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چکیده

ــرده●اســت،● ــودکان●از●آن●حرکــت●ک ــه●ســمت●اســتفادۀ●هرچــه●بیشــتر●ک فضــای●مجــازی●در●ســال●های●گذشــته،●ب

تــا●جایــی●کــه●بــه●نظــر●می●رســد●بــا●شــیوع●بیمــاری●کرونــا●در●جهــان،●رابطــۀ●کــودکان●و●فضــای●مجــازی،●از●اســاس،●

دســتخوش●تغییــرات●جــدی●و●بنیادیــن●شــده●اســت●و●شــبکه●های●اجتماعــی●–●برخــالف●گذشــته-●تــا●حــد●زیــادی●

ــزاری● ــه●اب ــه●ای●کــه●فضــای●مجــازی●و●رســانه●های●اجتماعــی،●ب ــه●محــل●حضــور●کــودکان●تبدیــل●شــده●اند،●به●گون ب

مهــم●بــرای●آمــوزش●کــودکان●بــدل●شــده●و●ابزارهــا●و●دسترســی●های●اتصــال●بــه●اینترنــت،●بیــش●از●گذشــته●–البتــه●

بــدون●اســتقرار●زیرســاخت●های●فنــی،●حقوقــی،●فرهنگــی●و●اجتماعــی●الزم-●بــرای●حضــور●و●اســتفادۀ●کــودکان●فراهــم●

شــده●اســت.●از●ایــن●رو،●بــرای●حضــور●گســترده●و●ایمــن●کــودکان●در●فضــای●مجــازی،●سیاســت●گذاری،●تنظیم●گــری●

و●قانون●گــذاری●همگــرا●در●بخش●هــای●مختلــف،●ضــروری●اســت.●ایــن●مقالــه●درصــدد●اســت●مضامیــن●اصلــی●ایــن●

ــه● ــا●هــدف●دســتیابی●ب ــه،●ب ــد.●در●پژوهــش●پشــتیبان●ایــن●مقال ــع،●معرفــی●کن ــه●صورتــی●جامــع●و●مان حــوزه●را●ب

اصــول●اساســی●نظــام●حقوقــی●فضــای●مجــازی●بــرای●کــودک،●دو●مســیر●مــوازی●طراحــی●شــد؛●ابتــدا●بــا●مشــارکت●

ــان●کســب●وکارهای● ــرگان●و●فعــاالن●فضــای●مجــازی-●اعــم●از●اســاتید●دانشــگاه،●پژوهشــگران●و●صاحب 20●تــن●از●خب

مجــازی●در●حــوزۀ●کــودک-●از●طریــق●روش●دلفــی،●الزامــات●سیاســتی●اساســی●فضــای●مجــازی●مخصــوص●کــودکان●را●

در●محیــط●فعلــی●ایــران،●شناســایی●کردیــم●و●پــس●از●آن،●بــا●بررســی●اســنادی●و●تحلیــل●مضمــون●اســناد●سیاســتی●

مرتبــط●بــا●حضــور●کــودک●در●فضــای●مجــازی●در●ایــران،●آمریــکا●و●اتحادیــۀ●اروپــا●و●مطالعــۀ●تطبیقــی●آنهــا،●مبانــی●

سیاســتی●قوانیــن●وضع●شــده●موجــود،●بــه●دقــت●احصــا●شــد.●در●نهایــت،●مضامیــن●موجــود●در●اســناد●سیاســتی●

ــوارد● ــد●و●م ــورد●تأکی ــاط●م ــد●و●نق ــه●ش ــی،●مقایس ــی●دلف ــده●از●خروج ــۀ●کشف●ش ــات●هفده●گان ــا●الزام ــی●ب فعل

فرامــوش●شــده●در●حــوزۀ●سیاســتگذاری●در●ایــن●حــوزه●بــه●دســت●آمــد.●

واژه های کلیدی

کودک،●فضای●مجازی،●رسانه●های●اجتماعی،●سیاست●گذاری،●قانون●گذاری،●تنظیم●گری.
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مقدمه  

بــا●ظهــور●اینترنــت،●جهــان،●وارد●مرحلــۀ●تــازه●ای●شــده●اســت؛●اینترنــت،●زندگــی●انســان●ها●

را●به●گونــه●ای●●تحت●تأثیــر●قــرار●داده●کــه●می●تــوان●زندگــی●بشــر●را●بــه●دوران●پیــش●از●

ــت● ــه●و●اینترن ــکاران،●1399:●12(.●رایان ــی●و●هم ــرد●)موالی ــس●ازآن،●تقســیم●ک ــت●و●پ اینترن

به●عنــوان●یكــی●از●پدیده●هــای●نوظهــور●از●اواخــر●دهــه●1990●میــالدی●بــا●حضــوری●ملمــوس●

ــوده● ــذار●ب ــر●قشــر●و●ســن●تأثیرگ ــی●در●ه ــات●آدم ــی●از●حی ــای●گوناگون ــر●جنبه●ه ــی،●ب و●عین

ــراری● ــهیل●برق ــر●تس ــالوه●ب ــان،●ع ــازی●در●جه ــای●مج ــت●و●فض ــترش●اینترن ــا●گس اســت●و●ب

ــا●خــود● ارتبــاط●و●دسترســی●بــه●اطالعــات●و●فرصت●هــای●جدیــدی●کــه●بــرای●زندگــی●بشــر●ب

بــه●ارمغــان●آورده،●بشــر●امــروزی●را●دســتخوش●چالش●هــا●و●نگرانی●هایــی●نیــز●کــرده●اســت.●

در●ایــن●میــان،●كــودكان●نیــز●به●نوبــه●خــود●هــم●در●اســتفاده●از●اینترنــت●و●فضــای●مجــازی●

ســهم●داشــته●اند●و●هــم●مــوارد●سوءاســتفاده●متعــددی●بــه●آنــان●مرتبــط●شــده●اســت.●امکان●

تعامــل●آســان●بــا●ایــن●فضــا●و●در●دســترس●بــودن●تجهیــزات●آن●بــرای●کــودکان●و●نوجوانــان،●

ــرده●و●آســیب●پذیری● ــان●ک ــودکان●و●نوجوان ــرۀ●ک ــی●روزم ــازی●را●وارد●زندگ ــالً●فضــای●مج عم

ــاد● ــه●ایج ــای●مربوط ــا●و●نهاده ــرای●خانواده●ه ــی●را●ب ــنی،●نگرانی●های ــروه●س ــن●گ ــتر●ای بیش

کــرده●اســت●)همایــون●واال●و●همــکاران،●1393:●2(.●از●ابتدایــی●کــه●دالیــل●مقررات●گــذاری●

ــز● ــب●بحث●برانگی ــوده●اســت،●»مطال ــر●ب ــی●مّدنظ ــانه●های●اجتماع ــرای●رس ــی●ب ــی●دولت دولت

کــه●آشــکارا●کــودکان●را●هــدف●قــرار●می●دهنــد«●)فــورد،●1400:●77(●از●دالیــل●بســیار●جــدی●

و●مهــم●بــوده●اســت.

ــه●و●خشــن،●اســتفاده● ــوای●محتمــل●هــرزه●نگاران ــودک●در●معــرض●محت ــن●ک ــرار●گرفت ق

کنتــرل●نشــده●از●کامپیوتــر●و●در●نتیجــه●بی●بهــره●مانــدن●آنهــا●از●ورزش●و●فعالیت●هــای●

مفیــد●ازجملــه●دیگــر●خطرهایــی●هســتند●کــه●کــودک●در●فضــای●مجــازی●را●تهدیــد●می●نمایــد●

)مطهــری●نــژاد،●1397(؛●امــا●ایــن●تنهــا●یــک●ســوی●ماجراســت،●درصورتی●کــه●اگــر●از●فضــای●

مجــازی●و●به●ویــژه●شــبکه●های●اجتماعــی●به●درســتی●اســتفاده●گــردد،●می●توانــد●بــرای●

ــد●و● ــه●کن ــی●را●ارائ ــارت●افزای ــی●و●مه ــای●آموزشــی،●اجتماع ــان،●فرصت●ه ــودکان●و●نوجوان ک

اثراتــی●همچــون●رشــد●اجتماعــی،●عاطفــی●و●فکــری،●دسترســی●بــه●اطالعــات●و●اخبــار،●ایجــاد●

ــان● ــه●ارمغ ــودکان●ب ــرای●ک ــه●ب ــر●و●انجــام●فعالیت●هــای●خالقان گروه●هــای●دوســتانه●و●همفک

.)Kaloeti,●2021(●ــاورد بی
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باکینگهــام●)2013(●نیــز●بــه●دو●دیــدگاه●متعــارض●درخصــوص●تأثیــر●رســانه●بــر●کــودکان●

اشــاره●می●کنــد:●نخســت●دیــدگاه●منفــی●مبنــی●بــر●اینکــه●رســانه●های●الکترونیــک●منجــر●بــه●

آن●چیــزی●می●شــود●کــه●به●عنــوان●»مــرگ●کودکــی1«●نامیــده●می●شــود.●بدیــن●معنــی●کــه●ایــن●

ــان●می●شــوند.●در● ــردن●معصومیــت●آن ــاه●ک ــه●آســیب●پذیری●کــودکان●و●تب رســانه●ها●منجــر●ب

مقابــل●دیــدگاه●مثبــت●نشــان●می●دهــد●رســانه●های●نویــن●کــودکان●را●بــه●شــکل●قدرتمنــدی●

بــه●ســواد●رســانه●ای●مجهــز●کــرده●و●فرصت●هــای●جدیــدی●بــرای●خالقیــت،●فراغــت●و●

خودشــکوفایی●کــودکان●فراهــم●می●کننــد●)Buckingham,●2013●بــه●نقــل●از●جنادلــه،●1397(.

امــروزه●عــالوه●بــر●آن●کــه●والدیــن،●معلمــان●و●مــدارس،●همگــی●بــه●اســتفاده●کننده●های●

فضــای●مجــازی●و●رســانه●های●اجتماعــی●تبدیــل●گشــته●اند،●کــودکان●نیــز●بــه●یکــی●از●

اصلی●تریــن●گروه●هــای●اســتفاده●کننده●از●وب●2●تبدیــل●شــده●اند.●در●پیمایشــی●کــه●در●

ســال●96●توســط●مرکــز●پژوهش●هــای●صنایــع●فرهنگــی●و●خــالق●)CACIMA(●صــورت●گرفــت●

از●میــان●7688●نفــر●پاســخ●دهنــده●کــه●شــامل●پــدران،●مــادران●و●کــودکان●سراســر●کشــور●

ــد● ــه●70●درص ــک●ب ــزی●نزدی ــل●چی ــال●از●موبای ــا●11●س ــودکان●6●ت ــتفادۀ●ک ــزان●اس ــود،●می ب

ــتفاده● ــز●اس ــت●نی ــودکان●از●اینترن ــد●ک ــزان●38.7●درص ــن●می ــه●از●ای ــود●ک ــده●ب ــرآورد●ش ب

ــرام● ــا،●تلگ ــتفاده●بچه●ه ــورد●اس ــی●م ــبکه●های●اجتماع ــا●و●ش ــه●برنامه●ه ــد.●در●زمین می●کردن

ــی● ــد●در●باق ــزرگ●و●21.4●درص ــهرهای●ب ــد●در●ش ــور،●36●درص ــد●در●کل●کش ــا●23.7●درص ب

شــهرها●در●صــدر●قــرار●داشــت●و●پــس●از●آن●اینســتاگرام،●ایمــو،●وایبــر●و●تانگــو●قــرار●داشــتند●

)ششــجوانی،●1396:●77-57(.

اگرچــه●در●همــۀ●ســال●های●گســترش●فضــای●مجــازی،●کــودکان●همــواره●از●کاربــران●ایــن●

فضــا●بوده●انــد،●امــا●بــا●شــیوع●ویــروس●کرونــا●در●جهــان،●رابطــۀ●کــودکان●و●فضــای●مجــازی●

دســتخوش●تغییــرات●جــدی●شــد●و●عمــالً●فضــای●مجــازی●بــه●اصلی●تریــن●ابــزار●بــرای●آمــوزش●

ــاوری● ــات●و●فن ــر●ارتباط ــنجی●وزی ــاس●نظرس ــر●اس ــت.●ب ــدل●گش ــان،●ب ــودکان●در●کل●جه ک

اطالعــات●ایــران،●در●حســاب●اینســتاگرام●خــود،●52●درصــد●از●شــرکت●کنندگان●اعــالم●کردنــد●

کــه●بــرای●آمــوزش●مجــازی●از●اینترنــت●تلفــن●همــراه●اســتفاده●می●کننــد.●73●درصــد●بــرای●

آمــوزش●مجــازی●از●پیام●رســان●ها●و●ســایر●ابزارهــای●مشــابه●اســتفاده●می●کننــد●و●27●درصــد●

فعالیتشــان●بــر●بســتر●شــبکه●دانش●آمــوزی●شــاد●اســت●)آذری●جهرمــی،●1399(●●و●بــه●گفتــه●

1.●Death●of●childhood
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ســخنگوی●برنامــه●کاربــردی●شــاد،●در●حــال●حاضــر●»شــاد«●بیــش●از●20●میلیــون●کاربــر●دارد●و●

ــر●از●شــبکۀ●شــاد●اســتفاده●می●کننــد.●بیــش●از●13● به●طــور●میانگیــن●روزانــه●11●میلیــون●کارب

ــون●دانش●آمــوز●در●حــدود●128●هــزار●مدرســه،●مشــغول●دریافــت●آمــوزش●مجــازی●از● میلی

طریــق●شــبکۀ●شــاد●هســتند●)ایســنا،●1400(.

آمــار●جهانــی●نیــز●حاکــی●از●افزایــش●اســتفادۀ●کــودکان●از●اینترنــت●در●ســال●های●اخیــر●

دارد،●به●طوری●کــه●در●دو●ســال●اخیــر●17●درصــد●افزایــش●اســتفاده●از●شــبکه●های●اجتماعــی●

ــر● ــر●از●آن●گــزارش●شــده●اســت●ب ــه●5●ســال●قبل●ت ــان●نســبت●ب ــان●کــودکان●و●نوجوان در●می

طبــق●ایــن●تحقیــق●میــزان●اســتفادۀ●کــودکان●8●تــا●12●ســال●از●صفحه●هــای●نمایشــی●روزانــه●

.)Moyer,●2022(●نزدیــک●بــه●5●ســاعت●و●33●دقیقــه●اســت

ــر●کــودکان●تحمیــل●کــرده● ــات●خــود●را●ب بنابرایــن،●شــرایط●جدیــد●به●وجودآمــده،●اقتضائ

و●باعــث●شــده●تــا●کــودکان●بیــش●از●قبــل●بــه●ابزارهــای●اســتفاده●از●فضــای●مجــازی●همچــون●

موبایــل●و●تبلــت●مجهــز●گردنــد؛●در●چنیــن●شــرایطی،●اگــر●سیاســت●های●مناســبی●بــرای●مراقبت●

ــرای●حضــور● ــن●درســتی●در●هــر●کشــور●ب ــه●باشــد●و●قوانی ــی●صــورت●نگرفت ــن●دورۀ●طالی از●ای

کــودکان●در●فضــای●مجــازی،●رســانه●های●اجتماعــی●و●شــبکه●های●اجتماعــی●وضع●نشــده●باشــد،●

آینــدۀ●کــودکان●و●بالطبــع●کشــور●بــه●مخاطــره●می●افتــد؛●بنابرایــن●ضــرورت●سیاســت●گذاری●و●

قانون●گــذاری●همگــرا●در●بخش●هــای●مختلــف●و●تهیــه●برنامــۀ●عمــل●مشــخص●جهــت●نیــل●بــه●

اهــداف●مــورد●نظــر●بــرای●کــودکان●و●نوجوانــان،●ضــروری●جلــوه●می●کنــد.

