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رشد مدار از  یریشگیپ ندیآن در فرآ ریخانواده و تأث
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 دهیچک

 یاجتماع یریشگیخانواده در پ ریپژوهش نقش و تاث نیهدف ا
 شرفتیبا پ. است یمجاز یکودکان در فضا یرشدمدار از بزهکار

و  دیو به تبع آن، جرائم جد بریسا یحوزه ارتباطات در فضا
 میقجرائم به طور مست نیا یکه تمام اندوستهیبه وقوع پ زین ینوظهور
 یعبور از معضالت ناش ی. لذا برارندیگینشات م یمجاز یاز فضا

 هب دیناچار با یمجاز یاطفال در فضا یدگیو بزه د یاز بزهکار
رشدمدار در خصوص اطفال و  یریشگیاز جمله پ یریشگیانواع پ

ه سال است ک انیسال یفریک یریشگیآورد. هر چند پ ینوجوانان رو
و مجازات  فریاز آن است که ک یحاک جینتااما  .دیآیبه اجرا در م

به کار  یدر پ دیو با ستین یشده کاف ینیبشیحل پبه عنوان تنها راه
دار و م تیموقع یریشگی. پمیباش یریشگیپ یراهکارها ریبردن سا

 یریشگیپ یبرا یدتریمف یرشدمدار از جمله راهکارها یریشگیپ
 نکهی. از جمله اباشدیم یازمج یاطفال در فضا یو کاهش بزهکار

 اطفال در یرشدمدار از بزهکار یریشگیدر پ یاساس یخانواده نقش
از آن است که  یحاک زیبه دست آمده ن جینتا. دارند یمجاز یفضا

 میو عواقب آن، تنظ یمجاز یبا فضا انیها و آشناآموزش به خانواده
 لیدر انواع وسا هالترشکنیکودک، استفاده از ف یخصوص میحر

اطفال در  یاز بزهکار تواندیم یمجاز یفضا قیاز طر یجمعارتباط
همه نقش خانواده جهت  نیا انیم ازو  دینما یریشگیپ یمجاز یفضا

ت به تر نسبپررنگ اریبس یمجاز یدر فضا یاز بزهکار یریشگیپ
  .نهادها  است ریسا
 

 نترنت،یا ،یمجاز یرشدمدار، فضا یریشگیپ :یدیکل واژگان
 اطفال، خانواده. یبزهکار

 
 14/01/1399: دریافت تاریخ
 17/03/1399: پذیرش تاریخ
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 مقدمه
امروزه به علت گسترش و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، دنیا به 
یک دهکده جهانی تبدیل شده است به طوری که افراد ارتباط 

ی های بسیارهای عمومی فایدهتنگاتنگی با یکدیگر دارند. رسانه
کند. با این مختل می ها زندگی روزمره رادارند تا آنجا که نبود آن

همه چنان چه این وسایل بی نظارت و کنترل در اختیار افراد به 
ویژه کودکان و نوجوانان قرار گیرد، ممکن است باعث انحراف و 

های عمومی مانند اینترنت، گرایش به بزه کاری شود. رسانه
تارنماهای آسیب زایی دارند که دسترسی کودکان و نوجوانان به این 

آورد. بر همین اها، دشواری های بسیاری برای آنان پدید میتارنم
مبنا، فضای مجازی به دلیل ویژگی های خاص مانند گمنامی و 
سهولت ارتباط، محملی برای انواع آسیب ها و جرایم است و با 
گذشت زمان بر حجم آسیب ها و جرایم این فضا افزوده می شود. 

ان و آسیب دیدن را فضای مجازی امکان آسیب رسانی به دیگر
توامان دارد؛ بنابراین پرداختن به مقوله پیشگیری از آسیب های 
مختلف این فضا که گستره تاثیر آن همه قشرهای جامعه را دربر 

مسئله می گیرد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این میان، 
بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است 

مروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به همان نسبت که ا
گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش 

جهت پیشگیری  ییهاحلپژوهندگان و متخصصین امر، دریافتن راه
ها نیز افزوده شده است. شناخت عوامل موجد از بزهکاری آن

انحراف و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح 
پیشگیرانه عمومی و خصوصی در سطح کل جامعه، اعضا و 

های در معرض خطر پذیر آن و افراد و گروههای آسیبگروه
ی تأثیر مستقیم و غیر قابل بزهکاری در کاهش جرائم این گروه سن

کاربرد رایانه در زندگی بشر سرآغاز در هر حال، انکاری دارد. 
ای ظهور جرائم جدیدی در دنیای امروز گردیده، که به جرائم رایانه

خطرناک در  عنوان یک پدیدهای بهشود، جرائم رایانهشناخته می
لعات اعصر الکترونیک و ارتباطات است که شناخت آن مستلزم مط

ر بینی تدابیای که موجب پیشگونهشناختی جدیدی است؛ به جرم
کیفری جدیدی در این زمینه شده است، اما با توجه به مشکالت 
بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد سیاست پیشگیری از 

 .(1ترین تدبیر سیاست جنایی است )وقوع این جرم مناسب
وری نوین و جریان آن در زندگی آموازات پیدایش و گسترش فنبه

روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و 
ها، مستلزم مطالعات جرم شناختی بزه دیدگان هستند که شناخت آن

جدیدی است بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتال به 
دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و 
نوجوانان، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به 
دادرسی اطفال انکارناپذیر است. اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش 
چشمگیر تعداد جرائم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که 

 یهاعلت شناختی مشابهی نظیر مؤلفه یهامؤلفه رسدیبه نظر م
. کندیرائم سنتی در مورد ایشان صدق مشناخته شده در مورد ج

