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Abstract 

One of the areas of criminology in recent decades is victimology. With the 

spread of cyberspace, we are confronting with a new type of victims called 

cyber victims. Cyberspace for various reasons allows a variety of crimes and 

victimization of criminals. It can have unfortunate consequences in the 

individual and social spheres. Therefore, this study aims to investigate the 

factors affecting cyber victimization with emphasis on the theory of daily 

life. This study was conducted on survey and data gathered from 384 citizens 

of Babol city.by using multi-stage cluster sampling method and 

questionnaire. The results of the correlation test show that There is a 

significant relationship between the variables of daily life theory and the 

experience of victimization in cyberspace (diversity of cyberspace use, high-

risk behaviors in cyberspace, physical protection, personal protection, 

attractiveness, experience of near-by victimization and lack of security and 

control). At the same time, the relationship between physical support and 

personal support is the opposite of victimization. Beta = 0.12), cyber security 

Beta = 0.11 had a significant effect on cyber victims, respectively. The 

coefficient of determination (R2) is calculated as 0.26%, respectively. This 

mailto:a.firozjayan@umz.ac.ir
mailto:fatemehmomeni20@gmail.com


means that 26% of the changes in the "cyber victimization experience" are 

explained by the variables in the equation 

Keywords: Social problem, Cyberspace, Cyber  victimization, Everyday 

Life 
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 چکیده 
کی از حوزه های مورد نظر جرم شناااناد در دهه های ار ر برنانی شنااانی اانگسنا   ن ر   ی

و شننن وض ی نننای مانازی ننا نوض جنرینری از برننان ناد بانگ ناواد برننان ناد انننای ری رو نرو  

مسی نای ماازی نه دئل  مت ف  امکاد انوانی از جرالم و برنانی انازی نه مارماد را  ه ن  

می دهر که می بوانر پ امرهای نا وار در حوزه یردی و اج مانی نه همراه داشنن ه ناشننرسنر  

هم ن اانناا این باق د درنظر دارد با نه نرراننی نوام  مورر نر برنانی شننرد اننای ری نا  

روزمره نپردازدس این باق د ننه رو  پ منایا انانام  رینگ ات ننا  از    بناک نر نر نظرینه زننر ی

نفر از شنررونراد شنرر نان  از ترید پرانمناامه نا رو  نمونه   ری روشنه ای   384م اد  

چار مرحفه ای  ردآوری  ردیره اانگس ن ای  حالن  از آزمود هم  ن نی نمناد می دهر که  

برنانی شنرد در ی نای ماازی نباوض اان فاده از  ن ن م غ رهای نظریه زنر ی روزمره و بارنه  

ی  یکیهحفننا ننگ   ماننازیهحفننا ننگ  ی ننننای  در  پرر ر  ماننازیهری ننارهننای  ی ننننای 

شننت،ننیهجتان گهبارنه برنانی شننرد اترای اد و نرم اما گ و کا رطه ران ه مرای داری  

وجود داردسدر ن ن حاط ران ه م اد حفا گ ی  یکی و حفا گ شنننت،نننی نا برنانی شنننرد  

ه ه   Beta= 0/35ناشنننرسدر باف   چار م غ ره ن   چرار م غ ر ری ار پرر رن   مرکوا می

 =Beta ه هباوض اانن فاده ار ی ننای ماازی Beta= 0/28بارنه برنانی شننرد اترای اد  

ه نه برب ب نر برنانی شننرد اننای ری   Beta= 0/11ه ه نرم اما گ در ی ننای ماازی0/12

شنره اانگس نه این  درلنر مااان ه 26/0ه ن    R2ن ن  بار ر مرای دار نمناد داده انرسرنریب بر
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درلنر از بغ  را  تبارنه ی برنانی شنرد ماازیت بوانت م غ رهای حارنر در    26مرای که  

 مرادله ب   ن شره ااگس  

 برنانی شرد اای ریه زنر ی روزمرهی ای ماازیهه  م اله اج مانی واژگان کلیدی:  
 25/04/01تاریخ پذیرش:   24/04/01تاریخ بازبینی:   18/07/00تاریخ دریافت: 

  ،  1401، پاییز  44، پیاپی  3، شللماره  11، سللا   اجتماعی فررنگی  فصلللنامه راردرد

 73-40صص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ان مسئلهیمقدمه و ب 
از مرم رین چالمنرای نمنر از  تشن ه با کاود نوده    یاما گ اج مانی همواره یک

ااننگ سجواما امروزی نا انوانی از جرالم و آانن  رای اج مانی رونرو می ناشننارسدر  

انالرای ار ر نه بارا در م  اد جرالم ن ن گ نه  تشن ه بغ  ر را داده اانگ نفکه نه 

شنننک   انوانی از آاننن  را و جرالم نو رور ن   1دل   شنننک    ری ی نننای ماازی

انرس نا    ر  ی ای ماازی شک  دینری از اما گ باگ ناواد اما گ ماازی  ری ه

و نق ه مقان  آد نرم اما گ ماازینانننای ریه ن   از اهم گ نرروردار  ردیرسدراین  

ران نه ننه بارنا انوانی از جرالم از نوض انننای ری را شننناهنر ه ننن  م ت رنا ننا انوانی از 

مسدرحوزه جرم شنناااننیه جرایم نه دو لننور  مورد برنان اد ماازی ن   رونرو ه نن  

بوجه برار می   رد : نت نگ از ماظر ک نانی که جرایم را مربکب می شنونرنمارماده  

آ از ماظر ک ننننانی کنه برننانی  د می شنننوننر و جرم نر آنرنا لنننور   و انننپز 

  ردنبرنان ادهسهرچار ن من ر بوجه جرم شنااانی در ان را نر مارم شنااانی نود اما  می

 ;Kirchhoff, 2006نادامنه برننانی شننناناانننی ن   مورد بوجنه ماقق ن برار  رینگدر 

Shoham, 2010ه 

 آمریکایی بوانت روانکاو 1948 اناط  ت ن  ن نار درنرای ن 2 شنااانی برنانی واژه

 1948 اناط در این ناره هم در  ک اب اول ن نه کار نرده شنرس3   وربام یردریک نام نه

 
1 Cyber space 
2 Victimology  

3 Fredric vertham 
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  هس36هصس1390شنرن ی نالی و م رح ن ای ه   نوشن ه 4ود ها اگ نام یردی نه بوانت

: برنانی    6 ا اننا یی5برنانی شننرد رو در رو    -برنانی شننرد انواض مت ففی داردلال 

ک یرد ینه1385شنننرد انننا ی ن  انه ی ابنرامنا  برناجمی نف نهن نف تواه و رج یه

 ,Özdemir) غ ریراط نه ماظور ایااد آانن ب نمری و بکراری برری  شننره ااننگ

2014, pس این نوض برنانی شننرد نه اننه دانن ه ی ک می ه ی  یکی و ارب اتی ن255 س

برنانی   -س بهErentaitė & Žukauskienė, 2012, p. 181ن نن م ناری می شننود بق

ک ابرام براجمی و نمری  ی: برنانی شننرد اننای ری در ن  اه ی  7شننرد اننای ری  

ا یرده ننا ااننن فناده از اشنننکناط مت ف  بمناا هنای  ینک  روه  ینانانام شنننره بوانننت 

ک برننانی نکنه ننه راح ی بنادر ننه دیناض از رود ینالک رون کی کنه  ننارهنا و ننارهنا نف نه  

س نه تور  (Özdemir, 2014, p. 255)و یرد را در  ر می کار   ن  نگهه شنک  می   رد 

کفی بفاو  دو نوض برنانی شرد اا ی و برنانی شرد در ی ای ماازی را می بواد در 

شننک  و ناوه ی در  ری دان ننگس در حال که برنانی شننرد اننا ی بواننت جرالمی 

لنننور  می   رد کنه یرد در دن نای وابری ن انا ننا آد رو در رو می  ردد نمنانانر  

گه بااوزهه برنانی شنرد انای ری نه دن ای ماازی و اشنکاط م احمگ ر انانی ه انرب

ه م احمگ آن ین هرزه نناریارب اط الک رون کی مرنوط  می شودس مواجره نارواا ه نا 

 ,Ngo & Paternoster, 2011نبوانت ایراد غری هه رانوایی آن ینه دررواانگ جا نی

p. 774و بفنرری و آزار و   رایناننه این ینه دزدی دیا  نالیه ویروا  و ک ه رداری آ ه

از جمفه م،نادیقی ه ن ار که اح ماط در  ری نا آد  هYu, 2014, p. 38ناذیگ آن ین

 نرای کارنراد ایا رن ی و برنانی شرد آنرا  وجود داردس

ایا رنگ در انالرای ار ر نه انرنگ رو نه ای ایا نوده اانگس نا بوجه نه  اان فاده از

این آمار درلنر نوده اانگس 53ایران اد ه رنریب نفوذ ایا رنگ در م اد    1394آمار اناط  

ه 1399این در حالی ااننگ که در پایاد انناط درلننر رانن ر  127نه  1400با پایاد  

هساین آمارها ن اننر رونر  1401نوده اانگنای نااه  35س106 نانررنریب نفوذ ایا رنگ پرن

 د نانر تبرراد ممن رکاد ایا رنگ پرن رو نه رشنر اان فاده از ایا رنگ در کمنور اانگس

آررین آمار ما منرشنره در انازماد باظ م مقررا  و ارب اتا  رادیویی با پایاد انه  

هرچار ااننگسرانن ره   276ه ار و   919م ف ود و   106ه نه 1400ماهه پایانی انناط 

ی نننای مانازی نرری ارب ناتنا  را مورر و کم ه یانه کرده اانننگ امنا ننا رود نرری 

 
4 Hons von Hentig 

5Face to face victimization 
6 Traditional victimization 

7 Cyber victimization 
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ی از مرم رین آنرا شنک    ری انوانی پ امرهای مافی را نه همراه داشن ه اانگ که یک

