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مقدمه
فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و ح اتی ،محل فعال ت انسانهای فرصتطلب ن ز
هست .یکی از جرائمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ میدهد ،سرقت دادهها و
اطالعات متعلق به دیگران است که برای جلوگ ری و هرچه کمتر کردن ارتکاب این جرم،
بهخصوص توسط افرادی که سابقهدار نبوده و ویژگیهای فضای مجازی آنها را به ارتکاب
جرم ترغ ب میکند ،استفاده از راهکارهای پ شگ ری از جرم است .این راهکارها شامل دو
روش پ شگ ری وضعی و پ شگ ری اجتماعی میشوند ،از جمله ش وههای تأث رگذار در
کاهش وقوع جرم سرقت رایانهای هستند که هرچند در اصل برگرفته از ش وههای پ شگ ری
از سرقتهای سنتی هستند ولی با تطب ق آنها با شرایط فضای سایبری میتوانند موجب
کاهش جرم سرقت رایانهای شوند .روشهای متعددی برای معرفی برنامههای پ شگ ری از
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جرم توسط پل س به مردم وجود دارد .بهطور مثال ممکن است این اقدامات در برنامهها و
وبگاههای خبری به اطالع مردم برسد یا روزنامهها و جراید جزئ اتی از اقدامات پل س را
منعکس کنند .اقدامات پ شگ رانه پل س باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
 -1از یک تالش برنامهریزی شده برخوردار باشد؛
 -2توسط نهاد اجرایی پل س انجام شود؛
 -3هدف آن گسترش برنامههای پ شگ رانه پل س م ان مخاطبان و آموزش بزهدیدگان
یا بازداشتن بزهکاران از ارتکاب جرم باشد.
در رویکردهای پ شگ رانه ،نقش اجتماع و فرهنگ بیبدیل است .آموزش و فرهنگ بهعنوان
بستر حرکت جوامع و الگوهایی که انعکاسدهنده ارزشها ،سنتها و هنجارهای پایدار
جامعهاند در مباحث پ شگ ری از جرم در فضای سایبری الزم است مدنظر قرار گ رد .برای
این منظور میتوان فرهنگسازی سایبری را وارد نظام آموزشی مدارس ،دانشگاهها و مراکز
علمی کرد زیرا مدرسه و مح ط آموزشی بخش اعظمی از زندگی یک فرد را به خود
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اختصاص میدهد؛ بنابراین نقش مهمی در تکوین شخص ت فرد و نهادینهشدن بس اری از
هنجارهای درون فرد دارد اما برای نهاد اجرایی مانند پل س کمترین نقش در این حوزه دیده
شده و م زان مشارکت نهادهای فرهنگی و آموزشی با این نهاد اقداماتی نمادین و محدود
است .تبل غات عمومی یا آگهیهای پ شگ ری از جرم یکی از ابزارهای پل س برای تقویت
تداب ر پ شگ رانه انتظامی است و در کشورهای مختلف به صورتهای متفاوتی از آن
استفاده میشود .از طرفی فعال تهای جاری نهادهای عمومی و خصوصی ،حسب مورد،
میتواند نقش مستق م یا غ رمستق م در کاهش یا افزایش عوامل ایجادکننده جرم و
ناهنجاری داشته باشد .بنابراین س است پ شگ ری از جرم زمانی میتواند مؤثر واقع شود که
بتواند س استها و فعال تهای جاری نهادهای تأث رگذار در عوامل ایجادکننده جرم را با
آموزههای پ شگ ری از جرم همسو کند .یکی از روشهای همسوسازی اقدامهای جاری
نهادهای دولتی و خصوصی با آموزههای پ شگ ری از جرم ،رویکرد نوینی باعنوان پ شگ ری
چندنهادی است .این رویکرد ،تداب ر پ شگ رانه نهاد پل س را وارد مرحلهای جدید کرده ،که
میکند که از همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و اجتماعی و شهروندان ،در راستای
پ شگ ری از جرم استفاده کند .در سنوات اخ ر پل س براى کارآیى ،اثربخشى و بهرهورى
خود در جامعه و توسعه آن در عرصههاى مختلف گامهاى مؤثرى را برداشته است.
اقدامهای مداخلهای پل س در زم نه پ شگ ری از جرم مبتنی بر رویکردهای خاص موجود در
هر سازمان پل س است و یکی از مهمترین رویکردهای عملی پل سی رایج در زم نه
پ شگ ری از جرم ،رویکرد جامعهمحوری است .در این رویکرد پل س خود را بهعنوان
بخشی از جامعه دانسته و تالش دارد با جلب همکاری سایر اقشار اجتماعی به پ شگ ری از
جرم بپردازد .پ شگ ری انتظامی جامعهمحور از جرم ن ز رویکردی است که در آن پل س
عالوه بر بهرهگ ری از ابزارهای تعریفشده در نظام عدالت ک فری ،از همکاری و مشارکت
نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجادکننده جرم استفاده و در تالش است تا
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از رهگذر تغ ر در ساختارهای سازمانی و روشهای اجرایی ،خود را در قبال شهروندان
مسئول کند تا در ادامه بتواند از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل عوامل ایجادکننده
جرم بهره ببرد .پ شگ ری از وقوع جرم تداب ری است که با کمک آن وسعت و شدت
ارتکاب جرم ،چه با کاهش فرصتها و موقع تهای ارتکاب جرم و چه با تحت تأث ر
قراردادن مجرمان بالقوه و کل جامعه به حداقل میرسد .پ شگ ری از جرم عبارت است از
پ شب نی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و بهکارگ ری تداب ر و اقدامهای الزم برای از
ب ن بردن یا کاهش آن.
سرقت بهعنوان یکی از جرائم عل ه اموال در قانون مجازات اسالمی به ربودن مال متعلق به
غ ر تعریف شده که پ شرفت روزافزون فناوری باعث شده ش وه و ابزار ارتکاب این جرم
ن ز تغ ر پ دا کند .قانونگذار تحول سرقت از طریق رایانه را بهعنوان سرقت رایانهای
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جرمانگاری کرده است .در سرقت رایانهای رفتار مجرمانه ربودن است اما این ربودن به دو
روش ممکن است انجام شود .در یکی از این روشها پس از سرقت اطالعات و محتوای
متعلق به دیگری دارنده آنها از این اطالعات و محتوا محروم میشود و دیگر نسخهای از آنها
در اخت ارش باقی نمیماند .در روش دیگر پس از سرقت اطالعات همچنان یک نسخه از آن
در اخت ار صاحب آن باقی میماند که این روش با کپی کردن اتفاق میافتد مانند آنکه کسی
رایانه خود را برای تعم ر نزد شخصی بگذارد و او بدون اجازه از فایلهای دیگران کپی
بگ رد .نکته دیگری که باید مدنظر قرار گ رد آن است که در سرقت رایانهای با ربودن داده
و اطالعاتی روبرو هست م که در سامانههای رایانهای و مخابراتی مانند لپ تاپ ،تلفن همراه
و یا ابزارهای حامل داده مانند اطالعات موجود درون فلش و مانند آن وجود داشته است .در
سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آنچه که ربوده میشود ،دارای ارزش اقتصادی
باشد اما در سرقت رایانهای چون قانونگذار بر این موضوع تأک د نکرده است ،موضوع
سرقت رایانهای میتواند داده ،محتوا و اطالعات دارای ارزش مالی یا غ رمالی باشد.
قانونگذار در ماده  740قانون تعزیرات ،سرقت رایانهای را تعریف کرده است .طبق این

