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چکیده
زمینه و هدف :با توسعۀ فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و فراگیر شدن بهرهبرداری از فضای سایبر ،نیاز به ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی در امر پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری بر مبنای اسناد راهبردی کشور صورت گرفته و در این
تحقیق تالش بر آن است تا جایگاه و نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در
جمهوری اسالمی ایران با رویکرد نگاشت نهادی تبیین شود.
روش :این پژوهش از حیث هدف ،کاربردى و از نظر روش جمعآوری اطالعات در زمرۀ تحقیقات پیمایشی است .جامعۀ
آماری پژوهش را خبرگان حوزۀ مدیریت ،پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری به تعداد  61نفر از سازمانها و نهادهای عضو
شورای عالی فضای مجازی کشور تشکیل میدهند .ابزار گردآوری ،پرسشنامهای محققساخته است که پس از تأیید نهایی
روایی ،سنجش پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،با بهکارگیری آزمونهای
آماری توصیفی ،فراوانی متغیرهای زمینهای جامعۀ موردمطالعه تحلیل و با انجام آزمون فریدمن و آزمون کایدو ،دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تحلیل و رتبهبندی قرار گرفتند.
یافتهها :نظر به بهرهگیری از ابزارها و آزمونهای مناسب ،در میان سازمانها و نهادهای کشور  35سازمان و نهاد کنشگر در
مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نقش مؤثر دارند که در سه گروه راهبری ،مجری و پشتیبان ساماندهی و
رتبهبندی شدهاند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل بیانگر این است که علیرغم پیچیدگیها ،تعامل و همکاری در زیستمحیط سایبری کشور35 ،
نهاد و سازمان در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نقش راهبری ،مجری و پشتیبانی دارند که میتوان با
ارائه راهکارهای اجرایی با ایجاد برنامۀ منسجم در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در سطح کشور اقدام و در رفع
موانع موجود و پیشگیری از موازیکاری مؤثر واقع شوند.
کلید واژهها :پیشگیری و مقابله ،جرائم سایبری ،سازمان و نهادها ،مدیریت یکپارچه ،نگاشت نهادی.

استناد :جهانشیری ،جواد؛ تقیپور ،رضا؛ یاوری ،امیرحسین و هادیانفر ،سیدکمال (تابستان  .)1400نقش سازمانها
و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در ج .ا .ایران .فصلنامۀ پژوهشهای اطالعاتی و
جنایی ،)62(16 .صص.72-47

DOR: dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.10.8

______________________________________________________
 . 1برگرفته از رسالۀ دکترای مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی با موضوع «ارائه الگوی
راهبردی مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران».
 . 2استادیار مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)jahanshiri@nict.ir ،
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایرانtaghipour@sndu.ac.ir ،
 . 4دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین ملی ،تهران ،ایرانyadyar@chmail.ir ،
 .5عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایرانhadianfar@cyberpolice.ir ،
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مقدمه
نظر به مفهوم کالن و میانرشتهای فضای سایبری و ویژگیهای خاص این فضا ایجاب
میکند در اهداف و سیاستهای کلی نظام ابعاد این فضا اعم از فنی ،محتوایی و امنیتی
در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،دینی و مذهبی ،سیاسی ،انتظامی و امنیتی،
نظامی و دفاعی ،روانی و بهداشتی ،علمی و فناوری ،حقوقی و بینالمللی ،زیستمحیطی
و غیره مورد توجه قرار گیرد .مقام معظم رهبری حضرت آیتاهللالعظمی امام خامنهای
(مُدَّظِلُّهُالعالی) در بدو تشکیل شورای عالی فضای مجازی ( 17اسفند « ،)1390اشراف
کامل و بهروز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی»« ،مواجهه فعال و
خردمندانه کشور»« ،بهرهگیری حداکثری از فرصتها»« ،ضرورت برنامهریزی و
هماهنگی مستمر بهمنظور صیانت از آسیبها» مورد تأکید قرار دادهاند (تارنمای دفتر
مقام معظم رهبری .) 1390 ،با نگاهی به تعداد کاربران اینترنت که از دو میلیارد نفر در
سال  2015به  4میلیارد و  648میلیون نفر ( 59درصد جمعیت کل دنیا) در می2020 1
رسیده است و پیشبینی میشود که این تعداد تا سال  2022به  6میلیارد نفر (حدود 75
درصد جمعیت جهان) و در سال  2030به  7میلیارد و  500میلیون نفر (حدود  90درصد
جمعیت جهان) برسد (پایگاه اینترنتی آمار جهانی استفاده از اینترنت ،برآوردهای سال
 ،2020برداشت  .)1399توسعهیافتگی در بعد فنی ،محتوایی و امنیتی فضای سایبر مشهود
و ملموس است؛ لذا همین گستردگی و توسعۀ فراگیر آن موجب شده تا بسیاری از
ابعاد آن ناشناخته بوده و محل مناسبی برای مجرمان در اجرای عملیات مجرمانۀ آنها
باشد .در فرآیند پیشگیری و مقابله با جرائم اعم از رصد ،پیشبینی ،پیشگیری و مبارزه،
سازمانها و نهادهای متعددی دخالت دارند که مهمترین آنها حوزههای زیرساختی و
فنی ،مراکز آموزشی ،تربیتی و فرهنگی ،دستگاه قضایی ،پلیس و ضابطان خاص،
کارشناسان دادگستری ،فعاالن حوزه امنیت و محتوا و  ...میباشند .شناخت نقش،
جایگاه و تشکیالت این دستگاهها در آگاهسازی ،آموزش ،پیشگیری و مبارزه با جرائم
______________________________________________________
1. May
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احتمالی و در نهایت مدیریت مناسب در سایه اقدامات هماهنگ ،یکپارچه و همافزا
تأثیر بسیار دارد .هرچند از عمدهترین وظایف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در
سطح جامعه برقراری امنیت و صیانت از حریم خصوصی و اجتماعی است که بهمنظور
برقراری امنیت و اعمال حاکمیت ،ابزارها و سازمانها و نهادهایی در حوزههای
آموزشی ،پژوهشی ،اجتماعی ،دینی و فرهنگی ،امنیتی ،انتظامی و قضایی از برجستهترین
آنهاست .لذا هر یک از این سازمانها میتواند براساس وظایف و مأموریتهای خود
در ایجاد امنیت مناسب فضای سایبر برابر برنامه مدیریتی مناسب و یکپارچه نقش بسزایی
را ایفا نمایند .لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش سازمانها و نهادها در مدیریت
یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری کشور پرداخته و در نهایت جایگاه هر نهاد
و سازمان را تبیین که میتوان به سازمانهای مربوطه بهویژه در ابعاد فنی ،محتوایی و
امنیتی فضای سایبر کشور پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی و غیره ارائه دهد .حال این
سؤال مطرح میشود که« :نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و
مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران چیست؟».
حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای سایبر در کشور و تبیین وظایف سازمانها
در چندین سال گذشته سازمان ها و نهادهای متولی را به تهیه و تولید اسناد و برنامههای
ملی نموده است ،در بخش منابع موجود در برخی از مؤسسات ،دانشگاهها ،مراکز
آموزش عالی و علمی سازمانها در خصوص نقش و تأثیر سازمانها و نهادها در حوزه
جرائم سایبری به بررسی پرداخته و مشخص شد هیچ پژوهشی بهطور مستقیم به
موضوع این تحقیق نپرداختهاند .در ادامه ،به تحقیقاتی که به حوزۀ جرائم سایبری
پرداختهاند اشاره میشود.
عبیری و علوی ( )1398در تحقیقی با عنوان «ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای
سایبر ج.ا.ا براساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)» ،به عنوان هدف
اصلی تحقیق ،الگوی موصوف را معرفی و نفی نظام سلطه در مدیریت فعلی فضای سایبر
را مستلزم بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در جهت مدیریت
و ارتقای امنیت ملی کشور معرفی و اشاره داشتهاند ،با توجه به رهنمودهای غنی ،جامع
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و کامل معظم له در خصوص فضای سایبر ،اجرای تدابیر مستلزم بررسی ،تحقیق،
گردآوری ،تجزیه و تحلیل و ارائه الگوی راهبردی مطرح شده است .صبوری و ثقفی
( )1398نیز در مقالهای با عنوان «بررسی جرائم سایبری حوزۀ اجتماعی و راهبردهای
پیشگیری و مقابله با آن در ج.ا.ایران» بیان کردهاند که با توجه به گسترۀ وقوع جرائم در
ابعاد ملی و تأثیرپذیری فضای سایبر از عوامل داخلی و عوامل محیطی ،مبارزه با آن
مستلزم اجرای راهبردهای کالن و فراگیر در سطح ملی است .یافتههای تحقیق حاکی از
این است که حوزۀ اجتماعی فضای سایبر جمهوری اسالمی ایران دارای موقعیت
راهبردی و برای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری این حوزه باید تعداد  12راهبرد برتر
احصاء شده مورد استفاده قرار گیرد.
تقیزاده ( )1396در پژوهشی با عنوان «مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر جرائم
سایبری (مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر جرائم سایبری)» ،به اهمیت فضای سایبر
به عنوان پدیدهای نوین اشاره کرده است .با توجه به ویژگیهای این فضا از جمله
پویایی و تغییرپذیر بودن آن در حوزههای مختلف خألها و چالشهایی وجود دارد ،این
روند در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه رخ میدهد و به همین دلیل ،دولتها با
انجام اقدامات الزم در زمینههای گوناگون از جمله ساختاری ،قانونگذاری و تدوین
سیاست ها سعی در غلبه بر مشکالت دارند .کشورهای پیشرفته در این حوزه که بهنوعی
الگوی سایر کشورها در این خصوص میباشند .با تدوین و تصویب اسناد از جمله
راهبردها ،دستورالعملها ،قوانین ،ایجاد سازمانها اقدامات مرتبط و البته ایجاد هماهنگی
به مقابله با حمالت و جرائم سایبری میپردازند .این پژوهش تأکید بر بومیسازی
الگوهای مجرد توسط کشورها را پیشنهاد مینماید .وطنی و اسدی ( )1395نیز در
تحقیقی با عنوان «سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر
ویژگیهای خاص این جرائم» آوردهاند که پیشگیری و مقابله با جرائم ،محور اصلی
سیاست جنایی هر کشور محسوب میشود و برای تحقق آن ،در سیاست جنایی تقنینی،
وظیفۀ قانونگذاری در کشور است که در خصوص جرائم سایبری ،با استفاده از تدابیر
فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر اقدام نماید؛ در سیاست جنایی مشارکتی ،برای

