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 چکيده
 صال  عر در ساللط   نظالم   نمکالمم   و الملال  بالی   نظالم   و منطقال   در ايالرا   اسالمم   جمهوری راهبردی موقعیت
 موجالود  میهال ظرفیت از استفمده و اسمم  نظم  دشمنم  راهبرد تغییر موجب آ  بود  برهزين  و سخت تهديدهمی

   سميبری فضمی در
منیالت ملال    اهالمی  امنیت فضمی سميبری يک  از مؤلفال  . است گرديده ايرا  مم جمهوری اس بم تقمب  منظورب 

مب  منمسالب  صورت پیوست  مورد ارزيالمب  قالرار گیالرد. ارزيال    طور جدی مورد توج  واقع شده و ب است ک  بميد ب 
ايال   ار ريالزی و همی مختلف شده و بالم برنممال   امنیت سميبری بمعث شنمسمي  نقمط قوت و ضعف کشورهم در حوزه

 دل بالوم  مال گردد؛ در همی  راستم هدف اي  پژوهش دسالتیمب  بال    راهبردهمی الز  در نهميت موجب ارتقمء آ  م 
 ی،قم  معظم رهبالر م ايرا  است؛ بر اي  اسمس بم استنمد ب  فرامی  و تدابیر اسمم  جمهوری سميبری امنیت ارزيمب 
محتالوا و رو    بندی در تحلی کمرگیری ف  خوش بم ب سميبر و اسنمد مؤسسمت جهمن  و  حوزۀ در بمالدست  اسنمد

فرهنگال   -تمالمع  امنیت  و اج -سمزی، دفمع دلف ، پنج مفهو  حکمران ، حقوق  و قمنون ، توانمندسمزهم و ظرفیت
يال  از   نفعم  هریهم و ذعنوا  ابعمد اسمس  مدل ارزيمب  امنیت سميبری مورد شنمسمي  قرار گرفتند؛ سپس مؤلف ب 

يیالد خبرگالم    ايالرا  پالس از ت    اسمم  جمهوری سميبری امنیت ابعمد استخراج شدند و در نهميت مدل ارزيمب اي  
 حوزۀ سميبر اراي  گرديد.
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 مقدمه

جهالمن     صول عملکرد شالبک ای نوظهور در زندگ  بشر، محعنوا  پديدهفضمی سميبر ب 

اينترنت است ک  امکم  گردآوری، تمرکز، جمبجالمي ، پالرداز  و کالمربری اطمعالمت را بالم      

استفمده از فنموری اطمعمت و ارتبمطمت بی  کمربرا  اينترنت و بمزيگرا  فضالمی مجالمزی در   

 کند؛ اهمیت روزافزو  فضمی سالميبر و در پال  آ ، امنیالت سالميبری،    سراسر جهم  فراهم م 

 دانش مربوط ب  ارزيمب  امنیت سميبری در اي  عرص  را دو چندا  نموده است.  توسع

هالمی  ای داشالت  و ايال  رشالد در عرصال     سو ، فضمی سميبر رشالد فزاينالده   ۀبم آغمز هزار

فضالمی    قمب  انکمری بر جمی گذاشت  اسالت. بالم توسالع   هم ت ثیرات غیرمختلف زندگ  انسم 

صورت تصمعدی ر در آ ، میزا  ت ثیرگذاری اي  فنموری ب همی نوظهوسميبر و خلق فنموری

همی مرتبط بم فضمی سميبر، موجب گسالتر   افزايش يمفت  است. پیشرفت روزافزو  فنموری

تهديدات سميبری شده و اهمیت موضوع امنیت سميبری و ارزيمب  منظم و مسالتمر آ ، روز  

 شود.ب  روز بیشتر احسمس م 

هم و تعمممت اقتصمدی، تجمری، فرهنگال ، اجتمالمع  و   عملیتای از فامروزه بخش عمده

هالمی  هم و سالمممن  گیرد؛ زيرسمختسطوح در فضمی سميبر انجم  م   حمکمیت  کشور در کلی

دهنالد و يالم از   حیمت  و حسمس کشور يم خود بخش  از فضمی سميبری کشور را تشکی  م 

اطمعمت حیالمت  و حسالمس    ۀو عمدشوند برداری م طريق اي  فضم کنترل، مديريت و بهره

هالمی  فعملیالت  ۀکشور نیز ب  اي  فضم منتق  و يم اسمسمً در اي  فضم شک  گرفت  اسالت. عمالد  

گیالرد و  ای ب  اي  فضم منتق  شده، بیشتر مبمدالت ممل  از طريق ايال  فضالم انجالم  مال     رسمن 

گالردد؛  مال   همی شهروندا  صرف تعمم  در اي  حوزهنسبت قمب  توجه  از وقت و فعملیت

سهم درآمدهمی حمص  از کسب و کمرهمی فضمی سميبر در تولیالد نمخالملم ملال  افالزايش     

يالمفتگ  کشالور،   همی تعیی  شده برای سنجش میزا  توسع چشمگیر يمفت  و از میم  شمخم

اند. بخش قمب  توجه  از ای را ب  خود اختصمص دادهسميبر، سهم عمده ۀهمی حوزشمخم

عنوی کشور صرف اي  حوزه شده و بخش قمب  توجه  از درآمدهمی همی ممدی و مسرممي 

پذيرد؛ بال   ممدی و اکتسمبمت معنوی شهروندا  نیز از اي  حوزه کسب شده يم ت ثیر عمده م 
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عبمرت ديگر وجوه مختلف زندگ  شهروندا  ب  معنالمی واقعال  بالم ايال  فضالم درآمیختال  و       

مستقیممً وجوه مختلف زندگ  شهروندا  را ثبمت ، نمامن  و چملش در اي  حوزه، هرگون  ب 

 سند راهبردی پدافند سميبری کشور، سمزمم  پدافند غیر عمم  کشور(.)مت ثر خواهد نمود 

1بینال   بیش از نیم  از جمعیت جهم  در حمل حمضر برخط هستند؛ مطمبق پیش
ITU  تالم ،

ر نیالمز بال  فضالمی    درصد نفوذ اينترنت در دنیم وجود خواهد داشت و اي  ام 70، 2023سمل 

 .(6،2019)شمخم جهمن  امنیت سميبری، دهد تر را افزايش م سميبر ايم 

ر در هالمی نوظهالو  شد  فنموریفنموری اطمعمت و ارتبمطمت و فراگیر  بم توج  ب  توسع

امروزه  تري  چملش فضمی سميبرتوا  گفت مهمفضمی سميبر و افزايش تعداد کمربرا  آ  م 

یالت  افزو  جرايم سالميبری و نقالا امن  فضمست؛ بم توج  ب  افزايش روز موضوع امنیت اي 

رای هم در اي  فضم، هنوز ي  شکمف آشکمر بی  بسالیمری از کشالورهم از نظالر دانالش بال     داده

- همی واکنش سريع رايمنال مل  امنیت سميبری، تیم ای، راهبردهمیاجرای قمنو  جرايم رايمن 

ت سالميبری  امنی ۀهم در حوزهم و برنمم هم، توانمي ای، آگمه  و ظرفیت برای گستر  راهبرد

ت ی اطمعالم ايم  و منمسب از فنمور ۀپميدار در اي  حوزه بميد از استفمد  وجود دارد؛ توسع

 و ارتبمطمت متنمسب بم رشد اقتصمدی اطمینم  حمص  کند.

همی اخیر کشالور، مؤيالالد ايالال  واقعیالالت اسالالت کالال       مروری بر وقميع و حوادث سمل

هالالمی حیالالمت ،   ويژه در زيرسالالمخت ای از تهديدهمی موجود علی  کشور، بال بخالش عمالده

گیرند و يم اي  فضم را هدف تهديد مستقیم خالود  يالم مسالتقیممً از فضالمی سالميبر نشال ت م 

همی ذات  موجود در فضمی سالميبری و رونالد   پذيریبم توج  ب  آسیب دهند؛ بنمبراي قرار م 

هالمی مبتنال  بالر فنالموری     جرت از دنیالمی سنت  ب  اي  فضم، ريس  سالمممن  رو ب  رشالد مهالم

و پیچیالدگ    دهالد اطمعمت، ک  برای اقتصالمد کشالور حیالمت  مالال  بمشالند را، افالزايش مال        

هالالمی  همی مبتن  بر فنالموری اطمعالالمت چالالملش  هم و شبک روزافزو  و رو ب  ازديمد سمممن 

هبردی پدافند سميبری کشور، سالمزمم  پدافنالد غیالر    امنیت  را برای کشور در بر دارد )سند را

فنموری اطمعالمت و ارتبمطالمت و امنیالت      دهد بی  رشد و توسعهم نشم  م عمم (. بررس 

                                        
1. International Telecommunication Union 
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 همآسیب هم،چملش معرض . فضمی سميبری در(197:1392)انتظمم ،داری وجود دارد معن   رابط

 هالمی بمنال   تخريالب  يمفتال ، مم جرايم سالمز  نظیر ارتکمب گونمگون  الکترونیک  تهديدات و

 و نقالا حالريم خصوصال     خرابکمری، جمسوس ، خدممت، کنندهمخت  حممت اطمعمت ،

 امنیالت  بال   نمدرست رويکرد يم نپرداخت  ک طوریب  قراردارد؛ معنوی مملکیت حقوق نقا

 ورود و اطمعمت و ارتبمطمت فنموری کمربرد ام  بزرگ ممنع اي  فضم و ارزيمب  مستمر آ ،

 است حملت  و برقراری شرايط اطمعمت تبمدل فضمی امنیت .خواهد بود اطمعمت   جممع  ب

 نسبت دغدغ  و بیم و بممند محفوظ و تهديدات مختلف خطرات از فضم اي  همیداراي  ک 

 بمشالد؛ بالر   نداشالت   وجود نیز طريق اي  از جممع  معنوی و ممدی همیتهديد سمير داراي  ب 

تبمدل اطمعالمت و ايجالمد نظالم  کمرآمالد امنیالت فضالمی سالميبری و         یفضم امنیت اسمس اي 

 نیمزمند و است دستگمه چند يم ي  اجراي  همیفعملیت از ارزيمب  مستمر آ  در کشور فراتر

 آحالمد  همچنی  و غیردولت  همیبخش اجراي  کشور، و حمکمیت  همیبخش  هم مشمرکت

  ب  يال  نظالم  جالممع امنیالت سالميبری و      است ک  اي  امر خطیر بم دستیمب جممع  شهروندا 

 مدل ارزيمب  آ  قمب  تحقق است.

