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 عنوان : گزارش پروژه مطالعاتی 

 موضوع : آسیب شناسی ارتباط ذینفعان با اطالعات سیستم های کاربردی شهرداری 
 چکیده : 

اطالعات سیستمهای کاربردی درشهرداری و یا هر موسسه غیرانتفاعی به چه میزان و با چه میزان       
باید در اختیار ذینفعان باشد . اطالعات بعنوان یکی از منابع سازمان دارای اهمیت    و با چه مکانیزمی 

 .بسیار زیادی می باشد 
امنیت اطالعات با توجه به انواع تهدیدات امنیتی و سوء استفاده های  مادی و معنوی اولویت        

 .بسیار باالئی برخوردار است 
جوع ، پائین آوردن هزینه های شهروندان هم اهمیت باالئی از طرف دیگر ، تکریم ارباب ر          

 برخوردار است 
این پروژه کوشش دارد با مطالعه و بررسی موضوع ، رابطه درستی بین دو مقوله امنیت اطالعات و 
تکریم ارباب رجوع و دیگر ذینفعان فراهم نماید ، بطوریکه با حفظ امنیت اطالعات ، تکریم ارباب 

 ر ممکن برسد. رجوع به حداکث
 :واژه های کلیدی 

 ذینفعان ، امنیت اطالعات ،  سیستم های کاربردی ، تکریم ارباب رجوع ، اداره        
 مقدمه :

استفاده از ابعاد زندگی انسانها و همزمان با گسترش با حضور گسترده کامپیوتر در تمامی         
کامپیوتر های شخصی و شبکه های کامپیوتر و بدنبال آن اینترنت بعنوان بزرگترین شبکه جهانی ، 

 حیات کامپیوتر ها ، اطالعات ، کاربران و ذینفعان دستخوش تغییرات اساسی گردیده است .
صرف نظز از پرداختن به مقوله اطالعات و امنیت ، تکریم ارباب رجوع مستلزم توجه تمام کاربران 

موقعیت شغلی ، سنی به جایگاه امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری با حفظ کرامت 
انسانی و نیاز های اطالعاتی ذینفعان ، توجه خاص مبذول و سرمایه گذاری الزم برای ایمن سازی شبکه 

 اه داده اداره می باشد.ها و مدیریت دسترسی به سیستم های کامپیوتری و نرم افزار ها بویژه پایگ
وین دستورکار برای مدیریت شبکه ، مدیریت اجرائی و کاربران ، تهیه صفحات دسترسی تهیه و تد

کنترل شده برای مراجعه کنندگان به اداره ، با آموزش مناسب و ایجاد حساسیت مضاعف در حفظ 
 می باشد. لعهیان و .... از محورهای این مطاو تنبیه متصد اطالعات ، سیاست تشویق
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 روش بررسی : 

 پژوهش از نوع کاربری که به روش تحلیلی و جامع پژوهش در برگیرنده ی دوگروه است.               
 .متصدیان تنظیم روابط امنیت و حراست از داده ها و ادارات :  گروه اول 
اسالمی شهرو روابط یت ارباب رجوع شامل مدیریت شهری ، شورای امتصدیان پی گیری رض : گروه دوم 

 عمومی می باشد.
به منظور گرد اوری داده ها ، با مصاحبه ، دریافت دستورالعمل های مربوط با تهیه سئواالت مرتبط ،       

تهدیدها و فرصت ها مرتبط در خارج از اداره به برسی نقاط ضعف و قوت پیرامون موضوع در اداره ، 
سرفصل های مربوط به امنیت اطالعات از جنبه های مختلف ، پرداخته و استفاده از استانداردهاو 

تهدیدات امنیتی ، ابزارهای امنیتی و ...... استفاده گردید و برداشتها و راه کارهای مربوط ، کالسه بندی 
 و تقویم گردیده است .

 بیان مسئله : 
 کاربردی آسیب شناسی پیرامون ارتباط ذینفعان با اطالعات سیستم های               

  تبیین هدف :
ارائه راه کار و بهبود روش های جاری در نظام اداری و مدیریتی بمنظور ایجاد رابطه منطقی و             

درست از دوموضوع مهم امنیت اطالعات و تکریم ارباب رجوع و کاربران سیستم های کاربردی .تنظیم 
 روابط و ارائه اطالعات فی مابین کاربران سیستم های کاربردی و ارباب رجوع 

فایلهای کامپیوتری ، صفحات واکشی اطالعات در اختیار ارباب رجوع امثال وب کیوسک ها ، صفحات      
تحت وب ، سایت اداره ، ثبت درخواست های کامپیوتری بطوریکه ارباب رجوع در حد تعریف شده از 

امکان ارائه به  دارائیها و اموالی که ایشان در اداره موجود واطالعات مربوط به خود یا آمار و اطالعات 
 ایشان وجود دارد، در حد نیاز در دسترس ایشان باشد.

 تعیین حدود و نیاز دسترسی به اطالعات از اهداف این مطالعه می باشد . 

 

 پرسش های پژوهش الف :
 :   امنیت اطالعات : -1

را آیا مدیریت اداره بسترهای الزم فیزیکی و منطقی از نیازهای یک شبکه سخت افزاری  -1
 فراهم کرده است.
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 آیا سایت اداره دارای مدیر سایت آموزش دیده و آشنا به وظایف خود می باشد.؟ -2

و دیگرکامپیوترها بررسی و لیست گردیده  serverشت داده ها از کامپیوتر آیا کانالهای نئ -3
 است؟

آیا راه های دسترسی به صفحات سیستم های کاربردی با تعیین سطوح دسترسی برای  -4
 کارمندان در برنامه ها تدوین و بکار گرفته شده است ؟

آیا کارمندان در چارچوب وظایف خود در استفاده از کامپیوتر و حفظ اطالعات آن آموزش  -5
 دیده اند

 : آیاتعهدات الزام اور از کارمندان درخصوص حفظ اطالعات و ... اخذ شده است ؟ -6
سیستم های کاربردی تعبیه گردیده در آیا روش های وقایع نگاری در ثبت ویرایش ، حذف  -7

 است ؟

 آیا حساسیت روی فرمهای کامپیوتر ، سطح بندی و مستند شده است ؟ -8

 آیا مدیریت ریسک در حوزه امنیت اطالعات تعریف و مستند شده است ؟ -9

وقع و با اطمینان ، نسخه پشتیبان تهیه آیا از اطالعات سیستم های کاربردی و شبکه بم -10
 گردیده است ؟

 (  برای سیستم های کاربردی اداره فراهم گردیده است ؟ sleepآیا زمان خواب )   -11

آیا سرویس حضوری یا غیرحضوری شرکتهای کامپیوتری پشتیبانی کننده ، سیستم های  -12
اداره تحت کنترل مدیریت سایت می باشد ؟ آیا شرکتها با کاربران عادی در اداره ، تبادل 

 سرویس دهی چگونه است ؟اطالعات دارند ؟ مکانیزم 

آیا برای برونسپاری امور انفورماتیکی اداره ) شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار (با حفظ  -13
 ؟اطالعات محرمانه اداره تدبیری صورت گرفته است 

 امنیتی  چه می باشد ؟انواع تهدیدهای  -14

 

 : تکریم ارباب رجوع  -2
 تعریف می شود؟آیا مفهوم کیفیت خدمات رسانی برای اداره چگونه  -15

 آیا چگونه چالشهائی بین دیدگان خدمات دهندگان ) اداره ( و ذینفعان وجود دارد؟ -16
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غیرانتفاعی بودن آیا چگونگی خدمت رسانی از طرف اداره مردم نهاد شهرداری با دیدگان  -17
 مردم تعریف شده است ؟  آن ، و انتظارات

یا تلف تا رسیدن به رضایت مشتری آیا زمان مورد انتظار برای انجام درخواست های مخ -18
 ارزیابی گردیده است ؟ درآمد مورد انتظار

آیا شکافهائی که بین اداره و ذینفعان لیست گردیده است ؟ برای آنها راه کاری فراهم شده  -19
 است .

