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وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران

 1 آمنه صدیقیان بید گلى

چکیده
به موازات گسترش فّناورى هاى رسانه اى و افزایش حضور دانشجویان در فضاى مجازى، پژوهش هایى 
و  جرائم  به  مربوط  نوظهور  مسائل  از  یکى  است.  گرفته  صورت  آن ها  با  مرتبط  مسائل  زمینۀ  در  نیز 
آزارهایى است که در فضاى سایبرى حادث مى   شوند و دامنه شان، از شکستن قفل نرم افزار گرفته تا 
انحرافات  بررسى  صدد  در  جامعه شناختى  نظرگاهى  با  مقاله  این  است.  متنوع  اینترنتى،  مزاحمت هاى 
سایبرى است و از زاویۀ نظریه  هاى پیوند اجتماعى و کنترل اجتماعى، تأثیر دیندارى، پیوند اجتماعى و 
متغیرهاى زمینه اى بر متغیر وابسته را بررسى کرده است. پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه 
در میان دانشجویان دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فّناورى در تهران با حجم نمونه 
400 نفر صورت گرفت. در این پژوهش، دیندارى در ابعاد اعتقادى، مناسکى و التزام سنجیده شده 
است. شاخص دیندارى با میانگین 3/18 نشان از دیندارى متوسط رو به باالى دانشجویان دارد. 75 
درصد دانشجویان داراى پیوند اجتماعى متوسط رو به باالیى هستند. شاخص انحرافات سایبرى نشان 
مى دهد تنها 14/2 درصد دانشجویان به میزان زیاد و خیلى زیاد تجربۀ این انحرافات را داشته اند و 
میزان آن ها در بین دانشجویان مقاطع و سنین پایین تر بیشتر است. دیندارى و پیوند اجتماعى نیز هر 
دو رابطۀ معکوسى با ارتکاب انحرافات دارند. همچنین، تحلیل رگرسیونى نشان مى دهد مدل نظرى 
مسیر  نتایج تحلیل  به عالوه،  را تبیین کند.  سایبرى  انحرافات  تغییرات  توانسته 73/7 درصد  پژوهش 
نشان مى دهد متغیرى که بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته متغیر پیوند اجتماعى است.
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مقدمه
ــر مبنــاى پلتفرم هــاى  ــد ب ــا گســترش فّناورى هــاى نوظهــور و شــبکه هاى ارتباطــى جدی ب
مجــازى، شــکل و شــیوه هاى ارتبــاط در جامعــۀ انســانى تغییــرات بســیارى بــه خــود دیــده 
اســت؛ در چنیــن فضــاى نوظهــورى از ارتباطــات انســانى کــه از ِصــرِف ارتبــاط فراتــر رفتــه و 
بــه پلتفرم هایــى بــراى شــکوفایى اســتعدادها و آمــال و خواســت هاى بشــر (همچــون کســب 
اطالعــات، تولیــد اطالعــات و...) تبدیــل شــده اســت، قواعــد اخالقــى جدیــدى مطــرح شــده 
کــه، بــه همــان نســبت، تخطــى از آن هــا نیــز پدیــدار شــده اســت. اگرچــه آزارهــا و جرائــم 
در معنــاى مرســوم و ســنتى آن در جهــان واقعــى و در روابــط بیــن  فــردى یــا بین گروهــى 
ــى، گســترۀ  ــى و جان ــزان خســارت مال ــد می ــى آن ـ مانن ــاى عین ــاد و در معن ــاق مى افت اتف
جــرم و... ـ درك مى شــد، امــا امــروزه مى تــوان آن هــا را در فضــاى مجــازى نیــز مالحظــه 
ــون در حیطه هــاى  ــات گوناگ ــاوت اســت. مطالع ــب متف ــى به مرات ــه نشــانگر ماهیت ــرد ک ک
ــاط توجــه نشــان  ــوِن ارتب ــد و شــکل  هاى گوناگ ــا، قواع ــن فضاه ــه چنی ــد ب تخصصــى بای
دهنــد و منشــأهاى مشــکل آفرین را شناســایى و تحلیــل کننــد. به واقــع، زندگــى انســان ها 
در قــرن بیســت ویکم بــر فّنــاورى متمرکــز اســت و هــر کــس بــه طریقــى در ایــن دنیــاى 
ــه اصــول  ــا ب ــر موجــب فاصله گرفتــن و بى توجهــى آن ه ــه غــرق اســت. همیــن ام فّناوران
و ارزش هــاى اجتماعــى و فرهنگــى و در نهایــت رواج و اشــاعۀ رفتارهــاى پرخطــر در بیــن 
ــات  ــت و ماهــواره، امکان ــه اینترن ــع، رســانه هاى گوناگــون، ازجمل ــان شــده اســت. درواق آن
ــاى  ــا محرك ه ــًا ب ــراد دائم ــد و اف ــرار مى دهن ــراد ق ــار اف ــى را در اختی ــاى فراوان و گزینه ه
ــنى،  ــک دار و حس ــا، مل ــوند (علیوردى نی ــنا مى ش ــا آش ــى از رفتاره ــواع گوناگون ــد و ان جدی
1393). تهــى از مکان بــودِن فضــاى اینترنــت مى توانــد هزینه هــاى هنجارشــکنى را کاهــش 
ــر شــدت  ــز ب ــرى در فضــاى مجــازى نی ــدن هویــت کارب دهــد؛ از ســوى دیگــر، گمنام مان
ــکاران،  ــا و هم ــل از علیوردى نی ــه نق ــد (Wall, 2005 ب تمایل هــاى هنجارشــکنانه مى افزای
ــا فضــاى  1393: 24). از ســوى دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه بســیارى از مســائل مرتبــط ب
ــان قشــر جــوان  ــا آن در می ــا نیازهــاى جنســى و مشــکالت مرتبــط ب رســانه اى مرتبــط ب
اســت و اساســًا توجــه بــه ایــن جرائــم و آزارهــا بــدون توجــه بــه آنومــى موجــود در زمینــۀ 
ــر  ــالیان اخی ــا و س ــران در دهه ه ــۀ ای ــت. جامع ــت نیس ــى و درس ــى منطق ــاى جنس نیازه
تغییرهــاى فرهنگــى و ارزشــى بســیارى را بــه خــود دیــده اســت. در فاصلــۀ بیــن ســال هاى 
اولیــۀ انقــالب تــا پایــان جنــگ تحمیلــى، مســئلۀ رابطــۀ بیــن دو جنــس مخالــف، به ســبب 
قرارداشــتن کشــور در دوران نزدیــک بــه انقــالب و پایبنــدى گســترده بــه ارزش هــا و وقــوع 
ــى،  ــاد شمس ــۀ هفت ــا در ده ــود؛ ام ــرح ب ــى مط ــئلۀ اجتماع ــوان مس ــر به عن ــگ، کمت جن
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ایــن موضــوع به تدریــج گســترده تر شــد و سیاســت هاى کنترلــى و ســخت گیرانه را 
ــلبى  ــاى س ــز، برخورد ه ــون نی ــاى گوناگ ــد و در دورۀ دولت ه ــالیان بع ــرد. در س ــاب ک ایج
ــه اى  ــت؛ به گون ــش یاف ــخت گیرانه کاه ــاى س ــهم نظارت ه ــًا س ــا اصطالح ــى ی و ایجاب
کــه نســل جدیــدى از جوانــان شــهرى بــا ارزش هــاى جدیــد مطــرح شــده اند کــه نیازمنــد 
ــًا،  ــاعى، 1390). طبیعت ــریفى س ــى و ش ــتند (آزاد ارمک ــدى هس ــت گذارى هاى جدی سیاس
ــاى  ــاى فض ــوان در تحول ه ــه را مى ت ــن زمین ــه در ای ــاى صورت گرفت ــى از تحول ه بخش

مجــازى و رســانه اى دنبــال کــرد.
مواردى  چه  شامل  دقیقًا  اینکه  و  سایبرى  انحرافات  جزئیات  درمورد  محققان  همچنان 
مى شوند اختالف نظر دارند؛ اما بر اساس مجموع بررسى ها مى توان انحرافات فضاى مجازى 
و رسانه اى را داراى گسترۀ وسیعى همچون کرك قفل نرم افزار، هک کردن، آزارواذیت، نقض 
قانون کپى رایت و مواردى ازاین دست دانست (براى نمونه، ر.ك: فرهمند، 1387؛ صادقى آرانى، 

میرغفورى و ثابت، 1392).
این هـا در حالـى اسـت کـه فراینـد مدرنیتـه در ایـران و بسـیارى از کشـورها بـه تغییرات 
گسـترده در عرصه هـاى گوناگـون منجر شـده اسـت. طبیعتـًا در هر اتفـاق فّناورانـه در جامعه، 
جوانـان پیـش گام هسـتند. دانشـجویان نیـز به عنـوان نخبـگان جامعـه، در جهـت تطابـق و 
اسـتفاده از فّناورى هـاى جدیـد، بیشـتر در معرض تغییرهـاى گوناگون قرار مى گیرند و چه بسـا 
غـرق در آن مى شـوند. دانشـگاه، کـه یکى از نهادهـاى اجتماعى کننده اسـت، دسترسـى افراد 
بـه فضـاى مجـازى و رسـانه ها را در میـان دانشـجویان افزایـش مى دهـد و در کنـار تشـدید 
فرصت هـاى ارتـکاب انحـراف مى توانـد، همچون وسـیلۀ کنتـرل اجتماعـى، زمینه هـاى بروز 
انحرافـات را بـا آموزش هـاى الزم مسـدود یـا محـدود کنـد. بااین حـال، مصـرف کاالهـاى 
فرهنگـى یـا ضدفرهنگـى در فضـاى مجـازى و رسـانه ها غالبـًا در میـان جمعیـت جـوان و 
نوجـوان بـا اسـتقبال بیشـترى روبه روسـت (بـه نقل از صادقـى آرانـى و همـکاران، 1392). از 
سـوى دیگـر، میـزان اسـتفاده از اینترنـت و شـبکه هاى مجـازى چنان رو به گسـترش اسـت 
کـه نسـل کنونـى را نسـل اینترنت یا نسـل شـبکه نـام نهاده انـد (Wodarz, 2011: 8). مرور 
مختصـرى بـر وضعیـت کاربـران اینترنـت در ایـران و رده هـاى سـنى به خوبـى توجیه کننـدۀ 
ضـرورت ایـن مقالـه اسـت؛ سـال 2017 و در میـان 20 کشـور، ایران بـا 56/7 میلیـون کاربر 
در جایـگاه شـانزدهم قـرار داشـت و بر اسـاس آمـار مرکـز داده هـاى اینترنتى1، نفـوذ اینترنت 
برحسـب جمعیت کل در ایران برابر با 70 درصد اعالم شـده که، طى 17 سـال، رشـد بسـیار 

سـریعى برابـر بـا 2700 درصـد را تجربه کرده اسـت.

