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نقش فرامتغیرهای فضای مجازی در گسترش جرائم سایبری

زهرا جاه بین ،1افسانه مظفری

2

چکیده

محيط مجازي ،محيطي همه يگ ر است که از منظر جرم ز ييا و ناهنجاري ،انباشتي از تجربهها اي منف لخاد ار يلحم ي    

ظرف جهاني خ دو جاي مي دهد .مسائل فضاي ارتب  ديدج يطا در  يعبات يحطس ره ا يساسا ياهريغتمارف ز

ضف اي   

   

مجازي هستند « .فرامتغير » ،عاملي است که همه چ زي را تحت تأثير قرار مي دهد .مسائل اجتماعي يا ن فضاي جديد زين    
از يا ن تأثيرات مستثنا ن .تسي فرا متغيرها يي همچ نو

«هایپرت وب تسک د ننننن » « ،فراگی یر

گمنامی » « ،تعاملی ندوب » « ،دیجیتالی ندوب » « ،او قع تي

» « ،قابل يسرتسد تي    آسا ننن »« ،

مجازی ندوب امور در فضای مجازی » « ،چند رس وب يا هنا دن

» و « ایمن ندوب » از جمله فرامتغيرهاي يا ن فضا هستند که زند يگ در جهان مود را و همچنين زند يگ

ود فضا يي ام هزور

را تحت تأثير قرار مي دهند .هدف اصلی این مقاله مطالعه ر با طه بین متغیره زاجم یاضف مهم یا یییی ییییی و ج یربیاس مئار   
است به منظور ارزیابی این ر با طه ،یک مدل با  9متغیر ارائه شده و پرس مانش ههه آنالی نایم رد ن

 400ک هب تنرتنیا ربرا    

ویژه کاربر نا پیام رسان ارتباطی تلفن هوشمند ( تلگر ما ) قرار گرفته است  .به منظور برآورد ر با طه از ن ازفا مر ر لرزیل     

استفا هد شده اس .ت بر اساس نتایج :قدرت ر با طه با توجه به بار عاملی هم یالاب هک یزاجم یاضف یاهریغتمارف ه       6.0
است خیلی مطلوب است به استثنای دیجیتالی ندوب فضای مجازی که قدرت ر با طه  0.19و او قعیت مج وب یزا دن روما    
در فضای مجازی که قدرت ر با طه  0.10ضعیف است .
واژگان کلیدی :فرا متغیرهای فضای مجازی ،جرائم سایبری ،تحلیل عاملی تأییدی
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مقدمه

فر گا یری اینترنت و فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی و ان اطابترا بالق تت تتت ،ن زا یدیدج عو   

ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر ر باو ط او قعی اجتماعی است به وج دو آور هد که این
امر موجب ظهور و شکلگیری فضای مجازی به م او زات جهان او قعی شده هک ییاضف نینچ
عن ناو

هب    

او قعیت مجازی یکپارچه ،در نظر گرفته میشود « ،با ویژگیهایی نظیر بی مکانی ،ف نامز ار

ض ،عد ودحم م دی دم نیناوق هب ت ن کتم ی ی  رب د تلو   
ندوب  ،ص وب یتعن دن حم ضضض ضضض

    

 -مل تتته ،ا از

معرف تتت شناس یی ی تغیی ردماسپ هتفای لکش ر ننننننننن  ،قا وب سرتسد لب د امزمه ن ننننننننن  ،روی ف و ندوب اض
ییش ووو د ( ع لما ییی،
برخور اد ری از فضاهای فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی جدید » ش هتخان می 
 .) 52 :0931نگاه کلی به ناهنجاریهائی که در محیط دیجیتالی اشن هتسویپ عوقو هب ن م  ییییی یییییی دهد
برخ وصخ زا ی ص رفبرصحنم تای د یاضف  عاب یزاجم ثثثثثثثثثثثث ث فری بب ب ک برا را ننن و ایجاد دد اعوجا ججج در
نگرشهای آنان گردیده و در نتیجه شاهد پیدایش نوعی تعارض میان رفتارهای کاربر نا در فضای
مجازی با دنیای او قعی هستیم  .گرچه این فضا امکانات بی شماری اسنا یزورما یگدنز یارب ن اه     
فراهم آور هد  ،منتها مسائل غیر مترقبه ای را نیز موجب شده است که هر پدیده شب ر ساختی به مثا هب
   

بها ا تنه ار ا ه هک تسا ی
نتایج ناخ او سته خ دو آنها را به همر ها اد رد  .شناخت و بررسی این آسیب ب

یهایی برای پی گش یری و مقابله
تها و خط مش 
میتو نا با تکیه بر آن ،به تصمیمگیری و تعیین سیاس 
با آنها پر اد خت  .این پدیدههای ناخ او سته فضای جدید به عن ناو مسئله ای اجتماعی و فرهنگی قابل
توجه و تدقیق است ( عاملی . ) 29 :0931 ،جرائم فضای مجازی در ایر نا به م او زات سایر ک وش رها
ت و پیچیدگ ييي آنها ا اف دوز ههه مي
لگیری ،رشد و سگ ترش هدوب و روز به روز بررر کثرت ت
در حال شک 
ش دو فعالیت  63ن عو پول مجازی مانند “بی یوک ت نن ننن” ،ج رد دوهشم میار زاجم یاضف یییی ییییی ،س تقر
ی ،شبکههای اجتم ب یعا ی و هناگ
هویت ،محرمانگی هداد ها پدیدهای مانند اینترنت اشیا ،رایانش با ر 
 152پیام رسان م بو ایلی که تابع ق او نین ک وش ر ما نیستند و حاکمیت اینترنت که از هیچ قانونی پیروی
شهای امر رسیدگی اس .ت (کیهان) 95 31 ،طبق اعالم آخرین آمارها توسططط
یکند از جمله چال 
نم 
مرکز آمار انفورماتیک ق هو قضائیه طی  6ماهه وا ل سال  96 31تعد دا پروندههای جرائم س رد یربیا
کل ک وش ر  09 6 10دوب که بیشترین تعد دا پروندهها  0 05 3پرونده  ناتسا هب طوبرم ت و ناره   

90 11

پرونده مر وب ط به استان خراسان رضوی در رتبه مود جرائم سایبری قرار گرفتهانددد  .اف نازیم شیاز
بروز اتفاقات در دنيای مجازی و نگرانی جامعه جهانی از تهدیدات آینده جهان در خص صو

می ناز
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ارتکاب جر يا م سایبری وتبعات و آثار منفی و مخرب فرهنگی يا ن محيط ،ضرورت بخ يش ده است
که در يا ن راستا مداقه در شناخت متغيرها يا به عبارت روشن تر فرامتغيرهاي اساسي فضاي مجازي
لها اي ص يحيح
مورد توجه قرار يگ رد تا با شناختي نسبي در مورد عاملهاي اصلي يا ن ف يلحت اض لل لل
ارائه ش دو

.
1

مك لوهان استدالل مي كند كه رسانههاي هر عصر ،ماه تي

جامعه آن عصر را تع يي ن مي كنند .از

نظر مك لوهان ،پ شي رفت هر جامعه يا همزمان با رشددد فن روا ييي دوب ههه اس تتت ( .م اهول ک ننننن 1377 ،

)نظریه « اجتماع مجازی » ه او رد رين وگ لد ) 1993 ( 2يكي از نظريات حوزه ارتباطاتتت اس تتت كههه با ا
پژوهش حاضر ارتباط اد رد ،مطا قب يا ن نظريه ،اجتماعات مج زا ييي در حاللل رشد د  ررر يا نترن تتت م ييي
ت او نند در احياي با عاد از دست رفته دم كو راسي و يا فاي نقش جدي تر مر مد در فر يا نددد سياس ييي بههه
شهروند نا كمك كنند .رين وگ لد كه در خص صو

