگان، سایر دیدگا  میانگین با هاآن اختالف میزان نیز و فرد هر قبلی نظراتنقطه

 فتازی  -دلفتی   وش مرحله سه به خالصه، صو تبه 4 جدول گردید. ا سال خبرگان برای

   است. شد  اشا  
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 فازی - دلفي روش نظرسنجي نتايج -0جدول
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 فازی ارزش - زیرمعيارها

ن
گي

يان
م

 
ی

از
رف

غي
 

ده
ش

 

ت
را

نظ
 

ن
گا

بر
خ

 

ن
گي

يان
م

 
ی

از
رف

غي
 

ده
ش

 

ت
را

نظ
 

ن
گا

بر
خ

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گي
يان

م
 

مه
شنا

رس
پ

ی
ها

 
ل

او
 و 

وم
د

 

جه
نتي

 

ن
گي

يان
م

 
ی

از
رف

غي
 

ده
ش

 

ت
را

نظ
 

ن
گا

بر
خ

 

ال
خت

ا
 ف

ن
گي

يان
م

 

مه
شنا

رس
پ

ی
ها

 
ل

او
 و 

وم
د

 

جه
نتي

 

ت
یری

مد
 

ت
وی

ه
 

1 
 متدیریت  الزامتات  استاس  بتر  )تنهتا(  نامثبت

 دیجیتال هویت

 - - - پذیرش   

 - - -  د     هویت غربال امکان 2

 - - - پذیرش    هویت اثبات برای مدون فرایند 3

 پذیرش   بعدی    فرد هویتی العاتاط سازییکپا چه 4

2 

 همتتته بتتترای هتتتویتی اطالعتتتات ثبتتتت

 انسانیغیر هایموجودیت

 - - -  د   

 - - - پذیرش    هویتی هایداد  برای حیات چرخه وجود 1

 - - -  د    سازمان د  هویتی مناب  تمام شناسایی 3

 - - - پذیرش    هویتی هایداد   بودن  وزبه 3

ت
یری

مد
 

مه
 نا

تبا
اع

 

2 
 الزامتتات طریتتق از تنهتتا اعتبا نامتته نتتامثبتتت

  هویت مدیریت
 - - - پذیرش   

11 

 از اعتبا نامه سازیغیرفعال سازی/فعال امکان

 دو   ا 

 - - - پذیرش   

 - - - پذیرش    هااعتبا نامه برای حیات چرخه وجود 11

12 

 سیستتم  د  معتبر اعتبا نامه یک حداقل وجود

 هویت مدیریت

 پذیرش   بعدی   

13 

 ابطتتال بتترای قتتانونی هتتایمکتتانیزم وجتتود

 اعتبا نامه

 - - - پذیرش   
ت

یری
مد

 
سی

تر
دس

 

14 
 و منتاب   همته  بترای  دسترسی یاستس وجود

 اطالعات

 - - - پذیرش   

12 

 تنهتا  اطالعات و مناب  کلیه به دسترسی کنترل

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از

 - - - پذیرش   

11 

 تنهتا  مناب  به دسترسی د خواست ا ائه امکان

 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از

 - - -  د   

13 

 دسترستتی متتدیریت بتترای  اهکتتا  وجتتود

 ممتاز هایحسا 

 - - - پذیرش   

 - - -  د      و ود با یک طریق از هاسیستم به و ود از پشتیبانی 13

12 

 استفاد  مو د هایدستگا  هویت احراز امکان

 کا بران

 - - -  د   



 141 / آمیخته  ویکرد با سایبر فضای د  دیجیتال هویت ریتمدی چا چو  ا ائهمقاله پژوهشی:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

ل
وام

ع
 

ي
صل

ا
 

ف
دی

ر
 

 3 2 1 مرحله
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 - - - پذیرش    چندعاملی هویت احراز از پشتیبانی 21

21 

 از ختا ج  مناب  به کا بر دسترسی نحو  تعیین

 سازمان

 - - - پذیرش   

هم
ان

یم
پ

ی
ساز

 

 - - - پذیرش    پیمانیهم برای سیاست وجود 22

 - - - پذیرش    هویتی اطالعات تبادل امکان 23

24 

 سیستتم  طریتق  از تنها هویتی اطالعات تبادل

  هویت مدیریت
 پذیرش   بعدی   

 - - - پذیرش    هااعتبا نامه د ک برای استاندا د فرمتی وجود 22

21 

 جبتران  برای قضایی -حقوقی الزامات وجود

 خسا ت

 - - - پذیرش   

ت
می

حاک
 

 - - - پذیرش    حوادث از بازگشت هایسیاست وجود 23

 - - - پذیرش    خصوصی حریم الزامات وجود 23

 - - - پذیرش    ممیزی برای  یزیبرنامه 22

 - - - پذیرش    شکایات به گوییپاسخ مکانیزم وجود 31

 پذیرش   بعدی    فرایندها مستمر ایشپ 31

ت
عا

ضو
مو

 
دی

هبر
 ا

 

