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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط بزهکاری در فضای سایبری با اعتیاد 
به اینترنت زنان آسیب دیده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اهواز بود. نمونه 
ش��امل 200 نفر از جامعه مذکور اس��ت که به روش نمونه گیری تصادفی س��اده 
انتخاب ش��دند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 
عوام��ل موثر ب��ر بزهکاري آیتي )1393( و اعتیاد ب��ه اینترنت یانگ )2007( بود. 
برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده 
شد. نتایج نشان داد بین فقر اقتصادی خانواده، دوستان ناباب، نحوه گذران اوقات 
فراغت و مش��کالت اجتماعي خانواده با اعتیاد به اینترنت زنان رابطه مثبت معنی 
دار وجود دارد. و بین پای بندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت زنان رابطه 
منفی معنی دار وجود دارد. هم چنین از میان متغیرهای پیش بین دوس��تان ناباب، 
فق��ر اقتصادي خانواده، مش��کالت اجتماعي خانواده به ترتی��ب پیش بینی کننده 

گرایش به اینترنت زنان می باشند.
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مقدمه
امروزه مسئله بزهکاري1 در هر قشری به ویژه در زنان به صورت یکي از حادترین مسائل اجتماعي جوامع 
مختل��ف در آمده است )دجی دانو، تاگنو، ماری، ایرتی، الی، پاکاتی��ا، پادونو، گانداهو و هانگبی ازین 2، 
2016(. پیدای��ش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود ه اند، زیرا از روزي که افراد دور هم 
جم��ع شده و تشکیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گس��ترش یافته است)ساروخانی، 1392(. 
زن��ان به عن��وان نیمی از جامعه به دلیل نقش  حیاتی در تربیت فرزندان و پرورش دهندگان نس��ل آینده در 
ص��ورت نشان دادن رفتار نابهنج��ار و یا ارتکاب هر نوعی بزه چه به ص��ورت قانونی تعریف شده و چه به 
صورت عرفی نفی شده بر ساختار جامعه موثر هستند )صفرزاده، 1388(. رسوخ بزهکاري در میان زنان که 
سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگراني بیشتري شده است. بزهکاري اصوالً 
از مجموع��ه اي از جرائم��ي به وجود مي آید که در یک زمان و مکان معین ب��ه وقوع می پیوندد و به همین 
جه��ت زماني که مورد بررسي قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده ه��ای اقتصادي، اجتماعی، فرهنگي، 
بهداشت��ي، سیاسي، مذهبي، خانوادگي و ... یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می شوند)کماچی، 1395(. 
در سه بررسی جامعه نگر ارتباط بین سوء رفتار همس��ر و مشکالت روانی مورد مطالعه قرار گرفت و نشان 
داده شد که زنان دارای سوء رفتار همس��ر به طور قابل مالحظه ای نس��بت به زنانی که تحت خشونت نبوده 
ان��د اخت��الالت عمده روانی بیشتری در آنها مشاهده شده که این مس��ئله به نوبه خود دلیلی برای بزهکاری 
و ارتک��اب رفتارهای نابهنجار در آنهاست )رشت��ی، پاشا و نادری، 1394(. پیدایی ارتباطات کامپیوتری نیز 
همانن��د ظهور و فراگیری رسانه های ارتباطی گذشته بحث ه��ا و تحقیقات متعددی را بر سر آثار فردی و 
اجتماع��ی ،آثار کوتاه م��دت و بلند مدت ،عمقی یا سطحی برای نشان دادن آث��ار مثبت و منفی آن به راه 
انداخته است)اکبری، 1392(. ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر به راستی انقالبی در فرایند ارتباطات و به واسطه 
آن فرهن��گ ایج��اد خواهد کرد و ارتباط��ات کامپیوتری به دلیل تازگی تاریخی این رسانه و بهبود نس��بی 
جایگ��اه قدرت برای گروه هایی از قبیل زنان که از نظر سنتی زیر دست بوده اند ممکن است فرصتی برای 
معک��وس کردن بازی های سنتی قدرت در فرایند ارتباطات فراهم کند)آذرتاش، 1389(. از جمله عواملی 
ک��ه بر میزان گرایش زنان به استفاده از اینترنت تاثیر می گذارد می توان به )فقر اقتصادي خانواده، دوستان 
ناب��اب، فقر مذهبی خان��واده، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعي خان��واده( اشاره کرد)رضایی، 
1395(. کالوین3 )2015( در پژوهشی نشان داد وضعیت متشنج خانواده و جدایی همس��ران از هم، نه تنها 
سالم��ت روانی کودکان را به خطر می اندازد بلکه تمایل همس��ران و فرزندان آنها به استفاده از اینترنت را 
افزایش می دهد. مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران حاکی از آن است که ناسازگاری های جنسی 
در بین زنان متأهل شایع و این امر می تواند منبع اصلی تعارضات ارتباطی بوده و زمینه انجام رفتار بزهکارانه 
در زن��ان را فراهم نماید)دهقانی و خالقی پ��ور، 1395(. کوئن4 )2015( در پژوهشی با عنوان رابطه جدایی 
والدی��ن و تعام��الت اجتماعی  و بزهکاری دانش آموزان در مدارس نش��ان داد در خانواده هایی که دچار 
مشک��الت اقتصادی و  مشکالت ارتباطی هس��تند و گرایشات مذهبی پایین اس��ت انواع انحرافات از جمله 