کودکان و نوجوانان هر کشوری، عناصر اصلی و تأثیرگذار در 
، بنابراین همواره جرم شناسان از سویی باشندیسرنوشت آن کشور م

و دستگاه قضایی از سوی دیگر به پیشگیری از بزهکاری کودکان و 
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 271 ...رشد مدار از یریشگیپ ندیآن در فرآ ریخانواده و تأث  

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اری اطفال نوجوان توجه خاصی دارند و سعی در شناسایی علل بزهک
 رسدی. به نظر منمایندیعنوان عوامل خطر در فضای مجازی مبه

افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده 
که وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی طوریبوده، به

که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخالقی خارج 
ن رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها شود، خطر از بی

اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است  یهاو ارزش
عنوان مناسبات و پیوندهای گروه خانواده است به شکلی که افراد به

ایفای نقش نمایند که کارکرد  یاها باید گونهحاملین و عاملین نقش
نواده را به دنبال داشته باشد. اساسی حفظ وحدت و انسجام خا

آمیز خالی است آفت رشد ذهنی، عاطفی که از سخن محبت یاخانه
و اجتماعی نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و 

ساز رفتار بزهکارانه است. بررسی هماهنگی در خانواده زمینه
مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن  اییشهر

االیام ایدئال شرطی ضروری است. در واقع از قدیم ییک جامعهبه 
اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در گفته

از  یاعنوان شاخهشناسی پیشگیرانه بهمعنای علمی که در جرم
دارد  یا، قلمرو متنوع و گستردهشودیشناسی کاربردی بررسی مجرم

(2). 
ا با استفاده از آموزش صحیح استفاده کردن از هبنابراین خانواده

سهم زیادی در پیشگیری از  توانندیفضای مجازی به اطفال خود م
بزهکاری آنان داشته باشند. همچنین کنترل فضای خصوصی اطفال 

 راه مؤثری در پیشگیری برندیکه در اتاق خود تنها به سر م یهنگام
. در این باشدیی مرشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای مجاز

نقش و جایگاه ارزشمند خانواده در نوشتار تالش بر این است که 
رد مو های آنپیشگیری از بزهکاری اطفال در فضای سایبر و چالش

تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و نهایناً راهکارهایی برای جلوگیری از 
 گسترش  این معضل ارائه شود.

 تجربیپیشینه
انجام شده در خصوص نقش خانواده ها در بررسی تحقیق های 

پیشگیری از آسیب های فضای مجازی نشان می دهد که در این 
حوزه تحقیق زیادی انجام نشده است اما بر مبنای بررسی های انجام 
شده، پژوهش های مشابه و مرتبط با موضوع این نوشتار عبارت 

 است از:
اده در پیشگیری از رئیسی، در مقاله ای با عنوان: بررسی نقش خانو

بزهکاری نوجوانان، ویژگی های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با 
ویژگی های خانوادگی نوجوانان غیر بزهکار در شهر تهران به 
عنوان جامعه آماری، مورد مقایسه قرار می دهد تا از این طریق به 
میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش 

(. عسکری و 3ات اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پی ببرد )انحراف
همکاران، در مقاله ای با عنوان: مداخله های پیشگیری از بزهکاری 
نوجوانان )بررسی نقش خانواده(، این پژوهش که با هدف بررسی 
نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان و ارائه مداخله های پیشگیری 

یجه می رسد که اعتیاد والدین، از بزهکاری انجام شد به این نت
اختالالت خانوادگی، خشونت، تنبیه و تبعیض والدین علیه فرزندان 
در بزهکاری نوجوانان موثر است.. منفرد، در مقاله ای با عنوان: 
بررسی جرم شناختی بزهکاری رایانه ای، به این نتیجه می رسد که 

نیای سایبر، عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در د
نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فرآیند جنایی و بزهکاری ایفا می 
کند. مهدوی و اختری، در مقاله ای با عنوان: خانواده، کنترل 
اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان، به بررسی نقش 
کنترلی خانواده و تاثیر اختالل در نقش کنترلی خانواده بر بزهکاری 

ان و نوجوانان پرداخته و ویژگی های این اختالل را بیان کرده کودک
(. منصورآبادی و همکاران، در مقاله ای با عنوان: پیشگیری از 4اند )

بزهدیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر نقش 
نظارتی شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا، در این پژوهش، ضمن 

 یشگیرانه در قالب کنترل و نظارت، به بررسی نقشتاکید بر تدابیر پ
و جایگاه دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا در پیشگیری 
از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی پرداخته اند.. محمدی 
و همکاران، در مقاله ای تحت عنوان: نقش خانواده، مدرسه و رسانه 

ید بر معیارهای بین المللی حاکم در پیشگیری از وقوع جرم با تاک
بر تعهد دولت ها در آموزش افراد، به این نتیجه می رسند که بهبود 
نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در 
کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و 

وثری در هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های م
(. نفیسه متولی در 5جهت حمایت از کوکان در معرض خطر باشد)

مساله بزهکاری « پیشگیری رشدمدار )زودرس(»مقاله ای با عنوان 
اطفال و نوجوانان را به عنوان یک مسئله بغرنج اجتماعی مورد 
بررسی قرار داده و تاکید می کند که شناخت عوامل موجد انحراف 

وجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه و بزهکاری کودکان و ن
عمومی و خصوصی در سطح کل جامعه، اعضا و گروه های آسیب 
پذیر آن و افراد و گروه های در معرض خطر بزهکاری در کاهش 

(. 6جرایم این گروه سنی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد )
ر از پیشگیری رشدمدا»رهگشا و همکاران در مقاله ای با عنوان

