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چکیده
زمینه و هدف :شناختارهای جرمزا با تضعیف رابطۀ بین استانداردهای اخالقی و رفتار شخصی ،به نگرشهای مجرمانه بهعنوان علت-
های اصلی در بروز و حفظ رفتار مجرمانه تأکید میکنند .هدف این تحقیق ،شناسایی شناختارهای جرمزا در مجرمان سایبری است.
روش :پژوهش حاضر به لحاظ گردآوری اطالعات از نوع کیفی و با رویكرد کثرتگرا و با استفاده از روش نظریۀ داده بنیاد انجام
شده است .جامعۀ آماری آن مجرمان سایبری هستند که در سالهای  97و  98توسط پلیس فتای فاتب دستگیرشده و  23نفر از آنهاا از
طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته و فرم تجدیدنظر شدۀ مکآدامز باود و
مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری دادهها ادامه و پس از پیادهسازی و استخراج دادهها ،مدل مفهومی توسعهیافتاه ترسای شاد .در ایان
تحقیق ،ابتدا از تحقیقات انجامشده در خصوص شناختارهای جرمزا و نظریهها باه عناوان منباع داده استفاده و مؤلفههاای شاناختارهای
جرمزا شناسایی و مدل مفهومی پیش فرض ترسی شد ،سپس به منظور توسعۀ مدل مفهومی شناختارهای جرمزای مجرماان ساایبری ،از
روش تحلیل روایتی با رویكرد کثرتگرا استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که در مجرمان سایبری ،شناختارهای روانی جرمزا (شامل شخصیت وسواس اجبار ،اضطرابی ،خلقی ،جنسای
و پرخاشگری) ،شناختارهای فردی جرمزا (شامل سبکهای مقابله با مشكالت ،سبکهای هویتی ،طرحوارهها ،مكانیس هاای دفااعی و
غیره) و شناختارهای بین فردی و محیطی جرمزا (شامل اخاتالتت کاارکردی خاانواده ،ارتباا باا دوساتان ،جانس مخاالف ،تعاارض
زوجین و مشكالت تحصیل و مدرسه) و در نهایت شناختارهای اجتماعیجرمزا مشاهده میشود.
نتیجهگیری :شناختارهای جرمزا منجر به شكلگیری نگرشها ،باورها و هنجارهایی در مجرمان سایبری میشود و با ایجااد ویژگای-
های روانی و فردی ،بر انگیزه (قصد رفتار مجرمانه) و ارتكاب جرم سایبری در مجرمان تأثیر میگذارند .لذا پیشنهاد میشاود باه دلیال
ماهیت و ویژگیهای فضای سایبر ،با بهرهگیری از فنون شناسایی ویژگیهای مجرمان فضای سایبر ،امكان پیشگیری از جرائ ساایبری
توسط مأموران پلیس سایبری به وجود آید.
کلیدواژهها :شناختارهای جرمزا ،مجرمان سایبری ،شناختارهای روانی ،شناختارهای فردی ،شناختارهای اجتماعیجرمزا.
استناد :هادی خامنه ،اعظم؛ بحرینی ان ،س ید عبدالمجی د و ابوالمع الی الحس ینی ،خدیج ه (به ا  .)1400م د مهه ومی
شناختا های جرمزا براساس تحلیل وایت زندگی مجرمان سایبری .فصلنامۀ پژوهش های اطالعاتی و جنایی،)60(16 .