ساسان رضاییفرد ،جواد نیک افشار

ماده قانونی ،هرکس بهطور غ رمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید چنانچه ع ن دادهها
در اخت ار صاحب آن باشد ،به جزای نقدی از یک م ل ون ریال تا ب ست م ل ون ریال و در
غ ر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج م ل ون ریال تا
ب ست م ل ون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
پژوهشهای متعدد نشان میدهند که صرف انجام تداب ر پ شگ رانه انتظامی توسط پل س،
اثر محدودی در زم نه پ شگ ری از جرم دارد اما در صورتی که پل س در کنار این اقدامات
پ شگ رانه ،تبل غات عمومی را در دستور کار خود قرار داده و به جامعه منتقل کند ،اثرات
پ شگ رانه اقدامات پل س تشدید شده و ط ف وس عتری از مردم را پوشش خواهد داد .برای
اینکه تبل غات پ شگ رانه اثربخشی الزم را داشته باشد ،ضروری است که مخاطبان آن
بهخوبی تعریف شوند؛ همچن ن در هنگام طراحی آن ،زمان و مکان مشاهده تبل غات توسط
مخاطبان مدنظر قرار گ رد.
جامعه و سایر نهادهای عمومی و دولتی ،انجام تبل غات عمومی و پ شگ رانه ،آموزش
آموزشی پ شگ ری از جرم برای پل س که هدف نهایی این تداب ر ترغ ب جامعه به قبول
مسئول ت ب شتر در مورد امن ت شخصی است ،درواقع بدون همکاری بدنه اجتماع ،توف ق
پل س در پ شگ ری انتظامی از جرم ناممکن بهنظر میرسد اما همکاری جامعه مستلزم
آگاهی مردم از مسئله جرم و ش وههای پ شگ ری از آن است .بنابراین پرسش اصلی
پژوهش حاضر این است که مؤلفههای اساسی پ شگ ری انتظامی از جرم سرقت رایانهای
کدامند؟؛ همچن ن پرسشهای فرعی پژوهش عبارتاند از -1 :افزایش آگاهی مردم در
پ شگ ری از جرم سرقت رایانهای تا چهاندازه مؤثر است؟؛  -2تأث رات ایمنی و تقویت
س ستمها و ابزارهای رایانهای در پ شگ ری از جرم سرقت رایانهای تا چهاندازه است؟؛
 -3تأث ر پ شگ ری انتظامی در کاهش توانایی مرتکبان جرم سرقت رایانهای تا چهاندازه
است؟؛  -4پ شگ ری انتظامی در جرم سرقت رایانهای در کاهش منافع قابل پ شب نی از
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ارتکاب جرم مؤثر تا چهاندازه است؟ و  -5اثرات پ شگ ری انتظامی در کاهش عوامل
محرک ارتکاب جرم سرقت رایانهای تا چهاندازه است؟
پیشینه :باتوجه به بررسیهای انجامشده ،ب شتر پژوهشهای داخلی موجود ،بارویکردی
حقوقی به جرائم و تخلفات رایانهای پرداختهاند .خرمآبادی ( )1384در رساله دکتری خود
با عنوان جرائم فناوری اطالعات و طارمی ( )1387در مقالهای باعنوان طبقهبندی و
آس بشناسی جرائم رایانهای ،با رویکردی حقوقی به انواع جرائم رایانهای ،خصوص ات و
ن ز چالشهای مربوط به این جرائم میپردازند و راهکارهایی را برای مقابله با این آس ب
ارائه داده و به لوایح قانونی موجود در این زم نه و کاستیهای آن تأک د کردهاند .رضوی
( )1387در مقالهای باعنوان پ شگ ری انتظامی از جرائم سایبری و جاللی فراهانی ()1383
در مقالهای باعنوان پ شگ ری از جرائم رایانهای ،روشهای پ شگ ری از جرائم رایانهای را
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بررسی کردهاند .صادقی فسائی و محمدی ( )1384در مقالهای باعنوان نگاهی جرمشناسانه
بر جرائم ،امن ت و کنترل در اینترنت و آس بهای اجتماعی ،راودراد ( )1384در مقاله خود
باعنوان مسائل اجتماعی زنان در اینترنت ،عبداله ان ( )1384در مقالهای باعنوان
نوعشناسی و بازتعریف آس بهای اینترنتی و تغ رات هویتی در ایران و رازقی ()1389
در پژوهشی باعنوان شناخت آس بها و جرائم اجتماعی در فضای مجازی از منظر
جامعهشناختی به بررسی جرائم رایانهای و پ امدهای آن و راهکارهای پ شگ ری و مبارزه با
این جرائم پرداختهاند.
بررسیها نشانگر آن است که پژوهشهای انجامشده در ح طه جامعهشناسی محدود بوده و
ب شتر توص فی است .در م ان این تحق قات ،م زان جرائم رایانهای و علل ارتکاب به آنها
کمتر بررسی شده است .پژوهشهای انجامشده ب شتر بهروش اسنادی و کتابخانهای انجام
شده و فاقد چارچوب نظری بودند و بهنظر میرسد تاکنون تخلفات رایانهای در ایران،
بهطور کافی از منظر جامعهشناختی و از دیدگاه یادگ ری اجتماعی بهطور کلی بررسی نشده
است .همچن ن در پژوهشهای انجامشده تفک کی م ان جرائم و تخلفات رایانهای دیده نشده
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و همه رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه باعنوان جرائم رایانهای بررسی شدهاند.
در زم نه جرائم رایانهای ،پژوهشهای غ رفارسی زیادی صورت گرفته و مباحث و
موضوعات متعددی از قب ل بررسی مجرمان و قربان ان جرائم رایانهای ،گرایش به جرائم
رایانهای ،م زان و انواع جرائم رایانهای بررسی شده است .همچن ن تنوع دیدگاههای
روانشناختی ،حقوقی و جامعهشناختی ن ز در این زم نه به چشم میخورد .هل نگر ()1992
در پژوهش خود باعنوان جرم رایانهای ،ارتباط سرقت نرمافزاری و دسترسی غ رمجاز به
رمز عبور دیگران ،از منظر نظریه یادگ ری اجتماعی به بررسی مجرمان رایانهای پرداخته
است .اسک نر و فریام ( )1997در مقالهای باعنوان تحل ل نظریه یادگ ری اجتماعی از جرائم
رایانهای در م ان دانشجویان دانشگاه به بررسی پنج رفتار غ رقانونی رایانهای شامل استفاده
عمدی از نرمافزار کپیشده یا کپیکردن نرمافزار بدون اجازه ،حدس زدن رمز عبور دیگران
برای نفوذ به رایانه آنها یا دسترسی به فایلهایشان ،دسترسی به رمز ورود رایانه دیگران
بدون اجازه یا اطالع آنها برای نگاهکردن به فایلها یا اطالعاتشان ،اضافه کردن ،حذف
برنامه ویروس یا استفاده از برنامهای که به اطالعات دیگران صدمه بزند پرداخته است .نتایج
پژوهش یادشده ،نشانگر رابطه معنادار ب ن م زان پ وند افتراقی ،تقویت و تنب ه افتراقی،
تعاریف و منابع تقل د با جرم رایانهای بوده است .بهعبارت دیگر براساس یافتههای پژوهش
یادشده ،هرچه فرد با دوستانی که مرتکب جرائم رایانهای میشوند ب شتر در ارتباط باشد و
هرچه ب شتر از مح ط اطراف از قب ل مدرسه و خانواده این جرائم را یاد بگ رد و ن ز هرچه
این قب ل رفتارها ب شتر تأی د شوند ،فرد ب شتر مرتکب این جرائم میشود.

