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  چكيده
پژوهش حاضر با هدف تبيين جامعه شناختي خشونت عليه زنان در فضاي سايبر در ميان 

ساله شهر تهران، با استفاده از روش پيمايش انجام شـده اسـت. در بخـش     45تا  20زنان 
چون هيرشي، مرتن، باندورا ، پيترسـون   نظراني همهاي صاحب چارچوب نظري از نظريه

نفر محاسـبه كـه    386و دنسلي  استفاده شده است. بر اساس فرمول كوكران، حجم نمونه 
انـد. ابـزار گـردآوري    اي انتخاب و مطالعه شدهاي چند مرحلهگيري خوشهبا روش نمونه

بوده كه پس از تاييد اعتبـار   ها استانداردي تركيبي محقق ساخته و گويهنامهها پرسشداده
نظران، پايايي پرسشنامه با استفاده از ضـريب آلفـاي   اي و صوري آنها توسط صاحبسازه

ي آن اسـت  هاي پژوهش نشان دهنـده ) محاسبه و استفاده شده است. يافته0.79كرونباخ (
ا كه مشاركت اجتماعي زنان و دلبستگي خانوادگي خشونت عليه زنان در فضـاي سـايبر ر  

هاي يابد و همنوايي در گروهدهد و با افزايش اعتياد آنالين، خشونت افزايش ميكاهش مي
سايبري در صورت اعتياد آنالين در خشونت عليه زنـان تاثيرگـذار اسـت. نتـايج تحليـل      
رگرسيون نيز بيانگر آن است متغير مشاركت اجتماعي بيش از ديگر متغيرها بـر خشـونت   

   عليه زنان تاثير دارد.
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  .مشاركت، اعتياد آنالين، دلبستگي خشونت عليه زنان، فضاي سايبر، ها: واژه كليده
  
  لهئمقدمه و بيان مس. 1

هاي فرهنگـي و  هاي مهم اجتماعي است كه با وجود پيشرفتخشونت عليه زنان، از آسيب
هـاي اجتمـاعي و   و در تمامي گروه فكري، در بيشتر كشورها، حتي كشورهاي توسعه يافته

هاي متنوعي ). خشونت را افراد در محيط1387شود(يزدخواستي و شيري، طبقاتي ديده مي
؛ 1382هـاي آموزشـي(يازرگان و همكـاران،   اي كـه هـم در محـيط   كنند، به گونـه تجربه مي

) به كرات ديـده شـده   1381؛ جواديان، 1381) و هم در محيط خانواده (چلبي، 2004ويبل،
(مـارابي،   يب در بـين زنـان بسـي بيشـتر از مـردان اسـت      است. همچنين فراواني ايـن آسـ  

سازمان ملل، از هر چهار  ). بر پايه گزارش1381؛ اميدبخش و بختياري،1381؛دهقاني،1384
؛ اسـكوبي و مـك   2002زن يك نفر در معرض آسيب خشونت قرار دارد(اشميت و نـايس، 

ه تنها در جهان واقعي ). با افزايش دسترسي افراد به فضاي سايبري، خشونت ن1999گوري،
بلكه در جهان مجازي نيز افزايش يافته و در مقابل از دامنه روابط در جهـان واقعـي كاسـته    

ي ). اين ارتباطات و تعامالت در فضاي اينترنتي بر همه1391زاده وديگران، شود(حسينمي
 Women »«زنـان و وب «با عنـوان   2013اقشار از جمله زنان تاثير داشته است. در گزارش 

and the web  « هـاي اخيـر دسترسـي بـه     ميليون زن در سال 450تخمين زده شد كه حدود
جنســيت  - انــد(گزارش ســازمان ملــل در مــورد خشــونت ســايبري اينترنــت پيــدا كــرده

)2013,Cyber-Vioence-gender reportي  ورود زنـان در فضـاي سـايبر دو ديـدگاه     ) درباره
برند و تكنولوژي دهد كه زنان از فضاي ساببر سود ميميوجود دارد؛ ديدگاه نخست نشان 

). ديدگاه دوم معتقد است كه اين تكنولوژي منجـر بـه   2013كند(پيرس،زنان را قدرتمند مي
سوءاستفاده از زنان شده است؛ در واقع زنان دچار آسيب اجتماعي و احساسي در استفاده از 

د زنان به فضاي سايبري اصطالحي به نام ). همچنين با ورو2013شوند(همان،تكنولوژي مي
شكل گرفته كه حـاكي از آن اسـت  كـه ذهنيـت زنانـه      » Cyber feminism »«سايبرفمينيسم«

تواند منطق فناوري را دگرگون كرده و خسارات ناشي از آن را كم كند، آنها معتقد بودند  مي
انند هويـت، جنسـيت و   گير كردن گفتگو در مورد اموري مبايد از فضاي سايبري براي همه

گيـري ذهنيـت زنانـه در فضـاي     ) عالوه بـر شـكل  1385قدرت استفاده شود(شاه قاسمي، 
  هايي عليه زنان شكل گرفته شده است.ها و خشونتسايبري، آسيب
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سوم زنان به صورت آنالين   حدود يك ،»Broadband »«براد باند«در گزارش كميسيون  
بري هستند، مطابق اين گزارش، برخي اشكال رايج در معرض برخي از اشكال خشونت ساي

سـازي   انـد از: اذيـت و آزار آناليـن، شـرمنده     خشونت سايبري عليه زنان و دختران عبارت
 Driven to عمومي، طراحي صدمه جسماني، تهاجم جنسي، قتل و ترغيب بـه خودكشـي)(  

suicide)( , Cyber-Violence-gender report2013 آمريكا نيـز در پژوهشـي   ). دانشگاه مريلند
برابـر بيشـتر از    25) عنوان كرد كه كاربران زن به طـور متوسـط   2014دانشگاهي در سال (
زده و  هايي بـا كلمـات ركيـك و جنسـيت     هاي تهديدگر، فحاشي، پيغام كاربران مرد با پيغام

سـاله   30تـا   18شوند و قربانيان اين آزار نيز بيشتر در زنان بـين   خشونت كالمي مواجه مي
اند و در بسـياري از كشـورها، زنـان بـه دليـل تـرس از عواقـب اجتمـاعي، مايـل بـه            بوده

-Cyber,2013( دهي ارتكاب خشونت سايبري عليه خـود نيسـتند(رقم سـياه جـرم)     گزارش

Vioence-gender report(  زيـرا آمار و اطالعات دقيق و زيادي در دست نيستدر ايران نيز ، 
زنند و فضـا را  درباره اين تجربه ناخوشايند حرف نمي و و حيثيتبه علت ترس از آبر زنان

  .هم براي مرداني كه دست به اينگونه رفتارها مي زنند، امن تر كرده اند
بنابراين خشونت نه تنهـا در در جهـان واقعـي بلكـه در جهـان مجـازي نيـز در حـال         

تـران بـه   ،در حال حاضر خشـونت در فضـاي سـايبري عليـه زنـان و دخ     گيري است شكل
ها نفر از زنان و دختران در سراسر جهان به دليل ميليونكه موضوعي مهم تبديل شده است 

خود در معرض خشونت عمدي در فضاي سايبر قرار دارند. خشونت عليـه  » جنسيت«نوع 
) هيچ مرز، نـژاد و فرهنـگ   VAWG) ( Violence against women and girlsزنان و دختران(

شود. در حال حاضر اين آسيب به عنوان مشكل جهـاني بـا پيامـدهاي    خاصي را شامل نمي
از اين رو، هدف از پـژوهش  )2013(همان،جدي براي جوامع در سراسر جهان مواجه است

  شناختي خشونت عليه زنان در فضاي سايبر است.حاضر، شناسايي و تبيين جامعه
  

  اهميت موضوع و ضرورت پژوهش. 2
ي خشونت عليه زنان انجام شده است كه وجه مشترك دربارههاي متعددي تا كنون پژوهش

). در 1389اسـت(حيدري چـروده،   » فاعالن خشونت«اكثريت قريب اتفاق آنها تبيين رفتار 
مركـز اسـتان صـورت گرفتـه اسـت، نشـان داد در        28تري كه در ايران نيز بررسي گسترده

ابتـداي زنـدگي مشـترك    هاي بررسي شده، زنان دست كـم يـك بـار از    درصد خانواده66
). 1390اند(مركز مشاركت زنان و معاونت اجتماعي وزرات كشور، خشونت را تجربه كرده
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پيامدهاي اجتماعي و رواني خشونت عليه زنان و كودكـان بسـيار سـهمگين اسـت. نتـايج      
است كه خشونت مبتني بر جنسيت عامل اختالالت چندگانه جسمي،  ها نشان دادهپژوهش

). پژوهش ,2016Laneدهد(ي و توليد مثلي است كه زنان را تحت تاثير قرار ميروحي، روان
ها خشونت عليه زنان، كه به صورت كالسيك به حاضر بر خالف گرايش غالب در پژوهش

شوند، به فضاي  هاي خاصي مانند خانواده، محيط آموزشي و يا محيط كار محدود ميمحيط
ها و وسايل ارتباط جمعي نـوين   با گسترش فناوري امروزهسايبري پرداخته شده است زيرا 
 ،، اينستاگرامتلگرامخصوص صفحات اجتماعي از قبيل؛ به و در پي آن گسترش اينترنت و 

دستخوش تغيير شـده   »زنان«روابط اجتماعي اقشار مختلف جامعه و در صدر آن  و زندگي
حتـي اسـتفاده و طبيعـت    هاي اين تكنولوژي، شامل هزينه كم و رابسياري از ويژگي است.

