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چکیده
زمینه و هدف :گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری دیگر بهه ایاهاد دگرگهونیههایی در
جنبه های مختلف زندگی اناامیده است و در کنار دسهتاوردهای مببهت در زمینهه ههای گونهاگو
پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته است .این پژوهش با هدف شناخت پیامدهای روانهی شهبکه
اجتماعی تلگرام برارتکاب جرایم جوانا با رویکرد پیشگیری از جرم اناام شد.
روششناسی :این پژوهش از نوع پیمایشی و کاربردی مهیباشهد .جامههه آمهاری ایهن پهژوهش
حدود 0011نفر از جوانا چهار دبیرستا و دانشگاه علمی کاربردی و پردیس ابوریحا شهرسهتا
پاکدشت میباشد و با استفاده از فرمول کوکرا حام نمونه  081نفر انتخاب شد و ابهاار گهردآوری
اطالعات بصورت پرسشنامهای  01سوالی در قالب پنج گویه میباشد.
یافتهها :در این پژوهش ابتدا شاخصها شناسایی شدند و فرضیات پژوهش که حول چهار محهور
جرم ناا ع و اختالف خانوادگی و عمل نافی عفت و مااحمت و تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام
بر ارتکاب آنها بوده در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری و نرم افاار  SPSSو آزمو های متهدد
متغیرها تمامی فرضیات اثبات شدند.
نتیجهگیری :لذا میتوا از پژوهش فوق نتیاه گرفت که شبکههای اجتماعی تهأثیر خهود را بهر
جامهه هدف گداشته و حال باید دنبال میاا تأثیر و رسوخ آ از جنبههههای مببهت و منفهی بهین
عموم جامهه پرداخت و با تاایه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش و ارائهه راهکارههها دنبهال درمها
اثرات منفی و کم کرد وابستگی به آنها رفت که در پایا راهکارهها اشاره شده است.
واژههای کلیدی
پیامدهای روانی شبکه اجتماعی تلگرام جوانا ارتکاب جرایم پیشگیری از جرم.
 .1دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت انتظامی (نویسنده مسئول)m.hagati23@gmail.com ،
 .2مربی دانشگاه علوم انتظامی امین
. 3مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
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رسانههای اجتماعی در سالهای اخیر در زندگی آنالین و آفالیهن کهاربرا اینترنتهی
آ چنا تأثیرگذار بودهاند که شکلهای ارتباطات اجتمهاعی نیها از ایهن رسهانهههای
جدید تأثیر پذیرفته اسهتککایس و مهایر  .)000-001 :0101 0موضهوع شهبکهههای
اجتماعی ماازی از سال  0110میالدی تاکنو اصلیترین مشغله کهاربرا اینترنهت
در دنیا و ایرا بوده است و به همین دلیل قویتهرین رسهانه بهرخر در دنیها نامیهده
میشوند کتکبهر تنهوع محتهوایی و قابلیهتههای متههدد نهرم افهااری و اینترنتهی از
ویژگیهایی است که موجب اقبال وسیع کاربرا از ایهن شهبکههها شهده اسهت .ایهن
شبکهها مکانی برای اشتراکگذاری عقیدهها و نظرههای کهاربرا اسهت .تبهادل نظهر
درباره ایدههای جدید در فضای ماازی برای کاربرا با یکدیگر در کشورهای مختلف
جها از قابلیت شبکههای ماازی استککارپنتر .)040-011 :0118 0
شبکه های اجتماعی ماازی در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییهر
و تحوالت اجتماعی برعهده دارند و این وسهایل منشهأ بسهیاری از تحهوالت مهاصهر
راهنما و کنترلکننده جریا ها و تحوالت در جها محسوب مهیشهوند کرحمهانااده
.)4 :0081
بیان مسأله
فضای ماازی نسل جدیدی از فضای روابر اجتماعی هستند و با اینکه عمهر خیلهی
زیادی ندارند توانستهاند به خوبی در زندگی مردم جا بهاز کننهد .مهردم بسهیاری در
سنین مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای ماازی کنار هم آمهدهانهد و
از فاصلههای بسیار دور در دنیای واقهی از این طریق با هم ارتباط برقرار مهیکننهد.
امروزه روشهای ارتباطی با دیگرا از طریهق اینترنهت افهاایش یافتهه اسهت .پسهت
الکترونیک پیامهای کوتاه چت رومها وب پایگهاههها و بهازیهها روشههایی بهرای
گسترش و حفظ روابر اجتماعی شدهاند .از خصوصیات بارز فضای ماازی بی مکهانی
1-kiss &maier
2-karpenter