س نا   ن ر  اان فاده از ی نای ماازی ننرای اانگاز جرالم یا برنانی شنرد انای ری 

امور اب ،نادی مل  پردارگ ب و،ه امور یرهانی و نفمی مانار دان رانی نه ک اب و 

مقالهه    ر  روانت اج مانی مانار چگ روم و ش که های اج مانی و ایم  ه م  اد  

ه پف ز ی ا در 1392ها و جرالم برریر کااره ن   ن من ر رواهر شنرس سدر اناط   آان ب

درلنری جرالم انای ری کمنور را در حوزه های اب ،نادیه اج مانی و  80ایراد آمار  

درلنر  30با   20ار بی ناواد کردس همچا ن درلنر کمنف ا  جرالم ایا رن ی در دن ا  

ه ن ا   1394ا  پف ز ی ا در اناط  ه نر ااناا   ارشن1392اانگ ن  ار  انایگ ی ا ه

م ف ود نفر از جمر گ جراد آن ین ه نن ارس این نراد مراااننگ 700م ف ارد و  2از 

درلنننر جمر نگ جرناد می بوانانر آن ین و یکی از برننان ناد جرالم ایا رن ی   48کنه  

 2019هس ت د   ار  جرنانی در اننناط  1394نناشنننانر ن  ار  ر ر  اری ینارا ه  

این آمار نمنناد می دهر که   .درلننر نوده ااننگ 56در جراده    رننریب نفوذ ایا رنگ

رننر  شننت،نن  یه رننریب نفوذ ایا رنگ در ایراد نائبراز م انن ن جرانی می ناشننرس

برین دئی  برنانی  ها از مرمدب ی در ماایظگ از دادهناآشناایی نا ما ت ماازی و نی

یک باق د نماد س  ار  ه1399شرد ایراد در ی ای ماازی ااگن  ار  پف ز ی اه

ه  % 13ه ن منن ر از مردادن%73در رونر ای ایمننی برنان اد اننای ریهزنادن  می دهرکه

 & Halder)برنانی شننره و مرداد ن منن ر از زناد ری ار اننون آن ین اناام می دهار

Karuppannan, 2012, p. 5)  سنا بوجه نه   ن ر   وشنی های هوشنمار در ن ن دانا

الره ای   ار  کرده انر که در  ر انوانی دریک م   آموزاددرلر از دانا 63آموزاد  

 ,Vale, Pereiraناز رمنونگ انای ری از ترید اراناط ی فمهپ ام و بماا بففی شنره انر

& Gonçalves, 2018سهرچانر ن ناد آمنار دب د دراین حوزه ن نازمانر م نالرنا  دب ق ر ه

   و    رده بر ااگس

برنانی شننرد ن ور انم و برنانی شننرد اننای ری ن ور راص باگ بار ر نوام   

نرری در بوجنه ننه نوامن  یردی  برار داردس ننه تور ملناط    یردی و اج منانی  مت ف 

ماققاد نف  برنانی شننرد را مرب ت نا م  اد آانن ب پتیری می دانار و ایاکه زناد و 

منن ر در مرر، برنانی شننرد و ح ی برا از آد برار دارنرس از تریی   اننالتورد اد ن

 ه دیره بمام امور  ن ایر از نقا ن ه دیره در ن ه دیر ی چمننم پوشنن رس  اهی اوبا  ن

پ منن رانه را اناام نمی دهرن ن ه دیره وابری ه اهی انروا کارهای پر ر ر اناام می  

دهنر و  ناهی ننا وجود آ ناهی دانننگ ننه نمن  پر ر ر می زنانرن منالم ر و زررا ه  

یکی دینر از   هNgo & Paternoster, 2011نهس م  اد رودکا رلی ایراد66هصس  1389
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ردی و روانی ااننگ که رننر  آد در برنانی شننرد ی ننای ماازی از نوام  انن ف ی

ننرم ادغنام اج منانی ن ننه نفنگ ترد   در نوامن  اج منانیه  همچا نبنار ر نتار اانننگس

شنرد ه حاشن ه نمن ای یا نرنامیه می بوانر از نوام  ن ه دیر ی ناشنرن ی نالی و م ر 

رده یرهاگ ه این اح ماط ن   همواره وجود دارد که ر 39-41هصس  1390ح نن ای ه 

هصس 1394ها ن من ر مورد برر، نرای برنانی شنرد برار نن رنر نن ازی و همکاراد ه  

هس همچا ن ناآ اهی ایراد در جامره درناره ی اانن فاده ی لننا ف از این ی نناه  198

کم ود ی نای مااانب نرای نروز اح ناانا  نه لنور  لنا فه ن ود اح رام م قان  در 

  ر در دن ای وابریه ن  ه نودد جامره ی حق قی جامرهه وجود هااارهای داگ و پا

و آزادی نمفکرد در دن نای مانازی در آاننن نب پنتیری از ی نننای مانازی بنار ر نتار  

اننن نک زننر ی  نوامفی چود  هس   ن وه نر این  146:  1394اانننگنم ری و نف تنانیه

ایننراد   ی  تنن ننقننهHolt, Fitzgerald, Bossler, Chee, & Ng, 2014نروزمننره  ه ه 

 Valeنان ک های برن  ی رانوادههBrown, Demaray, & Fredrick, 2014ناج مانی

et al., 2018ابف نگ نوده رن ریهداکلرینگ ینا  اننن ف آاننن نب هه  1385ننف تواه و 

هه م  اد آ اهی ایراد از دن ای ماازی نرم ننانی  1390پتیرینی ننالی و م رح نن ایه

اننراهن نمنیه و  اینان نرنن نی1395پنور  انن ن نناد   & ,Longobardi, Settanni, Fabris)هه 

Marengo, 2020)    نو جا  گChan & La Greca, 2015ه 1385ه نف تواه و رن ریهه

نراواد    یشنرس همچا ن  مااماز جمفه نوام  بار ر تار در برنانی شنرد انای ری می نا

یکی از ویژ ی های ی نای ماازی موجب می شنود با م ااوزاد ماازی باریک آم   

و آزار  8مل  بفرری ماازی  ینررورد کرده و مرارنمره ناشار و ری ارهای بوه ن آم  

 ه ,2019Kalkanنداش ه ناشار 9و اذیگ آن ین

برنانی شنرد انای ری بار را  مترنی در حوزه های یردیهن ن یردی و اج مانی  

نراین ان قنادنر که برنانی شنننرد انننای ری در ام نراد نرای یرد نه همراه داردس نرری  

برننانی شنننرد مانازی ابفناف می ای نر و م  واننر دارای پ نامنرهنای نناتفی و اج منانی 

برنانی شنرد انای ری می بوانر ن وه نر ایااد برا هBrown et al., 2014ننا وار ناشنر

آانن  رای دینری در انن ف یردی هPereira, Spitzberg, & Matos, 2016ن و دلرره 

 هChan., La Greca, & Peugh, 2019نم،ننرا الک  هLi, 2018نچود ای ننرد ی  

و همچا ن   نن ر  نونی نی ان مادی هLongobardi et al., 2020نناراح ی روحی 

 در مواجره نا ایراده ی اهای  ف نویی و در اه های کاری  رددس  

 
8 Cyber bullying 

9 Online harrassment 
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نچه که م نفم اانگ ایاکه ی اهای ماازی هر روز ن م ر از ب   نه دئل  مت ف  آ

ایراد را نه رود ممغوط م کاار که این امر موجب    ر  آا رای مرب ت نا این نوض 

ی ناها از جمفه انوانی از برنانی شنرد ایراد می  رددساین امر نمناد می دهر که اما گ 

می ناشننرس در توط دو دهه  تشنن هه جرایم در ی ننای ماازی نا چالا جریر رونرو 

ک حوزه نرج ن ه باق د نرای جرم شناااناد و ننرانی رو نه رشنر یایا رن ی نه لنور   

هرچار برنانی  :(Ngo & Paternoster, 2011, p. 773)در ان اانگ نمومی  اهر شنر

  ن ر  اان فاده از ایا رنگ نا شنرد در ی نای وابری از اهم گ نرروردار اانگ اما  

بارنه مواجه شنرد نا انواض جرالم بوانت کارنراد نت،نوص در یرال  رای روزمره همراه 

می ناشنرسشنررنمن ای ی ایاره در انالرای ار ر نا م،نرا رانانه های جریر نت،نوص  

راننانه های ماازی  ره رورده ااننگسنه توری که ایراد از همه  روهرای اننای نه 

مت ف  ماازی می ناشنارسشنرر نان  نه ناواد دوم ن    ی ناهایه ها و  نونی در  ر شن ک

شنرر پرجمر گ اان اد مازنرراد و همچا ن شنرر دانمنناهی می بوانر ما  مااان ی  

جرگ نررانی م ناله برنانی شنرد انای ری ناشنرسچرا که ح نور ن من ر ایراد در این 

زنر ی روزمره در ی ناها و همچا ن   ارشنا  مرنوط نه انوانی از جرالم انای ری در  

این شننرر موجب ان تاب شننرر نان  نه ناواد جامره م الرابی شننره ااننگس نر هم ن 

باف فی از نوام  مورر نر  نا نا رویکردی جامره شناار ی ااناا این باق د ب   دارد

 مره اراله دهرسزبارنه برنانی شرد در ی ای ماازی نا باک ر نر نظریه زنر ی رو

 . ارداف تحقیق 1
 این باق د ن اربار از:اهراا  

 لنررای ورر گ برنانی شرد اای ری در جامره مورد نررای-1

 لنررای روانت م اد م غ رهای زم اه ای و برنانی شرد اای ری-2

آزمود بار ر مولفه ها نظریه زنر ی روزمره نر برنانی شننرد اننای ری در جامه  -3

 سمورد نررای

 . سواالت تحقیق 2
 ی در م اد شررونراد شرر نان  چقرر می ناشر؟م  اد برنانی شرد اای ر-1