 5آیا چه راه حلی برای تاثیرگذاری بر ذینفعان ناراضی  پیشنهاد می گردد   -20

 ت ذینفعان در فرآینداطالعات توجه شده است؟آیا در مدیریت خدمات به مشارک -21

( و انحصار خدمات توسط اداره ) G2Cآیا طراحی نظام دولت الکترونیک و شهروندان )-22
 شهرداری(  باعث عدم دقت در تکریم ارباب رجوع نخواهد شد؟

  ::  عملکرد -3
 مدیریت  -1

 چگونه است؟وضعیت سیستم مدیریت اطالعات از دیدگاه مدیران صف و ستاد   1-1

نقاط ضعف و قوت مدیریت اطالعات از دیدگاه مدیران صف و ستاد سازمان   2-1
 چیست؟

تأثیر سیستم مدیریت اطالعات در تصمیم گیری مدیران سازمان، به تفکیک صف   3-1
 وستاد، به چه میزان است؟

اندازه گیری به منظور تعیین کیفیت اهداف  آیا شاخص های عملکرد کلیدی ، معیارهای -2
 4  و وظایف اداره انجام گردیده است ؟

  (ذینفعان آیا انتظارات از طرح دولت الکترونیکی برای افزایش رضایت شهروندان ) -3
 6چگونه است ؟ 

آیا حسا سیت روی عوامل  و پدیده های ناشناخته و رویارویی  با این پدیده ها در محیط  -4
 7اربردی و اداری فراهم گردیده است ؟ سیستم های ک

 : واالتئ: تهیه جواب سب
 مقدمات یک شبکه خوب : -1

 : در زمان طراحی یک شبکه، سواالت متعددی مطرح می گردد                  
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 برای طراحی یک شبکه از کجا می بایست شروع کرد؟ 

 چه پارامترهایی را می بایست در نظر گرفت؟ 

  شبکه چیست؟هدف از برپاسازی یک 

 انتظار کاربران از یک شبکه چیست؟ 

 آیا شبکه موجود ارتقاء می یابد و یا یک شبکه از ابتدا طراحی می گردد؟ 

 چه سرویس ها و خدماتی بر روی شبکه ارائه خواهد شد؟ 

  بررسی و آنالیز الگوهای ترافیک در شبکه با توجه به سرویس ها و خدماتی که قصد ارائه آنان
 ندگان شبکه را داریمبه سرویس گیر

 ( شناسایی نقاط حساس و بحرانی )در حد امکان 

  تهیه اطالعات در مورد کاهش ترافیک موجود با ارائه مسیرهای متعدد به منابع و تامین
سرویس دهندگان متعددی که مسئولیت پاسخگویی به داده های مهم با هدف تامین توزیع بار 

 شبکه را دارا می باشند

   گیرندگان، چه افرادی می باشند و نیاز واقعی آنان چیست؟سرویس 

  نیازهاي مورد نظر به چه دلیلي ایجاد شده است؟ 

   چه نوع سرویس ها و یا خدماتی می بایست بر روی شبکه ارائه گردد؟ آیا در این رابطه محدودیت
 های خاصی وجود دارد؟

  که های محلی وجود دارد؟ در صورت وجود آیا قصد استفاده و پیکربندی یک فایروال بین شب
 فایروال، به منظور استفاده از اینترنت به پیکربندی خاصی نیاز می باشد؟

   ( آیا صرفا به کاربران داخلی شبکه، امکان استفاده از اینترنت داده می شود و یا کاربران خارجی
 باشند؟مشتریان سازمان ( نیز می بایست قادر به دستیبابی به شبکه 

  هزینه دستیابی و ارائه سرویس ها و خدمات به کاربران خارجی از طریق اینترنت، چه میزان است؟ 

   آیا تمامی کاربران شبکه مجاز به استفاده از سرویس پست الکترونیکی می باشند)سیستم داخلی و یا
 ( خارجی از طریق فایروال

  ایی را دارا خواهند بود؟کاربران شبکه، امکان دستیابی به چه سایت ه 

   آیا سازمان دارای کاربرانی است که در منزل و یا محیط خارج از اداره مشغول به کار بوده و الزم است
 از طریق اینترنت (، دستیابی نمایند؟ ) VPN و یا Dial-up به شبکه از طریق

  بکه و سرویس های آن را آیا کاربران شبکه با یک مشکل خاص کوچک که می تواند برای دقایقی ش
غیر فعال نماید، کنار می آیند و یا می بایست شبکه تحت هر شرایطی به منظور ارائه خدمات و سرویس 

 ها، فعال و امکان دستیابی به آن وجود داشته باشد؟

  آیا به سرویس دهندگان کالستر شده ای به منظور در دسترس بودن دائم شبکه، نیاز می باشد؟ 
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  ربران در زمان غیرفعال بودن شبکه، چیزی را از دست خواهند داد؟آیا کا 

    آیا یک سازمان توان مالی الزم در خصوص پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد زیرساخت الزم
برای فعال بودن دائمی شبکه را دارا می باشد؟ )مثال" می توان توپولوژی های اضافه ای را در شبکه 

آنها برای پیشگیری از بروز اشکال در یک نقطه و غیر فعال شدن شبکه،  پیش بینی تا بتوان از
استفاده کرد.( امروزه با به کارگیری تجهیزات خاص سخت افزاری به همراه نرم افزارهای مربوطه، 

می توان از راهکارهای متعددی به منظور انتقال داده های ارزشمند در یک سازمان و حفاظت از آنها 
 .اشکال، استفاده نموددر صورت بروز 

 

 تهدیدهای متوجه امنیت ملی -2

 مفهوم تهدید:  1-2

مرتبط می دانست به تعبیر « تقدیر و سرنوشت»را با مفهوم « تهدید»ذهن بشر مفهوم در گذشته 
روشنتر می توان رابطه ای محسوس بین علم بشر و تلقی از تهدید مشاهده کرد. در واقع اگر تقسیم 

با مرحله متافیزیکی علم بشری قرین بود. این « شناخت تقدیر محور»را بپذیریم، بندی اگوست کنت 
مرحله بدین معنی بود که چون انسان هنوز به ماهیت واقعی مناسبات بین پدیده ها وقوف نیافته بود، 

صورت بندی نموده و چون « تقدیر»دلیل رخداد حوادث را ماورایی می پنداشت و آن را در قالب واژه 
تی پدیده برایش در هاله ای از ابهام بود فلذا دریچه ای برای نگریستن به ابعاد و علل مستور آن چیس

)به معنای خطر کردن و از میان « مخاطره»هرچند بیان می شود واژه  .وقایع فراروی خود نمی یافت
به زبان انگلیسی  17صخره راه باز کردن، که از کلمات مستعمل در دریانوردی مردم اسپانیا بود( در قرن 

راه یافت، لیکن تحول در نظام اندیشگی انسان به معنای درک روابط بین پدیده ها و تحلیل عقالنی و 
روایی تر امور را می توان به عنوان عامل بنیادین این دگردیسی مفهومی در نظر گرفت. به عبارتی 

