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سيستم موقعيت يابى جغرافيايى 

علل عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي 
انتظامي در شهر مقدس مشهد

دكتر محمد اخبارى1، سرهنگ حسن خرسند2 و سرهنگ ستاد عباس چاالكي راد3

چكيده
سيستم موقعيت ياب جهاني يك سيستم متكي به ماهواره است كه براي هدايت و تعيين موقعيت مورد 
مسير،  سرعت،  ارتفاع)  و  جغرافيايي  عرض  و  مكان (طول  مى تواند  سيستم  اين  مى گيرد.  قرار  استفاده 
جهت حركت، فاصله و زمان باقيمانده تا مقصد، زاويه انحراف از مسير موقعيت هاي ثبت شده و شمال 
جغرافيايي را نشان داده و مقصد شما را با توجه به نيازتان به  درستي هدايت نمايند و متعلق به ايالت 

متحده آمريكا مى باشد .
سيستم GPS امكان فني بسيار دقيق توانمندي است كه مى تواند در كنترل واحد هاى گشت بسيار مؤثر 
واقع شود. پليس با توجه به نوع مأموريت ها و حساسيت باالي آن شديداً به چنين فنآوري نيازمند بوده 
و نمى تواند به دور از پيشرفت هاي علمي و تجهيزات مدرن، ايفاي نقش نموده بهره وري را افزايش دهد. 
هدف كلي اين تحقيق شناسايي و بررسي علل عدم موفقيت به كارگيري سيستم GPS در گشت هاي 
الزم  تجهيزات  نبودن  همراه   -1 فرضيه  چهار  طرح  با  منظور  بدين  مى باشد.  مقدس  مشهد  انتظامي 
دركنار GPS 2- ضعف آموزش كاركنان 3- عدم حمايت بعضي از كاركنان و مديران 4- ضعف در 
برنامه ريزى  مناسب. جامعه آماري تحقيق عبارتند از، رؤساي كالنتري ها و سركالنتر فرماندهي انتظامي 
شهرستان مشهد و جمعًا 04 نفر مى باشند . براي هر فرضيه چهار شاخص تعيين و پرسشنامه اي با 61 
سؤال اصلي طراحي شده كه پس از اطمينان از روايي و پايايي، اجرا و داده هاى گردآوري شده از طريق 
نرم افزار SGPS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در نهايت هر چهار فرضيه تحقيق مورد تأئيد 
قرار گرفتند. عالوه بر آن هريك از فرضيات تحقيق مورد بررسي و اولويت بندي شده است. با توجه 
به نتايج حاصل از سؤاالت پرسشنامه، پيشنهاداتي نيز جهت بهبود عملكرد نيروي انتظامي در راستاي 

به كارگيري سيستم GPS در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ارائه گرديد.

واژه  هاي كليدي:

Mashhad مشهد /Police Patrol گشت هاي انتظامي /Crime preven on پيشگيري از جرايم /GPS  سيستم

1. دانشيار دانشگاه امام حسين(ع)
2. كارشناسى ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى
3. كارشناسى ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى

 استناد: اخبارى، محمد و خرسند، حسن و چاالكى راد، عباس  (پاييز 1387). «علل عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي 

در شهر مقدس مشهد». فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال سوم، شمارة سوم: 372-357.
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مقدمه
تحول  ماهواره ايي،  ارتباطات  تكنولوژي  ويژه  به  نوين  تكنولوژي هاى  ورود  با  اخير  دهه  چند  طي 
بزرگي در زمينه حل مجهوالت علمي بشر كه در گذشته بسيار پيچيده و غير ممكن به نظر مى رسيد 
به وجود آمده است. سيستم موقعيت ياب جهاني به عنوان يكي از ابزارهاي شناخته شده در علوم 
نظامي و غير آن سريع ترين پيشرفت را داشته به گونه ايي كه جهان تاكنون نظير آن را به خود نديده 
است. اين پيشرفت چشمگير در زمينه هاى شهرسازي نقشه برداري، عمران، شبكه هاى حمل و نقل، 
عمليات نظامي و انتظامي، امداد و نجات و به عنوان ابزاري در دست مديران جهت كنترل و نظارت 
و حتي تفريح گشت وگذار در فضاي باز و غيره باعث شده تا استفاده از آن حتي در كشورهاي در 

حال توسعه نيز رو به گسترش باشد.
انتظارات  بايستي  سو  يك  از  داخلي  امنيت  تأمين كننده  اصلي ترين  به عنوان  انتظامي  نيروي 
توقعات و مطالبات بر حق جامعه را مورد تجزيه وتحليل قرار دهد تا بتواند نسبت به تأمين آنها اقدام 
نمايد و از سوي ديگر سازمان و ساختار خود را در ابعاد تكنولوژي سخت افزار و نرم افزار متناسب با 
تغيير و تحوالت جامعه متحول نمايد. به واسطه حساسيت وظايف و مأموريت هاي آن كه با جان 
و مال و آبرو حيثيت مردم و جامعه مرتبط است بايستي انجام امور به صورت دقيق، صحيح، سريع 
و به موقع انجام پذيرد. پس الزم است كه ناجا خود را به تكنولوژي نوين تجهيز كند كهGPS  نيز 
يكي از اين سيستم ها است. ولي الزم است ابتدا زمينه آن فراهم  و آماده گردد و همچنين شرايط 

آن نيز مهيا شود.
بيان مسئله: سازمان ناجا به عنوان اصلي ترين منبع تأمين كننده امنيت در جامعه الزم مى بيند كه 
خود را به تكنولوژي هاي نوين مجهز كند و از آنجا كه در موضوع امنيت، پيشگيري از وقوع جرائم 
بسيار مهم مى باشد  و اهم اين كار نيز توسط گشت هاي انتظامي در كالنترى ها انجام مى شود، لذا 

تصميم گرفته مى شود تا با كنترل بهتر گشت هاي انتظامي بهره وري آنان افزايش يابد.
با توجه به نياز نيروي انتظامي، مؤسسه تحقيقات و توسعه ناجا در اواسط مرداد ماه سال 1379 با 
هدف ايجاد تحول در سامانه ها و روش هاي جاري پليس آغاز به كار كرد. براي دستيابي به مديريت 
بهينه پليس كشور سعي بر اين بود تا حد امكان از سيستم هاى GIS و GPS استفاده شود و مواردي 
 (GPS online) در سطح كشور و ناجا مد نظر قرار گرفت و از جمله طراحي و توليد سامانه ردياب

