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. میباشد ری(سايب) مجازی فضای در جرم به ارتکاب در وادگيخان و اجتماعي عوامل تاثیر شناسايي سنجش اين كلي هدف

 «يپیمايش - توصیفي و میداني-اسنادی» روش از پژوهش اين های هدف و موضوع ماهیت به توجه با تحقیق روش

های وریتئ از .باشد مي سايبری جرايم بخش افسران و كارشناسان شامل پژوهش اين در آماری جامعه. شد استفاده

 نمونه حجم حقیق،ت اين در آماری جامعه پايین تعداد به توجه با استفاده شده است و شناسي ا كج رفتاری و جرممرتبط ب

 نمونه رایب شماری كل روش از. باشد مي نفر 50 تعدادشان كه هستند سايبری جرايم بخش افسران و كارشناسان تمام

 با و است داشته 90/0 با برابر پايايي كه است بوده ساخته ققمح پرسشنامه استفاده مورد ابزار .است شده استفاده گیری

 خانواده به تعلق كه احساس بود حاكي از اين نتايج .شد پرداخته ها داده تحلیل و تجزيه به رگرسیون آزمون از استفاده

 تاثیر(  یبرساي) مجازی فضای در جرم به ارتکاب در درآمدی های محدوديت و فقر و بیکاری نامطلوب، دوستان فرد،

 .ندارد تاثیر( سايبری) مجازی فضای در جرم به ارتکاب در فرد اجتماعي شاركتم .دارد

 اجتماعي مشاركت بیکاری، و فقر نامطلوب، معاشرين سايبری، جرايم: ها واژه کلید
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 مقدمه 

 قدرتمندی از كه آن عمل، صور مشخص و  شودي م يتلق رعادیینوع رفتار غ کي 1جرم ،يشناس از نظر جامعه

 يعني ستا؛ي. در جوامع بدوی و اديآن برآ فیتضع ايبردن و  انیاز م دانگارد و درصد دهيرا ناد يجمع وجدان

از آداب و رسوم  يچیمکتوب و مدون وجود نداشت، جرم عبارت بود از تخلف و سرپ ينیقوان كه در آنها يجوامع

 ياجتماع ديشد حیبا تقب داد،یانجام م يخالف عمل ايو  شدي كه مرتکب جرم م يكس و يو ضوابط اجتماع

و تکامل  رییتغ ش،يدایپ اامروزه منش ،يهای اجتماع العمل و عکس حین تقبيكه ا شدي مجازات و سرزنش م

شناسان مفهوم  معتقد است كه موضوع جرم از نظر جرم مايرابطه، مانه نيدر ا. امروزی است يجزائ نیقوان

 رییتغ تواندي طوری كه م و گسترده است، به عیاز حد وس شیب تيجنا اي  جرماوالً رايتر ی دارد، ز گسترده

سوء استفاده  ايو  ييتخلفات مربوط به مواد غذا ايجاده  کیتراف ييتا تخلفات جز عیفج تينهاي رفتار را از قتل ب

شبه  اي ياجتماع يعدالتي جرم را از ب زییچه چ كه ندارد وجود يتوافق كل چیه اًیاز مخدرات شامل شود؛ ثان

 ياز موارد قانون مجازات عموم يکياست كه برخالف  يعمل جرم ن،يبنابرا .كند يو از هم جدا م زيها متما جرم

)حاتمي  كشور باشد يعمل او برخالف مقررات قانون رسم ينیاست كه در زمان مع يهر كشور باشد و مجرم كس

جهان،  یكشورها شتریكه در ب یعصر. میكن يم يدگدر عصر ارتباطات زن (.223:  1393نژاد و همکاران، 

از  ندهيشود و استفاده فزا يم يملت ها تلق ياصل ييدارا به كار بستن آن، يو چگونگ شهيو اند یفکر هيسرما

آسان تر ساختن  يو فروش و حت ديه ها در جهت خريسرما نياز ا یریعمده بهره گ وهیش نترنت،يو ا انهيرا

كه  یاست مجاز يجهان بر،يسا یفضا. مردم شده است يزندگ ازیمورد ن یرمجازیو غ یرفکریغ یكاالها دیتول

. شود يرا شامل م يکیالکترون یو انواع ارتباط ها يکیالکترون یانواع بانکدار ،يکیالکترون یستد ها انواع داد و

ا، ، خانواده هافراد یبرا يبه مساله مهم يبه صورت جهان ،یبريسا یها یموضوع كج رفتار گريد یاز سو

 یكج رفتار نيمبارزه با ا یبرا یشده و همه دولت ها را به فکر چاره ا ليتبد یبزرگ تجار یها، شركتهاسازمان

 ييها یشامل همه كج رفتار یبريسا یكج رفتار ،يكل فيتعر کيدر . انداخته است انباريخطرناک و ز ندهيفزا

 (.252،  1390صديق سروستاني، ) .شوند يانجام م یا انهيرا یشبکه ها یدر فضا اي نترنتيا قياست كه از طر

اينترنت وسیله ای ارتباطي و فضای سايبرنتیک محیطي است كه امکان تولید فضا را برای كساني فراهم كرده 

                                                      
1 CRIME 
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فرهنگي قادر نیستند فضايي تعاملي ايجاد كنند و يا در تولید و -است كه به صورت مادی در قالبي اجتماعي

شود كه در آن  يم القاط يتیبه فعال بريسا ميجرا (.59: 1390عباسي،خلیلي،)کل مواجه اند ساخت آن با مش

 ،يکیضرر الکترون ،یكالهبردار ،یاهداف نامشروع مانند دزد یبرا کيعناصر تکنولوژ ريتلفن ها و سا وترها،یكامپ

سوء استفاده  ،يشامل پورنوگراف بريسا ميجرا»عمدتا «. از زنان و كودكان به كار گرفته شود يسوء استفاده جنس

ي نترنتيا یو خرابکار یقمارباز ،يو ضد مذهب ينژادپرست غاتیتبل نترنت،يسهام در ا يرقانونیغ ديخر یتجار

. باشند يم يو قابل بررس لیدخ ينترنتيا ميدر بروز جرا یاديعوامل ز. «باشدیم( روسيو ،ينترنتيهک، كرم ا)

و محل  یابزار یها يژگيمرتبط با و گريد یمرتبط با كاربران و دسته ا یها يگيژاز عوامل شامل و یدسته ا

سن  یرهایمتغ. باشد يمؤثر م ميدر وقوع جرا زیتجربه و مهارت كاربران ن زانیو با م نترنتياستفاده كاربران ا

 رايجوان نسبت داده شود ز تیعمدتاً به جمع ينترنتيا ميسبب شده كه جرا یمجاز یدر فضا ریس زانیو م

 شتریب یمجاز یاینسل به ورود به دن نيعالقه ا. دهند يدرصد كاربران را به خود اختصاص م نيجوانان باالتر

