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حاهیخ پذیرش9355/15/27 :

چکیده
هد

و زمینه :فرماندهی یگانهای میژ ده هاستای اجرای مأموهیت م مظایف مقواه خود ده

برخوهد با ناآهامیها م اغتشاشاو ده سلح کشوه نقازمند اطالعاو میباشند م مقزان موفیقت آنها
ده اینگونه مأموهیتها بستگی به اشراف اطالعاحی بر اهداف موهد نظر داهد .حقیقق حاضر با
عنوان نیش اشراف اطالعاحی دهمأموهیتهای کنترل اغتشاشاو حوس یگان میژ ناجا م با هدف
حتققن حوز های اشراف اطالعاحی م هاهکاههای اهحیاء آن صوهو گرفته است.
روش تحقیق :این حقیقق به اقاظ هدف کاهبردی ،ماهقت حوصقفی م از نوع ((پقاایشی))
میباشد؛ که شامل دم همش اسنادی (ملااتاو کتابخانهای) م همش مقدانی (پرسشنامه) میباشد.
جامته آماهی این حقیقق شامل کلقه فرماندهان گردانهای یگانهای میژ ناجا م فرماندهان
یگانهای سراسر کشوه میباشند .ده این حقیقق از پرسشنامه مقیق ساخته بر اساس طقف اقکرو
به صوهو پنج گزینهای م بهر گقری از نرم افزاه  spss26موهد حجزیه م حقلقل قراه گرفته است.
نتیجه :نتایج این برهسی نشان میدهد که اشراف اطالعاحی یگان میژ ده دم حوز خودی م
خصوصا حوز حریف ده مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو نیش کلقدی م موثری داشته م استفاد
از منابع جاعآمهی آشکاه نظقر منابع انسانی متخصص م آموزش دید م حجهقزاو فنی م
ااکترمنقکی م ...ده اهحیاء آن موثر است.
واژگان کلیدی :اشرا

اطالعاتی ،کنترل اغتشاشات ،یگان ویژه ،ناجا
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 -9نکا ی دشگ د اد  ،ضش عت ده نش کاا دشگ ش اظاش شش ن ،ت ش  ،شی ش 09190210138 .
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مقدمه
امنقت یکی از مهمحرین م بقث برانگقزحرین موضوعاو م مفاهقای است که امرمز ده
جوامع م گرم های انسانی ملرح شد م موهد حوجه قراه گرفته است .امنقت از میواههای
اساسی است که مجود آن ده حاام ابتاد زندگی بشری به نقوی مؤثر ،احساس میشود م
یکی از اساسیحرین انگقز های زندگی جاتی م مدنی انسانی ،ضرمهو حأمقن امنقت بود ،
به گونهای که از گذشته دمه حاکنون ،از کاهکردهای اصلی اجتااعاو بشری م دماتها،
حأمقن امنقت مردم م صقانت از آنان ده میابل خلراو داخلی م خاهجی م هاچنقن نهادینه
کردن آن ،بود است (زین آبادی.)9354 ،
ده جهت هسقدن به این مهم سازمانهای اطالعاحی م امنقتی با حاام ساز م کاههای خود
حالش میناایند حا ده حوز قلارم فتااقتهای خود اشرافقت اطالعاحی داشته باشند به
نقوی که قاده باشند بر موضوعاو م مقوههای اطالعاحی موهد نقاز ده اهداف موهد نظر م
حهدیداو باایو م باافتلی که از سوی حریف م دشانان خاهجی م داخلی بر نظام
جاهوهی اسالمی ایران ماهد میآید حسل م آگاهی کافی داشته م امنقت ها ده کلقه ابتاد
اعم از سقاسی ،فرهنگی ،اجتااعی ،اقتصادی م ....فراهم آمهند (عبدااوند.)9385 ،
پقشرفت مگسترش جوامع م اهحباطاو ،حذف فاصله فقزیکی م نزدیکی افراد بشر ،مسأاه
ایجاد فضای مجازی ،از حقوالو عصر حاضر م سبب افزایش آگاهی ،حوسته م باال هفتن
سلح حوقتاو م انتظاهاو شهرمندان شد است .نتقجه این حغققراو سبب شد حا شهرمندان
خود ها با دیگران میایسه کنند م حیوق م امکاناحی ها از دماتها طلب ناایند .با حوجه به
مقدمد بودن امکاناو م افزایش حوقتاو م ناهساییهای متتدد دیگر ،امکان انجام این
خواستهها حوس

دماتها مقسر نبود م بنابراین ،این امر سبب ایجاد زمقنه ناهضایتی م

اعتراض ده افراد م برمز ناآهامیها م اغتشاشاو متتددی گردید است .عواقب م آثاه این
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ناآهامیها م اغتشاشاو آثاه داخلی م خاهجی متتددی ها برای دماتها ایجاد م باعث
گردید آنها به این امر حوجه جدی ناایند .ده سال  9371هازمان با ادغام ،م حشکقل
نقرمی انتظامی م حتققن مأموهیتها م مظایف ناجا مبنی بر برقراهی نظم م امنقت ده
جامته ،نقرمی انتظامی هد های حخصصی ها حیسقم بندی ،م پلقس حخصصی به نام
فرماندهی یگانهای میژ ناجا برنامههیزی م سازماندهی گردید .از طرفی الزمه اجرای
هرگونه مأموهیت داشتن اطالعاو کافی م مافی نسبت به موضوع موهد نظر است که ده
قانون نقز به ناجا این اختقاهاو داد شد است که اقداماو الزم ده زمقنه کسب اخباه م
اطالعاو ده مقدمد مظایف مقواه م هاکاهی با سایر سازمانها م یگانهاى اطالعاحی
کشوه ده حدمد مظایف آنها ها داشته باشد م عالم بر هاکاهی با سایر اهگانهای
مربوطه نظقر مزاهو اطالعاو م ...نسبت به حأمقن نقازهای اطالعاحی خود م کسب
مهمحرین ،کاملحرین ،م جامعحرین اخباه م اطالعاو موهد نقاز از سریتترین ،ملائنحرین م
بهترین همش جاعآمهى اخباه م اطالعاو م هاچنقن حجزیه ،حقلقل م برآمهد مناسب
آنها اقدام نااید م بتواند با قابلقت احاطه م حسل

کامل بر همند گذشته ،حال م آیند ،

مقایع م حوادث حوز پقرامونى (قلارم) آن ها به دست آمهد (جاشقدیان.)9388 ،
با شرمع م گسترش بقران م دامنه داه شدن آن ده سلح جامته ،نیش اشراف اطالعاحی بر
این حوز  ،امری بسقاه مهم م حقاحی برای پلقس است امرمز داشتن اشراف اطالعاحی که
داهای گستردگی م پویایی میباشد ،میحواند بهعنوان همز موفیقت ده هر نظام م سازمانی
مقسوب شود؛ اذا اشراف اطالعاحی نیش مهم م اثرگذاهی بر امنقت پایداه ده جامته م
کشوه ها داشته م بر هاقن اساس ،حیویت م گسترش اشراف اطالعاحی ده جامته خصوص ًا
قبل از شکل گقری بقرانها م آشوبها م اغشاشاو بسقاه ضرمهی م حقاحی است م یکی
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از نقازهای اساسی م بنقادین م یکی از عوامل موفیقت ده انجام مأموهیتهای سازمانی
میباشد.
با عنایت به مواهد باال یگانهای میژ ناجا نقز از این امر مستثنی نبود م الزمه اجرای
مأموهیتهای خود ها ،داشتن اطالعاو کامل ده خصوص نوع م حتداد جاتقت ،مکان م
زمان حجاع م انگقز م خواسته جاتقت م ...میداند م اشرافقت به این موضوعاو از اصلی
حرین م کلقدی حرین مواهدی به شااه مقرمد حا نقرمهای یگان میژ ماهد عال شوند م
مأموهیت خود ها انجام دهند م این مهم مقسر نمیگردد مگر اینکه فرماندهان نسبت به
مأموهیتهای مقواه م حوانایقهای خود م حریف اشرافقت کامل اطالعاحی داشته باشند؛ اذا
ده این پژمهش به نیش اشراف اطالعاحی ده اجرای مأموهیتهای یگان میژ اشاه
میگردد م ده ماقع به دنبال پاسخ به این سمؤال اساسمی هستقم که نیش اشراف اطالعاحی
ده کنترل اغتشاشاو حوس یگانهای میژ ناجا حا چه انداز موثر م کاهساز بود است؟
ضرمهو حقیقق نشان مقدهد اگر یگان میژ ناجا ده انجام مأموهیتهای خود اشراف
اطالعاحی کامل م مناسب نداشته باشند ،دچاه غافلگقری شد م متقال خساهوهای
سنگقن م گاهی غقرقابل جبرانی ده سلوح سازمانی ،جامته م حتی حاکاقتی میشوند.
پیشینه و مبانی نظری
اطالعات :برای مهمد به بقث نخست باید ببقنقم که ده عرصه مباحث مربوط به کنترل
اجتااعاو م میابله با اغتشاشاو م مدیریت بقران مفهوم اطالعاو به چه مصداقهایی
دالات میکند«.اطالعاو» اساساً مفهومی مبهم ،ناهسا م غقر دققق است م از منظرهای
گوناگون م به اعتباههای متفامو میحواند حتریف شود .گادسون بر این نظر است که
اطالعاو ها میحوان ده قااب دم مفهوم کلی م گسترد حوصقف کرد .نخستقن قااب
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با امنقت ملی کشوه که