جهت خودروهاي گشتي پليس (سيماي تحولى ناجا، 1383، ص 37).
در اين راستا و به جهت نيل به اين منظور از سال 1383 گشت هاي انتظامي كالنترى هاي 
مشهد مقدس مجهز به سيستمGPS  شدند تا با استفاده از اين سيستم و تكنولوژي بتوان بر كارآيي 
گشت ها افزود و ضمن اينكه با توجه به نتيجه حاصله، اين سيستم را در كل ناجا و در سراسر كشور 
بسط داد. پس از اجراي اين پروژه برخالف تصور و عليرغم صرف هزينه هاى زياد، با عدم كارايي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 359 علل عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي در شهر مقدس مشهد

مواجه شد و نهايتًا منجر به جمع آوري اين سيستم گرديد.
سيستم موقعيت ياب جهاني GPS: سيستم موقعيت ياب جهاني يك سيستم متكي به ماهواره 
است كه براي هدايت و تعيين موقعيت مورد استفاده قرار مى گيرد. اين سيستم مى تواند مكان (طول 
و عرض جغرافيايي و ارتفاع) سرعت، مسير، جهت حركت، فاصله و زمان باقيمانده تا مقصد، زاويه 
انحراف از مسير موقعيت هاى ثبت شده و شمال جغرافيايي را نشان داده و مقصد شما را با توجه به 

نيازتان به درستي هدايت نمايد. اين سيستم متعلق به ايالت متحده آمريكا مى باشد.
تكنولوژي  از  استفاده  نقشه برداري،  و  موقعيت يابي  زمينه  در  تكنولوژي  پيشرفته ترين   GPS

ماهواره اي براي تعيين موقعيت مكان هاي روي زمين مى باشد كه از سال 1994 در امور نظامي 
قرار  زمين  مدار  در   GPS ماهواره هاى  كه  هم اكنون  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  غيرنظامي  و 
مخابره  را  زمين  روي  مكان هاي  موقعيت ابي  براي  نياز  مورد  اطالعات  شبانه روز  طول  در  دارند 
مى كنند. با دريافت اين اطالعات و انجام عمليات پردازش روي آنها، GPS مختصات جغرافيايي 
را محاسبه و اعالم مى كند. از GPS در موارد مربوط به مطالعات و بررسي ها و عمليات زميني از 
قبيل نقشه برداري، راه سازي، اكتشاف نفت، گاز، معدن، محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي، و 
امور پليسي استفاده مى شود و همچنين يكي از كاربردهاي مهم GPS در ناوبري زميني، دريايي و 
هوايي استGPS  براي اندازه گيري موقعيت نقاط (Z،Y،X) در حد متر مورد استفاده قرار مى گيرد و در 
GPS هاى پيشرفته دقت، كمتر از سانتي متر مى رسد. (ميرمحمد صادقي و غيور، 1382، ص2) به طور 

كلي تعيين موقعيت بر مبناي فضا از دهه 60 ميالدي توسط ناسا آغاز شد. اما به  دليل وقت گير بودن 
و همچنين كم دقت بودن آن در سال 1974 وزارت دفاع آمريكا براي مقاصد و احتياجات نظامي خود 

و اعالم نياز به يك سيستم دقيق جامع و جهاني تعيين موقعيت كرد.
اولين مجموعه ماهواره هاى GPS با يازده ماهواره به نام بلوك I ساخته شد. اولين ماهواره از اين 
مجموعه در 1978 و آخرين آن در سال 1985 شروع به كار كردند و عمدتًا اين ماهواره ها به صورت 
آزمايشي ساخته شدند. زاويه ميل مدارهاي اين ماهواره ها 63 درجه مى باشد كه در نسل هاى بعدي 
تغيير كرده است اگر چه براي ماهواره هاى بلوك I چهار سال و نيم عمر را پيش بيني كرده بودند 
ولي برخي از آنها حدود ده سال در مدار باقي ماندند و نهايتًا آخرين آنها در سال 1995 از مدار 

خارج شد.
دومين نسل از ماهواره هاى  GPS به نام بلوك II/IIA مى باشد كه بلوك IIA مدل پيشرفته 
بلوك II با توسعه قابليت ذخيره سازي پيام هاى ناو بري از 14 روز به 180 روز مى باشد.تمام 28 
ماهواره هاى بلوك II و IIA در دوره زماني از فوريه 1989 تا نوامبر 1997به فضا پرتاب شدند.هم 
اكنون از اين تعداد،23ماهواره هنوز كار مى كنند. بر خالف ماهوارهاي بلوك  IIA بلوك II داراي 

زاويه ميل 55 درجه مى باشند. 
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نسل جديد ماهوارهاي GPS، بلوك IIR مى باشند، كه هم اكنون شروع به كار كرده اند. اين 
ماهوارهاي جديد با ماهوارهاي بلوك  II/IIA سازگار هستند، بدين معني كه اين تغييرات براي 
كاربران بسيار واضح است بلوك  IIR از 21 ماهواره با متوسط طول عمر 10سال ساخته شده است 
به عالوه به دليل دقت باالي مورد انتظار از ماهوارهاي بلوك  IIR قابليت كاركرد خودكار براي 
حداقل 180روز را بدون انجام تصحيح از سوي ايستگاه هاي زميني يعني بدون كاهش دقت را نيز 
دارند. قابليت راهنماي خودكار اين ماهواره ها به صورت قابليت اندازه گيري فاصله به صورت دوطرفه 
بدست مى آيد، داده هاى پيش بيني و محاسبه شده در طول 210 روز توسط بخش كنترل پايه از 