طلوب ممکن است نه تنها از مفهوم مخاطره از شناخت این واقعیت نشأت می گیرد که تحوالت نام
 .طبیعت بلکه در اثر فعالیت ها و تصمیمات ابناء بشر نیز رخ دهد

همسو با تحول جوامع بشری و پیدایش فرایند دولت سازی، بتدریج دال مخاطره، مدلول های خاصی را 
هرگونه  به اذهان متبادر نمود ودراین فراگرد مفهوم تهدید از بطن تطورات مزبور سربرآورد. عده ای

تجاوز به حق حاکمیت دولت ها در اداره امور داخلی و خارجی را تهدید تلقی می نمایند. برخی، 
مخاطراتی که اهداف و ارزش های حیاتی یک کشور را به گونه ای در معرض خطر قرار دهد که بیم آن 

ه بیم آن رود در رود در اهداف و ارزش های حیاتی یک کشور را به گونه ای در معرض خطر قرار دهد ک
 .اهداف و ارزش های مذکور تغییر اساسی صورت پذیرد را تهدید می دانند
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تهدید، امنیت ملی یک نظام را که متضمن حیاتی ترین منافع آن است به خطر می اندازد. به هر حال       
 :عبارتست ازشناخت و تشخیص این تهدیدها به راحتی میسور نمی باشد. دو دلیل عمده این مسأله 

 به عبارتی آیا تهدیدات، واقعی هستند یا تخیلی؟ مسأله عینی یا ذهنی قضیه  -

 .دشواری تمایز تهدیدات جدی از لحاظ امنیت ملی  -

اساسا تهدیدها موضوع تعریف و بازتعریف هستند و نه موضوع شناخت. از اینرو می توان تهدیدات 
مولفه »، «ساختار»ملی و... را در کنار تهدیدات ناظر بر  معطوف به نظام ارزشی، فرهنگ، اهداف، هویت

« مؤسسات و تأسیسات حیاتی»، «تمامیت ارضی»، «کنشگران سیاسی / اجتماعی»، «های مختلف قدرت
و... مورد شناسایی قرار داد. درجه فوریت و جدیت تهدیدات نیز درهم تنیدگی خاصی با شدت و میزان 

 .ک سیستم را داردتهدید شوندگی کلیت و مرکزیت ی

 بازشناسی تهدیدها

همانگونه که بیان شد تهدید مفهومی نسبی و ذهنی بوده که در هر جامعه ای به مدلول خاصی ارجاع می 
دهد و شناخت و درک آن به مؤلفه های گوناگونی بستگی دارد. با این وجود اگر خواسته باشیم معنایی را 

تداعی می شد را بطور خالصه بیان کنیم به این جمع بندی که در گذشته، از مفهوم تهدید در اذهان 
 :خواهیم رسید که تهدیدها در دوره های پیشین

 عمدتا با منشاء خارجی تصور می شدند،  -1

 مبتنی بر قدرت نظامی بودند،  -2

 متکی بر حضور فیزیکی دشمن بودند،  -3

 آگاهی از تهدیدها گسترده نبود،  -4

 دامنه تهدیدها محدود بود،  -5

 تهدیدها، دولت ها نقش بسیار مؤثری داشتند، در اکثر  -6

 .تهدیدها به راحتی قابل تشخیص بودند  -7

 ویژگی تهدیدها:  2-2

بواسطه همبسته و پیوسته بودن متن و زمینه همزمان با تحوالت جهانی، مفاهیم نیز دستخوش        
ترها، شکل و ماهیتی دگردیسی گشته اند و در این راستا تهدیدها نیز با صیرورت بافت و ترکیب بس

نوین یافته اند. علیرغم آنکه تهدیدات، ماهیتی شفاف نداشته و چند وجهی هستند معهذا می توان در 
 :شرایط نوین، ویژگی تهدیدات را اینگونه برشمرد
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اکثر این تهدیدها دولت محور نیستند. به عبارت دیگر این قبیل مخاطرات از عوامل و   -
ی یا فراملی دارند، ساطع می گردد. در نتیجه آنها به راحتی قابلیت بازیگرانی که خصلتی فرومل

 .تطبیق با نظریه ها و تحلیل های دولت محور را ندارند

این چالش ها، فضای جغرافیایی خاصی ندارند. تمرکزی که در گذشته حول تهدیدها وجود   -
مهار این قبیل داشت به وسیله قدرت نظامی ایجاد می شد و شرایطی را جهت تالش برای 

مخاطرات فراهم می نمود. بهرحال چالش های غیرسنتی نشانگر آن می باشد که تهدیدها 
متنوع، چندسویه و چندجهتی است ضمن اینکه آنها را باید در سه سطح جهانی، منطقه ای و 

 .ملی نگریست

سازمان های  این تهدیدها را نمی توان تنها با اتکاء به سیاست های دفاعی سنتی مدیریت کرد.  -
نظامی / دفاعی امکان دارد به ویژه در کشمکش های خشونت آمیز نقش داشته باشند، ولی باید 

 .)18(در نظر داشت مدیریت مؤثر مستلزم طیفی از رهیافت های غیرنظامی است

جدا از ویژگی های مذکور بنظر می رسد در عصر جهانی شدن می توان مفهوم تهدید را از برخی زوایای 
 :ر نیز مورد تدقیق قرار داد که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می شوددیگ

 . )19(جهانی شدن تهدید از جهت تراکم: جنگ های اطالعاتی مصداق بارز این موضوع است   : 2-2-1

بسط جهانی محیط ها و فضاهای تهدید: به عبارتی رخدادهایی که بخش عمده ای از بشریت را    : 2-2-2
 .تهدید قرار می دهد، متکثر و فزاینده شده استمورد 

تهدیدهای برآمده از محیط ساخته شده یا طبیعت اجتماعی شده:در واقع بحث بر سر آن است   : 2-2-3
که به شّدت متأثر از افزایش توانمندی های بشر و دانش « انسان و محیط»که با عنایت به تحول رابطه 

را فراروی امنیت انسان قرار داده است. پدیده هایی همچون گازهای انسانی می باشد، مخاطرات نوینی 
 . )20(گلخانه ای، زباله های هسته ای و... نمودهایی در این زمینه هستند

گسترش محیط تهدیدهای نهادی: در این رابطه می توان به بازارهای سرمایه گذاری که قابلیت  :   2-2-4
 .از انسان ها را دارد، اشاره کرد تأثیرگذاری بر سرنوشت تعداد بیشماری

آگاهی جهانی نسبت به تهدیدها: امروزه بسیاری از تهدیدات برای عامه مردم شناخته شده  :   2-2-5
 . )21(هستند

تهدیدهای نشأت گرفته از مشروعیت / اقتداریابی بازیگران فراملی: مداخله سازمان های بین   :  2-2-6
در مواردی نظیر عدم رعایت حقوق بشر و یا تحمیل قواعد و قوانین این المللی در امور داخلی کشورها 

 .نهادها به کشورها، نمونه های بارز این تهدید می باشد
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تهدیدهای ناشی از اقتصاد جهانی: نظام بدور از عدالت اقتصاد بین المللی در واقع حکم  :   2-2-7
 .تهدیدات جدی و آنی محسوب می شوندرا داشته که در آن فقر و نابرابری « خشونت ساختاری»

ابهام در شناسایی کشورهای تهدید کننده: بدین مفهوم که به واسطه پیچیدگی و تناقضات   :  2-2-8
مناسبات و درهم تنیدگی روابط، ممکن است دولتی در یک زمینه، تهدید و در عرصه ای دیگر متحد به 