ناشناس استفاده كنندگان آن را به يك رسانه جذاب براي اعمال خشونت آميز تبديل كـرده  
المللـي   در گزارش خود به كمسـيون بـين   )1392(برايد ها پيش مك اي كه سال رسانه است.
صـنعت  «ي مسائل ارتباط يونسكو، از آن بـه عنـوان صـنعتي جديـد تحـت عنـوان        مطالعه

كند، امروزه بر بسياري از وجوه زندگي اجتماعي افراد جامعه سايه افكنده  ياد مي »تفريحات
روزانه اي كه رسانه هاي انسان مدرن تبديل شده است. ترين دغدغه است و به يكي از عظيم

هـا و  كـه داراي ظرفيـت   كنند استفاده مي آن قريب به چهارصد ميليون نفر در سراسر دنيا از
هـايي را در اختيـار   و منفي بااليي است؛ فضاي سايبر امكانات و ظرفيتهاي مثبت پتانسيل

دهد كه به قدرتمند شدن مخاطب در كنترل ديگران، ارتبـاط اجتمـاعي بـا    مخاطبان قرار مي
- ديگران و تاثيرگذاري، نفش آفريني و ايجاد تشويش و بي نظمي، ايجاد اغتشاش كمك مي

ارتباط اساساً بر  سايبريترنتي آن است كه در فضاي ب اصلي ارتباط اينوعي كند زيرا يكي از
 .بـرد  هاي بصري و شنيداري تعامل رو در رو كمتر بهـره مـي   استوار است و از نشانه »متن«

هاي آموزشي و ارائه خدمات ارتباطي و مواردي از اين  هاي مثبت از قبيل جنبه عليرغم جنبه
هـاي منفـي ديگـر    ). از جنبه1380(اسلوين، هاي منفي نيز دارد دست، رايانه و اينترنت جنبه

 معتقد است) Afow )2014مطالعاتهاي اجتماعي نوين احساس انزوا و تنهايي است؛ رسانه
كه استفاده از اينترنت سبب ايجاد احساس تنهايي و انزواي اجتماعي و دوري از خـانواده و  

سته در معرض خشونت و افراد خواسته يا ناخوا شود به طور كلي كاهش سالمت رواني مي
ها در زنـدگي   استفاده از اينترنت به تدريج جايگزين روابط واقعي انسانگيرند، زيرا قرار مي

گردد. از ديدگاه ايشان اينترنت ابزاري است كه از طريق ايجـاد و فـراهم آوردن    روزمره مي
قرار گرفتن در  فضايي سايبري براي ايجاد رابطه، افراد را از دردسر روبرو شدن با ديگران و
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چون انزواي اجتماعي  و به تبع آن مشكالت عديدي هم سازد وضعيت جهان واقعي رها مي
كه شـري توركـل، اسـتاد     چنان است. و فاصله گرفتن از روابط و تعامالت واقعي بين افراد

دانشگاه ماساچوست نيز معتقد است، افرادي كه ميزان زيادي از وقت خود را صرف روابط 
تـر از زنـدگي غيرمجـازي خـويش قـرار       كنند، در موقعيتي بسيار تنهاتر و منزوي يآنالين م

اين شرايط عواقب ناگوار بسياري به  و بيشتر در معرض خشونت سايبري هستند. گيرند مي
ترين عواقب  دنبال دارد كه به اظهار وي از دست رفتن قدرت كالم در افراد يكي از بحراني

نگري باشد براي قشر وسيعي از جامعه كه اكثريت آن را جوانان اين امر است و اين شايد تل
شود. قشري كه امروزه بدون توجه به عواقب ناگوار اعتياد به فضاهاي  و نوجوانان شامل مي

  ).1385(محسني و ديگران،سايبري روز به روز رو به ازياد است
بري اشـاره كـرد.   توان به جـرايم سـاي  از جنبه هاي  منفي ديگر اين تكنولوژي نوين مي

هايي كوچك اي، شنود غير مجاز، كالهبرداري در فضاي سايبري تنها نمونهجاسوسي رايانه
از اين جرائم است. اما نكته مهم آسيب رساندن به زنان و دختران در اين فضا با توجـه بـه   

وابستگي در ارتباطات سـايبري، انتشـار اطالعـات     .هاي عاطفي و جسمي آنها استويژگي
چنين آزار جنسي و خشونت از جمله خطراتي اسـت كـه متوجـه زنـان و     صي و همخصو

  دختران است..
زنـان شـده     گير بخشـي از آزار جنسي، پديده ديگري است كه در دنياي اينترنتي گريبان

اي براي اعمال جنسـي  استفاده از فضاي سايبر وسيله«) معتقدند؛ Sharp&Earl)2012 است.
در فضـاي   .شـود ي مردانگي نيز ميكند بلكه سبب حفظ كليشهيد ميكه نه تنها زنان را تهد

پردازنـد كـه باعـث    سايبري، برخي كاربران به شكل ركيك و آشكار به مسائل جنسـي مـي  
» شـوند. هاي نامناسب موجب رنجش خاطر آنهـا مـي  شود و با شوخي برانگيختن زنان مي

در سطح جامعه در پي داشـته باشـد.   تواند سلب امنيت بانوان را خشونت و آزار جنسي مي
تواند منجر به اين شود كه زنان، خطـر  چرا كه برانگيخته شدن ترس در فضاي سايبري، مي

هـاي  تجاوز و خشونت را در كمين خود بدانند. بنابراين زنان در فضاي مجازي بـا نگـرش  
و رويكـرد   هاي اجتماعي محيطي براي كاميـابي اي رو به رو هستند و برخي از شبكهكليشه

آميز مردان است، با توجه به موارد فوق اهميت بررسـي خشـونت عليـه زنـان در     خشونت
  رسد.شود و اهميت بررسي اين موضوع به اثبات ميفضاي سايبر دو چندان مي
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  تجربي پژوهش ةپيشين. 3
ي هاي نظـري و تجربـي متعـددي در جهـان و ايـران در حـوزه      هاي اخير پژوهشدر سال

خشونت و «ي انجام شده است، اما در حوزه» خشونت خانگي«يه زنان به ويژه خشونت عل
هـاي داخلـي،   هاي معـدودي انجـام شـده اسـت، در ميـان پـژوهش      پژوهش» فضاي سايبر

صـورت گرفتـه؛   » ديـدگي و فضـاي سـايبر   بـزه «هايي در رشته حقـوق در حـوزه   پژوهش
به اين نتيجه » در فضاي سايبريبزه ديدگي زنان «) در پژوهش خود با عنوان 1391سليمي(

تقصـير و  «ديدگي زنان در فضاي سايبر به طور مشـخص در  دست يافت؛ علل و عوامل بزه
، و »پـايين بـودن خـودكنترلي بزهكـار در فضـاي سـايبري      «، »ي زنعدم آگاهي بـزه ديـده  

 دانست. آقا» سهولت ارتكاب جرم در اين فضا«و » هاي منحصر به فرد فضاي سايبرويژگي«
تاكيد بر » بزه ديدگي زنان و كودكان در فضاي سايبر«) در پزوهش خود با عنوان 1390مير(

در حوزه علوم اجتماعي،  كند.ران در فضاي سايبر ميمكان جغرافيايي كارببي اهميت بودن 
اميرمظـاهري و ايرانشـاهي    شناختي انجام شـده اسـت؛ پـژوهش   هايي با بعد جامعهپژوهش

هـاي موجـود در    بـر فرصـت  هاي اجتماعي زنان در فضاي سايبري ) در باب چالش1389(
هاي كافي  كه الزم است اطالع رساني و آموزشكند تاكيد ميدر اين فضا  ات اينترنت، تهديد