 آیا م غ رهای زم اه ای نا برنانی شرد اای ری شررونراد ران ه دارنر؟-2

بار ر مرااداری ران ه و  جتان گ ی نناهای دیا  اط نر برنانی شننرد ماازی   آیا-3

 ؟داردس



 1401پای      ♦  44شماره    ♦  11ااط    ♦راه رد      49

 

بار ر مراناداری ران نه و   م  اد مانایظنگ ی  یکی نر برنانی شنننرد مانازی  آیا  -4

 ؟.دارد

بار ر   ران ه و م  اد ماایظگ شننت،ننی دیا  اط نر  برنانی شننرد ماازی  آیا-5

 ؟.مرااداری دارد

ران ه و  ایراد از ی ننای ماازی نر  برنانی شننرد ماازی  یباوض اانن فاده   آیا  -6

 ؟بار ر مرااداری داردس

ران ه و   اد ری ارهای پرر ر در ی ننای ماازی نر برنانی شننرد ماازی م   آیا-7

 ؟بار ر مرااداری داردس

بار ر  ران ه و باریه برنانی شنرد ماازی اترای اد نر برنانی شنرد ماازی    آیا-8

 ؟.مراا داری دارد

  ران ه و نرم اما گ و کا رط در ی ننای ماازی  نر برنانی شننرد ماازی   آیا  -9

 ؟داردس بار ر مراا داری

 .فرضیات تحقیق 3
نه نظر می رانننر م غ رهای زم اه ای نا برنانی شنننرد ماازی ران ه مرای دار  .1

 داردس

ننه نظر می رانننر جنتان نگ ی ننناهنای دیا  ناط نر برننانی شنننرد مانازی بنار ر   .2

 مرااداری داردس

نه نظر می رانر م  اد ماایظگ ی  یکی نر برنانی شنرد ماازی بار ر مرااداری  .3

 .دارد

نظر می رانر م  اد ماایظگ شنت،نی دیا  اط نر  برنانی شنرد ماازی بار ر نه  .4

 .مرااداری دارد

ایراد از ی نای ماازی نر  برنانی شنرد ماازی  ینه نظر می رانر باوض اان فاده   .5

 بار ر مرااداری داردس

نه نظر می رانننر م  اد ری ارهای پرر ر در ی نننای ماازی نر برنانی شنننرد  .6

 ردسماازی بار ر مرااداری دا

نه نظر می راننر باریه برنانی شننرد ماازی اترای اد نر برنانی شننرد ماازی    .7

 .بار ر مراا داری دارد

نه نظر می رانر نرم اما گ و کا رط در ی نای ماازی  نر برنانی شنرد ماازی    .8

 بار ر مراا داری داردس
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 .پیشینه تحقیق 4
ماازی نایر  فگ که نا  در ران ه نا م الرا  اناام شنره در حوزه آان  رای ی نای  

بوجه نه   ن ر  یرال گ در این  ونه ی ناها در انالرای ار ر ت را م الرا  در این 

حوزه ن   از باریتچه توئنی نرروردار ن  ننگسدر وابا می بواد  فگ که م الرا  در 

حوزه برنانی شااای اای ری نه کم ر از یک دهه می رارسدر ادامه نرری از م الرا   

 ه مرور می  رددسدر این زم ا

ه در باق د رود نه نررانی اررا  نوام  یردی و موبر  ی  2011اننو و پ رن ن ر ن

نر هفنگ نوض برننانی شنننرد مانازی نمواجرنه نناروااننن نه ننا پورنو رایی ه ویروا 

کامپ وبری ه دررواانگ جا نی ه آزار و اذیگ آن ین بوانت غری ه ه آزار و اذیگ بوات  

رانننوایی آن ینه در م اد دانمننناویاد پردار ارس رود آشننناا هک ه رداری آن ین و  

کا رلی نراواد نام  یردی نا دو نوض از برنانی شننرد اننای رین اح ماط آزار و اذیگ 

در ارب اط می ناشننرسهمچا ن م غ رهای نظریه  آن ین بواننت ایراد غری ه یا آشننااه

انرسن ای  باق د  یرال گ روزمره نا برنانی شنرد انای ری ران ه مرای داری نمناد داده  

نمناد داد که در راد ن من ر از پ نراد دارای بارنه برنانی شنرد انای ری ه ن ارس  

 هNgo & Paternoster, 2011ن

ه در  م الره ای نه نررانی برنانی شنرد ماازی و انا ی 2014نراود و همکاراد ن

اننن نه نفره از دانا آموزاد م و  106و پ نامنرهنای نناتفی اج منانی در ینک نموننه ی  

پردار ارس ن ای  نمناد داد که ان ف برنانی شنرد انای ری نر ااناا جا ن گ و ت قه  

بفاوبی نراردس برنانی شننرد اننای ری و اننا ی ن   م فاو  ه نن ار اما نا یکرینر در 

ارب اط می ناشنارس همچا ن ارب اط م اد برنانی شنرد انای ری و پ امرهای اح ناانی 

ر راد ن من ر از پ نراد رن  می نرنر  اج مانی نر ااناا جا ن گ م فاو  اانگ و د

 هBrown et al., 2014ن

ه در ارزیانی رود از نوام  مورر نر برنانی شننرد ماازی 2014و همکاراد ن  هالگ

از ترید بففن همراه در م اد دانا آموزاد اناناپوری نمناد داده انر که انه م غ ر 

دانن راننی نه بکاولوژ ی ه ری ارهای آن ین روزمره و هرا ماااننبناز نظریه انن ک 

اط برنانی آزار و اذیگ شننرد زنر یه پ ا ن ای کااره های روشننای نرای بمام اشننک

انننای ری ه ننن ارس یای ه ها نمننناد داد که هر چقرر هرا ندانا آموزاده ن مننن ر  

دانن راننی نه بکاولوژی داشنن ه ناشننار و در دانن را بر ناشننار نهم در ما ط و هم  
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مررانه و هم از ترید مونای  شنت،نی ه اح ماط برنانی شنرد هم نائبر رواهر ریگ 

 هHolt et al., 2014ن

برا از جرم ماازی در م اد دانا آموزاد  د نه نررانی ه در م الره رو2014و نی

ه 2درک جنری نودد ر را    ه1کنال  در اینائ  م انره  و ران نه آد ننا انننه م غ ر:  

ه بارنه برنانی شنرد پردارگس این م الره نمناد می دهر  3درک ر ر برنانی شنرد و

ه برنانی  که برا از جرم انننای ری نا این انننه نوض م غ ر ران ه مرای دار داردس بارن

شنننرد از ترید چرنار شنننارد ک ه رداری آن ین ه آزار و اذینگ ایا رن ی ه دزدی 

 سهYu, 2014ندیا  اط ه ویروا کامپ وبری مورد اااا برار  ریگ

هه در م الره رود نه نررانی ران ه ی م اد برنانی شنرد  و  2015چاد و ئ رکا ن

اناله  12با    9بااوز ماازی نا ان نار کمن رد و م،نرا الک  در م اد دانا اموزاد  

شننرد ماازی ارب اط نائیی نا    پردار ارس ن ای  این باق د نمنناد می دهر که برنانی

ان نار کمن رد و نوشن رد الک  داردس بااوز ماازی نه ناواد یک ران ه ماا،نر نه 

همچا ن ن ای  نمنناد می دهر که  یرد از نوابب بمام مواد مترر  اهر شننره ااننگس

برنانی شنرد ماازی و بااوز ماازی نا م،نرا ان نار و م،نرا الک  هم ماد ابفاف  

 هChan & La Greca, 2015نمی ای رس  

ه در  باق قی ننه م نالرنه ی ران نه ی م ناد  رایا 2015رام نننی و همکناراد ن

 18دانماوی دانمناه ن 634جا ی ه برنانی شرد ماازی و ن لم ای رد ی در م اد  

از ایائ  م اره پردار ارس ن ای  باق قمناد ن اننر ران ه ی   ایالگ 25اناطه در  22با  

و بر  ن هویگ  هم   مرااداری م اد ورننر گ ابف گ های جا ننی نه ویژه شنناااننایی

جاز  رایاد و برنانی شنرد ماازی نمناد دادس نائبرین ان ف ن لم ای نرد ی مرنوط 

ی را   ار   نه شننرکگ کاار انی نوده ااننگ که ار را برنانی شننرد  اننا ی و مااز

 هRamsey, Dilalla, & McCrary, 2015نکرده انر

ه نا رو  پ مایا آن ین نه نررانی شن وض و انواض انون اان فاده  2015نائرد و ولچن

 151و بفناو  هنای  روهی در ری نارهنای بفنرری در م ناد     MMOGمانازی در ننازی  

نفر از نازیکااد این نازی پردار ه انرس  ن ای  باق قماد نماد می دهر که ال ه مرداد 

ر به د رجاز  رایاد ن من ر از هم جاز ن من ر مربکب آزار ماازی در نازی شنرن

 رایاد نزد و مرده ه دو جا نه ها و برن نکمواط ها مربکب آزار و اذیگ شرنر  ه زناد 

و همااز  رایاد زد و مرد و دو جا نه ها و برن نکمنواط ها نه تور بان  بوجری از 

د لااظ جا نی ن م ر برنانی ماازی می شونر ده حری  ها ن م ر از هم ب می ها مور
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آزار و اذیگ برار می   رنرس همچا ن ن ای  نمنناد داد که نرا برنانی شننرد و انماط 

  هBallard & Welch, 2017نمارمانه نه تور بان  بوجری هم پوشانی دارنر

ه در م الره رود نه نررانی شن وض برنانی شنرد انای ری 2016پریرا و همکاراد ن

انناله پربقالی و ن نن گ آد نا وبوض برا و   16با12آموزاد  نفر از دانا   627در م اد  

کمک رواانن ن نه رو  پ مایا ان ین پردار ارس ن ای  نمنناد داد که م  اد شنن وض  

ه ینا  %37ه ننائانننگس ا رچنه بمنام نوجوانناد برا ن%66برننانی شنننرد م ناد نوجوانناد ن

