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Aims: The present qualitative research was conducted with the aim of comparing the electronic 

monitoring checklist used in Iranian police medical centers with the relevant items in Islamic 

sources (hadiths, Quran, and narrations) and the compliance of the present checklist with the 

mentioned items. 

Materials & Methods: In the present qualitative research, first, the electronic monitoring 

checklist of the police force, which contains 24 items in the field of electronic surveillance (used 

in medical centers) was examined. Those items that were not found in Islamic sources or were in 

the opposite, was removed from the checklist. Then, the needs assessment of the remaining items 

was reviewed by the professors and managers of the police force and the final checklist was 

prepared. Thirston and Cronbach's alpha in SPSS-18 software was used to analyze the validity 

and reliability of the checklist. 

Findings: Based on interviews with religious experts and the extraction of Islamic principles 

corresponding to the items, 19 items remained in the checklist and were sent for a survey of NAJA 

managers and professors. However, no corresponding principles were found for the 5 items that 

were classified as items that Islam has been silent on and was later added to the final checklist as 

items that are needed at different times depending on the needs of the organization. All 19 

remaining items were accepted from the perspective of police managers and professors, and the 

grade of each item was calculated depending on the degree of relevance to the corresponding 

Islamic principle. The calculation of Cronbach's alpha equal to 0.90 also indicated the appropriate 

reliability of the checklist. 

Conclusion: The current findings showed that a large share of the items related to electronic 

surveillance used in Iranian police medical centers are directly or indirectly rooted in Islamic 

teachings and a small share of it is commensurate with the needs of the organization at a time 

when Islam it is silent. 
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مرتبط  با موارد یانتظام یروین یمورداستفاده در مراکز درمان یکینظارت الکترون ستیلچک سهیحاضر باهدف مقا یفیپژوهش کاهداف: 
 .حاضر با موارد مذکور انجام شد ستیل( و انطباق چکاتیقرآن و روا ث،ی)احاد یاسالمدر منابع 

است  یکینظارت الکترون نه  یدرزم هیگو 24که دربردارنده  یانتظام یروین ینظارت ستیلحاضر ابتدا چک یفیدر پژوهش کها: و روش مواد
با آن  ریغام اینشد و  افتی یکه متناظر با آن در منابع اسالم ستیلاز چک یقرار گرفت و موارد ی( موردبررسی)مورداستفاده در مراکز درمان

 یانتظام یرویوابسته به ن رانیو مد دیازنظر اسات ماندهیباق یهاهیگو یازسنجی. سپس ندیحذف گرد یانتظام یروین ستیلبود، از چک
 SPSS-18افزار کرونباخ در نرم یاز روش ترستون و آلفا ستیلچک ییایو پا ییروا لیتحل یآماده شد. برا یینها ستیلو چک یبررس

 .استفاده شد

 ینظرسنج یماندند و برا یباق ستیلدر چک هیگو 19 ها،هیمتناظر با گو یو استخراج اصول اسالم ینیبر اساس مصاحبه با خبرگان د: هاافتهی
موده نها سکوت که اسالم در برابر آن ییهاهیعنوان گونشد که به دایپ یمورد متناظر هیگو 5 یناجا، ارسال شدند. اما برا دیو اسات رانیاز مد

ند، اضافه هست ازیمتفاوت موردن یزمان یهاسازمان در برهه ازیکه بسته به ن یعنوان مواردبه یینها ستیلو بعدًا در چک یبندبقهاست، ط
ارتباط  زانیبسته به م هیو درجه هر گو شدهرفتهیپذ ،یانتظام یرویوابسته به ن دیو اسات رانیمد دگاهیاز د ماندهیباق هیگو 19 یشدند. تمام

 .بود ستیلمناسب چک ییایاز پا یحاک زین 90/0کرونباخ برابر  یمتناظر محاسبه شد. محاسبه آلفا یبا اصل اسالم

 یروین یمورداستفاده در مراکز درمان یکیمربوط به نظارت الکترون یهاهیاز گو ییداد که سهم باالحاضر نشان  یهاافتهی: یریگجهینت
 یزمان سازمان در برهه ازیاز آن متناسب با ن یداشته و سهم کوچک یاسالم یهادر آموزه شهیر میرمستقیغ ایو  میطور مستقبه ،یانتظام

 .برابر آن سکوت نموده است رحاضر است که اسالم د

 یقیمطالعه تطب ،ینظارت اسالم ،یکینظارت الکترون ها:دواژهیکل 

   های استنادلینک
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 33     (یدرمان مراکز موردمطالعه) یانتظام یروین در یاسالم منابع با یکیالکترون نظارت یالگو یقیتطب مطالعه
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 مقدمه
عصر حاضر، عصر انفجار اطالعات و ظهور و هجوم گسترده ابزارها و 