شامل حاامقت اهضی م امنقت ساکنان میشود .بدیهی است ده اینجا «اطالعاو» متنای
فراگقر داشته م شامل هر گونه اقداماو آشکاه م پنهان آفندی م پدافندی ده حوز خودی
م غقرخودی میشود.
از نگا دمم «اطالعاو» به نوعی فتااقت اطالق میشود که شامل فرآیندهای پقچقد
«جاعآمهی»« ،اهزیابی»« ،حجزیه م حقلقل» « ،حرکقب» م «حفسقر» اطالعاو خام م حوزیع
اطالعاو پردازش شد ده مقان مشتریان است؛ یا به عباهو دیگر اطالعاو میحواند به
مثابه اخباهی حتریف شود که جاعآمهی شد  ،سازمان یافته م برای اهداف بازیگران م یا
حصاقم سازان خاص حدققق م حقلقل شد اند .از این منظر ،هم میحواند نازل بر جاعآمهی
اطالعاو آشکاه باشد م هم جاعآمهی اطالعاو پنهان م طبیه بندی شد  .آنچه ده این
حتریف از اطالعاو مستتر است چرخه اطالعاحی میباشد (حاجقک.)948 :9384 ،
اطالعات در سازمانهای اطالعاتی و عملیاتی :ماژ ی اطالعاو بهطوه کلی ده
سازمانهای اطالعاحی عباهو است از کلقه متلوماحی که اجرای خ مشی ملی کشوه ها
حسهقل م امنقت داخلی م خاهجی کشوه ها حأمقن ناایند .پس سازمان اطالعاحی ،سازمانی
است که از اشخاص م مسایل الزم حشکقل م هریک از آنها جداگانه یا با هم به مسقله یک
هئقس مسئول اداه شود .منظوه اصلی از این سازمان هسقدن به هدفهای متقن اطالعاحی
است .این سازمانها ماکن است یک یا چند موضوع اطالعاحی ها بر عهد گقرند م یا هر
سازمان فی با یک موضوع میژ سرمکاه داشته باشد .ده این صوهو آن سازمان ها متاو ًال
به نام هاان موضوع مینامند .مثالً ده سازمان اطالعاو سقاسی فی

اطالعاو سقاسی ها

جاعآمهی میناایند .یا سازمان اطالعاو اقتصادی فی با اطالعاو اقتصادی سرمکاه داهد
(مع .آموزش ناجا.)7 :9377 ،
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اشرا

اطالعاتی :اشراف از نظر اغوی یتنی باال هفتن باالی بلندی ایستادن ،از باال به زیر

نگریستن ،مسل

شدن بر چقزی از باال ،دید مه شدن م ماقف شدن به امری (عاقد،

 )971 :9386اما از نظر اصلالحی ،مجاوعه فتااقتها م اقداماحی که ده اثر آن یک سازمان
اطالعاحی قابلقت احاطه م حسل

کامل بر همند گذشته ،حال م آیند  ،مقایع م حوادث

پقرامون ها داشته باشد .به نقوی که بتواند ده جهت پقشگقری م میابله با حهدیداو م
آسقب پذیریهای مرحب بر آن م هاچنقن حواقد فرصتها ،اقدام الزم م به موقع ها به عال
آمهد (جاشقدیان .)95 :9388 ،اشراف یتنی دست یابی به شرای م موقتقتها م آگاهی م
شناخت م حسل اطالعاحی ده حوزۀ مأموهیتهای حتریف شد م جغرافقای حتققن شد ؛ به
نقوی که خواستههای فرماندهی ها ده اجرای مأموهیت اصلی ،جوابگو باشد م قدهو
پقش بقنی م قابلقت پقشگقری ها ایجاد کند (موالیی)47 :9385 ،
منظوه از اشراف اطالعاحی؛کسب مهمحرین ،کاملحرین م جامعحرین اخباه م اطالعاو موهد
نقاز از طریق سریعحرین ،ملائنحرین م بهترین همش جاعآمهی اخباه م اطالعاو است
(جاشقدیان.)93 :9388 ،
ویژگیهای اشرا

اطالعاتی

اشراف اطالعاحی زمانی صوهو میگقرد که شرای زیر فراهم گردد:
 -9برآمهد اطالعاحی از حوانایی نقرمهای خودی ده طرحهیزی ،جاعآمهی ،پردازش م
انتشاه اطالعاو.
 -2آگاهی ،پقشگقری ،پقشبقنی م حوان میابله حوزۀ خودی.
 -3برآمهد اطالعاحی از حوانایی نقرمهای دشان یا حریف ده طرحهیزی ،جاعآمهی،
پردازش م انتشاه اطالعاو.
 -4کنترل اطالعاحی بر اقداماو م حقرکاو دشان یا حریف.
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 -9حوانایی اشراف بر حاامی سلوح اطالعاحی (هاهبردی ،عالقاحی م حاکتقکی)( ،عرب
انصاهی.)46 :9351 ،
جایگاه و ضرورت اشرا

اطالعاتی در یگان ویژه ناجا

ده نقرمی انتظامی بقشترین نیش ده آهام سازی آشوبهای شهری م برقراهی نظم برعهد
فرماندهی یگانهای میژ ناجا است م مهمحرین عنصر این یگانها ده این زمقنه فرماندهان
هستند؛ اذا ضرمهی است که آنها از مهاهوهای مختلف فرماندهی خصوصا کسب
اشراف اطالعاحی به منظوه کنترل اغتشاشهای شهری ،برخوهداه باشند.
اشراف اطالعاحی پاسخگوی مأموهیت م مظایف مقواه سازمان بود م به حتبقری حقیق
مأموهیت این سازمانها ،حسل

م احاطه بر امضاع م احوال پقرامونی است .اشراف

اطالعاحی برای سازمان ده نهایت منجر به اقتداه اطالعاحی خواهد گردید م نوعی برحری م
حوفق اطالعاحی بر حریف است .اشراف اطالعاحی چنانچه از حال به آیند سوق داد شود،
قلتا پقشگقری از مقوع حوادث م حواقد فرصت برای میابله با دشان ها ده پی داشته م
یک نوع بازداهندگی است .اشراف اطالعاحی میدمه م پقش نقاز هرگونه اقدام عالقاحی م
پقگقریها م حصاقم گقریها برای مدیران م دست اندهکاهان سازمان است .ده نهایت
اشراف اطالعاحی مانع از غافلگقری ،فریب م شکست اطالعاحی برای یک سازمان است م
آمادگی الزم برای پقشگقری م میابله به موقع م موثری ها برای اینگونه سازمانها به مجود
خواهد آمهد (جاشقدیان.)99 :9388 ،
از این هم ده فرماندهی یگانهای میژ ناجا اشراف اطالعاحی به عنوان یکی از هاهبردهای
شش گانه با حسل

بر سه موافه جاتقت ،جغرافقا م حهدیدها ،جهت برنامههیزیها م

فتااقتها ده حواناندسازی م آمادگی یگانهای میژ مد نظر قراه گرفته است.
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اشراف اطالعاحی فرماندهان ده یگان میژ ده دم حوز بایستی ده نظر گرفته شود که حوز
خودی به متنای داشتن حواناندی اطالعاحی از هاه جزئقاو م احفاقاو مجاوعه زیردست
برای حشخقص حواناییها م شناخت آسقبها م حهدیداو م فرصتها م ...م ده حوز
حریف نقز شامل پقش بقنی ،پقشگقری م خنثی سازی بقرانها م حهدیداو م بهر برداهی
مناسب از فرصتها میباشد.
به عباهحی هر یک از فرماندهان که حوفقق ده پقشبرد مأموهیتها م مظایف خود ها داهند
الزمه آن م میدمه قلتی آن آگاهی آنان به هاه جوانب م جزئقاو این دم حوز میباشد.
هاچنقن اشراف اطالعاحی فرماندهان بهترین کاک به فرماند ده حصاقمگقریهای اساسی
است بنابراین فرماندهان باید اشراف ها به عنوان یک بازم م فرصت بی نظقر برای خود
بدانند .از طرفی یکی از مهمحرین م بنقادی حرین کاهکردها م اهداف اشراف اطالعاحی
فرماندهان ،موفیقت آنان ده مأموهیتها میباشد م زمانی که این امر حقیق یابد،
مأموهیتهای کنترل م میابله با اغتشاشاو به منظوه برقراهی امنقت ده سلح کشوه به نقو
احسن انجام میگردد.
برنامههای راهبردی جهت ارتقاء اشرا

