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 چکیده مدیریتی

المللی و از سوی  های ناشی از انقالب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بینبا توجه به پیچیدگی

حکمرانی فضای  زمینه هایی درنشستدیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله 

ها و الزامات تا اجماع و توافق جمعی در زمینه مفاهیم، ارزش برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد دیجیتال

با محوریت موضوع  نشست چهارمین. به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در این حوزه صورت گیرد

مهدی فسنقری، معاون محترم پژوهشی و آقای دکتر  میزبان 9139 مهر 21در تاریخ « حکمرانی فناوری و فضای مجازی»

متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و این جلسه با حضور بود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

، «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات»های مختلف ازجمله ها و اندیشکدهپژوهشگاهو حکمرانی فضای مجازی 

های تحول و مرکز همکاری»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف»

 .برگزار شده است« وزارت امور خارجه»و « المللی وزارت ارتباطاتها و مطالعات راهبردی بینمرکز همکاری»، «پیشرفت

قرار  و.. ی مانند حکمرانی، صیانت، امنیت ملی، حریم خصوصیکه توسعه فناوری را در کنار مباحث شده مباحثی مطرحامروزه 

، جوانب مختلف حکمرانی در این نشست تالش بر این بود با دیدی کالن که استدچار خلط مفهومی شده  هاد. این واژهدهمی

 در حکمرانی تبیین»گزارش پیش رو در سه بخش تنظیم شده است: مورد بررسی قرار گیرد.  به لحاظ مفهومی و نظری سایبری

 الزاماتی ارایه»و « فناوری توسعه و مجازی فضای حکمرانی توسعه رویکردهای بررسی و معرفی» ،«آن ابعاد و مجازی فضای

 .«فناوری توسعه با تعامل در مجازی فضای حکمرانی تقویت و حفظ جهت

تشکیل شده است. در « الیه اجتماع»و  «الیه محتوا»، «الیه منطقی»، «زیرساخت»حکمرانی فضای سایبری از چهار الیه 

هایی مانند آیکن فعال هستند و در الیه محتوا حال حاضر الیه زیرساخت تحت سلطه آمریکا است. در الیه منطقی سازمان

رسد در الیه زیرساخت قدرت مانور جمهوری اسالمی ایران کمتر های بزرگی مانند اپل و مایکروسافت و... به نظر میشرکت

تواند فرصت خوبی برای اعمال اراده کشور و توسعه حکمرانی ما در سه الیه دیگر یعنی الیه منطقی، محتوا و اجتماع میاست ا

 ما باشد. 

، «سخت/ نظامی»، «بازدارندگی»، «ایفرهنگی/رسانه»های متفاوت قدرت سایبری عبارت است از: قدرت مدل

شوند. در های اجتماعی به عنوان ابزار قدرت مطرح میای، شبکهسانهدر حوزه فرهنگی/ر«. اطالعاتی»و قدرت « هژمونیک»

تواند به عنوان ابزار قدرت سایبری در نظر های مجازی میها و زیرساختحوزه بازدارندگی، قدرت ایجاد اختالل شدید در سامانه

نت به نوعی ابزار قدرت است. در زمینه گرفته شود. در حوزه سخت و نظامی نیز اقداماتی از جمله حمالت سایبری مانند استاکس

اند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند هرچند که آمریکا در اند و توانستههژمونیک کشورهایی مانند روسیه موفق عمل کرده

بع قدرت این زمینه سردمدار قدرت است. از جنبه اطالعاتی نیز دسترسی به داده و تحلیل داده به عنوان یکی از مهمترین منا
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گیری در این زمینه در کشور انجام های بزرگ شاهد یک خال بزرگ هستیم و اقدام چشمعد اقتصادی و ایجاد شرکتاست. در بُ

 ها را حمایت کنند، در کشور وجود ندارد. های بزرگی که بتوانند استارتاپنشده است. شرکت

OECD تجمیع دیتا»و « هاابرچالش»فناوری، باید براساس دهد که برای مدیریت فضای مجازی براساس پیشنهاد می »

