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AIMS: The correct use of biometric evidence has a special place in crime detection due to the
importance of identifying criminals. The purpose of this research was to investigate the challenges
of using biometric evidence in identity detection.
MATERIALS AND METHODS: The current research is a descriptive survey in terms of type and

method, applied in terms of purpose, and a documentary survey in terms of data collection,
which was conducted in 2020. The sample studied in this research included detectives
and investigation police officers of Gilan province in Iran with at least 5 years of executive
experience. A researcher-made questionnaire was used as a research tool. The validity of the
questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaire was obtained
at 0.951 by calculating Cronbach’s alpha coefficient. For data analysis, Pearson’s correlation
coefficient, T-test, and one-way analysis of variance were used with Version 3 of Smart PLS
software.
FINDINGS: In this research, 84 detectives and investigation police officers of Gilan province
(14 women and 70 men) participated 23 of them had a high school diploma, 19 of them had
an associate degree, 38 people had a bachelor’s degree, and 4 people had a master’s degree.
The effect and t-value of the variable of providing organizational financial resources were
respectively 0.817 and 12.78, the provision of expert human force were respectively 0.658
and 9.24, and also the training of human force were respectively 0.508 and 6.27 in the use of
biometric evidence in identity detection. Spearman’s correlation coefficient investigating the
relationship between the use of biometric evidence and human force training was 0.482, with
the allocation of financial resources 0.353, and with the lack of human forces, it was 0.519
(p<0.001). The results of the research showed that the variables of human resources training
with an average rating of 1.35, allocation of human forces with an average rating of 2.46, and
shortage of human forces with an average rating of 2.19 were effective in the use of biometric
evidence.
CONCLUSION: The studies show the effectiveness of all three independent variables of the
challenges of providing organizational financial resources, providing expert human force, and
human force training on the variable of using biometric evidence.
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مقاله اصیل

چالشهای استفاده از ادله بیومتریک در تشخیص هویت
2

محسن بابائی ،PhD 1جالل شیرزاد ،PhD *1کامران کشاورز مشکین فام ،MSc 1پیمان فقیهفرد ،MD 1اصغر افتخاری

PhD

 1گروه تشخیص هویت و علوم پزشکی ،دانشکده علوم فنون اطالعات و آگاهی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.
 2گروه مبارزه با مواد مخدر ،دانشکده علوم فنون اطالعات و آگاهی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.

چکیده
اهداف :با توجه به اهمیت احراز هویت مجرمان در کشف جرم ،بکارگیری صحیح ادله بیومتریک در این امر ،جایگاه ویژهای
دارد .هدف از این پژوهش بررسی چالشهای استفاده از ادله بیومتریک در تشخیص هویت بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نظر نوع و روش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی و از نظر جمعآوری
دادهها ،اسنادی-پیمایشی است که در سال  1399انجام شد .کارآگاهان و افسران پلیس آگاهی استان گیالن با سابقه
خدمتی حداقل  5سال کار اجرایی ،نمونه مورد مطالعه در این تحقیق بودند .از پرسشنامه محققساخته به عنوان ابزار
تحقیق استفاده شد .روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ 0/951 ،بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی و تحلیل واریانس
یکطرفه با نرمافزار اسمارت پی ال اس نسخه  3استفاده شد.

