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Objectives: Information management and information exchange today, as one of the
important concerns of developed countries, is at the forefront of planning in these societies. This
study was conducted with the aim of the role of information exchange management in the
process of preventing cybercrime among FATA employees in Tehran.
Methods: The method of this study is a quantitative and cross-sectional survey that was
conducted in 2021 and the statistical population of this study includes FATA police officers in
Tehran, using Cochran's formula, 90 of them as a sample. were chosen. To ensure the indexing
of variables in the questionnaire, the validity of the questionnaire, face validity, content validity
and construct validity were examined and data analysis was performed using SPSS software.
Results: The research findings showed that the correlation coefficient between the
independent variables and the dependent variable is 0.539, which shows that there is a relatively
strong correlation between the set of independent and dependent variables of the research.
However, the value of the adjusted coefficient of determination is equal to 0.421, indicating the
statistical fact that 42% of the total rate of cybercrime prevention depends on 6 independent
variables; Operational capability, speed utility, accuracy utility, automation, information,
transformation. In other words, independent variables estimate (predict) 42% of the variance of
the dependent variable of cybercrime prevention.
Conclusion: The development of information in today's world has affected many life
processes and changed many life processes. In the field of criminology, information
management components can also play a constructive role in the prevention of cybercrime.

Keywords: Information Management, Information Exchange, Prevention, Cybercrime,
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چکیده
هدف :مدیریت اطالعات و تبادل اطالعات امروزه به عنوان یکی از دغدغههای مهم کشورهای توسعه یافته ،در
صدر برنامه ریزی این جوامع قرار دارد .این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت تبادل اطالعات در فرایند پیشگیری از
جرایم سایبری در بین کارکنان فتا در شهر تهران انجام شده است.
روش :روش این پژوهش پیمایشی از نوع کمّی و به لحاظ بازه زمانی مقطعی بوده که در سال  5411انجام شده
است .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پلیس فتا در شهر تهران میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 21
نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای اطمینان از شاخصسازی متغیرها در پرسشنامه ،روایی پرسشنامه ،روایی
صوری ،روایی محتوا و روایی سازۀ آن ،مورد بررسی قرار گرفته و تجریه و تحلیل دادهها نیز به کمک نرمافزار SPSS
انجام شده است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته  1/732است
که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد .اما مقدار ضریب
تعیین تعدیل شده برابر با  1/495بوده که گویای این واقعیت آماری است که  49درصد از کل میزان پیشگیری از جرایم
سایبری وابسته به  6متغیر مستقل قابلیت عملیاتی ،مطلوبیت سرعت ،مطلوبیت دقت ،خودکارسازی ،اطالعرسانی و
متحولسازی است .به عبارت دیگر ،متغیرهای مستقل  49درصد واریانس متغیر وابسته پیشگیری از جرایم سایبری را
برآورد (پیشبینی) میکنند.
کلیدواژهها :مدیریت اطالعات ،تبادل اطالعات ،پیشگیری از جرم ،جرایم سایبری ،پلیس فتا.

 .1استناد به این مقاله :رجبی تاج امیر ،ابراهیم؛ عبدالهی ،سامان؛ شعاعی ،مرتضی ( .)1041نقش مدیریت تبادل اطالعات در فرآیند پیشگیری از جرایم
سایبری .علوم و فنون مدیریت اطالعاتDOI: 10.22091/stim.2022.7572.1690 .014-047 :)1(8 ،
تاری خ دریافت 7000/08/72 :؛ تاری خ اصالح 7000/70/71 :؛ تاری خ پذیرش7000/79/07 :
ر
ناش :دانشگاه قم
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 .1مقدمه
امروزه در این جامعه متمدن و پیشرفته ،همه پدیدهها بر پایه دادهها و اطالعات متمرکز هستند و
هر مظاهر جدیدی از دانش و تکنولوژی به شکل شتابانی تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار
میدهد .از سوی دیگر ،امروزه تکنولوژیهای نوین ارتباطی نه تنها زندگی مادی و اقتصادی مردم،
بلکه چارچوب های نمادین آنها را نیز دگرگون کرده و مسایلی مانند نظام ارزشی و اعتقادی افراد به
شدت تحت تاثیر این تکنولوژیها قرار گرفته است (باقری ،2335 ،ص.)6
مدیریت اطالعات به عنوان زیرمجموعهای از مدیریت دانش به طور کلی ،شامل فرایندهای

فناوری اطالعات و تبادل آن در سازمانهای اطالعاتمحور است (پینه و فریر ،0202 ،1ص.)63
در تحلیل فرایندهای سازمانی نیاز است که دادهها به منظور استخراج اطالعات ،کشف دانش و در
نهایت تصمیم گیری در خصوص مسائل مختلف کاربردی ،به صورت صحیح مدیریت شود.
اطالعات از تراکنشهای برخط ،پستهای الکترونیکی ،ویدئوها ،صوتها ،کلیک کردنها و
ارسالها ،درخواستهای جستجو ،یادداشتهای درست ،تعامالت شبکههای اجتماعی ،دادههای
علمی ،سنسورها و تلفنهای همراه و برنامههای کاربردی آنها تولید میشوند .آنها بر روی پایگاه

میشود .مفهوم داده و اطالعات در سازمانها فرهنگی را ایجاد میکند که از طریق آن کسب و
کارها و مدیران فناوری اطالعات را به سمت استفاده از تمامی ارزشهای پنهان در داده و اطالعات
/http://stim.qom.ac.ir
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دادهها که به شکل حجیم رشد میکنند ،ذخیره میشوند و ضبط ،شکلدهی ،ذخیرهسازی،
مدیریت ،به اشتراکگذاری ،تحلیل و نمایش آنها از طریق ابزارهای نرمافزار پایگاه دادهها ،دشوار