پیشینۀ پژوهش

فریــد●محســنی●)1390(●در●مقالــه●ای●بــا●عنــوان●»ســهم●كــودكان●و●نوجوانــان●از●حمایــت●

ــه●پیشــرفت●فناوری●هــای●اطالعــات● كیفــری●در●فضــای●مجــازی●و●حقیقــی«●ضمــن●اشــاره●ب

و●ارتباطــات،●ازجملــه●مهم●تریــن●چالش●هــای●پیــش●روی●كــودكان●و●نوجوانــان●در●ایــن●

خصــوص●را●مخاطــرات●ناشــی●از●حضــور●ناگریــز●ایــن●گــروه●ســنی●در●دو●محیــط●رایــج●بــرای●

ــات●و● ــده●موضوع ــك●دربردارن ــر●ی ــه●ه ــد●ك ــایبر●می●دان ــای●س ــه●و●فض ــی●مدرس ــان،●یعن آن

پیامدهــای●گوناگونــی●اســت●و●مســتلزم●پیش●بینــی●تدابیــر●كیفــری●و●غیــر●كیفــری●اســت.●

پژوهشــگر●ضمــن●بحــث●در●مــورد●مســائل●فــوق،●برخــی●از●قوانیــن●كشــورهای●دیگــر●را●در●

ــد. ــرار●می●ده ــه●ق ــی●موردمطالع ــع●داخل ــار●مناب كن
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ــوان●»مطالعــۀ●تطبیقــی●مقــررات● ــز●در●پژوهشــی●عن محمدصــادق●نصراللهــی●)1396(●نی
گــذاری●پاالیــش●فضــای●مجــازی●در●آمریــکا،●اتحادیــۀ●اروپــا●و●چیــن:●پیشــنهادهای●سیاســتی●
ــه●پیشــتاز● ــر●اســاس●مطالعــه●ســه●تجرب ــه●آن●اســت●کــه●ب ــران«●مســئله●ایــن●مقال ــرای●ای ب
حاکمیتــی●امــا●متفــاوِت●ایاالت●متحــدۀ●آمریــکا،●اتحادیــۀ●اروپــا●و●چیــن●در●حــوزه●پاالیــش●
فضــای●مجــازی،●چــه●پیشــنهادهای●حاکمیتــی●می●تــوان●بــرای●جمهــوری●اســالمی●ایــران●ارائــه●
کــرد.●بــرای●نمونــه،●پژوهشــگر●در●بررســی●کشــور●سیاســت●های●کشــور●آمریــکا●دریافــت●کــه●
ــول● ــایبر●ح ــای●س ــگ●در●فض ــوزه●فیلترین ــور●در●ح ــن●کش ــن●ای ــت●ها●و●قوانی ــتر●سیاس بیش
محــور●کــودکان●می●چرخــد.●درنهایــت●ضمــن●مقایســه●ایــن●ســه●مــورد●مطالعاتــی،●اقداماتــی●
از●راهکارهــای● همچــون:●ســرمایه●گذاری●و●تمرکــز●اصلــی●روی●کاربــر●نهایــی،●اســتفاده●
اقتصــادی،●توجــه●خــاص●بــه●نهادهــای●دولتــی●و●عمومــی،●اولویت●دهــی●بــه●حــذف●به●جــای●
ــت● ــتفاده●از●ظرفی ــوا،●اس ــدی●محت ــام●رده●بن ــی،●نظ ــرکت●های●خارج ــا●ش ــق●ب ــداد،●تواف انس
همکاری●هــای●بین●المللــی●موردتوجــه●قــرارداد●و●بــر●ایــن●اســاس،●در●حــوزۀ●پاالیــش●فضــای●
ــی،● ــی،●سیاســت●کاربرگرای ــران●سیاســت●های●تمرکززدای ــوری●اســالمی●ای ــرای●جمه مجــازی●ب
سیاســت●اولویــت●حــذف●برســد،●سیاســت●اولویــت●پایــش●بــر●پاالیــش●را●پیشــنهاد●می●کند.

محمدرضــا●حســینی●)1398(●در●مقالــه●ای●بــا●عنــوان●»مســؤولیت●دولت●ها●و●ســازوکارهای●
صیانــت●از●حقــوق●كــودك●در●فضــای●مجــازی«●چارچوبــی●بــرای●حمایــت●از●کــودکان●در●فضــای●
مجــازی●ارائــه●می●دهــد.●پژوهشــگر●ضمــن●تأکیــد●بــر●آســیب●پذیر●بــودن●کــودکان●در●فضــای●
ــزوم●حمایــت●و●صیانــت●از●حقــوق●کــودکان●توســط●دولت●هــا●ســخن●بــه●میــان● مجــازی●از●ل
مــی●آورد●و●مســئولیت●های●دولــت●بــرای●حمایــت●از●کــودکان●را●این●چنیــن●برمی●شــمرد:●
آمــوزش●مســائل●فضــای●ســایبر●بــه●کــودکان،●کنتــرل●محتــوای●غیرقانونــی،●تفکیــک●محتــوای●
ــت● ــه●دول ــای●مناســب،●مداخل ــراری●حفاظت●ه ــی،●سیاســت●گذاری●و●برق ــی●و●غیرقانون قانون
ــر● ــارت●ب ــی،●نظ ــات●اینترنت ــدگان●خدم ــر●ارائه●دهن ــارت●ب ــاوری،●نظ ــت●و●فن ــش●صنع در●بخ

ــون. ــرای●قان ــذاری●و●اج ــن،●قانون●گ ــای●آنالی ــدگان●بازی●ه ارائه●دهن

قوانین و اسناد حوزۀ کودک در ایران، آمریکا و اروپا

ــران●را●در●ســه●بخــش● ــودک●در●ای ــا●ک ــط●ب ــن●و●اســناد●مرتب ــدا●قوانی ــن●بخــش●ابت در●ای

»قوانیــن●و●اســناد●عمومــی●مرتبــط●بــا●کــودک«،●»قوانیــن●و●اســناد●مرتبــط●بــا●فضــای●مجــازی«●

ــرور● ــپس●به●م ــی●و●س ــازی«●را●بررس ــای●مج ــودک●و●فض ــا●ک ــط●ب ــناد●مرتب ــن●و●اس و●»قوانی

مهم●تریــن●قوانیــن●و●اســناد●کــودک●و●فضــای●مجــازی●در●آمریــکا●و●اتحادیــۀ●اروپــا●می●پردازیم.
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جمهوری اسالمی ایران

قوانین و اسناد عمومی دربارۀ کودک در جمهوری اسالمی ایران

ایــن●بخــش،●شــامل●قوانیــن●و●اســنادی●هســتند●کــه●به●طــور●خــاص●در●مــورد●فضــای●

مجــازی●و●شــبکه●های●اجتماعــی●صحبــت●نمی●کننــد●و●صرفــًا●کــودک●و●اقتضائــات●آن●مــورد●

ــد●اســتفاده●شــود. ــه●در●بخش●هــای●بعــدی●می●توان ــی●ک بحــث●هســتند؛●اقتضائات

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

ایــن●ســند●مشــتمل●بــر●راهبردهــا،●اهــداف●و●برنامه●هــای●اجرایــی●اســت●کــه●در●فصــل●

ــناد●باالدســتی،● ــی،●اس ــای●دین ــو●آموزه●ه ــه●در●پرت ــند●ک ــد●شــکل●گیری●س نخســت●آن●فرآین

اســناد●بین●المللــی●و●قوانیــن●و●مقــررات●اســت●تحــت●عنــوان●ارزش●هــای●محــوری●موردتوجــه●

قرارگرفتــه●و●چشــم●انداز●حقــوق●کــودک●در●افــق●1404●را●فــراروی●مــا●گذاشــته●اســت.●

ــر●18●ســال●اطــالق●می●شــود. ــراد●زی ــه●اف ــه●کلی ــن●ســند●کــودک●ب به●موجــب●ای

مــواردی●همچــون●رفــع●تبعیــض،●تضمیــن●حــق●حیــات،●حق●بقــا●و●رشــد●کــودک،●تضمین●

ــه● حــق●داشــتن●هویــت،●تضمیــن●حــق●آزادی●عقیــده،●تضمیــن●حــق●دسترســی●کــودکان●ب

اطالعــات●مناســب،●تضمیــن●حــق●کرامــت●انســانی●و●تضمیــن●حــق●کــودک●بــه●شــنیده●شــدن●

از●جملــه●راهبردهایــی●هســتند●کــه●در●ایــن●ســند●بــه●چشــم●می●خورنــد●)ســند●سیاســت●ها●و●

برنامه●هــای●کالن●و●مدیریتــی●کشــور●در●حــوزۀ●کــودک●و●نوجــوان،●1397:●12(.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان

ــک● ــا●تفکی ــده●و●ب ــه●اشاره●ش ــم●به●کاررفت ــف●از●مفاهی ــه●تعاری ــدا●ب ــند،●ابت ــن●س در●ای

مفهــوم●»کــودک«●و●»نوجــوان«،●کــودک●را●انســانی●کــه●بــه●ســن●بلــوغ●نرســیده●و●نوجــوان●

را●فــرد●بالغــی●کــه●بــه●رشــد●عقلــی●متناســب●بــا●حــق●و●تکلیــف●ویــژه●خــود●نرســیده●تعریــف●

ــده●اســت. ــی●یادش ــرمایه●های●اجتماع ــوان●س ــودکان●به●عن ــرده●و●از●ک ک

در●ایــن●ســند●حــق●ســالمت،●حــق●تفریــح،●بــازی●و●ورزش●و●حقــوق●فرهنگــی،●آموزشــی●و●

تربیتــی●به●عنــوان●حقــوق●اصلــی●کــودکان●و●نوجوانــان●و●والدیــن●و●دولــت●را●مســئول●اصلــی●

ــا●متوســطه،● ــی●ت ــوزش●از●ابتدای ــه●آم ــگان●ب ــد.●دسترســی●رای ــوق●می●دان ــن●حق ــن●ای تأمی

مقابلــه●بــا●محرومیــت●از●تحصیــل،●کشــف●اســتعدادها،●تأســیس●تقویــت●امکانــات●
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ــی● ــته●های●تخصص ــترش●رش ــاد●و●گس ــوان،●ایج ــودک●و●نوج ــص●ک ــی●مخت ــز●فرهنگ و●مراک

ــت●هســتند.●حــق● ــرای●دول ــن●مســئولیت●ها●ب ــن●ای ــان●مهم●تری ــودک●و●نوجوان ــا●ک ــط●ب مرتب

»دسترســی●بــه●اطالعــات«●نیــز●از●دیگــر●حقــوق●کــودک●و●نوجــوان●اســت●کــه●ذیــل●ایــن●بنــد●

ــوزۀ● ــور●در●ح ــی●کش ــای●کالن●و●مدیریت ــت●ها●و●برنامه●ه ــند●سیاس ــت●)س ــده●اس تعریف●ش

ــوان،●1397:●15(. ــودک●و●نوج ک

ــی( در افــق 1404 راهبردهــا،  برنامــۀ عمــل جامــع حقــوق كــودك و نوجــوان )ســند مل

ــی ــای اجرای ــداف و برنامه ه اه

ایــن●ســند●حاصــل●فعالیــت●کارگــروه●تدویــن●برنامــۀ●عمــل●جامــع●و●گروه●هــای●

کارشناســی●در●مرجــع●ملــی●کنوانســیون●حقــوق●کــودک،●نماینــدگان●و●کارشناســان●متخصــص●

در●ســازمان●ها●و●نهادهــای●دولتــی●و●فعــاالن●غیردولتــی●و●نیــز●مشــارکت●صاحب●نظــران،●

ــت. ــوان●اس ــودک●و●نوج ــوق●ک ــه●حق ــاالن●عرص ــگاه●و●فع ــاتید●دانش ــمندان●و●اس اندیش

در●فصــل●دوم●ایــن●ســند،●»راهبردهــا●و●اهــداف●اختصاصــی«●ســند●در●مــورد●کــودکان●

برشــمرده●می●شــود●کــه●یکــی●از●ایــن●اهــداف●ایجــاد●محیــط●ایمــن●اطالعاتــی●بــرای●کــودکان●

ــد●و● ــت●کن ــایبر●فعالی ــای●س ــر●در●فض ــت●خاط ــا●امنی ــد●ب ــودک●بتوان ــه●ک ــی●ک ــت.●جای اس

سوءاســتفاده●های●متــداول●بــه●حداقــل●برســد●بــه●همیــن●خاطــر●در●ایــن●ســند●راهکارهــای●

ــرای●حفاظــت●از●کــودکان●آنالیــن●آورده●شــده●و●مســئولیت●آن●نیــز●برعهــده●وزارت● بومــی●ب

ارتباطــات●و●فنــاوری●اطالعــات،●وزارت●تعــاون،●کار●و●رفــاه●اجتماعــی،●شــورای●عالــی●فضــای●

مجــازی،●نیــروی●انتظامــی●)پلیــس●فتــا(●و●نهادهــای●غیردولتــی●گذاشــته●شــده●اســت●)برنامۀ●

عمــل●جامــع●حقــوق●كــودك●و●نوجــوان،●1395،●ص.●86(.

جدول●1.●ایجاد●محیط●ایمن●اطالعاتی●برای●کودکان●در●برنامۀ●عمل●جامع●حقوق●کودک●و●نوجوان●
)برنامۀ●عمل●جامع●حقوق●كودك●و●نوجوان،●1395:●86(



98

مطالعۀ تطبیقی اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی

دوره 5
 پیاپی 18

زمستان 1401

سند سیاست ها و برنامه های کالن و مدیریتی کشور در حوزۀ کودک و نوجوان

ــودکان●و● ــا●ک ــط●ب ــن●و●اســناد●مرتب ــن●ســند●حاصــل●کنکاشــی●ســندپژوهانه●در●قوانی ای

نوجوانــان●در●کشــور●اســت●کــه●تــالش●شــده●در●آن●ضمن●پوشــش●دســتگاه●ها●و●ســازمان●های●

ــون●ذکــر●شــود. مختلــف،●به●صــورت●مختصــر●ویژگی●هــای●هــر●ســند●و●قان

در●ایــن●ســند●ابتــدا●اســناد●و●قوانیــن●فرادولتــی●آورده●شــده،●ســپس●قوانیــن●مصــوب●

مجلس●شــورای●اســالمی●از●نظر●گذرانده●شــده●اســت●و●در●ادامه●اســناد●نهادها●و●ســازمان●های●

ــا●پیشــنهاد●هایی●در●ایــن● دولتــی●و●غیردولتــی●مــرور●شــده●اســت.●درنهایــت●پژوهشــگران●ب

ــک● ــود●ی ــنهاد●می●ش ــناد،●پیش ــود●اس ــت●موج ــه●وضعی ــه●ب ــا●توج ــد:●ب ــه●می●کنن ــوزه●ارائ ح

شــورای●فــرا●دولتــی●و●حاکمیتــی●وظیفــه●تجمیــع●و●هماهنگ●ســازی●بازیگــران●اصلــی●حــوزۀ●

ــال● ــوان●مث ــر●ایــن●صــورت●یــک●ســند●–●به●عن ــرد.●در●غی ــر●عهــده●بگی کــودک●و●نوجــوان●را●ب

ســند●شــورای●عالــی●انقــالب●فرهنگــی-●به●عنــوان●عالی●تریــن●ســند●مــورد●اتفــاق●دســتگاه●های●

مختلــف●قرارگرفتــه●و●بــر●اســاس●آن●تقســیم●کارهــا●و●اقدامــات●کالن●به●پیــش●بــرده●شــود.

قوانین و اسناد مرتبط با فضای مجازی در جمهوری اسالمی ایران

ــانه●های● ــازی●و●رس ــای●مج ــورد●فض ــاص●در●م ــور●خ ــه●به●ط ــتند●ک ــنادی●هس ــور●اس منظ

اجتماعــی●صحبــت●می●کننــد●و●مــی●تواننــد●از●جهاتــی●بــا●کــودکان●و●الزامــات●سیاســتگذاری●

بــرای●کــودک●در●فضــای●مجــازی●و●موضــوع●ایــن●مقالــه●مرتبــط●باشــند.

 سند تبیین الزامات شبکۀ ملی اطالعات

ــی●فضــای●مجــازی●کشــور● ــه●تصویــب●شــورای●عال ایــن●ســند●در●آذرمــاه●ســال●1395●ب

ــوده● ــخص●نم ــات●را●مش ــی●اطالع ــبکۀ●مل ــات●ش ــش●الزام ــش●بخ ــت؛●و●در●ش ــیده●اس رس

اســت.●یکــی●از●شــش●الــزام●پیــش●بینــی●شــده●در●ایــن●ســند●»سالم●ســازی●و●امنیــت«●اســت●

کــه●ذیــل●ایــن●الــزام،●ارائــۀ●خدمــات●ســالم●بــرای●تأمیــن●امنیــت●فرهنگــی،●اعــم●از●پاالیــش●

ــای●فرهنــگ●ایرانــی-●اســالمی،●پیش●بینــی●شــده●اســت●)ســند● ــر●مبن و●سالم●ســازی●جامــع●ب

تبییــن●الزامــات●شــبکۀ●ملــی●اطالعــات،●1395:●3(.