نتیجهگیری :بررسیها بیانگر مؤثر بودن هر سه متغیر مستقل چالشهای تأمین منابع مالی سازمانی ،تأمین نیروی انسانی
متخصص و آموزش نیروی انسانی بر متغیر بکارگیری ادله بیومتریک است.
کلیدواژهها :بیومتریک ،تشخیص هویت ،نیروی انسانی ،مجرمان
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یافتهها :در این پژوهش  84نفر از کاراگاهان و افسران پلیس آگاهی استان گیالن ( 14زن و  70مرد) شرکت کرده بودند
که تحصیالت  23نفر از ایشان دیپلم 19 ،نفر فوق دیپلم 38 ،نفر لیسانس و  4نفر فوق لیسانس بود .میزان تأثیر و مقدار
تی متغیر تأمین منابع مالی سازمانی به ترتیب برابر با  0/817و  ،12/78تأمین نیروی انسانی متخصص به ترتیب برابر با
 0/658و  9/24و همچنین آموزش نیروی انسانی به ترتیب برابر با  0/508و  6/27در بکارگیری ادله بیومتریک در تشخیص
هویت بهدست آمد .ضریب همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی رابطه بکارگیری ادله بیومتریک با آموزش منابع انسانی
برابر  ،0/482با تخصیص منابع مالی برابر با  0/353و با کمبود منابع انسانی برابر با  0/519بهدست آمد ( .)p>0/001نتایج
تحقیق نشان داد که متغیر آموزش منابع انسانی با میانگین رتبهای  ،1/35تخصیص منابع انسانی با میانگین رتبهای 2/46
و کمبود منابع انسانی با میانگین رتبهای  ،2/19در بکارگیری ادله بیومتریک مؤثر بودند.
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در عصــر حاضــر پیشــرفت علــم و فنــاوری شــتاب فزاینــدهای بــه خــود گرفتــه
اســت و بــه ســادگی نمیتــوان بــر زمــان دقیــق پایــان یــک عصــر و آغــاز یــک
دوره جدیــد اتفــاق نظــر داشــت .پدیدههــای جدیــد پــی در پــی در حــال ظهورنــد
و هــر یــک بــه شــدت بــر ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی ،جغرافیایــی و
سیاســی زندگــی انســانها تأثیــر میگذارنــد و بــه علــت گســتردگی ایــن
تأثیــر و عمــق نفــوذ آن و تفــاوت کشــورهای مختلــف در میــزان توجــه و
اهتمــام بــه هــر مــورد ،شــکاف میــان کشــورهای فقیــر و غنــی از هــر لحــاظ
ازجملــه علمــی ،صنعتــی و اقتصــادی روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
ازجملــه ایــن پدیدههــا میتــوان فنــاوری بیومتریــک را نــام بــرد .اگرچــه از
تخصصهایــی ســود میجویــد کــه هــر یــک از آنهــا ســابقه دیرینــه در علــم و
صنعــت دارنــد ،ولــی دارای تعاریــف ،مفاهیــم و کاربس ـتهای نــو و جدیــدی
اســت [ .]1شــناخت افــراد بطــور ســنتی بــر اســاس شناســایی آنــان بــا اســتفاده
از خصوصیــات آنهــا صــورت میپذیــرد کــه میتوانــد شــامل ویژگیهــای
جســمی (اثــر انگشــت ،عنبیــه چشــم ،صــورت ،نحــوه راه رفتــن و دیاناِی)
یــا ویژگیهــای رفتــاری آنهــا باشــد کــه بــه طــور کل بــه ایــن روشهــای
شناســایی ،روش بیومتریــک گفتــه میشــود و اخیـ ً
ـرا تحقیقــات در ایــن حــوزه
مــورد توجــه پژوهشــگران و محققــان قــرار گرفتــه اســت [.]3 ،2
ویژگیهــای بیومتریــک بــه طــور کلــی بــرای شناســایی افــراد بــه
انــدازه کافــی تفکیکپذیــر نیســتند ،امــا برخــی از اطالعــات اضافــی مربــوط
بــه هویــت فــرد را ارائــه میدهنــد .بــه عنــوان مثــال ،تشــخیص چهــره ،روشــی
بــرای شناســایی افــراد بــا اســتفاده از ویژگیهــای صــورت آنهــا بــوده و یکــی از
طبیعیتریــن روشهــا بــرای شــناخت انســان از یکدیگــر و یکــی از معتبرتریــن
روشهــای بیومتریــک در شناســایی افــراد اســت .بــا ایــن حــال ماننــد ســایر
روشهــای بیومتریکــی ،در محیطهایــی کــه دارای محدودیــت هســتند،
کیفیــت نتایــج حاصــل بــه میــزان قابــل کاهــش پیــدا میکنــد [.]5 ،4
یــک سیســتم بیومتریــک اساسـ ًـا یــک سیســتم تشــخیص الگــو
اســت کــه یــک شــخص را بــر اســاس بــردار ویژگیهــای خــاص فیزیولوژیــک
خــاص یــا رفتــاری کــه دارد ،بازشناســی میکنــد .بــردار ویژگیهــا پــس از
اســتخراج معمــو ًال در پایــگاه داده ذخیــره میگــردد .از آنجایــی کــه چنیــن
سیســتمهایی بــر اســاس ویژگیهــای فیزیولوژیــک طراحــی میگــردد ،لــذا از
ضریــب اطمینــان باالیــی برخوردارنــد .ایــن سیســتمها میتواننــد در دو مــد
شناســایی و تأییــد کارایــی داشــته باشــند [ .]6در حالــی کــه شناســایی شــامل
مقایســه اطالعــات کسبشــده در قالــب خاصــی بــا تمــام کاربــران در پایــگاه
داده اســت ،تأییــد فقــط شــامل مقایســه بــا یــک قالــب خــاص میشــود کــه
ادعــا شــده اســت .بنابرایــن الزم اســت کــه بــه ایــن دو مســئله بــه صــورت
جداگانــه پرداختــه شــود .یــک سیســتم بیومتــری ســاده دارای چهــار بخــش
اساســی اســت [:]7
 .1بلــوک سنســور کــه کار دریافــت اطالعــات بیومتــری را بــر
عهــده دارد.
 .2بلــوک اســتخراج ویژگیهــا کــه اطالعــات گرفتهشــده را
میگیــرد و بــردار ویژگیهــای آن را اســتخراج میکنــد.
 .3بلــوک مقایســه کــه کار مقایســه بــردار حاصلشــده بــا
قالبهــا را بــر عهــده دارد.
 .4بلــوک تصمیــم کــه ایــن قســمت هویــت را شناســایی
میکنــد یــا هویــت را قبــول کــرده یــا رد میکنــد.
پیشــرفت علــم و فنــاوری در تمامــی عرصههــا ازجملــه علــوم
جنایــی و روشهــای شناســایی هو ّیــت ،ســرعت و شــتاب فزاینــدهای بــه خــود
گرفتــه اســت .ازجملــه ایــن علــوم ،توســعه بیوتکنولــوژی ،نانوبیوتکنولــوژی،
علــوم رایانــه و هــوش مصنوعــی و بهرهگیــری از آنهــا در پــردازش مارکرهــای
بیومتریــک و اســتفاده از آنهــا درتشــخیص هویــت و کشــف علمــی جــرم اســت
[ .]9 ،8ایــن فناور یهــا کــه در واقــع روشهــای تعییــن یــا تصدیــق هویــت
افــراد بــه صــورت خــودکار ،طبــق شناسـههای فیزیولوژیکــی یــا رفتــاری اســت،
در ســالهای نــه چنــدان دور بــه عنــوان یــک فنــاوری پیشــرفته علمی-تخیلــی
محســوب میشــدند [ .]10اگرچــه امــروزه از مارکرهــای بیومتریــک در کشــورهای
توســعهیافته تــا حــد زیــادی اســتفاده میشــود ولــی بــا توجــه بــه پیچیدگــی

