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This study examined the role of social networks in the juvenile crime. 

The study was descriptive. The instruments consisted of a questionnaire 

of 30 questions was made by researcher. The study population consisted 

of all adolescent in Tabriz who used social networks. The sample in this 

study adolescents in society that use of social networks that Systematic 

random sampling method, 220 of them responded to the questionnaire. 

To analyze the data Descriptive analysis, t test and spearman correlation 

was used. The results of this analysis showed that there is a significance 

differences between boys and girls that using social networks (p<0/01), 

and girls tending more juvenile crime. Also, violence was the most 

juvenile crime that adolescents facing with. Other Result of this 

Research shows There is a significant Relation between using social 

networks and juvenile crime (sig=0.346). In fact, using more social 

networks can affect juvenile crime and increase it. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 01-10: صفحات
 به و نیست خاصی و اقشار محدود انحصار در گذشته همانند های مجازی  ازشبکه امروزه استفاده 

معمواًل  دارد کاربر هر برای مجازی فضای شماری که بی امکانات و آن بودن فراگیر دلیل
های اجتماعی   شبکهكه این. گردند  می فضا این جذب اقشار سایر از بیشتر جوان و نوجوان های  گروه

بررسی این  ته باشدداش در جامعه ما  نقش به سزایی  نوجوانانگی دید د در بزهتوان مجازی می
های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حائز اهمیت  در حال حاضر و ارائه راهکارموضوع 

دیدگی نوجوانان  های اجتماعی مجازی در بزه  این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه. است
رسشنامه ابزار مورد استفاده شامل پ. باشد همبستگی می -روش پژوهش توصیفی. نگاشته شده است

جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر . سؤال تشکیل شده بود 03محقق ساخته است که از 
نمونه مورد بررسی در این . کردند های اجتماعی مجازی استفاده می  داد که از شبکه تبریز تشکیل می

که به روش  کنند های اجتماعی مجازی استفاده می  پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه
برای تجزیه و تحلیل . ها پاسخ دادند نفر از آنها به پرسشنامه 223گیری تصادفی سیستماتیک،  نمونه
نتایج این تحلیل نشان . و اسپیرمن استفاده شد tها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون  داده

؛ (>30/3p)کنند  تری را در فضای مجازی تجربه می دیدگی بیش داد که دختران نوجوان بزه
( =043/3r)دیدگی نوجوانان  های مجازی و بزه  داری بین استفاده از شبکه همچنین رابطه معنی

بندوباری و روابط با جنس مخالف به  ، بیبه عالوه این پژوهش نشان داد که خشونت. مشاهده شد
 .باشند دیدگی برای نوجوانان می های ناشی از بزه  ترین آسیب ترتیب بیش
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 مقدمه
است؛  بوده تکامل در همواره تاکنون آغاز از انسانی های  فعالیت
شیوه  در نموده، تغییری اختراع ای وسیله کرده، ابداع ابزاری
خانواده  و خود آسایش و رفاه سطح آورده، وجود به خود زندگی

بنیان  جامعه در را تمدنی و رسوم و آداب و داده ارتقاء را خود
 از سکونت خودرا محل آتش، عصر به ورود با بشر. است نهاده
 سیستم و داد انتقال آزاد مناطق به های طبیعی  پناهگاه و ها کوه

 عصر این به ورود و آهن کشف با. گردید بشر متحول تغذیه
 از ابزارآالتی و خارج خود سنتی شکل از وسایل کار، و ابزار

 قرن هجدهم در و آن از پس .گردید بشر وارد زندگی فلز جنس
 سود و بیشتر کاِر که فناوری و عصر صنعت ظهور میالدی،

 تحوالت موِجد شد، می عصر محسوب این اصلی شعار باالتر
دامنه  گسترش در جهت هایی دستگاه و وسایل .گردید زیادی
 تمام شد و اختراع صنعتی های  رقابت در موفقیت و تولید

بشری  تحوالت این به محدود دول، های  سیاست ها و برنامه
 جهان فراصنعتی، عصر در و بیستم سده اواخر در اما .گردید

 و علمی های پیشرفت اثر در شگرف های پدید شاهد ظهور
 تولد معنای به حقیقت در که های پدید .جدید بود های فناوری
 کنونی جهان با هایی متفاوت ویژگی شرایط و با دیگر جهانی

 مجذوب را فرهنگ و سیاست دنیای اقتصاد، که ابداعی .بود
 سایبر فضای یا مجازی جدید، فضای دنیای این .ساخت خود

 

 روابط از بسیاری این پدیده ظهور از پس ها انسان. گرفت نام

 های فعالیت گسترده، تبلیغات .نمودند وارد فضا این به را خود

 اشاعه بانکداری الکترونیک، دادوستد، و تجارت اقتصادی،
از  بخشی تنها همگانی رسانی اطالع و آموزش فرهنگ،
 جدید دنیای این به که بوده ها انسان روزمره های فعالیت

