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چکیده

استفاده از فنآوری نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده ،بلکه در سرکوبی و مجازات

مجرمان نیز جای پای خود را باز کرده اس��ت ،در حال حاضر در بســیاری از کشــورهای پیشرفته جهان ،کنترل

هویت اشخاص در مرزهای ورودی و خروجی ،تعقیب و مراقبت از مجرمان جهت کشف فعالیتهای تبهکارانه،
تســهیل ترافیک شهری ،سیســتمهای هوشمند اعالم سرقت به مقرهای پلیس و بسیاری از فعالیتهای پلیس

با استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت میگیرد ،از این رو هدف از اين پژوهش بررسي نقش پلیس اطالعات
محور در شناسایی مجرمین متواری از طریق سیستم اطالعات پایه(نرمافزار و شبکه) میباشد .پژوهش حاضر از

نظر نوع و هدف کاربردی و با ماهیت توصیفی ،پیمایشی است .جامعۀ آماری این تحقیق ،کارشناسان ،کارآگاهان

و متخصصین پلیسهای تخصصی اجرائی ناجا( ،آگاهی ،اطالعات ،فتا ،پیشــگیری) در سال 1397می باشند .با
اســتفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  82نفر تعیین گردید ،ابزار گردآوری دادهها پرســش نامه محقق ساخته
بر مبنای طیف لیکرت اســت که روایی و پایایی آن با ()a=0/908تأییدگردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از

آزمون ( )Binominal Testیا آزمون نســبت (برای تشــخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر در متغیر دیگر)با

نرم افزار  Spss20استفاده شد .یافتههای این تحقیق نشان داد ،استفاده از سیستم های اطالعات پایه (مدیریت

دانش ،سیســتمهای نرم افزاری ،سیســتمهای مخابراتی و بانکهای اطالعاتی ) در شناسایی مجرمین متواری
مؤثر میباشــند .با توجه نتایج تحقیق و نقش سیســتمهای اطالعات پایه در شناسایی مجرمین واحصاء عوامل
تأثیرگذار در این زمینه ،رفع موانع حقوقی در کنار راهکارهای امنیتی جهت دسترسی پلیس به کلیۀ بانکهای

اطالعاتی درآینده امری اجتنابناپذیر است.

واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،اطالعات محوری ،پلیس ،سیستم اطالعات پایه.
23

 .1دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین -نویسنده مسئولyadeyar@chmail.ir :
 .2دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین.

سال سیزدهم
بهــار 99
شــماره 50

مقدمه

درگذشــته اخبار و اطالعات راجع به فعالیتهای مجرمان در اولویت نیازمندیهای خبری در ســازمانهای

پلیس قرار داشــته و ادارات پلیس ســعی میکردند تا با استفاده از دانش حاصل از مجرمان نسبت به پیشگیری

و برخــورد بــا فعالیتهای مجرمانه اقدام کنند .در پارادایم اطالعات محوری از این نوع دانش به دانش قدیم 1یاد

میشود .اما اطالعات محوری مدیریت دانش در سازمان پلیس را تلفیقی از دانش قدیم و دانش جدید 2میداند.

آن دسته از اخباری که در گذشته در حوزه پلیس مهم قلمداد شده است و به فعالیت مجرمان و نه خود جرم

ارتباط پیدا میکند (راتکلیف .)2008،

منابعی که این دانش از آنها ناشــی میشــود تکنیکهای قدیمی همچون هدایت منابع ،تحقیقات پرونده

محور پلیسی و مصاحبه و بازجویی با مجرمان است .اما آنچه منبع دانش در عصر جدید است تنها دانش ناشی

از مجرمان و فعالیتهای مجرمانه آنان نیســت .در دهههای اخیر رشــد سریع ،دیجیتالی شدن ،شناخت بیشتر
از نــوع جــرم و مباحثی هم چون کارائی پلیس در مبارزه با جرم و کاهش و اختالل در جرم(رات کلیف)2008،

و ورود مفهوم مســئولیت پذیری عمومی به امور پلیســی باعث شــدهاند نوع جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

بگذارد که به آن دانش جدید میگویند .در دانش جدید مفاهیمی همچون؛ ترسیم نقشه جرم ،تحلیل روند جرم
شناســی و اطالعات اســتراتژیک ناشی از اخبار منابع آشکار را در خود دارد حال آنکه تفسیر سنتی ،اطالعات را

صرفا" اخبار تجزیه و تحلیل شده تعریف کرده است.

دانش جدید بیشتر در دست کسانی خواهد بود که شاید میتوان گفت کمتر در حوزه اطالعات عملیاتی نقش

داشتهاند و حتی شاید افرادی باشند که عوامل غیر اطالعاتی بوده و صرفا" تعهد آنها میتواند دانش را در سازمان
اطالعاتی پلیس به گردش در آورد (بعنوان مثال :متخصصین رایانه ،آمار و یا سیاست مداران) .این تقسیم بندی

از دانش در پلیس اطالعات محور نشــان میدهد که این پارادایم میتواند مفاهیم ســنتی و بلند مدتی همچون؛
تعاریف خبر ،داده ،اطالعات که مدتها هژمونی غالب بر ادبیات نظری پلیس اطالعات بوده اســت را به چالش

بکشد ،به جرأت میتوان گفت که در پلیس اطالعات محور جایگاه دانش و دانش محوری مورد توجه جدی است.
بیان مسئله

فناوریهای نوین به شکلهای مختلف در طول تاریخ همواره در خدمت پلیس بوده است .پلیس با استفاده از

فنآوریهای نوین میتواند وظایف و مأموریتهای محوله خود را با کیفیت بهتری در چارچوب قانون انجام دهد.

