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رکن مدیریت ،روش اجرایی ،تجهیزات و امکانات و منابع انسانی ،یکی از ارکان
ساختار سازمانی و تشکیالت هر نهاد ،در کنار ِ
اصلی آن نهاد محسوب میشود .این رکن از نهاد باید با لحاظ پیشرفتهای بشری و نیاز جامعه و به منظور افزایش کارایی سازمان و
اثربخشی عملکردها طراحی و ایجاد شود .پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و دگرگونیهای ایجاد شده ،نه فقط موجب
افزایش رفاه اجتماعی ،تسریع در انجام دادن امور و ...گردیده است بلکه ،موجبات وابستگی آحاد جامعه و نهادهای دولتی و غیردولتی
به این فناوری را فراهم کرده است .به طوری که اغلب فعالیتهای روزمرة افراد به فضای مجازی منتقل شده است .همین امر برای
نیروی انتظامی ظرفیتها و چالشهایی را به وجود آورده است .ا ّول اینکه این فناوری برای بهبود روشها ،انجام دادن وظایف تخصصی
پلیس ،پیشگیری و مبارزه با جرایم میتواند در خدمت پلیس باشد .دوم اینکه ،با انتقال جرم به فضای مجازی و استفاده از این فناوری
برای ارتکاب جرم ،چالشهایی را برای جامعه و دستگاه عدالت کیفری و همچنین نیروی انتظامی به وجود آورده است.
درمقالة پیشرو ،که پژوهشی بین رشتهای (مدیریت ،جرمشناسی و فاوا) به روش تحلیلی -توصیفی و با استعانت از اسناد
کتابخانهای است ،با تبیین وظایف و توانمندیهای پلیس و ظرفیتهای فاوا در راستای پاسخگویی به این سؤاالت تالش میکنیم
که «ساختار نیروی انتظامی آیندة ایران با وجود این فناوری چگونه باید بازطراحی و ایجاد شود؟ نیروی انتظامی در کدام یک از
مأموریتهای خود میتواند از ظرفیتهای فاوا بهرهمند و آن را جانشین نیروی انسانی نماید؟».
به موجب نتایج حاصل از این پژوهش ،نیروی انتظامی باید در طراحی ساختار سازمانی پلیس آینده ،با لحاظ ظرفیتهای فاوا ،به
منظور ارتقای دقت ،سرعت و سهولت در انجام دادن امور ،کاهش خطای انسانی ،افزایش کارایی و اثربخشی ،جلوگیری از هزینههای
نگهداشت نیروی انسانی و پیشگیری از خطرهای جانی ،در برخی از مأموریتهای پلیسی همچون کنترل آمدوشد ،پیشگیری از جرم،
کشف جرم و ...از فناوری مذکور استفاده و ساختار سازمانی مشاغل و تجهیزات خود را بازطراحی و به مرور زمان از شمار کارکنان شاغل
بکاهد و بر تعداد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بیفزاید؛ به طوری که در چند سال آینده به نهادی هوشمند الکترونیکی بدل شود.

کلیدواژه ها:

پلیس آینده ،فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،ساختار سازمانی ،بازطراحی.
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مقدمه

فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در چند دهة گذشته به مثابه یکی از عوامل تعیینکننده مورد توجه سازمانها قرار گرفته
است .به گونهای که آن را نه ابزار توسعه بلکه محور توسعه قلمداد میکنند.
امروزه ،این فناوری فقط وسيلهاي براي خودكارسازي فرایندهاي متداول سازمان و دستيابي به بازده عملياتي در نظر
اصلي عملياتي و فرایندهاي فيزيكي و اداري به
گرفته نميشود .فاوا در هر سطح از سلسلهمراتب سازمان ،در همة زمينههاي
ِ
كار گرفته میشود (لوکاس.)1996،4
تدقیق ارتباطات
توجه به این فناوری به دلیل ماهیت اقتصادی صرف آن نبود ،بلکه فاوا نقش فزایندهای در تسهیل ،تسریع و
ِ
و انجام دادن امور دارد .فاوا موجب شکلدهی انقالب اطالعاتی در جهان شد که تحول شگرفی در عرصة زندگی بشر و مناسبات
آن به وجود آورد ،و چارچوب سنتی توسعه را از سرمایهمحوری به دانشمحوری تغییر داده است (منتظر .)97 :1381 ،از این رو
سرمایهگذاری در بهبود فرایندها نقشی بسزا ایفا میکند .در طول یکی دو دهة گذشته کشورهای مختلف با سرمایهگذاری در
این بخش پیشرفتهایی چشمگیر داشتهاند.
توسعة روزافزون کاربردهای فاوا متفکران را بر آن داشت تا آثار و ابعاد مختلف آن را تحلیل و بررسی کنند .یکی از
موضوعاتی که میتواند مورد توجه قرار گيرد رابطة بین فناوری اطالعات و ارتباطات با مشاغل و ساختار سازمانی است .چرا
که ساختار سازمانی اولین مرحله در انجام دادن پروژههای معماری سازمانی است (فرزانه و همکاران .)158 :1390 ،یکی از
چالشهایی که نیروی انتظامی (پلیس) به لحاظ مأموریتی با آن مواجه است ،از یک طرف ،سرعت عمل در عملیات پلیسی با
حداقل خطای انسانی و ،از طرف دیگر ،کمبود منابع انسانی به دلیل محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی است .اگرچه چالش
اخیر در صورت رفع نیز باعث حجیم شدن ساختار سازمانی ،تقلیل چابکی پلیس و افزایش هزینهها خواهد شد.
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در مقاله پیشرو ،ابتدا ظرفیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و سپس وظایف و توانمندیهای پلیس
در یک حوزه عملیاتی خاص تبیین شد و با نمونهپژوهی در یک حوزة مأموریتی (نمونة اتخاذی از فرماندهی
انتظامی شهرستان اسالمشهر) ،به سؤاالتی مانند اینکه «ساختار نیروی انتظامی آیندة ایران با وجود این فناوری
چگونه باید بازطراحی و ایجاد شود؟ نیروی انتظامی در کدام یک از مأموریتهای خود میتواند از ظرفیتهای
ی انسانی نماید؟» پاسخ خواهد داد و نهایت ًا بحث و نتیجهگیری الزم صورت
فاوا بهرهمند و آن را جانشین نیرو 
خواهد پذیرفت.

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

با ورود به جزئیات فناوری اطالعات و ارتباطات درمییابیم که این فناوری مفهومی بین رشتهای دارد که
)3. Information communication technology (ICT
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از فناوریهایی مختلف تشکیل شده است.
مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات

کارشناسان الکترونیک فناوری اطالعات و ارتباطات را مجموعة نرمافزار ،شبکه و کنترل میدانند.
کارشناسان مخابرات آن را جنبة اطالعاتی فناوریهای ارتباطات میدانند .متخصصان علوم رایانه فناوری
اطالعات را مجموعة نرمافزار ،سختافزار ،بانکهای اطالعاتی ،شبکه و محاسبات پیشرفته میدانند.
صاحبنظران مدیریت و سازمان فاوا را مجموعهای از ابزار میدانند که میتواند مشتریان سازمان را با
اطالعات دقیق در زمان خودش به تصمیمگیری مناسبی برساند .سرانجام ،متخصصان علوم کیفیت فاوا را
مجموعة فناوریهایی میدانند که ،نه فقط باعث صرفهجویی در منابع مختلف زمانی و مکانی میشود بلکه،
باعث بهبود فرایندها و افزایش کیفیت کارها نیز میشود .همانطور که مشاهده شد ،در رشتههای مختلف
برداشتهایی متفاوت از فناوری اطالعات وجود دارد .این امر سبب عرضة تعاریف مختلف از این مفهوم شده
است (قلیپور.)130 :1383 ،
در یک تعریف ،فاوا مجموعهای از ابزارها ،تجهیزات ،دانشها و مهارتهاست که از آنها در گردآوری،
ذخیرهسازی ،بازیابی و انتقال اطالعات استفاده میشود .بر اساس این تعریف ،فاوا مجموعهای از ابزار ،دانش،
روش و مهارت خواهد بود که در تولید ،انتقال و پردازش اطالعات استفاده میشود (آزرنگ.)17 :1380 ،
بر اساس تعریف دیگر ،اصطالح فاوا برای توصیف نوعی از فناوری به کار میرود که به ما در ضبط،
ذخیرهسازی ،پردازش ،بازیابی ،انتقال و دریافت اطالعات یاری میرساند .این اصطالح فناوریهای جدید را
مانند رایانه ،انتقال از طریق فاکس ،میکروگرافها و ارتباطات از راه دور دربرمیگیرد (هولمز و کیت.)5 :1377 ،5
انجمن فناوری اطالعات آمریکا فناوری اطالعات را پژوهش ،طراحی ،گسترش و توسعه ،اجرا ،پشتیبانی و مدیریت
سامانههای اطالعاتی رایانهای (کاربردهای سختافزاری و نرمافزاری) تعریف نموده است .مطابق این تعریف ،فناوری
اطالعات به جنبههای مرتبط با فناوری سامانة اطالعاتی اشاره دارد و شامل سختافزار ،بانک اطالعاتی ،شبکههای
نرمافزاری و دیگر ابزارهاست .در این تعریف ،فناوری اطالعات میتواند زیرسامانهای از سامانة اطالعاتی در نظر گرفته
شود که امکان پژوهش ،طراحی ،گسترش و توسعه را خواهد داشت (قلیپور .)131 :1383 ،برخی از افراد نیز فاوا را
مترادف با سامانة اطالعاتی به کار میبرند و یا حتی مفهومی گستردهتر در نظر میگیرند که دربرگیرندة چندین
سامانة اطالعاتی کاربران مدیریت است (توربان .)1996 ،6از این رو ،بر اساس تعریف ،چهار مؤلفة اصلی برای
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فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته میشود که عبارت است از :ارتباطات ،سختافزار ،نرمافزار و پایگاه
اطالعاتی (روبی) 1986 ،7
سخت افزار :اصطالحی است که در مورد اجزای فیزیکی سامانهای رایانهای به کار میرود .سامانة رایانهای
خود از سه بخش اصلی شامل واحد پردازندة مرکزی ،ابزار ورودی و خروجی و حافظة اصلی تشکیل شده است.
نرمافزار :مجموعة برنامههایی است که اجزای فیزیکی رایانهای را فعال میسازد و به دو گروه نرمافزار
سامانه و نرمافزار کاربردی تفکیک میشود .نرمافزار سامانة عملیات رایانه را هماهنگ میسازد و نرمافزار
کاربردی برای حل مسائل خاص تجاری طراحی میشود (هولمز.)5 :1377 ،
پایگاه اطالعاتی :به مجموعهای از دادههای استفادهشده در برنامهای کاربردی  -یک یا چند فایل -گویند
که در ارتباط با هم هستند و تغییر فایلی از پایگاه اطالعاتی ممکن است موجب سلسلهتغییراتی در دیگر
فایلهای این پایگاه شود.
ارتباطات :اصطالحی است که برای ارتباط و اتصال دو منبع اطالعاتی مانند رایانه ،از طریق امواج
الکترومغناطیس یا دیگر روشهای ارتباطی ،به کار میرود .ارتباطات مهمترین ابزار در نشر اطالعات است .در
واقع ،خدمات ارتباطی از ارسال پیامهاي کوتاه تا تبادل اطالعات پیچیده میان بسیاري از سازمانها را در بر
میگیرد (شاهمحمدی و اکباتان.)33 :1394 ،
توانمندیها و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات

امروزه مجموعة فناوری اطالعات و ارتباطات ،عالوه بر شبکة صدا  ،با ایجاد شبکههای پرسرعت داده
در بسیاری از عرصههای اجتماعی و سازمانی میتواند نقش ایفا کند .بنابراین اینترنت -که مجموعهای از
شبکههای موجود در سراسر جهان است که با دروازههایی 9به یکدیگر متصل شدهاند (الهی -)13 :1378 ،اکنون
مقید به رایان ه نیست؛ بلکه سایر دستگاههای ارتباطی مانند تلفن همراه ،تلویزیون ،دوربین مداربسته و ...نیز در
این شبکه فعال است .شکل زیر یک شبکة ترکیبی داده و صوت را نشان میدهد.
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شکل شمارة :1شبکه ترکیبی دیتا و صوت شکل شمارة :1شبکه ترکیبی دیتا و صوت

اما ،در اقتصاد ،فاوا به مثابه یکی از عوامل اقتصادی نگریسته میشود که میتواند ارزش افزودهای بسیار
ایجاد نماید و تأثیراتی شگرف در صحنة مبادالت تجاری بر جای گذارد .در گزارش اشتغال  2001سازمان
بینالمللی کار دربارة منافع اقتصادی حاصل از توسعة فاوا برای کشورهای در حال توسعه آمده است که این
کشورها میتوانند با ترکیب صحیح مهارتها و ایجاد زیرساختارهای مناسب بهخوبی از منافع حاصل از توسعة
فاوا بهرهمند گردند (قلیپور.)133 :1383 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات بر زندگی سازمانی نیز تأثیراتی بسیار گذاشته است .فناوری اطالعاتی تعامل
ارتباطی میان افراد و گروههای سازمان و نیز بین سازمانها را تسهیل نموده است؛ ضمن آنکه به افراد و گروهها
امکان میدهد تا ،از طریق افزایش سرعت دستیابی به اطالعات مناسب و جمعآوری و ارزیابی آنها ،کیفیت
تصمیمگیری را بهبود بخشند.
فاوا بر ترکیب و ساختار نیروی انسانی نیز تأثیرگذار بوده است .به طوری که ،با استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در بخشهای مختلف سازمان ،بهشدت از شمار نیروی انسانی بهکارگیریشده و از مخاطرات نیروی
انسانی در مأموریتها کاسته شده و ،از طرفی ،موجبات تسهیل ،تسریع و تدقیق مأموریتها شده است .همین
امر موجب شد که در این مقاله امکانات فاوا و تأثیر آن بر ساختار سازمانی مشاغل ناجا را ارزیابی و بررسی کنیم.
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چالشهای فناوری اطالعات و ارتباطات

گرچه فاوا بهسرعت در جوامع در حال فراگیر شدن است و مزیتهایی بسیار برای جامعه دارد ،توسعه و
بهرهبرداری از آن به توسعة زیرساختهای ارتباطی ،بهویژه ارتباطات از راه دور ،منجر شده است که خود
چالشهایی را -از جمله حمالت گسترده به رایانهها و زیرساختهای دولتی و ارتکاب جرایم مختلف -به وجود
آورده است .این محیط جدید ،که به اصطالح «فضای مجازی یا سایبر »10نامیده میشود ،فضایی گسترده،
وسیع و مؤثر است که در همة فعالیتهای اجتماعی بشر گسترش یافته است و گاهی انسان را به بُعد غیرمادی
جهان نزدیکتر میکند؛ فضایی که متفاوت از فضای واقعی است (عباسی.)33 :1394 ،
از این رو ،فاوا وسیلهای کارآمد برای تبهکاران است و با استفاده از آن شیوههای مجرمانهای جدیدتر را
اتخاذ میکنند و افراد را برای مقاصد جنایی مانند کالهبرداری ،سرقت ،توهین ،هرزهنگاری و ...مهیا میکنند.
از سوی دیگر ،تبهکاران ،در دنیای حقيقي ،همواره قربانیان خود را در فضاهایی محدود مییابند که احتمال
ارتکاب عمل مجرمانه را نیز کاهش میدهد .فضایی که زمان و مکان را بیمعنی میکند (همان .)39 :توسعة
شبکههای اجتماعی مختلف و دسترسی آسان به این فضا بزهدیدگان بالقوه و ناآگاه را در تیررس مجرمان
سایبری قرار میدهد.
اما سوء استفاده از فاوا و ارتکاب جرایم از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و در فضای سایبری در دو
دهة اخیر چالشهایی فراوان برای نیروی انتظامی ایجاد کرده است .از جملة این چالشها میتوان به کشف
و پیجویی جرایم سایبری ،لزوم گشتزنی در فضای سایبری ،پیشگیری از جرایم سایبری ،کمبود کارکنان
متخصص در حوزة فاوا و ...اشاره کرد .بنابراین ،یکی از مواردی که باید در ساختار پلیس آیندة ایران بیشتر
به آن توجه شود موضوع فضای سایبری و سوء استفاده از این فضا برای ارتکاب جرم است که در ادامه بدان
خواهیم پرداخت.