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک
گرفته میشود و در سیاست جنایی قضایی که در تصمیمها و رویههای قضایی به
دادسراها و دادگاهها منعکس میشود ،قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در حوزه جرائم
سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر و مراکز آپا و پلیس فتا اقدام کند.
کایرژانوا ،1موراشبکوف 2و بیسنف )2015( 3نیز در مقالهای با عنوان «روشهای بهبود
مبارزه با جرائم اینترنتی در کشورهای توسعهیافته» ،با بررسی روشهای پیشرفته مبارزه با
جرائم اینترنتی در کشورهای توسعهیافته و امکان استفاده از آنها برای اجرای قانون در
جمهوری قزاقستان به عنوان یک کشور در حال توسعه میپردازد .فرصتهای اقتصادی
فنآوریهای رایانهای موجب جذابیت برای جنایتکاران میشود .تحقیق انجام شده،
قادر به طبقهبندی روشهای پیشرفته معاصر در ارتباط با مبارزه با جرائم اینترنتی و
دستیابی به نتایجی در مورد کاربرد جامع آنها و برخی از اقدامات دقیق برای بهبود
قوانین کیفری جمهوری قزاقستان شده است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسی تحقیقاتی که از لحاظ موضوعی و مفهومی
نزدیکتر و مرتبطتر با این تحقیق بود ،اکثر محققان به ارزیابی بخشهایی از فضای
سایبر ،جرائم سایبری و رایانهای و موضوعات پیشگیری و مقابلهای این حوزه ،فرصت-
ها ،تهدیدات و آسیبپذیریهای فضای سایبر ،فرآیند وقوع جرم سایبری و برخی از
ویژگیهای آن پرداختهاند ،اگرچه نمیتوان نقش پیشینهها را در استفاده و دانشافزایی
در این تح قیق انکار کرد ،اما وجه تمایز این تحقیق در تبیین نقش سازمانها و نهادها در
مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران است.
در جهت تکامل هرچه بیشتر دانش زمینهای موردنیاز برای شروع تحقیق ،در پژوهش
حاضر در قالب چندین بخش محتوایی مجزا ،ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق بیان شده
است.
______________________________________________________
1. Kirjanova
2. Murashbekov
3. Beisenov
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مدیریت یکپارچه :1اصول علم مدیریت ایجاب میکند که تمام فعالیتهای الزم برای
انجام یک وظیفه یا تمام وظایف مربوط به ایفای یک نقش خاص ،تحت مدیریتی واحد
انجام گیرند ،بدون آنکه اصل تقسیمکار بین الیههای عملکردی این سیستم دچار خدشه
شود (کاظمیان و سعیدی رضوانی ،1383 ،ص .)16مدیریت یکپارچه برخالف مدیریت
راهبردی که فقط وظیفه مدیریت عالی است (زیرا متوجه آینده بوده و برای سازمان
مسیر و جهت تعیین میکند) در تمام سطوح مدیریتی الزم و ضروری است .مدیریت
یکپارچه تمام سازمانها را به صورت یک سیستم نگریسته و اهداف سازمانها را با منافع
افراد و جامعه بهطور یکپارچه مشخص مینماید .مدیریت یکپارچه روشی منطقی ،عینی
و سیستماتیک براساس اتخاذ تصمیمات بزرگ و هدفمند در سازمان است که هم بر
تجزیه و تحلیل علمی استوار است و هم بر شهود و بصیرت تکیه دارد و از همه مهمتر
که در عرصه عملیات براساس اسناد راهبردی همسو با سایر سازمانهای اثرگذار بدون
موازی کاری به اجرای مأموریت میپردازد .با توجه به شرح فوق ،تعریف مدیریت
یکپارچه در کشور را میتوان فرآیند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی ،فنی،
امنیتی و محتوایی کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح ملی برای
برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل با هدف دستیابی به
اهداف ملی و انقالبی براساس نظام ارزشی و دینی بهمنظور پیشبینی ،پیشگیری ،حفظ،
حمایت از ارزشها ،منافع و داراییهای ملی ،دینی و مذهبی در مقابل تهدیدات،
آسیبها جهت حفظ داراییهای زیرساختی ،عمومی و خصوصی دانست (جهانشیری،
 ،1399ص.)48
ادغام سیستمهای مدیریت :ادغام سیستمهای مدیریت میتواند بهعنوان فرآیند
بهکارگیری همزمان سیستمهای مدیریتی با وظیفه خاص تحت یک سیستم مدیریت
یکپارچه سادهتر و اثربخشتر معرفی شود .درجه چنین ادغامی بسیار متفاوت است و به
عواملی چون شرایط حاکم بر سازمان ،نیازمندیهای استانداردها و استراتژیها بستگی
______________________________________________________
1. Integrated management.
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دارد (بکمهاگن ،برگ و کارپتاوچ ویلبرن ،2003 ،1ص .)5ادغام سیستمهای مدیریت
ممکن است در هر یک از درجات هماهنگسازی ،همکاری ،آمیختگی ،همافزایی و
شبکهسازی صورت گیرد.
الف) هماهنگسازی :2یک سازمان برای نائل شدن به اهداف موردنظرش نیاز به
چارچوبی دارد که فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان را هماهنگ نموده و ارتباط
مناسبی بین آنها برقرار کند .با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین ادارهها و بخشهای
مختلف ،کارها میان واحدهای اصلی تقسیم میشود و امکان استاندارد کردن کارها و
تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم میگردد ،ولی موفقیت سازمان در تحقق
اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن فعالیتهای مذکور است( .صیدی ،1395 ،ص.)33
ب) همکاری :3در گزارشی که «بنیاد مکنایت »4برای پیشرفت کار تدوین کرده ،چنین
آمده است« :همکاری موجب دسترسی آسانتر ،سریعتر و منسجمتر به خدمات و منافع
و تأثیری وسیعتر بر سیستمها میشود .هرچند همافزایی کوششهای همکاران اغلب
باعث خلق راههای خالق برای غلبه بر موانع میشود».
پ) آمیختگی( 5ترکیب) :امروزه یکی از موضوعهای اصلی اصالح سـاختار در نظـام
های اداری بحـث ترکیب و ادغـام اسـت .ادغام 6ناظر بر ترکیب دو یا چند سازمان با
یکدیگر و ایجاد سازمان جدید است (شرمن و هارت ،2006 ،7ص .)11آالئو)2010( 8
نیز ادغام را ترکیب دو یا چند سازمان را در یک سازمان بزرگتر میداند (.)555
ترکیب و اقدام اگر موفقیتآمیز باشد ،زمینه موفقیت آن سازمان نیز فراهم میشود.