سوق میدهد (آسمانی ،2335 ،ص .)4از طرفی تمایل روزافزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته
از جمله رایانه و اینترنت ،شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است.
از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم ،ملموس نیستند ،مراجع
قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها ،با چالشهای نو ینی مواجه هستند
(رضوی ،2386 ،ص .)202بر مبنای این وضعیت ،جرایم جامعه از حالتهای سختافزاری به
سمت نرمافزاری یا سایبری شیفت شدهاند .در همین راستا از مهمترین شاخصهای امنیت در
کشورهای جهان ،میزان کشف جرایم به وقوع پیوسته توسط پلیس و مراجع قانونی است و با توجه به
اینکه جرم در همه جوامع بروز میکند ،پیشگیری و مبارزه با آن نیازمند بهرهوری از تجهیزات و
1. Payne & Fryer
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امکانات و تبادل اطالعات بین ردههای کنترلی است .مبادله به موقوع اطالعات نقش بسیار موثری
در خنثیسازی و کشف جرایم ایفا میکند (طالبیان ،2332 ،ص3؛ یادگارنژاد و همکاران،2333 ،
ص .)83بنابراین ،پلیس با استفاده از فناوریهای نو ینی که در عرصه نرمافزارهای تخصصی پلیس
به وجود آمده است ،میتواند در پشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش موثری داشته باشد (رضوی،
 ،2386ص.)202
سوء استفادههای فراوان از فضای سایبر باعث پیشبینی تدابیری شده است که از جملۀ آنها
جرمانگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است (زلقی ،2333 ،ص .)80بر همین
اساس جرایم سایبری مسایل اول بسیاری از کشورها شده است .جرایم سایبری با توجه به گستره
فناوری اطالعات و رشد سریع و مستمر تکنولوژی ،با طیف گستردهای در فضای مجازی به وقوع
میپیوندند .نظر به ویژگی خاص جرایم مزبور ،پ یشگیری از آن مستلزم أخذ تدابیر ویژه علمی و
فنی مناسب است (خلفی ،2335 ،ص .)03جرم سایبری به جرم قابل ارتکاب در محیط مجازی
اینترنت و مخابرات گفته میشود و از جرم اینترنتی عامتر است و عالوه بر اینکه شامل جرائم
مخابراتی میشود ،میتواند به جرائم ضد نرمافزارهای یک رایانه که به صورت مجازی در سیستم
رایانهای قرار دارد نیز ّ
تسری داده شود و به همین دلیل در مقررات کشورها و اسناد بینالمللی به ویژه
کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در محیط سایبر بوداپست مصوب سپتامبر  ،0222از عنوان «جرم

متخصصان دانش اطالعات و فناوریهای ارتباطی به عنوان واحدهای تخصصی غیرنظامی با
توجه به غیرنظامی شدن برخی نقشهای پلیسی در سازمانهای پلیسی ،حضور پر رنگتری
یافتهاند و امروزه در حوزههای اطالعاتی و دانشی در بخشهای مختلف سازمان پلیس فعالیت
 .1برخی از صاحبنظران معتقدند که مفهوم سایبر در سطح بینالمللی بسط پیدا کرده و رواج عام یافته است و این واژه تبدیل به
یک لغت بین المللی شده است .لذا عقیده بر این است که ترجمه این لغت یا یافتن معادل برای آن ممکن است دایره شمول و
مفهوم آن را محدود کند .بنابراین ،توصیه میشود که همانند واژه تلفن که در سطح بینالمللی مفهوم یکسانی دارد و در همه
نقاط جهان به یک معنا و لفظ به کار میرود ،واژه سایبر نیز باید با یک لفظ مشترک بینالمللی استعمال شود (باستانی،
 ،2386ص .)54با عنایت به ارزیابی سنجههای متفاوت از مفهوم فضای سایبر میتوان گفت که فضای سایبر ،محیطی
تشکیل یافته از سامانهها و شبکههای ارتباطی ّمتصل به هم است که قابلیت هر نوع رفتار متناسب با محیط مبادله داده ،ذخیره
و انتشار اطالعات را دارد (کرامتی معز ،2333 ،ص.)23
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کیفری خود وارد کردهاند( 1عالیپور ،2335 ،ص.)232
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سایبری» استفاده شده و به دلیل رواج روزافزون ،کشورهایی مانند استرالیا نیز این عنوان را در قوانین
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دارند .در حوزه جرایم سایبری ،غیرنظامیسازی به عنوان راهبردی موثری در بهبود عملکرد

سازمانهای پلیسی بوده است (هارکین و وهالن ،0202 ،1ص.)503

پیشگیری از جرم شاخهای توجهپذیر از جرمشناسی است که یافتههای آن در سیاستگذاریهای
جنایی بینالمللی و ملی تبلور پیدا کرده است .اختصاص یافتن فصل جداگانه با شماری از مواد در
اسناد بینالمللی مانند پیمان مبارزه با فساد اداری و مالی  ،0223نمایانگر برخورداری این شاخه از
جایگاه در این عرصه است .همچنین ،تدوین قانون خاصی برای پیشگیری از جرم در پهنه سیاست
جنایی ملی از جمله سیاست جنایی ایران ،گسترش آموزههای این شاخه در سطح قانونگذاری و نظام
حقوقی کشورها را نمایان میسازد (نیازپور ،2422 ،ص.)03
پیشگیری از جرایم سایبری تنها با پیشگیری وضعی و یافتههای جرمیابی راه به جایی نمیبرد
(خلفی ،2335 ،ص .)03بنابراین ،مدیریت اطالعات میتواند به عنوان مکانیزیمی برای پیشگیری
از جرایم سایبری مورد توجه باشد.
فضای سایبر فضایی است که با جذابیتهای ارتباطی خود روزانه بر مخاطبان آن افزوده
می شود .این فضا با استفاده از ابزار پرقدرتی همچون اینترنت ،زندگی انسانهای کنونی را متحول
کرده و مخاطبان بسیاری در سراسر دنیا با انگیزههای گوناگون ،ساعتهای متمادی وقت خود را در