1. Internet World S tats (http://www.internetworlds tats.com/top20.htm)
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نمودار 1. تعداد کاربران اینترنت (میلیون نفر) در 20 کشور داراى بیشترین کاربر در سال 20171

فّناورى ســازمان 1392؛ و ایــران، 1387، 1390 آمــار موجود (مرکــز آمارهــاى اســاس بــر
ــر،  نف ــون میلی 7/96 ــب بهترتی 1392 و 1389 ،1387 ــالهاى ــران، 1396) س ای ــات اطالع
اســت. ســال داشــته وجــود ایــران در اینترنــت کاربــر نفــر میلیــون 21/2 و نفــر میلیــون 11
ــب ــن، ضری ــد. همچنی مىکردهان ــتفاده اس ــت اینترن از ــور کش ــت جمعی ــد درص 45 ،1394
ــه ک ــوده ب درصــد 11/1 ــا ب ــر براب 1387 ســال در کشــور ــت جمعی کل در ــت2 اینترن ــوذ نف
و درصــد 30 ــا ب ــر براب 1392 اســت. ســال ــه یافت ــش افزای درصــد 14/7 ــه ب 1389 ســال

 ،1394 ســال کــه اســت ــب ــن، جال اســت. همچنی ــوده ب درصــد 45 ــا ب ــر براب 1394 ســال
ــال س ــک ی ــول ط در ــار ب ــک ی ــه روزان ــل حداق ــران ای در ــت اینترن ــران کارب ــد درص 64
ــر نف 6 از ــش بی ــى ایران 10 ــر ه ــى، از یعن ــن ای ــد؛ کردهان ــتفاده اس ــت اینترن از ــته گذش
1392؛ و 1390 ،1387 ایــران آمــار داشــتهاند (مرکــز مســتقیمًا ارتبــاط اینترنــت ــا ب روزانــه
ســازمان  فّنــاورى وبــگاه در موجــود آمــار ایــران، 1396). آخریــن اطالعــات فّنــاورى ســازمان

1. Internet World S tats (http://www.internetworlds tats.com/top20.htm) 
اتحادیۀ  و  ملل  سازمان  آمار  بخش  نظیر  سازمان هایى  که  است  مهمى  شاخص   :population 100 Internet users per  .2
مخابرات بین المللى معتقدند از برآورد نسبت تعداد کاربران اینترنت در هر واحد آمارى به کل جمعیت همان واحد آمارى برحسب درصد 

به دست مى آید.
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ــرى در  ــد دیگ ــار جدی ــد آم ــان مى ده ــران نش ــار ای ــز آم ــگاه مرک ــران1 و وب ــات ای اطالع
ــزارش شــده  ــا گ ــزارش نشــده اســت. تنه ــا 1400 گ ــن ســال هاى 1397 ت ــه بی ــن زمین ای
کــه ســال 1397، مشــترکین فعــال پهنــاى بانــد ســیار (اینترنــت تلفــن همــراه) بــه ازاى هــر 
100 نفــر جمعیــت برابــر بــا 75/14 بــوده اســت. وبــگاه نهادهــاى بین المللــى معتبــر، ماننــد 

وبــگاه بانــک جهانــى، نیــز آمــار جدیدتــرى بعــد از ســال 2016 گــزارش نکــرده اســت. 
ــراد داراى  ــجویان و اف ــان دانش ــازى در می ــاى مج ــران فض ــد کارب ــزان از رش ــن می ای
تحصیــالت تکمیلــى نیــز جالب توجــه اســت. همان طــور کــه در نمــودار 2 مالحظــه مى شــود، 
ــراد داراى  ــجویان و اف ــران را دانش ــت در ای ــران اینترن ــد کارب ــدود 80 درص ــال 1394 ح س
ــش  ــران، 1396) پای ــات ای ــاورى اطالع ــازمان فّن ــد (س ــکیل داده ان ــى تش ــالت عال تحصی

ــور، 1392). ــى کش ــگ عموم ــوراى فرهن ــال هاى 94ـ96؛ ش س
 

نمودار 2. میزان کاربران اینترنت برحسب گروه هاى سنى
 (منبع: سازمان فنّاورى اطالعات ایران، 1396)

ــه  ــهرى ک ــران (ش ــود، ته ــه مى ش ــکل 1 مالحظ ــه در ش ــور ک ــن، همان ط همچنی
ــت 56  ــوذ اینترن ــب نف ــد) داراى ضری ــکیل مى ده ــش را تش ــن پژوه ــق ای ــت تحقی جمعی
درصــد اســت (پــردازش اطالعــات نقــش کلیــک، 1394؛ ســازمان فّنــاورى اطالعــات ایــران، 

.(1396

1. https://mis.ito.gov.ir/ictindex/viewiranindex/106
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شکل 1. نقشۀ ضریب نفوذ اینترنت در خانوارهاى کشور در سال 1394
 (منبع: پردازش اطالعات نقش کلیک1)

علل بسیارى در خصوص اقبال به اینترنت در میان جوانان و دانشجویان وجود دارد، ازجمله 
دسترسى آزاد و بى نهایت، نبود ساختار زمانى محدودکننده، تجربۀ نوع جدید آزادى و رهاشدن 
از کنترل والدین، عدم کنترل رفتارها و گفتارهاى آن ها در فضاى مجازى، بیگانگى اجتماعى 
مى شوند  دریافت  فضا  این  از  حداکثرى  استفادۀ  براى  دانشگاه  فضاى  در  که  تشویق هایى  و 
درمجموع،  که،   (Ishrat & Rezaul, 2014 از  نقل  به   Cheung & Rensvold, 2002)

خطرهاى زیادى را نیز در پى دارند.
یافته  افزایش  دیگرى  زمان  هر  از  بیش  اینترنت  به  دسترسى  که  شرایطى  در  بنابراین، 
تا  گرفته  ادارات  و  مدرسه  خانه،  از  و  است  شده  تبدیل  «همه جایى»2  موضوعى  به  اینترنت  و 
مراکز خرید، وسایل حمل ونقل عمومى و... از آن بهره مى برند (Bullen & Harre, 2000؛ 
حسن زاده، بیدختى، رضایى و رهایى، 1391)، طبیعى است که آسیب ها و مسائل مربوط به آن 
نیز بروز کند. حال، رویکرد صحیح نه حذف فضاى مجازى، بلکه شناخت دستاوردها و ناکامى ها 
و یافتن راه حل هایى براى آن هاست. این پژوهش تالش کرده تا به پرسش  اصلى و سه پرسش 

فرعى در خصوص مسئلۀ اجتماعى انحرافات سایبرى از منظر جامعه شناسى پاسخ دهد.

http://www.naghshclick.com :1. بازیابى شده در
2. Ubiquitous 
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پرسش  اصلى:
وضعیت انحرافات سایبرى در بین دانشجویان تهرانى به چه صورت است؟

پرسش هاى فرعى
1. ویژگى هاى جمعیت شناختى در خصوص متغیر انحرافات سایبرى چگونه اند و هرکدام چه 

رابطه اى با این متغیر دارند؟
2. متغیرهــاى دینــدارى و پیونــد اجتماعــى چــه نقشــى در زمینــۀ متغیــر انحرافــات ســایبرى 

ایفــا مى کننــد؟
3. متغیرهاى انتخاب شده تا چه میزان توانسته اند تغییرات متغیر وابسته را پیش بینى کنند؟

پیشینۀ پژوهش
در پیمایش ملى نگرش ها و رفتار دانشجویان (1382 و 1394)، تماشاى فیلم هاى مستهجن با 
میانگین 1/8 از پنج به میزان اندکى نسبت به موج اول افزایش یافته است. استفاده از نوارهاى 
به  مراجعه  همچنین،  است.  بوده  پنج  از  میانگین 3/4  با  برابر  اول  موج  در  غیرمجاز  موسیقى 