32 
 و هویتتت متتدیریت بُعتتد دو بتتودن یکپا چتته

 دسترسی مدیریت

 - - - پذیرش   

 - - - پذیرش    دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل وجود 33

 - - -  د     هویتی اطالعات مدیریت بودن متمرکز 34

32 

 هویتتت متتدیریت سیستتتم بتتودن یکپا چتته

 هاسیستم سایر با دیجیتال

 - - - پذیرش   

31 

 د  نفعتتتانذی همتتته مشتتتا کت امکتتتان

  یزیبرنامه

 - - -  د   

 - - - پذیرش     سازمان کل د  تعهد 33

33 

 برای دیجیتال هویت یتمدیر الزامات  عایت

 افزا هانرم سایر از  استفاد 

 - - -  د   

 - - - پذیرش    اندازچشم و  اهبرد تعریف 32

 - - - پذیرش     دیجیتال هویت مدیریت برنامه جامعیت 41
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 الگتوی  از فرعتی  امتل ع نته  فرعتی،  عامل چهل از سنجینظر مرحله سه طی د  بنابراین

 د  کته  گردیتد  فرعی عامل یکوسی و اصلی عامل شش شامل نهایی الگوی و حذف اصلی

 است. آمد  2 جدول
 خبرگان توسط نهايي دشدهيیتأ فرعي عوامل و اصلي عوامل -5 جدول

 عوامل

 اصلي
 فرعي عوامل

 نشان

 اختصاری

 مدیریت

 هویت
C1 

 C11 دیجیتال هویت مدیریت الزامات اساس بر )تنها( نامثبت

 C12 هویت اثبات برای مدون فرایند

 C13 فرد هویتی اطالعات سازییکپا چه

 C14  هویتی هایداد  برای اتیح چرخه وجود

 C15   هویتی هایداد  بودن  وزبه

 مدیریت

 اعتبا نامه
C2 

 C21 دیجیتال هویت مدیریت الزامات طریق از تنها اعتبا نامه نامثبت

 C22 دو   ا  از اعتبا نامه سازیفعالغیر سازی/فعال کانام

 C23 هااعتبا نامه برای حیات چرخه وجود

 C24 دیجیتال هویت مدیریت سیستم د  معتبر اعتبا نامه یک حداقل وجود

 C25   اعتبا نامه ابطال برای قانونی هایمکانیزم وجود

 مدیریت

 دسترسی
C3 

 C31 اطالعات و مناب  همه برای دسترسی سیاست وجود

 C32 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از تنها اطالعات و مناب  کلیه به دسترسی کنترل

 C33 ممتاز هایحسا  دسترسی مدیریت برای  اهکا  وجود

 C34 چندعاملی هویت احراز از پشتیبانی

 C35 سازمان از خا ج مناب  به کا بر دسترسی نحو  تعیین

 مانپیهم

 سازی/

 فد یشن

C4 

 C41 پیمانیهم برای سیاست وجود

 C42 هویتی اطالعات تبادل امکان

 C43 دیجیتال هویت مدیریت سیستم طریق از تنها هویتی اطالعات تبادل

 C44 هااعتبا نامه د ک برای استاندا د فرمتی وجود

 C45 خسا ت جبران برای قضایی -حقوقی الزامات وجود

 حاکمیت

C5 

 C51   حوادث از بازگشت هایسیاست وجود

 C52 خصوصی حریم الزامات وجود

 C53   ممیزی برای  یزیبرنامه

 C54 شکایات به گوییپاسخ مکانیزم وجود

 C55 فرایندها مستمر پایش
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 عوامل

 اصلي
 فرعي عوامل

 نشان

 اختصاری

 موضوعات

  اهبردی
C6 

 C61 دسترسی مدیریت و هویت مدیریت بُعد دو بودن کپا چهی

 C62 دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل وجود

 C63 هاسیستم سایر با دیجیتال هویت مدیریت سیستم بودن کپا چهی

 C64 دیجیتال( هویت مدیریت هایسیاست به )نسبت سازمان کل د  تعهد

 C65 اندازچشم و  اهبرد تعریف

 C66 هاجنبه همه پوشش د  دیجیتال هویت مدیریت برنامه جامعیت

 

   0ديمتل و ایشبکه تحلیل فرايند فازی ترکیبي روش از حاصل تايجن بررسي. 0-9

 فتازی  گیتری تصتمیم  های وش از محققان، اغل  که دهدیم نشان مطالعات بر مرو ی

 مستائل  د  مناست   هتای گزینته  انتختا   بترای  3دیمتل و 2ایشبکه تحلیل فرایند از ترکیبی

 بتا  معیا هتا  نسبی وزن محاسبه هنگام د  .(143 :1323همکا ان، و )مدیری اندکرد  استفاد  مختلف

 صتو ت بته  معیا هتا  میتان  وابستتگی  سطح ای،شبکه تحلیل فرایند مرسوم  وش از استفاد 

 ستطح  دیمتتل،   وش د  کته  یحتال  د  شتود؛ می گرفته نظر د  طرفه()دو متقابل هایا زش

 واقعتی  دنیتای  د  هآنچت  بته  این که داشت نخواهد متقابل هایا زش معیا ها میان وابستگی