قانون جرائم رایانه ای

قانــون●جرائــم●رایانــه●ای●در●ســال●1388●تصویــب●و●ابــالغ●شــد●و●مشــتمل●بــر●جرائــم●و●

مجازات●هــا،●آییــن●دادرســی●و●ســایر●مقــررات●مرتبــط●بــه●اینترنــت●اســت.●در●مــادۀ●21●ایــن●
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قانــون●آمــده:●»ارائــه●دهنــدگان●خدمــات●دسترســی●موظفنــد●طبــق●ضوابــط●فنــی●و●فهرســت●

مقــرر●از●ســوی●کارگــروه●)کمیتــه(●تعییــن●مصادیــق●موضــوع●مــاده●ذیــل●محتــوای●مجرمانــه●

کــه●در●چهارچــوب●قانــون●تنظیــم●شــده●اســت●اعــم●از●محتــوای●ناشــی●از●جرائــم●رایانــه●ای●

و●محتوایــی●کــه●بــرای●ارتــکاب●جرائــم●رایانــه●ای●بــه●کار●مــی●رود●را●پاالیــش●)فیلتــر(●کننــد«●

)مرکــز●پژوهش●هــای●مجلــس●شــورای●اســالمی،●1388(.

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات )افتا(

بــا●اســتناد●بــه●بنــد●ج●مــاده●44●قانــون●چهــارم●توســعه●اقتصــادی،●اجتماعــی●و●فرهنگــی●

جمهــوری●اســالمی●ایــران●ایــن●ســند●در●ســال●1386●به●منظــور●تضمیــن●همگرایــی●و●

نظام●منــدی●برنامه●هــای●کشــور●در●زمینــۀ●امنیــت●فضــای●تبــادل●اطالعــات،●توســط●معاونــت●

فنــاوری●و●ارتباطــات●وزارت●ارتباطــات●و●فنــاوری●اطالعــات●ابــالغ●شــد.

ــی● ــرات●ناش ــری●از●مخاط ــالمت●و●جلوگی ــن●س ــند●تأمی ــن●س ــوم●ای ــرد●س ــل●راهب در●ذی

ــبکه●های● ــودک●در●ش ــی●ک ــم●خصوص ــون●حری ــواردی●همچ ــت:●م ــده●اس ــوا●آورده●ش از●محت

اجتماعــی،●صیانــت●از●مالکیــت●فکــری●و●معنــوی●در●شــبکه●های●اجتماعــی،●ســالمت●محتــوای●

فضــای●مجــازی●و●...●از●جملــه●مــواردی●اســت●کــه●طبــق●ایــن●ســند●بایــد●بــه●آن●توجه●داشــت.

جدول●2.●اقدامات●مربوط●به●راهبرد●سالمت●محتوا●در●سند●افتا●)سند●افتا،●1386:●6(.
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قوانین و اسناد مرتبط با کودک و فضای مجازی در ایران

ــورت● ــه●ص ــه●ب ــم●ک ــنادی●می●پردازی ــرور●اس ــه●م ــتر،●ب ــز●بیش ــا●تمرک ــش،●ب ــن●بخ در●ای

ــی● ــن●و●اســناد●حقوق ــودکان●در●فضــای●مجــازی●در●قوانی ــاره●نحــوه●حضــور●ک ــر،●درب صریح●ت

ــد. ــخن●می●گوین ــران●س ــالمی●ای ــوری●اس جمه

برنامۀ ششم توسعه

در●مــاده●69●برنامــۀ●ششــم●توســعه●آمــده●اســت●کــه●وزارت●ارتباطــات●و●فنــاوری●اطالعات●

)ســازمان●فنــاوری●اطالعــات(●بــا●رعایــت●مصوبــات●شــورای●عالــی●فضــای●مجــازی●مکلف●اســت●

بــا●همــکاری●وزارت●آموزش●وپــرورش●تــا●پایــان●ســال●دوم●اجرای●قانــون●برنامه●هوشمندســازی●

ــب● ــه●کت ــوا(●ب ــزاری●و●محت ــخت●افزاری●ـ●نرم●اف ــک●)س ــی●الکترونی ــکان●دسترس ــدارس،●ام م

ــه●ای● ــای●رایان ــی،●بازی●ه ــاوره●تحصیل ــون●و●مش ــکال،●آزم ــع●اش ــی،●رف ــی،●کمک●آموزش درس

آموزشــی،●اســتعداد●ســنجی،●آمــوزش●مهارت●هــای●حرفــه●ای،●مهارت●هــای●فنــی●و●اجتماعــی●

را●به●صــورت●رایــگان●بــرای●کلیــۀ●دانش●آمــوزان●شــهرهای●زیــر●بیســت●هــزار●نفــر●و●روســتاها●و●

حاشــیه●شــهرهای●بــزرگ●فراهــم●نمایــد.●دولــت●بــرای●تأمیــن●هزینه●هــای●ایــن●مــاده●می●توانــد●

ــای● ــوان●هزینه●ه ــور●به●عن ــای●مذک ــد.●هزینه●ه ــی●اســتفاده●نمای از●مشــارکت●بخــش●غیردولت

قابــل●قبــول●مالیاتــی●تلقــی●می●شــود●)قانــون●برنامــۀ●ششــم●توســعه،●1396(.

طرح کودک و اینترنت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ــی●»ســند● ــن●ســند●مل ــه●تدوی ــات،●ب ــاوری●اطالع ــات●و●فن در●ســال●1396●وزارت●ارتباط
حمایتــی●و●برنامــۀ●اقــدام●توســعۀ●خدمــات●فضــای●مجــازی●کــودک●و●نوجــوان«●یــا●»کــودک●و●
اینترنــت«●همــت●گماشــت●کــه●یکــی●از●وعده●هــای●وزیــر●مربوطــه●در●ســاماندهی●بــه●فضــای●

مجــازی●بــرای●مخاطــب●کــودک●و●نوجــوان●بــود.

در●ایــن●ســند،●مأموریــت●وزارت●ارتباطــات●و●فنــاوری●اطالعــات●در●حــوزه●فضــای●مجــازی●
کــودک●به●صــورت●ذیــل●تعریــف●شــده●اســت:●»آماده●ســازی●و●ارائــه●زیرســاخت●ارتباطــی●و●
فنــاوری●اطالعاتــی،●محتوایــی●و●مقرراتــی●مناســب●جهــت●دسترســی●کــودکان●بــه●خدمــات●
ــران● و●محتــوای●مناســب●به●منظــور●توســعه●زیســت●بوم●فضــای●مجــازی●ایــن●دســته●از●کارب
و●کمــک●بــه●رفــع●موانــع●توســعه●کســب●وکار●و●کاهــش●مخاطــرات●ســرمایه●گذاری●در●ایــن●
حــوزه«●و●چشــم●انداز●ایــن●ســند●عبــارت●اســت:●»ایجــاد●فضــای●مجــازی●مناســب●کــودکان●
ــد● ــش●تولی ــی-●اســالمی،●دارای●ســهم●مناســب●در●اقتصــاد●بخــش●و●افزای ــت●ایران ــا●هوی ب
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محتــوای●فارســی●مناســب●کــودک●مبتنــی●بــر●توســعه●بخــش●خصوصــی●و●در●تعامــل●ســازنده●
بین●المللــی«●)ســند●برنامــۀ●اقــدام●توســعۀ●خدمــات●فضــای●مجــازی●کــودک،●1396:●6(.

●ICT●شکل●1.●چشم●انداز،●محورهای●راهبردی،●راهبردهای●اصلی●و●اهداف●کالن●سند●حمایتی●وزارت
)سند●برنامۀ●اقدام●توسعۀ●خدمات●فضای●مجازی●کودک،●1396:●15(.
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شکل●2.●نقشۀ●ذهنی●اهداف●کلی●و●راهبردهای●اصلی●وزارت●ارتباطات●و●فناوری●اطالعات●در●حمایت●از●
توسعه●خدمات●فضای●مجازی●کودک●)سند●برنامۀ●اقدام●توسعۀ●خدمات●فضای●مجازی●کودک،●1396:●17(.

ــی● ــات●تطبیق ــند●مطالع ــت؛2●س ــده●اس ــز●ارائه●ش ــت●نی ــند●3●پیوس ــن●س ــل●ای در●ذی

فضــای●مجــازی●کــودک،●ســند●مطالعــات●میدانــی●فضــای●مجــازی●کــودک●و●معرفــی●ابزارهــای●

کنتــرل●کــودک●در●فضــای●مجــازی●توســط●والدیــن.

طرح ساماندهی محتوای فضای مجازی؛ سالم، مفید، ایمن )سما(

طــرح●ســاماندهی●محتــوای●فضــای●مجــازی●کــه●بــا●ســه●کلیــدواژه●ســالم،●مفیــد،●ایمــن●

ــازی● ــای●مج ــعه●فض ــع●توس ــرح●جام ــاس●ط ــر●اس ــود؛●ب ــناخته●می●ش ــما«●ش ــف●»س و●مخف

ســالم،●مفیــد●و●ایمــن●کــه●در●مرکــز●ملــی●فضــای●مجــازی●و●در●ســال●1393●مصــوب●شــده●

ــای● ــروی●فض ــورهای●پیش ــه●کش ــه●تجرب ــی●ب ــا●نگاه ــور،●ب ــرح●مذک ــت.●ط ــده●اس تدوین●ش

مجــازی●در●ایجــاد●فضــای●مجــازی●ایمــن●بــرای●کــودکان●نگاشــته●شــده●و●هــدف●اصلــی●آن●

ــت.●در● ــن●اس ــالم●و●ناایم ــر،●ناس ــات●مض ــا●و●خدم ــر●محتواه ــودکان●در●براب ــت●از●ک محافظ

طــرح●ســما●مــواردی●همچــون●اشــتراک●مســاعی●و●مشــارکت●فعــال●دســتگاه●های●حاکمیتــی،●

بخــش●خصوصــی،●نهادهــای●مردمــی●و●فعــاالن●فضــای●مجــازی●در●تدویــن●و●ترویــج●فضــای●

ــه●اجتماعــی،●فراهم●ســازی●ارزش●افــزوده●اجتماعــی● مجــازی●ســالم،●ایجــاد●دغدغــه●و●مطالب

ــدم● ــات●و●ع ــل●خدم ــدم●تحمی ــی●و●ع ــدی●ارزش ــخصی،●الیه●بن ــع●ش ــن●مناف ــا●تأمی ــوأم●ب ت

گنجانــدن●مطالبــات●نامتجانــس●را●به●عنــوان●عوامــل●کلیــدی●موفقیــت●ایجــاد●یــک●فضــای●

مجــازی●ســالم،●مفیــد،●ایمــن●بیــان●می●کنــد●)ســند●سیاســت●ها●و●برنامه●هــای●کالن●و●

ــودک●و●نوجــوان،●1397:●29(. ــی●کشــور●در●حــوزۀ●ک مدیریت
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سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

پیش●نویــس●ایــن●ســند●در●مــرداد●96●توســط●مرکــز●ملــی●فضــای●مجــازی●کشــور●تدویــن●

ــد●و●ایمــن،●ســند● ــد●فضــای●مجــازی●ســالم،●مفی ــن●ســند●مکمــل●ســندهایی●مانن شــد.●ای

پیوســت●فرهنگــی●اپراتورهــای●تلفــن●همــراه●و●ســند●آمــوزش●و●فرهنگ●ســازی●ســواد●فضــای●
مجــازی●محســوب●می●شــود.●هــدف●ذکرشــده●در●ایــن●ســند●»ایجــاد●فضــای●مجازی●متناســب●
بــا●نیــاز●و●اقتضائــات●ســنی●کــودکان●و●نوجــوان●از●طریــق●کاهــش●مخاطــرات●و●فراهم●ســازی●

محتــوا●و●خدمــات●مناســب«●اســت.●نــگاه●حاکــم●بــر●ایــن●ســند●آگاه●ســازی●و●توانمندســازی●

والدیــن●و●مربیــان●در●کنــار●ارائــه●محتــوا●و●خدمــات●مناســب●در●بســتر●امــن●مجــازی●بــرای●

ــی●کشــور●در● ــای●کالن●و●مدیریت ــان●اســت●)ســند●سیاســت●ها●و●برنامه●ه ــودکان●و●نوجوان ک

حــوزۀ●کــودک●و●نوجــوان،●1397:●16(.

مصوبۀ ضوابط صیانت از کودکان در خدمات تلفن همراه باند پهن

کمیســیون●تنظیــم●مقــررات●ارتباطــات●در●ســال●1393●به●منظــور●صیانــت●از●کــودکان●و●

نوجوانــان●در●خدمــات●تلفــن●همــراه●باندپهــن،●ایــن●مصوبــه●را●تصویــب●و●آن●را●الزم●االجــرا●

ــه● ــون●ارائ ــی●همچ ــئولیت●ها●و●وظایف ــا●مس ــه●اپراتوره ــن●مصوب ــاس●ای ــر●اس ــت.●ب دانس

ســیم●کارت●کــودک●و●نوجــوان●بــا●قابلیــت●دسترســی●بــه●بســته●های●خدماتــی●جــذاب●تلفــن●

همــراه●بانــد●پهــن●متناســب●بــا●گروه●هــای●ســنی●کــودک●و●نوجــوان،●ارائــه●بســته●آموزشــی●

اســتفاده●صحیــح●از●خدمــات●پاندپهــن●تلفــن●همــراه،●عــدم●فــروش●ســیمکارت●بــه●افــراد●

ــوق● ــررات●در●خصــوص●حق ــن●و●مق ــا●قوانی ــان●ب ــه●آشــنایی●ذی●نفع ــک●ب ــر●18●ســال،●کم زی

کــودکان●و●نوجوانــان●و●هدایــت،●نظــارت●و●کنتــرل●کــودک●و●نوجــوان●در●هنــگام●اســتفاده●

از●فنــاوری●و●خدمــات●تلفــن●همــراه●باندپهــن●توســط●اولیــای●خانواده●هــا●را●برعهــده●دارنــد●

ــه●صیانــت●از●کــودکان●و●نوجــوان●در●خدمــات●تلفــن●همــراه●باندپهــن،●1393(. )مصوب

ایاالت متحده آمریکا

ــودکان●در● ــا●فضــای●مجــازی●و●ک ــط●ب ــن●و●اســناد●مرتب ــن●قوانی ــن●بخــش،●مهمتری در●ای

کشــور●آمریــکا●را●مــرور●می●کنیــم●و●ضمــن●از●نظرگذرانــدن●تاریخچــۀ●کوتــاه●از●تصویــب●هــر●

ــم. ــا●می●پردازی ــدام●از●آنه ــاد●هرک ــن●مف ــی●مهم●تری ــه●بررس ــند،●ب س
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1)CDA( قانون صالحیت ارتباطات

در●دهــۀ●1990●میــالدی●کنگــرۀ●آمریــکا●تالش●هــای●متعــددی●بــرای●بــه●تصویــب●قوانیــن●

ــددی●را● ــن●متع ــت●و●قوانی ــت●داش ــی●در●اینترن ــوای●غیرقانون ــرل●محت ــرای●کنت ــددی●ب متع

ــرای● ــی●ب ــوای●غیرقانون ــری●از●انتشــار●محت ــرای●جلوگی ــه●ب ــی●ک ــن●قانون ــرد.●اولی ــب●ک تصوی

کــودکان●در●فضــای●آنالیــن●منتشــر●شــد●قانــون●صالحیــت●ارتباطــات●نــام●دارد.●ایــن●قانــون●

ــتهجن●و● ــانی●مس ــه●اطالع●رس ــا●آن،●هرگون ــق●ب ــید●و●مطاب ــب●رس ــه●تصوی ــال●1996●ب در●س

غیراخالقــی●بــرای●نوجوانــان●کمتــر●از●18●ســال●منــع●شــده●اســت.●در●بنــد●2232●ایــن●قانــون●

آمــده●اســت:●»ارســال●یــا●نمایــش●فعالیت●هــای●جنســی●به●صــورت●آگاهانــه●چــه●در●متــن،●

.)CDA,●1996(●»چــه●بــا●تصویــر،●چــه●در●زمینــۀ●پیــام●بــه●هــر●فــرد●زیــر●18●ســال●ممنــوع●اســت

3)COPPA( قانون حفاظت از حریم شخصی آنالین کودکان

ایــن●قانــون●بــرای●حفاظــت●از●حریــم●خصوصــی●کــودکاِن●زیــر●13●ســال●در●فضــای●آنالیــن●

ــون●CDA●نگاشــته●شــده● ــس●از●قان ــدرال●در●ســال●1998●و●پ توســط●کمیســیون●تجــارت●ف

ــم●خصوصــی●در●فضــای● ــظ●حری ــودک●را●مســئول●حف ــک●ک ــن●ی ــون،●والدی ــن●قان اســت.●ای

ــد. ــن●می●دان آنالی

مهم●ترین●نکات●آورده●شده●در●بند●13034●این●قانون●شامل●موارد●زیر●است:

ــودکان●را،●●	 ــات●شــخصی●ک ــد●اطالع ــی●نمی●توانن ــای●اینترنت وب●ســایت●ها●و●اپراتوره

بــدون●اعــالم●رضایــت●پــدر●و●مــادر،●جمــع●آوری●کننــد.