 جهان و گستردگی همه فضای سایبر با .است کشانده شده

 برجای انسان در زندگی که مثبتی تأثیرات نیز و بودنش شمول

 محض به نبوده و خارج حقوق علم تیررس از است، گذاشته

 دنیای جدید، این در انسان های فعالیت آغاز و فضا این ظهور

بررسی  به و شدند عمل وارد نیز  آن های ابزار و حقوق علم
 .پرداختند حقوقی نگاه از فضا این ابعاد

                                                           
1
 - Cyber 

های   اخیر همواره توجه ویژه به حقوق و حمایت  در چند دهه
پذیری این  آسیب .است مختلف از کودکان و نوجوانان شده

دیده از آن جهت حائز  های بزه  قشر نسبت به سایر گونه
نوجوانان در روند رشد خود  و اهمیت است که کودکان

سالی بیشتر در معرض نوجوانی به بزرگ  خصوصًا عبور از دوره
پذیری،  هرگونه آسیب، به ویژه در زمان جامعه و خطر بوده

 در های مکرر و  دیدگی ای همراه با بزهکاری و یا بزه ه آیند
 دیگر عبارتی به .برخی هر دو حالت را به همراه خواهد داشت

 ای رایانه جرایم ارتکاب جمله از مجازی دنیای در بروز اتفاقاتی
 علم دخالت محیط، این فرهنگی مخرب و منفی آثار و و تبعات

 در مداقه راستا این در که است بخشیده را ضرورت حقوق
 جرایم گیری شکل عوامل و علل سایبر، شناخت فضای ماهیت

 ضروریات و دیدگی نوجوانان از دالیل از جمله بزه سایبری
 .گردد می محسوب تحقیق  تدوین این

 طرح بحث -0
 شده دنیا فراگیر در دیجیتال های رسانه از استفاده امروزه

 حتی و سخت آنها بدون زندگی كه گاه طوری به است،

 یكی ازها  رسانه شدن دیجیتالی. كند می جلوه غیرممكن

 به جدید دنیای در كه است ارتباطی تكنولوژیك پیامدهای

 انتقال به منجر جامعه سطوح اكثر در که طوری هآمده ب وجود

 فضای به چهره به چهره ارتباطات سنتی از بزرگی بخش

از  سنتی الگوهای شكستن به روند این .است شده مجازی
 حجم گسترش و وب دوستی ایجاد به انسانی های تماس

 یك اینترنت افراد، برای این .است رسیده آنالین روابط

 فراغت اوقات از بسیاری كه است و محیطی طبیعی ارتباط

 .كنند می آن را صرف خود
نوجوانان ما با آن  امروزه جوانان ویکی از مسائل مهمی که 

مواجه شدن با  درگیر هستند استفاده از فضای مجازی و
 به شدید وابستگی با آنان که چرا. است مخاطرات اجتماعی

 مسیر انتخاب و در گیرند می فاصله خانواده از مجازی فضای
 .شوند گمی می سردر دچار درست

 سازمان و نوجوانان كودكان صندوق گزارش آخرین اساس بر
و  كودكمیلیارد  2/2بر بالغ جمعیتی (یونیسف) متحد ملل

 كم تجربیاتی و لطیف روحیاتی با جهان سراسر در نوجوان
 تحقق راستای در هدف های كانون ترین مهم ازجمله
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 موجود اطالعات بر. دآین می شمار به مجرمانه های اندیشه

 كاربران جمله از و نوجوان میلیون كودك001 حدود امروزه

از سوی دیگر . باشند می اینترنت فضای آنالین و همیشگی
اینگونه ما در حالی درگیر استفاده از  کشور نناوجوامتأسفانه ن

که هنوز فرهنگ و بستر مناسب در  اند قرار گرفتهها  شبکه
از سوی دولت فراهم  ها کشور  جهت استفاده از این شبکه

و مثل هر تکنولوژی دیگری قبل از فرهنگ  استنشده 
در حالی که . وارد شده است ما  استفاده، فنآوری آن به زندگی

اند برای ایجاد  ای شده یلهوس متأسفانه  ها این روزها این شبکه
های   والدین نگرانی شبهه، شایعه پراکنی و ارتباطات ناسالم؛

این تکنولوژی به  عمیقی از باب در اختیار قرار دادن یا ندادن
 .نوجوانان خود دارند

لوغ زودرس ناشی از تماشای محتوای غیر اخالقی، اثرات ب
در  به وفورآمیز که این روزها  منفی مشاهده محتوای خشونت

شود، شکل گرفتن هویت دوم در اثر  یافت می ها این شبکه
های   زندگی در فضای مجازی برای کودک و نوجوان، آسیب

