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های تنظیمی در حوزه مشیطراحی چهارچوب مفهومی خط

 محتوای فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران

 1علیرضا جمشیدی بروجردی

 دانشگاه تهرانمدیریت دولتی دانشجوی دکتری 

 سید مجتبی امامی

 دانشگاه امام صادق )ع(دولتی  مدیریتاستادیار 

 رضا بنی اسد

 دانشگاه امام صادق )ع(رگانی مدیریت باز استادیار

 (22/9/69تاریخ پذیرش:  - 22/2/69)تاریخ دریافت: 

 چکیده
. با گرددمیعرصه افزوده  نیا تیو اهم یرگذاریروز بر تأثروزبه ،یمجاز یگسترش فضاامروزه، با رشد و 

ه استفاد نیبهتر توانیگذاران وجود دارد. اول آنکه چگونه م یمشاکثرخط انیمهم، م یوجود، همواره دو نگران نیا
 یموجود در آن کدام است. فضا داتیبا تهد ثرآن کرد و دوم آنکه نحوه مقابله مؤ یرو شیپ یهارا از فرصت

 یمقاله سع نی. ما در اباشدیبعد م نیترمهم ییافزار است که بعد محتوادو بعد مهم محتوا و سخت یدارا یمجاز

ورمان کش یمجاز یفضا یمحتوا مقرراتمیتنظ یرا برا یجامع ینقشه راهنما ،یمیتنظ یهایمشخط یبا معرف میدار

شده است. در  یزیرطرح نیکه با استفاده روش جبار باشدیم یچهارچوب مفهوم پژوهش، نیا روش. میارائه ده

ارائه  ؛باشندیم یمیتنظ یهااهداف، ابزارها و حوزه بیمنسجم و مجزا که به ترت یسه چهارچوب مفهوم ت،ینها
 قرراتم میتنظ یراه برا شده،ارائه  یسه چهارچوب مفهوم نیا عیاستفاده از تجم وهیشده است که با درک و فهم ش

 هموارتر خواهد شد. یمجاز یفضا یمؤثر محتوا

 .های تنظیمیمشیجازی، خطفضای مجازی، محتوای فضای مجازی، تنظیم مقررات فضای م واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پدید نوظهور فضای مجازی تأثیر شگرفی بر سبک زندگی انسان در عصر جدید داشته است. 
 ،استیمختلف ازجمله فرهنگ، س هایدر جنبه ،العادهقدرت نرم فوق کیبه عنوان  این پدیده
م بیانات مقام معظدارد ) ایهکنندرهیخ یرگذاریتأث ات،یو اخالق ینیاعتقادات د مان،یاقتصاد، ا
گذاری، مشی. در حال حاضر در کشور به دلیل کم توجهی به خط1(49 وریشانزدهم شهررهبری، 

های پیش روی آن به خوبی استفاده نشده و ضای مجازی از فرصتریزی و اقدام در فبرنامه
در چند سال اخیر با توجه به فرامین مکرر مقام  های ناشی از آن رو به گسترش است.آسیب

مشی گذاری و معظم رهبری و تشکیل شورای عالی فضای مجازی بخشی از مراحل خط
ها و این شورا از سوی سازمان هایریزی محقق شده است، اما تصمیمات و سیاستبرنامه
 مشی گذاریشود. شواهدی وجود دارد که خطربط به نحو مؤثر و شایسته اجرا نمیهای ذیارگان

مد او اجرای آن با مشکالتی مواجه شده است. یکی از این شواهد، عدم تنظیم مقررات مؤثر و کار
ها، جهت بررسی این مشیمین دلیل یکی از مهمترین خطه در اداره فضای مجازی است. به

های تنظیمی هستند. مسائل فضای مجازی بسیار وسیع و متنوع هستند. یکی از مشیفضا، خط
های مهم جهت بررسی و تنظیم مقررات، حوزه محتوایی فضای مجازی است که محور حوزه

ت جدی یفعّالهای مرتبط، دهد که برخی از دستگاهباشد. مطالعات نشان میاصلی این پژوهش می
اند. یکی از مسائل مهم، عدم را برای تنظیم مقررات فضای مجازی در حوزه محتوا انجام نداده

مشی گذاری تنظیمی در این زمینه است. این پژوهش وجود یک چهارچوب مفهومی برای خط
شود. بنابراین های تنظیمی در فضای مجازی انجام میبا هدف شناخت ابزارها، اهداف و حوزه

هایی که در بحث محتوای . حوزه1 باشیم:هش حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر میدر پژو
های ار. چه ابز2فضای مجازی وجود دارند و امکان یا لزوم تنظیم در آن وجود دارد کدامند؟ 

مشی گذاری . چه اهدافی برای خط3تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی وجود دارد؟ 
 فضای مجازی مفروض است؟تنظیمی در حوزه محتوای 

 ادبیات تحقیق

 مشی تنظیمیخط

یکسان در نظر گرفته شده  2مشی تنظیمی با تنظیم مقرراتدر منابع علمی، غالباً مفهوم خط
(. در این پژوهش نیز این مفاهیم یکسان درنظر گرفته خواهد شد. Furlong 2003,p.1053است)
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گذاری، بسیار کاربردی و مهم تلقی مشیا خطمشی تنظیمی در فهم غالب افراد آشنا بگرچه خط
گردد اما اکثریت مردم اطالعات مناسبی از این موضوع ندارند و این در حالی است که می

دهد از این هایی که زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر خود قرار میمشیبسیاری از خط»
 کارها، موضوع و برای کسب ولتید تنظیم مقررات (.Furlong 2003,p.1053 «)باشدنوع می
ها و ایران هم از این نزاع. بوده است گذشته دهه چند لفظی هایجنگ و سیاسی هایرقابت
 اجتماعی مهندسی برای هادولتی اشتیاق مقررات را به باشد. منتقدان، تنظیمها مستثنی نمیجدل

جهان، ما با تعداد زیادی از  کنند. در جمهوری اسالمی ایران، همانند سایر کشورهایمی توصیف
 جزو ، مدرن اقتصادهای اغلب در مالی بازارهای» مقررات تنظیمی مواجه هستیم. برای نمونه 

 نعتص دو هر بر نظارت این. اندشده آنها وضع در شدیدی نظارتی مقررات که هستند هاییبخش
های بانک مرکزی درباره وام نامهمثالً بخش .(4، 1311پور بمان«)است حاکم نیز بیمه و بانکداری

کند باشد که مشخص میهای تنظیمی در این عرصه میمشیخطهای جوان نوعی از ازدواج زوج
ها برای پرداخت این وام اوالً چه افرادی با چه شرایطی مشمول این وام خواهند شد، ثانیاً بانک

ها به چه میزان لثاً بهره این وامهایی را الزم است که از مشمولین دریافت کنند، ثاچه ضمانت
بندی بنزین و ارائه کارت هوشمند سوخت توان، طرح سهمیهباشد. در زمینه اقتصادی همچنین می

 رد.کرا مثال زد که دولت برای افراد در هر ماه متناسب با نیاز آنها بنزین با نرخ دولتی عرضه می

 مشی تنظیمیتعاریف خط

د هستند جدول زیر با توجه به موضوع پژوهش به برخی از تعاریف خط مشی تنظیمی متعد
 آنها اشاره می کند:

 مشی تنظیمیسیر تعاریف خط -1جدول 

 منبع تعریف سال پردازنظریه ردیف

1 
رابرت 

 کاشمن
1491 

 االتیا یمیتنظ هایونیسیکم یرگیشکل یهاشهیردرباره 

ها در یک موقعیت تنظیمی مفروض به دولت متحده گفته بود

خواهند به کار ببرند از سه ابزار تنظیمی میزان اجباری که می

 کی لهیبه وس مینکردن، تنظ میتنظکنند: متفاوت استفاده می

 لهیبه وس میمستقل با جنبه اجبار باال، و تنظ ونیسیکم

 یعموم هایشرکت و هاسازمان

Howlett and 

Muhkerjee and 

Jun Jie, 
2015,p.14 

2 
تئودور 

 الوی
1496 

هستند که هدفشان نفوذ  هاییمشیخط یمیتنظ هایمشیخط

 قیاز افراد از طر یگروه خاص ایفرد  کیبر رفتار  میمستق

 هایمشیخط هدف. است هامشوق ای هامهیاستفاده از جر

 است. یعموم نیاز قوان یتخط هاینهیهز شیافزا یمیتنظ

؛ 1492،361 ،یالو

 06، 1342فرد،  ییدانا
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 1410 کنت میر 3
نترل ک یمقررات عبارتست از هرگونه کوششِ دولت برا میتنظ