مبانی نظری پژوهش
نظریه یادگیری اجتماعی

از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی پدیدهههای اجتمهاعی بهه طهور عمهده ناشهی از
تااربی است که بر پایه یادگیری نیهابتی و مشهاهده رفتهار دیگهرا و پیامهدهای آ
شکل میگیرد .در مرکا این نظریه فراینهد الگهوسهازی قهرار دارد کهه در آ شهخص
رفتاری مهرفتی و اجتماعی دیگرا را با مشاهده چه به طور تصادفی و چهه آگاهانهه
یاد میگیرد .بر اساس این نظریه وسایل ارتباطی جدید الگوهای ارتبهاطی جدیهدی
به کاربرا مهرفی میکنند و کاربرا نیا با مشاهده این الگوهای جدید رفتاری را یاد
میگیرند کقلخانباز و همکارا .)0088
نظریهشناختی رفتاری
در دهه گذشته درما شناختی -رفتاری توجه زیادی را به خود جلب نموده است.
رویکردها و فنو درمانی جدید به نحو مسهتمر گسهترش یافتهه اسهت و بهه جهها
بالینی مهرفی شده اند .در این دیدگاه اعتیهاد بهر ایهن اسهت کهه اخهتالل اعتیهاد بهه
اینترنت از مشکل شناختی فرد همراه با رفتارهایی که یا پاسخ غیر سازشهی را حفهظ
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و بی زمانی است .ازبین رفتن فاصله مکانی و افاایش بیسابقه تهوا انسها هها بهرای
مبادله و مراوده با یکدیگر فرایند هویتیابی جمهی افهراد را دگرگهو سهاخته اسهت
کمنتظرقائم  .)000:0081باتوجه به تاارب میدانی محقق مبنی بر اینکه ریشه برخی
از جرایم در فضای ماازی و به ویژه شبکههای اجتماعی است و طی آمار اخهذ شهده
از پلیس فتا مشخص شده بارزترین این شبکهها که مهورد اقبهال عمهوم قهرار گرفتهه
است شبکه اجتمهاعی تلگهرام اسهت و اسهتهالمات اناهام شهده از مهاونهت عملیهات
شهرستا پاکدشت در نیمه دوم  0010مهمترین جرایم شایع در این شهرستا نااع
و درگیری اختالف خانوادگی مااحمت عمل منافی عفت بوده است که ایهن سهوال
در ذهن محقق شکل گرفت که آیا تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر جوانها
باعث ارتکاب جرایم شده است؟

ک0)0111
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میکند یا شدت آ را افاایش می دهد ناشهی مهیشهود .بههنظهر دیهویس
اگرچه نشانه های مسلر اختالل عاطفی و رفتاری است امها نشها ههای شهناختی در
واقع تأثیر فراوانی دارند و میتوانند نشهانه ههای رفتهاری و عهاطفی را ایاهاد نماینهد
برعکس باورهای غیرمنطقی و غیرسازشی مانند این موضوع که فرد فقر در اینترنهت
قدرت کنترل دارد فقر در آناا برای خود کسی است و فقر در آناها قابهل احتهرام
اسهت نمونهههههایی از افکارشههناختی مشهکلزا در زمینههه «خهود» هسههتند .باورهههای
غیرمنطقی دیگر مانند :هیچکس در بیرو از اینترنت از مهن خوشهش نمهیآیهد .یها
اینترنت تنها جایی است که واقهاً میشود مردم را شناخت و هر کسهی بهه نهوعی بهه
اینترنت آلوده است و مانند آ افکار شهناختی مشهکلزا در زمینهه «دنیها» هسهتند
کرضوی .)0080
شبکههای اجتماعی سایتهای مبتنی بر وب هستند که با اتصال مردم و گروهها به
یکدیگر سبب به اشتراگگذاری اطالعات از طریق اینترنت میشوند .کاربرا در ایهن
فضا بهد از ایااد پروفایل و مراحل عضهویت بها مشهارکت در ایهن فضها و بها کمهک
قابلیتهای چند رسانهای سایت از قبیل گذاشتن عکس متن محتوا و یها لینهک بهه
محتواهای بیرونی فضای خود را توسهه میدهند .در حال حاضر صدها سایت شهبکه
اجتماعی با قابلیتهای مختلف وجود دارد و شامل پروفایهلههای نمایهانی اسهت کهه
فهرست کاربرهای سیستم را نشا میدهند و میلیو هها کهاربر توجهشها را بهه آ
مهطوف کرده و این سایتها را در زمره کارها و فهالیتهای روزانهشا قرار دادهاند.
به گاارش مشرق در آ زما تأیید شد که از  10میلیو کاربر فهال تلگرام بهیش
از  08درصد مربوط به کاربرا ایرانی است که با یک محاسبه سرانگشتی به رقهم 00
میلیو رسیدیمکصادقیا .)0084
پیشینه پژوهش
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اکبری ک )0011در پژوهشی تحت عنوا  :نقش شبکههای اجتماعی در بحهرا ههای
امنیتی کبا تأکید بر اغتشاشهات ک )0088کهه بهه روش پیمایشهی اناهام داده آشهکار
1-deivess