جسمی بر اثر استفاده زیاد از موبایل و تبلت، افزایش 
اضطراب، از بین رفتن تمرکز، اختالل در خواب، روابط با 

های   جنس مخالف و مواردی از این دست از جمله آسیب
  .مجازی به دنبال خود داردجدی است که فضای 

. گیری هویت دوم خطری مهم است در این میان اما شکل
کنند بلکه  کودک و نوجوان در فضای مجازی فعالیت نمی

کنند، دوستانی از نقاط مختلف با فرهنگ و عقاید  زندگی می
کنند، هیچ مرزی در دسترسی اطالعات و  مختلف پیدا می

ها همانند بسیاری از کاربران  نها وجود ندارد، آ محتوا برای آن
دیگر این فضا، به دلیل این ویژگی فضای مجازی که حیات 

شان است، باید شب و روز وقت  افراد مساوی با فعالیت کردن
گوید  های خود چیزی نمی  بگذارند و هیچ کس از عیب و نقص

شود که مطلوب  و به این ترتیب هویت دومی ساخته می
شود که  م بر خود نوجوان القا میسایرین نیز هست و کم ک

عیب و نقصی هست و به این ترتیب نیمی از  خیلی فرد بی
بیرونی  اجتماعاترود، از  اش در اوهام و توهم پیش می زندگی

اش رشد  های اجتماعی  مهارت و ماند و ارتباطات بیرون باز می
شود و ممکن  کند، در همان فضای مجازی دلبسته می نمی

انتخاب ! سرش را نیز به همان فضا بسپارداست انتخاب هم
آن قسمتی از خود را به اشتراک گذاشته  فردی که او نیز یقینًا

ست و در نتیجه بسیاری از عیوب و ااست که مورد پسند بقیه 
کنند و سرانجام در مقطعی  ان میهنواقص از چشم هم پن
ن رو شدن با ای به رو شوند و هزینه رو ناچارند با واقعیت روبه

های عاطفی   طالق و جدایی یا ضربه مسلمًا به غیر ازحقیقت 
 . و روحی چیز دیگری در پی ندارد

 انحصار در گذشته همانند های مجازی  ازشبکه امروزه استفاده
 و آن بودن فراگیر دلیل به و نیست خاصی و اقشار محدود

 دارد کاربر هر برای مجازی فضای شماری که بی امکانات
 جذب اقشار سایر از بیشتر جوان و نوجوان های گروهمعمواًل 

 تدوین کنندگاِن که حالی است در این .گردند می فضا این
 عمیقی مجازی رابطه فضای با اجتماعی پیشگیرانه تدابیر
 های فعالیت به و نوجوانان جوانان اندازه به توانند نمی یا ندارند
 متولیان میان دیجیتال شکاف این بپردازند، ای شبکه

وجود دارد و باید مرتفع  دیدگان بزه و کاران بزه و پیشگیری
 متقابل درک عدم دلیل به صورت، این غیر در زیرا شود
 .بود امیدوار پیشگیرانه تدابیر بودن تأثیرگذار توان به نمی

 (012:0093 اصل، باقری و جاللی فراهانی)

اجتماعی های   شبکهكه این موضوع حساسیتحال با توجه به 
در جامعه ما  نقش  نوجوانانگی دید د در بزهتوان مجازی می

 در حال حاضر وبررسی این موضوع ، داشته باشد سزایی  به
های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار  کار ارائه راه

 .حائز اهمیت است

 تعریف مفهومی متغیرها  -2
 مجازی اجتماعی های  شبکه -2-0
 هستند  وب تحتهای  سرویس مجازی اجتماعیهای  شبكه 

 درج و شخصی صفحات ایجاد کاربرانشان امكان به که
 به توانند صفحات می این. دهند می را شخصی اطالعات

 بیان به .باشند مشاهده قابل عمومی نیمه یا عمومی صورت
 کاربر ها میلیون گردهمایی محل اجتماعیهای  شبكه دیگر

 زبان، جغرافیایی، مرزهایبه  توجه بدون است که اینترنت
 .پردازند می تبادل اطالعات و تعامل به فرهنگ و جنس

 (040: 0083 پوری،)
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 نوع تاکنون هزاران مجازی اجتماعی شبکه اولین ایجاد زمان از

بوید ) .اند ایجاد شده جهان سطح در ها سایت وب از دسته این از
 اجتماعی های شبکه حاضر حال در (10: 2339و الیسون، 

 جامعه سطح در ارتباطی ابزارهای مهمترین از به یکی مجازی

 باشند می برخوردار فراوانی شهرت از و شده جهان تبدیل و

 افراد ازا بسیاری و برای (228: 2338پیمپک و همکاران، )