مبانی نظری
نکته بس ار مهم در برخورد و مبارزه با جرائم رایانهای استانداردهای فنی و اخالق حرفهای
افراد است .مسلماً زمانی میتوان از افراد انتظار عملکرد صح ح داشت که بهراستی به وی
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تفه م شود که چه تداب ر امن تی باید بهکار گ رد و چه اخالق شغلی را رعایت کند .بنابراین
مشخص است که چه در زم نه اخالق حرفهای و چه در زم نه اتخاذ تداب ر امن تی ،دولتها،
شرکتها و حتی اشخاص الزم است درباره آموزش ،شناسایی ،فراگرفتن ،استفاده از رایانه و
فناوریهای نوین ارتباطی موجود در شبکههای ب نالمللی اهتمام ورزند (باستانی،1390 ،
ص .)128
ط ف وس عی از مجرمان و بزهدیدگان جرائم رایانهای را افراد کم سن و سال تشک ل
میدهند .بنابراین از جمله تداب ر بس ار موثر در پ شگ ری از جرائم رایانهای از جمله سرقت
رایانهای ،ارائه آموزش کافی و اطالعرسانی بههنگام است .آگاه ساختن افراد و ارائه
آموزشهای الزم از سن ن کودکی میتواند تاث ر شایان توجهی در مقابله با جرم رایانهای
بهویژه سرقت رایانهای داشته باشد.
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پیشگیری رشدمدار از سرقت رایانهای :پ شگ ری رشدمدار بهدنبال بهبود پایدار
تواناییهای اجتماعی اطفالی است که خطر گرایش آنها به دن ای بزهکاری زیاد است .این
نوع از پ شگ ری بر این اندیشه مبتنی است که رفتار و آداب اکتسابی دوران رشد یعنی از
تولد تا سن بزرگسالی زم نهساز ارتکاب اعمال مجرمانه میشود .هدف پ شگ ری رشدمدار
بهبود پایدار صالح ت اجتماعی اطفالی است که مستعد ورود به دن ای بزهکاری هستند .این
تداب ر بهدنبال اح ای شرایطی است که اجازه دهد قابل تهای فکری ،اخالقی و اجتماعی
طفل رشد کنند .در دو مرحله اعمال میشود :در ابتدا و قبل از هر چ ز ،این مداخالت
بهمنظور دست ابی به ب شترین اثربخشی باید زودهنگام باشد و نسبت به اطفال اعمال شود.
پس از این مرحله ،اقدامات باید در بستر خانواده و مدرسه اعمال و دنبال شود .درواقع
هدف اساسی در این جا این است که اختالالت رفتاری ریشهدار نشود و خالءهای شناختی
برطرف و جبران شود (ابراه می ،1390 ،ص  .)74-73اول ن مح طی که توجه متصدیان
پ شگ ری رشدمدار را به خود جلب میکند خانواده و بهدنبال آن والدین است .چنانچه بتوان
در ابتدا توص هها و آموزشهای الزم را به والدین منتقل کرد آنها را با خطرها و در ع ن
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حال مزایا و مطلوب تهای فضای سایبر که در آن سرقت رایانهای رخ میدهد آشنا کرد،
میتوان ام دوار بود که تا حدود زیادی اهداف این تداب ر به ثمر بنش ند .در کنار خانواده
نقش دوستان ،مرب ان و دیگر مسئوالن آموزشی و ترب تی ن ز در شکلگ ری شخص ت
کودکان در استفاده از فضای سایبر حائز اهم ت است .ب شتر نظریههای جرمشناسی به
ارتباط م ان مجرم و عوامل مختلف زیستشناسانه ،روانشناسانه یا اجتماعی توجه میکنند
و میپندارند که صرف نظر از سن مجرمان ،این عوامل تاث ر یکسانی دارند .برعکس،
نظریهپردازان رشدنگر بر این پندارند که عوامل مختلف ممکن است بر مجرمان در سن ن
مختلف تاث رهای متفاوت داشته باشد (ولد ،برنارد و اسن پس ،1394 ،ص  377و .)401
پیشگیری اجتماعی جامعهمدار سایبری در جرم سرقت رایانهای :هدف از تداب ر
پ شگ ری اجتماعی جامعهمدار ،جلوگ ری از شکلگ ری یا بروز انگ زه مجرمانه در عموم
جامعه بهوس له دو اقدام اصلی است:
 -1ترغ ب و تسه ل بروز انگ زشهای مشروع و سودمند؛
چنانچه کاربران مالحظه کنند که با ورود به شبکه اینترنت میتوانند امور خود را بهطور
به نه به پ ش برند و این تحول مثبت را در زندگی خودشان احساس کنند ،اولویت
کاربریشان را در فضای سایبر به امور ب هوده اختصاص نخواهند داد .هنوز بس اری از افراد
با کارکرد اصلی این فناوری آشنا ن ستند و ابزارهای الکترون کی و ارتباطی را یک وس له
سرگرمی تلقی و در هم ن حد از آن بهرهبرداری میکنند ،برای تغ ر این نگرش باید از
رسانههای ارتباط جمعی مثل تلویزیون و مانند آن استفاده کرد .راهکار دیگر تدوین کدهای
رفتاری برای مشاغل گوناگون و الزام به آگاهی از مفاد آنی است .یک کد رفتاری میتواند
توسط هر سازمانی برای الزام اعضای سازمان و تع ن مبنای انضباطی برقرار شود .جرائم
رایانهای از جمله سرقت رایانهای میتواند از طریق باالبردن تداب ر آموزشی برای گروههای
حمایتی مصرفکنندگان و بسط تداب ر امن تی خصوصی کاهش یابد.