 

 بيان مسئله 

رو از آ  متنالوع  برخوردارند. فردمنحصرب  و گسترده متنوع، ممهیت  از سميبری تهديدات

فقالدا    در نتیجال   و انالد داده قرار ت ثیرتحت را بشر زندگ  همیحوزه تمم  تهديدات اي  ک 

هالمی  مؤلفال   از يکال   سالميبر  فضمی در امنیت طبیعتمً؛ بمالست بسیمر يبریسم فضمی در امنیت

گسالترده،   تال ثیرات  بالم  مهالم  مخالرب  . حمالمت (1397)ممئال ،  اسالت   کشور مل  امنیت اصل 

اسالت   کشالیده  تصوير ب  مل  منمفع تهديدهمی بدتري  از يک  عنوا ب  را سميبری تهديدهمی

تلقال    جنال   عنالوا  ب  را حممت اي  ک  است کرده اعم  آمريکم ۀايمالت متحد ک جمي  تم

 . (1391آبمدی، پور رک )خلیل کرد  خواهد فیزيک  برخورد آ  بم و کرده

شالده   سبب المل بی  نظم  و ایمنطق  ترتیبمت در ايرا  اسمم  جمهوری خمص جميگمه

بالرداری  بهالره  ایفزاينالده  شالک   بال   مل  قدرت تحديد برای سميبری فضمی از سلط  نظم  تم
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ايال    در مل  منمفع و امنیت تضمی  برای منمسب سمزوکمر ايجمد منظورب  میم  اي  در نمميد؛

تبالدي    حالوزه  ايال   صمحبنظرا  از بسیمری  دغدغ ب  مسئل  اي  مختلف ابعمد شنمخت فضم،

پالذير اسالت   ؛ ب  عبمرت ديگر فضمی سميبر ب  شدت آسیب(1397پور و اسممعیل ، )تق است  شده

تواند از سوی عوام  بیرون  يم درون  مورد تهديد جدی قالرار گرفتال  و   سطح مل  م و در 

هالم،  هالمی دولتال ، مؤسسال    هالم و نهالمد  صدم  ببیند ک  اي  خسمرت متوج  حمکمیت، سمزمم 

ايال  امنیالت فضالمی سالميبری يکال  از      هم و در نهميت شهروندا  خواهد گرديالد؛ بنالمبر  بمن 

صورت پیوسالت   طور جدی مورد توج  قرار گرفت  و ب د ب همی امنیت مل  است ک  بميمؤلف 

 (11: 1395)راهنممی تدوي  راهبرد مل  امنیت سميبری، مورد ارزيمب  واقع شود. 

 امنیت برای چمرچوب ي  ک  است الز  سميبری فضمی در امنیت صحیح ارزيمب  برای

دولتال    بخش اصل  همیفعملیت  مجموع شمم  چمرچوب  بمشد؛ چنی  داشت  وجود سميبری

 سالميبر  فضالمی  اسالت؛ امنیالت   سميبری امنیت از قمب  قبول  سطح تضمی  برای خصوص  و

 از امنیت اعم مل  همیمؤلف  ب  دستیمب  برای ابزاری عنوا ب  بلک  نهمي ؛ هدف ي  ن  مل ،

 امنیالت  و ايمنال   راهبالردی  هدف کشورهم، از بسیمری است. مل  منمفع يم مل  اقتصمد مل ،

 حالمکم  خالود  سميبر فضمی بر را اطمینم  و آرامش بتوانند تم کنندتعريف م  را سميبر فضمی

 و برسالمنند  بُالروز  و ظهالور  بال   تري  حملالت کمم  در را خود اقتصمدی همیپتمنسی  و نموده

فضالم   ايال   در غیرسالميبری  و سالميبری  مخالمطرات  مختلف انواع مقمب  در را خود شهروندا 

 .نمميند محمفظت

اهمیت بمالی موضوع امنیت سميبری الز  است تم وضعیت کشالورهم توسالط   بم توج  ب  

هالم و ابعالمد گونالمگو     هالم در حالوزه  همي  سنجیده شده و نقالمط قالوت و ضالعف آ    شمخم

مدت نسبت ب  ارتقالمء امنیالت سالميبری    مدت و بلندهمی کوتمهريزیمشخم شده تم بم برنمم 

 نظم  بم آ  دائم  تقمب  ب  توج  بم نیز، را اي اسمم  جمهوری راستم همی  اقدا  نمميند؛ در

 بالرای  بالوم   مدل ي  کشور نیمزمند و صیمنت از فضمی مجمزی ضرورت حفمظت و سلط 

مالدل مفهالوم     اينکال   ب  نظر بمشد؛م  مقتضیمت اي  بم متنمسب سميبری خود ارزيمب  امنیت

 و ابعمد میم  رتبمطا و چیست  سوي  از و نگرديده کشور طراح  در سميبری ارزيمب  امنیت
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 ايال   طراحال   و تعريالف  بال   نسبت بميستم  مشخم نیست؛ آ  ۀدهند تشکی  همیمؤلف 

 سالمزمم   هالمی بميسالت   از مفهالوم  موصالوف   پذيرد. الگوی صورت الز  مدل مفهوم  اقدا 

 بود. خواهد کشور سميبری امنیت نظم  معنمي 

اسالمم  ايالرا  و اجالرای آ     مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری   اراي اهمیت تحقیق:

موجب رصد و پميش مستمر امنیت در فضمی سميبر کشور شده و در نهميت منجر ب  ارتقالمء  

امنیت اي  فضالم خواهالد شالد؛ ضالم  اينکال  ابالزار و راهنمالمي  منمسالب بالرای مالديريت و           

 ۀهمدل  و وفالمق در حالوز    امنیت فضمی سميبر کشور بوده و زمین ۀگذاری در حوزسیمست

می مجمزی کشور از طريق ايجمد گفتمم  و تعمريف مشترک را بال  وجالود خواهالد    امنیت فض

تواند بمعث جلالوگیری  آورد؛ طراح  اي  الگوی ارزيمب  بم استفمده از رو  علم  دقیق، م 

 کمرشنمس  در اي  حوزه گردد.از اعممل سميق شخص  و تصمیممت غیر

ی در کشور بالم توجال  بال  رشالد     فقدا  مدل بوم  ارزيمب  امنیت سميبر ضرورت تحقیق:

تهديدات سميبری در فضمی مجمزی منجر ب  عد  وجود معیمرهمی مشخم سنجش  ۀفزايند

امنیالت فضالمی    ۀهالمی کالم  در حالوز   نشد  سیمستامنیت در فضمی مجمزی کشور، اجراي 

 مجمزی کشور و عد  ارتقمء امنیت سميبری خواهد گرديد. 

ارزيالمب  امنیالت    ۀدل برای نخسالتی  بالمر در حالوز   م  بديع بود  اي  تحقیق در قملب اراي

العالمل ( و اسالنمد   گیری از گفتمالم  مقالم  معظالم رهبالری )مدظلال      فضمی سميبر کشور بم بهره

الگوی ارزيمب  امنیت سميبری بالم    بمالدست  و استفمده از تجربیمت مؤسسمت جهمن  در زمین

سالزاي   دارای اهمیت ب  بو  سميبری کشور،در نظر گرفت  مقتضیمت فضمی مجمزی و زيست

مدل ارزيمب  در ايال  حالوزه اقالدام       است و از آنجم ک  تمکنو  در خصوص طراح  و اراي

 نشده است، انجم  اي  تحقیق ضرورت دارد.

هددف  ، دستیمب  ب  مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسمم  ايالرا  و  هدف اصلي

ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسالمم    نفعم  مدلهم و ذی، دستیمب  ب  ابعمد، مؤلف فرعي

 بمشد.ايرا  م 

 ، مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسمم  ايرا  کدا  است؟سؤال اصلي
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نفعم  مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسالمم   هم و ذی، ابعمد و مؤلف سؤال فرعي

 ايرا  کدامند؟  

 

 پژوهش ۀپيشين

 بالم  علمال  مالرتبط   همیپژوهش روی بر مختلف  یهمبررس  تحقیق، موضوع ب  توج  بم

 هممؤلف  در ک  موضوعمت تري مهم از برخ  ب  زير در ک  پذيرفت صورت موضوع تحقیق

 .است شده اشمره هستند؛ مشترک تحقیق موضوع بم و متغیرهمي 

طراح  الگوی راهبردی بوم  امنیالت فضالمی مجالمزی    »ای بم عنوا  رسمل  1396در سمل 

احسم  شهیر در دانشگمه عمل  دفمع مل  انجم  گرفت ک  در اي  رسالمل  مالدل   توسط « کشور

 ۀمفهوم  راهبردی بوم  امنیت فضمی مجمزی کشور برگرفتال  از چهالمر بعالد اصالل  )حالوز     

هالمی امنیالت   کنندگم  و عوام  عملیمت  امنیت فضمی مجالمزی، بسالتر، آسالیب پالذيری    ت می 

هم و اهداف، کنترل و فرممنده ( مزی، ارز سپود، رويکرد بوم وفضمی مجمزی، رو ، تمر

 (1396)شهیر،ب  دست آمده است: 

در سالمل  « الگوی راهبردی صیمنت امنیت  فضمی سميبر نیروهمی مساللح »ای بم عنوا  مقمل 

دهد ک  الگالوی  ، توسط محمودزاده و همکمرا  اراي  شد ک  نتميج اي  تحقیق نشم  م 1397

مؤلف  است ک  ابعمد ارايال  شالده شالمم  اهالداف      11بعد و  3 راهبردی صیمنت امنیت ، دارای

امنیت ، اقالداممت و راهکمرهالمی صالیمنت و عوامال  اصالل  فضالمی سالميبر نیروهالمی مساللح          

 بمشند.م 

الگوی راهبردی ارزيمب  قدرت سالميبری    اراي»ای بم عنوا  آبمدی و همکمرا  مقمل نصرت

، اراي  نمودند ک  نتالميج ايال  تحقیالق    1398در سمل « نیروهمی مسلح جمهوری اسمم  ايرا 

بعد است ک  ابعالمد ارايال     3دهد ک  الگوی راهبردی ارزيمب  قدرت سميبری، دارای نشم  م 

 بمشند.آوری م شده شمم  آفند، پدافند و تمب

همی اطمعالمت  حیالمت    الگوی راهبردی حفمظت سميبری از زيرسمخت»ای بم عنوا  مقمل 

، اراي  شد کال  نتالميج ايال     1397پور و همکمرا  در سمل توسط تق « ا جمهوری اسمم  اير
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دهد ک  الگوی راهبردی صیمنت امنیت ، دارای چهالمر بعالد و هجالده مؤلفال      تحقیق نشم  م 

 بمشند.است ک  ابعمد اراي  شده شمم  حکمرواي ، حقوق  و مديريت امنیت و عملیمت م 

ود بال ای عنوا  مقملال  « هوری اسمم  ايرا طراح  مدل مفهوم  الگوی دفمع سميبری جم»

دهد کال   پور و همکمرا  اراي  شد ک  نتميج اي  تحقیق نشم  م توسط تق  1397ک  در سمل 

 پالذيری شالت الگوی اراي  شده دارای ابعمد قمبلیت بمزدارندگ ، قمبلیت پدافنالد و قمبلیالت برگ  

 بمشند.م 

« عالمت ملال  اطم   اهبالردی ارزيالمب  شالبک   الگوی ر  ارائ»ای بم عنوا  مقمل  1398در سمل 

ارايال    دهد ک  الگویآبمدی و همکمرا  اراي  شد ک  نتميج اي  تحقیق نشم  م توسط نصرت

 بمشد.شده دارای ابعمد امنیت ، فنموران  و مديريت  م 

  عموه بر موارد يمد شالده و در راسالتمی اسالتفمده از تجالمرب سالمير کشالورهم در تالدوي       

لمال   ای عامنیت سميبری، اسنمد مرتبط بم اي  موضالوع در قملالب مقملال     همی ارزيمب شمخم

يال   همی ارزيمب  امنیت سميبری توسالط محققالی  ا  تطبیق  شمخم  پژوهش  بم عنوا  مطملع

بالمن  و  نتميج ايال  تحقیالق در بخالش م     پژوهش مورد بررس  قرار گرفت  ک  در ادام  ب  اراي

 مفمهیم نظری خواهیم پرداخت.  