سایبری بیشتر به دلیل پنهان ماندن و ناشناس بودن مجرم است که پلیس سایبری باید براساس
/http://stim.qom.ac.ir
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این فضا میگذرانند (لک ،2332 ،ص .)32الزم به ذکر است که جرایم سایبری در حال حاضر یک
ّ
موضوع جدی در بسیاری از کشورها است (سن ،0223 ،2ص )224و اهمیت تمرکز برای جرایم
اطالعات بتواند از ارتکاب جرایم پیشگیری کند و راهحلهای ممکن را در قالب مدلهایی ارائه
نماید (سن ،0223 ،ص.)225
بنابراین ،یکی از مشاهدات رایج در ادبیات پلیس در مورد جرایم سایبری ،نیاز به آموزش بیشتر
بر مبنای اطالعات است .با این حال ،جزئیات کمی در مورد اینکه چه کسانی در سازمان پلیس به
آموزش اطالعاتی نیاز دارند و چه نوع آ موزشی ممکن است مورد نیاز باشد ،وجود دارد (هارکین و
وهالن ،0202 ،ص .)2به طور کلی پذیرش فناوری در سازمانهای پلیسی کاربرد فناوری
اطالعات را بیشتر کرده و این مسأله به طور چشمگیری بر کنترل جرایم سایبری تاثیر دارد .چرا که
1. Harkin & Whelan
2. Sen

111

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،1

جرایم سایبری تهدیدی برای همه افراد و شرکتها در عصر دیجیتال کنونی هستند و پیشگیری از
این جرایم بر مبنای مدیریت تبادل اطالعات یک ضرورت اساسی است.
 .6ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
فناوری اطالعات مطالعه طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای
اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر ،به و یژه نرمافزارهای کاربردی و سختافزاری کامپیوتری است .فناوری
اطالعات با استفاده از کامپیوترهای الکترونیکی و نرمافزارهای کامپیوتری برای تبدیل ،ذخیره،
حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی مطمئن اطالعات سروکار دارد (انجمن فناوری اطالعات

آمریکاITAA 1؛ گوپتا ،0223،2ص )2و فناوری اطالعات از تالقی و همپوشانی سه مقوله مجزا،

ولی مرتبط که عبارتند از اطالعات ،کامپیوتر و ارتباطات و تعامل متقابل آنها با یکدیگر بوجود آمده
است که کامپیوتر به عنوان سختافزار و تأمینکننده تجهیزات و ادوات الزم ،اطالعات به عنوان
مواد اولیه در درون شبکه و ارتباطات مخابراتی وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده
دارد (گویآبادی و ریاحی ،2380 ،ص .)03رویکردهای نظری در مورد فناوری اطالعات ضمن
گستردگی فراوان ،از جنبههای مشخصی با هم مشابه هستند .جوان بودن ادبیات تحقیق فناوری
اطالعات از یک طرف و پیشرفتهای سریع در این حوزه از طرف دیگر ،شرایطی را بوجود آورده که

اینرو ضرورت انجام چنین پژوهشهایی در کشورهای در حال توسعه بیشتر احساس میشود
(صنایعی و همکاران ،2332 ،ص .)04مدیریت اطالعات بخش کلیتر مدیریت تبادل اطالعات
است .مدیریت تبادل اطالعات عبارت از شناسایی محل استقرار سامانهها ،اطالعات و محل
استفاده از آنها و نیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی توسعه موثر است .برای مثال یک سازمان
بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی ،یک بانک اطالعاتی
متمرکز در اداره اصلی مستقر کند .در مقابل ،یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک
اطالعاتی قرار دهد ،به طوری که کا ربران بتوانند سریع به اطالعات دسترسی داشته باشند و آن را
1. Information Technology Association American
2. Gupta
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که عمده پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد ،از
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به هنگام سازند .بنابراین ،هدف مدیریت تبادل اطالعات عبارت است از قرار دادن منابع اطالعاتی
در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (یادگارنژاد و همکاران ،2333 ،ص .)32در
بیشتر رویکردهای نظری  ،مفهوم تبادل اطالعات و فناوری اطالعات را به یک معنی به کار میبرند
و در مفهومسازی آن در کلیترین تعریف ،فناوری اطالعات را با زیرساختهای آن معرفی
میکنند .زیرساخت فناوری اطالعات مجموعهای از منابع به اشتراک گذاشته شده فناوری
اطالعات است که به منزله زیربنایی برای کاربردهای آن در سازمان در زمان حال و آینده بشمار

میرود (چانوپاس 1و همکاران ،0226 ،ص332؛ ژیانفنگ 2و همکاران ،0228 ،ص633؛

صنایعی و همکاران ،2332 ،ص .)08براساس ادبیات موجود ،میتوان چهار رهیافت نظری نسبت
به زیرساخت فناوری اطالعات تشخیص داد .این رهیافتها عبارتند از فنیگرا ،3فنی-انسانیگرا،4

فرایندگرا 5و محیطگرا.6

رهیافت فنی گرا به منزله اولین رهیافت در این زمینه بوده و با بکارگیری یک تعریف محدود از
زیرساخت فناوری اطالعات ،آن را به عنوان یک معماری از اجزای فنی و به اشتراک گذاشته در
سطح سازمان ،در نظر میگیرد .رهیافت فنی-انسانیگرا دیدگاه وسیعتری داشته و زیرساخت
فناوری اطالعات را متشکل از عوامل دوگانۀ فنی و انسانی قلمداد میکند (فینک و نئومن،7

