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  نتشارانتشار و غير قابل است درد
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 چکيده

مراکز  و اهسازمانو  بوده در جهان اندیشمنداناز  بسیاریدغدغه  سایبر فضای اصلیعناصر  تعیینو  شناسیمفهوم

ها و اشتبرد وجود ،اندعلمی کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای فضای سایبر و عناصر اصلی آن ارایه داده

ها، گذاریسیاست در ناهماهنگیتعارضات و پیچیدگی و بروز ، سبب ایجاد ابهامذینفعان بازیگران و متنوع بینتعاریف 

 .شده است در کشورمان و اتالف منابعها و توسعه ریزیبرنامه

رد ملی سند راهب 40شناسی مفهوم و عناصر اصلی فضای سایبر انجام شده است. ابتدا پژوهش حاضر با هدف گونه

قرار  مطالعهورد اند، ممنتشر شده 2019تا  2009کشور جهان که طی افق ده ساله اخیر از سال   35)امنیت( سایبری از 

 و دهنده نسازما مضامین پایه، مضامین نیمهمتر ،مضمون تحلیلروش اساس  با رویکرد کیفی و بردر ادامه  وگرفت 

 ختلف مفهومگونه م پنجو در نتیجه چهار عنصر اصلی ، استخراج شدندآن  یو عناصر اصل بریسا یفضا فراگیر مضامین

شناسی کشورهای مختلف بر اساس این گونه سپس ،دتعیین شاشتراکات و افتراقات آنها  وشناسایی  فضای سایبر

ها و ، نقشهاهای این پژوهش چهار عنصر اصلی فضای سایبر شامل تجهیزات، دادهبر اساس یافته بندی شدند.گروه

ه عنوان زیرساخت بفضای سایبر  -1سند عبارتند از:  40گونه مفهوم استخراج شده از این پنج باشند و عملیات می

های موجود در ادهفضای سایبری به عنوان یک زیرساخت اطالعاتی، ارتباطی و د -2 )تجهیزات(اطالعاتی و ارتباطی

ای از به عنوان مجموعه فضای سایبری -4ها و افراد ای از تجهیزات، دادهفضای سایبری به عنوان مجموعه -3آن 

 فراد و عملیات.ها، افضای سایبری به عنوان مجموعۀ جامعی از تجهیزات، داده -5ها و عملیات تجهیزات، داده

 

 ، اسناد راهبردیشناسیشناسی، مفهوم، گونهملی فضای سایبر، امنیت سایبری ها:کليدواژه
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 مقدمه و بيان مسئله .1
و از آن زمان تاکنون این مفهوم و معرفی شد   1گیبسون  ویلیامتوسط   1981واژه فضای سایبر نخستین بار در سال     

سعه و تکامل یافته       سیر تاریخی تو صلی آن در یک  صر ا ضای      1980اند، در ابتدای دهه عنا ضا کامالً مجزا از ف این ف

شمندان بر ای   فیزیکی تلقی می ست تمرکز و توجه کردند.     شد و در ادامه برخی از اندی ضا کامالً فیزیکی ا ن که این ف

شمندان   شامل تجهیزات، ذخیره   همچنین برخی از اندی شورها بر ابعاد فناوری  سازی، پردازش و تبادل اطالعات   و ک

ی و د، در حالی که برخی دیگر بر کاربران و ابعاد انسان نتمرکز نموده و به ابعاد اجتماعی انسانی این فضا توجهی ندار  

 و بود استوار  ییایجغراف عرصه  و لهیقب نژاد، به انسان  تیهو بریسا  عصر  از قبل تااند. اجتماعی این فضا تمرکز نموده 

  رشد  و یرگیشکل  با اما دادیم لیتشک  را فرهنگ ییایجغراف خاص زمان و مکان در نامشهود  و مشهود  جهان ست یز

)کریمی قهرودی و  .برداشرررت گام  یماهو  رییتغ سرررمت  به  زین یزندگ  عرصررره میمفاه  بریسرررا یفضرررا عیسرررر

دهد و زندگی بشرر بیش از   ناپذیر از زندگی مردم را تشرکیل می امروزه این فضرا بخش جدایی  . (1394:82خواه،کیان

سانه    ضا و مظاهر آن نظیر ر ست و   های اجتماعی، اینترنت و فناوریپیش با این ف شده ا جهان به  های مرتبط آمیخته 

 فیزیکی یا جامعه الحاقی در حرکت است. -روزافزون به سمت جامعه سایبری سرعت و شتاب

شورهای مختلف تاکنون تعاریف و توصیف    سازمان  برای   های گوناگونیها، مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی ک

شورمان سبب    نوع در کها و تعاریف نسبتاً مت توصیف ها، برداشت اند، وجود فضای سایبر و عناصر اصلی آن ارایه داده    

شکالت     شترک، بروز م ضعف زبان م ستگذاری   و تعارض ناهماهنگی ،ایجاد ابهام،  سیا سیم کار   ت ،تقنینها، هایی در  ق

سایبر و امنیت فضا  و توسعه فضا   هاریزیملی، برنامه ست.     ی  شده ا سایبری و ... در کشور  سب،    سازماندهی  ی  نامنا

از جمله   ها در تقسرریم کار ملیو بروز اختالفات و چالش هاگذاریه، ضررعف در قاعدهاکاریها و پراکندهکاریموازی

رهای پیشتاز   های مرتبط با آن توسط کشو  از آنجایی که فضای سایبر و فناوری  از سوی دیگر  شواهد این مساله است.    

ست که مفاهیم       ست، بدیهی ا شده ا سعه داده  صلی    این حوزه ابداع و تو صر ا ست  و عنا امانوس و نبوم ما آن برای زی

 دارای ابهام باشد.

سب  یسازمانده  و یحکمران یارتقا و تیریمد بهبود ضا  منا  ها وظرافت شناخت  ازمندین اول گام در بریسا  یف

 در یاشررهیآن اسررت. وجود خالو و شررکاف اند یعناصررر اصررلجامع به  نگاهفضررا و  نیا قیعم نییو تب اهیدگیچیپ

س   مفهوم ضا  نیا یشنا صه  همه در آن روزافزون کاربرد به توجه با ف   نیا محققان ؛یو مل یاعم از دفاع یزندگ یهاعر

 .دنبپرداز بریسا یفضا یاصل عناصر و مفهوم یشناسگونه و یشناسهستان به که داشت نیا بر را پژوهش

س  ضا  مفهوم یتکامل ریس  و نهیش یپ یبرر ستان  قیشناخت عم  ،بریسا  یف س   ه ضا  نیا یهایدگیچیپ و یشنا و  ف

سا    صل    ییشنا صر ا صر  نیا به جامع نگاه و یعنا شترک  زبان جادیا سبب  ،عنا سب  و توازن توجه به ،م صر و  عن تنا ا

  زیو ن بعمنا اثربخش صیتخصررر و هاتیاولو موثرتر نییتع ،هایگذاراسرررتیسررر ها،یزیردر برنامه شرررتریب ییافزاهم

 .بود خواهد منابع در ییجوصرفه و اتالف از یریجلوگ آن امدیپ که حوزه خواهد شد نیدر ا موثرتر یهایگذارقاعده

س    گونه نیعالوه بر ا   از یسب منا فهم.و شده  گونه پنج قالب در فیتعر 40 تنوع و تکثر کاهش سبب  فیتعار یشنا

در  یریارگی و مشرررارکتو  یحقوق -یفن تعامالت و هایهمکار و نموده فراهم مختلف یکشرررورها کردیرو و نگاه

   .دینمایم لیرا تسه یمعاهدات جهان

                                                      
1 . William Gibson 
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 وشرناسری   تاکنون بررسری جامعی از سریر تکاملی مفهوم فضرای سرایبر و گونه     دهد کهمحقق نشران می  بررسری 

ست.          بندی تعاریفطبقه شده ا صلی آن انجام ن صر ا ضا و عنا االت این  سو بنابراین  و مفاهیم مختلف و متنوع این ف

 باشد:پژوهش شامل موارد زیر می

 سوال اصلی:

 «د؟مختلف مفهوم فضای سایبر و عناصر اصلی آن در اسناد راهبردی کشورهای منتخب کدامنهای گونه» 

 سواالت فرعی:

 «مفهوم فضای سایبر چگونه است؟ سیرتکامل تاریخی» 

 «عناصر اصلی فضای سایبر در اسناد راهبردی کشورهای منتخب کدامند؟  » 

 «نمود؟شناسی گونهو بندی توان مفاهیم مختلف فضای سایبر را دستهچگونه می» 

 « ؟گیرندگونه جای میهر یک از کشورهای منتخب در کدام» 

سال              سایبر از  ضای  صلی ف صر ا سیر تکاملی مفهوم و عنا شینه و  به بعد  1948در این مقاله، در ابتدا به مرور پی

م در اسناد   مفهو شناسی این  بندی و گونهسازنده فضای سایبر که مبنای دسته     عناصر اصلی  خواهیم پرداخت، سپس به  

سایبری   شورها  راهبرد امنیت  شند میک ضمون شود. و در ادامه به روش تحلیل  تبیین می با رد امنیت  سند راهب  40 م

شوند.   راج میهای مفاهیم استخ فراگیر، گونه محوری و ،سایبری کشورها مورد تحلیل و پس از استخراج مضامین پایه    

   اند.بندی شدههای شناسایی شده طبقهو در نهایت کشورهای منتخب بر اساس گونه

   پژوهش مبانی نظری .2

 مرور پیشینه و سیر تکاملی مفهوم و عناصر اصلی فضای سایبر   .1-2

  ارتباط و کنترل یا سایبرنتیک  عنوان با خود کتاب در او. شد  مطرح واینِر نوربِرت توسط  بار نخستین  «سایبر » واژۀ

شین  و حیوانات در شر  1948 سال  در که  هاما  به توانندمی افراد بود معتقد واینِر .کرد تعریف را سایبرنتیک  شد  منت

  رییگشکل  اساس  اندیشه  این. کند فراهم تعامل برای جدیدی محیط تواندمی حاصل  نظام و شوند  متصل  ماشین  یک

 .1(1948)وینر،داد تشکیل را سایبری فضای مفهوم

 را سایبر خود سایبری امنیت راهبرد در فنالند دولت، مثال عنوان به. شد تلقی پیشوند یک «سایبر» واژۀ، آن از پس

شه  تقریباً سایبر  واژۀ»: کرد تعریف گونه این شوندی  همی صیف  یا واژه یک برای پی   مرکب کلمۀ یک برای ایکنندهتو

قل  واژۀ یک  نه ، باشرررد  می ناوری ، الکترونیکی /های داده پردازش به  اغلب  واژه این. مسرررت طات  ، اطالعات  ف با   ارت

ستان  یونان واژۀ از سایبر  واژۀ. شود می مربوط ایرایانه و اطالعاتی هایسامانه  یا( داده انتقال) الکترونیکی  «  2کیبریو»با

 .«3گیردمی ریشه «کردن کنترل یا هدایت، راهبری» معنای به

  کروم رمان در، تخیلی علمی آثار نویسندۀ ، گیبسون  ویلیام توسط  1981 سال  در بار نخستین  «سایبری  فضای » واژۀ

سِر  نام با خود رمان در گیبسون  سپس . 5(2016)ویلیام، شد  مطرح 4مشتعل  شر  1984 سال  در که 6نئورومان  بارها شد  منت

                                                      
1 Wiener, 1948: 9-24 
2 kybereo 

3 Finland’s Cyber Security Strategy,2013:9-10 
4 Burning Chrome 

5 William,2016:11-30 
6 Neuromancer 
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ضای » واژۀ از ستفاده  «سایبری  ف   کرد خود آن از را تخیلی علمی حوزۀ در مهم جایزۀ سه  رمان این که آنجا از و کرد ا

  واینِر «سایبرنتیکِ » واژۀ از «سایبری  فضای » واژۀ ساختن  هنگام کرد اذعان گیبسون  شد  شناخته  جهان کل در واژه این

ست  گرفته الهام ضای  خود کتاب در او. ا سم  یک»: کرد تعریف گونه این را سایبری  ف شترک  تج سط  روزانه که م   تو

شورها  تمام در مجاز کاربر میلیاردها سط و  ک ضی  مفاهیم یادگیری به که کودکانی تو .  «شود می تجربه پردازندمی ریا

شت  بر تعریف این ضای  یک ایجاد امکان از که هنگامی و کندمی تمرکز جدید محیط یک از مردم بردا  در سایبری  ف

 .کنند احساس را سایبری فضای هایویژگی مردم شود تاسبب می، دهدمی خبر واقعی دنیای

 از برخی حتی. شررردمی تلقی فیزیکی دنیای  از مجزا کامالً  فضرررایی ابتدا  در ،آمد  پدید   1980 دهۀ  در که  مفهومی

  سررنتی مفهوم رو این از و رودمی فراتر ملی و جغرافیایی مرزهای از سررایبری فضررای کردند تصررری  پردازاننظریه