هر فنآوری توسعه یافته و نوین که در خدمت جامعه قرار میگیرد ،میتواند کار بردی خاص برای پلیس داشته
باشد.به عنوان مثال؛ برای پلیس آگاهی ،در ماموریتهای مرتبط با سرقت اتومبیل ،طراحی یک نمونه هوشمند

 24ردیابی خودرو ســرقتی در حال حرکت ممکن اســت یک فنآوری قابل قبول باشد(جاللی و سوری؛ .)1387در
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1- old knowledge
2- new knowledge

مأموریتی دیگر ،شــاید فنآوری  RFIDو کاربردهای آن در حوزه وظایف پلیس آگاهی مؤثر باشــد (جاللی و

ابراهیمی .)1387 ،در مأموریتی دیگر ،با توجه به افزایش سریع جرائم حوزه تلفن همراه و پیچیده شدن عملیات
مجرمانه در این حوزه ،لذا متخلفان حوزه تلفن همراه میتوانند عملیات پیچیدهای را با آن به انجام برســانند و
پلیس مسئول امنیت فضای سایبر ،و به صورت مشخص پلیس فضای سایبر آمادگی الزم برای استفاده مناسب

از فنآوریهای روز این حوزه داشته باشد تا بتواند در امور مرتبط با آموزش و پیشگیری از جرائم در امور مرتبط
با برخورد با مجرمان کارآمد باشد.

نقش و جایگاه اخبار حاصل از فعالیتهای پلیس در ســاختار دانش اطالعاتی با چالش جدی مواجه اســت.

بطور مشخص میتوان گفت که هیچ الگو و یا رابطه مفهومی تا کنون در خصوص منبع تولید دانش در سازمان
اطالعــات پلیــس ارائه نگردیده و چرخه تولید و مدیریت دانش بدون مطالعه باقی مانده اســت .آنچه به وضوح

میتوان گفت این است که اخبار مجرمانه که نقش رگ حیاتی در آناتومی سازمان اطالعاتی پلیس ایفا میکند
تنها منبع تولید دانش نبوده و پیوستاری از اخبار مجرمانه تا اخبار ناشی از جرم و محیط مجرمانه منابع متنوع

و متفاوت در تولید دانش میباشند.

چنانچه منابع تولید دانش به خوبی شناسایی شوند در گام بعدی میتوان نسبت به مستند سازی دانش سازمان
پلیس اطالعات اقدام و بایستههای الزم را جهت گردش صحیح دانش در درون سازمان و نحوه انتقال این دانش

به مبادی برون سازمانی تصمیمگیری کرد.

نکتــه مهم در ضرورت تبیین جایــگاه دانش توجه به بازتعریف مفاهیم و مبانی اطالعات همچون؛داده ،خبر،

اطالعات ،مدار اطالعاتی و نظایر آن است.
اهمیت و ضرورت تحقیق

رشــد و توســعه انکار ناپذیر فنآوری و گسترش روز افزون آن در ســطح جامعۀ جهانی باعث شده است که

مجرمان نیز به اقتضای افعال مجرمانۀ خود ،از این فنآوریها استفاده کنند .یک سازمان پلیسی بدون داشتن

اطالعات دقیق و بهنگام نمیتواند کنترل کارآمدی بر مجرمین اعمال کند .لذا به جز نیروی کار ،استفاده از یک
سیستم اطالعاتی مفید برای موفقیت در هر سازمان پلیسی ،امری مهم و حیاتی است .بهرهگیری از سیستمهای

اطالعاتی در تصمیمگیریها ،کارائی ســازمان ،پیش افتادن از جامعۀ مجرمان ،توانایی ســازمان برای ردگیری

مجرم��ان دیگ��ر و اعمال جنگ روان��ی در مجرمان تأثیرگذار خواهد بود .نظر به اینکــه پلیس به عنوان یکی از
ِ

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

تبیین جایگاه دانش در فرهنگ سازمانی پلیس اطالعات محور به نحوه مدیریت دانش کمک شایانی میکند.

مهمترين نهادهاي مؤثر و فعال در عدالت كيفري ،موظف به كشف جرم ،دستگيري مجرمين و انجام تحقيقات

مقدماتي اســت؛ ضرورت اطالع و آگاهي کارآگاهان و
ِ
افســران تحقیق از قابليتهاي سيســتمهاي اطالعاتی و 25
سال سیزدهم
مخابراتي 1در کشف جرم و شناسائی مجرمین امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
1 - Communication systems.
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این تحقیق ســعی دارد با بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری از طریق سیستم

اطالعات پایه (نرم افزار و شبکه) چالشهای اساسی بر سر این راه را برجستهسازی کند ،لذا هدف اصلی در این
تحقيق این اســت که پس از شناس��ائی مهمترین بانکهای اطالعاتی در شناسائی مجرمین به تشریح برخی از

قابليتهاي سيستمهاي اطالعاتی و نقش مؤثر آنها در كشف جرم و شناسائی مجرمین متواری پرداخته شده و
پس از احصاء مشكالت موجود در این زمینه ،راهکارهایی برای رفع آنها ارائه گردیده است.

سواالت تحقیق:

در این تحقیق به دنبال پاسخ برای سوالهای زیر خواهیم بود:

بهرهگیری از سیستمهای اطالعات پایه(نرم افزار و شبکه) چه تأثیری در شناسایی مجرمین متواری دارد؟

میزان بهرهگیری افسران تحقیق دراستفاده از بانکهای اطالعاتی درون سازمانی به منظور شناسایی مجرمین

متواری چگونه است؟

میزان بهرهگیری افســران تحقیق از بانکهای اطالعاتی برون ســازمانی در زمینه شناسائی متهمین چگونه

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

است؟

چالشهای موجود بر سر راه استفاده از قابلیتهای سیستمهای اطالعاتی در شناسائی مجرمان کدامند؟

مبانی نظری

دانش :دانش اطالعات ترکیب شده با تجربه شرایط و تفکر است .دانش منبع قابل تجدیدی است که همواره

میتواند مورد اســتفاده قرار گیرد و از طریق اســتفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود .انسانها دارای