صص. 31-56
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مقدمه

در قرن بیستویک ،جهان در راستای فرا صنعتی شدن با شرایط و ویژگیهایی متفاوت
مواجه شد؛ اختراعاتی که دنیای سیاست ،فرهنگی و اقتصادی را متحاول سااخت .ایان
دنیای جدید« ،فضای مجازی» یا «فضاای ساایبر» ناام گرفات .پاس از پیادایش فضاای
سایبر ،انسانها بسیاری از روابط خود از قبیل تبلیغات گسترده ،فعالیتهاای اقتصاادی،
تجارت و دادوستد ،بانكداری الكترونیک ،اشااعۀ فرهنا ،،آماوزش و اطاالعرساانی
همگانی را به این فضا وارد کردند (زیبر ،1390،ص .) 8تغییر و تحوتت ناشای از رشاد
روزافزون فناوریهای الكترونیكی نوین و رایانه در چند دهۀ گذشته ،زنادگی بشار را
چندین برابر آسانتر کرده است .اما از سوی دیگر ،نمیتوان آسیبهای ناشای از ایان
فناوریهای نوین را نادیده گرفت .امروزه عالوه بر کاربرد وسیع این فناوریها ،استفاده
از اینترنت و به تباع آن فضاای مجاازی کااربرد بیشاتری یافتاه و بخاش گساتردهای از
فعالیتهای روزمرۀ افراد را پوشش میدهد است (ابراهی پور و خزایی ،1391 ،ص.)31
فضای مجازی و شبكههای اجتماعی نسبت به دنیای واقعی ،با داشتن ویژگیهای خاصی
چون جذابیت ،تنوع موضوعات ،سهولت دسترسی ،سرعت تبادل اطالعات ،احساس
لذت و غیره ،فرصتهایی را ایجاد کرده تا فضای سایبر مورد توجه مردم باألخص
نوجوانان و جوانان قرار گیرد .این امر از یکسو فرصت محسوب میشود و از سوی
دیگر ،برای امنیت اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی انسانها تهدیدهایی را به همراه داشته
است .ظهور و گسترش قابل توجه پدیدهای به نام جرائ سایبری ،یكی از مه ترین این
تهدیدهاست که هر روز قربانیان بیشتری از بشریت میگیرد (جیشانكار،1394 ،
ص .)111تمامی جوامع بشری همواره با آسیبهای نوظهور که به صورت زیرپوستی در
جامعه تزریق میشود ،دست و پنجه نرم میکنند .پیشگیری و کنترل جرم همواره از
اولویتهای هر جامعه و برنامهریزان آن محسوب میشود .آسیبهای نوظهور و نوپدید
اغلب نگرانکننده و به لحاظ تعدد و کیفیت گسترده است و بهتدریج و پس از گذر
زمان جلوهنمایی میکنند و در نتیجه ،درمانشان ه با مشكل مواجه میشود .به نظر
میرسد گذر از جامعۀ سنتی به سمت مدرنیته شدن و روبهرو شدن با شرایط جدید در
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جامعه ،منجر به رشد و گسترش آسیبهای جدید میشود .در حال حاضر در ایران رشد
آسیبهای نوظهور مرتبط با فناوریهای جدید از جمله اینترنت ،بازیهای رایانههای،
تلفن همراه ،ماهواره و غیره سریع است .فضای سایبر بهواسطه ویژگیهای خاص خود،
معادتت شناسایی را برای مأموران تحقیق پیچیده کرده است .از سوی دیگر ،در مقابله
با جرائ ناشی از این فضا ،ابزارهای سنتی تحقیقاتی بهشدت ناکارآمد و فاقد اثربخشی
تزم میباشند.
جرائ

سایبری دارای ویژگیهایی چون سرعت بسیار باتی مجرم در ارتكاب

جرم ،ناشناخته بودن مجرمان این جرائ  ،حج باتی جرائ  ،پایین بودن هزینۀ ارتكاب
جرائ سایبری ،فراملی یا جهانی بودن این جرائ  ،قبح اخالقی اندک ،تخصصی و
علمی بودن ،دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ،پیچیدگی خاص ،دشوار بودن
تعیین صالحیت کیفری ،جهانی بودن ،دشوار بودن کشف بزهكار و غیره است که آنها
را از سایر جرائ متمایز میشود .همچنین ،مجرمان سایبری نیز دارای ویژگیهایی چون
حداقل مهارتهای تكنیكی بسیار ناچیز ،بیاحترامی نسبت به هنجارهای قانونی و این
احساس که کسی خارج از دسترس یا فراتر از آنها باشد ،قوۀ مخیلۀ غنی ،نیاز به تبعیت
از دیگران و گرایش به سمت خطرات غیرضروری ،انگیزۀ قوی ،ولی دارای انواع
متفاوت هستند (شایندر ،2002 ،ص.)80
بهطور کلی ،علل و عوامل بسیاری در تمایل به ارتكاب جرائ سایبری مؤثرند؛ همچون
عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،مشكالت روحی و روانی مجرمان نظیر
افسردگی ،عصبانیت ،حسادت ،انتقامجویی ،حس تنفر ،تفریح و سرگرمی ،خودک بینی
و حقارت ،حس رقابت ،سبکهای مقابله با مشكالت ،ویژگیهای شخصیتی و غیره
(لیكیویكز ،2011 ،ص .)243علل تمایل ارتكاب به جرائ سایبری را با عنایت به رایج-
ترین جرائ سایبری میتوان بدینصورت برشمرد :پاسخ به گرایشهای درونی از جمله
کنجكاوی و لذت طلبی (شامل شیفتگان سایبری ،بیآزاران سایبری ،چیرهگران و
برتریطلبان سایبری و بازیانگاری سایبری) ،طمعورزی و کسب منافع مالی،
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انتقامجویی ،انگیزۀ جنسی ،باورهای ایدئولوژیک (کورهپز ،میرخلیلی ،توجهی و بهره-
مند ،1393 ،ص.)139
کیرون و پاور ( )2012در تحقیقی در خصوص تهدیدگران سایبری نشان دادند مجرمان
سایبری افرادی هستند که معموتً برانگیخته و بیتوجه به نتایج کارشان هستند .به-
سرعت عصبانی میشوند ،در برخورد با دیگران احساس خصومت دارند ،دارای عقاید
و باورهای خشک و با بهکارگیری رفتارهای تهاجمی سعی دارند تا تصور قدرتمندی
از خودشان بیابند .این افراد نسبت به دیگران احساس همدردی کمی دارند .بهعالوه،
معموتً این افراد از قدرت فیزیكی اندکی برخوردارند .لذا به منظور پیجویی جرائ
سایبری نیاز به تدابیرِ روزآمد است .در چند سال اخیر و با افزایش جرائ سایبری ،ذهن
پژوهشگران عرصۀ جرمشناسی فضای سایبر و مأموران تحقیق واحد پلیس سایبری به
فنون ترسی نی رخ جنایی و شخصیتی معطوف شده است (کورهپز ،1393 ،ص.)112
از آنجا که ارائه هر راهحلی برای هرگونه مشكلی ،ابتدا نیازمند شناسایی عوامل مؤثر
است ،پیش از نظریهپردازی راجع به روشهای کاهش جرائ در محیط سایبر ،باید
عوامل تأثیرگذار بر اینگونه رفتارها را یافت .یافتن این عوامل میتواند نشاندهندۀ
راهی باشد تا با برنامهریزی براساس عوامل مؤثر ،بیشترین تأثیرگذاری بر کنترل این
جرائ را شاهد باشی  .متخصصانی که با مجرمان کار میکنند ،معتقدند مجرمانی که در
زندگی اصرار بر ارتكاب جرم دارند ،مجموعۀ متمایزی از باورها و شناختارهای
اخالقی دارند و این شناختارها برای عقالنیسازی و ارتكاب مجدد فعالیتهای مجرمانه
به کار میروند (شفر .)2013 ،شناختار جرمزا ،اصطالح چتر مانندی است و شامل
شكلهای خاصی از رویدادهای ذهنی است که رفتارهای جرمزا را ایجاد و گسترش
میدهند .شناختارهای جرمزا همچنین ارزشها ،باورها ،عقالنیسازی و گرایشهای
هیجانی هستند که رابطۀ بین استانداردهای اخالقی و رفتار شخصی را تضعیف میکنند
و در بیشتر تئوریهای رفتار جنایی ازجمله تئوریهای خرده فرهنگی ،بیهنجاری،
ارتبا متمایز و برچسبزنی و تئوری بازبینی شدۀ جرم ،مورد توجه قرار گرفتهاند .در
واقع ،بیشتر تئوریهای رفتار مجرمانۀ بیان شده ،بر نگرشهای مجرمانه بهعنوان علت-
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های اصلی در بروز و حفظ رفتار مجرمانه تأکید دارند و فرض میکنند که مجرمان
نوع خاصی از تفكر را دارند که رفتار مجرمانه را به وجود میآورد یا گسترش می-
دهد .به عبارت دیگر ،افكار انحرافی منجر به اعمال انحرافی مجرمانه میشود (صادقی
و آهی ،2019 ،ص.)90
کریمیثانی ،رستمی و حداد فرید ( )1395در تحقیقی با عنوان «مقایسۀ سبکهای
هویتی ،معنای زندگی و تحول اخالقی در بین افراد» ،با هدف مقایسۀ سبکهای
هویتی ،معنای زندگی و تحول اخالقی افراد مجرم و غیرمجرم انجام شد .یكی از این
عوامل روانشناختی مؤثر بر ارتكاب جرم ،تحول اخالقی است .تحول اخالقی در
انسان به موازات تحول شناختی است .مجرمان سایبری براساس تحلیل روایت زندگی
آنها نشان میدهد که در مراحل تحول اخالقی پیشروی نكردهاند و از سطح تحول