 .نظر آید

 : مولفه مواجهه با تهدیدات  3-2

در چنین شرایطی اکثر دولت ها به ویژه دول جهان سوم در مواجهه با تهدیدات باید سه مؤلفه را             
 :همزمان در نظر بگیرند

 .محیط امنیتی: که معیار اساسی در خصوص تهدید خارجی و مدلهای همکاری و اتحاد می باشد   -

، ساختار قدرت و گزینش جنگ افزارها را سخت افزارها: که مقدورات فیزیکی، دکترین های عملیاتی    -
 .دربرمی گیرد

نرم افزارها: که اشاره به شاخص های مشروعیت سیاسی، وحدت ملی و توان سیاست گذاری عمومی      -
 .دارد

در فضای مناسبات دو قطبی، توجهات معطوف به محیط امنیتی و سخت افزارها بود. امروزه مشخص 
درک واقع بینانه ای از تهدیدات داشته باشند و توانمندی های فیزیکی  گردیده اگرچه کشورها بتوانند

مناسبی فراهم نمایند، لیکن بدون مشروعیتی پایدار، وحدتی فراگیر و انعطاف در توان سیاست گذاری، 
قابلیت ها و پتانسیل ها، مجال و زمینه ای برای ظهور نمی یابند. به تعبیر روشن تر، نرم افزارها حلقه 

بین محیط امنیتی و سخت افزارها می باشند. نادیده انگاشتن وجه نرم افزاری، درک دولتمردان را  واسط
از پیچیدگی روابط میان عوامل دروندادی تهدیدات و ظرفیت های داخلی از یک طرف و کل برونداد 

 .سیاسی و ساماندهی امور امنیتی از سوی دیگر، تضعیف می کند

فکری / ابزاری تقلیل کمی و کیفی تهدیدات می باشد، لیکن بهره مندی همچنین هر چند هنر نخبگان 
از قابلیت باال و ظرفیت سیاسی قابل تطبیق، می تواند محیطی با ثبات را فراهم نماید. اکثر تهدیدات 

موجود در عرصه جهانی دربرگیرنده مولفه های پیچیده ای است و زمانی که تدابیر مقابله کننده را نیز 
 .رار دهیم، قضیه پیچیده تر خواهد شدمدنظر ق

 

 

 تهدیدکنندگان فضای مجازی:  4-2
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  در این بخش مهمترین تهدیدکنندگان فضای مجازی در چهار گروه عمده )تهدید( معرفی می شوند.        

 :عوامل خارجی الف :         

این تهدید از ناحیه کلیه کسانی است که به یک کشور خارجی از قبیل بخش های نظامی و آژانس           
 زیادی به آن دولت دارند وابسته اند.  های امنیتی و حتی شرکت هایی که وابستگی 

 :تروریست ها و گروه های افراطی ب : 

داشته باشند ولی در راستای اهداف خود به این افراد ممکن است وابستگی به دولت خاصی ن       
 خرابکاری مبادرت ورزند. 

 جنایتکاران و سازمان های جنایی ج : 

این گروه نه تنها جرائم سازمان یافته بزرگ را در فضای مجازی مرتکب می شوند بلکه به صورت          
رد به تنهایی بتواند جرائم انفرادی نیز اقدام می کنند. ویژگی خاص فضای سایبر باعث شده که یک ف

 بزرگی را مرتکب شود.

 کاربران داخل سازمان ها و نیروهای خودی د:  

 :عملیات اطالعاتی:  5-2

تشکیل می شود. قابلیت خود شامل  و قابلیت با توجه به اینکه هر تهدید از دو مؤلفه قصد و نیت        
از تجهیزات و مهارت کار با آن تشکیل می شود. در تهدید است. ابزار نیز )و ابزار دو مؤلفه سازماندهی

 .این میان واژگان ترکیبی عملیات اطالعاتی و جنگ اطالعات در فضای مجازی از اهمیت برخوردارند

اهمیت فضای مجازی برای عملیات نظامی به گونه ای است که سازمان های نظامی از هم اکنون برای آن 
خود این موضوع را در نظر  2020زارت دفاع آمریکا در چشم انداز برنامه ریزی می کنند. برای مثال و

برای نمایش زمینه های تهاجمی  (IO) «عملیات اطالعاتی»گرفته و از عبارت های جدیدی از قبیل 
 .تدافعی در محیط اطالعاتی استفاده کرده است

ی دشمن و همچنین دفاع از به کلیه فعالیت های الزم برای حمله به اطالعات و سیستم های اطالعات     
 اطالعات و سیستم های اطالعاتی خودی، عملیات اطالعاتی گویند.

جنگ اطالعاتی بخشی از عملیات اطالعاتی است و  :گفته اند  (IW)در تعریف جنگ اطالعات        
 . شامل هر فعالیت نظامی که در زمان جنگ اتفاق بیفتد و در محیط اطالعاتی انجام شود می گردد

نگرانی از حمالت کشورهای خارجی و جنگ اطالعات به قدری زیاد است که حتی کشوری مثل آمریکا 
 .که خود حرف اول را در فناوری اطالعات می زند نیز به چاره اندیشی وادار کرده است
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 قابلیت ها:  6-2

قابلیت های مهم هزینه کم، سهولت دسترسی، کامپیوترهای قدرتمند و ابزارهای قوی موجود، برخی از 
سازمان های خارجی هستند. این سازمان ها بسیاری از ابزارها را به راحتی از طریق اینترنت دریافت می 
کنند و به کار می گیرند. که کدهای خطرناک، ویروس ها و کرم ها، اسب های تروا، بمب های منطقی و... 

 .نمونه هایی از این ابزارها هستند

ری که جریان داده ها و اطالعات را تخریب می کنند از قبیل تفنگ های سالح های در دسترس دیگ
فرکانس رادیویی پرانرژی که با یک سیگنال فرکانس باال وسائل الکتریکی را از کار می اندازد و وسائل 

پالس الکترو مغناطیس که در مجاورت سیستم مقصد منفجر شده و کلیه تجهیزات ارتباطی منطقه را از 
 .دازد، نیز به صورت محدودتر قابل استفاده اندکار می ان

حمله به شبکه های رایانه ای: عملیات برای خرابی، حذف، تغییر و به هم ریختن اطالعات  1 -
 .کامپیوترها و یا شبکه های کامپیوتری دشمن

کنترل جنگ الکترونیک: هر نوع فعالیت نظامی که از امواج الکترومغناطیس و انرژی متمرکز برای  - 2
 .طیف الکترو مغناطیس بهره بگیرد

عملیات روانی: عملیات برنامه ریزی شده برای انتقال اطالعات گزینشی به مردم کشورهای خارجی  - 3
 .ها و حتی اشخاص خارجی می باشد اری بر دولت ها، سازمان ها، گروهبرای تأثیرگذ

که برای گمراه کردن تصمیم گیرندگان ارتش دشمن استفاده می  فریب نظامی: عملیاتی عمدی-4 
 . )31(گردد

جنگ اطالعات رایانه ای: اگرچه برخی معتقدند که در حال حاضر امکان حمله به فضای مجازی در  - 5
 .مقیاس بزرگ امکانپذیر نیست ولی بررسی ها نشان دهنده رشد حمالت می باشد

ریکا، چین یکی از بازیگران مطرح در توسعه قابلیت های جنگ براساس گزارشات سازمان جاسوسی آم
، کشور چین به کاربردهای دفاعی فناوری 91اطالعات است. پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال 