  مورد مشرررترک های حوزه نام  با  خود کتاب  در، دِنمارک . اِم آبراهام ، این بر افزون. دهد می تغییر را امنیت  و حاکمیت  

: دارد وجود جهانی مشررترک حوزۀ چهار امروزه: کرد تصررری  چندقطبی جهان یک در آمریکا قدرت آیندۀ: اختالف

ضا ، هوا، دریا ضای  و ف شترک  هایحوزه این از یک هر. 1(2010)دنمارک و همکاران، سایبری  ف   دیگر هایحوزه با م

شترک  عمدۀ ویژگی چهار هاحوزه این. دارد تفاوت کامالً سط ( 1: )دارند م شور  یا نهاد، فرد هیچ تو   کنترل منفردی ک

ستند  یکپارچه که هنگامی( 2؛ )شوند نمی سه  در ه سمت  به که زمانی با مقای   میزان به شوند می تجزیه ترکوچک هایق

شتری  ستند  سودمند  بی سته  آن( 3) ؛ه شوری  بازیگران از د شوری  و ک   برخوردار الزم فناورانۀ هایقابلیت از که غیرک

؛  نمایند استفاده فرهنگی و علمی، سیاسی، اقتصادی اهداف برای هاآن از و کنند پیدا دسترسی هاآن به توانندمی هستند

سته  آن( 4) و شوری  بازیگران از د شوری  و ک ستند  برخوردار الزم فناورانۀ هایقابلیت از که غیرک  هاآن از توانندمی ه

ستفاده  نظامی نبرد برای ایعرصه  و نظامی فعالیت برای ابزاری عنوان به ضر  حال در؛ کنند ا ضای  حا   بخش سایبری  ف

شکیل  را نوین زندگی از ناپذیریجدایی شبکه  هایپیوند از ایمجموعه طریق از جهان مختلف نقاط مردم؛ دهدمی ت

 .پردازندمی یکدیگر با رقابت و همکاری، تعامل به گیرندمی بر در را دنیا کل که شده

  شود می کیلتش  ترپیچیده هایزیرساخت  از هاییشبکه  و محوروب سادۀ  ارتباطات از تلفیقی از که سایبری  فضای 

صی    نهادهای توانایی تواندمی صو شد  بهبود را ضروری  خدمات ارائۀ زمینۀ در دولتی و خ شبکه ک . بخ سط   این  ه تو

را   سریع و جذاب انگیزی را ایجاد نموده که قابلیت ارائۀ خدمات متنوع،وزارت دفاع آمریکا شکل گرفته، بستر هیجان

یش  قابل رشرررد شررربکه رو به افزا     دارد. خدمات قابل ارائه روی شررربکه اینترنت به علت قابلیت ذاتی و فضرررای              

 .  (1397:158خواه، )کیاناست

  هاسامانه  ارتباط طریق از که است  فیزیکی کامالً محیط یک سایبری  فضای  کرد تصری    راترِی گِرِگ، حال این با

  اندشررده تعریف ارتباطات و افزارهانرم هایپروتکل در که قوانینی اسرراس بر و گرددمی ایجاد فیزیکی هایشرربکه  و

 در اطالعات از اعظمی بخش اگرچه و اندشررده واقع کشررورها قلمرو هایمرز در موارد این تمام شررودمی مدیریت

ضای  صر  ولی شوند می تلقی عمومی سایبری  ف ضا  این فیزیکی عنا سکتاپ  ف   هاییخچال، سِروِرها ، هاتاپلپ، هادِ

سیریاب ، اینترنتی )راتری  دارند مشخصی   صاحبان  نوری فیبر هایکابل، شبکه  هایکابل، همراه هایتلفن، هاتلفن، هام
،  فرانکفورت گوتۀ دانشررگاه در واقع  اروپا حقوق مؤسررسررۀ عضررو، هاینِگ فان هاینتشررِل وولف (2016و همکاران،.2

  انحصاری  انتقال شبکۀ  یک به متصل  تجهیزات؛ است  فیزیکی معماری یک مستلزم  سایبری  فضای : ساخت  خاطرنشان 

                                                      
1 Denmark A, et.al, 2010. 
2 Rattray, et.al, 2016:12-31 
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  فیزیکی عناصر ادغام؛ دارند تعلق هاشرکت  یا دولت به تجهیزات این؛ اندشده  واقع کشور  یک قلمرو درون در معموالً

 بر کشور آن اکمیتح گیرینادیده نباید سایبری فضای «جهانیِ حوزۀ» در اندشده واقع کشور یک قلمرو در که سایبر

  فضای  پایۀ معنای اندکرده تالش زیادی کارشناسان  ، تاکنون 1984 سال  از. 1(2013.)ولف،شود  پنداشته  خود قلمرو

  النس، 1999 سال  در. دهندمی توضی   را سایبر  از استفاده  نحوۀ هاآن هایتعریف بیشتر  ولی کنند تعریف را سایبری 

ستِرِیت    تقسیم  سط   سه  به را سایبری  فضای  او. کرد ارائۀ سایبری  فضای  توصیف  جهت سطحی سه  بندیطبقه یک اِ

،  فیزیکی سایبری  فضای  که، «اول سط  »؛ شود می مربوط سایبری  زمانِفضا  و شناسی  هستی  به که، «صفر  سط  »: نمود

ضای  ترکیب به که، «دوم سط  » و؛ گیردمی بر در را ادراکی و مفهومی سانه  ف  و معنا و شود می مربوط ایشبکه  ایر

   .2(1999) استرایت، سازدمی غنی را سایبری فضای دامنۀ

ضای  آمریکا دفاع وزارت نظامی هایواژه فرهنگ در ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف  که مفهومی محیطی»: ا

  سال  در(.2016)راتری و همکاران،.3«شوند می منتقل ایرایانه هایشبکه  طریق از شده سازی دیجیتال اطالعات آن در

شترک  ستاد  و دفاع وزارت، 2006 ضای  هایعملیات برای ملی نظامی راهبرد در متحدهایاالت م شور  این سایبریِ  ف   ک

ضای  از کلی تعریفی ضای ، تعریف این طبق. دادند ارائه سایبری  ف ست  عبارت سایبری  ف   از آن در که ایحوزه» از ا

سی  طیف و الکترونیک  و شده شبکه  هایسامانه  طریق از هاداده تبادل و پردازش، سازی ذخیره  جهت الکترومغناطی

ساخت  ستفاده  مرتبط فیزیکی هایزیر ضای  نیز یاناکاجورگوس. 4(2013ولف،) «شود می ا ستفاده  حوزۀ» را سایبری  ف   ا

  شده شبکه  هایسامانه  طریق از اطالعات انتقال و پردازش، سازی ذخیره جهت الکترومغناطیسی  طیف و الکترونیک از

  فضررای، آمریکا دفاع وزیر معاون، اینگلند، سررپس .5(2009جیارگاس،یاناکو)کرد تعریف «فیزیکی هایزیرسرراخت و

ستۀ همبه شبکۀ  از که اطالعاتی محیط درون در جهانی حوزۀ یک» را سایبری  ساخت  پیو   از اطالعات فناوری هایزیر

می تشکیل  هاآن در موجود هایکنندهکنترل و پردازشگرها  و ایرایانه هایسامانه ، مخابرات هایشبکه ، اینترنت جمله

  هیچ انسرران عنصررر به ولی گیرندمی بر در را فناوری عنصررر تعاریف این .6 (2008انگلندگوردن،)ردکتعریف  «گردد

 .  باشدمی مهم عنصر یک انسان گیبسون و واینِر پیشنهادی تعریف در که است حالی در این. کنندنمی ایاشاره

  فضررای»: گیردبرمی در را انسررانی عنصررر یک، ناتو تعاملیِ سررایبری دفاع عالی مرکز عضررو ،اوتیس رِین تعریف

سته  مجموعۀ یک سایبری  سانی  کاربران و مرتبط اطالعاتی هایسامانه  از  زمان به واب شد می هاآن ان   تأکید اوتیس. «با

شته  توجه» کرد شید  دا سانی  کاربران تعریف این که با شر  ساخت  فضای  یک سایبری  فضای . گیردمی بر در نیز را ان   ب

  سایبری  فضای مخابرات  المللیبین اتحادیۀ اسناد  از یکی در. 7«گرددمی ایجاد انسان  استفادۀ  برای افراد توسط  و است 

 در یا ذخیره اطالعات، هافرآیند، افزارهانرم، ابزارها، هاشبکه ، کاربران از متشکل  محیطی» و شده  نامیده سایبری  محیط

  «کرد متصل  هاشبکه  به غیرمستقیم  یا مستقیم  طور به را هاآن توانمی که هاییسامانه  و خدمات، هابرنامه، انتقال حال

  تعامل بر تأکید با را سرایبری  فضرای  اسرتانداردسرازی   المللیبین سرازمان ). 8(2016 ،آی تی یو)اسرت  گردیده تعریف

                                                      
1 Wolff, 2013:9-24 
2 Strate, 1999:382-412 

3 Rattray, et.al, 2016:12-31 
4 Wolff, 2013:9-24 

5 Yannakogeorgos,2009:9-24 
6 Ingland Gordun, www.wired.com ,2008 

7 Otis Rin, https://ccdcoe.org/multime,2016 
8 www.itu.int,2016 

https://ccdcoe.org/multime
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 در خدمات و افزارهانرم، افراد تعامل موجب به که باشد می پیچیده محیط یک سایبری  فضای »: کندمی تعریف انسانی 

سط  و گیردمی شکل  اینترنت شرفته  ابزارهای تو صل  هایشبکه  و پی شتیبانی  اینترنت به مت سازمان جهانی   )«شود می پ

   .1(2012استاتدارد،

  ارتباط رعنص  هم و انسان  عنصر  هم، گیردمی بر در را فناوری عنصر  هم سایبر  فضای  درست  تعریف، حال این با

  از سایبر  ضای ف هستۀ : دارند مشترک  بُعد یک آنها اغلب ولی شده  ارایه تاکنون گوناگونی تعاریف اگرچه. را کنترل و

صل  المللیبین افزارهاینرم و افزارهاسخت  شکیل  هاآن به مربوط هایداده و هم به مت   این دیگر مهم نکتۀ. شود می ت

 .شوندمی ختهآمی هم در سایبری فضای و افراد اینترنت از استفاده هنگام و متصل این فضا به توانندمی افراد که

 عناصر اصلی فضای سایبر  تبیین    .2-2

 عرفی گردیده نیز نامیده شده و این گونه م« حوزۀ سایبری»در مقالۀ برخی از اصول راهبرد سایبری، فضای سایبری 

 فضای نتوا، میآن بر اساسکه تعریف شده است  حوزۀ سایبری یا فضای سایبری توسط اندرو کِرِپینِویچ»است: 

ای و خطوط  های رایانهدر زیرساخت « سایبر »کرد. معنای تقسیم  «[« حوزه»فضا ]یا  »و « سایبر »سایبری را به دو سط ِ   

یانه و نحوۀ اسرررتفاده از این          ارتباطی متبلور می  شرررود. با این حال، مفهوم واقعی آن در نوع اطالعات موجود در را

های انسرران و به معنای منعکس کردن ویژگی« فضررا»دهند، نهفته اسررت. را تشررکیل می« فضررا»اطالعات، که معنی 

باشد. به موجب ماهیت خاص شبکه، بازیگر اصلی در سایبر یا یک فرد است یا نمایندۀ        می ها از طریق سایبر فعالیت

سامانۀ هوش مصنوعیِ      شین )به عنوان مثال،  ساس،  2آلفاگوآن فرد یا حتی رفتارهای ما سایبر ». بر این ا تواند  می« نقش 

صلی، که یک   سان، نرم «  کاربر»جهت معرفی بازیگر ا شابه می  ان شیو، عنوان یا موارد م شود.   افزار،  شد، به کار برده  با

سایبری تأکید ویژه    ضای  «  هانقش»و « کاربران»وجود دارد و این « نقش»و « کاربر»ای بر مفهوم در نتیجه در تعریف ف

 .   3(2014)کریپین ویچ، .پردازندبه تعامل می

صر را در بر می      سایبری چهار عن ضای  ساخت(، داده گیرد: تجهیزات ف شیاو، با )حامل، یعنی زیر ها  ر(، نقشها )ا

 ها/رفتارها(  ها )فعالیتها، یعنی کاربر( و عملیات)سوژه

«  شرربکه»در تعریف « سرروئیچینگگره »و « 4کنندهمتصررل هایلبه»، «گره پایانی»معادل تلفیقی از « تجهیزات»عنصرررِ 

را دارند چرا  « تجهیزات»گنال، داده، اطالعات و غیره( حکم های انواع مختلف بار )سرریتوان گفت حاملمی باشررد.می

عنصرر    .شروند می مربوط« حمل کردن»ها به های یکسرانی دارند که تمام آن ها در فضرای سرایبری ویژگی  که همۀ آن

)و شررود که بیانگر اطالعاتی از قبیل نور، برق، خاصرریت مغناطیسرری، کوانتوم های دیجیتالی اطالق میبه نشرران« داده»

در « بار»تری که ممکن اسررت در آینده پدید آیند( و غیره در فضررای سررایبری هسررتند و حکم  های کوچکحتی ذره

شررده و همچنین انعکاس هدف یک فعالیت مشررخص   پردازش ها نتایجون بر این، دادهرا دارد. افز« شرربکه»تعریف 

 .)همان(باشندمی

صرِ   سط  فناوری مرب « هاداده»و « تجهیزات»عن کنند و معموالً را منعکس می« هشبک »های شوند، ویژگی میوط به 

ها و کاربران در فضررای سررایبری را در تمام نقش« هانقش»عنصرررِ .گردندمثابه نقاط اقدامی هسررتند که مدیریت میبه

سان   برمی ضا، ان سازمان   ها میها نقشگیرد. در این ف شند. افزون بر این،  سایل، نرم با های اینترنتی،  یگاهافزارها، پاها، و

                                                      
1 International Organization for Standardization,2012 
2 AlphaGo 
3 Krepinevich,2014:6-9 
4 connecting edges 
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که قادر به تولید  ای باشند  های اصلی توانند نقشمی ها(، وسایل شبکه )مسیریاب( و غیره نیز   های مجازی )رباتانسان 

ستند  سطوح اجتماعی تعلق دارند و ویژگی « عملیات»و هم « هانقش»هم . اطالعات ه ضا »های به  ، که خصوصیت    «ف

از اهمیت زیادی  « عملیات»و « هانقش»کنند. در فضای سایبری،   را منعکس می« شونده مدیریت»اجتماعی شیو اصلیِ   

 )همان(برخوردار هستند. 