 در روزمره کارهای یکی از عنوان به ها شبکه این از استفاده

 های شبکه .(31 :2339بوید و الیسون، ) .شود می گرفته نظر

 فرصت افرادها  آن که در هستند هایی مکان مجازی اجتماعی

 خود شخصیتی های کرده، ویژگی معرفی را خود تا کنند می پیدا

ها  محیط این ودر کرده ارتباط برقرار سایرین با و داده بروز را
 (38: 2339بوید و الیسون، ) .نمایند حفظ را ارتباطات این

 و بین فردی روابط سطح در چه ای ه بالقو طور به ها سایت این
 در تغییرات اساسی ایجاد توانایی اجتماعی روابط سطح در چه

بوید و الیسون، ) .باشند می دارا را فرد هر اجتماعی زندگی زمینه
 را ها سایت اینگونه تأثیر ترین مهم موارد اغلب در (293 :2338

: 2330ویلمن،  همتون و) .دانند می گذشته روابط ارتقا حفظ و
 در ها سایت این نقش نباید از که حالی است در این (290

والتر و پارکس، ) .شد فردی غافل بین جدید روابط گیری شکل
سبب  ها شبکه گونه این در فعالیت که هرچند (09: 2332

: 2338پیمپک و همکاران، ) شود می دوستان با ارتباط تسهیل
نوجوانان  مطالعه زمان کاهش میزان با همان به ولی (200
کیرشنر و کارپینسکی، ) گردد می روند تحصیل در اختالل سبب

 به ها سایت این گونه منفی مهم تأثیرات جمله از (004: 2303

 استرس و افزایش اضطراب به توان می نوجوانان بین در ویژه

 های شبکه  .(292: 2300فراهانی و همکاران، )نمود  اشاره

 آنها کارگیری به با توان می و نداشته منفی اثرات اجتماعی صرفًا

استفاده  بهینه طور بهها  آن از درمانی، یا و آموزشی در فرایند
: کیم و همکارش، ) سایرین با ارتباط همچون دالیلی .نمود

 قوانین ، یادگیری(90: 2339؛ جوینسون، 412: 2339

سرگرمی  و تفریح ،(290: 2330، الیسون و بوید) اجتماعی
 توان را می تجربیات انتقال و (30: 2330آبرامسون و همکار، )

 شبکه گونه این از افراد دالیل استفاده ترین مهم عنوان به

 .نمود عنوان

حتی افرادی  و نوجوانانمتجاوزان جنسی  های اخیر، در سال
های خود قرار   را موضوع فعالیت نوجوانانکه بیش از این 

 و دوستی های بازار ایجاد با تا اند اجازه دادهدادند به خود  نمی
هایشان جلوه   به فعالیت های گفتگو  واتاق ینترنتی ا های باشگاه

اغلب متجاوزان با تشبه خود به یک مرد . فنآوری شده بدهند
دیدگان کم  سعی در جلب بزه حتی یک کودک، یا زن جوان و

ار وی با یک تا از این راه به مبادله اسر کنند، سال می سن و
 .شخص مجازی اقدام کنند

 و شاید والدین همیشه معمولی طور به هم نوجوانان
. کنند مطلع نمی( سایبری)دوست مجازی  این از را دوستانشان

 برای را  دهد که کودک یک دوست خیالی اینترنت، اجازه می
 یک کامل امنیت او در با تواند می که  کند تصور خودش

 دوست با مخفیانه دیدار به بازی این حتی یاو  کند بازی  تئاتر
فضای  وسیله به  بار عملی این چنین جنایت .بیانجامد مجازی

 تجاری ظاهر به داد قرار یک  ممکن نیست (سایبر)مجازی 
 در) تجاری – جنسی برداری بهره  فقط مورد این در .باشد
و  حیله از بلکه سخن نیست مطرح (آن مضیق معنی
 نوجوانان تا گیرد می قرار جانیان اختیار که در است هایی  فریب

 .دهند قرار خطرشان پر مطامع بازیچه را

 هایی  پایگاه مجموعه یا پایگاه مجازی اجتماعی های شبکه

 بتوانند تا کاربران آورد می فراهم امکانی که هستند
 به دیگران با را خودشان های فعالیت و افکار ها، مندی عالقه

 آنان با راها  فعالیت و افکار این هم و دیگران بگذارند اشتراك
 های از سرویس ای مجموعه اجتماعی، شبکه یك. شوند سهیم
 فراهم اشخاص برای را امکان این که است وب بر مبتی

 ایجاد خود برای خصوصی یا توصیفات عمومی که آورد می
 را منابع خود کنند، برقرار ارتباط شبکه اعضای دیگر با یا کنند،

 دیگر عمومی توصیفات میان از و بگذارند اشتراك به آنها با

 و بوید). کنند استفاده اتصاالت جدید یافتن برای افراد،
 های شبکه تعریف در کلی طور به (292: 2330الیسون، 