دانش اندو دانش نمیتواند از ذهنهای افراد یک سازمان به وجود آید .اطالعات وقتی وارد ذهن انسان میشود
تبدیل به دانش میشود(داکلر؛.)2005،7

مدیریت دانش :رشــتهای نوین اســت ،هر چند ریشههای آن را میتوان در تمدنهای باستانی بابل و سومر

جســتجو کرد(دیوید و فورای .)2005 ،1در اقتصاد نوین منبع اصلی اقتصاد دیگر ســرمایه نیروی کار یا منابع
طبیعی نیســت بلکه دانش اســت .پیتر دراکو عبارت « کار دانشی» را در اوایل دهه  1960ابداع کرد اما مدیران
به تازگی به اهمیت دانش به عنوان منبع مهمی که باید مانند ســایر منابع از جمله گردش پول منابع انســانی

یا مواد خام اداره ش��ود ،پی بردهاند (دارمی به نقل از نجار باغســیاه ؛ .)12،1392محققان مدیریت دانش تالش
بســیاری برای گســترش این مفهوم ارائه دادهاند که عمدۀ آنها بر اساس ارتقاء میزان کارایی فرآیندهای دانش
مانند تولید ،توســعه ،انتشــار ،اشتراک و محافظت از دانش توســعه داده شدهاند (داونپورت و پروساک .)1998

 26مدیریت دانش به عنوان یک روش برای کنترل و هدایت دارائیهای دانش مشهود و به خصوص نامشهود سازمان
سال سیزدهم شــناخته میشــود و به نحوی که با بکارگیری دانش داخل و خارج سازمان تولید دانش ،ارزش آفرینی نوآوری و
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1 - David and foray

بهبود را در ســازمان تســهیل نماید .مدیریت دانش با ایجاد یک محیط کاری جدید موجب تسهیل در اشتراک
دانش گردیده و جاری شــدن د انش را به فرد مناســب در زمان مناســب برای فعالیت کاراتر و اثر بخشتر باعث

میگردد(وانرام 2000،واسمیت2001،به نقل از نجار باغسیاه ؛.)1392:6
تعاریف عملیاتی

اطالعات محوری :برای درک مفهوم اطالعات محوری الزم اســت تا آن را با ســایر الگوهای پلیسی همچون

مدل استاندارد سازی پلیس ،جامعه محوری ،داده محوری ،مسئله محوری و  ...مقایسه کرد .در این تحقیق مجال

پرداختن به تمام این الگوها نیســت اما غالبترین الگو (جامعه محوری) را با اطالعات محوری مقایســه خواهیم

کرد تا ویژگیهای منحصر به فرد الگوی اطالعات محوری بهتر مشخص شوند .در واقع اطالعات محوری محصول
تجربه عملی الگوهای قبل از خود اســت و محیط ســازمانی و عملیاتی جدید ،پلیس را بر آن داشــته تا خود را از

غالبهای تک محور گذشــته به ســمت چارچوبی هوشمند سوق دهد :در جامعه محوری ،محور کار افراد عادی
جامعه (افراد غیر بزهکار) مشارکت آنان است .اما در اطالعات محوری ،محور کار گروههای مجرمانه و بزهکاران
بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

جدی و ســابقه دار اســت .در جامعه محوری کار سلســله مراتبی از پایین به باال حاکم اســت 1اما در اطالعات

محوری سلســله مراتب باال به پایین حاکم اســت .2در جامعه محوری این نیاز و نگرانیهای جامعه هســتند که

اولویتهای پلیس را تعیین میکنند اما در اطالعات محوری مدیریت پلیس اولویتها را مشخص میکند و این
کار را از طریق تحلیل اطالعات جرم انجام میدهد .در جامعه محوری هدف تقریباً مبهم اســت اما در اطالعات
محــوری بزهکاران فعال(مزمن)و مشــکالت مجرمانه هدف پلیس هســتند .در جامعه محوری رضایت جامعه

مالک موفقیت پلیس اســت اما در اطالعات محوری کشــف ،کاهش یا اختالل در جرم و فعالیت مجرمانه مالک
موفقیت هســتند .در جامعه محوری ارتقاء مشــروعیت پلیس مزیت است و پلیس هر اقدامی که انجام میدهد

از آن به دنبال حفظ آبرو و وجهه خود است اما در اطالعات محور کاهش جرم و سایر مشکالت مجرمانه مزیت

به حساب میآید(راتکلیف؛ .)13-2008،12با مقایسه و نگاه عمیق به این تفاوتها و خصوصیات بارز آن تا حد

زیادی تعریف اطالعات محوری راحتتر میشود .ما از میان تعاریفی که از اطالعات محوری ارائه شده به تعریف
آقای رات کلیف که در حال حاضر جدیرترین و جامعترین تعریف اســت اشــاره میکنیم (یاوری بافقی و نجار

باغســیاه؛ .)1389،158رویکرد پلیس اطالعات محور یک مدل کاری و فلســفه مدیریتی است که در آن تحلیل

دادهها و اطالعات جرم ابزاری اساســی برای دســتیابی به یک چارچوب تصمیمگیری میباشد .چارچوبی که از

طریق مدیریت اســتراتژیک و با اتخاذ استراتژیهای موثر انتظامی که مجرمان جدی و فعال را هدف میگیرند،

سبب تسهیل در کاهش ،پیشگیری و اختالل جرائم و بی نظمیها میشود.

رویکرد پلیسی اطالعات محور :یک مدل کاری و فلسفهی مدیریتی است که در آن دادهها و اطالعات جرم 27
1 - Bottom up
2 - Top down
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ابزاری اساسی برای دستیابی به یک چارچوب تصمیمگیری هستند؛ چارچوبی که از طریق مدیریت استراتژیک

و استراتژیهای موثر انتظامی که مجرمان جدی و فعال را هدف میگیرند ،سبب تسهیل در کاهش ،پیشگیری
و اختالل جرائم و بی نظمیها میشود(راتکلیف ،جری ؛.)31

سیستمهای اطالعاتی :شــامل فنآوری اطالعات ،دادهها ،رویههای پردازشی دادهها و افرادی که دادهها

را جمعآوری و پردازش میکنند .سیســتمهای اطالعاتی شــامل مجموعهای از منابع اطالعات اســت که برای

جمعآوری ،پردازش ،نگهداری و بکارگیری ،به اشتراک گذاری ،توزیع و یا در اختیار گذاشتن اطالعات طراحی
شده است.