______________________________________________________
1. Beckmerhagen, Berg & Karapetrovic
2. Synchronization.
3. Cooperation
4. Mcknight Foundation
5. Mixture
6. Merge
7. Sherman & Hart
8. Alao
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ت) همافزایی :1همافزایی پدیدهای است که باعث تشدید اثر میشود ،لذا در حوزه
مطالعات مدیریت و سازمان نیز برای بیان اثر فعالیت گروهی و افزایش بازده کار
گروهی نسبت به فعالیتهای فردی و مستقل ،از این واژه استفاده میشود و بیان میدارد؛
که «گروهها ،استعداد همنیروزایی را فراهم میآورند و بیش از جمع توانائیهای
تکتک اعضای خودکار انجام میدهند» (رضاییان ،1381 ،ص.)221
ث) شبکهسازی :2شبکهسازی یکی از اشکال همکاری بین سازمانها محسوب میشود.
به نظر آلتر و هیج 3شبکهها نوعی ساختار شناختی محسوب میشوند که در آنها نوعی
تقسیمکار وجود دارد و سازمانهای یادگیرندهای هستند که خودآگاهی مهمترین
ویژگی آنهاست .شبکهها از طریق سازوکارهای ارتباطی و ارزشیابی مستمر ،دانش و
آگاهیشان را از خود افزایش میدهند .تقسیمکار حاکم بر شبکه نیز این اطمینان را به
وجود می آورد که هر یک از اعضای شبکه برای سایر اعضا ارزشمند بوده و این امر
بهتدریج نوعی وابستگی متقابل را بین اعضا پدید میآورد (صیدی ،1395 ،ص.)28
سازمان :واژۀ سازمان 4که گاهی در فارسی به صورت «ارگان یا نهاد» هم به کار
میرود ،برای همۀ افراد کم و بیش آشناست .برای بسیاری از ما ،سازمان به عنوان یک
مجموعۀ بزرگ با مأموریتهای ویژه و غالباً دولتی جا افتاده است ،هرچند سازمان در
محیطهای گوناگون کاربردهای متفاوتی دارد .در مجموع ،سازمان «مجموعهای
هدفمندی است که پیرو یک نظام (سیستم) است و دارای مرزها و حدودی است که آن
را از محیط خود جدا میسازد (تارنمای دانشگاه علوم پزشکی تبریز.)1399/11/24 ،
سازمانهای راهبر :راهبری سازمانی یکی از روشهای مدرن نظارت اثربخش بر
سازمانهای دولتی است که در بخش دولتی به عنوان مجموعهای از مسئولیتها و
روشها ،سیاستها و رویههایی که بهوسیله مدیران سازمانها جهت فراهم نمودن مسیر
______________________________________________________
1. Synergy
2. Networking
3. Alter and Hage
4. Organization

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

راهبردی ،اطمینان از دستیابی به اهداف ،مدیریت ریسکها و استفاده مسئوالنه از منابع با
روشی شفاف به کار میرود ،تعریف میشود (اسالمزاده و همکاران ،1396 ،ص .)1لذا
سازمانهای راهبر عالوه بر انجام مأموریت سازمانی خود تالش میکنند با طراحی و
پیادهسازی نظام مدیریت ،برنامه محوری ،نگاه سیستمی و توان راهبردی ،در چارچوب
اسناد باالدستی و در اجرای وظایف قانونی بهصورت اجماع برای خود و سایر سازمانها
در حوزه فضای سایبر و پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری به تبیین راهبرد ،چشمانداز،
سیاستگذاری ،روش و رویه اجرایی و عملیاتی را ترسیم کنند.
سازمانهای مجری :سازمانهای مجری و عملیاتی برابر نقشه راه و برنامۀ عملیاتی دقیق
تدوین شده برای رسیدن به اهداف به صورت کامل و جامع اقدام مینماید .برای
سازمانهای مجری معموالً یک طرح عملیاتی بهصورت گامبهگام ترسیم شده و گروه
یا افراد را برای رسیدن به هدف غایی هدایت مینماید ،این اقدامات ،پایههای اصلی و
بنیان مأموریت و وظایف را تقویت بخشیده و موجب استحکام عملیات سازمانی و
وظایف در بازههای زمانی برنامهریزیشده در حوزۀ مدیریت و امنیت فضای سایبر و
پیشگیری و مقابله با حوادث و جرائم سایبری شود.
سازمانهای پشتیبان :پشتیبانی و توسعۀ منابع ،امکانات و تجهیزات فنی ،محتوایی،
امنیتی و پژوهشی در مجموع وظیفۀ سازمانهای پشتیبان است .بدون شک ،پشتیبانی
صحیح و قوی در حوزههای فناوری اطالعات و ارتباطات اعم از زیرساخت ،نرمافزار و
سخت افزار یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به اهداف مدیریت یکپارچه و هماهنگ و
امنیت جامع فضای سایبر است.
سازمانها و بازیگران فضای سایبر در کشور :در حال حاضر ،گسترش روزافزون
فضای سایبری در عرصههای مختلف زندگی بشر و استفاده آن در مجموعهای وسیع از
فعالیتها ،آثار و پیامدهای مختلفی را در زمینههای گوناگون به همراه داشته است .رشد
مدیریت نشده و کنترل نشده استفاده از فضای سایبر حتی در زیرساختهای حیاتی،
امروز کشور را با تهدید مواجه ساخته است و مواجهه با این تهدید و غلبه برآن از
اولویتهای اصلی در این حوزه قلمداد میشود .بازیگران فضای سایبر کشور اعم از
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سیاستگذاران ،قانونگذاران ،ناظران ،مجریان ،مدیریت امنیت فضای مجازی،
بهرهبرداران ،اپراتورهای خدمات و محتوا و غیرهاند که عمالً ،ذینفعان فضای مجازی
کشور را نیز تشکیل خواهند داد.
جرائم سایبری :از زمانی که به طور جدی جرم سایبری در جهان مطرح شده است نظر
اندیشمندان ،حقوقدانان و نهادها و سازمانها را به خود جلب کرده است .پلیس جنائی
فدرال و ایالتی آلمان تعریفی مبتنی بر جرمشناسی در مورد جرائم سایبری ارائه داده
است« :جرم رایانه ای شامل همه شرایطی است که در آن پردازش الکترونیک دادهها،
وسیله ای برای ارتکاب و یا موضوع (هدف) تخلف باشد و بیانگر دالیلی برای تردید
(ظن) راجع به ارتکاب جرم است» (شیرزاد ،1388 ،ص .)35در تعریف و مفهوم جرائم
سـایبری ،منظـور از آن هر فعل و ترك فعلى که از تجهیزات و شبکههای ارتباطی و
اطالعاتی بهطـور مستقیم یا غیرمستقیم بهعنوان ابزار ،هدف یا محـل و محـیط ارتکـاب
اسـتفاده و در قانون منع و براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم سایبری تعبیر میشود
(جهانشیری ،حسینی و ابراهیمی ،1394 ،ص .)15نظر به تعاریف موجود میتوان در
تعریف و مفهوم ،جرم سایبری را هر فعل یا ترك فعلی که موجب ایجاد اختالل ،قطعی،
کاهش کیفیت ،ایراد خسارت ،جعل ،تغییر و یا حذف اطالعات (سرمایههای سایبری)
در بستر سامانههای مورد بهرهبرداری در فضای سایبری و یا شبکههای وابسته به آن ،اعم
از زیرساختهای فناوری اطالعات ،شبکههای ارتباطی ،سامانههای رایانهای و
الکترونیکی ،پردازندههای تعبیهشده ،کنترلکنندهها ،تجهیزات سختافزاری و
نرمافزاری ،محیط مجازی اطالعات و اثر متقابل بین این محیط و انسان (کاربران) در
ابعاد فنی ،محتوایی و امنیتی و هر یک از فرآیندهای تولید ،پردازش ،ذخیرهسازی،
مبادله ،بازیابی و بهرهبرداری از اطالعات انجام گیرد و در قانون برای آن مجازات
تعیینشده باشد جرم سایبری نامیده میشود.