ای ایا  ه را   ار  نکردنر اما برنانی شننرد مراوم برا را%9/45درروااننگ کمکن

می دهر و نه نونه ی رود برا هم موجب ای ایا ری ارهای دانن  انی نه کمک می  

در راد جواد ن من ر   ار  برا و ری ارهای دررواانگ کمک داشن ه انر ه این  شنودس

  هPereira et al., 2016ن در حالی ااگ که پ راد ن م ر برنانی م ااوزاد نوده انر  

در اننالرای ار ر ن   همچااد شنناهر رمننونگ و برنانی شننرنن ایراد نت،ننوص 

نوجواناد در ی نننای مانازی ه ننن  مسدر هم ن ران ه واط و همکاراد در باق قی نه 

اناله اناام داده انر ن ا از  16با    12ی در م اد دانا آموزاد  نررانی رمنونگ انای ر

ن می از این ایراد در  ر رمنونگ انای ری نوده انرساین ایراد ن من ر در رانوادهایی نا  

سهمچا ن چن و هVale et al., 2018نان ک های برن  ی اان  رادی زنر ی می کردنر

اناله   17با   15همکارانا نه نررانی ویژ  رای رانواده و برنانی شنرد دانا آموزاد  

رنانواده ه اننن ف   پنای ن نودد درآمنرن ه  یوالنر  ییپردار انرس از نظر ایاناد ت ف و جنرا

 یمااز یشننرد یرزنراد در ی ننا  یپرر همه نا برنان یکار    مادر و ن ن با،ننی پا

سهمچا ن لانونردی و همکناراد در باق قی کنه ننه هChen et al., 2018نهمراه نود

نررانی برنانی شنرد ماازی درم اد دانا آموزاد م وان ه یراط در ی نای ماازی 

پردار ار نماد داده انر که یرال گ ان  اد ونه دانا اموزاد در ایا  ا رام موجب می 

برنانی شننرد اننای ری ن نن گ نه ایراد کم ر یراط برار شننود با آنرا ن منن ر درمرر، 

 هLongobardi et al., 2020ننن رنرس

ناامای در ی نای ماازی و ت را  نا   ن ر  ی ناهای ماازی در ایراد شناهر نونی  

آان  رای مرب ت نا ی نای ماازی ن   رونری لنرودی داشن ه اانگ و این مورنوض ت را 

نظر نرری ماقق ن را جرنگ کار باق قابی جفب کرده اانننگسهرچار حوزه م الرابی  

 آا  رای اای ری دران رای راه رود برار داردس

پ منننن ری از ن ه دینر ی  "هه  در م نالرنه ای ننا ناواد  1389منالم ر و زررا ن

نه نوامفی همچود انن ف دانا رایانه ای ه مر  و نوض اانن فاده از رایانهه    "اننای ری

نوض و ک ف گ ان ار مورد اان فادهه جا ن گه انن و اشن غاط را در ن ه دیر ی ماازی 
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بناک نر دارننرس هچا ن رو  هنایی منانانر نرره   ری از پف ز انننای ریه ااننن فناده از 

روز و ماااننبه پره   از ری ارهای پرر ر و پره   از  رایا نه  انن  نن م اما  ی نه

ری ار مارمانه در پ مننن ری از ن ه دیر ی ماازی مورر می ناشننرسهمچا ن م ری و 

کنارنر زد ی نننای    63ه در باق د رود کنه ننا رو  ک فی در م ناد  1394نف تنانی ن

ز دیر اه زناد ماازی اناام شره ااگ نماد می دهار برنانی شرد در ی ای ماازی ا

کارنر موجب اح ننااننا   ونا ونی مانار : کاها ان ماد ن ن ایراد ه کاها شننراض 

ارب ناتنا  ه کناها ان مناد ننه نفز ه برا هنای م رم و ننرن ای ننه ایراد و ننه ویژه نی  

هه که در 1395ان اایی نه دین و ال  ام نه انماط دیای می شنننودس در باق د ج اری ن

 راننانه های نائی م،ننرا ن ن مراادار شننره ااننگ ران ه  م اد دانمنناویاد اناا م

 اانن ا اط ری ننک کامپ وبره نائی ات نا ه اررنتمننی روی نر نائ کا رط اج مانیه

 شناار یناننهجا ن گه نا جمر گ نوام  و نائ پتیری ری نک نه بمای  و پای ن شنره

ه نا  1395همچا ن م الره رم ننانی و پورانراه مین .دارد وجود ماازی شننرد برنانی

 "اما گ ات نا  یردی و برنانی شنرد انای ری کارنراد شن که های اج مانی  "ناواد  

نمنناد می دهار که کارنراد نا  رایا ری ننک نائبر ن منن ر اح ماط دارد ب ری  نه 

ازی کم ر برنان اد جرایم ایا رن ی نمنونره در حالی که کا رط ات نا  در ی نای ما

 بان  آماری و مافی ران هایراد را در  ر برنانی شننرد اننای ری می کارس همچا ن 

  و   نوکه ی ز مل ن ماظوره چار اج مانی های شن کهه  از اان فاد ن ن بوجری

ه در م الره رود باگ ناواد  1395س ری ننمانچیندارد وجود شننرد برنانی وه  پ ا

حمگ شنردنماازی و انا یه نه ناواد نام   م الره جامره شناار ی بار ر برنانی م ا"

که نا رو  پ مایمنی در م اد دانمناویاد دانمنناه اناام شنره   "یمنار نر روی اناراا 

ااننگسه ن اد می دارد که برنانی م احمگ اننا ی و ماازی شننرد بار ر مل گ نر روی 

ه در نررانننی نفن  جرنانی ای ایا 1396ری نار انارایی دانمننناویناد داردسینابا نادن

اای ری نف ه زناد نه نوام  رانواد ی و همچا ن ری ار باریک ام   زناد در   رمونگ

 برنانی شرد آناد باک ر داردس 

در ماموض می بواد ن اد داشنگ که م الرا  در حوزه برنانی شنرد انای ری در 

ادن ا  رارجی از پ چ ر ی مورننونیهروشننی و نظری نائیی نرروردار می ناشننرسدر  

 ر نه دل     ن ر  ی نای ماازی و پ امرهای آد م الرا   ن ن حاط در انالرای ار

چاری در م اد پژوهمنراد دارفی اناام شره ااگساین م الرا  ن م ر در م اد زناد 

 یا دانماویاد لور   ری ه ااگ و کم ر دایره اای وا ر ر را مرنظر برار داده ااگس
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 .چهارچوب نظری 5
نناشننننرسگ روزچنارچوب نظری در این باق د نظرینه یرنال ن ی  نظرینه   مره می 

ه مواجره نا  10های روزمره  نه ناواد   ن ر  یای ه ی نظریه ی ان ک زنر ی  یرال گ

برنانی شنننرد را مورد نار برار می دهر س دیر اه نظریه ی اننن ک زنر ی بوانننت 

برنان اد جرالم شننت،ننی:  "در ک انی باگ ناواد 11ه ارلاگه  ابفرداننن و  ارویالو  

م رح شنرساین ک اب که نر ااناا  "نا اد بارنی نرای نظریه برنانی شنرد شنت،نی

 ر نر ویژ  رای یردی و رانواد ی یرد داده پ مایا مفی جرم نوشن ه شنره اانگ ن من

سماور النننفی این دینر ناه م ننن فنه ی هBiderman, 1982, p. 41نبرننانی بناک نر دارد

ا نرری  یرم این نودننر کنه چر  نوده اانننگس ننه تور ر لنننه آنرنا در پی  "12ر ر"

های راص از مردم ن ا از دینراد در ر ر ن ه دیر ی برار دارنرس پااخ آنرا این  روه

نودکه یرال گ های النوناری شنره یا شن وه ی زنر ی ایراد نه نرا های م فاو  مارم 

زایی می اناامرس این شن وه های زنر ی نه وان فه ی یرال گ های روزانه در زم اه ی 

  ردس نه نق ره ی آناد شن وه ی زنر ی نه وان فه ی انه کاری و بفریای شنک  می  

  15و ج ن نق نی  14ه موبر گ در انار ار اج مانی13نام  پایه ای نقا های اج مانی

 هس236هصس1386باگ بار ر برار می   ردنویف ام  و مک ش نه

 نرای16 یف نود مارکوا و  لورد کوهن نار اول ن نرای را روزمره یرال  رای نظریۀ

کردنرس ا رچه هرا نظریه ی  م رح 1970 اننالرای در جرایم نرا ای ایا بورنن ف

ان ک زنر ی ه نررانی بفاو  های جمر گ شنااانی نر ر ر برنانی شنرد یردی اانگ  

و بوجه نظریه ی یرال گ روزمره نر روی نظم مکانی و زمانی حوادث مارمانه ااگ اما  

هر دو نظرینه نر روی چنوننی یرنال نگ هنای روزمره ینا اننن نک زننر ی ایراد کنه موجب  

انی شننرد آنرا یا در  ری در جرم می شننود ه بمرک  می کاارس  رفد یرلننگ نرای برن

ن وه نر اینه از آنانا کنه دینر ناه  یرنال نگ هنای روزمره پز از مرریی نظرینه اننن نک 

زنر ی پ مناراد شنره اانگه نه بارا شنام  نا،نر نظری ذابی نظریه ان ک زنر ی  

انن  هه را نهرا مااابه نفکه دو نا،ر دینر ننرم ح ور ارپراگ مااابه مارم نا  

هم  در نر داردس ناانراین نظریه یرال گ روزمره نه ناواد ن اد کفی بر شنن وه ی انن ک  

 
10 Lifestyle Theory 

11 Hindelang, Gottfredson  and Garofalo. 
12 Risk 

13 Social Roles 

14 Position in the social structure 
15 Rational component 

16 Lawrence E. Cohen & Marcus Felson 
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زنر ی اانگس در ادن ا  برنانی شنااانی ه این  رایا در این دو نظریه وجود دارد که 