 شناسی فضای سایبر در اسناد راهبردی امنیت سایبری کشورهای منتخب  مفهوم   .3-2

 افغانستان ملی سایبری امنیت راهبرد.  2.3.1

 :  است شده تعریف گونه این سایبری فضای، افغانستان ملی سایبری امنیت راهبرد در

 هاییبکهش همچنین و گیرندبرمی در را جهان سراسر که اطالعاتی هایسامانه از متشکل محیطی: سایبری فضای»

 .«1کنندمی متصل یکدیگر به را هاسامانه این که
 فرانسه اطالعاتی هایسامانه امنیت و حفاظت راهبرد.  2.3.2

سه  اطالعاتیِ هایسامانه  امنیت و حفاظت راهبرد در ضای ، فران ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف ضای »: ا   ف

  .«2دیجیتال هایداده پردازش خودکار تجهیزات بین جهانی متقابل پیوند از حاصل ارتباطی

 ژاپن ملی امنیت راهبرد. 2.3.3

  هایسامانه  از متشکل  جهانی حوزۀ یک»: است  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای ،  ژاپن ملیِ امنیت راهبرد در

 .«3کندمی  فراهم نظامی، اقتصادی، اجتماعی هایفعالیت انجام برای بستری که غیره و مخابرات هایشبکه، اطالعاتی
 لیتوانی 2019 تا 2011( سایبری امنیت) الکترونیکی اطالعات امنیت توسعۀ برنامۀ. 2.3.4

  فضررای،  لیتوانی 2019 تا 2011 سررال برای( سررایبری امنیت) الکترونیکی اطالعات امنیت توسررعۀ برنامۀ سررند در

 رو این از و باشد می ملی مرز گونه هر بدون جهانی فضای  یک سایبری  فضای »: است  شده  تعریف گونه این سایبری 

  .«4یابندمی گسترش آن در سرعت به هاتهدید
 نیوزیلند سایبری امنیت راهبرد.  2.3.5

 از متشکل جهانی شبکۀ یک»: است شده تعریف گونه این سایبری فضای نیوزیلند، سایبری امنیت راهبرد در

 برخط ارتباط آن در که مرتبط ایرایانه پردازش هایسامانه و مخابرات هایشبکه، اطالعات فناوری هایزیرساخت

 .«5گیردمی صورت
 ملی اطالعات امنیت توسعۀ برای سعودی عربستان پادشاهی راهبرد.  2.3.6

شاهی  راهبرد در ستان  پاد سعۀ  برای سعودی  عرب ضای ، (7نویس)پیشملی اطالعات امنیت تو  گونه این سایبری  ف

ست  شده  تعریف سامانه  هایزیرساخت  پیوستۀ همبه هایشبکه  از که اطالعاتی محیط درون در جهانی حوزۀ یک»: ا

 در موجود هایکنندهکنترل و پردازشگرها و ایرایانه هایسامانه ، مخابراتی هایشبکه ، اینترنت جمله از اطالعاتی های

  .«6شودمی تشکیل هاآن

                                                      
1 National Cyber Security Strategy of Afghanista,2014 
2 Information Systems Defence and Security, France’s Strategy, 201 
3 Japan National Security Strategy,2013 
4 On the Approval of the Programme for the Development of Electronic Information,2011 

5 New Zealand’s Cyber Security Strategy,2011 
6 Developing National Information Security Strategy for the Kingdom of Saudi Arabia, DRAFT 7,2016 
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 سایبری تهدیدهای برابر در سوئیس از حفاظت ملی راهبرد.  2.3.7

:  اسررت شررده تعریف گونه این سررایبری فضررای، سررایبری تهدیدهای برابر در سرروئیس از حفاظت ملی راهبرد در

ی سیار   هاشبکه  ،اینترنت) سایبری  فضای  و ارتباطی و اطالعاتی هایزیرساخت  از جامعه و خصوصی   بخش، دولت»

 .«1کنندمی استفاده( محوررایانه کنترل هایبرنامه و الکترونیک دولت، الکترونیک تجارت، هابرنامه و

 
 ترکیه 2013-2014 اقدام طرح و ملی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.8

: اسررت شررده تعریف گونه این سررایبری فضررای، ترکیه 2013-2014 اقدام طرح و ملی سررایبری امنیت راهبرد در

  را هاسامانه  این که هاییشبکه  همچنین و گیرندمی بر در را جهان سراسر   که اطالعاتی هایسامانه  از متشکل  محیطی»

 .«2کنندمی متصل یکدیگر به
 

 آمریکا سایبری فضای سازیایمن ملی راهبرد. 2.3.9

 از سایبری  فضای »: است  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای ، آمریکا سایبریِ  فضای  سازی ایمن ملی راهبرد در

سیریاب ، سِرور ، رایانه هزار صدها  سته همبه نوری فیبر کابل و سوئیچ ،  م ساخت  مؤثر فعالیت امکان که پیو   هایزیر

 .«3است شده تشکیل کنندمی فراهم را ما حیاتی
 آمریکا سایبری امنیت مطالعات و مشاغل ملی طرح. 2.3.10

شاغل  ملی طرح نامۀواژه در ضای ، آمریکا سایبریِ  امنیت مطالعات و م ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف :  ا

  پردازشگرها  و ایرایانه هایسامانه ، مخابرات شبکۀ ، اینترنت که اطالعات فناوری هایزیرساخت  پیوستۀ همبه شبکۀ »

  .«4گیردمی بر در را هاآن در موجود هایکنندهکنترل و
 آمریکا ارتباطی هایزیرساخت بودن آورتاب و اطمینان قابل تضمین: سایبری فضای سیاست. 2.3.11

  فضای ، آمریکا ارتباطیِ هایزیرساخت  بودن آورتاب و اطمینان قابل تضمین : سایبری  فضای  سیاست   گزارش در

ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ساخت »: ا سته همبه جهانی دیجیتال ارتباطی و اطالعاتی زیر ضای » که ایپیو   ف

ساس  شود می نامیده «سایبری  شکیل  را مدرن جامعۀ ابعاد تمام تقریباً ا صاد  از و دهدمی ت ساخت ، اقت ،  مدنی هایزیر

  «5کندمی حیاتی پشتیبانی آمریکا ملی امنیت و عمومی ایمنی

 بلژیک سایبری امنیت راهبرد. 2.3.12

ضای ، بلژیک سایبریِ  امنیت راهبرد در ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف ضای »: ا   جهانی محیطی سایبری  ف

  هایشبکه  و است  تروسیع  رایانه دنیای از سایبری  فضای . باشد می ارتباطی و اطالعاتی هایسامانه  متقابل ارتباط برای

         «6گیردمی بر در نیز را مجازی یا فیزیکی دیجیتال هایداده و دیجیتال هایرسانه، کامپیوتری هایسامانه، ایرایانه
 ترموفق و ترقوی کانادایی برای، کانادا سایبری امنیت راهبرد. 2.3.13

                                                      
1 National Strategy for the Protection of Switzerland Against Cyber Risks,2012 

2 National Cyber Security Strategy and 2013–2014 Action Plan,2013-2014 
3 National Strategy to Secure Cyberspace,2016 

4 National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies,2016 
5Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications 

Infrastructure,2009. 
6 Belgium Cyber Security Strategy, 2012 



 

10 

 

: اسررت شررده تعریف گونه این سررایبری فضررای، ترموفق و ترقوی کانادایی برای ،کانادا سررایبری امنیت راهبرد در

ضای » ست  الکترونیکی جهانی سایبری  ف ستۀ همبه  هایشبکه  از که ا   این در موجود اطالعات و اطالعات فناوری پیو

  ارتباط برقراری با نفر میلیارد 7/1 از بیش آن در که است  جهانی مشترک  حوزۀ یک فضا  این. شود می تشکیل  هاشبکه 

 .«1پردازندمی همدیگر با دوستی و خدمات، هااندیشه تبادل به یکدیگر با

 آلمان سایبری امنیت راهبرد.  2.3.14

 :است شده تعریف گونه این سایبری فضای، آلمان سایبری امنیت راهبرد در

  سط   در جهانی مقیاس در که اطالعاتی فناوری هایسامانه  تمام مجازی فضای  از است  عبارت سایبری  فضای » 

 با توانمی که انتقال و ارتباط برای عمومی و جهانی شررربکۀ یک عنوان به اینترنت. هسرررتند متصرررل یکدیگر به داده

ستفاده  ضافی  دادۀ هایشبکه  از ا ساس  بخشید  توسعه  را آن ا ضای  ا شکیل  را سایبری  ف   فناوری هایسامانه . دهدمی ت

 .«2نیستند سایبری فضای جزو دارند قرار مجزا مجازی فضای یک در که اطالعاتی
 

 مجارستان ملی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.15

ست  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای ، مجارستان  ملی سایبری  امنیت راهبرد در   سایبری  فضای  از منظور»: ا

 و اجتماعی  های فرآیند  همچنین و فزاینده  و غیرمتمرکز، پیوسرررته همبه ، جهانی ، الکترونیکی اطالعاتی  های سرررامانه  

 .«3باشدمی گیرندمی شکل اطالعات و داده قالب در هاسامانه این طریق از و در که ایاقتصادی
  ایتالیا سایبری فضای امنیت برای ملی راهبردی چارچوب.  2.3.16

 شده  تعریف گونه این سایبری  فضای  ،ایتالیا سایبریِ  فضای  امنیت برای ملی راهبردی چارچوب 2013 نسخۀ  در

  که باشد می ارتباطات و اطالعات فناوری هایشبکه  و هاگره از متشکل  بشر  ساخت  حوزۀ یک سایبری  فضای »: است 

شورها  برای که را هاییداده از ایفزاینده حجم صمیم  تمام همچنین و شهروندان ، هاشرکت ، ک سی    گیرندگانت ،  سیا

  .«4کندمی پردازش و گیردمی بر در دارند راهبردی اهمیت اقتصادی و اجتماعی
 هلند دفاع سایبری راهبرد. 2.3.17

 به که را مواردی تمام سایبری  فضای »: است  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای  ،هلند دفاع سایبری  راهبرد در

 دائمی هایاتصال هم حوزه این. شودمی شامل گردند متصل است ممکن یا هستند متصل یکدیگر به دیجیتال صورت

  سررایر و اطالعات، منبع کد) هاداده به نوعی به موارد تمام در و را محلی یا موقتی هایاتصررال هم و گیردمی بر در را

 .«5شودمی مربوط حوزه در موجود( مواردِ
 آمریکا دفاع وزارت نظامی حوزۀ با مرتبط و نظامی هایواژه فرهنگ. 2.3.18

 شررده تعریف گونه این سررایبری فضررای، آمریکا دفاعِ وزارت نظامی حوزۀ با مرتبط و نظامی هایواژه فرهنگ در

  هایزیرسرراخت پیوسررتۀهمبه هایشرربکه از که اطالعاتی محیط درون در جهانی حوزۀ یک: سررایبری فضررای»: اسررت

                                                      
1 Canada’s Cyber Security Strategy, for a Stronger and More Prosperous Canada,2010  
 

2 Cyber Security Strategy for Germany,2011 

3 National Cyber Security Strategy of Hungary,2013 
4 National Strategic Framework for Cyberspace Security, 2013 

5 Defence Cyber Strategy of the Netherland,2012 
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  همچنین و هاکنندهکنترل و پردازشگرها ، ایرایانه هایسامانه ، مخابرات هایشبکه ، اینترنت جمله از اطالعات فناوری