اجتماعات مجازي با ر كيو ر يد خوش نانيب ههه اك ررر

كر هد است ،مي ن سيو د :در اجتماعات مجازي ،مر مد همه چ زي را درست مانند زند يگ

او قعي انجام

مي دهند .وا به روشي تقريبًاًا سنتي ،يا ن اجتماعات را شبكههاي خ دو تعريفي توصيف مي كند كه
بر يا برقراري ارتباطات پ يو ا ،در حوزه اهداف يا عال قي
«وقتي در فضاي مجازي ،افر دا به حد كفا تي

يو ژه يا سازمان يافت تتهانددد  .وا م ييي يوگ ددد:

با احساسي سب نده و به جا ،بر يا مدت كافي بههه يا ننن
3

ن عو ارتباطات ت يك ه مي كنند ،ج او مع مجازي ظهور مي نمايند (به نقل از اسل يو ن .)0 138 ،
نخستین و شاید معتبرترین نظریه در باب فرهنگ دیجیتال و خ دو در فضای مج دودح ات هک یزا    
سب یاری خوش بینانه است ،نظريه شری تركل در اب ببب ر با طههه ح وض ررر در ف اض ييي مج زا ييي و شكللل
يگ ري خ دو پ تس

مدرن در يب ن كاربر نا فضاي مجازي يوب ژه شر تك

كنندگان در ميد نا ها اي چند

كاربر يد  4به مثابه فضا يي مجازي بر يا گفت وگ  ،بازي نقش و تعامل با سايرين بايد به طور مد موا و
منظم باشد  .البته تركل در ارائه يا ن نظريه تنها نب هدو و يسب اري گيد ر از متفكر نا از جمله است نو  ،در
شرح و سب ط نظريه ظهور خ دو هاي چند گانه در فضاي مجازي وا را همراهي رك ددد هانددد .ترک رد ل

کتاب زندگی بر روی صفحه نمایش 5در پی پاسخ وگ یی به این پرسش اساس هنوگچ هک تسا ی     
1

Mc Luhan
Howard Rhengold
3 Slevin
))4 (Multi- Usre Domains (MUDS
5 Life On Screen
2
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رایانهها با تغیر ند ندا نسبی شرایط زندگی ما ،خ دو های ما را تغیی و ؟ دنهد یم ر ييييييي معتقددد است؛ ؛
فضاي مجازي در حال س قو

نداد ما به فرهن يگ پ تس

مدرن بررر مبنا ييي تم يا ززز و پر كا ندگ ييي اس تتت ،

چرا كه ح وض ر در فضاي مجازي به دليل يو ژ يگ هاي خاص آن ،ازجمله امكان گمنامي و حذف ف
ف
شها اي متعدد دد و متف توا ييي را در
نشانههاي ف يكيزي به خ دو كاربر اجازه مي دهد كه بههه آس نا ييي نقش ش
زمانهاي مختلف و با تنظيمات مختلف مورد دلخ هاو و پسند خ دو بازي كند .عال هو بر يا ن ،فضاي
مجازي از نظر يو تا حد يدو فضا يي رها يي بخش است چرا كه به خ دو كاربر اجازه مي دهددد در
ب خو ددد
ش مطلوب ب
آن او حد ،خالق ،باز گي ر ،كارگر ناد  ،تهيه كننده و در مجم عو  ،همههه هراك يامن شش شش
ش ر يا انههه در ح قيق تتت ،
باشد  .همان طور كه خو ددد يو اظهاررر م ييي اد رد؛ از نظررر يو  ،ص يامن هحف شش شش
ل،
موقعيتي جديد بر يا تح قق خيالها و تمايالت عقالني يا نيازهاي غر زي ييي اربراك ننن اس كرت( ت لل لل
 ) 1996است نو ن زي معتقد است فضاي مجازي به عن ناو رسانه يا با « پهناي باند پا يي ن» در مقا سي ه با ا
ل و آرزوها ييي
تعامل چهره به چهره فرصت شيب تري را بر يا دخيل كر ند فر يا ند اه ييي تف يس ررر ،تخيل ل
طرفين تعامل در گفت وگ  ،فراهم مي آورد در حقی تق

یتو نا گفت که رد ربراک هکنآ بسح رب
م 

فضای مجازی چ وگ نه خ دو روی شبکه اش را ساخت بندی میکند و می سازد ،س هکبش رد نیریا   
یکنند  .ای رگیجنایم ن ی و 
وا را در ذهن و تصور خویش بارها بازآفرینی م 

هطساو ینیرفآ شقن      

خیال و تصور در علل مجازی نیز از علل ج باذ یت این قبل تعامالت است (به نقل از تركل.) 1995 ،
ت ه تيو ييي
ل و اس وت ننن پيرامو ننن ت اريثأ ت ت
در مجم عو  ،تم اصلي يد دگاه پسامدرن تسي ها يي چو ننن تركل ل
ح وض ر در فضاي مجازي ،حول يا ن محور شكل گرفته كه فضاي مجازي ،ف ياض ييي ره يا ييي بخش ش
ش
است كه به كاربر اجازه رها يي از بدن و يسب اري از محد تيدو ها اي گيد ررر و ش يافوك ييي جنبهههها اي
مختلف خ دو را كه پيش از يا ن قادر به يب ان و نماياندن آنها نب دو  ،مي دهد ( وك ثري.) 1386 ،

"نظریه انتقال فضایی" توسط جایشانکار 1در سال  2008ارائه شده اس .ت این نظریه رفتار اف ار یدار
توضیح می دهد که رفتارهای منطبق و غیر منطبق در فضای فیزی یم ماجنا یزاجم یاضف و یک

   

دهند  .فضای مجازی برای فرد چنان فضایی را فراهم میکند که در آن فضا وا میتواند احساسات
خ دو را بیان کند و حتی خشم خ دو را در بر با ر هر کسی خالی کند  .ای اذ ء س ربیاس ارتفا و یربیا ی    
م او ردی هستند که مجرم از فضای آنالین به دلیل ناشناس ماندن و دسترسی سگ تر هد از آن اس هدافت
1 Jaishankar

نقش فرامتغیرهای فضای مجازی در99 ..................................................................................................

میکند .همچنین استدالل میکند که مر مد رفتار متفاوتی نشان می دهند در زمانی که آنها از یک
فضا به فضای دیگری حرکت میکند .یکی از اصول مهم نظریه این است که «م بوکرس اب مدر    
رفتار مجرمانه (در فضای فیزیکی) با توجه به وضعیت و موقعیت خ دو در ف بکترم یکیزیف یاض    
جرم نمیشوند و گرایش به ارتکاب ج  .دنراد یزاجم یاضف رد مر د رج هاگدی مممممممممممممشناسییی ظه رو
فضای مجازی به عن ناو یک منبع جدیدی از فعالیتهای مجرمانه و در نتیجه ،برخی از نظریههههاییی
جدید مورد نیاز برای توضیح وق عو جرائم اینترنتی است).)Jaishanksr,2008
بر اساس نظریههای ف قو فرضیههای زیر در این تحقیق مطرح شدهاند:
نهایپرت تسک
یرسد بی 
• به نظر م 