 های کاری است. دررسانی مانند اینترنت به محیطهای اطالعشبکه
ادالت تب نه  یدرزمهای جدیدی پی این تحوالت الکترونیکی، ظرفیت

گیری ها دستخوش تغییرات چشمو سازمان شدهفراهماطالعات 
. در [1] انددسترسی و مدیریت الکترونیکی اطالعات شده نه  یدرزم

ه بهمین راستا مفهوم نظارت الکترونیکی مطرح گردیده است که 
ى برا موردنظردسترسى الكترونيكى به اطالعات و اسناد  یمعنا

ر هاى دستگاه اجرايى بها و فعاليتپايش تكاليف، فرآيندها، برنامه
بلندمدت و تكاليف ذاتى دستگاه مدت، اساس اهداف ساالنه، ميان

های . اگرچه امروزه نظارت الکترونیک در محیط[2]شود تعریف می
هایی مانند نیروی کاری متعدد حائز اهمیت است، اما در سازمان

نند کاز فناوری اطالعات استفاده می یاگستردهطور انتظامی که به
لحاظ ه های باالیی بو ماهیت اطالعات در تبادل، از حساسیت

 [.3،4]کند بودن برخوردار است، اهمیت دوچندانی پیدا میمحرمانه 
های ، استفاده از فناوری اطالعات در سازمانهاگزارشبر اساس 

داشته است.  یریناپذاجتنابپلیس، در دو دهه گذشته افزایش 
های پلیس از نوعی سیستم فناوری امروزه تقریبًا هر یک از بخش

 83دهند که ها نشان میکنند. این گزارشمی اطالعات استفاده
های کاری، از رایانه های پلیس برای انجام فعالیتدرصد از سازمان

کنند که البته بسته به بخش کاری، مقاصد و ماهیت استفاده می
جنایی برای بررسی  بخش. برای مثال [5]کاربردی متفاوت است 

ن ایی هکرها از ایهای ژنتیکی و پلیس سایبری برای شناسنمونه
کنند. در این میان مراکز تحقیقاتی و درمانی ها استفاده میفناوری

هایی هستند که اطالعات بخش ازجملهنیروی انتظامی نیز 
وند، شپژوهشی و پزشکی که بعضًا جزو اسناد محرمانه محسوب می

کنند و بندی و ثبت و بایگانی میطور یکپارچه، طبقهرا در رایانه به
 مورداستفادههای آتی ریزیو برنامه هایگذاراستیسبرای  سپس

روشن است که نظارت دقیق بر این جریانات  [.6]دهند قرار می
تواند، رکنی مهم در حفظ ساختار ها میاطالعاتی در این سازمان

های جدی ها را با چالشامنیتی کشور محسوب شود و این سازمان
ها و مراکز وابسته به نیروی ه سازمانامروز چنانچه. [7]رو کند روبه

نه از طور بهیانتظامی درصدد اتخاذ راهبردهایی هستند تا بتوانند به
 درستی دروناین منابع اطالعاتی محافظت و جریان تبادل را به

از  ، استفادهاتخاذشدهسیستم هدایت کنند. یکی از این راهبردهای 
 های اطالعاتی استهای نظارتی با تمرکز بر انواع فناوریلیستچک

 ذکرلقابگیرد. قرار می مورداستفاده کارکنانکه در این مراکز توسط 
ها در مراکز مختلف وابسته به نیروی لیستاست که این چک

، ادهمورداستفها و ابزارهای اطالعاتی انتظامی بسته به نوع فعالیت
 فاوت هستند.مت

نظارت الکترونیک در عصر اطالعات امروز بسیار  مسئلهاگرچه 
در تنهایی و بدون اهمیت دارد، اما در جوامع اسالمی این نظارت به

ازی و سنوعی بومیگرفتن اصول اسالمی کامل نبوده و نیاز به نظر
کاری دارد. اهمیت  هایاسالمی در محیط بافرهنگسازی متناسب

های متعددی مطرح و شکلیدگاه منابع اسالمی به نظارت از د
شده است. برای مثال، در قرآن کریم،  دیتأکهمواره بر اهمیت آن 

معروف و نهی از آیات زیادی موضوع نظارت را تحت عنوان امربه
ت اسمنکر مطرح نموده و آیاتی را در راستای اشاره به آن نازل کرده 

ریافت روشنی دتوان بهع اسالمی، می. بنابراین با استناد به مناب[8]
که نظارت در سطوح متعدد باید در سایه این اصول انجام شود تا 