 

 فاهيم نظری تحقيقمباني و م

ورد مدر اي  تحقیق جديدتري  الگوهمی ارزيمب  امنیت سميبری در سطح منطق  و جهم  

هالمی ارزيالمب    تري  شمخمهم منتخب گرديدند؛ مهمبررس  قرار گرفت  و هفت نمون  از آ 

 امنیت سميبری منتخب در اي  تحقیق عبمرتند از:

 

 (ITUالمللي مخابرات )بین ۀديشاخص جهاني ارزيابي امنیت سايبری اتحا .1

1شمخم جهمن  امنیت سميبری )
GCI     ي  شمخم مرکالب اسالت کال  توسالط اتحمديال ،)  

منظور سنجش تعهالد کشالورهمی   و منتشر شده و از آ  ب  الملل  مخمبرات، تولید، تحلی بی 

                                        
1. Global Index Cybersecurity 
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الملل  ارتبمطمت ب  امنیت سميبری و افالزايش آگالمه  عمالوم  نسالبت بال       بی   عضو اتحمدي

شود؛ پميال  و اسالمس ايال  ارزيالمب ، دسالتور کالمر امنیالت سالميبری         ت سميبری استفمده م امنی

منتشر شالد و دارای پالنج    2007الملل  مخمبرات است ک  در سمل بی   اتحمدي )GCA1(جهمن 

بمشالد؛  سالمزی و همکالمری مال    ده ، ظرفیترک  اصل  شمم : اقداممت قمنون ، فن ، سمزمم 

کشور عضو سمزمم  مل  متحالد )از   194يبری، میزا  تعهد واقع شمخم جهمن  امنیت سمدر

جمل  کشور فلسطی ( ب  ابعمد عنوا  شده را مورد نظمرت و ارزيمب  قرار داده و گالزار  آ   

کند؛ ابعمد اصل  شمخم جهمن  امنیت سميبری بر پالنج رکال    صورت سملیمن  منتشر م را ب 

 تمرکز دارد ک  اسمس  

دهنالد.  المللال  مخالمبرات را تشالکی  مال     بی   ری اتحمديهمی جهمن  امنیت سميبشمخم

ات در المللال  مخالمبر  بی   جهمن  ارزيمب  امنیت سميبری اتحمدي شمخم 25،2 ۀجدول شممر

شالمخم  )نمميالد.  ستو  دستور کمر امنیت سميبری جهمن  را ارايال  مال    5بر مبنمی  2018سمل 

 (2019جهمن  امنیت سميبری، 
 2018المللي مخابرات در سال بین ۀامنیت سايبری اتحادي: شاخص جهاني 1ۀجدول شمار

 هامؤلفه ابعاد هامؤلفه ابعاد

اقداممت 
 قمنون 

 قوانی  مجمزات جرائم سميبری

ظرفیت 
 سمزی

 سمزی عموم همی آگمهکمپی 

 همنمم استمنداردهمی امنیت سميبری و صدور گواه  گذاری امنیت سميبریمقررات

 امنیت سميبری  ای در زمینهمی آموز  حرف دوره دود کرد  اسپمقوانی  مهمر و مح

 اقداممت
 فن 

 همی مل  آموز  و دروس دانشگمه برنمم  تیم واکنش ب  حوادث سميبری

 امنیت سميبری  همی تحقیق و توسعبرنمم  چمرچوب استمنداردهمی امنیت سميبری  

 راهکمرهمی تشويق  استمنداردسمزی

 صنعت امنیت سميبری در حمل رشد همی فن  و پرداخت  ب  اسپممکمنیسم

 استفمده از فنموری ابر در امنیت سميبری

 همکمری

 همی امنیت سميبری دو جمنب نمم توافق

 همی امنیت سميبری چند جمنب توافق همی محمفظت از کودکم  برخطمکمنیسم

 سمزممنده 
 الملل همی بی هم و انجم سمزمم  مشمرکت در راهبرد مل  امنیت سميبری  

 مشمرکت و همکمری بخش عموم  و خصوص  مسئول و پمسخگو ۀادار

 سمزممن همی درو  و بی مشمرکت معیمرهمی امنیت سميبری

 استفمده از بهتري  تجربیمت در امنیت سميبری 

                                        
1. Global Cybersecurity Agenda 



 را يا  اسمم یجمهور یبريسم تیامن  مبيمدل  برای ارز ئ ارامقمل  پژوهش :                                                            78

 

 اروپا   ۀشاخص ارزيابي امنیت سايبری اتحادي .2

امنیالت شالبک  و اطمعالمت     ۀاروپالم، توسالط ادار    سميبری اتحمديشمخم ارزيمب  امنیت 

اراي  گرديده است؛ اي  اداره مرکز تخصصال  امنیالت شالبک  و اطمعالمت ايال        1اروپم  اتحمدي

امنیالت اطمعالمت ارائال       همي  را در مورد عملکرد منمسب در زمینال اتحمدي  است ک  توصی 

هالم و  آوری زيرسالمخت و بهبالود تالمب   دهد تم کشورهمی عضو در اجرای قوانی  مربوطال  م 

 .(2014اروپم،  شمخم ارزيمب  امنیت سميبری اتحمدي) همی مهم اطمعمت  فعملیت نمميندشبک 
 اروپا ۀهای ارزيابي امنیت سايبری اتحادي: شاخص2جدول 

 مولفه ها ابعاد

 سیمست دفمع  و

همی قمبلیت

 سميبری

 مص(همی خنفعم ، مسئولیتميبری )دکتري ، مفمهیم، ذیمل  راهبردی برای دفمع س  اختصمص ي  برنمم

 اروپم )ايجمد توانمندی(  میزا  مشمرکت کشور در ابتکمرات اتحمدي

  شنمسمي  و ايجمد گروه واکنش ب  حوادث سميبری نظمم 

 بخش  آ وجود آموز  )بر اسمس نیمز کمرکنم ( و ارزيمب  میزا  اثر

 همی همکمریقمبلیت

 مم هم جهت مقمبل  بم حممت سميبری نظگیری فنموریکمرآوری از طريق همکمری و ب ش تمبافزاي

 آوریتمب

 سميبری

 همی امنیت مل همی واکنش ب  حوادث سميبری و يم سمزمم اندازی تیمراه

 موم  در امنیت سميبریع -همی خصوص اندازی مشمرکتوجود يم راه

  م و تهديداتهانداز ريس شنمسمي  چشم

 همی سمزمم  مل  امنیت سميبریوجود م موريت

 تقمب مهمی يمدگیری يمفت  برای بخش عموم  و خصوص ، فعملیتهمی سمزمم هم: آموز افزايش توانمندی

 هم، رويدادهم(رسمن  برای کمربرا  نهمي  )محتوی، کمپی همی آگمه فعملیت

 امنیت سميبری )ادارات امنیت مل (  مل  عرصفعمال    هممهنگ  مل  در میم  هم

 دهنده اولی  و غیره(همی هشدارهمی بهبود واکنش، سمممن گوي  )طرحافزايش توانمي  پمسخ

 جرايم سميبری

 چمرچوب سمزممن  مل  برای کمهش جرائم سميبری

 همشیوه همی فن ، استفمده از بهتري تجزي  و تحلی  خمءهم، شنمسمي  نیمزهم، داراي 

  الملل همی بی وجود سمزوکمرهمی همکمری بم سمزمم 

 همی مربوط ب  موارد جرايم سميبریقطعنمم 

 الملل همی بی همکمری

  کمربرا   تر برای همفضمی ام 

                                        
1. European Union Agency for Network and Information Security(ENISA) 
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 مولفه ها ابعاد

صنعت و 

فنموری  امنیت 

 سميبری

 همی اعتممد و ايمن برچسب  سمزی و توسعپشتیبمن  از استمندارد

  اروپم  همی تحقیقمت  مل  و اتحمديمل  از طريق برنمم حمميت م

 اقداممت جديد در مورد تقمضمی مل  در سطح مل    در حمل توسع

 نوآوری در تجمرت الکترونی  و اثربخش  هزين 

 کنندگم  ب  تکنولوژی ام  دسترس  بیشتر مصرف

همی زيرسمخت

 اطمعمت  حیمت 

 خطرات هم وهم، وابستگ پذيریهمی بحران ، آسیبت بحران  يعن  داراي همی اطمعمشنمسمي  زيرسمخت

 همهمی مديريت ريس / طرحارزيمب  ريس  و روي 

 رسمن  نقاده  حوادث و رو  اطمعاندازی گزار راه

  سمزی ابزارهمطراح  و پیمده

 همی حیمت هم برای زيرسمختبمزيمب  فرايندهم و برنمم 

 آمیز و همکمری قمب  اعتممد بی  فعمال  مختلفگذاری اطمعمت موفقیتراکب  اشت

  تر و کمرآمدتر در صورت وقوع حمدث  در سطح مل پمسخ سريع

 همشفمفیت و پمسخگوي  سمممن 

 عموم 

 ارزيمب  راهبرد مل  امنیت سميبری در سطح برنمم 

  ارزيمب  اجراي 

 مل الملل  و تعهدات قمنون  بی 

  بودج 

 همی مشترک در فضمی مجمزیهمکمری بم توج  ب  هنجمرهمی مشترک در فضمی مجمزی؛ حمميت از ارز 

 

   1مدل بلوغ امنیت سايبری دانشگاه آکسفورد .3

خش باثر  اراي  شده و اهداف آ  توسع 2014اي  مدل توسط دانشگمه آکسفورد در سمل 

المللال  و انتقالمل دانالش بال      بريتمنیالم و سالطح بالی     همی امنیت سالميبری در سمختمر و ظرفیت

رفیالت سالميبری جهالت کسالب اطمینالم  و      ظمنظور افالزايش  هم ب هم، جوامع و سمزمم دولت

تحقق فضمی سميبری ک  بتوانالد بال  رشالد و نالوآوری در حمميالت از رفالمه، حقالوق بشالر و         

 د.بمششرح جدول ذي  م شکوفمي  برای هم  ادام  دهد؛ ابعمد اي  مدل ب 

 

                                        
1. Cyber Security Capability Maturity Model (CMM)  
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 های مدل بلوغ امنیت سايبری دانشگاه آکسفورد: شاخص3جدول
 هامؤلفه ابعاد ردیف

1 

سیمست و راهبرد 

 امنیت سميبری

 راهبرد مل  امنیت سميبری

 پمسخ ب  حوادث 2

 همی حیمت حفمظت از زيرسمخت 3

 مديريت بحرا  4

 دفمع سميبری 5

 افزونگ  ارتبمطمت 6

7 

 جممع  و فرهن 

 تفکر امنیت سميبری طرز

 اعتممد و اطمینم  ب  اينترنت 8

 صورت آنمي درک کمربر از حفمظت از اطمعمت شخص  ب  9

 ده همی گزار مکمنیز  10

 همی اجتممع رسمن  و رسمن  11

امنیت سميبری، تربیت،  12

-آموز  و مهمرت

 آموزی

 افزايش آگمه 

 یچمرچوب  برای تربیت امنیت سميبر 13

 ایچمرچوب آموز  حرف  14

15 
همی قمنون  و چمرچوب

 نظمرت 

 همی قمنون چمرچوب

 سیستم عدالت کیفری 16

 همی همکمری رسم  و غیررسم  برای مبمرزه بم جرايم سميبریچمرچوب 17

18 

هم استمنداردهم، سمزمم 

 همآوریو ف 

 پیروی از استمنداردهم

 ترنتهمی اينآوری زيرسمختتمب 19

 کیفیت نر  افزار 20

 همی امنیت  فن کنترل 21

 همی رمزنگمریکنترل 22

 بمزار امنیت سميبری 23

 

اي  مدل، ارزيمب  امنیت سميبری را در پنج سالطح کیفال  بلالوا شالمم  سالطوح آغالمزي ،       