 تحلیل فرایند مرسوم  وش د  که نقص این  ف  جهت بنابراین ؛است ترنزدیک دا د وجود

 جهتت  آیتد، متی  دستت  بته  دیمتل  وش از که کلی  واب  ماتریس از دا د، وجود ایشبکه

  وایتی  ستنجش  .(1421 :2111 ،2تزنتگ  و 4)یانتگ  شتود متی  استتفاد   معیا هتا  نسبی وزن محاسبه

 نظتر  از استت.  گردیتد   آزمتون  صو ی  وایی و محتوا  وایی طریق دو از دیمتل پرسشنامه

 از انتد. شتد   استخراج موضو، ادبیات از کامل صو تبه پرسشنامه، متغیرهای محتوا،  وایی

 خبتر   افتراد  از نفتر  سه توس  تحقیق این د  استفاد  مو د پرسشنامه نیز صو ی  وایی نظر

                                                           
1. FDANP. 

2. ANP. 

3. DEMATEL.  

4. Yang. 

5. Tzeng. 
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 پایتایی  خصتو   د  استت.  پذیرفتته  صتو ت  الزم صتالحات ا و گرفته قرا  ا زیابی مو د

 منظتو ،  همتین  بته  استت.  شد  استفاد  مجدد آزمون از پایایی تعیین منظو به نیز، پرسشنامه

 دو اختتالف  بتا  زمتانی  بتاز   دو د  خبرگان و متخصص افراد از نفر سه بین د  هاپرسشنامه

 توجه با است. 324/1 میزان به یهمبستگ ضری  داد نشان حاصل نتایج گردید. توزی  هفته

 پرسشتنامه  پایتایی  کته  گفت توانمی بنابراین ،است 3/1 از باالتر هاپاسخ همبستگی نکهیا به

 ماتریس ابتدا د  است. شد  استفاد  خبر  هفت نظر از عوامل بر سی برای است. قبول قابل

 ایتن  کتردن  لیز نرمتا  جهت سپس شود.می تشکیل فرعی و اصلی عوامل برای فازی مستقیم

 بعدی مرحله د  شود.می تشکیل فازی کل  واب  ماتریس ادامه د  شود.می اقدام هاماتریس

 اگتر  گردد.می مشخص  معیا ها بین  ابطه و  هاشاخص اهمیت میزان

 اثرپتذیر  مربوطته  معیا  باشد  اگر و اثرگذا  مربوطه معیا  باشد 

 اهمیتتت ،Rاثرپتتذیری ،D اثرگتتذا ی ادیرمقتت شتتد  دیفتتازی اعتتداد 3 و 1 جتتداول استتت.

 نشان فرعی و اصلی عوامل برای  ا   خالص اثرپذیری و اثرگذا ی و 

   .دهدیم
 ديجیتال هويت مديريت به مربوط اصلي عوامل اثرگذاری و اهمیت -1 جدول

 عوامل

 اصلي

 نشان

 اختصاری
D R D+R D-R نتيجه 

 مدیریت

 هویت
C1      اثرگذا 

 مدیریت

 اعتبا نامه
C2     اثرپذیر 

 مدیریت

 دسترسی
C3     اثرپذیرترین 

-هم

-پیمان

 سازی
C4      اثرگذا 

 اثرگذا      C5 حاکمیت

 اثرگذا ترین     C6-برنامه
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  یزی

  اهبردی

 و نیرگتذا تر یتأث اثرگتذا ی  مقتدا   بتا  «ی اهبترد  یزیت  برنامته » اصتلی  لعوامت  بین د 

 کلتی  طتو  به .است عامل نیرتریرپذیتأث برابر خالص اثرپذیری مقدا  با «یدسترس تیریمد»

 ؛شتود متی  محستو   اثرپتذیر  معلول عامل منفی  و علی عامل مثبت، 

 «ی اهبترد  یزی برنامه» و  «تیمحاک» و  «یسازمانیپهم» ،«تیهو تیریمد» عوامل بنابراین

 عوامتل  دا نتد.  وابستتگی  کمتتر  ختود  و شتوند متی  هتدایت  موج  بیشتر که هستند علت

 علتی  عوامتل  ریتتأث  تحت خود که هستند معلول «یدسترس تیریمد» و «اعتبا نامه تیریمد»

 همچنتین  شوند.می هدایت باعث کمتر و هستند شدید وابستگی دا ای عوامل این باشند.می

i+RiD باشتد  بیشتر مقدا  این چه هر که نحوی به دهد،می نشان  ا شاخص اهمیت میزان 

 بین د  .(2112 ،2ختاکی  و 1)والمحمدی است هاشاخص دیگر با بیشتر تعامل و اهمیت دهند نشان

 عوامل دیگر به نسبت  ا اهمیت بیشترین 31/3 مقدا  با هویت مدیریت عامل اصلی، عوامل

 بتا   ا تعامتل  بیشتترین  هویت، مدیریت عامل که است این دهند نشان این است. دا ا اصلی

  ا اهمیتت  کمتترین  12/3 مقتدا   بتا  اعتبا نامته  مدیریت همچنین و دا د اصلی عوامل دیگر