 متناسب با یک جامعه اسالمی باشد.
 لیستدر همین راستا، مطالعه حاضر سعی دارد تا با تطبیق چک

نظارت الکترونیکی )که در مراکز درمانی وابسته به نیروی انتظامی 
گیرد( با اصول متناظر در منابع اسالمی )شامل ر میقرا مورداستفاده

لیست را اصالح و محوریت آن را بر قرآن، احادیث و روایات(، چک

 .پایه نظارت الکترونیکی اسالمی قرار دهد
 

 در مراکز درمانی وابسته به ناجا مورداستفادهلیست نظارت الکترونیکی چک( 1جدول 
 عبارت گویه عبارت گویه

 استفاده از تکنولوژی بیومتری برای احراز هویت در مراکز مرتبط 13 شودصورت مجازی برگزار میشنود مکالمات جلسات که به 1
 های امین برای مکالمات محرمانهاستفاده از شماره 14 های کاربریعدم نمایش تصویر شخصی بر روی حساب 2
 یکار ریشنود مکالمات تلفنی در طول ساعات کاری و غ 15 های کاربریحقیقی در حسابهای استفاده از نام 3
 خروج و ورود به مراکز نیبازرسی الکترونیک بدنی در ح 16 های اجتماعی نداشتن صفحات حقیقی شخصی در شبکه 4
 های خارجی )هارد، فلش( در محیط کاریاستفاده از رمعدم  17 های مجازیعدم استفاده از محتوا و تصاویر مرتبط با سازمان در شبکه 5
 استفاده از اینترنت محیط کار برای مصارف شخصی  18 دار در محیط کارهای دوربینعدم استفاده از موبایل 6
 عدم استفاده از خودکار الکترونیک  19 یکار ریعدم استفاده از آدرس الکترونیکی سازمانی برای مکاتبات شخصی و غ 7
 های هوشمند در محیط کارعدم استفاده از ساعت 20 های کاریاستفاده از دوربین در اتاق 8
 تاپ شخصی در محیط کارعدم استفاده از تبلت و لپ 21 یاب الکترونیکی در طول ساعات کاریعدم استفاده از مکان 9
 تاپ اداری به محیطی غیر از محیط کارعدم انتقال لپ 22 بستههای مداربازرسی ظاهری در بدو ورود به سازمان توسط دوربین 10
 عدم مکالمه با موبایل در فضاهای کاری مشترک 23 برگزاری جلسات آموزشی در خصوص رعایت موازین اسالمی 11
 پرسیدن سؤال در مورد مذهب شخصی متقاضی جذب  24 های مذهبیکننده مراسم یادآوریهای ارسال پیامک 12

 

 هامواد و روش
با  ازیموردنمطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی است که اطالعات 

ست لیای، مصاحبه با خبرگان و چکاستفاده از مطالعات کتابخانه
در مراکز درمانی وابسته به نیروی  مورداستفادهالکترونیکی نظارت 

آوری گردید. بدین ترتیب که جمع 1397انتظامی شهر تهران در سال 
مل در منابع اسالمی )شا یاکتابخانهدر ابتدا، با استفاده از مطالعات 

قرآن، احادیث و روایات(، اصول مرتبط با نظارت استخراج و 
؛ اصول 1377البالغه،؛ نهج1374یزدی،گردآوری شد )نجفی

 (. 1387؛ مکارم شیرازی،1386؛ شاکر،1386کافی

در مراکز  مورداستفادهنظارت الکترونیک  لیستدر مرحله دوم، چک
( و به گروهی 1درمانی وابسته به نیروی انتظامی دریافت )جدول 

طی جلسات  درخبره دینی ارسال شد. سپس محقق  7متشکل از 
ایشان در خصوص  صیمتعدد مصاحبه با این افراد، نظرات تخص

لیست و منابع اسالمی، را گردآوری و بررسی های چکتناظر گویه
لیست با حذف مرحله، نسخه تغییریافته چک نمود. نتیجه این

 .در منابع اسالمی بودند شدهمطرحهایی بود که مغایر با اصول گویه
شده به گروهی از مدیران و لیست بازبینیدر مرحله سوم، چک
نفر( وابسته به مراکز درمانی نیروی انتظامی  19اساتید دانشگاهی )



 و همکاران شادنوش     34

 1399 زمستان، 1، شماره 10دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

مانده بر اساس نیاز سازمان و ارتباط با های باقیارسال شد تا گویه
در  ماندهیباقبرای  تیدرنهاقرار گیرد و  یموردبررساصول اسالمی، 

است که این گروه از  ذکرقابلته و یا رد شوند. لیست پذیرفچک
های با اصول اسالمی مدیران و اساتید، به ارتباط هر یک از گویه