1- bokaferi
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ساخته که شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب و توئیتر به ترتیب مهمتهرین تهأثیر را
در تشدید بحرا های امنیتی ک )0088ایرا داشتهانهد .حکیمهی ک )0011در مطالههه
که برروی شبکههای اجتماعی فیسبوک اناام داده است نشا داده است این شهبکه
سهم و نقش مهمی در عملیات روانهی و شهکلدههی هویهت گهروهههای آمهاد دارد.
کشتی آرای و اکبریها ک ) 0011بها مهرفهی عصهر جدیهد بهه عنهوا عصهر پرشهتاب
ارتباطات ورود بسیار ساده و سهریع حهداقل محهدودیت بهرای دسترسهی برقهراری
ارتباط با سراسر دنیا به اشکال مختلهف و عهدم وجهود محهدودیت زمهانی و مکهانی
دسترسی به پایگاههای اطالعاتی مختلف و شرکت در فهالیتهای اقتصهادی علمهی
فرهنگی هنری مذهبی و … را از ویژگیهای بیبدیل آ برشمردهاند .یاسمی نژاد
آزادی و امویی ک )0011در پژوهش خود بهه ایهن نتیاهه دسهت یافتنهد کهه فضهای
ماازی میتواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد زیرا اینترنت با وجهود ایهن
که میتواند به عنوا ابااری قدرتمند در عرصه اطالعرسانی به کار گرفته شود تها آ
جا که گاهی از آ به عنوا انفاار اطالعات هم نام برده میشود ولهی ایهن فنهاوری
مدر با تمام فوایدی که دارد تهدیدها و خطرهایی نیا بهرای جامههه و بشهر داشهته
است .به طوری که امهروزه بخهش عمهدهای از جهرایم مربهوط بهه حهوزه کهام،یوتر
اینترنت و فضای ماازی است که امنیت اجتماعی راهدف قرار دادهاند.
بوکههافری و همکههارانش ک 0)0104در پژوهشههی بهها عنههوا حرکههت از شههبکههههای
اجتماعی به سوی کار اینترنتی اجتماعی بها رویکهردی تههاملی بهه بررسهی وضههیت
شبکهها در نسلهای جدید اجتماعی پرداختهاند .در این بررسی شبکههای اجتمهاعی
به تدریج به الگویی از سیستم کار اینترنتی اجتماعی تبهدیل شهدهانهد .کهه در واقهع
امکا اتصال کاربرا منابع شبکههای مختلف اجتماعی را به همدیگر قادر میسهازد.
در این رویکرد جدید نقش تاایه و تحلیل شبکههای اجتمهاعی در مطالههه تکامهل
ساختار افراد تهامل در استخراد دانش قدرتمند از آنها بسیار مههم اسهت .براسهاس
نتایج نمیتوا انتظار داشت که یهک اسهتراتژی تکهاملی کهه بهه طهور خهای بهرای
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شبکه های اجتماعی طراحی شده است هنوز ههم در بحهث کهار اینترنتهی اجتمهاعی
مهتبر باشد .کامیریو و روکارتو)0در تحقیق خود با عنوا «استفاده از رسهانه و میهاا
ارتکاب به جرم» نشا داد افرادی که به طور مرتب اخبار را دنبال میکنند نسبت به
کسانی که اصالً اخبار را دنبال نمیکنند یا به ندرت دنبال مهیکننهد برابهر بیشهتر از
جرایم وحشت دارند مارش در مقالهای با عنوا بررسی تطبیقی پوشش خبری جهرم
در روزنامههای ایالت متحده آمریکا و دیگر کشورها «با تحلیل محتهوای  01روزنامهه
آمریکایی و بررسی 01پژوهش دیگر در  04کشور جها در دهه هفتاد و هشهتاد بهه
این نتیاه دست یافت که جرمهای خشونتآمیا بیشتر از آنچه در آمارهای رسمی به
دست آمده در روزنامهها بازتاب داشته اسهت کسهورته  0)0118بهاراک و همکهارانش
ک 0)0111کتاب «رسانه فرآیند و ساختار اجتماعی جرم» به این نتیاهه رسهیدند کهه
عملکرد رسانهها باعث اطهالع رسهانی غلهر بهه مخاطبها و ایاهاد تهرس از جهرم و
خشونت در جامهه شده است .زمانی بود که همراه داشتن یهک اسه،ری اشهکآور یها
وسیله دفاعی سبب میشد تا زنا در برخی نقاط پر خطر شهرهای بهارگ احسهاس
امنیت بیشتری کنند اما اکنهو موبایهل جهای ایهن وسهیله دفهاعی را گرفتهه اسهت.
ساندرزک 4)0080پژوهشی با عنوا «نقش اینترنت در افسهردگی و انهاوای اجتمهاعی
نوجوانا » اناام داده که از  81نفر دانشآموز سهال آخهر دبیرسهتا  03پسهر و 00
دختر از یکی از دبیرستا های فلوریدا انتخاب شدند .این تحقیق به صورت پیمایشهی
اناام گرفت که استفاده از اینترنت کیفیهت ارتبهاط والهدین و دوسهتا و افسهردگی
سنایده شد .در این تحقیق تنها گروه کاربرا زیاد و کم مورد بررسی قرار گرفتهاند.
همچنین نتایج نشا می دهد کهه کهاربرا کهم مصهرف رابطهه بهتهری بها مهادرا و
دوستانشا داشتند .اما هیچ تفاوت قابل مالحظهای بین کاربرا کم و زیهاد اینترنهت
از نظر ارتباط با پدر و میاا افسردگی وجود نداشهته اسهت .نتهایج نشها مهیدههد
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1- Ameri and rookartoo
2- sorteh
3-barak
4- sandrez