روششناسي تحقيق

اعتبار هر پژوهشي بستگي به اعتبار روششناسي و روش تحقيق آن دارد .این تحقيق پژوهشی كاربردي
است .هدف از تحقيق كاربردي دستيابي به اصول و قواعدي است كه در موقعيتهاي واقعي و عملي به كار
میرود و به بهبود محصول و كارايي روشهاي اجرايي كمك ميكند .روش پژوهش در این مقاله توصيفی-
تحليلي است .این روش يكي از انواع توصيفهاست و در مقابل توصيف تجربي قرار ميگيرد و با بيان خواص
10. cyber or virtual space
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الزم شيء از طريق تحليل منطقي به دست ميآيد .روش جمعآوري دادهها در اين تحقيق از طريق مطالعة
منابع كتابخانهاي ،اينترنتي ،مقاالت و كتابهاي مدیریت ،جرمشناسی ،فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط با
موضوع بوده است .در اين روش ،به ادبيات موضوع و تحقیقاتی موثق که دیگران انجام دادهاند توجه میشود
و اطالعات مورد نياز از طريق جستوجوي كتابخانهاي ،اينترنتي و بانكهاي اطالعات سازماني به دست آمد.
کتابها ،مقاالت ،نظريهها و ديدگاههاي صاحبنظران و مراكز علمي و تحقيقاتي نيز در اين تحقيق استفاده
شده است.
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کیفیت منابع انسانی و ساختار سازمانی

در این بخش ابتدا به تأثیر فاوا بر منابع انسانی -که خود موجب دانشی شدن نیروی کار و نوسازی مشاغل
میگردد -و سپس به نقش فاوا در تحوالت ساختار سازمانی -که موجب کاهش سلسلهمراتب و مجازی شدن
ساختار سازمانی میشود -خواهیم پرداخت.
تحوالت منابع انسانی

بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که فاوا بر دانشی شدن کار و منابع انسانی تأثیر میگذارد؛ یعنی فناوری
اطالعات و ارتباطات موجب دانشی شدن نیروی کار و دانشی شدن ماهیت کار میشود (قلیپور.)138 :1383 ،
دانشی شدن نیروی کار

تحقیقات نشان میدهد که فاوا بر دانشی شدن کار و منابع انسانی تأثیر میگذارد؛ یعنی فناوری اطالعات
و ارتباطات موجب دانشی شدن نیروی کار و دانشی شدن ماهیت کار میشود (همان) .بنابراین ،با رشد فاوا،
ترکیب نیروی کار تغییر خواهد کرد و نیروهای دانشگر 11جانشین نیروهای غیردانشگر و یدی میشوند .دراکر
معتقد است ،در عصر فناوری اطالعات ،رشد سامانه از طریق افزایش بهکارگیری افراد و افزایش دادهها یا
تقاضاهای مصرفکنندگان حاصل نخواهد شد؛ بلکه این رشد از طریق افزایش عرضة منبعی حاصل میشود
که آن منبع کار دانشی و کارگران دانشی است (درارکر.)20: 1977،12
از طرف دیگر ،فاوا با ویژگیهای خود در تسهیل و نظمدهی به ساختار اجتماعی نیروهایی متخصص و
منحصر به فرد نیاز دارد .به گونهای که این نیروها بتوانند با ذهنهای پیچیده به سراغ مسائل پیچیدة امروزی
بروند.
11. knowledge worker
12. Druker
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در مجموع ،میتوان فاوا و نیروی کار دانشگر را مکمل یکدیگر دانست .اما آنچه در این بین میتواند روابط
میان این دو را بهخوبی تعریف نماید مدیریت است .در واقع شیوة راهبری و مدیریت نیروهای دانشگر یکی از
تویکم محسوب میشود .بهیقین ،مدیریت مؤثر نیروی کار دانشگر نیازمند
چالشهای مهم مدیران در قرن بیس 
تدابیری است که حاصل آن توسعة کیفی و ک ّمی ظرفیت دانشاندوزی ،استفادة کارساز از دانش و توسعة دانش
در سطح سازمانی و ملی است .به عبارت دیگر ،راهبرد آیندة مدیریت ایجاد و پرورش نیروهای دانشگر ،حفظ،
نگهداری ،تقویت و بهبود مستمر آنها خواهد بود.
نوسازی مشاغل

بررسی صورتگرفته در این مورد نیز نشان میدهد که بین فاوا و نوسازی مشاغل ارتباط مستقیم وجود دارد.
بنابراین ،فناوری اطالعات و ارتباطات زمینة نوسازی مشاغل را فراهم میسازد و حتی به ساختار شغلی جدیدی
نیازمند است .از این رو ،ضرورت دارد در ساختار سازمانی ،وظایف و ماهیت مشاغل ،طراحی مجدد شغل و به
طور کلی بازمهندسی ساختار مشاغل سازمانی تجدید نظر به عمل آید.
در ساختار جدید شغلی ،به موازات تغییر در ماهیت نیروی کار ،در ماهیت وظایف نیز تغییراتی ایجاد خواهد
شد و ،با فراهم شدن فعالیت نیروی کار دانشی ،ماهیت مشاغل پیچیدهتر و تخصصیتر میشود و مشاغل با
تنوع بیشتر ظهور پیدا میکند.
بررسی فوق نشان میدهد که ،با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات ،دگرگونیهایی در مشاغل ایجاد شده و
زمینة مشاغل جدید با ساختار نیروی کار جدید فراهم شده است .برای نمونه ،طبق تحقیقات شرکت مشاورهای
مکنزی ،کشور سوئد در بین سالهای  1982تا  1992توانسته است بیشترین مشاغل را در زمینة نرمافزار و
صنایع خدماتی وابسته به وجود آورد .طی این دوره ،به ازای هر هزار نفر 4/6 ،نوع شغل جدید به وجود آمده
است (قلیپور ،همان .)139 :با توجه به یافتههای فوق ،مشاغل در عصر اطالعات را میتوان به چهار دسته
تقسیم نمود که هر یک وضعیتی خاص خواهد داشت:
● ●مشاغل سنتی و بخشی از مشاغل اداری :با توسعة خودکارسازی ،این قبیل مشاغل جایگاه اولیة خود
را از دست خواهد داد و بهتدریج از بین میروند.
● ●مشاغل حرفهای ،مانند پزشکی ،مهندسی ،طراحان ،حقوقدانان ،حسابداران ،مؤلفان و سایر مشاغل
مرتبط :این گروه از مشاغل تغییر چندانی نخواهند داشت و فقط انعطافپذیری بیشتری در زمان و
مکان آنها پدید خواهد آمد.
● ●مشاغل متصدیان و کارشناسان بیمه ،بانک ،پلیس و سایر مشاغل مرتبط :این گروه از مشاغل ،با
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تجهیز به فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی ،آسانتر و منعطفتر میشوند و از دقت و سهولتی
بیشتری برخوردار خواهند شد.
● ●مشاغل فنی جدید مانند طراح گرافیکی ،مدیر شبکه ،تحلیلگر داده ،فنورز شبکه و متصدی ورود داده:
این گروه از مشاغل کام ً
ال جدید و در واقع مولود عصر فراصنعتی هستند.
مشاغل جدید متأثر از فناوری اطالعات به سه گروه زیر دستهبندی میشوند :الف -مشاغل مبتنی بر وب:
مشاغل مرتبط با کار جهانگستر اینترنت همچون مدیریت وب ،فنورز وب ،طراح وب و مانند آن ،ب -مشاغل
مربوط به مهندسی نرمافزار و پایگاههای داده :مانند طراحی ،توسعه ،نگهداری و مدیریت پایگاههای داده،
مدیریت اطالعات ،مهندسی نرمافزار ،معماری فنی ،توسعة رسانههای متعامل و  ...و ج -مشاغل مبتنی بر
شبکه و سامانه :شامل متخصصان عملیات سامانهها ،کاربران رایانه و شبکه ،تحلیلگران پشتیبان فنی و
کنترلکنندگان سامانهها .
بنابراین ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و ورود آن در عرصة مبادالت اقتصادی و اداری ،ضمن آنکه
موجب افزایش توان اشتغالزایی در جوامع شده  ،سبب دگرگونی در ترکیب و ساختار مشاغل نیز گردیده
که این خود موجبات تغییر در نیروی کار را فراهم نموده است .اکنون این سؤال مطرح است که تغییرات و
دگرگونیهای فوق چه تأثیری بر ساختار سازمانی گذاشته است و آیا اساس ًا بین تغییرات فوق و ساختار سازمانی
ارتباطی وجود دارد یا نه.
تحوالت در ساختار سازمانی