 دولت یهامجموعه ریز ای و هارفتار شهروندان، شرکت
Meier 1985 

9 

آیزنر، 

ورشام و 

رینگ 

 کویست

2663 

 یکه به طور خاص برا یعموم هایمشیاز خط ایدسته

آن، در سطح  یامدهایو پ یاقتصاد تیفعّالو کنترل   تیهدا

 شده است یصنعت، بنگاه و افراد طراح تِیّفعّالواحد 

Furlong 

2663,p,1603 

 مشی تنظیمیابزارهای خط

ها و امکاناتی هستند شود، شیوهنیز گفته می 2که به آن ابزارهای حکومت 1مشیابزارهای خط
(. در 261، 1349کنند)منصوریان، گلشن،از آن استفاده میمشی ها برای اجرای خطکه حکومت

گذار، مشیمشی، شخص یا نهاد خطواقع پس از شناخت مسئله یا مشکل، در همه انواع خط
های مدنظر نیازمند ابزارهایی است که الگوهای تنظیمی مد نظر خود را در مشیبرای اجرای خط

« 3مدل ناتو»ی قوی و ساده شناخته شده به نام گونه شناسچهارچوب یا قالب آنها تدوین کند. 
مشی از ح شد، کسی که پیشنهاد کرد در همه وسایل خط( مطر1411) وسیله کریستوفر هودبه

ها در مواجهه با شود. او مدعی بود حکومتیکی از چهار مقوله وسیع منابع حکومت استفاده می
کنند که برای آنها بازیگر اده میمشکالت عمومی از اطالعات منابع تحت سلطه خویش استف

های ، یا سازمان«1خزانه»، منابع آنها «0مرجعیت» شان، قدرت قانونی«9گره»مشی مرکزی خط
توانند از این منابع ها میدهد. حکومترا تشکیل می« Nato»سازمان یا  شانرسمی در دسترس

نابع استن یا افزایش اطالعات و ممشی استفاده کنند. برای مثال، با کبرای مدیریت بازیگران خط
مالی، با استفاده از قدرت اجبار برای وادار کردن بازیگران دیگر به انجام اقدام مورد نظرشان، یا 
به نحوی ساده با اقدام توسط خودشان از طریق کارکنان و کارشناسان خودشان، با استفاده از 

یه از مقوالت ابزاری تشکیل داد. نمودار شناسی پاتوان یک گونهاندیشه منابع حکومتی هود، می
 مشی برای هرهایی برای هرنوع از وسایل خطبندی را همراه با ذکر مثالزیر طرحی از این طبقه

 (.269-263، 1349منصوریان، گلشن،مقوله، به نمایش گذاشته است)
  

                                                           
1- Policy instruments 
2- Taxonomies of policy Instruments 
3- Nato model 
4- Nodelity 
5- Athority 
6- Treasure 
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 (269 ،1349 گلشن، ان،یمنور)یحکومت یاصل منابع اساس بر یمیتنظ یهایمشخط یابزارها -2 جدول

 سازمان خزانه مرجعیت هاگره

آوری و نشر جمع

 اطالعات
 هاها و وامکمک مقررات دستور و کنترل

مقررات مستقیم برای 

کاالها و خدمات و 

 مؤسسات عمومی

 تأمین مالی هاخودتنظیمی توصیه و تشویق

ها، به کارگیری خانوده

های اجتماعات و سازمان

 داوطلب

 تبلیغات
برقراری استاندارد و مقررات 

 تفویضی

های ها و هزینهمالیات

 مالیاتی
 خلق بازار

 اههای مشورتی و مشاورهکمیته اهها و بررسیکمیسیون
نفع های ذیتشکیل گروه

 و حمایت مالی

های دولتی و سازمان

 هاتجدید ساختار آن

: یمکنمی بحث تنظیمی هایمشیخط تر ابزار رایج نه درباره بخش این عالوه بر این، ما در
 محصول، استانداردهای ایجاد محدودیت برای قیمت، نرخ و اندازه، مجوز، صدور ممنوعیت،

 حقوق اختصاص و اطالعات ارائه یارانه، عملکرد، استانداردهای تولید، فنی استانداردهای
 دارد رارق کنندگان تنظیم دسترس در که مشیخط ابزار ترینقوی شاید. مسئولیت و مالکیت
 (.Eisner, Worsham and Ringquist 2006,p 11باشد) قانونی ممنوعیت معرفی توانایی

 تنظیم مقررات در فضای مجازی

 فرآیند در ما. است ساخته دگرگون را معاصر جهان ساختار اطالعات، فناوری اخیر، دهه دو در

 شتاب گذارد. ضریبمی تأثیر ما روزمره زندگی بر زرو روز به که داریم قرار جدیدی انقالب

 اجتماعی، مختلف هایعرصه در دامنه این تأثیرگذاری و باالست بسیار اطالعاتی جامعه تحوالت

. لذا با توجه به اهمیت (126، 1343)جعفری، است کامالً محسوس سیاسی و فرهنگی اقتصادی،
ها و تهدیداتی که روزمره شهروندان و فرصت این عرصه و تأثیر غیر قابل انکار آن در زندگی

ها و شهروندان به دنبال دارد؛ تنظیم مقررات آن الزام و اهمیت باالیی دارد. برای حکومت
ند: کگونه تعریف میمشی ارتباطی را این(.سازمان بین المللی یونسکو خط126، 1343جعفری،)
 «)های ارتباطی به وجود آمده استر نظامای از اصول و هنجارها که برای راهبری رفتامجموعه»

 ازجمله -ارتباطی ابزارهای و هارسانه یتفعّال و گیریشکل ابتدای از. (121، 1343جعفری،

است  داشته وجود هاآن هاییتفعّال مند نمودنضابطه برای متفاوت دو دیدگاه همواره - اینترنت
 (:00، 1343رضایی، بابازاده مقدم، )
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 ابزارهای و هارسانه برای مقررات و قوانین تدوین هرگونه هستند اصوالً معتقد ایعده 

 به هارسانه یتفعّال آزادی با مخالف محدودیت ایجاد نوعی دلیل، این به ارتباطی،

 و ندارد ضرری هااندیشه و افکار آزاد کنند بیانمی استدالل گروه آید. اینمی شمار
-رسانه امور در حکومت آسیب دخالت از کمتر ضرر این باشد، داشته ضرری هم اگر

رضایی، بابازاده اطالعات است) به دسترسی حق و بیان آزادی محدودنمودن و ها
 (.01، 1343مقدم، 

 قوانین اگر بلکه نیست محدودکننده نه تنها قواعد، وضع هستند معتقد گروهی مقابل در 

 آزادی تأمین کننده شود، تدوین اصول مبنای بر و متناسب و صحیح و مقررات

 خصوص در نماید. دوریومی تسهیل را اطالعات به عموم و دسترسی است هارسانه

 و تنها ها،رسانه مقررات که است معتقد هابرای رسانه مقررات وجود ضرورت
 است آزادی بلکه شودنمی کننده معنیسرکوب و محدودکننده عنوان به ضرورتاً

 (.01، 1343رضایی، بابازاده مقدم، ضروری) و الزم هایمحدودیت برخی با همراه

مصالح  رعایت لزوم جوامع، در موجود هایواقعیت به دوم: توجه نظر از دفاع و بررسی در
ضوابطی  و تدابیر تا دارد اقتضا آزادی اصل از افراد احتمالی سوء استفاده از جلوگیری و عمومی

 هابرخی محدودیت وجود نباید دیگر سوی شود. از گرفته نظر در هارسانه یتفعّال و تأسیس برای

در حقوق بشر قرار دارد، اما  مطبوعات آزادی اگرچه زیرا دانست آزادی وجود عدم منزله به را
ای هنسبی بودن حقوق بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در نظام»این آزادی مطلق نیست. 