ندوب فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د

• به نظر میرسد بین فر گا یری و سگ تر گد ی فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با ط وجو ه د
اد ر .د
یرسد بین دسترسی آسان به فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د
• به نظر م 
یرسد بین گمنامی در فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د
• به نظر م 
یرسد بین تعاملی ندوب فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د
• به نظر م 
یرسد بین دیجیتالی ندوب فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د
• به نظر م 
• به نظر میرسد بین او قعیت مجازی ندوب امور در فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه
وج دو اد ر .د
• به نظر میرسد بین چند رسانه ای ندوب فضای مجازی و ربیاس مئارج شرتسگ ی ر طبا ه دوجو      
اد ر .د
یرسد بین ایمن ندوب فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه وج دو اد ر .د
• به نظر م 
ود جهانی شدنها و ود فضایی شدنها عن ناو پار ادا یمی است که وا ل لاس رد یلماع طسوت راب نی
 1382در مقاله ای تحت عن ناو

    

ود جهانی شدنها و جامعهی جهانی اضطراب مطرح شد ،بر اس سا

این پار ادا یم مهمترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده جهان است ،ظهور جه نا یزاجم   
است ،این جهان در او قع به م او زات گو اه مسلط بر جهان او قعی ترسیم میشود و عینیت او قعی پیدا
میکند ود جهانی شدن ناظر به این ود جهان متف لوا ناهج یلماع .تسا توا و یعقاو ناهج ار     
جهان مود را جهان مجازی می نامد و با م او زی اد نستن آنها توضیح می دهد که جهان وا ل ،جهانی
است که درآن زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان اد رد ،در حالیکه جه نا تسا یناهج مود    
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که ،انسان را در م او جه با او قعیتهای مجازی قرار می دهد .جهان او قعی یک جهان طبیعی ،صنعتی
و در عین حال مح موک به استبد دا و جبر مکان وزمان است ،اما جهان مجازی که از ظرفیت مت داض
مادی و فرا مادی برخور اد ر است ،جهانی است کامآلصنعتی که از استبد دا زم نا ادبتسا و د دددد م اک ننن
یشود و جهانی
فیزیکی رها شده است و با ظرفیتهای کامآل متفاوت با جهان فیزیکی باز تعریف م 
جدید را در کنار جهان فیزیکی منعکس میکند .پار يادا م ود فضا يي شدن جهان ( عاملي ) 1384 ،بر
مها اي ت اکما يناهج ک ن   
يا ن مبنا تأکيد مي کند که فهم او قع تي هاي فر يد و اجتماعي با پ يادارا م م
پ يذ ر ن .تسي فهم جهان او قعي منهاي درک جهان مجازي و برعکس مطالعه ي جهان مجازي بد نو
توجه به متغيرهاي جهان او قعي ،مطالع لماع ( دنک يم مهف ياطخ يعون راتفرگ ار هاگن و ه ييييييييييييييييييي ،
 .) 1388از يا ن رو بايد متغيرها يا به عبارت روشن تر فرامتغيرهاي اساسي فضاي مجازي مورد توجه
لها اي اص اضف نيا يل
قرار يگ رد تا با ش رد يبسن يتخان روم د ماع  لللل لللل

لها اي ص هئارا يحيح   
يلحت لل لل لللل

ش دو .مسائل فضاي ارتباطي جديد در هر سطحي تابعي از فرامتغيرهاي اساسي فضاي مجازي هستند.
« فرامتغير » ،عاملي است که همه چ زي را تحت تأثير قرار مي دهد .مسائل اجتماعي يا ن فضاي جديد
ن زي از يا ن تأثيرات مستثنا ن .تسي فرا متغيرها يي همچ نو «سريع شدن فضا»« ،قابل تي

دسترس ئاد ي مم ممم»،

«فرامکاني» و «فرازماني»« ،جهاني ندوب »« ،سيال ندوب »« ،تشديد او قع تي » و «چند رسانه يا ندوب » ،از
جمله فرامتغيرهاي يا ن فضا هستند که زند يگ در جهان مود را و همچنين زند يگ

ود فضا يي امروزه

را تحت تأثير قرار مي دهند .يا ن فضا ،فضاي « سرعت » اس .ت سرعت انتقال از يا ن س يو دنيا نآ هب
س يو دنيا تنها بهاندازه ي يک کليک زمان مي بر .د همه چ تعرس زا رثأتم يزاجم ياضف رد زي      
ف قو العا هد زياد آن اس .ت سفر در فضاي ف کيزي ي به افر دا فرصت تطب قي و هماهنگ شدن با ش طيار
جديد را مي دهد ،اما در فضاي مجازي سرعت زياد حرکت از محيطي به محيط گيد ر ،فرص ار يت
در اختيار افر دا بر يا تطب قي با شر يا ط تازه قرار نمي دهد .يا ن سرعت ن رد اهنت ه زا تکرح

ياضف

   

محلي مجازي به فضاي جهاني مجازي معنا پيدا مي يابد ،بلکه در اثر اذگ ري پديدههاي يا ن فضا ن زي
تأثير اذگ ر اس .ت
مسائل اجتماعي در نگاه عام و آسيبهاي اجتماعي در نگاه خاص ،به مثابه ي پديدههاي اضف نيا   
بها اي
بها اي ضف نيا اا ااا ،آسيب ب
ن زي تحت تأثير يا ن فرامتغيرهاي فضاي مجازي قرار مي يگ رند .آسيب ب
سريع و آني اند .فاصلههاي وضع تي

سالمتي و آسيب يد د يگ در يا ن فضا مم کي اهنت تسا نک    

کليک باشد«.دسترسي اد ئم » ن زي از گيد ر فرامتغيرهاي اساسي فضاي مجازي اس .ت فضاي مج زا ييي ،
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هم شي ه در دسترس اس .ت نب دو م او نع فضاي ف يکيزي زمان مندي و مکان مندي ،استاندارد ت هزا زا يا

دسترسي در يا ن فضا ارائه کر هد است؛ « استاندارد  24در  1.» 7دسترس ضف هب مئاد ي اااا ااااا ،م ار يلئاس
بر يا کاربر نا فراهم مي کند .آسيبهاي يا ن فضا ن زي به عن ناو يکي از بر يا ندهاي يا ن فضا ليلد هب   

دسترسي اد ئم و " همه جا حاضر ندوب

" ساضف نيا تتتتت  «.فرام يناک » و « فرازم ينا » ن هلمج زا زي   

فرامتغيرهاي اصلي فضاي جديد زند يگ هستند که همه چ زي تحت تأثير آنها بازتعريف شده است.
يا ن ود فرامتغير ،ارتباط پ وي سته يا با کي د گي ر اد رند .فضاي مجازي ،فضاي يب مرز اس تتت ( ع لما ييي ،
 ) 1386يب مرز ندوب يا ن فضا مانع از اندازه يگ ري آن همچ نو مکان در فضاي ف .دوش يم يکيزي
در ح تقيق  ،يا ن فضا را نمي ت ناو همچ نو مکان در فضاي ف يکيزي به ص وپوت ترو ل هزادنا کيژو   
يگ ري کرد ( ميهاالچي .) 293 :2 00 2 ،با توسعه ي ظرف تي

« مکان » به « فضا » و تما زي يب ن زمان کند

و زمان سريع و يا به عبارتي « همزماني انتقال» تفاوت جدي يب ن آسيب در فضاي ف يکيزي و آس بي
در فضاي مجازي به وج دو مي آيددد ( ع لما ييي  .) 1386 ،هم نا  ناکم هک هنوگ در جم ياضف ا يز       
بازتعريف مي ش دو  ،زمان ن زي معناي متفاوتي اد ر .د زمان مجازي يپ قابطنا رون تعرس اب د رک ا ده    
است و حرکتها به صورت لحظه يا صورت مي يگ رد ( زانچت ييي  .)2 00 2 ،در تلع هب اضف نيا     
سرعت گرفتن ارتباطات و به عبارتي « ارتباط همه جا حاضر » يا « ارتباطات لحظه يا » و از س يو
گيد ر امکان دسترسي بد نو مجوز در « فضاهاي گيد ر » ،زمان و مکان سا هدش انعم يب تتتتتتتتت مفه مو
زمان در فضاي ف يکيزي و مجازي به صورت ساختاري با کي د گي ر متف ( تسا توا