اطالعاتی

به منظوه اهحیاء سلح اشراف اطالعاحی فرماندهان م هاچنقن ده جهت اجرای برنامههای
هاهبردی م دسترسی به اهداف ،اقداماحی از سوی فرماندهی یگانهای میژ ناجا صوهو
پذیرفته که به شرح ذیل میباشد:
شهرشناسی :یگانهای میژ با اعزام کاهکنان خود ده سلح شهرها حالش میکنند حا
نقرمها نسبت به جغرافقا ،جاتقت م حهدیدهای موجود ده شهرها مخصوص ًا شهرهای
بزه

اشراف پقدا کنند م نسبت به شناسایی مراکز جاتقتی حهدید زا م هاچنقن مراکز
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مهم م حساس م ...آشنایی داشته ،حا به این طریق ده هنگام عالقاوها با آمادگی بقشتری
ده مأموهیت شرکت ناایند م حوان میابله با اغتشاشگران ها داشته باشند.
ایران شناسی :یکی از اقداماو فرماندهی یگانهای میژ ناجا اعزام کاهکنان سایر
یگانها به استانهای هاجواه م مرکز حقت عنوان طرح متقن م به منظوه ایران شناسی
میباشد.ده طرح ایران شناسی عالم برشناسایی اهداف مشخص شد ده طرح شهر
شناسی ،شناسایی مقوههای مواصالحی نقز مدنظر میباشد.ده طرح ایران شناسی یگانها
حالش میکنند عالم بر اشرافقت به سه موضوع جغرافقا ،جاتقت م حهدیدها به مقوههای
مواصالحی زمقنی ،هوایی م ها آهن نقز حسل

پقدا کنند ،حقپهای عال کلی عالم بر

فرماندهان ،نقرمها ها نقز ده قااب سازمان گرمهانی ده این طرح شرکت میدهند (کرمی،
.)93 :9357
آینده پژوهی :اشراف اطالعاحی یکی از نقازهای اساسی م بنقادین م یکی از عوامل
موفیقت سازمانهای اطالعاحی است که نیش مهای ها ده حأمقن نقازمندیهای اطالعاحی م
عالقاحی داهد .اشراف اطالعاحی با پقش بقنی حهدیداو م آسقبها ،باعث استفادۀ بهقنه از
فرصتها م جلوگقری از فرصت سوزی ده سایة احاطه م اشرافقت اطالعاحی میشود .این
فرآیند ،سازمکاه مناسبی ها برای حصاقم گقریهای هاهبردی فراهم ساخته م سقاست
گذاهان ها ده حبققن اهداف م حأمقن منافع عاومی یاهی میکند (جاشقدیان.) 8: 9385،
هاانظوه که اشاه گردید با برهسی منابع حوس اینجانب (مقیق) اعم از منابع کتابخانهای،
دانشگاهی م مجازی مشخص شد حا به حال ده موهد موضوع حقیقق ملااتهای صوهو
نگرفته است ،اکن ده این حقیقق از کتب م میاالو م پایان نامههای مرحب با موضوعاو
این پژمهش جهت غنای بقشتر حقیقق استفاد شد که ده پایان حقیقق فهرست آنها ذکر
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شد است .علی ااقال به چند ناونه از میاالو ،پایان نامهها م کتب اشاه میگردد که اهم
آن به شرح زیر میباشد:
جدول شماره ( :)1پیشینه پژوهش
پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتایج

پشرشساف
)(1192

قش شش شف شطال ات
پد س نر ق شری ظم
ش ششس ت ا تاک م
شی ش سا ش
تج زشت

دازشا ش تکک الت شطال ات پد س شی رد م ی ش مشف ش
ش جاگ ردالت خشن نر خصشص ق شری ش حفظ ظم ش ششس ت
ازشسم شش شف شطال ات شدت ش شش شف شطال ات الزشی حهایت شز
هاشنی شدت

ها ثاری
)(1193

رد قش
یاا ای شیژ اها نر
ا آرشش ای دال
 1189نر ش ت ش

ششفق ت ش ای یاا شیژ نر ش جاگ ش ششریت ای دازشا رش
ش مشف ششرن ظ قدهمشن ک ن شدت
شش سای ی شش شف شطال ات
ش سشش نششای شز ههدی شقمششات کی یاا ای شیژ اها نر زشا
شغاکا ا ایم ش جاگ ن م ،گ نآشری شطال ات شدت کی ا ش جاگ
هد ات شطال ات ی ندت ش آیم .شین هد ات شالشن شی رش شی
ط ح ریزی ش شه شی ا رش ب ن یاا ضم شغاکا ف ش م
ش کسم.

ب ش صاری
ش هکارش
)(1190

شش شف شطال ات ،
رش ب ن ششس ت ش ز ا

نر ن ای شین از ی شطال ات شسحص ی دازشا شطال ات
بشن ش ان ای حکششا االخص ش شهزشی آ شی تحقق
ش ششریت ای خشن ا تهاگ ش زشر ش ششکا ات خشن ه ت ش جاگ شظایف
ش ش ششریت ذشت خشن ازشسم شطال ات شن ش تال ش هایسم تا
نر حشز قده ش فنال اکا  ،شش شف شطال ات نششای اشسم

ههک میا
)(1188

شف شگ شش شف
شطال ات ش
رش کار ای تحقق آ

دازشا ای شطال ات ش ششس ا ا کارگ ی داز ش کار ای خشن،
نر ش جاگ ش ششریت ش شظایف شحشلی ،از ی شطال ات نششای ش
تال ش هایسم تا نر حشز قده ش فنال ت خشن ،شش شف شطال ات
نششای اشسم
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اطالعاحی ،امکان اهزیابی م برآمهد حواناندیها م

فتااقتهای عوامل حریف م مجرمان ها برای فرماند فراهم میسازد .با برخوهداهی از
اشراف اطالعاحی ،سازمان یا فرماند میحواند یک مزیت مهم م حتققن کنند نسبت به
مجرمان مخالفکاهان داشته باشد م با سرعت بقشتری اقدام یا ماکنش نشان دهد .مزیتهای
هقابتی آیند به شکل حوانایی سازمانها ده مدیریت دانش م اطالعاو م برحری اطالعاحی
جلو گر خواهد شد .اطالعاو ،ابزاهی ضرمهی ده دستقابی سازمانهای اطالعاحی به
اهداف خود است .داشتن اطالعاو ،سازمان ها ده برابر حهدیداو پقش هم ایان حر میسازد
م ابهاماو احتااای ده فتااقتها ها کاهش مقدهد م موجب کم شدن غافلگقری ده برابر
مجرمان میشود م ماموهان پلقس ها قاده میسازد بدانند آنها چه کاه میکنند م چه
برنامههایی ها مَد نظر داهند حا بتوانند برنامههای پقشگقرانه م میابلهای خود ها ده میابله با
حهدیداو م جرایم پقش هم ،حنظقم کنند (یتیوبی م اسقاقی فر.)93 :9352 ،
اهدا

و راهبردهای اشرا

اطالعاتی در یگان ویژه ناجا

 -9حوسته سامانهها م بانکهای اطالعاحی عالقاحی
 -2حوسته ظرفقتها م قابلقتهای آیند پژمهی م حتققن همندهای پقش هم
 -3حوسته زیرساختهای پایش م مانقتوهینگ صقنههای عالقاحی
 -4حسهقل دسترسی به بانکها م سامانههای اطالعاحی دهمن سازمانی
 -9حوسته ظرفقتها م قابلقتهای ملااتاحی م شناسایی میژگیهای جغرافقایی،
انسانی ،سقاسی ،طبقتی استانهای کشوه (جاتقت ،جغرافقا م حهدیدها)
 -6حوسته حوان برنامههیزی م اجرای هزمایشهای عالقاحی متناسب با سناهیوها م
حهدیداو احتااای (کرمی.)5 :9357 ،
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هاانلوه که بقان شد اشراف اطالعاحی ده دم بخش م حوز بایستی برهسی شود که بخش
نخست آن حوز خودی میباشد م اقداماحی ده این خصوص صوهو میپذیرد که به شرح
ذیل میباشد:
الف) اقدامات مرتبط با اشرا