 .  «1گرددمی تشکیل هاآن در موجود هایداده
 قوی و آورتاب، سرآمد سایبری فضای یک سوی به: ژاپن سایبری امنیت راهبرد. 2.3.19

ضای  یک سوی  به: ژاپن سایبری  امنیت راهبرد در ضای ، قوی و آورتاب، سرآمد  سایبری  ف  گونه این سایبری  ف

 و اطالعاتی هایشرربکه، اطالعاتی هایسررامانه از که اینترنت قبیل از جهانی مجازی فضرراهای»: اسررت شررده تعریف

 به دهندمی انتقال را اطالعات مختلف انواع از وسرریعی هایحجم و شرروندمی تشررکیل مشررابه هایسررامانه و ارتباطی

  .«2هستند واقعی فضای گرفتن فرا حال در و اندیافته توسعه سرعت
 اسرائیل ملی سایبری فضای هایقابلیت بهبود: 3611 شمارۀ نامۀقطع. 2.3.20

ضای  هایقابلیت بهبود: 3611 شمارۀ  نامۀقطع در سرائیل  ملیِ سایبری  ف ضای ، ا  شده  تعریف گونه این سایبری  ف

،  ایرایانه یا مکانیزه هایسامانه: گیردبرمی در را عناصر این از بخشی یا تمام که غیرفیزیکی و فیزیکی ایحوزه»: است

  هایداده، شرروندمی منتقل هارایانه توسررط که محتوایی، ایرایانه اطالعات، هابرنامه، ارتباطی و ایرایانه هایشرربکه

 .«3کنندمی استفاده هاداده این از که افرادی و نظارتی و ترافیکی

 قطر ملی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.21

  الکترونیکی یا مجازی محیط یک»: شررده تعریف گونه این سررایبری فضررای ،قطر ملی سررایبری امنیت راهبرد در

  هایسررامانه، مخابرات هایشرربکه، اینترنت قبیل از) ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری پیوسررتۀهمبه شرربکۀ از متشررکل

  فراهم را اطالعات و خدمات به افراد دسررترسرری  زمینۀ که( آن در موجود هایکنندهکنترل و پردازشررگرها و ایرایانه

   .«4کندمی
 جنوبی آفریقای ملی سایبری امنیت سیاست تدوین اعالمیه. 2.3.22

ست    تدوین اعالمیه در ضای  ،جنوبی آفریقای ملی سایبری  امنیت سیا ضای »: شده  تعریف گونه این سایبری  ف   ف

  هایسامانه، هارایانه: گیردبرمی در را عناصر این از برخی یا تمام که باشدمی غیرفیزیکی و فیزیکی محیط یک سایبری

   .«5کاربران و ترافیکی هایداده، محتوایی هایداده، ایرایانه هایداده، هاآن ایرایانه هایبرنامه و هاشبکه، ایرایانه
 اسپانیا ملی سایبری امنیت راهبرد.  2.3.23

سپانیا  ملیِ سایبری  امنیت راهبرد در ضای ، ا ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف ضای »: ا  حوزۀ به که، سایبری  ف

 و اطالعاتی هایسررامانه و اینترنتی هایشرربکه جمله از اطالعات فناوری هایزیرسرراخت از متشررکل پویای و جهانی

  دهدمی مشارکت  سابقه بی سازی جهانی یک در را خود کاربران و است  برده بین از را مرزها، شود می اطالق ارتباطی

  به نیز را ایتازه تهدیدهای  و هاریسرررک، هاچالش حال عین در ولی کند می ایجاد  جدیدی هایفرصرررت امر این که

 .«6آوردمی وجود

                                                      
1 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms,2016 
2 Japan’s Cybersecurity Strategy: Towards a World-leading, Resilient and Vigorous Cyberspace,2013 

 
3 Resolution No. 3611: Advancing N.C 
4 Qatar National Cyber Security Strategy,2014 
5 Notice of Intention to Make South African National Cybersecurity Policy,2010.) 
6 National Cyber Security Strategy,2013 
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 چک جمهوری مرتبط قوانین تغییر و سایبری امنیت قانون. 2.3.24

  فضای»: است شده تعریف گونه این سایبری فضای، چک جمهوری مرتبطِ قوانین تغییر و سایبری امنیت قانون در

 و هاسررامانه   از و کندمی فراهم را اطالعات تبادل و پردازش، ایجاد امکان که باشرردمی دیجیتال محیط یک سررایبری

  .«1شودمی تشکیل الکترونیکی ارتباطی هایشبکه و اطالعاتی خدمات
 فنالند سایبری امنیت راهبرد .2.3.25

ضای  ،فنالند سایبری  امنیت راهبرد در ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف (  سایبری  محیط) سایبری  حوزۀ»: ا

  اطالعات  فناوری  زیرسررراخت  چند  یا  یک  از که  باشرررد می الکترونیکی( های داده) اطالعات  پردازش حوزۀ یک 

شکیل  ستفاده  حوزه این. شود می ت سی  طیف و الکترونیک از ا   انتقال و پردازش، سازی ذخیره جهت الکترومغناطی

، گردآوری( هاداده) اطالعات پردازش از منظور. گیردمی بر در را مخابرات هایشررربکه طریق از اطالعات و داده

ندهی   ، ذخیره ما قال ، کارگیری به ، سررراز مایش ، انت گانی  ، ن ظت  ، تلفیق، پردازش، بای حاف  بردن بین از و حذف ، م

 .«2باشدمی هاآن روی مشابه اقدامات سایر انجام و( هاداده) اطالعات

 کنیا دولت سایبری امنیت راهبرد. 2.3.26

   و اینترنت تنها سایبری  فضای »: است  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای  ،کنیا دولت سایبری  امنیت راهبرد در

ضای . گیردنمی بر در را ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری ضا  و دریا، هوا، زمین هایحوزه شبیه  ایحوزه سایبری  ف   ف

ست    از داده تبادل و پردازش ،سازی ذخیره سایبری  حوزۀ مشخصۀ  . دارد را خود خاص هایچالش و هاویژگی ولی ا

 ابعاد دارای و شودمی پشتیبانی حیاتی اطالعاتی هایزیرساخت توسط حوزه این. باشدمی شدهشبکه هایسامانه طریق

  بر در را دیپلماسی  و سیاست  ، فرهنگ، فناوری، امنیت، فکری مالکیت، تجارت، صنعت  که است  ایالمللیبین و ملی

  .«3کندمی ایفا جهانی اقتصاد در مهمی نقش سایبری فضای، رو این از. گیرندمی
 سایبری جنگ در اِعمال قابل المللیبین قوانین پیرامون تالین راهنمای. 2.3.27

 ،سررایبری جنررگ در اِعمررال قابررل المللرریبررین قرروانین پیرامررون تررالین راهنمررای عنرروان بررا نرراتو راهنمررای در

 اسرتفاده  کره  غیرفیزیکری  و فیزیکری  عناصرر  از متشرکل  محیطری »: اسرت  شرده  تعریرف  گونره  ایرن  سرایبری  فضای

 هررایشرربکه طریررق از اطالعررات تبررادل و پررردازش، سررازیذخیررره جهررت الکترومغناطیسرری طیررف و هررارایانرره از

  «4گیردمی بر در را ایرایانه
 سایبری فضای در آوریبو تا امنیت، ایمنی: بریتانیا سایبری امنیت راهبرد. 2.3.28

ضای  در آوریتاب و امنیت، ایمنی: بریتانیا سایبری  امنیت راهبرد در ضای ، سایبری  ف   تعریف گونه این سایبری  ف

     و محتوا فضررا این. گیردمی بر در را ایشرربکه دیجیتال هایفعالیت مختلف انواع سررایبری فضررای»: اسررت شررده

  .«5شودمی شامل را شوندمی انجام دیجیتال هایشبکه طریق از که هاییفعالیت
 دیجیتال دنیای در بریتانیا ارتقاء و حفاظت: بریتانیا سایبری امنیت راهبرد. 2.3.29

                                                      
1 Draft Act on Cyber Security and Change of Related Acts,2014. 
2 Finland’s Cyber Security Strategy,2013 

3 Government of Kenya Cybersecurity Strategy.2014 

4 Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare,2013 
5 Cyber Security Strategy of the United Kingdom: Safety, Security and Resilience in Cyber Space,2009 
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 شده تعریف گونه این سایبری فضای، دیجیتال دنیای در بریتانیا ارتقاو و حفاظت: بریتانیا سایبری امنیت راهبرد در

  انتقال و پردازش ،سازی ذخیره جهت که است  دیجیتال هایشبکه  از متشکل  تعاملی حوزۀ یک سایبری  فضای »: است 

،  تجارت به که اطالعاتی هایسررامانه سررایر همچنین و اینترنت از سررایبری فضررای. شررودمی برده کار به اطالعات

  .«1شودمی تشکیل کنندمی کمک خدمات و هازیرساخت

 اتریش سایبری امنیت راهبرد. 2.3.30

  فضای  از است  عبارت سایبری  فضای »:  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای ، اتریش سایبری  امنیت راهبرد در

صل  یکدیگر به داده سط   در جهانی مقیاس در که اطالعاتی فناوری هایسامانه  تمام مجازی ستند  مت  به اینترنت. ه

ستفاده  با توانمی که انتقال و ارتباط برای عمومی و جهانی شبکۀ  یک عنوان ضافی  دادۀ هایشبکه  از ا سعه  را آن ا   تو

ساس  بخشید  ضای  ا شکیل  را سایبری  ف ضای . دهدمی ت ستقل  هایزیرساخت  جهانی شبکۀ  به سایبری  ف   مختلف و م

ستفاده ، اجتماعی حوزۀ در. شود می اطالق نیز ایرایانه هایسامانه  و مخابرات هایشبکه ، اطالعات فناوری   این از ا

،  هافعالیت کنترل، اقتصادی  هایفعالیت، اجتماعی حمایت، اطالعات انتشار ، نظر تبادل، تعامل به را افراد جهانی شبکۀ 

 .«2سازدمی قادر موارد بسیاری و سیاسی هایبحث در مشارکت، بازی، هنری آثار خلق
 چین ملی سایبری فضای امنیت راهبرد. 2.3.31

ضای  امنیت راهبرد سامبر  27 در چین ملی سایبری  ف شر  رسمی  طور به 2016 د ضای  ولی شد  منت  به را سایبری  ف

  انقالب گستردۀ  توسعۀ  پی در»: است  شده  توصیف  گونه این سایبری  فضای ، راهبرد این در. کندنمی تعریف روشنی 

  کنترل هایسررامانه، ایرایانه هایسررامانه، مخابرات هایشرربکه، اینترنت از متشررکل سررایبری فضررای یک، اطالعاتی

سی    تغییرات ایجاد حال در، هاآن هایداده و خدمات، کاربردها و دیجیتال تجهیزات، خودکار سا   تولید هایروش در ا

  تجهیزات دربرگیرندۀ توصرریف این. «اسررت بشررر تاریخی اجتماعی رشررد فرآیند بر عمیق اثرگذاری و مردم زندگی و

     هایداده) داده(، دیجیتال وسررایل، خودکار کنترل هایسررامانه، ایرایانه هایسررامانه، مخابرات هایشرربکه، اینترنت)

شر ) کاربران(، هاآن شد می( هاآن  خدمات و کاربردها) عملیات و( ب صیف ، رو این از. با ضای  از چین تو   سایبری  ف

 .3گیردمی بر در را آن عنصر چهار تمام
  سایبری دفاع و سایبری امنیت پیرامون کلمبیا سیاستی رهنمودهای. 2.3.32

ستی    رهنمودهای در ضای ، سایبری  دفاع و سایبری  امنیت پیرامون کلمبیا سیا  شده  تعریف گونه این سایبری  ف

  هایشبکه ، ایرایانه( افزارهاینرم) هابرنامه، ایرایانه هایسامانه  ،هارایانه از متشکل  مجازی و فیزیکی محیطی»: است 

  .«4پردازندمی یکدیگر با تعامل به کاربران آن در که اطالعاتی هایشبکه و هاداده، مخابرات
 هند ملی سایبری امنیت سیاست. 2.3.33

  چیدهپی محیطی سایبری  فضای »: است  شده  تعریف گونه این سایبری  فضای  ،دهن ملیِ سایبری  امنیت سیاست   در

شکل  شد می خدمات و افراد بین هایتعامل از مت  در ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری هایشبکه  و ابزارها توسط  که با

 .(NCSP,2013)«شودمی پشتیبانی جهان سط 

                                                      
1 The UK Cyber Security Strategy: Protecting and Promoting the UK in a Digital World,2011 
2 Austrian Cyber Security Strategy,2013 

3 National Cyberspace Security Strategy,2016 

4 Columbia’s Policy Guidelines for Cybersecurity and Cyberdefense,2011 
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 2018 تا 2014 سال برای لتونی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.34

ضای ، 2018 تا 2014 سال  برای لتونی سایبری  امنیت راهبرد در ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف ضای »: ا   ف