 یاز گروهها شیآن ها ممکن است ب نیدر ب یبريسا مياحتمال وقوع جرا نيبنابرا. است گريد يسن یاز گروه ها

و  یماجراجو یاست كه برا يد جوانهدف جرم باشد مجرم فر انهيرا ستمیكه س يميباند مخصوصا جرا گريد

عصر  نيمهم ا اریاز معضالت بس ينترنتيا ميزند جرا ياثبات هوش به همساالن دست به جرم م يسرگرم

ردد گ يتر و متنوع تر م دهیچیارتکاب آن پ یها روز به روز گسترده تر و روش ميجرا نيدامنه ا رايز اشدبیم

 يکيزیسرقت ف یاگر سال ها قبل سارقان برا. كند دایشکل پ رییتغ ميباعث شده جرا یتکنولوژ شرفتیپ رايز

 يرقانونیصورت غ یا انهيرا یق شبکه اليدور از طر يلیتوانند از فواصل خ يامروزه سارقان م يدر محل بودند ول

 ليوسا به همان اندازه كه ندينما زيو وار یرا به حساب ها يوارد شوند و مبالغ هنگفت گرانيد یبه حسابها

سارقان گذشته برخوردار  به نسبتو ذكاوت باالتری  مهارت زیمجرمان ن ده اندش شرفتهیرتکاب جرم پا

( در 2015)  3اجيو دنگا  2، آوادش بهارواج 1نگیس تیآج (74: 1393شعاع كاظمي و مومني جاويد،)هستند

 یرشته ا انیم قاتیتحق يالملل نیكنفرانس ب نیدر اول  "یبريسا مياز جرا یریشگیپ " تحت عنوان یمقاله ا

 روال،يراهکارها از جمله استفاده از فا يبرخ ينترنتيا یكالهبردار از جمله یبريسا مياز جرا يبرخ حيضمن تشر

                                                      
1 Ajeet Singh 
2 Awaldesh Bhardwaj 
3 Dangayach 
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مشکوک،  يوستیپ یلهايناشناس، عدم بازنمودن فا یها لیميبه ا ييها، عدم پاسخگو لیمينمودن ا لتریف

 .كرده اند ذكر یبريسا مياز جرا یریشگیپ یها، را برا ستمیمرتب س يكش روسياطالعات، و یریگ بانیپشت

 نیدر ژورنال ب "بريسا ميجرا از یرگی شیو پ صیتشخ "در مقاله خود با عنوان  (2015 ) 1يالكشانا پراستانت

 ييپرداخته و راهکارها یبريسا ميانواع جرا يارتباطات به بررس يو مهندس وتریدر كامپ شرفتهیپ اتیتحق يالملل

سخت  ابيرمز  یرمز شده، استفاده از دستگاهها ی، استفاده پروتکل هایرمز نگار یفاده تکنولوژچون است

ارائه نموده  یبريسا مياز جرا یریشگیرا به منظور پ يتیامن یسخت افزارها واستفاده از نرم افزارها  ،یافزار

الیتهای مجرمانه شامل گروه فع های كاهش فقر بر نرخ جرم در شش با بررسي اثر برنامه ( 2014) 2ملوني .است

های  ، دزدی كودكان، سرقت، ضرب و جرح و قتل در آرژانتین نتیجه گرفت برنامهنرخ كل جرم، جرم اموال

طور عمومي بر نرخ ارتکاب جرايم مؤثر  اجرا شده است، به 2002كاهش فقر كه جهت آرام كردن ركود عمیق 

اينکه محقق در اين حوزه مشغول به كار مي باشد و در جريان . با توجه به بوده و موجب كاهش آنها شده است

اتفاقات و پیامدهای اين آسیب از نزديک مي باشد و عالقه شخصي محقق به اين مسئله بر آن شده كه با انجام 

اين تحقیق به شناسايي مولفه های اصلي جرم در فضای مجازی و عوامل اجتماعي موثر بر آن بپردازد و بداند 

 مل كدام اند؟اين عو

 چهار چوب نظری پژوهش

  :نظريه ها ده شده است از جمله ايندر اين قسمت از نظريه ها و ديدگاه های مرتبط با موضوع پژوهش استفا

های  محیط های گوناگون متعددی است برخي ای كه دارای خرده فرهنگدر جامعه: نظریه پیوند افتراقی معتقد است

اد از طريق های ديگر چنین نیستند. افر كه محیطهای غیرقانوني هستند، درصورتي یتمشوق فعال اجتماعي معموال

اكثر رفتار بزهکارانه  شوند. به نظر ساترلندارتباط با ديگران كه حامل هنجارهای تبهکارانه هستند، بزهکار يا تبهکار مي

ان مي دهد كه در نظريه پیوند افتراقي نش ساترلند .شودژه گروه همساالن فراگرفته ميهای نخستین بوي درون گروه

شود و به رفته ميگهای اجتماعي و محیط اجتماعي آلوده به فساد ياد  جنايت و انحراف از طريق انتقال فرهنگي در گروه

 (.77: 1387پیوندد )بیات و همکاران ،وقوع مي

                                                      
1 Lukshmi Prasanthi 
2 Meloni 
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 تواند زمینهفضايي در فضای سايبر هم ميعنوان يکي از ويژگي های  : اجتماعات مجازی بهنظریه یادگیری اجتماعی

های نادرست های فعالیت های مساعد برای آشنايي افراد با اصطالحات جديد و بروز را فراهم سازد و هم مي تواند زمینه

 هباشد و هم معايبي را با خود به همراه دارد. اجتماعات مجازی همانند گرورا تسهیل كند. در واقع هم دارای منافعي مي

های خاصي هستند. اجتماعات مجازی فضايي برای آشنايي افراد با دوستان متفاوت های خاص در عالم واقع، دارای ويژگي

های بااليي در زمینه كاربری اينترنت داشته باشند و يا به  كنند.دوستاني كه ممکن است مهارتاز عالم واقع را فراهم مي

چهرگي و گمنامي است فضای ديگر فضای سايبر كه بي سي داشته باشند. ويژگيافزارها و اطالعات محرمانه دستر نرم

های برقراری ارتباطات بدون ترس از شناخته  سازد و زمینهاجتماعات مجازی را متفاوت از اجتماعات در عالم واقع مي

ولي به هر حال قرار گرفتن در سازد سازد. اين ويژگي اجتماعات مجازی را از اجتماعات واقعي جدا ميشدن را فراهم مي

های جديد چه در جهت مثبت و يا  های بدست آوردن اطالعات و دانش جديد و يا مهارت شرايط يک گروه خاص زمینه

های صمیمي زمینه يادگیری را  آورد. در نظريه ساترلند قرار گرفتن در حلقه روابط گروهمنفي را برای افراد فراهم مي

