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زمينه و هدف: قاچاق يكى از جرايم سازمان يافته درسطح جهان است. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير اشراف 
اطالعاتي ناجا در پيشگيري از قاچاق زنان و دختران در سال هاي 1392 تا 1397، انجام شده است.

پرسشنامه  سنجش  ابزار  است.  پيمايشي  اجرا  شيوه  لحاظ  به  و  كاربردى  هدف  لحاظ  به  تحقيق  روش  روش: 
مديران  مسئوالن،  جامعه شناسي،  و  سياسي  علوم  كارشناسان  نخبگان،  تحقيق،  آماري  جامعه  است.  محقق ساخته 
نمونه بر اساس فرمول كوكران، 254  و كارمنداني است كه با كه با موضوع قاچاق زنان آشنايى دارند. حجم 
تعيين شد. متغير وابسته  تحقيق، ميزان قاچاق زنان و دختران است كه سعي شده اثرات متغيرهاي مستقل اشراف 

اطالعاتي ناجا بر آن مورد سنجش قرار گيرد.
يافته ها:بيش از نيمي از پاسخگويان (53/5 درصد) معتقدند كه ميزان تأثير كنترل تردد زنان و دختران بدون 

خانواده بر ميزان قاچاق زنان و دختران زياد است.
نتايج: ميزان كنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده قوي ترين پيش بيني كننده ميزان قاچاق زنان و دختران 
در  دختران  و  زنان  قاچاق  ميزان  بر  كثيرالمسافرت  مطلقه  زنان  تردد  كنترل  و  رصد  منفي  مستقيم  تأثير  است. 
مرتبه دوم قرار دارد. متغير ميزان گسترش شبكه منابع و مخبرين با دارا بودن ضعيف ترين ضريب حاكي از تأثير 

مستقيم منفي اين متغير در ميزان قاچاق زنان و دختران است.
واژه هاى كليدى: قاچاق انسان، قاچاق زنان و دختران، اشراف اطالعاتي ناجا، پيشگيرى از جرم، كنترل تردد.

تاريخ د       ريافت:  1397/11/24 تاريخ پذيرش: 1398/02/10

 استناد    ( به شيوه APA ويرايش 6): عطازاده، سعيد؛ نجفى، عليرضا؛ موسوى، سيدحسين (بهار و تابستان 1398). 
بررسي تأثير اشراف اطالعاتي ناجا در پيشگيري از قاچاق زنان و دختران در سال هاي 1392 تا 1397. د   وفصلنامه 

پژوهش هاى انتظامى- اجتماعى زنان و خانواد   ه،7 (1)، 47-37.
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سريوانكوا١ (2006) در مقاله خود تحت عنوان«قاچاق انسان براي كار اجباري»، با اتكا به روش كيفي، به 
بررسي زمينه هاي اين مسئله پرداخته است. وي معتقد است كه بهره كشي از كار يا خدمت و منفعت اشخاص 
كه با تهديد به نوعي واكنش مجازات گونه در صورت سرپيچي همراه بوده و شخص قربانى به اختيار خويش 
انجام آن كار يا ارائه آن خدمت را نپذيرفته باشد. سوء استفاده هاي جنسي هم اغلب بخشي از فرايند كار اجباري 

را تشكيل مي دهند.
كارين٢ (2005) در مقاله خود با عنوان «مسير قاچاق: تجزيه و تحليل قاچاق زنان از طريق اروپاي مركزي 
و شرقي» به تحليل واقعيت هاي پس از سال 1989 با توجه به تحوالت فروپاشي نظام كمونيستي و تأثير آن بر 
قاچاق زنان در بازماندگان اتحاد شوروي، اروپاي شرقي و مركزي پرداخته است. وي در مقاله خود عمده ترين 
دليل  به  جنسي  استفاده هاي  سوء  اجباري،  كار  بدن،  اعضاي  تهيه  براي  را  دختران  و  زنان  قاچاق  انگيزه هاي 

نابساماني هاي اقتصادي معرفي نموده است.