=کمترین 1ای از "متناظر، در مقیاس لیکرت نمره شدهمشخص
در جریان این  یطورکلبه= بیشترین ارتباط" را دادند. 5ارتباط تا 

با منابع اسالمی بودند،  لیست که مغایرهایی از چکبررسی، گویه
منابع اسالمی بودند، باقی ماندند.  موردقبولهایی حذف و گویه

ها که منابع اسالمی در برابر ذکر است که در مورد برخی از گویهقابل
است و اشاراتی مطرح ننموده است، نظر مدیران  سکوت کرده هاآن

قرار  یررسموردبو اساتید وابسته به مراکز درمانی نیروی انتظامی 
 گرفت و پذیرش و یا رد گویه برحسب نیاز سازمان، مشخص شد. 

با  بیبه ترت موردنظرلیست در مرحله نهایی، روایی و پایایی چک
آماری  افزاراستفاده از روش ترستون و محاسبه آلفای کرونباخ در نرم

SPSS-18 ،تعیین شد.  
 

 هایافته
اساتید دانشگاهی وابسته به مراکز درمانی  نفر از مدیران و 19از میان 

نفر( از 16درصد ) 2/84نیروی انتظامی که در مطالعه حضور داشتند؛
 2درصد ) 5/10سال،  30تا  21در گروه نمونه  یموردبررسپاسخگویان 

 سال، سن دارند. 50تا  41نفر(  1درصد ) 3/5سال و  40تا  31نفر( 
نفر( زن بودند. تحصیالت  3)درصد 8/15نفر( مرد و  16درصد ) 2/84
 بود. سانسیلفوقدرصد(  9/78نفر ) 15درصد( لیسانس و 1/21نفر ) 4

 24لیست و مصاحبه با خبرگان دینی، از میان ارسال چک جهیدرنت
گویه موارد مشابه در منابع اسالمی یافت شد که  19گویه، برای 

لیست باقی های آماری در چکگویه برای تحلیل 19این  جهیدرنت
ایی که مورد مشابهی در منابع اسالمی برای گویه 5ماندند. در مورد 

مدیران و اساتید وابسته به نیروی انتظامی  ازنظریافت نشد،  هاآن
لیست نیاز سازمان در مرحله نهایی به چک برحسباستفاده گردید که 

 هاآندی مشخص شدند که اسالم در برابر اضافه شدند و جز موار
مانده، به معنای مواردی های باقیسکوت نموده است. این گویه

 هایهستند که بسته به تغییرات محیطی ممکن است در برهه
 نداعبارتها زمانی و با تغییر نیاز سازمان، حذف شوند. این گویه

، "عدم های کاربری"عدم نمایش تصویر شخصی بر روی حساباز"
یاب الکترونیکی در طول ساعات کاری"، "شنود استفاده از مکان

"، "بازرسی یکار ریغمکالمات تلفنی در طول ساعات کاری و 
الکترونیک بدنی در حین ورود و خروج به مراکز" و"عدم انتقال 

 تاپ اداری به محیطی غیر از محیط کار". لپ
 که با استفاده از مقیاسمانده با اصول اسالمی گویه باقی 19ارتباط 

قرار گرفت با ضریب  یموردبررساستاد و مدیر  19لیکرت و از دیدگاه 
 آمده است. 2مسیر تحلیل شد که نتایج آن در جدول 

 

ها و اصول اسالمی از دیدگاه نتایج ضریب مسیر و ارتباط میان گویه( 2جدول 
 نفر( 19مدیران و اساتید )

 نتایج value-t ضریب مسیر گویه

 پذیرش  468/2 17/0 1

 پذیرش  388/5 672/0 2
 پذیرش  226/4 683/0 3
 رد  685/1 195/0 4
 پذیرش  818/4 339/0 5

 پذیرش  478/19 763/0 6
 رد  103/1 442/0 7
 رد  072/15 655/0 8
 پذیرش   039/3 243/0 9
 پذیرش   235/3 240/0 10

 پذیرش   295/9 221/0 11
 پذیرش   897/11 445/0 12

 پذیرش   708/9 654/0 13

 پذیرش   712/5 123/0 14

 پذیرش   112/3 321/0 15

 پذیرش   016/6 388/0 16
 رد   3/0 013/0 17
 پذیرش   149/6 493/0 18
 پذیرش   369/5 398/0 19

 
های بندی گویهتر اولویت و رتبهبررسی دقیق یبراهمچنین در ادامه 

لیست، از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج مانده در چکباقی
بر اساس محاسبه ضریب آمده است.  3در جدول  هاآنبندی رتبه