  است. عوامل دیگر با عامل این تعامل کمترین دهند نشان این و دا د
 ت هويت ديجیتالاهمیت و اثرگذاری عوامل فرعي مربوط به مديري -0جدول 

 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 
ت

یری
مد

 
ت

وی
ه

 

 نتتتامثبتتتت 
 بتتتر )تنهتتتا(

 استتتتتتتاس
 الزامتتتتتتات
 متتتتتدیریت
 هویتتتتتتتت

 دیجیتال

C11      اثرگذا 

                                                           
1. Valmohammadi. 

2. Khaki. 
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 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 

 متدون  فرایند 
 شد تعریف و

 اثبتتات بتترای
 هویت

C12      اثرگذا 

-یکپا چتتتته

 زیستتتتتتتا
 اطالعتتتتات

 فرد هویتی

C13      اثرگذا 

 وجتتتتتتتود
 چرختتتتتتته
 حیتتتتتتتات

 شتد  تعریف
 بتتتتتتتترای
 نگهتتتتدا ی

 هتتتتتایداد 
 هویتی

C14      اثرگذا 

 بودن  وزبه 
-داد  کلیتتته

 هتویتی  های
 افراد

C15     اثرپذیر 

ت
یری

مد
 

مه
 نا

تبا
اع

 

 نتتتامثبتتتت 
 بتتتتتتتترای

  نامتتتتهاعتبا
 از معتبتتتتتر

 طریتتتتتتتق
 الزامتتتتتتات
 متتتتتدیریت

   هویت

C21     اثرپذیر 

 امکتتتتتتتان
 ستتازیفعتتال
-فعتتال)غیتتر

 ستتتتتتازی(
 از اعتبا نامه

 دو   ا 

C22     اثرپذیر 

 وجتتتتتتتود
 چرختتتتتتته
 حیتتتتتتتات

C23     اثرپذیر 



 143 / آمیخته  ویکرد با سایبر فضای د  دیجیتال هویت ریتمدی چا چو  ا ائهمقاله پژوهشی:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 

 شتد  تعریف
 بتتتتتتتترای

 هااعتبا نامه
 وجتتتتتتتود

 یتک  حداقل
 اعتبا نامتتتته

 د  معتبتتتتتر
 سیستتتتتتتم
 متتتتتدیریت

   هویت

C24     اثرپذیر 

 وجتتتتتتتود
 هایمکانیزم
 برای قانونی

 ابطتتتتتتتتال
 ضتتتتترو ی 

 اعتبا نامه

C25     اثرپذیرترین 

ت
یری

مد
 

سی
ستر

د
 

 وجتتتتتتود 
 سیاستتتتتت
 دسترستتتتی

 همتته بتترای
 و منتتتتتتاب 
 اطالعات

C31     پذیراثر 

 کنتتتتتتتترل
 بته  دسترسی

 منتتاب  کلیتته
 طریق از تنها

 سیستتتتتتتم
 متتتتتدیریت

   هویت

C32     اثرپذیر 

 وجتتتتتتود 
 برای  اهکا 

 متتتتتدیریت
 دسترستتتتی

 هتای حسا 
 ممتاز

C33     اثرپذیر 

 از پشتیبانی 
 اثرپذیر     C34 هویت احراز
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 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 

   چندعاملی
 نحتو   تعیین

 دسترستتتتی
 بتتته کتتتا بر

 ختا ج  مناب 
 سازمان از

C35     اثرپذیر 

هم
ان

یم
پ

ی
ساز

 

 وجتتتتتتتود
 سیاستتتتتت
 مشتتتتخص 
 بتتتتتتتترای

 پیمانیهم

C41      اثرگذا 

 تبادل امکان 
 اطالعتتتتات

 بتتین هتتویتی
 و هاسرویس
 هادستگا 

C42      اثرگذا 

 تبتتتتتتتادل 
 اطالعتتتتات

 تنهتا  هویتی
 طریتتتتتق از

 سیستتتتتتتم
 متتتتتدیریت

   هویت

C43     اثرپذیر 

 فرمتی وجود
 و مشتتتترک

 استتتتتاندا د
 د ک بتتترای

   هااعتبا نامه

C44      اثرگذا 

 وجتتتتتتتود
 الزامتتتتتتات
 -حقتتتتوقی

 برای قضایی
 جبتتتتتتتران

 خسا ت

C45      اثرگذا 

ت
می

حاک
 

 ودوجتتتتتت 
 و هاسیاست
 هایمکانیسم

C51     اثرپذیر 
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 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 