ها و تصمیم گرفت. به این معنا که باید در نظر گرفت که در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زییست محیطی با چه چالش

 هایی روبه رو هستیم؛ لذا براساس تجمیع دیتا در همان حوزه، حکمرانی را انجام داد.دغدغه

مدیریت فضای مجازی و فضای سایبری محصول مشارکت و اجماع سه نهاد دولت، جامعه مدنی و حکمرانی خوب در 

گذاری مشارکتی و تدوین سند گیرد. به این منظور هدفبخش خصوصی است و این امر در فضای اعتماد متقابل شکل می

 حکمرانی سایبری با توجه به نقش مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

ای رفته است. به این معنا که زیرساخت، خدمات و محتوا ای یا سه جنبهنیا به سمت حکمرانی سه مرحلهدر حال حاضر د

 باید سه رگوالتوری متفاوت داشته باشد.

 آن ابعاد و مجازی فضای در حکمرانی تبیین -5

سیاست، قدرت واژه ژئوپلیتیک با سه واژه . رویکرد غالب بود «تیکیژئوپل»مباحث  اول جنگ جهانی و در شرایط 1911سال  در

مرزبندی و جغرافیا در این مفهوم بسیار حائز اهمیت بود. برای این تعریف مرزبندی، سیاست و قدرت  و جغرافیا همراه بود و

ا و ب 1911در سال واژه ژئوپلیتیک همچنان مطرح بود اما  و در شرایط جنگ جهانی دوم، 1939در سال  نظامی ضرورت داشت.

ر فضای جنگ سرد، مباحث امنیت . دکندمیجای خود را در مباحث باز « ژئواستراتژی»، بحث ورود به فضای جنگ سرد

 تسلیحات و امنیت ملی برای قدرت مورد توجه قرار گرفتند. وشش نیازهای دولتی، صنایع هوایی،افزاری، پسخت

را مطرح کرد. عالوه بر « ژئواکونومی»ژوزف نای واژه  ،1991با پایان یافتن جنگ سرد و پایان فضای دوقطبی در سال 

مطرح نبود بلکه منظور از « امنیت داده»ها بحث در آن سالافزاری، مباحث امنیت نرم افزاری نیز مطرح شد. امنیت سخت

مفهوم  بود.های بزرگ و امنیت با مفهوم راهبردی افزاری، بیشتر مربوط به پوشش نیازهای مردم، امنیت شرکتامنیت نرم

تواند در این دوره مطرح شد. عامدانه واژه ملت قبل از دولت ذکر شد. به این معنا که دولت زمانی می نیز «دولت –امنیت ملت »

 خود دارای امنیت باشد که ملت امنیت داشته باشد.  هایدر مرز
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 المللی: تغییر مفهوم امنیت در فضای بین1شکل شماره 

 

است. یعنی قدرت از « های بزرگشرکت»مطرح شد، دغدغه مهم کشورها، موضوع « جنگ نرم»ای که بحث در دوره

جی، سامسونگ، اپل، الهای بزرگی مانند گیری شرکتها منتقل شد. این تغییر دیدگاه باعث شکلدولت و حاکمیت به شرکت

ای کشورها اهمیت دارد؟ این استدالل های بزرگ برشود این است که چرا شرکتمایکروسافت و.. شد. سوالی که مطرح می

های کوچک و متوسط نیازمند یک چرخ دنده بزرگ هستند، که بتوانند چرخ های استارتاپی و شرکتمطرح بود که تمام شرکت

های کوچک را به حرکت درآورد. لذا اگر شرکت بزرگی مانند مایکروسافت وجود نداشته باشد، هیچ کدام از اقتصادی این شرکت

ای ایجاد کند تا شرایط برای رشد تواند یک قدرت فرامنطقههای کوچک، اقتصادی نخواهند بود. مایکروسافت میشرکتاین 

 های بزرگ به عنوان استراتژی کشورها مطرح شد.های کوچک فراهم شود. به این دلیل بحث شرکتشرکت

مفاهیمی مانند ژئواکونومی شده است. کشوری در و... جایگزین « جنگ آب»، «جنگ انرژی»در حال حاضر مفاهیمی مانند 

در این تغییر ترمینولوژی، مکاتب مختلفی مطرح  ب قدرت انرژی شود.حآینده برنده است که بتواند انرژی را تصاحب کند و صا

و امنیت  ، امنیت به غیر از امنیت مرزهای جغرافیاییمعتقد استشده است. آقای بوزان که مکتب کپنهاک را مطرح کرده بود، 

نیز مطرح  به طور کلی در پنج حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، وجوه دیگری نیز دارد. امنیت نظامی

 است. 

