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چکیده

ویژگیهای محیط ســایبر از قبيل عدم وابستگي به زمان و مكان خاص ،امكان تحصيل هويتهاي گوناگون،

گمنامي و  ...عواملی هســتند که شــیوههای ارتکاب جرایم سایبری را متنوعتر و کشف جرایم سایبری و به دام

انداختن مجرمان را سختتر کرده است؛ لذا این تحقیق با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار بر کشف جرایم سایبری
انجام پذیرفته است .روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش اجرا ،توصیفی -پيمايشي است.

جامعة آماري اين تحقيق را خبرگان پلیس فتا ناجا به تعداد  14نفر تشــکیل میدهند .ابزار گردآوري دادهها،
پرسشنامة محقق ساخته است كه بر اساس مطالعات کتابخانه ای ،بررسی پژوهشهای قبلی و اعالم نظر خبرگان
تهیه و با توجه به اســتفاده از روش دلفی فازی در ســه مرحله به جمعآوری اطالعات از خبرگان مورد نظر اقدام

گردید و کلیدیترین آنها انتخاب شدند .با توجه به ماهیت این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری
شده از نرم افزار اکسل استفاده گردید .یافتههای این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل تأثیرگذار در کشف

جرایم سایبری ،در  26عامل و  6گروه شامل تعامل سازمانی ،تجهیزات سازمانی ،آشنايي قضات با مباني فني و
حقوقي ،توانمندی نیروی انســانی و کارآگاهان ،فناوریهای نوین ارتباطی؛ و فناوری اطالعات و فضای مجازی
میباشــند .نتایج این تحقیق نشــان میدهد که در کشف جرایم سایبری بایســتی ،تعامل سازمانی ،تجهیزات
سازمانی ،آشنايي قضات با مباني فني و حقوقي ،توانمندی نیروی انسانی و کارآگاهان ،فناوریهای نوین ارتباطی؛

و فناوری اطالعات و فضای مجازی به منظور موفقيت هرچه بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.
واژگان کلیدی :محیط سایبر ،جرایم سایبری ،کشف جرایم سایبری ،دلفی فازی

128

سال سیزدهم
.1دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امینFakhrodin.tavakoli@chmail.ir ،
بهــار 99
 .2گروه مدیریت اجرایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
شــماره 50

مقدمه:

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

در حالی که بيش از چند دهه از ورود رايانه به زندگی اجتماعی بشــر نگذشــته که شــاهد
تغييرات اساســی در زندگی اجتماعی بشر هستيم و اين تغييرات روز به روز شتاب بيشتری بر
خود گرفته و تغييرات لحظه ايی در زندگی بشر دور از ذهن نمیباشد .با ايجاد شبکههای رايانه
ايی و ارتباط جهانی ،اين شــبکهها زندگی اجتماعی بشــر را وارد مرحله تازه ايی كرده و فضای
مجازی را برای زندگی که زندگی دوم 1ناميده میشود ،به ارمغان آورده است .در نتيجه ايجاد
فضای مجازی برای زندگی بشر ،شکل جديدی از روابط اجتماعی ،تجارت ،دوستی و ...به وجود
آورده اســت(عابدینی .)145 :1388 ،در گذشــته بسیاری از تجار و افراد به منظور ارسال یک
پیش فاکتور ساده مجبور به ارسال آن از طریق پست و یا فکس بودند ،اما در حال حاضر به مدد
اینترنت و پســت الکترونیک قادر به انجام مراودات خود در چند ثانیه میباشــد .لذا اینترنت و
فناوری با کاهش هزینهها و افزایش سرعت در انجام فعالیتهای تجاری محدودیتهای زمانی
و مکانی را رفع نموده اســت(روضه ای ،توانبخش و حســن زاده کرد احمد .)2 :1396 ،رايانهها
و شــبکههای بين المللی ارتباطات فراوانی را در جامعه جهانی شــکل دادهاند .اين امر ضمن
داشــتن محاســن خاص خود ،ناگزير همراه با معايبی بوده است و در اين راستا موجب ايجاد
جرايم مربوط به آن شــده اســت که به عنوان جرايم سايبری (رايانهای و اينترنتی) شناخته
میشــوند .امروزه جرايم ســايبری با توجه به گستره فناوری اطالعات و رشد سريع و مستمر
تکنولوژی ،با طيف گســتردهای در فضای مجازی بــه وقوع میپيوندند(خلفی.)23 :1394 ،
برابر اعالم رئيس پليس فتا در نشست خبري ،مبني بر افزايش جرائم فضاي مجازي در سال
 ،1396وي اظهار داشته است :برداشتهاي غيرمجاز ،مزاحمتهاي اينترنتي ،كالهبرداريها،
هتك حيثيت و نشــر اكاذيب و انتشــار فيلمهاي خصوصي خانوادگي در فضاي ســايبري
نســبت به سال  1395افزايش داشته است(توکلی و شــاه محمدی .)131 :1397 ،با وجود
سياســتهاي عام و مشترك موجود در كشف تمام جرائم ،به دليل وجود تفاوتهاي ماهوي
ميان محيط فيزيكي و فضاي مجازي ،روشهاي پيجويي و كشــف جرائم ســايبري متفاوت
از جرایم ســنتی است .جرایم سایبري به لحاظ ماهیت مجازي و غیر واقعی خود ،دقیقاً نمود
عینی و ملموسی ،شبیه آنچه در جرایم سنتی مثل ضرب و جرح و سرقت مشاهده میکنیم،
از خود به نمایش نمیگذارد ،بلکه جرم ســایبر در واقع در بســتر مبادالت الکترونیکی و بر
روي دادهها و اطالعات و به ندرت بر روي سامانههاي فیزیکی و سختافزاري ارتکاب مییابد.
در جایــی که جرم ســایبر بر روي دادهها ارتکاب یافتــه تعیین محل ارتکاب جرم کاري بس 129
دشوار و در برخی موارد حتی غیرممکن به نظر میرسد که این امر ،کار تعقیبکنندگان آن سال سیزدهم
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را مشکل میکند (کاهدی و شرفی تبار .)96 :1395 ،در فضاي سايبر ،همانگونه كه فعاليتها
ســريعتر و ارزانتر انجام میشــود ،جرائم نيز پيچيده تر ،سريعتر و كم هزينهتر است .جرائمی
از قبیل انحرافات اخالقی ،ســرقت اطالعات ،کالهبرداریهای اینترنتی ،هک ،جعل و تجاوز به
حریم خصوصی افراد که در این شرایط و با توجه به گستردگی ،تنوع ،وقوع آسان ،پیوستگی و
سازمان یافتگی جرایم ارتکابی توسط مجرمان حرفهای در فضای سایبر و همچنین گستردگی
به کارگیری روشهای علمی و فنی و دســتیابی به امکانات و ابزارهای مختلف تســهیل کننده
در وقوع جرم توســط این مجرمان و تأثیرهای منفی بی شــماری که این جرائم بر زندگی افراد
جامعه میتوانند تحمیل کنند ،مقابله جدی و مؤثر پلیس را میطلبد(توکلی و شــاه محمدی،
 .)130 :1397ویژگیهای محیط ســایبر از قبیل عدم وابســتگي به زمان و مكان خاص ،امكان
تحصيل هويتهاي گوناگون ،گمنامي و ســهولت انجام اعمال مختلف ،به همراه ماهیت جرایم
ســایبری ،وسعت جغرافیایی کشــور و گسترش ارتکاب جرایم ســایبری؛ عواملی هستند که
شیوههای ارتکاب جرایم سایبری را متنوعتر و کشف جرایم سایبری و به دام انداختن مجرمان
را ســختتر کرده است .در شرایط حاضر ضرورت و اهمیت کشف جرایم سایبری در برابر انواع
تهدیدات و تهاجمات بر كســي پوشــيده نيست و براي حفظ امنيت عمومي ضروري است .اين
امر مســتلزم شــناخت عوامل تأثیرگذار در كشف جرائم سايبري است و الزمة چنین حرکتی،
وجود آگاهی و شــناخت نســبت به آن میباشد و هر اندازه نيروهاي پليس در اين فضا با تكيه
بر ســه اصل ســرعت ،دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در پي جويي و کشــف جرائم و
ناهنجاريها نشان دهند ،از زمينههاي گسترش نا امني كاسته میشود.
با توجه به پيچيدگيهاي مسير كشف جرم و لزوم تسريع كشف و دستگيري مجرمان و تأثير
آن در كاهــش ميزان وقوع جرائم ،الزم اســت در حيطه جرم يابي ،راهكارهاي علمي متعدد و
متنوعي جهت كشــف جرم مطرح شــده و بكار گرفته شود(هندياني و مرشدی.)135 :1395 ،
در این راستا نهاد پلیس در طول زمان با توجه به تغییر و تحوالت محیطهای پیرامونی و انتقال
جرایم به محیط ســایبر دچار تغییرات و دگرگونیهایی در جهت پاســخ دهی به جرایم شــده
اند و راهبردها ،ســاختارها و مدلهای مختلفی را در پیش گرفته و اجرا نمودهاند .بدین ترتیب
در کشــف جرایم سایبری ،بدلیل پیچیدگیها و مشــکالت پیش روی آن ،روشها و ابزارهای
مختلفی نیاز است و مقابلة جدي و مؤثر پليس را میطلبد كه با توسل به مدرن ترين وسايل و
روشها ،بتواند توان مقابله با مجرماني كه مرتكب اين جرایم میشوند را داشته باشد .بنابراین
 130شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کشف جرایم سایبری از اهميت ويژهای برخوردار است ،به طوریکه
سال سیزدهم بر ســرعت کشــف این جرایم میافزاید و بدون توجه به این موضوع نمیتوان در جهت کاهش
بهــار
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و كشف ادله و اثبات جرم مجهز شد؛ درحالی که مجرمان هرچه بیشتر تالش خواهند نمود از
این ظرفیت عظیم سایبری در عرصه ناامنیهای اجتماعی استفاده نمایند .بنابرین این تحقیق
به دنبال تعیین عوامل تأثیرگذار در کشــف جرایم ســایبری با رویکرد دلفی فازی میباشــد و
از رهگذر چنین مطالعاتی اســت که میتوان آینده نگري کرد و افق پیش رو را ترســیم نمود و
بتوانیم با برنامه ریزیهای مناســب و دقیق زمینة کشــف و کاهش هرچه بیشتر این جرایم را
فراهم نماییم .این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که عوامل کلیدی تأثیرگذار بر
کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی کدامند؟
