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های امنیت اجتماعی  یکی از اهداف منظومه تحقیقاتی طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی، شناخت زیرساخت درباره کتاب:

های اجتماعی، تأثیر همه جانبه و  در ایران است. همانگونه که مستحضر هستید در عصر جدید فضای سایبری )مجازی( و شبکه

در برنامه پژوهشی طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی،  وامع از جمله جامعه ایران داشته است.ای برای شؤون مختلف ج پیچیده

تعریف شد. « های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها ها و تهدیدات شبکه بررسی فرصت»طرح تحقیقاتی 

ماعی فضای مجازی بر امنیت اجتماعی ایران مبتنی بر چهارچوب ادبیات های اجت های شبکه برای بررسی و شناخت تهدیدات و فرصت

تولیدشده در مجموعه تحقیقاتی طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی، مجریان تحقیق آقایان دکتر علیرضا   مفهومی بومی

ن در تحقیق راهبردهایی را برای پو، عضو شورایعالی فضای مجازی کشور و دکتر سعید مجردی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه تبیا طالب

 اند. های اجتماعی ارئه کرده مدیریت فضای مجازی و شبکه

  کلی اهداف

  ؛یاجتماع تیامن فیتضع ای تیتقو در یمجاز یاجتماع یهاشبکه یکارکردها و هانقش شناخت 

 یهاشبکه ای یبوم یهاشبکه از اعم ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه که یداتیتهد و هافرصت و ضعف و قوت نقاط شناخت 

 .کنندیم جادیا کشور در یاجتماع تیامن ی حوزه در ،یخارج یاجتماع

 حداکثر هافرصت از ضعف، و قوت نقاط بر تمرکز با که ینحو به ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه قبال در مناسب راهبرد نییتع 

 .باشد کنترل قابل داتیتهد و شود استفاده

  فرعی اهداف

 ؛یاجتماع یهاشبکه یدهایتهد و هافرصت و کشور ضعف و قوت نقاط یبررس 

 ؛یاجتماع تیامن و یمجاز یاجتماع یهاشبکه یراهبرد چارچوب ی ارائه 

 کشور؛ داخل در یبرداربهره منظور به ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه ی باره در کشورها یراهبرد اسناد و هاتجربه یبررس 

 ؛یمجاز یاجتماع یهاشبکه ی نهیزم در کشورها راهبرد لیتحل 

 پژوهش ی محدوده در یاجتماع یهاشبکه با مواجه یبرا رانیا مناسب یراهبردها نیتدو. 

 پژوهش یهاپرسش

 :شودیم انجام ریز یهاپرسش به یپاسخگوی یبرا پژوهش نیا

 اند؟گرفته شکل ینظر یهادگاهیود کردهایرو چه یمبنا بر یمجاز یاجتماع یهاشبکه 

 ،کدامند؟ کشور در یاجتماع تیامن بر یمجاز یاجتماع یهاشبکه رگذاریتاث یهاشاخص و هامولفه ابعاد 

 است؟ چگونه( پژوهانهندهیآ نگاه بر دیتاک با) یمجاز یاجتماع یهاشبکه تحوالت روند 

  کنند؟یم جادیا کشور یبرا را یداتیتهد و هافرصت چه یمجاز یاجتماع یهاشبکه 

 را داتیتهد و برد را بهره حداکثر یاجتماع تیامن در یاجتماع یهاشبکه یهافرصت از توانیم یراهبردهای چه اتخاذ با 

 کرد؟ کنترل

 بخشید؟ تحقق را فوق یراهبردها توانیم یاتیعمل مدل و راه ی نقشه چه با 