 هایی سایت اجتماعی های شبکه گفت توان اجتماعی می
 اضافه با موتور جستجوگر مانند ساده سایت یك از که هستند
 خاصیت دیگر امکانات و ایمیل و چت مانند امکاناتی شدن

 .دهند می ارائه خود کاربران به گذاری را اشتراك
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 دیدگی بزه -2-2
 دنبال به كه شود می گفته شخصی به اصطالح در  دیده بزه

 واژه التین در ادبیات .بیند می آزار یا آسیب جرم یك رویداد

 كردن قربانی آیین معنای به خاصی مفهوم در اصل در دیده بزه

 خشنودی منظور به حیوان یا شخص جان یك كه زمانی یعنی

به  باستانی های فرهنگ وها  تمدن شد، در می ستانده خدایان
 نیز فارسی نوشتگان در پایه همین بر و است رفته می كار

 آكسفورد فرهنگ حقوقی .رود می كار به آن برابر در قربانی

 :است برده كار به زیر معانی به را دیده بزه

 .بیند می آسیب پیامد یا رویداد یك پی در كه شخصی -

 جهت در یا اعتراض یك دنبال به كه چیزی یا شخص -

 .شوند كشته می یا و دیده آسیب غضب و خشم ارضای

 آیین یك در یا خدا برای كه زنده موجودی طعمه یا شكار -

 (210: 0094رایجیان، ) .شود می قربانی مذهبی
 عمل .گویند می را مجرمانه كردن قربانی عمل دیدگی، بزه

 قتل، تواند گردد می می آن قربانی شخص كه ای مجرمانه

 . دیگر باشد جرایم از بسیاری و عنف به تجاوز سرقت،
 شاكی یا علیه مجنی واژه با ایران كیفری قوانین در كه دیده بزه

 های از آفرینش .است گرفته قرار قانونگذار توجه مورد

 دادگستری وزارت به مربوط اصطالحات بررسی كمیسیون

 تدریج به كه است خورشیدی 0000سال  در ایران فرهنگستان

 دانان حقوق و شناسان م جر مطالعات و ها پژوهش حیطه وارد

 ایران در قانونگذاران گفتمان و ادبیات كلی طور و به كیفری

  .شد

 نوجوانی -2-0
طور که از همان ( Adolescence)نوجوانی معادل واژه  واژه

رشد کردن به سوی »به معنای آید  بر می خاستگاهش
بلوغ و رسش عاطفی، است و مفاهیمی مانند  « رسش

دوره نوجوانی . گیرد می اجتماعی، ذهنی و اخالقی را دربر
ای از رشد انسان است که در طی آن نوجوانان،  مرحله پیچیده

کنند که بر رشد جسمانی، فیزیولوژیکی و  جربه میبلوغی را ت
ای در  گذارد، تغییرات قابل مالحظه شناختی آنان تأثیر می روان

کنند،  گیرد، بحران هویت را تجربه می مفهوم خود صورت می
یابد، از نظر هوشی  مسائل و مشکالت عاطفی آنها افزیش می

های  گروه رسند و ارتباط آنها با به مرحله تفکر انتزاعی می
 (020: 0094بیابانگرد، ) .یابد همساالن افزایش می

در دوره نوجوانی، افراد تجربه خود اتکایی و احساس 
در این دوران اصول ثابت و  .کنند ولیت را شروع میؤمس

هایی  نوجوان مهم است، استوار برای زندگی نوجوانان کاماًل
 اغلب احساس سردرگمی، که هیچ خط مشی خاصی ندارند،

های  کنند یا درگیر موقعیت در معرض خطر بودن می ناامنی و
نوجوانانی . شوند که از عواقب آن اطالعی ندارند خطرناکی می

 ؛اند مهری واقع شده در واقع مورد بی که کنترل نمی شوند و
توانند  گر، سرکش و عصبانی هستند و می بسیار طغیان

پندارها،  آرزوها، .های بدی برای بقیه نوجوانان باشند  سرمشق
از ... و کم تجربگی ها، خودنمایی، محبت، رویا پردازی نیازها،

نحو مناسبی چه به نست که چناامشخصات دوران نوجوانی 
تواند موجبات  هریک از آنان می ،کنترل و هدایت نشود مین،أت

همچنین چنانچه نوجوانان در  .را فراهم آورد گیدید بزه
نند عامل موفقیت دیگران را برای مقایسه خود با دیگران نتوا

های  خود توجیه کنند و به طور عینی قادر به شناخت فعالیت 
 .آنها شوند ممکن است به بزهکاری روی بیاورند

 روش تحقیق -0
 ها روش تحلیل داده -0-0
ی آمار های روش از پژوهش نیا های  هیفرضی بررسی برا 