اطالعات عالقمندی نشان داده، برای تشکیل گروه هایی که آمادگی جنگ در محیط مجازی را داشته 
 باشند تالش کرده است

 (و جنگ اطالعات رایانه ای )جنگ مجازیقلمر:  7-2

جنگ اطالعات یک فعالیت مجزا )ایزوله( نیست، این جنگ هم در حیطه فعالیت های دولت ها و الف : 
هم برخوردهای انسانی قرار دارد. در یک دسته بندی کلی این فعالیت ها را می توان در چهار قلمرو: 
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غیرمجاز بررسی نمود. مهمترین مسئله دراین بحث حقوق فردی و دستیابی  7امنیت ملی، جرائم 
 :برای ما قلمرو امنیت ملی می باشد

در محیط سایبر این قلمرو شامل مسائلی در سطح ملی از قبیل عملیات جاسوسی کشورهای 
خارجی، جنگ و برخورد نظامی، تروریسم و عملیات علیه یک کشور از طرف سازمان های غیردولتی 

معمواًل جرم تلقی شده و حقوق  قلمروها کاماًل مجزا نیستند. مثاًل نفوذ رایانه ایمی شود. البته این 
فردی را نقض می کند و در مواقعی که از حالت بازی و تفنن خارج شده و در اختیار جانیان سازمان 

یافته، گروه های جاسوسی، گروه های تروریستی یا واحدهای نظامی قرار می گیرد، نقض حقوق 
د یک جرم محسوب می شود. این تعاریف و دسته بندی ها حالت جامع و مانع ندارد و یک فردی، خو

 .نگاه کلی را عرضه می نماید

هر کشوری دارای سازمانی است که به جمع آوری اطالعات در مورد متحدان و مهاجمان، کشورهای 
یکی از مهمترین خارجی، سازمان های تروریستی و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی مشغول است. 

زمینه های فعالیت جاسوسان خارجی، سرقت اسرار علمی، فناوری پیشرفته و سالح های مدرن می 
باشد البته هنوز مدارکی از فعالیت های نفوذ رایانه ای به قصد جاسوسی در اختیار عموم قرار نگرفته 

بری و ساخت ذهنیت ولی مسلما هم به این مقصود و هم به منظور تأثیرگذاری بر رسانه های خ
 .استفاده می شود

 الیه های جنگ اطالعاتیب : 

 :اصواًل اهداف جنگ اطالعاتی را در سه سطح و الیه می توان برشمرد     

الیه سیستم اطالعات؛این سطح شامل عناصر مادی تولید، انتقال و ذخیره اطالعات می باشد و  -1
 .می شود یکیحمالت علیه سیستم های اطالعاتی باعث پیامدهای تکن

دراین سطح، روندهای پردازش و اطالعات، مدیریت می شود و حمله در  الیه مدیریت اطالعاتی؛  -2
 .می گرددی این سطح باعث پیامدهای عمل

این سطح مربوط به تصمیم گیری و استفاده از اطالعات در امر تدوین و  الیه تصمیم گیری؛  -3
 .می شود موجب پیامدهای عملیاتی تنظیم سیاست و تصمیم است، حمالت در این الیه

 

 اقدامات پدافندیج : 

از نقطه نظر دفاعی مشکل است که بتوان مشخص نمود حمله از کدام قلمرو برخاسته است؛ اگر        
سیستم کامپیوتری مورد هجوم قرار گرفته است آیا در اثر بازی جوانان سرکش و ماجراجوست یا یک 
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ره کارت های اعتباری است و یا یک شرکت رقیب داخلی یا خارجی سازمان جنایی مشغول دزدیدن شما
می خواهد اسرار تجاری را بدست آورد و یا یک گروه خرابکاری می خواهد به زیرساخت حیاتی کشور 

آسیب برساند؟ خوشبختانه بسیاری از روش های دفاعی در مقابل طیفی از حمالت، کارساز می باشند و 
 .ای اقدام دفاعی متناسب با آن نیستنیازی به تعیین قلمرو بر

 1998در سال  FBI سازمان یا شرکتی که توسط 520انواع حمالت و سوء استفاده ها را در بین    
 :بررسی شده اند نشان می دهد. انواع حمالت و سوء استفاده ها به ترتیب از باال به پائین عبارتند از

  ویروس  -1

 سازمانسوء استفاده از شبکه توسط کارکنان   -2

 Laptop سرقت  -3

 دسترسی غیرمجاز توسط کارکنان داخل سازمان  -4

 نفوذ غیرمجاز به سیستم  -5

 سرقت اسرار تجاری  -6

 کالهبرداری مخابراتی  -7

  کالهبرداری مالی  -8

  خرابکاری -9

 هدف نهایی

است. در تعریف گسترده مشترک از  اصواًل هدف نهایی رویارویی، روند تصمیم گیری های رقیب و دشمن
رویارویی اطالعاتی، اهداف واقعی حمالت جنگ اطالعاتی صرفا بر روی سیستم های تهاجمی دشمن 
نمی باشد، بلکه بر روی روندهای تصمیم گیری دشمن نیز طراحی می شود. به همین دلیل باید گفت 

طراحی حمالت جنگ اطالعاتی براساس مشخصات سیستم های تهاجمی نیست، بلکه بر پایه 
در سطوح باالی فرماندهی است. مثاًل در یک عملیات جنگ الکترونیکی، حمالت مختل تأثیرگذاری 

کننده، علیه حساس گرها براساس دانستن مشخصات تکنیکی و عملیاتی حساس گرها می باشد، در 
حالی که در جریان حمله جنگ اطالعاتی، طراحی و هدایت آن علیه اطالعاتی که حساس گرها از 

 .نیروهای مهاجم و عملیات بدست می آورند، مدنظر می باشدوضعیت منطقه برای 

 سایبری  تروریسم د:     
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به تاکتیک هایی که با هدف از کار انداختن عملیات زیر ساخت های بحرانی یک کشور انجام می           
را دارند از  راه دور قصد چنین خرابکاری هایی          شوند اطالق می شود. بنابراین تروریست ها که از 

فناوری اطالعات و ارتباطات بهره می گیرند. برخی از روش های مورد استفاده در مقاصد این افراد به 
 :شرح زیر می باشد

 بمب های پست الکترونیکی  -1

حمالت بمب پست الکترونیکی به این صورت است که به مقصد فرد موردنظر خود در یک لحظه 
ل می کنند. در واقع بمباران اطالعاتی باعث ایجاد نقص در فعالیت های میلیاردها پیغام الکترونیکی ارسا

فرد موردنظر می گردد. شخصی که با پست الکترونیک فرد به کارهای تجاری و امور شغلی و اجتماعی 
خود می پردازد و زمان برایش ارزش زیادی دارد در صورت مواجهه با این حجم پیغام، مسلما باید وقت 

 .اید تا پیغام های مفید را از میان پیغام های مزاحم تشخیص دهدزیادی صرف نم

گاهی اوقات نیز بمباران پست الکترونیکی باعث سرریز شدن صندوق پستی مخاطب و برگشت خوردن 
 .سایر مراسالت می گردد که این مسأله نیز مضرات خود را دارا است

علیه سفیر سریالنکا صورت گرفت که در  م توسط چریک های تامیل 1997مثالی از این جمله در سال 
آن این گروه ابتدا به شبکه کامپیوتر دانشگاه شفیلد انگلیس نفوذ کرده، حمله خود را از آنجا ترتیب 

 .)50(دادند به این صورت که به یکباره هزاران پیغام را به مقصد موردنظر ارسال نمودند

 (Sit _ in) ایجاد ترافیک  -2

این روش پیدا است تروریست با ارسال تعداد زیادی پیغام درخواست خدمات، همانگونه که از اسم 
دستگاه خدمات دهنده را به خود مشغول داشته و مانع ارائه خدمات به سایرین می شود. یکی از اولین 

وقتی که سیستم های کامپیوتر دولت فرانسه به خاطر سیاست هایش در  95نوع این حمالت در سال 
ته ای مورد حمله قرار گرفت، اتفاق افتاد. اگرچه این حمالت توسط تروریست ها انجام قبال مسائل هس

 نشد ولی خود نشانگر قابلیتی است که می تواند در دسترس تروریست ها باشد

 خرابکاری های فیزیکی در فضای سایبر  -3

خواهد داد. اما  تروریسم سنتی همچنان ادامه خواهد یافت و زیرساخت های فیزیکی را مورد هجوم قرار
حمالتی وجود دارند که از ترکیب روش های تروریسم سنتی و تروریسم سایبری تشکیل می شوند. 