 امنیت -سایبری  –حکمرانی فضای واقعی  -1-1

سه حوزه فضای واقعی، شوند. ما با گاهی اشتباه به جای یکدیگر استفاده می« امنیت سایبری»و « فضای سایبری»دو واژه 

توان )امنیتی، سایبری و واقعی( رو به  هایفضای سایبری و امنیت سایبری مواجه هستیم. در هر کدام از این فضاها، ما با مقوله

شود گیرد. هر جا که بحث قدرت ملی مطرح میروهستیم و زیر مجموعه آن که مباحث قدرت و وجوه مختلف آن شکل می

شود منظور قدرت در فضای سایبری است. بعد از آن هنجارهایی ست و هرجا که قدرت سایبری مطرح میمنظور قدرت واقعی ا

 گیرد. در سطوح مختلف دولتی، خصوصی، مردمی و شرکتی شکل می
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 سایبری و امنیت سایبری ،: تفاوت فضای واقعی2شکل شماره 

 

 امنیت سایبری. «آوری سایبریتاب»و  «سایبری امنیت» ی نیز با دو مفهوم روبه رو هستیم:در بحث امنیت سایبر

آوری سایبری به طور ند تا امنیت افزایش یابد. در تابکها به طور فیزیکی ارتقا پیدا میمواردی است که زیرساخت شامل

م این کاری یا هک کنی. یعنی اگر قدرت این را داشته باشیم که برخی سرورها را دستشودتلقین میقدرت و امنیت مجازی، 

 آوری سایبری ما افزایش پیدا کند. شود که تابکند. اقدامات پیشگیرانه، باعث میآوری سایبری، ایجاد میمقوله برای ما تاب

یا اینکه فضای سایبری یک  آیا فضای سایبری همان فضای واقعی است؟شود این است که بنابراین سوالی که مطرح می

  اینکه فضای سایبری در امتداد فضای واقعی است؟فضایی در کنار فضای واقعی است؟ یا 

در پاسخ به سوال اول باید گفت که فضای سایبری فضای متفاوتی با فضای واقعی است زیرا افراد، رفتار و هنجارهایی که 

فضای  دهند کامال متفاوت است. افراد ممکن است در فضای واقعی، به سختی حرف بزنند ولی دردر این فضا از خود نشان می

)قرار گرفتن فضای  رویکرد دوم های متفاوتی شکل بگیرد.کنند. فضای سایبری باعث شده که شخصیتسایبری سخنرانی می

پردازان حوزه مردود است. سیاستمدار وقتی فضای سایبری را در کنار نیز بین دولتمردان و نظریه سایبری در کنار فضای واقعی(

رسد رویکرد سوم، یعنی قرار به نظر مید. نشوها محروم میها و قدرتسری اعمال مدیریتدهد، از یک فضای واقعی قرار می

پردازان این حوزه قرار گرفته است. گرفتن فضای سایبری در امتداد فضای واقعی، رویکردی است که بیشتر مورد توجه نظریه

گیرد، آن هنجار در هنجاری در فضای واقعی شکل میها. اگر یعنی همان فضای واقعی به اضافه یک سری امکانات و ویژگی

 تواند شکل بگیرد و برعکس. فضای سایبری هم می
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 های مختلف حکمرانی سایبریالیه -1-2

حکمرانی فضای سایبری شامل چهار ، «قرار گرفتن فضای سایبری در امتداد فضای واقعی»با در نظر گرفتن رویکرد سوم یعنی 