امه ننننننن .) 1387 ،

تهاي ساختاري همان وگ نه که پ شي تر گفته شد ،همه چ ق ريثأت تحت ار زي ر هد يم را د    .
يا ن تفاو 
بها اي ميهافم زا رثأتم زين اضف نيا      
مسائل و پديدههاي اجتماعي يا ن فضا و به طور خاص آسيب ب
بازتعريف شده ي زمان و مکان در فضاي مجازي است «.جهاني ندوب » ،فرامتغيري است ک ءزج ه   
ذاتي يا ن فضاس .ت يب مرز ندوب  ،فرامکان و فرازمان ندوب  ،يا ن فضا را فضا يي جهاني ساخته است.
فضاي مجازي ،فضاي جهاني است ،چرا که مرزها نام و تسا صخش

رد زاجم طيحم عقاو ييييييييييي " ،

فضاي او حد " اس .ت فر يا ندهاي جهاني و محلي رد تدش هب ياضف نيا تا  هز د بوذ رگيدکي ر       

شدهاند .فاصله ي يب ن خ دو و گيد ري ،تنها يک کليک اس .ت گاه ن زي خود تح ياهدنيارف ريثأت ت    
جهاني گر يا انه ي فضاي جديد در ح تقيق
1

گيد ري مي شو ددد  .ياضفود هاگن اب ييييييي  ،اف دار ياضف رد   

به این معنی که در  24ساعت شبانه روز در تمام روزهای هفته قابلیت دسترسی به این فضا وج دو اد ر .د
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مجازي به طور مد موا در رفت و آمد ميان« جهان مجازي » و « محل ف يکيزي » هستند .جهاني ندوب
يا ن فضا ،امکانات فر اوا ني بر يا کاربر نا و اف دار دروآ مهارف ههههه  ،ول ع رد ي ييييي ن ح زين ار يلئاسم لا    
موجب شده اس .ت تفاوتهاي فرهن يگ  ،اجتماعي ،اقتصا يد در يا ن ف يکيزيف ياضف زا رتمک اض     
گه ،ا
نم دو اد رند ،ولي به دليل سرعت زياد حرکت در يا ن ف اب عيرس ييانشآ و اض رگيد نهرف گگگگگگ گگگگگگ
م کش التي بر يا افر دا يا جاد کر هد

است.

سّيّيال ندوب از فرامتغيرهاي بال هوق ي فضاي مجازي و تابعي از استفا هد از امکان نيا ياهرازبا و تا    
فضاس .ت يا ن فضا ،فضاي حرکت سريع ،محلي  -جهاني و فرام رب هوالع .تسا ينامزارف و يناک

   

يا نکه فرد در فضاي مجازي سيال است ،اطالعات و جريان اطالعات ن زي يسب ار س تردق .تسا لاي    
زياد حرکت به فرد امکان جريان اد شتن در فضا را مي دهد .فرد زماني يا ر نا و در کليک بعدي در
آمر کي اس .ت به عبارت گيد ر ،مي ت ناو گفت ،اصل در يا ن فضا حرکت است و س نوک استثناست«.
تشديد او قع تي

» اشاره به اثري اد رد که تحت تأثير خصايص ذاتي فضاي مجازي متوجه پديدهه ،ا

افر دا و تعامالت يا ن فضا مي ش .دو « زال کيس ي » (  ) 1997در کتاب روح فضاي مجازي يب ان مي کند
که فضاي تندشده ي مجازي او قع تي

متفاوتي را منتقل مي کند و او قع تي ها اي ش و الج ار يا هشي

ش هوک متأثر از صنعت بازنما يي می بخشد«.چند رسانه يا شدن » ،ياهريغتمارف نيرت مهم زا يکي     
فضاي رسانه يا جديد اس .ت چند رسانه يا ندوب يا ن فضا اثربخ يش و همچنين شدت در يگ ر شدن
را به نحو چشم يگ ري اف ياز ش مي دهد .يا ن فضا همچ نو تل نويزيو  ،ر ويدا  ،مطبوعات و کتاببب ،تنها
سها اي
يک يا ود حس را در يگ ر نمي کند .اثربخ يش زياد يا ن فضا به دليل در يگ ر شدن شيب ت ح ر سسس سسس
انسان در تعامل با آن است ،چنانکه انسان خ دو بخ يش از يا ن فضا مي ش .دو فرشيپ تتتتتها اي فناورانه
حتي امکان انتقال حس يوب ا يي و المسه را ن زي از طر قي يا ن فضا امکان پ يذ ر ساخته است .

ششناسی
رو 

تح قيق حاضر از نظر روششناسی از ن عو پيما يشي و توصيفي است که عبارتند از پیمایش خ رب طط ططط،

ق مو نگاری مجازی  .در ق مو نگاری مجازی میتو نا اینترنت را به منزل  طیحم یعون ه یا گنهرف      
مطالعه کرد که در آن انسانها شکلهای خاصی از ارتباط ،ی دوجو هب ار یصاخ تیوه یهاگ ا     
میآورند  .در هر ود حالت میییت ووو نا روشهاییی مطالع یدروم تا و راگن موق ی وژپ هب ار  هش       
اینترنتی کشاند و شی هو های برقراری ارتباط و ارائه «خ دو » در اینترنت را مطالعه کر .د برای رسیدن به
بر اد شتی از درک شرکت کنندگان و معنایی که به مشارکتهای برخط خ دو می دهند ،باید زمانی
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را برای مشاهده فعالیتهای اینترنتی آنها و وگ ش نداد به آنچه درباره این فعالی تتتها ا م نیوگ ی ددددد،
صرف کر .د ( عاملی .) 72 :0931 ،ازبا ر مورد استفا هد پرسشنامه (آنالین ) .دوب تلگر ما  ،اینت ارگاس ممم ،
الین ،او تس اپ شبکههای مورد مطالعه دوب ند .فرا متغیرهای تأثیر اذگ ر بر سگ ترش جرائم س یربیا
در این مطالعه عبارتند از:هایپرت تسک

ندوب فضای مجازی ،فر گا یری و سگ تر گد ی ف زاجم یاض یی ییی،

دسترسی آسان به فضای مجازی ،گمنامی در فضای مجازی ،تعاملی ندوب فضای مجازی ،دیجیتالی
ندوب فضای مجازی ،او قعیت مجازی ندوب امور در ف زاجم یاض یی ییی ،چند یاضف ندوب یا هناسر 
مجازی و ایمن ندوب فضای مجازی  .هر یک از متغیره اسا رب ا س جنپ فیط 

   

ت اب
رکیل یتمسق تتتتتتت تتتتتتت

نمرات سب یار م او فقم  ،5م او فقم  ،4نظری ندارم  ،3مخالفم  ،2مفلاخم رایسب     1م درو رارق شجنس    
گرفتهاند.
جامعه آماری ( کلیه کاربر نا فضای مجازی (تلگر ما ) ) هستند کاربرانی که در معرض آسیبببهاییی
بها را شی عو و توسعه می دهند و ی براک ا ر ینا   
یها و آسی 
مجازی قرار گرفته و یا خ دو این ناهنجار 
که ممکن است در استفا هد های روزانه خ دو از اینترنت با برخی از رفتارهای آسیب زا و نابه هنج را
دیگر کاربر نا م او جه و بصورت بال هوق امکان بروز برخی رفتارهای ناهنجار و یا آسیب رس ندنا
این افر دا وج دو اد ر .د از کل این کاربر نا