آمد که  به دست 90/0لیست نیز آلفای کرونباخ، پایایی چک
  .دهنده پایایی مناسب ابزار استنشان

 
  لیست نظارت الکترونیکیهای چکبندی گویهاولویت (3 جدول

 عبارت گویه
رتبه 
 میانگین

 عبارت گویه رتبه
رتبه 
 میانگین

 رتبه

بازرسی ظاهری در بدو ورود به سازمان توسط  11 اول 19/14 های کاربریهای حقیقی در حساباستفاده از نام 1
 بستههای مداردوربین

 یازدهم 41/9

از محتوا و تصاویر مرتبط با سازمان در  عدم استفاده 2
 های مجازیشبکه

 دوازدهم 34/9 های کاریاستفاده از دوربین در اتاق 12 دوم 48/12

 سیزدهم 99/8 های امین برای مکالمات محرمانهاستفاده از شماره 13 سوم 13/12 های هوشمند در محیط کارعدم استفاده از ساعت 3
خارجی )هارد، فلش( در محیط  هایعدم استفاده از رم 4

 کاری
 چهاردهم 90/8 پرسیدن سؤال در مورد مذهب شخصی متقاضی جذب 14 چهارم 11/12

صورت مجازی برگزار شنود مکالمات جلسات که به 5
 شودمی

 پانزدهم 77/8 های مذهبیکننده مراسم یادآوریهای ارسال پیامک 15 پنجم 37/11

 شانزدهم 85/7 تاپ شخصی در محیط کارعدم استفاده از تبلت و لپ 16 ششم 23/11 یهای اجتماعشبکه نداشتن صفحات حقیقی شخصی در 6
 هفدهم 72/7 استفاده از اینترنت محیط کار برای مصارف شخصی 17 هفتم 75/10 دار در محیط کارهای دوربینعدم استفاده از موبایل 7
بات برای مکاتعدم استفاده از آدرس الکترونیکی سازمانی  8

 یکار ریشخصی و غ
 عدم مکالمه با موبایل در فضاهای کاری مشترک 18 هشتم 45/10

 
 هجدهم 68/7

استفاده از تکنولوژی بیومتری برای احراز هویت در مراکز  9
 مرتبط

 نوزدهم 61/6 عدم استفاده از خودکار الکترونیک 19 نهم 10

موازین برگزاری جلسات آموزشی در خصوص رعایت  10
 اسالمی

   دهم 96/9
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 بحث
ای های که به بررسی شاخصبا توجه به دانش ما، تاکنون مطالعه

ها در کشور اسالمی نظارت الکترونیکی در ناجا یا سایر سازمان
طالعه های مپرداخته باشد در دسترس نبود؛ لذا امکان مقایسه یافته

حاضر با دیگران مقدور نشد. مطالعه کیفی حاضر برای نخستین بار 
 لیست نظارتهای چکان تطابق بین گویهدر راستای تعیین میز

 در مراکز درمانی وابسته به نیروی انتظامی مورداستفادهالکترونیکی 
لیست با اصول نظارت اسالمی، انجام شد. در این مطالعه، چک

از منابع اسالمی  شدهاستخراجنظر بر مبنای اصول اسالمی مورد
دینی بررسی شد  )شامل قرآن، احادیث و روایات( و نظرات خبرگان

و سپس توسط گروهی از مدیران و اساتید مراکز درمانی وابسته به 
نهایی قرار گرفت که شرح مختصری از  دیتائنیروی انتظامی، مورد 

 این مقایسه تطبیقی در ادامه آمده است.

 های های حقیقی در حسابگویه مربوط به " استفاده از نام
 کاربری"

بر اساس اصول مطرح در منابع اسالمی رعایت صدق و صداقت در 
موضوعاتی است که بارها در دین بر آن  نیترمهمارتباطات یکی از 

حقیقی که امروزه در های غیرشده است. استفاده از نام دیتأک
نشان از عدم صداقت دارد، های مجازی بسیار رایج شده است شبکه

مهمی  هایبلکه در مجموعه ،ستینبالمانع  تنهانهبنابراین این مورد 
 همچون نیروی انتظامی بسیار ضرورت دارد.