 شود:الیه می

 
 های مختلف حکمرانی فضای سایبری: الیه3شکل 

 

 این الیه تحت تسلط آمریکا است.  وشامل تجهیزات زیرساختی است که : الیه زیرساخت -1

 آیکن است که البته ICANNاین الیه تحت مدیریت  شود کهمی و ...  Domainو  IP: شامل بحث الیه منطقی -2

ای بتوانند در این بخش که کشورهای منطقه . به این معنیرا نیز پذیرفته است self regulation خودتنظیمی بحث

 . البته با هماهنگی آیکن داشته باشند های محدودیسیاستگذاری

هایی مانند اپل، مایکروسافت و... در این شوند که شرکتهای اجتماعی در این بخش مطرح می: شبکهالیه محتوا -3

 حوزه فعال هستند.

اند سیاست مشخصی برای آن : خاستگاه اکثر کشورهاست ولی بیشتر کشورها ازجمله کشور ما نتوانستهالیه اجتماع -4

در این الیه نیز کشور آمریکا مسلط بود ولی کشورهایی مانند چین، روسیه و هند با این سلطه مخالفت درنظر گیرند. 

 کردند. 

ت سلطه آمریکا است سه الیه دیگر یعنی الیه منطقی، محتوا و اجتماع با در نظر گرفتن این نکته که الیه زیرساخت تح

 تواند فرصت خوبی برای اعمال اراده کشور و توسعه حکمرانی ما باشد. می
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 های متفاوت قدرت سایبریمدل -1-3

 داده شده است. نشان 1های متفاوتی را به خود بگیرد که در شکل شماره تواند مدلقدرت سایبری در این سه الیه می

 
 های متفاوت قدرت سایبریمدل -4شکل شماره 

 

شوند. در حوزه بازدارندگی، قدرت ایجاد های اجتماعی به عنوان ابزار قدرت مطرح میای، شبکهدر حوزه فرهنگی/رسانه

 گرفته شود. در حوزه سخت وتواند به عنوان ابزار قدرت سایبری در نظر های مجازی میها و زیرساختاختالل شدید در سامانه

نت ابزار قدرت است. در زمینه هژمونیک کشورهایی مانند روسیه سایبری مانند استاکس نظامی نیز اقداماتی از جمله حمالت

از . هرچند که آمریکا در این زمینه سردمدار قدرت است اند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهنداند و توانستهموفق عمل کرده

اطالعاتی نیز دسترسی به داده و تحلیل داده به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت است. در بعد اقتصادی و ایجاد  جنبه

های بزرگی که بتوانند ایم. شرکتهای بزرگ شاهد یک خال بزرگ هستیم و هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادهشرکت

 . ها را حمایت کنند، در کشور وجود ندارداستارتاپ

 فناوری توسعه و مجازی فضای حکمرانی توسعه رویکردهای بررسی و معرفی -2

 در حوزه حکمرانی سایبری وجود دارد: مفهوم کلیسه 

ها حکومت : در این رویکرد، فضای مجازی ابزاری است برای مدیریت فضای واقعی.حکمرانی از طریق فضای مجازی

دهند. برای مثال، خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه مجازی انجام میوظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای 

 .گیرد مانند کره و مالزیدر این حوزه جای می« دولت الکترونیک»شود. مفهوم  می
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کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال ها سعی می: حکومتحکمرانی در فضای مجازی

مانند ترکیه و  و... کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستندهای ملی تعریف میآنها دامنهکنند. برای مثال 

 .عربستان

ها در فضای مجازی هایی را برای شکل دادن به فعالیتکنند سیاستها سعی می: حکومتحکمرانی بر فضای مجازی

های اجتماعی عیین کنند و روابط میان بازیگران و گروههای عمل قانونی را در فضای مجازی تتدوین و اجرا کنند، رویه

 .مختلف را تنظیم کنند مانند آمریکا

 سه رویکرد در رابطه با حکمرانی سایبری وجود دارد:های مطرح شده فرضبا در نظر گرفتن پیش