  اطالعات، هافرآیند، هاافزارنرم، رایانشرری هایفناوری، هاشرربکه، کاربران از که باشرردمی تعاملی محیط یک سررایبری

 به غیرمسررتقیم یا مسررتقیم طور به را هاآن توانمی که هاییسررامانه و خدمات، هابرنامه، انتقال حال در یا شرردهذخیره

  .«1شودمی تشکیل کرد متصل ایرایانه هایشبکه و مخابرات هایشبکه، اینترنت
 2017 تا 2013 سال برای نگرومونته ملی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.35

 چیز هر»: است  شده  تعریف گونه این «سایبر »، 2017 تا 2013 سال  برای نگرومونته ملی سایبری  امنیت راهبرد در

ضای . اینترنت قبیل از ایرایانه هایشبکه  یا هارایانه دربرگیرندۀ یا با مرتبط ست  اینترنت از فراتر سایبری  ف ضای . ا   ف

  را هاشبکه  این در اجتماعی هایتعامل و افراد بلکه اطالعاتی هایسامانه  و افزارهانرم، افزارهاسخت  تنها نه سایبری 

 . «2گیردبرمی در نیز

 
 لهستان جمهوری سایبری فضای از حفاظت سیاست 2.3.36

ست   در ضای  از حفاظت سیا ستان  سایبری  ف ضای  ،له ضایی »: شده  تعریف گونه این سایبری  ف  و پردازش برای ف

 .«3شودمی تشکیل کاربران با روابط و هاآن بین پیوندهای، ارتباطی و اطالعاتی هایسامانه از که اطالعات تبادل
 

  ملی اطالعات امنیت نظام توسعۀ زمینۀ در اقدام طرح و رومانی سایبری امنیت راهبرد. 2.3.37

 گونه این سایبری فضای، ملی اطالعات امنیت نظام توسعۀ زمینۀ در اقدام طرح و رومانی سایبری امنیت راهبرد در

  انتقال یا سازیذخیره ،پردازش و گرددمی ایجاد سایبری هایزیرساخت توسط که مجازی فضایی »: است  شده  تعریف

  .«4گیردبرمی در را فضا این در کاربران هایعملیات و اطالعات

 اطالعاتی فضای در روسیه فدراسیون مسلح نیروهای هایفعالیت مورد در ادراکی هایدیدگاه. 2.3.38

سیون  ستفاده  مخالف معموالً روسیه  فدرا   «ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری» از فقط و است  «سایبری  فضای » واژۀ از ا

  مسل   نیروهای هایفعالیت مورد در ادراکی هایدیدگاه سند  در. کندمی استفاده  «اطالعاتی فضای » نیاز صورت  در یا
سیون  سیه  فدرا ضای  در رو ضای  ،اطالعاتی ف ست  شده  تعریف گونه این سایبری  ف ضای »: ا  حوزۀ یک: اطالعاتی ف

  از متعددی موارد بر و شود می مربوط اطالعات سازی ذخیره  و کارگیریبه، انتقال، تغییر، ایجاد، تشکیل  به که فعالیت

   .«5گذاردمی تأثیر اطالعات خود و اطالعاتی هایزیرساخت، جمعی و فردی آگاهی جمله
 روسیه فدراسیون سایبری امنیت برای ادراکی راهبرد. 2.3.39

:  سایبری فضای»: است شده تعریف گونه این سایبری  فضای  ،روسیه  فدراسیون  سایبری  امنیت برای ادراکی راهبرد در

یت   حوزۀ یک  عال باطیِ  مجاری  توسرررط که  اطالعاتی  فضرررای در ف      و مخابرات  های شررربکه  سرررایر و اینترنت  ارت

                                                      
1 Cyber Security Strategy of Latvia, 2014-2018 
2 National Cyber Security Strategy for Montenegro, 2013-2017 

3 Cyberspace Protection Policy of the Republic of Poland, 2013 
4 Cyber Security Strategy of Romania and Action Plan on Nationwide Deployment of National Information 

Security System,2013 
5 Conceptual Views Regarding the Activities of the Armed Forces of the Russian Federation in the Information 

Space,2016 
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ضمین  را آن مؤثر عملکرد که فناوری هایزیرساخت    نهادها، افراد که هاییفعالیت به مربوط دادۀ گونه هر و کنندمی ت

  .«1گرددمی ایجاد دهندمی انجام آن در کشورها و

  ن.م  یبریو کارگروه سا یبریسا یهاحوزه یادیبن و هیپا میمفاه یبررس پروژه. 2.3.40

  ،یاانهیرا یهاسررامانه ،یارتباط یهاشرربکه اطالعات، یفناور یهارسرراختیز از گریکدی به وابسررته یهاشرربکه به

و انسان به منظور   طیمح نیا نیو اثر متقابل ب اطالعات یمجاز طیمح ع،یصنا یهاکننده، کنترلشده هیتعب یهاپردازنده

  میمستق ارتباط در تاس ممکن که شودیم گفته اطالعات از یبرداربهره و یابیباز مبادله، ،یسازرهیپردازش، ذخ د،یتول

شد  نترنتیا شبکه  از اعم یارتباط یهاشبکه  و اطالعات یفناور یهاسامانه  با مداوم و صال  تیابلق تنها ای و با  به ات

 (1400:12،یبریسا یهاحوزه یادیبن و هیپا میمفاه) باشد شده هیتعب آن در یرامونیپ طیمح

 شناسی تحقيق  روش .3

 . رویکرد و روش تحقیق3-1

ضر با رویکرد   صیفی می  -کیفی و در زمره تحقیقات تحلیلیپژوهش حا ساس ماهیت داده   تو شد. برا ها از نوع با

  شناسی و تحلیل مضمون استفاده شده است.       در این پژوهش از روش گونهباشد.  کیفی و از حیث هدف کاربردی می

ندان مطرح علوم  های برخی از اندیشررمها و تحقیقپردازیشررناسرری به عنوان روشرری که پیش از این در نظریه  گونه

تواند به مثابه روشی برای تبیین و تولید   بندی، خود میهای طبقهاجتماعی به کار رفته است، در کنار دیگر انواع روش 

شود.    مفاهیم در تحقیقات نظری  ستفاده  سی و مطالعه انواع مکاتب،   این روشو حتی کاریردی ا سازماندهی،   در برر

های نظری در حوزه ای دارد. به نحوی که پژوهشویژه جایگاه موضرروعات علمی سرراختارها وتبیین و تولید مفاهیم، 

های کیفی تلقی  بندی دادهمند و رسمی در طبقه ها قالبی نظامشناسی  گونه اندمدیریت، عمدتاً از این روش استفاده کرده 

ضمون  .(26:1397لطیفی،)شوند می ست  تحقیق سؤاالت  و هادهدا درباره مهمی اطالعات مبین تم، یا م  حدی تا و ا

شان  را هاداده از ایمجموعه در موجود الگوی مفهوم صیف  به حداقل و دهدمی ن شاهدات  سازماندهی  و تو  و م

 (.2،1998:4بویاتزیس) .پردازدمی پدیده از هاییجنبه تفسیر به حداکثر
 آوری اطالعاتجمعروش  .3-2

بررسرری متون، شررناخت و  و اسررنادی -ایکتابخانهبصررورت  در این پژوهش ها واطالعاتآوری دادهروش جمع

سناد می     ضامین از ا ستخراج م شد.  ا صورت کتابخانه با س    گردآوری اطالعات ب ستفاده از مخزن ا شامل ا ناد راهبردی  ای 

 باشد.  می پایگاه اطالعات آنالین آکادمیک المللی مخابرات وامنیت سایبری ملی اتحادیه بین

جود های متنوعی دارد که در این مقاله برای شناخت مضمون از روش توجه به کلمات مو  شناخت مضمون روش  

سایبری ملی کشورها      سناد راهبرد )امنیت(  شده    ا هاو فیش برداری از آن در متن و موشکافی و دقت در متن ا ستفاده 

ن، تکراری  به کلمات مکنواست و پژوهشگران تالش نمودند تا با کاوش مفاهیم و عناصر اصلی فضای سایبر و توجه 

شناخت عناصر     وشناسی مفاهیم   بندی و گونهها و طبقهتفاوت ،هاهای کلیدی در این اسناد به شناخت شباهت   و واژه

 اصلی این فضا دست یابند.
 تجزیه و تحلیل اطالعات. روش 3-3

                                                      
1 Conceptual Strategy for Cyber Security of the Russian Federation,2016 
2 Boyatzis 
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مفصل،   و پیچیده های داده از زیادی حجم تحلیل برای که است  مفیدی و منعطف تحقیقاتی مضمون ابزار  تحلیل

ستفاده  آن از توانمی ضمون،  کلی، طور بهکرد.  ا ست  متن در متمایزی و تکراری ویژگی م شگر،  نظر به که ا  پژوه

 .(1،2010:150کینگ و هوراکساست) تحقیق سؤاالت با رابطه در خاصی تجربه و درک دهنده نشان

ساببر از روش        با توجه به پژوهش ما برای گونه ضای  سی مفهوم ف ضامین  قالبشنا سبی  که روش م  تحلیل در منا

توان  میرا ها الگوی داده یامضامین   .یماست بهره گرفت  داده توسعه  را آن (2001) استیرلینگ  -آتراید است و   مضمون 

ستقرایی،      شناخت. در روش ا سی )مبتنی بر نظریه(  ستقرایی )مبتنی بر داده( و روش قیا شناخته به    به روش ا ضامین  م

شرناسری، و تبیین مفهوم فضرای سرایبر از      گونهاین پژوهش در (. 2،1990:85پاتون)ها مرتبط هسرتند شردت با خود داده 

شناسی و تهیه اسناد راهبردی امنیت سایبری    پس از منبع روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده شده است.     

سیر متون و نهایتًا ترکیب و ادغام متون           شامل ملی این فرایند  شری  و تف سناد، ت صیف ا سه مرحله کالن تجزیه و تو

ستخراج نمودیم،       است.   سله مراتبی فهرستی از مضامین را ا  نکات و پایه)کدها مضامین  در این روش به صورت سل

ضامین  متن(، کلیدی ضامین  سازمان  م ست آمده  به دهنده )م ضامین  تلخیص و ترکیب از د ضامین  و پایه( م فراگیر   م

ضامین  صول  دربرگیرنده عالی )م ستند  کل( مثابه به متن بر حاکم ا سناد         ه سایبر از ا ضای  ستخراج مفهوم ف ابتدا با ا

سایبری  سیدیم      راهبرد )امنیت(  ضمون پایه ر شورهای منتخب به م سایبر و در انتها           ،ک ضای  صلی ف صر ا سپس عنا

 شدند.   تعیینباشد سایبر می های مختلف فضایمضمون فراگیر که گونه
 جامعه آماری پژوهش. 3-4

شامل آخرین ویرایش   سایبری از     40جامعه آماری این پژوهش  شور منتخب  35سند راهبرد ملی )امنیت(  در  ک

های  ابرات و پایگاهالمللی مخباشد. این اسناد از آرشیو و مخزن اسناد راهبرد امنیت سایبری ملی اتحادیه بین     جهان می

 اند.آنالین آن تهیه شده

 هاتجزیه و تحليل یافته .4

-آتراید  که مضررامین قالب روش اسرراس بر هاداده لیتحل و هیتجز شررد، ذکر یشررناسررروش بخش در که همانگونه

اسناد    هیو ته یشناس  پژوهش پس از منبع نیدر ا .است  شده  انجام ییاستقرا  کردیرو با و داده توسعه  را آن استیرلینگ 

ضام      یمل یبریسا  تیامن یراهبرد ستخراج م شورها به ا شد و در مرحله بعد  هیپا نیک مرکز بر  تبا  لیتحل یپرداخته 

صل  عناصر  و یمحور نیمضام  شده  نییتع یکدها و هادواژهیکل ستخراج  بریسا  یفضا  یا   نیضام م انیپا در و شدند  ا

سا    یهاگونه و ریفراگ ضا  شده  ییشنا ص  از مقاله صفحات  ادیز حجم لیدل به شدند؛  یمعرف یبریسا  یف   نیا لیتف

 .نداشده آورده ارائه جدول کی در فقط مراحل هیکل جینتا و نموده زیپره جداگانه جداول قالب در مباحث

 های فضای سایبر(مین پایه )تعاریف و توصیف. استخراج مضا4-1

شامل ویرایش آخر        شورها  سایبری ک سناد راهبردی امنیت  شور منتخب  34سند از   39پس از تهیه ا اری و و کدگذ ک

سی  صیف اولیه آن برر سا   ها ابتدا تعاریف و تو ضای  ستخراج نمودیم    های ف سند ا ین کار در انتایج  کهیبر را از هر 

د را نشان  اسنا این استخراج شده از مضمون پایهها و تعاریف، توصیفسوم جدول  آمده است، ستون 1جدول شماره 

 دهد.می
  (عناصر اصلی فضای سایبر)محوریمضامین . استخراج 4-2

                                                      
1 King & Horrocks 
2 Patton 
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رتباطی،  اشرررامل زیرسررراخت  در بخش قبلی ها و کدهای تعیین شررردهدر این مرحله از تحلیل با تمرکز بر کلید واژه