مالدل بلالوا توانمنالدی امنیالت     )کنالد  بنالدی مال   ده  شده، ت سیس شده، راهبردی و پويم رتب شک 

 .(2014سميبری،
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   1پوتومک ۀشاخص آمادگي سايبری مؤسس .4

ارايال  شالده و    2015در سالمل   2مطملعالمت سیمسال  پوتومال      اي  شمخم توسط مؤسسال 

، رهبرا  مل  را در مورد اقداممت  ک  بميد برای محمفظت از کشالورهمی خالود از نظالر بلالوا    

نمميالد. شالمخم آمالمدگ      آوری سميبری انجم  دهند؛ مطلع مال الزا  و تعهد ب  امنیت و تمب

هالمی ارزيالمب  بلالوا و تعهالد هالر      کشور در حوزه 125سميبری برای ارزيمب  امنیت سميبری 

همی مورد شود؛ رو هم و خدممت ب  کمر گرفت  م کشور برای امنیت سميبری و زيرسمخت

استفمده در تدوي  اي  شمخم شمم  ارزيمب  بلالوا و تعهالد هالر کشالور نسالبت بال  امنیالت        

ابعمد اصل  ارزيمب  امنیت سميبری ؛ آوری آ  بم تمرکز بر رشد اقتصمدی استی و تمبسميبر

 در اي  مدل عبمرتند از:
 

 پوتومک ۀهای آمادگي سايبری مؤسس: شاخص4جدول 

 ابعاد ردیف ابعاد ردیف

 گذاری در تحقیقمت و توسع سرممي  5 راهبرد مل  1

 ديپلممس  و تجمرت 6 واکنش ب  حوادث 2

 دفمع و پمسخ بحرا  7 رايم الکترونیک  و الزاممت قمنون ج 3

 پوتوم   مؤسس -2015-شمخم آممدگ  سميبری گذاری اطمعمتب  اشتراک 4

اي  شمخم؛ ارزيمب  امنیت سميبری را در س  سطح کیف  بلالوا شالمم  سالطوح شالواهد     

  بری مؤسسال مدگ  سالمي شالمخم آمال  )کنالد  بنالدی مال   ، تم حدی عملیمت  و کمممً عملیمت  رتب نمکمف 

 .(2015 پوتوم ،

 

   3المنافعچارچوب ارزيابي امنیت سايبری سازمان مخابرات کشورهای مشترک .5

ارايال    2015المنالمفع در سالمل   اي  شمخم توسط سمزمم  مخمبرات کشورهمی مشالترک  

فنموری اطمعالمت و ارتبمطالمت و در جهالت کمال  بال  اعضالمی آ  بالرای          شده ک  در زمین

                                        
1. CYBER READINESS INDEX 2/0 (CRI 2.0) 

2. potomac 

3. Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) 
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همی کند؛ ابعمد و مؤلف اجتممع  اقتصمدی فعملیت م   اری از اي  فنموری برای توسعبردبهره

 اصل  ارزيمب  امنیت سميبری ارائ  شده؛ توسط اي  سمزمم  عبمرتند از:
 المنافع: چارچوب ارزيابي امنیت سايبری سازمان مخابرات کشورهای مشترک5جدول

 هامؤلفه ابعاد هامؤلفه ابعاد

 قم
ب
چو
چمر

و 
  
نون

ی
ذار
 گ
ت
ررا
مق

 

 وضع، اصمح و رفع تزاحم قوانی  جرايم سميبری

ت
بلی
قم

ن 
ی ف
هم

 

 سميبری  بندی تحقیق و توسعاولويت

 الملل .مل  و بی   هممهنگ  تحقیق و توسع همی حیمت بمزنگری قوانی  حمميت از زيرسمخت

 همسیمست  ق و توسعپیوند بی  نتميج تحقی گذاری اطمعمتتدوي  قوانی  ب  اشتراک

 هممهنگ  تحقیق و توسع  در سطح مل  حفمظت از مملکیت معنوی

ث
واد
 ح
 ب 
ش
اکن
و

 

 گذاری در تحقیقمت دانشگمه سرممي  CERTای ايجمد شبک 

 اهمیت مملکیت معنوی برای افراد تقويت مديريت حوادث بم اهمیت مل 

 گذاری اطمعمتسمزی برای ب  اشتراکاعتممد

ظر
ت
فی

ی
مز
س

 

 سمزیهمی ظرفیتطراح  برنمم 

 همی آموزش  مؤسسمتاستخراج نیمزمندی همی سميبریتمري 

 مشنمسمي  کمرکنم  ممهر مورد نیمز و تحلی  نیمزه هم ب  حممتارزيمب  توانمي  پمسخگوي  سمزمم 

آگمه  

 رسمن 
 هم در مشمغ ، حفظ و استخدا تعريف مهمرت 

 

 قیانوسیها -آسیا ۀبي بلوغ سايبری در منطقچارچوب ارزيا .6

بالم   1گذاری راهبردی استرالیممش خط  اي  چمرچوب ارزيمب  بلوا سميبری توسط مؤسس

، شالممل و جنالوب شالرق     کشالور از جنالوب   25وسیع جغرافیمي  و اقتصمدی، شمم   ۀگستر

رديالده اسالت؛   ارايال  گ  2017، اقیمنوس آرا  جنوب  و آمريکمی شممل  بالوده و در سالمل   آسیم

مستق  تشکی  شد و هدف اصالل  آ    ۀعنوا  ي  انديشکدب  2001مذکور در سمل   مؤسس

 همی تمزه ب  دولت اسالترالیم در امالور دفالمع ، امنیتال  و سیمسال  راهبالردی اسالت؛       ايده  اراي

مرکالز   موضوع امنیت سميبری و ارزيمب  آ  توسط مرکزی در ذيال  ايال  مؤسسال  بالم عنالوا      

گالذاری، تفالمهم در مالورد    مشال  ، بم م موريت، خطASPIگذاری سميبری مش الملل  خطبی 

مالدن  انجالم      ، صمحبم  کسب و کالمر و جممعال  نزدي  بم دولت ۀموضوعمت سميبر و مشمور

 شود؛ ابعمد اصل  ارزيمب  امنیت سميبری در اي  چمرچوب عبمرتند از:م 

                                        
1. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) 
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 هنوسیاقیا -آسیا ۀهای ارزيابي بلوغ سايبری در منطق: شاخص6جدول
 هامؤلفه ابعاد ردیف

1 

 حکمران 

 سمختمر سمزممن 
 گذاریقمنو  / مقررات 2
 الملل تعمم  بی  3
 همی پمسخ ب  حوادث سميبریتیم 4
 جرايم سميبری ممل  جرايم سميبری ممل  5
 کمربردهمی نظمم  نیروی نظمم  6
اقتصمد و تجمرت  7

 ديجیتمل
 گفتگوی دولت بم صمحبم  مشمغ 

 اقتصمد ديجیتمل 8
9 

 تعمم  اجتممع 
 آگمه  عموم 

 استفمده از اينترنت 10

   1شاخص ملي امنیت سايبری آکادمي حکمراني الکترونیک .7

شمخم امنیت سميبری مل  ي  شمخم جهمن  اسالت کال  آمالمدگ  کشالورهم را بالرای      

و در حالمل  کنالد  گیالری مال   جلوگیری از تهديدهمی سميبری و مديريت حوادث سميبر اندازه

بندی آ  قرار دارد؛ اي  شالمخم توسالط آکالمدم     کشور در لیست رتب  100حمضر فهرست 

بنیم  و مشالموره اسالت   اراي  شده است؛ اي  آکمدم  ي  سمزمم  دانش 2حکمران  الکترونی 

، دموکراسال   مديريت الکترونیک   ک  برای ايجمد و انتقمل دانش و بهتري  تجربیمت در زمین

جوامالع اطمعالمت  آزاد ايجالمد شالده اسالت؛ ابعالمد         ، امنیت سميبری مل  و توسعالکترونیک 

 اصل  ارزيمب  آممدگ  امنیت سميبری عبمرتند از:
 های ملي امنیت سايبری آکادمي حکمراني الکترونیک: شاخص7جدول

 ردیف هاشاخص ردیف هاشاخص

 1 ميبریسیمست و خط مش  امنیت س 7 خدممت شنمسمي  و اعتممد الکترونیک 

 2 رسمن  تهديدات سميبریتحلی  و اطمع 8 محمفظت از اطمعمت شخص 

 3 آموز  و تربیت امنیت سميبری 9 تیم واکنش ب  حوادث سميبری

 4 مشمرکت در امنیت سميبری جهمن  10 مديريت بحرا  سميبری

 5 حمميت از خدممت ديجیتمل 11 پلیس مبمرزه بم جرايم سميبری

 6 حمميت از خدممت حیمت  12 نظمم عملیمت سميبری 

                                        
1. National Cyber Security Index 2018 (NCSI) 

2. e-Governance Academy (eGA)  
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 شناسي تحقيقروش

  ئال يالمب  امنیالت سالميبری کشالور ارا    منظالور ارز ک  مالدل  بال   اي  پژوهش بم توج  ب  اي 

عنالوا  ابالزار و راهنمالمي  بالرای     توانالد در ارتقالمء آ  مالؤثر بمشالد و نیالز بال       نمميد ک  م م 

مدل   است و بم توج  ب  اراي امنیت سميبری عم  نمميد، کمربردی ۀگذاری در حوزمش خط

شالود؛  ای محسالوب مال   دانش در ايال  زمینال  توسالع      ارزيمب  امنیت سميبری ج.ا.ا. و توسع

ای اسالت  توسع  -بنمبراي  اي  پژوهش بم توج  ب  موضوع و هدف تحقیق، از نوع کمربردی

 و رو  تحقیق ب  کمر گرفت  شده در اي  پژوهش، رو  آمیخت  است.

 س  در جمهوری اسمم  ايرا  سميبریامنیت  ارزيمب  مدل ب  دستیمب  برای پژوهش اي 

؛ در ابتدا بم توج  ب  تعدد اسنمد و مدارک مرتبط در بخش مطملعمت است گرفت  صورت گم 

همی مدل ارزيالمب  امنیالت   ای بم استفمده از رو  تحلی  محتوای کیف ، ابعمد و مؤلف کتمبخمن 

    بم استفمده از تکنی  دلف  ابعالمد بدسالت آمالده در مرحلال    سميبری احصمء گرديد؛ پس از آ

منظور نهمي  نمود  مالدل  اول بم اجممع نظر خبرگم  اصمح و تکمی  گرديدند و در ادام  ب 

امنیالت   ۀای محقق سمخت ، تهیال  و بالم اخالذ نظالرات کمرشنمسالم  حالوز      اراي  شده، پرسشنمم 

هالمی  رو   گمنهمی س ي  از گم هر سميبری، صحت مدل مورد ت يید قرار گرفت؛ در ادام 

 کمر گرفت  شده در اي  پژوهش توضیح داده خواهد شد:تحقیق ب 

کیف  تدابیر و رهنمودهالمی   محتوای تحلی  ب  پژوهش اي  در کیفي: محتوای تحلیل .1

تطبیق  و مقمالت علم  و پژوهشال    مطملعمت بمالدست ، اسنمد ،العالمل ( )مدظل  رهبری معظم مقم 

سالميبری   امنیالت  در مالؤثر  هالمی کلیالد واژه  بنالدی،  خوشال   تکنیال   بم و شد پرداخت   داخل

 مدل ارزيمب  امنیت اصل  همیمؤلف  ابعمد و هم؛کلیدواژه فراوان س اسم بر و شدند استخراج