بررســی تحقیقات مرتبط نشان میدهد که با وجود تحقيقات متعددي كه به مباحث فضاي
مجازي پرداخته شــده اســت ،اما تاکنون هیچ تحقیقی به موضوع تعیین عوامل تأثیرگذار در
کشــف جرایم ســایبری با رویکرد دلفی فازی نپرداخته است ،بنابراین به برخی از پژوهشهاي
مرتبط با موضوع تحقیق به اختصار اشاره میشود:
نظری منظم ،مجیدی ،هندیانی و وفادار( ،)1398در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر جرم
یابی کالهبرداری در فضای سایبر پرداختهاند .هدف اصلی این مقاله ،تبیین شیوههای مؤثر در
کشــف جرم کاله برداری ســایبری و نحوۀ جرم یابی آن است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که همکاری پلیس با مقامات جرم یایی ،تجهیزات مدرن ،علم و آگاهی از علوم رایانهای توسط
کارآگاهان ســایبری و آشنایی مقامات قضایی با مبانی فنی و حقوقی کالهبرداری سایبری در
کشــف جرم کاله برداری ســایبری تأثیر دارد .توکلی و شــاه محمدی( ،)1397در مقالهای به
تأثير مديريت فناوري اطالعات در پي جويي جرائم ســايبري پرداختهاند .هدف اين پژوهش،
بررســي تأثير مديريت فناوري اطالعات در پي جويي جرائم ســايبري است .نتايج این پژوهش
نشــان داد كه با توجه به حجم گستردة مأموريتهاي ناجا ،مديريت فناوري اطالعات بر بهبود
پي جويي جرائم ســايبري ،افزايش ســرعت ،افزايش نقش اطالعات و افزايش دقت پي جويي
جرائم سايبري تأثير دارد كه پيشنهادهايي نيز براي افزايش نقش فناوري اطالعات در پي جويي
جرائم سايبري ارائه شده است .الهی منش و تبریزی( ،)1397در مقالهای به کشف علمی جرایم
با توســل به ادله نوین و مدارک الکترونیکی(دیجیتال) پرداختهاند .این مقاله بیان میدارد که
پلیس به عنوان نهاد کشف جرایم همان گونه که در محیط فیزیکی و عادی وظیفه کشف جرایم
را با برخی اختیارات ،وظایف و البته محدودیتها بر عهده دارد در محیط ســایبری نیز همان
وظایف و اختیارات برای پلیس متصور اســت هر چند موضوع و نوع عملکرد در فضای مجازی
بسیار پیچیده و سختتر از فضای حقیقی است .پلیس در کشف این گونه جرایم با بهرهگیری 131
از روشهای علمی و فنآوری اطالعات و جمعآوری ادله و مدارک الکترونیکی به دنبال مدارک سال سیزدهم
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مجازی با رویکرد جرم شناســانه هســتند .در بین پلیسهای تخصصی ،وظیفه کشــف جرایم
مرتبط با رایانه بر عهده پلیس آگاهی بود ولی در سالهای اخیر با تشکیل پلیس فتا به عنوان
پلیس تخصصی ویژه جرایم رایانهای و سایبری این وظیفه به پلیس فتا محول شده است.
ذبيح اهلل نژاد( ،)1396در مقالهای به ماهيت جرايم رايانهای و مجازی(سایبری) و نقش پلیس
فتا در پیشــگیری و کشــف این جرایم پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از آن میباشند که
پلیــس فتا با توجه به رشــد فناوری و به مــوازات آن ،افزایش بی رویة جرم و الکترونیکی بودن
ارتکاب آن در فضای مجازی ،توانســته اســت با بهرهگیری از آموزههای جرم شناسی ،آموزش
همگانی ،تدابیر نظارتی و اســتفاده از نرم افزارهای تخصصی پلیســی در تقابل و پیشگیری از
وقوع جرایم اشــاره شــده به عنوان حافظ نظم و امنیت در این حوزه ،نقشی مؤثر داشته باشد.
همچنین؛ ذبیح اله نژاد( ،)1397در مقالهای به کشــف علمی جرایم ســایبري و نقش پلیس
فتا اســتان مازندران در حوزة پیش گیري و امنیت ســایبري پرداخته است .یافتههاي پژوهش
حاکی از آن است که ماهیت و ویژگیهاي خاص جرایم سایبري از جمله داشتن ابعاد جهانی و
فراملی ،فقدان رویههاي مشخص پیرامون همکاريهاي متقابل و تعریف قانونی واحد از جرایم
ســایبري ،باال بودن ســرعت ارتکاب و هزینههاي کشف این جرایم ،مراجع قضایی و انتظامی را
با چالشهاي جدیدي مواجه کرده اســت .نتایج پژوهش نشــان میدهد که پلیس فتا با حضور
تخصصی و هوشــمندانه و اطالع رسانی و گســترش آموزش همگانی به رعایت نظم وامنیت و
قوانیــن در دنیــاي مجازي و اینترنت کمک میکند و از وقــوع جرایم میکاهد و یا در صورت
وقوع جرم به پیگیري و کشــف آن میپردازد .نیازخانی ،طالبیان و عرجی( ،)1396در مقالهای
به ارزیابی میزان اثر بخشــی شیوههای کشــف علمی جرم در کشف سرقتهای منزل(مطالعه
موردی :شهر قزوین) ،پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد از میان گویههای مختلف مورد
بررسی ،گویه توانمندی نیروی انسانی با اختصاص میانگین رتبهای برابر  4.23بیشترین تأثیر
را در کشــف علمی جرم ســرقت از منزل دارد ،ارتقای ساختار ســازمانی با  4.09در رتبه دوم
و فناوریهــای نوین ارتباطی با میانگین  3.91در رتبه آخر قرار دارد ،گویه زیســت فناوری و
عوامــل نویــن اطالعاتی نیز با میانگینهای  4.07و  3.93در رتبههای ســوم و چهارم اهمیت
قرار دارند .جهانشــيري ،حســینی و ابراهیمی( ،)1394در مقالهای به تبیین فرآیند تحقیقات
مقدماتی در جرایم سایبری پرداختهاند .به دليل اهميت فرآيند پي جويي در تحقيقات قضايي
و رســيدگي به علل وقوع و كشــف جرم در اين تحقيق تالش بر آن اســت تا فرآيند تحقيقات
 132مقدماتي جرايم ســايبري در جمهوري اسالمي ايران بررسي شود .این مقاله عنوان کرده است
سال سیزدهم که در بحث اقدامات قبل از وقوع جرم ،موضوع پیشگیری ،اطالعرسانی و آموزشی و در مباحث
بهــار
 99اقدامی حین و بعد از وقوع جرم سایبری ،به بحث پیجویی و مبارزه با جرایم ،شناسایی مجرم
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و شگرد مجرمان و جمعآوری دالیل و مدارک و اموال مالباخته در کنار رعایت اصول قانونی و
حقوقی کام ً
ال ضروری است.
آذرپرند و نیازخانی( ،)1393در مقالهای به بررســي عوامل مؤثر بر کشــف ســرقت از اماکن
دولتي استان البرز پرداختهاند .پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتایج تحقیق نشان میدهد که بین
عوامل انسانی ،عوامل تعاملی ،عوامل عملیاتی ،عوامل اطالعاتی و کشف سرقت از اماکن دولتی
استان البرز رابطه معنا داري وجود دارد همچنین تحقیقات حاکی از تایید هر چهار فرضیه بوده
و نتایج عمده تحقیق نشان از آن دارد که بیشترین رابطه را عوامل عملیاتی و کمترین رابطه را
عوامل تعاملی با کشــف سرقت از اماکن دولتی دارد .وروایی و میرزکی( ،)1390در مقالهای به
بررســي عوامل مؤثر بر كشف جرم كالهبرداري رایانهای پليس آگاهي تهران سال 1386 -87
پرداختهاند .بر همين اساس ،فرضيههاي تحقيق نيز پيرامون چهار محور اساسي شامل ميزان
توانمندي كارآگاهان ،ميزان تجهيزات ســازماني ،ميزان تعامل پليس با مقامات قضايي ،ميزان
آشنايي قضات با مباني فني و حقوقي اين جرم ،با استفاده از آزمون عالمت و آزمون مربع خي