ه تاکید می کنند ک« بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای سایبر
در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش 
چشمگیر اطفال و نوجوانان هستیم به ویژه در جوامع کمتر توسعه 
یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت هایی که فناوری 

ده است، به تهدیدی جدی در فرایند جامعه های نوین به ارمغان آور
پذیری کودکان مبدل شده است که ضرورت این نوع پیشگیری را 

 تحلیل»دو چندان می کند. بیرانوند و همکاران در مقاله ای با عنوان 
در این پژوهش، « پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران
یشگیری رشدمدار با هدف شناخت ابعاد، جلوه ها و برنامه های پ

با توجه به تحوالت تقنینی ایران و با تمرکز بر نقش محوری پلیس، 
به مهم ترین چالش در نظام عدالت کیفری ایران، یعنی عدم پیش 
بینی ضمانت اجرای مناسب در موارد تخطی از اجرای دستورات 

دستاوردهای »(. محسنی در مقاله ای با عنوان 7دادگاه اشاره می کنند)
در این پژوهش به بررسی « و عملی جرم شناسی رشدمدارنظری 

اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی رشد مدار 
و ابعاد گوناگون آن می پردازد و به این نتیجه می رسد که با توجه 
به ماهیت میان رشته ای و قابلیت عملکرد وسیع جرم شناسی 

رمان مجرمین، بی توجهی رشدمدار در زمینه پیشگیری از جرم و د
و عدم درک واقعیات پیچیده زندگی کودکان و نوجوانانی که در 
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جوامع محروم، زاده شده و رشد می کنند، خود، استقبال از عوامل 
 خطرساز بی شماری بزهکاری در این حوزه می باشد.

 
 ادبیات نظری تحقیق

در اصطالح جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با  1پیشگیری
شیوه های گوناگونی که بیرون از نظام کیفری به کار می روند 
بنابراین پیشگیری در جرم شناسی تدابیر کنشی است. این تدابیر 
پیشگیری که به طور جدی برای اولین بار از سوی یکی از پرچم 

اقدام های پیشگیری داران مکتب تحققی یا اثباتی مطرح شد از 
(. طبقه بندی جدید پیشگیری از جرم که 8واکنشی جدا می شود. )

در جرم شناسی امروزی از اواخر قرن بیستم به کار برده شده شامل 
پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. در این دو نوع، مفهوم 
مضیق پیشگیری مدنظر است و فقط تدابیر غیر کیفری را دربر می 

در این مفهوم پیشگیری به مجموعه راهکارهایی اطالق می گیرند. 
شود که برای مهار بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می 

 گیرند:
از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا  .1

 )پیشگیری اجتماعی(

از طریق اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیطی و  .2
( یری وضعیفیزیکی جهت کاهش فرصت های ارتکاب جرم )پیشگ

 )همان(.

از وقوع جرم، پیشگیری رشدمدار  اجتماعی انواع پیشگیرییکی از 
پیشگیری رشدمدار یا زودهنگام، مجموعه اقدام ها و تدابیر  است.

پیشگیرانه است که در مسیر رشد کودک و نوجوان ناسازگار اعمال 
می شود و شامل اقدام های روان شناختی ـاجتماعی زودرس، جهت 

از بروز رفتارهای مجرمانه در کودکان و نوجوانان در  پیشگیری
محیط های جامعه پذیری آنان از جمله خانواده، مدرسه و گروه 

این نوع پیشگیری که از خردسالی متناسب  های همساالن می شود.
پیشگیرانه خود را طراحی  هاییاستبا روند رشد کودکان س

ار باشد. پیشگیری رشدمدبسیار مفید و مؤثر  تواندی، قطعاً مکندیم
 تواندیگذاری پایدار و دراز مدت است که مدر واقع یک سرمایه

پیشگیرانه را برای کل عمر یک  یهااز خردسالی سنگ بنای برنامه
انسان در جامعه نهادینه کند. پیشگیری رشدمدار به دنبال آن است 

یز شخصی و عمومی پیرامون آنان را ن هاییطبر افراد محافزون تا 
درگیر نماید تا از تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری 

انه مجرم هاییششود. این پیشگیری با اتخاذ تدابیر مناسب از گرا
. نمایدیاند جلوگیری مدر کودکانی که دچار بزهکاری زودرس شده

در پیشگیری رشدمدار، علل رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه 
شناسایی می گردند و سعی می شود به کمک  کودکان و نوجوانان

خانواده، همساالن و مدرسه مشکالت رفع شوند. در این صورت 
یک مداخله هدف مدار، مستقیماً می تواند این مسئله را به یک 

 (.9نقطه ای برساند که مداخله را کارآمدتر و کم هزینه کند)
را  انانآمیز از بزهکاری نوجوسازمان ملل متحد پیشگیری موفقیت

مستلزم توجه به رشد شخصیت کودکان و نوجوانان از اوایل کودکی 
 ریاض( یاصول اساسی رهنمودها 4و  2 ی. )بندهاداندیم

_________________________________ 
1 . Preventive action 

های این رهیافت برای کاهش دادن مدت حضور افراد در فعالیت
جنایی و جلوگیری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه 

بر افراد، افزون ل آن است تا است پیشگیری رشدمدار به دنبا
شخصی و عمومی پیرامون آنان را نیز درگیر نماید تا از  هاییطمح

هدف  .(10) تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری شود
این نوع پیشگیری مداخله زودرس در افرادی است که رفتار ضد 