روي زمين به منظور پشتيباني ناوبري خودكار،براي ماهواره ها ارسال مى شود.
بعد از بلوك IIR سيستم ديگري به نام بلوك IIF كه متشكل از 33 ماهواره است به وجود 
 ،GPS بهسازي  و  نوسازي  برنامه  در  البته  است.  سال   15 ماهواره ها  اين  متوسط  عمر  طول  آمد 
ماهواره هاى بلوك IIF قابليت هاى جديدي نيز دارند كه دقت در تعيين موقعيت GPS را باال مى برند 
اولين ماهواره اين بلوك در سال 2005 شروع به كار كرد چينش كنوني ماهواره هاى GPS كه از 
سال 2001 در مدار قرار گرفته است بدين شرح مى باشد: 5 ماهواره بلوك IIF، 18  ماهواره بلوك 
IIA، 6 ماهواره بلوك IIF. جمع كل تعداد ماهواره ها به 29 عدد مى رسد كه 5 عدد بيشتر از نمونه 
(دو  شده اند  خارج  مدار  از  و  افتاده  كار  از   I بلوك  ماهواره هاى  تمام  اكنون  هم  است.  آن  متداول 

ماهنامه راهور، 1384).
ماهواره هاى موقعيت ياب جهاني: سيستم هايي هستند كه با به كارگيري و قراردادن ماهواره در 
مدار زمين از آنها در جهت تعيين موقعيت و هدايت استفاده مى شود، بعضي از آنها نيز هنوز راه 

انداري و تكميل نشده اند كه بشرح ذيل مى باشند.
مشابه  كامًال  ماهواره اي»  ناوبري  جهاني  عنوان «سيستم  با  سيستم  اين   :GLONAS  -1
سيستم GPS كار مى كند و متعلق به كشور روسيه مى باشد. بعضًا به علت عدم پشتيباني و كوتاهي 
در نگهداري به خوبي مورد بهره برداري قرار نمي گرفته است و قرار است با مشاركت كشور هند در 

سال2008 به طور كامل به بهره برداري برسد.
GALILEO -2: گاليله برنامه اتحاديه اروپا براي ناوبري جهاني به خصوص در اهداف غير 
نظامي است كه در صورت تحقق، مطمئن تر، مؤثرتر و قابل اعتمادتر از سيستم GPS مى باشد كه 
اروپا  اتحاديه  بر  عالوه  بود.  نخواهد  رايگان  آن  از  استفاده  اما  است.  نرسيده  بهره برداري  به  هنوز 
كشورهاي فلسطين اشغالي، هند، عربستان سعودي، كره جنوبي، اوكراين، چين و مراكش در آن 
مشاركت دارند و قرار است از سال 2008 به كار گرفته شود اما بهره برداري كامل از آن در سال 

2010صورت خواهد گرفت.
BETDOV SYSTEM -3: اين سيستم متعلق به كشور چين است. اين سيستم نيز مقرر 
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است تا سال 2008 راه اندازي شود و شامل 35 ماهواره است كه 5 ماهواره آن ثابت است. اين30 
ماهواره در مدار زمين قرار مى گيرند (آشنايي با مراقبت الكترونيكي،1386،ص 8).

مشخصات GPS (سيستم موقعيت ياب جهاني): سيستم موقعيت ياب جهاني GPS متشكل 
از 24 ماهواره به انضمام چند ماهواره كمكي در ارتفاع 20200 كيلومتري از سطح زمين قرار دارند 

كه در6 مدار در گردش اند. 
ارسال   (L1،L2) مغناطيسي  الكترو  امواج   (L)باند در  فركانس  با  موج  دو   GPS ماهواره  هر 
مى كنند. موج L1  با فركانس 1575 مگاهرتز و موج L2 با فركانس 1227 مگا هرتز و نيز طول 

موج ها به ترتيب 19 و24 سانتيمتر مى باشند (صالح آبادي، 1383، ص24،23).

 : GPS محدوديت هاى استفاده از
و  ساختمان ها  صخره ها،  انبوه،  گياهي  پوشش  از  ماهواره ايي  سيگنال هاى  محدود:  برد  ـ  الف 
تونل ها، عبور نمى كند لذا موقعيت يابي ماهواره اي به وسيله GPS  در مكان هاى سرپوشيده با مشكل 

مواجه خواهد بود.
ب ـ عدم پايداري: به دليل اينكه متولي اصلي اين سيستم كشور ايالت متحده آمريكا مى باشد 
در ابتدا با قرار دادن شرايطي اجازه استفاده از اين سيگنال ها را به ساير كشور ها داده است. لذا هر 

گاه بخواهد مى تواند به قطع اين سيگنا ل ها اقدام نمايد.
مزايايGPS: 1ـ موقعيت يابي در انواع شرايط آب و هوايي امكان پذير است 2ـ موقعيت يابي در تمام 
نقاط و ل شبانه روز امكان پذير است 3ـ انايي ديد همزمان چند ماهواره4ـ  امكان حذف خطاهاي 
موثر 5ـ دقت مناسب براي استفاده 6- امكان موقعيت يابي با دو دستگاهGPS  يا DGPS (ميرمحمد 

صادقي، 1382).
كاربرد هاىGPS: برخي ازكاربرد هاىGPS  عبارتند از:

1-كاربردهاي نظامي: الف – كاربري هوايي: استفاده در جنگنده بمب افكن، موشك هاى دور 
برد، هليكوپتر يا چتربازي و... ب – كاربري دريايي: استفاده در زيردريايي، ناو، كشتي و انواع قايق ها 
و ... ج – كاربري زميني: تعيين مكان ادوات نظامي، ناوبري خودروهاي نظامي و هدايت پياده نظام 

... (آشنايي با مراقبت الكترونيكي، 1383).
زميني،  مسافرت هاى  جاده ايي،  نقل  و  حمل  زميني:  ناوبري   – الف  تجاري:  2-كاربرد هاى 
هوايي:  ناوبري   – ب  زمين شناسي  و  اكتشافات  دقيق  نقشه برداري  باري  و  مسافربري  قطار هاى 
ونقل  حمل  دريايي:  ناوبري   – ج  سواري  كايت  چتربازي،  گاليدر،  پارا  مانند  كوچك  هواپيما هاى 
دريايي، قايق هاى تفريحي و مسافرتي و استفاده ازGPS  براي كنترل ماهواره هاى سنجش از دور 

(صالح آبادي، 1378).
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خودروها و  دقيق اشخاص و  هدايت  ناوبري و  سيستم جهت  عمومي: از اين  3- كاربرد هاى 
مى توان   ... اسكي  ماهيگيري،  قايقراني،  مانند  ورزشي  تفريحي  از  اعم  آنها  موقعيت  دقيق  تعيين 