اخالقی پایینتری برخوردارند و نیز مالحظه میشود ،دتیل مجرمان در ارتكاب به جرم
سایبری شامل سطوح پایین اخالقی از جمله دریافت پاداش ،تحسین و تأیید از سوی
دیگران است .جاه بین ،مظفری ،هاش زهی و دادگران ( )1397نیز در تحقیقی با عنوان
« عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم در فضای مجازی از دیدگاه قضات دادسرای جرائ
رایانهای تهران» نشان دادند ،عوامل مرتبط با فضای مجازی همچون گمنامی و
سهلالوصول بودن ،فراگیر بودن و جذابیتهای فضای مجازی ،از مه ترین دتیل
ارتكاب جرائ سایبری بودند .همچنین ،نتایج تحقیق نوفرستی و اکبری ( )1392با عنوان
«مقایسۀ طرحوارههای ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی و افراد عادی» ،بیانگر آن بود
که در مجرمان جنسی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه شامل رهاشدگی ،بیاعتمادی،
وابستگی و آسیبپذیری در گروههای مجرم مشاهده میشود.
نتایج تحقیق میدلتون ،الیئوت ،مندیل نردل و بیچ ( )2006با عنوان «بررسی روانشناسی
سوءاستفادۀ جنسی از کودکان توسط مجرمان اینترنتی و قوانین مرتبط به آن» نیز حاکی
از آن بود که بیشتر این مجرمان ،حالتهایی از کمبود عاطفی و بیثباتی روانی دارند و
همین مسئله بیشترین دلیل روی آوردن آنها به پورنوگرافی در فضای سایبر است تا
از این حاتت منفی خود خارج شوند .همچنین ،بوسیج ( )2006در تحقیق خود ،برخی
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از ویژگیهای مزاحمان سایبری را چنین برشمرد که این افراد غالباً دارای جنون
شیفتگی ،وسواس فكری عشقی و وسواس فكری ساده هستند .افراد با جنون شیفتگی،
تمایل دارند که حس کنند فردی را که مورد آزار قرار میدهند ،عاشق آنها شده
است .این افراد )بزهكار( معموتً زن هستند .افراد گروه دوم ،معموتً عقیده دارند که
قربانیانشان به آنها متمایل هستند .این افراد به دنبال شهرت بوده و معموتً مرد هستند.
گروه سوم ،ویژگی افرادی است که با قربانیشان سابقاً رابطه داشتهاند که این رابطه
میتواند رابطهای شخصی یا شغلی باشد .این افراد ممكن است زن یا مرد باشند.
همچنین ،سیگفرد ،تولی و راجرز ( )2008نیز به مقایسۀ افرادی که از اینترنت برای
پورنوگرافی استفاده میکنند و افرادی که چنین استفادهای ندارند را با یكدیگر مقایسه
کردند .استفادهکنندگان ،محتواهای پورنوگرافی سطح باتتری از استثمار اخالقی و
همچنین سطح پایینتری از کاربرد طرق انتخاب اخالقی را نشان دادند .ترنس
کلبرگ 1در نظریۀ بزهكاری خود بیان میدارد رفتار بزهكارانه با سطوح استدتل
اخالقی پائین مشخص میشود .از نظر او مجرمان افرادی هستند که در مراحل تحول
اخالقی پیشروی نكردهاند .اکثر تحقیقات بعدی انجام گرفته نیز این موضوع را تأیید
کردهاند که افراد مجرم در مقایسه با افراد عادی از سطح تحول اخالقی پائین تری
برخوردارند (کدیور ،1381 ،ص .)41بوسیج ( )2006نیز در تحقیق خود با عنوان «جنبۀ
تاریک اینترنت؛ محافظت از خود و خانواده در برابر مجرمان آنالین» ،برخی از ویژگی-
های مزاحمان سایبری را چنین برشمرد که این افراد غالباً دارای جنون شیفتگی،
وسواس فكری عشقی و وسواس فكری ساده هستند .افراد با جنون شیفتگی ،تمایل
دارند که حس کنند فردی را که مورد آزار قرار میدهند ،عاشق آنها شده است .این
افراد )بزهكار( معموتً زن هستند .افراد گروه دوم ،معموتً عقیده دارند که قربانیانشان
به آنها متمایل هستند .این افراد به دنبال شهرت بوده و معموتً مرد هستند .گروه
______________________________________________________
1. Lawrence Kohlberg
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سوم ،ویژگی افرادی است که با قربانیشان سابقاً رابطه داشتهاند که این رابطه میتواند
رابطهای شخصی یا شغلی باشد .این افراد ممكن است زن یا مرد باشند.