درعین حال بر اساس  (.01، 1343بابازاده مقدم، رضایی، توان مشاهده نمود)گرا)لیبرال( میآزادی
های بسیاری بین آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی عقیده وجود دارد. تعالیم اسالمی نیز تفاوت

اراده و آزادی بشر تا آن جا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در دیدگاه اسالمی 
اشد و او را در مسیر ترقی و تعالی بکشاند، اما آنجا در نهاد بشر گذاشته شده است، هماهنگ ب

دهد، دهد و استعدادهای نهایی او را هدر میرا بسوی فنا و نیستی سوق میبشر  که این آزادی،
مالک شرافت و احترام آزادی انسان این است که در مسیر انسانیت . لذا دیگر احترامی ندارد

زاد گذاشت نه انسان را در مسیر هرچه خودش انتخاب باشد. انسان را در مسیر انسانیت باید آ
(. 229، 3؛ آشنایی با قرآن، ج39)شهید مطهری، اخالق جنسی، کرده و لو بر ضد انسانیت باشد

عالوه بر این اسالم میان آزادی عقیده و آزادی اندیشه نیز تفاوت قائل است، از دیدگاه شهید 
ت از آن جهت که ابزار انسان برای کشف حقیقت مطهری)ره( اسالم با آزادی اندیشه موافق اس

شود و است موافق است اما با آزادی عقیده که گاهی مساوی با جمود و تقلید کورکورانه می
شود به صورت مطلق موافق نیست و تحت شرایطی خود عاملی برای سلب آزادی اندیشه می

 (.169-163سالمی، داند)شهید مطهری، پیرامون جمهوری اآزادی عقیده را صحیح می
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 الرنس نظیم،ت خود یا بدون تنظیم اینترنت درباره بارلو پیشنهاد از سال سه گذشت از بعد تنها
به . «است قانون کد»  کرد؛ ابداع را خود معروف استعاره رواردهادانشگاه حقوق استاد 1لسیگ

 تنها نه که کندمی بیان اینطور لسیگ ،2ریدنبرگ اثر ژوئل  ”Lex Informatica”کتاب تبعیت از
 اینکه تحت ایج اینترنت به بنابراین. کنندمی تنظیم را اینترنت نیز هاشرکت و مردم بلکه دولت،
ار که افز نرم و افزار سخت کد، معماری یا وسیله به عمدتاً فرامین درآمده باشد، و قوانین سلطه

 هپیاد و طراحی را کدها که ییهاآن. شودتنظیم می دهند، همگی با هم فضای مجازی را شکل می
( آیا 2) کند؟ استفاده اینترنت تواند ازمی کسی ( چه1که: ) کنندمی مشخص کنندمی سازی

شود، و می از اینترنت نظارت استفاده ( آیا بر3شوند و اگر بله، چگونه؟ )می شناسایی کاربران
 تر،بیانی کلی به اگر بله، چگونه؟ وشود و داده می اطالعات ( آیا دسترسی به9) اگر بله، چگونه؟

قابل  غیر»یا  «تنظیم قابل» مجازی فضای کنند که چه میزانطراحان کدها هستند که تعیین می
 فرهنگی، اجتماعی، قدرت افزایش موازات (. بهFeick, Werle,2010, p 523-524باشد)« تنظیم

ه است. البته شکل گرفت تنظیم مقرراتپیرامون  انگیزمجادالت بحث اینترنت، سیاسی و اقتصادی
 دهش جهانی گسترده وب مجازی خوانده شد ولی در عمل مترادف اینترنت بعدها با عنوان فضای

 ایفض آیا که نیست این سؤال امروزه،. است شده تغییر دچار مسائل این از درک همزمان،. است
 شود،می ظیمتن اینترنت چرا ت،چیس تنظیم که است این سؤال بلکه شود، تنظیم تواندمی مجازی
 از (. برخیFeick, Werle,2010, p524).کندمی تنظیم را آن کسی چه و شودمی تنظیم چگونه

 جامعه خصوصی، صنایع مقایسه با در دولت نقش های مربوط بهمخصوصاً جنبه ها،جنبه این
 «3اطالعاتی جامعه جهانی اجالس» مذاکرات و هابحث محور المللی،بین هایسازمان یا مدنی،

(WISIS،) قرار گرفت شود،می برگزار «مخابرات المللی بین اتحادیه» و ملل سازمان توسط که .
 نوامبر در تونس اجالس  و 2663 دسامبر در ژنو اجالس شد: برگزار مرحله دو در اجالس این

ها در آن شرکت گروه و هاسازمان نفع از آرایشی گوناگون ازذی و فرستاده هزاران ، که2660
 هان،ج سراسر در اینترنت به با گسترده شدنِ دسترسی کرد که آگاه عموم مردم را WISIS کردند.

 ظارتن که آنچه از گسترده نارضایتی وجود، این با. است آمده وجود به آن کنترل سر بر نبرد
 کافی نبود تا اجماعی شد،شمرده می بر اینترنت ایاالت متحده آمریکا دولت یکجانبه نامشروع و

 در(. Feick, Werle,2010, p524کند) ایجاد المللی بین سیاسی کنترل ساختار یک تأسیس برای

 کردند ایفا نقش مهمی جهان کشورهای از بسیاری اجالس، این تشکیل مقدمات تدارک و تهیه

اجالس  ساختند. اجالس معطوف این ای بهویژه توجه توسعه حال در کشورهای به خصوص و
در ژنو برگزار شد همزمان با تدوین برنامه چهارم توسعه در  2663که در سال  WISISجهانی 

                                                           
1- Lawrence Lessig 
2- Joel Reidenberg 
3- World Summit on the Information Society (WISIS  (  
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 تالش ژنو اجالس تدارک جریان در نیز ایران اسالمی جمهوری(. 1312ایران بود)مطابق با پاییز 

 رکزیم آسیای کشورهای ایمنطقه میان سمینار اولین نماید. برگزاری ایفا خود را سهم تا نمود

 با حمایت و ایران در یونسکو ملی کمیسیون همت به (،1316 )شهریور اطالعاتی جامعه و غربی -

 جامعه و ایران همایش علمی برگزاری همچنین و رسانی اطالع عالی شورای دبیرخانه و یونسکو

 هایپژوهش مرکز ( توسط1312ای)شهریورمنطقه میان سمینار دومین و ) 1311 آذرماه( اطالعاتی

 اهداف معرفی در رسانی ع اطال عالی شورای دبیرخانه و حمایت یطباطبائ دانشگاه ارتباطات

جعفری، داشتند) مهمی سهم ایران ویژه به و منطقه کشورهای در جامعه اطالعاتی جهانی اجالس
 کرد، برداری پرده مجازی فضای سیاسی ماهیت از WISIS که مورد این جز به (.122، 1343

حث و جلسه ب»: بود نفعان ذی سیاسی گفتگوی برای انجمن یک ایجاد لمس، قابل نتیجه تنها
 هدربار بحث اطالعات، تبادل برای یکبار سالی IGF(. IGF« )1اینترنت حکمرانی تبادل نظر درباره

 جای. شودمی برگزار نفعانذی به مشاوره ارائه و پیشنهاد ارائه عمومی، هایمشیخط مسائل
 ینشدن برطرف و این به خاطرِ شکاف است تنظیمی قدرت هرگونه فاقد IGF که نیست تعجب

هستند که تنظیم مقررات را اصالً قبول ندارند، و اگر قبول  بین دو دسته است: یک طرف، کسانی
ر، است؛ و طرف دیگ شبکه الزم فنی از عملکرد حفاظت برای پذیرند کهدر جایی می دارند، تنها

ه ک دارند های بالقوه تاکیدیّتفعّالای از بر گستره ،WSIS هاییهمگام با بحث هستند که کسانی
کنند  توانند رونق پیدامقررات می تنظیم طریق از مجازی فضای در تضمینِ نظم صرفاً در صورت

(Feick, Werle,2010, p524.) 

 تبیین بعد محتوایی فضای مجازی

اینترنت و الزامات فنیِ تعداد بالقوه بسیار  فنی هایناهمگنی و هابه پیچیدگی واکنش مهندسان
افزارهای کاربردی این بوده است که وظایف را به خرده وظایف تجزیه کنند و خدمات و نرم
از جمله  الیه، 0 اینترنت هایهای پروتکلی متفاوت شبکه تخصیص دهند. پروتکلآنها را به الیه

 این رهیافت مسئله، -به این حوزه دهی ساختار ورمنظ دهند. بهرا از هم تمیز می فیزیکی الیه
اب شده انتخ اینترنت حکمرانی و تنظیم مقررات درباره متعدد توسط مطالعات الیه بندی فنی،

 ماقدا یک اختصاص طریق از تنظیم مقررات دقت و صحت افزایش مطالعات، این ایده. است
 رویکرد این محقق شدن اما .ستهاالیه از تقاطع اجتناب و خاص الیه یک به خاص تنظیمی

 اقدام و فنی وظایف بین تطبیق غیر مبهمی هیچ که چرا است به وضوح سخت تکنوکراتیک،
 به .کنندمی محدود سطح سه به را هاالیه تعداد معموال مطالعات بنابراین،. ندارد وجود اجتماعی

 و ایمیل مرورگرها، مثل)کد ،(کابل مثل) فیزیکی الیه ( سهp 383,2006-459) بنکلر مثال عنوان