دو مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاصل از آزمونها در رابطه با ارزيابي فرضيهها نشانگر
تأثير عوامل مذكور در كشف اين جرم توسط افسران و كارآگاهان بوده است .عابدینی(،)1388
در مقالهای با عنوان «جرم در فضای مجازی ،ضرورت آينده پژوهی» بیان میدارد با ورود رايانه
به زندگی اجتماعی بشر ،تغييرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بوديم .به تبع اين تغييرات
زندگی بشــر به فضای جديدی منتقل شــده و يا در حال انتقال است به همين سبب جرائم در
اجتماع شــکل جديدی يافته و روشهای جديدی را برای پيشگيری و کشف میطلبد و آينده
پژوهی برای ترســيم وضعيت جرائم در آينده اجتناب ناپذير به نظر میرســد .به نظر میرسد
پليس برای پيشــگيری ،کشف و کنترل فضای مجازي نياز به سازوکار پليسی داشته و ساختار
چنين سازوکاری اجتناب ناپذير است ،بنابراين پيشنهاد میشود:
 .١پليس در اولين اقدام خود ساختار مربوط به مقابله با جرائم فضای مجازی را ايجاد كند؛
 .٢برای برخورد با جرائم فضای مجازی ،نيروی انسانی متخصص و کاردان تربيت كند.
جرائم ســايبری :از لحاظ لغوي ،سايبر به معني مجازي و غيرملموس است .فضاي سايبر
در معنا به مجموعههايي از ارتباطات بین انســانها از طريق رايانه و مســائل مخابراتي بدون در
نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي گفته میشود (اسالمي .)159 :1395 ،فضاي سايبر ،يك دنياي
جديد ،يك دنياي موازي اســت كه با خطوط ارتباطي و كامپيوترهاي جهان خلق و نگهداري
میشــود .دنيايي كه در آن تردد جهاني دانش ،رموز ،ســنجشها ،شــاخصها ،سرگرميها و 133
عامليت ديگر انساني شكل میگيرد(بل .)23-22 :1389 ،1فضای مجازی از جمله پديدههايی سال سیزدهم
1 - Bell
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اســت که تعريف جديدی از زمان و مکان را ايجاب میکند که تغييرات شــگرفی را در جامعه و
زندگی اجتماعی به وجود آورده و دگرگونیهای فزاينده و حيرت انگيز دور از انتظار نيســت.
انتقال فضای فيزيکی به فضای مجازی در دهههای اخير در زمينههای متعدد اجتماعی صورت
گرفتــه و به مرور زمان زندگــی در فضای مجازی به واقعيتی انکارناپذير تبديل میشــود که
بــه ناچار تمامی نهادهای اجتماعی برای مواجهه با فضــای جديد زندگی برنامه ريزی و اقدام
میکنند(عابدینی .)148 :1388 ،اما فضاي سایبري جنبههاي منفی و خطرناك نیز دارد؛ زیرا
این فضا موقعیتی منحصربه فرد پیش روي مجرمان قرار میدهد ،تا بدون دغدغههاي ناشــی
از احســاس خطرهاي گوناگون حین ارتکاب جرم در دنیاي فیزیکی ،در فضاي ســایبري ،تنها
به نتایج حاصل از اقدامات مجرمانهای که عایدشــان میشود توجه کنند(ذبیح اله نژاد:1397 ،
.)136
1
از آن جــا کــه جرایم اینترنتی در رایانه و در محیط مجازی صورت میگیرند ،میتوان گفت
کــه جرم اینترنتی(ســایبری) ،به هر گونه فعالیتی میگویند که بــه منظور انجام فعالیتهای
تبهکاری در شــبکههای رایانهای صورت میگیرد(کرم زاده .)104 :1392 ،طبق تعريف ارائه
شده از سوي گروهي از كارشناسان سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در سال  ، 1983جرائم
رايانهای را » هر عمل غيرقانوني ،غيراخالقي يا غيرمجاز نســبت به پردازش خودكار يا انتقال
دادهها « عنوان كرده اند(زیبر .)18 :1390 ،2فعاليتهاي به واســطة رايانه كه هم غيرقانوني و
هم نامشروع هستند ،با بخشهاي خاص میتوانند از ميان شبكههاي الكترونيك جهاني هدايت
شوند(گرکی .)32 :1389 ،3مک گوئیر و داولینگ ،4بیان میدارند که جرایم سایبري به عنوان
یک اصطالح چتري 5اســت که برای توصیف دو نوع فعالیت مجرمانۀ مجزا ولی مربوط به هم
میباشــد؛ جرایم وابســته به فضاي سایبري و جرایم ممکن شــده توسط فضاي سایبري(مک
گوئیر و داولینگ.)5 :2013 ،
بدین ترتیب پلیس فتا باید با هوشیاری و آگاهی کامل نسبت به این فضا با دقت و سرعت عمل
در جهت پیشــگیری از این جرایم گامهای مؤثری برداشته و به منظور کشف جرایم سایبری و
امنیت هر چه بیشتر در این فضا اقدام نماید.
کش��ف جرائم سايبري :از مهمترین تهدیدات و آسیبهاي اجتماعی که امروزه منجر
1 - Cyber
2. Sieber Ulrech
3. Marco Gercke
3. McGuire & Dawling
4. Umbrella term
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به ناامنی در جوامع پیشــرفته و در حال توســعه از جمله کشــور ایران شــده است ،وقوع
جرایم در فضاي ســایبر اســت(کاهدی و شــرفی تبار .)85 :1395 ،محیط سایبر محیطی
مخفی میباشــد و گمنامي و ســهولت انجام اعمال مختلف باعث شــده مجرمان سایبری
از ایــن فضــا به منزلهی کانون مخفی امن و مطمئن خود بهرهگیرند و در چنین شــرایطی
تمایــل ویژۀ افراد مســتعد برای بزهکاری و گســتردگی جرائم در ایــن فضا افزایش یافته
اســت و ضرورت کشــف و مقابله با این جرایم از اهمیت باالیی برخوردار است .پليس براي
ايفاي نقش خويش در اين جايگاه بايد به كشــف جرايم چه كالســيك و چه مدرن بپردازد
اما به دليل وجود تفاوتهاي ماهوي ميان دنياي واقعي و دنياي مجازي روشهاي كشــف
جرم در آنها داراي تفاوتهاي بس��ياري اس��ت (وروایي و ميرزكي .)76 :1390 ،از آنجا که
این جرائم در فضای مجازی انجام میش��وند و مانند س��ایر جرائم ملموس نیستند ،مراجع
قضایی و انتظامی برای پیش��گیری از وقوع این جرائم و کشــف آنها با موانع و چالشهای
نوینی روبرو هســتند(نظری منظم و همکاران .)239 :1398 ،دالیل ارتکاب جرم در فضای
مجازی ،عمدتاً الکترونیک هســتند .این دالیل در صورتــی توان اثباتی دارند که نیروهای
پلیس در مرحلة کشــف و جمعآوری آنها ،ابزار و روشهای خاص ادلة مذکور را که مرکب
از چهار مرحلة جمع آوری ،بررســی ،تجزیه و تحلیل و ارئة گزارش به مقام قضایی میباشد
به نحو صحیحی رعایت بکنند(رضوی .)139 :1386 ،فرآیند کشــف جرم فرآیندی اســت
که پس از طی مراحل هشــتگانه  -1 :تحقیقات اولیه  -2عکس برداری و ترســیم کروکی از
صحنه جرم  -3یادداشــتها و گزارشها  -4جستجو و بازرسی  -5مدارک عینی  -6کسب
اطالعات  -7شناســایی و بازداشــت مظنونین  -8آمادگی و ارائه پروندهها در دادگاه منجر
به تشــخیص جرم و هویت مجرم میگردد .فرآیند کشــف جرم ،فرآیند کشف ،جمع آوری،
آماده ســازی ،شناسایی و ارائه شواهد و مدارک برای تشخیص اینکه چه اقداماتی رخ داده
و مســئول کیســت ،میباشد(یادگارنژاد ،حبیب زاده و نیک نفس .)91 -90 :1393 ،بدین
صورت فرآیند پی جویی و کشــف جرایم سایبری مطابق جدول ،1میباشد.
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جدول  -1مستندات قانوني در موضوع پي جويي جرايم سايبري كشور
(منبع :جهانشیری و همکاران)22 :1394 ،