الگوی مفهومی پژوهش
در این الگو که برآمده از تاربیات و تحقیقات میدانی و آمار مستند و مستدل تهالش
شده که تأثیرات جرمشناختی استفاده از شبکههای اجتمهاعی در قالهب چههار جهرم
شایع ارتکاب یافته از سوی جوانا نشا داده شود و علل و زمینهههای ارتکهاب آنهها
نیا در قالب شاخص و ابهاد مختلف به صورت نمودار ذکر شده است.

1- booid
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استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضهیف اجتماعی مهرتبر اسهت .و میهاا اسهتفاده از
اینترنت با افسردگی ارتباط چندانی دارد .نتیاه تحقیق بویدک0)0113یا بیا میکند
که جنسیت بر مشارکت کاربرا در شبکههای اجتماعی اینترنتهی تهأثیر مهیگهذارد.
پسرا جوا نسبت به دخترا تمایلی بیشتر به فهالیت در شبکهها دارند .همچنهین
پسرا با سن باالتر دو برابر بیشتر از دخترا همسا خهود بهرای تهامهل بها جهنس
مخالف در شبکهها حضور مییابند و کمتر عالقهمند به مالقات افراد جدیدی هسهتند
و دخترا بیشتر از پسرا همسال خود عالقهمند به استفاده از ایهن شهبکههها بهرای
ارتباط با دوستا خود هستند.

تأثیر پیامدهای روانی استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتکاب جرایم جوانان

تأثیرات جرم شناختی
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نزاع

عمل منافی

مزاحمت

خانوادگی

عفت
-1تهدید
-2دسترسی اسان

-1استفاده از
سایتهای مستهجن
-2تبادل اظالعات

اختالف

-1دستیابی

-1مشغول شدن

راحت به شماره

بیش از حد

-2وجود سیم

-2عدم توجه

کارت های

زوج هابه

بدون نام

یکدیگر

-3وجود دستگاه

-3ارتباط سریع با

های مختلف

افراد ناآشنا
-4ورود سریع به

-3جمع اوری

شخصی

سریع

 -3ازبین زفتن

-4تعیین سریع

حریم خصوصی

مکان

-4احساسات

-5وجود گروه

کاذب

های همفکر

-5اعتماد کاذب

ارتباطی

-6هماهنگی های

-6ازبین رفتن

 -4عدموجود

گروه های

حریم اخالقی

سیستم های

غیراخالقی

ارتباطی قوی

-5دور شدن

الزم

 -5نداشتن

افراد از یکدیگر

قوانین ثابت

شکل شماره  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
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این پهژوهش براسهاس ههدف و نتیاهه از نهوع کهاربردی و از لحها ماهیهت و روش
توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است .جامهه آمهاری پهژوهش حاضهر شهامل جوانها

202
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تهداد چهار دبیرستا بارگ پاکدشت و دانشگاه علمی و کاربردی و پردیس ابوریحا
به تهداد 0011نفر میباشد.
برای تهیین حام نمونه مربوط به جامهه آماری جوانها اسهتفاده کننهده از شهبکه
اجتماعی تلگرام از فرمول کوکرا با فرض جامهه محدود استفاده شده اسهت .طبهق
این فرمول با توجه به اینکه تهداد جامهه آماری 0011نفر میباشد حام نمونهه 081
نفر تهیین گردید .با عنایهت بهه اینکهه جامههه آمهاری تحقیهق نوجوانها و جوانها
استفادهکننده از شبکه اجتماعی تلگرام میباشهد بهه جههت گسهتردگی و همچنهین
پراکندگی جغرافیایی و برای اینکه نمونه انتخابی نماینده واقهی جامهه آماری باشهد
از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .به این نحهو کهه پرسشهنامه بههد از
استانداردسازی با حضور در دبیرستا های پاکدشت و دانشگاههها بهین دانشهاویا و
دانش آموزا به صورت تصادفی توزیع گردید و از فرمول کوکرا استفاده میشود.
روش گردآوری اطالعات بصورت میدانی میباشد همچنین از مطالهات کتابخانهای
نیا استفاده میشود .و دلیل اصلی این مساله این میباشد که محقق خود وارد میدا
تحقیق میشود و دادههای مربوطه را جمعآوری میکند.
برای آمار توصیفی دادههای آمهاری مربهوط بهه نحهوه توزیهع پاسهخدهنهدگا بهه
ویژگیهای جمهیتشهناختی و سهایر ویژگهیههای مهورد نظهر در پرسشهنامه آورده
میشود .در این بخش همچنین از جهداول توزیهع فراوانهی پرسهشههای پهژوهش و
بررسی آمارههای توصهیفی همچهو میهانگین و انحهراف مهیهار دادهههای حاصهل از
پرسشنامه و نمودارهای آماری برای توصیف استفاده شده است .
در بخش آمار استنباطی روش مورد استفاده در تحقیق آزمو ههای کولمهوگروف-
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بود متغیرها آزمو تی تک نمونههای بهرای بررسهی
وضهیت متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسو و روش رگرسیو خطی ساده
برای آزمو فرضیات تحقیق میباشد .در این بخش سهی شده است که تمام عملیات
آماری اناام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته بندی مهین ارائه شود.