1. crime
2. Djidonou, Tognon, Marie, Iréti, Elie, Pakatia, Padonou, Gandaho & Houngbé-Ezin
3. Calvin
4. Coien
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جرایم رایانه ای و اعتیاد به اینترنت هم در میان فرزندان و هم در میان والدین به ویژه زنان وکاهش تعامالت 
سال��م آنها با اطرافی��ان دیده می شود. تحقیقات نشان داده که در برخی خان��واده ها ارتباطات کالمی میان 
همسران و فرزندان در طول شبانه روز کمتر از سه دقیقه است در نتیجه اعضای خانواده وقت و انرژی الزم 
برای با هم بودن ندارند و این سبب دوری افراد از خانواده و سرد شدن روابط و پناه جستن به دنیای مجازی 
و گرای��ش افراط��ی به اینترنت در آنها م��ی گردد)عالمه، 1393(. عدم وجود محب��ت، ارتباطات صمیمی، 
تفاه��م متقاب��ل و در عین حال وجود تشنج در خانواده، ازهم گس��یختگی خان��واده، طالق، فوت والدین ، 
کس��ب حمایت و تأیید دوستان هم سن و سال ، عدم پایبندی به اعتقادات اسالمی و باورهای مذهبی، فقر 
ک��ه یکی از عوامل مهم انحرافات، از جمله دزدی و انحراف جنس��ی در م��ردم به ویژه در زنان می باشد ، 
بحران اقتصادی، تورم، بی کاری و توزیع ناعادالنه ثروت و نواقص موجود در نهادهای اقتصادی همگی از 
مهمترین انگیزه زن��ان برای حضور در فضای سایبری1 و اعتیاد به اینترنت2 می باشد)ستوده،1386(.کانگ3 
)2015( پژوهش��ی با عنوان تاثیر طالق مادران خانواده بر افس��ردگی و بزهکاری آنان در کره شمالی انجام 
داد، نتایج تحقیق نشان داد شکس��ت عاطفی مادران و مشکالت اقتص��ادی آنان و همرنگی آنان با دوستان 
ناسالم به عنوان مهمترین عوامل موثر در بروز بزهکاری آنان و پناه بردن به فضای سایبری و دنیای مجازی 
می باشد. رونالد4)2014( در پژوهشی نشان داد کودکان بزهکاری که مادرانی دارند که بدلیل روابط ناسالم 
با همسران خود بیشترین وقتشان را در فضاهای مجازی می گذرانند بیشتر در معرض خطرات سالمت روانی 
م��ی باشند و گرایش آنها به انحرافات از جمله جرایم سایبری بیشت��ر از همتایان عادی آنهاست. تحقیقات 
یان��گ5 و همکاران )2012( در م��ورد رابطه بین فشارهای زندگی و تاثیر حمای��ت اجتماعی بر گرایش به 
اعتیاد به اینترنت در مورد 130 نفر از پس��رانی که مشغول به تحصیل در دانشگاه هس��تند بیان کننده ی این 
نتیج��ه است که فشاره��ای زندگی روزمره ، عدم پایبندی به مذهب، سطح ت��اب آوری ، سطح روابط بین 
ف��ردی افراد ، ن��وع حمایت اجتماعی ادراک شده از ط��رف فرد ، از جمله مهمتری��ن عوامل تاثیرگذار بر 