                                                           
1- The Internet Governance Forum (IGF) 
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 کرده مشخص را( سخنرانی و موزیک ویدئو، مانند) محتوی و( اینترنت هایپروتکل
از طریق  1های رسیدن به کنترل تنظیمی(. یکی از راهFeick, Werle,2010, p525-526است)
فضای مجازی، شناسایی نقاط ضعف درون شبکه  3های درون معمارییا طراحی کنترل 2محیط

های تنظیمی اعمال نفوذ کنند و حداکثر تأثیر که ممکن است در آنها کنترل« 9نقاط تنگنا»ت: اس
قطه انتقال توان در نرا در بیشترین تعداد ممکن کاربران اینترنت بگذارند. نقاط تنگنا را اغلب می

ل برای هر بنابراین اولین نقطه تجزیه و تحلی (.Murray,2007, p74ها یافت)ها یا شبکهبین الیه
دهند که گردد و از آن طریق تشخیص میهای بنکلر برمیبه الیه« 0نظریه تنظیم سایبری»محقق 

کند و چگونه ممکن است شخص یا اشخاصی کنترل چه کسی هر الیه محیط شبکه را کنترل می
 (.Murray,2007, p75های محیطی را به کنترل تنظیمی تبدیل کنند)محیط را به کنترل

 .(Murray,2007, p75)بنکلر یهاهیال -1 شکل

کند. مدل بنکلر؛ سه الیه ای را برای سبک معماری وب معرفی میبنکلر یک مدل سه الیه
و  ای بنیادی استهای فیزیکی که یک الیه پایهشناسد. الیه زیرساختمجزا را به رسمیت می

باشد. این الیه شامل خط ثابت کردن عملکرد شبکه می فعّالافزارهای الزم برای شامل سخت
ها، کابلی، ماهواره ها، شبکههای ارتباطات از راه دور موبایل، و ایستگاهها، دکلارتباطات شبکه

، باالتر از این الیه 1باشد. الیه زیرساخت منطقیمی 9هاو مدخل 1پیماهاافزار کامپیوتر، راهسخت
بکه های شکننده و یا ارتباط شبکه است که شامل پروتکلک الیه متصلقرار دارد. این الیه، ی

TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, UMTS باشد. در نهایت در باالی این و بسیاری دیگر می
ای از اطالعات است و شامل تمام مواد ذخیره قرار دارد. این الیه کتابخانه 4ساختار، الیه محتوایی

                                                           
1- Regulatory control 
2- Environmental 
3- Architecture 
4- Pinch points 
5- Cyber-regulatory theory 
6- Routers 
7- Gateways 
8- The logical infrastructure 
9- Content layer 



  1931بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     111

افزارهای الیه زیرساخت منطقی استفاده باشد که از نرمسی میشده، منتقل شده و قابل دستر
 (.Murray,2007, p75کنند)می

 روش تحقیق

های آقای های ارائه شده در چهارچوب مفهومی، تالشترین روشترین و جامعیکی از مهم
روش  کباشد و ما در این پژوهش روش او را مبنا قرار خواهیم داد. او یمی 1یوسف جبارین

که به چند رشته در علم مرتبط  ییهادهیپد یساختن چهارچوب مفهوم یرا برا دیجد یفیک
ب چهارچو :کندیم فیمفهوم را بازتعر یدیکل یهاکرده است. در ابتدا او واژه شنهادیهستند پ

یک چهارچوب مفهومی شبکه و یا نقشه ای  .یچهارچوب مفهوم لیو تحل هیو تجز یمفهوم
-کند. تجزیه و تحلیل چهارچوب مفهومی  یک روش نظریههم مرتبط میاست که مفاهیم را به 

ارائه کرده است. از  2بنیادسازی دادهپردازی برای ساختن چهارچوب مفهومی بر مبنای تئوری
پذیری، ظرفیت آن برای تغییر و تأکید آن انعطاف« 3تجزیه و تحلیل چهارچوب مفهومی»مزایای 

 (.Jabareen, 2009, p49باشد)کردن میبینی بر یادگرفتن به جای پیش

 مراحل طراحی چهارچوب مفهومی

 باشد:مراحل روش تجزیه و تحلیل چهارچوب مفهومی به قرار زیر می

  4ای منتخبنگاشت مآخذ داده

ای مربوط به پدیده مورد پژوهش است. این اولین اقدام نگاشت طیف ادبیات چند رشته
موجود  0های تجربی و اقداماتها مانند دادهو سایر مآخذ دادهفرایند شامل شناسایی انواع متون 

ای آغاز شود و همچنین توصیه باشد. این کار باید با  بررسی گسترده در متون چند رشتهمی
های مختلفی که بر پدیده مورد نظر تمرکز ن، متخصصان و دانشمندان رشتهفعّاالشود با می

جامع و کامل « یابیگستره»و « گیریماهی»باید مانند  هادهآوری دااند، مصاحبه شود. جمعکرده
 (.Jabareen, 2009, p53باشد و باید نگاشت جامع و تضمین اعتبار را تسهیل کند )

 

                                                           
1-Yosef Jabareen 
2- Grounded theory method 
3- Conceptual framework analysis 
4- Mapping the selected data sources 
5- Practices 
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 های منتخبگسترده و دسته بندی داده مطالعه

نظام و حوزه »های منتخب و دسته بندی آنها بر اساس داده مطالعههدف در این مرحله 
و قدرت نمایندگی در داخل هر نظام و حوزه علمی است. این فرایند « 2درجه اهمیت»و « 1علمی

ما را حداکثر کرده و نمایندگی مؤثر هر نظام علمی را تضمین « 3استعالم و تحقیق»اثربخشی 
 (.Jabareen, 2009, p54کند)می

 گذاری مفاهیمشناسایی و نام

های منتخب و کشف مفاهیم که نتیجه آن فهرستی و بازخوانی داده مطالعههدف از این مرحله؛ 
شود تا مفاهیم است. به طور کلی این روش باعث می 0و گاهاً متناقض 9از بسیاری مفاهیم مرتبط
 (.113، 1343؛ ساالنقوچ، مسعود، محمدی، Jabareen, 2009, p54از ادبیات بیرون بیایند)

 و طبقه بندی مفاهیم 6شکنیشالوده

ها، مفروضات، هر مفهوم، برای شناسایی، صفات، ویژگی 9شناسی؛ ساختارهدف از این مرحله
 های هستی شناختی،بندی مفاهیم با توجه به ویژگیدهی و دستهو نقش آن پس از آن سازمان

 (.Jabareen, 2009, p54باشد)ها میشناختی نقش آنمعرفت شناختی و روش

 سازی مفاهیمیکپارچه

گروه کردن مفاهیم دارای مشابهت تحت عنوان یک سازی و همههدف از این مرحله؛ یکپارچ
دهد دهد و به ما اجازه میمفهوم جدید است. این مرحله تعداد مراحل را به شدت کاهش می

 (.Jabareen, 2009, p54تعداد مناسبی از مفاهیم را ایجاد کنیم)

 9باز ترکیب و قابل فهم کردن ، 8ترکیب

کنیم. محقق  ترکیبنظری  چهارچوبیک هدف از این مرحله آن است که مفاهیم را در قالب 
ای کردن و ظاهر کردن نظریه جدید در حال ظهور، باز، صبور و منعطف باید در فرایند نظریه

باشد. این فرایند تکرار شونده است، و آنقدر پژوهشگر ترکیب و بازترکیب را به صورت مکرر 

                                                           
1- Discipline 
2- Scale of importance 
3- Inquiry 
4- Competing 
5- Contradictory 
6- Deconstructing 
7- Deconstruct 
8- Synthesis 
9- Making it all make sense 
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-تا یک چهارچوب نظری کلی معنادار شکل بگیرد. محققان باید بدانند چهارچوب دهدادامه می

اند، محققانی که از روش های مفهومی خود را چگونه بسازند. همانطور که مایلز و هوبرمن گفته
کنند باید بدانند که چگونه در حین پیش بردن تجزیه  و تحلیل، در حال ساخت کیفی استفاده می

یابی و ها، دستها، تقلیل دادهآوری داده، چرا که این ساخت، به ناچار جمعیک تئوری هستند
 (.Jabareen, 2009, p54دهد)اعتباربخشی به نتایج را تحت تأثیر قرار می

 یید اعتبار چهارچوب مفهومیتأ

هدف از این مرحله معتبر ساختن چهارچوب مفهومی است. سؤال این است که آیا 
هیم آن، نه تنها برای پژوهشگر بلکه برای سایر محققین و متخصصین چهارچوب مفهومی و مفا