استفاده كرد.
فراگير  و  متحول  شتابي  چنان  با  اخير  سال  چند  در  ماهواره اي  موقعيت  تعيين  سيستم هاى 
GPS  شدند كه از مرزهاي پيش بيني شده قبلي هم فراتر رفته اند. با آنكه مدت طوالني از عمر
نمى گذرد، در همين مدت كوتاه اين سيستم به خوبي توانسته است كارايي و كاربرد خويش را در 
اكثر پروژه هاى نقشه برداري و مهندسي نشان دهد. يكي از مهمترين پروژه ها كه براساس روش 
تعيين موقعيت سيستم GPS انجام گرفته طرح تهيه نقشه 1/250000 تهران و شهرك هاى اطراف 
آن است كه مى توان گفت اولين كار جدي و عمده مهندسين كشورمان در جهت به كار گيري اين 

سيستم در ايران محسوب مى شود.
در سال 1379 مؤسسه تحقيقات و توسعه ناجا با اهداف ايجاد تحول در سامانه ها و روش هاي 
جاري پليس كشور جهت به كارگيري فناوري اطالعات همسو با دانش، فرهنگ و فناوري پيشرفته 
روز و ضرورت هاى عصر حاضر و توسعه آنها در انجام مأموريت هاي ناجا تاسيس و با اهداف زير 

آغاز به كار كرد:
گسترش  ماموريت ها. 2-  تسريع  و  تسهيل  براي  فناوري  ابزارهاي  در  پژوهش  و  مطالعه   -1
به كارگيري  فرهنگ  توسعه  و  ايجاد   -3 كنترلي.  سامانه هاى  و  ماموريت ها  در  اطالعات  فناوري 
به  منجر  نهايت  در  مؤسسه  اين  راه اندازي  فناوري  از  بهره گيري  با  توام  بهينه  و  جديد  روش هاي 
طراحي و توليد و اجراي سامانه ناوبري ماهواره هاى (GPS OFFLINE) جهت بهره گيري در ناوگان 
مسافر بري كشور طراحي و توليد سامانه رد ياب GPS ONLINE  جهت خودروهاي گشتي پليس 
گرديد. جداي از ميزان موفقيت و اشكاالت اين سامانه ها مى توان گفت كه اولين تجربه استفاده از

GPS  در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران محسوب مى گردد.

پليس  عملياتي  طرح هاى  به عنوان  انتظامي  نيروي  اقدامات  مجموعه  از  حاضر  حال  در  آنچه 
آتي  به شرح  قسمت  دو  در  را  داد  قرار  بررسي  مورد  مي توان  جرائم  وقوع  از  پيشگيري  به منظور 

مالحظه مي كنيم:
الف) اقدامات پيش گيرانه كالسيك توسط پليس: امروزه متداول ترين روش اقدامات پليسي 
جهت پيشگيري از وقوع جرائم در غالب كشورها حضور پليس در صحنه به خصوص ملبس به لباس 
فرم مى باشد. مردم نيز با توجه به سطح فرهنگ، معلومات و باورهايشان، وقتي سخن از (پليس) به 
ميان مي آيد در ذهن خود شخصي را تصور مي كنند كه لباس فرم مخصوص پوشيده و براي بررسي 
كردن، دخالت كردن و مورد توجه و دقت قرار دادن موارد مشكوك و نهايتًا مطابق قانون و مقررات 

برخورد كردن حاضر است.
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و  ايست  پاسگاه هاي  تشكيل  طريق  از  انتظامي  نيروي  گسترده  فيزيكي  حضور  ما  كشور  در 
وزارت خانه ها،  بازرسي در  ايست و  روزي،  شبانه  متعدد و  گشتي هاى  ايجاد  سيار،  ثابت و  بازرسي 
مانند  مي رود  جرائم  بروز  احتمال  كه  شلوغ  اماكن  در  بازرسي  و  ايست  مهم،  ادارات  و  سازمان ها 
به عنوان  مي تواند  قبيل  اين  از  اقداماتي  و  مسافربري  پايانه هاي  ايستگاه ها،  آهن،  راه  فرودگاه ها، 
اقدامات پيشگيرانه كالسيك توسط پليس، از عوامل بازدارنده ارتكاب جرم برشمرده شود. نيروي 
انتظامي معموًال اين اقدامات را با تدارك مأمورين با لباس فرم خاص در اشكال گوناگون به مرحله 

اجرا مي گذارد.
سطح  در  ايران،  شهرهاي  در  حاضر  حال  در  آنچه  انتظامي):  (نيروي  پليس  گشتي هاي  ب) 
بخش ها و محله ها به عنوان حضور ملموس  و مستمر پليس ديده و شناخته مى شود، گشت هاى 
پاسگاه  يا  و  كالنتري  امكانات  و  پرسنل  از  اغلب  خاص،  موارد  به جز  كه  هستند  انتظامي  نيروي 
مربوطه به همان بخش از شهر، مى باشند. شايد دور از حقيقت و واقعيت نباشد اگر بگوئيم، هم 
اكنون نيز رؤساي كالنتري ها و پاسگاه هاي پليس و حتي اكثر مديران رده باالي سازمان نيروي 
انتظامي معتقدند، حضور واحدهاي گشتي پليس با لباس فرم در صورتي كه با انجام وظيفه صحيح 
توام باشد، اصلي ترين و بهترين روش براي پيشگيري از وقوع جرائم در سطح شهر است. مردم 
نيز هر چند ممكن است اين اعتقاد را داشته باشند كه نيروي انتظامي همچون گذشته ها در مهار 
كردن جرائم و جلوگيري از جرم و جنايت موفق نبوده، اما بر اين باورند كه حضور نيروي انتظامي 
در شكل اكيپ هاى گشت مرتب و مستمر مى تواند نقش بسيار موثري در پيشگيري از وقوع جرائم 