گرایش فرد به سمت اعتیاد به اینترنت هستند.
شیوع اعتیاد به اینترنت و فضای سایبری و دنیای مجازی و جرایم رایانه ای درحوزه های مختلف اجتماعی 
موجب بروز آسیبها وخس��ارات متعددی در جامعه می گردد. به ویژه اگر این مس��ئله در مورد زنان اتفاق 
بیفت��د. از مهمترین آسیبهای وارد برفرد وجامعه از بین بردن مبانی واصول اخالقی و نظام اجتماعی بوده که 
خسارات زیادی به نظام های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه وارد می آورد. هرچه بیشتر فناوری رایانه ای 
توسع��ه یابد جرایم رایانه ای مرتبط ب��ا هنجارشکنی  های غیراخالقی نیز توسعه پیدا خواهد نمود و تاثیرمنفی 
برنظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشت. با توجه به اهمیت موضوع و مطالب ارائه شده پژوهش 
حاض��ر به دنبال پاسخ علمی به این س��وال است که آیا بین عوامل موثر بر بزهکاري)فقر اقتصادي خانواده، 
دوستان ناباب، پایبندي خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعي خانواده(  با اعتیاد 

به اینترنت در زنان رابطه ساده و چندگانه وجود دارد؟

1. cyber space
2. Internet Addiction
3. Kanga
4. Ronald
5. Young
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روش 
ط��رح پژوهش، جامعۀ آماري و روش نمونه گیری: طرح پژوهش از نوع همبس��تگی بود. جامعه آماري 
ای��ن پژوه��ش شامل کلیه زنان آسیب دیده تحت پوشش سازمان بهزیس��تی شهر اه��واز بودند که در سال 
1395-1394 م��ورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه بر اساس میانگین حجم نمونه سه تحقیق مشابه پیشین  
شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیري تصادفی ساده از طریق مراجعه به لیس��ت آنها 

انتخاب شدند.

ابزار سنجش
الف( پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاري آیتی1: این پرسشنامه توسط آیتي )1393( ساخته و داراي 19 سوال و 5 
بعد )فقر اقتصادي خانواده، دوستان ناباب، پایبندي خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط 
اجتماعي خانواده( مي باشد. شیوه نمره دهي آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه اي )کامال خالفم تا کامال 
موافق��م( می باشد. آیتي )1393( اعتبار ص��وري و محتوایي این پرسشنامه را به تایید سه تن از اساتید گروه 
عل��وم اجتماع��ي و مشاوره دانشگاه پیام نور رسانیده و همچنین براي پایای��ي آن از ضریب آلفاي کرونباخ 
استف��اده کرد که میزان ضری��ب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنام��ه0/75 بدست آمد. در پژوهش حاضر 
برای تعیین پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل پرسشنامه 0/81 و برای فقر 
اقتص��ادي خان��واده 0/79، دوستان ناباب  0/78،  پاي بندي خانواده ب��ه مذهب  0/83، نحوه گذران اوقات 

فراغت 0/75 و شرایط اجتماعي خانواده 0/85  بدست آمد.
ب( پرسش�نامه اعتی�اد ب�ه اینترنت2: توسط کیمبرل��ی یانگ3 ابداع و دارای 20 ماده م��ی باشد)یانگ،2007(. 
شی��وه نمره دهي آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزین��ه اي بوده و هرچه امتیاز آزمودني بیشتر باشد، اعتیاد 
ب��ه اینترنت شدیدتر است. یانگ در چندین پژوهش پایایی این پرسشنام��ه را از طریق آلفای کرونباخ بین 
0/74 ت��ا 0/89 گزارش کرده است.  ویدیانتو4 )2004( جهت سنج��ش اعتبار این پرسشنامه آن را به همراه 
ی��ک مقی��اس 15 درجه ای در همی��ن زمینه در یک گروه 86 نفری اجرا  کرد ک��ه تجزیه و تحلیل آماری 
نشان داد ضریب همبستگی میان این درجه بندی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 0/89 بوده است. در پژوهش 
رضای��ی)1395( جهت سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده و ضریب 0/87 بدست آمد. 
در پژوه��ش حاضر نیز برای تعیین پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب 0/83 

بدست آمد.