مسايل اجتمـاعي  «) نيز در پژوهش خود با عنوان 1384. راودراد(در اين زمينه صورت گيرد
هاي مختلفي مانند آزار جنسـي، عشـق   به انگيزه هامزاحمت دارداذعان مي» زنان در اينترنت

  شود.جنون آميز،انتقام و تنفر و ژست قدرت انجام مي
خشونت و فضاي «هاي اخير در خارج كشور در حوزه هايي كه در سالدر ميان پژوهش
  2017 ,انجـام شـده اسـت، پـژوهش پيترسـون و دنسـلي(       » شـناختي سايبر با بعد جامعـه 

Densley& Petetson(   دانـيم؟ خشـونت سـايبري: چـه چيـز از آن مـي     «با عنـوان»« Cyber 

Violence;What do we know? «بيشتر در معرض » جنسيت«دهد؛  زنان با توجه به نشان مي
پـردازد؛  هـاي سـايبري مـي   خطر هسـتند، در ايـن مقالـه بـه دسـته بنـدي انـواع خشـونت        

ــد( ــاري(Threatenتهديـ ــار Embarrass)، شرمسـ ــق  )، رفتـ ــام از طريـ ــه، انتقـ فريبكارانـ
 Singhباشد. همچنين ) ميCyber Stalking)، زورگيري سايبري(Revenage Pornپورنوگرافي(

 »«خشونت عليه زنان در فضاي سـايبر: مطالعـه زنـان هنـدي    «اي با عنوان ) در مقاله2015(

Violence against women in cyber world:Special refrence to India  « تـايج مشـابهي   بـه ن
 Serkan Volkan Sar & Faithدست يافت، اين در حالي است كه ووكان سـاري و كامـدان (  

Camadan,2016 هاي جديد تمايـل بـه خشـونت: مجرمـان     شكل« ) در مقاله خود با عنوان
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 The new face of violence tendency :Cyber bullying »«فضــاي ســايبر و قربانيانشــان

perpetrators and their victims. «       تمايل به خشـونت بـه ميـزان زيـادي در مرتكبـان جـرايم
سايبري وجود دارد و قربانيان كه اكثرا زنان هستند، شاهد انواع بسياري از خشونت از جمله 

)، Low,2012) &Espalogue هاي لـو و اسـپالوگ  اند. به عالوه پژوهشخشونت جنسي بوده
)، بارلت و Sharp,2012&Earl )، ارل و شارپ( Low,2012 &Espalogue اسالنج و ديگران(

بيشـتر در  » جنسيت و سن«دهد زنان بر حسب )نيز نشان ميBarlett,2014 &Coyne كوين(
  معرض تهديدات سايبري از سوي مردان قرار دارند.

دهد عدم آگاهي زنان، هاي داخلي در حوزه رشته حقوق نشان ميبنابراين نتايج پژوهش
د كنترلي، عدم اطالع رساني و آموزش و عدم كنترل در فضاي سايبر از علل پايين بودن خو

ديدگي زنان در فضاي سايبر است  و در حوزه علوم اجتماعي تاكيد بر تهديدات فضاي بزه
ها در اين فضا شده بود  و پژوهشـي در حـوزه  شناسـايي و تبيـين     سايبري و آزار و اذيت

فضاي سايبر انجام نگرفته است. در خـارج از كشـور   شناختي خشونت عليه زنان در جامعه
دهد؛ زنان همواره بـا  هايي در اين حوزه صورت گرفته است كه نتايج آنها نشان ميپزوهش

هاي سايبري عليه زنـان شـامل   خشونتاند و هاي آنالين را تجربه كردهاشكالي از خشونت
ل از افراد ناشناس و وادار كردن هاي سايبري، آزار جنسي، پورنوگرافي، دريافت ايميتوهين

باشد كه در بسياري از كشورها به دليل ترس از عواقب اجتماعي مايـل بـه   به خودكشي مي
گيـري رقـم سـياه    گزارش دهي ارتكاب خشونت سايبري عليه خود نيستند كه باعث شكل

  شود.جرم مي
  

  مباني و چارچوب نظري پژوهش. 4
خاطره افكندن عمدي جسم يـا روان يـك شـخص،    ) خشونت را  به مGaltung گالتونگ (

داند و خشونت مستقيم شخصي از خشونت غيـر  مي» موجود زنده از جانب شخصي ديگر
  مستقيم و ساختگي متمايز است.

خشونت، ساختاري خشن است كـه در درون يـك نظـام اجتمـاعي بنيـاد نهـاد شـده        
بدون آن كه قربانيـان آن از  است(مانند بي عدالتي) و بدون وجود يك بازيگر مشهود و 

شود آگاه باشند، در مناسبات نابرابر قدرت(فرصت هـاي  خشونتي كه به آنان اعمال مي
  ).1991(گالتونگ،  يابدزندگي) نمود مي
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 Cyber-Violence-gender  جنسـيت(  - سازمان ملل در مورد خشونت سـايبري گزارش 

report)(2014هر نوشته و رفتار تحقير آميـز در  «كند؛ )خشونت سايبري را چنين تعريف مي
هاي كاربران، اجبار به عمل جنسي در فضاي اينترنت، تهديد و استفاده از الفاظ جنسي پيغام
شـود و  چنين تهديد كالمي و رفتارهاي خشـن، خشـونت عليـه زنـان محسـوب مـي      و هم

هـايي اسـت كـه چرخـه     خشونت و زورگويي عليه زنان در فضاي سايبري يكـي از علـت  
  چرخاند.ونت عليه زنان را در عالم واقع را تندتر ميخش

پردازان اخير كه به بررسي انـواع  ) نظريهDensley& Petetson  2017,پيترسون و دنسلي (
 خشونت در فضاي سايبر پرداخته اند  اين دو پژوهشگر انواع خشونت را شامل ؛  تهديد (

Threatenن از جمله جرايم رايج در اين حوزه ) افراد به خصوص تهديد زنان و دختران جوا
) براي افراد از طريق نوشـتن و پيـام گذاشـتن زيـر     Embarrassباشد و  ايجاد شرمساري(مي

).رفتارهاي ,Comment on someone photo or post) (2015 Angهاي افراد(عكس و يا پست
). انتقام از Buckele, &Trapnell 2014) با اهداف نامعلوم(Online Trollingفريبكارانه آنالين(

 Cyber).زورگيــري ســايبريRevenage Porn) (2014 Franklin,)طريــق تصــاوير پورنــو(

Stalking)(2008 Beech et, al,.و خشونت جنسي در فضاي سايبر است (  
در اين پژوهش همچنين از سه نظريه يادگيري اجتماعي، كنترل اجتماعي استفاده شـده  

شـود؛ و  از آن يـاد مـي  » ي پيونـد نظريـه «الگويي كه گاه با نام نظريه كنترل اجتماعي  است.
ها و نهادهاي اجتمـاعي و تضـعيف   پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي و در گروه

شمرد. در اين الگو هيرشي، از يك سو خود را از اعتقادات و باورهاي موجود در جامعه مي
كجروي ناشي از ضعف يا گسستگي تعلق « بيند كه مدعي است اين تحليل دوركيم متاثر مي

  ).1392گيدنز،»(فرد به جامعه است
ي افراد به يكديگر و جامعه و در اين خصوص چهار عنصر زير را به عنوان پيوند دهنده

ي رفتار معرفي مي كند؛ دلبستگي، تعهد، مشـاركت و  به تعبير ديگر چهار متغير كنترل كننده
عنصر بيانگر ميزان وابستگي فـرد بـه اشـخاص ديگـر در     ): اين Attachmentباور. دلبستگي(

): بيـانگر ميـزان پـذيرش    Commitmentخانواده، محيط و نهادهاي اجتماعي اسـت.. تعهـد(  
هاي مرسوم جامعه و احساس ديني است كه فرد نسبت به جامعه در خـود احسـاس   هدف
هـا در  ركت نقـش ): اين عنصر بيانگر ميزان درگيري و مشـا Involvementكند. مشاركت(مي

): عنصر باور، بيانگر ميـزان اعتقـاد فـرد بـه اعتبـار      Beliefهاي اجتماعي است . باور(فعاليت
). 9: 1391ومحمـدي، ميرزايـي،    392: 1390قواعد اخالقي و اجتماعي(سـليمي و داوري،  
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دهند و در زمينـه جـرايم آناليـن، خـود     افراد با خود كنترلي پايين جرايم بيشتري انجام مي
) ,2008Higgins & etalشـود( نترلي پايين به عنوان يـك عامـل خطـر در نظـر گرفتـه مـي      ك