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
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مولفه

میانگین

انحراف مهیار

استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

0/113

1/1004

ارتکاب جرم نااع

0/334

1/3110

ارتکاب جرم اختالف خانوادگی

4/010

1/1000

ارتکاب جرم عمل منافی عفت

0/011

1/1800

ارتکاب جرم مااحمت

0/414

1/3300

براساس دادههای موجود در جدول  0بیشترین میانگین عاملها مربهوط بهه ارتکهاب
جرم اختالف خانوادگی با میانگین  49010میباشد .کمترین میانگین عاملها مربوط
به ارتکاب جرم مااحمت با میانگین  09414میباشد .بیشهترین انحهراف مهیهار نیها
متهلق به ارتکاب جرم نااع است که به مهنی ایهن اسهت کهه در مهورد اهمیهت ایهن
عامل اختالف نظر وجود داشته است .کمترین انحراف مهیار هم مربوط به استفاده از
شبکه اجتماعی تلگرام است که میتوا نتیاه گرفت کهه پاسهخدهنهدگا کمتهرین
اختالف نظر را در مورد این عامل داشتهاند.
ب)یافتههای استنباطی
با توجه به فرضیه اصلی پژوهش که بین استفاده از شبکهههای اجتمهاعی و ارتکهاب
جرایم رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق و برای بررسی تأثیر هماما و خطهی متغیهر پهیشبینهی
کاستفاده از شبکههای اجتماعی) در تبیین و پیشبینی متغیر مالک کارتکاب جهرایم)
از رگرسیو خطی ساده استفاده شده است.

جدول  -2همبستگی میان متغیرهای مدل فرضیه اصلی
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1/100

1/088

1/083

1/4101

0/100

نتایج جدول  0نشا دهنده آ است که با توجه به ضهریب همبسهتگی R =1/100

شدت رابطه بین متغیرهای مالک و پیش بین قهوی و در عهین حهال اثرگهذار بهوده
است .هم چنین ماذور ضریب همبسهتگی  R2= 1/088نیها بیهانگر آ اسهت کهه
متغیر پیش بین کاستفاده از شهبکه ههای اجتمهاعی)  01درصهد از تغییهرات متغیهر
مالک کارتکاب جهرایم) را تبیهین کننهد .چهو ایهن مقهدار درجهه آزادی را در نظهر
نمیگیرد لذا از ضریب تهیین تهدیل شده برای این منظور استفاده میشود که آ هم
در این آزمو برابر با  08درصد است .با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسو در
فاصله اسهتاندارد  090تها  090قهرار دارد در نتیاهه فهرض اسهتقالل خطاهها برقهرار
میباشد .با توجه به شاخصهایی که عنوا شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  -2تحلیل واریانس جهت معنادار بودن رگرسیون فرضیه اصلی
مدل

ماموع
مربهات

درجات
آزادی

میانگین ماموع
مربهات

آماره F

سطح مهنی
داری

رگرسیو

01/000

0

01/000

041/100

1/111

باقیمانده

10/101

038

1/010

کل

011/800

031

با توجه به اینکه سطح مهنیداری آنهالیا واریهانس اناهام شهده کمتهر از  0درصهد
میباشد میتوا نتیاه گرفت که مدل رگرسیو توانسهته اسهت تغیهرات در متغیهر
وابسته را توضیح دهد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است.
با توجه به فرضیه فرعی اول بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ارتکاب جهرم
نااع رابطه وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق و برای بررسی تأثیر هماما و خطی
متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام) در تبیین و پهیش بینهی متغیهر

تاثیر پیامدهای روانی شبکه اجتماعی تلگرم بر ارتکاب جرائم جوانان با رویکرد پیشگیری از جرم

ضریب
همبستگی

ضریب
تهیین

ضریب تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
خطا

دوربین-
واتسو

مالک کارتکاب جرم نااع) از رگرسیو خطی سهاده اسهتفاده شهده اسهت کهه جههت
بررسی میاا تأثیر این متغیرها از برازش مدل رگرسیونی استفاده میشود.
جهت بررسی و ارائه مدل بین متغیر وابسته ارتکهاب جهرم نهااع و متغیهر مسهتقل
تحقیق پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است:
جدول  -2همبستگی میان متغیرهای مدل فرضیه فرعی اول
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ضریب
همبستگی