1. Ayati factors that influence crime Inventory
2. Internet Addiction Inventory
3. Kimberli  Young. 
4. Vidyanto
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یافته ها
جدول 1. ميانگين و انحراف استاندارد نمره های زنان در متغيرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش
n=200انحراف استانداردمیانگین

49/9017/15عوامل موثر بر بزهکاري
15/293/92فقر اقتصادي خانواده

16/524/51دوستان ناباب
4/630/83پاي بندي خانواده به مذهب
6/781/25نحوه گذران اوقات فراغت
17/594/08مشکالت اجتماعي خانواده

19/3149/75اعتیاد به اینترنت  

هم��ان گونه که در جدول شماره 1 مالحظه مي شود، در بررس��ي پاسخ هاي عوامل موثر بر بزهکاری ، 
میانگی��ن و انحراف استاندارد به ترتی��ب 90/ 49 و17/15،  فقر اقتصادی خانواده به ترتیب 15/29 و 3/92، 
دوستان ناباب به ترتیب 16/52و 4/51 ، پای بندی خانواده به مذهب به ترتیب 4/63 و 0/83، نحوه گذرانده 
اوق��ات فراغت ب��ه ترتیب 6/78 و 1/25، مشکالت اجتماعی خانواده به ترتی��ب 17/59 و 4/08  و اعتیاد به 

اینترنت به ترتیب  19/31 و 49/75 می باشد.
فرضیه اول: بین فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین دوستان ناباب و  اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین پاي بندي خانواده به مذهب و  اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین نحوه گذران اوقات فراغت و  اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین مشکالت اجتماعي خانواده و  اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه وجود دارد.

جدول 2. ضرایب همبستگی ساده بين متغيرهای پژوهش 

ضریب همبستگيمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک
)r(

سطح
)p( معني داري

تعداد
)n( نمونه

اعتیاد به اینترنت

0/410/006فقر اقتصادي خانواده

200
0/530/0001دوستان ناباب

0/480/0003-پایبندي خانواده به مذهب
0/190/0003نحوه گذران اوقات فراغت
0/360/0001مشکالت اجتماعي خانواده

هم��ان طوري که در جدول 2 مالحظه می شود بین فقر اقتص��ادی خانواده، دوستان ناباب، نحوه گذران 
اوقات فراغت و مشکالت اجتماعي خانواده با اعتیاد به اینترنت زنان رابطه مثبت معني داري و بین پایبندي 
خان��واده به مذهب با اعتیاد به اینترنت زن��ان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه های اول تا 

پنجم تأیید مي گردد.



96

فرضی��ه ششم: بین عوامل موثر بر بزهکاري)فق��ر اقتصادي خانواده، دوستان ناب��اب، پایبندي خانواده به 
مذه��ب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعي خانواده( با اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه چندگانه 

وجود دارد.
جدول 3. ضریب همبستگی چندگانه متغيرهای پيش بين )فقر اقتصادي خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده 

به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت و  مشكالت اجتماعي خانواده( با اعتياد به اینترنت در زنان

= RR2Fp =βtpمتغیرهاي پیش بین

ود
ور

ش 
رو

فقر اقتصادي خانواده

0/670/4437/080/0001

0/297/480/0001

0/348/320/0001دوستان ناباب

پایبندي خانواده به 
0/091/1020/126مذهب

0/111/520/061نحوه گذران اوقات فراغت

0/256/020/0001مشکالت اجتماعي خانواده

ای
له 

رح
ش م

رو
 

10/530/2812/070/00010/535/390/0001 �  دوستان ناباب

30/650/4349/670/0001 � فقر اقتصادي خانواده

0/385/950/0001

0/324/550/0001

0/305/270/0001

40/590/3553/360/0001- مشکالت اجتماعي خانواده

0/336/300/0001

0/285/670/0001

0/254/950/0001

0/213/550/0001

هم��ان طوری که در ج��دول 3 مشاهده می شود، رگرسی��ون پیش بینی اعتیاد به اینترن��ت زنان از روی 
متغیره��ای عوامل موثر بر بزهکاري )فقر اقتصادي خانواده، دوست��ان ناباب، نحوه گذران اوقات فراغت و  
مشک��الت اجتماعي خانواده( معنی دار می باشد )p>0/0001 و F=37/08(. بنابراین فرضیه ششم تأیید می 
گ��ردد. طبق روش ورود بین فقر اقتصادی خانواده، دوستان ناباب و مشکالت اجتماعي خانواده با اعتیاد به 
اینترنت زنان رابطه معني داري وجود دارد ولی بین پایبندي خانواده به مذهب و نحوه گذران اوقات فراغت 
ب��ا اعتیاد به اینترنت زن��ان رابطه معنی داری وجود ندارد. به عبارتی متغیر عوامل موثر بر بزهکاري در زمینه 
فق��ر اقتصادي خانواده با ضریب بتای 0/29،دوستان ناباب با ضریب بت��ای 0/34، عوامل موثر بر بزهکاري 
در زمین��ه مشکالت اجتماعي خانواده با ضری��ب بتای 0/25، می توانند به طور مثبت و معنی داری اعتیاد به 
اینترن��ت زنان را پیش بینی کنن��د. همچنین، مقدار R2 نشان می دهد 44% از واریانس اعتیاد به اینترنت زنان 
توس��ط متغیرهای یاد شده تبیین می شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داده است که 
متغیره��ای دوستان ناباب، فقر اقتصادي خانواده، مشکالت اجتماعي خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی 