اطالعاتی حوزه خودی

عملیات اطالعاتی و نقش اطالعات قبل از بروز اغتشاشات و بحرانها
با حوجه به این که یگانهای میژ ناجا مسئواقت سرزمقنی نداهد م فی ده زمان بقران م
اغتشاش ماهد عال میشود؛ اذا عدم مجود اطالعاو م شناخت قبلی از منلیه جغرافقایی
بقران م اهداف اغتشاشگران ،این یگان ها ده اجرای مأموهیت حا حدمدی بسقاهی غافلگقر
م سردهگم ،خواهد ناود.
از آنجایی که «زمان» ده کنترل بقرانها حأثقر عاقق م غقرقابل انکاهی داهد ،بنابراین
ماحدهای عال کنند با از دست دادن آن قاده به کنترل اغتشاش نایشوند م بدین حرحقب
با حوسته دامنه بقران ،کنترل کردن صقنه بسقاه سخت م خقلی پر هزینه خواهد شد.
حیویت اداه اطالعاو یگانهای میژ ناجا میحواند حا حدمدی این نیقصه ها جبران نااید.
الزم به حوضقح است منظوه از اشراف اطالعاحی ده یگانهای میژ ناجا ها اندازی شبکه
منابع خبری م اطالعاحی جداگانه م همعرض اداه اطالعاو استانها نایباشد ؛ بلکه
اطالع کافی م کامل فرماندهان یگان از پوشش خبری مربوط به اعتراضاو اجتااعی،
صنفی ،مسائل سقاسی م ناهضایتیها م سایر مسائلی است که میحوانند زمقنهساز م
بسترساز بقرانها باشند ،است؛ اذا پقش از آبستن شدن منلیه به حوادث م کنشهای
اعتراضی ،از طریق کانال اداه اطالعاو یگانهای میژ ناجا ،اخباه م اطالعاو شبهه انگقز
ده مناطق حادثهخقز استانها م منابع آشکاه جاعآمهی خواهد شد م کاهشناسان،
اندیشاندان م حقلقلگران منابع اطالعاحی ضان حجزیه م حقلقل خبرهای دهیافتی آنها ها
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برای بهر برداهی م حصاقمگقری صققح م سریع ده اختقاه فرماند مربوطه قراه داد م یک
نسخه از آن نقز به یگان مرکز برای برهسی بقشتر اهسال میشود حا ماحدهای احتقاط نقز
بتوانند از آمادگی الزم م کافی برخوهداه باشند.
رویکرد پیش دستانه و پیشگیرانه اشرا

اطالعاتی در فرماندهی یگانهای ویژه ناجا

یکی از ها های برهم زدن آهایش دشان ده عالقاوهای نظامی ،عالقاو پقش دستانه
است .یتنی قبل از اینکه دشان طرح عالقاحی خود ها اجرا نااید ،یگانهای خودی پقش
دستی ناود م به مراکز حجاع م پشتقبانی آن حاله میکنند .اما منظوه ما از عالقاو پقش
دستانه ده عالقاوهای میابله با اغتشاش بقشتر آمادگی م حضوه به موقع ده صقنه
عالقاو میباشد ،هاانلوه که ده منابع آموزشی یگانهای میژ آمد است فاصله بقن
حبدیل شدن اجتااع م اغتشاش قابل پقشبقنی نقست؛ اذا باید با این گونه حاکتقکها با
حضوه به موقع ده صقنه عالقاو (حاکتقک مهاان) میابله کرد حا نسبت به کنترل صقنه
اقدام ناود.
حجربه ثابت کرد است هر فرماند ای که بتواند حوادث م بقرانهای آیند ها پقش بقنی
نااید ،بهتر خواهد حوانست از بقرانهای احتااای جلوگقری کند م نقز ده صوهو برمز
هرگونه حادثه آن ها با حداقل هزینه کنترل نااید ،بنابراین فرماندهان با فتال کردن
اطالعاو یگان م اخذ نقازمندی از جامته اطالعاحی استان باید بقرانهای احتااای ها هصد
ناایند م از کناه حوادث م اعتراضاو م اجتااعاو به سادگی عبوه نکنند م هاقشه ده
گوشه ذهن خود احتااالحی به حبدیل اجتااعاو آهام به اغتشاش جایی ها باز کنند م با
اشراف اطالعاحی از غافلگقری جلوگقری ناایند (کرمی.)98 :9357 ،
همیکرد پقش یابی م پقشگقرانه برای پقش از انجام مأموهیت است م چهر پقشبقنی داهد.
فرماندهان یگانهای میژ ناجا جهت انجام مأموهیتهای خود باید شناخت کافی از حوز
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مأموهیتی خود ها داشته باشند مده این گونه مواهد هست که اشراف اطالعاحی از موافههای
حتققن کنند م اساسی دستقابی به موفیقت ده مأموهیتها به شااه میهمد .متامنت
اطالعاو م عالقاو یگانهای میژ ناجا اقداماحی ها ده جهت اجرای بهتر مأموهیتها م
پشتقبانی نقرمهای اجرایی م عالقاحی م نقز هاکاهی با سایر هد های اطالعاحی کشوه
سازماندهی ناود است حا از آن طریق ضان اعزام نقرمهای اطالعاحی خود به صقنه
عالقاو ،با حرکقب اطالعاو به دست آمد ضان پشتقبانی از مأموهیتهای مقواه م
ماحدهای اجرایی خود ،ستی داهد با انتشاه برآمهدها م گزاهشهای متنوع کاک شایانی ده
جهت اهحیاء اشراف اطالعاحی فرماندهان اعزامی به مأموهیت نااید.
تهدیدات ویژه و متصور در مأموریتهای یگان ویژه ناجا
حهدیداو میژ از جاله اقداماحی است که میحواند جان نقرمهای ضد اغتشاش م جان م
مال مردم ها ده مترض خلر قراه دهد م شامل حقراندازیها ،انفجاه ،باب ،آحش سوزی م
غاهو میشود.برای خنثی کردن حهدیداو میژ نقاز به امکاناو م حجهقزاو کامل م نفراو
آموزش دید میباشد (جان نثاهی.)918 :9359 ،
داشتن اطالعاو م اشراف بر مقق

اطالعاحی ،امکان اهزیابی م برآمهد حواناندیها م

فتااقتهای عوامل حریف م مجرمان ها برای فرماند فراهم میسازد .با برخوهداهی از
اشراف اطالعاحی ،سازمان یا فرماند میحواند یک مزیت مهم م حتققن کنند نسبت به
مجرمان م خالفکاهان داشته باشد م با سرعت بقشتری اقدام یا ماکنش نشان دهد.
مزیتهای هقابتی ایند به شکل حوانایی سازمانها ده مدیریت دانش م اطالعاو م برحری
اطالعاحی جلو گر خواهد شد .اطالعاو ،ابزاهی ضرمهی ده دستقابی سازمانهای
اطالعاحی به اهداف خود است .داشتن اطالعاو ،سازمان ها ده برابر حهدیداو پقش هم
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ایان حر میسازد م ابهاماو احتااای ده فتااقتها ها کاهش میدهد م موجب کم شدن
غافلگقری ده برابر مجرمان میشود م ماموهان پلقس ها قاده میسازد بدانند آنها چه کاه
میکنند م چه برنامههایی ها مَد نظر داهند حا بتوانند برنامههای پقشگقرانه م میابلهای خود ها
ده میابله با حهدیداو م جرایم پقش هم ،حنظقم کنند (یتیوبی م اسقاقی فر.)93 :9352 ،
فرماند ماحد ضد اغتشاش بایستی دهخصوص حهدیداو متصوه اشرافقت داشته م نسبت
به پقش یابی م پقش بقنی م پقشگقری از مقوع آنان اقدام نااید حا ده صوهو مواجهه با
هرکدام از آنها ده مأموهیتها ،به منظوه جلوگقری از حلفاو احتااای حصاقم دهست م
سنجقد بگقرد.
سایر اقدامات مرتبط با اشرا

اطالعاتی حوزه خودی

 -9انجام اقداماو م هااهنگی با سایر اهگانها م سازمانها م مسئواقن مربوطه ده
جهت هفع خلر م جلوگقری از گسترش اغتشاش م ایجاد بقران؛
 -2ایجاد آمادگی ده نقرمهای میابله با اغتشاش جهت عکس ااتال ده میابل
اغتشاشگران؛
 -3ایجاد پوشش انتظامی نظقر گشتهای انتظامی ،گذاشتن حأمقن ده مراکز حساس م
حقاحی م قابل حفاظت؛
 -4حوسته سامانههای پایش م مانقتوهینگ صقنههای عالقاحی به منظوه کنترل م
نظاهو بر همند اجرایی مأموهیت؛
 -9دسترسی به بانکهای اطالعاحی دهمن م برمن سازمانی جهت فرماندهان به منظوه
اشرافقت کامل به مأموهیت مقواه؛
 -6برهسی م شناسایی نیاط ضتف م نیاط قوو حوز خودی م حالش ده جهت هفع
نیاط ضتف ده مأموهیت ها.
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ب) اقدامات اشرا