فصول

مواد

صالحيتها

الف) ارتكاب جرم در سامانههاي رايانهای و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در
قلمرو حاكميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران؛
ب) ارتكاب جرم از طريق تارنماهاي (وبسايتهاي) داراي دامنه كد كشوري ايران؛
ماده  28ج) جرم توسط هر ايراني يا غير ايراني در خارج از ايران عليه سامانههاي رايانهای و
مخابراتي و تارنماها(وب سايتها)؛
د) سوءاستفاده از اشخاص كمتر از  18سال ،اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا
غيرايراني باشد.
ماده 29

صالحيت دادسراي محل كشف چنانچه محل وقوع آن معلوم نباشد.

ماده 34

حفظ فوري
دادههاي

حفظ دادههاي رايانهای ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي خطر
آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها

ماده 35

ارائه دادهها

در اختيار قرار دادن دادههاي حفاظت شده به ضابطان برابر
دستور قضايي.

مواد
39-47

تفتيش و توقيف دادهها و سامانههاي رايانهای و مخابراتي و رعايت تناسب ،نوع،
اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم ،به روشهايي از قبيل چاپ دادهها ،كپي
برداري يا تصوير برداري.
شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي
رايانهای يا مخابراتي و دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي
ذخيره شده ،نظير پست الكترونيكي يا پيامك.

ماده 48

شنود محتوا

استناد
پذیری
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جمع آوري ادله الكترونيكي

ماده 32
و 33

نگهداري
دادهها

نگهداري دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و
اطالعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك.

ماده 49

حفظ صحت و تماميت ،اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده
مطابق آئين نامه.

ساير
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مباحث

ماده 52

سامانه رايانهای يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم باشد و در قانون جرايم
رايانهای مجازات پيش بيني نشده باشد مطابق قوانين جزائي عمل خواهد شد.
در مواردي كه براي رسيدگي به جرايم رايانهای مقررات خاصي از جهت آئين
دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام
خواهد شد.