هب   

 400نفر انتخاب و به صورت آنالین م درو رب ر رارق یس    

گرفتند .ازبا ر مطالعه پرسشنامه دوب که بر اساس متغیرهای تحقیق طراح گرب رد و ی ی تاعالطا هدنر    
فردی پاسخ وگ یان و سئ او الت مر وب ط به فرضیات تحقیق دوب  .پرسشنامه به ص نآ ترو

یارب نیال    

شنامهه تاقيقحت و ا   
نمونه مورد مطالعه ارسال گردید .بهمنظور تأمين ر يياو  ،الف) مراجعه به پرس 
قبلي مشابه ،ب) تهيه پرسشنامه وا ليه و قرار نداد آن در اختيار تعد يدا از کارشناسان و خبرگان و
به منظور برآورد پایایی يا ن تح قيق  ،پس از تکمیل پرس مانش ههه آنالیننن ادعت هب د  53نمونههه ،دروآرب
پايا يي گر يد د که ضريب پايا يي (آلفاي کرونباخ) محاسبهشده .91 0.دوب که مبين پايا يي و معنییی اد ر
يباشد.
ندوب پرسشنامه م 

یافتهها

در آمار استنباطي بر يا آزم نو فرضيات از آزمو نننه یا

 ،T-valueتحلی دییات یلماع ل ی یی یییی اس هدافت

خ او هد شد؛ و سطح معنا اد ري و ضريب اطمينان با بهرهگیری از نرماف از ر  spssو  lizrelاندازهگیری
يش .دو
م 
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الف) یافتههای توصيفي:

 -1سن:

نمودار ( :)1توصیف سنی پاسخگویان

ی اس هک ت   
خدهندگان مر وب ط به ک ناربرا ی ی
نم ادو ر ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
يباشد.
یها م 
يب ن  31تا  53سال سن اد رند؛ يعني چ يزي معادل با  % 26کل فر اوا ن 
 -2جنس:

نمودار ( :)2توصیف متغیر جنسیت

يباشد؛
خدهندگان مر وب ط به کاربر نا زن م 
نم ادو ر ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
بهبیاندیگر 842 ،نفر زن و  152نفر مرد هستند.
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-3وضعيت تأهل:

نمودار ( :)3توصیف متغیر وضعیت تاهل

ی اس هک ت   
خدهندگان مر وب ط به ک ناربرا ی ی
نم ادو ر ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
يباشند.
متاهل ميباشند؛ بهبیاندیگر ،متاهلین تقريبًاًا  2بر با ر مجردین م 
 -4ميزان تحصيالت:

جدول ( -)1توصيف ميزان تحصيالت نمونه آماري

ر يد ف

م نازي تحصيالت پاسخ يوگ ان

فر اوا ني

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

1

زير يد پلم

8

2.0

2.0

9.2

11.2

9.2

20.4

39.8

60.2

32.7

92.9

7.1

100.0

2

يد پلم

36

3

کار اد ني

36

4

کارشناسي

156

5

کارشناسی ارشد

6

دکترا و باالتر

28

7

خطا
جم ع

400

821

0 10

ی اس هک ت   
خدهندگان مر وب ط به ک ناربرا ی ی
جدول ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
مدرک تحصیلی لیسانس اد رند.

-5میزان استفاده از اينترنت

جدول ( -)2توصيف وضعيت استفاده از اينترنت در نمونه آماري

ر يد ف

می ناز استفا هد از يا نترنت پاسخ يوگ ان

1

کمتر از  1ساعت

2

 1تا  3ساعت

671

3

 3تا  5ساعت

84

4

بیش تراز  5ساعت

68

جم ع

فر اوا ني
72

400

فر اوا ني تجمعي

18.0

درصد فر اوا ني تجمعي
18.0

44.0

62.0

21.0

83.0

17.0

100.0

100.0

خدهندگان مر وب ط به ک یناربرا اس هک ت   
جدول ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
يب ن 1تا  3ساعت از يا نترنت استفا هد کردهاند.
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 -6وضعيت استفاده از پیام رسانهای ارتباطی موبایل

نهای ارتباطی موبایل در نمونه آماري
جدول ( -)3توصيف وضعيت استفاده از پیام رسا 
فر اوا ني

ر يد ف

وضع تي

1

تلگر ما

92

استفا هد از پیام رسانهای ارتباطی م بو ایل

2

تلگر ما و اینتستاگر ما

92

3

تلگر ما  ،اینتساگر ما  ،الین ،او تس اپ و سایر

216

جم ع

400

فر اوا ني تجمعي

23.0

درصد فر اوا ني تجمعي
23

23.0

46

54.0

0 10

100.0

خدهند ناگ هب طوبرم     ک یناربرا اس ک ت هه ههه ه زا م
جدول ف قو نشان ميدهد که شيب ترين فر اوا ني در يب ن پاس 
تلگر ما  ،اینستاگر ما  ،الین و او تس آپ و سایر استفا هد کردهاند.

-7هایپرتکست بودن فضای مجازی

س او ل:سرعت وتبادل لحظه به لحظه اطالعات از سرتاسر دنیا در فضای مجازی باعث میییش ووو د که
کاربر نا به راحتی مرتکب جرم شوند.

فهایپرتکست بودن فضای مجازی
جدول ( -)4توصي 
ندوب فضای مجازی

ر يد ف

هایپرت تسک

1

کامال مخالفم

فر اوا ني

44

فر اوا ني تجمعي

11.3

درصد فر اوا ني تجمعي
11.3

2

مخالفم

52

13.4

24.7

3

تا حد دو ی

156

40.2

64.9

4

م او فقم

48

12.4

77.3

5

کامال م او فقم

22.7

100.0

6

خطا
جم ع

88
12

400

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشتر کاربر نا یعتی  40.2درصد معتقدنددد س ابت و تعر دل ل ب هظح ه    
لحظه اطالعات از سرتاسر دنیا در فضای مجازی تاحد دو ی باعث میشود ک براک ه ر یتحار هب نا     
مرتکب جرم شوند.

 -8فراگیری و گستردگی فضای مجازی
س او ل:فر گا یری و سگ تر گد ی اینترنت باعث سگ ترش جرائم سایبری شده است .
جدول ( -)5توصيف فراگیری و گستردگی فضای مجازی

ر يد ف

فر گا یری و سگ تر گد ی فضای مجازی

1

کامال مخالفم

2

مخالفم

3

تا حد دو ی

4

م او فقم

5

کامال م او فقم

6

خطا
جم ع

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

3.1

3.1

فر اوا ني
44

11.3

14.4

68

17.5

32.0

29.9

61.9

38.1

100.0

12

116
841
12
400

100.0
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جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین افر دا یعنی  38.1درصد براک زا  ر  الماک نا م هک دندوب قفاو   
فر گا یری و سگ تر گد ی فضای مجازی در سگ ترش جرائم سایبری موثراس .ت

 -9دسترسی آسان به فضای مجازی

س او ل:خرید سب تههای اینترنت ارز نا و دسترسی آسان به فضای مجازی در اف ربیاس مئارج شیاز ی    
موثر اس .ت

جدول ( -)6توصيف دسترسی آسان به فضای مجازی
فر اوا ني

ر يد ف

دسترسی آسان به فضای مجازی

1

کامال مخالفم

16

2

مخالفم

64

3

تا حد دو ی

92

4

م او فقم

0 10

5

کامال م او فقم

104

6

خطا

24

جمع

400

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

17.0

21.3

24.5

45.7

26.6

72.3

27.7

100.0

4.3

4.3

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین افر دا  27.7درصد براک زا  ر  الماک نا م ک دنقفاو ههههه هههههه دسترسی
آسان به فضای در سگ ترش جرائم سایبری موثراست و نیز  26.6درصد م او فق دوب ند.