سیستمهای اطالعاتی مجموعهای از اجزای وابسته به هم میباشند که اطالعات را جمعآوری ،پردازش ،ذخیره

و توزیع میکنند تا از فرآیند تصمیمگیری و کنترل سازمان پشتیبانی نمایند.

سیستمهای اطالعاتی در سازمان ،اطالعات مفید و الزم را برای اعضاء (مدیران و کارکنان) و مشتریان فراهم

میآورد .شبیه هر سیستم دیگری ،سیستمهای اطالعاتی نیز در یک محیط خارجی فعالیت میکنند و فعالیت
آنها تحت تأثیر محیط و عوامل محیطی میباشد.

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

سیستمهای اطالعاتی مدیریت در واقع بکارگیری یا مطالعه سیستماتیک سیستمهای اطالعاتی در سازمان

جهت پشتیبانی از عملکرد ،وظایف مدیریت و تصمیمگیری است (سرلک و فراتی؛.)1387
اطالعــات جنایی« :میتوان اطالعات جنایی ماحصل نهایی فرآیند غالبــاً پیچیده ،بعضاً فیزیکی و عموماً
عقالنی فکری دانست که حاصل اخباری است که جهت پیشگیری از جرم و یا اطمینان از دستگیری مجرمان با

هم مطابقت داده شده و مورد تحلیل قرار میگیرند(».اتحادیه روسای پلیس ؛ :1975بند .)32

بانکهای اطالعاتی :مجموعهای از رکوردها یا تکههایی از اطالعات اســت که با ســاختار منظم و سازمان

یافته و معموال» در قالبی که برای دستگاههای رایانهای قابل خواندن باشد ،ذخیره میشوند .هدف اصلی پلیس

یافتن آخرین مؤلفههای اسمی -جمعیتی ،به ویژه آن دسته از افرادی است
از گرایش به این بانکها در حقیقت ِ
که بیشترین ِ
اطالعاتی درون و
وقت کارآگاهان را در پی جوئی جرایم میگیرند .در سازمان پلیس دو نوع بانک
ِ

برون سازمانی وجود دارد(.ستوده.)67:1388،

کشــف اطالعاتی :کشفی اســت که مبتنی بر اقدامات پنهان ،غیر محسوس و نفوذ صورت گرفته و موجب

کاهــش هزینه ،عملیات میدانی و افزایش ســرعت ،دقت و صحت عملیات میگــردد .و مصادیق آن عبارتند از

تکنولوژیکی روز اعم از سخت
مصاحبه و بازجوئی ،کنترل مجرمین ،منابع و مخبرین ،تعقیب و مراقبت ،ابزارهای
ِ

افزار و نرم افزار و بانکهای اطالعاتی(درون سازمانی و برون سازمانی)(هندیانی ،وفادار ،کرمی.)1394:26،
 28پیشینه پژوهش
سال سیزدهم
در این قسمت به برخی پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع این پژوهش اشاره میشود.
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میشــلن( )2014در رســالۀ دکتری خود با عنوان «کاربرد پلیس اطالعات محور در پیشگیری از جرم توسط

پلیس آفریقای جنوبی»با هدف بررسی کارآیی الگوی پلیس اطالعات محور بر پیشگیری از جرم؛ در یافته است

کــه رویکرد جامــع و متمرکز در جمعآوری اطالعات در پلیس آفریقای جنوبــی وجود ندارد و به عبارتی افراد

خود را برای جمعآوری اطالعات مســئول نمیدانند ،این در حالی اســت که پلیس آفریقای جنوبی از اطالعات

در برنامهریزی و اجرای برنامههای پیشــگیری و مقابله با جرم کافی نیســت ،کاهش جرم در این کشور موفقیت
کمی داشته است.

داروچ ()2009در رســالۀ دکتری خود با عنوان «پلیس اطالعات محور در نیوزلند»هدف از پژوهش خود را

تحلیل و تشریح رویکرد اطالعات محوری در پلیس نیوزلند بیان کرده و ادعا کرده است که مشکالت مدیریتی

متعددی برای شــروع و حفظ این رویکرد جدید وجود دارد .تعهد مدیران باالتر به اهداف کاهش جرم و جنایت
برای پایداری این رویکرد نوآورانه حیاتی است .رهبری تحول گرا و مشارکتی و فرایندهای غیر رسمی مدیریت،

باعث توسعه شتابان این رویکرد میشود و بکارگیری مؤثر فنآوری ،تکنیکهای مناسب و پیاده سازی اجتماعی
رویکرد اطالعات محوری ،و توسعه فضای کاری و دوستدار نو آوری نیز از عوامل کلیدی مؤثر در حمایت از این

رویکرد هستند.

کاربردی ،هدف از پژوهش خود را؛ دسترســی به ابزارهای مرتبط با تصمیمگیری که در این تحقیق به تعبیری
تحت عنوان بهرهگیری از فنآوریهای نوین یا عوامل سخت افزاری نام برده میشود،از مدل آرمانی توانمندسازی

نشأت گرفته است.