  (.77-75: 1393ع كاظمي، مومني جاويد،آورند)شعافراهم مي

 كه داشت اعتقاد او. شوند مي مجرم بلکه آيند؛ نمي دنیا به مجرم افراد، كه بود باور بر اين تارد گابريل تقلید: نظریه

 مي انجام است ای مشاهده يادگیری های تجربه بر مبتني كه تقلید طريق از مجرمانه، و بزهکارانه رفتار كسب فرآيند

 رسم و مد اگرچه كرد اعالم او. شد قائل تمايز آنها بین و كرده اشاره «رسم» و «مُد» به اش، نظريه توسعه در تارد .شود

 ها تماس كه جاهايي و شهرها" خلق های انبوه" در كه است تقلیدی ويژگي دارای مد اما هستند، تقلید اشکال از دو هر

 جايي) روستايي های حوزه و كوچک های شهرک در كه ای پديده به هم رسم. دهد مي رخ باشند، مي فراوان و نزديک

 كن ريشه را رسم اين است ممکن مد اما شود؛ مي داده ارجاع آيد مي پديد( دهد مي رخ كمي اجتماعي تغییرات كه

 میزان به ها انسان»: كرد تدوين چنین اين را خود تقلید قانون اولین تارد نگرش، اين با. كند خلق را جديدی رسم و كرده

 ها دست فرو» كه بود اين تارد تقلید قانون دومین. «كنند مي تقلید يکديگر از تناسب به دارند هم با كه نزديکي تماس

 (.199: 1391كاوه،)«كنند مي تقلید  ها فرادست از
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شناسي  ت جرمسازی را رد ادبیاهای خنثي گرشام سايکز و ديويد ماتزا تکنیک سایکز و ماتزا: سازیتئوری خنثی

های  هايي برای رهايي از مالمت شکني مي كنند به دنبال راهمطرح كردند. سايکز و ماتزا عنوان كردند كساني كه قانون

سازی را مشخص تکنیک از خنثي 5اخالقي از طرف جامعه هستند تا از عزت نفس خود محافظت كنند. سايکز و ماتزا 

ها: جذبه اقتدار  حاشا از ضرر، محکومیت محکوم كننده سئولیت، حاشا كردن صدمه،حاشا و تکذيب م عبارتند از: كردند:

  (.77-78: 1393باالتر، )شعاع كاظمي، مومني جاويد،

 وا رفتاری كج به را افراد كه است خاصي اجتماعي -ساختاری فشارهای حاصل رفتاری كج :ساختارى فشار نظریه ی

 و ثروت انباشت شکل به كه دارند تاكید زندگي در مادی توفیقات بر ديدج صنعتي جوامع مرتن، نظر به .دارد مي

 اهداف اين به دستیابي .كنند مي تجلي منزلتي معیارهای و شخص زندگي اهداف ترين مهم عنوان به علمي تحصیالت

 به جامعه يعني ست،ا خارج جامعه افراد از جمعي دسترس از البته كه دارد هم مقبولي ابزارهابي به نیاز اجتماعي مقبول

 اهداف اين چون نتیجه در. دارند خود آرزوهای تحقق برای كمتری های فرصت فرودست، طبقات كه يافته ساخت طوری

 تحت ندارد، مشروع ابزار به دسترسي كه هم كس آن شده تبديل( غني و فقیر) افراد همه زندگي اصلي های آرمان به

 تاكید مرتن البته (.44: 1390 سروستاني، صديق) كند مي استفاده نامشروع بزارا از آنها به دستیابي برای جامعه فشار

 تحقق برای مشروع های فرصت به نداشتن دسترسي علت به اجتماعي وارده فشارهای به نسبت افراد همه واكنش كه دارد

 به كس هر و كنند ينم رفتاری كج اجتماعي مقبول اهداف به دستیابي برای فرودستان همه و نیست مشابه اهداف،

 محیط با خود نابهنجار سازگاری در و نوآورند فرودستان از ای دسته وی نظر به. كند مي سازگار محیط با را خود طريقي

 مقابل در نیز افراطیون و انقالبیون از گروهي. گیرند مي بهره نامشروع هایرابزا از( است فشار نظريه اصلي موضوع كه)

 اجتماعي ساختار تغییر برای را جديدی ابزار و اهداف كرده، طغیان اجتماعي موجود نیافتني ستد مشروع ابزار و اهداف

 جامعه از شسته، دست آنها به دستیابي اجتماعي مشروع ابزار و مقبول اهداف از ناچار به نیز ای عده. كنند مي معرفي

 امکان كه ای جامعه و محیط با خود سازگاری رد گیران كناره و گران طغیان نوآوران، گروه سه اين. گیرند مي كناره

 صديق) اند برگزيده را هنجارشکني و رفتاری كج ساخته، محدود اجتماعي مقبول و مشروع ابزار به را آنها دسترسي

 خودكنترلي پايیننظريه  زندگي، شیوهدر زمینه تمايل به ارتکاب به جرم هم از نظريه های  (.44-45: 1390 سروستاني،

و برای فضای سايبر از نظريه های مرتبط استفاده شده است از  .، نظريه بلومر استفاده شده استه تامس و زنانیکيو نظري

 پخش و چاپ الگوهای های محدوديت از «جديد ی رسانه» يک عنوان به اينترنت»: جدید  های نظریه رسانه جمله :
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    شود، مي پذير امکان زياد ای عده با زياد ای عده گوی و تگف. 1 آن ی واسطه به كه چرا رود؛ مي فراتر ارتباطات در

 يا ملي زندگي محیط از ارتباطي، كنش. 3 شود، مي ممکن فرهنگي كاالهای مجدد توزيع و تغییر و همزمان دريافت. 2

 ای رسانه همگرايي. 5 و شود مي پذير امکان جهاني سريع ارتباط. 4 شود، مي جا به جا مدرنیته سرزمیني فضايي روابط

 محتوا، نامحدود ی گستره خالقیت، و تعامل را اينترنت های ويژگي( 1999) لیوينگستون .شود مي ايجاد شبکه قالب در

 (.319: 1393مهدی زاده،) كند مي بیان ارتباطات جهاني ماهیت و مخاطب دسترسي

ه شری تركل معتقد است نظري گیری خود در فضای مجازی:تئوری شری ترکل در باب فرهنگ دیجیتال و شکل

دهد كه های خاص آن از جمله گمنامي و حذف آثار فیزيکي به كاربر فرصت ميحضور در فضای مجازی به علت ويژگي

های مختلف بازی كند. از نظر تركل فضای مجازی، فضايي رهايي بخش است زيرا فرد اجازه های متفاوت را در زماننقش

برای « خاصیت گمنامي»مطلوبش را مي دهد. از نظر وی كاربران در فضای مجازی از  رهايي از خود واقعي و نمايش خود