ضریب
تهیین

ضریب تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
خطا

دوربین-
واتسو

1/481

1/001

1/008

1/1140

0/103

نتایج جدول  4فوق نشا دهنهده آ اسهت کهه بها توجهه بهه ضهریب همبسهتگی
 R =1/481شدت رابطه بین متغیرهای مهالک و پهیش بهین قهوی و در عهین حهال
اثرگذار بوده است .هم چنین ماذور ضریب همبستگی  R2= 1/001نیها بیهانگر آ
است که متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام)  00درصد از تغییهرات
متغیر مالک کارتکاب جرم نااع) را تبیین کنند .چو ایهن مقهدار درجهه آزادی را در
نظر نمیگیرد لذا از ضریب تهیین تهدیل شده برای این منظور استفاده میشهود کهه
آ هم در این آزمو برابر با  22درصد است .با توجه به اینکه مقهدار آمهاره دوربهین
واتسو در فاصله استاندارد  090تا  090قرار دارد در نتیاهه فهرض اسهتقالل خطاهها
برقرار میباشد .با توجه به شاخصهایی که عنوا شد مهدل از کفایهت الزم برخهوردار
است.
جدول  -2تحلیل واریانس جهت معناداربودن فرضیه فرعی اول
مدل

ماموع
مربهات

درجات
آزادی

میانگین ماموع
مربهات

آماره F

سطح مهنی
داری

رگرسیو

04/003

0

04/003

000/033

1/111

باقیمانده

080/001

038

1/480

کل

001/183

031

جدول  -2همبستگی میان متغیرهای مدل فرضیه فرعی دوم
ضریب
همبستگی

ضریب
تهیین

ضریب تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
خطا

دوربین-
واتسو

1/018

1/130

1/111

1/1080

0/300

نتایج جدول  1نشا دهنده آ است که با توجه بهه ضهریب همبسهتگی R =1/018

شدت رابطه بین متغیرهای مالک و پیش بین قهوی و در عهین حهال اثرگهذار بهوده
است .هم چنین ماذور ضریب همبسهتگی  R2= 1/130نیها بیهانگر آ اسهت کهه
متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتمهاعی تلگهرام)  3درصهد از تغییهرات متغیهر
مالک کارتکاب جرم اختالف خانوادگی) را تبیین کنند .چو این مقدار درجهه آزادی
را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تهیین تهدیل شده برای این منظور استفاده میشود
که آ هم در این آزمو برابر با  7درصد است .با توجه به اینکه مقدار آماره کدوربهین
واتسو (0در فاصله استاندارد  090تا  090قرار دارد در نتیاه فهرض اسهتقالل خطاهها

1- doorben and vatsoon
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تاثیر پیامدهای روانی شبکه اجتماعی تلگرم بر ارتکاب جرائم جوانان با رویکرد پیشگیری از جرم

با توجه به اینکه سطح مهنهیداری آنهالیا واریهانس اناهام شهده کمتهر از  0درصهد
میباشد میتوا نتیاه گرفت که مدل رگرسیو توانسهته اسهت تغیهرات در متغیهر
وابسته را توضیح دهد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است.
با توجه به فرضیه فرعی دوم پهژوهش بهین اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی تلگهرام و
ارتکاب جرم اختالف خانوادگی رابطه وجود دارد .برای بررسهی فرضهیه فهوق و بهرای
بررسی تأثیر هماما و خطی متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام) در
تبیین و پیش بین متغیر مالک کارتکاب جرم اختالف خانوادگی) از رگرسیو خطهی
ساده استفاده شده است .جهت بررسی میاا تأثیر ایهن متغیرهها از بهرازش مهدل
رگرسیونی استفاده میشود.
جهت بررسی و ارائه مدل بین متغیهر وابسهته ارتکهاب جهرم اخهتالف خهانوادگی و
متغیر مستقل تحقیق پس از بررسی شاخصهای کفایهت مهدل کهه در جهدول زیهر
آمده است

برقرار میباشد .با توجه به شاخصهایی که عنوا شد مهدل از کفایهت الزم برخهوردار
است.
جدول  -2تحلیل واریانس جهت معنادار بودن رگرسیون فرضیه فرعی دوم
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مدل