 از بازگشتتت
 حوادث

 وجتتتتتتتود
 و  اهبردهتتا

 الزامتتتتتتات
 شتد  تعریف

 حتریم  برای
 خصوصی

C52      اثرگذا 

  یتزی برنامه
 بترای  مدون

   ممیزی
C53      اثرگذا 

 وجتتتتتتتود
 مکتتتتتتانیزم
 مشتتتتخص 

 بر سی برای
 و

 گتویی پاسخ
 مشکالت

C54     اثرپذیر 

 مستمر پایش
 و هتا سیستم

 فراینتتتدهای
 بتته مربتتو 

 هویت

C55      اثرگذا 

مه
رنا

ب
ی

 یز
 

ی
رد

اهب
 

 
 یکپا چتتتته 

 بُعد دو بودن
 متتتتتدیریت

 و هویتتتتت 
 متتتتتدیریت

 دسترسی

C61      اثرگذا 

 مدل وجود 
 بلتتتتتتتتوغ

 ریتمتتتتتدی
 هویتتتتتتتت

 دیجیتال

C62      اثرگذا 

 یکپا چتتتتته
 بتتتتتتتتودن
 سیستتتتتتتم

C63      اثرگذا 
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 عوامل
 اصلي

 عوامل
 فرعي

 نشان
 اختصاری

D R D+R D-R نتيجه 

 متتتتتدیریت
 هویتتتتتتتت

 بتتا دیجیتتتال
 ستتتتتتتتایر

 هاسیستم
 کل د  تعهد

 اثرگذا      C64  سازمان

 تعریتتتتتف 
 و  اهبتتتترد

 اندازچشم
C65     ناثرگذا تری 

 جامعیتتتتت 
 برنامتتتتتتته
 متتتتتدیریت
 هویتتتتتتتت

   دیجیتال

C66      اثرگذا 

 نتتایج  استاس  بتر  و پتژوهش  د  شتد  اشتا    فرعتی  و اصتلی  عوامتل  غربال به توجه با

 د  ستایبر  فضتای  د  دیجیتتال  هویتت  مدیریت شد یبوم چا چو  دیمتل، از آمد دستبه

 است. آمد  2 شکل
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 سايبر فضای در ديجیتال هويت مديريت شدهيبوم چارچوب -2 شکل

 
  ا عوامتل  اثرپتذیری  و اثرگتذا ی  میزان که کلی  واب  ماتریس اساس بر تحقیق این د 

 از بعتد  شتود. متی  دیمتل  ویکرد با فازی یاشبکه تحلیل فرایند حل به اقدام ،دهدیم نشان

 ستوپرماتریس  تتا  کترد   همگرا  ا موزون سوپرماتریس کل، ا تباطات ماتریس شدن نرمالیز 

 متاتریس  و شتد   همگترا  ستوپرماتریس  پتنج  تتوان  د  پژوهش این د  شود. تشکیل حددا 

 عوامتل  وزن حتددا ،  ستوپرماتریس  آمتدن  دستت  به با تید نها است. شد  تشکیل حددا 

 است. شد  داد  دادن نشان 3 جدول د  که آمد دست به و مشخص فرعی و اصلی
 ديجیتال هويت مديريت در مؤثر فرعي عوامل و لعوام اولويت و وزن -1 جدول

 و وزن
 اولویت
 عوامل
 اصلي

 فرعي عوامل
 نشان

 اختصاری
 عوامل نسبي اولویت و وزن

 نهایي اولویت و وزن
 عوامل
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 و وزن
 اولویت
 عوامل
 اصلي

 فرعي عوامل
 نشان

 اختصاری
 عوامل نسبي اولویت و وزن

 نهایي اولویت و وزن
 عوامل

 مدیریت
 هویت
(1) 

(1233/1)  

 استاس  بتر  )تنهتا(  نتام ثبت 
 هویتتت متتدیریت الزامتتات
 دیجیتال

C11  3  21 

 شتد  تعریف و مدون فرایند 
 C12  4  22 هویت اثبات برای

 اطالعتتات ستتازییکپا چتته
 C13  2  23 فرد هویتی

-تعریف حیات چرخه وجود

 هایداد  نگهدا ی برای شد 
 هویتی

C14  2  14 

 هتای داد  کلیته  بودن  وزبه 
 C15  1  11 افراد هویتی

 مدیریت
 اعتبا نامه

(2) 
(1331/1)  

 تنهتا  اعتبا نامه برای نامثبت 
 متتدیریت الزامتتات طریتتق از

 دیجیتال هویت
C21  3  1 

 ستتتتتازیفعتتتتتال امکتتتتتان
  ا  از اعتبا نامه سازی()غیرفعال

 دو 
C22  4  21 

 حیتتتات چرختتته وجتتتود
 بتتتترای شتتتتد تعریتتتتف
  هااعتبا نامه

C23  2  2 

 اعتبا نامه یک حداقل وجود
 متتدیریت سیستتتم د  معتبتتر
 هویت

C24  2  22 

 قتانونی  هتای مکتانیزم  وجود
 ضتتترو ی  ابطتتتال بتتترای

 اعتبا نامه
C25  1  4 

 مدیریت
 دسترسی

(1) 
(1343/1)  

 دسترستتی سیاستتت وجتتود 
 C31  2  2 اتاطالع و مناب  همه برای

 مناب  کلیه به دسترسی کنترل
 متتدیریت سیستتتم طریتتق از

 دیجیتال هویت
C32  1  1 

 مدیریت برای  اهکا  وجود 
 C33  4  11 ممتاز هایحسا  دسترسی

 C34  2  21 هویتتت احتتراز از پشتتتیبانی 
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 و وزن
 اولویت
 عوامل
 اصلي