كنند و رايانه ابزاری تکنولوژيک برای بروز های جستجو نشده و محقق نشده خودهايشان استفاده ميبیان و شرح بخش

از طريق  شود.ديد مطرح ميای برای تجربیات جخودهای فاش نشده كاربران مي باشد و فضای مجازی نیز در حکم عرصه

سازد كه از يابد كه برای او بستری برای انجام اعمالي فراهم ميخاصیت گمنامي در فضای مجازی به آزادی دست مي

يابد شود كه فرصت بديت آوردن تجربیات جديد را ميها ترس و ابائي ندارد. در واقع فرد به دنیايي وارد ميانجام آن

هايي چون گمنامي، ناشناس  باشد. در حقیقت فضای مجازی با خاصیتوعشان در دنیايي واقعي نميتجربیاتي كه امکان وق

سازند تا افراد با خود از پیش ساخته و عنواني جعلي و يا نام مستعار در اين فضا نقش بازی ماندن محیطي را فراهم مي

ن و نبود آثار فیزيکي و همه اين عوامل حکايت از هويتي و ناشناس ماندهای بسیار زياد و شرايط بيكنند.وجود آزادی

های  گیری هويتكند. اگرچه نظريه شری تركل در باب شکلشرايطي متفاوت و غیرقابل كنترل در فضای مجازی مي

باشد و اينکه فضای مجازی در حال سوق دادن افراد به سمت فرهنگي جديد پست مدرن در بین كاربران فضای مجازی مي

های فضای بر مبنای تمايز و پراكندگي است با اين حال از ال به الی سخن تركل شرايط و موقعیت ويژگي پست مدرن

باشد)شعاع كاظمي، مومني باشد كه خود توصیف كننده شرايطي متفاوت از جهان واقعي ميمجازی قابل استخراج مي

  (.79-78: 1393جاويد،
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 روش شناسی تحقیق 

 - توصیفي و میداني-اسنادی» روش از پژوهش اين های هدف و موضوع ماهیت به توجه با تحقیق روش

  .باشد مي سايبری جرايم بخش افسران و كارشناسان شامل پژوهش اين در آماری جامعه. شد استفاده «پیمايشي

 آماری جامعه پايین تعداد به توجه با استفاده شده است و شناسي های مرتبط با كج رفتاری و جرم تئوری از

 از. باشد مي نفر 50 تعدادشان كه هستند سايبری جرايم بخش افسران و كارشناسان تمام نمونه حجم تحقیق، اين در

 ييپايا كه است بوده ساخته محقق پرسشنامه استفاده مورد ابزار .است شده استفاده گیری نمونه برای شماری كل روش

 .شد پرداخته ها داده تحلیل و تجزيه به رگرسیون آزمون از استفاده با و است داشته 90/0 با برابر

 شاخص ها و گویه های مربوطهجدول 

 شماره سواالت شاخص ها

 8-1 مجازی فضاهای جرم

 14-9 خانواده به تعلق احساس

 18-15 بیکاری

 23-19 نامطلوب معاشرین

 27-24 اجتماعی مشارکت

 33-28 فقر

 

 یافته های تحقیق 

 .احساس تعلق به خانواده فرد در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد

 ضرایب همبستگی 1شماره  جدول

 اریمع انحراف برآورد شده لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

1 .339a .115 .096 7.636 

 

 نيا دهنده نشان آمده بدست 01/0 یدار يمعن سطح و 33/0 يهمبستگ بيضر مقدار دده يم نشان فوق جدول جينتا

 نيا كه باشد يم 11/0با برابر ونیرگرس نییتع بيضر زانیم .باشديم دار يمعن رابطه و فیضع يهمبستگ كه است

 .باشد يمبه خانواده  احساس تعلق مولفه به مربوطارتکاب به جرم در فضای مجازی  حاصل راتییتغ دهد يم نشان زانیم
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 مربوط به تحلیل واریانس 2شماره  جدول

 مجموع 

 یداریمعن سطحFنیانگیم مجذوریآزاد درجهمجذورات

 016b. 6.216 362.436 1 362.436 گروهها نیب

   58.311 48 2798.944 گروهها درون

    49 3161.380 جمع

 

 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را نویرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

در صد معنا دار است و فرضیه يک تايید مي شود در نتیجه ضريب تعیین  5( در سطح آلفای  216/6مشاهده شده )

 صدم باشد فرض صفر تايید مي شود. 5اگر سطح معني داری بزرگتر از  رگرسیون قابل تايید است.

 معادله خط رگرسیونمربوط به  3شماره  جدول

 یداریمعن سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

  B یخطا 

 اریمع

 002. 3.274  4.424 14.484 مبدا از عرض

احساس تعلق به 

 خانواده

.668 .268 .339 2.493 .016 

 

 بیترت نيبد رهایمتغ ينیب شیپ قدرت. است رهایمتغ نيیپا اریبس ينیبشیپ قدرت انگریب 11/0 نییتع بيضر مقدار

ارتکاب به  يعني وابسته ریمتغ 33/0 اناحساس تعلق به خانواده  ریمتغ در رییتغ واحد کي یازا به كه گردد يم هیتوج

احساس تعلق به خانواده فرد در  گفت تواني م آمده بدست جينتا به توجه با .گردديم ينیبشیپ جرم در فضای مجازی

 .ثیر داردفضای مجازی )سايبری ( تاارتکاب به جرم در 

 در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد . یکاریب

 ضرایب همبستگی 4 شماره جدول

 اریمع انحراف برآورد شده لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

1 .332a .110 .091 7.656 
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 نيا دهنده نشان آمده بدست 01/0 یارد يمعن سطح و 33/0 يهمبستگ بيضر مقدار دهد يم نشان فوق جدول جينتا

 نيا كه باشد يم 11/0با برابر ونیرگرس نییتع بيضر زانیم .باشديم دار يمعن رابطه و فیضع يهمبستگ كه است

 .باشد يمبیکاری  مولفه به مربوطارتکاب به جرم در فضای مجازی  حاصل راتییتغ دهد يم نشان زانیم

 انسمربوط به تحلیل واری 5 شماره جدول

 مجموع 

 یداریمعن سطحFنیانگیم مجذوریآزاد درجهمجذورات

 019b. 5.931 347.645 1 347.645 گروهها نیب

   58.619 48 2813.735 گروهها درون

    49 3161.380 جمع

 

 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را ونیرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

در صد معنا دار است و فرضیه يک تايید مي شود در نتیجه ضريب تعیین  5( در سطح آلفای  931/5مشاهده شده )

 صدم باشد فرض صفر تايید مي شود.5اگر سطح معني داری بزرگتر از  رگرسیون قابل تايید است.