ی فیتوصی آمار های  شاخص از ابتدا. شود می استفادهی مختلف
 استفاده استاندارد انحراف و نیانگیم ،یفراوان درصد،ی عنی

ی بررسی برا وها  افتهی شتریبی بررسی برا سپس. شود می
 های پارامتر از صفر های  هیفرض برابر در پژوهشگر های  هیفرض
 .شد استفاده مستقل t ، اسپیرمنی همبستگی آمار

 روایی و پایایی -0-2
 محقق ساخته، پرسشنامه یك از استفاده با حاضر، تحقیق در

 جهت تحقیق این در .شد داده پاسخ پرسشنامه 223 تعداد

 .است شده استفاده صوری اعتبار از روایی یا اعتبار بررسی
 به را آن پرسشنامه، تنظیم و تهیه از پس طریق كه بدین

 نهایت و در داده نشان تحقیق روش نظران صاحب و اساتید

                                                           
1
 - Pearson 
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 شده اقدام پرسشنامه ایراد رفع به آنها نظر اظهار به با توجه

 .است
 آلفای ضریب از مطالعه، مورد متغیرهای پایایی بررسی برای

 درونی هماهنگی برای روش این .شده است استفاده كرونباخ

 كه یهای یا آزمون و پرسشنامه جمله از گیری ه انداز ابزار

 رود می كار به كنند، می گیری اندازه را مختلف  های خصیصه

 در 0 تا 3 از آن دامنه و (029: 0093و همکاران،  سرمد)

 (099: 0094 س،دوا). است نوسان

 متغیرهای پرسشنامه -0جدول 

 متغیرها
 پرسشنامه

تعداد 
 گویه

 ضریب پایایی

 38/3 09 های اجتماعی مجازی  استفاده از شبکه
 33/3 02 دیدگی بزه

 
 ها تجزیه و تحلیل داده -4

در دو بخش توصیفی و استنباطی ها  داده لیتحل و هیتجز
های  ابتدا به توصیف متغیر در بخش توصیفی .گیرد انجام می

های اجتماعی، انگیزه استفاده از   نوع استفاده از شبکه کیفی
های اجتماعی   های اجتماعی و میزان استفاده از شبکه  شبکه

یل رگرسیون در بخش استنباطی با استفاده از تحل. پردازیم می
دیدگی نوجوانان با  چند متغیره به تبیین متغیر وابسته بزه

 .پردازیم های مستقل می استفاده از تأثیر متغیر

های   شبکه از استفاده كیفی متغیرهای توصیف -0-0
 اجتماعی مجازی

 های مجازی در نمونه تحت بررسی  توصیف نوع استفاده از شبکه -2جدول 

 ها آزمودنی
 نوع شبکه مجازی                                     

 کل افراد

 درصد فراوانی

 %0/02 00 تلگرام

 %0/2 1 واتس آپ

 %0/2 3 وایبر

 %0/02 29 اینستاگرام

 %9/0 4 الین

 %3/0 9 تانگو

 %8/3 2 ویچت

 %4/20 40 فیس بوک

 %2/0 0 لینکدین

 %4/0 0 توویتر

 %2/0 0 اسکایپ

 %0/0 03 پالسگوگل 

 %1/3 0 بیسفون

 %8/3 2 کلوب

 %9/0 4 تبییان

 %8/3 2 فیس نما

 %9/0 4 افسران

 %4/0 0 دیگر

 %033 223 کل

 
های اجتماعی   در خصوص اطالعات از نوع استفاده از شبکه

دهد  باشد؛ نشان می قابل مشاهده می 2مجازی که در جدول 
. کنند درصد از تلگرام استفاده می 0/02که اکثریت با 

درصد استفاده کننده، اینستاگرام  4/20همچنین فیس بوک با 
درصد  0/0درصد استفاده کننده و گوگل پالس با  0/02با 

های مجازی پر طرفدار در بین   استفاده کننده دیگر شبکه
توان بیان  به طور کلی می. ورد مطالعه بودندنوجوانان گروه م

های   درصد استفاده کنندگان از شبکه 03داشت که در حدود 
های معروف و جهانی تلگرام،   اجتماعی مجازی از شبکه

 03برند و  اینستاگرام، فیس بوک و گوگل پالس بهره می
 .مند هستند های دیگر بهره  درصد نیز از شبکه

های   بین استفاده از شبکه(: لیاص)فرضیه کلی   -0-2
 .دیدگی نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد مجازی و بزه

به منظور بررسی فرضیه اصلی پژوهش حاضر مبنی بر وجود 
های مجازی و   رابطه معنی دار بین استفاده از شبکه

دیدگی، ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیر وابسته  بزه
 . پرداخته شد K_Sز آزمون با استفاده ا( دیدگی بزه)