کننده اعتیاد به اینترنت زنان باشند.

عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت   
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بحث و نتیجه گیری
همان گونه که در جدول 2 مالحظه مي شود، بین فقر اقتصادی خانواده با اعتیاد به اینترنت ، بین دوستان 
ناب��اب با اعتیاد به اینترنت، بین نحوه گذران اوقات فراغت با اعتیاد به اینترنت و نیز بین مشکالت اجتماعي 
خانواده با اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه مثبت معنی دار و همچنین بین پاي بندي خانواده به مذهب با اعتیاد 
به اینترنت رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه اول تا پنجم تایید می گردد. این یافته ها با برخی 

یافته های کالین )2015(، کوئن )2015( و  رونالند) 2014( همخوان است.
در تبیین کلی این فرضیه ها چنین می توان استنباط کرد که گسترش استفاده از اینترنت و شناسایی فضای 
سایبر، لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده کنندگان و حمایت از کاربران این تکنولوژی را مورد تاکید قرار 
م��ی دهد. فضای سایب��ر، محیطی مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبک��ه های بین المللی است که 
این شبکه ها از طریق شاهراه های اطالعاتی مانند اینترنت به هم وصل هس��تند. از جمله مهم ترین ویژگی 
ه��ای این فضا، طبیعت فرامرزی آن است و به تب��ع آن جرایم اینترنتی را نمی توان در حصار مرزهای یک 
کش��ور محدود کرد)ابهری،1390(. در واقع مک��ان جغرافیایی یک کاربر برای مجرمی که قربانیان خود را 
از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محس��وب نمی شود. از این رو گس��تردگی فضای سایبر، نقاط 
مختل��ف دنی��ا را تحت پوشش قرا می دهد. از طرفی تجربه زن��ان در فناوری و صنعت تحت نفوذ و سیطره 
م��ردان بوده است ول��ی از زمان رشد و توسعه فناوری جدید تحقیقات نشان داده است که تجربه های زنان 
در اینترنت همان تجربه های آنان در علوم و فناوری را منعکس می کند . طبق این دیدگاه اینترنت به مانند 
دیگ��ر زمینه های فن��اوری »مردانه« و تولید کننده ساختاری خاص نژادی ، طبقاتی و کلیشه های جنس��یتی 
است)حس��امی،1384(. اینترن��ت بطور مشخ��ص محیطی است که توسط مردان و ب��رای آنها طراحی شده 
اس��ت ، بنابراین از نظر دسترسی در سراسر جهان به خص��وص کشورهای توسعه نیافته زنان کمتر از مردان 
ب��ه اینترنت دسترسی دارند .  ول��ی با این وجود به دلیل محدودیت هایی که ب��رای زنان در کشورهای در 
ح��ال توسعه وجود دارد استفاده زنان از اینترن��ت روز به روز در حال افزایش می باشد)عبدالهادی،1392(. 
همچنی��ن در تبیین نتیجه این فرضیات می توان گفت هی��چ عاملی به تنهایی شرط الزم و کافی برای اعتیاد 
ب��ه اینترنت و فضای مجازی نیس��ت، اعتیاد سایبری نتیجه ترکیبی از عوام��ل گوناگون است. بعضی از این 
عوام��ل موجب افزایش خطر و برخی دیگر موجب کاه��ش خطر می شوند)شهیدی،1391(. در بین عوامل 
تعیی��ن کننده گرایش ب��ه اینترنت، متغیره��ای روان شناختی از اهمیت خاص��ی برخوردارند چرا که روان 
شناسان معتقدند تاثیر عوامل زیس��تی و اجتماعی باید از دریچه گرایش های روانی فرد به مصرف اینترنت 
بگذرد)یان��گ،2012(. ب��ه عنوان مثال: در صورتی ک��ه فرد به اینترنت نگرش مثبت��ی نداشته باشد و آن را 
رهگش��ای مشکالت خود تلق��ی نکند، احتمال کمتری وجود ک��ه فرد اقدام به استف��اده از آن کند، یا در 
صورت��ی ک��ه فرد از از اعتماد ب��ه نفس کافی برخوردار باشد در برابر فشار همس��االن ک��ه یکی از عوامل 