با توجه به مطالعات انجام شده ،شکل ،1مدل مفهومي تحقيق را نشان میدهد:

روش شناسي تحقيق

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

شکل -1اجزای مدل مفهومی تحقیق

تحقيــق حاضــر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوري دادهها و اطالعات و روش تجزيه
و تحليل يك تحقيق توصيفي -پيمايشــي محســوب میشود .بدین منظور ،جهت جمعآوري
اطالعات در زمينة مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع ،از مطالعات كتابخانهای و جهت جمع
آوري دادهها و اطالعات ،از روش ميداني اســتفاده شد .جامعة آماری تحقیق را خبرگان پلیس
فتا ناجا منتخب از متخصصان به تعداد  14نفر تشــکیل میدهند .در این تحقیق از پرسشنامه
جهت جمعآوری دادهها اســتفاده شــد ،بدین ترتیب که در تحقیق حاضر بعد از تعیین عوامل
تأثیرگذار بر کشــف جرایم سایبری بر اساس مطالعات کتابخانه ای ،بررسی پژوهشهای قبلی
و اعــام نظر خبرگان ،با توجه به اســتفاده از روش دلفی فــازی در چند مرحله به جمعآوری
اطالعات از خبرگان مورد نظر اقدام گردید و کلیدیترین آنها انتخاب شدند .با توجه به ماهیت 137
این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از نرم افزار اِکسل استفاده گردید .سال سیزدهم
بهــار 99
يافتههاي تحقيق
شــماره 50

در این تحقیق به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار در کشــف جرایم ســایبری از روش دلفی
فازی استفاده میگردد.
مراحل اجراي روش دلفی فازي مطابق شکل ،2میباشد:

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی
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شکل -2مراحل اجراي روش دلفی فازي(میرسپاسی)1389 ،

بدین ترتیب ،طی مراحل زیر فرآیند دلفی فازی انجام میپذیرد(عابدی و عریانی:)1395 ،
در مرحله اول در بررســی دیدگاه خبرگان ،با توجه به شــاخصهای پیشــنهادی و تعریف
متغیرهای زبانی ،پرسشــنامه مورد نظر طراحی شد .در این مرحله از خبرگان به تعداد  14نفر
خواســته شــده است که میزان تأثیرگذار بودن هر یک از شاخصها را بر کشف جرایم سایبری
به صورت گزینههای کیفی تعریف شــده انتخاب نمایند .در مرحله بعد بر اساس نتایج موجود،
میانگین میزان تأثیرگذار بودن هر یک از شاخصهای تأثیرگذار بر کشف جرایم سایبری طبق
روابط زیر محاسبه میگردد.

) (2

)

)(1

) a3(i

∑n

a 2(i ) , 1

i = 1,2,3,..., n

∑n

a1(i ) , 1

∑n

(

)

(

A (i ) = a1i , a 2i , a3i ,

Am = (a mi 1 , a mi 2 , a mi 3 ,) = 1

در رابطه فوق )  A (iبیانگر دیدگاه فرد خبره  iام و  Amبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان
میباشد.
مرحلــه بعدی فازی زدایی میباشــد .در این پژوهش به منظور فــازی زدایی از روش مقدار
میانگین ،اســتفاده میشــود .در این روش از تفکیکهای چپ و راست ،که عالوه بر ساده بودن
از همه اطالعات تابع عضویت نیز اســتفاده میشــود ،برای فازی زدایی استفاده میشود .مقدار
فازی زدایی به روش مقدار میانگین برابر است با:
)S ( A) = 1 / 2( S L ( A) + S R ( A
a2i
a 3i

 a + 2a + a
2i
3i
S ( A) = 1 / 2 ( a2i − ∫ f A ( x ) + ( a2i − ∫ f A ( x ) +  = 1i
4


a1 i
a2i

)

)(3

) ) e = (am1 − a1(i ) , am 2 − a2(i ) , am 3 − a3(i
a3(i ) − a3i

∑n

a2(i ) − a2i , 1

∑n

a1(i ) − a1i , 1

∑n

(

= 1

با اســتفاده از رابطه  3اختالف نظرات خبرگان محاســبه و در پرسشــنامهای تنظیم گردید.
سپس هر یک ازخبرگان با توجه به ارزیابی مجدد نظر قبلی خود ،نظرات جدید را اعالم نمودند.
بدین ترتیب در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم با توجه به موارد فوق ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﺒﺮه
ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ .فازی زدایی حاصل از پرسشــنامه فوق در جدول زیر مشــاهده میشود .سپس با
محاسبه اختالف میانگینهای دو مرحله 1و 2با استفاده از روابط فاصله میان اعداد فازی (رابطه
 )4میزان اجماع نظر خبرگان محاســبه میشــود .در صورتی که اختالف محاسبه شده از 0/2
کمتر باشد ،فرایند دلفی فازی متوقف میشود .بدین منظور نتایج در جدول ،2بیان شده است:

) (4

])

1
[(am 21 + am 2 + am 23 + ) − (am1 + am12 + am13
3

= ) S ( Am 2 , Am1

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

ســپس میتوان اختالف نظر هر یک از خبرگان را طبق رابطه  3محاســبه نمود .در حقیقت
بر اســاس این رابطه هر یک از خبرگان میتوانند نظر خود را با میانگین نظرات بســنجند و در
صورت تمایل نظرات قبلی خود را تعدیل نمایند.
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جدول -2میانگین دیدگاههای خبرگان و فازی زدایی در مرحله اول و دوم

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی
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ردیف

شاخصها

فازی زدایی فازی زدایی
(مرحله( )1مرحله)2

اختالف
مرحله
اول و دوم

1

تعامل واحدهای درون سازمانی

8.46

8.61

0.14

2

تعامل با واحدهای برون سازمانی

8.14

8.29

0.14

3

تعامل کارآگاهان با واحدهای پشتیبانی پلیس
فتا

7.32

7.50

0.18

4

تعامل کارآگاهان پی جویی پرونده با مقام
قضایی

7.54

7.64

0.11

5

حضور مقامات قضایی در پلیس فتا و پیگیری
نزدیک پروندهها

5.89

6.07

0.18

6

برگزاری جلسات مشترک

5.71

5.61

0.11

7

در اختیار داشتن نرم افزارها و سختافزارهای
پیشرفته و به روز (مثل لپ تاب و گوشی)