 فرعي عوامل
 نشان

 اختصاری
 عوامل نسبي اولویت و وزن

 نهایي اولویت و وزن
 عوامل

  چندعاملی
 کتا بر  دسترسی نحو  عیینت

 C35  3  3 سازمان از خا ج مناب  به

 پیمانهم
 سازی
(4) 

(1112/1)  

 مشتتخص سیاستتت وجتتود
 C41  4  13 پیمانیهم برای

 اطالعتتتات تبتتتادل امکتتتان 
 و هتتاستترویس بتتین هتتویتی
 مختلف هایدستگا 

C42  2  13 

 تنهتا  هویتی اتاطالع تبادل 
 متتدیریت سیستتتم طریتتق از

 دیجیتال هویت
C43  1  3 

 و مشتتترک فرمتتتی وجتتود
 د ک بتتتتترای استتتتتتاندا د

 هااعتبا نامه
C44  2  22 

 -حقتتوقی الزامتتات وجتتود
 C45  3  11 خسا ت جبران برای قضایی

 حاکمیت
(3) 

(1131/1)  

 و اهتتتسیاستتتت وجتتتود 
 از بازگشتتت هتتایمکانیستتم

   حوادث
C51  2  24 

 الزامتتات و  اهبردهتتا وجتتود
 حتتریم بتترای شتتد تعریتتف

 خصوصی
C52  2  12 

 بتترای متتدون  یتتزیبرنامتته
 C53  3  13  ممیزی

 برای مشخص مکانیزم وجود
 گتتتوییپاستتتخ و بر ستتتی
  مشکالت

C54  4  12 

 و هتتاسیستتم  مستتتمر پتایش 
 C55  1  2 هویت به مربو  فرایندهای

  یزیبرنامه
  اهبردی

(2) 
(1223/1) 

 بُعتتتد دو بتتتودن یکپا چتته  
 متدیریت  و هویتت  مدیریت
 دسترسی

C61  2  12 

 متدیریت  بلتوغ  مدل وجود 
 C62  1  31 دیجیتال هویت

 C63  3  23 سیستتتتم بتتتودن یکپا چتتته
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 و وزن
 اولویت
 عوامل
 اصلي

 فرعي عوامل
 نشان

 اختصاری
 عوامل نسبي اولویت و وزن

 نهایي اولویت و وزن
 عوامل

 بتا  دیجیتتال  هویت مدیریت
 هاسیستم سایر
 C64  2  31 سازمان کل د  تعهد

 C65  4  23 اندازچشم و  اهبرد تعریف 

 متتدیریت برنامتته جامعیتتت 
 C66  1  3 دیجیتال هویت

 

 هايشنهادپ و گيرینتيجه .5

 بته  کته  بتود  دیجیتتال  هویتت  مدیریت برای جام  چا چوبی تدوین پژوهش این هدف

 پتژوهش،  ایتن  د  .بپتردازد  دیجیتال هویت هایشاخص و معیا ها بندیاولویت و شناسایی

 شتدند.  شناستایی  مجازی فضای د  دیجیتال هویت مدیریت با مرتب  فرعی و اصلی عوامل

 یکتدیگر  بر هاآن یرگذا یتأث عوامل، این کلیه یسازیبوم و خبرگان از نظرخواهی با سپس

 حتوز   د  متؤثر  عوامتل » ستؤال  گردید. محقق پژوهش هدف ترتی  این به و شد مشخص

 هویتت  متدیریت  چا چو  که شد داد  پاسخ گونهنیا «اند؟4کدام دیجیتال هویت مدیریت

 مدیریت» ،«حاکمیت» ،« اهبردی موضوعات» اصلی عامل شش از سایبر، فضای د  دیجیتال

 استت.  شتد   تشتکیل  «سازیپیمانهم» و «اعتبا نامه مدیریت» ،«دسترسی مدیریت» ،«هویت

 نیتز  یکتدیگر  بتر  و داشتته  دیجیتال هویت مدیریت د  یرگذا یتأث نقش یک هر عوامل این

 متل عوا مجموعته  الکترونیتک،  دولتت  نظیر هاییحوز  و سایبر فضای د  هستند. رگذا یتأث

 قترا   توجته  متو د  متان أتو و زمتان هتم  صو تبه باید هاآن با مرتب  فرعی عوامل و اصلی

 متدیریت  د  مؤثر عوامل اثرپذیری و اثرگذا ی و  واب » سؤال به پاسخگویی برای بگیرند.