گرایش به مصرف باالتر از حد مجاز اینترنت محس��وب می شود تس��لیم نخواهد شد. در خانواده هایی که 
رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف می گردد. ضعف 
روابط انسانی نیز به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش فرد به فضای سایبری است. بهترین دلیل این مدعا 
افزایش روزانه درصد معتادان در جوامع صنعتی غرب است که با رشد صنعت، روابط انسانی ضعیف تر می 
گ��ردد. همچنین افرادی که درآمد بیش از حد دارند موقعیت و زمینه مس��اعدتری برای شرکت در کلوپ 
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ه��ای شبان��ه و یا تفریحات متنوع در داخل یا خارج از کش��ور دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات و 
تفریحات، زمینه را هم برای اعتیاد به اینترنت بس��یار مساعد می نماید. خداوند در قرآن کریم، رفاه طلبی و 
اسراف را به شدت مورد حمله و نکوهش قرار می دهد و آن را عامل مستقیم در ایجاد طغیان، فساد و ظلم 
و کژی ها معرفی می نماید. همچنین در متون دینی آمده است که رفاه طلبی و زندگی مرفّهانه سبب طغیان 
در برابر خداوند، سیطره شهوات بر انس��ان، همراهی با ظالمان، فاسقان و کافران، لذت گرایی، غرق شدن 
در کامیاب��ی ه��ا و نیز اقدام به کجروی ها می شود)امین آبادي،1390(. از آن رو که انس��ان طبعاً موجودی 
اجتماع��ی می باشد و برای زندگی ک��ردن نیاز به حضور در اجتماع دارد، با یکس��ری علل اجتماعی روبه 
رو م��ی گردد که برخی از آن ها در گرایش فرد به دنی��ای مجازی مؤثرند)چو،کاندرون و بالند1، 2008(. 
نوجوانانی که پیوند و تعلق آنها به رسوم اجتماعی ضعیف است، فشارهای زیادی برای تبعیت از معیارهای 
مرسوم رفتاری احس��اس نمی کنند )رحیمي موقرو همکاران، 1386(. عامل بیکاری به طور غیرمس��تقیم به 
گرای��ش فرد به س��وی اینترنت می انجامد. بیکاری از سویی، به فقر شخ��ص و از سوی دیگر، سبب ایجاد 
بیم��اری های روانی، افس��ردگی، ضعف اعتماد بنفس، و از بین رفتن امی��دواری می شود که در نهایت، به 
اعتی��اد شخص منجر می گردد. فرد به دلیل بیکاری و نداشت��ن درآمد آبرومند به مشاغل اینترنتی روی می 
آورد و ب��رای خود شغلی کاذب ایجاد می نماید. یک��ی از نتایج اشتغال، فقدان فرصت برای ارتکاب جرم 
اس��ت. بیکاری منجر به افزایش اوقات فراغت فرد می شود و چنانچه برای اوقات فراغت افراد برنامه ریزی 
های منطقی و مناسبی اتخاذ نشده باشد زمینه گرایش به فضای سایبری برای آنان مهیا می شود، چرا که در 
این فرصت فرد با منحرفان آشنا می گردد و به آن ها می پیوندد)بالک2008،2(. پس می توان نتیجه گرفت 
که بیکاری یک عامل زمینه ای می باشد که می تواند در کنار عوامل دیگر، مانند فقر، موجب روی آوردن 
فرد به سوی اعتیاد به اینترنت گردد. همچنین ارتباط و دوستی با همس��االن مبتالبه اعتیاد به اینترنت ، عامل 
مس��تعدکننده قوی برای ابتالی زنان و کودکان به اعتیاد به فض��ای سایبری است)سنورمانک2014،3(. این 
قش��ر برای گرفتن تأیید رفتار خ��ود از دوستان سعی می کنند آنان را وادار به همراهی با خود نمایند. نظریه 
همنشینی افتراقی مؤید این دلیل می باشد. در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که 
ف��رد رفتار نابهنجاری را در خالل فراین��د جامعه پذیری و یادگیری فراگرفته و آن را از طریق همانندسازی 
ی��ا درون��ی کردن ارزش ها، در درون خود جایگزین کرده اس��ت و به صورت رفتار بروز می دهد. در این 