ساخت        شبکه، زیر شی، تجهیزات،  ساخت پرداز سامانه  هایزیر شی  فناوری اطالعات،  .....  وهای اطالعاتی و پرداز

ستجو و انطباق آن با تعاریف  شدند.     ،ج ستخراج  ضمون محوری هر یک از تعاریف ا رحله در مهای این نتایج یافته م

 آمده است. 1جدول  چهارمستون 
 

   های شناسایی شدهبندی گونهو جمعمضامین فراگیر . استخراج 4-3

ی شده   به تعیین مضامین فراگیر بر اساس عناصر اصلی استخراج شده و مضامین محوری شناسای           سوم  مرحله در

صل در   کهپرداختیم  شماره   5ستون   نتایج حا س       1جدول  ست. همچنین در این مرحله برا شده ا شان داده  اس این  ن

بندی و سته د گونه پنجامل های مختلف مفاهیم فضای سایبر مبتنی بر اسناد کشورهای منتخب ش     مضامین فراگیر گونه 

شدند. جمع ضای  تعریف(1گونه عبارتند از: ) پنجاین  بندی  ساخت  یک عنوان به سایبری  ف ،  ارتباطی و اطالعاتی زیر

 و تیاطالعا زیرسرراخت یک عنوان به سررایبری فضررای تعریف( 2؛ )شررودمی مربوط فناوری به تنها که فضررایی یعنی

 به ایبریسرر فضررای تعریف( 3؛ )شررودمی مربوط فناوری به تنها که فضررایی یعنی، آن در موجود هایداده و ارتباطی

(  4؛ )شرررودمی مربوط افراد به  هم و فناوری  به  هم که  فضرررایی یعنی، افراد و ها داده، تجهیزات از ایمجموعه  عنوان

 به هم و ناوریف به هم که فضایی  یعنی، هاعملیات و هاداده، تجهیزات از ایمجموعه عنوان به سایبری  فضای  تعریف

 و فرادا، هاداده، تجهیزات از جامعی مجموعۀ عنوان به سرررایبری فضرررای تعریف( 5) و؛ شرررودمی مربوط هافعالیت  

 .شودمی مربوط جامعه به هم و فناوری به هم که فضایی یعنی، هاعملیات

شابه سرانجام پس از مرتب کردن و چیدمان گونه  سطرهای جدول( های م   نهایی بندیطبقه ؛در کنارهم )جابجایی 

 در جدول یک ارایه شده است.  سایی شده از مفهوم فضای سایبر های شناگونه
 بندی مولفان()منبع،جمع1های شناسایی شدهعناصر فضای سایبر و تعیین مضامین فراگیر و گونه ،شناسایی مضامین محوری .1جدول

ف
ردی

 

عنوان سند راهبرد 
 ملی امنیت سایبری

 پایهمضمون 

عناصر 
اصلی 
سازنده 
فضای 
 سایبر

مضمون 
 فراگیر

یت سرررایبری     1 راهبرد امن
 ملی افغانستان

ضای » شکل  محیطی: سایبری  ف سر    که اطالعاتی هایسامانه  از مت   سرا
 به را هاسرررامانه این که هاییشررربکه همچنین و گیرندمی بر در را جهان

ت( .«کنندمی متصل یکدیگر
ت )حامل، زیرساخ

تجهیزا
 

ت 
ک زیرساخ

ی به عنوان ی
ی سایبر

ضا
ف

اطالعاتی و ارتباطی
 

2 
راهبرد حفاظت و امنیت     

نه    ما های اطالعاتی   سرررا
 فرانسه

  خودکار تجهیزات بین جهانی متقابل پیوند از حاصررل ارتباطی فضررای»
 .«دیجیتال هایداده پردازش

 راهبرد امنیت ملی ژاپن 3
شکل  جهانی حوزۀ یک»   مخابرات هایشبکه ، اطالعاتی هایسامانه  از مت
  و نظامی، اقتصررادی ،اجتماعی هایفعالیت انجام برای بسررتری که غیره و

 .«کندمی فراهم غیره

4 
سند در باب تأیید برنامۀ   
توسرررعۀ امنیت اطالعات 
نیررت               م کی )ا ی ن ترو ک ل ا

 از و باشد می ملی مرز گونه هر بدون جهانی فضای  یک سایبری  فضای »
 .«یابندمی گسترش آن در سرعت به هاتهدید رو این

                                                      
رضاانها ال رااقا راتفاا  کاا   .  باات جه اا  باا  جتیراان  برریت اا   یاارر  ز باانفرا شرحراام ال اجاامارت کیاا  راتفاا   ااناز  ج  ر اا  جرار اان ج  رااا    1

 ب نی  هتر   ر  نز  کتضر ارائ  شنه است.شن ن ز صرجتً  نع
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سرررایبری( برای سرررال   
 لیتوانی 2019تا  2011

یت سرررایبری     5 راهبرد امن
 نیوزیلند

شکل  جهانی شبکۀ  یک» ساخت  از مت شبکه ، اطالعات فناوری هایزیر
  ارتباط  آن در که  مرتبط ایرایانه   پردازش های سرررامانه   و مخابرات  های 
 .«گیردمی صورت برخط

6 
پادشاهی عربستان  راهبرد 

سرررعودی برای توسرررعۀ 
 امنیت اطالعات ملی

  پیوستۀهمبه هایشبکه از که اطالعاتی محیط درون در جهانی حوزۀ یک»
  های شررربکه ، اینترنت  جمله  از اطالعاتی  های سرررامانه   های زیرسررراخت 

  موجود هایکنندهکنترل و پردازشرگرها  و ایرایانه هایسرامانه ، مخابراتی
 .«شودمی تشکیل هاآن در

7 
ظت از     فا راهبرد ملی ح
سرررروئرریررس در برررابررر  

 تهدیدهای سایبری

 ارتباطی و اطالعاتی هایزیرساخت  از جامعه و خصوصی   بخش، دولت»
 تجارت ، همراه های برنامه   و ها شررربکه ، اینترنت ) سرررایبری فضرررای و

  اسرررتفاده ( محوررایانه   کنترل های برنامه   و الکترونیک  دولت ، الکترونیک 
 .«کنندمی

8 
یت سرررایبری     راهبرد امن

-2014ملی و طرح اقدام 
 ترکیه 2013

شکل  محیطی» سر    که اطالعاتی هایسامانه  از مت می بر در را جهان سرا
می متصررل یکدیگر به را هاسررامانه این که هاییشرربکه همچنین و گیرند
 .«کنند

سرررازی  راهبرد ملی ایمن 9
 فضای سایبری آمریکا

ضای » سیریاب ، سِروِر ، رایانه هزار صدها  از سایبری  ف   کابل و  سوده ،  م
 را ما حیاتی هایزیرساخت مؤثر فعالیت امکان که پیوستههمبه نوری فیبر

 .«است شده تشکیل کنندمی فراهم

10 
غل و    طرح ملی مشررررا
مطالعات امنیت سررایبری  

 آمریکا

ستۀ همبه شبکۀ » ساخت  پیو   شبکۀ ، اینترنت که اطالعات فناوری هایزیر
  موجود هایکنندهکنترل و پردازشررگرها و ایرایانه هایسررامانه، مخابرات

 .«گیردمی بر در را هاآن در

11 

ضای      ست ف سیا گزارش 
سررایبری: تضررمین قابل   

تاب   نان و  آور بودن اطمی
های ارتباطی زیرسرراخت

 آمریکا

 که  ایپیوسرررته همبه  جهانی  دیجیتال  ارتباطی  و اطالعاتی  زیرسررراخت »
ضای » ساس  شود می نامیده «سایبری  ف  را مدرن جامعۀ ابعاد تمام تقریباً ا

  و عمومی ایمنی، مدنی هایزیرسرراخت، اقتصرراد از و دهدمی تشررکیل
 .«کندمی حیاتی پشتیبانی آمریکا ملی امنیت

یت سرررایبری     12 راهبرد امن
 بلژیک

ضای »  اطالعاتی هایسامانه  متقابل ارتباط برای جهانی محیطی سایبری  ف
  و اسررت تروسرریع  رایانه دنیای از سررایبری فضررای. باشرردمی ارتباطی و

  و دیجیتال هایرسرررانه  ، کامپیوتری هایسرررامانه، ایرایانه هایشررربکه
 .«گیردمی بر در نیز را مجازی یا فیزیکی دیجیتال هایداده

ت+ داده
تجهیزا

ها )اشیا، بار(
 

ت 
ک زیرساخ

ی به عنوان ی
ی سایبر

ضا
ف

العاتی و ارتباطی و  
اط

داده
ی موجود در آن

ها
 

13 
یت سرررایبری     راهبرد امن
کررانررادا، برای کررانررادایی 

 ترتر و موفققوی

هانی  سرررایبری  فضرررای » که   از که  اسرررت  الکترونیکی ج           های شرررب
 تشکیل  هاشبکه  این در موجود اطالعات و اطالعات فناوری پیوستۀ همبه
  7/1 از بیش آن در که است  جهانی مشترک  حوزۀ یک فضا  این. شود می

  و خدمات  ، ها اندیشررره  تبادل  به  یکدیگر  با  ارتباط  برقراری با  نفر میلیارد 
 .«پردازندمی همدیگر با دوستی

یت سرررایبری     14 راهبرد امن
 آلمان

ضای » ست  عبارت سایبری  ف ضای  از ا   فناوری هایسامانه  تمام مجازی ف
صل  یکدیگر به داده سط   در جهانی مقیاس در که اطالعاتی ستند  مت . ه
  که  انتقال  و ارتباط  برای عمومی و جهانی  شررربکۀ  یک  عنوان به  اینترنت 

ستفاده  با توانمی ضافی  دادۀ هایشبکه  از ا ساس  بخشید  توسعه  را آن ا   ا
ضای  شکیل  را سایبری  ف  در که اطالعاتی فناوری هایسامانه . دهد-می ت
 .«نیستند سایبری فضای جزو دارند قرار مجزا مجازی فضای یک

یت سرررایبری     15 راهبرد امن
 ملی مجارستان

،  جهانی، الکترونیکی اطالعاتی هایسررامانه سررایبری فضررای از منظور»
  و اجتماعی  های فرآیند  همچنین و فزاینده  و غیرمتمرکز، پیوسرررته همبه 

 اطالعات و داده قالب در هاسرررامانه این طریق از و در که ایاقتصرررادی
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 .«باشدمی گیرندمی شکل

16 
نگ واژه  ظامی   فره های ن

ظامی    با حوزۀ ن و مرتبط 
 وزارت دفاع آمریکا

 از که  اطالعاتی  محیط درون در جهانی  حوزۀ یک : سرررایبری فضرررای»
  جمله  از اطالعات  فناوری  های زیرسررراخت  پیوسرررتۀ همبه  های شررربکه 
  و پردازشرررگرها ، ایرایانه   های سرررامانه  ، مخابرات  های شررربکه ، اینترنت 
 .«گرددمی       تشکیل هاآن در موجود هایداده همچنین و هاکنندهکنترل

فاع     17 راهبرد سررررایبری د
 هلند

 متصل  یکدیگر به دیجیتال صورت  به که را مواردی تمام سایبری  فضای »
 هم حوزه این. شررودمی شررامل گردند متصررل اسررت ممکن یا هسررتند
  و را محلی یا موقتی هایاتصال  هم و گیردمی بر در را دائمی هایاتصال 
مام  در (  مواردِ سرررایر و اطالعات ، منبع کد ) ها داده به  نوعی به  موارد ت

 .«شودمی مربوط حوزه در موجود

18 
چارچوب راهبردی ملی  
نیررت فضررررای      م برای ا

 سایبری ایتالیا  

  هایشبکه     و هاگره از متشکل  بشر  ساخت  حوزۀ یک سایبری  فضای »
شد می ارتباطات و اطالعات فناوری  را هاییداده از ایفزاینده حجم که با

  گیرندگانتصمیم  تمام همچنین و شهروندان ، هاشرکت ، کشورها  برای که
  و گیردمی بر در دارند راهبردی اهمیت اقتصررادی و اجتماعی، سرریاسرری
 .«کندمی پردازش

19 

یت سرررایبری     راهبرد امن
ژاپن: به سوی یک فضای 

سرآمد،    آور تابسایبری 
 و قوی

، اطالعاتی هایسرررامانه از که اینترنت قبیل از جهانی مجازی فضررراهای»
شابه  هایسامانه  و ارتباطی و اطالعاتی هایشبکه  شکیل  م   و شوند می ت
  سرعت  به دهندمی انتقال را اطالعات مختلف انواع از وسیعی  هایحجم
 .«هستند واقعی فضای گرفتن فرا حال در و اندیافته توسعه

ت+ داده
تجهیزا

ها+ 
سوژه

ش
ها )نق

ها یعنی کاربران(
 

ی به عنوان مجموعه
ی سایبر

ضا
ف

ت، داده
ی از تجهیزا

ا
ها و افراد
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: 3611نامۀ شرررمارۀ    قطع
های فضررای بهبود قابلیت