 .گرفتند قرار بمزشنمس  مورد سميبری

 گالم   در شالده  بمزشنمس  ابعمد دلف ، رو از  استفمده در اي  مرحل  بم: دلفي تکنیک .2

. گرديدنالد  اصالمح  خبرگالم   نظالر  اجمالمع  بالم  سميبری امنیت مدل مفهوم  طراح  برای اول

 اعضالمی  و اسالمتید  آممری  جممع از نفر پمنزده اي  پژوهش، در دلف  تکنی   نمون جمعیت

 متصالديم   و مالديرا   پژوهشالگرا ،  سالميبر،  امنیت فضمی ۀحوز متخصصی  مطملعمت ، گروه
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 رو  از اسالتفمده  بالم  ک  هستند کشور فضمی سميبری و اطمعمت ریفنمو ۀحوز در اجراي 

 .گرديدند انتخمب قضموت  گیرینمون 

 مالدل  ارزيالمب   منظالور ب  بمز سؤاالت شمم  ایپرسشنمم  سو ، گم  در باز: ۀپرسشنام .3

 از نفالر  23 شالممر  تمالم   صورتب  ک  دو  آممری  جممع ب  توج  بم و گرديد تهی  اراي  شده

 .گرفت قرار ت يید مورد مدل صحت بودند سميبر متخصصی  امنیت فضمی

 

 های تحقيقتجزیه و تحليل و یافته

بررسال    همچنالی   و سالميبری  امنیالت  و امنیالت  مفمهیمدر اي  مرحل ؛ بم تجزي  و تحلی  

 ادبیالمت  بمالدسالت ،  اسالنمد  در اي  حوزه، العالمل ( )مدظل رهبری  معظم تدابیر و رهنمودهمی مقم 

هالمی ارزيالمب  امنیالت    ابعالمد و مؤلفال    و مقمالت علم  و پژوهش ، تطبیق  مطملعمت، قیقتح

را ارايال  خالواهیم    سميبری جمهوری اسمم  ايرا  را شنمسمي  و در نهميت مدل ارزيالمب  آ  

 نمود. 

 

 ابعاد ارزيابي امنیت سايبری

ابیر و بررسال  تالد   همچنالی   و سالميبری  امنیالت  نیالز  و امنیالت  مفهالو   محتالوای  بم تحلی 

و  تطبیق  مطملعمت، تحقیق ادبیمت بمالدست ، اسنمد ،العالمل ( )مدظل رهبری معظم رهنمودهمی مقم 

 مبتنال  بالر   تعالمريف  ايال   مهالم  همیکلید واژه استخراج بم مقمالت علم  و پژوهش  داخل 

 تکنیال   طريالق  از همکلیدواژه اي  دربمره خبرگم  نظر اجممع دريمفت و بندیخوش  تکنی 

امنیتال  و   -سالمزی، دفالمع   حکمران ، حقوق  و قمنون ، توانمندسمزهم و ظرفیت ابعمد دلف ،

سميبری منتخب گرديدند و نتالميج در قملالب    امنیتارزيمب   ابعمد عنوا فرهنگ  ب  -اجتممع 

 اراي  گرديده است. 8 ۀجدول شممر

هالم،  چالمرچوب   شمم  تعیی  نهمد راهبر، اراي ENISAحکمرواي  در شمخم حکمراني: 

بالر    ASPI هم متمرکز بالوده و در شالمخم  هم و مسئولیتتعیی  سمختمر مديريت ، تعیی  نقش

المللال  و تالیم پمسالخ بال      گذاری، تعمم  بی مفمهیم  نظیر سمختمر سمزممن ، قمنو  و مقررات
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گالذاری،  حوادث اشمره دارد؛ همچنی  در اسنمد کشورهمی مختلف بم مبمحث  نظیالر سیمسالت  

سمزی و مديريت شرايط بحرا  بیالم   همی سميبری، ظرفیتنهمدی، همکمریراهبری، نگمشت 

در فنالموری اطمعالمت و ارتبمطالمت طبالق مالدل       COBITشده است؛ همچنالی  در اسالتمندارد   

DEM بمشالد؛ لالیک  پالس از    ده ، ارزشیمب  و نظمرت مال  همی حکمران  شمم  جهت، مؤلف

گالذاری،  حکمروايال  شالمم  سیمسالت   همی بعد همی الز  مؤلف مشورت بم خبرگم  و بررس 

   سمزی، نظمرت و ارزيمب  تعیی  گرديد.راهبرد و هممهن 

در امريکالم و  DURSA  هالمی جالممع حقالوق  ممننالد    نظمممت )توافقنمم حقوقي و قانوني: 

IGSOC           در انگلیس( نقالش مهمال  در حفمظالت و امنیالت سالميبری دارنالد؛ بالر ايال  اسالمس

هالمی ايال  بعالد پالس از     عنالوا  مؤلفال   گذاری ب راتگذاری و نظمرت و مقرهمی قمنو مؤلف 

 اجممع بم خبرگم  مورد پذير  قرار گرفتند.

شالمم  چالمرچوب اسالتمنداردهمی امنیالت      ITU: شالمخم  سازیتوانمندسازها و ظرفیت

منظالور امنیالت سالميبری،    آوری ابالر بال   هالم، استمنداردسالمزی، اسالتفمده از فال     سميبری سمزمم 

  بنالدی تحقیالق و توسالع   شالمم  اولويالت   CTO شالمخم  سمزی و سالمزممنده  و در ظرفیت

  الملل ، پیونالد بالی  نتالميج تحقیالق و توسالع     مل  و بی   سميبری، هممهنگ  تحقیق و توسع

گذاری در تحقیقمت دانشالگمه   هم، هممهنگ  تحقیق و توسع  در سطح مل ، سرممي سیمست

وسالع ، اسالتمنداردهم،   هالمی تحقیالق و ت  و مملکیت معنوی برای افالراد بالود کال  نهميتالمً مؤلفال      

 سمزی، سمزممنده ، مشمرکت و فنموری منتخب گرديدند.ظرفیت

ملال  راهبالردی دفالمع      شالمم  برنممال   ENISA دفمع سميبری در شالمخم امنیتي:  -دفاعي

سميبری، شنمسمي  و ايجمد گروه واکالنش بال  حالوادث سالميبری نظالمم ، وجالود آمالوز  و        

آوری از طريالق همکالمری و   ری و افزايش تمبهمی همکمبخش  آ ، قمبلیتارزيمب  میزا  اثر

بمشند؛ همچنی  در شمخم هم جهت مقمبل  بم حممت سميبری نظمم  م گیری فنموریکمرب 

NCSI  پلیس مبمرزه بم جرايم سميبری و عملیمت سميبری نظمم  و در شمخمASPI   نیالروی

و پالس از  ب  دفمع سميبری اشالمره شالده اسالت؛ بالر ايال  اسالمس        CMMنظمم  و در شمخم 
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هالمی حیالمت ، سالميبری انتظالمم ، سالميبری      همی دفمع از زيرسمختمشورت بم خبرگم  مؤلف 

 دفمع ، رصد و پميش و پمسخ ب  رويدادهم مورد پذير  قرار گرفتند.

عنالوا   دانشگمه آکسفورد جممع  و فرهن  را بال   CMMشمخم فرهنگي: -اجتماعي

همی فرهن  امنیت سالميبری،  مم  مؤلف ي  بعد ارزيمب  امنیت سميبری اراي  نموده ک  ش

بمشالد؛ همچنالی  در چالمرچوب ارزيالمب  بلالوا سالميبری توسالط        همی اجتممع  م رسمن 

عنوا  اقتصمد و تجمرت ديجیتمل را ب  )ASPI1(گذاری راهبردی استرالیم مش خط  مؤسس

همی اصل  ارزيمب  امنیت سميبری معرف  نموده اسالت؛ بالر ايال  اسالمس و     مؤلف  يک  از

بالو  فضالمی مجالمزی    همی الز  و بم توج  ب  زيستپس از مشورت بم خبرگم  و بررس 

همی يمد محتوای بوم  نیز ب  مؤلف   کشور و ضرورت تولید محتوای فمخر و بوم ، مؤلف

 شده اضمف  گرديد
 

 استنتاج ابعاد ارزيابي امنیت سايبری جمهوری اسالمي ايران: 8جدول شمارۀ 
 مضامين اسناد ابعاد

  
ران
کم
ح

 

تدابیر و 

 رهنمودهم

 مجمزی فضمی ب  نسبت بروز و کمم  اشراف -

 خردمندان  و فعمل مواجه  -

 جهمن  گذارت ثیر همیقدرت تراز در سميبری قدرت ب  ا.ا.ج ارتقمء -

 اسنمد بمالدست 
 و نر  قدرت یهمظرفیت مجمزی، افزايش فضمی الملل بی  تعمممت در هدفمند و مؤثر حضور -

 کشور( توسع  ششم برنمم  کل  همی)سیمست سميبری دفمع

مطملعمت 

 تطبیق 

 منطق  در ریسميب بلوا ارزيمب  چمرچوب -استرالیم راهبردی گذاریمش خط مؤسس )حکمران   -

 (اقیمنوسی  -آسیم

 شمخم -وپمهمی دفمع سميبری )ادارۀ امنیت شبک  و اطمعمت اتحمدي  ارهم و ظرفیتسیمست -

 سميبری ( امنیت مب ارزي

 (سميبری امنیت بلوا مدل -آکسفورد دانشگمه)تدوي  سیمست و راهبرد سميبری  -

 سميبری( ممدگ آ شمخم -پوتوم  راهبرد مل  )مؤسس  -

 آکمدم  سميبری امنیت مل  مشمخ -الکترونی  حکمران  مش  سميبری )آکمدم سیمست و خط -

 الکترونی ( حکمران 

مقمالت علم  

 هش و پژو

 جمهوری حیمت  مت اطمع همیزيرسمخت از سميبری حفمظت راهبردی حکمرواي  )الگوی -

 (1397 -ايرا  اسمم 

                                        
1. Australian Strategic Policy Institute (ASPI) 



 را يا  اسمم یجمهور یبريسم تیامن  مبيمدل  برای ارز ئ ارامقمل  پژوهش :                                                            88

 

 مضامين اسناد ابعاد

ن 
منو
و ق
  
وق
حق

 

 و تدابیر

 رهنمودهم

 اعضمی و د و اول دورۀ انتصمب مجمزی )حکم فضمی بم مرتبط قوانی  و قواعد ب  ده شک  -
 مجمزی( فضمی عمل  شورای جديد

 جديد اعضمی دو  و اول دورۀ انتصمب همی مورد نیمز فضمی مجمزی)حکميب نظم تدوي  و تصو -
 مجمزی( فضمی عمل  شورای

 بمالدست  اسنمد

موردنیمز...  قوانی  نويسپیش تهی  و ارتبمطمت و اطمعمت تبمدل و تولید فضمی امنیت توسع  و ... حفظ -
 بخش افتم( در نظم  کل  همی)سیمست

 کشور( سميبری پدافند راهبردی سميبری )سند دفمع درحوزۀ الملل بی  و تعمممت ق حقو نظم  توسع  -
 (کشور سميبری پدافند راهبردی سند)سميبری دفمع درحوزۀ همدستورالعم  و مقررات، قوانی  تدوي -

 مطملعمت

 تطبیق 

 سميبری( منیتا ارزيمب  جهمن  شمخم -الملل  مخمبراتاقداممت حقوق  و قمنون  )اتحمدي  بی  -
 سميبری( امنیت ارزيمب  چمرچوب -المنمفعچمرچوب قمنون ، مقررات و نظمرت )سمزمم  کشورهمی مشترک -
 سميبری( امنیت بلوا مدل -همی مؤثر قمنون  و نظمرت  )دانشگمه آکسفوردايجمد چمرچوب -