از تحول تدریجی  تواندیو این رفتار م دهندیاجتماعی از خود بروز م
به سوی یک بزهکاری در آینده خبر دهد. از این رو با مداخله در 
رشد فرآیند کودکان و تمرکز به روی عوامل فردی و اجتماعی که 

مجرمانه کودکان و پایداری رفتارهای  هاییبه پیشرفت آمادگ
ن پذیر کردن ایبا جامعه توانیبزهکارانه در آنان تأثیرگذار است، م

 .(7از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد ) افراد
فضای سایبر، شهروند سایبر، پول سایبر، فرهنگ سایبر و بعضی 
معتقدند که واژه فضای سایبر را اولین بار ویلیام گیبسون در کتاب 

به کار برده است که در آن فضای  1948رمان نئورامانسر در سال 
ا و اطالعات موجود در یک آینده هعنوان موطن دادهمذکور را به

 کند.یدور تاریک توصیف م
ها از ارتباطات درونی انسان ییهافضای سایبر در معنا به مجموعه

از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای 
ر از فضای سایب یا. یک سامانه آنالین نمونهشودیفیزیکی گفته م

از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط  وانندتیاست که کاربران آن م
برقرار کنند. بر خالف فضای واقعی در فضای سایبر نیاز به 

فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن  هایییجابجا
. این عدم جابجایی گیردیکلیدها یا حرکات ماوس صورت م

 یهابرخی شباهت یفیزیکی، محققان را واداشت که به مطالعه
ذهنی که  یهاناهشیاری بخصوص حالت یهاسایبر با حالت فضای
 یکی یهابپردازند. پژوهشگران از گفته شوندیظاهر م یاهادر رؤ

از رهبران بزرگ ذِن به نام چانگ تزو برای تحقیقات خود در 
 .اندبهره جسته یابین فضای سایبر و رؤ ییهازمینه کشف شباهت

اند. این مجازی ترجمه کردهدر فارسی واژة سایبر را به مجاز و 
ترجمه گویای دقیق این واژه نیست. مجاز در برابر حقیقت به کار 

است از سویی  virtualو در زبان انگلیسی معادل واژة  رودیم
دیگر محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی و نه دروغین و 
مجازی، در واقع جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس 

گونه که به اطالعات ناشی از امری نی نیست. اما هماناحساس شد
مجاز و  توانیعنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نم توانینم

 .مجازی اطالق کرد
همچون  هایییطاز حیث اصطالحی فضای سایبر به مجموعه مح

حال، از طریق این ها باکه اشخاص در آن شودیاینترنت گفته م
مانی ز کنند.یمتصل به هم با یکدیگر ارتباط برقرار م هایییانهرا

رابری که با جهان کنونی ب باشدیای مگونهکه بزرگی فضای سایبر به
؛ دارای تعاریف شودیعنوان دنیای جدید معرفی مو به نمایدیم

فراوانی خواهد بود. پیشگیری زودرس به معنای مداخله در 
انان بزهکار یا در معرض های مختلف رشد کودکان و نوجودوره

بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-1089-fa.html


 273 ...رشد مدار از یریشگیپ ندیآن در فرآ ریخانواده و تأث  

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

شود که ناظر به هایی میسالی(، شامل اقدامدر آینده )دوران بزرگ
های گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکان

باشد پذیری آنان )مانند خانواده، مدرسه و گروه همساالن( میجامعه
ف آن از بین بردن یا بهبود عوامل خطری که کودکان در و هد

معرض آن هستند و ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در 
مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت 

باشد و کشورهای مختلف برای نیل به چنین هدفی کنند، میمی
ها در ند که بسیاری از آنابینی و اجرا نمودههایی را پیشبرنامه

کاهش و پیشگیری از بزهکاری این گروه از افراد نقش مهمی 
  .اندداشته

 
 هامواد و روش

ست تحلیلی ا -روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی
و در واقع یک نوع پژوهش تکاملی )توسعه ای(  به عنوان یکی از 

 د که به نقش نهادتحلیلی محسوب می شو -انواع روش توصیفی

خانواده، برنامه ها و الگوهایی که در زمینه پیشگیری رشدمدار در 
فضای مجازی به کار گرفته می شود اشاره دارد. تجزیه و تحلیل 
اطالعات الزم در این نوشتار، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای 

یش ف یعنی استفاده از کتب، مقاله ها، اسناد و قوانین و نیز از طریق
 برداری و رجوع به منابع حقوقی تبیین شده است.

 
 هایافته

 جایگاه خانواده در پیشگیری از بزهکاری در فضای مجازی
بزهکاری کودکان و نوجوانان افزون بر آن که امروزه یکی از 

هایی هم برای ها و صدمههای این گروه سنی است، خسارتدشواری
ترین نهادهایی که نقش از مهمکند. بزه دیدگان و جامعه ایجاد می

اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه کاری کودکان و نوجوانان دارد، 
در پیشگیری رشدمدار در (. بر همین مبنا، 4نهاد خانواده است )

جه . با توفضای سایبر نهادهای گوناگونی از جمله خانواده نقش دارند
و نمو می کند به اینکه کودک از ابتدای تولد در محیط خانه رشد 

و اولین برخوردها و رفتارها را در خانه از والدین و اعضای خانواده 
خود دیده و تاثیر می پذیرد و در طول دوران کودکی و نوجوانی 
نیز، یکی از عوامل بسیار موثر بر ساخت شخصیت او شرایط موجود 
در خانواده است؛ لذا ویژگی های موجود در خانواده از قبیل، میزان 

ابط عاطفی، وجود آرامش و یا اختالف و تشنج در خانواده، طالق رو
و جدایی والدین، وضعیت اقتصادی، میزان پایبندی خانواده به 
اعتقادات مذهبی و ... می تواند نقش مهمی در ساخت شخصیت 

(. 3نوجوان و ایجاد زمینه برای نوع رفتار او در جامعه داشته باشد )
 بازتابی از رفتارهای اطرافیان بوده به عبارت دیگر، شخصیت هرکس

و مانند تصویری است که از خارج بر آینه می تابد؛ از این رو، 
بررسی عوامل و انگیزه هایی که انسان را به سوی رفتارهای خاص 
هدایت می کند، ضروری است و در این میان، خانواده که بیشترین 

اشته ر را بر آنها دارتباط را با فرزندان دارد می تواند بیشترین تاثی
 باشد.