  گویه مربوط به "عدم استفاده از محتوا و تصاویر مرتبط با
 های مجازی"سازمان در شبکه

جاسوسان و دشمنان با استفاده از اطالعات چه  کهییازآنجا
 ورتصبهیب توانند در راستای تخرشکلی یا ماهیتی می صورتبه

انجام شود تا هرچه کمتر  یاگونهبهبایست دقیق اقدام کنند می
اطالعات در اختیارشان قرار گیرد. به همین جهت حفظ اسرار که 

ها و شرایط مهم نیروی برگرفته از قرآن و فقه است، یکی از دغدغه
این مورد در  شدنمطرحشود. بنابراین محسوب می یانتظام
 نظارت الکترونیکی بسیار ضرورت دارد. لیستچک

 های هوشمند در محیط گویه مربوط به "عدم استفاده از ساعت
 کار"

نامحسوس اطالعات گفتاری و  صورتبههای هوشمند ساعت
وند شکنند و جزء ابزارهای جاسوسی شمرده مینوشتاری را ضبط می

نوع با توجه به مباحث فقهی و اسالمی مم هاآنکه استفاده از 
حاضر  لیستچکشود. لذا وجود این مورد در دانسته می

 است. شدهرفتهیپذ

 های خارجی )هارد، فلش( گویه مربوط به "عدم استفاده از رم
 در محیط کاری"

ین های نوهای خارجی که نتیجه پیشرفت فناوریابزارهایی مانند رم
در  اشود که بارهگرفته می در نظرابزارهای جاسوسی  عنوانبهاست 

است. تجسس در امور امنیتی یکی از  شدهاشاره هاآناسالم به 
ام حفظ نظ منظوربهترین مسائلی است که در نیروی انتظامی مهم

و کیان آن مجموعه بسیار ضروری و واجب بوده و بدین دلیل وجود 
 حاضر بالمانع است. لیستچکاین مورد در 

 " صورت مجازی هشنود مکالمات جلسات که بگویه مربوط به
 شود"برگزار می

بر اساس روایات اسالمی دشمنان در قالب شیاطین یا جاسوسان 
توانند باعث انتقال اطالعات مهم و محرمانه به افراد غیر شوند می

کنند. بنابراین وجود این که این امر امنیت اطالعات را تهدید می

جه رد. با توبالمانع بوده بلکه ضرورت دا تنهانه لیستچکمورد در 
به اینکه بخش مهمی از تبادل اطالعات در مجموعه نیروی انتظامی 
در قالب جلسات مجازی )بین مدیران در شهرهای مختلف و حتی 

گیرد، رعایت این مورد بسیار ضرورت کشورهای مختلف( صورت می
 دارد.

  گویه مربوط به "نداشتن صفحات حقیقی شخصی در
 های اجتماعی"شبکه

 واردکردنهای اجتماعی همراه با به دلیل آنکه عضویت در شبکه
بخشی از اطالعات شخصی و تا حدی محرمانه است، نیروی 

خود ممنوع نموده است. اگرچه  کارکنانانتظامی این کار را برای 
مبنای مستقیمی در روایات اسالمی برای رد یا پذیرش این مورد 

 سوءاستفادهاطرافیان و عدم  وجود ندارد اما اصل جلوگیری از نفوذ
گذاری های اسالمی که بر مبنای عدالت پایهدر همه حکومت هاآن

شده است، دلیلی بر اهمیت حفاظت اطالعات بوده و به همین دلیل 
 شود.این مورد پذیرفته می

 دار در های دوربینگویه مربوط به "عدم استفاده از موبایل
 محیط کار"

است که  شدهمطرحهای متعدد جاسوسی در اسالم بارها به شکل
استفاده مکرر از واژه "تجسس" به معنای  هاآنترین یکی از مهم

کنکاش در اسرار دیگران است. بسیاری از منابع فقهی تجسس را 
دانند که مخفی و سری است. تفتیش و جستجوی اطالعاتی می

های جاسوسی هستند زارترین ابهای هوشمند یکی از مهمگوشی
افزاری قابلیت ضبط اطالعات افزاری و نرمکه هم به لحاظ سخت

ابع ها بنا بر مندلیل استفاده از این گوشی نیبه هم، رادارندمحرمانه 
ابزارهای جاسوسی ممنوع بوده و لذا وجود این  عنوانبهاسالمی 
 حاضر ضروری است. لیستچکمورد در 

 فاده از آدرس الکترونیکی سازمانی گویه مربوط به "عدم است
 "یکار ریبرای مکاتبات شخصی و غ

آدرس الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که استفاده از آن در 
های مهمی همچون ارتباطات امروزی بسیار رایج است. سازمان

ود، خ کارکنانافزایش امنیت اطالعات برای  منظوربهنیروی انتظامی 
 هانآکنند، که کاربرد ایجاد می یسازماندرونیکی های الکترونآدرس

باید محدود به انتقال اطالعات مرتبط به همان سازمان باشد. 
و شخصی مغایر با  یکار ریغها برای مصارف استفاده از این آدرس

قانون مجازات اسالمی بوده و اکیداً ممنوع است. بنابراین وجود این 
 حاضر ضرورت دارد. لیستچکمورد در 