تحلیل، خانواده، دوستان و گروه همساالن بیشترین نقش را برعهده دارند. 
فرضی��ه ششم : بین عوامل موثر بر بزهکاري)فقر اقتص��ادي خانواده، دوستان ناباب، پاي بندي خانواده به 
مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعي خانواده(  و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه چندگانه 

وجود دارد.
هم��ان طوری که در ج��دول 3 مشاهده می شود، رگرسی��ون پیش بینی اعتیاد به اینترن��ت زنان از روی 
متغیره��ای عوامل موثر بر بزهکاري )فقر اقتصادي خانواده، دوست��ان ناباب، نحوه گذران اوقات فراغت و  
مشک��الت اجتماعي خانواده( معنی دار می باشد )p>0/0001 و F=37/08(. بنابراین فرضیه ششم تأیید می 
گ��ردد. طب��ق روش ورود بین فقر اقتصادی خانواده، دوستان ناباب و مشک��الت اجتماعي خانواده با اعتیاد 
1. Chou, Condron & Belland
2. Block
3. Şenormanc

عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت   
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ب��ه اینترنت زنان رابطه معني داري وج��ود دارد ولی بین پاي بندي خانواده به مذهب و نحوه گذران اوقات 
فراغ��ت با اعتیاد به اینترنت زن��ان رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان 
داده اس��ت که متغیرهای دوستان ناباب فق��ر اقتصادي خانواده ،مشکالت اجتماعي خان��واده می توانند به 
ترتیب پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت زنان باشند. این یافته ها با یافته های کوئن )2015(، کانگ )2015( 

و یانگ و همکاران )2012( همخوانی دارد.
در تبیی��ن کل��ی این یافته مي توان گفت که به طور کلی علل بزهک��اری زنان در فضای سایبری و اعتیاد 
آنه��ا به اینترنت و غرق شدن در دنیای مج��ازی متعدد است و در دهه های گذشته عوامل خطرزای زیادی 
برای این مس��اله شناسایی شده اند. از علل قابل ذکر در سبب شناسی این مس��ئله می توان به عوامل فردی، 
خانوادگ��ی و اجتماعی اشاره کرد. با گس��ترش فیزیک��ی و اجتماعی شهرها و تبدیل ش��دن آنها به مراکز 
ناهمگن جمعیت��ی، اجتماعی و فرهنگی، میزان ناهنجاری های شهری- به ویژه در نواحی مرکزی و حاشیه 
شهره��ا- نیز افزایش یافته است. محیط اجتماعی مس��کونی افراد، ساختار نامناسب شغلی، ناکامی اجتماعی 
و فقر اقتصادی، زمینه بروز آسیب های شهری و رشد لجام گس��یخته ناهنجاری ها از جمله اعتیاد به فضای 
سایب��ری را به ویژه برای زنان فراهم می کند. نابرابری های اقتصادی، اجتماعی جنبه های وسیعی دارد، که 
نابرابری ها در توزیع منابع مادی، نابرابری در قدرت، نابرابری در حیثیت، نابرابری های جنس��ی و نژادی را 
شامل می شود. عامل نابرابری به طور مستقیم منجر به انحراف فرد نمی گردد. اما می تواند زمینه ساز فقر و 
مشکالت عاطفی گردد. از این رو، به طور غیرمستقیم عاملی در گرایش افراد به اعتیاد به اینترنت محسوب 
می شود)ین و چن و همکاران2012،1(. اختالف طبقاتی در هر جامعه، به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه 
نس��بت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود. همین بی ایمانی نس��بت به شناخت اجتماعی در گرایش 
به اعتیاد اینترنتی تأثیر بس��زایی دارد. مطالعات اجتماعی نش��ان می دهند در کشورهایی که توزیع ثروت به 
ص��ورت عادالنه صورت نمی گیرد هر روز فقرا فقیرتر و اغنی��ا ثروتمندتر می شوند، فاصله طبقاتی فزونی 
می یابد و به علت عدم آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی 
گرای��ی و فردگرای��ی � که از ویژگی های جوامع در حال توسعه اس��ت � افراد قادر به هدایت درست ستیز 
علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند. در نتیجه ارزش های اجتماعی فاقد اعتماد می شوند، نظارت اجتماعی 