 
با توجه به مفهوم اشراف اطالعاتي، آن چه در بررسي رويكردها و گرايش سازمان هاي اطالعاتي در جهت نيل به 
اشراف اطالعاتي مي تواند در صحنه عملياتي به آن پرداخته وجهت گيري سازوكار اصلي خود را به آن معطوف 

نمايد، در پنج موضوع كلي به شرح زير قابل تقسيم است:
رويكرد سياسي در اشراف اطالعاتي: اين رويكرد بر مبناي سياست گذاري و خط مشي گذاري سازمان 
اطالعاتي در فرآيند كسب اخبار و اطالعات مورد نياز است كه  بيشتر سياست هايى بدين شرح را در سرلوحه 
كار خود قرار مي دهند، 1ـ سياست اشراف اطالعاتي كّمي ياجمع آوري انبوه (جمالي، 1389، ص53)؛ 2ـ سياست 

اشراف اطالعاتي كيفي يا جمع آوري تخصصي (بابايي، 1388، ص64).
روش ها در اشراف اطالعاتي: به طوركلي هر سيستم اطالعاتي براي تأمين نيازمندي هاي خود در اهداف 
موردنظر، با اتخاذ بهترين شگردها و روش هاي مؤثر و كارآمد در صدد تهيه و كسب اخبار و اطالعات مورد نياز 
خود بر مي آيد. عمده روش هاي متداول جمع آوري اخبار و اطالعات عبارت اند از: 1ـ روش جمع آوري آشكار؛ 2ـ 
روش جمع آوري پنهان؛ 3ـ روش جمع آوري رسمي؛ 4ـ روش جمع آوري فني و الكترونيكي؛ 5ـ روش جمع آوري 
عدواني (اعمال زور)؛ 6ـ روش جمع آوري از طريق سانسور؛ 7ـ روش جمع آوري از طريق بازجويي، مصاحبه و 

زيرپاكشي(عرب انصاري، 1389، ص56).
ابزارها در اشراف اطالعاتي: الزمه تحقق اشراف اطالعاتي، وجود يك عنصر مهم ديگري است كه به عنوان 
«منبع اطالعاتي» خوانده مي شود. اين عنصر كه از اركان جمع آوري اخبار و اطالعات به حساب مي آيد، تحت 

1. Skriva’nkova’    2.  Corrin
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عنوان «منابع جمع آوري» از آن ياد مي شود. در حقيقت منابع به عنوان ابزار روش جمع آوري و نقش مؤثر آن ها 
به عنوان چشم و گوش سازمان اطالعاتي محسوب مي شوند (نادري، 1380، ص63).

و  اخبار  جمع آوري  محورهاي  و  موضوعات  مبناي  بر  رويكرد  اين  اطالعاتي:  اشراف  موضوعي  رويكرد 
اطالعات مورد نياز و به تعبيري نيازمندي هاي اطالعاتي معطوف گرديده و تمام فعاليت هاي جمع آوري براي 

تأمين اين نيازمندي ها انجام مي پذيرد(جمشيديان، 1389، ص80).
رويكرد محيطي در اشراف اطالعاتي: در اين رويكرد، مباني اشراف اطالعاتي بر اساس اهداف اطالعاتي 
و يا به عبارتي محيط هاي كسب اخبار و اطالعات مورد نياز در نظر گرفته مي شود. حريم و حيطه جمع آوري بر 
اساس «اهداف» موردنظر تعيين مي شود و با شناخت دقيق هدف، محورهاي جمع آوري و نيازمندي اطالعاتي 
مشخص گرديده و تمام سازوكارهاي جمع آوري اعم از اتخاذ روش انتخاب منابع متناسب بر اساس آن تعيين 