ســختافزاری و نرمافزار یاســتخراج مارکرهــای بیومتریــک ازجملــه پروفایــل
 ،]11[ DNAویژگیهــای آثــار انگشــتان [ ،]12خصوصیــات چهــره [،]13
مشــخصات عنبیــه و صــوت [ ،]12هزینههــای ســاخت و راهانــدازی آنهــا در
کشــورهای در حــال توســعه (همچنیــن بومــی نبــودن تجهیــزات ،فراهــم
نبــودن زیرســاختها و تعامــل ضعیــف بیــن ســازمانها) بــا چالشهــای
خاصــی مواجــه اســت [.]14-16
علیرغــم چالشهــای مطر حشــده ،همــواره انتظــار از نتایــج و
خروجیهــای تشــخیص هویــت در بخشهــای مــورد اســتفاده بســیار زیــاد
بــوده اســت؛ تــا حــدی کــه نهادهــای مربوطــه همــواره انتظــار دارنــد کــه نتایــج
و خروجیهــای خــود را بــا بســیاری از کشــورهای اروپایــی مقایســه نماینــد.
جــدای از پیشــرفتهای بســیار زیــاد در ســالهای اخیــر ،میتــوان گفــت کــه
عامــل نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد ازجملــه دالیــل نتیجهگیر یهــای
ً
نســبتا دقیــق در حــوزه تأمیــن امنیــت و تشــخیص هویــت بــوده اســت .از
طرفــی الزم اســت تــا بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه مدیریــت یــک صنعــت
تولیــد امنیــت کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســت ،نیازمنــد آن اســت
کــه تــا حــد بســیار زیــادی از زیرســاختهای نرمافــزاری و ســختافزاری
بــه روز اســتفاده نمایــد تــا آنکــه مبتنــی بــر نیــروی انســانی خــود متخصــص
خــود باشــد .زیــرا بهرهگیــری از نیــروی انســانی موجــب افزایــش خطــا در
نتیجهگیــری میشــود .امــروزه بکارگیــری شــیوههای نویــن تشــخیص
هویــت ،امــری بســیار ضــروری بــرای ســازمانهای امنیتــی بــوده و میتوانــد
بــه عنــوان یــک ابــزار اطالعاتــی در راســتای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان گام
بــردارد .در شــرایط کنونــی دســتیابی بــه ایــن امــر ،عــاوه بــر آنکــه نیازمنــد
اســتفاده از روشهــا و دســتگاههای نویــن اســت ،بهرهگیــری از نیــروی
انســانی متخصــص نیــز در دســتیابی بــه ایــن مهــم ،امــری بیبدیــل تلقــی
میگــردد .بــر ایــن اســاس اهمیــت و ضــرورت بررســی جایــگاه شــاخصهای
منابــع مالــی ،نیــروی انســانی متخصــص و آمــوزش نیروهــا در تشــخیص
هویــت نقــش بــه ســزایی ایفــا میکنــد.
در پژوهشهــای متعــددی کــه در ســالهای اخیــر در ارتبــاط
بــا روشهــای نویــن تشــخیص هویــت انجــام شــده ،بررســی دقیقــی در
خصــوص چالشهــای بکارگیــری آنــان صــورت نگرفتــه اســت .لــذا ســه
مؤلفــه را بــه عنــوان چالشهایــی کــه در بکارگیــری ادلــه بیومتریــک مؤثــر
هســتند را مطــرح مینماییــم -1 :چالشهــای تأمیــن منابــع مالــی ســازمانی،
 -2چالشهــای تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص -3 ،چالشهــای آمــوزش
نیــروی انســانی
بــا توجــه بــه مــوارد فوقالذکــر بایــد بیــان داشــت کــه تحقیــق
حاضــر بــه دنبــال بررســی چالشهــای بکارگیــری ادلــه بیومتریــک در تشــخیص
هویــت اســت .از تحقیقــات انجامشــده در ایــن حــوزه میتــوان بــه پژوهــش
 Garudو  Agrawalاشــاره کــرد کــه در تحقیقــات خــود بــه دنبــال حــل
مشــکل چهرههــای جعلــی در فنــاوری تشــخیص چهــره بــوده اســت .از
آنجایــی کــه یــک سیســتم امــن بــرای مقاومــت در برابــر حمــات جاسوســی،
بــه تشــخیص زنــده بــودن نیازمنــد اســت ،لــذا وی در مقالــه خــود روشهــای
مختلــف تشــخیص چهــره را مــورد بحــث قــرار میدهــد .رویکــرد اصلــی مقالــه
ایــن اســت کــه بــرای نســل آینــده یــک سیســتم تشــخیص زودگــذر امنتــر
ارائــه خواهــد شــد و راهکارهــای پیشــنهادی آن اســتفاده از پلک زدن ،شــمارش
بــر اســاس حرکــت ،اســتخراج میکروبافــت ،تحلیــل طیــف فوریــه ،بــه کار بــردن
توصیفگرهــای عناصــر و درنهایــت تشــخیص چهــره بــا تمرکــز روی پیشــانی
و پسزمینههــای تصویــر اســت [ .]17همچنیــن Alencar ،Nogueira
 Lotufoو  Machadoدر پژوهــش خــود از شــبکههای عصبــی پیچیــده
بــرای تشــخیص زنــده بــودن بیومتریــک اثرانگشــت اســتفاده کردهانــد کــه
نشــان میدهــد ایــن شــبکهها اگــر از قبــل آمــوزش دیــده باشــند ،نتایــج
جدیــدی را بــدون نیــاز بــه پارامترهــای بســیار بــزرگ و طراحــی گــران بهدســت
میآورنــد .همچنیــن ایــن روش بــر روی مجموعههــای آموزشــی خیلــی
کوچــک از دقــت باالیــی برخــوردار اســت [.]18
در پژوهــش دیگــر  Andreyدر ســال  2020اظهــار م ـیدارد کــه
در زمینــه گســترش ابزارهــای مؤسســات اعتبــاری مرتبــط بــا مدیریــت ریســک
دخالــت در معامــات مشــکوک ،نیــاز بــه معرفــی فناور یهــای جدیــد مبــارزه
بــا پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم وجــود دارد و فناور یهــای
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بابائی و همکاران
شناســایی بیومتریــک در بــه حداقــل رســاندن ریســک و محافظــت از
سیســتمهای اطالعــات شــرکتی بانکهــا مؤثــر هســتند .همچنیــن بــه عقیــده
وی ،اســتفاده گســترده از شناســایی بیومتریــک در بانکهــا بــه دالیــل مختلــف
هنــوز محــدود اســت و اســتفاده از فنــاوری بیومتریــک مســتلزم دگرگونــی
فرهنــگ ،طــرز فکــر ،فرآیندهــا و فناور یهــا در یــک مؤسســه اعتبــاری اســت.
مشــکالت مربــوط بــه هزینههــای زیرســاخت ،نیــاز بــه کشــف و ارزیابــی
خطــرات جدیــد مرتبــط بــا بیومتریــک و همچنیــن عــدم تمایــل روانــی
بســیاری از افــراد بــرای اعمــال شناســایی بیومتریــک هنــوز ضــروری اســت
[.]19
تحــوالت اساســی بهوجودآمــده در زمینــهٔ ظهــور فناور یهــای
نویــن ،هرچنــد کــه شــرایط مناســبی را بــرای بهبــود سیســتمهای تشــخیص
هویتــی فراهــم آورده اســت امــا چالــش بزرگــی را بــرای ســازمانها بــه
منظـ�ور تدویـ�ن برنامههــای توس��عهای ب�رـای بهرهگیــری از منافــع حاصــل
از تغییــرات ناشــی از تحــول فناور یهــا ایجــاد نمــوده اســت .توســعه کمــی
و کیفــی و هماهنــگ بــا ابعــاد ســاختاری و کارکــردی ،در جریانــی ســازگار
بــا محیــط متحــول پیرامونــی ،ایجــاب میکنــد کــه مســئوالن بخشهــای
تأمیــن امنیــت ،بهطــور مســتمر بــه تشــخیص چالشهــا و مســائل پیرامــون
خــود بپردازنــد .بــا توجــه بــه شــرح فــوق هــدف از ایــن پژوهــش بررســی
چالشهــای اســتفاده از ادلــه بیومتریــک در تشــخیص هویــت بــود.