یم         لی رژ م بری  ی سررررا
 صهیونیستی

 در را عناصررر این از بخشرری یا تمام که غیرفیزیکی و فیزیکی ایحوزه»
، ارتباطی و ایرایانه هایشبکه ، ایرایانه یا مکانیزه هایسامانه : گیردبرمی
سط  که محتوایی، ایرایانه اطالعات، هابرنامه ، شوند می منتقل هارایانه تو
 .«کنندمی استفاده هاداده این از که افرادی و  نظارتی و ترافیکی هایداده

21 
ست       سیا اعالمیه تدوین 

امنیررت سررررایبری ملی        
 آفریقای جنوبی

  یا تمام که باشرردمی غیرفیزیکی و فیزیکی محیط یک سررایبری فضررای»
،  ایرایانه    های سرررامانه  ، ها رایانه  : گیردبرمی در را عناصرررر  این از برخی
،  محتوایی هایداده، ایرایانه هایداده، هاآن ایرایانه هایبرنامه و هاشبکه
 .«کاربران و ترافیکی هایداده

یت سرررایبری     22 راهبرد امن
 ملی قطر

 پیوسرررتۀ همبه  شررربکۀ  از متشرررکل  الکترونیکی یا  مجازی  محیط یک »
،  مخابرات هایشرربکه، اینترنت قبیل از) ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری
( هاآن در موجود هایکنندهکنترل و پردازشررگرها و ایرایانه هایسررامانه

 .«کندمی فراهم را اطالعات و خدمات به افراد دسترسی زمینۀ که

یت سرررایبری     23 راهبرد امن
 ملی اسپانیا

ضای » شکل  پویای و جهانی حوزۀ به که، سایبری  ف ساخت  از مت   هایزیر
  و اطالعاتی هایسررامانه و اینترنتی هایشرربکه جمله از اطالعات فناوری
ست  برده بین از را مرزها، شود می اطالق ارتباطی  در را خود کاربران و ا
  هایفرصررت امر این که دهدمی مشررارکت سررابقهبی سررازیجهانی یک

 تهدیدهای و هاریسک ، هاچالش حال عین در ولی کندمی ایجاد جدیدی
 .«آوردمی وجود به نیز را ایتازه

24 
یت     پیش قانون امن نویس 

سرررایبری و تغییر قوانین  
 مرتبط جمهوری چک

ضای » شد می دیجیتال محیط یک سایبری  ف   و پردازش، ایجاد امکان که با
  و اطالعاتی  خدمات   و ها سرررامانه   از و کند می فراهم را اطالعات  تبادل 
ت+ داده .  «شودمی      تشکیل الکترونیکی ارتباطی هایشبکه

تجهیزا
ها+ 

ت
عملیا

ت
ها )فعالی

-

ها/رفتارها(
 

ی به عنوان 
ی سایبر

ضا
ف

مجموعه
ی از 

ا
ت، 

تجهیزا
داده

ت
ها و عملیا

ها
 

یت سرررایبری     25 راهبرد امن
 فنالند

(  هایداده) اطالعات پردازش حوزۀ یک( سایبری  محیط) سایبری  حوزۀ»
 اطالعات  فناوری  زیرسررراخت  چند  یا  یک  از که  باشرررد می الکترونیکی

  الکترومغناطیسی طیف و الکترونیک از استفاده حوزه این. شودمی تشکیل
  هایشبکه طریق از اطالعات و داده انتقال و پردازش، سازیذخیره جهت

(  هرراداده) اطالعررات  پردازش  از منظور   . گیرد  می  بر  در را مخررابرات  
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ندهی   ، ذخیره، گردآوری ما قال ، کارگیری به          ، سررراز مایش ، انت ، ن
گانی    ظت   ، تلفیق، پردازش، بای حاف عات  بردن بین از و حذف ، م  اطال

 .«باشدمی هاآن روی مشابه اقدامات سایر انجام و( هاداده)

یت سرررایبری     26 راهبرد امن
 دولت کنیا

ضای »   بر در را ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری و اینترنت تنها سایبری  ف
 فضا و دریا، هوا، زمین هایحوزه شبیه ایحوزه سایبری فضای. گیردنمی
ست  صۀ   . دارد را خود خاص هایچالش و هاویژگی   ولی ا شخ   حوزۀ م

  های سرررامانه    طریق از داده تبادل  و پردازش، سرررازیذخیره سرررایبری
شد می شده شبکه  سط  حوزه این. با ساخت    تو   حیاتی اطالعاتی هایزیر

،  صررنعت که اسررت ایالمللیبین و ملی ابعاد دارای و شررودمی پشررتیبانی
 را دیپلماسی  و سیاست  ، فرهنگ، فناوری، امنیت، فکری مالکیت، تجارت

ضای ، رو این از. گیرندمی بر در صاد  در مهمی نقش سایبری  ف   جهانی اقت
 . «کندمی ایفا

27 
مای  تالین پیرامون     راهن
المللی قررابررل  قوانین بین

 اِعمال در جنگ سایبری

  و هارایانه از استفاده  که غیرفیزیکی و فیزیکی عناصر  از متشکل  محیطی»
سی  طیف  از اطالعات تبادل و پردازش ،سازی ذخیره جهت الکترومغناطی
 .«گیردمی بر در را ایرایانه هایشبکهطریق 

28 
یت سرررایبری     راهبرد امن
بریتانیا: حفاظت و ارتقاو      
 بریتانیا در دنیای دیجیتال

  بر در را ایشرربکه دیجیتال هایفعالیت مختلف انواع سررایبری فضررای»
 دیجیتال هایشرربکه طریق از که هاییفعالیت و محتوا فضررا این. گیردمی

 .«شودمی شامل را شوندمی انجام

29 

یت سرررایبری     راهبرد امن
یت و      یا: ایمنی، امن تان    بری

آوری در فضررررای بتا 
 سایبری

  که است دیجیتال هایشبکه از متشکل تعاملی حوزۀ یک سایبری فضای »
.  شرررودمی برده کار  به  اطالعات  انتقال  و پردازش، سرررازیذخیره جهت 
ضای   به که اطالعاتی هایسامانه  سایر  همچنین و اینترنت از سایبری  ف
 .«شودمی تشکیل کنندمی کمک خدمات و هازیرساخت، تجارت

یت سرررایبری     30 راهبرد امن
 اتریش

ضای » ست  عبارت سایبری  ف ضای  از ا   فناوری هایسامانه  تمام مجازی ف
صل  یکدیگر به داده سط   در جهانی مقیاس در که اطالعاتی ستند  مت . ه
  که  انتقال  و ارتباط  برای عمومی و جهانی  شررربکۀ  یک  عنوان به  اینترنت 

ستفاده  با توانمی ضافی  دادۀ هایشبکه  از ا ساس  بخشید  توسعه  را آن ا   ا
  جهانی شرربکۀ به سررایبری فضررای. دهدمی تشررکیل را سررایبری فضررای

ساخت  ستقل  هایزیر   مخابرات هایشبکه ، اطالعات فناوری مختلف و م
ستفاده ، اجتماعی حوزۀ در. شود می اطالق نیز ایرایانه هایسامانه  و  از ا
شار ، نظر تبادل، تعامل به را افراد جهانی شبکۀ  این   حمایت، اطالعات انت

  هنری آثار خلق، هافعالیت کنترل، اقتصررادی هایفعالیت انجام، اجتماعی
 دیگر موارد بسیاری  و سیاسی   هایبحث در مشارکت ، بازی، ایرسانه  و

 .«سازدمی قادر

ت+ داده
تجهیزا

ش
ها+ نق

صر(
ت )مجموعه چهار عن

ها و عملیا
 

ت، داده
ی به عنوان مجموعۀ جامعی از تجهیزا

ی سایبر
ضا
ف

صرا، افراد 
هجموعه چهار عن

ت
و عملیا

ها
 

یت فضررررای    31 راهبرد امن
 سایبری ملی چین

 از متشکل  سایبری  فضای  یک، اطالعاتی انقالب گستردۀ  توسعۀ  پی در»
  کنترل هایسررامانه، ایرایانه هایسررامانه، مخابرات هایشرربکه، اینترنت
کار  تال  تجهیزات، خود ها   و دیجی  در، ها آن های داده و خدمات  ، کاربرد
جاد  حال  ید  های روش در اسررراسررری  تغییرات ای ندگی  و تول  و مردم ز

 .«است بشر تاریخی اجتماعی رشد فرآیند بر عمیق اثرگذاری

32 
رهنمودهای سررریاسرررتی  
کلمبیررا پیرامون امنیررت           
 سایبری و دفاع سایبری

-رایانره  هرای سرامانه ، هرا رایانره  از متشرکل  مجرازی  و فیزیکی محیطی»

 هرا داده، مخرابرات  هرای شربکه ، ایرایانره ( افزارهرای نررم ) هرا برنامه، ای
-مری  یکردیگر  برا  تعامرل  بره  کراربران  آن در کره  اطالعاتی هایشبکه و

 .«پردازند

سایبری        33 ست امنیت  سیا
 ملی هند

 خدمات و افراد بین هایتعامل از متشکل پیچیده محیطی سایبری فضای»
شد می سط  که با  ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری هایشبکه  و ابزارها تو
 .«شودمی پشتیبانی جهان سط  در
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34 
یت سرررایبری     راهبرد امن

تا  2014لتونی برای سال  
2018 

،  هاشرربکه، کاربران از که باشرردمی تعاملی محیط یک سررایبری فضررای»
 در یا شرردهذخیره اطالعات، هافرآیند ،هاافزارنرم، رایانشرری هایفناوری
 طور به را هاآن توانمی که هاییسررامانه و خدمات، هابرنامه، انتقال حال

  هایشرربکه و مخابرات هایشرربکه، اینترنت به غیرمسررتقیم یا مسررتقیم
 .«شودمی تشکیل کرد متصل ایرایانه

35 
یت سرررایبری     راهبرد امن

نگرو برای سال ملی مونته
 2017تا  2013

 قبیل  از ایرایانه   های شررربکه  یا  ها رایانه   دربرگیرندۀ  یا  با  مرتبط چیز هر»
ضای . اینترنت ست  اینترنت از فراتر سایبری  ف ضای . ا   تنها نه سایبری  ف
  هایتعامل   و افراد بلکه اطالعاتی هایسامانه و افزارهانرم، افزارهاسخت

 . «گیردمی بر در نیز را هاشبکه این در اجتماعی

36 
سررریاسرررت حفاظت از     
فضای سایبری جمهوری    

 لهستان

  و اطالعاتی هایسررامانه از که اطالعات تبادل و پردازش برای فضررایی»
 .«شودمیتشکیل         کاربران با روابط و هاآن بین پیوندهای، ارتباطی

37 

یت سرررایبری     راهبرد امن
قدام در    مانی و طرح ا رو
زمینۀ توسررعۀ نظام امنیت  

 اطالعات ملی

  و گرددمی ایجاد سررایبری هایتوسررط زیرسرراخت که مجازی فضررایی»
 این در کاربران هایعملیات و اطالعات انتقال یا سرررازیذخیره ،پردازش
 .«گیردبرمی در را فضا

38 

گاه    ید ادراکی در های  د
هررای مررورد فررعررالرریررت 

نرریررروهررای مسررررلرر    
فدراسررریون روسررریه در 

 فضای اطالعاتی

ضای » شکیل  به که فعالیت حوزۀ یک: اطالعاتی ف ، انتقال، تغییر، ایجاد، ت
 متعددی موارد بر و شود می مربوط اطالعات سازی و ذخیره کارگیریبه
له  از گاهی  جم خت  ، جمعی و فردی آ عاتی  های زیرسرررا   خود و اطال

 . «گذاردمی تأثیر اطالعات

39 
راهرربرررد ادراکرری برررای  
امنیت سایبری فدراسیون    

 روسیه

 مجاری توسط که اطالعاتی فضای در فعالیت حوزۀ یک: سایبری فضای»
  که فناوری هایزیرساخت و مخابرات هایشبکه سایر و اینترنت ارتباطیِ
  هاییفعالیت به مربوط دادۀ گونه هر و کنندمی تضمین را آن مؤثر عملکرد

 .«گرددمی ایجاد دهندمی انجام آن در کشورها و نهادها، افراد که

40 

 هیپا میمفاه یبررس پروژه
ن    و   یهرراحوزه  یادیررب

و کررارگروه    یبر ی سررررا
 ن.م   یبریسا

 اطالعات، یفناور یهارسرراختیز از گریکدی به وابسررته یهاشرربکه به
 شرررده هی تعب یها پردازنده  ،یاانه ی را یها سرررامانه   ،یارتباط  یها شررربکه 
  اثر و اطالعات یمجاز طیمح ع،یصنا  یهاکنندهشده(، کنترل  ی)جاگذار
  ،یسررازرهیذخ پردازش، د،یتول منظور به انسرران و طیمح نیا نیب متقابل
  اسررت ممکن که شررودیم گفته اطالعات از یبرداربهره و یابیباز مبادله،
ستق  ارتباط در   یهاشبکه  و اطالعات یفناور یهاسامانه  با مداوم و میم

  طیمح به اتصررال تیقابل تنها ای و باشررد نترنتیا شرربکه از اعم یارتباط
 باشد شده هیتعب آن در یرامونیپ

   های شناسایی شدهبندی کشورهای منتخب براساس گونهگروه. 4-4

شد،    شاهده  شورها           مبنای گونه همانطور که در جدول دو م سناد راهبردی ک ستخرج از ا ساس تعاریف م سی بر ا شنا

در  دهیمدر جدول شررماره یک به جای عنوان سررند نام کشررور مربوطه را قرار  ، حال اگر)سررتون دوم جدول دو(بود

شورها به گونه   صورت  این شتی از ک ست می نگا شخص می آیدها به د شور در کدام گونه قرار     ، یعنی م شود که هر ک

نگاشت کشورهای  به  ها با کنار هم قراردادن و مرتب کردن سطرهای این جدول بر اساس گونه در گام آخر با  دارد. 