 مربوط به معادله خط رگرسیون 6شماره جدول

 یداریمعن سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

  B اریمع یخطا 

 از عرض

 مبدا

17.743 3.240  5.476 .000 

 019. 2.435 332. 274. 668. بیکاری

 

 بیترت نيبد رهایمتغ ينیب شیپ قدرت. است رهایمتغ نيیپا اریبس ينیبشیپ قدرت انگریب 11/0 نییتع بيضر مقدار

ارتکاب به جرم در فضای  يعني  وابسته ریمتغ 33/0 بیکاری آن ریمتغ در رییتغ واحد کي یازا به كه گردد يم هیتوج

بیکاری در ارتکاب به جرم در فضای مجازی  گفت تواني م آمده بدست جينتا به توجه با .گردديم ينیب شیپ مجازی

 )سايبری ( تاثیر دارد .

 معاشرين نامطلوب در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری (  تاثیر دارد.
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 بستگیضرایب هم 7 شماره جدول

 اریمع انحراف برآورد شده لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

1 a415. .172 .155 7.384 

 

 نيا دهندهنشان آمده بدست 00/0 یدار يمعن سطح و 33/0 يهمبستگ بيضر مقدار دهد يم نشان فوق جدول جينتا

 زانیم نيا كه باشد يم 11/0با برابر ونیرگرس نییعت بيضر زانیم .باشديم داريمعن رابطه و فیضع يهمبستگ كه است

 .باشد يممعاشرين نامطلوب  مولفه به مربوط ارتکاب به جرم در فضای مجازی حاصل راتییتغ دهد يم نشان

 مربوط به تحلیل واریانس 8 شماره جدول

 مجموع 

 یداریمعن سطحFنیانگیم مجذوریآزاد درجهمجذورات

 003b. 9.983 544.317 1 544.317 گروهها نیب

   54.522 48 2617.063 گروهها درون

    49 3161.380 جمع

 

 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را ونیرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

جه ضريب تعیین دار است و فرضیه يک تايید مي شود در نتیدر صد معنا 5( در سطح آلفای  931/5مشاهده شده )

 صدم باشد فرض صفر تايید مي شود.5رگرسیون قابل تايید است.اگر سطح معني داری بزرگتر از 

 مربوط به معادله خط رگرسیون 9 شماره جدول

 یداریمعن سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

  B اریمع یخطا 

 000. 4.817  3.225 15.538 مبدا از عرض

معاشرین 

 نامطلوب

.703 .222 .415 3.160 .003 

 

 بیترت نيبد رهایمتغ ينیب شیپ قدرت. است رهایمتغ نيیپا اریبس ينیبشیپ قدرت انگریب 17/0 نییتع بيضر مقدار

ارتکاب به جرم در  يعني وابسته ریمتغ 41/0 ان معاشرين نامطلوب ریمتغ در رییتغ واحد کي یازا به كه گردد يم هیتوج
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معاشرين نامطلوب در ارتکاب به جرم در  گفت تواني م آمده بدست جينتا به توجه با .گردديم ينیبشیپ فضای مجازی

 .فضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد

 در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد.فرد  يمشاركت اجتماع

 ضرایب همبستگی 10شماره جدول

 لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

 شده

 اریمع انحراف برآورد

1 a278. .077 .058 7.797 

 

 نيا دهنده نشان آمده بدست 05/0 یدار يمعن سطح و 27/0 يهمبستگ بيضر مقدار دهد يم نشان فوق جدول جينتا

 .ندارد وجود ریمتغ دو نيا نیب يهمبستگ كه است

 مربوط به تحلیل واریانس 11 شماره جدول

 یداریمعن سطحFنیانگیم ذورمجیآزاد درجهمجذورات مجموع 

 .b051 4.006 243.494 1 243.494 گروهها نیب

   60.789 48 2917.886 گروهها درون

    49 3161.380 جمع

 

 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را ونیرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

دار نیست و فرضیه يک تايید نمي شود در نتیجه ضريب تعیین در صد معنا 5 ( در سطح آلفای 006/4مشاهده شده )

 رگرسیون قابل تايید نخواهد بود.

 مربوط به معادله خط رگرسیون 12 شماره جدول

 سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

 یداریمعن

 
B اریمع یخطا 

 000. 4.295  4.048 17.385 مبدا از عرض

مشارکت 

 یاجتماع

.769 .384 .278 2.001 .051 

 



 1396سال در یبریسا میجرا بخش افسران(  یبریسا) یمجاز یفضا در رمج به ارتکاب یها مولفه ییشناسا 

39 

 

فرد  در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( تاثیر  يمشاركت اجتماع گفت تواني م آمده بدست جينتا به توجه با

 .ندارد

 ضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد.در ارتکاب به جرم در ف یدرآمد یفقر و محدوديت ها

 ضرایب همبستگی 13 شماره جدول

 اریمع انحراف برآورد شده لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

1 .488a .239 .223 7.082 

 

 نيا دهندهنشان آمده بدست 00/0 یدار يمعن سطح و 48/0 يهمبستگ بيضر مقدار دهد يم نشان فوق جدول جينتا

 نيا كه باشد يم 23/0اب برابر ونیرگرس نییتع بيضر زانیم .باشديم داريمعن رابطه و متوسط يهمبستگ كه است

 یدرآمد یفقر و محدوديت ها مولفه به مربوطارتکاب به جرم در فضای مجازی  حاصل راتییتغ دهد يم نشان زانیم

 .باشد يم

 مربوط به تحلیل واریانس 14 شماره جدول

 مجموع 

 یداریمعن سطحFنیانگیم مجذوریآزاد درجهمجذورات

 000b. 15.036 754.089 1 754.089 گروهها نیب

   50.152 48 2407.291 گروهها درون

    49 3161.380 جمع


 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را ونیرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

ب تعیین در صد معنا دار است و فرضیه يک تايید مي شود در نتیجه ضري 5( در سطح آلفای  036/15مشاهده شده )

 صدم باشد فرض صفر تايید مي شود. 5اگر سطح معني داری بزرگتر از  رگرسیون قابل تايید است.

 مربوط به معادله خط رگرسیون 15شماره جدول

 یداریمعن سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

  B اریمع یخطا 

 080. 1.787  4.522 8.080 مبدا از عرض

 000. 3.878 488. 311. 1.204 فقر
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 حیتوج بیترت نيبد رهایمتغ ينیب شیپ قدرت. است رهایمتغ متوسط ينیبشیپ قدرت انگریب 23/0 نییتع بيضر مقدار

ارتکاب به يعني  وابسته ریمتغ 48/0 آن یدرآمد یفقر و محدوديت ها ریمتغ در رییتغ واحد کي یازا به كه گردد يم

 یدرآمد یفقر و محدوديت ها گفت تواني م آمده بدست جيتان به توجه با .گردديم ينیب شیپ جرم در فضای مجازی

 در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( تاثیر دارد .