ساختار سازمانی راه یا شیوهای است که ،به وسیلة آن ،فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ
میشود .سازمانها ساختارهایی را به وجود میآورند که فعالیتهای عوامل کار را هماهنگ و رفتار اعضا را
کنترل نمایند .ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود .نمودار سازمانی نیز نمادی مرئی از کل
فعالیتها و فرایندهای سازمان است (اعرابی.)15 :1385 ،
به اعتقاد رابينز ،ساختار سازماني از سه بعد «پيچيدگي« »،رسميت» و «تمركز» تشكيل شده است (شکل
شمارة .)2
13
پیچیدگی  :حدود تفکیک درون سازمان را نشان میدهد .همچنین به میزان تخصصگرایی ،تقسیم کار
و تعداد سطوح در سلسلهمراتب سازمان اشاره میکند .همچنین بر حدودی اشاره دارد که واحدهای سازمانی از
لحاظ جغرافیایی پراکنده شدهاند .البته پیچیدگی اصطالحی نسبی است.
13. Complexity
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رسمیت  :14حدی که سازمان برای جهتدهی رفتار کارکنانش ،به قوانین ،مقررات و رویهها متکی است
(رضائیان .)290 :1387 ،به طور كلي ،رسميت به ميزان تدوين و مكتوب كردن قوانين ،مقررات ،دستورالعملها،
آیيننامهها ،شرح مشاغل و وظايف کارکنان و ...گفته ميشود كه در سازمان به آن توجه میشود و به ثبت
رسيده است.
15
تمرکز  :به اعتقاد رابينز ،تمركز دربارة دو جزء ديگر ساختار سازماني بحثبرانگيزتر است .به اعتقاد بیشتر
نظريهپردازان ،به ميزاني كه تصميمگيري در نقطهای واحد در سازمان متمركز شده است تمركز گفته ميشود.

شکل شمارة  :2ساختار سازمانی و ابعاد آن (الگوی رابینز)1993 ،

اما ظهور فناوری عملیات در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم موجب بروز سازمانهایی با
دیوانساالری گسترده و سطوح سلسلهمراتبی بسیار گردید .ساختارهای سلسلهمراتبی زمان یادشده محصول
نیازهای بهوجودآمده در انقالب صنعتی بوده و توانسته است جوابگوی نیازهای مذکور باشد .اما آیا اینگونه
ساختارها میتواند پاسخگوی شرایط جدید و تغییراتی عمده باشد که در دهههای آخر قرن بیستم به وجود
آمده است؟ با صرفنظر از برخی از اظهارنظرها -که فاوا را عامل تقویتکنندة دیوانساالریهای وزارتخانهای
به مثابه قفسهای آهنین مدرنیته میدانند و بر این باورند که این قفس جای خود را به فیبرها ،شبکهها و
تراشههای رایانهای میدهد (داناییفرد -)67 :1383 ،به باور بسیاری از صاحبنظران از جمله اِیپرت  ،16دراکر
14. Formalization
15. Centralization
16. Eayport
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و لوکاس  17قدرت فناوری اطالعات تغییراتی شگرف در محیط کار به وجود آورده است .بر این اساس ،مدیران
ملزم به اجرای تغییراتی گسترده در سازمانها هستند .اِیپرت معتقد است که سازمانها در دنیای کنونی بر
سر دو چیز با هم به رقابت برخاستهاند :از یک طرف بر سر منافع فیزیکی رقابت میکنند که وی آن را دنیای
فیزیکی میخواند و از سوی دیگر رقابت بر سر دنیای مجازی اطالعات است .از این رو ،مدیران باید ساختار
سازمانی خود را براساس دو پارامتر جدید طراحی و مدیریت نمایند.
نقش فاوا در دنیای مجازی سازمانها شایان توجه است؛ به گونهای که ،در دنیای رقابتی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات مدیران سازمانها را برای افزایش ارزش افزوده بهخوبی یاری میرساند و مانع از اتالف
منابع و انرژی میشود ( فیونا .)1998 ،18لوکاس در این باره میگوید :چالشی که فناوری اطالعات برای
مدیران ایجاد میکند آن است که چگونه میتوان متناسب با مقتضیات آن به طراحی سازمانها پرداخت.
زیرا فناوری اطالعات ساختار سازمان ،راهبرد و چگونگی روابط میان اعضای سازمان را تحت تأثیر قرار
میدهد( لوکاس .)80-74 ،1996 ،برای مثال ،سازمانهایی که در زمینة فناوری رایانه فعالیت میکنند در واقع
با محیطی مواجه هستند که بهسرعت در حال تغییر است .در چنین محیطی سازمانها نمیتوانند با ساختارهای
غیرمنعطف به فعالیت بپردازند.
19
رابطة میان فناوری به مفهوم عام آن و ساختار سازمان را جان ُودوارد در تحقیقی سنتی در دهة 1960
بررسی کرد و سپس افرادی همچون پرو و تامپسون 20آن را ادامه دادند .اما فناوری پیشرفتة اطالعات دارای
ویژگیهایی است که باعث میشود ،در مقایسه با فناوریهای صنعتی ،دارای آثاری متفاوت بر طراحی سازمان،
ارتباطات و تصمیمگیری باشد .تأثیرگذاری فاوا بر سلسلهمراتب سازمان ،تمرکز داشتن یا نداشتن سازمانی و
کاهش پیچیدگی حاکم بر سازههای دیوانساالرانه شایان توجه است .رابینز معتقد است فناوری اطالعات به
سازمان امکان خواهد داد که به طور همزمان تمرکز داشتن و نداشتن را محقق سازد (رابینز.)418 :1376 ،21
بنابراین ،بر اساس تحقیقات صورتگرفته این اصل پذیرفته شده است که فاوا به ساختاری متفاوت با
فناوری عملیات نیاز دارد .همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیری شگرف بر ساختار سازمانی و نوع
سازمان مورد نیاز بر جای خواهد گذاشت.
17. Lucas
18. Fiona
19. J. woodward
20. perrow and Thompson
21. Robbins
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کاهش سلسلهمراتب سازمانی

تحقیقات حاکی از آن است که فناوری اطالعات و ارتباطات موجب کاهش سلسلهمراتب سازمانی میگردد.
به طوری که کاربرد فاوا سازمان را به سوی ساختار تخت خواهد برد .از این رو توصیه میشود ،به منظور کاهش
سطوح سلسلهمراتب و تخت نمودن سازمان و طراحی ساختارهایی تخت با تأکید بر هستة عملیاتی و ستاد
تخصصی گسترده ،اصالحات ساختاری صورت گیرد .در این باره الگوهای ساختاری متعددی وجود دارد که یکی
از آنها ساختار ترکیبی 22است .در این الگو قسمتی از سازمان دارای نوعی از ساختار متفاوت با قسمت دیگر
آن است و در واقع مزایای دو نوع ساختار را با هم ترکیب میکند .این شکل دارای انواعی مختلف مانند ادغام
یا تلفیق ،23سرمایهگذاری مشترک 24و تولید قراردادی 25است .همچنین طراحی ساختارهای ارگانیک و بخشی
که پویایی ،تطابق سریع با محیط ،انعطافپذیری ،تصمیمگیری غیرمتمرکز و فقدان قوانین و دستورالعملها ازویژگیهای بارز آن است -به منظور توسعة فاوا در سازمانها ضروری خواهد بود .به طور کلی ،سازمان متناسب
با عصر فناوری اطالعات باید دارای ویژگیهای زیر باشد (قلیپور ،همان:)146-145 :
● ●درصدد کاهش سلسلهمراتب طوالنی و تخت کردن ساختار سازمان برآید و پویایی و واکنش بهموقع
را سرلوحة سازماندهی خود قرار دهد.
● ●کاهش سلسلهمراتب فوق باید به منظور تسهیل دسترسی کارکنان اداری به یکدیگر و به حداقل
رساندن مکاتبات اداری و گردش امور و فرایندهای کاری برای تأمین خواستههای شهروندان صورت
پذیرد.
● ●تمرکز داشتن و نداشتن همزمان را در ساختار سازمانی خود بپذیرد.
● ●روشهای انجام دادن کار منعطف را به واسطة پیشرفتهای فناوری اطالعات تشویق نماید.
● ●سرانجام اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات با خصوصیت تسهیل ارتباطات و اطالعات سبب انعطاف
در ساختار سازمانی و شکلدهی پویایی سازمان خواهد شد که ،به موجب آن ،ساختارهای ارگانیک و
حرفهای جانشین ساختارهای مکانیکی و ماشینی خواهد شد.
22. Hybrid structure
23. Merger
24. Joint venture
25. Contract manufacturing
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مجازی شدن ساختار سازمانی