 علم  مقمالت

 پژوهش  و

 (1398-همکمرا  و آبمدینصرت–مل  اطمعمت قوانی  و مقررات )الگوی راهبردی ارزيمب  شبک   -
 اسمم  جمهوری حیمت  اطمعمت  همیزيرسمخت از سميبری حفمظت راهبردی حقوق  )الگوی -

 (1397 -پور و همکمرا تق -ايرا 
 اسمم  جمهوری مسلح نیروهمی سميبری قدرت ارزيمب  راهبردی الگوی حقوق سميبری )اراي  -

 (1397-مرا همک و آبمدینصرت -ايرا 

ع 
دفم

- 
ت 
منی
ا

 

تدابیر و 

 رهنمودهم

 مجمزی فضمی ب  نسبت بروز و کمم  اشراف -
 (مجمزی فضمی عمل  شورای جديد اعضمی دو  و اول دورۀ انتصمب حکم)خردمندان   و فعمل مواجه  -

 اسنمد بمالدست 

 از صالیمنت  هالمی یالت قمبل سميبری، توسالع   وحممت تهديدات هشدار و تشخیم و مراقبت پميش، رصد، -
 و اسالتحکم   و تهديدات، نفوذنمپالذيری  دستمن پیش و هوشمندان  سميبری، درک همیسرممي  و افراد اطمعمت،
 کشور( سميبری پدافند راهبردی حسمس )سند و حیمت  همیزيرسمخت ايمن 
 موریفن حوزۀ در تهديد گون هر مقمب  در بمزدارندگ  توا  ارتقمء و دفمع پیشگیری، پميش، -

 (افتم بخش در نظم  کل  همیسیمست) ارتبمطمت و اطمعمت
سميبری  حممت و تهديدات در مقمب  کشور حسمس و حیمت  همیزيرسمخت پميدارسمزی و حفظ -

 کشور( سميبری پدافند راهبردی )سند

مطملعمت 

 تطبیق 

 در سميبری لواب ارزيمب  چمرچوب -استرالیم راهبردی گذاریمش خط مؤسس )نیروی نظمم   -
 (اقیمنوسی  -آسیم منطق 

 آکمدم ) حمميت از خدممت حیمت  تیم واکنش ب  حوادث سميبری و نظمم ، سميبری عملیمت -
 (الکترونی  حکمران  آکمدم  سميبری امنیت مل  شمخم -الکترونی  حکمران 

 سميبری( آممدگ  شمخم -پوتوم  دفمع و پمسخ ب  بحرا  )مؤسس  -
 سميبری( امنیت ارزيمب  چمرچوب -المنمفعدث )سمزمم  کشورهمی مشترکواکنش ب  حوا -
 بلوا ارزيمب  چمرچوب -استرالیم راهبردی گذاریمش خط مؤسس )تیم واکنش ب  حوادث  -

 (اقیمنوسی  -آسیم منطق  در سميبری
 شمخم -همی اطمعمت  حیمت  )ادارۀ امنیت شبک  و اطمعمت اتحمدي  اروپمسمزی زيرسمختام  -

 سميبری ( امنیت ارزيمب 

 علم  مقمالت

 پژوهش  و

 از سميبری حفمظت راهبردی عملیمت )اقداممت واکنش  و بمزيمب ، مديريت حوادث(، )الگوی -

 (1397 -پور و همکمرا تق  -ايرا  اسمم  جمهوری حیمت  اطمعمت  همیزيرسمخت
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 مضامين اسناد ابعاد

ت
رفی
 ظ
 و
هم
سمز
ند
انم
تو

زی
سم

 

 و تدابیر

 رهنمودهم

 و تخريب نفوذ، زا پیشگیری)فموا  محدودۀ در الکترونی  جن  انجم  جهت...  را منمسب  زمم سم -

 (15/1/92)دهد  قرار تصويب مراح  سیر در و بین پیش( فريب

 بمالدست  اسنمد

-زيرسمخت برای سميبری امنیت و پدافند ت می  و سميبری دفمع و نر  قدرت همیظرفیت افزايش -

 (کشور توسع  ششم برنمم ) مصوب کل  همیسیمست چوبدر چمر کشور همی

 و نر  قدرت همیظرفیت آ ، افزايش امنیت ت می  و اطمعمت مل  شبک  توسع  و تکمی  ايجمد، -

 کشور( توسع  ششم برنمم  کل  همی)سیمست سميبری دفمع

 (کشور سميبری پدافند راهبردی سند)سميبری  دفمع درحوزۀ بوم  استمنداردهمی -

و  علم تولید برای کشور صنعت  و آموزش  پژوهش ، علم ، همیظرفیت و دانش سطح ارتقمء -

 (افتم در نظم  کل  همیسیمست) ارتبمط  و اطمعمت  فضمی امنیت ب  مربوط فنموری

 مطملعمت

 تطبیق 

 ب ارزيم جهمن  شمخم -مخمبرات الملل بی  اتحمدي ) سمزیسمزممنده  و ظرفیت اقداممت فن ،  -

 (سميبری امنیت

 چمرچوب -المنمفعمشترک کشورهمی سمزمم ) رسمن سمزی، آگمه ظرفیت همی فن  بوم ،قمبلیت -

 (سميبری امنیت ارزيمب 

 سميبری امنیت مل  شمخم -الکترونی  حکمران  آموز  و تربیت امنیت سميبری )آکمدم -

 الکترونی ( حکمران  آکمدم 

 آممدگ  شمخم -پوتوم  سع ، ديپلممس  سميبری )مؤسس گذاری در تحقیق و توسرممي  -

 سميبری(

ع 
مم
جت
ا

-
گ 
رهن
ف

 
تدابیر و 

 رهنمودهم

 حريم حفظ نیز و کشور مجمزی فضمی جمنب هم  امنیت حفظ و سمزیسملم ب  ويژه اهتمم  -

 .عرص  اي  در بیگمنگم  اندازیدست و نفوذ بم مؤثر مقمبل  و جممع  آحمد خصوص 

 همیآسیب و همرخن  از مممنعت و ايران  اسمم  زندگ  سب  و همارز  رهم،هنجم ترويج -

 فرهنگ  جمنب هم  تهمجم بم مؤثر مقمبل  و عرص  اي  در اجتممع  و فرهنگ 

 همیسیمست چمرچوب در مجمزی فضمی در بنیم دانش اقتصمد برای منمسب سهم و جميگمه احراز -

 همیفنموری بم مرتبط کمر و کسب شرايط بهبود برای جمنب هم  یريزبرنمم  و کشور مقمومت  اقتصمد

 .عرص  اي  در تجمرت و خدممت محتوا، رونق نیز و زاي اشتغمل همیفرصت از گیریبهره و مجمزی

 تممم  در ايران  اسمم  فرهن  و همارز  بر منطبق رقمبت  و کمرآمد خدممت و محتوا توسع  -

 (مجمزی فضمی عمل  شورای جديد اعضمی دو  دورۀ انتصمب حکم) جممع  نیمز مورد قلمروهمی

 اسنمد بمالدست 
 سميبری )سند دفمع مفمهیم و توسع  سمزی انسمن ، فرهن  همیسرممي  وکفميت تنمسب ايجمد -

 کشور( سميبری پدافند راهبردی

مطملعمت 

 تطبیق 

 دانشگمه)ی سميبری در جممع  پذيرتدوي  سیمست و راهبرد سميبری، تشويق فرهن  مسئولیت -

 (سميبری امنیت بلوا مدل -آکسفورد
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 های ارزيابي امنیت سايبریمؤلفه

  همی امنیت سميبری، مضممی  مرتبط بم امنیت سميبری، بم مطملعال منظور استخراج مؤلف ب 

العالمل ( و  ادبیمت پژوهش و تحلی  کیف  تدابیر و رهنمودهمی مقم  معظالم رهبالری )مدظلال    

اول و دو  اعضمی جديالد شالورای عالمل  فضالمی      ۀد بمالدست  شمم  حکم انتصمب دوراسنم

هالمی  خودکفمي  دفمع  و امنیت ، سیمست ۀهمی کل  ب  مجمع در حوزمجمزی، ابما سیمست

هالمی  همی کل  نظم  در بخش افتم، اهداف و سیمستکشور، سیمست  ششم توسع  کل  برنمم

تطبیقال  الگوهالمی     پدافند سميبری کشالور و مطملعال   مرکز مل  فضمی مجمزی، سند راهبردی

 تکنیال   بالم  ارزيمب  امنیت سميبری در سالطح منطقال  و جهالم  صالورت پالذيرفت و سالپس      

 قالرار  اولیال   بمزشنمس  مورد اصل  همیمؤلف  هم،واژه تکرار اسمس فراوان  بر و بندیخوش 

گرديدند ک  نتميج  اصمح خبرگم  نظر بم اجممع دلف  تکنی  طريق از هممؤلف  اي  و گرفتند

 اراي  شدند.   9 ۀدر جدول شممر
 های ارزيابي امنیت سايبری ملي: ابعاد و مؤلفه 9 ۀجدول شمار

 هامولفه ابعاد

 سمزی، نظمرت و ارزيمب ، ديپلممس گذاری، راهبرد، هممهن سیمست حکمران 

 گذاریگذاری، نظمرت، مقرراتقمنو  حقوق  و قمنون 

و  توانمندسمزهم

 سمزیظرفیت

تحقیق و توسع ، استمنداردهم، نیروی انسمن ، سمزممنده ، مشمرکت، علم و نوآوری، بودجال  و  

 اعتبمرات  

 همی حیمت ، سميبری انتظمم ، سميبری دفمع ، رصد و پميش، پمسخ ب  رويدادهمزيرسمخت امنیت  -دفمع 

 فرهنگ  -اجتممع 
همی اجتممع ، اقتصمد و تجمرت ديجیتمل، حالريم  فرهن  امنیت سميبری، محتوای بوم ، رسمن 

 خصوص 

 

 نفعان فضای سايبری ج.ا.ايرانذی

منظور ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری بم توج  ب  اينک  مدل اراي  شده در اي  تحقیق ب 

نفعم  امنیت فضمی سميبر مل  بال  تفکیال    اسمم  ايرا  پیشنهمد شده است، در گم  بعد ذی

اسمس ابعمد مدل اراي  شده در اي  تحقیق بم اقتبالمس از سالند   مجمزی و نیز برهمی فضمی الي 

 معرف  گرديدند. 11و  10 ۀراهبردی افتم استخراج و مطمبق بم مندرجمت جدول شممر
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 های فضای مجازینفعان امنیت فضای سايبر ملي به تفکیک اليهذی: 10ۀجدول شمار

 نفعانذی نفعاننقش ذی هاالیه

 حکمران 

هالالم، مشالال تعیالالی  خالالط

هالالالم، قالالالوانی ،  رويالالال 

مقالالررات اسالالتمنداردهم، 

هالالم، هالالم، برنممالال  طالالرح

هم، راهبردهم و راهنممئ 

نظالالالمرت، حمميالالالت از 

 تحقیق و توسع .