ص .)38رهیافت فرایندگرا حوزۀ زیرساخت فناوری اطالعات را تا حد فرایندها و فعالیتهایی
اطالعات ،تأکید دارد .در این زمینه میتوان به کار برخی از محققان که در زمینۀ بررسی اثرات ناشی
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گسترش میدهد که از فناوری اطالعات استفاده میکنند .لذا ،این رهیافت ،بر جنبۀ فرایندی فناوری
از بکارگیری فناوری اطالعات در انجام فعالیتهای زنجیره ارزش سازمان فعالیت کردهاند ،اشاره
ً
کرد .نهایتا رهیافت محیطگرا به انطباقپذیری زیرساخت فناوری اطالعات با محیط و الزامات
متغیر کسب و کار توجه داشته و با عنوان انعطافپذیری زیرساخت فناوری اطالعات ،مطرح شده
1. Chanopas
2. Xianfeng
3. Technical-oriented Approach
4. Technical-human-oriented Approach
5. Process-oriented Approach
6. Environment-oriented
7. Fink & Neumann

111

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،1

است (صنایعی و همکاران ،2332 ،ص .)03واژه فناوری اطالعات مبحث کلیتر مفهوم مدیریت
تبادل اطالعات است و تبادل اطالعات دربرگیرنده طیف گستردهای از سختافزارها (کامپیوترهای
دستی و قابل حمل ،فناوریهای محاسباتی و قابل پخش ،ابزارهای خودکار ثبت رو یدادها)،
نرمافزارها ،کاربرد آنها (منابع اطالعاتی چند رسانهای) و سیستمهای اطالعاتی (اینترنت) میشود

(هنسی و همکاران ،0227 ،1ص .)255به عبارت دیگر ،میتوان فناوری اطالعات و مدیریت
تبادل اطالعات را شامل گردآوری ،سازماندهی ،ذخیرهسازی ،نشر و استفاده از اطالعات در قالب
صوت ،تصو یر ،گرافیک ،متن ،عدد و ...با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی دانست (رئیسدانا،
 ،2382ص26؛ افضلی ،2332 ،ص .)3در یک جمعبندی کلی در همه رویکردهای مطالعه شده
در باب مدیریت تبادل اطالعات و به طور کلی مدیریت اطالعات ،شش مؤلفه اصلی قابل
شناسایی هستند .این مؤلفهها شامل قابلیت عملیاتی ،مطلوبیت سرعت ،مطلوبیت دقت،
خودکارسازی ،اطالعرسانی و متحولسازی هستند.
 .1-6قابلیت عملیاتی

در راستای تشریع قابلیت عملیاتی ،امروزه بکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات که به
گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،متن و یا عدد با استفاده از
ابزار رایانهای و مخابراتی می پردازد ،یک منبع قدرت در سازمان و عاملی مهم در ایجاد و حفظ

پردازش آن را در زمینههای ذخیرهسازی ،انتقال ،مدیریت ،کنترل و دادهها امکانپذیر میسازد
(فتحیان2386 ،؛ نیلیپور طباطبائی و همکاران ،2332 ،ص .)243در تعریف مدیریت اطالعات و
زیرساختهای آن ،ورد )0222( 3آن را شامل:

 .2زیرساخت فنی :شامل نرمافزار ،سختافزار و شبکهها،
 .0معماری (پشتیبانی زیرساخت فیزیکی) :شامل مدلها ،اطالعات فرآیندها ،ساختار سازمانی
و محل استقرار سیستم،
1. Hennessy, Harrison & Wamakote
2. Turban
3. Word
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 .3سیاستها یا چگونگی مدیریت و خدمات پشتیبانی :شامل منبعیابی ،ممیزی و امنیت ،سطح
خدمات و غیره،
 .4فرآیندهای مدیریت و عملیات :پشتیبانی از زیرساخت به وسیله تأمینکنندگان داخلی یا
خارجی ،شامل برنامه ریزی و مدیریت وسایل ،مدیریت فروشندگان ،تأمین پشتیبانی فنی برای همه
افراد و ...میداند (ورد0222 ،؛ نیلیپور طباطبائی و همکاران ،2332 ،ص .)243فناوری اطالعات
به عنوان مهمترین محور توسعه در جهان بشمار میرود و بسیاری از سازمانها در کشورهای
جهان ،توسعه فناوری اطالعات را به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه خود قرار
دادهاند (بیگلری و آگهی ،2383 ،ص .)32همچنین امروزه فناوری اطالعات الگویهای فکری
سازمان را دگرگون ،مدلهایی برای کارآمدی و اثرگذاری بیشتر پیشنهاد میدهند (فرج الهی و
ظریف صنایعی ،2388 ،ص .)268بنابراین ،فناوریهای اطالعاتی جدید ،این قابلیت را دارند که
بر ساختار سازمانی ،استراتژی شرکت ،مبادله مکاتبات و ارتباطات ،روشهای عملیاتی ،روابط
خریدار-عرضه کننده و قدرت چانهزنی ،تاثیر گذارند و بهرهوری ،انعطافپذیری و رقابتپذیری
سازمان را افزایش یابد (رزمی و دهقان2383 ،؛ نیلیپور طباطبائی و همکاران ،2332 ،ص.)243
براساس این رویکرد نظری فرضیه اول مطرح میشود و براساس آن قابلیت عملیاتی بودن مدیریت
تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری موثر باشد.
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 .6-6مطلوبیت سرعت