خانواده اولین نهادی است که در تربیت طفل نقش دارد و او را برای 
کند. نظارت صحیح و مستمر والدین ورود به جامعه آماده می

تواند نقش به سزایی در پیشگیری از بزهکاری آنان داشته باشد. می

اند بتو خانواده نقش بسیار مهمی در تکوین رفتارهای افراد دارد تا
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مورد قبول اجتماع را به کودکان 

وظیفه خانواده است که فرزندان خود را برای یک آموزش دهد. 
که طوریزندگی مستقل و سالم در آینده و در جامعه آماده کند به

بر اینکه بتوانند در مواجهه با هر برخوردی از سوی افزون فرزندان 
گیرد با هر مشکلی که بر سر راه او قرار میاعضای جامعه و 

توانمندی تدبیر کرده و راه موفقیت و پیشرفت خود را باز کنند و 
کارانه هم به هر دلیلی چه به خاطر های منحرفانه و خالفبه راه

کمبودهای اقتصادی و چه مسائل عاطفی کشیده نشوند؛ سیاست 
ت یز و سرکوبگر نسبجای برخورد قهرآمه جنایی تقنینی ایران نیز ب

 نگر را با هدفبه جرائم اطفال و نوجوانان رویکرد افتراقی و آینده
 .اصالح و پیشگیری اتخاذ نموده است

پذیری اجتماعی فرزندان در مناسب برای مقابله با آسیب واکنش
 خانواده

منظور پیشگیری زودهنگام از مدار زیادی بههای خانوادهبرنامه
های شده و به عناوین و نامنوجوانان طراحیبزهکاری کودکان و 

بندی شده است. کاریو معتقد است که مؤثرترین گوناگونی تقسیم
های خانگی وقتی طفل در سن . مالقات1اند از: ها عبارتاین برنامه

های تربیتی در مرحلۀ آمادگی )پیش از مدرسه( . برنامه2پایین است 
 . آموزش والدین.3

آمیز میان والدین و تواند با تقویت رابطه محبتمیخانواده همچنین 
کودک و تقویت اعتقادات دینی و تشویق و تنبیه کودک، نقش 

 ها به جهتایفا نماید. خانواده یخوبکنترلی و نظارتی خویش را به
بافت مستحکمی که دارند، در ساخت رفتار اجتماعی کودکان از 

انند در جلوگیری از توسازی آنان میطریق الگوبرداری و هویت
هایی که دارای محیط وقوع بزهکاری مؤثر باشند. در اغلب خانواده

گرم و صمیمی و بامحبت و منسجم هستند، انتقال فرهنگ و هویت 
رفتار کودک، کارکرد  .(11پذیرد )اجتماعی به سادگی صورت می

ویژه سازمان شخصیت اوست و ساختار شخصیت از طریق فرآیند 
پذیری به تکامل های اولیه جامعهامل با محیطیادگیری و تع

رسد. کودکان از طریق دو نهاد خانه و مدرسه فرآیند می
کنند و اختالل در این فرآیند، کودک را در پذیری را طی میجامعه

معرض خطر انحراف از معیارهای پذیرفته شده اجتماعی و 
  .(12دهد )بزهکاری قرار می

های فرزند پروری والدین، برطرف تتوانمندسازی و آموزش مهار
کردن آسیب سوء رفتار مزمن والدین، حفظ شخصیت فرزندان و 

نفس در آنان و نظارت والدین از دیگر عوامل پرورش حس اعتمادبه
و راهکارهای حمایتی در محیط خانواده است که انجام آن به 

ی نهاد آموزشی است. از سوی دیگر مدرسه نیز محیطی است عهده
ها و مشکالت خانوادگی کودک را جبران تواند گرفتاریمی که

نماید. نقش مدارس در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و 
باشد. بسیاری از اختالفات نوجوانان، بسیار پررنگ و مهم می

رفتاری در کودکی و نوجوانی نشان دهنده بروز بزهکاری در آینده 
ری توان با برگزااین اقدامات میبرای تأثیر بهتر همچنین  .(12است )
ها به سرپرستی چند مددکار و روانشناس و مربیان اطفال، کارگاه

 .(13اهداف مورد نظر را در قالب نمایشنامه به اطفال القا نمود )
بودن  آمیزالبته نباید فراموش کنیم که اجرای این برنامه و موفقیت
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ان، روانشناسان، آن، نیاز به تربیت و آموزش مربیان، جرم شناس
پزشکان و متخصصان علوم تربیتی داریم. از طرف دیگر روان

زمان با کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد اجتماعی خود، هم
تقویت حس هویت فردی و استقالل، به دلیل احساس برابری و 

شوند. به همین دلیل در این مشابهت، جذب گروه همساالن خود می
 یافته و تأثیرپذیری کودکالن بر وی افزایشدوره، نفوذ گروه همسا

یابد. فلذا استفاده از این نفوذ همساالن ها به شدت افزایش میاز آن
های حمایتی پیشگیری رشدمدار از بزهکاری بر یکدیگر، در برنامه