مي گردد(جمشيديان، 1389، ص81).
از  بيشتر  ملي،  مرزهاي  عرض  در  اشخاص  مخفيانه  و  غيرقانوني  دادن  حركت  دختران:  و  زنان  قاچاق 
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به 
كار خانگي اجباري،  منظور كسب سود،  به  لحاظ جنسي و اقتصادي  از  ستمگرانه  وضعيت هاي بهره كشانه و 
ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين است (علي پور، 1389، ص 189).  اين نوع قاچاق 
به هرگونه استخدام، انتقال، دست به دست نمودن، پناه دادن و پذيرفتن اشخاص به وسيله تهديد يا با استفاده 
از زور يا انواع ديگر اجبار، فريب، تقلب، اغواء، سوء استفاده از قدرت به صورت رضايتمندانه يا با دادن يا گرفتن 
پول يا كسب منفعت، براي جلب رضايت شخصي كه روي شخص ديگر نفوذ و كنترل دارد، اطالق مي شود، 
البته به شرطي كه به هدف استثمار و سودجويي صورت گرفته باشد(حكيمي، 1387، ص23).  مفهوم اشراف 
اطالعاتي در ناجا شناخت كامل از گذشته، حال و آينده يك موضوع اطالعاتي به لحاظ فرصت ها و تهديدات و 

آسيب ها است (جمالي، 1389، ص79). 
در اين پژوهش، منظور از تردد زنان و دختران بدون خانواده، ميزان نقل و انتقاالت زنان و دختران از مبادي 
مرزي بين المللي به سمت كشورهاي خارجي، از جمله شرق آسيا، پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس 
مي باشد. منظور از تردد زنان مطلقه كثير المسافرت، نيز ميزان نقل و انتقاالت زنان مطلقه كثير المسافرتي است 
كه از مبادي مرزي بين المللي به سمت كشورهاي خارجي، از جمله شرق آسيا، پاكستان و كشورهاي حاشيه 

خليج فارس مي باشد.
به هر چيزي كه بتوان از آن خبري به دست آورد منبع خبري گويند كه به دو دسته منابع خبري آشكار 
و منابع خبري پنهان تقسيم مي شوند. مخبر به فردي اطالق مي شود كه خبري را از جايي يا از فرد به جاي 
ديگر يا فرد ديگر منتقل مي كند و به مجموعه اين منابع و مخبرين كه منتج به تهيه خبر مي شوند، شبكه منابع 

و مخبرين اطالق مي گردد (جمشيديان، 1393، ص. 11).
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رصد و پايش شبكه هاي مجازي اعم از تويتر، فيس بوك، تلگرام، نيز از گردهمايي گروهي از افراد براي 
اهداف شغلي، تجاري، اجتماعي و... يك شبكه اجتماعي به وجود مي آيد و اگر اين زنجيره ارتباطي در بستر 
اينترنت باشد و افراد در كنار هم حضور فيزيكي نداشته باشند، آن «شبكه مجازي» خواهد بود. در شبكه هاي 
مجازي افراد ممكن است حتي بدون انگيزه و صرفًا جهت منافع و اهداف مورد نظر با يكديگر ارتباط برقرار كنند. 

برخي از اين شبكه هاي مجازي تويتر، فيس بوك و تلگرام هستند.

 
روش تحقيق در اين پژوهش نيز از نوع پيمايشي است كه در آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و مطالعات 
كتابخانه اي براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق نخبگان و اساتيد علوم سياسي 
و جامعه شناسي سياسي قابل دسترس و آشنا با موضوع قاچاق انسان، برخي مسئولين، مديران و كارمنداني 
با حوزه كاري مرتبط با پديده قاچاق انسان هستند كه تعداد ايشان 748 نفر مي باشد كه با استفاده از فرمول 
كوكران تعداد 254 نفر از ايشان به عنوان جامعه نمونه با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند (مطلع با موضوع) 
براي انجام تحقيق انتخاب شدند. پايايي سؤاالت پرسشنامه اين پژوهش بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ تعيين 
شده است كه دامنه آن بين 0 تا 1 مي باشد. به طور معمول مقدار آلفاي 0/7 در سطح خوب ارزيابي شده و پايايي 
گويه پذيرفته مي شود. آلفاي كرونباخ سؤاالت پرسشنامه در جدول (1) آمده است. براي تعيين قابليت اعتماد١ 
(روايي) پرسشنامه، از طريق پيش آزمون با حجم 30 نفر، ابتدا با استفاده از روش تقليل داده ها٢ و تكنيك تحليل 
عاملي٣  با حذف گويه هاي ناهمساز، گويه هاي مناسب انتخاب شدند و سپس با استفاده از تكنيك گروه هاي 
شناخته شده 15 نفر از پاسخگويان كه قائل به باال بودن آمار قاچاق زنان و دختران بودند و 15 نفر نيز كه معتقد 
بودند اين آمار پايين است، انتخاب گرديدند كه تفاوت ميزان قاچاق زنان و دختران از نظر آنان بر اساس آزمون 