گيرد آن است كه جامعه يـا گروهـي كـه در ميـان     اي كه هيرشي از تحليل خويش مي نتيجه
هاي متقابل و قوي، وجود داشته باشد، بيش از جامعه يا گروهـي قـادر   اعضاي آن وابستگي

خواهـد بـود كـه اعضـاي آن بسـتگي محكمـي بـا هـم          به اعمال كنترل بر اعضـاي خـود  
  باشند. نداشته

نظريه همنوايي اجتماعي بر تاثيرات متقابل بين رفتار و محيط تاكيد دارد و بر الگوهايي  
دهد. در شود كه فرد آنها را براي كنار آمدن با محيط در خود پرورش مياز رفتار متمركز مي

ي پاسخ (خواه تشـويق و  ع رفتار انسان را تعيين كنندهگونه كه نوعين حال اين نظريه همان
ي خـود بـر چگـونگي رفتـار اثـر      خواه تنبيه) مي داند، مدعي است كه نوع پاسخ بـه نوبـه  

باشد؛ ).  تاكيد اين نظريه بر خانواده و همساالن مي404: 1390(سليمي و داوري،  گذارد مي
گيري رفتارهاي خشونت ن در شكل) نيز بر نقش خانواده و همساالAkeres) (1998آكرس(

كند كه رابطه ضـعيف  ) بر اين نكته اشاره ميAng) (2015كند، همچنين آنگ(آميز تاكيد مي
) نيـز  Halt & etal) (2010هاي سـايبري اثـر دارد. هـات و ديگـران(    با خانواده در خشونت

جـرايم  معتقدند كه يادگيري اجتماعي به خصوص يادگيري از همسـاالن نقـش مهمـي در    
) نيز بر رابطه بـين همسـاالن و خـانواده و خشـونت     Wright) (2015سايبري دارد. رايت (

ي همنـوايي در تبيـين   ترين تـالش بـراي بـه كـارگيري نظريـه     سايبري اشاره دارد. برجسته
كجروي، اثر باندورا است كه بر الگو سازي پرخاشگري در سه موقعيت اجتماعي زير تاكيد 

محيط خانواده: پرخاشـگري در محـيط خـانواده ،    - 1اين نكته تاكيد دارد ؛ دارده باندورا بر 
خشـونت يـك انحـراف    بنـابراين   پـذيرد. هاي متفاوت به خود ميها و گونهطيفي از شكل

هـا :بـاالترين ميـزان رفتـار     خرده فرهنـگ - 2.شود اجتماعي كه بذر آن در خانواده ريخته مي
- 3كه الگـوي پرخاشـگري در آن فـراوان اسـت.     شود هايي ديده ميپرخاشگرانه در محيط

  ).1376دهد(باندورا،هاي جمعي نسبت ميالگوي نمادين: الگوي نمادين را باندورا به رسانه
هاي مهم اجتماعي كـه ممكـن   ) نيز معتقد است يكي ديگر از فرايندAsch) (1991عش(

كه سبب تغيير رفتار  ) است،Conformityهاي اجتماعي اتفاق بيفتد، همنوايي(است در رسانه
شود خود زيرا مستقيم يا غيرمستقيم به صورت واقعـي يـا خيـالي زيـر فشـارهاي      افراد مي

گيرند. در آزمايشي كه توسط آزمايشگاه دانشگاه استنفورد در دهـه  هاي عضو قرار ميگروه
ه دانش آموز پايه ابتدايي كه مـورد آزار و اذيـت قـرار گرفتـ     1200انجام شد بيش از  1970
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هاي گروهي است كه از نگـرش  ترين تاثير بر رفتار از طريق هنجاربودند، دريافتند كه قوي
هـاي  هـاي اجتمـاعي شـبكه   ). رسـانه Salmivalli & Voeten  ، 2004فردي متفـاوت اسـت(  

دهند و آنها را در معرض هنجارهاي جديـد گـروه قـرار    همكاري نوجوانان را گسترش مي
هاي همكـاري رفتارهـاي   توانند با گسترش شبكهاجتماعي مي هايدهد، همچنين رسانهمي

  هاي سايبري كمك كنند.تهاجمي يا خشونت آميز را تعديل كنند و يا به خشونت
دانيم و بـه  هاي سايبري: چه چيز ما ميخشونت«اي با عنوان مدل اين پژوهش از مقاله 

 Cyber violence:What do we know and where do we go from here )»(رويـم؟ كجـا مـي  
) برگرفته شده است. در اين مقاله Densley &Peterson )(2017ي پيترسون و دنسلي( نوشته

بر سه نظريه يادگيري اجتماعي، كنترل اجتماعي و همنوايي تاكيد شـده اسـت و متغيرهـاي    
 مورد تاكيد در اين مقاله نقش خـانواده و همسـاالن در نظريـه يـادگيري اجتمـاعي، نقـش      
دلبستگي خانوادگي و مشاركت در نظريه كنتـرل اجتمـاعي و همنـوايي در گـروه و اعتيـاد      
آنالين است و معتقدند افزايش مصرف اينترنت بر همنوايي اثر گـذار اسـت و بـا افـزايش     

  گيرند.دلبستگي خانواده و مشاركت اجتماعي زنان كمتر در معرض خشونت قرار مي
  

  

  

  )مدل تحليلي پژوهش1نمودار(
  

  شناسي پژوهش روش. 5
)  و از نظـر زمـاني   Surveyپژوهش حاضر بر اساس هدف، كاربردي و به  روش پيمـايش( 

 تشـكيل  تهـران  شـهر  سـال  45 تـا  20 زنـان  را پـژوهش  آماري مقطعي  بوده است. جامعه
باشد و بر اساس اطالعات گرفته شده از مركز آمار قلمرو پژوهش  شهر تهران مي .دهند مي

درصـد   16.21باشـد كـه   هزار نفر جمعيت شـهر تهـران مـي    800ميليون و  12ايران تعداد 
باشد كه از زن مي 86هزار و  969ميليون و  5باشد و از اين تعداد جمعيت كشور را دارا مي

در اين پژوهش بـه دليـل   باشد. ساله مد نظر مي 45تا  20معيت جوان بين اين تعداد تنها ج
نفـر   386گستردگي جامعه آماري نمونه اي از آن انتخـاب شـده اسـت. كـه حجـم نمونـه       

 همنوايي

 مشاركت اجتماعي 

  سايبر خشونت در فضاي اعتياد آنالين

 دلبستگي
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اي چنـد   خوشـه  گيـري  نمونـه  روش از پـژوهش  نمونـه  جمعيـت  انتخـاب  باشد. براي مي
  . شود مي استفاده )cluster samplingاي( مرحله
 كه است استفاده شده ايصوري و سازه اعتبار ها ازسنجش ميزان درستي شاخصبراي  

. اسـت  شـده  اعمال آزمون پيش اول مرحله در تكميلي تحصيالت دانشجويان نظر براساس
 حـدودي  تـا  تاييدي عاملي تحليل توسط مكنون متغيرهاي بازنمايي ضرايب مقدار همچنين

  بررسي شده است. نظر مورد هاي مقياس اي سازه اعتبار تاييد راستاي در
 در كـه  شده اسـت  استفاده كرونباخ از آلفاي اعتماد قابليت شاخص آوردن بدست براي

 حد معموالً. است شده گزارش پژوهش متغيرهاي از يك هر آماره در اين ميزان جدول زير
. اسـت  0.70 باالي ان مطلوب حد ولي گيرند مي درنظر 0.40 را آماره اين قبول مورد پايين
 نظر تا شده داده تكميلي تحصيالت دانشجويان از تعدادي به اوليه پرسشنامه اول مرحله در

 از كـدام  هـر ) گيـري  نمونـه  اعتبار و محتوايي اعتبار( صوري اعتبار ميزان به نسبت را خود
شـده   داده آمـاري  نمونه از نفر 30 به دوم پرسشنامه بعد درمرحله و بدهند گزارش متغيرها
 آلفـاي " آزمـون  از آن پايـايي  ميـزان  گيـري  انـدازه  از اسـتفاده  با پردازش، از بعد كه است

شـدند.   اصالح نظر مورد هايمقياس مقياس، با گويه و گويه با گويه همبستگي و "كرونباخ
) 1شد. جدول شـماره(  تكثير آماده نهايي پرسشنامه مشاور، و راهنما اساتيد نظر با درنهايت
ها و ضرايب آلفاي به دسـت آمـده بـراي    هاي شاخصو گويههاي اصلي پژوهش شاخص