ه  LRAT 17نا هم نه کار  ری ه شنود و نا ناواد شن وه زنر ی /نظریه یرال گ روزمره  ن 

نه تور کفی این نظریا  هم نه ناواد  نظریا  جرم و هم برنانی    شناار ه می شنود س

در وابا ایراد نرح نب   هNgo & Paternoster, 2011, p. 774نشنرد یرم می شنونر 

مکاد ها و نوض یرال گ هایی که زماد رود را لنرا می کاار ه نا جرم ها نررورد می  

های روزمره مر قر ااننگ که ری ارهای روزمره و انن ک زنر ی    کاار س نظریه یرال گ

بر  ن کااره ی آد اانگ که آیا  یرد ه هرا مااان ی نرای برنانی شنرد ه گ یا ر ر  

 هChoi & Lee, 2017, p. 4ن

م اند نا نظریه یرال گ های روزمره ه جرم زمانی را می دهر که م انن ای از انه  

 و جاایگ جرم هر مارم نا انن  ه : وبوض-1و مکاد ح نور داشن ه ناشنر: نا،نر در زماد

 این و نه دارد ای انن  ه جرمه اربکاب نرای که ااننگ مارمی حراب  ن ازمار موید ه

 که اانگ این مااانب هرا از هرا مااانب : ماظور-2دهر می نمناد کاا انن  ه

 جتاب امواط ممکن اانگ که ناشنر داشن ه وجود نا ارز  چ  ی نایر نالقوه نرای مارم

 نفر ه و رمنم ن اد ب    از اح ناانی ررنایگ نتا های یرال گ نرای روزنه ای ای و

نرم ح ننور  -3ناشننرس مؤلفه ها اننایر و جا ننی یرال  رای ا اناامی و ه ااد پ ن ری

و  ایراد که این اانگ بوانمار و انرپران اد ننر اناد ن ود از انرپرانگ مااانب : ماظور

 این وب ی کاار ماایظگ آانن ب پتیر ایراد و یا امواط از که نرارنر ح ننور نوامفی یا

ننف وردی ن ا    اح ماط وبوض جرم وجود دارد می شنونره همنرا زماده و ی نا در شنرایته

 ه5هصس1396و نف مردانی ه  

نه ان قاد برومن نر ااناا این رویکرده اح ماط وبوض برنانی شنرد ن   ممکن اانگ 

ه 3ه ماناور   2ه ای ایا در مرر، برار  ری ن   1یررننن نه در ارب ناط نناشنننر:  ننا پا   

ه ویژ ی هنای جرم س نظرینه یرنال نگ هنای روزمره 5ه کناها انننرپراننن ی  4جنتان نگ 

در  هTruman, 2007نمرموئ نه دن اط بورنن ف دادد ر ر وابری برنانی کردد ااننگ

د جرایم و برنانی شننرد در ی ننای وابری   بمننت  ین نظریه ن منن ر نرایکه ا  یحال

و همچا ن ننف وردی ن ا و  هRountree, 1998; Truman, 2007نشننود  یاانن فاده م

ه یرال  رای روزمره در باف   برنانی شرد اای ری یه ه اما ر را نظر1396نف مردانیه 

در ران ه نا انوانی از جرالم انای ریناز جمفه انربگ از کاربرای ان  اریهجر  هویگه  

آزار و  اینان نرنن نی  کننامنپن نوبنریههننک  ااننن نفنناده   ینریننبهوینروا  انننناین نریهمنورد 

 
17 lifestyle / routine activities theory 
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 ;Bock, Shannon, Movahedi, & Cukier, 2017; Choi & Lee, 2017نبرار ریگ

Hsieh & Wang, 2018; Leukfeldt & Yar, 2016; Schoolcraft, 2015این نوض ه

 ای نر این رویکرد اننر کنه برنامن  وابری ن نازی ننه بمناا ی  یکی ننرارد ه  م نالرنا  م 

نفکه روانرد و دیرد پ امرای ناشنی از آزار و اذیگ نرود در نظر  ری ن زماد اراناط 

آنرا هم کایی ااننگس ایا رنگه رایانه ها و بففن های همراهه برنانی را در مرر، آزار و 

اد از ترید این بکاولوژی می بواد نا آنرنا بمناا اذیگ ها برار می دهره زیرا در هر زمن

سدروابا ح نور در ی ناهای نام م ن ماازی ممکن هHolt et al., 2014, p. 3ن ریگ

 ,Schoolcraftنااننگ یرد را درمرر، مارم نا انن  ه جرگ برنانی اننازی برار دهر

 سه2015

در ماموض می بواد  فنگ ت د نظرینه ی یرنال نگ هنای روزمره نررورد ننا مارم ننا  

انن  ه در ی نای ماازی وان ن ه نه این اانگ که یرد چنونه از ی نای ماازی اان فاده 

اده از ی نای ماازی و ایاکه یرد ی نای ماازی می کارس ناانراین باوض و ناوه ی اان ف

را نرای اناام چه اموری نه کار می نرد و وارد چه ی ناهایی می شنود می بوانر موجب 

نررورد کارنر ی نای ماازی نا مارم نا انن  ه  رددس ن وه نر این یرد ممکن اانگ نا  

ه هنرا  انانام یرنال نگ هنای پرر ر در ی نننای مانازی زم انه را نرای ب نرین  شنننرد نن

مااانب نرای برنانی شنرد یراهم کارس  انرپرانگ مااانب در ی نای ماازی می بوانر 

هماد ماایظگ های ی  یکی و شننت،ننی نآن ی ویروا ها و دانا و ات نا  رایانه 

ایه ناشننر که یرد می بوانر در ی ننای ماازی آد را نه کار   رد با از برنانی شننرد 

الی یرد و اا فاده از نرم ای ارهای ماایظ ی  جفو  ری کارسدر وابا بوانایی های دیا  

نقا مرمی در پ منن ری از برنانی شنرد یرد داردسجتان گ یکی از نف  برنانی شنرد 

اانننگس نانانراین این اح مناط وجود دارد یرد ننه رناتر جنتان نگ ینک نمن  در ی نننای  

هرچه  ماازی نه بکرار آد نم  نپردازد و اح ماط برنانی شنرد او ای ایا یانرسدر وابا  

جتان گ ح نور در ی نای ماازی نرای یرد ن من ر ناشنر اح ماط برنانی شنرد او ن   

ای ایا رواهنر یناینگس همچا ن ماناور  در ی نننای مانازی هم ننه مرای ح نننور در 

ی ناهای پرر ر و هم ارب اط نا ایراد آان ب دیره می بوانر برری  شنودس مل  ارب اط نا  

نی شنننرد یرد  رددسدر نرایگ نرم حفا گ و برنان اد انننای ری می بوانر زم اه برنا

کا رط پتیری پای ن ی نای ماازی موجب بارنه برنانی شنرد ن من ر ایراد در ی نای  

 ماازی می  رددس  
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 .روش تحقیق 6
از لااظ ما د رو  شنناار ی ه رو  باق د پژوها حارننر پ مایمننی و از نوض 

اناط اناکن  65با   18مق ری می ناشنرس جامره ی آماری باق د حارنر کف ه ی ایراد 

می ناشنرس نرااناا ن ای  نه دانگ آمره از یرموط کوکراده  1397شنرر نان  در اناط 

درلنننر    95حام کن  نموننه ی ئزم نرای برم م ننه جمر نگ باق د ه ننا اح مناط  

می ناشنرسدر این باق د نرای ان تاب نمونه از نمونه   ری روشنه ای   384اتم ااد ه

س در این باق د در مرحفه ی اوط شننرر نان  از   چار مرحفه ای اانن فاده شننره ااننگ

ماظر اب ،نادیه اج مانی ه یرهانی نه انه روشنه ی شنماطه  مرک  و جاوب بق ن م 

ان تاب شننرس در مرحفه ی نرر    شننرس اننپز از هر روشننه دو مافه نه تور ب،ننادیی

ها و پ ک رانه ها نه شنک  ب،نادیی ان تاب شنرنرس ردآوری داده ها از ترید کوچه

پرانمناامه اناام شنرسدر این باق د نرر از بروین پرانمناامه نرای بر  ن م  اد ان  ار 

اان فاده  18شنارد هایی که نرای انااا م غ رها بر ه شنره اانگه از ان  ار ما وا  

نمونه جما آوری  ردیر نه ماظور   25ه از  شرسدر این باق د نا اا فاده از ات نابی ک

انااا پایایی پرانماامه ه نرای اوائبی که نه لور  ت   تراحی شره نود رریب 

 آلفا مورد مااا ه برار  ریگس  
 تحقیق ی (ضریب پایایی شاخص ها1جدول شماره )

 ضریب آلفا تعداد گویه  شاخص 

 71/0 8 تجربه ی  قربانی شدن در فضای مجازی 

 71/0 4 استفاده از فضای مجازی تنوع 

 71/0 3 رفتارهای پرخطر افراد در فضای مجازی 

 74/0 3 محافظت فیزیکی دیجیتال 

 86/0 5 محافظت شخصی دیجیتال  

 74/0 5 جذابیت فضای مجازی 

 80/0 8 تجربه ی قربانی شدن اطرافیان 

 75/0 4 عدم امنیت در فضای مجازی 

 عریف متغیررات- 1-6

 م غ ر وان  ه:بارنه برنانی شرد در ی ای اای ری -ال 

بارنه برنانی شنرد انای ری نه ورنر  ی اشناره دارد که در نم  یرد در جریاد 

ح ور در ی ای در مرر، یکی از انماط مارمانه ماازی برار  ری ه و انرازه و شکفی 

 
18 Content validity 
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از  از آد را بارنه می کارس در باق د حارنره نه ماظور انااا برنانی شنرد ماازی