امروزه فناوری اطالعات به عنوان ابزار استراتژیک مطرح است .در این شرایط حساس که
کشورهای صنعتی به شدت غرق در انقالب ناشی از فناوریهای اطالعاتی هستند ،کشورهای در
حال توسعه در حاشیه قرار می گیرند .در آینده نیز این کشورها با به دست آوردن و بهکارگیری
اطالعات جهت سرعت بخشیدن به توسعه سازمانی خود میکوشند .فناوری اطالعات در عصر
انفجار اطالعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است .سیستمهای مختلف رایانهای
هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی جهان پیشرفته ،بیشتر و بیشتر ریشه دوانده و در روند
تصمیمگیریهای درون سازمان تحوالت اساسی ایجاد میکنند (علیپور2385 ،؛ مالحسینی و
مشکدانیان ،2332 ،ص .)64بنابراین ،پدیده فناوری اطالعات و تبادل آن تنها محصول ظهور یك
فناوری نو ین در حوزه خاصی از سازمان نیست ،بلکه ناشی از تحولی است که اثرات آن همه ابعاد
سازمان را شامل میگردد .فناوری اطالعات نقش استراتژ یکی در سازمانهای دانشمحور کنونی بر
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عهده دارد و به عنوان عامل توانمندسازی سازمان در عرصه رقابت جهانی مطرح است .به دلیل
نقش حیاتی فناوری اطالعات در سازمان ،همراستایی استراتژ یك این فناوری با تغییرات کنونی
جامعه از اهمیت و یژهای برخوردار است (بیریایی و جامپرازمی ،2383 ،ص )88و فناوری
اطالعات باید به توسعه مدیریت شتاب بخشد (مالحسینی و مشکدانیان ،2332 ،ص .)64بدیهی
است که در چنین موقعیتی شناخت تاثیرات فناوری اطالعات اهمیت فزایندهای یافته است و با
توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطالعات یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانها در
دستیابی آنها به اهدافشان است .براساس این رویکرد نظری فرضیه دوم مطرح میشود و براساس
آن مطلو بیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
موثر باشد.
 .3-6مطلوبیت دقت

پدیدهای که امروزه از آن به عنوان فناوری اطالعات و تبادل آن یاد میشود ،تنها محصول ظهور
یك فناوری نو ین در حوزه خاصی از سازمان نیست ،بلکه ناشی از تحولی است که اثرات آن همه
ابعاد سازمان را شامل میگردد .فناوری اطالعات نقش استراتژ یکی در سازمانهای دانشمحور
کنونی بر عهده دارد و به عنوان عامل توانمندساز سازمان در عرصه رقابت جهانی مطرح هستند
(بیریایی و جامپرازمی ،2383 ،ص .)88تجزیه و تحلیل اطالعات در ارتباط با چگونگی

همکاران ،0226 ،ص .)626همچنین اطالعات وقتی به فرمت دیجیتال ایجاد و ذخیره شوند،
سازمانها میتوانند داده های مربوط به عملکردشان را با دقت و جزئیات بیشتری در اختیار داشته
باشند ،فرآیندها را تغییر دهند و نتایج این تغییر را در عملکرد سازمانی بررسی کنند .به این ترتیب
میتوانند روشهای بهینه برای انجام فعالیتها را بیابند ،ریشه مشکالت را دریابند و عملکردشان را
ارتقاء دهند (سهرابی و ایرج ،2334 ،ص .)63همچنین نیاز است که دادهها را به منظور استخراج
اطالعات ،کشف دانش و در نهایت تصمیمگیری در خصوص مسائل مختلف کاربردی به صورت
ً
صحیح و با دقت مدیریت شوند .مدیریت دادهها عموما شامل  5فعالیت اصلی جمعآوری،
1. Portela
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/http://stim.qom.ac.ir

جستجو ،استخراج و تجزیه و تحلیل از پایگاه دادهها میتواند به عنوان یک فناوری نوآورانه در زمینه

نقش مدیریت تبادل اطالعات در فرآیند پیشگریی از...

117

ذخیرهسازی ،جستجو ،به اشتراکگذاری و تحلیل است (آسمانی ،2335 ،ص )4که در هر فعالیت
باید دقت الزم وجود داشته باشد .همچنین تنوع و گسترش فزاینده منابع و محصوالت اطالعاتی در
محیط وب ،ضعف و ناکارآمدی برخی موتورهای کاوش در جستجوی اطالعات دقیق و مرتبط،
همچنین ضرورت انسجام علمی اطالعات و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم ،نیاز ّ
مبرم کاربران
به الگوها و قالب های استاندارد برای جستجو و بازیابی سریع و دقیق اطالعات ،چالش جدیدی را
فراروی مدیران و فرماندهان پلیس ،برای سازماندهی و دسترسپذیرسازی قرار داده است (طالبیان،
 ،2332ص .)207بر همین اساس فرضیه سوم مطرح میشود و براساس آن مطلوبیت دقت
مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری موثر باشد.
 .1-6خودکارسازی

در ارتباط با مدیریت تبادل اطالعات اثر خودکارسازی زمانی اتفاق میافتد که فناوری
اطالعات شبیه شکلهای دیگر سرمایه میتواند جایگز ین نیروی کار شده و به عنوان تکنولوژی
تولید جهت بهبود بهرهوری در سازمان بکار رود .خودکارسازی یک فرآیندی است که در
سازمانیهای امروزی براساس آن هز ینه ،زمان و دقت انجام کار بهبود یافته و قابلیتهای سازمانی
ارتقاء مییابند .در نتیجه بکارگیری این تکنیکهای خودکار ،عبارت از افزایش ظرفیت پردازش،
کارایی باالتر نیروی انسانی ،صرفهجوییهای ناشی از مقیاس ،کیفیت بهتر خدمات و ریخت و
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پاش کمتر است که باعث کاهش هزینههای کلی عملیات میشود (صنایعی و همکاران،2332 ،
ص .) 32البته الزم به ذکر است که در دنیای امروز ،اطالعات به عنوان عنصر اصلی و اساس
توسعه اقتصادی در کشورها محسوب میشود و سازمانها بهمثابه «مغزهای پردازشکننده
اطالعات» در نظر گرفته میشوند .هر جنبه از عملکرد سازمان به پردازش اطالعات بستگی دارد و
مدیران تصمیمات خود را از طریق پردازش اطالعات اتخاذ میکنند و انجام این پروسه به طور
منظم ،فرایند خودکارسازی را در سازمان سرعت میبخشند (مالحسینی و مشکدانیان،2332 ،
ص .)62براساس این رویکرد نظری فرضیه چهارم مطرح میشود و براساس آن خودکارسازی
مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری موثر باشد.
 .5-6اطالعرسانی