اطالعاتی در حوزه حریف

ده این قسات با حوجه به نقاز فرماندهان به اطالعاو صقنه عالقاو م دهگقری شامل
حتداد جاتقت ،نوع ،گسترش م انگقز  ،مناطق موهد استفاد  ،میاصد افراد حقریک کنند م
موثر ده اغتتشاش م ...به اقداماو اشراف اطالعاحی ده حوز حریف اشاه میگردد که
جهت دستقابی به این اطالعاو ،بایستی یک حشکقالو اطالعاحی حقت حدبقر مستیقم
فرماند عالقاو به ایفای این مظقفه پرداخته م نقازهای اطالعاحی فرماند مقدان ها حأمقن
ناود حا بر اساس آن طراحی عالقاحی انجام گقرد ،ضان آنکه با ایجاد پوشش مناسب
اطالعاحی ده داخل جاتقت ،افراد موثر ها شناسایی م دستگقر ناایند.
عدم دسترسی به این اطالعاو م اشراف اطالعاحی فرماند ده مأموهیتها پقامدهایی ها به
دنبال داهد که به شرح ذیل بقان میگردد:
پیامدهای عدم اشرا

اطالعاتی فرماندهان در مأموریتهای کنترل اغتشاشات

 -9غافلگقری م باالهفتن امکان ضربه پذیری
 -2عدم امکان حشخقص دهست م به موقع حهدید
 -3سلب شدن امکان حصاقم گقری مناسب م بجا
 -4عدم امکان پقشگقری م ده نتقجه ناکاهآمدی
 -9حقال خساهو م حلفاو م از دست دادن اعتباه ملی م بقن اااللی.
از دیگر مزیتهای اشراف اطالعاحی ده حوز حریف دسترسی فرماند مقدان به اطالعاو
جغرافقایی منلیه آشوب زد میباشد حا بر اساس آن بتواند جاتقت ها به سات مناسب
هدایت کند .به طوه کلی اشراف اطالعاحی به این مواهد ده اغتشاشاو ،ابزاهی ده اختقاه
فرماند مقدان است حا به این مسقله ده کنترل م میابله با اغتشاش ام ها یاهی هساند.
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اطالعاتی حوزه حریف

 -9اطالع از زمان مقوع اغتشاش
 -2آگاهی از هویت م انگقز عاملقن اغتشاش
 -3شناسایی اماکن موهد حهدید
 -4آگاهی از حاکتقک م شگردهای اغتشاشگران
 -9حشخقص به موقع نشانههای حغققر مضتقت آسقب به حهدید
 -6شناسایی افراد فتال ده اغتشاش م مستند سازی مضتقت
 -7اطالع از امکاناو م حجهقزاو موهد استفاد آشوبگران
 -8شناسایی افراد اماکن پشتقبان آشوبگران
 -5کسب خبر از دستگقرشدگان
 -91آگاهی از حقرک کشوهها م اپوزیسقون خاهج م داخل
 -99جاعآمهی اطالعاو از کانونهای فتال باقی ماند ده ایجاد اغتشاش
 -92برهسی م شناسایی نیاط ضتف م نیاط قوو حوز حریف (اختقاهی.)27 :9351 ،
نقش اشرا

اطالعاتی و نتایج و برآیند آن در یگان ویژه ناجا

اطالعاو دققق ،نیش اساسی م حتققن کنند ده موهد شناسایی ،سازماندهی ،ههبری م
ایدئواوژی اغتشاشها داهد .به عباهو بهتر یکی از دالیل ناحوانی ده سرکوب اغتشاشها،
ضتف اطالعاحی م ناحوانی ده شناسایی شرای آغازین یک اغتشاش است .این ماقتقت که
به نظر میهسد طراحان نظامی حاکنون این احتاال ها موهد حوجه قراه نداد بودند که
میاممت مستار م سازمان یافته میحواند به امج خود برسد م شدو بگقرد م حبدیل به
اغتشاش شود ،بقانگر آسقب شناسیای است که از دیرباز دماتها م اهحشهای جهان ها
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مبتال کرد است ،یتنی نه حنها ناحوانی ده شناسایی شرای آغازین اغتشاش ،بلکه عدم حوجه
به نشانههای اماقه م جلوگقری از هشد آن ،قبل از آنکه بتواند قدهو حرکت اماقه پقدا کند
م سپس امج بگقرد ،مجود داهد (جان نثاهی.)969 :9359 ،
ده یک نگا کلی م با برهسی اجااای از اغتشاشاو صوهو گرفته ده نیاط مختلف کشوه،
به نظر میهسد نداشتن اطالعاو کافی م عدم پقش بقنی دققق قبل از مقوع اغتشاش م
ناآهامی م به حتبقری عدم حوجه به مقوههای مذکوه زمقنه گسترش آن ها ده مقق های
جغرافقایی م امنقتی فراهم آمهد م موجب حقاقل هزینههای ناخواسته م سنگقنی ده ابتاد
سقاسی م امنقتی ،اقتصادی م ...به کشوه گردید است به طوهی که اگر دستگا ها م
نهادهای ذیرب به اطالعاو موثق دسترسی داشتند قاده بودند قبل از مقوع م برمز هرگونه
اغتشاش م ناآهامی اقداماو پقشگقرانه الزم ها انجام داد م با احخاذ حاهقداو الزم م مناسب
از برمز آن جلوگقری ناود م با حداقل هزینه مانع از گسترش دامنه آن شوند.
کقتسون یکی از مترمفحرین اساحقد دانشکد بریتانقا با حاکقد اظهاه میداهد« :اماقن چقزی
که به هنگام حفکر ده نوع عالقاحی که یک دمات باید ده میابله با اغتشاش انجام دهد ،باید
مشخص باشد این است که هقچ ها حل صرف ًا نظامی مجود نداهد ،چرا که اغتشاش اصو ًال
یک اقدام نظامی نقست».
اذا از جاله اقداماحی که یگانهای میژ ناجا ده زمان اغتشاشها باید انجام دهد ،گردآمهی
اطالعاو م اشراف اطالعاحی است که با انجام عالقاو اطالعاحی به دست میآید .این
عالقاو شااود ای ها برای طرح هیزی م اجرای بهتر هاهبرد یگان ضد اغتشاش فراهم
میکند .اطالعاو هاهبردی م حاکتقکی ،هم برای عالقاو نظامی م هم عالقاو غقر نظامی
مفقد هستند .کسب اطالعاو از ها های گوناگونی امکان پذیر است .یکی از همشهای
متدامل م کاهآمد ،استفاد از عوامل نفوذی است .بنابراین یکی از ضرمهوهای بنقادین
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اطالعاو ده ضد اغتشاش این است که« :هر حالشی باید صوهو گقرد حا قبل از اغتشاش
دشان شناسایی شود» (جان نثاهی.)963 :9359 ،
این یگان میحواند با سراوحه قراهدادن اشراف اطالعاحی یا به کاهگقری بسقج (مردمی) ده
بقرانها م اغتشاشهای داخلی نفوذ کرد  ،بقرانها ها ده مرحله پقش از مقوع م پس از
آن مدیریت کند.
کاهبست اطالعاو م اشرافقت بر این موضوع ،نقرمهای امنقتی ها هاواه یک گام جلوحر از
اغتشاشگران قراه میدهد .مظقفه این نقرمها نفوذ به صفوف اغتشاشگران ،جاعآمهی
اطالعاو از مقان آنها ،اجرای عالقاو همانی ده مقان اغتشاشگران ،حداقلی کردن ملااباو
م ماکنشهای آشوبگران م بتض ًا انقراف اغتشاش ،شناسایی هسته هدایت کنند اغتشاش
م ...است.
ده این هاستا یگانهای میژ ناجا ده کناه سازمانهای اطالعاحی میحواند ده اجرای مراحل
طرح هیزی م هدایت ،گرد آمهی م پردازش اخباه م انتشاه برخی اطالعاو موجود ده
هابله با اموه مختلف کشوه به منظوه آگاهی قبلی از مقوع احتااای یک اغتشاش،
نیشآفرین باشد م به شکلی دققق م عاقق ماقتقتهای عقنی م ذهنی ها به گونهای شفاف
به حصاقمسازان اهائه دهد.
بدین حرحقب مفهوم اشراف اطالعاحی یگانهای میژ هاانند شکاه عیاب است که ده منلیه
مأموهیتی خودش آنچنان مسل است که هقچ جنبند ای از دید حقز آن دمه نقست م با نگا
دققق م چرخشهای هدفداه هاه چقز ها زیر نظر داهد م ده موقع مناسب شکاه خود ها
انتخاب م با یک حرکت حند م غافلگقر کنند آن ها شکاه میکند (جانثاهی.)967 :9359 ،
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نمودار شماره ( :)1مدل تحلیلی تحقیق

منبع :مدل حقلقلی اشراف اطالعاحی یگان میژ ناجا– مقیق ساخته
نمودار شماره ( :)0مدل مفهومی تحقیق

منبع :مقیق ساخته
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مبانی نظری
جدول ( )0نظریههای اشرا

ردیف

نظریهها و
رویکردها

اطالعاتی

مولفه

نتایج

ههعآشری شخبارش شطال ات
شداا نش شبح ک ف ش که

نش شبح نر ندا د ی شش شف
شطال ات نر یاا شیژ کار ن نشرن.