وبگاه  هاى غیرمجاز و غیراخالقى نیز در موج دوم برابر با میانگین 1/2 از پنج بوده است.
دانشگاه  دانشجویان  نمونۀ  در   (1393) همکاران  و  علیوردى نیا  پیمایش  در  همچنین، 
مازندران، انحرافات رایانه اى با استفاده از نظریۀ یادگیرى اجتماعى ایکرز1 تبیین شد. متغیرهاى 
اصلى این نظریه عبارت اند از: پیوند افتراقى، تقویت افتراقى، تقلید و تعاریف. نتایج نشان مى دهد 
که متغیرهاى پیوند افتراقى و تقویت افتراقى مهم ترین تبیین کننده هاى متغیر وابسته بوده اند؛ 
چراکه پیوند افتراقى قوى ترین متغیرى است که بر تخلفات رایانه اى تأثیر مى گذارد. درواقع، 
هرچه تعداد دوستان متخلف فرد و میزان رابطه اش با آن ها بیشتر باشد، احتمال ارتکاب تخلفات 
رایانه اى فرد افزایش مى یابد. در تأیید رابطۀ مستقیم و معنادار بین تقویت افتراقى و تخلفات 
رایانه اى، هرچه میزان عکس العمل دوستان فرد به تخلفات رایانه اى ضعیف تر باشد، رفتار فرد 
را مورد تأیید قرار دهند و فرد را به تخلفات رایانه اى تشویق کنند، احتمال درگیرشدن فرد در 
تخلفات رایانه اى افزایش مى یابد. در مقالۀ پیش رو نیز، با به کارگیرى متغیر پیوند اجتماعى و 
ابعاد چهارگانۀ آن، به بررسى این متغیر پرداخته شده است. در پیمایش صادقى آرانى و همکاران 
(1392)، که به بررسى جرائم اینترنتى در میان کاربران اینترنت شهرستان یزد و تمایل آنان 
به ارتکاب به این جرائم پرداخته اند، نتایج نشان داده است که شکاف بین اعتقادات اخالقى و 
عملکرد رفتارى کاربران اینترنتى در شهرستان یزد معنادار نیست؛ یعنى، کاربران، همان طور 
1. Akers 
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که دربارۀ جرائم اینترنتى فکر مى کنند، همان گونه نیز عمل مى کنند. میزان تمایل و استفادۀ 
کاربران اینترنت از جرائم موردبررسى زیاد نبوده است، به طورى که میانگین میزان استفاده از 
این جرائم براى جامعۀ موردبررسى 2/193 بوده است. همچنین، بین عملکرد رفتارى کاربران 
اینترنتى و جنسیت، رشتۀ تحصیلى، مقطع تحصیلى و مدت زمان استفادۀ  آن ها از اینترنت رابطۀ 
معنادارى وجود دارد؛ مثًال زنان رفتار اخالقى تر از خود نشان داده اند، درحالى که وضعیت تأهل 

و گروه سنى بر این رفتارها اثرگذار نبوده است.
پرونده هاى  بررسى  به  دادگران (1397)  و  هاشم زهى  مظفرى،  جاه بین،  که  پژوهشى  در   
مجرمان سایبرى پرداخته اند نشان مى دهند که علل اصلى ارتکاب جرم در فضاى مجازى در 
بزه دیده،  شخصیتى  و  فردى  عوامل  بزهکار،  شخصیتى  و  فردى  عوامل  شامل  اصلى  تم  پنج 
هستند.  طبقه بندى  قابل  اعتقادى  و  مذهبى  عوامل  و  اجتماعى،  عوامل  اقتصادى،  عوامل 
همچنین، پژوهش صفرزاده رودسرى (1395)، با نگاهى به ماهیت و ویژگى هاى فضاى مجازى 
و همچنین نقش ابزار و فّناورى هاى نوین مرتبط با آن به عنوان بسترهاى جدید ارتکاب جرائم، 
موضوع را از زاویه اى جدید نقد و بررسى کرده است. ویژگى هاى فضاى مجازى شرایط ارتکاب 
بزه را براى افراد و کاربران خود تسهیل کرده و به عنوان بسترى مستعد در ظهور و بروز جرائم 

سایبرى مؤثر است.
که  پرداخته اند  سایبرى-جنسى  خشونت  تجارب  بررسى  به  استرماك1 (2018)  و  کریپس 
نمونه اى از زنان در دانشگاهى در انتاریوى کانادا گزارش کرده اند. این مطالعه نشان مى دهد 
ـ جنسى با عالئم افسردگى، اضطراب، استرس و واکنش هاى پس از  که تجربۀ خشونت سایبرى 
سانحه، بدون درنظرگرفتن تجارب افشاى افراد، همراه است. نرس2 (2018) به تجزیه وتحلیل 
جامع و موضوعى جرائم سایبرى پرداخته که افراد را هدف قرار داده است. آن ها، همچنین، 
انگیزۀ این مجرمان سایبرى و عوامل مهم انسانى و جنبه هاى روانى را بررسى کرده اند که به 
موفقیت این مجرمان کمک مى کند. حوزه هاى کلیدى که ارزیابى شدند عبارت اند از: مهندسى 
اجتماعى (براى مثال فیشینگ، کاله بردارى عاشقانه)؛ آزارواذیت برخط (مثًال حمله به فضاى 
سرقت  (مانند  هویت  به  مربوط  جرائم  سخت)؛  جرائم  انتقام جویانه،  پورن  ترولینگ،  مجازى، 
هویت)؛ هک کردن (براى مثال بدافزارها، رمزنگارى، هک کردن حساب)؛ و جرائم انکار سرویس.
درمجموع، در پژوهش هاى جامعه شناختى خارجى مشخصًا به موضوع اشاره شده بود، اما در 
پژوهش هاى داخلى با اختالط مفهومى مواجه هستیم؛ پژوهشگران داخلى تفاوت واقعى انحراف 
و جرم را لحاظ نکرده اند و متغیرهایى را که حتى انحراف نیستند جرم انگاشته اند. براى مثال، 

1. Cripps & S termac
2. Nurse
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در پژوهش صادقى آرانى و همکاران (1392) حضور در فضاى اینترنت با هویت غیرواقعى جرم 
تلقى شده است، درصورتى که این عمل جرم نیست. از سوى دیگر، عالوه بر شدت و میزان 
است.  نگرفته  قرار  جرم  جدى انگارى  تحت  که  است  مقوله اى  سایبرى  انحرافات  انحرافات، 
از  یکى  در  این،  بر  عالوه  است.  متمرکز  سایبرى  انحرافات  وضعیت  بررسى  بر  پژوهش  این 
پژوهش هاى داخلى مفاهیم پیوند افتراقى و تقویت افتراقى به تفصیل توضیح داده شده است. 
اما در این پژوهش مقولۀ پیوند اجتماعى به طور جامعى این دو مقوله را در خود جاى مى دهد 
و با ابعاد چهارگانۀ خود مى تواند این مفاهیم را بررسى کند. در پژوهش داخلى دیگرى صرفًا 
به اعتقادات اخالقى اشاره اى ضمنى شده است، اما در این پژوهش متغیر دیندارى با داشتن 
سه بُعد به طور کامل اعتقادات دینى افراد را بررسى مى  کند. بنابراین، با توجه به نکات مذکور 
درمورد پژوهش هاى صورت گرفته در این حوزه به ویژه در داخل کشور، این پژوهش در حوزۀ 
جامعه شناسى با تمرکز بر موضوع انحرافات سایبرى و متغیرهاى پیوند اجتماعى و دیندارى، در 

کنار متغیرهاى جمعیت شناختى، در گسترۀ کالن شهر تهران اجرا مى شود. 

مبانى نظرى پژوهش
در این مقاله به کنترل اجتماعى و مشخصًا نظریۀ پیوند اجتماعى هیرشى1 پرداخته شده است. 
در نظریه  هاى پیوند اجتماعى و کنترل اجتماعى، دیندارى را نیز مى توان از سازوکارهاى کنترل 
سایبرى  انحرافات  تبیین  در  پژوهش  این  در  که  دانست  جامعه  با  افراد  پیوند  و  افراد  رفتار 

دانشجویان بررسى شده است.
است.  کرده  وارد  جامعه شناختى  واژگان  در  راس2  آلسورت  ادوارد  را  اجتماعى  کنترل  مفهوم 
منظور او اشاره به تمام فرایندهایى مانند قانون جزا، پلیس، دادگاه ها و زندان ها و حتى مذهب، 
هنر، آموزش وپرورش، افکار عمومى و... بود که افراد را به هم نوایى با هنجارها و ارزش هاى 
جامعه وا مى دارد. برداشت راس از مفهوم کنترل اجتماعى هر دو بُعد تولید رفتار بهنجار و ممانعت 
درونى کردن  آموزش،  مانند  کنترل  متفاوت  فنون  و  گونه ها  و  نابهنجار  رفتار  شکل گیرى  از 

هنجارها و اجبارهاى بیرونى را شامل مى شود (به نقل از سلیمى و داورى، 1386: 449).
ــگ5  ــدى4 و هی ــس3، فرای ــى، ِرکلِ ــون هیرش ــى چ ــرل محققان ــۀ کنت ــان نظری پیش گام
هســتند (ربانــى، عبــاس زاده و نظــرى، 1388). هیرشــى علــت هم نوایــى افــراد بــا هنجارهاى 
1. Hirschi 
2. Edward Alsworth Ross 
3. Reckless 
4. Friday 
5. Hages
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اجتماعــى را پیونــد اجتماعــى آن هــا دانســته اســت. وى مدعــى اســت کــه پیونــد میــان فــرد و 
جامعــه مهم تریــن علــت هم نوایــى و عامــل اصلــى کنتــرل رفتارهــاى فــرد اســت و ضعــف 
ایــن پیونــد یــا نبــود آن علــت اصلــى کج رفتــارى اســت (صدیــق سروســتانى، 1389: 52). او 
اســتدالل مى کنــد آنانــى کــه پیونــد قــوى بــا جامعــه دارنــد از شکســتن قواعــد و معیارهــاى 
ــا  ــد ی ــد ضعیفــى دارن ــه پیون ــا هنجارهــاى جامع ــه ب ــى ک ــد و آن های آن خــوددارى مى کنن

هیــچ پیونــدى بــا آن ندارنــد بــراى کــج روى مســتعدتر و آزادترنــد.
و  گروه ها  در  همبستگى  ضعف  معلول  را  کج روى  پیدایش  هیرشى  اجتماعى  پیوند  نظریۀ 
نهادهاى اجتماعى و نیز تضعیف اعتقادات و باورهاى موجود در جامعه برمى شمرد. نتیجه اى 
که هیرشى از تحلیل خویش مى گیرد آن است که جامعه یا گروهى که در میان اعضاى آن 
وابستگى هاى متقابل و قوى وجود داشته باشد بیش از جامعه یا گروهى قادر به اعمال کنترل بر 
اعضاى خود خواهد بود که اعضاى آن وابستگى محکمى با هم ندارند (ممتاز، 1387). در ادامه، 