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

پیشگیری از جرائم سایبری :مرکز بینالمللی پیشگیری از جرم 1پیشگیری را چنین
تعریف میکند « :هر عملی که به روش علمی ،باعث کاهش بزهکاری ،خشونت ،ناامنی
از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل پدیدآورندۀ این مشکالت شود ،پیشگیری
از جرائم است» ؛ در تعریف ،مشخص کردن (شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل
کردن یعنی مسئلهیابی آنهم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است (رجبیپور،
 ،1383صص .)15-17در مورد دستهبندی انواع پیشگیری همواره نگرشهای متفاوت
بین صاحبنظران و جرمشناسان وجود دارد .انواع پیشگیری از جرم عبارتاند از:
پیشگیری اولیه ،ثانویه ،ثالث ،کوتاهمدت ،بلندمدت ،انفعالی ،فعال ،کیفری ،غیر کیفری،
قضایی ،انتظامی ،اجتماعی و غیره (بیات ،شرافتی و عبدی ،1387 ،ص .)5جرائم سایبری
جرائمی هستند که در فضای سایبر در محیطی وسیع و توسط کاربران با تنوع فراوان
(علیه اشخاص ،اموال ،امنیت) در حال وقوع است با توجه به ویژگیهای خاص این
جرائم استفاده از طرق و شیوههای نوین جهت مقابله و پیشگیری امری ضروری است.
پیشگیری از جرائم با توجه به آثار و ویژگیهای خاص جرائم سایبری از جایگاه
ویژهای برخوردار اسـت ،بهکارگیری ابزارها و شناسایی نحوه واقعشدن جرم در فضای
سایبر جهت پیشگیری از ارتکاب بزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مقابله با جرائم سایبری :کلیه اقداماتی که در قبل ،حین یا پس از وقوع جرم بهمنظور
شناسایی ،جمعآوری ،بررسی ،تجزیه و تحلیل آثار و دالیل جرم و همچنین شناسایی،
دستگیری و بازجویی متهم در جهت روشن شدن حقیقت و انتساب و عدم انتساب جرم
به متهم و در نهایت صدور حکم توسط مقامات قضایی صورت میگیرد را میتوان
مقابله با جرم تلقی نمود .مقابله با جرائم سایبری باید با همکاری تنگاتنگ نهادها،
سازمانها و بخشهای دولتی و همچنین بخشهای خصوصی فعال در فضای سایبر
کشور صورت گیرد و از آنجاییکه تمام جرائم سایبری صرفاً در فضای مأموریتی
______________________________________________________
)1. International Centre for the Prevention of Crime (ICPC
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پلیسی و قضایی خالصه نمیشود ،در این راستا میتوان تدابیر و راهبردها را در قالب
اقدامات و وظایف تبیین و برای هریک تعریف نمود (جهانشیری ،1399 ،ص.)126
اقدامات عملیاتی (مدیریتی و مشارکتی) :عالوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و
قضایی ،در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد و حمایت از ابزارها و اهرمهای
تقویتی دیگری اعم از سازمانی ،نهادی و مردمی در کنار قوه قضاییه و پلیس بهمنظور
اعتبار بخشیدن به موضوع پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری ،الزم و ضروری است تا با
ا لهام از مبانی فقهی و توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع ،ضوابط و
مقررات قابلتوجهی برای مشارکت سازمانها ،نهادها و جامعه مدنی در این زمینه فراهم
شود؛ که برجسته ترین جنبۀ آن ،مشارکت یکپارچه متولیان حوزه امنیت سایبری براساس
مأموریت تعریفشده در اسناد باالدستی برای پیشگیری و مقابله با جرائم خواهد بود .در
پرتو یک سیاست جنایی مشارکتی هر یک از این گروهها باید در مراحل مختلف
فرآیند جنایی یعنی پیشگیری و مقابله با جرم ،کشف جرم و تعقیب مجرم ،مرحله
رسیدگی به جرم و مجازات مجرم نقشآفرینی کنند تا ضمن کاستن از بار دستگاههای
قضایی و انتظامی به مقابله هرچه گستردهتر و دقیقتر با جرم پرداخته شود.
نگاشت نهادی :چارچوب نگاشت نهادی رویکردهای جدیدی را به ساختارهای نهادی
و حاکمیت برای مدیریتی یکپارچه ارائه میدهد .نظریه اینکه بخش زیادی از مدیریت
یکپارچه ممکن است به فناوریهای جدید نیاز پیدا کند از جمله برنامهریزی ،مدیریت،
مدلها و وسایل ،پس آن را میتوان از طریق نهادهای مربوط انتقال داد که سعی بر
تأمین تغییرات روشی دارند که مبتنی بر آن روش به فعالیتهای خو میپردازند و
همچنین مرتبط به نحوه درك آنها از یکدیگر است (دسیلوا .)2008 ،1چارچوب
نگاشت نهادی ارتباط با درك ما از توزیع قدرت است .اشکال متعدد قدرت ممکن
است توسط فرد یا سازمانی به عنوان سهامدار اصلی بهمنظور اثرگذاری بر روی نتیجه
یک فرایند تصمیمگیری استفاده شود که میتوان به مواردی چون تهدید ،اطالعات،
______________________________________________________
1. Dasilva
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نظرات احساسی و ه یجانی و نفوذ سیاسی اشاره کرد .اما قدرت مؤثر بر موفقیت یا
جذب هر انتخاب ویژه مدیریتی را نوآوری اساساً نهادهای متبوع لحاظ شده است.
چارچوب نگاشت نهادی مبتنی بر نقشآفرینان اصلی و تعامل آنها است یعنی جایی که
قدرت جای دارد ،یا کسی که توانایی نفوذ بر تصمیمات را دارد (به عبارتی بر روی
تصمیمات نافذ و تأثیرگذار است) و کسی که تصمیماتی را اتخاذ میکند و به بررسی
منابع تأمین بودجه میپردازد (مکفادن ،پریست و گرین2010 ،1؛ به نقل از هداوند،
فاتحراد و طباطبائیان ،1395 ،صص .)5-4در این تحقیق منظور از چارچوب نگاشت
نهادی ،فرایندی است که در آن ،اجزاء سیستم ،فعالیتها و کارکردهای آنها،
وابستگیها ،تعامالت ،نقش و جایگاه آنها مورد بررسی واقع میشود.
شیوه تبیین مدل نظری تحقیق :مبنا در چارچوب نظری این تحقیق جهت تبیین نقش
و جایگاه سازمانها و نهادهای کنشگر در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم
سایبری در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تفکر و نگرش راهبردی است که بهصورت
کلی ،تفکر راهبردی ،خالقیت ،بدیع بودن و تصویرسازی از آیندهای متفاوت است که