نقــش و اهمیــت فنآوریهای نوین در افزایش توانایی پلیس در اموری مانند :ســرعت عمل در شناســایی

مجرمان ،تســهیل همکاری با مردم ،آگاهی یافتن از وقوع جرم محلها و میزان افزایش آن ،هوشــمند و خودکار

شــدن سیســتمهای کنترل پلیس در ترافیک است و به طور کلی موجب افزایش کشف جرم و برمال شدن آن و
در نهایت کاهش جرم با توسل به فنآوریهای نوین است .به همین جهت هدف غایی آن را میتوان آشنایی با
نحوه افزایش سرعت ،توان تعقیب و مراقبت ،سرعت آگاهی یافتن از جرم ،امکان ردیابی ،توزیع اطالعات ،قابلیت
تلفیق اطالعات و حداکثر سازی استفاده از اطالعات جهت بهبود عملکرد سازمانی جستجو نمود ،که اینها عوامل

مؤثر در توانمندسازی پلیس آگاهی در کشف خودروهای مسروقه است.

ریچــارد پــارت()1386در کتابی تحت عنوان صحنه جرم ،ترجمه عبــاس خانه زاد رضوی در مورد جرم

شناسی رایانهای با جرایم مثل کالهبرداری ،اختالس ،جرایم سازماندهی شده و تهیه تصاویر مبتذل و محرک
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چو،جیم ()1385در مقالۀ خود تحت عنوان فنآوری اطالعات نیروی انتظامی ،راهنمای مدیریتی ،عملیاتی،

از کودکان نیز مواجهند .واژه «رایانه» چیزی فراتر از دســتگاه ،لپ تاپ ،نوت بوک و رایانههای جیبی اســت.

این واژه شامل ریز پردازندهای میشود  .مجرمان رایانهای ماهر ،شیوههای نفوذ به رایانه را بخوبی میشناسند

و از راههای پنهانی و امن برای حذف برنامهها اســتفاده میکنند تا دادهها و اطالعات مشــکوک ،مخفی بماند29 .
همه سیتم عاملهای رایانهای از حافظه موقت ( )RAMبرای باالبردن سرعت رایانه استفاده میکنند .ذخیره سال سیزدهم

دادهها در حافظه موقت باعث میشود که سرعت نرم افزار بیشتر شود  ،اما خود حافظه موقت بههارد دیسک
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کمک میکند که حافظه موقت با سرعت بیشتری کار کند.هارد دیسک سرعت پایینتری دارد ولی از ظرفیت

ذخیرهای بیشــتری برخوردار اســت .وقتی یک فایل با اطمینان حذف شــود ،محتویات آن ممکن است هنوز
در حافظه وجود داشــته باشــند .با وجود این برای همیشه نمیتواند در آن باقی بماند ،و این باعث میشود که

کار تحقیق دشــوار گردد ،زیرا اگر مدارک رویهارد دیســک موجود نباشد با روشن و خاموش شدن رایانه این

اطالعات از بین میرود.

احمد ابراهیمی ( )1389در مقالۀ خود تحت عنوان بررسی و کشف جرم با استفاده از روشهای داده کاوی

حجم انبوه دادهها و اطالعات مرتبط با جرایم در ادارات پلیس از یک سو و پیچیدگی ارتباطات میان این جرایم

از سوی دیگر موجب میشود که روشهای سنتی تحلیل جرم که که اغلب توسط کارآگاهان زبده و کارشناسان
صحنه جرم با تجربه به کار گرفته میشوند ،اوال» نیازمند صرف زمان و هزینه انسانی بسیار زیاد میباشند و ثانیا»

به دلیل میزان دخالتهای عامل انســانی در تصمیمگیریها ،لحاظ کردن تمام عوامل تأثیرگذار در یک جرم و
ارتباط بین آنها ممکن نباشــد و مراحل کشــف جرم به کندی طی میشود .چنین شرایطی ضرورت بکارگیری

یک روش نظام مند ،جهت کشــف و تحلیل جرایم را بیش از پیش نمایان میســازد .در این تحقیق برای تحلیل
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و کشــف جرم از طریق تشــخیص شــباهت جرایم با یکدیگر بر اساس الگوریتمهای داده کاوی دو مرحله عمده

ارائه شــود)1 .ابتدا باید معیارهای تشــابه را پیدا کرد که بدین منظور میتوان از روشهای معمول دو انتخاب
ویژگی همچون خوشهبندی فازی با روش  Gkclastو خوشه بندی با  k-meansاستفاده کرد )2.سپس باید

با اســتفاده از روشهایی چون  KNNجهت یافتن دســتههایی از جرایم و یا مجرمان با معیارهای تشابه نزدیک
به جرم رخ داده فعلی استفاده کرد .برای تشخیص معیارهای تشابه و وزن دهی ویژگیهای مورد استفاده  ،بسیار

مؤثر است .برای دستیابی به وزن دهی مناسب الگوریتم  PCAکارآمد به نظر میرسد.

غالمحسین بیابانی در مقالهای تحت عنوان اطالعات جنایی و تحلیلهای اطالعاتی در کشف جرم (:)1387

این تحقیق با وام گرفتن از مفاهیم و الگوهای تحقیقات جنایی ،تحلیل جنایی ،علوم قضایی و هوش مصنوعی،

یک رویکرد چند بعدی را نشان میدهد که از منظرهای مختلف نیز میتوان به آن نگریست .تکنیکهای کارآمد

تحلیل رابطه میتواند در تحقیقات جرمهای سازمان یافته کمک کنند .با کمک چنین تکنیکهایی ،مأموران
تحقیق ممکن است به درک بهتری از روابط درونی بین خالفکاران برسند و در نتیجه بتوانند سرنخهای جدیدی
را برای فرآیند تحقیق کشــف کنند .در این مقاله تکنیک تحلیل رابطه که از الگوریتمهای میان بر اســتفاده

میکند که برای شناســایی قویترین رابطه بین دو یا چند موجودیت در شــبکه جنایی یا مجرمانه پیشــنهاد
شــد .اصالحاتی برای حل مساله محاســباتی میان بر برای گرههای منبع چندگانه به این نوع الگوریتمها ارائه

شــد .پس از تبدیل لگاریتمی وزنهای رابطه ،این راههای میان بر میتواند قویترین رابطه بین موجودیتها

 30را شناسایی کرد.
سال سیزدهم
نسرین سادات مرادی و یونس معروفی ()1393در مقالهای تحت عنوان کاربرد نانو تکنولوژی در کشف جرم:
 99نانو تکنولوژی امروزه نقش بسزایی در فنآوری مدرن ایفا میکند و تأثیر آن در فنآوری امروز با نقش پروفایل
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 DNAدر بیو فنآوری در  50سال اخیر برابری میکند  .اما امروزه علوم جنایی نیز از مزایای دنیای نانو فنآوری

بهره میبرد و فنآوری نانو در علوم جنایی نیز همانند دیگر زمینههای علمی وارد شــده اســت و از شناســایی
گرفته تا منحصرســازی و ارزیابی اســناد و ادله جمعآوری شــده در صحنۀ جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است.