در مجموع ،برخی از تحقیقات خارجی انجام شاده در خصاوص ویژگایهاای مجرماان
سایبری که به آن اشاره شد ،بیانگر آن است که مجرماان ،باورهاا ،عقایاد ،شاناختارهای
ذهنی و نگرشهایی دارند که منجر باه شاكلگیاری رفتاار مجرماناه در آنهاا مایشاود.
تحلیل روایات زنادگی مایتواناد در شناساایی ویژگایهاای مجرماان ساایبری و تمایال
ارتكاب آنها به جرم مفید باشد .شناساایی چناین تجربیاات و داناشهاایی در خصاوص
شواهد گردآوری شده از روایات زندگی مجرمان سایبری ماا را قاادر مایساازد ،ضامن
پاسخگویی به این سؤال که شناختارهای جرمزا در بین مجرمان ساایبری کدامناد یاک
مدل مفهومی در خصوص شناختارهای جرمزا در مجرمان سایبری نیز ارائه شود.
با عنایت به اینكه این تحقیق به دنبال بررسی شناختارهای جرمزا در مجرمان سایبری
است ،به مطالعۀ تحقیقات انجام شده در این خصوص و نظریههای موجود در آن
پرداخته شد .از بین نظریههای موجود ،نظریۀ رفتار برنامهریزی شده به عنوان یكی از
بهترین نظریههای علوم رفتاری است که در پژوهشهای مختلف در تبیین رفتار و تعیین
مه ترین عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .از این نظریه بهعنوان
چارچوب و زیربنای این تحقیق استفاده شد .این نظریه که توسط آیزن 1مطرح شده
است ،مبتنی بر نظریۀ عمل منطقی است و وقوع یک رفتار ویژه را پیشبینی میکند؛
مشرو بر اینكه فرد قصد انجام آن را داشته باشد .طبق این نظریه ،قصد (انگیزه رفتار)
توسط سه عامل نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده پیش-
بینی میشود.
 نگرش نسبت به رفتار؛ یعنی اینكه رفتار موردنظر تا چه حد نزد فرد ،مطلوب،خوشایند ،مفید یا لذتبخش است که به قضاوت فرد در مورد اثرات و پیامدهای رفتار
بستگی دارد .به عبارت دیگر ،ارزشیابی مثبت یا منفی در مورد انجام یک رفتار است که
______________________________________________________
1. Ajzen
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از دو زیرسازۀ باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به
رفتار میشود ،تشكیل شده است.
 هنجارهای ذهنی؛ به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجامرفتار هدف اشاره دارد .در این تئوری ،هنجار ذهنی فرد ،حاصلضرب باورهای هنجاری
در انگیزۀ پیروی برای انجام رفتار هدف است .به عبارتی ،بازتاب تأثیر و نفوذ اجتماعی
بر فرد است.
 کنترل رفتاری درک شده؛ عبارت است از درجهای از احساس فرد در مورد اینكهانجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی است .عوامل کنترل
شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی است .فاکتورهای داخلی مربو به شخص بوده و
شامل مهارتها ،تواناییها ،اعتماد به نفس ،تجربۀ گذشته ،دانش و تدبیر ،اطالعات و
احساسات و برنامهریزی مناسب است و در بررسی عوامل خارجی به فاکتورهایی
همچون عوامل محیطی یا شغلی ،زمان ،فرصت ،منابع و امكانات ،موانع یا محدودیتها
و وابستگی رفتار به همكاری دیگر افراد اشاره شده است.