  گویه مربوط به " استفاده از تکنولوژی بیومتری برای احراز
 هویت در مراکز مرتبط"

ترین ابزارهای هویتی یکی از مهم عنوانبه نگشتاخطوط استفاده از 
 ازآنجاکهاست.  قرارگرفته دیتأکبارها در دین اسالم مورد 

یت شخیص هونگاری یکی از اجزاء مهم پلیس است که به تانگشت
یکی از ابزارهای مهم  عنوانبهتواند کند، میواقعی افراد کمک می
استفاده شود. بنابراین این مورد در  کارکنانجهت ثبت حضور 

 ماند.حاضر باقی می لیستچک

  گویه مربوط به "برگزاری جلسات آموزشی در خصوص رعایت
 موازین اسالمی"

ها و تعالیم شیوههای مکرر قرآن به تعلیم و پرورش سفارش
ناپذیر در زندگی اجتماعی کنون جزء جداییاسالمی از دیرباز تا

ی به امسلمانان بوده است که در زمان پیامبر اسالم نیز توجه ویژه
آن شده است. برگزاری این جلسات در راستای آموزش اصول دینی 



 و همکاران شادنوش     36

 1399 زمستان، 1، شماره 10دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 و فقهی به کارمندان نیروی انتظامی که شرایط کاری متفاوت با افراد
نظامی دارند، بسیار ضروری است. به همین دلیل این مورد در غیر
 ماند.حاضر باقی می لیستچک

  گویه مربوط به " بازرسی ظاهری در بدو ورود به سازمان توسط
 های مداربسته"دوربین

با توجه به اهمیت حفظ امنیت اطالعات در نیروی انتظامی و 
یا خارج کردن ابزارهای جاسوسی به این مجموعه،  واردکردناحتمال 

بازرسی ظاهری از افراد در حین ورود یا خروج ضرورت داشته و بر 
 است. دیتائاساس منابع فقهی مورد 

 های کاری"گویه مربوط به "استفاده از دوربین در اتاق 
در جوامع اسالمی یکی از  مؤمنصیانت از شخصیت و آبروی 

ست شده ا دیتأککه در دین اسالم بارها بر آن  اصولی است نیترمهم
است. استفاده از  را معادل حرمت جان و مال او دانسته و آن

های کاری و ضبط مکالمات و روابط های الکترونیکی در اتاقدوربین
یکی از ابزارهایی است که  یسازمانبرونو افراد  کارکنانمیان 

مجموعه کمک  کارکنان تواند در مواقع لزوم به صیانت آبرویمی
 .بسیار ضرورت دارد لیستچککند. بنابراین وجود این مورد در این 

 های امین برای مکالمات گویه مربوط به "استفاده از شماره
 محرمانه"

در راستای اصول حفاظت اطالعات امنیتی و حفظ اسرار محرمانه در 
 برخورد با جاسوسان، موارد متعددی در سیره پیامبر )ص( در

خورد. های مقابله با خطرات جاسوسی به چشم میخصوص روش
 جهیدرنتهایی است که های امین یکی از روشاستفاده از شماره
های نوین در مجموعه نیروی انتظامی استفاده پیشرفت فناوری

 حاضر ضروری است. لیستچکشود. بنابراین این مورد در می

 " هب شخصی پرسیدن سؤال در مورد مذگویه مربوط به
 "متقاضی جذب

وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه از دستورهای اکید قرآن کریم و 
ن مشترک بود جهیدرنتتواند پیشوایان دینی اسالم است که می

باورها و اعتقادات مذهبی در یک محیط کار اسالمی محقق شود. به 
در مورد مذهب و اعتقادات مذهبی  سؤاالتهمین دلیل پرسیدن 

فرد متقاضی برای استخدام در مجموعه نیروی انتظامی بسیار 
 ضرورت داشته و این مورد برگرفته از دین مبین اسالم است.

 هایکننده مراسم یادآوریهای گویه مربوط به "ارسال پیامک 
 مذهبی"

م و ها و مراسم مذهبی در اسالمشارکت در هیئت دیتأکبا توجه به 
وسعت و  تیدرنهاو  کارکنانمشغله فکری و کاری  طرفآناز 

پراکندگی جامعه اداری گاهی ممکن است کارمندان فراموش کنند 
منظم شرکت نمایند. به همین جهت  صورتبهکه در این نوع مراسم 

شود. این از طریق پیامک، شرکت در مراسم مذهبی یادآوری می
 لیستچکث اسالمی بوده و در مورد در راستای روایات و احادی