از پیامدهای ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی میتوان به ظهور مفاهیم و
اصطالحاتی از قبیل جامعه اطالعاتی ،عصر اطالعات ،مواد اطالعاتی و غیره اشاره کرد .آمادگی
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سازمانها برای همراهی با دیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات برای
پرورش انسانی که در این عصر ایفای نقش میکند ،با فرایند اطالعرسانی و حضور جامعه
اطالعاتی تحقق مییابد (آیتی و همکاران ،2386 ،ص .)56اثر اطالعرسانی در اصل از توانایی
فناوری اطالعات در جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش و توزیع اطالعات سرچشمه میگیرد و به
تصمیمگیری اثربخش ،کنترل و هماهنگی کمک میکند .فناوری از طریق اثرات اطالعرسانی خود
قادر است به سازمان در امر برنامهریزی عملیاتی ،ایجاد هماهنگی عملیاتی و کنترل ،یاری رسانده
و از این طریق ،موجبات افزایش در قابلیت عملیاتی سازمان را فراهم کند .به عبارت دیگر ،اثر
اطالعرسانی فناوری اطالعات میتواند قابلیت مدیریت عملیاتی فرآیندهای سازمانی را ارتقاء دهد
(هیت و برینجلفسون ،2336،1ص.)200

اطالعرسانی در زمینه فرایند روابط با مشتری نیز به برقراری روابط پایدار با مشتریان کمک
میکند و مدیریت اطالعات از طریق بکارگیری سیستمهای اطالعات اجرایی ،سیستمهای
پشتیبانی از تصمیم ،مدیریت اسناد الکترونیکی ،و سیستمهای جلسات الکترونیکی ،به فرایند
مدیریت اطالعرسانی یاری میرساند .این سیستمها به مدیران کمک میکنند تا در زمینۀ تخصیص
و بکارگیری منابع و سایر موضوعات استراتژیک ،تصمیمهای بهتری اتخاذ نمایند (صنایعی و
همکاران ،2332 ،ص .)32براساس این رویکرد نظری فرضیه پنجم مطرح میشود و براساس آن

رشد سریع فناوری اطالعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان،
فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است .سرعت تحوالت به گونهای
بوده که متفکران غربی نیز ّ
متحیرانه به آن مینگرند و سعی در ارزیابی و دیدبانی حدود اثرگذاری آن
دارند .تاثیرات این فناوری در همه حوزههای سازمانی متحولکننده بوده است (مالحسینی و
مشکدانیان ،2332 ،ص .)62بنابراین ،با استفاده از ابزار فنآوری ،در برنامهریزی و تصمیمگیری
به یاری انسانها و سازمانها آمده است .در عصر اطالعات کارکنان سازمان میتوانند به طور
مستمر به یادگیری پرداخته و در هر نقطه و هر زمان و مکان با یکدیگر به همکاری بپردازند .به
1. Hitt & Brynjolfsson

/http://stim.qom.ac.ir

 .2-6متحولسازی

/http://stim.qom.ac.ir

اطالعرسانی مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری موثر باشد.

نقش مدیریت تبادل اطالعات در فرآیند پیشگریی از...

119

واسطه امکان فعالیت سازمان به روشهای جدید ناشی از به کارگیری فنآوری اطالعات ،حد و
مرزهای درون و برون سازمانی از میان رفته و تغییرات عمدهای در یادگیری سازمانی را به دنبال
داشته است که در باال رفتن کارایی و اثربخشی کارکنان و به وجود آمدن روحیه تحولخواهی مثمر
ثمر بوده است (هادیزاده مقدم و صالحی ،2388 ،ص66-68؛ آقاداوود و همکاران،2383 ،

ص .)207فناوری با اثر متحولسازی 1خود به ایجاد تحول در فرایندها و منابع سازمانی کمک
میکند .در این حوزه میتوان به پژوهش های انجام شده در زمینه نقش فناوری اطالعات در کمک
به مهندسی مجدد فرایندها اشاره کرد .مدیریت اطالعات برخی سازمانها را از طریق ایفای نقش
اطالعرسانی و توزیع دانش ،متحول میسازد .به عبارت دیگر ،مدیریت تبادل اطالعات سه نوع
کمک به یادگیری سازمانی میکند .این کمکها شامل تسهیل أخذ اطالعات از منابع درون و برون
سازمانی ،ارتقای توانایی پخش و توزیع دانش در سطح سازمان ،و ایجاد قدرت متحولسازی دانش
است (صنایعی و همکاران ،2332 ،ص .)32براساس این رویکرد نظری فرضیه ششم مطرح
میشود و براساس آن متحولسازی مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم
سایبری موثر باشد.
 .3فرضیات پژوهش
 مطلوبیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد./http://stim.qom.ac.ir
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روش پژوهش ححاضر پیمایشی از نوع ّ
کمی و به لحاظ بازه زمانی مقطعی بوده که در سال

 2422انجام شده است و پس از مرور ادبیات نظری بر پایه نظریات موجود فرضیاتی برای سنجش
1. Transformation Impact
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رابطه بین متغیرهای اصلی پژوهش طرح شدهاند .جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان پلیس
فتا در شهر تهران هستند و از آنجا که جامعه آماری این پژوهش ،محدود است و سوالهای
پرسشنامه از نوع چندارزشی با مقیاس فاصلهای بوده و واریانس جامعه نیز به دلیل عدم وجود
تحقیقات مشابه قبلی نامعلوم است ،لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،برای جامعه
محدود ،تعداد  32نفر محاسبه شد .لذا ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد 32
پرسشنامه در میان افراد توزیع شده است .از پرسشنامههای ارسال شده ،تعداد  88پرسشنامه،
تکمیل و بازگشت داده شد (نرخ بازگشت باالی  35%بود) .برای اطمینان از روایی پرسشنامه،
روایی صوری ،روایی محتوا و روایی سازۀ آن ،مورد بررسی قرار گرفت .روایی صوری پرسشنامه،
توسط سه نفر از اساتید دانشگاه و یک نفر از کارشناسان فناوری اطالعات و روایی محتوای
پرسشنامه توسط  0نفر از اساتید دانشگاه 4 ،نفر از کارشناسان جرمشناسی و  5نفر از کارشناسان
فناوری اطالعات مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال نظرات آنها ،اصالحات اساسی و تخصصی در
پرسشنامه ،انجام شد .روایی سازۀ پرسشنامه نیز از طریق روش تحلیل عاملی ،مورد بررسی قرار
گرفته و تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه مقدار آلفای کرونباخ انجام شد .آلفای کرونباخ
محاسبه شده ،معادل  2/867است که بیانگر پایایی بسیار باالی پرسشنامه میباشد .تجریه و
تحلیل دادهها نیز به کمک نرمافزار  SPSSانجام شد.