مواد و روشها

تحقیــق حاضــر از نظــر نــوع و روش ،توصیفی-پیمایشــی و از نظــر هــدف و
ماهیــت ،کاربــردی و از نظــر جمــعآوری دادههــا اسنادی-پیمایشــی اســت.
توزیــع و جمـعآوری پرسـشنامهها در زمســتان  1399انجــام شــد .کارآگاهــان
و افســران پلیــس آگاهــی اســتان گیــان بــه عنــوان جامعــه آمــاری درنظــر
گرفتــه شــدند کــه تعــداد آنهــا برابــر  109نفــر بــود .بــا توجــه بــه حجــم جامعــه
آمــاری ،تحقیــق مذکــور تمامشــمار درنظــر گرفتــه شــد .معیــار ورود بــه
مطالعــه ،ســابقه خدمتــی حداقــل  5ســال و معیــار خــروج از مطالعــه ،عــدم
رضایــت از ادامــه حضــور در مطالعــه بــود .از پرســشنامه محققســاخته
بــه عنــوان ابــزار تحقیــق اســتفاده شــد (جــدول  .)1مقیــاس مــورد اســتفاده
بــرای ســنجش بکارگیــری ادلــه بیومتریــک بــا اســتفاده از  7ســؤال؛ ســنجش
چالشهــای تأمیــن منابــع مالــی ســازمانی بــا اســتفاده از  5ســؤال؛ ســنجش
چالشهــای تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص بــا اســتفاده از  7ســؤال و در
نهایــت ســنجش چالشهــای آمــوزش نیــروی انســانی بــا اســتفاده از  5ســؤال
تدویــن و روایــی و پایایــی آن بررســی گردیــد .ســؤاالت بــه صــورت بســته
طراحــی و بــر اســاس طیــف پنجگزینـهای لیکــرت از خیلیکــم ( 5امتیــاز) تــا
خیلیزیــاد ( 1امتیــاز) مقیاسبنــدی شــدند.
مالحظــات اخالقــی :در انجــام ایــن پژوهــش ،مالحظــات اخالقــی
ازجملــه محرمانــه بــودن پرسـشنامهها ،رضایــت آگاهانــه و خــروج داوطلبانــه