ماموع
مربهات

درجات
آزادی

میانگین ماموع
مربهات

آماره F

سطح مهنی
داری

رگرسیو

00/001

0

00/001

01/030

1/111

باقیمانده

041/001

038

1/010

کل

011/801

031

با توجه به اینکه سطح مهنهیداری آنهالیا واریهانس اناهام شهده کمتهر از  0درصهد
میباشد میتوا نتیاه گرفت که مدل رگرسیو توانسته اسهت تغییهرات در متغیهر
وابسته را توضیح دهد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است
با توجه به فرضیه فرعی سوم پژوهش :بهین اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی تلگهرام و
ارتکاب عمل منافی عفت رابطه وجود دارد.
جهت بررسی و ارائه مدل بین متغیر وابسته ارتکهاب عمهل منهافی عفهت و متغیهر
مستقل تحقیق پس از بررسی شاخصهای کفایهت مهدل کهه در جهدول زیهر آمهده
است
جدول  -2همبستگی میان متغیرهای مدل فرضیه فرعی سوم
ضریب
همبستگی

ضریب
تهیین

ضریب تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
خطا

دوربین-
واتسو

1/001

1/010

1/011

1/0300

0/080

نتایج جدول 8نشا دهنده آ است که با توجه بهه ضهریب همبسهتگی R =1/001

شدت رابطه بین متغیرهای مالک و پیش بین قهوی و در عهین حهال اثرگهذار بهوده
است .هم چنین ماذور ضریب همبسهتگی  R2= 1/010نیها بیهانگر آ اسهت کهه
متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتماعی تلگهرام)  01درصهد از تغییهرات متغیهر
مالک کارتکاب عمل منافی عفت) را تبیین کنند .چو این مقدار درجهه آزادی را در
نظر نمیگیرد لذا از ضریب تهیین تهدیل شده برای این منظور استفاده میشهود کهه

آ هم در این آزمو برابر با  01درصد است .با توجه به اینکهه مقهدار آمهاره دوربهین
واتسو در فاصله استاندارد  090تا  090قرار دارد در نتیاهه فهرض اسهتقالل خطاهها
برقرار میباشد .با توجه به شاخصهایی که عنوا شد مهدل از کفایهت الزم برخهوردار
است.
مدل

ماموع
مربهات

درجات
آزادی

میانگین ماموع
مربهات

آماره F

سطح مهنی
داری

رگرسیو

00/400

0

00/400

010/100

1/111

باقیمانده

000/480

038

1/003

کل

031/141

031

با توجه به اینکه سطح مهنهیداری آنهالیا واریهانس اناهام شهده کمتهر از  0درصهد
میباشد میتوا نتیاه گرفت که مدل رگرسیو توانسهته اسهت تغیهرات در متغیهر
وابسته را توضیح دهد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است.
باتوجه به فرضیه فرعی چهارم پژوهش :بین اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی تلگهرام و
ارتکاب جرم مااحمت رابطه وجود دارد.
جهت بررسی و ارائه مدل بین متغیر وابسته ارتکاب جرم مااحمت و متغیر مسهتقل
تحقیق پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است
جدول -10همبستگی میان متغیرهای مدل فرضیه فرعی چهارم
ضریب
همبستگی

ضریب
تهیین

ضریب تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
خطا

دوربین-
واتسو

1/410

1/000

1/001

1/1830

0/808

نتایج جدول  01نشا دهنده آ است که با توجه به ضهریب همبسهتگی R =1/410

شدت رابطه بین متغیرهای مالک و پیش بین قهوی و در عهین حهال اثرگهذار بهوده
است .هم چنین ماذور ضریب همبسهتگی  R2= 1/000نیها بیهانگر آ اسهت کهه
متغیر پیش بین کاستفاده از شبکه اجتماعی تلگهرام)  00درصهد از تغییهرات متغیهر
مالک کارتکاب جرم مااحمت) را تبیین کنند .چو این مقدار درجه آزادی را در نظر
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جدول  -2واریانس جهت معنادار بودن رگرسیون فرضیه فرعی سوم
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نمیگیرد لذا از ضریب تهیین تهدیل شده برای این منظور استفاده میشود که آ هم
در این آزمو برابر با  00درصد است .با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسو در
فاصله اسهتاندارد  090تها  090قهرار دارد در نتیاهه فهرض اسهتقالل خطاهها برقهرار
میباشد .با توجه به شاخصهایی که عنوا شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  -11تحلیل واریانس جهت معنادار بودن رگرسیون فرضیه فرعی چهارم
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مدل