بهیقین ،ساختارهای مجازی الگویی ویژه است که ،به موازات رشد و توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات،
مطرح شده است .در واقع ،فراگیر شدن فاوا و مزیتهایی که میتواند برای سازمانها به ارمغان آورد فشار برای
مجازی شدن را دو چندان ساخته است.
سازمانهای مجازی ،با تمرکز بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،در تالش هستند تا مرزهای کنونی را
درنوردند و ،به جای عملکردن در قالب مرزهای درونی سازمان ،در ماورای آن اقدام نمایند .بنابراین ،فاوا
عامل محرک رشد و گسترش سازمانهای مجازی است .نتایج حاصل پژوهشی پیمایشی نشان میدهد
که فناوری اطالعات سازمانها را به سمت ساختارهای مجازی سوق میدهد .از این رو ،ایجاد ،توسعه و
تقویت زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطالعاتی الزم به پهنای باند 26کافی ،ایجاد ساختارهای شبکهای،
اعتمادسازی ،شفافیت ،انعظافپذیری و ایجاد کارگروههای تخصصی از جملة اقداماتی است که برای این منظور
ضروری به نظر میرسد .اقدامات فوق سبب خواهد شد که به سازمانهایی با ویژگیهای زیر دست یابیم که
در اجرای کارا و اثربخش وظایف و مأموریتهای سازمانی کمکی شایان میکند (میرفخرالدینی:)148 :1380،
● ●سازمانهایی که ،در آن ،زمان و مکان محدودیت به شمار نمیآید و میتوان از روشهایی مانند
کارگروه تخصصی ،سفارش از بیرون سازمان ،ارتباطات درون سازمانی و ...استفاده نمود.
● ●افراد داخل سازمان از سطحی باالتر از اعتماد به یکدیگر برخوردار باشند.
● ●اطالعات محور اصلی فرایندهای مختلف سازمانی باشد.
● ●انعطافپذیری الزم در اجرای وظایف سازمانی وجود داشته باشد.
● ●هر کدام از واحدهای سازمانی به طور مستقل درصدد پاسخ به نیازهای مشتریان باشند.
● ●توان برقراری فوری روابط با بیرون سازمان بر مبنای فرصتهای ایجاد شده وجود داشته باشد.
سازمانها با ویژگیهای فوق ،موجبات سرعت ،مهارت ،آزادی عمل ،تعامل تنگاتنگ ،مدیریت اثربخش،
رضایتمندی ،تمرکز برنیازهای شهروندان ،مدیریت دانش و هدایت از طریق نظارت را فراهم خواهند آورد.
فناوری اطالعات و ارتباطات و ساختار سازمانی مشاغل

به باور بسیاری از متفکران بین فاوا و اشتغال رابطة معنادار وجود دارد ،یعنی فاوا موجب ایجاد شغل و
اشتغالزایی میشود و -بر این اساس -یکی از راههای برونرفت از مشکل بیکاری را بهکارگیری فاوا در جامعه
میدانند؛ اقدامی که اکثر کشورهای توسعهیافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام دادهاند .اما
26. Bandwidth
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هدف از این مقاله بررسی ساختار سازمانی مشاغل ناجا از این منظر نیست؛ اگرچه به کار بستن این فناوری در
صنعت و تأثیر آن بر تولید و ...انکارناپذیر است.
در این قسمت با بررسی نمونة عینی با تکیه بر آمار استخراجی از سامانههای نظارتی درصدد پاسخگویی
به این سؤال هستیم که طراحی ساختار سازمانی مشاغل ناجا با به کار بستن فاوا چگونه باید صورت گیرد .به
عبارت دیگر ،اگر بپذیریم که باارزشترین دارایی سازمانها در قرن بیستم منابع انسانی بوده است و در قرن
بیستویکم به باور اکثر صاحبنظران باارزشترین دارایی سازمانها فناوری اطالعات و ارتباطات است ،آیا
ترکیب و نوع نیروی انسانی مورد نیاز ناجا نیز باید در آینده تغییر کند یا نه؟
تحوالت ساختار سازمانی ناجا در چالش با فناوری اطالعات و ارتباطات

همانطور که گفته شد ،یکی از چالشهای اساسی ناجا افزایش جرایم سایبری و انتقال جرایم از فضای
واقعی به فضای سایبری است .به همین علت ،در ایران ،از سال  1381واحدی تخصصی به نام واحد مبارزه با
جرایم رایانهای در پلیس آگاهی شکل گرفت و گشت اینترنتی پلیس از اواخر سال  1385وارد مرحلة اجرایی
شد .این گشت قصد نفوذ به حریم خصوصی افراد را نداشت و در حالت کلی فقط بر بخش عمومی مثل فضای
سايبر اعمال نظارت میكرد (زندی .)360 :1389 ،در اوايل بهمن ماه سال  1389نیز واحد «پلیس َفتا ،»27برای
فعال پلیس در فضای سايبر ،در ناجا 28تشکیل شد.
حضور ِ
دو اقدام مذکور ،ضرورت تغییر و تحول در ساختار سازمانی ناجا را نشان میدهد .به طوری که مسئوالن
وقت ناجا بهدرستی حساسیت و مخاطرات فضای سایبری را درک کرده و در این راستا گام برداشتهاند .در این
فضا ،با انواع جرایم ،آسیبها ،تهدیدها و کالهبرداريها مواجه هستیم که تبعات ناشی از آن خیلی گستردهتر از
فضاي فیزیکی است .همچنین با توجه به آمار موجود در پلیس فتا ،با گذشت زمان بر میزان وقوع انواع جرایم
در فضاي مجازي و آسیبها افزوده میشود .رشد قارچگونة جرایم در فضاي تولید و تبادل اطالعات کشور نظیر
کالهبرداریهاي اینترنتی ،جعل دادهها و عناوین ،سرقت اطالعات ،تجاوز به حریم خصوصی ،هک و نفوذ به
سامانههاي رایانهاي و اینترنتی ،هرزهنگاري و جرایم اخالقی و برخی از جرایم سازمانیافتة اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی ایجاب میکند که اقدام به استفاده از شیوههاي مختلف پیشگیري مانند پیشگیري اجتماعی و
وضعی کنیم (شاهمحمدی.)3 -2 :1392 ،
بنابراین ،پیشرفتهای فاوا موجب تغییر ماهیت و شکل مأموریتهای پلیسی میشود و ساختار سنتی سایر
 .27فضای تولید و تبادل اطالعات
 .28نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
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پلیسهای تخصصی را به سمت و سوی پلیس فضای سایبری (فتا) متمایل میکند .به گونهای که به مرور
زمان بر شمار نیروی انسانی پلیس فتا بیفزاید .این تغییرات باید در حوزة گشتهای سایبری در دو محیط واقعی
(از طریق دوربینهای مدار بسته) و محیط سایبری (از طریق موتورهای جستوجو) هم در حوزة کشف جرم و
پیجویی جرایم و هم در حوزة پیشگیری از جرم صورت پذیرد.
از این رو ،به عقیدة برخی از متفکران فضای سایبری ،همانگونه که گشت و حضور پلیس در دنیاي فیزیکی
در پیشگیري از جرم مؤثر است ،یکی از شیوههاي مبتنی بر فناوري اطالعات براي پیشگیري از جرایم سایبری
گشت فضاي مجازي است .گشتزنی در فضاي سایبری به منظور پیشگیري از وقوع جرم یا کشف جرم صورت
میگیرد .فرایند گشت فضاي مجازي میتواند عاملی بسیار مؤثر بر کاهش وقوع آسیبها ،کالهبرداريها و
جرایم در فضاي مجازي باشد .مراحل اجرای گشت فضاي مجازي میتواند شامل انتخاب کلیدواژهها ،انتخاب
موتور جستوجو و جستوجو و بررسی صفحات حاصل از جستوجو باشد (شاهمحمدی و اکباتان.)43 :1394 ،
همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است ،برابر برآورد صورتگرفته از سال تأسیس پلیس فتا
تاکنون ،پیشبینی میشود طی بیست سال آینده از شمار نیروی انسانی سایر پلیسهای تخصصی کاسته شود
و بر شمار نیروی انسانی پلیس سایبری (فتا) افزوده شود .از طرفی ،همة پلیسهای تخصصی در آینده وابستگی
بیشتری به فناوری اطالعات و ارتباطات تجربه خواهند کرد .علت اصلی گسترش ساختار سازمانی پلیس فتا
انتقال جرم از فضای واقعی به فضای سایبری است؛ موضوعی که فعاالن این حوزه -از جمله «کارویان
صحه گذاشتهاند (عباسی.)48 :1394 ،
جایشانکار» 29که جرمشناس سایبری است -بر آن ّ
جدول شمارة  :1تحوالت ساختار سازمانی به دلیل چالشهای فاوا