چهار عنصرى که از نظر وى مانع کج رفتارى مى شود تشریح مى شود:
الف) تعلق و دل بستگى: منظور تعلق خاطر عاطفى فرد به افراد و نهادهاست. از نظر هیرشى، 
مبناى اصلى درونى کردن هنجارها وابستگى به دیگران نه به معناى وجدان جمعى، بلکه 
به معنى رابطۀ اجتماعى فرد است. درواقع، وابستگى به دیگران بُعد جامعه شناختى وجدان 

در روان شناسى است.
ب) تعهد: منظور از تعهد درجۀ حساسیت فرد به عقاید و قضاوت هاى دیگران است؛ درواقع، 

تعهد پاسخ گوبودن فرد در برابر انتظارات جامعه یا موضع گیرى جامعۀ موردنظر است.
ج) فعالیت: منظور میزان مشارکت و درگیربودن فرد در سازمان هاى اجتماعى نظیر کلیسا، مسجد 
و سازمان هاى محلى است. وقتى نوجوانان، خانواده و اجتماع محلى و خویشاوندى روابط 
مى شوند؛  جامعه پذیر  مسلط  هنجارهاى  با  دارند،  مهم ترى  آموزشى  و  شغلى  نقش هاى  و 

بنابراین، این پیوندها پلى به هنجارها هستند و کنترلگرى مى کنند. 
د) اعتقاد و باور به قوانین جامعه: در این مورد، احساس وظیفۀ اخالقى در برابر دیگران یا همان 

ارزش هاى درونى شدۀ جامعه مد نظر است.
هیرشــى، همچــون دیگــر نظریه پــردازان نظــارت اجتماعــى، معتقــد اســت کــه 
ــف  ــا ضعی ــه ی ــا جامع ــرد ب ــد ف ــه پیون ــد ک ــروز مى  یابن ــى ب ــه زمان ــاى بزهکاران کنش ه
ــد بیــن فــرد و جامعــه را درونى شــدن هنجارهــا، تعهــد  ــا از بیــن رفتــه باشــد. پیون شــده ی
ــوم و  ــاى مرس ــارکت و ورود در فعالیت ه ــى، مش ــاى اجتماع ــا آن هنجاره ــى ب ــه هم نوای ب
ــد  ــت مى کنن ــه را هدای ــه جامع ــدى ک ــردن از قواع ــه پیروى ک ــاد ب ــاور و اعتق ــول، و ب معم
ــد  ــه پیون ــد ب ــا مى توان ــن ویژگى ه ــورد از ای ــد م ــا چن ــک ی ــدان ی ــد. فق مشــخص مى  کنن
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اجتماعــى ضعیــف منجــر شــود و پذیــرش تعاریــف مســاعد و مطلــوب در خصــوص جــرم را 
 Gottfiredson &) تســهیل کنــد و تعهــد آن هــا بــه نهادهــاى اجتماعــى را تضعیــف کنــد

Hirschi, 1990؛ ســلیمى و داورى، 1386: 390).
همچنیــن، نظریــۀ کنتــرل اجتماعــى غیررســمى سمپســون و الب1 (1993) کامل تریــن و 
شناخته شــده ترین نظریــۀ مربــوط بــه عــدم ارتــکاب جــرم و انحــراف اســت. آن هــا معتقدنــد 
ــکل گرفته در  ــى ش ــاى اجتماع ــۀ پیونده ــًا در نتیج ــرم عمدت ــکاب ج ــوددارى از ارت ــه خ ک
بزرگ ســالى اســت. آن هــا معتقدنــد کــه پیوندهــاى فــرد در اوایــل جوانــى (همچــون پیونــد 
ــا  ــن پیونده ــه ای ــد؛ چراک ــر مى نه ــرم تأثی ــکاب ج ــدم ارت ــد ع ــر رون ــا کار) ب ــه همســر ی ب
چیزهایــى را بــراى فــرد مطــرح مى کننــد کــه، در صــورت ارتــکاب جــرم، آن هــا را از دســت 

.(Laub, Nagin & Sampson, 1998: 225) مى دهــد
درمجمـوع، نظریه پـردازان کنتـرل دو پیش فرض دربـارۀ جامعه دارند: اول اینکه، انسـان ها 
خودمحورنـد و در صـدد ارضـاى خواسـته ها و نیازهـاى خودشـان بـا اسـتفاده از سـاده ترین و 
سـهل ترین وسـایل (ولـو غیرقانونـى). دوم اینکـه، کاهـش کنترل هـاى موافق قانـون (درونى 
یـا بیرونـى) راه را بـراى ارتـکاب رفتـار بزهکارانـه همـوار مى کنـد. ایـن نظریـه انحـراف را 
نتیجـۀ نارسـایى کنتـرل اجتماعـى مى دانـد. برخـالف سـایر نظریه هـا کـه بـا این سـؤال آغاز 
مى کننـد کـه چـرا مـردم منحـرف مى شـوند، نظریـۀ کنتـرل با ایـن پرسـش آغـاز مى کند که 
چـرا در ابتـدا مـردم هم نـوا مى شـوند. طـرف داران ایـن نظریـه چنیـن پیشـنهاد مى کننـد کـه 
بایـد بـه هم نوایـى و نـه انحـراف توجه داشـت؛ زیـرا، زندگـى، روى هم رفتـه، پر از وسوسـه و 
فریـب اسـت. مـردم فقـط بـه این سـبب هم نوایـى مى کنند کـه جامعه قادر اسـت رفتـار آنان 
را کنتـرل کنـد و اگـر چنیـن کنترلـى نبـود، ممکـن بـود هم نوایـى کمـى وجود داشـته باشـد 

(رابرتسـون2، 1372: 175).
در  کــه  همان گونــه  مى شــود.  مشــاهده  پژوهــش  تحلیلــى  مــدل  شــکل 2،  در 
ــدارى  ــى و دین ــد اجتماع ــاى پیون ــدل متغیره ــن م ــد، در ای ــه ش ــى گفت پرســش هاى فرع
به عنــوان متغیرهــاى پیش بیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد تــا تغییــرات متغیــر 
ــه اى  ــاى زمین ــۀ متغیره ــى رابط ــر بررس ــۀ دیگ ــد. نکت ــن کنن ــایبرى را تبیی ــات س انحراف
ــایبرى  ــات س ــۀ انحراف ــناختى در زمین ــناختى و جامعه ش ــى جمعیت ش ــوان ویژگى های به عن
ــى  ــیتى و تحصیل ــنى، جنس ــاى س ــى و ویژگى ه ــب جمعیت ــتر جوان ــه بیش ــا هرچ ــت ت اس

ــود. ــخص ش ــجویان مش ــن دانش ــایبرى در بی ــات س ــر انحراف متغی

1. Sampson & Laub
2. Robertson

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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شکل 2. مدل تحلیلى انحرافات سایبرى

پژوهش فرضیههاى
رابطــۀ ســایبرى ــات انحراف ــا ــزام) ب الت و آن (فکــرى، مناســکى ــاد ابع و ــدارى دین ــن 1. بی

دارد. ــود وج ــادارى معن
تأهل،  وضعیت تحصیلى،  گروه تحصیلى،  مقطع جنسیت،  (سن،  زمینهاى  متغیرهاى بین  .2
اقتصادىـاجتماعى)  پایگاه از پنداشت و سکونت اشتغال، وضعیت تحصیل، وضعیت هزینۀ

دارد. وجود معنادارى رابطۀ سایبرى انحرافات با
و اعتقاد، مشارکت و الزام، باور و عاطفى، تعهد آن (تعلقخاطر ابعاد و اجتماعى پیوند 3. بین

دارد. وجود معنادارى رابطۀ سایبرى انحرافات درگیرى) با

روش  پژوهش
دانشجویان از متشکل آمارى است. جامعۀ شده استفاده پیمایش و کّمى روش از مقاله این در
(بهاستثناى تهران  استان در فّناورى و تحقیقات علوم،  وزارت به وابسته دانشگاههاى تمام
نفر 651524 آمارى جامعۀ پیامنور) است. حجم دانشگاه و علمىکاربردى جامع دانشگاههاى
تحصیلى گروههاى در دکترى تا کاردانى تحصیلى مقاطع در و پسر و دختر دانشجوى از متشکل
تحصیل به شاغل دامپزشکى، فنىمهندسى و پزشکى، کشاورزى و پایه انسانى، علوم هنر، علوم
آمارى،  جامعۀ عدد مشخصبودن به توجه نمونه، با حجم محاسبۀ است. براى 1396 سال در
پیش مسائل به توجه با است. شده استفاده درصد 5 اطمینان سطح در کوکران فرمول از
نمونۀ حجم شود،  پرسشنامهها برخى حذف باعث است ممکن که اجتماعى پژوهش روى
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به دست آمده، با 22 نفر افزایش، 400 نفر در نظر گرفته شد.
معرف هاى  یا  شاخص ها  اعتبار  منظور  محقق ساخته،  صورى پرسش نامۀ  اعتبار  درمورد 
شاخص ها  اعتبار  از  اطمینان  براى  روش  این  در  است.  داوران  به  مراجعه  طریق  از  پژوهش 
به متخصصان متعدى مراجعه مى شود. وفاق متخصصان درمورد شاخص ها گواهى بر اعتبار 
در  پیش گفته،  مراحل  طى  از  پس  پژوهش،  این  براى  تهیه شده  پرسش نامۀ  شاخص هاست. 
پیش آزمونى از نمونه اى 50 نفرى از دانشجویان دانشگاه تهران (به این علت که داراى تمامى 
رشته ها و مقاطع مورد نظر پژوهش هست) و دانشگاه عالمه طباطبائى قرار گرفت و همبستگى 
درونى داده ها با محاسبۀ آلفاى کرونباخ به دست آمد. معموأل مقیاس هاى با آلفاى بیش از 0/5 
و، حتى دقیق تر، بیش از 0/7 داراى روایى درونى محسوب مى شوند (دواس1، 1388: 253). 
این پژوهش مالك خود را ضریب آلفاى 0/60 در نظر گرفته است. در بحث از اعتبار بیرونى، 
بهشتى،  الزهرا،  طباطبائى،  عالمه  تهران،  دانشگاه هاى  از  چندمرحله اى،  نمونه گیرى  روش  به 
امیرکبیر، خواجه نصیر، هنر و... در شهر تهران، که وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فّناورى 
بودند، دانشجو انتخاب شد و سعى شد تا نمونه از گروه هاى سنى مختلف و رشته هاى مختلف 

و... باشد تا نمونۀ پژوهش نمایاى ویژگى هاى جامعۀ آمارى باشد. 