ههعآشری شخبار ش شطال ات
شداا رش ای شخادف
شاشل آشکار ،پس ا  ،فس ش
شلکا ش ک  ،رده ش...
شدافان شز شسا ع گش اگش نر
ههعآشری شخبار ش شطال ات
ظ ش سا ش غ ش سا ،
ندا د آشکار ش پس ا ،
رده ش غ رده ش ش ا زش
ش...

نر ش ششریت ای کسا ل شغاکاشات
رش ای ههعآشری آشکار ش پس ا ش
فس ش شلکا ش ک کا ین کار ن نر
ندا ا ی شش شف شطال ات رش نشر م

1

ظ یی ش رشیک ن
گ شیک نر شش شف
شطال ات (ههعآشری)

9

ظ یی ش رشیک ن رشش
یا هد ات نر شش شف
شطال ات

1

ظ یی ش رشیک ن ش زشری
(شسا ع) نر شش شف
شطال ات

3

ظ یی ش رشیک ن
شح ط (ش مشف) نر
شش شف شطال ات

ههعآشری شخبار ش شطال ات
شداا شح ط ش مف ششرن
ظ

3

ظ یی ش رشیک ن
ششضش
( ازشسمی ای
شطال ات ) نر شش شف
شطال ات

ههعآشری شخبار ش شطال ات
شداا ششضشع ش ششریت
شحشلی

شین رش ز یک شز رش ای پ کار ن
نر ندا ا ی شش شف شطال ات
ف شا م ا نر ش ششریت ای کسا ل
شغاکاشات ش اشم.

2

ظ یی ش رشیک ن شش شف
شطال ات ف نی

ههعآشری شخبار ش شطال ات
شداا شکخصات ش
خصشص ات ف نی

نرشرتقاء شش شف شطال ات ف شا م ا نر
شسادای ل مر ا ش ر ب ش ش شح کا
ت ث گذشر شدت.

شدافان شز شسا ع ش سا ا ندا د آشکار
ش ا ش ا ز ش اقانی ش شنسشی نر ندا د
ی شش شف شطال ات ت ث گذشر شدت.

یک شز پ کار نت ین رش ا نر ندا ا
ی شش شف شطال ات ف شا م ا نر
ش ششریت ای کسا ل شغاکاشات ش اشم.
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روش تحقیق
این حقیقق ،به اقاظ هدف «کاهبردی» ،ماهقت «حوصقفی» م از نوع «پقاایشی» میباشد؛ ده
این پژمهش برای گردآمهی داد ها از دم همش کتابخانهای م پرسشنامه (مقدانی) استفاد
شد است .مبانی نظری م پقشقنه پژمهش با استفاد از کتب ،میاالو علای متتبر م به
همش کتابخانهای (برهسی اسنادی) جاعآمهی گردید م برای اجرای پرسشنامه از همش
مقدانی استفاد شد م از طریق طقف اقکرو به صوهو پنج گزینهای م بهر گقری از نرم
افزاه  spss51موهد حجزیه م حقلقل قراه گرفته م حاامی فرضقاو از طریق آزمون آماهی
مناسب حایقد شد است..
جامته آماهی این حقیقق شامل فرماندهان گردانهای یگانهای میژ ناجا ده سلح کشوه
میباشند که به صوهو حاام شااه انتخاب گردید م با حوجه به مالحظاو حفاظتی م
امنقتی ذکر حتداد دققق آنها میدمه نایباشد.
قلارم زمانی م مکانی حقیقق حاضر ده شش ماهه نخست سال  9355ده مقدمد
فرماندهی یگانهای میژ ناجا انجام پذیرفته است م ماحد مشاهد این حقیقق ده سلح
متوس (یگانهای میژ ناجا) است.
ابزاه گردآمهی اطالعاو ده این پژمهش از دم همش کتابخانهای م مقدانی استفاد شد
است .مبانی نظری م پقشقنه پژمهش با استفاد از کتب ،میاالو علای متتبر م به همش
کتابخانهای (برهسی اسنادی) جاعآمهی گردید.
با حوجه به اینکه حقیقق حاضر از نوع حوصقفی میباشد هاچون بسقاهی از ملااتاو
حوصقفی مشابه ،برای جاعآمهی اطالعاو موهد نظر از پرسشنامه استفاد شد است.
سواالو پرسشنامه از نوع سواالو بسته با طقف پنج گزینهای اقکرو (از گرایش خقلی
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زیاد حا خقلی کم) طراحی شد است مبرای اجرای پرسشنامه از همش مقدانی استفاد شد
است.
کلقه پرسشنامهها به صوهو احوماسقون اداهی م طی چند همز به قساتهای مشخص
(حوس مقیق) بقن جامته ناونه آماهی حیسقم گردید م بتد از پاسخگویی ،حوس مقیق
جاعآمهی گردید م از نرم افزاه  spss26به منظوه حجزیه م حقلقل آماهی استفاد گردید.
برای برآمهد پایایی پرسشنامه این پژمهش ،از فرمول ضریب آافای کرمنباخ استفاد گردید.
ضریب آافای مقاسبه شد از طریق نرم افزاه  spss26به دست آمد است که ده جدمل
ذیل قابل مشاهد است م میحوان گفت که ابزاه انداز گقری از پایایی الزم برخوهداه
است.
جدول شماره ( :)0الفای کرونباخ پرسشنامه

قابلقت اعتااد پرسشنامه

میداه

آافای کرمنباخ

1.897

یافتههای تحقیق
توصیف جمعیت شناختی
برهسیها نشان میدهد که از مقان افراد پاسخ دهند به پرسشنامهها 42.9 ،دهصد ،سن 39
حا  39سال 86.32 ،دهصد ،داهای سن  36حا  41سال 98.38 ،دهصد ،داهای سن  49حا 49
سال 94.97 ،دهصد ،داهای سن  46حا  91سال م  91دهصد ،داهای سن باالحر از  91سال
هستند م هاچنقن از مقان افراد پاسخ دهند به پرسشنامهها 97.8 ،دهصد ،داهای حقصقالو
کاهدانی 25.94 ،دهصد ،داهای حقصقالو کاهشناسی 94.37 ،دهصد ،داهای حقصقالو
کاهشناسی اهشد هستند.
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نتایج مربوط حاکی از آن است که از مقان افراد پاسخ دهند به پرسشنامهها 79.9 ،دهصد،
داهای سابیه خدمت ده ناجا  99حا 99سال 98.48 ،دهصد ،داهای سابیه خدمت ده ناجا 96
حا  21سال 97.28 ،دهصد ،داهای سابیه خدمت ده ناجا  29حا  29سال 94.97 ،دهصد،
داهای سابیه خدمت ده ناجا  26حا  31سال هستند م از مقان افراد پاسخ دهند به
پرسشنامهها 94.7 ،دهصد ،داهای سابیه خدمت ده یگان میژ  99حا 99سال 86.62 ،دهصد،
داهای داهای سابیه خدمت ده یگان میژ  96حا  21سال 97.98 ،دهصد ،داهای سابیه
خدمت ده یگان میژ  29حا  29سال 43.99 ،دهصد ،داهای سابیه خدمت ده یگان میژ 26
حا  31سال هستند م هاچنقن مالحظه میکنقم که از مقان افراد پاسخ دهند به پرسشنامهها،
 91دهصد ،داهای دهجه سازمانی سرمان 97.38 ،دهصد ،داهای دهجه سازمانی سرگرد،
 94.27دهصد ،داهای دهجه سازمانی سرهنگ دمم م  25.24دهصد ،دهجه سازمانی
سرهنگی هستند م از مقان افراد پاسخ دهند به پرسشنامهها 81 ،دهصد ،داهای شغل
سازمانی فرماند گردان 21 ،دهصد ،داهای شغل سازمانی فرماند یگان هستند.
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
آزمون فرضیهها پژوهش
 فرضیه اولبه نظر میهسد بقن اشراف اطالعاحی ده حوز خودی ،با مأموهیت کنترل اغتشاشاو یگان
میژ ناجا هابله مجود داهد.
جدول ( :)7آزمون همبستگی اشرا