 هایش دیدگی و مؤلفه بر بزه K_Sنتایج آزمون  -7جدول 

 سطح معنی داری Zآزمون  لفهؤم
 330/3 393/3 اعتیاد

 340/3 014/3 خشونت
 300/3 000/3 سوء استفاده جنسی

 320/3 389/3 انتشار تصاویر خصوصی
 001/3 200/3 روابط با جنس مخالف
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 330/3 390/3 انزوا اجتماعی
 302/3 004/3 بی بند و باری

 342/3 020/3 دیدگی کل بزه

 
ها در خصوص متغیر  با توجه به نتایج آزمون نرمال بودن داده

و لذا در ( 31/3باالتر از )ها نرمال نیستند  دیدگی، داده بزه
( اسپیرمن)های ناپارامتریک  بررسی روابط باید از آزمون 

 .استفاده گردد

 های پژوهش یافته  -1
 های توصیفی یافته -7-0

 :های توصیفی پژوهش حاضر نشان داد که یافته
 13درصد افراد شرکت کننده در این پژوهش مرد و  13-

 .درصد زن بودند

 4/04از لحاظ سنی، میانگین کلی سن افراد مورد مطالعه  -
آنها ( مینیمم)که کمترین سن . بود 00/3سال و انحراف معیار 

ساله بودند؛ همچنین  03آنها ( ماکسیمم)بیشترین سن و  00
درصد بیشترین درصد شرکت کننده در  1/48ساله با  01افراد 

درصد کمترین درصد را به  0/2ساله با  03تحقیق و افراد 
 .خود اختصاص دادند

در خصوص سطح تحصیالت، اکثریت در پایه سوم  -
درصد و دوم با  0/04افراد پایه اول با . حضور داشتند%( 0/12)
 .درصد بودند 3/00

درصد افراد  1/01اجتماعی،  –به لحاظ وضعیت اقتصادی  -
درصد  8/00درصد وضعت باال و  3/03داری وضعیت متوسط، 

 نیز وضعیت پایینی اشتند

 3/00تحصیالت پدر در اکثریت افراد این پژوهش دیپلم با  -
زیر  درصد و 9/24افراد دارای مدرک لیسانس . درصد بود
 .درصد را تشکیل دادند 2/09دیپلم نیز 

تحصیالت مادران افراد مورد مطالعه در این پزوهش به  -
 1/20سواد با  درصد بعد از آن بی 8/08لحاظ اکثریت، دیپلم با 

 .درصد نیز زیر دیپلم قرار داشتند 1/22درصد و 

های مجازی، تلگرام   استفاده از شبکه( نوع)به لحاظ وسایل  -
درصد در صدر قرار داشت و اکثر کاربران از آن بهره  0/02با 

درصد  0/02درصد، اینستاگرام با  4/20میبردند، فیس بوک با 
درصد جزو وسایل ارتباطی دیگر و  0/0و گوگل پالس با 

 .پرکاربرد نوجوانان بود

های مجازی، اکثریت   در خصوص میانگین استفاده از شبکه -
های مجازی استفاده   ز شبکها%( 4/43)ساعت  4تا  2بین 

درصد  0/04ساعت،  0درصد کمتر از  3/9همچنین . کردند می
ساعت در روز  4درصد نیز بیش از  8/03ساعت،  2الی  0بین 

 و. کردند از وسایل ارتباطی در دنیای مجازی استفاده می

های مجازی   در خصوص انگیزه افراد برای استفاده از شبکه -
درصد، پیدا کردن  2/09تر با دوستان با  بیشنیز، گزینه ارتباط 

های مورد عالقه  درصد، عضویت در گروه 0/00دوستان جدید 
درصد و  0/04درصد و کنجکاوی در دنیا مجازی با  9/00

 .درصد را به خود اختصاص دادند 0/0سرگرمی 

 های استنباطی یافته -7-2

های پژوهش در خصوص فرض فرعی اول  نتایج و یافته -
، و 30/3هش نشان داد که در سطح معنی داری کمتر از پژو

( 80/0=میانگین)مستقل؛ دختران  tبر اساس نتایج آزمون 
تری را در  دیدگی بیش بزه( 10/0=میانگین)نسبت به پسران 

دار  اند و تفاوت بین دو گروه معنی فضای مجازی تجربه کرده
 .باشد این حاکی از تأیید فرض پژوهشی می. است

صوص فرضیه فرعی دوم که بیانگر این بود که اعتیاد در خ -
ترین آمار را در استفاده از  های مبتذل بیش به مشاهده سایت

دهد، نتیجه پژوهش نشان  فضای مجازی نوجوانان شکل می
، باالتر از این مؤلفه 9/22داد که خشونت با میانگین 