 ماند.حاضر باقی می

 تاپ شخصی در گویه مربوط به "عدم استفاده از تبلت و لپ
 محیط کار"

ن از تواتاپ شخصی در محیط کار را میعدم استفاده از تبلت و لپ
تاپ استفاده از لپ در صورتدو دیدگاه بررسی نمود، اول آنکه 

شخصی جهت انجام امور اداری در محیط کار، احتمال بروز خطرات 
نکه یابد. دوم آزیادی نسبت به انتقال اطالعات سازمانی افزایش می

جام ان به علتتواند تاپ شخصی در محیط کاری میاستفاده از لپ

 یاالزحمهحقباشد که این امر مغایر با حالل بودن  یادار ریغامور 
 کند که در سازمان بهاست که فرد در مقابل ساعات کاری دریافت می

تواند انجام امور کاری سپری نموده است. لذا، این موضوع هم می
مغایر با اصول اسالمی و هم قوانین سازمان در خصوص حفظ و 

 تلیسچکنگهداری امنیت اطالعات باشد. بنابراین مورد حاضر در 
 .ماندیمباقی 

 استفاده از اینترنت محیط کار برای مصارف  بوط به "گویه مر
 شخصی"

المال بارها در منابع روایی عنوان بیتاستفاده از اموال دولتی که به
 شدهمطرحدر زمان حکومت حضرت علی )ع(  ژهیوبهو تاریخی 

است، مصداقی بر استفاده از ابزارهایی مانند اینترنت محیط کار برای 
نین توان چکه باید ممنوع شود. بنابراین می بوده یکار ریغمصارف 

ته ای داشنتیجه گرفت که این مورد در مباحث اسالمی جایگاه ویژه
 لیست حاضر باقی بماند.و باید در چک

  گویه مربوط به "عدم مکالمه با موبایل در فضاهای کاری
 مشترک"

 قرآنرعایت حقوق شهروندان خاستگاه حقوقی در اندیشه اسالمی 
است. مکالمه با تلفن همراه در  شدهاشارهدارد که بارها بدان  میکر

تواند اصل فضاهای کاری مشترک یکی از عواملی است که می
یجه توان نتاحترام به حقوق دیگران را نقض کند. به همین دلیل می
 لیستچکگرفت که این مورد برگرفته از دین مبین اسالم است و در 

 ماند.باقی می

 به "عدم استفاده از خودکار الکترونیک" گویه مربوط 
 صورتبههای هوشمند، خودکارهای الکترونیک مشابه ساعت

کنند جزو نامحسوس اطالعات گفتاری و نوشتاری را ضبط می
 با توجه به هاآنشوند که استفاده از ابزارهای جاسوسی شمرده می

رد موشود. لذا وجود این مباحث فقهی و اسالمی ممنوع دانسته می
 است. شدهرفتهیپذحاضر  لیستچکدر 

گویه  19بنابراین، توضیحاتی که در خصوص اصول اسالمی متناظر با 
لیست نظارت الکترونیکی نیروی انتظامی آمده است، نشان از چک

ور طتابعیت این نوع نظارت مدرن از اصول نظارت اسالمی دارد و به
در  .اندشدهرگرفتهبهای اسالمی مستقیم و غیرمستقیم از آموزه

؛ اصلی و یا اصولی در منابع هاآنایی که متناظر با گویه 5خصوص 
توان چنین نتیجه گرفت که این بخش از اسالمی یافت نشد، می

نظارت الکترونیک تابع شرایط زمانی بوده و مطابق با نیاز سازمانی 
های زمانی دیگر، شوند که ممکن است در برههمطرح می
 قرار نگیرند.   همورداستفاد

مطالعه حاضر، اولین کوشش در راستای انطباق اسالمی نظارت 
های وابسته به نیروی انتظامی است که با الکترونیک در سازمان

ترین این رو بود. یکی از مهمهای متعددی روبهمحدودیت
لیست نظارت الکترونیکی ها، دسترسی به چکمحدودیت

 تیدرنهانیروی انتظامی بود که  های مختلفمورداستفاده در بخش
شود این دسترسی محدود به مراکز درمانی وابسته شد. پیشنهاد می

اضر لیست ح، چکآمدهدستبهتا مطالعات آتی با استفاده از نتایج 
ها نیز استفاده نموده و میزان تطابق ارتباط را در سایر سازمان

می در این مراکز های اسالهای نظارت الکترونیکی را با آموزهگویه
شود در خصوص قرار دهند. عالوه براین پیشنهاد می یموردبررس
سکوت کرده است، خبرگان و مدیران  هاآنکه اسالم در برابر  یسؤاالت

  .مرتبط در نیروی انتظامی به بررسی این موارد بپردازند
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