برای تبیین موضوع از مدل کیهزا 2که به خوبى ابعاد و فرایندها را در محیطهاى پویا بیان
میکند (با یکبار اجرا متوقف نمیشود ،بلکه بارها تکرار خواهد شد و این تکرار
امکان تطبیق سازمان با یک محیط پویا را فراهم میآورد) بهرهگیری شده است .لذا از
لحاظ مفهومی این چهارچوب فرآیندی را تبیین میکند که پیش از آنکه جنبه فنی را
تبیین کند ،بیشتر جنبۀ مدیریتی و عملیاتی دارد .این چارچوب تمام ابعاد سازمانهای
متولی حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نظیر کاربران ،بخشهای امنیت
سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و نحوه توزیع و دسترسی به سامانهها ،فرآیندهای حرفهای،
انگیزه کاربران ،راهبردها ،مأموریتها ،قوانین و استانداردهای ابالغی و ...را در نظر
میگیرد و بر مینای محتوا و داده ،اطالعات محور است .این رویکرد با محیط خود نوعی
______________________________________________________
1. McFadden, Priest & Green
2. Chiesa
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سطحبندی را اعمال مینماید اما میتوان با تبیین روابط کاری بین سازمانها و نهادها از آن
در راستای مدیریت یکپارچه مورد استفاده قرار داد .البته با بررسیهای انجامشده ،مدل
کاربری حلقه «اودا »1که در سال 2005م (1382ه.ش) برای مدیریت و امنیت فضای سایبر
توسط برناردت برهمر 2ارائه شده است ،با اقدامات تقنینی و عملیاتی جمهوری اسالمی
ایران نیز تا حدودی منطبق است و همانگونه که در قبل اشاره شد در فرمایشات مقام معظم
رهبری حضرت آیتاهللالعظمی امام خامنهای (مُدَّظِلُّهُالعالی) در دیدار اعضای شورای عالی
فضای مجازی در تاریخ  1394/06/16با اشاره به گسترش روزافزون و پرسرعت پدیدۀ
عظیم و بی نظیر فضای مجازی تأکید فرمودند که الزمۀ حضور فعال و تأثیرگذار در فضای
مجازی« ،تمرکز در تصمیمگیری»« ،جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان»« ،هماهنگی
میان دستگاهها» و «پرهیز از موازی کاری و تعارض» است که مدل موصوف را تأیید و
مدیریت مناسبی و یکپارچهای را در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم ارائه مینماید،
هرچند مفاهیم مطرح در پژوهش براساس مدلهای مطرح در حوزههای متفاوت مورد
واکاوی قرار گرفته است و اما بیشتر روشها انطباق با مدل حلقه بوید «اودا» و فرآیند
رسیدگی به جرم سایبری در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری و مدل «وینسنت
لندرزف» و چرخه دمینگ در حوزه مدیریت یکپارچه است و این چارچوب نشان میدهد
که طراحی و جامعیّتبخشی به موضوع موردنظر مستلزم مشارکت تمامی سطوح راهبردی،
میانی و عملیاتی سازمانها که در بخشهای اقدامات اسنادی و قانونی (تقنینی) و عملیاتی
مقابله با جرائم سایبری به نوعی از آنها نامبرده شده است .با این توضیح ،در این مرحله،
مدل مفهومی تکامل یافته و بر همین اساس در الگوی نظری این تحقیق ،فرایند تبیین نقش
هر سازمان و نهاد دارای اهمیت ویژهای است؛ در شکل  ،1الگوی (مدل) نظری تحقیق
براساس جهتسازهای نظری و ادبیات موضوعی تدوین و ترسیم شده است و همچون
دریچه است که محقق از آن منظر به پدیدۀ مورد بررسی نگاه میکند.

______________________________________________________
1. OODA
2. Berndt Brehmer
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شکل  - 1مدل مفهومی تحقیق

مدل فوق از  9محور تشکیل شده است که  4محور به عنوان ابعادی مدیریتی بیشتر ملموس
و  5محور را به موضوعات پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری میتوان تعمیم داد و اما به
نحوی طراحی شدهاند که بهصورت کلی به ابعاد مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری پرداخته و مورد استفاده قرار میگیرد ،مهمترین نظریههای حوزه مدیریت
یکپارچه رویکرد (نگرش) سیستمی ،رویکرد حکمرانی شبکهای ،پنجره واحد خدمات،
هماهنگسازی سیاستی است که نظریه پنجره واحد خدمات و رویکرد حکمرانی شبکهای
قابلتعمیم به وضعیت مدیریت پیشگیری و مقابله با جرائم در ایران است که از ایجاد
زمینه ها ،امکانات و شرایطی که مدیران حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات بهویژه
در عرصه های پیشگیری و مقابله با حوادث و جرائم سایبری بتوانند قدرت رصد ،تشخیص،
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پیشبینی و مقابله با تهدید و آسیب را داشته و به بهترین راهحلهای مسائل موجود را
براساس منافع ،مصالح و امنیت فردی ،عمومی و ملی در زمان مناسب با بیشترین سطح
جامعیت و قابلیت اطمینان در همکاری ،مشارکت و مسئولیتپذیری کلیه سازمانها ،نهادها
و غیره داشته باشند.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ نوع و هدف ،در زمرۀ تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش
جمعآوری اطالعات ،در زمرۀ تحقیقات پیمایشی جای میگیرد .جامعۀ آماری پژوهش را
تعداد  61نفر به صورت هدفمند از خبرگان که در امر مدیریت فضای سایبری و جرائم
سایبری کشور مشغولاند ،تشکیل میدهد و به دلیل محدود بودن جامعۀ آماری ،کلیۀ افراد
جامعه به شیوۀ تمام شماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
جدول  - 1جامعۀ آماری پژوهش
جامعۀ

مدیران ،خبرگان و

آماری

کمی

کارشناسان،

مدیران کل

مدیران قضایی و

متخصصان در

طراحان و خبرگان

فتاناجا و روسای

قضات ویژه

مسائل راهبردی

حوزۀ اسناد

پلیس فتا سراسر

دادسراهای مبارزه

فضای سایبر

باالدستی

کشور

با جرائم رایانهای

24

20

12

5

جمع
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ابزار گردآوری دادهها را پرسشنامۀ محققساخته تشکیل داده و برای تعیین پایایی آن از