باشد. برخورداری از کودکان و نوجوانان حائز اهمیت بسیار می
، حمایت از جانب دوستان دوستان سالم و دارای رفتارهای مناسب

ها و نهادهایی برای صمیمی سازگار با اجتماع، ایجاد باشگاه
های کودکان و نوجوانان، ایجاد تفریحات سالم برای کودک فعالیت

باشد. همچنین و همساالن وی، و ... از عوامل حمایتی در این زمینه می
ی های خیاباندهد عضویت نوجوانان در گروهتحقیقات نشان می

 .(14کند )جوانان، بروز رفتارهای بزهکارانه را تشدید می
ارتباط کودک با گروه همساالن غیرقابل اجتناب است. خصوصاً که 

پذیر کردن کودکان و نوجوانان نقش بسیار ها در جامعهاین گروه
شناسی پس از خانه و کنند و از دیدگاه جامعهمهمی را ایفا می

شود. پذیری کودکان تلقی میل جامعهعنوان سومین عاممدرسه، به
ها پذیری خود را از دو طریق آموزش ارزشگروه همساالن جامعه

ها در نظام و هنجارها و الگوهای رفتاری و همچنین واردکردن آن
به جهت اهمیت این مسئله در  .(12کند )شخصیتی نوجوانان ایفا می

بر گروه های حمایتی بسیاری، مبتنی کشورهای مختلف برنامه
همساالن طراحی و اجراشده است. برنامه کمک درسی همساالن، 

گری همساالن، برنامه حمایتی مساعدت همساالن، برنامه میانجی
هاست که ترین این برنامهبرنامه شبکه حمایتی همساالن از مهم

ها و مدارس گنجد. خانوادهها در قالب این تحقیق نمیبررسی آن
محور، های پیشگیری اجتماعاقدامات و برنامهتوانند در همچنین می

های اجتماعی و زا در محیطباهدف کاهش و از بین بردن علل جرم
زا هستند، با هایی که جرماعمال اصالحات و تغییرات در محیط

زایی در یکدیگر مشارکت نمایند. ایجاد درآمدزایی و اشتغال
ی و پرورشی های تفریحی و مراکز آموزشها، تأسیس مکانمحله

های ها و کمکغیردولتی در مناطق محروم از طریق جلب حمایت
 .(15تواند باشد )مردمی و... ازجمله این اقدامات می

پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای مجازی توسط 
 خانواده

برای حذف و یا دست کم کاهش تهدیدها و آسیب های وارد شده 
ت دسترسی های نامناسب به اینترنت، به کودکان و نوجوانان به عل

سازمان ها و مراکز اصلی فعال در حوزه ی فناوری اطالعات، اقدام 
های موثری مانند جلوگیری از راه اندازی و یا ادامه فعالیت پایگاه 
های غیر اخالقی و غیر قانونی، محدود کردن عملکرد جستجو در 

داده اند. اما هیچ  وب برای برخی از واِژه ها و عبارت ها را انجام
کدام از آنها برای تضمین امنیت کودکان و نوجوانان در اینترنت 
کافی نبوده است. در واقع مهم ترین و موثرترین راهکار، استفاده از 
نرم افزارهای امنیتی است که دارای سیستم کنترل والدینی باشند. 

ا در راکنون بسیاری از شرکت های امنیتی، این ابزار مهم مدیریتی 
برخی از نرم افزارهای حفاظتی خود گنجانده و در اختیار متقاضیان 

قرار می دهند. ابزار کنترل والدینی، به طور معمول قدرت 
بازدارندگی موثری در برابر تهدیدها و خطر اینترنتی در اختیار دارد. 
پدر و مادر می توانند با تعریف و تنظیم گزینه های مختلف در این 

رسی فرزندان خود به محتوای اطالعاتی تحت وب را به ابزار، دست
طور کامل زیر کنترل و نظارت خود قرار دهند. قابلیت هایی چون 
بستن صفحات و پایگاه های نامناسب به شکل بالفعل و بالقوه، 
نظارت و کنترل فایل ها و اطالعات رد و بدل شده به شکل آنالین، 

کودکان و نوجوانان به  قبلیت تعریف زمان و مدت دقیق دسترسی
اینترنت در یک جدول زمانی قابل تنظیم توسط خانواده ها و ... از 

(. 12ویژگی های معمول سیستم های والدینی محسوب می شوند )
والدین نقش اساسی و اصلی در حفظ امنیت کودکان در بنابراین، 

ها و تهدیدات فضای مجازی بر عهده دارند. صحبت برابر آسیب
های همیشگی والدین است این اصل در ها از توصیها غریبهنکردن ب

فضای مجازی نیز صادق است، بر این اساس به گفته کارشناسان پلیس 
فتا چنانچه از فرستنده پیام شناختی ندارید، کنجکاوی را کنار 

ها نه تنها ممکن است بگذاردی و پیام را حذف کنید، این دست پیام
باشد بلکه در مواقعی حامل بد افزار و  بر هم زنند آرامش خانواده

ویروس است. والدین باید محدودیت زمانی برای استفاده گوشی و 
تبلت به منظور فعالیت در فضای مجازی در نظر بگیرند و سعی 

های هوشمند توسط کودکان و کنند هنگام استفاده از دستگاه
همگام ها حضور داشته باشند زیرا همراه و نوجوانان در کنار آن

بودن با فرزندان برای فعالیت در فضای مجازی و نظارت بر فعالیت 
های فضای مجازی از وظایف ها برای کاهش تهدیدات و آسیبآن