ود شمعقول است؟ معتبرسازی یک چهارچوب نظری فرایندی است که با یک محقق شروع می
گردد. ارائه یک نظریه استنتاجی در یک می« 1هاغیرخودی»دنبال معتبرسازی میان ه و سپس ب

رچوب علمی، یک فرصت بسیار عالی برای بحث و کنفرانس، سمینار و یا نوع دیگری از چها
 (.Jabareen, 2009, p54کند)گرفتن بازخورد برای محققان فراهم می

 مفهومی چهارچوبتجدید نظر در 

ا کند، همیشه پویای را مییک نظریه یا چهارچوب نظری که نمایندگی یک پدیده چند رشته
نظریات، ادبیات و ... جدید مورد تجدید نظر قرار  هابوده و ممکن است بر حسب بینش

 (.113، 1343؛ ساالنقوچ، مسعود، محمدی، Jabareen, 2009, p55بگیرد)

 گیری از مدلچگونگی بهره

براساس آنچه که به تفصیل در بخش بعدی پژوهش بیان خواهیم نمود، به صورت خالصه، 
بود که در ابتدا، سؤال اصلی پژوهش به  گیری از مدل بیان شده، بدین صورت خواهدشیوه بهره

ها و اهداف تنظیمی شکسته شده و در ادامه برای هر یک از سه قسمت یافتن ابزارها، حوزه
شود و در آخر شیوه استفاده از تجمیع ای تهیه میسؤاالت مذکور، چهارچوب مفهومی جداگانه

ر یک از سه بخش ابزارها، این سه چهارچوب مفهومی بیان خواهد شد. بر این اساس برای ه
های تنظیمی، به ترتیب منطبق با مراحل شمرده شده در توضیح مدل، مراحل زیر اهداف و حوزه
. شناسایی منابع مرتبط با عنوان مدنظر؛ به بررسی بخش ادبیات، مقاالت مرتبط 1 طی خواهد شد:

ناسایی شده و دسته گسترده منابع ش مطالعه. 2های کالن موجود پرداخته شده است.و سیاست
. شناسایی و 3ای از آن در بخش قبل شرح داده شد(. های منتخب اصلی)که خالصهبندی داده

                                                           
1- Outsiders 
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کدگذاری مفاهیم مرتبط با عنوانی که بدنبال ساختن چهارچوب مفهومی آن هستیم در قالب یک 
بندی  . شالوده شکنی و طبقه9ای از آن در بخش بعدی خواهد آمد(. جدول منسجم)که نمونه

ت اصلی را در جداولی سؤاالمفاهیم: در این مرحله سعی کردیم مفاهیم مرتبط با هر یک از 
جداگانه تفکیک کرده و دسته بندی مناسب و منسجمی برای آنها ارائه نماییم. در ادامه با توجه 

ها و ابزارهای به اینکه بدنبال طراحی سه چهارچوب مفهومی جداگانه در باب اهداف، حوزه
ای در مرحله چهارم بدست نظیمی بودیم، چهار مرحله بعدی را برای هر یک از جداول اولیهت

 آمد طی کردیم که در ادامه شرح داده خواهد شد.

 های پژوهشیافته

های متعددی است که باشد دارای مدلطراحی چهارچوب مفهومی که نوع پژوهش کیفی می
باشد. خروجی کار ما در نهایت دارای دو رین میبنای ما در این پژوهش؛ استفاده از روش جبا

هایی که در بحث محتوای فضای مجازی وجود و ول آنکه: حوزهامحور اساسی خواهد بود: 
های تنظیمی در حوزه محتوای د دارد کدامند؟ دوم آنکه چه ابزارامکان یا لزوم تنظیم در آن وجو

ی تنظیمی در حوزه محتوای فضای مشی گذارفضای مجازی وجود دارد؟ چه اهدافی برای خط
 مجازی مفروض است؟

 شرح مراحل پژوهش

     الذکر به شرح ذیل می مدنظر و رسیدن به سه سؤال فوقمراحل تولید چهارچوب مفهو
 باشد:می

 های منتخبنگاشت مآخذ داده

های گسترده در ادبیات موجود در تنظیم محتوای فضای مجازی؛ به نتایج کلی پس از بررسی
 زیر دست یافتیم:

 .یمجاز یفضا یتواحم میمرتبط با تنظ یهارشته -2 شکل

رشتههایمرتبط

فناوریاطالعات

(IT)

خطمشیعمومی

(Public Policy)

جامعهشناسی

Sociology))

روانشناسی

)Psychology(

حقوق

(Law)

اقتصاد

(Economy)
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در ادامه مراحل پژوهش، بر اساس روش جبارین و بر اساس آنچه در بخش قبل گفته شد؛ 
وه نحها صورت پذیرد. بسیطی روی آن مطالعهبندی شده و های منتخب دستهبایست، دادهمی

 بندی حاضر بدین شرح است:به تقسیمایصال 

 .منتخب یهاداده یبنددسته -3 شکل

های مرتبط بخش ادبیات بیشتر ناظر به ابزارهای تنظیمی فضای مجازی نشان داد داده هایافته
های تنظیمی فضای مجازی و های مربوط به بخش مقاالت بیشتر ناظر به حوزههستند، داده

باشند. های تنظیمی میمشیهای کالن بیشتر ناظر به اهداف خطهای مربوط به بخش سیاستداده
 3های اشاره شده در نمودار شماره ات مراحل بررسی هر یک از بخشجزئییح در ادامه به تشر

 پردازیم.می

 استخراج مفاهیم

 از مقاالت مستخرجمفاهیم 

جود و« اینترنت»برای انجام این مرحله، مقاالت و نشریاتی که درعنوان آنها عینا کلید واژه 
نتیجه یافت شد که به  1601و شد: جستج« noormags.ir»، در پایگاه 1/11/1340دارد در تاریخ 

مورد اول  966مورد اولیه آن با در نظر گرفتن موارد زیر پرداختیم: علت اکتفای به  966بررسی 
این است که تا جایی بررسی مقاالت را ادامه دادیم که مطمئن شدیم باقی موارد تکراری است 

احساس کردیم که برخی از  و به احتمال زیاد موضوع جدید دیگری استخراج نخواهد شد.اگر
مقاالت ارتباط قابل توجهی به پژوهش دارد و قابلیت استخراج نکات بیشتری از آن وجود دارد، 
عالوه بر عنوان و چکیده، فهرست و متن آن نیز به صورت کلی و تندخوانی مورد بررسی قرار 

 اعدادی پنج به این صورت است که کدها شامل مستخرجگرفته است.نحوه کدگذاری مفاهیم 
 مستخرجباشد،)جدول اول شامل مفاهیم دهنده شماره جدول میرقمی هستند که رقم اول نشان

مطالعهبسیط
دادههای
منتخب

سیاستهایکالن

مقاالتادبیات
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 3از بخش ادبیات و در نهایت جدول شماره  مستخرجشامل مفاهیم  2از مقاالت، جدول شماره 
باشد(، سه رقم بعدی شماره ردیف های کالن میهای و سیاستاز خط مستخرجشامل مفاهیم 

از یک منبع و  مستخرجبع و آدرس غیر تکراری( و دو رقم آخر نشان دهنده شماره مفاهیم )من
باشد. نحوه انتخاب واژه اینترنت برای جستجوی مورد نظر روش سعی و یا آدرس تکراری می

های مشیخط»های مختلف و متعددی چون خطا بود، بدین صورت که در ابتدا جستجو را با واژه
یم تنظ»، «های فضای مجازیمشیخط»، «تنظیم مقررات فضای مجازی»، «ازیتنظیمی فضای مج

ها آغاز کردیم و نتایج یافت شده را تا پنج صفحه و دیگر واژه« فضای مجازی»، «فضای مجازی
م که الذکر، به این نتیجه رسیدیاول مشاهده نمودیم، از مجموع نتایج جستجوهای فوق

نظر، به صورتی که بیشترین تناسب را با اهداف ما از جستجو مد ترین واژه برای جستجویمناسب
 باشد.می« اینترنت»دارا باشد؛ واژه 

 از مقاالت مستخرجمفاهیم  -3جدول 

 سطح بررسی ارجاع ردیف
کد 

 مفهومی
 مفاهیم استنباط شده

1 
نامدار و حاذق، 

1343 

عنوان، چکیده، فهرست، 

 تندخوانی کل متن

های بین المللیتولید محتوا به زبان 116616  

 مرجعیت محتوایی 116611

برداری از اینترنتبهره 116612  

 سیاست خارجی 116613

 صدور انقالب 116619

 خبر 116610

 نشر ایدئولوژی 116611

 تفریح 116619

 انتقال میراث فرهنگی 116611

سلطهانحصار و  116614  

2 
مختاری، خرداد 

1312 

عنوان، عناوین اصلی متن 

 مقاله

 تجارت محصوالت فکری 116116

 مالکیت فکری 116111

3 

زاده، قاسم

شهرآرای، مرادی، 

1311 

 عنوان، چکیده

 اعتیاد به اینترنت 116216

 اعتیاد به اینترنت و عزت نفس 116211

 اعتیاد به اینترنت و تنهایی 116212

های اجتماعیاعتیاد به اینترنت و مهارت 116213  
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 از بخش ادبیات مستخرجمفاهیم 