م الرا  پ منن ن و م،نناح ه اک مننایی از ایراد حارننر در ی ننای ماازی اانن فاده 

م،نراف از بارنه برانی شنرد نرای  8 ردیرسنرر از نررانی نرایی شنارد ها در نرایگ  

انااا ان تاب  ردیر که ن اربار از: ویروا کامپ وبریهمواجره نارواان ه نا نکز  

ا و همچا ن غری هه دررواانگ جا نیه و ی فم م ن رانه آزاد و اذیگ بوانت یرد آشنا

 اربگ ان ینهراوایی آن ینه برریر نه آا بسهک  وشی یا کامپ وبرس

م غ ر م ننن قن  نر ری نه از نظرینه   7م غ رهنای م ننن قن : در این باق د از    -ب

 زنر ی روزمره اا فاده شره ااگ که شرح آنرا در جروط زیر آمره ااگس

 
 (.متغیرهای مستقل و تعریف نظری و عملیاتی آنها2شماره)جدول 

متغیرهای  
 مستقل

 تعریف متغیرها 

تنوع استفاده از  
 فضای مجازی 

فضای مجازی به معنی فضایی است که از طریق اینترنت قابل دسترسی می  
از فضای مجازی با تاکید بر میزان استفاده   این تحقیق تنوع استفاده  باشد.در 

 گزینه ای مد نظر بوده است.5ت روم،سایتهای خرید و...در طیفی  فرداز ایمیل،چ

رفتار پرخطر  
 آنالین 

افراد غریبه ،   ارتباط با  برای سنجش رفتارهای پرخطر آنالین  از مولفه های 
انتشار اطالعات شخصی در فضای مجازی و کلیک کردن بر روی لینک های  

نمره ای    5ماه گذشته در طیفی    12نا آشنا، تبلیغات ها و یا ایمیل های اسپم در  
 استفاده شد.

محافظت  
 فیزیکی 

تاکید در محافظ فیزیکی بر روی استفادده از ابزارها در حفاظت فردیست.برای  
نمره ای مطرح شد.   5سنجش مؤلفه ی حفاظت فیزیکی دو سوال در طیفی  

  " اید؟ماه گذشته چند بار از آنتی ویروس استفاده کرده    12در  "سوال اول اینکه  
ماه گذشته چند بار از نرم افزارهای امنیتی برای    12در    "سوال دوم هم اینکه 

 " جلوگیری از هک شدن استفاده کردید؟
ماه گذشته چند بار از اتصال هرگونه حافظه خارجی    12در  "سوال سوم اینکه  

  " به لب تاب یا گوشی تان ممانعت کردید

 
محافظت  
 شخصی

 

و مهارت فرد در مواجهه حفاظتی با فضای    محافظت شخصی شامل سطح دانش
مجازی است.برای سنجش مؤلفه ی حافظت شخصی فرد نیز دو سوال مطرح 

ماه گذشته چه میزان در فضای مجازی از کارگاه ها و یا وب سایت    12در    "شد:  

  " و سوال دوم    " های آموزشی برای آگاهی از جرایم سایبری استفاده کردید؟
دامنه ی پاسخ    "خود را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟شما مهارت کامپیوتری  

از    5به این سوال ؛ بر مبنای طیف   بوده    "خیلی زیاد تا اصال   "تایی لیکرت 
 است.
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جذابیت فضای  
 مجازی 

برای   باشد.  می  مدنظر  مجازی  فضای  از  فرد  عالقمندی  و  مقبولیت  میزان 
جذابیت   میزان  درمورد  جذابیت،  ی  مؤلفه  م   5سنجش  ی  جازی  شبکه 

تایی لیکرت )اصال    5اینستاگرام،تلگرام،واتساپ،فیسبوک  و توئیتر برمنای طیف  
 تا خیلی زیاد( از افراد سوال پرسیده شد.  

تجربه قربانی  
 شدن اطرافیان 

و دوستان فرد از قربانی شدن سایبری مدنظر می  در مجاورت تجربه اطرافیان  
عی از آسیبهای سایبری از جمله  باشد.برای سنجش این متغیر تحربه افراد در انوا

و   مستهجن،ازار  فیلم  و  با عکس  ناخواسته  کامپیوتری،مواجهه  ویروس  درگیر 
  5اذیت انالین،کالهبرداری آنالین،درخواست جنسی و تهدید انالین در طیفی  

 گزینه ای)اصال تا خیلی زیاد( مدنظر بوده است. 

عدم  امنیت 
 فضای مجازی 

کنترل پذیری و امنیت فضای مجازی مدنظر می باشد.عدم  دراین تحقیق میزان  
امنیت فضای مجازی موجب قربانی شدن بیشتر افراد خواهد شد.فقدان امنیت 
فضای مجازی از طریق چهار سوال مرتبط با سیال بودن و ضعف کنترل فضای 

 مجازی با طیف لیکرت مورد سنجش قرارگرفت. 

 

 

 افته را ی تحقیق ی. 7

 ی نمونهتوصیف اجمال- 1-7

 1397ز شنننرروننراد ننانن  در اننناط  نفر ا  384ات ننا  در این باق د از م ناد  

درلنر  7/49نفره و  193درلنر از حام نمونه را مرداد ن 3/50آوری  ردیر که جما

اناط نوده و پای ن   30دهارس همچا ن م انن ن انای نفره بمنک   می 191را زناد ن

اناط نوده اانگس نه لااظ ورنر گ باه     60اناط و نائبرین انن ن     18برین انن 

نفره م اه  نوده انرس   187درلر ن  7/48نفره از پاانتنویاد مارده   197درلنر ن 3/51

نفره   161درلنننر ن 9/41در ران ه نا با،ننن    هم ایراد نا مق ا کارشنننااانننی نا  

نفره کم رین ایراد 3درلنننر ن 8/0ن مننن رین مقنرار نموننه و مق ا ان نرایی ننا یراوانی  

نفره  181درلنر ن 0/48نه را نه رود ار ،ناص داده انرس از لااظ ورنر گ اشن غاط نمو

 نفره ن کار می ناشنارس دراین 120درلنر ن 8/31نمونه باق د ممنغوط کار بمام وبگه  

نفره کم رین یراوانی نوده ااگس   76درلر ن 2/20م اده  ورر گ کار ن مه وبگ ن   نا  

نوده ااننگس از  ه ار بوماد 2620000اد پااننتنو م انن ن درآمر ماه انه رانواده ایر
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دب قه و  30لااظ اننانگ های روزانه اانن فاده از ی ننای ماازی حراب  اانن فاده 

 نوده ااگس  42/4اانگ نوده ااگس م انن ن اا فاده از ی ای ماازی  14حراکلر 

درلننر از ایراد م  اد بارنه ی   1/2همچا ن در ران ه نا م غ ر وان نن ه باق د  

درلنننر   1/12درلنننر تزینادته    9/2نی شنننرد مانازی رود را تر فی زینادته  برننا

  ار  کرده انرس همچا ن    الن «تدرلنر ت   8/65درلنر تکمت ه   1/17تباحرودی ته 

تمواجره نارواانن ه نا  ن منن رین م انن ن بارنه ی برنانی شننرد ماازی مرنوط نه 

ک ه رداری آن ین نکز و ی فم م نن رانت نوده و کم رین م انن ن ن   مرنوط نه ت

و تراننوایی آن ینت ار ،نناص داردسر لننه آماره های مرک ی م غ رهای وان نن ه و 

 م  ق  در جروط زیر   ار  شره ااگس

 
 (خالصه آماره های توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق3جدول شماره)

 انحراف معیار  نما میانه  میانگین  متغیرهای وایسته و مستقل 

 91/3 0/0 4 69/4 شدن سایبریقربانی 

تنوع استفاده از فضای  
 مجازی 

76/6 50/6 4 31/3 

 52/2 0/0 2 86/2 رفتار پرخطر آنالین 

 18/2 0/0 2 20/2 محافظت فیزیکی

 61/4 8 11 79/10 محافظت شخصی

 43/3 8 50/7 43/7 جذابیت فضاهای دیجیتال 

قربانی شدن    یتجربه 
 اطرافیان

20/80 8 1 75/7 

عدم امنیت در فضای  
 مجازی 

97/14 15 16 35/3 

 

 آزمون فرضیات- 2-7

ه  آزمود هم  ن نی و   t-testنرای با یه و باف   داده ها در این باق د از آزمود

در ان را نه نررانی روانت م اد م غ رهای ر ران ود چار م غ ره اان فاده شنره اانگس

   همچا ن روانت م اد م غ رهای الفی باق د و برنانی شرد می پردازیمس زم اه ای و
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 ( آزمون تفاوت میانگین تجربه قربانی شدن در فضای سایبری برحسب جنسیت و تاهل4جدول شماره )

 میانگین  فراوانی جنس  متغیر
انحراف  
 استاندارد 

 T مقدار
سطح 

 معناداری 

 جنسیت
 176/0 354/1 3/4 9/4 193 مرد 

 4/3 4/4 191 زن

وضعیت 
 تاهل 

     197 مجرد 
 6/5              

           
2/4 

68/5 00/0 

     2/3          6/3 187     متاهل 

 

نابوجه نه ات نا  جروط ن ن جا ن گ وبارنه برنانی شنرد انای ری ران ه مرای  

م نانن ن بارننه برننانی  داری وجود ننرارد امنا ن نای  آزمود ن ناننر مرای داری بفناو   

شنرد نرح نب ورنر گ باه  می ناشنرسن ای  نمناد می دهر که ایراد مارد ن من ر از 

 ایراد م اه  برنانی ی ای ماازی می شونرس

 
 (آزمون همبستگی روابط میان متغیرهای مستقل و قربانی شدن سایبری5جدل شماره)

 سطح معنی داری  میزان همبستگی متغیرهای مستقل 

 01/0 - 13/0 سن 

 34/0 04/0 تحصیالت 

 21/0 06/0 درامد 

 02/0 12/0 تنوع استفاده از فضای مجازی 

 00/0 40/0 رفتار پرخطر آنالین 

 04/0 - 11/0 محافظت فیزیکی

 00/0 - 14/0 محافظت شخصی  

 00/0 22/0 جذابیت فضاهای دیجیتال 

 00/0 36/0 قربانی شدن اطرافیان   یتجربه 

 00/0 20/0 فضای مجازی عدم امنیت در 

 