است. یعنی های بزرگ کند و اختیار دست شرکت: در این رویکرد، دولت مداخله نمیرویکرد کالیفرنیایی -1

ها به دنبال رشد هستند، سیاست تهاجمی را در چون شرکتهای بزرگ است. های دولت منتج از رشد شرکت سیاست

 گیرد. پیش می

بدیهی است  ها، بر حکمرانی چند ذینفعی تاکید کردند.در اعتراض به رویکرد آمریکایی هایی: اروپارویکرد اروپایی -2

فضای مجازی در اختیار آمریکا است،  وقتیبه حکمرانی مخالف است و معتقد است که آمریکا با این نگرش نسبت  که

ها به اروپایی های مربوط به فضای مجازی و اینترنت چگونه باشد.کند که استانداردها و پروتکلباید تعیین  آمریکا هم

 ندذینفعی، چند اقدام انجام دادند:منظور تقویت حکمرانی چ

 باید برای حمایت از شهروندان خود ساختارهای قانونی ایجاد کنند.ها اول اینکه دولت 

 ها کافی نیست(گذاری جدید آماده باشد )خودتنظیمی پلتفرمبایست برای این مقرراتبخش خصوصی می  

 های دولت و کسب و کار تقویت کند.جامعه مدنی باید نقش خود را در نظارت و بررسی فعالیت 

های عمومی، اعتماد به حریم خصوصی، ارتقای ظرفیت ها، حفظ ارزشچندذینفعی، پاسخگویی پلتفرمدر الگوی مشارکت 

 مشارکت و کاهش تهدیدات سایبری ازجمله اهداف مهم است.

شود و بر بعد هژمونیک قدرت ها انجام می: در رویکرد چینی کنترل کامل فضای مجازی توسط دولترویکرد چینی -3

در رویکرد چینی حریم خصوصی  کند.شود. روسیه هم بیشتر با این رویکرد به فضای مجازی نگاه میسایبری تاکید می

 کند.شود اما در مقابل امنیت و قدرت ژئوپلیتیک فضای مجازی افزایش پیدا میو اعتماد عمومی با تهدید مواجه می

رویکرد چینی با اقبال ع اینترنت، در رابطه با موضو 2112کدام رویکرد مقبولیت بیشتری دارد؟ در کنفرانس 

دو ابزار سانسور و فایروال )محافظت( به عنوان ابزارهای مورد استفاده در  .مواجه شداز سوی کشورها بیشتری 

در کشور چین این ابزارها بدون رویکرد چینی پذیرفته شد اما با این مالحظه که حد و مرز آن مشخص شود. 

 شوند. حدومرز استفاده می
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 محورهای حکمرانی سایبری -2-1

محیطی، فرهنگی / محورهای زیست شود که الزم است مورد توجه قرار گیرد.محور کلی را شامل می 6حکمرانی سایبری 

 اجتماعی، سیاسی / نهادسازی، اقتصادی، حقوق و مقررات و فناوری و زیرساخت.

 
 : محورهای حکمرانی سایبری5شکل شماره 

 

 ،سایبری زیربنای حکمرانی سایبری است؟ آیا زیربنای حکمرانی کدام محور، است این است کهسوال جدی که مطرح 

حکمرانی سایبری های اساسی در حوزه ارزشدر زمینه رسد به نظر می .، اقتصاد محور یا...فرهنگ محور فناوری محور است،

 توافق و اجماعی صورت نگرفته است.

 تقسیم وظایف حکمرانی سایبری -2-2

شده ران دخیل در عرصه حکمرانی سایبری، بی نظمی و آشفتگی ها منجر به ابهام در وظایف بازیگعدم توافق بر سر ارزش

بازیگران فعال شامل دولت و  شاید در ظاهر تقسیم وظایف انجام شده باشد ولی در عمل چنین امری محقق نشده است. است.