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اغلب دولتها قادر به حمایت مستق م از شهروندان خود در زم نه جرائم ارتکابی در فضای
سایبری ن ستند اما میتوانند ابزارهای کافی بهکار گ رند تا بهواسطه آن شهروندان بتوانند
خودشان از خود در فضای سایبر حمایت کنند (زیبر ،1381 ،ص .)46
یکی از مهمترین ویژگیهای فضای سایبر فعال تهای رایانهای در خلوت است ،کاربر بدون
آنکه کسی متعرض حریم وی شود میتواند تمایالت نفسانی خود را که چه بسا در عمل آنها
را بروز نمیدهد از طریق فعال تهای منفی در فضای سایبر ابراز کند .امکان ارتکاب جرم
در حریم امن باعث شده است که برخی افراد در فضای سایبر شخص تی متفاوت از چهره
واقعی خود در دن ای واقعی بروز دهند .بنابراین نباید تنها به تداب ر پ شگ رانه اجتماعی
بسنده کرد ،بلکه باید کوش د حداقل کودکان نتوانند در خلوت به فضای سایبر ارتباط
برقرار کنند .ازاینرو الزم است س ستمهای رایانهای در اماکن عمومی منزل قرار گ رند.
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معضل دیگری که فضای سایبر بهطور خاص برای تداب ر پ شگ رنه اجتماعی بهوجود آورده،
ایجاد یک دن ای دیگر با شرایط مخصوص به خود است .پدیدآورندگان فضای سایبر از
همان ابتدا معتقد بودند که این فضا ماه ت مجازی (جاللی فراهانی و باقری اصل،1386 ،
ص  )150دارد و درواقع آنرا در برابر دن ای واقعی قرار میدهند  .این امر باعث شده که
کاربران با تلقی مجازی بودن فضای سایبر سعی در اجرای رویای خود در این فضا داشته
باشند و مرتکب جرم رایانهای همچون سرقت اطالعات و نسخهپردازی از دادهها شوند.
درحالیکه یکی از قابل تهای این فضا مجازیسازی است و نباید آن را با مجازی بودن
اشتباه گرفت  .ب شتر کاربران شبکهای از فضای سایبر این تصور را در ذهن دارند که فقط
یکسری تصاویر و اعداد و ارقام در صفحه نمایشگر قابل رؤیت هستند .غافل از اینکه تمام
افعال سایبری در زندگی ف زیکی آنان اثر و بازتاب مستق م و واقعی دارد .البته این معضل
تا حدود زیادی قابل حل است حتی شاید بتوان ام دوار بود حل آن تا حدودی بتواند معضل
قبلی را برطرف کند زیرا اگر افراد بدانند حتی در حریمشان ن ز چشمان ب دار بس اری
مراقبشان هستند و سوابق فعال تشان در موقع تهای متعددی به ثبت میرسد ،و از همه
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مهمتر اعمال بر زندگیشان در دن ای ف زیکی آثار مستق م و غ رمستق م بس اری برجای
میگذارد با احت اط ب شتری عمل خواهند کرد (جاللی فراهانی ،1386 ،ص .)151
معضل دیگر فضای سایبر برای تداب ر پ شگ رانه اجتماعی به ماه ت ب نالمللی و یا به ب ان
بهتر فرامرزی این فضا مربوط میشود .گفت م که تداب ر پ شگ رانه اجتماعی که براساس
هنجارها و ارزشهای پذیرفته شده وضع میشوند که افراد حاضر در یک اجتماع مشخص
آنها را میشناسند و به آنها باور دارند اما با حضور فضای سایبر به تدریج باورهای اجتماعی
مردم ن ز دچار تحول شده است .ازاینرو ضروری است با بهکارگ ری تداب ر پ شگ رانه
اجتماعی بهویژه از نوع رشدمدار و باالبردن آگاهی کاربران جوان نسبت به این مسائل
م زان لطمات را به حداقل رساند.
محدودیتهای ناشی از شکاف نسلی در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رایانهای:
امروزه استفاده از س ستمهای رایانهای همانند گذشته در انتصاب قشر خاصی ن ست و بهدل ل
فراگ ری آن و امکانات بیشماری که فضای سایبر برای کاربری هرچه آسانتر آن فراهم
تدوینکنندگان تداب ر پ شگ رانه اجتماعی با فضای سایبر رابطه عم قی ندارند یا نمیتوانند
به اندازه جوانان و نوجوانان به فعال تهای شبکهای بپردازند .این شکاف دیج تال م ان
متول ان پ شگ ری و بزهکاران و بزهدیدگان باید برطرف شود زیرا در این صورت نمیتوان
به تاث رگذار بودن آنها ام دوار بود.
پیشگیری وضعی از جرم سرقت رایانهای :بهدنبال موفق ت ناقص پ شگ ری اجتماعی در
کاهش و مهار جرم ،توسل به پ شگ ری وضعی برای کنترل بزهکاری مدنظر قرار میگ رد.
پ شگ ری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تداب ری است که بهسمت تسلط بر مح ط و
شرایط پ رامون جرم و مهار آن متمایل است .در پ شگ ری وضعی با استفاده از ش وهها و
روشهایی چون تقویت آماجها و س بلهای جرم ،استفاده از فناوریهای مراقبتی و کنترلی
و مدیریت و طراحی مح طی بهدنبال کاهش فرصتها و موقع تهای ارتکاب جرم و تسلط
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بر شرایط و اوضاع و احوال پ رامونی جرم و درنت جه جلوگ ری از وقوع جرم است