ماموع
مربهات

درجات
آزادی

میانگین ماموع
مربهات

آماره F

سطح مهنی
داری

رگرسیو

48/134

0

48/134

010/310

1/111

باقیمانده

038/004

038

1/430

کل

001/083

031

با توجه به اینکه سطح مهنیداری آنالیا واریهانس اناهام شهده کمتهر از  0درصهد
میباشد میتوا نتیاه گرفت که مدل رگرسیو توانسهته اسهت تغیهرات در متغیهر
وابسته را توضیح دهد بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مورد قبول است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر شاخت تأثیرات پیامهدهای روانهی اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی
تلگرام بر ارتکاب جرایم جوانا بود .یافتههای پژوهش نشا داد که بهین اسهتفاده از
شبکههای اجتماعی تلگرام و ارتکاب جرایم نااع؛ عمل منافی عفت َاختالف خانوادگی
و مااحمت رابطه مهناداری وجود دارد .این یافتههها بها نتهایج پهژوهش یاسهمینهژاد
آزادی و امویی ک ) 0011در پژوهش خود بهه ایهن نتیاهه دسهت یافتنهد کهه فضهای
ماازی میتواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد زیرا اینترنت با وجهود ایهن
که میتواند به عنوا ابااری قدرتمند در عرصه اطالعرسانی به کار گرفته شود تها آ
جا که گاهی از آ به عنوا انفاار اطالعات هم نام برده میشود ولهی ایهن فنهاوری
مدر با تمام فوایدی که دارد تهدیدها و خطرهایی نیا بهرای جامههه و بشهر داشهته
است .به طوری که امروزه بخش عمهدهای از جهرایم مربهوط بهه حهوزهی کهام،یوتر
اینترنت و فضای ماازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار دادهاند.

پیشنهادها
چنانچه خانوادهها نسبت به شیوههای جدید ارتباط فرزندا خود آگهاهی و شهناخت
کافی و الزم را داشته باشهند از اناهام بسهیاری از جهرایم و ارتباطهات پنههانی آنها
جلوگیری به عمل میآید .به منظور پیشهگیری و کهاهش آسهیبههای اجتمهاعی در
فضای ماازی راهکارهایی مطرح شدهاند که در صهورت اجهرای بهه موقهع و مناسهب
میتوانند ثمربخش واقع شوند با توجه به اینکهه بیشهتر اسهتفادهکننهدگا از فضهای
ماازی نوجوانا و جوانا هستند فرهنگسازی برای کاهش پیامدهای آ ضهروری
است .لذا اطالعرسانی آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری میتواند مؤثر واقع
گردد .استفاده از ظرفیتهایی همچو رسانههای دیهداری و شهنیداری روزنامهههها
ماالت نشریات برای نهادینه شد فرهنگ سایبری.
 برگااری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستا ها بهه منظهورآشنا نمود و اطالعرسانی به والدین در مورد فناوریهای جدید به ویهژه اینترنهت و
شبکههای اجتماعی ماازی .برگااری کالسهای آموزشی در مهدارس جههت آگهاهی
داد به نوجوانا و جوانا در مورد ماایا و مهایب فناوریهای جدید و نحوه اسهتفاده
صحیح از آنها .تشویق به شرکت در فهالیتهای اجتماعی و تقویت این گونه رفتارهها
توسر والدین .وضع قوانین سختگیرانهتر جهت برخورد با مارما جرایم اینترنتهی و
اجرایی نمود این قوانین .آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سهایبری در مهورد انهواع
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در این بخش با عنایت به نتایج به دست آمده در پژوهش ارتباطات سالم در فضهای
ماازی و لاوم هوشیاری جوانا و خانوادهها نسبت به تهدیهدات فضهای سهایبری در
درجهی نخست اولویت قرار دارد .پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توجه والدین به
رفتار فرزندا بسیار مهم میباشد و بهرای جلهوگیری از ههم پاشهیدگی خهانوادههها
والدین باید تا حدودی به فناوریهای روز دنیا مسلر باشند و آگاه باشهند کهه تغییهر
در رفتار فرزندا به مهنای ایااد تغییر در طرز فکهر آنهاسهت و هنگهامی کهه بنیها
فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شهکل گیهرد راه نفهوذ شهیادا بهه حهریم
خصوصی افراد و محیر امن خانواده باز میشود.
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جدید جرایم رایانهای و اقدام در جهت ناکارآمد کرد دسیسههای دشهمنا در ایهن
زمینه.
 پخش آگهی ههای آموزنهده از سهوی وزارت فرهنهگ و ارشهاد اسهالمی در رادیهو وتلویایو در جهت افاایش آگاهی خانوادهها در خصوی خطرات ناشی از اینترنت.
 گذراند اوقات بیشتری با فرزندا در فضای بیرو از خانه به طوری کهه فرزنهدااز نظر عاطفی احساس خأل نکنند و جهت جبرا این کمبود به فضای ماهازی پنهاه
نبرند.
 پخش برنامههای کوتاه آموزشی درباره ماایا و مهایب اینترنت از زبا ورزشکارا وهنرمندا محبوبی که عموماً جوانا آنها را الگوی خود قرار میدهند.
 طراحی بازهای رایانهای به گونهای کهه در آنهها انهواع خطهرات موجهود در فضهایماازی و راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تهبیه شده است.
 طراحی و تدوین بخشی در کتابهای درسی در ارتباط با آشنایی دانشآمهوزا بهافناوریهای جدید اینترنت و خطرات بالقوه آنها.
 ساخت و پخش فیلمها و سریالهایی با موضوع اینترنت و ماایا و مهایب آ . استفاده از آموزههای دینی از جمله امر به مهروف و نهی از منکر بهه عنهوا نهوعیکنترل اجتماعی توسر هر شخص.
 -هناارسازیهای مببت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای ماازی.
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