متغیرهاى اصلى پژوهش
شده  قابل توجهى  استفادۀ  کشور  از  خارج  و  کشور  داخل  در  ادبیات  مطالعۀ  از  مقاله  این  در 
است.  شده  استفاده  غیرمستقیم  به صورت  آن ها  از  و  شده  بررسى  بسیارى  پرسش نامه هاى  و 
متغیرها عمدتًا «محقق ساخته» هستند. در این بخش، تعریف هاى نظرى و عملیاتى مهم ترین 

متغیرها آورده شده است.
متغیر انحرافات سایبرى: «انحراف سایبرى شامل همۀ کج رفتارى هایى است که از طریق 
 .(259  :1389 سروستانى،  (صدیق  مى شود»  انجام  رایانه اى  شبکه هاى  فضاى  در  یا  اینترنت 
این متغیر از طریق 8 گویه با طیف لیکرت از خیلى کم تا خیلى زیاد مورد پرسش قرار گرفته 
است. انحرافات سایبرى در سه بُعد نقض حریم خصوصى افراد، کپى رایت، هویت غیرواقعى 
هستند:  شرح  این  به  استفاده شده  گویه هاى  است.  شده  طبقه بندى  پورنوگرافیک  محتواى  و 
بارگیرى فیلم و موسیقى و کتاب و... بدون رعایت قوانین کپى رایت در اینترنت؛ وقت گذرانى در 
زمینۀ موضوع هاى جنسى (عکس و فیلم و...) در اینترنت و فضاى مجازى؛ دروغ گفتن درمورد 
ویژگى هاى شخصى  خود به دیگران در فضاى مجازى؛ شکستن یا کرك کردن قفل نرم افزار؛ 
بدون اجازه پخش کردن اطالعات (فیلم و عکس) شخصى و محرمانۀ دیگران یا علیه دیگران 

1 . De Vaus 

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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بدون  دیگران  محرمانۀ  و  شخصى  عکس)  و  فیلم  (داده،  اطالعات  دیدن  شایعه پراکنى کردن؛ 
آگاهى آن ها؛ بى اجازه استفاده کردن از نام کاربرى و رمز عبور دیگران؛ مزاحمت هاى اینترنتى 

و تلفنى؛ هک کردن دیگران و... .
متغیر دیندارى: تربیت دینى چهار جنبۀ عمده در هویت افراد دارد: الف) اعتقادى و فکرى: 
نظیر «خدا یکى است» و «خدا شریک ندارد»؛ ب) تجربۀ درونى: مفاهیمى چون خوف، توکل و 
دعا؛ ج) التزام درونى: متضمن انتخاب نسبت به چیزى و پایبندى به آن است؛ د) عمل: یعنى اینکه 
فرد متدین کسى است که به اقتضاى اعتقادات و ایمان به خدا اقدام به عملى کند. این متغیر در 
سه بُعد اعتقاد، مناسک و التزام بررسى و عملیاتى شده است. شاخص دیندارى از مجموع 13 گویه 
ایجاد شده که عبارت اند از: یگانگى خداوند؛ بعثت حضرت محمد (ص)؛ کالم خدا بودِن قرآن؛ 
اعتقاد به روز قیامت و بهشت و جهنم؛ نمازخواندن ؛ روزه گرفتن؛ قرآن خواندن؛ مشورت با روحانى ها؛ 
امر به معروف و نهى از منکر؛ شرکت در مراسم مذهبى؛ اهمیت به مالك  هاى دینى؛ حرام دانستن 

شراب نوشیدن؛ و رفت وآمدنکردن با افرادى که پایبندى دینى کمترى دارند.
متغیر پیوند اجتماعى: هیرشى موضوع پیوند اجتماعى را مطرح مى کند و بر این اعتقاد است 
که کج رفتارى زمانى واقع مى شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود. او 
معتقد است چهار عنصر اصلى باعث پیوند جامعه و افراد آن مى شوند. بر مبناى این چهار عنصر، 
15 گویۀ اقتباسى از پژوهش مهمدى (1394) براى سنجش این متغیر در نظر گرفته شده اند که 

به تفکیک هریک از چهار بُعد این متغیر عبارت اند از: 
بعد تعهد و الزام: حساسیت نسبت به مسائل جامعه، درنظرگرفتن بایدونبایدهاى اخالقى 
و الزام شخصى به شرکت در رأى گیرى هاى انتخاباتى؛ بعد تعلق و دل بستگى: تعداد دوستان 
صمیمى، رابطۀ نزدیک با همکاران، احساس تعلق به محل زندگى، عالقه به ترك خانواده و 
عدم دل بستگى به فعالیت هاى روزمره؛ بعد درگیرى: درگیر وظایف روزمره  بودن، شرکت در 
فعالیت هاى فوق برنامه، واگذارى کارها به اطرافیان و هدردادن وقت؛ و بعد اعتقاد: اهمیت دادن 

به رعایت قانون، احترام به بزرگ ترها، اعتقاد به پارتى بازى و زیر پا گذاشتن مسائل اخالقى.

یافته هاى پژوهش
الف) یافته هاى توصیفى

10 متغیر سن، جنسیت، مقطع تحصیلى، تعداد سال هاى تحصیل، گروه تحصیلى، وضعیت تأهل، 
اقتصادى ـ  اجتماعى  پایگاه  از  پنداشت  و  سکونت  وضعیت  اشتغال،  وضعیت  تحصیل،  هزینۀ 
 75/7 و  بود  سال   26 پاسخ گویان  سنى  میانگین  شدند.  بررسى  زمینه اى  متغیرهاى  به عنوان 
درصد آن ها بین 18 تا 28 سال سن داشتند. 51/3 درصد پاسخ گویان را زنان تشکیل مى دادند. 
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82/3 درصد پاسخ گویان مجرد بودند. 43 درصد آن ها در مقطع کارشناسى ارشد، 37/4 درصد 
در مقطع کارشناسى، 15/1 درصد در مقطع دکترى تحصیل مى کردند. 52 درصد در حوزۀ علوم 
انسانى، 18/8 درصد در حوزۀ فنى و مهندسى تحصیل مى کردند. 22/8 درصد شاغل نیمه وقت 
و 14/3 درصد شاغل تمام وقت بودند. 54/3 درصد در منزل والدین، 26/7 درصد در خوابگاه و 
17/5 درصد در منزل شخصى زندگى مى کردند. نهایتًا، 74/9 درصد دانشجویان تصور مى کردند 
ـ اجتماعى متوسط هستند و 14/6 درصد خود را متعلق به پایگاه پایین  متعلق به پایگاه اقتصادى 

و خیلى پایین  مى دانستند. 
درمجموع، با توجه به اینکه جامعۀ آمارى پژوهش را دانشجویان تشکیل مى دهند، به نظر 
مى رسد پاسخ گویان در سال هاى جوانى و در دهۀ 20 زندگى خود به سر مى برند. از سوى  دیگر، 
پژوهش  این  شرکت کنندگان  بیشترین  انسانى  علوم  رشته هاى  دانشجویان  اینکه  به  توجه  با 
هستند، دور از انتظار نیست که دانشجویان زن اکثریت پاسخ گویان را در اختیار داشته باشند؛ 
چراکه عمومًا چنین است که در رشته هاى فنى و مهندسى بیشتر دانشجویان مرد هستند و در 
رشته هاى علوم انسانى دانشجویان بیشترى زن هستند. در نتیجۀ همین موضوع، مى توان گفت 
اکثریت دانشجویان شاغل نیستند؛ چراکه وضعیت اشتغال در این دسته از رشته ها کم رنگ تر 
از سایر رشته هاست. بیش از نیمى از دانشجویان ساکن شهر تهران هستند و در منزل پدرى 
ـ اقتصادى تابع خانوادۀ  زندگى مى کنند و بدین جهت آن ها نیز خود را از لحاظ پایگاه اجتماعى 

پدرى و در سطح متوسطى مى دانند. 
انحرافات سایبرى با 7 گویه به مسائلى از قبیل نقض قوانین کپى رایت، استفاده از هویت 
غیرواقعى، جست  وجوى پورنوگرافى و نقض حریم خصوصى افراد (شامل مشاهده و استفاده از 
اطالعات شخصى و محرمانۀ دیگران و نیز انتشار آن ها) پرداخته است. محور پرسش هاى این 

بخش بُعد رفتار و عملکردى دانشجویان است. 
جدول 1. توزیع فراوانى پاسخ گویان برحسب انحرافات سایبرى

 طبقات
متغیر

جمعخیلى زیادزیادبینابینکمخیلى کم
N٪N٪N٪N٪N٪N٪

5314/110327/312934/26617/5266/9377100نقض قوانین کپى رایت
21356/59525/24411/7205/351/3377100استفاده از هویت غیرواقعى
16443/79124/38322/1246/4133/5375100جست وجوى پورنوگرافى
19752/111630/7359/3225/882/1378100نقض حریم خصوصى افراد

3810/1شاخص کل
186

49/2100
26/5

4411/6102/6378100

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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در جدول 1، اطالعات این شاخص و معرف هاى تشکیل دهندۀ آن ارائه شده است. در بحث 
از استفاده از هویت غیرواقعى در فضاى مجازى، حدود 82 درصد دانشجویان اظهار داشته اند که 
به ندرت به چنین کارى اقدام کرده اند و تنها حدود 6/5 درصد آن ها چنین کارى را زیاد و خیلى 
زیاد تجربه کرده اند. درمورد جست وجوى محتواى غیراخالقى حدود 70 درصد هرگز و به ندرت 