(احمدی ،1388 ،ص .)116
این نوع پ شگ ری برخالف پ شگ ری اجتماعی بهجای تک ه بر فرد بر مح ط توجه دارد.
تداب ر امن تی زیادی درباره پ شگ ری سایبری وجود دارد که هرگونه وقوع جرم یا دیگر
ناهنجاری را به اطالع مراجع ذیربط میرساند .یکی از این تداب ر ،حفاظت از س ستم
رایانهای است .روشهای حفاظت از س ستم عبارتاند از :حفاظت ف زیکی ،حفاظت
کارکنان ،حفاظت ارتباطات و حفاظت عمل ات که هدف همه آنها سختتر ساختن دسترسی
مجرمان به س ستمهای رایانهای است .س ستم امن تی نامطلوب در ب شتر مواقع علت وقوع
جرم سرقت رایانهای است .تداب ر امن تی نامطلوب در ب شتر مواقع حاصل بیاطالعی از
مشکالت موجود در زمن ه امن ت دادهها است.
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نظریات یادگیری سرقت رایانهای :براساس نظریات یادگ ری اجتماعی ،رفتار انحرافی
آموختنی است و در فرایند روابط با دیگران ،به خصوص در گروههای کوچک آموخته
میشود .فرآیند مدلسازی در کانون توجه نظریه یادگ ری اجتماعی قرار دارد که در آن
شخص رفتار اجتماعی دیگران را بهوس له مشاهده و تقویت یاد میگ رد و آموختنیها را از
طریق پاداش و تنب ه تقویت میشود .در این قسمت به سه نظریه از مشهورترین نظریههای
یادگ ری که قادر به تب ن سرقتهای مقرون به تهدید و آزار هستند اشاره میشود:
نظریه همنشینی افتراقی :ساترلند بر این باور بود که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی ن ست
و به همان روشی آموخته میشود که هر رفتار دیگری آموخته میشود .برای مثال دزدهای
حرفهای ممکن است نسبت به تجاوز به عنف ،آدمکشی و اعت اد به مواد مخدر بههمان اندازه
مردم درستکار نفرت داشته باشند (احمدی ،1388 ،ص  .)96او معتقد بود در فرآیند
همنش نی با افراد کجرو ،فراگ ری رفتار مجرمانه در ابعاد زیر اتفاق میافتد:
• فنون ارتکاب جرم؛
• انگ زهها و ره افتها و توج ههایی که با جرم همراه است؛
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• تعریف مجموعهای از قوان ن بهعنوان امری مطلوب یا نامطلوب (برای نمونه نامطلوب
دانست قوان ن مربوط به سرقت خودرو با این استدالل که به هر حال مردم امکان استفاده از
تسه الت ب مه خودرو را دارند) (وایت و ه نز ،1392 ،ص .)58
میتوان دریافت که نظریه ساترلند ازنظر بهرسم ت شناختن قدرت ن روهای اجتماعی در
تعریف جرم ،نظریهای جامعهشناختی و از منظر توجه به فرد ،نظریهای روانشناختی است.
نظریه قانون تقلید تارد در جرم سرقت رایانهای :گابریل تارد از نخست ن جرمشناسانی
است که این نظریه را مطرح کرد .نخست ن قانون تارد این بود که مردم به تناسب م زان
برخورد نزدیکی که با هم دارند ،از یکدیگر تقل د میکنند از این رو تقل د در شهرها شایعتر
است و با سرعت ب شتری تغ ر مییابد .دوم ن قانون تارد این است که بهطور معمول
فرودستان از فرادستان تقل د را یاد میگ رند .سوم ن قانون تارد این بود که مدلهای
نوینتر جایگزین مدلهای قدیمیتر میشوند .برای نمونه ،وی استدالل میکند قتل عمدی
ناشی از چاقو زدن کاهش یافته و قتل عمدی ناشی از ت راندازی افزایش یافته است (ولد و
نظریات یادگیری کنشی ابزاری :اصول بن ادین این نظریه را اسک نر مطرح کرده است؛
بهعق ده وی رفتارهای مجرمانه بهدل ل تقویتهایی که همراه خود دارد آموخته و تحک م
میشوند .از منظر این نظریه ،رفتارهای آدمی محصول جامعه و مح ط است .بهگونهای که
یادگ ری رفتارهای مجرمانه بهصورت تام از راه تقویت و تنب هها در جامعه صورت میگ رد.
سه اصل مهم در نظریه اسک نر به این ترت ب است:
الف .تقویت هم شه ملموس و قابل مشاهده ن ست و با الگوبرداری از رفتارها با پارهای
از تقویتهای روانی ن ز روبرو هست م؛
ب -رفتارهای مجرمانه برای اول نبار آموخته میشود اما در استمرار و تکرار متکی به
تقویتها هستند.
ج -جوامع در مهندسی رفتار سعی میکنند که افراد به هنگام اطاعت از قانون از تقویتها
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بهره ببرند و نه به هنگام سرپ چی از مقررات (اسک نر و فریم ،1997 ،1ص .)496
نظریات فشار :دوم ن دسته از نظریاتی که بهنظر میرسد با بحث سرقتهای مقرون به
تهدید و آزار مرتبط است ،نظریات فشار است .نظریه فشار بهجای پرداختن به دو بُعد
روانشناسی فردی یا خص صههای زیست ،مدعی است که موجبات شکلگ ری جرم را باید
در درون جامعه جست .بدین ترت ب در نگاه این نظریه ،یک مجرم محصول نوعی نظم
خاص اجتماعی است (وایت و ه نز.)142 ،1392 ،