و بزهكاري داشته باشد.
نسبت  كامل  آشنايي  و  كرده  شناسائي  كامال  را  خود  زني  گشت  محدوده  بايد  پليس  گشتي 
تردد  يا  اسكان  محل هاى  خيز،  جرم  نقاط  شده،  بندي  طبقه  مناطق  شناخت  باشد.  داشته  آن  به 
شخصيت هاى سياسي، اماكن عمومي، پارك ها، بيمارستان ها، مساجد و اماكن متبركه و مورد احترام 
داران  سابقه  تردد  يا  و  تجمع  محل هاى  آموزشي،  موسسات  سفارتخانه ها،  تجاري،  مناطق  مردم، 
(تكراركنندگان جرم) و مجرمين حرفه اي و احتمالي، حائز اهميت است و سركشي و كنترل مداوم 
محل هاي ذكر شده و دستگيري افراد مظنون و مشكوك و گزارش به رئيس يا مسئول مربوطه 
مى تواند در پيشگيري از وقوع جرائم موثر باشد. گشتي هاى سواره (با اتومبيل) بايد با يك برنامه 
منظم و حساب شده گشت هاى موتوري سوار سطح بخش، گشت هاى پياده و پاس هاى (نگهبانان 
تعرفه  اصطالحًا  كه  را  آنها  بازرسي  اوراق  و  نمايند  كنترل  را  ثابت  حساس)  نقاط  در  شده  گمارده 

ناميده مى شود، امضا كنند.
اتومبيل) بايستي زمان، مكان و چگونگي استفاده از تجهيزات از جمله  گشتي هاي سواره (با 
اسلحه، بي سيم، آژير، چراغ گردان و مانند آن را بدانند، تشخيص و رعايت اصول حفاظتي بسيار 
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مهم است. گشتي ها بايد با كاربرد قانوني سالح آشنا بوده و نحوه استفاده صحيح و به موقع از دستبند 
پليسي را بدانند. گشتي ها بايد طرز استفاده از  بي سيم را بدانند و كدهاي مكالماتي جهت دريافت 
يا ارسال پيام را نيز حفظ باشند و به منظور حفظ اطالعات پليسي، قبل و يا هنگام انجام عمليات در 

مخابره پيام حتما از كدهاي مخصوص استفاده كنند.
نصب GPS در گشت هاي انتظامي كالنترى هاي مشهد: هر چند طي سال هاي اخير امكانات 
و تجهيزات ناجا به طور چشمگيري افزايش يافته، ليكن در هيچ برهه اي از زمان امكانات ناجا با 
مأموريت هاي متنوع و گسترده آن همخواني نداشته و اعمال مديريت بر منابع و امكانات ارزش به 
سزايي دارد.  آن چه مسلم است حضور پيشگيرانه گشت هاي كالنتري ها به ويژه در شهر ها، نقشي 
مؤثر در كنترل جرائم دارد، ليكن امكانات ناجا هرگز به اندازه اي نبوده  است كه بتوان در تمامي 
كوي  و برزن و كوچه و خيابان يك شهر به گشت زني پرداخت. اين در حالي است كه هر خياباني در 
حوزه استحفاظي هر كالنتري در ساعات خاصي از شبانه روز، از زمينه هاي الزم در خصوص وقوع 
جرائمي خاص برخوردار است،  به طور مثال اگر در حوزه استحفاظي يك كالنتري، خيابان (الف) 
داراي بيشترين وقوع سرقت منزل در ساعات 22 تا 24، خيابان (ب) داراي بيشترين وقوع سرقت 
لوازم خودرو در ساعت 14 تا16 و خيابان (ج) داراي بيشترين وقوع مزاحمت هاي خياباني در ساعت 
8، 13 و 18 مى باشد، خيابان هاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و... هر كدام ساعات خاصي را براي وقوع جرائم 

خاصي به خود اختصاص مي دهند.
در اين رابطه مى خواهيم به طور علمي و كارشناسي بدانيم كه همين گشت هاي موجود را در 
هر ساعتي از شبانه روز در كجاي حوزه استحفاظي به كار بگيريم تا باالترين بهره وري را داشته 
باشد. و بتوان با يك گشت چندين نقطه جرم را تحت پوشش قرار داد. مي دانيم كه برخي از نقاط 
در حوزه استحفاظي هر كالنتري به دال يل خاصي از زمينه وقوع جرم در ساعات خاصي برخوردارند 
و پيدا كردن اين نقاط (كه كم هم نيستند) كاري بس دشوار است كه شايد تنها با يك تحقيق چند 
جانبه در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... . جامعه بتوان به آن پرداخت، ليكن پيدا 
كردن اين نقاط با ريشه يابي جرائمى كه در گذشته اتفاق افتاده اند نيز امكان پذير است. با اين استناد 
كه در نقاط جرم خيز به هر دليلي زمينه وقوع جرائم در ساعات خاصي از شبانه روز فراهم است و 
تا زماني كه اين زمينه ها وجود داشته باشد همچنان كه جرائم قبلي اتفاق افتاده است، جرائم بعدي 
نيز اتفاق خواهد افتاد. پس ريشه يابي جرائم واقع شده در حوزه استحفاظي هر كالنتري از نظر زمان 
وقوع جرم ـ مكان وقوع جرم و نوع جرم در يك بازده زماني بلند (حداقل يكسال گذشته)  مي تواند 
اوالً  نقاطي را كه از تجمع وقوع جرم برخوردار بوده اند را معرفي نمايد و درثاني در هر نقطه كه از 
تجمع وقوع جرم برخوردار است، ساعاتي در شبانه روز كه بيشترين وقوع جرم در آن نقاط را به خود 
اختصاص داده اند معرفي نمايد و بدين ترتيب مي توانيم با شناسايي نقاط جرم خيز و ساعات جرم خيز، 
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گشت هاي كالنتري ها را در هر ساعت از شبانه روز دقيقًا به محلي اعزام كنيم كه در همان ساعت 
باالترين ميزان وقوع جرم در سطح حوزه استحفاظي كالنتري را به خود اختصاص داده است و 
بدين شكل كارايي و  اثربخشي گشتي ها را به طور توأمان در زمينه پيشگيري از وقوع جرائم ارتقاء 
بخشيم (ارتقاء بهره وري گشتي ها). در ارتقا ء كارايي به دنبال اين هستيم كه مطمئن شويم گشتي ها 
در اين نقاط و در ساعت ريشه يابي شده حضور دارند و در ارتقاء اثربخشي به دنبال اين هستيم كه 