 طریتق  از شتد  آو یجمت   هتای داد  تحلیتل وتجزیته  نتتایج  «؟است چگونه دیجیتال هویت

 « اهبتردی  یزیت  برنامه» شد. استفاد  اکسل افزا نرم طریق از آن حل د  و دیمتل پرسشنامه

 متدیریت  قتوت  نقطته  ترینعمد  معیا ، این د واق  شد. شناخته معیا  اثرگذا ترین عنوانبه

 عنتوان بته  حتوز   ایتن  بتا  مرتب  هایشاخص است بدیهی  ود.می شما  به دیجیتال هویت
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 هتای سیستتم  طراحتی  و الزامتات  تتدوین  هتت ج و هستند اثرگذا  و  اهبردی هایشاخص

 بگیرنتد.  قترا   بر ستی  متو د  بتاال  اثرگتذا ی  اولویت با بایستمی دیجیتال هویت مدیریت

 از یتک  هتر  تتدقیق  و تعریتف  بته  نستبت  شتفاف  و دقیتق  صتو ت بته  است الزم همچنین

  یتزی برنامته » هتای شتاخص  متو د  د  شود. اقدام  اهبردی  یزیبرنامه حوز  هایشاخص

 آن واقعیتت  آیتد. متی  حسا  به شاخص اثرگذا ترین اندازچشم و  اهبرد تعیین ،«هبردی ا

 هویتت  مدیریت موضو، به مدتبلند و  اهبردی  ویکرد و نگرش با تا است الزم که است

 کنند تضمین موضو،، این به فناو ی بر مبتنی و مدتکوتا  هاینگا  شود. نگریسته دیجیتال

 اساستی  طتو  بته  دیجیتتال  هویت مدیریت که پذیرفت باید نیست. تمدبلند د  آن موفقیت

 شتاخص  گیترد. متی  قترا   اهمیت دوم مرحله د  اجرا و عملیات و است  اهبردی ایحوز 

 تعهتد » هایشاخص و دوم اثرگذا  شاخص «دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل از استفاد »

 ،«هتا سیستتم  ستایر  بتا  یتتال دیج هویتت  متدیریت  سیستتم  بودن کپا چهی» ،«سازمان کل د 

 و هویتت  متدیریت  بُعتد  دو بتودن  کپا چته ی» و «دیجیتتال  هویت مدیریت برنامه جامعیت»

 کلیته  ستت یبایمت   اهبتردی   یزیبرنامه جهت هستند. گذا اثر ترتی  به «دسترسی مدیریت

 قترا   متدنظر  دا نتد  سیستم این آمیزموفقیت اجرای د  که یریتأث به توجه با هاشاخص این

 متدیریت » معیا هتای  بتر  ترتیت   بته   ا ریتتأث  بیشتترین   اهبردی،  یزیبرنامه معیا  بگیرند.

 کته  دا د «دسترستی  مدیریت» و «اعتبا نامه مدیریت» ،«حاکمیت» ،«سازیپیمانهم» ،«هویت

 معیا هتا،  بتین  د  کته  داد نشتان  نتتایج  همچنین .است مهم عامل این باالی اهمیت از نشان

 معیتا   ایتن  د واقت   شود. گرفته نظر د  باید معیا  اثرپذیرترین عنوانبه «دسترسی مدیریت»

 قتوت  نقطته  بته  آن تبدیل جهت به بنابراین ؛آیدمی شما  به ضعفنقطه ترینعمد  عنوانبه

 بایتد  آن، اهمیتت  و دسترستی  مدیریت جایگا  و نقش به توجه با است. الزم زیادی تمرکز

 و حاکمیتت  اعتبا نامته،  متدیریت  هویتت،  متدیریت   اهبتردی،   یتزی برنامته  کته  پذیرفت

 عوامل )اولویت( اهمیت و وزن» سؤال به پاسخگویی برای دا ند. ریتأث آن بر سازیپیمانهم

 بته  مستئله  حتل  د  کته  داشتت  توجه باید «است؟ چگونه دیجیتال هویت مدیریت د  مؤثر

 عوامتل  بتین  د  که دهدیم نشان تحقیق نتایج دیمتل و ایشبکه تحلیل فرایند ترکیبی  وش



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1411فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شما   چهلم، تابستان  / 121

 

 دا د. اصلی عوامل دیگر بین د   ا اول اولویت ،1343/1 وزن با ،«دسترسی مدیریت» اصلی

 اهتداف  نیترمهم از یکی طبیعتا  شود. عامل این به ایویژ  توجه است الزم که است بدیهی

 دیگتر  و افتراد  بترای  منتاب   و ختدمات  بته  دسترستی  که است این دیجیتال هویت مدیریت

 بتا  اعتبا نامته  متدیریت  بته  اصلی عوامل بین د  دوم اولویت شود. پذیرامکان هاموجودیت

 نظتام  یتک  د  کته  مهمتی  اهتداف  از یکتی  کته  استت  بدیهی دا د. اختصا  1331/1 وزن

 ا ائته  و هتا موجودیتت  هویتت  متدیریت  د اصتل  شتود، متی  دنبال دیجیتال هویت مدیریت

 توجته  متو د  بایتد  کته  استت  اعتبا نامه( همان) اس من ابزا  یک طریق از هاآن به دسترسی

 عامتتل گیتترد.متتی قتترا  ستتوم جایگتتا  د  1131/1 وزن بتتا «حاکمیتتت» عامتتل باشتتد.

 وزن بتا  « اهبتردی   یزیبرنامه» اهمیت، چها م جایگا  د  1112/1 وزن با «سازیپیمانهم»

 قترا   اهمیت شمش جایگا  د  1233/1 وزن با «هویت مدیریت» و پنجم جایگا  د  1223/1

 تتوان متی  کلتی  صو تبه هستند، نزدیک هم به عوامل اوزان از برخی که آنجایی از گرفت.