هم  ننن نی م ناد م غ رهنای م ننن قن  و بارننه روانت  جنروط یوف ن ناننر آزمود 

برنانی شنرد انای ری می ناشنرس هماننونه که از جروط نر می آیر مرای داری ران ه  

م اد انن و برنانی شنرد نمناد می دهر که نا نائبر ری ن انن بارنه برنانی شنرد 

انای ری کاها می یانرسهرچار ن ن درآمر و با،ن    و برنانی شنرد ماازی ران ه  
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آزمود ن ناننر مرای داری ران نه م ناد م غ رهنای مرای   ن نای   داری وجود ننراردس 

م ن ق  النفی باق د و برنانی شنرد انای ری می ناشنرس روانت م اد همه م غ رها  

م  ق  الفی نا برنانی شرد اای ری مرای دار و مل گننه اا لاای ماایظگ ی  یکی  

ای نظریه زنر ی روزمره نه و شنت،نیه می ناشنرساین ن  اه نمناد می دهر که مولفه ه

 نونی بقویگ کااره بارنه برنانی شرد اای ری می ناشرس

 تحلیل چند متغیره- 3-7

جرگ آزمود مرط باق دنبار ر م اد م غ رهای م ن ق  و وان ن هه در این نتا  

 از ر را ود چار م غ ره اا فاده شره ااگس
 ی شدن مجازیچندگانه تجربه ی قربان یونی( خالصه مدل رگرس6جدول شماره)

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه 

 ضریب تعیین
تعیین  ضرایب

 تعدیل یافته 
 Fمقدار 

سطح 
 معناداری 

517/0 267/0 253/0 567/19 00/0 

 

مرادط  ه  Rهای جروط نمنناننر آد ااننگ که رننریب هم  نن نی چار انه نای هی

نناشنننر کنه ن ناننر هم  ننن نی و ارب ناط هفنگ م غ ر حنارنننر در مرنادلنه  می  517/0

ه برری  شره  R2ن ن  ر را ونی نا تبارنه ی برنانی شرد ماازیت ه گس رریب بر

درلنر از بغ  را  تبارنه   25شنره اانگس نه این مرای که درلنر مااان ه 253/0ن   

 شودس ی برنانی شرد ماازیت بوات هفگ م غ ر متکور در مرط ب   ن می

 
 ستقل تحقیق (ضرائب رگرسیونی و معنی داری متغیرهای م7جدول شماره)

متغیرهای  
 مستقل

ضریب 
رگرسیونی 

(B) 

ضرایب 
استاندارد  

 شده 
(Beta) 

T 

سطح 
 معناداری 

 

 
Tolerance 

 

Vif 

 - - 78/0 28/0 - 25/0 عدد ثابت

تنوع استفاده  
از فضای  
 مجازی 

14/0 12/0 17/2 03/0 67/0 49/1 
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رفتارهای  
 پرخطر افراد 

55/0 36/0 10/7 00/0 78/0 29/1 

محافظت  
 فیزیکی 

14/0 08/0 - 47/1 14/0 74/0 35/1 

محافظت  
 شخصی

01/0 02/0 - 24/0 81/0 64/0 56/1 

جذابیت 
فضاهای  
 دیجیتال

05/0 04/0 79/0 43/0 76/0 32/1 

   یتجربه 
قربانی شدن 

 اطرافیان

14/0 28/0 99/5 00/0 90/0 11/1 

عدم امنیت  
در فضای  

 مجازی 

13/0 11/0 37/2 01/0 93/0 08/1 

 

جروط یوف ن اننر شننر هجرگ و مرای داری بار ر م غ رهای م نن ق  نر بارنه 

شنود از ن ن هفگ  ونه که در جروط ممناهره میبرنانی شنرد انای ری می ناشنر هماد

در مرطه چرار م غ ر نباوض اا فاده از ی ای ماازیه   Enterم غ ر واردشره نه رو  

برنانی شنرد اترای اد و نرم اما گ در ی نای ماازیه ری ارهای پرر ر ایراده بارنه 

انرس م غ ر ری ارهای  نر تبارنه ی برنانی شرد ماازیت بار ر مرای داری را نماد داده

برینه و م غ رهای بارنه برنانی  ه بوی356/0پرر ر ایراد نا رنریب اان انرارد شنره ن

ه  و نرم  117/0ی نه و م غ ر باوض اانن فاده از ی ننای مااز278/0شننرد اترای اد ن

هدر مرب نه نرنری برار  ری انرس دو م غ ر مانایظنگ 108/0اما نگ در ی نننای مانازی ن

شننت،ننی و ی  یکی دارای حر ی مافی و م غ ر جتان گ ی ننای دیا  اط نا جر ی 

 مل گ اما غ ر مرای دار نا بارنه برنانی شرد می ناشارس
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 . نتیجه گیری8
رورده اانگس ی نایی که در کاار ام  ازا   زنر ی روزمره ما نا ی نای ماازی  ره

یراواد نرای نمنر امروزی نا چالمنرایی هم رونرو اانگسیکی از این چالمنرا برنانی شنرد 

کارنراد می ناشرسدر این باق د برنانی اای ری نا باک ر نر نظریه زنر ی روزمره مورد 

ی ن ن اری نر برنانی شنرد پ امر های ناتفی ه اج مانی و ح ی مالنررانی برار  ریگس

ایراد وارد می کار و از همه مرم بر موجب می شننود با اح نناا نا امای و برا وارد 

اذهاد نمومی  رددسنر هم ن اااا جرگ شاارگ ن م ر م اله برنانی شرد اای ری 

نراواد پ امر ناامای انای ریه این باق د ب   کرده اانگ با باف فی جامره شناار ی 

 دهرساز این آا ب نو رور اراله 

در این باق د ان را نه نررانننی ران ه م اد م غ رهای زم اه ای و برنانی شنننرد 

انای ری پردار ه شنره اانگسنررانی جا ن گ  نمناد داده اانگ که بارنه  برنانی شنرد 

در ی ننای ماازی بفاو  مرااداری م اد زناد و مرداد وجود نراردس در وابا این یای ه  

ه 1395ه و ج ناری ن1389ه منالم ر و زررانهBallard & Welch, 2017نننا م نالرنا 

همتوانی نراردسدل   این را می بواد داماه وانن ر ر اننای جامره مورد م الره دراین 

داماه انننای مارودبری چود دانا   یباق د ناشنننرسدر باق قنا  نائ م نالرنه نر رو

م غ ر انن دارای ران ه مرای داری نا برنانی  اموزاد یا دانمناویاد لنور   ریگساما  

ه بارنه ی ن منن ری از 25-18شننرد می ناشننر نه این لننور  که اننا ن پای ن بر ن

برنانی شنرد در ی نای ماازی داشن ار و هرچه انن ایراد نائبر می رود کم ر برنانی  

ه  1389شنننرد مانازی را بارننه می کاانرساین ینای نه ننا م نالرنه ی منالم ر و زرران

نی داردس همچا ن آزمود ورننر گ باه  نمنناد می دهر که ن ن م انن ن ایراد همتوا

مارد ننا م نانن ن ایراد م ناهن  بفناو  مراناداری وجود داردل ننه این مرانا کنه ایراد مارد 

 ن م ر از م اهف ن بارنه ی  برنانی شرد در ی ای ماازی دارنرس  

د اانننگ کنه نر ری نار با،ننن    یکی از نوامن  بنار ر  نتار در جنامرنه پنتیری ایرا

اج مانی ایراد در جامره بار ر می  تاردس در این نرراننی ممننتد شننر که بفاو   

مرااداری م اد مقاتا با،ن فی پاانتنویاد و بارنه برنانی شنرد در ی نای انای ری   

ه در مورد ارب ناط ورنننر نگ 1385وجود ننراردس این ینای نه ننا باق د نف تواه و رن رین

اد در ی ننننای وابری همتوانی داردس همچا ن ه چ با،ننن فی ننا برا از جرم زنن

هم  نن نی  و ارب اط مرااداری م اد درآمر ماه انه رانواده و بارنه برنانی شننرد در 

 ی ای اای ری وجود نراردس  
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هرا این باق د نررانی نررانی نوام  مورر نر برنانی شنرد انای ری نا باک ر نر 

   شنره و ادامه نظریه ان ک زنر ی  نظریه زنر ی روزمره می ناشنرساین نظریه که بکم

می ناشنر در انالرای ار ر در ن وه نر برنانی شنرد انا ی جرگ نررانی برنانی شنرد 

ماازی ن ر مورد اان فاده برار  ریگسنا باک ر نر این نظریه و اان فاده از ادن ا  بارنی 

موجود هفگ م غ ر م نن ق  جرگ ب   ن برنانی شننرد ماازی مرنظر برار  ریگساین 

م غ ر که نمناد دهاره ی ان ک زنر ی روزمره ن در ی نای ماازی ه ه ن اره  هفگ

ری ارهای پرر ر در ی ننای ماازی   -2باوض اانن فاده از ی ننای ماازی -1ن اربار از: 