البته به علت اینکه حمله به یک زیرساخت، زیرساخت های دیگر را می تواند مختل کند حمالت سنتی 
تعداد  97تا  96بین سالهای نیز گاهی فعالیت های سایبری را متوقف می نمایند. برای مثال ارتش ایرلند 

بمب را در اطراف مراکز برق خارج لندن با هدف از کار انداختن شبکه برق کار گذاشت. اگرچه هدف  37
 نیز آسیب دیده است IT نبوده معهذا زیرساخت IT این افراد مستقیما زیرساخت
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 ویروس ها و کرم های رایانه ای  -4

ت خرابکاری کامپیوتر و شبکه های مقصد مورد استفاده ویروس ها و کرم ها ابزارهایی هستند که جه
یک گروه تروریستی ممکن است  )53( .قرار می گیرند. ایجاد و طراحی یک ویروس نسبتا ساده است

یک ویروس بی آزار طراحی کند و آنرا در شبکه اینترنت انتشار دهد و برای خود نوعی مصونیت بدست 
 .کلیه اطالعات کامپیوترها را از بین ببردآورد و یا اینکه با ویروسی خطرناک 

کامپیوتر  30میلیون دالر و کمتر از  10متخصصان جنگ پنتاگون تخمین زده اند که با بودجه ای کمتر از 
 .می تواند یک عملیات خطرناک علیه زیرساخت های آمریکا طراحی نماید

 هکرها -5

غیرمجاز با استفاده از خطاهای نرم افزاری و یا به برنامه نویسان و کاربرانی که می توانند به صورت 
 .انسانی به سیستم های رایانه ای نفوذ کنند، هکر می گویند

 نیات

هکر نشان  164انگیزه های مختلفی برای فعالیت های هکری وجود دارد. برای مثال نتیجه یک بررسی از 
 :داد که

 .انجام می دهنددرصد با انگیزه چالش، دانش و یا سرگرمی این کار را  49

 .درصد انگیزه کنجکاوی، هیجان و یا رفاقت داشته اند 24

درصد نیز با انگیزه های خطرناکی مثل خود ارضایی، اعتیاد، جاسوسی، سرقت، انتقام و خرابکاری  27
 . )54(فعالیت کرده اند

ه که آنها می اگرچه ممکن است برخی از هکرها آسیب جدی به کسی یا جایی وارد نکنند اما همین مسأل
خواهند قابلیت های خود را به نمایش گذاشته و یا آزمایش کنند، آنها را به سوی حمله به زیرساخت 

های اساسی هدایت می کند. خطر استخدام این افراد توسط گروه های تروریستی جنایی نیز قباًل مورد 
 .بررسی قرار گرفت

ساله با نام های مستعار  18و  17، 16ه پسر است که س 98مثال معروف حمله هکرها مربوط به سال 
ماکیاول، قد کوتاه و تحلیل گر، برنامه ریزی شده ترین حمله علیه زیرساخت های نظامی آمریکا در 

فضای سایبر را انجام دادند. اگرچه انگیزه این افراد سیاسی و یا نظامی نبود ولی آنها توانستند به شبکه 
 .و کتابخانه های ملی نفوذ کنند MIT دانشگاههای پنتاگون، دانشگاه برکلی، 

نمونه دیگر مربوط به یک جوان کانادایی است که حمالتی از نوع منع خدمت را علیه سایتهای معروف 
 .و... انجام داد CNN،ebayآمازون، یاهو، 
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 قابلیت ها

ابزارهای نرم افزاری آنقدر توانایی هکرها همراه با رشد ابزارهای نفوذگری افزایش می یابد. امروزه این 
پیشرفت کرده اند که نسخه های کاماًل خودکار آن نیز به وجود آمده است. بنابراین حتی یک هکر تازه 

کار هم می تواند امنیت سیستم های کشور را از طریق فناوری اطالعات مختل سازد. هکرها به سه گروه 
 .شوند تقسیم می و تولیدکنندگان بچه ها، کاربران پیشرفته

گروه بچه ها که ساده ترین اما با سابقه ترین گروه است و اکثر هکرها به خاطر داشتن مهارت کار با 
تعدادی ابزار شناخته شده در این گروه دسته بندی می شوند، تنها از راه های شناخته شده بهره برداری 

 .می کنند و حمالت شناخته شده ای را ترتیب می دهند

پیشرفته عالوه بر استفاده از ابزارهای گروه بچه ها از زبان های برنامه نویسی نیز برای گروه کاربران 
حمله به سیستم ها بهره می گیرند. این افراد به علل نفوذ به یک شبکه واقفند و می فهمند چرا عملیات 

دف یابی شان موفق یا ناموفق بوده است. یکی از تفاوت های اساسی این دو گروه هدف گیری و یا ه
است. گروه بچه ها به اهدافی که سیستم هایشان در آن تأثیر نماید حمله می کنند، در حالیکه کاربران 

 .پیشرفته هدف مشخصی داشته، سپس سیستم را انتخاب می کنند

تولیدکنندگان نیز خود، برنامه نویسان ماهری هستند که ابزارهای جدید را با توجه به شرایط سیستم 
احی می کنند. تعداد هکرهایی که در این رده باشند اندک است. اما اینها هکرهای خالق های هدف طر

هستند واز روش های ناشناخته برای حمله بهره می گیرند. گروه های مختلف هکرها در شبکه اینترنت 
خود  اطالعات خود را عرضه می کنند. اگرچه این اطالعات به تولیدکنندگان نرم افزار برای رفع خطاهای
کمک می کند اما ابزار بسیاری از هکرها برای حمله به سیستم ها می شود. ممکن است هکر خود 

مستقیما به عملیات علیه زیرساخت های ملی اقدام نورزد، اما ابزارهایی که تولید می کند می تواند در 
 .این راه مورد بهره برداری قرار گیرد

 کارمندان و نیروهای داخلی -6

درصد حمالت به سازمان بزرگ توسط کارمندان و کسانی که در آن مشغول  87می دهد که آمارها نشان 
بنابراین این افراد تهدید بزرگی برای فعالیت های سازمان های مختلف   به کار هستند انجام می گیرد

 محسوب می شوند. چنانچه این افراد توسط گروه های تروریستی استخدام شوند در راستای منافع آنها
و علیه سازمان اقدام می کنند. از آنجائی که اکثر شبکه ها از دیواره آتش برای محافظت از حمالت بهره 

 .می گیرند، حمالت داخلی که در پشت این دیوار اتفاق می افتد، تهدیدی بزرگ محسوب می شود
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صورت  تعریف خودی در دنیای سایبر تغییر یافته است. خودی یا داخلی لزوما کسی نیست که به
فیزیکی در داخل سازمان قرار دارد و در صورت تخلف توسط حراست شناسایی می شود بلکه در شرایط 

 .جدید خودی ها حتی از بیرون به سیستم وصل می شوند و با آن کار می کنند

 نیات

بهره  کارمندان داخلی انگیزه های مختلفی برای نفوذ به سیستم دارند که از آن جمله می توان به انتقام،
گروه با انگیزه های مختلف تقسیم می  6برداری اقتصادی و غیره اشاره کرد. این افراد معمواًل به 

  )59(.شوند

کارمندان ناراضی: کارمندانی هستند که از شغل خود رضایت ندارند و یا برخورد سازمان را با خودشان 
انگیزه این کارمندان انتقام جویی نامناسب می دانند؛ حتی ممکن است از حقوق خود ناراضی باشند. 