 .(16والدین است )
وع کنند که در انتخاب نکارشناسان پلیس فتا به والدین توصیه می

د اشها نظارت کافی داشته بای و همچنین رده سنی بازیبازی رایانه
های آنالین است. ترین تأثیرات منفی بازیزیرا انزوا یکی از مهم

کودکان و نوجوانان به جای حضور در اجتماع و مراوده و بازی با 
 این کنند برهای کامپیوتری میهمساالن، وقت خود را صرف بازی

ای این قابلیت های رایانهشوند. بازیاساس از نظر اجتماعی منزوی می
که بتوانند باعث رشد فکری کودکان و نوجوانان شود و را دارند 

بندوباری و بالعکس عاملی باشند برای ترویج، خشونت، بی
ها ها، از این رو شناخت فواید و مضرات این بازیتحرکی آنکم

ای برای کودکان های رایانهتواند در انتخاب بازیتوسط والدین می
ی مجازی همچنین به والدین نقش مهمی داشته باشند. کارشناسان فضا

کنند تا با فرزندان خود در رابطه با استفاده صحیح از تلفن توصیه می
همراه و اینکه چگونه باید از آن استفاده کنند، صحبت کرده و به 
او آموزش دهند که کی، کجا و چطور از تلفن همراه استفاده کنند 

او هشدار دهند.  و در مور استفاده از تلفن همراه و اثرات بد آن به
ای از آموزش با توجه به اینکه در حال حاضر بخش عمده

گیرد، آموزان از طریق فضای مجازی و برنامه شاد صورت میدانش
از این رو همراهی و توجه والدین به فعالیت فرزندان در این فضا 

 تر است.الزم و ضروری
مجازی در بندی سنی برای دریافت محتواهای فضای که ردهاز آنجا 

ن تریشود، دریافت محتواهای نامناسب یکی از مهمایران رعایت نمی
شود. تهدیدات این فضای برای کودک و نوجوانان محسوب می

ها و های مختلف، استفاده از فیلترشکنها و گروهعضویت در کانال
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 275 ...رشد مدار از یریشگیپ ندیآن در فرآ ریخانواده و تأث  

 1399بهار ، 1، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های نامناسب از دیگر تهدیدات فضای مجازی برای بازدید از سایت
شده که ضرورت همراهی والدین و فرزندان را فرزندان محسوب 

شده کند. والدین برای نظارت دقیق و کنترلاز پیش نمایان میبیش 
توانند از ابزارهای بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی می

ای های ساخته شده برکنترلی و نظارت والدین استفاده کنند. برنامه
اینترنت توسط کاربران، نظارت بر فرزندان، زمان استفاده از 

های مجازی برای بازدید و زمان استفاده از ابزارهای هوشمند سایت
را هدفمند کرده و زمینه افزایش امنیت سایبری خانواده را فراهم 

های خارجی و فیلتر آورند. با توجه به اینکه استفاده از برنامهمی
ین نگ دارد، والدافزارهای عبور از فیلتریشده نیاز به استفاده از نرم

های مجازی ها برای حضور در کالستوجه داشته باشند فرزندان آن
های خارجی و فیلتر شده استفاده نکنند و این نکته آموزشی از برنامه

را در نظر داشته باشند که برای جلوگیری از نصب بدافزارها و 
ع افزارهای مورد نیاز را از منابها و نرمهای مخرب، برنامهفایل

های متفرقه از طریق معتبر و رسمی دریافت و از دریافت برنامه
های اجتماعی خودداری کنند. عدم های شبکهها و گروهکانال

تواند تبعات نظارت والدین بر فعالیت آنالین فرزندان می
ور طناپذیری برای فرزندان و خانواده در پی داشته باشد همانجبران

ییر سریع فناوری و اضافه شدن امکانات که گفته شد، با توجه به تغ
و خدمات جدید در بستر فضای مجازی، والدین باید خود را با این 

های الزم را در این حوزه از پیش مأنوس کنند و آموزشفضا بیش
توانند از افراد آشنا به این فضا، ببینند، در این مسیر والدین می

ند گتر خود یاری بگیرهای اینترنتی و کتاب یا فرزندان بزرآموزش
(16). 

پرورش و همچنین وزارت  و در این رابطه با همکاری آموزش
عنوان طرح کودک و اینترنت ارتباطات و فناوری، طرحی را به

 200ایم که در آن، بیش از ریزی و اجرا کردهطراحی، پایه« کوآ»
هزار کودک در مقطع دبستان، متوسطه اول و دوم آموزش دیدند. 

های آموزشی زیر پوشش آموزش کارشناسان طرح کارگاه در این
قرار گرفتند. کودکان خواسته یا ناخواسته وارد فضای مجازی 

این اساس در  هاست، برهایی در کمین آناند و همواره آسیبشده
هایی که نسبت این مسئله با دو تیپ خانواده مواجه هستیم؛ خانواده

دهند و داقلی را انجام میبه این فضا اشراف دارند و کنترل ح
هایی که در این مورد دارای اطالعات زیادی نیستند و به خانواده

توانند فرزندان را در استفاده درست از این فضا همین دلیل نمی
توانند جرائم درصد از دالیلی که مجرمان می 70راهنمایی کنند. 