چنین تجربه اى داشته و تنها 10 درصد در حد زیاد و خیلى زیاد چنین تجربه اى داشته اند.
نقض قوانین کپى رایت نیز داراى میانگین 2/7 از 5 در بین دانشجویان است که نشان از این دارد 
دانشجویان تقریباً تا حدى چنین تجربه اى را داشته اند و حدود 24/4 درصد آن ها سابقۀ استفاده و انتشار 
آثار بدون مجوز ناشر یا سازنده را داشته اند. در بحث از نقض حریم خصوصى افراد نیز، میانگین 1/75 
نشان دهندۀ سطح کم و بسیار کم این انحرافات است. در نهایت، شاخص کل نیز با میانگین 2/47 
نشان دهندۀ سطح نزدیک به متوسط این دست از انحرافات در جامعۀ دانشجویان موردمطالعه است، 

به طورى که تنها 14/2 درصد آن ها به میزان زیاد و خیلى زیاد تجربۀ ارتکاب این انحرافات را داشته اند.
مردم  عموم  بین  در  ایران  در  که  انحرافاتى  درمورد  که  کرد  برداشت  مى توان  درمجموع، 
کم خطرتر شناخته مى شوند، مانند نقض قوانین کپى رایت، افراد بیشترى مرتکب آن ها شده اند؛ 
مى شوند  شناخته  خطرناك  و  جرم  به  نزدیک  بیشتر  آنان  نظر  از  که  انحرافاتى  درمورد  اما 

پاسخ گویان کمتر مرتکب آن ها شده اند.
جدول 2. توزیع فراوانى پاسخ گویان برحسب دیندارى

طبقات
متغیر

بسیار 
جمعبسیار باالباالمتوسطپایینپایین

N٪N٪N٪N٪N٪N٪
5213/8266/9379/83810/122459/4377100فکرى اعتقادى

8522/28422/29324/69725/7205/3378100مناسکى
8923/56015/98021/29825/95113/5378100التزام و عمل

72195514/69224/311229/64712/4378100شاخص کل دیندارى

نتایج توزیع فراوانى متغیر دیندارى در سه بعد در جدول 2 توصیف شده است. میانگین بُعد 
اعتقادى از دیگر ابعاد بیشتر و برابر با حدود 4 از 5 است و نشان از اعتقاد زیاد دانشجویان دارد. 
بعد از آن، بُعد التزام و سپس بُعد مناسکى میزان بیشترى را دارا هستند. شاخص کل دیندارى 

داراى میانگین 3/18 است و نشان از دیندارى متوسط رو به باالى دانشجویان دارد.
اعتقادات  و  باورها  جنبۀ  به  بیشتر  دیندارى،  ابعاد  بین  از  تهرانى،  دانشجویان  درمجموع، 
دینى معتقدند؛ در مرحلۀ بعد، به التزام درونى تعهد دارند و کمتر به انجام اعمال مذهبى ازجمله 

روزه گرفتن، نمازخواندن و مراجعه به مراکز مذهبى مى پردازند.
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جدول 3. توزیع فراوانى پاسخ گویان برحسب پیوند اجتماعى

 طبقات
متغیر

جمعخیلى زیادزیادبینابینکمخیلى کم
N%N%N%N%N%N%

41/1246/310527/819150/55414/3378100تعلق خاطر عاطفى

10/3205/31015/314839/210828/6378100تعهد و الزام

20/519511530/411329/912934/1378100باور و اعتقاد

215/67419/616142/69725/7256/6378100مشارکت و درگیرى

224/87620/115039/710728/3236/1378100شاخص کل

درمورد متغیر پیوند اجتماعى، همان گونه که در جدول 3 مالحظه مى شود، بُعد باور و اعتقاد 
با میانگین 3/92 از 5 بیشترین میانگین را دارد و نشان مى دهد دانشجویان در باور و اعتقاد 
به افراد و نهادهاى اجتماعى نمرۀ بیشترى را کسب کرده اند؛ سپس، تعهد و الزام به مسائل 
اطراف و اجتماع همچون شرکت در انتخابات، با میانگین 3/90، بیشترین میانگین را داشته 
است. میانگین شاخص کل پیوند اجتماعى دانشجویان برابر با 3 بوده و نشان از پیوند اجتماعى 

متوسط دانشجویان دارد.
قراردادهاى  و  قانون  رعایت  به  معتقد  دانشجویان  اغلب  برمى آید،  که  آن گونه  درمجموع، 
اجتماعى و مسائل اخالقى هستند و خود را متعهد به مسائل جامعه و ملزم به شرکت در انتخابات 
مى دانند. اما نسبت به دو مورد قبلى، که در سطح کالن هستند، میزان کمترى مشاهده شد و 
تعلق خاطر عاطفى به خانواده، دوستان و همکاران و فعالیت هاى روزمره، به عالوۀ مشارکت در 

فعالیت هایى که به عهدۀ وى گذاشته شده است، کمتر از موارد مرتبط با سطح کالن است. 

آمار استنباطى
انحرافات  با  زمینه اى  متغیرهاى  میان  معنى دار  ارتباط  وجود  مقاله  این  فرضیه هاى  از  یکى 
سایبرى است. در این خصوص از ضرایب وى کرامر1، اسپیرمن2 و پیرسون3 و آزمون هاى تى 
رابطۀ  پورنوگرافیک،  محتواى  جست وجوى  زمینۀ  در  است.  شده  استفاده  اف5  و  دونمونه اى4 
جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و هزینۀ تحصیل با متغیر وابسته معنى دار است. تنها 

1. Cramér’s V coefficient
2. Spearman correlation coefficient
3. Pearson correlation coefficient 
4. Independent Two-sample t Tes t
5. F-tes t

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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رابطۀ متغیر سن با جست وجوى محتواى پورنوگرافیک با ضریب 0/16ـ بوده که نشان دهندۀ 
محتواى  جست وجوى  افزایش  با  سن  کاهش  است؛  متغیر  دو  معکوس  و  ضعیف  هم بستگى 

پورنوگرافیک همسوست.
در زمینۀ استفاده از هویت غیرواقعى در فضاى مجازى مالحظه مى شود که رابطۀ متغیرهاى 
جنسیت و وضعیت تأهل با متغیر وابسته معنى دار است. همچنین، افزایش سن و تحصیالت 
در حد ضعیفى با کاهش استفادۀ دانشجویان از هویت غیرواقعى در فضاى مجازى همسوست.

درمـورد نقـض قوانیـن کپى رایـت نیـز مالحظـه مى شـود آزمون تـى دونمونـه اى در مورد 
رابطـۀ جنسـیت و نیـز تحصیل بـا این شـاخص معنى دار اسـت. آزمون پیرسـون تنهـا درمورد 
رابطـۀ سـن بـا ایـن شـاخص و با شـدت ضعیـف و منفـى (0/14) معنـى دار اسـت. آزمون اف 
نیـز درمـورد ارتبـاط سـه متغیر وضعیـت تأهل، وضعیت اشـتغال و گـروه تحصیلى با شـاخص 

نقـض قوانیـن کپى رایـت معنى دار اسـت.
مقطع  سن،  جنسیت،  متغیرهاى  مى شود  مالحظه  افراد  خصوصى  حریم  نقض  درمورد 

تحصیلى، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و طبقۀ اجتماعى با این متغیر رابطۀ معنى دار دارند. 
درمجموع، درمورد شاخص انحرافات سایبرى مالحظه مى شود متغیرهاى جنسیت، وضعیت 
تأهل، وضعیت اشتغال و سن رابطۀ معنى دارى با این متغیر دارند. درواقع، اغلب این انحرافات 
در بین دانشجویان کم سن وسال  تر مشاهده شده و با افزایش سن یا مقطع تحصیلى از میزان 
ارتکاب این گونه انحرافات کاسته شده است. همچنین تجرد، مردبودن و بعضًا غیرشاغل بودن 
دانشجویان از دیگر متغیرهایى است که با ارتکاب بیشتر انحرافات سایبرى آنان هم بسته است. 
احتماًال این امر تأییدکنندۀ وابستگى ها و تعلقات بیشتر دانشجویان مقاطع باالتر، شاغل و متأهل 

باشد که از لحاظ ذهنى و عملى آن ها را از ارتکاب این دست انحرافات باز مى دارد. 
در  است.  سایبرى  انحرافات  با  دیندارى  معنى دار  رابطۀ  وجود  موردنظر  فرضیات  دیگر  از 
جدول 4 ارتباط شاخص کل دیندارى و شاخص انحرافات سایبرى بر اساس ضریب هم بستگى 
پیرسون برابر با 0/26- است که نشان از رابطۀ معکوس نسبتًا ضعیف میان این دو متغیر دارد. 
ارتباط شاخص دیندارى درمورد تمامى ابعاد انحرافات سایبرى، به جز نقض حریم خصوصى، 
معنى دار و با شدت ضعیف و جهت معکوس است. درواقع، به احتمال 95 درصد مى توان گفت 
که افزایش دیندارى، در حالت کلى، دانشجویان را از ارتکاب انحرافات سایبرى بازداشته است.
ارتباط بُعد اعتقادى دیندارى با شاخص انحرافات سایبرى، کپى رایت و نقض حریم خصوصى 
با سطح معنى دارى 0/05 و با ضریب هم بستگى پیرسون محاسبه شده اند که روابط معکوس 
متوسط و ضعیف به دست داده که به ترتیب عبارت اند از 0/34-، 0/15- و 0/15-. ارتباط بُعد 
اعتقادى با تک گویه هاى استفاده از هویت غیرواقعى و جست وجوى محتواى پورنوگرافیک در 
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اینترنت به ترتیب عبارت است از 0/20- و 0/35- و نشان از رابطه در حد متوسط و معکوس 
دارد. در بُعد مناسکى، رابطۀ این متغیر با شاخص انحرافات سایبرى در ضریب پیرسون برابر با 
0/20- است. از دیگر روابط معنى دار در این بُعد رابطۀ بُعد مناسکى با جست وجوى پورنوگرافى 
(0/19-) و نقض قوانین کپى رایت (0/26-) است. همان طور که مالحظه شد، در عموم موارد، 