 فرضیه اصلی

 عوامل اجتماعي و خانوادگي  در ارتکاب به جرم در فضای مجازی )سايبری ( موثر است.

 ضرایب همبستگی 16شماره جدول

 اریمع انحراف برآورد شده لیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر مدل

1 a526. .277 .261 6.903 

 

 نيا دهنده نشان آمده بدست 00/0 یدار يمعن سطح و 52/0 يهمبستگ بيضر مقدار دهد يم نشان فوق جدول جينتا

 نيا كه باشد يم 27/0با برابر ونیرگرس نییتع بيضر زانیم .باشديم دار يمعن رابطه و فیضع يهمبستگ كه است

 .باشدمتغیرهای اجتماعي و خانوادگي می به مربوطارتکاب به جرم در فضای مجازی  حاصل راتییتغ دهد يم نشان زانیم

 مربوط به تحلیل واریانس 17شماره جدول

 یداریمعن سطحFنیانگیم مجذوریآزاد درجهمجذورات مجموع 

 .b000 18.348 874.244 1 874.244 گروهها نیب

   47.649 48 2287.136 اگروهه درون

    49 3161.380 جمع

 

 F دهد يم نشان جدول از حاصل جينتا و كند يم ديیتا را ونیرگرس نییتع بيضر جينتا فوق انسيوار لیتحل جدول

دار است و فرضیه يک تايید مي شود در نتیجه ضريب تعیین در صد معنا 5( در سطح آلفای  348/18مشاهده شده )

 صدم باشد فرض صفر تايید مي شود. 5اگر سطح معني داری بزرگتر از  تايید است.رگرسیون قابل 
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 مربوط به معادله خط رگرسیون 18 شماره جدول

 یداریمعن سطح Tبتا بیضرا یخطا مدل

  B اریمع یخطا 

 343. 957.  4.885 4.677 مبدا از عرض

عوامل اجتماعی و 

 خانوادگی  

.314 .073 .526 4.283 .000 

 

 بیترت نيبد رهایمتغ ينیب شیپ قدرت. است رهایمتغ متوسط اریبس ينیبشیپ قدرت انگریب 27/0 نییتع بيضر مقدار

ارتکاب  يعني  تهوابس ریمتغ 52/0 انعوامل اجتماعي و خانوادگي   ریمتغ در رییتغ واحد کي یازا به كه گردد يم هیتوج

خانوادگي  عوامل اجتماعي و گفت تواني م آمده بدست جينتا به توجه با .گردديم ينیبشیپ به جرم در فضای مجازی

 .فضای مجازی )سايبری ( تاثیر داردارتکاب به جرم در در 

 یریگ جهینت و بحث

 سائلمشکالت و م شیو كماب بوده با آن مواجه ربازياز د ياست كه همه جوامع انسان ييهاه ديجرم، از جمله پد رتکابا

نوين،  یبا تکمیل نظريات موجود و با اتکاء به يافته ها ده،يپد نيا يو علم قیاند. شناخت دق ردهك از آن را تجربه يناش

 شکل بر كه يعوامل ييشناسا قيموجود ارائه كند و از طر تیدرست از وضع یريتواند تصو يم كه است یضرور ياقدام

پاسبان و  يب یفضا (.94:  1393نیا و يونسي،  )علیوردی رساند یاريجرائم مؤثر است، به ما درجهت مقابله با آن  یریگ

 یبريسا ميجرا یارتکاب و اختفا یرا برا يمناسب اریشود، فرصت بس يآن افزوده م رهبر گست لحظهی اينترنت كه هر رها

هر  يگمنام ن،يكند. عالوه بر ا ياعطا م مرتکب است، به شتریب يواقع طیبا مح سهيآن به مراتب در مقا یدهايكه تهد

 انحرافات، نيكه ا یدشوار ساخته است، به نحو اریممکن  بس ریغ ميیمرتکب را  اگر نگو ييكشف و شناسا ينترنتياربر اك

 ،ياجتماع یدهايتهد ی آنتوان به تعداد فرصت ها يم رايشده است؛ ز یجوامع بشر يتمام ياصل یاز چالش ها يکي

نفری پاسخگويان، طبق اطالعات  50از جمعیت نمونه  (.107:  2013،  1)كیزا برشمرد ياسیو س يحقوق ،ياخالق

                                                      
1 Kizza 



 1400 زمستان ،53 یاپیپ ،1 شماره ،14 دوره یاجتماع پژوهش فصلنامه 

42 

 

نفر لیسانس  31 ،نفر فوق ديپلم بوده 8راد پاسخگو اف تحصیالتمیزان  و نفر مرد بوده اند 45نفر زن و  5آوری شده جمع

 نفر فوق لیسانس بودند. 11و 

-1101نفر  8هزار تومان،  1100-801نفر بین  4هزار تومان بوده است،  800-500نفر حقوقشان بین  4 از اين تعداد

سال داشتند  32شتر افراد ینفر پاسخگو ب 50از  .هزار تومان حقوق داشتند 1401نفر بیشتر از  34هزار تومان و  1400

 سال مسن ترين شخص پاسخگو بوده است.  44ن سن و يسال كمتر 26ساله بودند  31انگن افراد یبه طور م

در صد معنا دار  5( در سطح آلفای  216/6مشاهده شده ) F صل چهارم بدست آمده استبا توجه به نتايجي كه در ف     

احساس تعلق به خانواده فرد در ارتکاب به جرم در فضای مجازی  گفت تواني مو است و فرضیه يک تايید مي شود

. در بین اعضای خانواده استتفاهم  ، توافق وحساس پیوستگيا :احساس تعلق به خانوادهمنظور از  .)سايبری ( تاثیر دارد

ه نظريه برای اين فرضی (.54:  1388)هزار جريبي  و شالي ،كه نزديکي را در بیان اعضای خانواده به وجود مي آورد 

. شد خواهند روی كج و جرم مرتکب طبیعي طور به شوند، رها خود حال به ها انسان اگر: كنترل اجتماعي معتقد است

 و نشده برآورده نیازهای ها انسان همه زيرا دارد؛ وجود مردم میان در ذاتي و طبیعي طور به هكجروان رفتار سابقه يعني

 میرساند مقصودشان به زودتر و تر راحت را آنها موارد از بسیاری در انحرافي رفتارهای و دارند نامحدودی و متعدد آرزوهای

 كجروی و جرم ارتکاب در موجود های تفاوت كه است اين نیز نظريه اين اساسي فرضیه. كند مي نصیبشان را كامروايي و

 به. شود مي تبیین كه است اجتماعي های كنترل يا كننده منع نیروهای در موجود های تفاوت اساس بر افراد، میان در

 و كجروی حقیقت در و كند مي محدود ها انسان میان در را نوايي ناهم كه است اجتماعي مهارهای و قیود ديگر، عبارت