تغییرات در بازة
زمانی پنجساله
1415 -1396

شمار نیروی انسانی (بر حسب درصد)
پلیس فتا
افزایش نسبی

سایر پلیسهای
تخصصی
کاهش نسبی

وابستگی به تجهیزات فاوا (بر حسب
درصد)
پلیس فتا
افزایش زیاد

سایر پلیسهای
تخصصی
افزایش زیاد

تحوالت ساختار سازمانی ناجا در تعامل با فناوری اطالعات و ارتباطات

در این قسمت قصد داریم تحوالت ساختار سازمانی ناجا را ،با توجه به پیشرفتهای فاوا و نیز تأثیر مثبت
29. K. Jaishankar
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آن در پیشبرد اهداف سازمانی ،بررسی کنیم.
بسیاری از فناوریهای جدید بر میزان نیروی انسانی و نیز ساختار سازمانی پلیس ایران بسیار تأثیرگذار
بودهاند؛ از آن جمله میتوان به فناوری پرتو ایکس (- )X- RAYکه یاریرسان پلیس در بازرسی اشیا و
افراد است -خودکارسازی اداری -که جابهجایی نامهها و تسهیل مکاتبات را فراهم کرده است -دوربینهای
مداربسته -که کشف و پیشگیری از جرم را تسهیل نموده است -و چندین فناوری دیگر در حوزة فاوا اشاره
کرد .اما در این مقاله ،به دلیل اهمیت موضوع و فراگیرشدن استفاده از دوربین مداربسته ،صرف ًا بر بررسی این
فناوری تمرکز کردهایم.
در اینجا ،طی یک بررسی میدانی بر روی دوربینهای مداربسته که فرماندهی انتظامی شهرستان اسالمشهر
در حوزة مأموریتی الف -پیشگیری از جرم (دوربینهای نظارتی) و ب -اعمال قانون (دوربینهای ثبت تخلف
سرعت) عملیاتی کرده است ،نشان خواهیم داد که چگونه فاوا در ساختار سازمانی آیندة ناجا تأثیرگذار است و
آن را به سمت فناورانه شدن پیش میبرد .به عبارت دیگر ،این باور تأیید میشود که فاوا بر همة ابعاد سازمانها
همچون ساختار ،اقتدار ،سلسلهمراتب شغلی کارکنان و نظارت تأثیراتی شگرف دارد .همچنین این فناوری شیوة
اجرای مأموریتها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت ،دقت ،صحت و
توانمندی ناجا در اجرای مأموریتها و خدمات انتظامی سازمان شدهاست (شاهمحمدی.)445 :1394 ،
دوربینهای نظارتی و پیشگیری از جرم

طبق نظریة کاهش فرصت ،رفتار مجرمانه ناشی از این است که در موقعیتی مشخص -شامل زمان و نیز
اوضاع خاص -فرصت ارتکاب عمل مجرمانه در اختیار بزهکار قرار گرفته است .مطابق این نظریه ،برای وقوع
جرم ،چهار رکن اساسی باید فراهم باشد :رکن اول به طور روشن وجود قانون مجازات است که انجام دادن
فعل خاص موضوع نهی یا امر آن قرار گرفته باشد؛ رکن دوم فاعل یا همان مجرم است که رفتار مجرمانه از
او سر میزند؛ رکن سوم هدف جرم یا بزهدیده است که جرم دربارة او صورت میپذیرد؛ در نهایت ،رکن چهارم
مکان ،زمان و به طور کلی اوضاع و احوالی است که فعل مجرمانه در بستر آن صورت میگیرد (خاتمی:1380 ،
 .)32اما نظریة فعالیتهای روزمره عنصر سازندة موقعیتزا ،نوع تحرک و جابهجایی افراد در زمان و مکان را
در ارتکاب جرم مؤثر میداند .مطابق این نظریه ،عنصر کلیدی برای ارتکاب جرم همان عنصر کلیدی برای
پیشگیری است و این عنصر از تقارب و همگرایی سه رکن اصلی پدید میآید (همان):
● ●بزهکار بالقوهای که انگیزهای برای ارتکاب جرم در او وجود دارد.
● ●اهداف و آماجی مناسب که نفوذپذیر و جذاب باشد.
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● ●فقدان محافظان و نگهبانان توانمند یا هر شکل مراقبتی که مانع ارتکاب جرم باشد.
جرمشناسان ،در زمینة محافظت از آماجها و بزهدیدگان از تعرض مجرمان ،شیوههایی مختلف عرضه
کردهاند که از مهمترین آنها میتوان به شیوة دوازدهگان ة کالرک  30اشاره کرد که آنها را در سه گروه
چهارتایی قرار داده است (:)Clark ، 1997: 18-23
● ●دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق :الف) محافظت از قربانیان ،ب) کنترل و ایجاد محدودیت در
دسترسی به موقعیتهای جرمزا ،ج) منحرف کردن مجرمان و د) کنترل و برچیدن ابزار ارتکاب جرم.
● ●افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق :الف) مراقبت از ورودیها و خروجیها ،ب) مراقبت رسمی ،ج)
مراقبت غیررسمی و د) مراقبت طبیعی .برای نمونه ،در فضای سایبر ،سامانههایی گوناگون ایجاد شده
است ،تا با شناسایی و کنترل ارتباطهای تلفن همراه از طریق رمز اولیه و امضای دیجیتال خطر کشف
جرم را افزایش دهد و از ارتکاب آن جلوگیری کند (.)Brooks & Davis ، 1994: 68
● ●کاهش جاذبه از قربانیان جرم از طریق :الف) حذف قربانیان جرم ،ب) عالمتگذاری اموال ،ج) تقلیل
فرصتهای وسوسهانگیز و د) وضع قواعد خاص.
تقویت آماج به معنای بهکارگیری موانع فیزیکی برای تجهیز و سخت کردن آماج و در نهایت
پیشگیری از وقوع جرم است .یکی از قاطعترین تحقیقات صورتگرفته در این زمینه در آمریکا نشان میدهد
مدارسی که از سامانههای هشداردهندة خطر و دوربینهای مداربسته استفاده نمودهاند ،پس از بهکارگیری این
تجهیزات ،کاهش  75درصدی در ارتکاب جرایم داشتهاند (خاتمی ،همان .)63 :پژوهشهای وزارت كشور
انگلستان نشان داده است كه جرايم مختلف پس از نصب دوربينهاي مداربسته در شهرهاي اين كشور كاهشی
چشمگير یافته است .)Williams ، 2007( 31به اعتقاد جرمشناسان ،مجرم قبل از ارتكاب جرم سود و زيان
حاصل از رفتار مجرمانه را محاسبه ميكند .از اين رو ،اگر به اين نتيجه برسد كه سود رفتارش (آنچه از جرم به
دست ميآورد) كمتر از زيان آن (مجازات رفتار) خواهد بود ،احتمال دارد از ارتكاب آن منصرف شود .در اينجا،
نوعي حسابگري كيفري مطرح است (نجفيابرندآبادي .)1253 :1381 -82 ،در اين منطق ،مجرم موجودي
است فرصتطلب كه در جستوجوي افزايش منافع خويش است و مانند شخصی منطقي عمل ميكند كه
حسابگر سود و درآمد حرفهاش است .فرمول حسابگري كيفري در پيشگيري وضعي به خدمت گرفته ميشود؛
زيرا در اين نوع پيشگيري ،با كنترل وضعيتهاي پيشجنايي ،خطر دستگيري مرتكب و كشف جرم افزايش
مييابد و به دنبال آن موجب انصراف وي از ارتكاب جرم ميشود.
30. Clark
31. Available at: www.interscience.wiley.com
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«نظارت» نیز يكي از روشهاي متداول پيشگيري از جرم است .با مطرح شدن مسئلة جنايي در واحد تأمین
امنيت خصوصي يا عمومي ،نخستين چيزي كه به ذهن متبادر ميشود نظارت و كنترل ،نگهبانان بيشتر و تأمین
امنيت قويتر ،روشنايي مناسبتر و بهترين سامانة هشداردهنده است .در واقع ،نظارت رسمي به معني حضور
قانون و يادآور وجود حاكميت است.
خطرهای وابسته به جرم شامل عواملي است كه احتمال كشف فعاليتهاي مجرمانه را از
طريق ديدهشدن افزايش ميدهد؛ به دليل اينكه ميتواند منجر به دستگيري و محكوميت گردد
( .)Rostami Tabrizi & Madanipour ، 934براي نمونه ،يكي از عوامل مؤثر در انتخاب هدف براي
سارقان اين است كه بدانند ساختمان مورد نظر تحت مراقبت و يا داراي ساکن است يا نه .در تحقيقي
نشان داده شد خانههايي كه سارقان انتخاب كرده بودند بيشتر به این دلیل بوده است كه ميتوانستند
بدون ديده شدن وارد آنجا شوند (نجابتي .)37 :1379 ،زيرا فنوني مانند نظارت خطر دستگيري مجرمان
را -اغلب به دليل ديده شدن -افزایش میدهد و بسياري از مرتكبان بالقوه از نتايج منفي كه آنها را از
رفتار مجرمانه بازميدارد اجتناب ميكنند .در پژوهشی دیگر ثابت شده است که «نظارت» عاملي است كه
میتواند بر گرايشها و افكار مجرمان بسيار مؤثر باشد (.).Brantingham et al ، 2005: 279
با ظهور رويكردهاي پيشگيري از جرم ،بر حسب موقعيت ،به دوربينهاي مداربسته  32به مثابه شيوهاي برای
افزايش هزينة جرم و پيشگيري از وقوع آنها توجه شد .بر اساس نظرية انتخاب عقالني ،انگيزة افراد با مشاهدة
دوربينهاي مداربسته و به سبب ترس از دستگيري كاهش مييابد .زيرا مجرمان در هنگام ارتكاب جرم به خطر
دستگيري بيش از شدت مجازات فكر ميكنند و چون دوربين اين خطر را افزايش ميدهد ،نصب آن ميتواند در
پيشگيري از جرم مؤثر باشد .به همين دليل اين دوربينها ميتواند بر كاهش ميزان جرم تأثیر بگذارد.
دوربینهای نظارتی ،که در این مقاله بررسی میشود ،اغلب در محلهای پرتردد شهر اسالمشهر به منظور
نظارت بر رفتار خالف قانون افراد نصب و راهاندازی گردیده است .این دوربینها به منظور پیشگیری از جرم
و تسریع در اجرای عملیات پلیسی در صورت بروز حوادث امنیتی -انتظامی کاربرد پیدا کرده است .برای مثال،
گشتهای انتظامی بالفاصله بعد از اخذ پیام از مرکز فرماندهی کنترل به محل اعزام میشوند و اقدامات الزم
را انجام میدهند.
دوربینهای نظارتی منصوب در فرماندهی انتظامی شهرستان اسالمشهر در دو بخش داخل کالنتری و
پاسگاهها و سطح پرتردد شهر بررسی میدانی شد.
)32. Closed Circuit Television (CCTV
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برابر نتایج حاصل ،برای کالنتری و پاسگاههایی که طرح «مکنا» 33در آن اجرا شده است ،با نصب
دوربینهای مداربسته در محوطة کالنتری و پاسگاه یک نگهبان صرفهجویی شده است .با نصب دوربین در
داخل بازداشتگاهها نیز عوامل نگهبانی فرصتی بیشتر برای انجام دادن سایر مأموریتها به دست آوردهاند.
ضمن ًا ،این امر موجب حذف هرگونه خطر انسانی مانند خودکشی و خودزنی در داخل بازداشتگاهها از زمان نصب
دوربینهای مداربسته شده است.
از طرف دیگر ،در سطح پرتردد شهر اسالمشهر نیز تعدادی دوربین مداربسته نصب و راهاندازی شده است.
این دوربینها ،عالوه بر اینکه دارای محاسنی چون جمعآوری اخبار ،کشف جرم و پیشگیری از جرایم است،
با ارزیابی میزان نیروی انسانی بهکارگیری شده در این محلها برای نظارت و کنترل اوضاع امنیتی -انتظامی
به کار میرود .همچنین ،بر اساس مصاحبههای صورتگرفته با خبرگان انتظامی ،مشخص گردید با نصب
سه دستگاه دوربین مداربسته در یکی از این محلها حداقل در حضور یک واحد گشتی به استعداد سه نفر
نیروی انسانی و یک دستگاه خودرو صرفهجویی شده است .این وضعیت با بهکارگیری دوربینهای مداربسته
در سطح کشور موجب میشود درصد زیادی از کارکنان ناجا در سایر امور بهکارگیری شوند و به مرور زمان
از شمار نیروی انسانی کاسته و بر تعداد سامانههای رایانهای و مخابراتی افزوده خواهد شد .همین امر موجب
کوچکسازی سازمان ناجا و نیز چابکی آن خواهد بود .البته نگارندگان با حذف سریع نیروی انسانی و جانشینی
فاوا موافق نیستند؛ بلکه این تحوالت باید بهتدریج صورت پذیرد و در ساختار سازمانی مشاغل آیندة ناجا نیز
پیشبینی گردد .جدول زیر نمونة ساختار پیشنهادی در حوزة پیشگیری از جرم در سطح شهرستان با استعداد
ده واحد گشتی را نشان میدهد که ،مسلم ًا ،با پیشرفتهای حوزة فناوریهای جدید همراستاست.
در جدول زیر ،همانطور که مشاهده میکنیم ،در صورتی که در هر بازة زمانی نه دستگاه دوربین اضافه
کنیم ،سه نفر از کارکنان در بخشهای دیگری بهکارگیری خواهند شد .اگرچه این تغییرات در بازة زمانی
پنجساله پیشبینی شده است ،امکان اجرای این تغییرات در ساختار سازمانی مشاغل در بازة زمانی کوتاهتر
نیز امکانپذیر است .از این رو ،به طور کلی ،فناوري اطالعات و ارتباطات سبب ميشود تا حدودي از تعداد
پستها و واحدهاي سازماني كاسته شود ،ارتباطات سريعتر صورت گیرد و همچنين موجب كاهش نياز به
سطح مديريت مياني و تختتر شدن سطح سازمان ميشود ،كه اين خود از پيچيدگي سازماني و تعداد مشاغل
و پستها ميكاهد (عزیزی و همکاران.)170 :1392 ،
جدول شمارة  :2تحوالت ساختار سازمانی در حوزة پیشگیری از جرم به دلیل استفاده از فاوا