دیدگی قرار دارد و لذا فرض پژوهشی در این فرضیه رد  بزه
 .دش

پژوهش مبنی بر وجود ( کلی)در خصوص فرضیه اصلی  -
دیدگی  های مجازی و بزه  دار بین استفاده از شبکه ارتباط معنی

ها  که از آزمون  نوجوانان، با توجه به غیرنرمال بودن داده
k_S  مشخص گردید، لذا از آزمون اسپیرمن استفاده گردید و

معنی داری کمتر با توجه به نتایج آزمون اسپیرمن  در سطح 
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وجود رابطه بین استفاده از شبکه مجازی )این فرض  30/3از 
، (=043/3sig)مورد تأیید قرار گرفت ( دیدگی نوجوانان و بزه

درصد رابطه وجود  88لذا بین این دو متغییر در سطح کمتر از 
دیدگی نیز در سطح کمتر از  مؤلفه بزه 0همچنین تمامی . دارد
. دار داشتند های مجازی رابطه معنی  شبکهبا استفاده از  30/3

ترین میزان همبستگی  نتایج نشان دهنده این است که بیش
های مجازی و انزوا اجتماعی   بین استفاده از شبکه

(022/3sig=) سوء استفاده جنسی ،(003/3sig= ) و روابط با
 .وجود دارد( =033/3sig)جنس مخالف 

 گیری نتیجه
دار بین  فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی

گر این بود در  دیدگی بیان های مجازی و بزه  استفاده از شبکه
بین این دو متغیر رابطه  30/3سطح معنی داری کمتر از 

هر چه جوانان زمان بیشتری را با . داری وجود دارد معنی
محیط  اینترنت سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که صرف

به عالوه آن . شود شان خواهند کرد، کاسته می اجتماعی واقعی
که جوانان معتاد به اینترنت همانند سایر معتادان، دچار عالیم 

 .های اعتیاد مشخص هستند و شاخصه

 فناوری حذف امكان نه گفت توان یقین می به امروزه

 و دارد وجود ها انسان صفحه زندگی از ارتباطات و اطالعات
 پذیر امکان وجود مجرمین لوث از آن کامل ساختن منزه نه

 و کاستِن معضالت ماند می باقی راهی که تنها لذا است

 پیشنهاداتیدر ذیل  .است بشری جامعه پیشروی های چالش

 توسعه و این اقدامات اجرای با است امید که گردد می ارایه

 مجازی شاهد فضای زمینه در علمی های بررسی و تحقیقات

  .باشیم دیدگی نوجوانان بزه شدن ریشه کن یا کاهش

بهترین وضعیت نظام عدالت این است که نسبت به جرائم  -
 .سایبری واکنش نشان دهد نه اینکه از آنها پیشگیری نماید

 مرتکب تصمیم سبق بدون و آنی صورت به مجرمین برخی -
 بر وضعی پیشگیری تدابیر اعمال لذا. گردند می جرایم سایبری

 به مطلوبی نتایج افراد این با ارتباط در فضای اینترنت روی
 .خواهد داشت همراه

تربیت  مستلزم سایبری جرایم از پیشگیری و پیگرد تعقیب، -
 های روز آخرین فناوری به مجهز و متخصص نیروهای

 طور به که باشند داشته هم را توانایی این البته باید. باشد می
 توان نمی صورت، این درغیر. نگهدارند را روزآمد خود مستمر
 در. بود امیدوار جرایم از طیف این جدی با مقابله به چندان
 تحقیقات انجام و پیگرد و به تعقیب توان نمی جرایم اینگونه

 دارد، اهمیت اینجا در آنچه .بود امیدوار فیزیكی در دنیای
 موقعیت فضا وتعیین این در سایبر مجرمین صحیح ردیابی

 .است آنها

مجریان  ای، رایانه جرایم فرامرزی ماهیت دلیل به متأسفانه -
 است قرار اگر لذا .هستند مواجه یهای چالش با نیز قانون

 تر سریع هرچه باید بگیرند، خود اقدامات از نتیجه مؤثری
 و موجودهای  منطق و المللی بین و معاهدات اسناد مطابق

 زمینه این در توانند می که خود یهای عمل ابتكار همچنین
 مجریان دیگر با المللی همكاری بین های زمینه باشند، داشته
 .آورند فراهم را قانون

 اینكه با داشت بیان باید قضایی مقامات خصوص در -
 تخصصی مسایل فراگیری نیازمند قانون اندازه مجریان به

 باشد این بر قرار اگر است بدیهی نیستند، اما سایبر فضای
 عمل به سایبری جرایم راجع به مناسبی و صحیح قضاوت

 مربوط مسایل و این فضا ماهیت از نسبی شناختی باید آورند،
 .باشند داشته جرایم از نوع این به

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نویسنده  مشترکًا توسط نگارش مقاله :سهم نویسندگان

 .است صورت گرفتهنخست و دوم 

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده
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