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحق ق ،توص فی – تحل لی است .جامعه
آماری پژوهش کارکنان پل س فتای استان کرمانشاه بودند که  25نفر از آنها به روش
تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده پرسشنامه محققساخته بود که دادههای آن با
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روشهای توص فی و استنباطی تحل ل شد.

یافتهها
بهمنظور بررسی اهداف پایاننامه درباره جرم سرقت رایانهای و سنجش دق ق آن در سطح
جامعه ،از کارکنان پل س فتا نظرسنجی شد 22 .نفر از کارکنان پلیس فتا که همگی
مرد بودند در این پژوهش همکاری کردند 86/36 .درصد آنها متاهل و 13/63
درصد آنها مجرد بودند .میزان تحصیالت  4/54درصد پاسخگویان کاردانی،
کارشناسی  54/54درصد ،کارشناسی ارشد  36/36درصد و دکتری  4/54درصد
بود .سنوات خدمت  27/27درصد افراد زیر پنج سال 50 ،درصد افراد پنج تا ده سال9 ،
درصد افراد ده تا پانزده سال 9 ،درصد افراد پانزده تا ب ست سال خدمت و  4/54درصد
افراد ب ست و پنج تا سی سال ،سابقه خدمت داشتند.

1. Skinner & Fream

ساسان رضاییفرد ،جواد نیک افشار

پرسشنامه پژوهش :پرسشهای ارائه شده به جامعه آماری که برای پاسخ به هر سوال پنج
گزینه بهصورت زیر درنظرگرفته شده بود ،در ادامه آمده است:
 -1اطالعرسانی درخصوص روشهای سارقان و خطرات احتمالی به مردم در پ شگ ری
از سرقت رایانهای موثر است؛
 -2هشدارهای پل س در ارتباط با ش وه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی در
پ شگ ری از سرقت رایانهای موثر است؛
 -3اطالعرسانی کامل و جامع بهصورت مصداقی از طریق وسایل
ارتباطجمعی در پیشگیری از سرقت رایانهای تاثیرگذار است؛
 -4آشناکردن کاربران با روش و فنون پیشگیری از سرقت از کارتهای
اعتباری در فضای مجازی در پیشگیری از سرقت رایانهای موثر است؛
 -5آموزش مناسب و تخصصی پلیس جنایی و ضابطان قضایی درخصوص
نحوه مقابله با جرائم فضای مجازی در پیشگیری از جرم سرقت رایانهای
 -6میزان استفاده از ویروسکشهای بهروز در پیشگیری از جرم سرقت
رایانهای موثر است؛
 -7میزان استفاده از درگاههای پرداخت معتبر در خریدهای اینترنتی در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -8تغییر مداوم رمز دوم کارتهای اعتباری در پیشگیری از جرم سرقت
رایانهای موثر است؛
 -9تقویت سیستمها و بهروزکردن آنها در مقابل بدافزارهای موجود در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -10افزایش حضور پلیس فتا در فضای مجازی و معرفی نرمافزارهای جدید
مقابلهای با سارقان اینترنتی در پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
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 -11وجود سیستمهای کنترلی مناسب و کنترل مداوم فضای مجازی بهمنظور
هشدار به کاربران توسط پلیس فتا برای کاهش جرم سرقت رایانهای موثر
است؛
 -12شناسایی و برخورد با سارقان اینترنتی توسط دستگاههای نظارتی در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -13استفاده از وسایل پیشرفته اطالعاتی و امنیتی برای شناسایی مجرمان
اینترنتی در پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -14شناسایی و کنترل سایتها و کاربران مشکوک به اعمال مجرمانه ،در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -15تشدید برخورد با سارقان اینترنتی با اجرای طرحهای ضربتی در
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 -16استفاده از تجهیزات پیشرفته علمی توسط پلیس در کشف سرقتهای
اینترنتی در پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -17شناسایی شرکتهای هرمی در پوششهای مختلف در فضای مجازی در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -18باالبردن سواد اینترنتی در بین کاربران برای پیشگیری از جرم سرقت
رایانهای موثر است؛
 -19افزایش اطالعرسانی درخصوص برخورد قضایی و انتظامی با مرتکبان
جرم سرقت در فضای مجازی ،در پیشگیری از سرقت رایانهای موثر است؛
 -20محرومیت مدنی سارقان بهویژه سارقان فضای مجازی در پیشگیری از
جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -21تشکیل کمیتههای مبنی بر شناخت منافع ارتکاب جرم سرقت در فضای
مجازی در پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛

ساسان رضاییفرد ،جواد نیک افشار

 -22شناسائی و انهدام باندهای سرقتهای رایانهای در پیشگیری از جرم
سرقت رایانهای موثر است؛
 -23اجرایی کردن مجازاتهای تعیینشده برای مرتکبان سرقت رایانهای در
پیشگیری از جرم سرقت رایانهای موثر است؛
 -24آشنایی افراد از قوانین مرتبط با سرقت اینترنتی در پیشگیری از جرم
سرقت رایانهای موثر است؛
 -25کنترل افراد سابقهدار و سارقان اینترنتی در پیشگیری از جرم سرقت
رایانهای موثر است؛
 -26هشدارهای پلیس و دقت بیشتر در امر شناخت محرکهایی که باعث
گرایش مرتکبان سرقت رایانهای میشود ،در کاهش این جرم موثر است؛
 -27باالبردن سواد اینترنتی کاربران در کاهش تحریک سارقان و پیشگیری از
جرم سرقت رایانهای موثر است؛
تحریک مجرمان بالقوه در کاهش این جرم موثر است؛
 -29ملزم کردن سایتهای تبلیغ و فروش کاالهای مختلف در فضای مجازی
در رعایت نکات قانونی و کنترل الزم بر آنان در کاهش سرقتهای اینترنتی
موثر است.
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یافتههای توصیفی
جدول  .1آمار توصیفی دادههای پرسشنامه
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شماره پرسش حداقل نمره حداکثر نمره م انگ ن خطای استاندارد انحراف مع ار
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یافتههای استنباطی
توزیع نرمال ،یکی از مهمترین توزیعها در نظریه احتمال است و کاربردهای بس اری در علم
ف زیک و مهندسی دارد .این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربرد روش
کمترین مربعات در آمارگ ری کشف شد .فرمول آن برحسب دو پارامتر ام د ریاضی و
واریانس ب ان میشود .همچن ن تابع توزیع نرمال یا گاوس از مهمترین توابعی است که در
اطراف ما توزیع بس اری از متغ رهای طب عی از هم ن تابع پ روی میکنند .با استفاده از
آزمون کولموگروف  -اسم رنوف میتوان پ روی یکسری زمانی را نسبت به یک توزیع
آماری بررسی کرد ،نه تنها توزیع نرمال بلکه برای بررسی پ روی دادهها از سایز توزیعها هم
میتوان از این آزمون استفاده کرد .آزمون کولموگروف  -اسم رنوف که به افتخار دو آماردان
روسی به نامهای ا.ن .کولموگروف و ن.و .اسم رنوف به این نام خوانده میشود ،روش
ناپارامتری سادهای برای تع ن همگونی اطالعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است.
آزمون شاپ رو ویلک از آزمونهای برازش توزیع نرمال محسوب میشود .به کمک این
آزمون و آماره آن میتوان د مشخص کن د که آیا دادهها از توزیع نرمال پ روی میکنند یا
خ ر .باتوجه به این موضوع میتوان این آزمون را جز گروه روشهای آمار ناپارامتری در
نظر گرفت.
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در آزمون شاپ رو ویلک فرض صفر بهصورتی است که نمایانگر توزیع نرمال برای دادهها
است .این روش آزمون براساس پژوهشهای دو دانشمند «ساموئل شاپ رو» آمارشناس
آمریکایی و «مارت ن ویلک» آمارشناس کانادایی توسعه و بهکار گرفته شد.
جدول  .2نتایج آزمونهای کولموگروف – اسمیرنوف و شاپیرو – ویلک
نتایج آزمون شاپ رو ویلک

نتایج آزمون کولموگروف  -اسم رنوف

سطح معناداریدرجه آزادیمقدار آماره سطح معناداری درجه آزادی

مقدار آماره
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0/200

5
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0/605

5

0/931

0/200

5

0/191
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5
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5

0/383

دوره  ،4شماره  ،4زمستان

Vol. 4, No. 4, Winter 2022 -1400

136
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پرسش فرعی
اول
پرسش فرعی
دوم
پرسش فرعی
سوم
پرسش فرعی
چهارم
پرسش فرعی
پنجم

براساس پارامتر سطح معناداری در جدولهای خروجی باید دریافت که دادهها از توزیع
نرمال پ روی میکنند یا خ ر؟ اگر پارامتر مذکور از  0/5کمتر باشد دادهها از توزیع نرمال
پ روی نکرده و اگر از  0/5ب شتر باشد دادهها نرمال هستند .بر هم ن اساس و باتوجه به
نتایج ارائهشده میتوان دریافت که ه چیک از دادهها نرمال ن ستند.