جدول  )1ابزار مورد استفاده (پرسشنامه محققساخته)
سوال

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

تا چه میزان با روش نوین بیومتریک آشنایی دارید؟
بنظر شما شیوه های نوین بیومتریک چه میزان می تواند به کارآگاهان پلیس آگاهی در کشف جرم کمک کند؟
میزان آموزش های ارائه شده توسط سازمان جهت شناسایی روش های نوین چه مقدار می باشد؟
عدم وجود آموزش های مداوم و مستمر در این حوزه چه مقدار بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی در کشف جرم تاثیر
می گذارد؟
چه میزان با احساس عدم نیاز به آموزش های الزم در زمینه بیومتریک موافق هستید؟
بنظر شما عدم وجود عالقه در یادگیری روش های نوین بیومتریک چه میزان می باشد؟
به نظر شما میزان تاثیر آموزش در شناسایی روش های بیومتریک چه میزان می باشد؟
به نظر شما آموزش نیروی انسانی در بکارگیری شیوه های نوین بیومتریک در کشور چقدر پیشرفت داشته است؟
عدم اطالع مسئولین از کاربرد های روش نوین بیومتریک در کشف جرم در نتیجه عدم تخصیص بودجه مناسب تا چه
میزان به کاربرد این روش در بین کارآگاهان پلیس آگاهی تاثیر گذار می باشد؟
عدم تخصیص بودجه مناسب جهت خرید و راه اندازی وسایل و امکانات جدید تا چه میزان به کشف جرم های سازمان
یافته لطمه وارد می کند؟
عدم احساس نیاز مسئولین جهت اختصاص دادن بودجه برای تجهیز و راه اندازی ابزار نوین بیومتریک تا چه میزان به
کشف جرم های سازمان یافته لطمه وارد می کند؟
وجود تحریم ها و تاثیر آن در جهت خریداری و تجهیز آزمایشگاه بیومتریک چه مقدار می باشد؟
بنظر شما تامین منابع سازمانی در بکارگیری شیوه های نوین بیومتریک چه مقدار می باشد؟
عدم وجود افراد متخصص در حوزه روش های نوین بیومتریک چه مقدار تاثیر گذار می باشد؟
بنظر شما نیروی انسانی سازمان چه میزان آمادگی استفاده از شیوه های نوین بیومتریک بطور صحیح را دارند؟
عدم وجود احساس نیاز جهت تربیت افراد متخصص در حوزه روش های نوین بیومتریک چه میزان مشهود می باشد؟
بنظر شما استفاده از شیوه های نوین بیومتریک در ناجا به چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود؟

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-11-27

عدم تخصیص بودجه مناسب جهت ارائه آموزش به چه میزان در ارائه روش های نوین بیومتریک تاثیر گذار می باشد؟

بنظر شما تامین منابع نیروی انسانی متخصص در بکارگیری شیوه های نوین بیومتریک در سازمان چه مقدار محقق
شده است؟
جابجایی مکرر افراد متخصص تا چه میزان بر بی انگیزگی این افراد تاثیر گذار می باشد؟

عدم بکارگیری افراد متخصص در حوزه روش های نوین بیومتریک تا چه میزان باعث عدم موفقیت استفاده از این روش
می باشد؟
عدم وجود برنامه راهبردی بلند مدت در حوزه روش های نوین بیومتریک تا چه میزان به استفاده از این روش لطمه وارد
می کند؟

] [ DOI: 10.30505/11.1.29

عدم ایجاد انگیزه مناسب افراد در بکار گیری روش های نوین بیومتریک تا چه میزان در یاد گیری این روش ها تاثیر
می گذارد؟
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شــرکتکنندگان از پژوهــش رعایــت گردیــد.
تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــا :بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا
از  rپیرســون ،آزمــون تــی تســت و تحلیــل واریانــس یــک طرفــه بــا نرمافــزار
اســمارت پــی آل اس نســخه  3اس��تفاده شــد .بــرای تمامــی مســیرها ،ضریــب
اطمینــان  95درصــد و ســطح خطــا  5درصــد در نظــر گرفتــه شــد.

واریانــس مشــترک و حداکثــر مجــذور واریانــس مشــترک بهدســت آمــد.
پایایــی درونــی ابــزار نیــز تأییــد شــد (جــدول  .)2بــا توجــه بــه جــدول  ،3از
آنجایــی کــه مجــذور متوســط واریانــس استخراجشــده همــه متغیرهــا ،بیشــتر
از همبســتگی ســازهها بــا ســایر ســازههای موجــود در الگــو بــود ،بنابرایــن
وجــود روایــی افتراقــی در میــان متغیرهــای تحقیــق تأییــد شــد و نشــان داد
کــه ابــزار اندازهگیــری از روایــی مناســبی برخــوردار بــود.