مطمئن شويم كه آنان حضور باعث كاهش وقوع جرائم در آن نقطه نيز مي گردد يا خير.
موسسه تحقيقات و توسعه ناجا در اواسط مرداد ماه 1379 با هدف ايجاد تحول درسامانه ها و 
روشهاي جاري پليس كشور آغاز به كار كرد و يكي از اولين اقدامات آن طراحي و توليد سامانه 
ردياب (GPS on line)جهت خودروهاي گشتي پليس بود. اين ماموريت به فرماندهي انتظامي 
سال  در  شود.  اجراء  مقدس  مشهد  كالنترى هاي  در  شد  مقرر  و  گرديد  محول  خراسان  استان 
1383بدواً كالنتري هفتم تير (28) مشهد جهت انجام آزمايشي اين طرح انتخاب گرديد. كليه جرائم 
اتفاق افتاده در سطح حوزه استحفاظي اين كالنتري در طول يك سال گذشته با توجه به سه فاكتور 
نوع جرم، زمان وقوع جرم و مكان وقوع جرم احصاء گرديد. با بررسي اين آمار همانطور كه در متن 
باال نيز اشاره شد مشخص مى گرديد كه چه جرائمي در خيابان هاي مختلف حوزه استحفاظي اين 
كالنتري در ساعات مختلف به وقوع پيوسته است، اين آمار به همراه نقشه دقيق حوزه استحفاظي 
به رايانه داده مى شد و با توجه به آن رايانه از طريق برنامه اي كه داشت، تعيين مى كرد كه در 24 
ساعت آينده عوامل گشت اين كالنتري در چه محدوده اي مى بايست گشت زني نمايند. به عنوان 
مثال از ساعت 8 تا10،گشت شماره 1 در خيابان هنرستان و گشت شماره 2 در خيابان هفتم تير 
و.... گشت زني نمايند. حال از جهت اينكه مشخص باشد آيا عوامل گشت در همان ساعات در 
محل هاي مورد نظر حضور دارند يا خير از سيستم GPS استفاده  گرديد و با استفاده از اين سيستم، 

گشتي ها توسط مسئولين به راحتي كنترل مى شدند.
با توجه به اينكه نتيجه اين آزمايش از جهت ارتقاء بهره وري گشت ها  و در نتيجه كاهش وقوع 
كالنترى هاي  كليه  در  رسمي  طور  به  كم  كم  سيستم  اين  لذا  بود،  مثبت  كالنتري  در 28  جرائم 
با  استان  فرماندهي  خاص  حساسيت  به  عنايت  با  و  گرديد  اندازي  راه  مشهد  انتظامي  فرماندهي 
جديت تمام  تا سال 1386 اين سيستم بر روي خودروهاي گشت نصب و فعال بود. ضمن اينكه با 
توجه به بازديدهاي مكرر مسئولين ناجا و حتي كشور از عملكرد اين سيستم  چنين به نظر مى رسيد 
كه احتمال استفاده از آن در سطح ناجا مى رود. ولي متاسفانه اين سيستم به داليلي كه در اين 

تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، با عدم كارآيي مواجه و جمع آوري گرديد. 
اين تحقيق قصد دارد با بررسي ويژه پيرامون مسئله «علل عدم موفقيت به كارگيري GPS در 
حاصل  اطالع  موجود  مشكالت  و  موانع  به  نسبت  و  پرداخته  مقدس»  مشهد  انتظامي  گشت هاي 
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نموده تا بتواند راهكارهاي الزم را جهت بهبود وضعيت ارائه دهد.
سؤاالت تحقيق 

سوال اصلي:
علل عدم موفقيت به كارگيري سيستم GPS در گشت هاي انتظامي مشهد چيست؟

سواالت فرعي:
1ـ آيا نبود تجهيزات الزم باعث عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي گرديده 

است؟
در   GPS موفقيت به كارگيري عدم  باعث  سيستم  اين  مورد  در  كاركنان  آموزش  ضعف  آيا  2ـ 

گشت هاي انتظامي شده است؟
3ـ آيا عدم حمايت بعضي ازكاركنان و مديران از اين سيستم باعث عدم موفقيت به كارگيري 

GPS در گشت هاي انتظامي گرديده است؟

4ـ آيا ضعف در برنامه ريزى  مناسب باعث عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي 
گرديده است؟

فرضيات تحقيق:
1ـ  همراه نبودن تجهيزات الزم باعث عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي 

گرديده است.
2ـ  ضعف آموزش كاركنان باعث عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي گرديده 

است.
3ـ  عدم حمايت بعضي از كاركنان و مديران باعث عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي 

انتظامي شده است.
4-  ضعف در برنامه ريزى  مناسب موجب عدم موفقيت به كارگيري GPS در گشت هاي انتظامي 

شده است.

مواد و روش  ها
جامعه  است.  پيمايشي  ـ  توصيفي  ماهيت،  نظر  از  و  كاربردي  هدف،  و  نوع  نظر  از  حاضر  تحقيق 
آماري شامل رؤساي كالنتري ها و سركالنتران شهر مشهد مى باشد كه جمعًا 40 نفر مى باشند. از 
روش تمام شماري استفاده گرديد و همه 40 نفر مورد سؤال قرار گرفتند. روش و ابزار گرد آوري 
اطالعات، ميداني و ابزار پرسشنامة محقق ساخته با طيف ليكرت به صورت سواالت با پاسخ هاى 5 
گزينه اي در طيف كامًال موافق، موافق، بي نظر، مخالف و كامًال مخالف، استفاده شده است. در پايان 
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از پاسخگويان خواسته شد كه چنانچه نظر و پيشنهادي دارند به صورت تشريحي مطرح نمايند. 
براي رسيدن به هدف روايي ابزار دو اقدام كلي شامل 1- مطالعة متون، مقاالت و منابع علمي و 
مصاحبه با صاحب نظران و استفاده از تجربيات آنان، شاخص هاى هر كدام از متغير ها در پرسشنامه 
موضوع  گوناگون  ابعاد  انتظامي،  كارشناسان  و  خبره  اهل  با  حضوري  مصاحبة   -2 شد.  گنجانده 
تحقيق شناسايي و نظريات صاحب نظران در سؤاالت پرسشنامه لحاظ شد. كه پس از اعمال نظرات  
نهايتًا پرسشنامه در قالب 16 سؤال طراحي گرديد براي آزمون پايائي پرسشنامه از روش محاسبة 