بارنه برنانی  -6جتان گ ی نای ماازی -5ماایظگ شنت،نی  -4ماایظگ ی  یکی  -3

ن ای  هر یک از م غ رها  نرم اما گ در ی نای ماازیس  در ادامه نه -7شنرد اترای اد 

 نا بارنه برنانی شرد در ی ای اای ری رواه م پردارگس

باوض اانن فاده از ی ننای ماازی نا نرر   ن ای  باق د حاکی از آد ااننگ که ن ن

بارنه برنانی شننرد در ی ننای ماازی ارب اط و هم  نن نی مل گ و م نن ق م وجود 

 ,.Longobardi et alنو همچا ن   هHolt et al., 2014نداردس این یای ه نا م الره ی   

همتوانی داردس همچا ن ن ن ری ارهای پرر ر در ی نننای ماازی نا بارنه ی   ه2020

و م نن ق م دارد این یای ه نا م الره ی برنانی شننرد در ی ننای ماازی ارب اط مل گ 

ه همتوانی داردس م غ ر دینر  1395ه و رم ننانی و پورانراه مین1389مالم ر و زررا ن

ماایظگ ی  یکی اانگس ن ای  باق د ن اننر این اانگ که ماایظگ ی  یکی نا برنانی  

داردس مافی  و  دار  مرای  ارب ناط  مانازی   و  هNgo & Paternoster, 2011نشننننرد 

هدر م نالرنا  رود در ینای انر کنه ااننن فناده از آن ی ویروا هنا یقت ننا  1395ج نارین

ویروا های کامپ وبری ارب اط م ن ق م داردسدر وابا هرچه ماایظگ ی  یکی ن من ر  

ناشنننر بارا نتمنننی از آاننن  رای ماازی می بوانر مورد کا رط برار   ردسهمچا ن 

 ری ران ه مرای دار و مافی ماایظگ شنت،نی نا بارنه برنانی شنرد در ی نای انای

رای هرچه یرد مراربرای ن منن ری در مواجره نا ی ننای داشنن ه ناشننر اح ماط  یداردس

ه و رم نننانی و 1389برننانی شنننرد او ن ر کناها می یناننرساز نظر منالم ر و زررا ن

ه دانا رایانه ای  موجب کاها برنانی شنرد انای ری می شنودس 1395پورانراه می ن

نا بارنه ی برنانی شنننرد مانازی ن   ران نه ی مل نگ داردس جتان نگ ی نننای مانازی 

دروابا م  واد  فگ که هرچه کمنا ی نای ماازی نرای ایراد همراه نا یقراد ا اهی  

از مرایب و م ایای ی نای ماازی ن من ر ناشنر آناد ن من ر در  ر بارنه برنانی شنرد  

بر رواهر   ماازی می شننونرساین م نناله نت،ننوص نرای زناد و ن نن  ایاره ر رناک

 سهHalder & Karuppannan, 2012, p. 130ننود
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مورد نررانی در   یمااور  یا بارنه برنانی شنرد اترای اد یکی دینر از م غ رها

این باق د نوده اانگس ن ای  نمناد داده که مااور  نا بارنه برنانی شنرد در ی نای  

ور  ن من ر انای ری ارب اط مل گ و م ن ق م داردس نه ن ار  دینر هرچه ایراد در ماا

نا ک نانی که برنانی ی نای ماازی می شنونر ناشناره آد را ن من ر بارنه رواهار کردس  

در ارب اط نا بار ر ورنر گ اترای اد نر یرد این ن  اه را  هVale et al., 2018نم الره  

مورد حمناینگ برار می دهنرسدر وابا ما ت اج منانی یرد م  واننر هم نقا کا رط 

کاانره و هم آموز  دهانره در نرانر ری نارهنای پرر رنمن  کاانرسزمنانی کنه ما ت و 

ارنه های پرر ر ناشننر امکاد برنانی  مااور  یرد رود ب ننر فنر و بقویگ کااره ب

شنرد یرد ن   در این شنرایت نائ می رودس اما گ در ی نای ماازی ن ن گ نه ی ناهای  

وابری نه شنک  دینر و  اها پای ن بر   ار  می شنودسنه نظر می رانر نرم اما گ در 

  ی نای ماازی نر برنانی شنرد در این ی نا بار ر  ار اانگسن  اه این باق د ن   ن اننر 

ران نه مرای دار و مل نگ م ناد ننرم اما نگ در ی نننای مانازی و برننانی شنننرد می  

 ,Schoolcraftنو همچا ن  هDammert & Malone, 2006نناشرسدر راا ای م الره ی  

ن ای  این باق د ن   نمنناد دهاره ی ران ه م نن ق م  اح نناا نرم اما گ و   ه2015

 ی ری ااگسکا رط در ی ای ماازی نا بارنه برنانی شرد در ی ای اا

در باف ن  چار م غ ره ن   ری ار پرر ر مرم رین نقا را در برنانی شنننرد ایراد 

نازی می کارسدروابا ایراد نا ح ننور در ی نناهای م اوض ماازی و باگ بار ر باارب 

اترای اد رود ن م ر در مرر، ری ارهای پرر ر در ی ای نااما گ پای ن ماازی برار 

ی نای ماازی شنرد ن ن ار ما م  رواهر نودسچرا که   م ن رنرسدر این ورنر گ برنانی

اکلر ایراد ا اهی کم ری از متاترا  ی نای ماازی داشن ه و رودمراب  ی کم ری از 

رود در این نوض ی ناهای نه نظر جتاب نمناد می دهارساین ورنر گ آنرا را در نرانر 

هی  مارماد ی نننای انننای ری آاننن ب پتیربر رواهر کردسنه هم ن دل   امروزه آ ا

نتمنی از متاترا  و مرار  ای ایی ن ن گ نه ی نای ماازی مرم رین راهکار جرگ 

پ منن ری از برنانی شنرد انای ری می ناشنرسنایر بوجه داشنگ که   ن ر  ی نای 

ماازی همراه نا چالمنرایی در ران ه نا اما گ ی نای انای ر متاترابی را نرای کارنراد 

نا هرا پ منن ری از آان  رای ی نای   این نوض ی نا ایااد کرده اانگ که بوجه نه آد

ماازی رننروری می ناشننرسمرم رین پ مننارادهایی که در پایاد می بواد اراله کرد 

 ن اربار از:
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نابوجه نه نرم ا اهی ایراد از متاترا  ی نای ماازی ات ض رانانی در این  .1

حوزه بواننت راننانه ها و نرادهای آموزشننی از اهم گ نائلی نرروردار می  

 ناشرس

ا نرننامنه هنای مرنار  هنای رودمراب  ی در حوزه ری نارهنای پرر ر  ای ای .2

نت،نوص مراب گ از ی نای ماازی از اهم گ نائلی نرروردار می ناشنرساین  

نرنامه ها می بوانر بوانت همه نرادهای آموزشنی و یرهانی در اولویگ نرای 

 همه اا ن برار   ردس

ه ئزم اانگ رانواده ها  نا بوجه نه بار ر  روه همائد و دوان اد در این حوز .3

 ح اا گ و کا رط ن م ری از ح ور ایراد در ی ای ماازی نماد دهارس

ئزم ااگ اما گ ی ای اای ری در جرگ ح ور نی دغرغه ایراد در آد اربقا  .4

یانر رننمن ایاکه ئزم ااننگ ایراد جرگ ح ننور در این ی ننا از بکا کرای 

 اما گ نتا اا فاده کاارس

 

 

 فهرست منابع 

 ماانا یارای 

 شنرد برنانی نر بار ر تار نوام  ناری رب ه و هس شنااانایی1395ج اریه یر مه ن -

 غ ران فانی های دانمنناه ارشنر کارشنااانی م الره: دانمناویاد انای ری نمورد

 مازنررادهس پایاد نامه کارشااای ارشرس موا ه آموز  نالی ن ماس اا اد

 برنانی و یردی ات نا  هس اما گ1395رم ننانیه الرام ه پورانراه میه نف ررنناس ن -

اج مانیس دوم ن کافرانز ن ن المففی مریریگ   های شن که کارنراد انای ری شنرد

 و یااوری ات نا  و ارب اتا س  

شنرد   م احمگ برنانی بار ر شناار ی جامره هس م الره1395ری نمانچیه ناه رس ن -

انارااس پایاد نامه کارشنااانی   روی نر یمنار ما ا ناواد نانای ری و انا یه نه

 ارشرس دانمناه مازنررادس

 https://cyberpolice.irه  ار  جرالم اای ریه1399و    1392اایگ پف ز ی ان -

 https://www.farsnews.ir ه   ار 1394اایگ ر ر  اری یاران -

هس زناد و برا از جرم در ی ناهای  1385نف تواهه یردین و نا  ی رن ریه مریمس ن -

 س109-131هه  22ن6  اامه ی نفمی پژوهمی ریاه اج مانیسی،فشرریس  
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 یرال  رای نظریۀ بارنی هسکارن ننگ1396نف وردی ن اه اک ر و نف مردانیه مااس ن -

ی،ننفاامه جامره شنناااننی  دانمنناویادس   انارایی ری ارهای نرراننی در روزمره
 https://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21442 س1-24هه67ن28کارنردیس

ه زنادس   نف  ی ریا رمننونگ اننایای ا  ینف  جران  یهس نررانن 1396ه مس ناد ی اح -

س  48-29ه,  3ن3ار,  ینننننننننن بننننننننننانننننننننننود  
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308385 

هس پ منننن ری از ن ه دیر ی انننای ریس  1389مالم ره مامود و زرراه اح نننادس ن -

 س59-86هه  17ن5جرمس   از پ من ری م الرا  برویای – نفمی ی،فاامه

شرد زناد در ی ای ماازی از  هس برنانی1394م ری, انوالا نن, نف تانی, پری اس ن -

 .ننر ی کنارنراددینر ناه کنارنراد زد و بن ر ر آد نر ان قنادا  ااننن می و ک ف نگ ز

 .180-146:  1 پ اپی  3هشماره  اا م و م الرا  اج مانی

ن نازیه ما ننننه شننناتریناده ما ننننه ننانناییه ح نننن و لنننرید مامنریه   -

ایرانیس   هنای پژوها در جرم از برا نر مؤرر نوامن  هس یراباف ن 1394مامنرسن

اینننرادس   اجننن نننمننناننننی  م نننننالننن    س195-218هه  2ن6منننانننفنننه 
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jspi.6.2.195 

هسنظریه های جرم شااایس  1386ویف ام ه یرانک پی و مک ش نه ماری ل ن دیس ن -

 برجمه نف ررا مفک مامریس برراد: نمر م  ادس
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