  دهد.هريك از متغيرهاي پژوهش را نشان مي

  هاهاي شاخصهاي اصلي پژوهش و گويه) شاخص1جدول(
  هاهاي شاخصگويه  هاي اصلي پژوهششاخص

  ميزان دلبستگي خانوادگي
  )0.84(آلفاي كرونباخ 

جايگزين كردن ارتباطات سايبري  - 3نزديكفرصت ديدار بستگان - 2تعداد دوستان- 1
  عدم فرصت ديد و بازديد.- 4به جاي مالقات حضوري

  ميزان مشاركت اجتماعي
  ترجيح گذراندن اوقات فراغت به تنهايي- 2احساس همدلي با خانواده- 1  )0.72(آلفاي كرونباخ 

  همنوايي در گروه
  طالعات جديد از دوستان راجع به دنياي مجازيگرفتن ا- 2احساس همدلي با دوستان- 1  )0.74(آلفاي كرونباخ 

  اعتياد آنالين
  )0.84(آلفاي كرونباخ 

كدام ارتباطات الكترونيك - 3ميزان استفاده در شبانه روز- 2مدت زمان استفاده از اينترنت- 1
- 6مختل شدن زندگي بدون اينترنت- 5علت استفاده از فضاي سايبري- 4در فضاي سايبري

  زندگي راحت ترا با اينترنت- 7درصورت عدم حضور فكركردن به فضاي سايبري
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  هاي پژوهش يافته. 6
 مشخصات عمومي پاسخگويان 1.6

سـاله  شـهر تهـران     45تـا   20هاي حاصل از تحليل توصيفي مشخصات فردي زنـان  يافته
درصـد   16.3انـد و  سال سن داشته 24تا  20درصد افراد بين 17.6نشانگر اين امر است كه 

 34تـا  30سال قرار داشته اند. بيشترين توزيع سني افراد در سن  29تا  25سني نيز در طبقه 
تا  35درصد به ترتيب در طبقه سني 17.6درصد و 15.4اند و درصد بوده 39.1سال با ميزان 

اند كه بيشترين تعداد مربوط به زنان بين قرار داشته 45تا  40درصد در سنين 9.3سال و  39
انـد و كمتـرين تعـداد    درصد جمعيت نمونـه را تشـكيل داده   39از  بوده كه بيش 34تا  30

درصد جمعيت نمونه اين پـژوهش را   10سال است كه در حدود  40مربوط به زنان باالي 
درصـد بـه ترتيـب     3درصـد و   2.8درصد پاسخگويان مجرد بوده، و.  50 .تشكيل داده اند.

  مجردان در اثر طالق و فوت همسر بوده اند.
درصد تحصيالت ديپلم و   10افراد تحصيالت كمتر از ديپلم داشته و بيش از درصد 3.4
درصـد تحصـيالت كارشناسـي و     36.3درصد تحصيالت كارداني (فوق ديپلم)، 13بيش از 

درصد از پاسخگويان مدرك  8درصد كارشناس ارشد بوده اند و درنهايت تنها بيش از  27.7
درصـد   22.8درصـد بيكـار بـوده انـد.      12.2ده و درصد افراد شاغل بو49اند. دكتري داشته

 دار بوده انددرصد باقيمانده نيز خانه15درحال تحصيل و 

 وضعيت مشاهده مدت زمان استفاده از فضاي سايبري و اينترنت نشانگر اين امر اسـت 
كنند و سال است كه از فضاي سايبري و اينترنت استفاده مي 5درصد بيش از  59بيش از كه 

كنم و در حـدود  درصد سه تا چهار سال است كه از فضاي سايبري استفاده مي 31بيش از 
  كنند.درصد كمتر از يك سال است كه از فضاي سايبري استفاده مي 10

 توزيع فراواني برحسب مدت زمان استفاده از اينترنت )2(جدول

 درصد معتبر درصد فراواني مدت زمان استفاده از اينترنت

 - - - نميكنمهركز استفاده 

 10.1 10.1 3۶ كمتر از يك سال

 -  -  -   يك تا دو سال

 31.6 31.6 122  سه تا چهارسال

 59.1 59.1 288  بيش از پنج سال

 100 100 386  مجموع
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درصد حـدود   28دهد  بيش از زمان صرف شده در اينترنت و فضاي سايبري نشان مي
 30چهـار سـاعت در روز، و بـيش از    درصد سه تـا   33يك تا دو ساعت در روز، بيش از 

هـايي از  درصد بيشتر زمان روز را در فضاي سايبري هستند. بنابراين اكثريت زنـان سـاعت  
  كنند.روز را در فضاي سايبري سپري مي

  توزيع فراواني برحسب طول مدت استفاده از فضاي سايبري و اينترنت )3(جدول
 معتبردرصد  درصد فراواني چقدر وقت صرف اينترنت

 -  -  -  چند روز يكبار

 7.2 7.2 ٢٨ كمتر از يك ساعت در روز

 28.2 28.2 ١٠٩  ساعت در روز 2تا  1

 33.7 33.7 ١٣٠  ساعت در روز 4تا  3

 30.8 30.8 ١١٩  بيشتر زمان روز

 ١٠٠ ١٠٠ ٣٨۶  جمع

  
درصـد   24.6 دهد در زمينه استفاده از ارتباطات الكترونيكي در فضاي سايبري نشان مي

درصـد افـراد    75.4اند  درحـالي كـه   كردهافراد فقط از مسنجرهايي مانند تلگرام استفاده مي
هـا و جسـتجوگرها   هـا، سـايت  هـاي اجتمـاعي، انـواع بـازي    يعني اكثريت زنـان از شـبكه  

  كنند.مي  استفاده
ن در زنـا نشان ميدهد كه "فضاي سايبري و ابزارهاي الكترونيكي "علت استفاده شما از 

فضاي سايبري هم با دوستان و آشنايان ارتباط دارند و هم از ساير خدمات فضاي سـايبري  
كنند،  همچنين نشان ميدهد افراد تنها به طور خاص به يـك فعاليـت در فضـاي    استفاده مي

 پردازند.سايبري نمي

 درصد زنان هـر هفتـه بـه    33در اين متغير دهد؛ فرصت ديدار بستگان نزديك نشان مي
درصد زنان اكثر روزهاي هفتـه را بـا بسـتگان نزديـك      32روند و ديدار بستگان نزديك مي

درصد هر ماه و بـيش  10بار و نزديك به درصد هر دو هفته يك 8گذرانند. بيش از خود مي
درصـد نيـز ارتبـاطي بـا بسـتگان نزديـك        5بار و در حـدود  درصد هر چند ماه يك 11از 

  نداشتند.  خود
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 54باشـد، بـيش از   قابل توجه در فضاي سايبري تعداد دوستان افراد مـي  يكي از نكات
نفر و در حدود  50تا  10درصد بين  32نفر دوست دارند، بيش از  10تا  1درصد افراد بين 

  نفر دوست دارند. 50درصد از زنان بيش از  13
 

  هاي پژوهش آزمون فرضيه 2.6
  فرضيه اول 1.2.6

هاي پـژوهش از آزمـون همبسـتگي پيرسـون و سـطح      ضيهدر اين پژوهش براي آزمون فر
معناداري آن استفاده شده است. براي آزمون فرضيه اول كه ميزان خشونت كالمي و روانـي   

ها استفاده شـده اسـت   بيش از ساير انواع خشونت در فضاي سايبر است از مقايسه ميانگين
ين است كه خشونت روانـي   كه در مقياس صفر تا صد محاسبه شده است. نتايج حاكي از ا

شود و سـپس خشـونت   و  كالمي بيش از ساير انواع خشونت در فضاي سايبري اعمال مي
   مالي  قرار دارد.