 .33طرح مدیریت کیفیت ناجا
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تغییرات در بازه زمانی پنجساله

نمونة پست سازمانی پیشنهادی

میزان صرفهجویی در شمار

تعداد واحد گشتی

تعداد دوربینهای مداربسته

نیروی انسانی

1400-1396

 15واحد  45نفره

 3دستگاه

-

1405 -1401

 12واحد  36نفره

 12دستگاه

 9نفر

1410-1406

 9واحد  27نفره

 21دستگاه

 9نفر

1415-1411

 6واحد  18نفره

 30دستگاه

 9نفر

مجموع

دوربینهای ثبت تخلف سرعت و اعمال قانون هوشمند

 27نفر

در حوزة پلیس راهنمایی و رانندگی ،یکی از ابزارهای اصلی برای اجرای دقیق و سریع مأموریتهای
محولشده ،بهویژه در موضوع ثبت تخلف «سرعت غیرمجاز »،استفاده از دوربینهای مداربسته است .این
دوربینها ،همانند دوربینهای نظارتی -که در بخش قبلی آورده شد -به صورت خواسته یا ناخواسته بر
پیشگیری از تخلفات حوزة مأموریتی راهور تأثیرگذار است .اما هدف از بررسی اینگونه از دوربینها در اینجا
بررسی میزان تأثیرگذاری آنها در افزایش عملکرد ناجا ،جانشینی آن به جای نیروی انسانی و نقش آن در
تحوالت ساختار سازمانی ناجاست.
در چند دهة گذشته ،یکی از دغدغههای اصلی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران کاهش تصادفات منجر
به مرگ بوده که سرعت یکی از عوامل تأثیرگذار در این اغلب تصادفات بوده است .به همین علت ،مسئوالن
ناجا با جدیت پیگیر نصب و راهاندازی دوربینهای کنترل سرعت هستند .نتایج بررسیهای صورتگرفته دربارة
دوربینهای ثبت تخلف سرعت در فرماندهی انتظامی شهرستان اسالمشهر نشان میدهد که تعداد چهار
دستگاه دوربین نصبشده در خیابانها و تقاطعهایی که احتمال سرعت غیرمجاز بیشتر بوده ،طی  240روز،
جمع ًا  211603مورد تخلف را ثبت کرده است؛ یعنی به طور متوسط هر دوربین در طول روز  220مورد تخلف
«سرعت غیرمجاز» را به ثبت رسانده است.
از طرفی ،بر اساس برآوردهای صورتگرفته و مصاحبهها با خبرگان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرستان
اسالمشهر ،متوسط اعمال قانون یک واحد گشتی فقط ثبت هشتاد مورد تخلف بوده است .در این میان ،تخلفات
ثبت شده فقط مربوط به سرعت نبوده است34؛ بلکه سایر تخلفات مانند نداشتن کمربند ایمنی ،نقص فنی خودرو
گشتی مجهز به دوربین کنترل سرعت دستی صورت گرفته است.
 .34ثبت تخلف «سرعت غیرمجاز» فقط توسط واحدهای
ِ
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و ....را نیز شامل میشود .ضمن ًا دوربینهای هوشمند بدون دخالت عامل انسانی و با دقت و سرعت بسیار این
حجم از تخلفات را ثبت نموده است .این در حالی است که هر واحد گشت راهور مجموع ًا نیازمند سه نفر برای
ثبت تخلفات رانندگان است .با وجود این ،بسیاری از رانندگان متخلف از دست مأموران متواری میگردند و به
دلیل محدودیتهای موجود فقط برخی از خودروها برای اعمال قانون متوقف میشوند .به طوری که اعمال
قانون همة خودروهای عبوری از توان نیروی انسانی فعلی خارج است .جدول زیر میزان عملکرد یک واحد
گشتی به استعداد سه نفر را با یک دستگاه دوربین هوشمند مداربسته مقایسه نموده است.
جدول شمارة  :3عملکرد واحدهای گشتی راهور در مقایسه با دوربینهای ثبت تخلف سرعت