قبــول●●	 را● ●COPPA●بــروز●شــده●ی قوانیــن● می●بایســت● تبلیغ●کننــده● رســانه●های●

ــند. ــته●باش داش

ممنوعیــت●به●کارگیــری●افزونه●هایــی●کــه●بــدون●اطــالع●و●هماهنگــی●قبلــی،●اقــدام●●	

بــه●جمــع●آوری●اطالعــات●کــودکان●می●کنــد.

	●.)COPPA,●1998(●جلوگیری●از●انتشار●آدرس●های5●مربوط●به●کودکان

1.●Communications●Decency●Act

2.●Section●223

3.●Children’s●Online●Privacy●Protection●Act

4.●Section●1303

5.●IP
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1)CIPA( قانون حفاظت از کودکان در اینترنت

ایــن●قانــون●کــه●توســط●کنگــرۀ●آمریــکا●در●ســال●2000●تصویــب●شــد●مانــع●از●آن●می●شــود●

کــه●مــدارس●و●کتابخانه●هــا●بــه●مــوارد●مخابراتــی●و●اینترنــت●از●راه●دور●تجهیــز●شــوند؛●

مگــر●آن●کــه●آن●هــا●گواهــی●دهنــد●کــه●سیاســت●های●امنیتــی●را●برقــرار●ســاخته●اند؛●بنابرایــن●

سیاســت●ها،●بایســتی●تصاویــر●ناخوشــایند،●مســتهجن●و●مضــر●بــرای●افــراد●زیــر●ســن●قانونــی●

را●فیلتــر●کننــد.

ــایت●های● ــه●س ــده●اند●ک ــف●ش ــدارس●مکل ــی●م ــا●و●تمام ــون،●کتابخانه●ه ــن●قان ــق●ای طب

پورنوگرافــی●و●شــبکه●های●اجتماعــی●را●کــه●ممکــن●اســت●باعــث●سوءاســتفاده●از●کــودکان●

شــود،●تمامــًا●فیلتــر●و●از●دسترســی●افــراد●زیــر●هجــده●ســال●دور●نگــه●دارنــد؛●افــراد●کمتــر●از●

هجــده●ســال،●بایــد●بــا●شناســۀ●واقعــی●وارد●اینترنــت●شــوند●و●اگــر●در●هرجــای●امریــکا●هــم●

وارد●صفحــات●پورنوگرافــی●بشــوند●-کــه●طبــق●قانــون●بایــد●در●ورودی●ســایت●خــود،●کاربــر●را●

از●محتــوای●جنســی●ســایت●آگاه●کننــد-●تحــت●تعقیــب●قانونــی●قــرار●می●گیرنــد.

2)FERPA( قانون آموزش حقوق خانوادگی و حفظ حریم خصوصی

براســاس●قانــون●FERPA3،●والدیــن●یــک●کــودک●حــق●بازرســی●ســوابق●تحصیلــی●کــودک●

ــاط● ــی●در●ارتب ــوابق●تحصیل ــه●س ــرور●کلی ــی●و●م ــامل●بازرس ــوق●ش ــن●حق ــد.●ای ــود●را●دارن خ

ــگان●و● ــی●رای ــی،●تعییــن●ســطح/جایگزینی●و●تمهیــدات●آمــوزش●همگان ــا●شناســایی،●ارزیاب ب

مناســب●و●توضیــح●و●تفســیر●ســوابق،●بــدون●اتــالف●وقــت●نیــز●مــی●شــود.●ایــن●حقــوق●در●

هجدهمیــن●ســال●تولــد●دانش●آمــوز●از●والدیــن●بــه●فــرد●انتقــال●داده●مــی●شــود؛●مگــر●آنکــه●

از●طــرف●دادگاه●بــرای●حقــوق●تحصیلــی●دانش●آمــوز●یــک●متولــی●در●نظــر●گرفتــه●شــده●باشــد.

برخــی●از●فعالیــت●هــای●آموزشــی●آنالیــن●نیــز●توســط●قوانیــن●FERPA●مــورد●حفاظــت●قرار●

مــی●گیرنــد.●بــه●طــور●مثــال●یــک●موسســه●آموزشــی●ممکــن●اســت●بخواهــد●از●یــک●سیســتم●

آنالیــن●بــرای●آمــوزش●کــودکان●اســتفاده●نمایــد●در●ایــن●صــورت●طبــق●قوانیــن●FERPA●بایــد●

ــن● ــن●کــودک،●ای ــط●و●درصــورت●درخواســت●والدی ــن●کــودک●را●ضب ــی●آنالی ســوابق●تحصیل

.)United●States●Department●of●Education,●2021(●ســوابق●را●بــه●والدیــن●ارائــه●دهــد

1.●Children’s●Internet●Protection●Act

2.●Family●Educational●Rights●and●Privacy●Act

3.●CFR●Part●99
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 اتحادیۀ اروپا

ــودکان●در● ــا●فضــای●مجــازی●و●ک ــط●ب ــن●و●اســناد●مرتب ــن●قوانی ــن●بخــش،●مهم●تری در●ای

ــب● ــاه●از●تصوی ــۀ●کوت ــدن●تاریخچ ــن●از●نظرگذران ــم●و●ضم ــرور●می●نمایی ــا●را●م ــۀ●اروپ اتحادی

ــم. ــناد●می●پردازی ــن●اس ــدام●از●ای ــاد●هرک ــن●مف ــی●مهم●تری ــه●بررس ــند●ب هرس

اینترنت امن تر1

پــروژۀ●اینترنــت●امن●تــر●از●ســال●1999●فعالیــت●خــود●را●آغــاز●کــرد●و●هــدف●از●تأســیس●

ــودکان● ــت●ک ــان●از●امنی ــرای●اطمین ــان●ب ــن●و●معلم ــه●والدی ــزار●الزم●ب ــز●و●دادن●اب آن●تجهی

در●اینترنــت●اســت.●یکــی●از●مهم●تریــن●پروژه●هــای●اینترنــت●امن●تــر●در●ســال●2006●از●

ــزان● ــدا●می ــد.●ابت ــه●دســت●آم ــا●ب ــۀ●اروپ ــان●25●کشــور●عضــو●اتحادی ــش●می ــق●پیمای طری

ــان● ــت●در●می ــتفاده●اینترن ــه●اس ــپس●ب ــی●و●س ــا●بررس ــت●در●اروپ ــی●اینترن ــتفاده●عموم اس

ــدازه●و●مکان●هایــی●را●کــه●کــودکان●در●معــرض●اینترنــت● کــودکان●پرداختــه●شــد،●ســپس●ان

ــه●بررســی●ابعــاد●توانایی●هــای● ــد،●بررســی●شــد●و●در●نهایــت●ب ــی●قــرار●دارن مضــر●و●غیرقانون

پرداخــت● اینترنــت● از● اســتفاده● کودکان●شــان●در●هنــگام● از● بــرای●محافظــت● ●والدیــن●

.)Safer●Internet,●2006:●3(

ــر●17●ســال●داشــتند●انتخــاب●شــد● ــودک●زی ــه●ک ــادر●ک ــدر●و●م ــروژه●7560●پ ــن●پ در●ای

و●ســؤاالت●مربــوط●اینترنــت●تنهــا●از●3791●پدرومــادری●کــه●کودکان●شــان●از●اینترنــت●

اســتفاده●می●کردنــد،●پرســیده●شــد.●هرچنــد●بایــد●در●نظــر●داشــت●کــه●ایــن●پــروژه●در●ســال●

1999●کلیــد●خــورده●و●ایــن●آمــار●مربــوط●بــه●ســال●2006●اســت●و●اکنــون●بــا●گــذر●ســال●ها●

به●طورقطــع●آمــار●امــروزه●متفــاوت●اســت؛●امــا●ایــن●پــروژه●اولیــن●مرحلــه●از●سیاســت●گذاری●

ــد: ــا●نشــان●می●ده ــه●م ــا●را●ب ــر●در●اروپ ــت●امن●ت اینترن

نیمی●از●والدین●اروپایی●اظهارنظر●کردند●که●کودکان●شان●از●اینترنت●استفاده●می●کنند.●	

ــه●در●●	 ــان●هنگامی●ک ــا●کودکان●ش ــه●ب ــتند●ک ــار●داش ــن●اظه ــد●والدی ــًا●18●درص تقریب

ــده●اند. ــرو●ش ــد●روب ــت●بوده●ان ــر●در●اینترن ــی●و●مض ــوای●غیرقانون ــای●محت ــال●تماش ح

نزدیــک●بــه●87●درصــد●والدیــن●گفتنــد●کــه●کــودکان●زیــر●17●ســال●آنــان●موبایــل●●	

شــخصی●دارنــد●و●36●درصــد●والدیــن●اظهــار●داشــتند●کــه●کودکان●شــان●از●اینترنــت●

1.●Safer●internet
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ــر●از●12●ســال● ــودکان●کمت ــن●ک ــار●در●بی ــن●آم ــه●ای ــه●البت ــد●ک ــره●می●برن ــی●به موبایل

کمتــر●بــود.

60●درصــد●از●والدینــی●کــه●کودکان●شــان●از●اینترنــت●اســتفاده●می●کننــد●هیــچ●●	

نگذاشــته●اند● اینترنــت● از● اســتفاده● هنــگام● در● کودکان●شــان● بــرای● ●قانونــی●

.)Safer●Internet,●2006:●5(

INHOPE طرح

INHOPE●یـک●سـازمان●مـادر1●به●حسـاب●می●آیـد●کـه●چندیـن●زیرمجموعه●دیگر●نیـز●دارد●و●

وظیفـه●اصلـی●ایـن●سـازمان●و●مجموعه●هـای●تابعـه●تهیـه●زیرسـاخت●هایی●اسـت●تـا●کاربران●

بتواننـد●محتواهـای●غیرقانونـی●در●اینترنـت●را●گزارش●دهند.●طرح●INHOPE●در●سـال●1999●در●

ذیـل●طـرح●اینترنـت●امن●تر●مطرح●شـد●تـا●نگرانی●هـای●کمیسـیون●اروپایی●اینترنـت●امن●تر●در●

مـورد●محتواهـای●غیرمجـاز●را●کاهـش●دهـد.●مأموریـت●INHOPE●افزایـش●عملکـرد●و●حمایت●

از●خطـوط●اینترنتـی●در●سراسـر●دنیاسـت●و●حصـول●اطمینـان●از●آن●که●هر●محتوای●نامناسـب●و●

.)INHOPE,●2009:●2(●غیرقانونـی●در●دنیـای●اینترنـت●به●سـرعت●گـزارش●داده●می●شـود

ــف● ــر●تعری ــای●زی ــت●را●به●صورت●ه ــای●اینترن ــی●در●فض ــای●غیرقانون ــرح،●محتواه ــن●ط ای

کــرده●اســت:

پورنوگرافی●کودک2●	

خشونت●بیش●ازحد3●	

نژادپرستی●و●ترس●از●بیگانگان4●	

وحشیگری5●	

تنفر●آنالین6●	

	●)7●:2009●,inhope(●7پورنوگرافی●بزرگ●سال

1.●Umbrella●Organization

2.●Child●pornography

3.●Extreme●violence

4.●Racism●and●xenophobia

5.●Bestiality

6.●Online●hate

7.●Adult●pornography
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Insafe طرح

Insafeشـبکه●ای●متشـکل●از●کشورهاسـت●کـه●بـا●همـکاری●یکدیگـر●بـه●دنبـال●تضمیـن●

امنیـت●کـودکان●در●هنگام●گشـت●وگذار●در●اینترنت●هسـتند.●این●●طرح●با●همکاری●کمیسـیون●

اروپایـی1●و●شـبکۀ●مـدارس●اروپایـی2●در●سـال●2004●شـکل●گرفـت.●هـدف●نهایـی●ایـن●طرح●

تقویـت●کـودکان●و●افـراد●جـوان●در●هنـگام●اسـتفاده●از●اینترنـت●و●تکنولوژی●هـای●موبایلـی●از●

.)Richardson,●J,●2007(●طریـق●برنامه●هـای●اطالعاتـی●و●آموزشـی●اسـت

برنامۀ●Insafe●در●حال●حاضر●شامل●موارد●زیر●است:

1● دروازۀ●ورود●اروپاییان●به●سه●گانه:●اطالعات،●ابزار●و●منابع؛.

2● یک●خبرنامۀ●منظم،●با●به●روزرسانی●سریع●در●مسائل●مهم؛.

3● نظارت●بر●خطرات●در●حال●ظهور●و●اقدامات●محافظتی●نوین●در●سراسر●اروپا؛.

4● کارگاه●هــای●آموزشــی●در●مــورد●جنبه●هــای●مختلــف●آگاهی●رســانی●در●مــورد●اینترنــت●.

.)2●:2009●,Insafe(

شبکۀ مدارس اروپایی3

در●سـال●1997●شـبکۀ●مـدارس●اروپایـی،●متشـکل●از●34●وزارتخانـه●آموزش●وپـرورش●در●

اروپـا،●تأسـیس●شـد.●هدف●از●تأسـیس●این●شـبکه●بـروز●نوآوری●هایـی●در●تدریـس●و●آموزش●

بـرای●کـودکان●اسـت●و●ذی●نفعان●این●شـبکه●شـامل●وزارتخانه●های●آموزش●و●پـروش،●معلمان،●

.)eun,●2020(●مـدارس،●محققـان،●دانش●آمـوزان●و●خانواده●هایشـان●هسـتند

ــیاری●را● ــای●بس ــود●پروژه●ه ــداف●خ ــتای●اه ــون●در●راس ــی●تاکن ــدارس●اروپای ــبکۀ●م ش

ــوند:● ــیم●می●ش ــده●تقس ــته●عم ــه●دس ــه●س ــا●ب ــن●پروژه●ه ــه●ای ــت●ک ــانده●اس ــر●رس ــه●ثم ب

ــه● ــه●در●ادام ــه5●و●پروژه●هــای●STEM6●ک ــال4،●پروژه●هــای●خالقان پروژه●هــای●شــهروند●دیجیت

برخــی●از●مهم●تریــن●پروژه●هــای●شــهروند●الکترونیــک●آن●را●بررســی●می●کنیــم:

1.●European●Commission

2.●European●Schoolnet

3.●European●Schoolnet

4.●Digital●Citizenship

5.●Innovation●Projects

6.●Science,●technology,●engineering,●and●mathematics
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ــت،● ــرار●دادن●اینترن ــور●ق ــا●مح ــا●ب ــن●پروژه●ه ــال:●ای ــهروند●دیجیت ــای●ش ــف:●پروژه●ه ال

ــاند●و● ــت●برس ــه●فعلی ــوزان●را●ب ــای●دانش●آم ــه●قابلیت●ه ــت●ک ــی●اس ــال●راهکارهای ــه●دنب ب

ــد●و●راه● ــا●چالش●هــای●پیــش●روی●دانش●آمــوزان●آشــنا●کن ــران●و●مــدارس●را●ب معلمــان،●مدی

.)eun,●2020(●ــد ــان●بیاموزن ــه●آن ــا●را●ب ــن●چالش●ه ــا●ای ــه●ب مقابل

ــت● ــا●هــدف●هدای ــروژه●یک●ســاله●ب ــن●پ ــر1:●ای ــرای●تغیی ــی●ب ســواد●رســانه●های●اجتماع
معلمــان●و●مدیــران●مدرســه●و●به●طورکلــی●کســانی●کــه●بــا●کــودکان●کار●می●کننــد●انجــام●شــد●