یافتهها
در ایــن پژوهــش  84نفــر از کاراگاهــان و افســران پلیــس آگاهی اســتان گیالن
( 14زن و  70مــرد) پرســشنامهها را بــه درســتی تکمیــل کــرده بودنــد کــه
تحصیــات  23نفــر از ایشــان دیپلــم 19 ،نفــر فــوق دیپلــم 38 ،نفــر لیســانس و
 4نفــر فــوق لیســانس بــود .بــا انجــام آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف بــر روی
توزیــع دادههــا (متغیرهــای تأمیــن منابــع مالــی ســازمانی ،تأمیــن نیــروی
انســانی متخصــص و آمــوزش نیــروی انســانی از نظــر پاسـخدهندگان) ،مقــدار
 pبیشــتر از  0/05بهدســت آمــد کــه نشــاندهنده توزیــع نرمــال دادههــا بــود.
در بررســی پرســشنامه ،بــار عاملــی تمامــی گویههــا بــاالی
 0/4بهدســت آمــد کــه همبســتگی درونــی را تأییــد کــرد .مقــدار متوســط
واریانــس استخراجشــده متغیرهــا ،باالتــر از  0/5و روایــی همگرایــی
متغیرهــای اندازهگیر یشــده مطلــوب بــود .پایایــی مرکــب بزرگتــر از متوســط
واریانــس استخراجشــده بهدســت آمــد کــه درنتیجــه روایــی همگرایــی
مدلهــای اندازهگیــری مطلــوب گــزارش شــد .بــرای بررســی روایــی افتراقــی
یــا واگرایــی مقــدار متوســط واریانــس استخراجشــده بزرگتــر از مقادیــر مجــذور

جدول  )2جدول پایایی ابزار اندازهگیری

متغیر
چالشهای تامین منابع مالی سازمانی
چالشهای تامین نیروی انسانی متخصص
چالشهای آموزش نیروی انسانی
بکارگیری ادله بیومتریک

AVE

متغیر

چالشهای تامین منابع مالی سازمانی 0/887 0/717
چالشهای تامین نیروی انسانی متخصص 0/825 0/791
0/843 0/755
چالشهای آموزش نیروی انسانی
0/779 0/951
بکارگیری ادله بیومتریک

تأثیــر چالشهــای بکارگیــری ادلــه بیومتریــک در تشــخیص
هویــت بــا اســتفاده از پارامترهــای ضرایــب اســتاندارد و اعــداد معنــاداری بــا
نرمافــزار اســمارت پــی آل اس بهدســت آمــد (شــکل  1و شــکل .)2
میــزان تأثیــر و مقــدار  tمتغیــر تأمیــن منابــع مالــی ســازمانی
بــه ترتیــب برابــر بــا  0/817و  ،12/78تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص بــه

جدول  )3ماتریس همبستگی متغیرها
مجذور چالشهای تامین منابع چالشهای تامین نیروی
انسانی متخصص
مالی سازمانی
AVE

0/814 0/663
0/768 0/591
0/764 0/584
0/731 0/535

ضریب
آلفای
کرونباخ

پایایی
مرکب

حداکثر
مجذور
مجذور
واریانس
واریانس
مشترک
مشترک
0/271 0/522
0/298 0/302
0/192 0/246
0/204 0/286

1
0/683
0/706
0/683

1
0/624
0/565

چالشهای آموزش
نیروی انسانی

بکارگیری ادله
بیومتریک

1
0/668

1
0/804

سؤال 1

0/627

سؤال 2

0/517

سؤال 3

0/106

سؤال 4

0/921

0/817

سؤال 5

سؤال 18

0/318

0/661

سؤال 19

0/606

0/629

سؤال 7

سؤال 20

0/518

0/721

سؤال 8

سؤال 21

0/407

سؤال 22

0/823

سؤال 23
سؤال 24

0/658

تأمین نیروی انسانی
متخصص

0/437
0/517

0/313

0/129

0/595

سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12

0/507

0/125

آموزش نیروی انسانی

سؤال 13

0/118

سؤال 14

0/437

سؤال 15

0/115

سؤال 16

0/616

سؤال 17

] [ DOI: 10.30505/11.1.29

شکل  )1ارتباط چالشهای تأمین منابع مالی سازمانی ،تأمین نیروی انسانی
متخصص و آموزش نیروی انسانی با بکارگیری ادله بیومتریک با استفاده از
پارامتر ضرایب استاندارد

0/329

سؤال 6

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-11-27

تأمین منابع انسانی

بکارگیری ادله
بیومتریک

دوره  ،۱۱شماره  ۱۴۰۱ ،۱نـشـریـه علمی پژوهشی طـب انـتـظـامـی

چالشهای استفاده از ادله بیومتریک در تشخیص هویت
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بابائی و همکاران
23/18

تأمین منابع انسانی

6/06

سؤال 2

12/28

سؤال 3

16/45

سؤال 4

18/28

12/78

سؤال 1

سؤال 5

سؤال 18

11/32

9/09

سؤال 19

25/96

9/28

سؤال 7

سؤال 20

24/45

16/03

سؤال 8

سؤال 21

2/96

سؤال 22

11/63

سؤال 23
سؤال 24

بکارگیری ادله
بیومتریک

9/24

تأمین نیروی انسانی
متخصص

22/22
2/38
11/76

4/82

5/29

8/42

سؤال 6

سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12

6/27

4/83
3/94

آموزش نیروی انسانی

شکل  )2ارتباط چالشهای تأمین منابع مالی سازمانی ،تأمین نیروی انسانی
متخصص و آموزش نیروی انسانی با بکارگیری ادله بیومتریک با استفاده از پارامتر
حالت معناداری

چالشهای تأمین منابع مالی سازمانی
چالشهای تأمین نیروی انسانی متخصص
چالشهای آموزش نیروی انسانی
بکارگیری ادله بیومتریک در تشخیص هویت

3/616
3/272
3/437
3/505

0/718
0/507
0/606
0/593

8/270
5/175
6/967
8/216

(ارزش آزمون برابر با  3بود)