 -01گمنامی در فضای مجازی

س او ل :ناشناسی و گمنامی در فضای مجازی باعث میشود تا کاربر نا بد نو ترس از ش ندش هتخان
هر کاری که ود ست اد رند انجام دهند .

جدول ( -)9توصيف گمنامی در فضای مجازی

ر يد ف

گمنامی در فضای مجازی

فر اوا ني

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

1

کامال مخالفم

4

2

مخالفم

32

8.9

10.0

3

تا حد دو ی

20

5.6

15.6

4

م او فقم

841

41.1

56.7

5

کامال م او فقم

156

43.3

6

خطا

40

جمع

400

1.1

1.1

100.0

100.0

ی  43.3درصد براک زا  ر  الماک نا م دنا قفاو هک   
جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین اف دار نعی یی یی

   

یشود ت براک ا ر ره ندش هتخانش زا سرت نودب نا   
ناشناسی و گمنامی در فضای مجازی باعث م 

   

کاری که ود ست اد رند انجام دهند .
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 - 11تعاملی بودن فضای مجازی
یکند که ک ربرا
س او ل :برقراری ر باو ط ود سویهیا چند سویه در فضای مجازی این امکان را ایجاد م 
آسان تر تحت تأثیر شخص مقابل قرار گرفته و راحتر در ماد مجرمین بیفتد.
جدول ( -)8توصيف تعاملی بودن فضای مجازی
فر اوا ني

ر يد ف

تعاملی ندوب فضای مجازی

1

کامال مخالفم

12

2

مخالفم

48

3

تا حد دو ی

4

م او فقم

88
0 10
421

5

کامال م او فقم

6

خطا

28

جمع

400

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

12.9

16.1

23.7

39.8

26.9

66.7

33.3

100.0

3.2

3.2

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین افر دا  33.3درصد از کاربر نا کامال م او فق یرارقرب هک دنا     
یکند که کاربر آسان ت تحت ر   
ر باو ط ود سویهیا چند سویه در فضای مجازی این امکان را ایجاد م 
تأثیر شخص مقابل قرار گرفته و راحتر در ماد مجرمین بیفتد.
 - 12دیجیتالی بودن فضای مجازی

یآورد که محت او ی غیر اخالقی و هرزه نگارانه به راحتی
س او ل :فضای مجازی این امکان را فراهم م 
تکثیر ش .دو
س او ل :فضای مجازی این امکان را ف ار هم میییآورد ک  دانسا لعج نازیم ه ووووووووو مد یتحار هب کرا    
صورت گیر .د

جدول ( -)7توصيف دیجیتالی بودن فضای مجازی
فر اوا ني

ر يد ف

دیجیتالی ندوب فضای مجازی

1

کامال مخالفم

12

2

مخالفم

60

3

تا حد دو ی

88

4

م او فقم

021

5

کامال م او فقم

0 10

6

خطا

20

جمع

400

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

15.8

18.9

23.2

42.1

3.2

3.2

31.6

73.7

26.3

100.0

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین افر دا یعنی  31.6درصد از کاربر نا م او فقند که دیجیتالی ندوب
فضای مجازی در سگ ترش جرائم سایبری موثراس .ت
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- 13واقعیت مجازی بودن امور در فضای مجازی
س او ل :ود ستیهای اینترنتی با جنس مخالف ،مجازی هستند و بنابراین م کش ل شرعی ندارند.
جدول ( -)01توصيف واقعیت مجازی بودن امور در فضای مجازی

ر يد ف

او قعیت مجازی فضای مجازی

1

کامال مخالفم

2

مخالفم

فر اوا ني

فر اوا ني تجمعي

درصد فر اوا ني تجمعي

28

8.0

10.2

841

42.0

52.3

28.4

80.7

19.3

100.0

8

3

تا حد دو ی

4

م او فقم

0 10

5

کامال م او فقم

68

6

خطا

48

جمع

400

2.3

2.3

100.0

یهای اینترنتی با جنس
جدول ف قو نشان ميدهد که  42درصد از کاربر نا تاحد دو ی معتقدند ود ست 
مخالف ،مجازی هستند و بنابراین م کش ل شرعی ندارند.
 - 14چند رسانه ای بودن فضای مجازی

ی ،ض ...و ادص طب ) رد
س او ل:استفا هد های متعدد از فضای مج ادرب ملیف ( یزا ر ییی یییی ،تص رب ریو د را یی یی
سگ ترش جرائم سایبری موثر اس .ت

جدول ( -)11توصيف چند رسانه ای بودن فضای مجازی

ر يد ف

چند رسانه ای ندوب فضای مجازی

فر اوا ني

1

کامال مخالفم

8

2

مخالفم

32

3

تا حد دو ی

92

4

م او فقم

152

5

کامال م او فقم

76

خطا

40

جمع

400

فر اوا ني تجمعي
2.2

درصد فر اوا ني تجمعي
2.2

8.9

11.1

25.6

36.7

42.2

78.9

21.1

100.0

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشتر کاربر نا یعنی  42.2درصد از کاربر نا معتقدند یا هناسر دنچ    
ندوب فضای مجازی در سگ ترش جرائم سایبری موثراس .ت
 - 15ایمن بودن فضای مجازی

س او ل :کاربر نا گمان میکنند که فضای مجازی فضای امنی الخ ماجنا و مرج باکترا یارب ف     
است و به راحتی شناسایی نمیشوند.
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جدول (  -) 12توصيف ایمن بودن فضای مجازی
ر يد ف

ایمن ندوب فضای مجازی

فر اوا ني

1

کامال مخالفم

8

2

مخالفم

48

3

تا حد دو ی

72

4

م او فقم

96

5

کامال م او فقم

441

خطا

12

جم ع

400

فر اوا ني تجمعي

2.2

درصد فر اوا ني تجمعي
2.2

13.0

15.2

19.6

34.8

26.1

60.9

39.1

100.0

100.0

جدول ف قو نشان ميدهد که بیشترین افر دا ی یعنی  39.1درصد از ک ناربرا هک دنا قفاوم الماک

   

فضای مجازی فضای امنی برای ارتکاب جرم و انجام خالف است و به راحتی شناسایی نمیشوند .
ب) یافتههای استنباطي (تحلیل عاملی تاییدی)
در يا ن پژوهش بر يا آزم نو فرضيات از آزم نو های آماري  ،T-valueتحلیل عاملی تاییدی استفا هد
یش دو بنابراین گا ر می ناز باره یلماع یا   
شده اس .ت چ نو معنا اد ری در سطح خطای  0.05بررسی م 
مشاهده شده با آزم نو  t-valueاز  1.96کوچکتر محاسبه ش دو  ،ر با طه معنا اد ر نی تس

در ای هلحرم ن   

چ نو  T-valueهر کد ما از متغیرها باالی  1.96است پس معنا اد راست .