نهالالمد رهبالالری، وزارت ارتبمطالالمت و فنالالموری اطمعالالمت، هیئالالت 

ريمسالت جمهالوری،  مجلالس شالورای       دولت، معمونالت برنممال  

روهمی مسلح، قالو قضالميی ،   اسمم ، وزارت دفمع و پشتیبمن  نی

وزارت علو ، تحقیقمت و فنموری، مجمالع تشالخیم مصاللحت    

عالمل  فضالمی مجالمزی    نظم ، سمزمم  پدافند غیرعممال ، شالورای  

کشور، مرکز افتم ريمست جمهوری، ستمد ک  نیروهالمی مساللح،   

همی نظمرت ، وزارت اطمعمت، سمزمم  تنظیم مقررات و دستگمه

 استمندارد و تحقیقمت صنعت . مل   مؤسس راديوي ، ارتبمطمت

 کمربر

ارتقالمء سالطح آگالمه ،    

هالمی  دانش و مهالمرت 

 مرتبط بم امنیت سميبر

وزارت ارتبالالمطالالالالمت و فنالالموری اطمعالالمت، وزارت دفالالمع و   

پشتیبمن  نیروهمی مسلح، وزرات علالو ، تحقیقالمت و فنالموری،    

  وزارت اطمعمت، سمزمم  صدا و سیمم ج.ا.ا ، معمونالت برنممال  

مهالوری، سالمزمم  پدافنالد غیرعممال ، بمنال  مرکالزی       ريمست ج

 جمهوری اسمم  ايرا 

 محتوی

تالالالالال می  امنیالالالالالت و  

جلوگیری از مخالمطرات  

 نمش  از محتوا

وزارت فرهن  و ارشمد اسمم  )مملکیالت فکالری(، وزارت علالو     

تحقیقمت و فنموری، سمزمم  ثبت اسنمد و امالمک کشالور )مملکیالت    

سمم ، وزارت اطمعمت، بنیمد معنوی ال صنعت (، سمزمم  تبلیغمت ا 

قالم،    علمیال  ۀمل  جوانم ، وزارت دادگستری، دفتر تبلیغالمت حالوز  

 وزارت ارتبمطمت و فنموری اطمعمت، سمزمم  صدا و سیمم ج.ا.ا

 خدممت

  تقويت صنعت و توسع

خدممت و محصالوالت  

 امنیت فضمی سميبر

وزارت صالالنعت ، معالالد  و تجالالمرت، وزارت ارتبمطالالمت و فنالالموری 

هالم و مراکالز   مت، وزارت فرهن  و ارشمد اسالمم ، دانشالگمه  اطمع

 علم  و پژوهش  کشور، سمزمم  پدافند غیرعمم 

 زيرسمخت
هالمی  سمزی زيرسالمخت ام 

حیالالالمت  کشالالالور در قبالالالمل 

 حممت الکترونیک 

هالالمی حیالالمت ، هالالمی متالالول  زيرسالالمختوزارت اطمعالالمت، دسالالتگمه

زرات دفالمع  وزارت ارتبمطمت و فنموری اطمعمت، وزارت کشور، و

 و پشتیبمن  نیروهمی مسلح، سمزمم  پدافند غیرعمم 
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 نفعان مدل ارزيابي امنیت سايبری جمهوری اسالمي ايران: ذی 11ۀجدول شمار 

 نفعانذی ابعاد

 حکمران  

عالمل   نظم ، شالورای  مصلحت تشخیم اسمم ، مجمع شورای دولت، مجلس رهبری، هیئت نهمد

اطمعمت، مرکز افتالم   فنموری و ارتبمطمت مسلح ، وزارت نیروهمی ک  فضمی مجمزی کشور، ستمد

ريمست جمهالوری، وزارت اطمعالمت،     غیرعمم ، معمونت برنمم پدافند ريمست جمهوری، سمزمم 

 وزارت دفمع و پشتیبمن  نیروهمی مسلح

حقوق  و 

 قمنون 

 و ارتبمطالمت  نظالمرت ، وزارت  هالمی قضالميی ، دسالتگمه   ۀاسمم ، قالو  شورای دولت، مجلس هیئت

 تنظالیم  ريمست جمهوری، سمزمم   اطمعمت ، مرکز افتم ريمست جمهوری، معمونت برنمم فنموری

 راديوي  ارتبمطمت و مقررات

توانمندسمزهم و 

 سمزیظرفیت

اطمعمت، مرکالز افتالم ريمسالت جمهالوری،      فنموری و ارتبمطمت سمزمم  صدا و سیمم ج.ا.ا، وزارت

 تنظیم فنموری اطمعمت، سمزمم  و ارتبمطمت تحقیقمت  آموزش   فنموری، مؤسس و علم همیپمرک

مل  اسالتمندارد    کشور، مؤسس پژوهش  و علم  مراکز و همراديوي ، دانشگمه ارتبمطمت و مقررات

و تحقیقمت صنعت ، وزارت دفمع و پشتیبمن  نیروهمی مسلح، وزارت علو ، تحقیقالمت و فنالموری،   

 وزارت صنعت ، معد  و تجمرت

 امنیت  -ع دفم
غیرعمم ، وزارت اطمعمت، وزارت ارتبمطمت و فنموری اطمعمت، وزرات دفالمع و   پدافند سمزمم 

 همی حیمت ، وزارت کشور، پلیس فتمهمی متول  زيرسمختپشتیبمن  نیروهمی مسلح، دستگمه

-اجتممع 

 فرهنگ 

 و ارتبمطالمت  قالمت  تحقی آموزشال    غیرعممال ، مؤسسال   پدافنالد  سمزمم  صدا و سیمم ج.ا.ا، سمزمم 

کشور، وزارت علو ، تحقیقمت و فنموری،  پژوهش  و علم  مراکز و همفنموری اطمعمت، دانشگمه

بمن  مرکزی جمهوری اسمم  ايرا ، وزارت فرهن  و ارشمد اسمم  )مملکیت فکری(، سالمزمم   

د مل  جوانالم ،  ال صنعت (، سمزمم  تبلیغمت اسمم ، بنیمثبت اسنمد و اممک کشور )مملکیت معنوی

 ، معد  و تجمرتعلمی  قم، وزارت صنعت ۀدفتر تبلیغمت حوز

 

 های نوظهور فضای سايبری  فناوری

ای کال  امالروزه در قملالب    همی نوظهور در فضمی سالميبر و رونالدهمی فنمورانال    فنموری

اغلالب کشالورهم وجالود دارد؛ بمعالث      ۀانقمب صنعت  چهمر  اروپالم و تصويرسالمزی آينالد   

-هم در محیط آشوبنمک و سرشمر از عد  قطعیت فضمی سميبر نقش ب نموریگرديده اي  ف

ت ثیر خالود قالرار دهالد؛ بالر ايال       امنیت سميبری را تحت  بديل  داشت  و اي  موضوع مقول

همی سميبر فیزيک ، هو  مصنوع  و ربمتی ، چی ، سمممن همي  نظیر بمکاسمس فنموری
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همي  نظیر مملکیالت داده، حالريم   هم و ...؛ مقول دادهاينترنت اشیمء، پرداز  کوانتوم ، کم 

امنیتال ، مملکیالت معنالوی و ... را     -هالمی سیمسال   سالمزی سمزی و جريم خصوص ، بحرا 

همي  نظیر فقدا  راهبالرد کالم    است؛ چملشت ثیر قرار داده و بر اي  اسمس ضروری تحت

گیری، رايندهمی تصمیمبخش  در اي  حوزه، عد  چمبک  و کمرآمدی سمختمری در فو فرا

گیالر،  ای و مجزا از يکالديگر نهمدهالمی تصالمیم   اجرا و نظمرت بر عملکرد، عملکرد جزيره

پیوسالت  میالم  صالنعت و نهمدهالمی       بردار مالرتبط، فقالدا  يال  رابطال    گذار و بهرهمقررات

الکترونیال ،   ۀهمی داخل  توانمنالد در حالوز  تحقیقمت  و دانشگمه ، ضعف ارتبمط شرکت

شد  و اسالتفمده از  الملل ، کندی روند صنعت همی معتبر بی افزار بم شرکتر مخمبرات و ن

المل  ب  دلی  عد  اسالتفمده از  بی   کمر کشور، انفعمل در عرصوهم در محیط کسبفنموری

اسالمم  مالرد ، افالزايش    -الملل ، تغییر فرهنال  و سالب  زنالدگ  ايرانال     همی بی فرصت

هالمی ضالدفرهنگ ، از دسالت داد  بمورهالمی اعتقالمدی در      کمربرا  ايران  بم محتوا  مواجه

همی معمند اعتقمدات و نهميتمً خروج اطمعمت کالمربرا  بال    سمزیکمربرا  بم جريم   مواجه

ايرانال ، مالورد توجال  جالدی       ذائقبرداری بیگمنگم  از همی اجتممع  خمرج  و بهرهرسمن 

هالمی عنالوا    نیت سميبری، از آسیبهم در امبرداری از اي  فنموریقرار گرفت  و ضم  بهره

 شده نیز جلوگیری شود.

بم توج  ب  موارد عنوا  شده، مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسمم  ايرا  مطمبق 

 گردد. ي  اراي  م  ۀبم مندرجمت شک  شممر
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 : مدل ارزيابي امنیت سايبری جمهوری اسالمي ايران1 ۀشکل شمار

 

المللال   بالی    ي  تحقیق و ابعمد ارزيمب  امنیت سميبری اتحمديمدل اراي  شده در ا  مقميس

دهد ک  مدل ايال  پالژوهش   المنمفع نشم  م مخمبرات و سمزمم  مخمبرات کشورهمی مشترک

سمزی بالم دو مالدل مالذکور انطبالمق کممال       در ابعمد حقوق  و قمنون ، توانمندسمزهم و ظرفیت

پمسخ ب  بحرا  و بعد فرهنگ  و اجتممع  گذاری، دفمع و داشت  و ابعمد حکمران  و سیمست

بمشالد؛  هالم برخالوردار مال    از جممعیت بیشتری نسبت ب  ابعمد عنوا  شده توسط اي  سالمزمم  

نظالمم   الملل  مخمبرات بم توج  ب  ممهیت غیربی   همی اتحمديويژه اينک  در ابعمد و مؤلف ب 
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و اي  موضالوع در صالورت  اسالت     همی دفمع  و انتظمم  پرداخت  نشدهاي  سمزمم  ب  مؤلف 

هالمی دفالمع سالميبری و انتظالمم  معطالوف بال  ايال         ک  در مدل اراي  شده در اي  مقمل ، مؤلف 

گذاری از جممعیالت  بمشد؛ همچنی  بميد توج  داشت ک  بعد حکمران  و سیمستموضوع م 

ممال   گذاری و راهبردهمی همکمری و تعاول  شمم  سیمست  کمف  برخوردار بوده و ب  طريق

ای و همی منطق همی خصوص  و دولت  و همکمریبخش ، شمم  بخشاعم از همکمری بی 

 بمشد.الملل  و ديپلممس  سميبری نیز م بی 

امنیالت   ۀبی  ابعمد مدل معرف  شده در قملب اي  مقمل  و ابعمد امنیت سميبری ادار  مقميس

شالده توسالط ايال  اداره شالمم      دهالد ابعالمد ارايال     اروپم نشم  مال    شبک  و اطمعمت اتحمدي

  همی دفمع سميبری، مقمبل  بم جرايم سميبری، حمميت از صنعت در زمینهم و ظرفیتسیمست

تری ب  ترتیب شمم  همی اطمعمت  حیمت  بم ابعمد جممعسمزی زيرسمختامنیت سميبری، ام 

فمع و پمسالخ  سمزی، دگذاری، حقوق  و قمنون ، توانمندسمزهم و ظرفیتحکمران  و سیمست

مطالرح    ب  بحرا  جميگزي  گرديده و لیک  بم توج  ب  ممهیت امنیت، مبمن  نظری و پیشالین 