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجۀ آن ( )α=0/854بوده و بیانگر قابلیت اعتماد و
پایایی بسیار باالی پرسشنامه است و جهت تعیین روایی پرسشنامه از ضریب الشه استفاده
شد .بدین ترتیب ،مشخص شد که پرسشنامۀ طراحیشده از اعتبار کافی برای ارزیابی
شاخصها برخوردار است .برای آنالیز ابتدا دادههایی که از پرسشنامه جمعآوری و در
جدولهای آماری سازماندهی شد و با استفاده از نرمافزار  SPSSبا بهکارگیری
آزمونهای آماری توصیفی فراوانی متغیرهای زمینهای جامعه مورد مطالعه تحلیل و با انجام
آزمونهای فریدمن 1و آزمون کای دو( 2خیدو) دادهها مورد تجزیه و تحلیل و مورد
رتبهبندی قرار گرفتند.
______________________________________________________
1. Friedman Test
2. Chi-Square

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی پاسخگویان :در این پژوهش ،توصیف دادهها مربوط به
مهمترین ویژگیهای جمعیتی جامعه مورد اشاره در جدول  2به اختصار توضیح داده
شده است.
جدول  - 2خالصۀ توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای جامعۀ مورد مطالعه
توزیع فراوانی

متغیرهای زمینهای
سن

 51نفر پاسخدهندگان باالی  40سال سن دارند ( 83.6درصد) و  10(16.4نفر) زیر  40سال سن

سطح تحصیالت

کارشناسی ارشد ( 11نفر برابر با  18درصد) .دانشجوی دکترا و دکترا ( 50نفر برابر با  82درصد)

میزان آشنایی با

افرادی که بهصورت متوسط با موضوع تحقیق آشنایی داشتهاند  20نفر ( 32.8درصد) ،زیاد 23

موضوع تحقیق

نفر ( 37.7درصد) و خیلی زیاد  18نفر ( 29.5درصد) بودهاند.

سابقۀ کار در
حوزۀ فضای سایبر

بین  1تا  5سال برابر با  6نفر ( 13.1درصد)  /بین  6تا  10سال برابر با  18نفر ( 19.7درصد) /بین
 11تا  15سال برابر با  17نفر ( 27.9درصد)  /بین  16تا  20سال برابر با  12نفر ( 29.5درصد)  /از
 21به باال  8نفر ( 9.8درصد).

رده (شغلی و

پاسخگویان دارای مشاغل ستادی  29نفر در حدود ( 47.5درصد) ،مشاغل نظارتی و کنترلی 11

مأموریتی)

نفر ( 18درصد) ،مشاغل پشتیبانی عملیاتی  6نفر ( ،)9.8عملیاتی و اجرایی  15نفر ( 24.7درصد)

جایگاه مسئولیتی

اعضای هیئت علمی برابر با  12نفر ( 19.7درصد) /مدیران عالی برابر با  22نفر ( 36.1درصد)/
مدیران میان برابر با  16نفر ( 26.2درصد) مدیران اجرایی  11نفر برابر با ( 18درصد).

از دیدگاه جامعۀ نخبگان ،سازمانها یا نهادهای کنشگر در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری
و مقابله با جرائم سایبری در سه گروه راهبری ،مجری و پشتیبان قرار گرفتند.
نقش راهبری سازمانها و نهادهای کنشگر در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری
جدول  - 3نتایج انجام آزمون فریدمن و کایدو برای نقش و جایگاه راهبری سازمانهای کنشگر

تعداد دادههای هر

معناداری

سطح خطا

آمارۀ

درجۀ

زیرمؤلفه

آماری

()α

کایدو

آزادی
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0/000

0/05

43.399

9

نتیجۀ آزمون
تأیید میشود
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با توجه به جدول  ،3مقدار معناداری آماری 1کمتر از  5درصد است .بنابراین ،فرض
صفر رد و فرض مقابل تأیید میشود .به عبارت دیگر ،میزان تأثیر هر یک از
زیرمؤلفه های مؤلفه راهبری متفاوت است .حال جهت تعیین اولویت ،میانگین رتبهها
مورد بررسی قرار میگیرد ،نتایج مربوط به میانگین رتبهها در جدول  6آمده و هرچه
میانگین رتبه بیشتر باشد ،نقش و جایگاه راهبری آن سازمان و نهاد (زیرمؤلفه) در
مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری جمهوری اسالمی ایران بیشتر
است .مالحظه می شود زیرمؤلفۀ شورای عالی فضای مجازی ،نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ،مرکز ملی فضای مجازی و قوۀ قضائیه در رتبۀ اول تا چهارم قرار دارند.
جدول  - 4میانگین رتبههای زیرمؤلفههای نقش و جایگاه راهبری سازمانهای کنشگر
ردیف

ترتیب اولویت

میانگین رتبهها

سازمان یا نهاد

فراوانی

درصد

1

1

6.39

شورای عالی فضای مجازی

55

90.2

2

2

6.34

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

55

90.2

3

3

6.06

مرکز ملی فضای مجازی

48

78.7

4

4

6.00

قوۀ قضاییه

47

77

5

5

5.89

وزارت اطالعات

42

68.9

6

6

5.44

شورای عالی امنیت ملی

38

62.3

7

7

4.98

ستاد کل نیروهای مسلح ج.ا.ایران

37

60.7

8

8

4.65

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

34

55.7

9

8

4.65

پدافند غیرعامل ،قرارگاه سایبری

34

55.7

10

9

4.61

قوۀ مقننه (مجلس شورای اسالمی)

31

50.8

نقش مجری سازمانها و نهادهای کنشگر در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری
جدول  - 5نتایج انجام آزمون فریدمن و کایدو برای نقش و جایگاه مجری سازمانهای کنشگر

تعداد دادههای هر

معناداری

زیرمؤلفه

آماری

61

0/000

()α

آمارۀ

درجۀ

سطح خطا

کایدو

آزادی

0/05

73.569

16

نتیجۀ آزمون
تأیید میشود

______________________________________________________
. P-Value.

1

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

با توجه به جدول  ،5مقدار معناداری آماری کمتر از  5درصد است .بنابراین ،فرض صفر
رد و فرض مقابل تأیید میشود .به عبارت دیگر ،میزان تأثیر هر یک از زیرمؤلفههای مؤلفه
مجری متفاوت است .حال جهت تعیین اولویت ،میانگین رتبهها مورد بررسی قرار میگیرد،
نتایج مربوط به میانگین رتبهها در جدول  6آمده و هر چه میانگین رتبه بیشتر باشد ،نقش و
اهمیت زیرمؤلفه (سازمانها و نهادهای مجری) در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری جمهوری اسالمی ایران بیشتر است .مشخص است زیرمؤلفۀ کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه ،اتحادیۀ کسبوکارهای اینترنتی و پارك علم و فناوری در رتبۀ اول تا
سوم قرار دارند .البته برخی نهادها و سازمانها مانند ردیف  5تا  7جدول  ،6جایگاه مشترك
و مشابه دارند.
جدول  - 6میانگین رتبههای زیرمؤلفههای نقش و جایگاه مجری سازمانهای کنشگر
ردیف