م شده از آن تهیه کردی مستخرجبا اتمام و بررسی چندباره بخش ادبیات، جدولی از مفاهیم 
 باشد:ای از آن به شرح زیر میکه گزیده

 از بخش ادبیات  مستخرجمفاهیم  -9جدول 

 مفهوم استنباط شده کد مفهومی صفحه ارجاع ردیف

1 Eisner and worsham and 

ringquist 2006,P.2 
 مهندسی اجتماعی 216616 9

2 Furlong 2003,p 1054 16 216116 کمیسون مستقل تنظیمی 

3 Furlong 2003,p 1054 11 216216 مشی تنظیمی اجتماعیخط  

9 Furlong 2003,p 1054 11 216316 مشی تنظیمی اقتصادیخط  

5 Furlong 2003,p 1054 11 216916 مقررات زدایی 

 های کالناز سیاست مستخرجمفاهیم 

 های کالناز سیاست مستخرجمفاهیم  -0جدول 

 ارجاع ردیف
توضیح )ماده، 

 بند و ...(
 مفهوم استنباط شده کد مفهومی

1 

، رهبری1399ابالغیه   

اولبند   

رسانیتقویت نظام ملی اطال 316616  

، رهبری1399ابالغیه   صیانت از امنیت سیاسی در فضای مجازی 316611 

، رهبری1399ابالغیه  اسالمی در فضای مجازی -صینات از فرهنگی ایران 316612   

، رهبری1399ابالغیه  های اطالع رسانیجلوگیری از پیامدهای منفی شبکه 316613   

، رهبری1399ابالغیه  رسانیساماندهی نظام ملی اطالع 316619   

2 

، رهبری1399ابالغیه   

 بند دوم

رسانی ملیتوسعه کمی و کیفی شبکه اطالع 316116  

، رهبری1399ابالغیه   316111 
خدمات رسانی در فضای مجازی به تناسب نیاز 

 کاربران و در نظر گرفتن مصالح ملی

های کالن موجود در باب فضای مجازی و موضوعات مرتبط با آن در این مرحله، به سیاست
از آن در جدولی که متعاقبا  مستخرجایم و در نهایت مفاهیم شود پرداختهکه شامل موارد زیر می

 آورده خواهد شد گنجانده شده است:

 1399های اطالع رسانی رایانه ای در سال های کلی شبکهسیاست -1

 1346ی عالی فضای مجازی در سال دستور برای تشکیل شورا -2

 1349ی عالی فضای مجازی در سال حکم اعضای جدید شورا -3

 برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور. -9
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 (.اطالعات و ارتباطات فناوریامور برنامه ششم توسعه اقتصادی) -0

 مصوبات کلی شورای عالی فضای مجازی. -1

 بندی مفاهیمدسته ساختارشکنی و

در ادامه مراحل پژوهش و تطبیق آن با روش تحقیق، هدف از مرحله چهارم ساختارشناسی 
دهی و ها، مفروضات، و نقش آن پس از آن سازمانهر مفهوم، برای شناسایی، صفات، ویژگی

اختی نقش شنهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روشبندی مفاهیم با توجه به ویژگیدسته
بر این اساس ما در ابتدا مفاهیم استخراج شده را بر اساس سؤاالت اصلی پژوهش  باشد.آنها می

ی تنظیمی تقسیم و در هر یک از این هابه سه دسته ابزارهای تنظیمی، اهداف تنظیمی و حوزه
دهیم. نکته مهمی که باید در این مرحله به تری قرار میهای کوچکها مفاهیم را در دستهدسته

صورت مقدماتی گفته شود این است که از آنجا که در ادامه پژوهش، هدف ما بررسی جداگانه 
ها( ها)ابزارها، اهداف و حوزهباشد، لذا در هر یک از این بخشسه بخش اساسی فوق الذکر می

های باال پس از پذیرد. یعنی در هر یک از سؤالچهار مرحله انتهایی روش جبارین صورت می
گروه کردن آنها خواهیم سازی و همبندی ابتدایی مفاهیم، به یکپارچهکنی و دستساختار ش

پرداخت و مفاهیم دارای مشابهت تحت عنوان یک مفهوم جدید ایجاد قرار خواهند گرفت. در 
کنیم. اما درباره می ترکیبمرحله ششم، مفاهیم را در قالب یک چهارچوب نظری ادامه و در

تأیید اعتبار علمی چهارچوب مفهومی ایجاد »مراحل هفتم و هشتم روش جبارین، که به ترتیب 
اید ب باشد،می« های تکمیلی انجام شدهاعمال تجدید نظرهای مناسب بر اساس بررسی»و « شده

اصلی  گفته شود که روش رسیدن به چهارچوب مفهومی مورد نظر برای هر یک از سؤاالت
های ها(، به این صورت بوده که ابتدا پژوهشگر بر اساس بررسیپژوهش)ابزارها، اهداف و حوزه

بندی مورد نظر خود که همان ، جمعمطالعهاز منابع مورد  مستخرجعمیق و چندباره اولیه مفاهیم 
، اقدام صباشد را در جلساتی با خبرگان ارائه و سپس برای رفع نقایهای ابتدایی میبندیدسته

ی بندبندی تازه دیگری را ایجاد و این روند تا حصول اقناع و اجماع در مورد جمعنموده و دسته
 کرده است.مناسب، ادامه پیدا 
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 ابزارهای تنظیمی

 خروجی نهایی ابزارهای تنظیمی به شرح زیر است:

 ابزارهای تنظیمی -1 جدول

حقوقی -قانونی اقتصادی فنی نهادی خودتنظیمی  

استاندارد و  یبرقرار

ی بر ضیمقررات تفو

اساس الگوها و 

های کلی داستاندار

(213116) ارائه شده  

 یریبه کارگ

 ها،دهاخانو

 و اجتماعات

 هایسازمان

 داوطلب

(213116)  

 یاستانداردها

 محصول

(219016)  

هاوام و هاکمک  

(213316)  

 عدم تنظیم

(211116)  

 ارائه اطالعات

(219416)  

 هایگروه لیتشک

(213116نفع)یذ  

 فرایند یاستانداردها

(219116)دیتول  

یمال نیتأم  

(213916)  

قوانین موضوعه 

 جزایی

(212216)  

تنظیم تکنولوژی از 

ردها و طریق استاندا

های فنی پروتکل

(219416)داوطلبانه  
 

امر به معروف و 

از منکر به مثابه  ینه

 میتنظ

(210116ی)همگان  

 یاستانداردها

 عملکرد

(219916)  

و  هااتیمال

 یاتیمال هاینهیهز

(213016)  

به شبکه از  یدسترس

نهادها و  قیطر

 مؤسسات مجاز

(316211)  

از  ریو تقد معرفی

 و تیفیمحصوالت با ک

 نمونه

(212116)  

ایجاد یک مرکز یا 

هسته اصلی برای 

هماهنگ ساختن و 

نظارت بر مقررات 

وضع شده از سوی 

های مختلف دستگاه

با فضای  در رابطه

 مجازی

(210916)  

 یمهندس ای یمعمار

 یفضا یافزارسخت

یمجاز  

(211416)  

متیقکنترل   

(219316)  

 الزام به مشاوره

(211616)  

معرفی و تقدیر از 

های خدمات شرکت

ای دولتی رسانی شبکه

 و غیر دولتی نمونه

(212116)  

سازمان  کی جادیا

 یمستقل حکومت

امر به معروف  یبرا

از منکر مردم  یو نه

 و حکومت

(210416)  

ایجاد و استفاده از 

 یافزارهامنر

 یبرا یکاوداده

از رفتار  یریجلوگ

و  در تجارت یجعل

 فرایندهای مالی

(221616)  
 

ارانهی  

(219116)  

 یبرا میمقررات مستق

کاالها و خدمات و 

یمؤسسات عموم  

(213916)  
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حقوقی -قانونی اقتصادی فنی نهادی خودتنظیمی  

 توصیه

(212116)  

ایجاد بوروکراسی 

 تنظیمی

(621111)  