سال بوده که گویای جوان بودن این دسته از کارکنان در پلیس فتا است .سوابق تحصیلی آنها نشان
داد که  65درصد دارای تحصیالت لیسانس و  03درصد درای تحصیالت کارشناسی ارشد
بودهاند .سابقه خدمتی آنها نیز نشان میدهد که میانگین سابقه فعالیت آنها  5سال بوده و میزان
رضایت اعالم شده آنها از شغل خود ،بسیار زیاد است .در بخش تحلیل استنباطی دادهها نیز به
کمک آزمونهای مقایسه میانگین ها و ضرایب همبستگی پیرسون فرضیات پژوهش آزمون شدهاند.
نتایج فرضیات در ادامه تحلیل شده است.
فرضیه ا ول :قابلیت عملیاتی بودن مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
رابطه دارد.
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یافته های این پژوهش در بخش توصیفی نشان داد که از بین پاسخگویان 72 ،درصد در دسته
مردان و  32درصد در دسته بانوان قرار دارند .به لحاظ سن ّی نیز میانگین ّ
سنی کارکنان پلیس فتا 38
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جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه قابلیت عملیاتی بودن مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N= 77

ضریب همبستگی
**

r=1/447

با توجه به آمار به دست آمده ،یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و ضریب

همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/445میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معنیداری بین
مولفه قابلیت عملیاتی بودن مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری وجود
دارد؛ یعنی هر چقدر نقش مولفه قابلیت عملیاتی بودن مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند
پیشگیری از جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
فرضیه دوم :مطلوبیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد.
جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه مطلوبیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N= 77

ضریب همبستگی
**

r=1/487

با توجه به آمار به دست آمده ،یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و ضریب

مولفه مطلوبیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری وجود دارد؛
/http://stim.qom.ac.ir
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همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/478میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معنیداری بین
یعنی هرچقدر نقش مولفه مطلوبیت سرعت مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند پیشگیری
از جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
فرضیه سوم :مطلوبیت دقت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد.
جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه مطلوبیت دقت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N= 77

ضریب همبستگی
**

r=1/758

با توجه به آمار به دست آمده ،یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و ضریب

همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/527میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معنیداری بین
مولفه مطلوبیت دقت مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری وجود دارد؛
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یعنی هرچقدر نقش مولفه مطلوبیت دقت مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند پیشگیری از
جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
فرضیه چهارم :خودکارسازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد.
جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه خودکارسازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N= 77

ضریب همبستگی
**

r=1/612

با توجه به اعداد به دست آمده ،یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و

ضریب همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/623میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و
معنیداری بی ن مولفه خودکارسازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
وجود دارد؛ یعنی هرچقدر نقش مولفه خودکارسازی مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند
پیشگیری از جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
فرضیه پنجم :اطالعرسانی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد.
جدول  -5ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه اطالعرسانی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری

r=1/491

با توجه به اعداد به دست آمده ،یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و

ضریب همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/402میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و
معنیداری بین مولفه اطالع رسانی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
وجود دارد؛ یعنی هرچقدر نقش مولفه اطالعرسانی مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند
پیشگیری از جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
فرضیه ششم :متحولسازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری رابطه دارد.
جدول  -6ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین
مولفه متحولسازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری
برآورد

جامعه آماری

sig=1/111

N= 77

ضریب همبستگی
**

r=1/765
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sig=1/111

N= 77

**
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جامعه آماری

ضریب همبستگی
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با توجه به اعداد به دست آمده؛ یعنی سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )sig=2/222و

ضریب همبستگی پیرسون مثبت (** ،)r=2/562میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معنیداری
بین مولفه متحول سازی مدیریت تبادل اطالعات با فرایند پیشگیری از جرایم سایبری وجود دارد؛
یعنی هرچقدر نقش مولفه متحولسازی مدیریت تبادل اطالعات بیشتر باشد ،فرایند پیشگیری از
جرایم سایبری موفقتر خواهد بود.
 .1-5رگرسیون چند متغیره

رگرسیون چند متغیره روش آماری است که برای تحلیل تاثیر جمعی و فردی دو یا چند متغیر
مستقل بر روی تغییرات متغیر وابسته به کار میرود ،به عبارت دیگر ،تحلیل رگرسیون چند متغیره
ً
برای مطالعه تاثیرات چند متغیر مستقل در متغیر وابسته کامال مناسب است .در تحقیق حاضر از
آماره رگرسیون چند متغیره به شیوه اینتر 1استفاده شده است .در این روش متغیرهای مستقل (قابلیت
عملیاتی ،مطلوبیت سرعت ،مطلوبیت دقت ،خودکارسازی ،اطالعرسانی ،متحولسازی) در تبیین
متغیر وابسته (پیشگیری از جرایم سایبری) وارد معادله میشوند و محقق میتواند رابطه خطی
موجود بین مجموعهای از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را پیشبینی کند .نتایج این معادله
رگرسیونی در جدول شماره 7آمده است.
جدول  -7عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیشبینی پیشگیری از جرایم سایبری
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سطح معناداری مقدار آماره F