سؤال 16
سؤال 17

سطح معناداری

بازه میانگین

p>0/001
p>0/001
p>0/001
p>0/001

2/532 - 3/764
2/833 - 3/377
2/687 - 3/526
2/617 - 3/627

بــا میانگیــن رتب ـهای  ،1/35تخصیــص منابــع انســانی بــا میانگیــن رتب ـهای
 2/46و کمبــود منابــع انســانی بــا میانگیــن رتبـهای  2/19بــود .بــا توجــه بــه
اینکــه ســطح معنــاداری محاسبهشــده پایینتــر از ســطح معنــاداری مــورد
نظــر ( )value-p=0/05بــود ،بنابرایــن میتــوان گفــت تفــاوت معنــاداری
بیــن متغیرهــا از نظــر رتبهبنــدی وجــود داشــت و رتبــه متغیــر تخصیــص
منابــع انســانی از متغیرهــای دیگــر بیشــتر بــود.

بحث

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی چالشهــای اســتفاده از ادلــه بیومتریــک در
تشــخیص هویــت بــود .بــا اســتفاده از ضرایــب اســتاندارد و بــا کمــک نرمافــزار
پــی آل اس همبســتگی و در واقــع میــزان اثــر متغیرهــای چالــش تأمیــن
منابــع مالــی ســازمانی ،چالــش تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص و در نهایــت
چالــش آمــوزش نیــروی انســانی بــر متغیــر بکارگیــری ادلــه بیومتریــک مــورد
ســنجش و بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج ایــن بررســی بیانگــر معنــادار بــودن
اثــر هــر ســه مؤلفــه بــود .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بخــش ،میــزان تأثیــر
متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته بکارگیــری ادلــه بیومتریــک بــود.
مطابــق بــا شــکل  2نتایــج بیانگــر آن بــود کــه از دیــدگاه جامعــه
آمــاری پژوهــش ،چالشهــای تأمیــن منابــع مالــی ،بیشــترین تأثیــر را بــر
بکارگیــری ادلــه بیومتریــک داشــت .بــه عبــارت دیگــر ،در شــرایط کنونــی،

] [ DOI: 10.30505/11.1.29

ترتیــب برابــر بــا  0/658و  9/24و همچنیــن آمــوزش نیــروی انســانی بــه
ترتیــب برابــر بــا  0/508و  6/27در بکارگیــری ادلــه بیومتریــک در تشــخیص
هویــت بهدســت آمــد (جــدول  .)4مقادیــر  tســه مؤلفــه بیانگــر تأییــد آنــان
بــود .همچنیــن بــرای بررســی میــزان تأثیــر ســه متغیــر تأمیــن منابــع مالــی
ســازمانی ،تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص و چالشهــای آمــوزش نیــروی
انســانی در بکارگیــری ادلــه بیومتریــک در تشــخیص هویــت ،از آزمــون  tیــک
نمونـهای اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4ارائــه شــده اســت .مقــدار
آمــاره  tبــرای همــه متغیرهــا از مقــدار بحرانــی  1/96بزرگتــر بــود ،پــس همــه
متغیرهــای ایــن تحقیــق در وضعیــت مناســبی قــرار داشــتند.
نتیجــه حاصــل از محاســبه ضریــب همبســتگی اســپیرمن (rho
اســپیرمن) بــه منظــور بررســی رابطــه بکارگیــری ادلــه بیومتریــک بــا آمــوزش
منابــع انســانی برابــر  0/482و ســطح معنــاداری  p>0/001بــود .همچنیــن
ضریــب همبســتگی اســپیرمن بــرای بررســی رابطــه بکارگیــری ادلــه بیومتریــک
بــا تخصیــص منابــع مالــی برابــر بــا  0/353و بــا کمبــود منابــع انســانی برابــر
بــا  0/519بهدســت آمــد ( .)p>0/001بنابرایــن بــا اطمینــان  %95میتــوان
گفــت کــه بیــن بکارگیــری ادلــه بیومتریــک بــا آمــوزش منابــع انســانی،
تخصیــص منابــع مالــی و کمبــود منابــع انســانی رابطــه معنــاداری وجــود
داشــت.
نتایــج آزمــون فریدمــن جهــت رتبهبنــدی میانگینهــا نشــان داد
کــه نظــرات پاس ـخدهندگان نســبت بــه متغیرهــای آمــوزش منابــع انســانی
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بکارگیــری ادلــه بیومتریــک و بهرهمنــدی از روشهــا و ابزارهــای جدیــد ،بیــش
از هرچیــز ،نیازمنــد تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری در ایــن بخــش اســت کــه
بیانگــر نوعــی کمبــود و کمتوجهــی از جانــب مســئولین اســت .ایــن نتایــج
بــا نتیجــه پژوهــش انجــام گرفتــه توســط  Andreyدر ســال  ]19[ 2020و
همچنیــن پــری و حمیــدی [ ]20مطابقــت دارد.
همچنیــن چالــش تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص نســبت
بــه چالــش آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص تأثیــر بیشــتری بــر بکارگیــری
ادلــه بیومتریــک دارا بــود .بکارگیــری نیروهــای متخصــص در تجزیــه و
تحلیــل نمونههــای آزمایشــگاهی (هماننــد اســتفاده از ادلــه بیومتریــک در
احــراز هویــت) ،بــه طــور مســلم ســبب ارتقــاء نتایــج صحیــح و دقیــق ارزیابــی
میشــود کــه ایــن موضــوع بــا پژوهشهــای انجامشــده توســط شــیرزاد و
همــکاران [ ،]21زهــره ندائــی [ ،]22و ابراهیمــی و صادقینــژاد [ ]23مطابقــت
دارد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن امــر بــود کــه متأســفانه
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در ایــن حــوزه وجــود داشــته و علــت ایــن
موضــوع را بایــد در عــدم جــذب نیــروی متخصــص در ســالهای اخیــر یــا
عــدم ارتقــای علمــی نیروهــای موجــود ریشــهیابی کــرد.
چالــش ســوم در ایــن پژوهــش بــه امــر آمــوزش نیروهای انســانی
بکارگرفتــه در بکارگیــری ادلــه بیومتریــک در احــراز هویــت بــود کــه نســبت بــه
دو چالــش تأمیــن منابــع مالــی و تخصیــص نیــروی متخصص اولویــت کمتری
داشتــ .پــرورش انســانهای زبــده و ماهــر کــه از آن بــه عنــوان توســعه منابــع
انســانی یــاد میشــود ،ضــرورت اجتنابناپذیــری اســت کــه ســازمانها بــرای
بقــا و پیشــرفت در جهــان پرتغییــر و تحــول امــروزی ســخت بــدان نیازمندنــد؛
بــه همیــن دلیــل آمــوزش بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی مدیریــت منابــع
انســانی مطــرح بــوده و همــواره در تدویــن برنامههــای توســعه یــا تغییــرات
سـ�ازمانی ب��ه عن��وان عام��ل مه�مـ م��ورد توجـ�ه ق��رار میگی��رد .در هــر صــورت
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه صرفـ ًـا ارائــه آمــوزش در قالــب دورههــا
و برنامههــای آموزشــی نمیتوانــد دلیــل قانعکننــدهای بــر بهســازی نیــروی
انســانی در ســازمان باشــد .تحقیقــات ارائهشــده توســط نصیــری در ایــن
زمینــه نیــز خــود گویــای اهمیــت آمــوزش اســت [.]24
پیشــنهاد میگــردد بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم بــه روشهــای
تشــخیص هویــت و همچنیــن افزایــش حساســیتهای امنیتــی ،بودجــه