و  ییشناسا میتنظ

دامنه نام در  ستمیس

(211216) نترنتیا  

 خلق بازار

(213416)  

تیممنوع  

(219116)  

گذاری روی برچسب

 محصوالت تولیدی

(216916)  

ساختار  دیتجد

های دولتیسازمان  

(219616)  

از  نترنتیا میتنظ

نقاط  قیطر

 نیتنگنا)نقطه انتقال ب

ها(شبکه ای هاهیال  

(211616)  

های مشوقتعریف 

مالی برای 

محصوالت و 

 خدمات مدنظر

(212116)  

 صدور مجوز

(219216)  

در  نیآنال یدموکراس

یگذاریمشخط ندیفرا  

(211316)  

 

بندی و یا دسته

بندی محصوالت طبقه

از لحاظ کیفیت 

بوسیله استانداردهای 

 کیفی توسط دولت

(219016)  

تشویق مالی 

های ارائه شرکت

دهنده خدمات و 

محصوالت با 

 کیفیت مدنظر

(212116)  

 ایجاد محدودیت

(219916)  

  

معماری یا مهندسی 

افزاری فضای نر

 مجازی

(211116)  

تعیین و تنظیم 

های مالیجریمه  

(211416)  

اختصاص حقوق 

تیو مسئول تیمالک  

(210616)  

  

کد به استفاده از 

 میعنوان عامل تنظ

 یکننده در فضا

یمجاز  

(211916)  

 
زداییمقررات  

(210116)  

  
 

 
 

 کیکردن  نیگزیجا

ابزار  کیابزار با 

)حفظ کمتر مزاحم

هدف و تغییر راهبرد 

 رسیدن به آن(

(210216)  
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 اهداف تنظیمی

 باشند:شوند که به شرح زیر میهمه اهداف  به هفت دسته کلی تقسیم می

 یمیاهداف تنظ -9جدول 

 عنوان کدمفهومی ردیف 

 آموزشی

 ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی 312316 1

 ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی 312916 2

 هوشیارسازی مردم از مخاطرات موجود در فضای مجازی 313116 3

 باال بردن سواد اینترنتی در کشور 313216 9

0 319116 
و  یموسسات آموزش نهیمناسب و کم هز یدسترس طیفراهم آوردن شرا

اطالعات یبه شبکه مل یفرهنگ  

1 319916 
 یناش یهابیدر جهت مقابله با آس یدانش و مهارت همگان ،یارتقاء آگاه

یاز مراکز داده خارج  

فضای مجازیدر  ی صحیحفرهنگ اقتصادترویج  111313 9  

1 136416 
ها، معلمان و اساتید ارتقاء سطح آموزشی و علمی مدارس، دانشگاه

ها، بوسیله استفاده صحیح از فضای مجازیدانشکاه  

یاجتماع یفرهنگ  

یالملل نیب یهامحتوا به زبان دیتول 116616 1  

ییمحتوا تیمرجع 116611 2  

متناظر با آن یهابیاز بروز آس یریجلوگ یبرا نترنتیبه ا ادیاز اعت یریجلوگ 116212 3  

در داخل کشور یو گفتمان انقالب اسالم یدئولوژینشر ا 116611 9  

یفرهنگ راثیانتقال م 116611 0  

 صدور انقالب 116619 1

اسالمی در فضای مجازی -صینات از فرهنگی ایران 316612 9  

رسانی ملیشبکه اطالعمحتوای توسعه کمی و کیفی  316116 1  

برای ترویج گفتمان انقالب اسالمی های جهانیو اثرگذاری در شبکه فعّالحضور  316316 4  

16 316016 
اطالعات در سطح ملی و  فناوریآینده نگری در خصوص آثار تحوالت 

در مباحث فرهنگی و اجتماعی جهانی  

11 311116 
سایبری در  اول تولید محتوای ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت

 طراز تأثیرگذاری جهانی

دماتی فضای مجازیختربتیت نیروهای متخصص در بخش  312616 12  

سازی فضای مجازیسالم 312211 13  

های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازیجلوگیری از آسیب 312016 19  

 توسعه خدمات بوسیله فضای مجازی 312113 10

 جلب مشارکت عمومی در تنظیم فضای مجازی 312916 11
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19 313916 
های متعهد برای مقابله با خطرات حداکثری از نیروها و تشکلاستفاده 

 فضای مجازی

ها و مؤسسات مردمیحمایت از مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل 313416 11  

اجتماعی-برای کنترل موارد فرهنگی توسعه سیستم پاالیش هوشمند 319216 14  

اسالمی-گسترش فرهنگ ایرانیای در جهت های رایانهتولید بازی 319213 26  

 تولید تفریحات سالم در فضای مجازی 116619 21

 صیانت از زبان فارسی در فضای مجازی 111611 22

نترنتیا لهیبوس یفارس اتیگسترش ادب 111613 23  

یبه فارس ینترنتیا یهااصطالحات و برنامه یبه روزرسان 111619 29  

فرهنگ دینی در اینترنتصیانت و گسترش  111312 20  

های قومی و محلی اصیل و سنتی در فضای مجازیتقویت فرهنگ 111919 21  

 جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده و در مقابل تقویت آن در فضای مجازی 113616 29

 مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی 119416 21

24 
و 126116

126111 
مردم ساالری بوسیله فضای مجازیتقویت دموکراسی و   

 صیانت از فرهنگ حجاب و تقویت آن در فضای مجازی 122916 36

 جلوگیری از اشاعه فرهنگ بی بندوباری در فضای مجازی 122911 31

 جلوگیری از اشاعه پورنوگرافی در فضای مجازی 131916 32

فضای مجازی اجتماعی در -مقابله با انحصار و سلطه فرهنگی 116614 33  

39 310616 
کشور تا  یفرهنگ یبراساس نقشه مهندس یمجاز یدر فضا یتوسعه محتو

یاجتماع یهاشبکه یسازیو بوم یکنون تیحداقل پنج برابر وضع  

افزاری فنی)سخت

افزاری(و نرم  

رسانیدهی نظام ملی اطالعسامان 316616 1  

رسانی ملیاطالعشبکه فنی توسعه کمی و کیفی  316116 2  

3 316016 
اطالعات در سطح ملی و  فناوریآینده نگری در خصوص آثار تحوالت 

در مقوله فنی جهانی  

سایبری در طراز تأثیرگذاری جهانی فنی ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت 311116 9  

0 312616 
خدماتی و  افزاریافزاری، نرمتربتیت نیروهای متخصص در بخش سخت

 فضای مجازی

 خودکفایی در عرصه فنی فضای مجازی 312416 1

عامل بومیطراحی سیستم 319116 9  

 ارائه موتور جستجوگر قابل رقابت با مشابه خارجی 319211 1

4 310316 
 یدر دستگاهها یبوم یجستجو یاستفاده از موتورها تیبر اولو دیتاک

یو مراکز آموزش یدولت  

های ایمیل قابل رقابت با مشابه خارجیارائه سرویس 319212 16  

ای با کیفیتهای رایانههای مورد نیاز برای تولید بازیتأمین زیرساخت 319213 11  
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12 319916 
های اجرایی از مراکز استفاده دستگاه های الزم برایتأمین زیرساخت

های داخلیداده  

بکه ملی اطالعاتتوسعه خدمات دولتی از طریق ش 319016 13  

اطالعات یدر بستر شبکه مل کیبرتر منطقه در توسعه دولت الکترون گاهیکسب جا 319416 19  

 تقویت سازوکارهای پاالیش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری 319116 10