 .است

فروشندگان اطالعات: افرادی هستند که اطالعات سازمان را به دالالن اطالعات، جاسوسان صنعتی، 
 .سازمان های جنایی و سازمان های امنیتی می فروشند. انگیزه این افراد کسب درآمد است

ات یا منابع حساس سازمان دسترسی دارند و کارمندان مجبور یا مصالحه گر: کسانی هستند که به اطالع
توسط گروه های تروریستی، جنایی و یا امنیتی کشورهای دیگر تهدید شده اند تا اطالعات را در 

 .دسترس آنان قرار دهند. انگیزه این افراد ترس است

ده کارمندان سابق: کارمندان سابق ممکن است دسترسی به شبکه های کامپیوتری سازمان را حفظ کر
باشند. این افراد می توانند از این دسترسی ها برای مقاصد خرابکارانه استفاده کنند. انگیزه این 

 .کارمندان پول یا انتقام است

شبه کارمندان: کسانی هستند که با سازمان یا شرکتی کار می کنند اما کارمندان آن نیستند. در شرایط 
. شبه کارمندان انگیزه های مختلفی چون کسب درآمد و جدید امکان کار این افراد افزایش یافته است

 .پول، انتقام، ترس و غیره دارند

شرکای تجاری: تغییر محیط تجاری توسط اینترنت، افرادی جدید را به عنوان خودی به وجود آورده 
نگیزه است. مشتری ها، رقبا و فروشندگان برخی از این افراد هستند. این گروه نیز مانند گروه قبل از ا

 .های متعددی برخوردارند

 قابلیت ها

به خاطر دسترسی فیزیکی به داخل سازمان و محافظت محدودتر از منابع داخلی، دست این افراد در 
مقاصد مربوطه نسبت به سایر گروه ها بازتر است. به همین علت طبیعت کار این گروه با سایر گروه ها 
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ر سایر کاربران را یافته، از آن به نفع مقاصد خویش استفاده تفاوت دارد. این افراد ممکن است رمز عبو
 .نمایند. ابزارهای موجود هکینگ نیز به عنوان توانایی های این گروه محسوب می گردد

آشنایی این افراد با سازمان و منابع آن مهمترین توانایی آنها تلقی شده و آنها را در زمانی سریعتر به 
 .می کندسمت اهداف شان راهنمایی 

 

 :برآیند

به نظر می رسد با عنایت به اهمیت شبکه جهانی اطالع رسانی به عنوان یک پدیده ی غیرقابل انکار 
عصر فرامدرن که واجد فرصت های بسیار و حامل تهدیدهای جّدی است. طراحی استراتژی نظام 

ها و تهدیدها به موازات جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با فن آوری اطالعات و بهره مندی از فرصت 
 .تقویت نقاط قوت و تدبیر در ترمیم نقاط ضعف در این حوزه از اهمیتی ویژه برای امنیت برخوردار است

 

 

 

 

 ::  تکریم  ارباب رجوع  ج

 مقایسه در ارائه شده، خدمات کیفیت از مشتریان واقعی درك بر مبتنی خدمات کیفیت ارزیابی        

 ارزیابی مطلوب، به ایده آل تعیین دشواري دلیل به .باشد می آنها نظر نقطه از ایده ال، وضعیت با

 .کنند می بسنده شده ارائه خدمات کیفیت از مشتریان واقعی درك حسب بر خدمات کیفیت
 دهندگان ارائه دیدگاه مقایسه و تحلیل بررسی، خدمات، کیفیت ارزیابی در اساسی مسائل از یکی     

 بررسی، تعیین، .باشد می دیگر سوي از مشتریان دیدگاه با آن تطابق میزانو  یکسو از خدمات

 مشتریان و خدمات دهندگان ارائه دیدگاه میان موجود تطابق   احتمالی عدم شناسی آسیب و تحلیل

 آید. می شمار به خدمات کیفیت دقیق و سریع، صحیح بهبود راستاي در اقدامات مهمترین از یکی
 

 مشتریان و خدمات دهندگان دیدگاه ارائه میان شکاف میزان خدمات، کیفیت شکاف نوین الگوي بنابر 

 :کرد منتسب ذیل موارد از یکی به توان می را خدمات کیفیت خصوص در
  مشتریان: و دهندگان خدمت دیدگاه میان شکاف انواع -1

 

  مشتریان؛ انتظارات از سازمان درك و مشتریان انتظار مورد خدمات میان تطابق عدم میزان  -1-1
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 مشخصه به شده تبدیل ادراکات و مشتریان انتظارات از سازمان درك میان تطابق عدم میزان  -2-1

     کیفیت  خدمات؛ هاي

 ارائه خدمات و خدمات کیفیت هاي مشخصه به شده تبدیل ادراکات میان تطابق عدم میزان  -3-1

 مشتریان؛ به سازمان از سوي شده

 آنها؛ به سازمان سوي از شده ارائه خدمات و مشتریان با ارتباط میزان میان تطابق عدم میزان  -4-1
 آنها؛ وسیله به شده درك خدمات و مشتریان انتظار مورد خدمات میان تطابق عدم میزان  -5-1

 سوي از شده ارائه خدمات و مشتریان وسیله به شده درك خدمات میان تطابق عدم میزان  -6-1

 آنها؛ به سازمان

 سوي از شده ارائه خدمات و مشتریان انتظارات از سازمان درك میان تطابق عدم میزان  -7-1

 سازمان
 خدمات کیفیت ابعاد -2

 اند کرده ارائه کیفیت عوامل از لیستهایی بسیاري محققان خدمات، کیفیت ابعاد با رابطه در

 :از عبارتند که

  دسترسی -1
  ارتباطات -2

  شایستگی  -3

  تواضع -4

  اعتبار قابلیت -5

 قابلیت اطمینان -6

 پاسخگویی -7

 امنیت  -8

 کردن درك -9

 محسوس عوامل-10
 مشتریان :  ادراکات و انتظارات گیري اندازه  مولفه -3

کیفیت  ابعاد درباره مشتریان ادراکات و انتظارات گیري اندازه براي که است زیر شرح به مولفه 22 
 خدمات در قالب پنج مولفه دسته بندی می گردد .