از میان فنآوریهای مختلف نانو ،نانو تجزیه و تحلیل با اســتفاده از دســتگاههایی نظیر میکروسکوپ الکترونی
روبشی()TEMمیکروسکوپ الکترونی روبشــی( )SEMمیکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMو میکروسکوپ
رامان در علوم جنایی جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.

علی اکبر جاللی ()1390در مقالهای تحت عنوان « جایگاه توسعه فنآوریهای جدید در جرایم حوزه تلفن

همراه» :میزان جرایم حوزه تلفن همراه رو به افزایش است .فنآوریهای جدید در حوزه تلفن همراه و بخصوص

کاربردهای فنآوری اطالعات شــرایطی را بوجود آورده اندکه دامنه اعمال مجرمانه افزایش یابد .فنآوریهای
جدید ارتباطی ،ســخت افزاری و نرم افزاری در حوزه تلفن همراه با ســرعت زیادی در حال توســعه میباشند و

فرصتهای بی شــماری را برای عملیات خوب و بد در اختیار کاربران قرار داده اند .کاربران صرفنظر از شــغلی
که دارند ،بر حسب انگیزه ،عالقه و اهداف خود ،قادر میباشند که با استفاده از چند صد هزار نرم افزار کاربردی
در حوزه تلفن همراه باعث شــده اســت تا فرصت فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم در استفاده مناسب از این

پدیده برای مســئولین کشــورهابه اندازه کافی وجود نداشته باشد .به همین دلیل مردم از طریق یکدیگر و یا از
طریق تجربه شــخصی به بعضی از قابلیتهای مثبت و منفی تلفن همراه دســت پیدا میکنند و معموالً با جرایم
این حوزه نیز آشــنا نیســتند .در بعضی از کشورها مانند انگلستان واحدهای مستقلی از پلیس مسئولیت جرایم

تلفن همراه را بر عهده دارند .در ایران نیز در آینده پیشبینی میشود.
روش شناسی

روش تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و با روش توصیفی ،پیمایشی انجام شده است .جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش با توجه به تخصصی بودن مطالب در دو بعد فنآوری اطالعات و ارتباط آن با شناسایی مجرمین
متواری اســت که به منظور دســتیابی به نتیجۀ مطلوب نیز تلفیقی از نظرات کارشناســان پلیسهای تخصصی

میباشــد ،با توجه به مراتب فوق حجم نمونه  82نفر انتخاب گردید ،گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانهای

و میدانی انجام شــده است .ابزار ســنجش پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته است که در دو نوبت مورد

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

برای تلفن همراه روشــهای جدیدی را در امور زندگی ،کار و تفریح خود تجربه کنند ،ســرعت توســعه فنآوری

آزمونهــای الزم قرار گرفت .پرســش نامــه در دو بخش تنظیم که بخش اول در قالب چهار ســؤال مربوط به
مشــخصات فردی و عمومی و در بخش دوم ســؤالهای اصلی تحقیق36 ،سؤال اصلی مرتبط با فرضیات تحقیق

و یک ســؤال باز طراحی شــده است .طیف مورد استفاده برای سنجش نظرات افراد مطابق با طیف لیکرت مورد 31
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روش آماری و تجزیه و تحلیل دادهها

برای تحلیل دادها و آزمون فرضیهها از روش موجود در آمار توصیفی و اســتنباطی با اســتفاده از نرم افزار

 Spss20و با بکارگیری آزمون آماری ( )Binominal Testدادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روایی و پایایی

برای بررســی میزان اعتبار و پایایی این تحقیق با محاســبه ضریب آلفای کرونباخ واریانس کل پرســش نامه

محاسبه وبا ضریب ( )a=0/908تأیید شد .این عدد برای پرسش نامه محقق ساخته مطلوب است.
قلمرو تحقیق

این تحقیق در ارتباط با شناسایی مجرمین متواری با استفاده از سیستمهای اطالعات پایه(نرم افزار و شبکه)

به منظور اجرای مطلوب مأموریتهای پلیســی در ســال  1397در سطوح میانی پلیسهای تخصصی (آگاهی،

اطالعات ،پیشگیری و فتا) در ستاد ناجا انجام گرفته است.
بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری
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یافتهها

ایــن بخــش به تجزیه و تحلیل یافتههــای حاصل از پژوهش اختصاص دارد .در ایــن بخش از دو روش آمار

توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار  Spss20و آزمونهای مربوطه استفاده شده که نتایج آن بشرح

ذیل میباشد:

اطالعات جمعیتشناختی پاسخ دهندگان

اطالعات توصیفی این پژوهش ،از نظر درجه ،رس��ته خدمتی  ،میزان تحصیالت ،میزان ســنوات خدمت  ،و

نظریات آنان در جداول زیر خالصه و تحلیل شدهاند:

جدول -1فراوانی پاسخگویان بر حسب درجه

افسر ارشد

فراوانی
51

درصد فراوانی

تجمعی

درصد تجمعی

درجه

افسر جزء

31

37.8

82

100

مجموع

82

100

62.2

51

62.2

جدول -2فراوانی رسته و ردۀ شغلی در سازمان

رسته خدمتی

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

درصد تجمعی

اطالعات

30

36.5

30

36.5

آگاهی

40

48.7

70

85.2

پیشگیری

5

6

76

91.2

فتا

12

14

100

100

مجموع

82

100

جدول -3فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

درصد تجمعی

کارشناسی

56

68.3

58

70.7

کارشناسی ارشد

23

28.0

81

98.8

دکترا

1

1.2

82

100

جمع

82

100

100

کاردانی

2

2.4

2.4

2

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

جدول -4فراوانی میزان سنوات خدمتی

میزان سنوات خدمتی

فراوانی

درصد فراوانی

تجمعی

درصد تجمعی

20-10سال

49

59.8

66

80.5

20سال به باال

16

19.5

82

100

مجموع

82

100

100

زیر10سال

17

20.7

17

20.7

جدول : 6شاخص آماری تأثیر اطالعات شبکه و اینترنت در شناسایی متهمین

شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تأثیر سیستم اطالعات پایه بر
شناسایی مجرمین

82

2.7331

67180.

1.89

7.78
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جدول  :5نتایج آماری بررسی تأثیر اطالعات شبکه و اینترنت در شناسایی متهمین

شاخص

تعداد

گروهها

اطالعات
شبکه و
اینترنت

نسبت مشاهده
تعداد
شده

گروه1

<= 3

72

.88

گروه2

>3

10

.12

82

1.00

جمع

نسبت
آزمون

سطح معنی داری
.000

.50

جداول فوق میزان تأثیر اطالعات شــبکه و اینترنت در شناســایی متهمین را با استفاده از آزمون دوجملهای

( )Binominal Testنشــان میدهد .با اســتفاده از این آزمون دادهها به دو گروه ،گروه اول میانگین نمره داد

ههای کمتر و مســاوی  3با  0/88درصد و گروه دوم میانگین نمره دادههای بیشــتر از  3با  0/12درصد را نشــان
میدهد بعبارتی استفاده از اطالعات شبکه و اینترنت در شناسایی متهمین مؤثر بوده است.

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

جدول : 6شاخص آماری تعامل تأثیر اطالعات برون سازمانی

شاخص

اطالعات برون
سازمانی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

82

3.0028

68970.

1.90

5.80

جدول  :7نتایج آماری بررسی تأثیر اطالعات برون سازمانی در شناسایی متهمین

شاخص
اطالعات برون
سازمانی

گروه

گروهها

نسبت مشاهده
تعداد
شده

گروه1

<= 3

46

.56

گروه2

>3

36

.44

82

1.00

جمع

نسبت
آزمون

سطح معنی داری

.50

.320

جداول فوق بررسی میزان تأثیر اطالعات برون سازمانی در شناسایی متهمین با استفاده از آزمون دوجملهای

را( )Binominal Testنشــان میدهد .با اســتفاده از این آزمون دادههای به دو گروه  ،گروه اول میانگین نمره

داد ههای کمتر و مساوی  3با  0/56درصد و گروه دوم میانگین نمره دادههای بیشتر از  3با  0/44درصد را نشان
34
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میدهد بعبارتی اطالعات برون سازمانی در شناسایی متهمین ،تأثیر بسزایی نداشته است.

جدول :8شاخص آماری تعامل تأثیر اطالعات درون سازمانی

شاخص

تأثیر اطالعات درون
سازمانی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

82

2.7258

.46646

1.89

3.67

جدول  :9نتایج آماری بررسی تأثیر اطالعات درون سازمانی در شناسایی متهمین

شاخص
اطالعات برون
سازمانی

گروه

گروهها

نسبت مشاهده
تعداد
شده

گروه1

<= 3

63

.77

گروه2

>3

19

.23

82

1.00

جمع

نسبت
آزمون

سطح معنیداری
.000

.50

بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

جداول فوق بررســی میزان تأثیر اطالعات درون ســازمانی در شناســایی متهمین با اســتفاده از آزمون

دوجملهای را ( )Binominal Testنشــان میدهد .با اســتفاده از این آزمون دادههای به دو گروه  ،گروه
اول میانگین نمره داد ههای کمتر و مســاوی  3با  0/77درصد و گروه دوم میانگین نمره دادههای بیشــتر از

 3با  0/23درصد را نشــان میدهد ،بعبارتی اســتفاده از اطالعات درون ســازمانی تأثیر بسزایی در شناسایی
متهمین داشته است.

جدول : 10شاخص و نتایج آماری تعامل تأثیر اطالعات مخابراتی

شاخص

تأثیر استفاده از
اطالعات مخابراتی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

82

2.0916

.50346

1.00

3.13

جدول :11نتایج آماری بررسی تأثیر اطالعات مخابراتی در شناسایی متهمین

شاخص
اطالعات
مخابراتی

گروه

گروهها

نسبت مشاهده
تعداد
شده

گروه1

<= 3

80

.98

گروه2

>3

2

.02

82

1.00

جمع

نسبت
آزمون
.50

سطح معنیداری
.000
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جداول فوق بررســی میزان تأثیر اطالعات مخابراتی در شناســایی متهمین با اســتفاده از آزمون دوجملهای

()Binominal Testرا نشــان میدهد .با اســتفاده از این آزمون دادههای به دو گروه  ،گروه اول میانگین نمره

داد ههای کمتر و مساوی  3با  0/98درصد و گروه دوم میانگین نمره دادههای بیشتر از  3با  0/02درصد را نشان
میدهد،بعبارتی استفاده از اطالعات مخابراتی تأثیر بسزایی در شناسایی متهمین داشته است.