11 310116 
ارتباطات و اطالعات منطقه  یکیو تراف یبه مرکز تبادالت پست رانیا لیتبد

یالمللنیب یو گسترش حضور در بازارها  

19 310216 
از  یبردارساخت، آزمون، پرتاب و بهره ،یبا طراح ییفضا فناوریتوسعه 

کشور یاز نقاط مدار یحداکثر یبردارو حفظ و بهره ییفضا یهاسامانه  

یمهندس خدمات و افزار نرم صادرات تسهیل ،تولید نرم افزا قیتشو 310916 11  

14 310016 

ای مستقل از الزامات حاکم بر شبکه ملی اطالعات عبارتند از: شبکه

های داخلی ایمن و حفاظت شده برای آحاد مردم با مدیریت زیرساخت

 یرقراربکامال داخلی و پهنای باند و کیفیت و سرعت باال  و بستری برای 

 .کشور یمیان دستگاهها و مراکز حیات داریارتباطات امن و پا

یتیامن  

 حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه 312216 1

 تأمین امنیت فضای مجازی 312212 2

های امنیتی در فضای مجازیتدوین نظام 312116 3  

های انتظامی در فضای مجازیتدوین نظام 312112 9  

فضای مجازی در کشورهای ورودی و خروجی تسلط کامل بر دروازه 313016 0  

های مهم کشور در برابر حمالت اینترنتیآمادگی الزم برای صیانت از زیرساخت 313116 1  

برای کنترل موارد امنیتی توسعه سیستم پاالیش هوشمند 319216 9  

 جلوگیری از سرقت اطالعات در فضای مجازی 111916 1

اشخاص یو بانک یو اطالعت مال یمال یهاحفاظت از حساب 119012 4  

سیاسی)داخلی و 

 بین المللی(

 صیانت از امنیت سیاسی در فضای مجازی 316611 1

های جهانیو اثرگذاری در شبکه فعّالحضور  316316 2  

3 316116 
تالش برای ایجاد توازن و تأثرگذاری در عرصه بین المللی فضای مجازی 

خصوصا کشورهای اسالمیبوسیله اتحاد با کشورهای دیگر   

 مقابله با انحصار و سلطه بیگانگان در فضای مجازی 116614 9

 حقوقی

 توسعه نظام حقوقی متناسب با توسعه فضای مجازی برای مقابله با جرائم آن 316916 1

یجامعه اطاالعات یدر اجالس جهان یاثرگذار(  219016 2 WISIS( 

در تنظیم مقررات بین المللی و جهانی فعّالشرکت  316111 3  

رسانیهای اطالعتهیه و تصویب مقررات مربوط به شبکه 316916 9  

 شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکز برای فضای مجازی کشور 316116 0

1 316416 
و هماهنگی بر عهده شورای عالی  سیاستگذاریگیری، وظایف تصمیم

 فضای مجازی
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شود به اندازه قابل توجهی به ها دنبال میهای تنظیمی و اهدافی که از تنظیم حوزهحوزه 
ناسایی مقررات است شی که نیازمند به تنظیمهاحوزهاند. به عبارت دیگر ابتدا یکدیگر وابسته

اندازهای مدنظر خود های بلندمدت  و چشمها و برنامهگذار بر اساس ارزشمشیشود و خطمی
 گیرد.ها درنظر میاهدافی را برای آن حوزه

 

 

 
 .یمیتنظ یهاحوزه یگذارهدف ندیفرا -9 شکل

 های تنظیم محتوای فضای مجازیحوزه

های تنظیم مقررات محتوای فضای مجازی، ما با یک فضای هشت بعدی درمورد حوزه
ل بدست آمده به شرح زیر مداخ باشد.فضا میای در این مواجهیم که هر حوزه تنظیمی نقطه

 باشد:می

دهی به قوانین و مقررات در عرصه جهانیابتکار عمل در شکل 311416 9  

های حقوقی در فضای مجازیمتدوین نظا 312111 1  

4 
و 116111

116111 
 حفظ مالکیت فکری آثار

 مقابله با انحصار و سلطه حقوقی در فضای مجازی 116614 16

 اقتصادی

 توسعه تجارت بوسیله فضای مجازی 312112 1

 ایجاد رقابت در عرصه خدمات در فضای مجازی 312911 2

 ایجاد رقابت در عرصه تولید محتوا در فضای مجازی 312912 3

های مالی در فضای مجازیجلوگیری از سرقت 111916 9  

 مقابله با انحصار و سلطه اقتصادی در فضای مجازی 116614 0

1 (312111 یمجاز یفضا لهیبوس ییزااشتغال   

یمجاز یدر فضا انیبناقتصاد دانش گاهیجا تیتقو 312116 9  

محتوا دیدر تول یاز بخش خصوص تیحما 316311 1  

آژانس ریتسخ جادیاز ا یریجلوگ 210016 4  

یمنف یاجتناب از اثرات جانب 210916 16  

حوزهنیازمند
تنظیممقررات

هدف
تنظیم
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 .رانیا یاسالم یجمهور یمجاز یفضا یمحتوا میتنظ یهامداخل حوزه -0 شکل

شود که به علت رعایت اختصار در زیر شاخه تقسیم می 1البته مدخل درون مایه نیز به 
 کنیم:آن اشاره می نمودار به صورت جداگانه به

 .محتوا هیدرون ما -1 شکل

ی
جاز

یم
ضا
یف

حتوا
یتظیمم

لحوزهها
مداخ

شکل

تصویر

صوت

متن

فیلم

دسترسی
محدودیتدسترسی

دسترسیتسهیل

انتقالونگهداری

تولید

مخاطب

سن

جنس

مذهب

تخصص

ملیت
عواملمؤثربرمحتوا

درونمایه

ظرفهایمحتوایی

نمایهمحتوا
درو

سیاسی

اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

فنی

امنیتی

آموزشی

قضایی-حقوقی

اعتقادی-مذهبی
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ها و توضیحاتی را در قالب جدول بیان در ادامه برای فهم دقیق مداخل مطرح شده، مثال
 :ایمهکرد

 یمیتنظ یهامداخل حوزه حیتشر -1جدول 

 مثال توضیحات مدخل

 شکل

موجود هستند از نظر  یمجاز یکه در فضا ییهمه محتواها

 1گفته شده در نمودار شماره  شکل به چهار دسته عمده

 .شوندیم میتقس

توانند شامل همه چهار ت که میغایتبلو  خبر

 .نوع صوت، متن، تصویر و فیلم باشند

 دسترسی

هایی که در صدد محدود کردن و کنترل دسترسی (حوزه1)

هایی (حوزه2کاربران هستند)محدودست دسترسی( و )

های آن را دسترسی آسان و مطمئن به فضای مجازی و داده

 .کنند)تسهیل دسترسی(برای کاربران تسهیل می

 های امنیتیهای ناظر به بحث(حوزه1)

به  یخدمات دهنده دسترس یهاشرکت (2)

گل گومانند جستجوگر  یموتورهاو  نترنتیا

 به آن. موارد مشابه ریو سا

انتقال و 

 نگهداری

 یفضا یمحتواها یمقوله انتقال و نگهدارهای ناظر به حوزه

 یمجاز

خدمات دهنده و انتقال دهنده،  یسرورها

انتقال و  یبرا یضرور یافزارهاسخت

مربوط به حق  یهاها، بحثداده ینگهدار

 در قبال یریپذتیمسئول ،یفکر تیمالک

 ط باتبمر نیمختلف، قوان یهاانتشار داده

 موارد مشابه ریو سا تیرایکپ

 تولید
 افزاری وهایی که ناظر به تولیدات محتوایی و نرمهمه حوزه

 افزاری فضای مجازی هستنند.سخت 

نندگان محتواهای فرهنگی و یا تولید ک

 افزاریسخت

 ها، دانشجویان، کودکان و...آموزان، زندانش مخاطبین محتواهای تولیدی فضای مجازی مخاطب

عوامل 

مؤثر بر 

 وامحت

محسوب  یمجاز یفضا یمحتواجزء که  ییهاحوزه

و  دیو مؤثر بر تول میمستق یارابطه یاما به نحو ند،وشینم

 رند.محتوا دا میتنظ

افزاری های فنی، از جمله مقوالت نرمبحث

 افزاری فضای مجازیو مخصوصا سخت

درون 

 مایه

ها به لحاظ ماهیت و بندی تمامی حوزهمنظور تقسیم

 است.اثرگذاری 

های بانکی که دارای درون مایه مثل بحث

 اقتصادی هستند.

های ظرف

 محتوایی

را دارا  ییمحتوا یهاکه غالبا همه انواع فرم ییهاحوزه

قرار  ییمحتوا یهااز انواع فرم یو در قسم خاص باشندیم

 .رندیگینم

رام، تلگ تر،ییتو بوک،سیف ل،یمیروم، اچت

 مشابه، یهاشنیکیو انواع اپل نستاگرامیا

 ی و ...اانهیرا یهایباز

 نتیجه گیری

اگر بخواهیم یک رویه کلی برای تنظیم مقررات محتوای فضای مجازی تعریف کنیم، بدین 
های گذاران با مطالعاتی همه جانبه و وسیع، حوزهمشیصورت خواهد بود که ابتدا باید خط

ازهای جمهوری اسالمی ایران احصاء اندشمنیازمند تنظیم مقررات را بر اساس اهداف کالن و چ
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های تنظیمی شناسایی شده، یک استراتژی و هدف روشن)بر مبنای کرده و برای هر یک از حوزه
ازهای موجود( مشخص کنند و نهایتاً ابزار تنظیمی متناسبی را، برای ایصال به آن هدف اندچشم

 ای مؤثر و کارآمد مشخص نمایند. به شیوه
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