شود. چهار حوزه کلی که تقسیم وظایف براساس آنها نهاد و مردم می های مردمنهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، سازمان

برای مثال اگر در  شود.ها، توسعه هنجارها، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی اجتماعی میشود شامل توسعه زیرساختانجام می

توان بدون دریافت نظر یگر نمیهای مردم نهاد نیز نقشی قائل شویم داجتماعی برای مردم و سازمان - محور توسعه فرهنگی

 های اجتماعی تصمیم گرفت.مردم در رابطه با شبکه
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 تقسیم وظایف حکمرانی سایبری :6شکل شماره 

 

کاری در بین نهادهای مسئول آشفتگی نهادی در سامانه سیاستگذاری مربوط به حکمرانی سایبری، تعدد و موازی

حاکمیت نگاه خطی و سبک راهبری دستوری ، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوریسیاستگذاری، اجرایی، نهادهای میانجی و 

، رنگ بودن نقش مردم، نهادهای مردمی، بخش خصوصی در فرایند سیاستگذاریدر سیاستگذاری مرتبط با فضای مجازی و کم

های و ضعف در همکاری عدم نظام یافتگی فرایند سیاستگذاری و نامشخص بودن تفکیک وظایف میان برخی نهادهای موجود

های از جمله چالش المللی در زمینه سیاستگذاری سایبری و فضای مجازی و استفاده از تجارب دیگر کشورها در این زمینهبین

 این بخش است. 

ها، قوانین، ساختار حکمرانی سایبری کشور چین نشان داده شده است. محورهای مهم براساس استراتژی 1در شکل شماره 

 گذاری و استانداردها تدوین شده است و میزان پیشرفت هر بخش مشخص شده است.رهای مقرراتابزا
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 ساختار حکمرانی سایبری کشور چین :7کل شماره ش
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 شکاف حکمرانی -2-3

های سایر های دولت با ارزششود. به این معنا که ارزشسایبری در نهایت منجر به شکاف حکمرانی میبی نظمی فضای 

کند ولی بخش رفتار می گذاری حاکمانهو مبتنی بر ارزش کارانهبرای مثال دولت با رویکردی محافظه بازیگران در تناقض است.

 های حاکمانه نیست.ارزش به دنبال تحقق پذیر دارد و لزوماًخصوصی رویکردی ریسک

 
 شکاف حکمرانی :1شکل شماره 

 

ها زمینه را برای عدم توازن ژئوپلیتیکی، شکاف دیجیتالی، شکاف همانگونه که در شکل باال نشان داده شده است تضاد ارزش

حاضر شاهد  های اجتماعی در حالمردم( شده است. در بخش شبکه -اطالعاتی و درنهایت شکاف سیاسی )دولت  –اجتماعی 

حوزه حکمرانی فضای مجازی  نادرست در هایباید این نکته را در نظر گرفت که سیاستبنابراین  این شکاف سیاسی هستیم.

  شود.اعتمادی در جامعه میمنجر به تشدید بحران بی

 فناوری توسعه با تعامل در مجازی فضای حکمرانی تقویت و حفظ جهت الزاماتی ارایه -3

 ها و تجمیع دیتاحکمرانی براساس ابرچالش -3-1

OECD  معمای پیچیده»اصطالح» (collingrage را برای توصیف وضعیت مدیریت فضای مجازی مطرح کرده است؛ به )

از تاثیرات آینده تصمیم خود د اما تواند انجام دهدر ابتدای توسعه فناوری، هر تغییری که الزم باشد می سیاستگذار این معنا که

تواند د نمیدیگر هر تغییری را که بخواه د کهیابشود، درمی. اما در انتهای کار که فضا کمی روشن میآگاهی چندانی ندارد

تجمیع »و « هاابرچالش»دهد که برای مدیریت فضای مجازی براساس فناوری، باید براساس پیشنهاد می OECDد. انجام ده

در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زییست محیطی با چه  در نظر گرفت که بایدتصمیم گرفت. به این معنا که « دیتا

 . دادلذا براساس تجمیع دیتا در همان حوزه، حکمرانی را انجام  ؛روبه رو هستیمهایی ها و دغدغهچالش
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 های دیجیتالیکالن روندهای حاکم بر توسعه فناوری: 8شکل شماره 

 

شناسایی  1111دار در افق و مساله اولویت چالش 691مدرس انجام شده است، تعداد  در تحقیقی که توسط دانشگاه تربیت

های عمومی ترکیب هزینه اما بررسی شده است که در این بین، بیشترین تعداد مشکالت، مربوط به حوزه مسائل اجتماعی است.