ترتیب اولویت

میانگین رتبهها

سازمان یا نهاد

فراوانی

درصد

1

1

11.52

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

55

90.2

2

2

10.78

اتحادیۀ کسبوکارهای اینترنتی

55

90.2

3

3

9.76

پارك علم و فناوری

55

90.2

4

4

9.60

وزارت صنعت ،معدن ،تجارت

51

83.6

5

5

9.43

سازمان صداوسیما

46

75.4

6

5

9.43

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

46

75.4

7

5

9.43

سازمان تبلیغات اسالمی

46

75.4

8

6

9.39

سازمان نظام صنفی رایانهای کشور

44

72.1

9

7

9.02

42

68.09

10

7

9.02

42

68.09

11

8

8.96

41

67.2

12

9

8.64

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

40

65.6

13

9

8.64

شرکت ارتباطات زیرساخت

40

65.6

14

10

7.67

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

39

63.9

15

10

7.67

بانک مرکزی

39

63.9

16

11

7.10

مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست

33

54.1

17

12

6.95

سازمان فناوری اطالعات ایران

31

50.8

مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و
هماهنگی عملیات رخداد رایانهای)
بنیاد ملی بازیهای رایانهای
مراکز آپا (مرکز آگاهیرسانی،
پشتیبانی و امداد حوادث رایانهای)

65
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نقش پشتیبان سازمانها و نهادهای کنشگر در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری
جدول  - 7نتایج انجام آزمون فریدمن و کایدو برای نقش و جایگاه پشتیبانی سازمانهای کنشگر

تعداد دادههای هر

معناداری

سطح خطا

آمارۀ

درجۀ

زیرمؤلفه

آماری

()α

کایدو

آزادی

61

0/000

0/05

86.153

7

نتیجۀ آزمون
تأیید میشود

با توجه به جدول  ،7مقدار معناداری آماری کمتر از  5درصد است .بنابراین ،فرض
صفر رد و فرض مقابل تأیید میشود .به عبارت دیگر ،میزان تأثیر هر یک از
زیرمؤلفه های مؤلفه پشتیبانی متفاوت است .حال جهت تعیین اولویت ،میانگین رتبهها
مورد بررسی قرار میگیرد ،نتایج مربوط به میانگین رتبهها در جدول  8آمده است .هر
چه میانگین رتبه بیشتر باشد ،نقش و جایگاه پشتیبانی آن سازمان و نهاد (زیرمؤلفه) در
مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری جمهوری اسالمی ایران بیشتر
است .لذا زیرمؤلفۀ وزارت آموزش و پرورش ،شورای عالی انقالب فرهنگی،
سازمانهای مردمنهاد و حوزههای علمیه در رتبۀ اول تا چهارم قرار دارند.
جدول  - 8میانگین رتبههای زیرمؤلفههای نقش و جایگاه پشتیبانی سازمانهای کنشگر
ردیف

ترتیب اولویت

میانگین رتبهها

سازمان یا نهاد

فراوانی

درصد

1

1

5.74

وزارت آموزش و پرورش

50

82

2

2

5.57

شورای عالی انقالب فرهنگی

49

80.3

3

3

5.35

سازمانهای مردمنهاد

48

78.7

4

4

4.52

حوزههای علمیه

43

70.5

5

5

4.14

39

63.9

6

6

4.01

38

62.3

7

7

3.58

ارتش جمهوری اسالمی ایران

36

59

8

8

3.09

وزارت امور خارجه

30

49.2

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح
وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

بحث و نتیجهگیری
بی شک پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران یا هر نقطه از
جهان منوط به اقدامات میانبخشی و با تعامل و همکاری بین نهادها و سازمانهای متولی
امکان پذیر خواهد بود و این امر مستلزم مدیریت یکپارچه و مناسب در این حوزه خواهد
بود .در بخش اقدامات عملیاتی (مدیریتی و مشارکتی) براساس وظایف و مأموریتهای
سازمانی و قانونی ،شاخصترین و عمده متولیان (سازمانها و نهادها) در حوزۀ پیشگیری
و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران مشخص شدند و جایگاه کنشگری
سازمانها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری از دیدگاه جامعۀ
نخبگان در سه گروه راهبری ،مجری و پشتیبان و ضرورت و اهمیت اثرگذاری هر گروه
تبیین شد.
از بین  35سازمان و نهاد موردسنجش در هر طیف ،رتبه و اولویت آنها براساس
آزمونهای آماری ،درصد و فراوانی حاصله مشخص است .براساس یافتههای تحقیق در
حوزۀ راهبری 10 ،سازمان و نهاد در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم
سایبری جمهوری اسالمی ایران ایفای نقش بیشتر دارند که شورای عالی فضای مجازی،
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مرکز ملی فضای مجازی و قوۀ قضاییه در
رتبۀاول تا چهارم قرار دارند .با توجه به نتایج حاصله ،نقش و اهمیت  17سازمانها و
نهادها در حوزۀ اجرایی و عملیاتی نمایان شد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه،
اتحادیۀ کسبوکارهای اینترنتی و پارك علم و فناوری ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان صداوسیما و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اولویت مأموریتهای
اجرایی قرار دارند .تعداد  8سازمان و نهاد نیز نقش و جایگاه پشتیبانی در مدیریت
یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری جمهوری اسالمی ایران دارند که وزارت
آموزش و پرورش ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،سازمانهای مردم نهاد و حوزههای
علمیه در امر پشتیبانی نهادها و سازمانهای مجری و راهبری ،نقش بیشتری دارند.
در مورد نهادهای مورد وصف در پژوهش ،میتوان اظهار داشت ساختار بیشتر این
نهادها که در پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نقش دارند از قبل ایجاد شده است،
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مانند قوای قضاییه و مقننه ،شورای امنیت ملی ،نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی،
ارتش و سپاه پاسداران ،وزارتخانهها ،سازمان صداوسیما و غیره که بهعنوان
سازمانهای راهبری ،اجرایی و پشتیبان نقش برجستهای را در حوزۀ پیشگیری و مقابله با
جرائم سایبری ایفاء میکنند .برخی سازمانها نیز اگرچه بهصورت مستقل در کشور
وجود ندارد ،ولی وظایف آنها در سازمانها و وزارتخانههای مختلف انجام میپذیرد،
مانند شرکت ارتباطات زیرساخت ،سازمان تنظیم مقررات و غیره با همکاری وزارت
فناوری اطالعات و ارتباطات قابلدستیابی خواهد بود .بخش دیگر ،نقشهای جدیدی
هستند که نهادی در کشور برای آن قبل از بروز قابلیتهای فضای سایبر ،پیشبینی نشده
بود که با توسعۀ زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرصتهای ایجاد شده در
بستر فضای سایبر و تهدیدات و آسیبهای فضای سایبر شکل گرفتند ،مانند شورای
عالی فضای مجازی ،مرکز ملی فضای مجازی ،پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات،
دادسراهای ویژه جرائم رایانهای و غیره .بنابراین ،الزم است هنوز هم برای فرآیندهای
مشابه نهادهایی ایجاد یا بازمهندسی و در قوانین و مقررات جاری و تبیین روابط کاری
اهتمام بیشتری شود .نگاشت نهادی در این تحقیق توانست با اختصاص نقشها و
کارکردها به سازمانهای موجود در کشور ،فرآیندها و نقشهای بر زمین مانده را
مشخص کند و پیشنهادهایی را ارائه کند که در در دو زمینۀ کاربردی و پژوهشی بر
مبنای آنچه در پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفت ،ارائه شده است.
 برای دستیابی به مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در کشورمیبایست ساختار برخی از نهادها و سازمانها مانند وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات
و شرکت های وابسته ،مرکز ملی فضای مجازی ،بازمهندسی شود و از طرف دیگر،
نهادهایی برای نقشهای جدید ایجاد شود؛
 در نظر گرفتن اولویت پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در سازمانهای مجری وپشتیبان نسبت به شناسایی ابزار ،بستر و منشأ جرائم و واکنش بهموقع در مقابل جرائم؛
 تقویت دستگاه امنیتی ،انتظامی و قضایی کشور و ظرفیتهای اجرای قانون در حوزهمبارزه با جرائم سایبری؛