 .(a = 0/82) آلفاي كرونباخ استفاده شده است

يافته ها
به كارگيري  موفقيت  عدم  باعث   GPS دركنار  الزم  تجهيزات  نبودن  همراه  اول:  فرضيه 

آن گرديد. 
نتايج آزمون t يك نمونه اي جهت بررسي فرضيه اول تحقيق

سطح معني دار

(Sig)

مقدار

 tآماره

خطاي

معيار ميانگين
انحراف 
معيار ميانگين تعداد 

نمونه

0/000 9/96 0/0904 0/7563 3/9005 40 همراه نبودن 
تجهيزات الزم

با توجه به سطح معني داري به دست آمده (Sig>0/05)، فرض صفر (H0) رد مي شود يعني با 
95 درصد (حتي با 99 درصد) اطمينان مي توان گفت همراه نبودن تجهيزات الزم دركنار GPS باعث 

عدم موفقيت به كارگيري آن گرديده است، به عبارت ديگر فرضيه اول تحقيق تأييد مي شود. 

فرضيه دوم: به نظر مى رسد ضعف آموزش كاركنان در مورد GPS باعث اين عدم موفقيت 
گرديد.

نتايج آزمون t يك نمونه اي جهت بررسي فرضيه دوم تحقيق

سطح معني دار

(Sig)

مقدار

 tآماره

خطاي

معيار ميانگين
انحراف 
معيار ميانگين تعداد نمونه

0/000 20/01 0/0624 0/5218 4/2476 40 ضعف آموزش 
كاركنان

با توجه به سطح معني داري به دست آمده (Sig >0/05)، فرض صفر (H0) رد مي شود يعني با 
95 درصد (حتي با 99 درصد) اطمينان مي توان گفت ضعف آموزش كاركنان در مورد GPS باعث 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال سوم، شمارة سوم، پاييز 1387 368 

اين عدم موفقيت گرديد، به عبارت ديگر فرضيه دوم تحقيق تأييد مي شود. 

فرضيه سوم: عدم حمايت بعضي از كاركنان و مديران باعث عدم موفقيت به كارگيري 
اين سيستم شد.

نتايج آزمون t يك نمونه اي جهت بررسي فرضيه سوم تحقيق
سطح معني دار

(Sig)

مقدار

 tآماره

خطاي

معيار ميانگين

انحراف 
معيار

ميانگين تعداد 
نمونه

0/000 13/05 0/0841 0/7034 4/0971 40 عدم حمايت 
كاركنان و مديران

با توجه به سطح معني داري به دست آمده (Sig >0/05)، فرض صفر (H0) رد مي شود يعني با 
95 درصد (حتي با 99 درصد) اطمينان مي توان گفت عدم حمايت بعضي از كاركنان و مديران باعث 

عدم موفقيت به كارگيري اين سيستم شد  به عبارت ديگر فرضيه سوم تحقيق تأييد مي شود. 

فرضيه چهارم: ضعف در برنامه ريزى  مناسب باعث اين عدم موفقيت شده است.
نتايج آزمون t يك نمونه اي جهت بررسي فرضيه چهارم تحقيق

سطح معني دار

(Sig)

مقدار

t آماره

خطاي

معيار ميانگين
انحراف 
معيار ميانگين تعداد 

نمونه

0/000 9/41 0/0854 0/7146 3/8036 40 ضعف در 
برنامه ريزى  مناسب

با توجه به سطح معني داري به دست آمده (Sig >0/05)، فرض صفر (H0) رد مي شود يعني با 
95 درصد (حتي با 99 درصد) اطمينان مي توان گفت ضعف در برنامه ريزى  مناسب باعث اين عدم 

موفقيت شده است، به عبارت ديگر فرضيه چهارم تحقيق تأييد مي شود.

نتيجه گيري و بحث
در فرضيه اول، بيش از 95 ٪ اطمينان مى توان گفت همراه نبودن تجهيزات الزم دركنار GPS باعث 
ركود به كارگيري آن گرديده است، به عبارت ديگر فرضيه اول تحقيق تأييد مي شود. در فرضيه 
دوم  نيز بيش از 95 ٪ اطمينان مى توان گفت ضعف آموزش كاركنان در مورد GPS باعث اين ركود 
گرديد، به عبارت ديگر فرضيه دوم تحقيق تأييد مي شود. درفرضيه سوم با بيش از 95٪ اطمينان 
مى توان گفت عدم حمايت بعضي از كاركنان و مديران باعث ركود به كارگيري اين سيستم شد ، 
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به عبارت ديگر فرضيه سوم تحقيق تأييد مي شود. درفرضيه چهارم همچنين بيش از 95٪ اطمينان 
فرضيه  ديگر  عبارت  به  است،  شده  ركود  اين  باعث  مناسب  برنامه ريزي  در  ضعف  گفت  مى توان 

چهارم تحقيق تأييد مي شود. 

GPS اولويت بندي عوامل مؤثر در عدم موفقيت به كارگيري سيستم

نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن جهت اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم موفقيت
 سيستم GPS در گشت هاي كالنتري هاى مشهد

سطح معني دار

(.Sig)

درجه آزادي مقدار خي دو تعداد نمونه

0/000 15 83/148 40 مقايسه عوامل مؤثر بر عدم موفقيت 
GPS به كارگيري سيستم

با توجه به سطح معني داري به دست آمده (Sig >0/05) فرض صفر (H0) رد مي شود كه بر 
اساس ميانگين هاي رتبه اي حاصل از آزمون فريدمن مي توان اين عوامل را از نظر ميزان تأثير آن ها 
زير  جدول  صورت  به  مشهد  كالنتري هاى  گشت هاى   GPS سيستم  به كارگيري  موفقيت  عدم  در 

اولويت بندي نمود.