نتايج اين فرضیه با تحقیق  (5: 1383 طالبان،) باشد مي اجتماعي های كنترل نابسندگي يا نارسايي محصول بزهکاری

 (همسو مي باشد.1394(  و طاهری )1389نورايي و صیدی ) و ( 1973) هیندالنگ

در صد معنا دار  5لفای ( در سطح آ 931/5مشاهده شده ) F با توجه به نتايجي كه در فصل چهارم بدست آمده است   

. فضای مجازی )سايبری ( تاثیر داردبیکاری در ارتکاب به جرم در  گفت تواني ميعني  است و فرضیه يک تايید مي شود

گذشته در يک شغل گذرانده باشد.  یيک فرد زماني شاغل محسوب مي شود كه بیش تر اوقات كاری خود را در هفته 

محسوب مي شود كه به طور موقت بیکار شود يا در جست و جوی شغل باشد يا يک شخص زماني بیکار يا غیرشاغل 

 منزلتي در ناكامي درباره اين فرضیه تئوری (.1391منکیو ،)منتظر آغاز كار در يک شغل جديد از يک تاريخ معین باشد

 در پايین طبقات :معتقد است كوهن آلبرتي باشد كه م جامعه پايین طبقات در اجتماعي های آسیب به گرايش توضیح
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 میکند تشويق منزلت كسب به را انها جامعه كه است حالي در و اين هستند ناكامي دچار منزلت به دستیابي نظر از جامعه

 عدم نتیجه در و جامعه افراد بیکاری تئوری اين اساس بر واقع در. دهد نمي قرار آنها اختیار در را دستیابي امکان اما

 سرخوردگي و كند مي محروم دلخواه اجتماعي پايگاه و به منزلت دستبابي و اجتماعي تحرک از را نهاآ مالي، نیازهای تامین

نتايج اين ( 6:  1394زندی ،رضايي، )است  اجتماعي آسیب های به سمت افراد گرايش برای دلیلي قضیه اين از ناشي

 همسو مي باشد. (2008و چو ) (2007)ايتريکمن و و (2007( براش ) 1389شاهیوندی  وهمکاران )  فرضیه با تحقیق

 .باشد مي مغاير( 1391)  ابوذری تحقیق با و

دار در صد معنا 5( در سطح آلفای  931/5مشاهده شده ) F با توجه به نتايجي كه در فصل چهارم بدست آمده است   

( رم در فضای مجازی )سايبریاب به جمعاشرين نامطلوب در ارتک گفت تواني م يعنياست و فرضیه يک تايید مي شود 

های  : اكثر رفتار بزهکارانه درون گروهاترلند استفاده كرد كه معتقد استنظر س برای اين فرضیه مي توان از تاثیر دارد .

ساترلند در نظريه پیوند افتراقي نشان مي دهد كه جنايت و انحراف از  .شودژه گروه همساالن فراگرفته مينخستین بوي

پیوندد شود و به وقوع ميهای اجتماعي و محیط اجتماعي آلوده به فساد ياد گرفته مي ل فرهنگي در گروهطريق انتقا

های بااليي در زمینه كاربری  : دوستان افراد ممکن است مهارت( و نظريه يادگیری اجتماعي77: 1387)بیات و همکاران ،

حرمانه دسترسي داشته باشند و طبق نظريه ساترلند قرار گرفتن در افزارها و اطالعات م اينترنت داشته باشند و يا به نرم

 نظريه (.77-75: 1393آورند)شعاع كاظمي، مومني جاويد،های صمیمي زمینه يادگیری را فراهم ميحلقه روابط گروه

 كسب فرآيند كه داشت اداعتق او. شوند مي مجرم بلکه آيند؛ نمي دنیا به مجرم افراد، كه بود باور بر اين تارد گابريل تقلید:

 اولین تارد. شود مي انجام است ای مشاهده يادگیری های تجربه بر مبتني كه تقلید طريق از مجرمانه، و بزهکارانه رفتار

 تقلید يکديگر از تناسب به دارند هم با كه نزديکي تماس میزان به ها انسان»: كرد تدوين چنین اين را خود تقلید قانون

نتیجه  (199: 1391كاوه،)«كنند مي تقلید  ها فرادست از ها دست فرو» كه بود اين تارد تقلید قانون ندومی. «كنند مي

 .مغاير مي باشد( 1389) همسو و با تحقیق شاهیوندی و همکاران  (  2008چیونگ و چیونگ  )  اين فرضیه با تحقیق

در صد معنا دار  5( در سطح آلفای  006/4شده )مشاهده  F با توجه به نتايجي كه در فصل چهارم بدست آمده است    

در ارتکاب به جرم در فضای  فرد يمشاركت اجتماع يعنيو فرضیه صفر تايید میشود  نیست و فرضیه يک تايید نمي شود

 و داند مي اجتماعي حیاتي عضو را خود فرد آن طبق كه است ي باوریمشاركت اجتماع مجازی )سايبری ( تاثیر ندارد.

اين عنصر نشان دهنده میزان مشاركت افراد (.72 :1391 دارد)صبوری، جامعه به عرضه برای ارزشمندی چیز كند مي فکر
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در فعالیت هاى اجتماعى و روزمره است. وقتى افراد خود را مشغول هم نوايى كنند، ديگر وقتى براى ارتکاب كج رفتارى 

: نظريه كنترل اجتماعي معتقد است(.برای اين فرضیه 21-20:  1390 يا حتى فکر كردن به آن ندارند )صديق سروستانى،

 پیدا فرصت كمتر هستند اين امثال و اجتماعي مشاركت سرگرمي، خانوادگي، زندگي كار، درگیر كه كساني معموالً

 دلیل همین به. آورند مي روی كجرفتاری به بیشتر هستند بیکار كه كساني برعکس،. كنند هنجارشکني كه کنندمی

 ورزشي، امکانات بودن فراهم و وظیفه خدمت انجام تحصیل، های سال افزايش كه معتقدند اجتماعي شناسان یبآس

( و 1389نورايي و صیدی ) نتیجه اين فرضیه با تحقیق .شود مي جوانان میان در بزهکاری و كجرفتاری كاهش باعث

 .اشد( مغاير مي ب1394اكبرپور و راد )

در صد معنا دار  5( در سطح آلفای 036/15مشاهده شده ) F در فصل چهارم بدست آمده است با توجه به نتايجي كه    

در ارتکاب به جرم در فضای مجازی  یدرآمد یفقر و محدوديت ها گفت تواني ميعني  است و فرضیه يک تايید مي شود

 دارای و است متفاوت مختلف جوامع در آن نسبت و حدود ولي است نسبي و اقتصادی ای پديده . فقر)سايبری( تاثیر دارد