1/111

57/64

ضریب تعیین

مقدار همبستگی

تعدیل شده ( )R2بین متغیرها ()R

1/495

مدل 1

1/732

اطالعات جدول ترکیبی فوق نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی متغیرها  2/533است
ً
که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتا قوی وجود دارد.
اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2/402بوده و گویای این واقعیت آماری است که 40
درصد از کل میزان پیشگیری از جرایم سایبری وابسته به  6متغیر مستقل قابلیت عملیاتی،
مطلوبیت سرعت ،مطلوبیت دقت ،خودکارسازی ،اطالعرسانی ،متحولسازی است .به عبارت
دیگر متغیرهای مستقل  40درصد واریانس متغیر وابسته پیشگیری از جرایم سایبری را برآورد
(پیشبینی) میکنند .همچنین با توجه به معنیداری آزمون  )25/64( Fدر سطح معناداری کمتر از
1. Enter
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 5درصد می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای
مستقل قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند و همچنین این نتایج حاصل از نمونه ،قابلیت تعمیم به
جامعه آماری را دارد.
 .2نتیجهگیری
استفاده و مدیریت اطلالعات و تبادل این اطالعات در سازمانها نوعی ارزش سازمانی بر پایه
اطالعات محوری ایجاد میکند و ادراک این ارزشها به همه کارکنان سازمان این امکان را میدهد
که با بینش وسیعتری تصمیمگیری کنند .از طرفی هم فناوری اطالعات و تبادل اطالعات اشکال
سازمان دهی را تقویت کرده و به شیوه موثری کارایی سازمانی را باال میبرد .بر همین اساس وقتی
فناوری اطالعات فرآیندهای کاری را واسطه میکند ،یک محیط اطالعاتی ایجاد مینماید ،که
ممکن است عملیات یکپارچه و انعطافپذیر را تسهیل کند .تبادل اطالعات در سازمان باعث
میشود که سازمانها ارتباط نزدیکتری با مشتریان خود داشته باشند و فعالیتهای خود را بهینه
کنند ،تا با تهدیدات مقابله کره و در نهایت سرمایههای خود را بر روی منبع جدیدی از سود سرشار
پنهان در دادهها متمرکز سازند .بنابراین ،سازمان های مبتنی بر اطالعات برای رسیدن به این مرحله
نیازمند معماری جدید ،ابزارهای نو و فعالیتها و تالشهای مستمری هستند تا بتوانند از
مزیتهای چهارچوبهای مبتنی بر تبادل اطالعات بهرهمند گردند .همچنین یکی دیگر از

عمومی مدیران به کاربردهای آنها امری است که باید با توجه و درایت خاصی به آن نگاه کرد و
راهکارهای مناسب را د ر بسترهای موجود ،مشخص و بکار بست تا این ابزارها به بهترین نحو
ممکن مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به گسترش و پیچیدگی جوامع بشری و بهتبع آن افزایش و
تنوع روزافزون جرم و جنایت ،آمادهسازی و بهرهبرداری از اطالعات میتواند تصویر کلی از جرم و
جنایت و رفتارهای جنایی در پیشروی تصمیمگیرندگان و روسای پلیس ترسیم کند .در واقع
دسترسی مناسب به اطالعات میتواند درکی از زمینههای گرایشهای مجرمانه را در ذهن پلیس
ایجاد سازد که بدون این اطالعات پلیس نمی تواند به اطالعات ادغام شده دسترسی داشته باشد.
بنابراین ،مدیریت اطالعات میتواند یاریگر پلیس در کشف و پیشگیری از جرایم باشد .همانطور
که مشخص است ،جرایم سایبری مجموعهای از فعالیتهای دیجیتال غیرقانونی است که شرکتها

/http://stim.qom.ac.ir

گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمانها و گسترش اقبال

/http://stim.qom.ac.ir

ویژگیهای بارز عصر حاضر تغییر و تحوالت سریع اطالعاتی در ابعاد گوناگون جوامع است .ورود

نقش مدیریت تبادل اطالعات در فرآیند پیشگریی از...

111

را به منظور ایجاد آسیب ،هدف قرار میدهند .این اصطالح برای طیف گستردهای از اهداف و
اصطالحات حمله به کار میرود و میتواند از تخریب وبسایت تا فعالیتهای شدید مانند
اختالالت خدماتی ،کالهبرداری های بانکداری و الکترونیکی را شامل شود .مجرمان سایبری
امروزی به طور فزاینده ای برای دستیابی به دسترسی ناشناخته و حفظ یک موجودیت مهم ،کم
ً
مشخصات و طوالنی مدت در محیطهای اطالعاتی تمرین میکنند .مجرمان سایبری عموما
متخصصان رایانه یا افرادی با سواد رایانه هستند و سابقه کیفری قبلی ندارند .البته امروزه فضای
سایبری بستری برای جرایم جدیدی با عنوان جرایم سایبری شده است .این مسأله به عنوان یک
آسیب نوپدید موجب بروز نگرانیهایی در میان افراد شده و بیشتر افراد به دلیل نداشتن سواد
رسانهای کافی در این زمینه از این آسیبها مصون نبودهاند و جرایم سایبری دایره شمول باالیی در
جامعه اطالعاتی امروز پیدا کردهاند .بنابراین ،فناوریهای جدید به طور قطع توانایی پلیس را در
جمعآوری ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل و بهرهبرداری از طالعات افزایش داده است .رشد روزافزون
فناوری اطالعات امکان بهره برداری موثر از مجموعه عظیمی از اطالعات ارزشمند و متنوع را در
چارچوب سامانههای اطالعاتی ،از طریق شبکههای رایانهای در محیطهای مجازی فراهم آورده
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است .بنابراین ،مدیریت تبادل اطالعات میتواند در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری نقش
سازندهای داشته باشد و نتایج آماری این پژوهش نیز بر این ادعا ّ
صحه میگذارد.
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