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

 تولید و انتشار محتوای آموزش سایبری بومی توسط سازمانها و نهادهای مجری وپشتیبان مانند سازمان صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت علوم و
تحقیقات ،وزارت آموزش و پرورش ،حوزههای علمیه و غیره در سطوح مختلف سنی با
شیوهها و ابزارهای بروز و مدرن بهمنظور ارتقای سواد و دانش سایبری ،ترویج فرهنگ
و اخالق سایبری و شناخت فرصتها ،تهدید و آسیبهای فضای سایبر؛
 تبیین کنندگان قانون در سطح راهبری (قوۀ قضاییه ،شورای عالی فضای مجازی ،قوۀمقننه و غیره) و مجریان قانون با امکانسنجی و نیازسنجی ارکان مختلف نظام حقوق
کیفری و مدنی در جرائم سایبری را جزء برنامههای اصلی و با اولویت خود قرار دهند.
 الزام و همراهسازی سازمانها و نهادهای پشتیبان در حوزۀ زیرساختها و سامانههایاطالعاتی مرتبط با سرمایه های سایبری خصوصی ،عمومی و ملی کشور در استفاده از
محصوالت سایبری امن بومی در جهت کاهش از وابستگی به فناوریها و محصوالت
غیربومی؛
 برنامهریزی ،سطحبندی ،چابکسازی و تقسیمکار ملی بین نهادها و سازمانهای متولیدر هر یک از حوزه های راهبری ،مجری و پشتیبان با نگاه پیشگیرانه از اقدامات موازی
کاری؛
 بررسی و مطالعۀ تطبیقی فرآیند مدیریت پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری کشور باسایر کشورها در حوزۀ فضای سایبر؛
 ارزیابی و تنقیح قوانین بهمنظور یکنواخت سازی رویۀ رسیدگی به جرائم سایبری وبررسی خأل قانونی؛
 روشهای تحکیم همکاریهای منطقهای و بینالمللی در راستای مبارزه با جرائمسایبری؛
 مطالعۀ تطبیقی اقدام سازمانهای منطقهای و بینالمللی در حوزۀ پیشگیری و مبارزه باجرائم سایبری.
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سپاسگزاری
شایسته است از کلیۀ مسئوالن دانشکده امنیت ملّی دانشگاه عالی دفاع ملّی که بسترساز
اجرای این پژوهش بودند و اساتید بزرگوار که با تالش بیدریغ ،دلسوزانه و با صرف
وقت زیاد ،نسبت به تصحیح و ارائه راهکار مناسب از هیچ کوششی دریغ نفرمودند و
همۀ عزیزانی که در طول این تحقیق ما را یاور و همراه بودند ،تقدیر و تشکر کنیم.
منابع

 اسالمزاده ،امید؛ ایـزدینیـا ،ناصـر و فروغـی ،داریـوش ( .)1396شناسـایی مؤلفـههـایراهبری سازمانی در سازمانهای دولتی بـا روش دلفـی فـازی .کنفـرانس ملـی تحقیقـات
علمی جهان در مدیریت ،حسابداری ،حقوق و علوم اجتماعی شیراز.

 بیات ،بهرام؛ شرافتیپور ،جعفر و عبدی ،نرگس ( .)1387پیشگیری از جرم با تکیـه بـررویکرد اجتماعمحور .تهران :معاونت اجتماعی ناجا.
 تارنمای آمار جهانی استفاده از اینترنت .برآوردهای سال  .2020قابل بازیابی از:https://www.internetworldstats.com/stats.htm
 تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز .قابل بازیابی از:https://b2n.ir/k03716
 تارنمای دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیهاهلل العظمی امام خامنهای (مُدَّظِلُّهُالعالی). تقیزاده ،مهرداد (پاییز  .)1396مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر جرائم سایبری.فصلنامۀ علمی مطالعات بینالمللی پلیس ،)31(8 .صص .148-115قابل بازیابی از:
https://b2n.ir/p81315
 جهانشیری ،جواد ( .)1399الگوی راهبردی مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله باجرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران .رسالۀ دکترای مدیریت راهبردی فضای سایبر
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی.
 جهانشیری ،جواد؛ حسینی محمدرضا و ابراهیمی ،احمـد( .پـاییز  .)1394تبیـین فرآینـدتحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری .فصلنامۀ علمـی پـژوهشهـای اطالعـاتی و جنـایی.
 ،)39(10صص .33-9قابل بازیابی ازhttps://b2n.ir/u14074 :

نقش سازمانها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسالمی ایران

 رجبیپور ،محمود (پاییز  .)1382راهبرد پیشـگیری اجتمـاعی از جـرم «تعامـل پلـیس ودانش آموزان» .فصلنامۀ پژوهشهای دانش انتظامی ،)19(5 .صص .34-7قابل بازیابی از:
https://b2n.ir/m76389
 رضائیان ،علی ( .)1381مبانی مدیریت رفتار سازمانی .تهران :انتشارات سمت .چاپ سوم. سند نظام ملّی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی (.)1396/08/15 سیاســت هــای کلــی امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات و ارتباطــات (افتــا)(.)1389/11/29

 شیرزاد ،کامران ( .)1388جرائم رایانهای از منظر حقـوق جـزای ایـران و حقـوق بـین-الملل .تهران :انتشارات شرکت نشر بهینۀ فراگیر.
 صبوری ،رضا و ثقفی ،کامیار (زمستان  .)1398بررسی جرائم سایبری حوزۀ اجتماعیو راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن در جمهوری اسالمی ایران .فصلنامۀ امنیت ملی.
 ،)34(9صص .152-125قابل بازیابی ازhttps://b2n.ir/j78742 :

 صیدی ،فاطمه ( .)1395ارائه الگوی مدیریت یکپارچۀ خدمات اجتماعی در حوزۀآسیبهای اجتماعی(نمونۀ موردی؛ شهر تهران) .پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.
 -عبیری ،داوود و ولوی ،محمدرضا (تابسـتان  .)1398ارائـه الگـوی راهبـردی مـدیریت

فضای سایبر ج.ا.ا براساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنهای (مدظلـهالعـالی) .فصـلنامۀ
امنیت ملی ،)32(9 .صص .200-171قابل بازیابی ازhttps://b2n.ir/f83743 :
 فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی (.)1390/12/17 قانون مجازات اسالمی ( .)1392مصوب 1392/02/01مجلس شورای اسـالمی و تأییـد 1392/02/11شورای نگهبان.

 کاظمیان ،غالمرضا و سعیدی رضوانی ،نوید ( .)1383امکانسنجی واگـذاری وظـایفجدید به شهرداریها؛ امکانسنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریهای ایران .جلد
اول تا پنجم .تهران :انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
 -وطنی ،امیر و اسدی ،حمید (بهار و تابستان  .)1395سیاست جنایی جمهوری اسالمی
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 دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ.ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگیهای خاص این جرائم
https://b2n.ir/z25956 : قابل بازیابی از:126-99 صص،)34(17 .حقوق اسالمی
 تحلیل فرآیند.)1395(  سید حبیباهلل، مهدی و طباطبائیان، مرضیه؛ فاتحراد، هداوند.سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی
: قابل بازیابی از.8-1 صص،)16(4 .فصلنامۀ سیاستهای راهبردی و کالن
https://b2n.ir/t18997
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