بحث و نتیجهگیری
باتوجه به گسترش روزافزون شبکههای رایانهای و ارتباطی از دهه  1960به بعد که
برجستهترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت ب شتر این شبکهها و ابزارها مردم
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گرایش ب شتری برای استفاده از این ابزارها در انجام امور خود از قب ل کارهای روزمره و
فعال تهای تجاری و سایر مواردی که ن از به بستر اینترنت دارد به جهت صرفهجویی در
زمان و کاهش هزینههای تردد خود به این سمت سوق پ دا کردهاند .از طرفی این موضوع
زم نه بس ار مناسبی برای سارقان اینترنتی و افراد سودجو بهمنظور سرقت موجودی
حساب کارتهای بانکی به طرق مختلف را فراهم میکند .هم ن امر کارکنان پل س فتا
را واداشت که با استفاده از تجه زات رایانهای جدید و آشنایی با شگردهای مختلف
سارقان اینترنتی و استفاده از نرمافزارهای بهروز برای کشف جرائم فضای سایبر اقدامات
الزم را معمول دارند .پس از انجام پژوهش فوق نتایج حاصل از بررسی و تحل ل آماری
جرم سرقت رایانهای در شهر کرمانشاه به شرح ذیل میشود:
باتوجه به نقش اطالعرسانی درخصوص روشهای سارقان ،این اقدام در پ شگ ری از جرم
سرقت رایانهای بهشکل قابل مالحظهای موثر است.
درخصوص هشدارهای پل س به مردم در ارتباط با ش وه و شگردهای مجرمان در فضای
اطالعرسانی کامل و جامع بهصورت مصداقی برای عموم مردم از طریق وسایل
ارتباطجمعی ،در پ شگ ری از سرقت رایانهای بس ار تاث ر گذار است.
یکی از روشهای موثر در پ شگ ری از جرم سرقت رایانهای آشناکردن کاربران فضای
مجازی با روش و فنون سرقت از کارتهای اعتباری در فضای مجازی است که این
موضوع ن ز از عوامل مهم در این خصوص تلقی میشود.
آموزش مناسب و تخصصی پل س و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با این جرم از
عوامل مهم و موثر در جرم سرقت رایانهای است.
استفاده از ویروسکشهای بهروز در پ شگ ری از این جرم تا حدودی موثر و همچن ن
م زان استفاده از درگاههای پرداخت معتبر در خریدهای اینترنتی ن ز بس ار موثر است.
یکی دیگر از روشهای پ شگ ری ،تغ ر مداوم رمز دوم کارتهای اعتباری است که
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میتواند مانعی برای جلوگ ری از دستبرد سارقان در جرم یادشده باشد .همچن ن تقویت
س ستمها و بهروزکردن آنان در مقابل بدافزارهای موجود بس ار مهم است.
افزایش حضور پل س فتا در فضای مجازی و معرفی نرمافزارهای جدید مقابلهای با
سارقان اینترنتی و وجود س ستمهای کنترلی مناسب و کنترل مداوم فضای مجازی در
دادن هشدارهای الزم به کاربران توسط آنان در کاهش جرم سرقت رایانهای موثر است.
شناسایی و برخورد با سارقان اینترنتی توسط دستگاههای نظارتی و استفاده از وسایل
پ شرفته اطالعاتی و امن تی برای شناسایی مجرمان اینترنتی در پ شگ ری از جرم یادشده
موثر است.
شناسایی و کنترل سایت ها و کاربران مشکوک به اعمال مجرمانه و تشدید برخورد با
سارقان اینترنتی با اجرای طرحهای ضربتی در فضای مجازی از عوامل بس ار تاث رگذار و
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ح اتی در پ شگ ری از جرم یادشده است.
استفاده از تجه زات پ شرفته علمی توسط پل س در کشف سرقتهای اینترنتی و شناسایی
شرکتهای هرمی در پوششهای مختلف در فضای مجازی در پ شگ ری ن ز یکی دیگر از
موضوعهای بس ار مهم در پ شگ ری از سرقت رایانهای است.
باالبردن سواد اینترنتی در ب ن کاربران و افزایش اطالعرسانی درخصوص برخورد قضایی
و انتظامی با مرتکبان جرم سرقت در فضای مجازی در پ شگ ری انتظامی از جرم یادشده
نقش بس ار مهمی را ایفا میکند.
محروم ت از حقوق اجتماعی سارقان بهویژه سارقان در فضای مجازی و همچن ن تشک ل
کم تههای مبتنی بر شناخت منافع ارتکاب جرم سرقت در فضای مجازی در پ شگ ری از
این جرم موثر است.
شناسائی و انهدام باندهای سرقتهای رایانهای و اجراکردن مجازاتهای تع نشده برای
مرتکبان ،یکی از موضوعهای بس ار مهمی است که نقش تع نکنندهای در این زم نه دارد.
هشدارهای پل س و دقت ب شتر در امر شناخت محرکهایی که باعث گرایش مرتکبان به

ساسان رضاییفرد ،جواد نیک افشار

جرم سرقت رایانهای میشوند و همچن ن کنترل افراد سابقهدار و سارقان اینترنتی و
آشنایی این قب ل افراد با قوان ن مرتبط با جرم یادشده در کاهش این جرم بس ار موثر
است.
ملزم کردن سایتهای تبل غ و فروش کاالهای مختلف در فضای مجازی در رعایت نکات
قانونی و کنترل الزم بر آنان و تالش برای بستن کامل راههای ارتکاب جرم سرقت
اینترنتی و کاهش تحریک مجرمان بالقوه در کاهش این جرم بس ار موثر است.
در مجموع براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بهطور خالصه میتوان گفت :افزایش و
تعم ق سطح آگاهیهای مردم و همچن ن اثرات پ شگ ری انتظامی در کاهش عوامل
محرک و توانایی مرتکبان جرم سرقت رایانهای و تأث رات ایمنی و تقویت س ستمها و
ابزارهای رایانهای و همچن ن افزایش سطح آموزش مناسب و تخصصی پل س و برخورد با
سارقان اینترنتی درخصوص نحوه مقابله با جرم یادشده ،تاث ر بس ار زیادی در پ شگ ری
انتظامی از جرم سرقت رایانهای دارد.
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