اطالعاتی حوزه خودی با مأموریت کنترل اغتشاشات

آماه هابستگی

میداه ضریب هابستگی

 - Pمیداه

مجود هابله

نوع هابله

پقرسون

1.753

111/1

داهد

مستیقم
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یافتههای حقیقق نشان میدهد که ضریب هابستگی پقرسون به دست آمد ده خصوص
فرضقه امل پژمهش ما مبنی بر « به نظر میهسد اشراف اطالعاحی حوز خودی ،با
مأموهیت کنترل اغتشاشاو یگان میژ ناجا هابله داهد» برابر با  753.1میباشد م با حوجه
به مجاوع متوس نظراو افراد ناونه آماهی ده خصوص سواالو مرحب با نیش اشراف
اطالعاحی حوز خودی ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو که  9.93دهصد گفته اند نیش
اشراف اطالعاحی حوز خودی ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو خقلی زیاد است م 78.33
دهصد گزینه زیاد م  71.9دهصد متوس م  69.2دهصد کم م  49.4دهصد هم گزینه خقلی
کم ها اعالم داشته اند م با عنایت به نتایج به دست آمد از ضریب هابستگی پقرسون م
پاسخ سواالو م دهصد باالی پاسخگویی جامته آماهی متوجه میشویم که اشراف
اطالعاحی حوز خودی هابستگی بسقاه زیادی با مأموهیت کنترل اغتشاشاو داهد.
فرضیه دوم
به نظر میهسد بقن اشراف اطالعاحی حوز حریف ،با مأموهیت کنترل اغتشاشاو یگان
میژ ناجا هابله مجود داهد.
جدول ( :)1آزمون همبستگی اشرا

اطالعاتی حوزه حریف با مأموریت کنترل اغتشاشات

آماه هابستگی

میداه ضریب هابستگی

 - Pمیداه

مجود هابله

نوع هابله

پقرسون

1.872

111/1

داهد

مستیقم

یافتههای حقیقق نشان میدهد که ضریب هابستگی پقرسون به دست آمد ده خصوص
فرضقه دمم پژمهش ما مبنی بر «به نظر میهسد اشراف اطالعاحی حوز حریف ،با
مأموهیت کنترل اغتشاشاو یگان میژ ناجا هابله داهد» برابر با  872.1میباشد م با حوجه
به مجاوع متوس نظراو افراد ناونه آماهی ده خصوص سواالو مرحب با نیش اشراف
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اطالعاحی حوز حریف ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو که  7.47دهصد گفته اند نیش
اشراف اطالعاحی حوز حریف ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو خقلی زیاد است م 63.44
دهصد گزینه زیاد م  32.2دهصد متوس م  46.4دهصد کم م  85.1دهصد هم گزینه خقلی
کم ها اعالم داشته اند م با عنایت به نتایج به دست آمد از ضریب هابستگی پقرسون م
پاسخ سواالو م دهصد باالی پاسخگویی جامته آماهی متوجه میشویم که اشراف
اطالعاحی حوز حریف هابستگی بسقاه زیادی با مأموهیت کنترل اغتشاشاو داهد.
فرضیه اصلی پژوهش
به نظر میهسد اشراف اطالعاحی یگان میژ ناجا با مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو
هابله متنا داهی داهد.
با عنایت به ضرایب م آنااقز بدست آمد از داد ها م با حوجه به این که p-valueبه دست
آمد ده آزمونها قریب ( )1/11کاتر از سلح متنی داهی  1/1 9میباشد ،فرض صفر هد
میشود .بر هاقن اساس م با حوجه به مثبت بودن ضرایب آزمونهای پقرسون م هاچنقن
مجاوع دهصد پاسخگویان به سواالو دم حوز خودی م حوز حریف که بقش از 89
دهصد میباشد میحوان گفت بقن اشراف اطالعاحی یگان میژ ناجا م مأموهیتهای کنترل
اغتشاشاو هابله مجود داهد.
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بقن اشراف اطالعاحی حوز خودی ،با مأموهیت کنترل اغتشاشاو یگان میژ ناجا اهحباط
مجود داهد؟
جدول ( :)5رابطه اشرا

اطالعاتی حوزه خودی ،با مأموریت کنترل اغتشاشات یگان ویژه ناجا

حوزیع فرامانی م دهصد پاسخگویی افراد به سواالو نیش اشراف اطالعاحی حوز خودی
ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو
زیاد

خقلی زیاد

کم

متوس

خقلی کم

شاخص آماهی

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

مقانگق

مقانگقن

93

33.78

9.71

2.69

انقراف متقاه

عنوان

4.49

4.2536

1.8365

.9

ن

ده آزمون این فرضقه نتایج نشان دادند که مقزان ضریب هابستگی پقرسون اشراف
اطالعاحی حوز خودی با مأموهیت کنترل اغتشاشاو برابر  753.1مقباشد م هاچنقن
مجاوع متوس

نظراو افراد ناونه آماهی ده خصوص سواالو مرحب

با نیش اشراف

اطالعاحی حوز خودی ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو بدین شرح بود است 9.93 .دهصد
گفته اند نیش اشراف اطالعاحی حوز خودی ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو خقلی زیاد
است م  78.33دهصد گزینه زیاد ها انتخاب م  71.9دهصد متوس ها عنوان داشته اند م
 69.2دهصد کم م  49.4دهصد هم گزینه خقلی کم ها انتخاب ناود اند .با برهسی ضریب
هابستگی م مجاوع نظراو افراد م جاع بندی گزینههای خقلی زیاد م زیاد متوجه
میشویم که افراد جامته آماهی با  28.87دهصد گویههای اهائه شد ده سواالو حوز
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خودی ها ،کاهبردی م اهحباط اشراف اطالعاحی حوز خودی ها با مأموهیتهای کنترل
اغتشاشاو حایقد ناود اند.
حال با برهسی نظراو افراد م دهصد پاسخگویی آنان ده خصوص هابله اشراف اطالعاحی
حوز خودی با مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو م با حوجه به نتایج پژمهش عرب انصاهی
که اظهاه میداهد «هرگونه اقدام م فتااقتی مستلزم اطالع از موضوع م سوژ موهد نظر بود
م مقزان موفیقت هر سازمان م نهادی بستگی به مقزان آگاهی م اشراف اطالعاحی آن دستگا
برمقق م اهداف موهد نظر داهد»؛ هاخوانی داشته م آگاهی م اشراف اطالعاحی بر مقق
ها به عنوان یکی از عوامل موفیقت ده مأموهیتهای مقواه قلاداد میکند که ده حقیقق
حاضر نقز مشخص گردید که بقن اشراف اطالعاحی حوز خودی م مأموهیتهای کنترل
اغتشاشاو اهحباط متنا داهی مجود داهد.
بین اشرا

اطالعاتی حوزه حریف ،با مأموریت کنترل اغتشاشات یگان ویژه ناجا

ارتباط وجود دارد؟
اطالعاتی حوزه حریف ،با مأموریت کنترل اغتشاشات یگان ویژه ناجا

جدول ( :)5رابطه بین اشرا

حوزیع فرامانی م دهصد پاسخگویی افراد به سواالو نیش اشراف اطالعاحی حوز حریف
ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو
زیاد

خقلی

کم

متوس

شاخص آماهی

خقلی کم

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

مقانگقن

.7

دهصد

2

6

مقانگقن

7

.63

.3

.4

متقاه

4

44

2

4

1.85

4.3379

1.6225

انقراف

عنوان

زیاد

نقش اشراف اطالعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا

10 /

ده آزمون این فرضقه نتایج نشان دادند که مقزان ضریب هابستگی پقرسون اشراف
اطالعاحی حوز حریف با مأموهیت کنترل اغتشاشاو برابر  872.1میباشد م هاچنقن
مجاوع متوس

نظراو افراد ناونه آماهی ده خصوص سواالو مرحب

با نیش اشراف

اطالعاحی حوز حریف ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو بدین شرح بود است 7.47 .دهصد
گفته اند نیش اشراف اطالعاحی حوز حریف ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو خقلی زیاد
است م  63.44دهصد گزینه زیاد ها انتخاب م  32.2دهصد متوس ها عنوان داشته اند م
 46.4دهصد کم م  85.1دهصد هم گزینه خقلی کم ها انتخاب ناود اند .با برهسی ضریب
هابستگی م مجاوع نظراو افراد م جاع بندی گزینههای خقلی زیاد م زیاد متوجه
مقشویم که افراد جامته آماهی با  33.52دهصد گویههای اهائه شد ده سواالو حوز
حریف ها کاهبردی م اهحباط اشراف اطالعاحی حوز حریف ها با مأموهیتهای کنترل
اغتشاشاو حایقد ناود اند.
حال با برهسی نظراو افراد م دهصد پاسخگویی آنان ده خصوص هابله اشراف اطالعاحی
حوز حریف با مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو م با حوجه به نتایج پژمهش جان نثاهی که
بقان داشته « موفیقت نقرمهای یگان میژ ده انجام مأموهیتهای سازمانی مابسته به اشراف
اطالعاحی بر اهداف موهد نظر است م عنوان داشته از جاله اقداماحی که یگانهای میژ
ناجا ده زمان اغتشاشها باید انجام دهد ،گردآمهی اطالعاو است که با انجام عالقاو
اطالعاحی به دست میآید م این عالقاو شااود ای ها برای طرح هیزی م اجرای بهتر
هاهبرد یگان ضد اغتشاش فراهم میکند»؛ هاخوانی داشته م کسب اخباه م اطالعاو از
حوز حریف ها جهت دستقابی به موفیقت ده مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو الزم دانسته
که ده حقیقق حاضر نقز مشخص گردید که بقن اشراف اطالعاحی حوز حریف م
مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو اهحباط متنا داهی مجود داهد.
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راهکارهای ارتقای اشرا