  ي آماري ميانگين  انواع خشونت) مقايسه4جدول(
 انحراف معيار ميانگين انواع خشونت
 3.30 70.56 خشونت رواني
 1.55 82.28 خشونت كالمي
 2.73 9.88 خشونت جنسي
 0.86 68.2 خشونت مالي
  خشونت

 (به صورت كلي)
33.42 5.75 

  فرضيه دوم 2.2.6
  رسد بين دلبستگي فرد در خانواده و  خشونت در فضاي سايبر رابطه وجود دارد.به نظر مي
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  هاي روابط بين متغير دلبستگي و متغير وابسته(خشونت)) نتايج آزمون5جدول(

خشونت   آماره
  كالمي

خشونت 
  جنسي

خشونت 
  مالي

خشونت 
  خشونت  رواني

  دلبستگي

 **161. 095. *123. 064. **203.  ضريب پيرسون

 داري سطح معني
 005. 101. 01. 268. 000.  (دو طرفه)

  386  386  386  386  386  تعداد نمونه

  
دهـد كـه   رابطه همبستگي پيرسون بين دلبستگي و خشونت را نشان مي 5جدول شماره
دار بوده است. زماني كه فرد تعلق خـاطر  كه رابطه بين اين دو متغير معني حاكي از آن است

به خانواده و بستگان نزديك دارد، بيشتر زمان را در كنار آنها خواهد بود و كمتر در فضـاي  
كه فراتر از خـودكنترلي بـر    كند در واقع اين  به معناي كنترلي استسايبري حضور پيدا مي

خواه اين كنترل از سوي خانواده، دوستان و خواه از محـل كـار و    شود، روي فرد اعمال مي
ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهاي اجتمـاعي   .جامعه باشد

هر قدر كمتر باشد احتمال بيشتري دارد كه فرد دچار آسيب شود. به نظر هيرشي افراد فاقد 
  د.شوناين دلبستگي، بيشتر قرباني جرم مي

  فرضيه سوم 3.2.6
  رسد همنوايي در گروه همساالن خشونت عليه زنان در فضاي سايبر تاثير دارد.به نظر مي

  هاي روابط بين متغير همنوايي در گروه همساالن و متغير وابسته(خشونت)) نتايج آزمون6جدول(

خشونت   آماره
  كالمي

خشونت 
  جنسي

خشونت 
  مالي

خشونت 
  خشونت  رواني

  همنوايي
 026. 014.-  007. 074. 006.-  پيرسون ضريب

 608. 777. 891. 147. 904.  (دو طرفه) داري سطح معني

  386  386  386  386  386  تعداد نمونه
  

دهد كه بين متغيرهاي ميزان همنوايي در گروه همساالن و خشـونت  نشان مي 6جدول 
تاكيد بر اين نكته بود كـه  در تمام ابعاد آن، رابطه همبستگي وجود ندارد. در اين فرضيه نيز 
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هاي مختلـف و گـرفتن اطالعـات جديـد در آنهـا احتمـال آسـيب و        عضو شدن در گروه
عدم رابطه را  6دهد، اما اين فرضيه مورد تاييد قرار نگرفت و جدول خشونت را افزايش مي

و از  كند. البته بايد اذعان داشت اين متغير به صورت غيرمسـتقيم بين اين دو متغير تاييد مي
  طريق متغير واسطي مانند اعتياد آنالين بيشتر اثرگذار خواهد بود. 

  فرضيه چهارم 4.2.6
رسد  بين مشاركت اجتمـاعي و خشـونت عليـه زنـان در فضـاي سـايبر رابطـه        به نظر مي

  دارد.  وجود

  هاي روابط بين متغير مشاركت اجتماعي و متغير وابسته(خشونت)) نتايج آزمون7جدول(

خشونت   آماره
  كالمي

خشونت 
  جنسي

خشونت 
  مالي

خشونت 
  خشونت  رواني

مشاركت 
  اجتماعي

 **199.- *141.- **190.- 079.- **204.-  ضريب پيرسون

 001. 015. 001. 002. 000.  سطح معني داري(دو طرفه)

  386  386  386  386  386  تعداد نمونه
  

اجتماعي و خشـونت در تمـام   دهد كه بين متغيرهاي ميزان مشاركت نشان مي 7جدول 
هـاي اصـلي   ابعاد آن، رابطه همبستگي وجود دارد. مشاركت اجتمـاعي كـه يكـي از مولفـه    

از بعد جامعه شناختي ، مشاركت به معني تعلق فرد در گروه  تلقـي  سرمايه اجتماعي است، 
 گردد و همچنين به معني شركت فعاالنه در گروه در جهت به ثمر رسانيدن يك فعاليـت  مي

هاي اجتماعي دارند، كمتر دچـار  . زماني كه افراد درگيري بيشتري در فعاليتاجتماعي است
چنين مشاركت را مي توان حركت آگاهانه، فعال، آزاد مه شوند.هاي فضاي سايبر ميآسيب

(شـادي طلـب و   و مسئوليت آوري دانست كه براي تمشـيت امـور جامعـه ضـروري است    
   ).27 :1381 كمالي:

  فرضيه پنجم 5.2.6
  رسد بين اعتياد آنالين و خشونت عليه زنان در فضاي سايبر رابطه وجود دارد.به نظر مي

  هاي روابط بين متغير اعتياد آنالين و متغير وابسته(خشونت)) نتايج آزمون8جدول(
  خشونتخشونت خشونت خشونت خشونت   آماره
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  رواني  مالي  جنسي  كالمي

اعتياد 
  آنالين

 100. *107. 039. 010.  *101.  ضريب پيرسون

 0٠٠. 035. ٠.٠٠۴ ٠.٠٣٩ ٠.٠۴٨  سطح معني داري(دو طرفه)

  386  386  386  386  386  تعداد نمونه
  

دهد كه بين دو متغير اعتياد آنالين وخشـونت رابطـه وجـود دارد.    نشان مي 8جدول
هـاي افراطـي و   عـادت اي از اي انـواع تـازه  بايل و بازي رايانهوستفاده مفرط از اينترنت، ما

رسـان  تواند بسـيار خطرنـاك و آسـيب   اعتيادگونه جديدي هستند كه بي توجهي به آنها مي
ها يا افراد معتاد به مواد، ميزان مصـرف خـود را   رخي از معتادين اينترنتي مثل الكليب .باشند

  كنند تا بتوانند به كار خود ادامه دهند. مخفي مي
  
  تحليل مسيررگرسيون چند متغيره و  3.6

از تحليل رگرسيوني به منظور مشخص كردن سهم تاثير هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير 
شود. در اين روش براي تبيين وابسته بدون لحاظ كردن تقدم و تاخر در بين آنها استفاده مي

 و پيش بيني متغير وابسته از طريق متغيرهاي مستقل ، از روش رگرسيون چند متغيره استفاده
شده است. بر اين اساس با توجه بـه تحليـل رگرسـيوني، مهمتـرين عوامـل تاثيرگـذار در       

بررسي شـده  )  Enter( خشونت عليه زنان در فضاي سايبر با استفاده از روش ورود همزمان
است. براي انجام تحليل رگرسيوني در اين پـژوهش، متغيرهـاي اعتيـاد آناليـن، مشـاركت      

همسـاالن، دلبسـتگي خـانوادگي بـه عنـوان متغيـر مسـتقل و        اجتماعي، همنوايي در گروه 
  خشونت در فضاي سايبر به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

توان به اثر خالص هر متغير و سهم نسبي آن در با استفاده از روش تحليل رگرسيون مي
ون چندگانـه در  برد. در اين پژوهش نيز تحليل رگرسـي بيني متغير وابسته(خشونت) پيپيش

) نتايج رگرسيون خشونت را بـر اسـاس متغيرهـاي    10گرفت كه جدول (چند مرحله انجام
كارگرفتـه شـده در اينجـا    دهد. روش بـه مي مستقل پژوهش در ميان كل پاسخگويان نشان

  باشد.متغير هاي مستقل به مدل مي (Enter) روش ورود همزمان

 Enter) نتايج رگرسيون خشونت بر متغير هاي مستقل به روش 9جدول(

  سطح معني داري beta(  T(ضرايب استاندارد رگرسيون  متغير هاي مستقل



 ... مورد مطالعه: زنان( در فضاي سايبر شناختي خشونت عليه زنان شناسايي و تبيين جامعه   122

 0.04 1.86   مقدار ثابت

 05. 1.411 080.  اعتياد آنالين

 410. 825. 062.  دلبستگي

 03. 247. 014.  همنوايي

 0.04 1.841- 137.-  مشاركت اجتماعي

 ANOVA(  F 3.54(نتايج تحليل واريانس

  0.000  معني داري
  R(  0.28(ميزان همبستگي 
  R2(  0.078(ضريب تعيين

  Adjusted R2(  0.056(شده ضريب تعيين تعديل
 

حاكي از آن است كـه اثـر خـالص متغيـر مشـاركت اجتمـاعي بـر         9يافته هاي جدول 
مشاركت اجتماعي  به صورت منفـي  خشونت بيش از ديگر متغيرهاي مستقل بوده است و 

بر خشونت عليه زنان تاثير دارد.  سـپس بـه ترتيـب متغيرهـاي اعتيـاد آناليـن، دلبسـتگي،        
همنوايي بيشترين تا كمترين سهم خالص در توزيـع متغيـر وابسـته يعنـي خشـونت را دارا      

ده دهد نسـبت تغييـرات تبيـين شـ    نيز نشان مي )ANOVA(باشند. نتايج تحليل واريانس مي
توسط متغير هاي مستقل به تغيرات ناشي از عوامل بررسي نشده(خطا) قابل توجه و بيشـتر  