.)2020●,eun(

Selma2:●ایــن●پــروژه●دوســاله●بــا●هــدف●مقابلــه●بــا●نفرت●پراکنی●هــای●آنالیــن●بــه●وجــود●

آمــد●و●درصــدد●مقابلــه●بــا●ایــن●نفرت●پراکنی●هــا●از●طریــق●آگاهــی،●تحمــل●و●احتــرام●متقابــل●

.)eun,●2020(●است

ــا●هــدف● ــک●اســتعدادهای●دانش●آمــوزی●ب ــروژه●بان ــک●اســتعداد●دانش●آمــوزان3:●پ بان
ارتقــاء●کارآفرینــی●در●مــدارس●متوســطه●در●میــان●معلمــان●جهــت●جلوگیــری●از●تــرک●تحصیــل●

در●مدرســه،●تســهیل●انتقــال●از●مدرســه●بــه●کار●و●افزایــش●مشــارکت●دانش●آمــوزان●شــکل●

.)eun,●2020(●گرفــت

بــر● مبتنــی● نوآورانــه● آمــوزش● یــک●سیســتم● ارائــۀ● بــرای● پــروژه●ای● ●:DIS-CODE4

.)eun,● 2020( بازی●وارســازی5●

ــت●و● ــکاری●وزارت●دادگســتری●شــکل●گرف ــا●هم ــه●ب ــروژۀ●دو●ســاله●ک ــک●پ ENABLE6:●ی

ــی● ــوزش●همگان ــه●آم ــی●)SEL(●و●برنام ــی●و●احساســی●ترکیب ــری●اجتماع ــاد●یادگی ــرای●ایج ب

.)eun,●2020(●ــاد●شــد ــن،●ایج ــان●مدرســه●و●والدی ــاله،●کارکن ــوزان●11-14●س ــرای●دانش●آم ب

1.●Social●Media●Literacy●for●Change

2.●Social●and●Emotional●Learning●for●Mutual●Awareness

3.●Student●Talent●Bank

4.●Disconnected,●discouraged,●disenabled

5.●Gamification

6.●European●Network●Against●Bullying●in●Learning●and●Leisure●Environments
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اینترنت بهتر1

بــا●همــکاری●CEF2●و●شــبکۀ●مــدارس●اروپایــی●طــرح●اینترنــت●بهتــر●شــکل●گرفــت.●ایــن●

ــت.● ــودکان●اس ــرای●ک ــر●ب ــت●بهت ــک●اینترن ــاندن●ی ــرای●رس ــا●ب ــتراتژی●اروپایی●ه ــرح●اس ط

.)betterinternetforkids,● 2020(

براســاس●ایــن●طــرح●کــودکان●در●فضــای●آنالیــن●نیــاز●بــه●محتــوای●بــا●کیفیــت●و●غنــی●و●

همچنیــن●مهــارت●و●ابزارهــای●الزم●بــرای●اســتفاده●از●اینترنــت●به●صــورت●ایمــن●دارنــد.●در●مــی●

2012●در●اینترنــت●بهتــر●در●گزارشــی●مجموعــه●اقدامــات●الزم●بــرای●رســیدن●بــه●اهــداف●خــود●

ــدگان● ــویق●تولیدکنن ــون●تش ــواردی●همچ ــرد●)European●Commission,●2020(.●م ــالغ●ک اب

محتــوا●بــرای●خلــق●محتــوای●بــا●کیفیــت●بــرای●کــودکان●و●افــراد●جــوان،●افزایــش●آگاهــی●و●

ــا●ســن● توانمندســازی●کــودکان●در●فضــای●آنالیــن،●تنظیمــات●حریــم●خصوصــی●متناســب●ب

کــودک،●ایجــاد●یــک●محیــط●امــن●آنالیــن●بــرای●کــودکان●و●دسترســی●و●اســتفاده●گســترده●

تــر●والدیــن●از●ابزارهــای●کنترلــی،●مبــارزه●بــا●سوءاســتفاده●جنســی●و●اســتثمار●جنســی●

●کــودکان●از●جملــه●راهکارهــای●اینترنــت●بهتــر●بــرای●افزایــش●ایمنــی●در●فضــای●آنالیــن●اســت●

.)7-Strategy●for●a●Better●Internet●for●Children,●2012:●13(

EUKids Online پروژۀ اروپایی

از●وســیع●ترین●و●طوالنی●مدت●تریــن●پروژه●هــا●در●زمینــۀ●سیاســتگذاری●بــرای● یکــی●

کــودکان●در●اســتفاده●از●اینترنــت،●پــروژۀ●EUKidsOnline●اســت●کــه●از●ســال●2006●میــالدی●

تاکنــون●در●ســطح●بیــش●از●25●کشــور●اروپایــی●در●حــال●اجراســت.

پــروژۀ●EU●Kids●Online●شــبکه●پژوهشــی●چندملیتــی●اســت●کــه●بــا●هــدف●فراهم●ســازی●

ــا● ــن●ی ــان،●والدی ــت●گذاران،●مربی ــتیبانی●سیاس ــور●پش ــواهد●به●منظ ــر●ش ــی●ب ــی●مبتن مبنای

ــک●ســو● ــت●از●ی ــرد●اینترن ــرای●بیشینه●ســازی●فرصت●هــای●کارب ــان●ب ــه●ذینفع ــی●هم به●طورکل

ــط● ــروژه،●توس ــن●پ ــت.●ای ــده●اس ــف●ش ــر●تعری ــوی●دیگ ــدات●آن●از●س ــازی●تهدی و●کمینه●س

1.●Better●Internet

2.●Connecting●Europe●Facility
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برنامــه●اینترنــت●بهتــر●بــرای●کــودکان●اتحادیــۀ●اروپــا●حمایــت●مالــی●می●شــود.●فــاز●اول●ایــن●

پــروژه●بــا●بررســی●تحقیقــات●پیشــین●در●23●کشــور●اروپایــی●از●ســال●2006●میــالدی●آغــاز●

شــد●و●انــواع●خطــرات●و●فناوری●هــای●مربــوط●بــه●آن●در●جوامــع●مطالعــه●و●شناســایی●شــد.●

ســپس،●در●فــاز●دوم●طــی●مــدت●دو●ســال●از●ســال●2009،●در●25●کشــور●اروپایــی●از●25000●

کــودک●و●نوجــوان●9●تــا●16●ســال●و●یکــی●از●والدینشــان●در●منــزل●مصاحبــه●حضــوری●شــد.●

فــاز●ســوم●پــروژه●از●ســال●2011●تــا●2014●در●33●کشــور●اروپایــی●انجــام●شــده●اســت●و●پــروژه●

Net●Children●Go●Mobile●نیــز●در●همیــن●زمــان●به●منظــور●بررســی●بعــد●ســیار●شــدن●فضــای●

مجــازی●راه●انــدازی●شــده●اســت●)همایــون●واال،●1393:●3(.

ــا● ــه●29●درصــد●از●کــودکان●9●ت ــک●ب ــزی●نزدی ــا●)2011(●چی ــۀ●اروپ ــق●پژوهــش●اتحادی طب

12●ســاله●پروفایل●هایــی●»عمومــی«●دارنــد●و●25●درصــد●از●ایــن●کــودکان●در●شــبکه●های●

ــد.● ــاط●ندارن ــا●ارتب ــا●آنه ــی●ب ــای●واقع ــه●در●دنی ــد●ک ــاط●می●گیرن ــرادی●ارتب ــا●اف ــی●ب اجتماع

ــی● ــه●پروفایل●شــان●را●عموم ــی●ک ــه●یک●پنجــم●کودکان ــر●می●شــود●ک ــی●بدت ــوارد●وقت ــن●م ای

ــد●گذاشــته●اند● ــرض●دی ــز●در●مع ــن،●آدرس●و...●را●نی ــی●چــون●شــماره●تلف ــد،●اطالعات کرده●ان

)Sonia●Livingstone●et●al.●2011:● 18(

بــه●طــور●کلــی●از●جمــع●بنــدی●مباحــث●فــوق●بــه●نظــر●می●رســد●کــه●اروپاییــان●و●آمریکاییان●

قوانیــن●و●سیاســت●های●محکمــی●بــرای●حضــور●کــودکان●در●فضــای●مجــازی●در●نظــر●گرفتــه●اند.●

عــالوه●بــر●ایــن●نهادهایــی●همچــون●یونیســف1●بــا●اجــرای●پروژه●هــا●و●پژوهش●هــای●متنوعــی●

ــودکان●و● ــورد●ک ــت●گذاری●درم ــای●سیاس ــال2«،●»راهنم ــای●دیجیت ــودکان●در●دنی ــد●»ک همانن

اتصــال●دیجیتــال3«●ســعی●بــر●سیاســت●گذاری●مناســب●در●ایــن●حــوزه●داشــته●اســت.

1.●UNICEF

2.●Children●in●a●Digital●World●)2017(

3.●Policy●guide●on●children●and●digital●connectivity●)2018(
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روش پژوهش

در●ایــن●پژوهــش،●در●ابتــدا●بــا●اســتفاده●از●روش●دلفــی●و●از●طریــق●مصاحبــه●بــا●20●نفــر●

از●خبــرگان●فضــای●مجــازی●حــوزۀ●کــودک●در●ایــران،●الزامــات●قانونــی●و●سیاســتی●بــرای●حضــور●

کــودکان●در●فضــای●مجــازی●را●مشــخص●و●تدویــن●کردیــم.

ــخص● ــاز●را●مش ــای●موردنی ــدا●تخصص●ه ــی●ابت ــه●روش●دلف ــش●ب ــروع●پژوه ــرای●ش ب

ــی2● ــه●برف ــری●گلول ــد●از●آن●نمونه●گی ــد1●و●بع ــری●هدفمن ــورت●نمونه●گی ــپس●به●ص ــم●س کردی

کارشناســان●و●متخصصــان●حوزه●هــای●مربوطــه●را●شناســایی●کردیــم●و●بــا●توجــه●بــه●اســتفاده●

از●تکنیــک●»دلفــی●تصمیــم3«●بــه●ســراغ●کســانی●رفتیــم●کــه●در●دنیــای●واقعــی●تصمیم●گیــران●

واقعــی●حــوزۀ●کــودک●و●فضــای●مجــازی●بودنــد●و●تجربیاتــی●در●این●زمینــه●داشــتند.●در●مرحله●

اول●30●خبــره●شناســایی●شــدند●و●10●خبــره●دیگــر●به●صــورت●گلولــه●برفــی●بــه●معرفــی●شــدند●

کــه●مــا●توانســتیم●بــا●20●نفــر●از●ایــن●افــراد●مصاحبــه●حضــوری●در●دور●اول●داشــته●باشــیم.●در●

دوم●14●نفــر●و●نهایتــًا●بــا●مشــارکت●11●نفــر●در●دور●ســوم●پژوهــش●بــه●پایــان●رســید.●جزئیــات●

ــا● ــه●●کارشناســی●ارشــد●ب ــان●نام ــن●پژوهــش●در●پای ــه●شــده●در●ای ــه●کار●گرفت روش●دلفــی●ب

عنوان»الزامــات●طراحــی●شــبکه●اجتماعــی●کــودک●ویــژه●مخاطبــان●کانــال●تلویزیونــی●نهــال«●

موجــود●اســت●)ســاعی●و●عابــدی،●1398(.

نمودار●1.●تعداد●مشارکت●کنندگان●دلفی●در●پژوهش●پشتیبان●این●مقاله

1.●Targeted●Sampling

2.●Snowball●Sampling

3.●decision●delphi
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جدول3.●فهرست●افراد●حاضر●در●پانل●دلفی

رزومۀ●افراد●حاضر●در●پانل●دلفی

1
سیاستگذاری فضای مجازی، راه اندازی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، مدیرعامل مجمع 

فعاالن فضای مجازی انقالب اسالمی، مشاور فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس

مدیرعامل مؤسسۀ فردای روشن کودک و نشریات دیجیتال نبات2

مسئول تدوین طرح سما، دبیر سابق کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی3

مدیر بخش اینترنت کودک و نوجوان انارستان4

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر، مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه5

مسئول تدوین سیاست های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی6

کارشناس فضای مجازی و از اعضای تدوین سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی7

کارشناس معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی8

مدیرعامل شبکۀ اجتماعی منظوم9

مدیر طرح و برنامه شبکۀ کودک و نوجوان10

مدیرکل فناوری های نوین سازمان صداوسیما، مدیر فضای مجازی شبکۀ کودک11

سردبیر فضای مجازی شبکۀ کودک12

مدیرعامل شرکت سامان سرمایه هما تابع هولدینگ توسعۀ اعتماد مبین13

مؤلف کتاب کودک و تلفن و همراه و از اعضای تین تاک14

مدیرعامل درسا15

مدیرطرح و برنامه معاونت فضای مجازی صداوسیما16

مدیر شرکت سیما رایان شریف )تلویبیون(17

طراح شبکۀ اجتماعی LITHIS، مسئول کمیته TOD شورای شهر تهران18

19
سیاست گذار فضای مجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسالمی، مشاور پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان سرزمین هوشمند20

بـا●توجـه●بـه●اینکه●روش●انتخاب●شـده●برای●انجام●بخـش●اول●پژوهش●پشـتیبان●مقاله،●

دلفـی●بـود،●در●رانـد●اول●مصاحبـه●ای●به●صـورت●حضـوری●و●نیمـه●سـاختاریافته●انجـام●گرفت●

و●در●راندهـای●دوم●و●سـوم●پرسشـنامۀ●محقق●سـاخته،●ابـزار●گـردآوری●اطالعـات●بـود●و●بـرای●

گزینه●هـای●پاسـخ،●از●طیـف●درجه●بنـدی●5●تایی●لیکرت●اسـتفاده●شـد●و●گویه●هایـی●که●درصد●

موافقتشـان●75●بـه●بـاال●بـود●به●عنـوان●خروجـی●نهایـی●مـورد●اجمـاع،●از●فرآینـد●دلفـی●کنـار●

گذاشـته●شـد●و●بـا●گویه●هـای●دیگـر●وارد●رانـد●بعدی●دلفی●شـدیم.
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ســپس●بــه●بررســی●سیاســت●ها●و●قوانیــن●وضع●شــده●و●تبییــن●شــده●درمــورد●کــودکان●

ــتفاده●از●روش● ــا●اس ــم●و●ب ــکا●پرداختی ــا●و●آمری ــۀ●اروپ ــران،●اتحادی ــازی●در●ای ــای●مج و●فض

تحلیــل●مضمــون،●مضامیــن●موجــود●در●در●قوانیــن●فعلــی●را●یافتــه●و●در●جــداول●مقایســه●ای،●

ایــن●داده●هــای●گســترده●بــه●دســت●آمــده●را●بــا●یکدیگــر●مقایســه●کردیــم؛●مقایســه●ای●کــه●

بــه●ایــن●صــورت●پیــش●از●ایــن●بــه●ایــن●صــورت●انجــام●نشــده●اســت.

ــه●از●آن●اســتفاده●شــده●اســت،●روشــی● ــن●مقال ــن●ای ــه●در●تدوی ــل●مقایســه●ای●ک تحلی

اســت●کــه●بعضــًا●همــراه●بــا●تحلیــل●مضمــون●بــه●کار●مــی●رود.●بــا●ایــن●روش●مضامیــن●در●بین●

منابــع●و●افــراد●مختلــف●باهــم●مقایســه●می●شــود.●بــا●ایــن●روش●داده●هــای●بــه●دســت●آمــده●

ــا● ــباهت●ها●و●تفاوت●ه ــا●ش ــود●ت ــق●می●ش ــه●و●تطبی ــر●مقایس ــا●یکدیگ ــف●ب ــع●مختل از●مناب

شــناخته●شــود●ایــن●فرآینــد●تــا●جایــی●ادامــه●پیــدا●می●کنــد●تــا●پژوهشــگر●احســاس●کنــد●

ــی،●1397:●195(. نکتــه●جدیــدی●از●مقایســه●داده●هــا●حاصــل●نمی●شــود●)کمال

در●نهایــت●پــس●از●انجــام●ایــن●دو●مســیر●پژوهشــی،●17●گویــه●بــرای●شناســایی●الزامــات●

حضــور●کــودکان●در●فضــای●مجــازی●دســت●پیــدا●کردیــم.