اطالعاتی در مأموریت کنترل اغتشاشات یگان ویژه ناجا

چیست؟
جدول شماره ( :)1راهکارهای ارتقای اشرا

اطالعاتی در مأموریت کنترل اغتشاشات یگان ویژه ناجا

حوزیع فرامانی م دهصد پاسخگویی افراد به سواالو هاهکاههای اهحیاء اشراف اطالعاحی ده
مأموهیت کنترل اغتشاشاو
خقلی
زیاد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

دهصد

فرامانی

مقانگقن

.2

.9

91

2.99

دهصد

46

35

متوس

2.94

مقانگقن

عنوان

زیاد

کم

خقلی کم

شاخص آماهی

انقراف متقاه

1.83962 4.2947

با حوجه به نتایج به دست آمد از مجاوع متوس نظراو افراد ناونه آماهی ده خصوص
سواالو مرحب

با هاهکاههای اهحیاء اشراف اطالعاحی ده مأموهیت کنترل اغتشاشاو که

 2.46دهصد نیش هاهکاههای اهائه شد ها خقلی زیاد م  9.35دهصد گزینه زیاد م 91
دهصد متوس

م  99.2دهصد کم م  94.2دهصد هم گزینه خقلی کم ها عنوان داشته اند

مشخص میگردد که با جاع بندی گزینههای خقلی زیاد م زیاد بقش از  7.89دهصد
هاهکاههای اهائه شد با نظراو افراد ملابیت داشته م هاچنقن با بقان سواالو باز ده
انتهای پرسشنامه که از جاتقت آماهی دهخواست شد بود که نظراو خود ها جهت اهحیاء
اشراف اطالعاحی بقان ناایند ،اکثریت پاسخ دهندگان دسترسی به بانکهای اطالعاحی م
هاکاهی م هااهنگی سایر دستگاهها با نقرمهای یگان میژ ناجا م استفاد از حجهقزاو
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نوین نظقر دمهبقنهای مداهبسته م ...ده سلح شهر ها م استفاد از سقستم مانقتوهینگ به
منظوه پایش حصویری منلیه عالقاو م ها ها م مسقرهای منتهی به آن ها م هاچنقن هصد
فضای مجازی م آگاهی از فراخوانها م اقداماو آشوب گران ها ده کناه استفاد از
نقرمهای اطالعاحی آموزش دید به عنوان هاهکاههای اهحیاء اشراف اطالعاحی فرماندهان
دانسته اند که با نتایج پژمهش پوهمنافی که اظهاه میداهد «بقن اشراف اطالعاحی پلقس م
عنصر نقرمی انسانی م عنصر حجهقزاو م امکاناو ده نظم م امنقت هابله متناداهی مجود
داهد .برهاقن اساس ضرمهی است نقرمی انتظامی ده خصوص آموزش م حیویت نقرمی
انسانی متتهد ،متخصص ،آموزش دید  ،باهوش م خالق خود ده حوز های مختلف
اشراف اطالعاحی شامل جاعآمهی م کسب خبر ،حقلقل م برهسی ده سه حوز مققلی،
موضوعی م فردی اقدام کند .هاچنقن ،بهر مندی از فنامهی اطالعاحی م اهحباطی،
حجهقزاو م امکاناو نوین ،برمز م کاه آمد یکی دیگر از اقداماو اساسی نهادهای امنقتی،
انتظامی م اطالعاحی کشوه برای هسقدن به اشراف اطالعاحی است که ده نتقجه اقداماو
انجام شد منجر به حقیق نظم م امنقت پایداه ده جامته خواهد بود»؛ هاخوانی داشته م
مواهد ذکر شد جزء هاهکاههای اهحیاء اشراف اطالعاحی یگانهای میژ بقان میگردد.
بحث و نتیجه گیری
با برهسی نتایج مآنااقز داد های به دست آمد از پرسشنامههای حوزیع شد ده بقن پاسخ
دهندگان م دهصد باالی پاسخگویی آنان به سواالو دم حوز خودی م حریف م ضرایب
به دست آمد از نتایج داد ها م نتقجه نهایی از پاسخ به سواالو امل م دمم این حقیقق
مشخص میگردد که اشراف اطالعاحی دم حوز خودی م حریف ده مأموهیتهای کنترل
اغتشاشاو موثر بود م عالم بر باال بردن حوان فرماندهان ده دستقابی به اشراف اطالعاحی،
ده موفیقت آنان ده مأموهیتهای مقواه حأثقر زیادی داشته م از مهمحرین عوامل پقرمزی
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نقرمهای یگان میژ ده مأموهیتهای کنترل اغتشاشاو م کاهش حلفاو م آسقبهای ناشی
از مأموهیتها م برخوهد با اغتشاشگران میگردد.
با برهسی م نگرش پژمهش فوق م نتایج بدست آمد از داد ها م جوابقه پاسخگویان به
سواالو پرسشنامه م حلبقق آنها با نظریههای اهایه شد ده پایان فصل دمم این پژمهش
متوجه میشویم که بر طبق نظریاو جان نثاهی م عرب انصاهی م جاشقدیان که اشراف
اطالعاحی ها به عنوان یکی از مهمحرین م موثرحرین عوامل ده دستقابی به موفیقت ده
مأموهیتهای ناجا میدانند م هاچنقن بر طبق نظریه پوه منافی ،به این نتقجه هسقدیم که
نقرمی انسانی متخصص م آموزش دید ده کناه حجهقزاو مدهن م برمز فنی نظقر
دمهبقنهای مداه بسته م پایش حصویری صقنههای عالقاحی م هصد فضای مجازی م
آگاهی از فراخوانها م حجاتاو ده سلح کشوه م ...ده اهحیاء سلح اشراف اطالعاحی
فرماندهان موثر میباشد که یافتههای ذکر شد با نظریاو اهائه شد اهحباط داهد.
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی تحقیق برای فرماندهی یگانهای ویژه ناجا
 ااگو سازی م صدمه دستوهااتال ماحد برای اجرایی ناودن فرایند اشراف اطالعاحی ازیگان میژ ناجا برای یگانهای سراسر کشوه؛
 باال بردن حوان عالی اشراف اطالعاحی ده دم حوز خودی م حریف جهت فرماندهان بهگونهای که با نوع حهدیداو فتال کنونی م یا آیند متناسب باشد؛
 آموزش مدامم م مستار به فرماندهان ده خصوص جاعآمهی اطالعاو م برنامههیزیمنسجم ده خصوص اشراف اطالعاحی؛
 استفاد از فضای مجازی م بهر گقری از بانکهای اطالعاو جاتقتی م ...جهت دستقابیبه اشراف اطالعاحی؛
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 فرماندهی یگان میژ ناجا براساس نقاز از حاامی همشهای جاعآمهی اخباه بنا برشرای

م میتضقاو زمان استفاد نااید حا بتواند به هاحتی ده زمانهای مختلف که حوان

استفاد از منابع خبری ده دسترس نایباشد از سایر همشهای جاعآمهی اخباه م
اطالعاو استفاد الزم ها ببرد م بتواند ده جهت اهحیاء اشراف اطالعاحی فرماندهان گامهای
موثری برداهد؛
 حشکقل ماحد عالقاو همانی م حضوه آنها ده بقن نقرمهای خودی م حریف جهتحیویت همحقه م ایجاد انسجام ده نقرمهای خودی م عالقاو همانی همی حریف؛
 استفاد از بانکهای اطالعاحی حأثقر بسزایی ده افزایش اشراف اطالعاحی ده این حوزداهد ،بنابراین مسئوالن باید نسبت به استفاد از بانکهای اطالعاحی اهتاام میژ داشته
باشند .دسترسی کاهشناسان به بانکهای اطالعاحی دهمن م برمن سازمانی ده اشراف
اطالعاحی بسقاه مهم است.
 فرماندهی یگان میژ بایستی از طرق مختلف ستی ده اعاال کنترل م نظاهو بر همنداجرای مأموهیتهای خود ها داشته باشد م با جاعآمهی اطالعاو از منابع مختلف ده
خصوص نقت م اهداف اغتشاشگران به اطالعاو جامع م کامل دست یافته حا اشراف
اطالعاحی خود ها ده این دم حوز افزایش دهد؛
 عاوم مردم م کاهبران فضای مجازی بهترین منبع برای دهیافت اخباه م گزاهشهاهستند ،فرماندهی یگان میژ بایستی با حشکقل حقم میژ ای نسبت به هصد فضای مجازی
اقدام م نسبت به دهیافت گزاهشها م حجزیه م حقلقل آنها م ده اختقاه گذاشتن آنها به
فرماندهان ده جهت اشراف اطالعاحی آنان گام برداهد؛
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