ای از فض خود را به ثمر برسانند ناآگاهی کاربران از نحوه استفاده
سایبری است، همین امر باعث شده پلیس فتا در سطح خانواده، 

هایی مدنظر قرار های دولتی برنامهجامعه و حتی در سطح حوزه
دهد که در این میان کودکان صددرصد در اولویت این موضوع 
هستند. با توصیه پلیس فتا و کارشناسان حوزه فضای مجازی به این 

حدومرز و بدون کنترل فرزندان در لیت بیبریم که فعانکته پی می
فضای مجازی یک تهدید و آسیب جدی است و والدین برای 
 .پیشگیری از هر اتفاقی در فضای مجازی نقش کلیدی به عهده دارند

 

 گیرینتیجه
ابیم دسترسی آسان به فضای مجازی ی این پژوهش درمی هاییافتهاز 

به خودی خود بد نیست بلکه مانند هر وسیله دیگر استفاده سوء از 
فضای مجازی و امکان جستجوی  مزیتگردد، آن خطرآفرین می

سریع مطالب است اما چون کودکان هنوز به اندازه کافی سواد آن 
که از  هایییباز روندیهای آن مبازیدر پی اند بیشتر را پیدا نکرده

گونه اطالعاتی ندارند و اکثراً موجب اتالف ها هیچهدف ساخت آن
رقم سیاه بزهکاری در عین حال،  .گرددیوقت و خشونت آنان م

کودکان و نوجوانان در فضای مجازی زیاد است و دسترسی آسان 
ایشان به فضای مجازی و ناشناخته ماندن و عدم نظارت کافی و 

مل در بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای ترین عواوالدین مهم
 اقدامات انجام گرفته در حوزه پیشگیری رشدمدار .مجازی است

در عمل مانع از بزهکاری نوجوانان در  هبسیار جزئی بوده نتوانست
رسد خانواده بهترین گزینه برای به نظر می امافضای مجازی گردد، 

ار پیشگیری رشدمد درسیبه نظر م سازی این پیشگیری است.پیاده
راد تر باشد و اثرات آن نیز در افهزینهکم هایشگیرینسبت به سایر پ

ماندگارتر بماند و در این معضل فضای مجازی و کنترل بزهکاری 
نوجوانان یک عامل تنها دخیل نیست بلکه مجموعه عوامل مانند 

نقش را در پیشگیری  ترینیدارند، اساس یرخانواده و رسانه تأث
افزون رشدمدار  پیشگیریرشدمدار در فضای مجازی خانواده دارد. 

های دیگری نیز مانند نیاز به بودجه زیاد بر بودن چالشبر زمان
وجود دارد که با توجه به ثمربخشی پیشگیری رشدمدار از 

جویی بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و صرفه
اشی از مداخالت این پیشگیری در دراز مدت اقتصادی چشمگیر ن

هایی که برخی مشترک میان فضای سایبر و چالش قابل تعدیل بود.
بالتبع ماهیت متفاوت این فضا با  فضای مادی بوده و برخی دیگر،

 اب بایستیم هدف این به نیل برایفضای سنتی ایجاد شده است. 
 اهآن نیاز مورد شیآموز هایکاربران، دوره متفاوت سطوح به توجه

شود و معایب و مزایای این فضا برشمرده شود و طرق صحیح  برگزار
 یکی استفاده از امکانات موجود در این فضا آموزش داده شود. زیرا،

سرعت ورود این فناوری به زندگی بشر  از علل رشد جرائم سایبری،
سازی و آموزش استفاده صحیح بوده و زمان زیادی صرف فرهنگ

این فضا نشده است. پلیس فتا برای اطمینان والدین از اینکه از 
ها و کودکان به چه مطالبی در فضای سایبری دسترسی دارند، توصیه

 .اندارائه کردهنیز راهکارهای دیگری 
 

 راهکارها
اجرای برنامه های خانواده مدار مشتمل بر برنامه های  .1

انی، باعث دیدارهای خانگی زودهنگام و آموزش های پیش دبست
آموزش پدر و مادر و حفظ خانواده می شود. به نحوی که دوره 
های آموزش پدر و مادر می تواند به آنها کمک نماید تا به گونه 
ای سازنده تر واکنش نشان دهند و از شیوه انضباطی مالیم تری 
استفاده کرده و از وضعیت هایی که تضاد و کشکمش را تشدید می 

 کند، پرهیز کنند.

 تواند از دسترسی اتفاقیستفاده از موتورهای جستجو بومی، میا .2
نگاری جلوگیری کودکان به محتوای غیراخالقی و مطالب هرزه

اندازی شده کند که البته موتورهای جستجو متعددی در کشور راه
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ها برای دسترسی کودکان به اینترنت توانند از آناست که والدین می
 استفاده کنند.

قابلیت جستجوی ایمن، امکانی است که بسیاری از سازی فعال .3
موتورهای جستجو خارجی برای محدود کردن و جلوگیری از 

کنند و والدین نمایش مطالب و تصاویر غیراخالقی استفاده می
توانند با فعال کردن این گزینه در موتورهای جستجو با آسایش می

 .خاطر بیشتری آن را در اختیار نوجوانان قرار دهند
ای های رایانههای مربوط بازیوالدین برای پیشگیری از آسیب .4

( استفاده ESRAای )های رایانهبندی سنی بازیباید از نظام ملی رده
 بندیای به نماد ردههای رایانهکنند و در هنگام خرید یا دانلود بازی

هایی را برای کودکان خود تهیه سنی بازی توجه کنند و تنها بازی
های ها و مورد تأیید بنیاد ملی بازیکه از نظر سنی مناسب آنکنند 
 ای باشد.رایانه

افزارهای کنترلی، بر روی گوشی تلفن همراه یا با نصب نرم .5
توان کامپیوتر شخصی کودک عالوه بر نظارت بر فعالیت وی، می

ای های رایانههای را نیز در میزان ساعات استفاده از بازیمحدودیت
الی های احتمد که از اعتیاد کودک به بازی و سایر آسیبتعیین کر

 پیشگیری خواهد کرد.
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