افزایش دیندارى دانشجویان با کاهش انحرافات سایبرى همسوست.
درمجمـوع، مى تـوان این گونـه برداشـت کرد که دانشـجویانى که اعتقادات دینى بیشـترى 
دارنـد کمتـر مرتکب این دسـت انحرافات مى شـوند؛ چراکه تعهـدات و باورمندى هـاى مذهبى 
و اخالقـى آنـان مانـع از تجـاوز بـه حقوق دیگـران یـا جسـت وجوى محتـواى پورنوگرافى در 

فضـاى مجازى مى  شـود.
جدول 4. نتایج آزمون هاى بررسى رابطۀ دیندارى با انحرافات سایبرى

مستقل
وابسته

 دیندارى

شاخص دیندارىالتزاممناسکاعتقاد
.Sigمقدار.Sigمقدار.Sigمقدار.Sigمقدار

0/120/01-0/090/08-0/060/19-0/200/01-استفاده از هویت غیرواقعى

0/270/00-0/240/00-0/190/00-0/350/01-جست وجوى پورنوگرافى

0/320/00-0/300/00-0/260/00-0/150/01-نقض قانون کپى رایت

0/060/20-0/030/60-0/030/53-0/150/01-نقض حریم خصوصى

0/260/00-0/360/00-0/200/00-0/340/01-شاخص انحرافات سایبرى

فرضیـۀ دیگـر ایـن پژوهـش وجـود رابطـۀ معنـى دار میـان پیونـد اجتماعـى بـا انحرافات 
سـایبرى اسـت. همان گونـه کـه در جـدول 5 مالحظـه مى شـود، تمامـى روابـط بـه لحـاظ 
آمـارى معنـى دار معکـوس و داراى شـدت نسـبتًا ضعیـف تـا خـوب بوده انـد. ضریب پیرسـون 
رابطـۀ شـاخص کل پیونـد اجتماعـى با شـاخص کل انحرافات سـایبرى برابر با 0/47- اسـت. 
ازایـن رو، یافته هـا مؤیـد آن اسـت کـه با افزایـش پیوند فـرد و جامعـه مى توان انتظـار کاهش 

چشـمگیر ارتـکاب انحرافـات سـایبرى در میان دانشـجویان را داشـت.
و  تعلق ها  شکل گرفتن  به علت  دوستان،  و  اجتماع  خانواده،  با  فرد  پیوند  به طور کلى، 
مانع  مى تواند  دارد،  همراه  به  فرد  براى  که  تعهداتى  همچنین  و  وابستگى ها  و  دل بستگى ها 
وقوع انحراف شود. به همین  ترتیب، درگیرى فرد در فعالیت هاى روزمره و شرکت در مناسبات 
اجتماعى مى تواند احساس وظیفه در قبال افراد و جامعه و همچنین مسائل اخالقى را در فرد 

برانگیزد و فرد کمتر به تخطى از هنجارهاى مقبول جامعه بیندیشد.

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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جدول 5. نتایج آزمون هاى بررسى رابطۀ پیوند اجتماعى با انحرافات سایبرى

مستقل
وابسته

پیوند اجتماعى

مشارکت و باور و اعتقادتعهد و الزامتعلق خاطر
شاخص کلدرگیرى

.Sigمقدار.Sigمقدار.Sigمقدار.Sigمقدار.Sigمقدار

رى
سایب

ت 
رافا

نح
ا

استفاده از هویت 
0/400/01-0/330/01-0/370/01-0/300/01-0/270/01-غیرواقعى

جست وجوى 
0/300/01-0/250/01-0/340/01-0/170/01-0/170/01-پورنوگرافى

نقض قانون 
0/270/01-0/180/01-0/340/01-0/170/01-0/150/01-کپى رایت

نقض حریم 
0/470/01-0/350/01-0,390/01-0/350/01-0/340/01-خصوصى

0/470/01-0/350/01-0/470/01-0/310/01-0/310/01-شاخص کل

در این بخش به تحلیل هاى رگرسیونى چندمتغیره و تحلیل مسیر پرداخته شده است. ابتدا 
تحلیل رگرسیون متغیر انحرافات سایبرى و متغیرهاى زمینه اى آورده شده که در جداول 6، 7 

و 8 خروجى آن نشان داده شده است. 
مدل   5 هر  در  است؛  آمده  دست  به  رگرسیونى  مدل   5 مى شود،  مشاهده  که  همان گونه 
رگرسیونى، به علت معنى دارى مقدار آزمون F، مى توان نتیجه گرفت که مدل هاى رگرسیونى 
پژوهش مى توانند تغییرات انحرافات سایبرى را تبیین کنند. در مدل 1، به سبب معنى دارى مقدار 
آزمون F (56/297)، زنان با بتاى 0/361- از لحاظ آمارى معنى دار است و، با توجه به ضریب 
تعیین تعدیل شده (0/128)، متغیر مستقل توانسته  12/8 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین 
کند. در مدل 2، به علت معنى دارى مقدار آزمون F (37/096)، شاغالن تمام وقت با بتاى 0/187 
از لحاظ آمارى معنى دار است و، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده (0/161)، متغیر مستقل 
توانسته  16/1 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. در مدل 3، به علت معنى دارى مقدار 
آزمون F (28/363)، سایرین1 (وضعیت تأهل) با بتاى 0/142 از لحاظ آمارى معنى دار است و، 
با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده (0/179)، متغیر مستقل توانسته  17/9 درصد از تغییرات 

متغیر وابسته را تبیین کند.
درواقـع، در بحـث از متغیرهـاى زمینـه اى، تبیین کننده ترین  هاى متغیر انحرافات سـایبرى 
جنسـیت و اشـتغال و وضعیـت تأهـل هسـتند. بـه نظر مى رسـد این سـه گـروه کمتر از سـایر 

1  . منظور از طبقۀ سایر در متغیر وضعیت تأهل است که افرادى به جز ازدواج کرده و مجرد را در بر مى گیرد، ازجمله همسر فوت شده، 
جدا شده.
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گروه هـا مرتکـب ایـن انحرافات بشـوند؛ مثًال زنان دانشـجو به سـبب درگیرى هـاى تحصیلى، 
خانگـى، (در صـورت تأهـل) فرزنـددارى و...؛ و دانشـجویان شـاغل تمام وقـت وقـت کمتـرى 

بـراى گذرانـدن در فضاى مجـازى دارند. 
جدول 6. تحلیل رگرسیون چندگانۀ انحرافات سایبرى و متغیرهاى زمینه اى

هم بستگى مرتبۀ صفرمعنادارىBBetaTمتغیرهاى مستقلمدل

1
-55/0680/000-8/196مقدار ثابت

0/361-7/5030/000-0/361-1/118-زنان

2
-56/1340/000-8/196مقدار ثابت

0/199-3/9620/000-0/5800/187-شاغالن تمام وقت

3
-56/7490/000-8/196مقدار ثابت

0/169-0/4410/1423/0430/003-سایرین (وضعیت تأهل)

مدل
RR2R2 

adjFSig

ضریب ضریب هم بستگى چندگانه
سطح مقدار آزمونقدرت واقعى تبیین مدلتبیین مدل

معنى دارى

10/3610/1300/12856/2970/000

20/4060/1650/16137/0960/000

30/4310/1850/17928/3630/000

با  دیندارى،  و  اجتماعى  پیوند  با  سایبرى  انحرافات  متغیرهاى  رگرسیون  تحلیل  درمورد 
 F توجه به نتایج مدل 1 در جدول 7، مالحظه مى  شود که، به سبب معنى دارى مقدار آزمون
(108/515) در سطح خطاى کوچک تر از (0/01)، پیوند اجتماعى با بتاى 0/473 از لحاظ آمارى 
معنى دار است و قادر است 22/2 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین با توجه 
به نتایج مدل 2، به سبب معنى دارى مقدار آزمون F (60/266)، دیندارى با بتاى 0/144- از 
مستقل  متغیر   ،(0/239) تعدیل شده  تعیین  ضریب  به  توجه  با  و  است  معنى دار  آمارى  لحاظ 

توانسته  23/9 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.
بنابرایـن، متغیـر پیونـد اجتماعـى 47 درصـد و متغیـر دینـدارى 14 درصـد تغییـرات متغیـر 
انحرافـات سـایبرى را تبییـن کرده انـد. تأثیـرات متغیـر پیونـد اجتماعـى بسـیار بیشـتر اسـت؛ 
چراکـه بـا افزایـش پیونـد اجتماعـى به همـان میزان نیـز انحرافات سـایبرى کاهـش مى یابد و، 

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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همان طـور کـه گفته شـد، این امر مدیـون تعلق ها و پیوندهاى بین دانشـجو و خانواده، دوسـتان 
و فعالیت هـاى اجتماعـى اسـت.