یافته ها

ــا● ــدا●ب ــت.●ابت ــده●اس ــت●آم ــه●دس ــوازی●ب ــیر●م ــش●از●دو●مس ــن●پژوه ــای●ای یافته●ه

ــات● ــی،●الزام ــق●روش●دلف ــازی●و●از●طری ــاالن●فضــای●مج ــرگان●و●فع ــن●از●خب مشــارکت●20●ت

سیاســتی●اساســی●فضــای●مجــازی●مخصــوص●کــودکان●را●در●محیــط●فعلــی●ایــران،●شناســایی●

ــه●شــده●اســت: ــر●ارائ ــم●کــه●نتایــج●حاصــل●شــده●از●روش●دلفــی،●در●جــدول●زی کردی

جدول4.●گویه●های●اجماعی●یافته●شده●در●بخش●دلفی●تحقیق

گویه●های●اجماعی●یافته●شده●در●بخش●دلفیشماره●گویه

استقرار نظام رده بندی سنی محتوا یا پیام برای کودکان1

طراحی پلتفرم های زیست بوم مجازی ایمن ویژۀ کودکان برمبنای الگوی بومی2

ارائۀ محتوای ایمن، مفید و جذاب برای حضور کودکان در زیست بوم های فضای مجازی3

احراز هویت کاربران در زیست بوم های فضای مجازی4

آموزش های سواد رسانه ای برای تولید محتوا در فضای مجازی5

عدم فعالیت کاربران کودک براساس اعطای پاداش های کمی و برمبنای خودنمایی6

تعیین زمان و مکان های مناسب تولید پیام برای هر کاربر7

طراحی ابزار کنترل شبکه اجتماعی برای والدین8
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گویه●های●اجماعی●یافته●شده●در●بخش●دلفیشماره●گویه

تولید محتوای کودک در کنار یک همراه )خانواده، معلم، دوست(9

تعریف روابط جدید در فضای مجازی10

محدود کردن توزیع پیام تنها برای افراد خاص و مرتبط با کودک11

وجود یک لیست مخاطب با تائید والدین12

جدا کردن رده های سنی مصرف کنندگان13

امانت داری و حفظ حریم خصوصی کاربر14

تدوین سازوکار حقوقی و قانون برای فعالیت در فضای مجازی15

همگرایی کودک/ خانواده/ معلم بر بستر یک رسانه اجتماعی امن16

عدم سوءاستفاده از داده های کودکان توسط صاحبان شبکه های مجازی17

پـس●از●آن●از●طریـق●بررسـی●اسـنادی●و●تحلیـل●مضمـون●اسـناد●سیاسـتی●مرتبـط●با●حضور●

کـودک●در●فضـای●مجـازی●در●ایـران،●آمریـکا●و●اتحادیـه●اروپـا●و●مطالعـه●تطبیقـی●آنهـا،●مبانـی●

سیاسـتی●قوانین●وضع●شـده●موجود،●به●دقت●احصاء●شـد●و●پس●از●بررسـی●و●مطالعه●قوانین●

و●اسـناد●در●ایـران،●اتحادیـه●اروپـا●و●آمریـکا،●مضامیـن●و●داده●هـای●بـه●دسـت●آمـده●از●منابـع●

مختلـف●را●بـا●یکدیگـر●مقایسـه●و●در●جداول●زیر●قرار●دادیم●تا●شـباهت●ها●و●تفاوت●ها●شـناخته●

شـود●و●بتـوان●نقـاط●ضعـف●و●قـوت●و●نیـز●مـواردی●کـه●در●هـر●قانون●بـر●روی●آن●بیشـتر●تأکید●

شـده●اسـت،●را●در●حـوزه●سیاسـتگذاری●حـوزه●کودک●و●شـبکه●هـای●اجتماعـی●تبیین●کرد.

در●جــدول●5●مهم●تریــن●قوانیــن●و●مقــررات●موجــود●در●موضــوع●کــودک●و●فضــای●

ــت: ــده●اس ــه●ش ــران●ارائ ــور●ای ــازی●در●کش مج

جدول5.●قوانین●و●اسناد●مرتبط●با●فضای●مجازی●کودک●در●ایران

ایران

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

رفع موارد تبعیض

حق بقا و رشد کودک

حق داشتن هویت

حق کرامت انسانی

حق حیات

سند ملی حقوق کودک و نوجوان
حق سالمت )سالمت جسمی، روانی و جنسی(

حق تفریح امن با تاکید بر اوقات فراغت
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ایران
برنامه عمل جامع حقوق كودك و نوجوان 

در افق 1404
ایجاد محیط ایمن اطالعاتی برای کودک

طرح کودک و اینترنت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

ارائه خدمات سالم سازی جهت تأمین امنیت فرهنگی، اعم از 
پاالیش و سالم سازی جامع بر مبنای فرهنگ ایرانی-اسالمی

ایجاد سازوکار فنی و قانونی سالمت محتوا به منظور تأمین 
سالمت و جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوا

طرح ساماندهی محتوای فضای مجازی؛ 
)سما(

محافظت از کودکان در برابر محتواها و خدمات مضر، ناسالم و 
ناایمن

سند راهبردی صیانت از کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی

حمایت و مراقبت

اموزش و فرهنگ سازی

ایجاد سامانه اینترنت اختصاصی

مصوبه ضوابط صیانت از کودکان در 
خدمات تلفن همراه باند پهن

عدم فروش سیمکارت به افراد زیر 18 سال

کمک به آشنایی ذی نفعان با قوانین و مقررات در خصوص حقوق 
کودکان و نوجوانان

هدایت، نظارت و کنترل کودک و نوجوان در هنگام استفاده از 
فناوری و خدمات تلفن همراه باندپهن توسط اولیای خانواده ها

سند سیاست ها و برنامه های کالن و 
مدیریتی کشور در حوزه کودک و نوجوان

تجمیع و هماهنگ سازی بازیگران اصلی حوزه کودک و نوجوان

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات
ارائه خدمات سالم سازی جهت تأمین امنیت فرهنگی، اعم از 
پاالیش و سالمسازی جامع بر مبنای فرهنگ ایرانی- اسالمی

قانون جرائم رایانه ای
فیلتر محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و تعیین مصادیق محتوای 

مجرمانه

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات )افتا(

طرح ایجاد نظام صیانت از مالکیت فکری و معنوی

طرح ایجاد سازوکار فنای و قانونی سالمت محتوا

ایجاد نظام صیانت از حریم خصوصی

طرح تهیه منشور اخالق در فتا و ترویج آن

پـس●از●بررسـی●و●مطالعـه●قوانیـن●و●اسـناد●در●ایـران،●قوانیـن●و●اسـناد●اتحادیـه●اروپـا●
و●آمریـکا●در●حـوزه●قانونگـذاری●فضـای●مجـازی●و●کـودک●را●مطالعـه●و●مضامیـن●و●داده●هـای●
بـه●دسـت●آمـده●از●منابـع●مختلـف●را●بـا●یکدیگـر●مقایسـه●و●در●جـدول●6●قـرار●دادیـم●تـا●هم●
تفاوت●هـا●و●شـباهت●های●سیاسـتگذاری●در●آمریـکا●و●اروپـا●بـا●یکدیگر●مشـخص●شـود●و●هم●
بتوانیـم●نقـاط●قـوت●و●ضعف●قانونگـذاری●در●ایران●را●در●مقایسـه●با●این●کشـورها●پیدا●کنیم:
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جدول●6.●مقایسه●قوانین●و●اسناد●مرتبط●با●فضای●مجازی●کودک●در●اتحادیه●اروپا●و●آمریکا

ایاالت●متحده●آمریکااتحادیه●اروپا

اینترنت 
امن تر

ابعاد توانایی های والدین برای محافظت از
کودکانشان

CDA
کنترل محتوای غیرقانونی

طرح 
inhope

ممنوعیت فعالیت های جنسی آگاهانه علیه جلوگیری از پورنوگرافی کودک
کودکان زیر 18 سال

جلوگیری از خشونت بیش از حد

COPPA

درج اطالعات شخصی کودک تنها با رضایت 
والدین

محافظت از IP و آدرس های مربوط به کودکانجلوگیری از تنفر آنالین

عدم داده کاوی و جمع آوری اطالعات جلوگیری از نژادپرستی و ترس از بیگانگان
کودکان بدون اجازه کوپا

طرح 
Insafe

تقویت کودکان و افراد جوان در هنگام 
استفاده از اینترنت و تکنولوژی های موبایلی 

از طریق برنامه های اطالعاتی و آموزشی

رسانه های فعال در حوزه کودک باید تحت 
قوانین کوپا عمل نمایند

نظارت بر خطرات در حال ظهور و اقدامات 
محافظتی نوین در سراسر اروپا

CIPA

ورود افراد کمتر از 18 سال به اینترنت با 
شناسه واقعی

کارگاه های آموزشی در مورد جنبه های 
مختلف آگاهی رسانی در مورد اینترنت

فیلتر شبکه های اجتماعی سوءاستفاده گر 
از کودک

شبکه 
مدارس 
اروپایی

آگاهی کاربران از وجود محتوای جنسی در سواد رسانه های اجتماعی برای تغییر
ابتدای ورود به سایت

سلما: مقابله با نفرت پراکنی های آنالین

گواهی مدارس و کتابخانه نسبت برقراری 
سیاست های امنیتی

DIS-CODE: پروژه ای برای ارائه یک سیستم 
آموزش نوآورانه مبتنی بر بازی وارسازی

ENABLE برنامه آموزش همگانی برای دانش 
آموزان 11-14 ساله، کارکنان مدرسه و والدین

اینترنت 
بهتر

ایجاد یک محیط امن آنالین برای کودکان
FERPA

حق بازرسی سوابق تحصیلی کودک به 
والدین

مبارزه با سوءاستفاده جنسی و استثمار 
جنسی

رعایت قوانین فرپا توسط موسسات آموزشی 
آنالین

پروژه 
اروپایی 
 EUKids
Online

افعال کودکان در استفاده از شبکه اجتماعی 
باید ثبت شود تا اطمینان کافی از حفاظت 

کودکان به عمل آید.
--

حریم خصوصی/ امنیت و مکانیسم
گزارش دهی باید کاربر )کودک( پسندتر ارائه شود

--

مهارت های دیجیتال برای حمایت از حریم 
خصوصی و اطالعات شخصی باید قویًا در 
میان تمام کودکان در تمام سنین برقرار گردد

--
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ــرای●سیاســتگذاری● ــاز●ب ــرای●روشــن●شــدن●ابعــاد●موردنی در●ایــن●بخــش●از●پژوهــش،●ب

بــرای●کــودک●در●محیــط●فعلــی●جامعــه●ایرانــی،●نتایــج●حاصــل●شــده●از●مســیر●روش●دلفــی●

)17●گویــه●یــا●الــزام●بــرای●حضــور●کــودک●در●فضــای●مجــازی(●را●بــا●خروجــی●تحلیــل●مضمــون●

مهمتریــن●ضوابــط●مصــوب●در●ســه●حــوزه●ایــران،●آمریــکا●و●اتحادیــۀ●اروپــا●مقایســه●کردیــم●

ــر●کــدام●بخــش●تأکیــد●بیشــتر●یــا●کمتــری● تــا●مشــخص●شــود●کــه●هــر●کشــور●و●منطقــه●ب

ــان●فارســی● بــوده●اســت؛●جــدول●زیــر●می●توانــد●مهم●تریــن●دســته●بندی●جامــع●فعلــی●در●زب

بــرای●هــر●نــوع●سیاســتگذاری●و●تعییــن●ضوابــط●بــرای●کــودک●در●فضــای●مجــازی●باشــد:

جدول7.●تطبیق●الزامات●کشف●شده●از●خروجی●دلفی●و●قوانین●و●اسناد●مرتبط●با●کودک●در●ایران،●
اتحادیه●اروپا●و●آمریکا

شمارۀ●
گویه

گویه●های●
اجماعی●

یافته●شده●در●
بخش●دلفی

توضیحات●دربارۀ●الزام●
یافته●شده●از●نتایج●روش●

دلفی

در●این●بخش●بیان●می●شود●که●مضمون●الزام●یافته●
شده●در●روش●دلفی،●در●کدام●یک●از●قوانین●فعلی،●در●

کدام●منطقه●مورد●توجه●قرار●گرفته●است

جمهوری●اسالمی●
ایران

ایاالت●متحدۀ●اتحادیۀ●اروپا
آمریکا

1

استقرار نظام 
رده بندی سنی 
محتوا یا پیام 
برای کودکان

یک نظام رده بندی سنی 
برای محتواهایی که در 
فضای مجازی بارگذاری 
می شوند، طراحی شود. 

درواقع مشخص شود که 
هر کودک در بازه سنی 

مشخص مصرف کننده چه 
محتوایی باشد.


شبکۀ مدارس 

اروپایی


2

طراحی 
پلتفرم های 
زیست بوم 

مجازی ایمن 
ویژۀ کودکان 
برمبنای الگوی 

بومی

هر کشوری با توجه به 
فرهنگ و سنت حاکم بر 

کشور خود بایستی فضای 
مجازی مختص به خود 
را داشته باشد تا دیگر 

کشورها سنت و فرهنگ 
کشور را نابود نکنند.

سند تبیین الزامات 
شبکۀ ملی اطالعات
برنامۀ عمل جامع 
حقوق كودك و 

نوجوان در افق 1404
سند راهبردی صیانت 
از کودکان و نوجوانان 

در فضای مجازی

شبکۀ مدارس 
اروپایی

اینترنت بهتر
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3

ارائه محتوای 
ایمن، مفید 

و جذاب 
برای حضور 
کودکان در 

زیست بوم های 
فضای مجازی

محتوا یکی از مهم ترین 
ارکان فضای مجازی است. 

این محتوا باید عالوه 
بر جذاب و مفید بودن، 
ایمن نیز باشد تا فضای 
مجازی هم بستری امن 
برای کودکان باشند و 

هم کودک عالقه مند به 
فعالیت در آن باشد.

برنامۀ عمل جامع 
حقوق كودك و 

نوجوان در افق 1404
سند راهبردی امنیت 
فضای تولید و تبادل 

اطالعات )افتا(
قانون جرائم رایانه ای
طرح ساماندهی 

محتوای فضای مجازی؛ 
)سما(

طرح کودک و اینترنت 
وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

سند راهبردی صیانت 
از کودکان و نوجوانان 

در فضای مجازی

inhope طرح 

 شبکۀ 
مدارس 

DIS- :اروپایی
CODE

اینترنت بهتر

 قانون 
صالحیت 
ارتباطات

 قانون حفاظت 
از کودکان در 

اینترنت

4

احراز هویت 
کاربران در 

زیست بوم های 
فضای مجازی

افراد فعال در فضای 
مجازی اعم از کودک و 

غیرکودک هویت مشخص 
داشته باشند

مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک

پروژه اروپایی 
 EUKids
Online

قانون 
حفاظت از 

حریم شخصی 
آنالین کودکان 

)COPPA(

5

آموزش های 
سواد رسانه ای 

برای تولید 
محتوا در فضای 

مجازی

کودکان برای فعالیت 
و تولید محتوا در 

فضای مجازی بایستی 
آموزش های سواد رسانه ای 

الزم ببینند.

سند راهبردی صیانت 
از کودکان و نوجوانان 

در فضای مجازی

شبکۀ مدارس 
اروپایی: 
ENABLE

Insafe طرح
اینترنت بهتر



6

عدم فعالیت 
کاربران کودک 
براساس اعطای 

پاداش های 
کمی و برمبنای 

خودنمایی

فرایندهایی همچون تعداد 
فالوور، تعداد الیک و... 
در زیست بوم های مجازی 

کودکان حذف گردد.
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7

تعیین زمان 
و مکان های 

مناسب تولید 
پیام برای هر 

کاربر

کودک در فضای مجازی 
در زمان ها و مکان های 

مناسب فعالیت کند مثالً 
آخرشب یا اول صبح 
فعالیت نداشته باشد.