يو ـ من ويتني۴ معني دار به دست آمد (جدول 2).

جدول1.  اعتبار شاخص هاي تحقيق

مقدار آلفاي كرونباختعداد گويه هاشاخص ها
70/870قاچاق زنان و دختران در سال هاي 1392 تا 11397
40/717كنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده2
40/845كنترل تردد زنان مطلقه و كثيرالمسافرت3
40/815گسترش و رصد شبكه مخبرين و ستادهاي خبري4
40/753رصد و پايش شبكه هاي مجازي اعم از تويتر، فيس بوك، تلگرام و نظاير آن5

1.  Validity     2.  Data reduction

3.  Factor analysis    4.  Mann-whitney u
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جدول2. قابليت اعتماد گويه ها

سطح معني داري z دبليوـ  ويلكاكسون يو ـ من ويتني
0/02 -2/33 3 0/000

  
مسأله  يا  پديده  وضعيت  تبيين  براي  توصيفي  آمار  دارد.  اختصاص  داده ها  توصيف  و  بررسي  به  بخش  اين 
آمار  زبان  به  مطالعه  مورد  موضوع  ويژگي هاي  واقع  در  يا  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  مطالعه  مورد  موضوع  يا 
تصويرسازي و توصيف مي گردد (حافظ نيا، 1385، ص 237). به طور كلي آمار توصيفي جمع بندي و خالصه 
كردن داده ها، براي بهتر نشان دادن آن ها به خوانندگان مي باشد. در ادامه به توصيف ويژگي هاي جامعه نمونه 
پرداخته مي شود. همانگونه كه جدول شماره (3) نشان مي دهد كه سهم مردان از تعداد 254 نفر كل پاسخگويان 
228 نفر و سهم زنان 26 نفر مي باشد. اكثر آزمودني ها در گروه سني 30 تا 40 سال هستند كه اين تعداد حدود 
64 درصد از آزمودني ها را تشكيل مي دهند و كمترين فراواني مربوط به گروه سني كمتر از 30 سال با حدود 

4/5 درصد از آزمودني ها مي باشد. 

جدول 3. ويژگي هاي اجتماعي ـ جمعيتي پاسخگويان

تعداد و درصد پاسخگويان
تعداد و درصد پاسخگوياندرصدتعدادمتغيرهاي زمينه اي

درصدتعدادمتغيرهاي زمينه اي

جنسيت
22889/8مرد

سابقه خدمت
(آشنايي با موضوع)

124/7كمتر از 5 سال
57027/5 تا 10 سال2610/2زن

گروه هاي سني

107931/2 تا 15 سال124/7زير 30 سال
154919/3 تا 20 سال3016364/2 تا 40 سال
20239 تا 25 سال406525/6 تا 50 سال
25218/3 تا 30 سال145/5باالي 50 سال