نتیجهگیری

پس از بررســی یافتههای تحقیق و بررسی نظرات پاســخگویان مشخص گردید که استفاده از فنآوریها از

یک طرف میتواند به عنوان ابزارهایی در دســت مجرمان و تبهکاران قرار گیرد و ارتکاب جرم را تســهیل کند
و از س��وی دیگر پلیس و سیســتم عدالت کیفری نیز از این ابزارها برای کشف و شناسایی مجرمان و جمعآوری

دالیل و مدارک علیه آنان استفاده کنند ،یافتههای حاصل از پرسش نامه باز حاکی است که حجم انبوه دادهها و
اطالعات مرتبط با جرایم در ادارات پلیس از یک سو و پیچیدگی ارتباطات میان این جرایم از سوی دیگر موجب

میشــود که روشهای ســنتی تحلیل جرم که که اغلب توسط افسران تحقیق به کار گرفته میشوند ،پاسخگو
بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

نبوده و ضرورت بهرهگیری از فنآوریهای نوین در کشــف جرم بیش از پیش احســاس میگردد ،فنآوریهای
نوین در افزایش توانایی پلیس در اموری مانند :ســرعت عمل در شناســایی مجرمان ،تسهیل همکاری با مردم،

آگاهی یافتن از وقوع جرم محل و میزان افزایش آن ،هوشــمند و خودکار شــدن سیســتمهای کنترل مجرمین

توسط پلیس گردیده و به طور کلی موجب افزایش کشف جرم و برمال شدن آن و در نهایت کاهش جرم با توسل

به فنآوریهای نوین است .بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی در تصمیمگیریها ،کارائی سازمان ،پیش افتادن
مجرمان دیگر و اعمال جنگ روانی در مجرمان تأثیرگذار خواهد
از جامعة مجرمان ،توانایی سازمان برای ردگیری
ِ

بود .برای رسیدن به این منظور پلیس باید تحلیل دقیقی از محیط داخلی سازمان بدست آورده و با تصمیمگیری
درست ضمن توسعه روابط با سایر پلیسهای تخصصی و بانکهای اطالعاتی برون سازمانی به ارزش محصوالت
اطالعاتی خود بیفزاید ،در این میان اگر از ظرفیتهای هوش ســازمانی نیز بهره گرفته شــود و ســازمان بتواند

تواناییهای فکری خود را جهت حل مســائل و مشــکالت بســیج و هدایت کند ،آن وقت میتواند با هوشمندی
کامل و اشراف بر محیط داخل و خارج  ،با خلق فرصتهای جدید ظرفیت سازی کرده و توان و قابلیتهای خود
را در شناسائی و دستگیری مجرمان ارتقاء دهد .در این میان برخی چالشهای مدیریتی ،جزیرهای عمل نمودن

پلیسهای تخصصی ،دست و پا گیر بودن برخی قوانین در استفاده از این بانکها توسط پلیس از موانعی هستند
که افسران تحقیق در امر بهرهگیری از این بانکها با آن مواجه میباشند.
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با توجه به یافتههای تحقیق میتوان این پیشــنهادات را برای اســتفاده بیشــتر پلیس از نرم افزار و شبکه به
 99منظور شناسایی مجرمین ارائه کرد:

بهــار
شــماره 50

)1تجمیع بانکهای اطالعاتی پلیسهای تخصصی به منظور بهرهگیری افســران تحقیق در امر شناســائی و
کشف جرم از طریق این بانکها.

ِ
اطالعات افســران تحقیق ،به منظور نهادینه شــدن استفاده از فنآوریهای نوین در
 )2ارتقای دانش فنآوری
امر کشف و شناسایی مجرمین.

)3آموزش قابلیتها و توانمندیهای سامانههای اطالعاتی به مدیران و افسران تحقیق در جهت استفاده بهینه
از سامانههای اطالعاتی در انجام مأموریتها

)4آموزش شــناخت فنآوریهای اطالعات و تأثیرات آن در انجام مأموریتها به افســران تحقیق به منظور
بهرهگیری از اطالعات موجود در سامانههای جامع اطالعاتی.

)5بازنگــري در قوانیــن از طریق ایجــاد تغییرات بنیادی در قوانین مربوطه به منظور دسترســی پلیسهای
تخصصی به بانکهای اطالعاتی درون و برون ســازمانی و بهرهگیری از آنها به منظور شناســائی مجرمان و

کشف جرم

)6بهره گیری از سیســتمهای اطالعاتی در تصمیمگیریها ،کارائی سازمان ،پیش افتادن از جامعۀ مجرمان،
بررسی نقش پلیس اطالعات محور در شناسایی مجرمین متواری

مجرمان دیگر و اعمال جنگ روانی در مجرمان تأثیرگذار خواهد بود.
توانایی سازمان برای ردگیری
ِ
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Investigating the Role of Information-Centric Police in
Identifying Runaway Criminals
(Through Information-Based System)
Amirhossein Yavari, Hassan Faramarzi
Abstract
sing Technology not only has found vast application in crime prevention, but it has
also established its foothold in the suppression and punishment of criminals. At
present, in many developed countries of the world such activities as individuals’ identity
control in border input and output, pursuing and monitoring criminals to detect criminal acts,
facilitating city traffic, smart theft alarm systems notifying police centers, and many other
police activities are all conducted using electronic equipment. Therefore; this research is
intended to investigate the role of information-centric police in detecting runaway criminals
via information-based systems (software and network). The present research is of applied
from type and objective viewpoint and with descriptive nature is of survey type. The target
audience of this research includes experts, detectives and NAJA executive police specialists
(CID, Cyber Police, Intelligence Police and Prevention Police) in 1397. Using Koucran
Formula, the sample volume was determined 82, and the data collection tool is questionnaire
type based on Likrat Spectrum whose fluency and sustainability were proved with (a=0.908).
To analyze data, we used Binominal Test or Relevance Test (In order to detect the effects
or lack of effects of each variable in another variable) with Spss20 Software. The findings
of this research show that using information-based systems (knowledge management,
software systems, telecommunication systems and information banks) in detecting runaway
criminals is effective. In regards to the results of this research and the role of informationbased systems in detecting criminals and extracting the effective factors in this regard,
removing legal obstacles along with security courses of actions for police access to all future
information banks is an inevitable issue.
ey Words: Knowledge Management, Information-Centric, Police, Information-based
System
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