اینترنت امن تر

8

طراحی ابزار 
کنترل شبکه 
اجتماعی برای 

والدین

پدر و مادر به عنوان 
کسانی که مسئولیت حفظ 

و مراقبت از کودک را 
برعهده دارند باید ابزاری 
در دست داشته باشند 
که بتوانند این فضا را 

مدیریت کنند

طرح کودک و اینترنت 
وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

مصوبه ضوابط صیانت 
از کودکان در خدمات 
تلفن همراه باند پهن

اینترنت امن تر
شبکۀ مدارس 

اروپایی

قانون 
حفاظت از 

حریم شخصی 
آنالین کودکان 

)COPPA(
قانون آموزش 

حقوق 
خانوادگی و 
حفظ حریم 
خصوصی 
)FERPA(

9

تولید محتوای 
کودک در کنار 

یک همراه 
)خانواده، معلم، 

دوست(

کودک در هنگام فعالیت 
در فضای مجازی نیازمند 

راهنمایی و مشاوره است؛ 
بنابراین الزم است در 

ابتدای فعالیت کودکان در 
فضای مجازی فردی در کنار 

وی باشد.

مصوبۀ ضوابط صیانت 
از کودکان در خدمات 
تلفن همراه باند پهن

اینترنت امن تر
Insafe طرح



10
تعریف روابط 

جدید در فضای 
مجازی

روابط کودک با خانواده، 
دوستان، معلمان در فضای 

مجازی بازتعریف شود؛ 
مثالً نقشی به پدر کودک 

داده شود که همگان 
بدانند پدر این کودک ناظر 

بر اعمال کودکش است.

اینترنت امن تر

11

محدود کردن 
توزیع پیام تنها 
برای افراد خاص 

و مرتبط با 
کودک

کودک با افراد غریبه در 
فای مجازی ارتباط نداشته 

باشد.


قانون حفاظت 
از کودکان در 
)CIPA( اینترنت
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12
وجود یک 

لیست مخاطب 
با تائید والدین

وجود یک کانتکت 
لیست با تائید والدین 
که از حضور افراد غریبه 

جلوگیری می کند.

اینترنت امن تر

قانون آموزش 
حقوق 

خانوادگی و 
حفظ حریم 
خصوصی 
)FERPA(

13
جدا کردن 

رده های سنی 
مصرف کنندگان

کاربران فضای مجازی را به 
دو گروه 6-9 و 9-12 سال 
تقسیم کنیم و هردسته 
محتوای متناسب به رده 
سنی خود را مصرف کنند.



14
امانت داری و 
حفظ حریم 

خصوصی کاربر

ازجمله وظایف بسیار مهم 
یک پلتفرم فضای مجازی 

حفاظت و صیانت از 
داده های کاربرانش است؛ 
بنابراین حتمًا باید پلتفرم 
کامالً امن طراحی شود و 
خود را ملزم به حفاظت از 
داده های کاربرانش بداند.

 سند راهبردی امنیت 
فضای تولید و تبادل 

اطالعات )افتا(

پروژه اروپایی 
 EUKids
Online

قانون 
حفاظت از 

حریم شخصی 
آنالین کودکان 

)COPPA(

15

تدوین سازوکار 
حقوقی و 

قانونی برای 
فعالیت در 
فضای مجازی

در قوانین حقوقی هر 
کشور، بایستی حقوق 

کودک در فضای مجازی و 
علی الخصوص شبکه های 
اجتماعی دیده شود تا 

در صورت پیشامد موارد 
خاص بتوان به آن قوانین 

رجوع نمود.

طرح کودک و اینترنت 
وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

مصوبه ضوابط صیانت 
از کودکان در خدمات 
تلفن همراه باند پهن

سند راهبردی امنیت 
فضای تولید و تبادل 

اطالعات )افتا(

قانون جرائم رایانه ای

inhope طرح

قانون صالحیت 
CDA ارتباطات

قانون حفاظت 
از کودکان در 
)CIPA( اینترنت
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16

همگرایی 
کودک/ خانواده/ 
معلم بر بستر 

یک رسانه 
اجتماعی امن

کودک، خانواده و معلم 
سه بازیگر اصلی یک رسانه 
اجتماعی مخصوص کودک 
هستند. این که بتوان این 
سه عنصر را در بستر یک 
رسانه اجتماعی همگرا 
کرد از موارد اساسی در 

سیاست گذاری شبکه های 
اجتماعی به شمار می آید.

سند سیاست ها و 
برنامه های کالن و 
مدیریتی کشور در 

حوزۀ کودک و نوجوان

اینترنت امن تر

شبکۀ مدارس 
اروپایی



17

عدم 
سوءاستفاده 
از داده های 

کودکان توسط 
صاحبان 

شبکه های 
مجازی

داده کاوی یکی از منابع 
اصلی درآمدی صاحبان 
شبکه های مجازی در 

دنیا است و بعضًا مورد 
سوءاستفاده نیز قرار 

می گیرد. باید در قوانین و 
سیاست ها مواردی دیده 

شود که از سوءاستفاده از 
داده های کودکان جلوگیری 

به عمل آید.

سند راهبردی امنیت 
فضای تولید و تبادل 

اطالعات )افتا(

پروژه اروپایی 
 EUKids
Online

قانون 
حفاظت از 

حریم شخصی 
آنالین کودکان 

)COPPA(

نتیجه گیری

در●حــوزۀ●سیاســت●گذاری●فضــای●مجــازی●بــرای●کــودکان،●بــه●لحــاظ●زمانــی،●هــم●آمریــکا●

و●هــم●اروپــا،●بســیار●زودتــر●و●چندجانبه●تــر●از●کشــور●مــا●حرکــت●کرده●انــد،●به●طوریکــه●

ــه●چشــم● ــن●کشــورها●ب ــالدی●در●ای ــذاری●در●فضــای●مجــازی●از●دهــۀ●90●می ــای●قانون●گ ردپ

می●خــورد.●تصویــب●قوانینــی●همچــون●CDA●در●ســال●1996●و●COPPA●در●1998●نشــان●دهنده●

آن●اســت●کــه●از●همــان●ابتــدای●فراگیــر●شــدن●اینترنــت،●سیاســت●گذاران●آمریکایــی●نســبت●

ــا● ــذول●داشــته●اند●و●ی ــژه●ای●مب ــه●وی ــودک●توج ــران●ک ــت●کارب ــم●خصوصــی●و●امنی ــه●حری ب

ــن● ــیت●ای ــان●دهنده●حساس ــال●1999●نش ــان●در●س ــِر●اروپایی ــت●امن●ت ــروژۀ●اینترن ــرای●پ اج

موضــوع●بــرای●آنــان●اســت●تــا●جایــی●کــه●می●تــوان●گفــت●کــه●توجــه●بــه●مقــررات●مرتبــط●بــا●

اســتفاده●کــودک●از●فضــای●مجــازی●از●مبانــی●اولیــه●قانونگــذاری●بــرای●فضــای●مجــازی●بــوده●
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اســت،●امــری●کــه●در●ایــران●بــه●آن●صــورت●در●حیطــۀ●قانونگــذاری●مّدنظــر●نبــوده●اســت.

بیشــترین●تأکیــد●و●تمرکــز●اســناد●مــورد●بررســی●در●دنیــا●بــر●روی●»ایمــن●بــودن●

زیســت●بوم●های●مجــازی●ویــژه●کــودکان«●بــوده●اســت.●هــم●در●کشــور●مــا●و●هــم●در●

آمریــکا●و●اروپــا●مســئله●امنیــت●فضــای●مجــازی،●همــواره●جــزء●چالشــی●ترین●مســائل●بــرای●

ــن● ــراری●ای ــی●ســعی●در●برق ــا●وضــع●قوانین ــدام●ب ــی●رود●و●هرک ــه●شــمار●م سیاســت●گذاران●ب

داشــته●اند. ایمنــی●

در●آمریـکا●قوانینـی●چـون●CDA،COPPA●،●CIPA●و●FERPA●هرکـدام●بـه●نحـوی●بـه●امنیـت●

●INHOPE●،کـودک●در●فضـای●مجـازی●پرداخته●انـد●و●در●اروپـا●نیـز●پروژه●هـای●اینترنـت●امن●تـر

و●INSAFE●مسـتقیمًا●مباحـث●امنیتـی●زیسـت●بوم●های●مجـازی●کـودکان●را●هـدف●گرفته●انـد.

در●ایــران●از●اســناد●عمومــی●همچــون●»ســند●ملــی●حقــوق●کــودک●و●نوجــوان«،●»برنامــۀ●

ــناد● ــا●اس ــه●ت ــق●1404«●گرفت ــی(●در●اف ــند●مل ــوان●)س ــودك●و●نوج ــوق●ك ــع●حق ــل●جام عم

اختصاصــی●کــودکان●همچــون●»طــرح●ســما«●و●یــا●»طــرح●کــودک●و●اینترنــت●وزارت●ارتباطــات●

و●فنــاوری●اطالعــات«●هرکــدام●بــا●نــگاه●متفاوتــی●بــه●بحــث●ایمنــی●محتــوا●ورود●کرده●انــد؛●

امــا●نکتــه●ای●کــه●شــاید●ایــن●اســناد●همچــون●ســند●تبییــن●الزامــات●شــبکۀ●ملــی●اطالعــات●از●

ــر● ــا●به●صــورت●عام●ت ــی●یــک●زیســت●بوم●مجــازی●و●ی ــد؛●آن●اســت●کــه●ایمن آن●غافــل●بوده●ان

ــت● ــود.●امنی ــن●نمی●ش ــوا●تأمی ــازی●محت ــا●سالم●س ــا●ب ــایبری،●تنه ــط●س ــک●محی ــی●ی ایمن

کــودکان●چــه●در●طراحــی،●تولیــد●و●توزیــع●پیــام●و●چــه●در●هنگامی●کــه●مصرف●کننــده●پیــام●در●

فضــای●مجــازی●هســتند●و●چــه●در●مواقعــی●کــه●صاحبــان●کســب●وکارهای●مجــازی●بــه●دنبــال●

بازخوردگیــری●از●پیام●هــای●کــودکان●●در●فضــای●مجازی●انــد،●بایســتی●تأمیــن●شــود؛●بنابرایــن●

در●چرخــه●مدیریــت●پیــام●کــه●شــامل●طراحــی●پیــام،●تولیــد●پیــام،●توزیــع●پیــام،●مصــرف●پیــام●

و●بازخوردگیــری●از●پیــام●اســت●)عابــدی●و●ســاعی،●1398(●و●در●تمامــی●مراحــل،●بایــد●ایــن●

چرخــه●از●اســاس●به●صــورت●ســالم●و●ایمــن●طراحــی●شــود.

ــی●در● ــر●توجه ــه●کمت ــودک●اســت●ک ــازی●ک ــک●زیســت●بوم●مج ــاختار●ی ــر،●س ــۀ●دیگ نکت

اســناد●و●قوانیــن●مرتبــط●شــده●اســت.●مدیریــت●کاربــران●یــا●اعضــا●و●ضوابــط●ارتبــاط●بیــن●

ــد●و● ــودک●را●تشــکیل●می●دهن ــازی●ک ــک●زیســت●بوم●مج ــی●عناصــر●ســازنده●ی ــران●همگ کارب

ــن●مــوارد● ــرای●حضــور●کــودکان●در●فضــای●مجــازی●تمامــی●ای بایســتی●در●سیاســت●گذاری●ب

در●نظــر●گرفتــه●شــود.●به●طــور●مثــال●چــه●کســی●یــا●نهــادی●می●توانــد●مدیریــت●یــک●
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ــکان●و● ــرای●مال ــنادی●ب ــن●و●اس ــا●قوانی ــرد؟●آی ــده●بگی ــر●عه ــودک●را●ب ــازی●ک زیســت●بوم●مج

ســازندگان●زیســت●بوم●های●مجــازی●تهیــه●دیــده●شــده●اســت؟●آیــا●تنهــا●بــا●داشــتن●ســرمایه●

ــک●زیســت●بوم●مجــازی● ــه●طراحــی●و●تأســیس●ی ــدام●ب ــد●اق ــراد●می●توانن ــی،●اف ــول●کاف و●پ

بــرای●کــودکان●کننــد●یــا●مــوارد●دیگــری●نیــز●الزم●اســت؟●پــس●از●تأســیس●یــک●زیســت●بوم●

ــر●آن●نظــارت●کننــد؟●نظارت●هــای●پیشــینی●و●پســینی●بــه●چــه● مجــازی●چــه●کســانی●بایــد●ب

ــه●چــه●نحــو● ــودک●ب ــک●زیســت●بوم●مجــازی●ک ــران●و●اعضــا●در●ی ــد●باشــد؟●کارب صــورت●بای

ــاط● ــر●ارتب ــا●یکدیگ ــد●ب ــه●بای ــران●در●فضــای●مجــازی●چگون ــن●کارب ــد؟●ای ــف●گردن ــد●تعری بای

برقــرار●نماینــد؟

ــه●پاســخ● ــف●نشــان●می●دهــد●ک ــران●و●کشــورهای●مختل ــن●و●اســناد●در●ای بررســی●قوانی

بــه●چنیــن●ســواالتی●در●سیاســت●گذاری●فضــای●مجــازی●ویــژۀ●کــودکان●نیــز●تــا●حــد●زیــادی●

ــه●10● ــه●در●گوی ــور●ک ــرگان●همان●ط ــا●خب ــه●ب ــه●در●مصاحب ــت●درحالی●ک ــده●اس ــول●مان مغف

ــن●اعضــا●در●زیســت●بوم●های●مجــازی● ــط●بی جــدول●6●مشــخص●شــده●اســت●بایســتی●رواب

به●درســتی●تعریــف●گــردد●و●یــا●در●گویــه●17●همیــن●جــدول●مســئله●مالکیــت●فضــای●مجــازی●

ــش●جــدی●مطــرح●شــده●اســت. ــوان●یــک●چال و●اســتفاده●از●کالن●داده●هــای●آن●به●عن

مســئله●حائــز●اهمیــت●دیگــر●عــدم●وجــود●قوانیــن●حقوقــی●و●قضایــی●مخصــوص●حضــور●

ــروز● ــورت●ب ــن●در●ص ــن●قوانی ــای●ای ــر●مبن ــا●ب ــت●ت ــازی●اس ــت●بوم●های●مج ــودکان●در●زیس ک

ــد●در● ــه●ش ــز●گفت ــدول●6●نی ــه●15●ج ــورت●داد.●در●گوی ــی●ص ــدام●قضای ــوان●اق ــکل●بت مش

قوانیــن●حقوقــی●هــر●کشــور،●بایســتی●حقــوق●کــودک●در●فضــای●مجــازی●دیــده●شــود●تــا●در●

صــورت●پیشــامد●مــوارد●خــاص●بتــوان●بــه●آن●قوانیــن●رجــوع●نمــود.●در●کشــور●مــا●قوانیــن●

بســیاری●بــرای●حضــور●در●اینترنــت●به●طــور●عــام●تصویــب●شــده●اســت●و●همان●طــور●کــه●در●

ایــن●مقالــه●از●نظــر●گذشــت●»قانــون●جرائــم●رایانــه●ای«●به●تفصیــل●درمــورد●مجــازات●●و●جرائــم●

ــات● ــودکان●در●خدم ــت●از●ک ــط●صیان ــه●ضواب ــا●در●»مصوب ــد●و●ی ــت●می●نمای ــی●صحب اینترنت

ــا●قوانیــن●و●مقــررات●در● تلفــن●همــراه●بانــد●پهــن«،●بحــث●کمــک●بــه●آشــنایی●ذی●نفعــان●ب

ــا●اساســًا●منظــور،●آشــنایی● ــان●مطــرح●می●شــود●امــا●آی خصــوص●حقــوق●کــودکان●و●نوجوان

بــا●قوانیــن●عــام●کــودک●و●نوجــوان●هســت●و●یــا●اصــالً●قوانیــن●اختصاصــی●بــرای●کــودک●و●

نوجــوان●بــرای●فعالیــت●در●زیســت●بوم●های●مجــازی●تدویــن●شــده●اســت؟●پــس●بایــد●یــک●

قــدم●بــه●عقــب●برگشــت●و●قوانینــی●به●صــورت●اختصاصــی●بــرای●فعالیــت●و●حضــور●کــودکان●

در●فضــای●مجــازی●تدویــن●و●ابــالغ●کــرد.
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از●بزنگاه●هـای● توزیـع●پیـام●در●زیسـت●بوم●های●مجـازی●مخصـوص●کـودکان●یکـی●دیگـر●