تشــکر و قدردانــی :از تمام��ی کارآگاهــان ،افســران پلیــس آگاهــی و مســئولین
فراجاــی اســتان گی�لان ک��ه در انجـ�ام ای��ن پژوه��ش همکــاری نمودنـ�د،
صمیمانــه قدردانــی مینماییــم.
تعــارض منافــع :بدیـ�ن وسـ�یله نویسـ�ندگان مقالـ�ه تصریـ�ح مینماینـ�د کـ�ه
هیچگونــه تعــارض منافعــی در قبــال مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد.
ســهم نویســندگان :جــال شــیرزاد و پیمــان فقیهفــرد ،ارائــه ایــده و طراحــی
مطالعــه؛ کامــران کشــاورز جمـعآوری داده؛ محســن بابایــی و اصغــر افتخــاری،
تجزیــه تحلیــل دادههــا؛ همــه نویســندگان در نــگارش اولیــه مقالــه و بازنگــری
آن ســهیم بودنــد و همــه بــا تأییــد نهایــی مقالــه حاضــر ،مســئولیت دقــت و
صحــت مطالــب منــدرج در آن را میپذیرنــد.
منابع مالی . :پژوهش حاضر هیچ گونه حمایت مالی نداشت.
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نتیجهگیری

بــر اســاس تحقیــق انجــام شــده عــدم تأمیــن منابــع مالــی مناســب نقــش
بهســزایی در بکارگیــری ادلــه بیومتریــک جهــت تشــخیص هویــت دارد.
همچنیــن متغیــر تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص و آمــوزش نیروهــای
انســانی بکارگرفتــه در ایــن امــر ،در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد .بکارگیــری
ادلــه بیومتریــک و بهرهمنــدی از روشهــا و ابزارهــای جدیــد ،بیــش از هرچیــز،
نیازمنــد تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری اســت کــه بیانگــر نوعــی کمبــود و
کمتوجهــی از جانــب مســئولین اســت و کمبــود نیــروی انســانی متخصــص
را در عــدم جــذب نیــروی متخصــص در ســالهای اخیــر یــا عــدم ارتقــای
علمــی نیروهــای موجــود میتــوان ریش ـهیابی کــرد .همچنیــن ارائــه آمــوزش
در قالــب دورههــا و برنامههــای آموزشــی نمیتوانــد دلیــل قانعکننــدهای بــر
بهســازی نیــروی انســانی در ســازمان باشــد.
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Dahea W, Fadewar H. Multimodal biometric system:
A review. Int J Res Adv Eng Techno. 2018;4(1):2531. DOI:10.13140/RG.2.2.34056.65287

ایــن بخــش افزایــش یابــد و همچنیــن بــا ورود بخشهــای ســرمایهگذاری
خصوصــی تــا حــدی هزینههــا تأمیــن و کاســته شــود .همچنیــن
محدودیتهــای ایــن تحقیــق عــدم همــکاری برخــی از کاراگاهــان و افســران
پلیــس آگاهــی اســتان علیرغــم توضیحــات کافــی توســط محققیــن بــود و
در نتیجــه در ایــن پژوهــش شــرکت نکــرده و حاضــر بــه تکمیــل پرس ـشنامه
نشــدند.
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