  ) مي باشد. sig=0/000ها از نظر آماري معني دار(آن
تحليل مسير به عنوان روشي براي مطالعه تاثيرات مستقيم وغير مستقيم متغيرهايي كه به 

است. اند، طراحي شدهه معلول فرض شدهاند در متغيرهايي كعنوان علت درنظر گرفته شده
عبارت ديگر روش تحليل مسير براي آزمون نظريـه و نـه ايجـاد آن سـودمند اسـت و از      به

  تواند امكان مقايسه تطبيقي مدل نظري با واقعيت تجربي را ايجـاب مزاياي آن اين است مي
است. اين مدل كند. در پژوهش حاضر تحليل مسير بر روي مدل اصلي پژوهش ارائه شده 

- خـوبي روابـط بـين متغيـر هـاي اصـلي پـژوهش را بـه        ) ارائه مي شـود كـه بـه   2(نمودار

   گذارد. مي   نمايش
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  مسير متغيرها همراه با ضرايب مسير آنها ) ٢(نمودار

در بيشتر روابـط بررسـي شـده در     ي اين است ، ضرايبِ مسيرنموداز فوق نشان دهنده
گرفته شود تا حـد  توان با كمي اغماض نتيجهدار بوده و ميسطوح خطاي قابل قبول، معني 

- كند. با مالحظـه ضـرايب  هاي نظري را تاييد ميبينيهاي آماري پژوهش، پيشزيادي يافته

اند، بوده شود ،متغيرهايي كه بيش از همه به متغير وابسته(خشونت) نزديكميمسير مشاهده
  باشند.داراي بيشترين تاثير برآن مي

  ) تفكيك اثرات مستقيم متغير هاي مستقل بر متغير وابسته11ل (جدو
  غير استاندارد ميزان اثر  اثر مستقيم  متغير مستقل  متغير وابسته

  خشونت

 091. 080.  اعتياد آنالين

 066. 062.  دلبستگي

 014. 014.  همنوايي

 071.- 137.-  مشاركت اجتماعي

 

هرچند همنوايي داراي اثر مستقيم چنداني نيسـتند  نشانگر اين است كه  11نتايج جدول 
دار نبوده، اما با تحت تاثير قرار دادن ديگر متغيرهـاي موجـود در مـدل، بـر     و اثرشان معني

نظري پـژوهش نيـز جايگـاه ايـن دو     گذارند، عالوه بر اين در مدلخشونت تاثير زيادي مي
يش از اثرات مستقيم، اثر غير مسـتقيم  است كه احتماالً باي منظور شدهمتغير مذكور به گونه

هاي پژوهش مورد تاييـد  بر خشونت داشته باشند. درپايان بايد اذعان داشت كه تمام فرضيه
شدند و به ترتيب اهميت از مهمتـرين علـل خشـونت در فضـاي سـايبر متغيـر        قرار گرفته

  مشاركت اجتماعي و اعتياد آنالين  است. 
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  گيري  نتيجه .7
كل ديگري از جهان واقعي است كه بر فراز آن قرار گرفته است. بـه همـين   فضاي سايبر ش

علت اين دو جهان به شدت قابل مقايسه با همديگر هستند و در حقيقت عناصر اوليه آنهـا  
 باشـند  مشترك است و تنها چگونگي، جنس و نقش اين عناصـر بـا يكـديگر متفـاوت مـي     

در تمـاس هسـتند، معتقدنـد كـه در برابـر آن      ). كساني كه با اين تكنولوژي 1384(راودراد،
توان از آن اجتناب كرد، بنابراين جاي تعجب نيست كه بـا  توان مقاومت كرد و نيز نمي نمي

) ورود به فضاي سايبر و جستجو در اينترنت در ميان افـراد  Wirelessسيم(ظهور اينترنت بي
شـود بلكـه در   كاري ما نمـي چنين اينترنت فقط محدود به زندگي و هم  تشديد يافته است

) زندگي ما وارد شده است. در اين فضا نه تنها مردان بلكـه  Personal Spheresعرصه فردي(
هـايي   هـا و خشـونت  زنان نيز  ورود پيدا كردند كه همزمان با ورود زنان به اين فضا آسيب

ين، كـه تـوه   هاسـت  و كالمي يكي از انواع خشـونت  خشونت روانيشود. متوجه آنان مي
، از مصاديق اين نوع از خشـونت بـه شـمار    ها و طنزها در فضاي سايبرو حتي جك تحقير
 Serkan Volkan Sar, Faith ) )، ووكـان سـاري و كامـدان   2017، پيترسون و دنسلي(رودمي

Camadan) )2016)لو و اسپالوگ ،(Low and Espalogue ()2013  اعتقاد بر اين دارند زنـان (
بيشتر در معرض خشونت رواني و كالمي قرار دارند. عالوه بر دو نـوع  با توجه به جنسيت 

خشونت فوق كه به آنها اشاره گرديد؛ خشونت جنسي از مصاديق ديگر خشونت در فضاي 
خشونت عليه زنـان  « ) در مقاله خود با عنوان Singh,Jaspreet)(2015سايبر است كه سينگ(

 Violence against women in cyber) world:Special»در فضاي سايبر: مطالعـه زنـان هنـدي   

refrence to Indiaهاي سايبري عليـه زنـان را  شـامل آزار جنسـي، پورنـوگرافي      ) خشونت
اي بـراي  ) نيز استفاده از فضاي سايبر را وسيلهEarl & Sharp ()2012داند. ارل و شارپ( مي

شـود و در  ظ مردانگـي مـي  دانند كه نه تنها زنان را تهديد بلكه سبب حفـ اعمال جنسي مي
كـاربران  انجام شد نشان داد كه ) 2014(   دانشگاه مريلند آمريكا نيز در سال پژوهشي كه در

هاي با  هاي تهديدگر، فحاشي، پيغام برابر بيشتر از كاربران مرد با پيغام 25زن به طور متوسط 
رصـد  د 87كـم   شـوند. دسـت   زده و خشونت كالمي مواجـه مـي   كلمات ركيك و جنسيت

انـد و   و تهديـد جنسـي دريافـت كـرده      زده مواجه شـده  هاي جنسيت كاربران زن با كامنت
  .اند ساله بوده 30تا  18قربانيان اين آزار نيز بيشتر زنان بين 

هاي مختلف در فضاي سايبر در صورت اعتيـاد آناليـن و   عضو شدن در گروههمچنين 
ري آن و دهـد،  خشـونت را افـزايش مـي   گرفتن اطالعات جديد در آنها احتمال آسـيب و  
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) همچنـين معتقدنـد همنـوايي در گـروه     Kaitlyn N. Ryan., Tracey Curwen( )2016كرون(
  همساالن همزمان با اعتياد آنالين به طور غيرمستقيم بر خشونت در فضاي سايبر اثر گذارد..

هـاي افراطـي و   از عادتاي اي انواع تازهاستفاده مفرط از اينترنت، موبايل و بازي رايانه
رسـان  تواند بسـيار خطرنـاك و آسـيب   اعتيادگونه جديدي هستند كه بي توجهي به آنها مي

ها يا افراد معتاد به مواد، ميزان مصـرف خـود را   برخي از معتادين اينترنتي مثل الكلي .باشند
بـه اينترنـت بـا    هاي اعتيـاد  كنند تا بتوانند به كار خود ادامه دهند. يكي از شباهتمخفي مي

كنند كه هر بار خيلي بيشتر از آنقـدر  ساير اعتيادها اين است كه معتادان اينترنتي اعتراف مي
مانند درست مثل يك فرد معتاد بـه مـواد كـه بيشـتر از آنچـه      اند، آنالين ميكه قصد داشته

فضـاي   بنابراين اسـتفاده مفـرط از  . كندآورد مواد مصرف ميخواهد يا حتي به خاطر مي مي
شود. اين يافته با نتايج پژوهش گوآن و سايبر و اعتياد آنالين به آن سبب خشونت بيشتر مي

) همسو است كه معتقدنـد وصـل شـدن بـه     Guan and Subrahmanyam) (2009سابرمانيام(
شود و احتمال آزار و اذيت و سوءاستفاده جنسي گيري اعتياد آنالين مياينترنت سبب شكل

توان به اين نتيجه رسيد كه كسـاني كـه زمـان بيشـتري را صـرف      د، بنابراين ميبررا باال مي
) مورد سوءاسـتفاده قـرار   online predatorsكنند بيشتر توسط شكارچيان آنالين(اينترنت مي

گيرند و يكي از متغيرهاي تاثيرگذار در خشونت سايبري با توجه به تحليل مسير اعتيـاد  مي
ن امر است كه هر چقدر افراد بيشتر در فضاي سايبر آنالين باشند آنالين است كه نشانگر اي