 ود.نمبندی بندی و گروهدسته شناسی انجام شده    توانیم کشورها را بر اساس گونه  رسیم، یعنی می ها میبه گونه منتخب

ست  دو در جدول این کار نتایج  شان می آمده ا شورها هر کدام از که دهد . این جدول ن ای از  بر چه گونه منتخبی ک

 اند. تمرکز نمودهفضای سایبر 
 بندی مولفان(جمع )منبع، های شناسایی شدهکشورها بر اساس گونه بندیگروه .2جدول 
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ستلی جضتی ستربری آررر ت، طرح ر   ریتغا ز رطتفعتت ار رت ستربری آررر ت گمارش سرتست جضتی ستربری: جضنرا براستس اس ت  راحبر  ر   ارنا.  1

 ارجبتط  آررر تحتی آزر به ا لررستیتقتبا اطنر تا ز جتب
 حتی  ظتر  ز ررجبط بت کهلۀ  ظتر  زلارت  جتعس ن جرح گ زاژه براستس.  2

 گونه عنوان های مفهوم فضای سایبرگونه کشورها ردیف
 افغانستان 1

فضای سایبری به عنوان یک زیرساخت 
 )تجهیزات(اطالعاتی و ارتباطی

 گونه اول

 فرانسه 2
 ژاپن 3
 2019تا  2011لیتوانی  4
 نیوزیلند 5
 عربستان سعودی 6

 سوئیس 7
 2013-2014ترکیه  8
 1آمریکا 9
 بلژیک 10

فضای سایبری به عنوان یک زیرساخت 
 های موجود در آنداده اطالعاتی و ارتباطی و

 (هاداده و تجهیزات)

 2گونه شماره 

 کانادا 11

 آلمان 12

 مجارستان 13

 2آمریکا  14

 هلند 15

 ایتالیا 16

 ژاپن 17

ای از فضای سایبری به عنوان مجموعه
 3گونه شماره  ها و افرادتجهیزات، داده

 رژیم صهیونیستی 18
 آفریقای جنوبی 19

 قطر 20

 اسپانیا 21
 چک 22

ای از فضای سایبری به عنوان مجموعه
 4گونه شماره  ها و عملیاتتجهیزات، داده

 فنالند 23
 کنیا 24

 تالین 25
 بریتانیا 26

 اتریش 27

فضای سایبری به عنوان مجموعۀ جامعی از 
 5گونه شماره  ها، افراد و عملیاتتجهیزات، داده

 چین 28
 کلمبیا 29
 هند 30

 2018تا  2014لتونی  31

 2017 تا 2013نگرو مونته 32
 لهستان 33
 رومانی 34
 روسیه 35
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 گيری  نتيجهبندی و جمع. 5
سیر تاریخی توسعه و تکامل یافته         سایبری در یک  صلی فضای  سازمان مفهوم و عناصر ا ها، مراکز و اند. همچنین 

های گوناگونی برای این مفهوم و عناصر اصلی آن ارایه    نهادهای علمی کشورهای مختلف تاکنون تعاریف و توصیف  

ضای کامالً مجزا از دنیای فیزیکی تلفی می  1980اند. مفهومی که در دهه داده شد، در ادامه برخی  پدید آمد، در ابتدا ف

     اند. در حال حاضررر فضررای سررایبر بخش     الً فیزیکی اسررت تمرکز نموده از اندیشررمندان بر این که این فضررا کام  

شکیل می  زندگی فردی و اجتماعیناپذیر از این جدایی ضا،  دهد را ت شتاب     و با امتزاج این دو ف سرعت و  جهان به 

سایبری    سمت جامعه  ست  -روزافزون به  از طریق   جهان مردم نقاط مختلف.و  فیزیکی یا جامعه الحاقی در حرکت ا

 .  پردازندای از پیوندهای شبکه شده به تعامل، همکاری و رقابت با یکدیگر میمجموعه

سازی، پردازش   شامل تجهیزات ذخیره )بر عنصر فناوری   تعاریف ارایه شده دهد که برخی از این مطالعه نشان می 

دارند و به عنصررر انسررانی و اجتماعی   تمرکز  (هاکنندهو تبادل اطالعات و زیرسرراخت ارتباطی و اطالعاتی و کنترل

اند.اگرچه  نمودهبیشرتری  ندارند، در حالی که برخی دیگر بر کاربران انسرانی توجه و تمرکز   یفضرای سرایبری توجه  

یک بعد مشترک دارند، هسته فضای سایبر از        تعاریف گوناگون برای فضای سایبر ارائه شده ولی بیشتر این تعاریف     

توانند به شود و بعالوه افراد می های مربوط به آن تشکیل می المللی متصل به هم و داده های بینافزارافزار و نرمسخت 

 شوند.این فضا متصل شوند و هنگام استفاده از اینترنت، افراد و فضای سایبر در هم آمیخته می

امل تجهیزات  دهد که در یک نگاه جامع فضررای سررایبر چهار عنصررر اصررلی شرربندی این مطالعه نشرران میجمع 

ساخت(، داده  شیاو، بار(، نقش )حامل، زیر سوژه ها )ا   گیرد.را دربرمی (ها و رفتارها و کاربران( و عملیات )فعالیتها )

را دارند چرا که همۀ     « تجهیزات»های انواع مختلف بار )سررریگنال، داده، اطالعات و غیره( حکم     توان گفت حامل   می

سایبری ویژگی   آن ضای  سانی دارند که تمام آن  هایها در ف صر    مربوط می« حمل کردن»ها به یک به « داده»شوند. عن

های  شود که بیانگر اطالعاتی از قبیل نور، برق، خاصیت مغناطیسی، کوانتوم )و حتی ذرههای دیجیتالی اطالق مینشان

را  « شبکه »در تعریف « ارب»تری که ممکن است در آینده پدید آیند( و غیره در فضای سایبری هستند و حکم     کوچک

صرِ   شده و همچنین انعکاس هدف یک فعالیت مشخص می  ها نتایج پردازش، دادههمچنین دارد شند. عن «  تجهیزات»با

مثابه نقاط اقدامی  کنند و معموالً بهرا منعکس می« شرربکه»های شرروند، ویژگیبه سررط  فناوری مربوط می« هاداده»و 

گیرد. در این فضا،   ها و کاربران در فضای سایبری را در برمی  تمام نقش« هانقش»عنصرِ   گردند.هستند که مدیریت می 

های مجازی  های اینترنتی، انسررانافزارها، پایگاهها، وسررایل، نرمباشررند. افزون بر این، سررازمان ها میها نقشانسرران

هم .اشند که قادر به تولید اطالعات هستند  های اصلی ب توانند نقشها(، وسایل شبکه )مسیریاب( و غیره نیز می   )ربات

کنند. در فضای سایبری،    را منعکس می «فضا »های به سطوح اجتماعی تعلق دارند و ویژگی « عملیات»و هم « هانقش»

  .از اهمیت زیادی برخوردار هستند« عملیات»و « هانقش»

سایبر   با توجه به این که  ضای  سال   مفهوم ف سعه یافته   در یک  2019تا  2009از  شنهاد      سیر تکاملی تو ست پی ا

شور مولفان تمرکز  سایبری به عنوان مجموعۀ جامعی از تجهیزات،          ک ضای  شده یعنی ف صا  به گونه پنجم مفاهیم اح

ست و با توجه به ویژگی خاص  ها، افراد و عملیاتداده سالمی ها ا ضا     جامعه ا سطوح اجتماعی این ف شتر به    توجه بی

کشررور    35سررند راهبرد )امنیت( سررایبری  40در این پژوهش  و عملیات مورد تاکید اسررت.ها در کشررور یعنی نقش

سال  منتخب سی  2019تا  2009های طی  شکیل      مورد برر صر ت ساس عنا سایبر    دهندهو نهایتاً برا ضای  گونه   5ی ف

شامل فضای سایبری به عنوان یک زیرساخت   گونه 5این  .بندی شدشناسایی و دستهمختلف از مفهوم فضای سایبری 
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ساخت اطالعاتی و ارتباطی و داده      ؛زات(یاطالعاتی و ارتباطی)تجه سایبری به عنوان یک زیر ضای  های موجود در ف

ای از تجهیزات،  فضای سایبری به عنوان مجموعه ؛ها و افرادای از تجهیزات، دادهفضای سایبری به عنوان مجموعه ؛آن

  نیهمچنها اسررت. ها، افراد و عملیاتفضررای سررایبری به عنوان مجموعۀ جامعی از تجهیزات، داده ؛ملیاتها و عداده

 . شد ارائه گونه 5 نیا به مختلف یکشورها از ینگاشت

س  یبرا شتراک و افتراق ا  وجوه یبرر صر  چهارتوجه به  هاگونه نیا صل  عنا ضا  یا سب  یمبنا بریسا  یف ست  یمنا   .ا

ضای         صر پایه ف ساخت اطالعاتی و ارتباطی)تجهیزات( به عنوان عن شترک این پنج گونه توجه به زیر مهمترین وجه م

ست و    شترک   وجهسایبر ا صر داده  توجهدوم تا پنجم  یهاگونهم س     کیها به عنوان به عن سا صر ا ضا  یعن   بریسا  یف

که   این دو گونه به سطوح اجتماعی فضای سایبر است    ها عدم توجه اول با سایر گونه مهمترین افتراق دو گونه است.  

ست.   یادیز تیاز اهم سته برخوردار ا سایبر و         تعاریف د ضای  صلی ف صر ا شده در گونه پنجم به هر چهار عن بندی 

 شوند.محسوب می فیتعار ترین گونهابعاد فنی و اجتماعی این فضا پرداخته و لذا کامل

 بهتر نییتب وآن  یاصل  عناصر  به متوازن توجه و بریسا  ینگاه جامع به فضا  توسعه در  تواندیم پژوهش نیا جینتا 

ضا  نیا مفهوم شترک  زبان جادیا و ف شکالت  یبرخ و ،هایناهماهنگ و یدگیچیپ ابهامات، رفع و م ش  م  ضعف  از ینا

شترک  زبان ستفاده  مورد م شجو  ا ست ا  . ردیمرتبط قرار گ ییو اجرا یمطالعات مراکز و محققان ان،یدان صل  ا مراکز   نیا

مطالعه و  یرا مبنا آن یو عناصر اصل بریسا یفضا فیتعار از گونه کدامکه  ندیخود مشخص نما قاتیدر اسناد و تحق

   .اندعمل خود قرارداده
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 انگليسیده چکي
Typology of Concept and Main Elements of Cyberspace in National Cyber Security Strategy 
of Selected Countries 

Organizations, centers and scientific and research institutions of different countries have provided 
various definitions for cyberspace and its main elements; The existence of relatively diverse definitions 
in our country has caused ambiguity, weak common language, complexity and inconsistencies in policy-
making, planning and development of cyberspace and cyberspace security. 

The present study was conducted with the aim of typology of the concept and main elements of 
cyberspace in national cyber security strategy of countries. First, the evolution of different definitions 
of cyberspace from the perspective of global thinkers is reviewed, and then in this article, 40 national 
strategy (cyber security) documents from 35 countries, published during the last ten years from 2009 to 

2019, aaa aaaaaaaa. aa. aaa aaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aa aaa aaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaa, 
the main concepts and elements of cyberspace in these documents have been studied and extracted. As 
a result, 5 different types of concepts and four main elements of cyberspace have been extracted from 
these documents. then based on this typology, these countries have been categorized. Different are 
grouped according to this typology. 
Based on the findings of this study, the four main elements of cyberspace include equipment, data, roles 
and operations, and 5 types of concepts extracted from these 39 documents are: cyberspace as an 
information and communication infrastructure, space Cyber as an information, communication and data 
infrastructure, cyberspace as a set of equipment, data and people, cyberspace as a set of equipment, data 
and operations, space Cyber as a comprehensive set of equipment, data, people and operations. 

Keywords: Cyberspace, national cyber security, typology, semantics, Strategic documents 
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