 داد  اختصتا   ختود  بته   ا اهمیت از د صد 12 حدود دسترسی مدیریت که داشت اذعان

 و حاکمیتت  دا د.  ا اصتلی  عوامتل  اهمیتت  از د صتد  13 حدود اعتبا نامه مدیریت است.

 یتک  هتر  مستاوی  طتو  به تقریبا  نیز هویت مدیریت و  اهبردی  یزیامهبرن سازی،پیمانهم

 .اندکرد  خود آن از  ا عوامل کل اهمیت از د صد 11 حدود

 

 

 عملي پیشنهادهای. 0-0

 جهتت   اهکا هتایی  یریکتا گ به خصو  د  پیشنهادی حل ا  چند به حاضر مقاله د 

 است: شد  پرداخته دیجیتال هویت مدیریت توسعه

  الزم « اهبتردی   یتزی برنامته » عامل باالی یرگذا یتأث میزان و اهمیت به توجه با 

 ستند  یتک  عنتوان بته  سازمان د  دسترسی  اهبردی طرح تدوین به نسبت تا است

 و شد  فیتعر طرح اندازچشم و  اهبرد آن د  که شود اقدام  اهبردی و باالدستی
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 متدنظر  دیجیتال هویت یریتمد موضو، مدتبلند و  اهبردی  ویکرد و نگرش با

 بگیرد. قرا 

  مهتم  هایفعالیت از یکی دیجیتال هویت مدیریت بلوغ مدل یریکا گبه و تدوین 

 بتردا ی بهر  باید مدل این تدوین د  گیریانداز  قابل و  کمی های وش از است.

 یتا  ستطح  یک د  زمان هر د  سازمان هر دیجیتال، هویت مدیریت حوز  د  شود.

 پیتدا  افزایش بلوغ زمان مرو  طی بهبود، هایپروژ  انجام با گیرد.می قرا  وغبل الیه

   کند.می پیدا ا تقا حوز  این د  سازمان و کرد 

  د  اثرگتذا   افتراد  و متدیران  آشنایی جهت آموزشی و فرهنگی یهابرنامه تدوین 

 باید شیآموز هایکالس و سمینا ها قال  د  سازمان بدنه کا کنان دیگر و سازمان

 بتر  مبتنی سیستم هر موفق سازیپیاد  حقیقت د  بگیرد. قرا  کا ی هایاولویت د 

 ستازمان  آن ا شتد  متدیران  تعهتد  و حمایت مستلزم سازمان، د  اطالعات فناو ی

 بته  دیجیتال هویت مدیریت نظام یک که منافعی و مزایا به ا شد مدیران اگر است.

 بگیرنتد،  جدی  ا موضو، این خود حمایت با و باشند داشته ایمان آو دمی ا مغان

 دیگتر  د  افتراد  دیگتر  و آمتد   فراهم سازمان د  آن پذیرش و سازیفرهنگ زمینه

 شتریک  و ستهیم  آن موفق اجرای د   ا خود و پذیرندمی  ا آن نیز سازمان سطوح

 .دانندیم

   خصتو   د  سازمان موجود وضعیت ا زیابی برای متدلوژی تدوین خصو  د 

 یکپتا چگی  ستنجی امکان بر سی و دیجیتال هویت مدیریت د  مؤثر و مهم ملعوا

 از اطمینتان  ایجتاد  و ستازمان  هتای سیستم سایر با دیجیتال هویت مدیریت سیستم

  شود. اقدام باید دیجیتال هویت مدیریت برنامه جامعیت حفظ بابت

 

 تحقیقي پیشنهادهای. 0-2

 دیجیتتال،  هویتت  متدیریت  بتا  مترتب   هتای پتژوهش  توسعه و تحقیقات ادامه منظو به

 گردد:می پیشنهاد مندانعالقه و پژوهشگران به زیر موضوعات
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  بتا  ستازمان  د  دیجیتال هویت مدیریت سیستم یک پذیرش بر مؤثر عوامل تعیین 

 سازمان؛ د  فناو ی پذیرش جدید هایمدل به توجه

   ایتن  د  حاصتله  یجنتا مقایسه و میدانی پژوهش جهت د  مختلف صنای  انتخا 

 پژوهش؛

  پرینترهتای  ی،مصتنوع  هتوش  چتین، بتالک  مانند نوظهو  هایفناو ی ریتأث تعیین 

 دیجیتال؛ هویت مدیریت الگوهای بر آن نظایر و یعدچندبُ

  هویتت  متدیریت  سیستتم  یتک  ستازی پیاد  جهت عملیاتی معما ی الزامات تبیین 

 و سازمان د  دیجیتال

  یتا  هتا ستازمان  عملکرد بهبود بر دیجیتال هویت یریتمد یریکا گبه ریتأث بر سی 

 کا ها.وکس 
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  شد دانشگا  شاهد.ا
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 .1مدیریت توسعه فناو ی، دو   دوم، شما   
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