6.57

7.25

0.68

8

استفاده از تجهیزات قابل حمل در جمعآوری
ادله

7.07

7.14

0.07

9

تأمین منابع مالی مورد نیاز

6.46

6.25

0.21

10

آشنایی مقامات قضایی با شگردهای ارتکاب
جرایم

6.61

7.00

0.39

11

انتصاب قضات با تحصیالت مرتبط

7.14

7.21

0.07

12

آشنایی قضات با نحوه پی جویی

6.54

6.64

0.11

13

تجمیع پروندهها در یک دادسرا

6.61

7.46

0.86

14

آشنایی کاراگاهان با تکنیک و فنون و نحوه
تحقیق و بازجویی از متهمان سایبری

6.71

7.07

0.36

نحوه ی جمعآوری و مستندسازی دالیل
الکترونیکی

6.68

15

7.25

0.57

17

آشنایی با مبانی حقوقی

6.18

6.14

0.04

18

نیروي انسانی از نظر کمی

6.54

6.54

0.00

19

انگیزه پرسنل

6.25

6.36

0.11

20

آموزش

6.54

7.32

0.79

21

تخصص و توانایی نیروي انسانی

7.64

7.79

0.14

22

تجربه

6.11

6.25

0.14

23

کارگروهی و تیمی

6.68

6.86

0.18

24

بهره برداری از اقدامات فنی و مخابراتی

6.71

7.18

0.46

25

وجود بانکهای اطالعاتی مجرمین سابقه دار و
حوزه فعالیتی آن

6.86

7.00

0.14

26

دسترسی پلیس فتا به سامانه جامع اطالعاتی
سایر پلیسهای تخصصی

6.71

7.18

0.46

27

روشهای نوین شناسایی IP

7.82

7.89

0.07

28

دسترسی به اطالعات مجرمین از طریق اینترنت

6.39

6.93

0.54

29

دسترسی به اطالعات مرتبط با جرم از طریق
اینترنت

6.18

6.36

0.18

30

سایت اینترنتی پلیس فتا جهت تبادل اطالعات

6.11

6.29

0.18

31

مرکز فوریتهای سایبری

7.18

7.18

0.00

32

رصد و پایش سایتهای اینترنتی و شبکههای
اجتماعی مجازی

6.71

7.43

0.71

33

استفاده از منابع و مخبرین

5.89

6.00

0.11

34

افزایش دسترسی اطالعاتی

7.50

7.46

0.04

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

16

آشنایی با امور فنی رایانه

7.21

7.32

0.11
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بدین ترتیب در مرحله سوم ،ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در شاخصها ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ سوم ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻣﺠﺪداً
ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﺒﺮه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ که ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ،3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ردیف

جدول -3میانگین دیدگاههای خبرگان و فازی زدایی در مرحله سوم
فازی زدایی اختالف مرحله
شاخصها
دوم و سوم
(مرحله)3

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

1

در اختیار داشتن نرم افزارها و سختافزارهای پیشرفته و به
روز (مثل لپ تاب و گوشی)

7.43

0.18

2

تأمین منابع مالی مورد نیاز

6.25

0.00

3

آشنایی مقامات قضایی با شگردهای ارتکاب جرایم

7.11

0.11

4

تجمیع پروندهها در یک دادسرا

7.46

0.00

5

آشنایی کاراگاهان با تکنیک و فنون و نحوه تحقیق و بازجویی
از متهمان سایبری

7.00

0.07

6

نحوه ی جمعآوری و مستندسازی دالیل الکترونیکی

7.14

0.11

7

آموزش

7.32

0.00

8

بهره برداری از اقدامات فنی و مخابراتی

7.21

0.04

9

دسترسی پلیس فتا به سامانه جامع اطالعاتی سایر پلیسهای
تخصصی

7.25

0.07

10

دسترسی به اطالعات مجرمین از طریق اینترنت

7.07

0.14

11

رصد و پایش سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی
مجازی

7.46

0.03

در نهایت مطابق جدول ،4مهمترین عوامل تأثیرگذار در کشــف جرایم ســایبری ،شامل 26
 142عامل و  6گروه میباشند:
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جدول -4عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری

ابعاد

عوامل
تعامل واحدهای درون سازمانی

تعامل سازمانی

تعامل با واحدهای برون سازمانی
تعامل کارآگاهان با واحدهای پشتیبانی پلیس فتا
تعامل کارآگاهان پی جویی پرونده با مقام قضایی

استفاده از تجهیزات قابل حمل در جمعآوری ادله

آشنايي قضات
با مباني فني و
حقوقي

آشنایی مقامات قضایی با شگردهای ارتکاب جرایم
انتصاب قضات با تحصیالت مرتبط
تجمیع پروندهها در یک دادسرا
آشنایی کاراگاهان با تکنیک و فنون و نحوه تحقیق و بازجویی از متهمان
سایبری

توانمندی
نیروی انسانی و
کارآگاهان

نحوه ی جمعآوری و مستندسازی دالیل الکترونیکی
آشنایی با امور فنی رایانه

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

تجهيزات سازماني

در اختیار داشتن نرم افزارها و سختافزارهای پیشرفته و به روز (مثل لپ
تاب و گوشی)

آموزش
تخصص و توانایی نیروي انسانی
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وجود بانکهای اطالعاتی مجرمین سابقه دار و حوزه فعالیتی آن
دسترسی پلیس فتا به سامانه جامع اطالعاتی سایر پلیسهای تخصصی

فناوری اطالعات و
فضای مجازی

دسترسی به اطالعات مجرمین از طریق اینترنت
مرکز فوریتهای سایبری
رصد و پایش سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی مجازی
افزایش دسترسی اطالعاتی