نوع عملکرد

یک واحد گشتی سه نفره

یک دستگاه دوربین

میزان اختالف

متوسط تعداد ثبت تخلف

 80مورد

 220مورد

 36درصد

در ادامه ،ارزیابی و مقایسة واحدهای گشتی با دوربینهای مداربسته نشان داد که روزانه در سطح شهرستانها
حداقل دو گروه سه نفره (جمع ًا شش نفر) در سه نوبت کاری (مجموع ًا هجده نفر) در امر اعمال قانون رانندگان
متخلف فعالیت میکنند .این در حالی است که عملکرد ایشان اص ً
ال با دوربینهای مداربسته قیاسپذیر نیست.
از این رو ضرورت دارد که ناجا بیش از پیش به سمت فناوری اطالعات و ارتباطات گام بردارد .جدول شمارة
(- )4که پیشنهادی کاربردی برای تغییر ساختار مشاغل سازمانی در حوزة راهنمایی و رانندگی است -بهوضوح
نشان میدهد که چگونه ،با افزایش تعداد دوربینهای هوشمند ،میتوان از آنها به مثابه جانشین نیروی انسانی
بهرهمند شد .این تغییرات باید به گونهای در ساختار سازمانی ناجا صورت پذیرد که در نهایت به حالت اشباع
برسد .یعنی به مرور زمان شمار نیروی انسانی بعد از به کار بستن فناوری اطالعات و ارتباطات به عددی ثابت
برسد .البته این تحوالت -همانطور که در قسمت قبلی نیز گفته شد -میتواند با توجه به نیازهای سازمان
ناجا و نیز تسریع در تجهیز نمودن واحدهای راهور به فناوریهای اطالعات و ارتباطات در بازة زمانی کمتری
به اهداف خود نایل گردد .بنابراین ،همانطور که تحقیقات قبلی تأیید کردهاند ،بهكارگيري فناوري اطالعات و
ارتباطات روي ساختار سازماني دو اثر وابسته به هم ولي متمايز خواهد داشت .او ًال ،ممكن است شمار اعضاي
سازماني [ناجا] را در سراسر سازمان كاهش دهد كه نتيجة آن كاهش اندازة سازمان است؛ ثانی ًا ،ممكن است
استخدام كاركنان را در سطحی ويژه از سازمان كاهش يا توسعه دهد .بنابراين فاوا به گونهای معنادار ساختار
سازماني را دگرگون خواهد كرد (عزیزی و همکاران.)169 :1392 ،
جدول شمارة  :4تحوالت ساختار سازمانی در حوزة راهور به سبب استفاده از فاوا
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تغییرات در بازة زمانی
پنجساله
1400-1396
1405 -1401
1410-1406
1415-1411

نمونه پست سازمانی پیشنهادی
تعداد دوربینهای
تعداد واحد گشتی
مداربسته
 4دستگاه
 15واحد  45نفره
 24دستگاه
 10واحد  30نفره
 44دستگاه
 5واحد  15نفره
 48دستگاه
 4واحد  12نفره
مجموع

میزان صرفهجویی در
تعداد نیروی انسانی
 15نفر
 15نفر
 3نفر
 33نفر

بحث و نتیجهگیری

توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات در دو دهة اخیر ،عالوه بر تأثیرات شگرف اقتصادی ،بر نوع و ترکیب
نیروی کار ،بر ساختار و سطوح سلسلهمراتبی و بر توسعة سازمانهای مجازی نقش و تأثیری فزاینده داشته
است .نیروی انتظامی نیز ،به مثابه نیرویی راهبردی ،باید سیاستهای کالن خود را ،بهویژه در حوزة منابع
انسانی و ساختار سازمانی مشاغل ،با توجه بیشتر به فناوری اطالعات و ارتباطات تنظیم نماید.
فناوری اطالعات و ارتباطات ،ضمن آنکه به تولید مشاغل جدید منجر میشود ،سبب نوسازی مشاغل و
تغییر در ترکیب نیروی کار ناجا میشود و نیروی کار دانشی را جانشین نیروی کار سنتی خواهد نمود .در این
عرصه افرادی به فعالیت میپردازند که هم از لحاظ سطح مهارت و هم از لحاظ نوع فعالیتی که انجام میدهند
متفاوت خواهند بود .اینان بدنة اصلی سرمایة انسانی 35و سرمایة دانایی 36سازمان ناجا را تشکیل خواهند داد و
عامل اصلی بقا و رشد نیروی انتظامی به حساب میآیند.
همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات به سبب ماهیت آن موجبات تغییر در ابعاد ساختاری و بافتی
سازمان را فراهم میکند .نتیجة بررسیها نشان داده است که فاوا موجب تغییر در نوع ساختار سازمانی
میشود و ساختارهای تخت با تأکید بر هستة عملیاتی را به جای ساختارهای بلند ،غیرسلسلهمراتبی را به
جای سلسلهمراتبی و غیرمتمرکز را به جای متمرکز خواستار هستند .ساختارهای مجازی و شبکهای نیز از
ضرورتهای سازمانی فناوری اطالعات و ارتباطات است که همزمان دارای مزیت بزرگ بودن و درعین حال
35. Human capital

36. Intellectual capital
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کوچک بودن است و از صرفهجویی ناشی از مقیاس در اثر بزرگ بودن و انعطافپذیری زیاد برای پاسخ به
تغییرات سریع محیطی برخوردار است (قلیپور ،همان.)150 :
نتایج حاصل از بررسی میدانی تأثیر فاوا بر ساختار سازمانی مشاغل ناجا از دو جهت است .از جهتی فاوا
چالشهایی را برای ناجا به وجود آورده است؛ یعنی موجب افزایش جرایم سایبری و انتقال جرم از فضای واقعی
به سایبری شده است .از این رو ،در این رویکر ناجا باید ساختار سازمانی خود را بر این اساس بازطراحی و ایجاد
نماید و به مرور زمان از شمار نیروی انسانی پلیسهای تخصصی مانند پلیس پیشگیری بکاهد و بر شمار
نیروی انسانی پلیس فتا بیفزاید که دانشی بودن ،فنی بودن و منعطف بودن از ویژگیهای این افراد باید باشد.
از جهت دیگر ،توسعه و پیشرفتهای فاوا فرصتهایی خوب در اختیار ناجا قرار داده است تا ،با تعامل و
استفاده از این فناوری ،ساختار سازمانی ناجا به سمت فنی شدن پیش برود .از این رو نیروی انتظامی در تمام
ردههای خود ،بهویژه ،پلیسهای تخصصی -که دو مورد آن در باال نشان داده شد -باید در طراحی ساختار
سازمانی پلیس آینده ،با لحاظ ظرفیتهای فاوا ،به منظور ارتقای دقت ،سرعت و سهولت در اجرای امور،
کاهش خطای انسانی ،بهبود روشها ،چابکسازی سازمان ،افزایش کارایی و اثربخشی ،جلوگیری از هزینههای
نگهداشت نیروی انسانی و پیشگیری از خطرهای جانی در برخی از مأموریتهای پلیسی -همچون کنترل
آمد و شد ،پیشگیری از جرم ،کشف جرم و -...از فناوری مذکور استفاده و ساختار سازمانی مشاغل و تجهیزات
خود را بازطراحی نماید .این گونه به مرور زمان ،در مقابل نیروی انسانی ،تجهیزاتی فناورانه را پیشبینی نماید
که میتواند به صورت سیال و پویا جانشین افراد در ساختار سازمانی خود شود.
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