گيرند. مشاركت اجتماعي كه به صورت منفي با خشونت بيشتر در معرض خشونت قرار مي
هاي اصلي سرمايه اجتمـاعي اسـت، از   سايبري در ارتباط است، مشاركت كه يكي از مولفه

چنين به معني شـركت  گردد و هم تلقي ميبعد جامعه شناختي، به معني تعلق فرد در گروه  
فعاالنه در گروه در جهت به ثمر رسانيدن يك فعاليـت اجتمـاعي اسـت. زمـاني كـه افـراد       

هـاي فضـاي سـايبر    هاي اجتماعي دارنـد، كمتـر دچـار آسـيب    درگيري بيشتري در فعاليت
وري تـوان حركـت آگاهانـه، فعـال، آزاد و مسـئوليت آ     چنين مشاركت را مـي شوند. هم مي

). ري 27 :1381 كمـالي،  و شادي طلبدانست كه براي تمشيت امور جامعه ضروري است(
معتقدنـد مشـاركت اجتمـاعي    ) نيز Kaitlyn N. Ryan., Tracey Curwen)(2016آن و كرون (

  شود.آموزان ميسبب كاهش خشونت سايبري عليه دانش
دلبستگي و پيوند اجتماعي از عواملي است كه زنـان را كمتـر در معـرض خشـونت در     

دهد، زماني كه فرد تعلق خاطر بـه خـانواده و بسـتگان نزديـك دارد،     فضاي سايبر قرار مي
كند. در واقـع  و كمتر حضور در فضاي سايبر پيدا مي بيشتر زمان را در كنار آنها خواهد بود
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شـود، خـواه ايـن     اين  به معناي كنترلي است كه فراتر از خودكنترلي بر روي فرد اعمال مي
ميزان وابستگي فرد بـه   .كنترل از سوي خانواده، دوستان و خواه از محل كار و جامعه باشد

هر قدر كمتر باشد احتمـال بيشـتري    اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهاي اجتماعي
دارد كه فرد دچار آسيب شود. به نظر هيرشي افراد فاقد اين دلبستگي، بيشـتر قربـاني جـرم    

 بـه . اسـت  ديگران به وابستگي هنجارها، كردن دروني اصلي مبناي هيرشي نظر شوند. ازمي
. شـود  مـي  كمتـر  بسـيار  او شـدن  بزهكار احتمال شود، مي وابسته ديگران به فرد كه تدريج

 همقطـاران،  بـه  وابسـتگي  آن دنبـال  بـه  و است، والدين با تعامالت و ها وابستگي نخستين
 .Kaitlyn Nري آن و كـرون( كنـد.   مـي  بروز جامعه اعضاي ساير و مذهبي، رهبران معلمان،

Ryan., Tracey Curwen( )2016 نيز معتقدند حمايت و دلبستگي و مشاركت سبب كاهش (
 منحرفانـه  رفتار انجام فكر به فرد بنابراين وقتي شود آموزان ميخشونت سايبري عليه دانش

 رفتـار  ي زمينـه  در خود قبلي گذاري سرمايه دادن دست از خطرات بايد افتد، مي مجرمانه يا
 جـاي  بـر  خـود  از مثبتي ي آوازه باشد توانسته فرد كه صورتي در. بگيرد نظر در را متعارف
 آورد، وجـود  بـه  اي كننده حمايت ي خانواده آورد، دست به ارزشمندي تحصيالت بگذارد،

 متحمـل  را هنگفتـي  ضـرر  قانون نقض با بزند، هم به تجارت دنياي در شهرتي و اعتبار ويا
 نشـان  كنـد،  مـي  انباشـت  خود عمر سرتاسر در فرد كه اجتماعي هاي مجموعه شد. خواهد
 نقض با او. است متعهد متعارف، هاي ارزش به فرد اين كه است جامعه به ضمانت ي دهنده
 اسـت،  آمده دست به كه چيزهايي با فرد تنها نه. دهد مي دست از را بيشتري چيزهاي قانون

 متعـارف  طرق به دارايي آوردن دست به اميد حتي بلكه شود، مي متعهد هنجارها رعايت به
 هـاي  فعاليـت  در دخالـت  درگيري. كند تقويت اجتماعي پيوندهاي به را فرد تعهد تواند مي

 درگيـر  فـرد  وقتـي  كـه  اسـت  معتقـد  هيرشـي . اسـت  بـودن  درگير ويژگي بيانگر متعارف
 آميز انحراف رفتار به تواند نمي كه شود مي گرفته قدري به وقتش باشد، متعارف هاي فعاليت
 متعهـد،  وابسته، كمتر افراد هرچه نظريه اين مبناي بر كه گرفت نتيجه توان مي .شود كشيده
 بيشـتر  كجرفتـاري  احتمـال  و اسـت  تـر  سست جامعه با آنها "پيوند"باشند معتقد و درگير
  بود. خواهد
  

  . پيشنهادهاي پژوهش8
ها عامل مهمي در كاهش خشونت عليه زنان در فضاي سايبر افزايش آگاهي درباره رسانه. 1

 است  و اگر آموزش از دوران نوجـواني و كـودكي آغـاز شـود نقـش بسـزايي در كـاهش        
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خشونت عليه زنان خواهد داشت، هرچند اين متغير در پژوهش حاضر بررسي نشده اسـت  
. بـه همـين دليـل    اما تحقيقات متعددي اهميت افزايش آگاهي  را به اثبـات رسـانده اسـت   

شود آموزش الزم پيش از استفاده از فضاي سايبري بـراي كودكـان و نوجوانـان    پيشنهاد مي
 صورت گيرد تا كمتر در معرض خشونت قرار گيرند.

ترين متغير مستقل پـژوهش مـوثر بـر خشـونت عليـه زنـان، مشـاركت        يكي از مهم. 2
تـرين  مايه اجتماعي است كه مهماجتماعي يكي از اجزاء مهم، سراجتماعي است. مشاركت 

هاي مجازي) است. با توجه به ايـن كـه   هاي اطراف فرد و شبكهاجتماعي(گروهها، شبكهآن
هاي اجتماعي برخوردارند، بيشتر در ي عمومي كمتري براي فعاليتزنان در جامعه از عرصه

مشـاركت بيشـتر    تواند با افـزايش پردازند، ولي دولت ميهاي اجتماعي به فعاليت ميشبكه
هـاي اجتمـاعي زنـان را    هاي اجتمـاعي مختلـف، زمـان حضـور در شـبكه     زنان در فعاليت

  دهد.    كاهش
هاي اجتماعي در افزايش انزوا و  افسـردگي پيشـنهاد   باتوجه به اهميت و سهم شبكه. 3
واده هاي الزم براي ارتباط بيشتر افراد با خانشود تا با فراهم آوردن تسهيالت  و آموزشمي

 فراهم شود.

مراسم وجشن هاي شادي بخش، ايجاد انگيزه براي زندگي، ازدواج، تحصيل و كـار  . 4
شود كه مسـئولين  هاي اجتماعي پيشنهاد ميخصوص درجوانان در كاهش ورود به شبكهبه 

آن نماينـد، زيـرا هزينـه كـردن درايـن زمينـه بسـيار        اي بـه ريزان كشور، توجه ويژهو برنامه
 زن است. تر از در معرض خشونت قرار گرفتن يكهزينه كم

هـا  خصـوص در شهرسـتان   نامـه بـه  هاي پيمايش و اجـراي پرسـش  آوري دادهجمع. 5
اعتمـادي بـه   شـد بعـد از بـي   كاربسيار دشواري است. يكي از داليلي كه عموما عنوان مـي 

و بنـابراين   گونه كارهاي پژوهشي در بهبود وضعيت جامعه اسـت گر، عدم تاثير اينپرسش
 ها استفاده شود.هاي كيفي در شهرستانبهتر است از روش

نگرش جامعه به زنان، نگرشي پدرساالرانه است، اين نگاه از جهان واقعي به جهـان  . 6 
مجازي نيز منتقل شده است و نوعي سلطه مردانگي در فضاي سـايبري برقـرار اسـت. بـه     

دهنـد،  ي هر نوع برخـوردي را بـه مـردان مـي    طوري كه زنان با قبول دوستي مردان، اجازه
هاي مجازي با نوعي تاخر فرهنگي رو بـه رو هسـتيم، يعنـي ورود    بنابراين مانند اكثر شبكه

فرهنگ مادي بـدون ورود فرهنـگ معنـوي آن. بنـابراين بهتـر اسـت در مـدارس پسـرانه         
 ازي آشنا شوند.هاي الزم به پسران جوان و نوجوان داده شود و با فرهنگ دنياي مج آموزش
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