بحث و نتيجه گيري

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

در این مقاله با توجه به این ســؤال که عوامل کلیدی تأثیرگذار بر کشــف جرایم ســایبری با
رویکرد دلفی فازی کدامند ،به این موضوع پرداخته شد که با افزايش رويكرد جامعه به فضاي
مجــازي با توجه بــه رفع محدودیتهای زمانی و مکانی و تحت تأثيــر قرار دادن فعاليتهاي
گوناگون اجتماعي ،اقتصادي ،سياســي ،فرهنگي ،علمي و هنري و در نهایت تشکیل ارتباطات
فراوان ،محیط ســایبر در کنار مزایای بی شــماری که برای بشر به همراه آورده ناگزير همراه با
معايبی بوده که زمینه سوءاســتفاده و بســتر مناسبی را در جهت انجام جرم در این محیط به
وجود آورده اســت .بنابراین کشف جرایم سایبری برای حفظ امنیت در این فضا امری ضروری
است و عوامل مختلفی به منظور کشف جرایم سایبری وجود دارد.
بنابراین به منظور تعیین عوامل مؤثر بر کشف جرایم سایبری از پرسشنامه و نظرات خبرگان و
بازخوردهای حاصل از آن در سه مرحله بهره گرفته شد که در نهایت  26عامل در  6گروه شامل
تعامل ســازمانی ،تجهیزات ســازمانی ،آشنايي قضات با مباني فني و حقوقي ،توانمندی نیروی
انسانی و کارآگاهان ،فناوریهای نوین ارتباطی؛ و فناوری اطالعات و فضای مجازی میباشند.
طبق یافتههای این تحقیق تعامل ســازمانی ،تجهیزات ســازمانی ،آشــنايي قضات با مباني
فني و حقوقي ،توانمندی نیروی انســانی و کارآگاهان عوامل مؤثر در کشــف جرایم ســایبری
میباشند و یافتههای این بخش با یافتههای تحقیقات نظری منظم و همکاران( ،)1398ذبيح
اهلل نــژاد( ،)1396وروایی و میرزکی( )1390و همچنیــن عابدینی( ،)1388که بیان میدارد
پلیــس بــرای برخورد با جرائم فضای مجازی ،نيروی انســانی متخصص و کاردان تربيت كند،
144
سال سیزدهم هم راســتا میباشد .همچنین فناوریهای نوین ارتباطی شــامل بهره برداری از اقدامات فنی
بهــار  99و مخابراتی ،اســتفاده از اقدامات فنی موقعیت یابی ســارقین سابقه دار از طریق خطوط و  ...و
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فناوری اطالعات و فضای مجازی شامل روشهای نوین شناسایی  ،IPمرکز فوریتهای سایبری
و  ...نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری هستند که لزوم توجه به آنها با توجه
به یافتههای پژوهش امری ضروری میباشد .یافتههای این بخش از تحقیق با تحقیق توکلی و
شاه محمدی( ،)1397که یافتههای آن نشان داد مديريت فناوري اطالعات بر بهبود پي جويي
جرائم سايبري ،افزايش سرعت ،افزايش نقش اطالعات و افزايش دقت پي جويي جرائم سايبري
تأثير دارد و الهی منش و تبریزی( ،)1397که بیان میدارند پلیس در کشــف این گونه جرایم
با بهرهگیری از روشهای علمی و فنآوری اطالعات و جمعآوری ادله و مدارک الکترونیکی به
دنبال مدارک دیجیتال جهت شناســائی مجرمان ســایبری و تبیین شگرد و روشهای ارتکاب
جرم در فضای مجازی با رویکرد جرم شناسانه هستند؛ هم راستا میباشد .پيشنهادهاي زير بر
اساس عوامل شناسایی شده در کشف جرایم سایبری ارائه میگردد:
 -تعامل ارگانها و نهادهاي دولتي و خصوصي و ســایر ســازمانهای خارج از پلیس فتا با پليس فتا و تعاملارتباطی در این امر؛

 -لزوم توجه و تأكيد بر تهیه و توســعه تجهيزات ســازماني از قبیل نرم افزارها و ســختافزارهای پیشرفته وبه روز؛

 -بــه كارگيــري نيروهاي متخصص در این زمینه به منظور بهره مندی حداکثری از مهارتها و تواناییهایتخصصی آنها؛

 --لزوم توجه و تأكيد بر فناوريهای نوین ارتباطی به منظور بهره برداری از آن در جهت کشف جرایم سایبری؛

 -لزوم توجه و تأكيد بر فناوري اطالعات و افزایش مهارتها و تواناییهای تخصصی در استفاده و به كارگيريِ
اطالعات حوزه فضای مجازی.
مؤثر و بهینه

تعیین عوامل تأثیرگذار در کشف جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

هر چه بیشــتر کارآگاهان با واحدهای پشــتیبانی پلیس فتا و مراجع قضایی و لزوم زیرساختهای مناسب
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Determining Effective Factors in Cyber Crime Detection
with Phase Delphi Approach
Fakhrodin Tavakoli, Seyed Morteza Mortazavi
Abstract
eatures of cyber environment such as lack of dependence on particular time and place,
the possibility of obtaining various identities, anonymity and ….. are all factors that make
cyber crime commitment more different and cyber crime detection and pinning criminals,
more difficult. Therefore; this research has been conducted with the aim of determining
effective factors in the detection of cyber crimes. The research method is of applied type
from objective perspective and of descriptive-survey type from implementation perspective.
The statistical community of this research is formed by 12 NAJA Cyber Police Experts.
The data collection tools is a questionnaire made based on library studies, reviewing early
studies and experts’ views and among which, their most vital ones have been selected. In
regards to the nature of this research, Excel software was used to analyze the collected data.
The findings of the research show that the most effective factors in cyber crime detection,
among 26 factors and 6 groups, include organizational interaction, organic equipment,
judges’ familiarization with technical and legal principles, personnel and detectives’
capabilities, modern communications technologies, IT and cyberspace. The findings show
that in detecting cyber crimes, such issues as organizational interaction, organic equipment,
judges’ familiarization with the technical and legal principles, personnel and detectives’
capabilities, modern communications technologies, IT and cyberspace should be taken into
considerations.
ey Words: Cyberspace, Cyber crimes, Cyber Crimes Detection, Phase Delphi
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