سطح تحصيالت

83/1فوق ديپلم
وضعيت تأهل

24897/6متأهل
62/4مجرد3413/4ليسانس

18271/7فوق ليسانس
3011/8دكتري

بيشترين فراواني مربوط به آزمودني هاي با سابقه خدمت (آشنايي با موضوع) 10 تا 15 سال مي باشد (79 
نفر معادل 31/2 درصد) و پس از آن سابقه 5 تا 10 سال با تعداد 70 نفر(27/5 درصد) قرار دارد. كمترين فراواني 
نيز مربوط به سابقه خدمت كمتر از 5 سال با تعداد 12 نفر(4/7 درصد) مي باشد. اكثر قريب به اتفاق آزمودني ها 
متأهل هستند (تعداد 248 نفر معادل 97/6 درصد) و تنها 6 نفر از آزمودني ها (2/4 درصد) مجرد هستند. اكثر 
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آزمودني ها (183 نفر معادل 71/7 درصد) داراي تحصيالت فوق ليسانس مي باشند و تنها 8 نفر از ايشان (معادل 
3/1 درصد) داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم هستند.

تحليل استنباطي: آزمون فرضيات تحقيق
فرضيه اول: بين كنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده و قاچاق زنان و دختران رابطه وجود دارد.

جدول 4. آزمون رابطه  بين كنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده و قاچاق زنان و دختران

سطح معناداري مقدار تي نوع آزمون
0/000 -0/682 پيرسون

 (4) جدول  است.  شده  استفاده  پيرسون  آزمون  از  متغير  دو  اين  بين  همبستگي  ميزان  محاسبه  براي   
معناداري  سطح  همچنين  و  مي باشد  با 0/682  برابر  كه  است،  پيرسون  همبستگي  ضريب  مقدار  نشان دهنده  
(0/00) اين همبستگي نشان دهنده وجود رابطه معنادار مثبت مطابق پيش فرض ما مي باشد. در اين جا فرضيه 
صفر به معناي عدم وجود رابطه بين كنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده و قاچاق زنان و دختران مي باشد. 
سطح معناداري نشان مي دهد كه اگر اين فرض رد شو، به چه ميزان خطا صورت گرفته است. با در نظر گرفتن 
اطمينان 95 درصد، حد اكثر خطاي مجاز در محاسبه 0/05 مي باشد. از آن جا كه اگر فرضيه صفر را رد شود هيچ 
خطايي رخ نداده است. پس فرضيه صفر كه بيانگر عدم وجود رابطه است را رد مي شود و وجود رابطه بين كنترل 
تردد زنان و دختران بدون خانواده و قاچاق زنان و دختران اثبات مى شود؛ از آن جا كه مقدار ضريب همبستگي 
(0/682-)، عددي منفي است، پس رابطه  بين اين دو متغير رابطه اي منفي است. به عبارتي هر چه ميزان كنترل 
تردد زنان و دختران بدون خانواده بيشتر شود، ميزان قاچاق زنان و دختران كاهش پيدا مي كند. در رابطه با ساير 

متغيرهاي مستقل تحقيق نيز وضعيت به شرح جدول (5) مي باشد.

جدول 5. آزمون رابطه بين متغيرهاي مستقل تحقيق و قاچاق زنان و دختران

سطح معناداري مقدار تي نوع آزمون فرضيه

0/000 -0/549 پيرسون رابطه بين كنترل تردد زنان مطلقه (كثيرالمسافرت) و قاچاق زنان و 
دختران

0/000 -0/399 پيرسون رابطه بين گسترش شبكه منابع و مخبرين و قاچاق زنان و دختران

0/000 -0/354 پيرسون رابطه بين رصد و پايش شبكه هاي مجازي اعم از تويتر، فيس بوك، 
تلگرام و. .. و قاچاق زنان و دختران