جدول 7. تحلیل رگرسیون چندگانۀ متغیر انحرافات سایبرى و متغیرهاى مستقل

هم بستگى مرتبه صفرمعنادارىBBetaTمتغیرهاى مستقلمدل

1
-18/1450/000-19/012مقدار ثابت

10/4170/0000/473-0/473-0/193-پیوند اجتماعى

2
-18/5710/000-19/344مقدار ثابت

3/0900/0020/259-0/144-0/066- دیندارى

RR2R2مدل
adjFSig

10/4730/2240/222108/5150/000

20/4930/2430/23960/2660/000

ــه اى،  ــتقل و زمین ــاى مس ــام متغیره ــا تم ــایبرى ب ــات س ــیون انحراف ــل رگرس در تحلی
ــر  ــا تأثی ــى ب ــد اجتماع ــاى پیون ــد. متغیره ــى دار بودن ــارى معن ــاظ آم ــا از لح ــۀ مدل ه هم
خالــص (0/473-)، زنــان در برابــر مــردان بــا تأثیــر خالــص (0/286-)، شــاغالن تمام وقــت 
ــر خالــص (0/111)، و  ــا تأثی ــر خالــص (0/133)، طبقــۀ ســایرین وضعیــت تأهــل ب ــا تأثی ب
ــا تأثیــر خالــص (0/105-) مى تواننــد به ترتیــب 22، 29/9، 31/8، 33/6 و 34/4  دینــدارى ب

درصــد از تغییــرات متغیــر انحرافــات ســایبرى را تبییــن کننــد.
جدول 8. تحلیل رگرسیون چندگانۀ متغیر انحرافات سایبرى و متغیرهاى مستقل

هم بستگى مرتبه صفرمعنادارىBBetaTمتغیرهاى مستقلمدل
-18/1450/000-19/012مقدار ثابت1

0/473-10/4170/000-0/473-0/193-پیوند اجتماعى
-17/6800/000-17/854مقدار ثابت2

0/361-6/5310/000-0/286-0/886-زنان
-17/4660/000-17/498مقدار ثابت3

0/199-3/3730/001-0/4470/133-شاغالن تمام وقت
-17/3640/000-17/347مقدار ثابت4

0/169-0/3450/1112/5800/010سایرین (وضعیت تأهل)
-17/629مقدار ثابت5

-0/105
17/629
-2/372

0/000-
0/122-0/0480/018- دیندارى
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مدل
RR2R2 

adjFSig
سطح معنى دارىمقدار آزمونقدرت واقعى تبیین مدلضریب تبیین مدلضریب هم بستگى چندگانه

10/4730/2240/222108/5150/000
20/5510/3030/29981/5910/000
30/5690/3240/31859/6930/000
40/5870/3450/33639/1650/000
50/5960/3550/34433/9810/000

در جدول 9، اثرهاى مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهاى مستقل بر روى متغیر انحرافات 
سایبرى آورده شده است. نتایج تحلیل مسیر نشان مى دهد متغیرى که بیشترین تأثیر مستقیم 
را بر متغیر وابسته داشته متغیر پیوند اجتماعى (0/371-) است. بعد از آن، متغیرهاى جنسیت، 

وضعیت تأهل، دیندارى و شاغالن تمام وقت قرار دارند.
جدول 9. میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاى مستقل بر انحرافات سایبرى

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر وابستهمتغیرهاى مستقل
پیوند اجتماعى

انحرافات سایبرى

-0/371-0/002-0/373
0/226-0/021-0/247-زنان

0/0250/108-0/133سایر (وضعیت تأهل)
0/063-0/1120/049 دیندارى

0/044-0/1550/113-شاغالن تمام وقت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

شکل 3. مدل تحلیل مسیر

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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بحث و نتیجه گیرى
گسترش اینترنت و شبکه هاى متنوع خدمات مبتنى بر وب و پلتفرم هاى برخط در دورۀ اخیر 
توانسته ضریب نفوذ اینترنت را در میان اقشار گوناگون جمعیت در ایران گسترش دهد. در این 
میان، بخش عمدۀ فعاالن در فضاى سایبرى را جوانان و دانشجویان تشکیل مى دهند. طبیعى 
است که با افزایش دامنۀ استفاده و خدمات متنوع این فضا، زمینه هاى شکل گیرى انحرافات 
در این فضا نیز افزایش یافته است. این انحرافات در میان قشر دانشجو شایع و گسترده نبوده 

است؛ اما به هرصورت، نمى توان وجود و اهمیت آن را نادیده گرفت.
درواقع، نتایج نشان داد که کلیت مسئلۀ انحرافات سایبرى در میان دانشجویان پدیده اى 
همه گیر و شایع نیست، اما این موضوع از ضرورت توجه و تحلیل و مداخلۀ پیشگیرانه درمورد 
آن  نمى کاهد. همان طور که مالحظه شد، مجموع انحرافات سایبرى نشان دهندۀ سطح کم و 
متوسط این مسئله در میان دانشجویان است، به طورى که تنها 14/2 درصد دانشجویان به میزان 

زیاد و خیلى زیاد تجربۀ ارتکاب این انحرافات سایبرى را داشته اند.
افزایش  و  سایبرى  انحرافات  مدیریت  حوزۀ  در  سیاست گذارى ها  که  داد  نشان  تحلیل ها 
سواد رسانه اى در جمعیت هاى هدف باید عمدتًا متمرکز بر مقاطع تحصیلى پایین تر یا سنین 
پایین تر باشد؛ این قشر از دانشجویان، در مقایسه با دیگر رده هاى سنى و تحصیلى، در معرض 
آسیب پذیرى هاى بیشتر و ارتکاب حجم بیشترى از انحرافات سایبرى هستند. درواقع، افزایش 
هویت  از  استفاده  همچون  سایبرى  انحرافات  مؤلفه هاى  از  بسیارى  تحصیلى  مقطع  و  سن 
غیرواقعى، جست وجوى محتواى پورنوگرافیک، نقض قوانین کپى رایت، نقض حریم خصوصى 
افراد و... را کاهش داده است. درمورد شاخص انحرافات سایبرى نیز مالحظه شد که وضعیت 

تأهل و وضعیت اشتغال داراى روابط معنى دارى با متغیر وابسته هستند.
 دیندارى به عنوان سازوکارى از کنترل درونى با کاهش انحرافات سایبرى همسوست، به گونه اى 
که افزایش سطح دیندارى هم بسته با سطح پایین انحرافات سایبرى است. این موضوع نشان مى دهد 
سیاست گذارى هاى فرهنگى باید بر سازوکارهاى کنترل درونى، که یکى از آن ها باورهاى دینى است، 
تمرکز الزم را داشته باشند؛ چراکه کنترل هاى رسمى مانند جریمه و مجازات ها (همچون اخراج از 

دانشگاه) به خودى خود نمى توانند کامًال انگیزۀ رفتار منحرفانه را در افراد از بین ببرند.
در  اجتماعى  هم بستگى  سطح  افزایش  که  دارد  این  از  نشان  به خوبى  نیز  اجتماعى  پیوند 
جامعۀ  درواقع،  است.  دانشجویان  در  انحرافات  این  ارتکاب  کاهش  با  هم بسته  گوناگون  ابعاد 
دانشجویى زمانى مى تواند با انحرافات کمترى روبه رو باشد که در گروه هاى اجتماعى درون و 
برون از دانشگاه وابستگى هاى متقابل و قوى اى را تجربه کند. تعلق و دل بستگى فرد، تعهد 
او به هنجارهاى اجتماعى، مشارکت او در ارزش هاى اجتماعى و باور به قوانین و هنجارهاى 
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اجتماعى همگى سطحى از پیوند فرد با نهادها و گروه هاى اجتماعى را مشخص مى کنند.
در فضاى مجازى، به مراتب قدرت کنترل رسمى و غیررسمى کمتر و ضعیف تر از دنیاى 
واقعى است. کنترل هاى رسمى از قبیل قانون، نیروهاى انتظامى، احتمال مجازات هاى رسمى 
مانند زندان در فضاى مجازى کمتر از فضاى واقعى دیده مى شوند. ضمانت اجراى کنترل هاى 
رسمى در فضاى مجازى و این قبیل نظارت ها با چالش هاى فراوانى مواجه مى شوند و به همین 
جزئیات  (براى  مى یابد  موضوعیت  بیش ازپیش  زمینه  این  در  اجتماعى  کنترل  که  است  دلیل 

بیشتر، ر.ك: صدیق سروستانى، 1389: 52؛ سلیمى و داورى، 1386: 390).

پیشنهادها
با توجه به یافته ها، پیشنهاد مى شود سیاست گذارى هاى آتى در حوزۀ مدیریت انحرافات سایبرى 
یا  پایین تر  تحصیلى  مقاطع  بر  متمرکز  عمدتًا  هدف  جمعیت هاى  در  سایبرى  سواد  افزایش  و 

سنین پایین تر باشد.
به نظر مى رسد سیاست گذارى هاى فرهنگى صحیح در حوزۀ اخالق و قوانین سایبرى باید 
بر آموزش ها و فهمى از سواد رسانه اى استوار باشند که مسئلۀ انحرافات سایبرى را نه صرفًا در 
باورها و شناخت افراد، بلکه در پیوند و وابستگى او به ارزش ها و نهادهاى اجتماعى دنبال کنند. 
درواقع، براى حل چنین مشکالتى نیاز به رویکردى چندبعدى و چندنهادى دیده مى شود. بدون 
چنین رویکردى و صرفًا با اجراى برنامه هاى مرتبط با سواد رسانه اى در دانشگاه ها نمى توان 

انتظار موفقیت در کاهش چنین انحرافاتى را داشت.
با توجه به یافته ها در خصوص متغیرهاى دیندارى و پیوند اجتماعى، پیشنهاد مى شود پیوند 
اجتماعى دانشجویان در ابعاد گوناگون تعلقات و دل بستگى هاى فردى، خانوادگى، دوستان؛ تعهد 
به اخالقیات اجتماعى؛ مشارکت هاى اجتماعى و سیاسى؛ و... مورد توجه قرار گیرند و از طریق 
سازوکارهاى گوناگون تشویق شوند تا در نهایت امر انسجام و هم بستگى اجتماعى در بین آنان 
افزایش یابد و کمتر زمان و تمایل روى آورى به انحرافات در هر حوزه اى داشته باشند. همچنین، 
درمورد متغیر دیندارى، با توجه به فراوانى بیشتر باورهاى مذهبى دانشجویان نسبت به پایبندى شان 
به فرایض دینى، در همین سطح نیز تأثیرات بازدارندۀ دیندارى پررنگ هستند و الزاماً نباید در یک 
سطح با فعالیت هاى عملى دین دارانه باشند. لذا، پیشنهاد مى شود تأکید بر فعالیت هاى مناسکى 

دانشجویان در حد اعتدال باشد و بر فعالیت هاى ذهنى و فکرى آن ها نیز توجه شود.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.

وضعیت انحرافات سایبرى در میان دانشجویان دانشگاه هاى تهران
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