 GPS اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم موفقيت سيستم
در گشت هاي كالنتري هاى مشهد

ميانگين عامل فرضيه اولويت

4/716 ضعف در برنامه ريزى  مناسب چهارم 1

4/743 همراه نبودن تجهيزات الزم اول 2

4/222 عدم حمايت كاركنان و مديران سوم 3

4/027 ضعف آموزش كاركنان دوم 4

برنامه ريزى   در  ضعف  آموزش7  ضعف  پاسخگويان  ديدگاه  از  مي شود  مالحظه  همان طوركه 
مناسب و همراه نبودن تجهيزات الزم به ترتيب بيشترين تأثير و ضعف آموزش كاركنان و عدم 
حمايت كاركنان و مديران به ترتيب كمترين تأثير را در عدم موفقيت به كارگيري سيستم GPS در 

گشت هاي كالنتري هاى مشهد را داشته اند. اين فراواني ها در نمودار زير ترسيم شده است.
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لذا مهم ترين علت عدم موفقيت در به كارگيري سيستم GPS در گشت هاي كالنتري هاى مشهد 
از  نيز  داليل  ساير  البته  است.  بوده  طرح  اين  اجراي  براي  مناسب  برنامه ريزى   در  ضعف  موضوع 
اهميت تقريبًا مساوي و با اختالف كمي برخوردار بوده اند. بنابر اين توجه به برنامه ريزى  بر اساس 
وضعيت موجود و لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در اين زمينه امري ضروري بوده است. به عبارت 
ديگر مى توان گفت اين امر نشانگر آن است كه چنانچه قصد پردازش و اصالح سيستم مزبور را 

داشته باشيم بايستي به ترتيب همين اولويت بندي ها اقدامات الزم را صورت دهيم.
پيشنهادها:

پيشنهاد هاي كاربردي:
1ـ بازنگري كلي در اين سيستم از ابعاد مختلف مى تواند ريز علل عدم موفقيت را شناسايي و در 

جهت به كارگيري مجدد آن مؤثر باشد.
2- همان طور كه در اولويت بندي مشخص گرديد براي اجراي هر سيستمي بايستي ابتدا برنامه ريزى  

مناسب براي آن تدوين نمائيم.
3- بهتر است براي اجراي سيستم GPS در گشت هاي كالنتري ها ابتدا مديران و كارمندان را به طور 
كامل توجيه نمود تا نه تنها از ايجاد تعارض و مقاوت جلوگيري شود بلكه از حمايت همه جانبه 

آنان برخوردار باشيم.
و  دقيق  برنامه  گشت)  افسران  (عمدتًا  سيستم  اين  كاربران  در  بيشتر  انگيزه  ايجاد  منظور  به   -4
روشني براي تشويق و تنبيه آنان در نظر گرفت و امتيازات منطقي و قابل قبولي را براي اين 

گروه از افراد قائل شويم.
را  گشتي ها  مأموريت هاى  ساير  مانند  كار  جوانب  بايستي  سيستم  اين  براي  برنامه ريزى   در   -5
مى توان  مثال  عنوان  به  گردد.  جلوگيري  مأموريت ها  انجام  در  تداخل  از  تا  نموده  لحاظ  نيز 

گشت هاى پيشگيري را به طور مستقل در اين رابطه راه اندازي نمود.
 6-از يكنواخت و ماشيني شدن برنامه جلوگيري شود. چراكه در نهايت كاربران آن نيروي انساني 
كالنتري ها هستند و نباستي ابتكار عمل آنان سلب نگردد تا موجب بي انگيزگي و روزمرگي 

آنان شود.
 7-در تعيين محدوده هاى گشت زني به جز ميزان جرائم، ساير پارامتر ها مانند وسعت، تنوع اجتماعي 
و فرهنگي، وضعيت اقتصادي و . . . آن بخش نيز لحاظ گردد. اين امر موجب مى گردد تا افسران 

گشت دچار بي حوصلگي و خستگي روحي نشوند.
8- بهتر است همواره در استفاده از هر سيستمي، تجهيزات مدرن و با توانمندي مورد انتظار استفاده 
گردد. بدين منظور بايستي قبل از شروع كار، گروه كارشناسي تشكيل و قطعات و تجهيزات 
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الزم را با توجه به نوع مأموريت و شرايط مختلف موجود انتخاب و تهيه نمايند.
9- در انتخاب و تهيه تجهيزات فني بايستي وضعيت سيستم ها و بستر هاى موجود كامًال بررسي 
شده تا هماهنگي كاملي بين اين اجزاء برقرار گردد. به عبارت ديگر يك بخش را فداي بخش 

ديگر نكنيم. بلكه با مطالعه كافي ارتباط منطقي بين آن ها برقرار نمائيم.
10- براي انجام اين پروژه بايستي گروه پشتيباني فني ورزيده اي در نظر گرفته شود تا بتوانند در 

اسرع وقت نسبت به رفع مشكالت فني اقدام نمايند.
11- بحث آموزش را بايستي قبل و نيز در حين به كارگيري اين سيستم مد نظر قرار دهيم. اين امر 
مستلزم آن است كه گروه آموزش ويژه اي پيش بيني شوند كه عالوه بر به روز رساني اطالعات 

خودشان در جهت آموزش كاربران تالش نمايند. 
12- بازخوردگيري از سيستم بايستى به روش هاي مختلف صورت پذيرد. هم كنترل فني قطعات 
و تجهيزات يا به عبارتي كنترل سخت افزاري و هم كنترل نرم افزاري به طور مستمر بايستي 
صورت پذيرد. عالوه بر آن اقدام به نظر سنجي از مديران و كاربران سيستم در فواصل زماني 

معيني صورت بگيرد تا بتوان مستمراً سيستم را بروز رساني نمود.

 GPS پيشنهاد هايي براي پژوهش هاى آينده: به منظور توسعه علمي در راستاي به كارگيري سيستم
و حتي ساير سيستم هاى ديگر در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم در كشور پيشنهادهاي پژوهشي 

زير ارائه مى گردد: 
1ـ بررسي عوامل مؤثر در به كارگيري سيستم GPS در كشور؛ 

2ـ بررسي راهكارهاي مربوط به چگونگي ايجاد يك ساختار جديد مديريتي براي استفاده از سيستم 
GPS؛ 

3ـ بررسي تطبيقي به كارگيري سيستم GPS در پليس كشورهاي موفق دنيا؛ 
4ـ بررسي راه هاي ايجاد انگيزه و تشويق هاى الزم براي حمايت مديران و كاركنان در به كارگيري 

سيستم هاى مدرن فني؛ 
5ـ شناسايي ساير سيستم هاى فني به منظور ارتقاء توان گشتي هاى كالنتري ها در پيشگيري از 

وقوع جرايم.
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