T-value
6.60

Relationship
)X1(cyberspace being hypertext) ------> Y(development of cyber-crime

6.32

)X2(cyberspace learning) ------> Y(development of cyber-crime

5.21

)X3(cyberspace easy accessibility) ------> Y(development of cyber-crime

4.68

)X4(cyberspace obscurity) ------> Y(development of cyber-crime

5.88

)X5(cyberspace interactivity) ------> Y(development of cyber-crime

6.47

)X6(cyberspace digital) ------> Y(development of cyber-crime

6.43

)X7(cyberspace The virtual reality of things) -----> Y(development of cyber-crime

6.12

)X8(cyberspace multimedia) -----> Y(development of cyber-crime

6.37

)X9(cyberspace being safe) -----> Y(development of cyber-crime
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قدرت ر با طه با توجه به بار ع یاضف یاهریغتمارف همه یلما

یالاب هک یزاجم        6.0اس یلیخ ت   

مطلوب است به استثنای دیجیتالی ندوب فضای مجازی ک هطبار تردق ه      0.19و او قعی یزاجم ت   
ندوب امور در فضای مجازی که قدرت ر با طه  0.10ضعیف است .

بحث و نتیجهگیری

بر اساس یافتهها ا در س حط

نانیمطا

نهایپرت وب تسک د ننننن  ،فر گا ی گدرتسگ و یر ییییی،
 95درصددد ،یب ن ن

دسترسی آسان به فضای مجازی ،گمنامی ،تعاملی ندوب  ،چند رسانه ای ندوب و ایمن ندوب

یاضف   

مجازی با سگ ترش جرائم سایبری ر با طه م نیب یلو .دراد دوجو یوق و میقتس و ندوب یلاتیجید    
او قعیت مجازی ندوب امور در فضای مجازی و سگ ترش جرائم سایبری ر با طه خیلی ض وجو یفیع د
اد ر .د ویژگیهای این فضا خ دو به خ دو فضایی را ایجاد میکند ،که اثرات وا لیه و ثانویه آسیب در
یکند و آن را توسعه می دهد  .به عبارتی ،ظرفیتهای ذاتی
جهان ود فضایی را تشدید و ت وق یت م 
فضای مجازی ،توسعه فر گا یری را برای مح بیسآ طی ی تسا هدرک مهارف    .در نیمه لاح نیع   

     

ظرفیتها ،محیط سگ تر هد ای را برای رفتار بهینه ،موثر و مفید نید هاگن رد و  ی یی یییی ،قلم عیسو ور ی ار    
برای عمل صالح فراهم آور هد است .
اما در سوی دیگر ،میتو نا از عللی نام برد ،که به زیر ساخت و مختص طابترا یزاجم یاضف تا     
ندارد و به تجربه کاربر نا و در حقی تق

تجربه زیستی افر دا و کاربر نا فضای مجازی باز می گررر .دد

کاربر نا ع او مل اصلی تحرکات اطالعاتی ،فکری و خالقانه در فضای مجازی هستند ؛ گرایشها و
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تجربههای زیستی و فکری کاربر نا به شدت بر فضای مجازی اثر اذگ ر است  .همان طور که اشاره
شد این فضا ،جهانی است و هم اف از یی سگ تر هد و متن عو دا یان ،فرهنگها و در عین حال ایدولوژی
خاص که جستجو گر سلطه فر گا یر هستند را نیز فراهم آور هد است  .بنابراین سگ تر گد ی تجربههای
زیستی و ذهنی افر دا و همچنین نگاه سلطه گرایانه برای توسعهیک فرهنگ خاص در جهان موجب
میشود که فرهنگهای متضاد در یک محیط او حد فرهنگی جمع شوند و منشاء ظهور آسیبهای
سگ تر هد فرهنگی شوند  .ل اذ امری که در یک جامعه به عن ناو یک رفتار عرفی و پذیرفته شده تلقی
ییش ووو د  .اجتم عا
میشود ،در جامعه دیگر یک ناهنجار ،گن ها ضعب و ًاًا بوسحم یعامتجا مرج        می 
رفتارهای عرفی شده در یک جامع رد هانگ و ه  هعماج د گی رررر ررررر ،ود

یهاییی وت ار ی رایسب ل دی   
گناگ ی ی

میکند که به لحاظ هویت میتواند موجب با هام هویتی ،ود ر یوه ندش یا هگ تتتتتتت  ،س رس و یدر   
درگمی هویت ش .دو همچنین میتو نا در بحث تجربههای زیستی افر دا ک یرتسب یزاجم یاضف ه     
یکند از عللی همچ نو « عادت پید رک ا دن
برای بروز و ظهور و توسعه و تشدید آن فراهم م 

» یا «

سپذیری آسیب» نام برد  .ک ناربرا ممکن تسا     
عادت اد شتن » و « نوستالزیا» « ،جبر نا » یا « دستر 
در تجربههای زیستی خ دو در فضای فیزیکی زندگی ،به فعالی تتتهاییی آس از بیسآ ای یبی

تداع   

اد شته باشند ،که ور دو این افر دا به فضای مجازی به تشدید این عادت آسیبی آنها منجر خ او هد شد.
در حقی تق

آسیبی که فرد در فضای فیزیکی زندگی دچار آن است با ور دو فرد به ف یزاجم یاض   

به این فضا منتقل میشود و ممکن است عال هو بر تشدید و توسعه آس وخ رد بی د رف  دد ددددد  ،یاهرتسب
آسیب زایی نیز در فضای مجازی ایجاد کند ،که به آسیب دیدگی افر دا زیادی منجر خ او هد شد  .
به عبارت دیگر میتو نا گفت فضای مجازی ،محیط جهانی شدن  تساهراتفر هصرع  ..... ..زال کيس ييي
(  ) 1997در کتاب روح فضاي مجازي يب ان مي کند که فضاي جهانی شده مجازي او قع تي
را منتقل مي کند و او قع تي هاي ش و الج ار يا هشي

متفاوتي

 ييامنزاب تعنص زا رثأتم هوکش م شخب ی دد ددددد

د.
د دددددددد

ت،
ممکن است این عرصه مصرف فر گا یر پیدا کند و ممکن است توسط مص نک فر ن وافتم ناگد تتت تتت
رفتارهای متفاوتی را موجب گر دد نیز این نتیجه را تأیید کر هد اس ا.ت ز سوی دیگر شرایط محیطی
ممکن است منشاء ظهور نوستالژهایی ش دو  ،که رفتار تشدید شده ای را در محیط مجازی به وج دو
وا رد  .ممکن است ساختارهای فضای فیزیکی باعث جل گو یری از دسترسی افر دا به آسیبها ش دو ؛
فرد در جامعهیا اجتماعی زندگی و فعالیت میکند که اجازه و بروز آسیبها و فعالی تتتها ا را وا هب
یدهد .گمنامی و بی مرز بئدن فضای مجازی ،این امکان را در اختیار کاربر نا خ دو قرار میدهد
نم 
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ک و یعامتجا یاهزرم هب هجوت نودب ه

رد یگنهرف

یناهج ییاضف ریس

 رد و دننک ا نی

هار   

      

نوستالژیهای آسیبی خ دو یا همان زمینههای آسیب زای در نو خ دو و ناخ دو آگاه خ دو

  

     
نیا رد ار   

فضا جستجو کنند .عاملي(  ) 1386نیز يب مرز ندوب يا ن فضا مانع از اندازه يگ ري آن همچ نو مکان
در فضاي ف يکيزي مي ش .دو ميهاالچي( )2 00 2نیز معتقد است با توسعه ي ظرف تي

« مکان » به « فضا

» و تما زي يب ن زمان کند و زمان سريع و يا به عبارتي « همزماني انتقال» تفاوت جدي رد بيسآ نيب
فضاي ف يکيزي و آسيب در فضاي مجازي به وج دو مي آيد .یکی دیگر از دالی رد مهم ل و داجیا
توسعه آسیبهای مجازی را میتو نا عدم تبین مفهومی مختصات فضای مجازی اد ن تس
علت باالدستی است ،که خ دو علتهایی همچ نو