عنوا  يک  از ابعمد امنیالت سالميبری قمبال  جمالع و تعريالف      آوری ب شده در اي  مقمل ، تمب

آوری ، تالمب 1397پالور و همکالمرا ،   نیست؛ همچنمنک  در تحقیالق ارايال  شالده توسالط تقال      

پالذيری از اصالطمح التالی     برگشالت   از ابعمد دفمع سميبری و البتال  بالم ترجمال    عنوا  يک ب 

Resilience .معرف  شده است 

در مقميس  بی  ابعمد معرف  شالده در قملالب ايال  مقملال  و ابعالمد امنیالت سالميبری دانشالگمه         

پالذيری  سیمست و راهبرد سميبری، تشويق فرهن  مسالئولیت آکسفورد بميد گفت، ابعمد تدوي  

-فرمميالم ، ايجالمد چالمرچوب   همی سميبری در نیروی کمر و کمردر جممع ، ايجمد مهمرت سميبری

-همی مؤثر قمنون  و نظمرت ، کنترل ريس  از طريق سالمزممنده ، اسالتمنداردهم و فنالموری، بال     

گالالذاری، فرهنگالال  و اجتمالالمع ، تالالری شالالمم  حکمرانالال  و سیمسالالتترتیالالب بالالم ابعالالمد جالالممع

ميتمً بعالد حقالوق  و قالمنون  جالميگزي  گرديالده و موضالوع       سمزی و نهتوانمندسمزهم و ظرفیت

کنترل ريس  عموه بر اينک  از طريق سمزممنده ، اسالتمنداردهم و فنالموری مالورد ت کیالد قالرار      

 صورت کمم  مورد توج  قرار گرفت  است.  گرفت ، در بعد دفمع و پمسخ ب  بحرا  ب 
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پوتومال     د امنیت سميبری مؤسسبی  ابعمد معرف  شده در قملب اي  مقمل  و ابعم  مقميس

تری در مدل ارايال  شالده   دهد ابعمد مطرح شده توسط اي  مؤسس  بم جممعیت کمم نشم  م 

گذاری در تحقیقمت و توسع ، تجمرت سميبری، ويژه اينک  ابعمد سرممي نظر قرار گرفت ؛ ب مد

پیشالرفت روزافالزو     سمزی، فرهنگ  و اجتممع  بم توج  ب در ابعمد توانمندسمزهم و ظرفیت

 نظر قرار گرفت  است.اي  ابعمد مد

بی  ابعالمد معرفال  شالده در قملالب ايال  مقملال  و ابعالمد امنیالت سالميبری مؤسسال              مقميس

گذاری راهبردی استرالیم و آکمدم  حکمران  الکترونی  بیمنگر آ  است ک  ويژگ  مش خط

است ک  ايال  موضالوع بالم بعالد      نمود  بعد نظمم  در مدل اراي  شدههم منظوراي  مدل ۀعمد

تری بم عنوا  دفمع و پمسخ ب  بحرا  در مدل اي  تحقیق اراي  شده است؛ همچنالی  در  جممع

عنالوا   مدل اراي  شده توسط آکمدم  حکمران  الکترونی  از صیمنت از حريم خصوص  بال  

هالمی بعالد   عنوا  يک  از مؤلف يک  از ابعمد اصل  امنیت سميبری يمد شده ک  اي  موضوع ب 

 فرهنگ  و اجتممع  در مدل اراي  شده در اي  مقمل  ب  آ  پرداخت  شده است.

 

 پيشنهاد   و گيرینتيجه

 گیرینتیج  .الف

همی مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری اسالمم  ايالرا  پالس از مطملعال      ابعمد و مؤلف 

وط بال  هفالت   همی جهالمن  ارزيالمب  امنیالت سالميبری مربال     اسنمد بمالدست  و بررس  شمخم

همی راهبالردی و امنیتال    الملل  و نیز از طريق مراجع  ب  آرای خبرگم  در حوزهبی   مؤسس

طور منطقال  و مفهالوم  اسالتنبمط گرديالد و بالم تجزيال  و تحلیال  مفالمهیم و         فضمی سميبر، ب 

هم بم يکديگر و بم در نظر گرفت  مقتضیمت مضممی  ب  دست آمده و ارتبمط و ت ثیر و ت ثر آ 

هم بر اسمس تالدابیر  صورت مدل  متشک  از ابعمد و مؤلف بو  فضمی سميبر کشور ب يستو ز

همی ارزيمب  امنیت سالميبری  دست  و همچنی  شمخم، اسنمد بمالالعمل (ظل )مدمقم  معظم رهبری

نفعالم  امنیالت   ذیای بم استفمده از رو  پژوهش آمیخت  اسالتخراج و سالپس   جهمن  و منطق 

نفعالم  مالدل ارزيالمب     و همچنالی  ذی  همی فضالمی مجالمزی  ب  تفکی  الي  فضمی سميبر مل 
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هالم در  همی نوظهالور و نقالش آ   امنیت سميبری تعیی  گرديدند و در ادام  ب  اهمیت فنموری

مالدل ارزيالمب  امنیالت      امنیت فضمی سميبری کشورمم  اشمره گرديد و در نهميت پس از اراي

شالده توسالط مؤسسالمت    هالمی ارايال   تحقیالق و مالدل  بی  مدل اي    سميبری ج.ا.ايرا ، مقميس

تالري   عم  آمد. مهالم هم پرداخت  شد ب معتبرج همن  ک  در بخش مبمن  نظری پژوهش ب  آ 

 توا  از نتميج اي  پژوهش برشمرد عبمرتند از:محورهمي  ک  م 

نفعم  مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهوری هم و ذیشنمسمي  و تبیی  ابعمد و مؤلف  -

 م  ايرا ؛اسم

 ارزيمب  امنیت سميبری؛ ۀتولید ادبیمت در حوز -

-گیری ممبی  دسالتگمه سمزی و تصمیمايجمد و فراهم نمود  وفمق در فرايند تصمیم -

 امنیت سميبری؛ ۀهمی مسئول در حوز

امنیالت سالميبری در جمهالوری اسالمم       ۀتقويت و ارتقمء تفکر راهبردی در حالوز  -

 ايرا ؛

هوشمندان  و مقتدران  بم تهديدات روزافزو    ی مواجهالز  برا  فراهم آورد  زمین -

 فضمی سميبر؛

همی مسئول امنیت سميبری از مراجع  بال  الگوهالمی ارزيالمب     نیمز نمود  دستگمهب  -

 امنیت سميبری غیر بوم .

 

 هاپیشنهاد .ب

مدل ارزيمب  امنیت سميبری جمهالوری اسالمم  ايالرا  در ايال  تحقیالق،        ب  اراي توج  بم

 است:شميست  

 شالده،  بم مدل ارائ  ايرا  اسمم  جمهوری سميبری امنیت موجود وضعیت  مقميس بم .1

 امنیت سالميبری  افزايش ب  نسبت اطمعمت تحلی  و اشتراک مراکز ايجمد بم گرددم  پیشنهمد

 پذيرد؛ صورت الز  اقدا  ايرا  اسمم  جمهوری
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 جهمن  استکبمر بم آ  دايم  ب تقم و ايرا  اسمم  جمهوری نظم  وضعیت ب  توج  بم .2

 ارتقالمء  بال   منجالر  ک  ايرا  اسمم  جمهوری سميبری امنیت ارتقمء در تسريع نظم  سلط ، و

 گردد؛م  پیشنهمد شود،م  مل  امنیت

امنیالت سالميبری جمهالوری اسالمم  ايالرا  دارای       ۀهم و نهمدهمي  ک  در حوزدستگمه .3

ظالور ارزيالمب  و ارتقالمی امنیالت سالميبری کشالور       منمسئولیت هستند از نتميج اي  تحقیق بال  

 استفمده نمميند؛  

انجالم  تحقیقالمت در    نفعم  مختلالف و مراکز علم  و فنموری بم مشمرکت ذی ايجمد بم .4

هالمی نوظهالور فضالمی    نتميج ارزيمب  آ  و استفمده از فنالموری  امنیت سميبری و تحلی  ۀحوز

 پذيرد؛ صورت الز  اقدا  ايرا  اسمم  جمهوری آوری سميبریارتقمء تمب ب  سميبر، نسبت

هالمی ارزيالمب    در تحقیقمت آت  مرتبط بم موضوع اي  پژوهش، پرداخت  بال  شالمخم   .5

 اي  پژوهش بگشميد.   تری در ادامتواند افق وسیعدفمع  م  ۀامنیت سميبری حوز
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 (  افق فنمور1392انتظمم ، حسی ،)      ی اطمعمت و ارتبمطمت در نگمه امنیالت ملال ، دانشالگمه عالمل

 دفمع مل ، تهرا .

 (.1395) تیر 10مجمزی، فضمی مل  مرکز همیسیمست و اهداف 

  ج ا ا ، فصلنمم  سميبری دفمع الگوی مفهوم  مدل ، طراح (1397پور، رضم؛ اسممعیل ، عل )تق 

 مل ، دانشگمه عمل  دفمع مل ، تهرا . امنیت

 (.1394) شهريور14مجمزی، فضمی عمل  شورای جديد اعضمی نتصمبا حکم 

 تیال آ  بالر امن  ریو تال ث  یبريسم داتي، تهد(1391) مسريوند،   نورعل ؛ عل ،یآبمدرک  پور لیخل 

 .56   یملعمت راهبردطم  فصلنمم ، مل

 (.1387) سند راهبردی امنیت فضمی تولید و تبمدل اطمعمت کشور 

 (.1394کشور ) توسع  ششم م برنم کل  همیسیمست 

 (  طراح  الگوی راهبردی بوم  امنیت فضمی مجمزی کشور، رسمل  دکتالری  1396شهیر، احسم ،)

 دانشگمه عمل  دفمع مل .

  هم و راهکمرهمی حقوق  رويمروي  بم )چملش1404، امنیت سميبری در افق(1393پور، حس )عمل

 مع سميبری.همی امنیت  سميبری(، تهرا ، همميش مل  دفبزه

 (.1394) کشور سميبری پدافند راهبردی عمم  کشور، سندکمیت  دايم  پدافند غیر 

  ،1395مؤسس  آموزش  و تحقیقمت  صنميع دفمع ، راهنممی تدوي  راهبرد مل  امنیت سميبری. 

 سالميبر  فضالمی  امنیتال   صالیمنت  راهبالردی  ، الگوی(1397زاده، ابراهیم؛ اسممعیل ، کیوا  )محمود 

 دفالمع  عالمل   زمستم ، تهرا : دانشالگمه  ا ،  س  هشتم، مل ، س امنیت مسلح، فصلنمم  ینیروهم

 مل .

 ی در فضالم   بمزدارنالدگ  ی، الگو(1397)محمدرضم  زاده،یخراشمد ؛مهرداد ،یکمرگر ؛ عل ، ممئ

 .29هشتم،    س ، مل تیامن  فصلنمم هم،یبمز  يبر اسمس نظر بريسم

 رضم صفت، محمد؛ موحدیحمیدرضم؛ مردان  شهربمب ، محمد آبمدی، جمشید؛ لشکريم ،نصرت

 مل ، امنیت ج ا ا، فصلنمم  مسلح نیروهمی سميبری قدرت ارزيمب  الگوی راهبردی (، ارائ 1397)

 بهمر. يکم، و س    نهم، س
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 (، رو  تحقیق پیشرفت  برای دانشجويم  کمرشنمس  ارشالد و دکتالری،   1393بمقر )نوبخت، محمد
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