0/000 -0/554 پيرسون رابطه  بين اشراف اطالعاتي ناجا و قاچاق زنان و دختران

براي شناخت تأثيرگذارترين متغير مستقل بر متغير وابسته قاچاق زنان و دختران بايد از طريق آزمون رگرسيون 
چند متغيره، ميزان تأثير اين متغيرها را آزمايش كنيم. نتيجه اين آزمون، در جدول (6) قابل مشاهده مي باشد.
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 �Z�] �¾�Ì�À�r�¼�Å .�d�‡�Y �€�Ì�¤�f�» �Á�{ �¾�Ë�Y �¾�Ì�] �Ê�¨�À�» �Á �º�Ì�¬�f�ˆ�» �•�Z�^�e�•�Y �Ã�|�À�Å�{ �½�Z�Œ�¿ �¶�•�Z�u �l�Ë�Z�f�¿ �½�Y�€�f�y�{ �Á �½�Z�¿�• �©�Z�q�Z�«

http://www.SId.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 47 سعيد عطارزاده و همكاران / بررسي تأثير اشراف اطالعاتي ناجا در پيشگيري از قاچاق زنان و...

- ابراهيمى منش، مهران و على صفارى (1396). تكاليف داخلى دولت ها در زمينه پيشگيرى از قاچاق زنان و كودكان در كنوانسيون 
پالرمو. فصلنامه علمى ترويجى پيشگيرى از جرم. شماره 45، صص. 31 ـ 9. قابل بازيابي از:

 http://journals.police.ir/article_19219_29d46319262044f1feb7893429605692.pdf

- اشتري، بهناز. (1388). قاچاق زنان بردگي مدرن. تهران: انديشه برتر.
- افروغ، مجتبي؛  زارعي، اشكان. (1394). بررسي پديده قاچاق انسان در قوانين ايران و حقوق بين الملل و تأثير متقابل مهاجرت بر 

آن. تهران: انتشارات نشر دادگستر.
- بابايي، حسين،  قاسمي، علي. (1388). تبيين مفهوم و ضرورت اشراف اطالعاتي. چاپ اول، تهران: دانشكده و پژوهشكده اطالعات 

و امنيت.
- بياباني، غالمحسين. (1395). بررسي قاچاق انسان به عنوان جرمي سازمان يافته. فصلنامه علمي ـ ترويجي مطالعات بين المللي 

پليس. 6 (26)، صص. 229 ـ 211. قابل بازيابي از:
 http://interpol.jrl.police.ir/article_12903_fb1364784770743a327f457bd777f746.pdf

- جمالي، جواد. (1389). ابعاد و سطوح اشراف اطالعاتي. چاپ اول، تهران: دانشكده و پژوهشكده اطالعات و امنيت.
- جمشيديان، هادي. (1389). مفهوم اشراف اطالعاتي و راهكارهاي تحقق آن. چاپ اول، تهران: دانشكده و پژوهشكده اطالعات 

و امنيت.
- جمشيديان، هادي. (1393). جمع آوري اخبار و اطالعات در اشراف اطالعاتي. جلد دوم، تهران: مركز تحقيقات كاربردي پاوا.

- حافظ نيا، محمد رضا. (1385). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني. چاپ دوازدهم. تهران: سمت.
آدرس  از  فروردين 97  در  شده  أخذ  خرداد 1387)  در  (منتشره  كودكان.  كمين  در  قاچاق بران  مقاله  اسماعيل. (1387).  حكيمي،   -

http://markaz.huquq.: blogfa.com/post.10.aspx :اينترنتي
اسالمي  آزاد  دانشگاه  ارشد.  كارشناسي  پايان نامه  فحشاء.  قصد  به  انسان  قاچاق  جرم  تحليل  و  بررسى  حسن. (1391).  عالي پور،   -

چالوس. دانشكده حقوق و علوم سياسي.
- عرب انصاري، مهدي. (1389). حفاظت از اسناد سري و به كلي سري. چاپ اول، تهران: نشر معاونت تربيت و آموزش ناجا.

- علي پور، عباس (1389). بررسي وضعيت قاچاق انسان در ايران (معضالت و پيامدها) و ارائه راهكارهاي مناسب براي كنترل اين 
پديده اجتماعي. فصلنامه ره نامه سياستگذاري سياسي. دفاعي و امنيتي. 1(2). زمستان. قابل بازيابي از:
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