مغفـول●مانـده●در●سیاسـت●گذاری●ایـن●حـوزه●اسـت●و●بـه●جـرات●می●تـوان●گفـت●در●هیـچ●

جـای●دنیـا●در●اسـناد●و●قوانیـن●بـه●آن●توجهی●نشـده●اسـت.●این●که●کـودک●با●چه●کسـانی●در●

فضـای●مجـازی●در●ارتبـاط●باشـد●یا●نباشـد.●نقش●والدیـن●در●ارتباطـات●میان●کـودک،●برخورد●

بـا●افـراد●غریبـه●و●مزاحـم●در●فضـای●مجـازی●ازجملـه●خألهـای●موجـود●در●این●بحث●اسـت●که●

در●گویـه●11●جـدول●6●نیـز●بـدان●تاکید●شـده●اسـت.●ضمن●آن●که●وجـود●یک●ابـزار●کنترلی●برای●

والدیـن●نیـز●از●اهمیـت●ویـژه●ای●برخـوردار●اسـت.●ابزارهای●کنترلی●بـرای●والدیـن●در●دنیا●امری●

متـداول●هسـتند.●والدیـن●می●تواننـد●فعالیت●هـای●کـودک●خـود●را●مشـاهده●کننـد؛●اینکه●با●

چـه●کسـی●صحبـت●می●کند،●به●چه●کسـانی●درخواسـت●دوسـتی●می●دهـد●و●در●چـه●زمان●ها●و●

مکان●هایـی●از●شـبکه●اسـتفاده●می●کنـد.●بـا●چنین●ابـزاری●خانواده●هـا●ضعف●و●کمبـود●کودکان●

خـود●را●تولیـد●پیـام●درمی●یابنـد●و●می●تواننـد●در●مسـیر●تولید●پیـام●آنان●را●همراهـی●کنند●و●به●

کودکان●شـان●در●اینکـه●در●چـه●زمان●هـا●و●چـه●مکان●هایـی●محتـوا●تولیـد●کننـد●یاری●برسـانند.●

گویـۀ●9●جـدول●11●از●اهمیـت●حضـور●خانـواده●و●معلـم●در●کنار●کـودکان●در●فضـای●مجازی●خبر●

می●دهـد.●هرچنـد●کـه●در●اسـناد●بررسـی●شـده●در●ایـن●نوشـتار،●ابزارهـای●کنترلی●بسـیار●مورد●

تأکیـد●بوده●انـد●و●حتـی●در●اسـناد●داخلـی●در●کشـور●مـا●نیـز●بـه●آن●تأکید●شـده●اسـت●اما●در●

بعـد●عملیاتـی●نتوانسـتیم●ابزار●مناسـبی●را●طراحی●و●در●اختیـار●والدین●قرار●دهیم●و●اسـتفاده●

از●ایـن●ابزارهـای●کنترلـی●را●بـه●امـری●رایـج●در●میـان●خانواده●هـای●ایرانی●بـدل●کنیم.

ــم● ــای●مه ــر●از●دغدغه●ه ــی●دیگ ــازی●یک ــای●مج ــودکان●در●فض ــوع●مصــرف●ک ــزان●و●ن ●می

ــۀ●13●جــدول●6(.●در●هیچ●کــدام● ــد●باشــد●)گوی سیاســت●گذاران●فضــای●مجــازی●کــودک●بای

از●قوانیــن●و●اســناد●بــه●میــزان●مصــرف●کــودک●در●یــک●زیســت●بوم●فضــای●مجــازی●اشــاره●ای●

اســت.●گویــا●کــودک●به●مثابــه●یــک●عنصــر●پول●ســاز●بایســتی●تــا●می●توانــد● نشــده●

ــب● ــه●جی ــول●ب ــا●هرچــه●بیشــتر●پ ــی●باشــد●ت ــده●شــبکه●ها●و●رســانه●های●اجتماع مصرف●کنن

ــودک● ــرل●مصــرف●ک ــز●در●کنت ــن●شــبکه●ها●ســرازیر●شــود.●نقــش●خانواده●هــا●نی ــان●ای صاحب

بســیار●مهــم●اســت،●اولیــای●کــودک●هــم●حــق●دارنــد●و●هــم●مکلــف●هســتند●کــه●ایــن●مصــرف●

را●باسیاســت●های●شخصی●سازی●شــده●زیرنظــر●خــود●کنتــرل●کننــد●)گویــۀ●9،●12●و●16●جــدول●

6(؛●به●طــور●مثــال●یــک●خانــواده●می●تواننــد●تنظیمــات●شــبکه●مجــازی●را●جــوری●طراحــی●کننــد●

تــا●کودکشــان●از●محتوایــی●کــه●خانــواده●نمی●پســندد●اســتفاده●نکنــد●امــا●ایــن●مهــم●تحقــق●

نمی●یابــد●مگــر●آنکــه●در●قوانیــن●و●اســناد●باالدســتی●بــرای●آن●راهــکاری●طراحــی●شــود.
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مطابــق●بــا●گویــۀ●17●جــدول●6●بایــد●کالن●داده●هــا●و●نقــش●داده●کاوی●از●آن●هــا●را●نیــز●در●

قوانیــن●و●اســناد●مرتبــط●بررســی●کنیــم.●آنچــه●کــه●واضــح●اســت●یــک●زیســت●بوم●مجــازی،●

داده●هــای●بســیاری●از●کــودک●و●خانواده●هــا●در●اختیــار●صاحبــان●و●مالــکان●ایــن●زیســت●بوم●ها●

قــرار●می●دهــد.●ایــن●داده●هــا●هــم●می●توانــد●منجــر●بــه●پیشــرفت●و●به●روزرســانی●های●

ــران● ــه●دیگ ــروش●ب ــا●ف ــت●سوءاســتفاده●و●ی ــم●در●جه ــازی●شــوند●و●ه زیســت●بوم●های●مج

اســتفاده●شــوند.●پــس●الزم●اســت●در●اســناد●و●قوانیــن●بــرای●ایــن●مســئله●نیــز●راهکارهایــی●

اندیشــیده●شــود●تــا●سوءاســتفاده●از●داده●هــای●کاربــران●بــه●حداقــل●برســد.

درنهایــت●می●تــوان●گفــت●در●ســالیان●اخیــر●و●با●رشــد●فعالیت●کــودکان●در●فضــای●مجازی،●

در●کشــور●مــا●نیــز●فعالیت●هــای●خــوب●و●مثمرثمــری●در●حــوزۀ●قانون●گــذاری،●سیاســت●گذاری●

ــا● ــه●ت ــه●و●کم●وکاســتی●هایی●ک ــودکان●صــورت●پذیرفت ــرای●ک ــری●فضــای●مجــازی●ب و●تنظیم●گ

پیــش●از●آن●وجــود●داشــت●تــا●حــدی●برطــرف●شــده●اســت،●امــا●همچنــان●نیازمنــد●توجــه●

بیشــتر●سیاســت●گذاران،●به●خصــوص●در●حــوزۀ●ارائــۀ●الگــوی●حقوقــی●بــرای●پاســخ●دادن●بــه●

همگرایــی●الزم●کــودک،●خانــواده●و●معلــم●بــر●بســتر●یــک●رســانۀ●اجتماعــی●امــن●و●نیز●اســتقرار●

نظامــی●مطمئــن●بــرای●رده●بنــدی●محتوایــی●اســت.

پیشنهادات

ــاالت●متحــدۀ● ــد●ای ــی●در●کشــورهایی●مانن ــا،●حت ــه●ج ــًا●در●هم اگرچــه●همیشــه●و●تقریب

آمریــکا،●قانونگــذاری●بــرای●فضــای●مجــازی،●بــا●حاشــیه●و●بحث●هــای●عمومــی●زیــادی●همــراه●

ــری●ای● ــای●نظ ــی●و●گزاره●ه ــد●مبان ــوبناک،●نیازمن ــای●آش ــن●فض ــواره●در●ای ــی●هم ــت،●ول اس

ــر● ــا●رعایــت●دقیق●ت ــر●و●ب ــن●مســیر●ناهمــوار●را●بهت ــم،●ای ــا●بتوانی ــا●کمــک●آنه ــا●ب هســتیم●ت

ــای● ــذاری●فض ــرای●مقررات●گ ــأله●ب ــن●مس ــانیم؛●ای ــه●برس ــه●نتیج ــوزه●ب ــن●ح ــات●ای مالحظ

ــود. ــر●می●ش ــاس●تر●و●خطیرت ــودک،●حس ــرای●ک ــازی●ب مج

ــا●ابعــاد● ــوده●اســت●ت ــن●ب ــه●و●پژوهــش●پشــتیبان●آن●ای از●آنجــا●کــه●هــدف●ایــن●مقال

ــد،● ــازی●را●بیاب ــای●مج ــودک●در●فض ــرای●ک ــذاری●ب ــوزه●مقررات●گ ــه●در●ح ــورد●توج ــر●م کمت

درنهایــت●پــس●مــرور●تقریبــًا●همــه●قوانیــن●مهــم●در●ایــن●حــوزه●در●ایــران،●اتحادیــۀ●اروپــا●و●

ایــاالت●متحــده●آمریــکا،●و●نیــز●بررســی●نظــرات●متخصصــان●ایــن●حــوزه●از●طریــق●روش●دلفــی،●

بــه●نظــر●می●رســد●در●هرگونــه●قانونگــذاری●در●آینــده،●بایــد●بــه●همــه●مــوارد●بیــان●شــده●در●

بخــش●یافته●هــا●و●نتایــج●ایــن●مقالــه●توجــه●ویــژه●داشــته●باشــد؛●ولــی●جــا●دارد●تــا●برخــی●
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ــای● ــورد●اعتن ــودک،●م ــرای●ک ــذاری●ب ــر،●در●قانونگ ــده●زی ــه●ش ــر●توج ــی●کمت ــم●ول ــوارد●مه م

ــرد: ــرار●گی ــری●ق جدی●ت

1● اسـتقرار●نظـام●رده●بنـدی●سـنی●محتـوا●یا●پیـام●برای●کـودکان●در●شـبکه●های●اجتماعی●.

بـرای●بزرگسـاالن؛●لـزوم●جداسـازی●فضای●مجازی●کودک●از●بزرگسـال●و●نیـز●جدا●کردن●

رده●هـای●سـنی●مصرف●کننـدگان●حتـی●در●میـان●کـودکان●بـا●تأسـیس●نظـام●رده●بندی●

بومـی●متناسـب●با●نیازهـای●کـودکان●و●خانواده●هـای●ایرانی.

2● احــراز●هویــت●کاربــران●کــودک●در●زیســت●بوم●های●فضــای●مجــازی●بــا●هــدف●.

ــن. ــط●ناام ــک●محی ــان●در●ی ــژه●از●آن ــت●وی حمای

3● وجــود●یــک●لیســت●مخاطــب●بــرای●ارتباط●گیــری●کــودک●بــا●تائیــد●والدیــن●و●مربــی●.

مــدارس؛●هــر●فــردی●در●فضــای●مجــازی●نبایــد●امــکان●ارتباط●گیــری●مســتقیم●بــا●هــر●

کودکــی●را●داشــته●باشــد.●هرگونــه●برقــراری●ارتبــاط،●دریافــت●و●ارســال●پیــام●بــرای●

کاربــر●کــودک،●تنهــا●بــا●اجــازه●افــراد●خــاص●و●مرتبــط●بــا●کــودک●بایــد●مجــاز●باشــد●

و●امــکان●رؤیــت●ســابقه●ارتباطــات●کــودک●بــرای●ایــن●افــراد●بایــد●فراهــم●بیایــد.

4● آموزش●هــای●ســواد●رســانه●ای●بــرای●تولیــد●محتــوا●در●فضــای●مجــازی●در●مــدارس●و●.

ســایر●مراکــز●آموزشــی●بــرای●کــودک●و●نیــز●توانمندســازی●والدیــن●بــرای●والدگــری●در●

ایــن●حــوزه●نوظهــور●مســائل●خانوادگــی

5● ــد●. ــودک●در●فضــای●مجــازی●نبای ــران●ک ــت●کارب ــاری●فعالی ــی●و●اعتب پاداش●هــای●کّم

براســاس●خودنمایــی●و●هــر●نــوع●رقابــت●ناســالم●و●مغایــر●تربیــت●و●آمــوزش●

مدرســه●ای●باشــد؛●هرگونــه●اعطــای●پــاداش●مــادی●و●غیرمــادی●در●ایــن●فضــا●نبایــد●

ــن،●مدرســه،●دوســتان●و●خویشــاوندان● ــا●والدی ــودک●ب مخــل●اســتحکام●رابطــه●ک

باشــد.

6● ــد●. ــم،●دوســت(●تأیی ــواده،●معل ــراه●)خان ــک●هم ــار●ی ــودک●در●کن ــوای●ک ــد●محت تولی

ــرد. ــد●صــورت●پذی ــان●بای ــا●اجــازه●مســتقیم●از●آن شــده●و●ب

7● هـر●نـوع●قانونگذاری●در●این●حـوزه●باید●متضمن●ایجاد●همگرایی●و●هم●افزایی●مسـتمر●.

مابیـن●قطب●هـای●کودک،●خانـواده،●معلم،●خویشـاوندان●و●رسـانه●های●کـودک●مورد●

تأییـد،●بـر●بسـتر●یک●رسـانه●اجتماعی●امن،●سـالم●و●مفید●صـورت●پذیرد.
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واضــح●اســت●کــه●هــر●نــوع●کار●دقیق●تــر●در●حــوزۀ●مقررات●گــذاری●در●ایــن●حــوزه،●نیازمنــد●

ــورها،● ــایر●کش ــذاری●س ــه●روز●مقررات●گ ــد●روزب ــرای●رص ــی●ب ــای●پژوهش ــص●بودجه●ه تخصی

ــا●نیازهــای●کــودکان●و●خانواده●هــای● طراحــی●یــک●نظــام●رده●بنــدی●ســنی●بومــی●متناســب●ب

کشــور●ایــران،●شــیوه●های●توانمنــد●ســازی●والدیــن،●شــیوه●های●ایجــاد●و●ادارۀ●کلینیک●هــای●

خــاص●حضــور●کــودکان●در●فضــای●مجــازی●و●ماننــد●آن●صــورت●پذیــرد.

فهرست منابع

1● ــك●. ــه●)1387(.●»تكنی ــاذری،●پروان ــه؛●و●اب ــی،●خدیج ــه؛●نصیریان ــدی،●فضــل●ال احم

ــمارۀ●1،●175-● ــكی،●دورۀ●8،●ش ــوم●پزش ــوزش●در●عل ــق«،●آم ــزاری●در●تحقی ــی:●اب دلف

.185

2● ــان●2.7●. ــور●همزم ــورد●حض ــاد«/ثبت●رک ــر●از●»ش ــون●کارب ــۀ●11●میلی ــتفادۀ●روزان اس
https://www.isna.●:میلیــون●نفــر●در●ایــن●اپلیکیشــن●)1400(،●برگرفتــه●از●لینــک

1400111914825/ir/news

3● ــاوری●اطالعــات●)1396(.●ســند●برنامــۀ●اقــدام●توســعۀ●. پژوهشــگاه●ارتباطــات●و●فن

خدمــات●فضــای●مجــازی●کــودک،●نســخۀ●1.0

4● ــه●از●. ــده●اند●)1399(●برگرفت ــاد«●ش ــو●»ش ــوز●عض ــون●دانش●آم ــون●9.5●میلی ●تاکن
99013118472/https://www.isna.ir/news لینــک:●

5● ــانه●های●. ــانۀ●رس ــی●آسیب●شناس ــم●)1397(.●»بازنمای ــا،●مری ــی؛●و●رهنم ــه،●عل جنادل

ــن،●دورۀ●4،● ــانه●های●نوی ــات●رس ــۀ●مطالع ــواده«،●فصلنام ــات●خان ــن●در●مطالع نوی

شــمارۀ●16.

6● حســینی،●محمدرضــا●)1398(.●»مســئولیت●دولت●هــا●و●ســاز●و●كارهــای●صیانــت●از●.

حقــوق●كــودك●در●فضــای●مجــازی«،●فصلنامــۀ●حقــوق●کــودک،●دورۀ●1،●شــمارۀ●4.

7● حق●پنــاه،●حســین●)1397(.●ســند●سیاســت●ها●و●برنامه●هــای●کالن●مدیریتــی●کشــور●.

در●حــوزۀ●کــودک●و●نوجــوان،●خانــواده●درســا.
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