های کشور مطرح هستند اما ترین چالشمهمدهد که به رغم اینکه مسائل اجتماعی به عنوان نشان می 1391ها در سال دولت

ای که به این مساله اختصاص پیدا کرده است در مقایسه با سایر کشورها بسیار به رفاه اجتماعی، میزان بودجه در بودجه مربوط

 است.  ترپایین

 فضای سایبری بازطراحی نظام حکمرانی و سیاستگذاری -3-2

  فضای سایبری محصول مشارکت و اجماع سه نهاد دولت، جامعه مدنی و حکمرانی خوب در مدیریت فضای مجازی و

گذاری مشارکتی و تدوین به این منظور هدف گیرد.بخش خصوصی است و این امر در فضای اعتماد متقابل شکل می

 سند حکمرانی سایبری با توجه به نقش مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

  سازوکارهای الزم برای هماهنگی درون ساختاری و یکپارچگی دست پیدا کنند. به این منظور بازیگران تاثیرگذار باید به

در بسیاری از  ها اهمیت دارد.نباید صرفا بر عناصر سیستم تمرکز کرد بلکه بیش از خود عناصر، روابط و تعامل بین آن

. برای ندراتژی ها در کنار هم کارآمد نیستهای هر سازمان و نهادی درست است اما این استمواقع شاهدیم که استراتژی

مثال مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پدافند سایبری به میزان زیادی تداخل وظایف دارند که الزم است این وظایف 

 مورد بازنگری قرار گیرد. 
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 زیرساخت، خدمات و محتوا ای رفته است. به این معنا که ای یا سه جنبهدر حال حاضر دنیا به سمت حکمرانی سه مرحله

باید سه رگوالتوری متفاوت داشته باشد. در حال حاضر سازمان صداوسیما وارد حوزه رگوالتوری محتوا شده است. اما 

شود این است که وظیفه سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی در این میان چیست؟ سازمان تنظیم سوالی که مطرح می

 زیرساختی را به عهده دارد چرا وارد حوزه محتوا نیز شده است؟ مقررات که وظیفه رگوالتوری در بخش

 های مرتبط با سیاستICT چالش جدی که در  های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی هماهنگی الزم را ندارد.با سایر سیاست

وزارت ارتباطات باید در اختیار صنعت، معدن و تجارت باشد؟ نتیجه  ICTاین بخش وجود دارد این است که چرا صنعت 

این ناهماهنگی باعث شده است که وظیفه تدوین پیوست فناوری برعهده وزارت ارتباطات باشد اما وظیفه اجرای پیوست 

این مسئله کند و با وزارت صنعت، معدن و تجارت. اما در نهایت وزارت صمت، پیوست تدوین شده خود را اجرا می

 ساز آشفتگی و تداخل وظایف سازمانی است.زمینه

 در  ها باید مورد توجه قرار گیرد.های بزرگ و استارتاپدر بازطراحی ساختار، تدوین سیاست صحیح حمایت از شرکت

حال حاضر ساختار سیاستگذاری به این شکل است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه حمایت از 

های کوچک و های بزرگ و بنگاهها را به عهده دارد و یک وزارتخانه دیگر شرکتبنیان و استارتاپهای دانششرکت

 کند. ساختار مذکور ساختار شفافی نیست. متوسط را حمایت می

 های سیاستگذار در عرصه حکمرانی سایبری به سطح باالیی از چابکی، قابلیت انعطاف و ارتباطات موثر برایسازمان 

های محیطی در حال دگرگونی با سرعت مناسب واکنش ای که بتوانند به محرکگونهرصد تحوالت بیرونی نیاز دارند؛ به

 تر شود.نشان دهند. به منظور چابکی و انعطاف بیشتر ساختار، الزم است که ساختار کوچک

 

 