 .این امررر،

 و یقالخا یاهدک فیرعت مدع دینی یاضف

مجازی ،عدم تصویب ق او نین مناسب ف و یزاجم یاض

مدع     تعی یحالص نی

تتتتتهاییی ق یاض ی یارب    

بررسی به جرمهاییی مج د اهراتفر یعرش و ینید نییبت مدع و یزا ر بجوم ار یزاجم یاضف 
میشو .د اسلوین (  )0 138نیز تأیید کر هد است که چند رسانه يا

   
        

ندوب يا ن فضا اثربخ يش و همچنين

شدت در يگ ر شدن را به نحو چشم يگ ري اف ياز ش م لت نوچمه اضف نيا .دهد ي ووووووووووو ويزي ننن  ،ر يدا ووو ،
مطبوعات و کتاب ،تنها يک يا ود حس را در يگ ر نمي کند .بنابراین میبای یموهفم نییبت هب تس     
مختصات فضای مجازی در سب تر پار ادا یم ود فضایی شدنها ک هب نالک یهاگن ه نایم هطبار ود   
شهای مختلف دینی ،اخالقی
فضای زندگی فیزیکی و مجازی اد رد ،پر اد خت ؛ تا ازاینطریق در بخ 
و قانونی بت ناو رفتارهای بهنجار ،ناهنجار و همچنین رفتارهای مجرمانه را تبیین کر .د
با توجه به نتایج تحقیق راهکارهای زیر را میتو نا پیشنهاد داد  :الففف -با ا توج دنیارف لحارم هب ه     
پیجویی جرائم مجازي در قبل از وق عو جرم باید درف گنهرف حطــس ياــــقترا 

ييييييييييي  ،اجتما اعی و

س ــ ازمانی را در اس ــ تفا هد از فرص ــ تهاي ف ـض اي مجازي و آش ــ نایی با تهدیدها و آسیب پذی اب اهير   
رویکرد تغییر نگرش در افر دا و آشنایی آنان ــــب ا این فضا و ت وق یت نقش آموزشی و آگاه سازي و
اطالع رسانی توسط او لدین ،مؤس ـس ات ،سازمانها و نهادهاي متولی بههه منظ اک رو هه هههش ج دروم مر
توجه و تأکید قرار گیرد .ب -تالش به منظور هماهنگ سـاختن ق او نین ماه يو و ش کـ لی حاکم در
ک وـش رهاي یک منطقه با استفا هد دستور کارها و ق او نین یا م او فقتنامهها ا ياضف سیلپ يراکمه اب
مجازي .پ. -نهادینه سـازي بر يا پی گش یري جرائم رایانههه يا و اینترنت قیرط زا ی

   

تص هحیال بیو   

پی گش یري از وق عو جرم و تمرکز فعالیت سـازمانها و نهادهاي ود لتی و غیر ود لت رد یندم و ی رما    
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پی گش یري از وق عو جرم .ت -آموزش و آگاهی رس رد ناربراک هب ینا

ویش صوصخ

ههههههههههههاییی که

یتوانند بد نا وسیله از آنها سوء استفا هد کر هد و مرتکب جرائم سایبری شوند.
مجرمان م 
منابع

آیکاو ،دیوید جی (  ،) 1383راهکارهاي پی گــش یري و مقابله با جرایم رایانه يا  ،ترجم کرتــسا ربکا ۀ ییی یییی ،محمدص قدا
روزبهانی ،تورج ریحانی و راحله الیاسی ،تهر نا  ،معاونت پژوهش اد ن گش اه عل مو انتظامی.
اسل يو ن ،جيمز (  ،)0 138يا نترنت و جامعه .ترجمه عباس يگ لوري و علي ر بدا ا هو .تهر نا :كتابدار.
پروی يز  ،رضا (  ،) 1384پیجویی جرایم رایانه يا  ،چاپ وا ل ،تهر نا  :انتشارات جهان جام جم.
ج ناو جعفري ،عبدالرض ــ ا (  ،) 1389جرائم س ور و ربیاــ ی رک د یهاگن اب( يرفیک قوقح یقارتفا  زاجم نوناق هب ات

       

اسالمی بخش جرائم رایانه يا ) ،مجلۀ اد نش و توسعه ،سال هفدهم ،شمارة  ، 34صص191 -961:
راس  نوخ (( ( ،) 93 31قاعد ههه ه اا اي اخالق رد ي رگن يهجو ود و يزاجم ياضف ييييييييييييييي  .قا  یسرتسد لب د دآ ر ر سسسسسس :

http://rasekhoon.net/article/show/988661
زیبر ،وا لریش ( ،)0931جرائم رایـانـه يا  ،ترجمه رون ي ييييي  ،محمد ناوجخن و یلع یی ییی ،رض نورایتخب و اـــ ددددد ،مص و یفط
رحیمی ،احمد ،تهر نا  ،انتشارات گنج اد نش ،چاپ مود .

عالیپور ،ح ـــس ن ( ،)0931ح قوق فناوري اطالعات و ارتباطات (جرائم رایانهاي) ،تهر نا  :انت ـــش ارات خرسندي.
عاملی ،سعید رضا (  ،) 1384ود فضایی شدن جهان و م بو ایل رایانه ،جامع سزاب و ریگارف یزاجم ه از وه ی ی رف ت د یییییی ییییییی،
ارائه شده در همایش فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه ،نشریه فرهنگ و فناوری ،جلد  ،1شماره .4
عاملی ،سعید رضا (  ،) 1386دین مجازی ،ود فضایی شدن محیط دین نید نورد تاطابترا و ی ی ب و  ی  ن دینی  ؛ دی و ن    
رسانه ،تهر نا  :طرح آینده .
گشناس ،ی
گ ،پ نهرف دیدج میادارا گگگ گگگ
عاملی ،سعید رضا (  ،) 1387ود جهانی شدنها و ود ف یاض ی نهرف ندش  گگگ گگگ

ته ار ننن :

انتشارات جهاد اد ن گش اهی او حد تهر نا .
عاملی ،سعید رضا (  ،) 1388شبکههای علمی مجازی ،تهر نا  :پژوه کش ده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
م ،ق سایس و نیناو تتتتتهاییی ف زاجم یاض یی ییی ،ته ار ننن ،
عاملی ،سعید رضا (  ،) 13 90رویکرد ود فضایی به آسیبببه ،ا ج ئار م م
انتشارات امیر کبیر.
کوسـن ،موریس (  ،) 1376ر عضو يریگشیپ نایم طباو ی راکهزب لرتنک و  ييييييييييييي  ،ترجم  نیسحیلع ۀ ن ابآدنربا یفج د ييييييييي ،
مجلهي تحقیقات ح قوق

اد ن گش اه شهید بهشتی.

وك ثري ،مسع دو (  ،) 1386جهان فرهن يگ كاربر نا يا راني ازگ رش پژوه يش .تهر نا  :پژوه گش اه فرهنگ و هنر و يبدا ات.
کیهان ( ،) 95 31کشف  88درصدی جرایم اینترنتی توسط پلیس فتا .قابل دسترسی در آدرس:

http://kayhan.ir/fa/mobile/news/99090/95
مك لوهان ،مارشال (  ،) 1377بر يا درك رسانهها ترجمه سعيد آذري .ته ار ننن  :مر زك تح اقيق تتت ،مطالعاتتت و س جن ش ش
ش
برنامه يا صد وا سيما.
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