 ظاهر دکوراسیون، تجهیزات، فیزیکی، امکانات ظاهرفیزیکی ،  و شواهد محسوس عواملالف : 

 :کارکنان آراستگی
 مدرن تجهیزات -1
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 توجه قابل فیزیکی امکانات -2

 کارکنان ظاهر تمیزي و آراستگی  -3

 مدارك و اسناد بودن منظم و مرتب -4

 :شده داده وعده زمان تا و صحیح شکلی به خدمت ارائه در توانایی     :اعتماد ب :  قابل

 .معین زمان تا شده داده وعده خدمت یا کار انجام  -5

 .مشتریان مشکالت رفع براي دادن نشان عالقه  -6

 .زمان اولین در خدمات اصالح  -7

 .شده داده وعده زمان در خدمات ارائه  -8

 .غلط بدون گزارشات ارائه  -9

 : آنها به خدمات سریع ارائه و مشتریان به کردن کمک براي تمایل    :ج: پاسخگویی
.کرد خواهند ارائه را خدمات زمانی چه دقیقاً  که گویند می مشتریان به کارکنان  -10

 .دهند می ارائه معطلی بدون را خدمات ارکنان  -11

 .دهند می نشان تمایل مشتریان به کمک براي همواره کارکنان  -12

 .هستند مشتریان سواالت به پاسخگویی آماده حال هر در نانکارک  -13

 .کنند می ایجاد اعتبار مشتریان، در مرور به کارکنان  -14

 در واعتماد خاطر اطمینان ایجاد براي آنها توانایی و کارکنان ادب و دانش    :خاطر اطمینان    د:

: مشتریان

 .کنند می امنیت احساس خدمت کنندگان ارائه با تعامالتشان در مشتریان-  -15

 .کنند می رفتار تواضع و ادب با مشتریان، به نسبت همواره کارکنان-  -16

 .هستند مشتریان سواالت به پاسخگویی منظور به کافی، دانش داراي کارکنان  -17
  :مشتریان به فردي توجه و مشتریان شمردن مهم     :همدلی    -ه  

 .کنند می فردي توجه مشتریان به کارکنان 18-

 .می فهمند را مشتریان خاص نیازهاي کارکنان 19-

 مشتریان تمامی براي راحتی و مناسب کاري مکان و ساعات خدمات، کنندگان رائها  -20 

 .کنند فراهم می

 .کنند می مشتریان به شخصی توجه کارکنان 21-

 خود مشتریان براي منافع بهترین خواستار کارکنان 22-
 :ایران در شهروندي حقوق - -4
 

 .است حقوق از اي مجموعه ما مراد آوریم، مي میان به سخن او حقوق و شهروند از که هنگامي      

 اصطالح این، Citizenواژه  ترجمه شهروند .است حاکم اجتماعي روابط بر که است عمومي و خصوصي
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 از واژه این جاي به از مشروطیت به پیش تا ایران در .ندارد چنداني سابقه ما حقوقي و سیاسي ادبیات در

 سال در شهروندي حقوق یا شهروندي   و شهروند واژه از استفاده شد .  مي رعیت  استفاده و رعایا  کلمه

 دید « حفظ و مشروع هاي آزادي به احترام  حقوقي و قانوني مجامع و حقوقدانان میان در اخیر هاي

  رسید مجلس تصویب به « شهروندي حقوق  با قانوني 1383 سال در .یافت تري جامع

 ابزار از  استفاده با کشور ارضي تمامیت و استقالل حفظ نام با حتي مشروع هاي آزادي نکردن سلب     

 اصل در .است قانون اساسي نهم اصل در گذار قانون تاکید مورد راهبردهاي جمله از قوانین وضع و قانون

 تاکید مردم و دولت متقابل وتکالیف حقوق عنوان به منکر از نهي و معروف به امر بر اساسي قانون هشتم

 .است شده
 

 سازمان: رفتارشهروندي -5 
 دالیل از که ؛ است قرارگرفته توجه مورد گسترده بسیار طوري به سازمان رفتارشهروندي امروزه مفهوم       

 رفتار شهروندي متغیر سنجش براي منظور بدین ، کرد اشاره سازمان روي بر متغیر این تأثیر به میتوان آن

 تولید شامل   که اطالعات کیفیت همچون مواردي   روحیه و مدني فضیلت کمکي، رفتارهاي ابعاد سازمان

 قابل نظام، بودن نیاز کاربران،کارآ تأمین شامل که نظام خود مفید،کیفیت و موقع به صحیح، اطالعات

 تأثیر نهایت، در و سازمان در موجود سایر   نظامهاي با نظام این یکپارچه شدن قابلیت و نظام اعتمادبودن

 کاربر، کاري مشکالت حل و برنامه ریزي بهبود و کیفیت تصمیم گیري بهبود شامل که کاربر بر نظام این

در رفتار شهروندی سازمان مطرح  . شود مي است، کار به مربوط اطالعات درك ارتقاء و وظایف انجام تسهیل
 است .

 
 
 
 
 

 :نتایج    -د

سرمایه های سازمانی شهرداری اعم از معنوی، انسانی، منقول و غیر منقول سلسله به منظور ایمن سازی 
 فعالیتهایی مرتبط و با برنامه ریزی باید انجام گیرد :

 استاندارد سازی امنیت اطالعات : -1

برای کاهش خرابیها ، محافظت از اطالعات و ایجاد کنترلها شامل سیاستها،روشها،روالها ، ساختار 
 فعالیتهای نرم افزاری بدست می آید. سازمانی ، و
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تعیین و تعریف نیازهای امنیتی، انتخاب و استقرار کمترلها برای اطمینان از کاهش مخاطرات به سطح 
 انجام خواهد شد و در این قالب استاندارد سازی فراهم می گردد.ابل قبول ،ق

 TR13335  و  موسسه استاندارد انگلیس    ISO 27001/2005 و BS7799استاندارد امنیتی بنام های 

 - ISO 17799   ISO .می تواند مبنا قرار گیرد 
 ایجاد  امنیت فیزیکی : -2

 ساعته ، دستگاه اطفاء حریق و ثبت وقایع  پیش بینی شود. 24تجهیزات احراز هویت ، دوربینهای 
 : ایجاد امنیت نرم افزاری و برنامه های کاربردی -3

وال ، رمز نگاری اطالعات و  روترها ، فایر ISOرم افزارهای دارای لیسانس ، نبا خرید سیستم عامل و    
 ، صورت پذیرد.آنتی ویروس به روز

 خرید سخت افزارهای ایجادکننده امنیت:  -4

 و سروهای مورد نظر  IDSمثل فایر وال،    

 

 فرهنگ سازی :  -5

، افزایش اخالق کاری کارکنان در جهت امنیت اطالعات  وبا برگزاری کالسهای اموزشی برای مدیران 
قوانین ، با شاخص های ارزیابی شامل ) اعتقادات، تاثیر والدین ، خود کنترلی ، انسان دوستی کارکنان 

کاری ، نحوه پرداخت ، روابط  اجتماعی ، مسئولیت طلبی ، اهداف سازمانی ، اهداف فردی و پاداش ( ، 
 (8)سازمان با اعمال نتایج این پژوهش  کاهش کنترل فیزیکی در

 گروه بندی ذینفعان : -6

 بر اساس میزان تاثیر و اهمیت  آنها و سپس برای رضایت ایشان برنامه ریزی گردد.
سازمان)شهرداری( تحت تاثیر ذینفعان خارجی و محیط خارجی قرار دارد و مدیریت در واکنش 

 نسبت به گروههای سیاستها را تبین می کند .
 تهیه مدل برنامه ریزی استراتژیک ذینفعان : -7

تامین خواسته های گروههای ذینفع در حد ممکن با کمترین هزینه ، رضایت ذینفعان  با توجه به        
 جایگاه گروه در تعیین سرنوشت سازمان بدست آورند.

 منابع :
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  91شهریور  29اطالعات شماره 
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