 هم از های خانواده در ها بچه درصد و نامناسب های خانه در زندگي ناقص، تربیت و تعلیم كم، درآمد نظیر عالئمي

برای اين فرضیه مي توان از نظريه فشار ساختاری (.131: 1383فرجاد،)دانست فقر شناخت مالک توان مي را گسیخته

 تحرک نظر از افراد كاستي جامعه يک يا فئودالي جامعه يک در كه ، كند مي تاكید فقر ر مسئلهمرتن استفاده كرد كه ب

 فرهنگي ايدئولوژی مسئله اما هستند، محروم آمريکايي جامعه از بیشتر مراتب به  ها فرصت به دستیابي يا و طبقاتي

 در كه است پیچیده ای پديده بلکه نیست، جدا متغیر يک فقر بنابراين. گويد مي سخني آزاد تحرک و برابری از كه است

 جنايت ارقام افزايش باعث خود خودی به ها فرصت بودن محدود و فقر. دارد قرار گوناگوني اجتماعي متغیرهای با ارتباط

 مرتن بعالوه. نگردد رفتاری كج افزايش باعث است ممکن هم مرفه جامعه يک میان در فقر حتي .شود نمي انحراف و

 های فرصت و فقر كه زماني. آمريکاست از تر ضعیف بسیار شرقي اروپای در رفتاری كج با فقر رابطه كه كند مي اشاره

 متغیر دو اين باشند، داشته تاكید آن به دستیابي برای همه برابری و پول بر كه خاصي های ارزش نظام كنار در محدود،

، به سراشیبي بلومر معتقد بود جامعه معاصر وی :و در نظريه بلومر (72: 1387 ممتاز،) داشت خواهند هم با مستقیم رابطه

و ( مشکل اقتصادی و درآمد كم)سقوط ارزشها و نیز به سقوط انسان و كنش متقابل نمادی كشیده مي شود و بین فقر 

براش  حقیقنتیجه اين فرضیه با ت (.184: 1393شعاع كاظمي،مومني جاويد،)میزان بزهکاری رابطه مستقیم وجود دارد 

 ( همسو مي باشد.1395( و سلیمان و سالمت )1394( كوره پز و همکاران )1394( طاهری )2008و چو ) (2007)
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 متوسط بسیار بیني پیش قدرت بیانگر 27/0 تعیین ضريب مقدار است آمده بدست چهارم فصل در كه نتايجي به توجه با 

 عوامل متغیر در تغییر واحد يک ازای به كه گردد مي توجیه ترتیب بدين متغیرها بیني پیش قدرت. است متغیرها

 نتايج به توجه با .گرددمي بینيپیش مجازی فضای در جرم به ارتکاب يعني وابسته متغیر 52/0 ان خانوادگي و اجتماعي

 نظريه. اردد تاثیر( سايبری) مجازی فضای در جرم به ارتکاب در خانوادگي و اجتماعي عوامل گفت توان مي آمده بدست

 در و دارد معاشرت آنها با شخص آن كه افرادی به توجه با را فرد شخصي ديدگي بزه احتمال :است معتقد زندگي شیوه

 های تفاوت بررسي كند، مي توصیه زندگي شیوه رويکرد كه تحقیقي های زمینه. كند مي معین آنهاست با ارتباط معرض

 بزه شناختي جمعیت های خصوصیت بین زياد معموالً شباهت و تقومی جنس، سن، برحسب ديدگي بزه به مربوط

 مستقیم آثار شامل تا شد اصالح( 1987) گاروفالو وسیله به زندگي شیوه نظريه. شود مي شامل را بزهکاران و ديدگان

 بر خودشان هك باشند هايي مکان در زندگي به مجبور افراد دارد احتمال زيرا بشود، نیز ديدگي بزه بر اجتماعي ساختار

 (. 128 - 129: 1383 پیز،) باشد نداشته آنها زندگي شیوه به ارتباطي كه كنند تجربه را مخاطراتي و اند نگزيده

 .باشد مي همسو( 1389)  صیدی و ونورايي(  1389)  همکاران و شاهیوندی تحقیق با فرضیه اين نتايج

سالم به هنگام استفاده  یها نهيانتخاب گز ييتواناانواده ها بايد مي توان پیشنهاد نمود كه خبه دست آمده  نتايج با توجه

داشته باشند و  كه قرار است فرزندان آنها مشاهده كنند ييدرباره محتوا يمناسب یریگ میتصمو  در فرزندان نترنتياز ا

 یبا محتواشدن  اجهموآن قدر با فرزندان خود دوست باشند و محیط صمیمي در خانه فراهم كنند كه فرزندان در صورت 

در خصوص  والدين خود را در جريان قرار دهند تا در معرض آسیب های كمتری قرار گیرند. ستيو ناشا ياخالق ریغ

در ارتکاب به جرم در فضای مجازی خانواده ها بايد با فرزندان خود دوست و همراه باشند تا  نامطلوب فرضیه معاشرين

ق همنشینان بچه هايشان را بررسي كنند و اگر فرزند بزرگتر داشته باشند  با توجه به بتوانند از نزديک نوع رفتار و اخال

مسئوالن  گريو د انیمرب ن،يهستند كه در كنار والد يبزرگتر كودكان ما از عوامل مهم انیاطراف اياينکه فرزند بزگتر و 

. داشته باشند بريسا یاستفاده از فضاآنها در  تیشخص یریگ در شکل ينقش مهم توانیفرزندان م يتیترب و يآموزش

وجهه خود را در برابر  نکهيا یبرا رايز. خواهد بود دیمف زیخود آنها ن یبه آنها سپرده شود، برا يتین مسئولیالبته اگر چن

كوچکترها  دانندیم يچرا كه به خوب نشوند؛ ستيمرتکب اقدامات ناشا کنندیم يندهند، سع دست كوچکترها از

 .از آنها هستند دیو منتظر تقل کنندیب میرا تعق شانيرفتارها
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Identifying the components of committing a crime in cyberspace (cyber) of 

cybercrime officers in 1396 
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Abstract 

The overall purpose of this assessment is to identify the impact of social and family 

factors on crime in cyberspace. 

In the research method, according to the nature of the subject and the objectives of this 

research, documentary, field, descriptive and survey methods were used. 

The statistical population in this study includes experts and officers of cybercrime. 

Theories related to misbehavior and criminology have been used, and due to the small 

number of the statistical population in this study, the sample size of all experts and officers 

in the cybercrime department is 50. The counting method was used for sampling. 

The instrument used was a researcher-made questionnaire with a base of 90.0. 

The data were analyzed using regression test. 

The results showed that feelings of belonging to family, unfriendly friends, 

unemployment and poverty, and income constraints all contribute to cybercrime. A 

person's social participation in committing a crime in cyberspace has no effect.    

 

Keywords: Cybercrime, Adverse Associations, Poverty, Unemployment and Social 

Participation 
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