سست می گردد و بزهکاری و تبهکاری عمومیت پیدا می کنند )ستوده، 1390(.
تمرکز انحراف و نابهنجاری در مناطق حاشیه ای، اغلب با فقر اقتصادی، ساختار نامناسب شغلی، افزایش 
فاصله اجتماعی، محرومیت و شکست در دستیابی به مزیتهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق شهری مربوط 
است و زمینه را برای ایجاد وتمرکز جرایم بویژه غرق شدن در فضای سایبری فراهم می کند. بس��یاری از 
اف��راد از پذیرش نظر دیگران درباره یک موضوع یا شخص خرسند نیس��تند و به منظور شکل دهی نگرش 
به تجربه مس��تقیم نیازمندند. مس��ائل مختلف تاثیر متفاوتی بر وضعیت فیزیولوژیک یا روانی فرد دارند. این 
تج��ارب شخصی کافی است که به یک نگرش مثبت نس��بت به دنیای مجازی ش��ود. شواهد قابل توجهی 
وجود دارد مبنی بر اینکه نگرش هایی که بدین طریق کس��ب می شوند از نگرش های اکتسابی دست دوم 
ق��وی تر و زنده تر می باشند )حس��امی،1384(. بهترین شیوه در کاهش بزهک��اری زنان در دنیای مجازی 
پیشگی��ری وضع��ی از وقوع این جرایم در محیط سایبری است. در ای��ن رویکرد سعی بر این است با اتخاذ 

1. Yen&  Chen
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تدابی��ر صحیح و موثر از وقوع جرم جلوگیری ش��ود. در واقع هدف، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از 
مج��رم در فضای سایبر است. آن چه در ای��ن زمینه باید به کار گرفته شود؛ افزایش آگاهی های عمومی به 
خصوص زنان در زمینه چگونگی کاربرد اینترنت و شناسایی این فضای ناشناخته، آموزش نیروهای تعقیب 
کننده و به طور کاماًل سازمان یافته و تخصصی و اعمال شیوه های نظارتی از سوی نهادهای مس��ئول است 
)داوودی، 1388(. پیدای��ش رایان��ه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، هم��راه خود دستاورد های مثبت و 
منفی بس��یاری داشته و دارد. از جمله پیامد های منفی آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی است .
یک��ی از عوامل اصلی وقوع جرم، زنا، همجنس بازی، مس��احقه و قوادی، به هیجان آمدن شهوت مجرمین 
است که در اثر ترویج مطالب مس��تهجن ازطریق رایانه و در فض��ای اینترنت افزایش خواهدیافت. یکی از 
ارزش های مترقی در جوامع اسالمی، حفظ عفت عمومی واخالق حس��نه در قالب های مختلف اطالعاتی 
است)یان��گ، 2012(. حفظ عفت عموم��ی اقدامی پیش گیرانه از وقوع جرایم بس��یاری است که ناشی از 
ایجاد هرج ومرج در رفتارهای افراد جامعه به ویژه زنان می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری 
صحیح و سودمند از این فضا مس��تلزم رعایت هنجارهایی  است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی 
شود و برخی ازآنها حتی مس��توجب جرم انگاری و مجازات گردند. با این حال، چنان چه به کاربران، که 
مانند کودکی نوپا دراین دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیح  داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار 
شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخالقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخالقی 

مواجه گردد.
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عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت   

Determining the Factors Associated with 
Delinquency of Women in Cyberspace, 

with an Emphasis on Internet Addiction

 Z. S. Marashian*
S. Saeed Kashfi**

Abstract

The aim of this study was to determine the factors associated with delinquency of women in cyberspace, 
with emphasis on internet addiction in carnival women under welfare organization in Ahvaz city. The sample 
consisted of 200 individuals from the population which were selected by random sampling. The research 
design was correlational. Ayati Affecting Factors on Delinquency Questionnaire (1393) and Kimberly 
Young's Internet Addiction Test were implemented to collect data. For data analysis Pearson's correlation 
coefficient and multiple regression analyzes were used. The results showed that there was significant positive 
relationship between economic poverty of family, bad friends and internet addiction, leisure activities, social 
problems of family and internet addiction in women.  But there was significant negative relationship between 
family adherence to religion and internet addiction. Also among the predictors, bad friends, economic poverty 
of family, social problems of family predicted the tendency to internet in women.

Keywords: crime, cyber space, internet addiction. 