قصد رفتاری بیانگر شدت نیت و ارادۀ فردی برای انجام رفتار هدف است .رفتار نیز
همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن و تحت کنترل قصد رفتاری است .آرمیتاژ و
اوونر نشان دادند که نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده 39 ،درصد
واریانس قصد رفتاری و کنترل رفتاری درک شده همراه با قصد 27 ،درصد واریانس
رفتار فعالیت فیزیكی را تبیین میکنند (آشوغ ،آقامالیی ،قنبرنژاد و تاجور.)1392 ،
نگرش
رفتار

قصد رفتاری

هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده

شکل  - 1تئوری رفتار برنامهریزی شده (آیزن)2012 ،
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براساس این نظریه ،وقتی نگرش و هنجارهای ذهنی ثابت باشند ،آسانی یا سختی انجام
یک رفتار بر روی قصد آن رفتار اثر قوی خواهد گذاشت .وزنهای نسبی این سه سازه
در جوامع مختلف و رفتارهای مختلف متفاوت است .در این الگو بیان میشود که انجام
یک رفتار با دو عامل همراه با ه ارتبا دارد :انگیزه (قصد رفتاری) و توانایی )کنترل
رفتاری) .آیزن نظریۀ خود را چنین بیان کرد ،فردی که درک باتیی از کنترل بر روی
رفتار خود دارد و قصد انجام آن رفتار نیز در او وجود دارد ،به احتمال فراوان آن کار را
انجام خواهد داد .کنترل درک شده به وجود یا عدم وجود تسهیلکنندهها یا موانع انجام
یک رفتار ،یا توان درک شده بستگی دارد (رضائیان ،هادی زاده مقدم ،طبرسا و رامین
مهر.)1393 ،
در حضور میزان باتی باورهای کنترلی دربارۀ وجود تسهیلکننده برای یک رفتار ،توان
درک شدۀ فرد بر روی رفتار بات میرود .نظریۀ رفتار برنامهریزی شده ،نظریهای توسعه-
یافته است که از طریق افزودن پیشبینیکنندۀ سوم تمایالت رفتاری به نام کنترل رفتاری
ادراک شده ،بر مشكالت اولیه غلبه کرده است .اگرچه جوهر اصلی نظریههای عمل
منطقی و رفتار برنامه ریزی شده ،تمایل و نیت فرد به انجام یک رفتار معین است ،کنترل
رفتار ادراکی ،نقش بسیار مهمی را در این تئوری ایفا میکند .به عبارت دیگر ،نظریۀ
رفتار برنامهریزی شده پیشنهاد می کند که سه نوع از باورها به ترتیب بر سه نوع از
ادراکات اثر میگذارد .باورهای رفتاری بر نگرش نسبت به رفتار تأثیر میگذارد،
باورهای هنجاری که هنجارهای ذهنی را معین میکند و باورهای کنترلی به رفتار
کنترلی ادراک شده شكل میدهد .بهطور خالصه ،نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای
ذهنی و رفتار کنترلی ادراک شده ،همه با ه منجر به شكلگیری تمایالت رفتاری می-
شوند که رفتار را تعیین میکنند (جوادزاده ،1394 ،ص .)28براساس این نظریه و
تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگیهای مجرمان سایبری مدل پیشنهادی ارائه و
سپس از طریق مصاحبه و تحلیل روایت زندگی آنها ،مدل مفهومی پیشنهادی توسعه
داده شد و مدل مفهومی تحقیق تدوین شد که در ادامه خواهد آمد.
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روش
پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویكرد کثرتگرا و با بهکارگیری روش نظریۀ داده
بنیاد است؛ بدینصورت که در مرحلۀ اول تحقیق از مطالعاات کمای و کیفای باه عناوان
منباع داده اساتفاده شد .در این مرحله باه بررسای ایادهها ،ذهنیاات ،رویكردهاا ،نتاایج و
یافتههای پژوهشهای کیفی و کمی پیشین با هدف طراحاای و توسعۀ ماادل مفهااومی
شناختارهای جرمزا در مجرمان سایبری پرداخته شد .بدین منظور از ابتدا سؤاتت
پژوهش تدوین شد و سپس با بررسی نظاممند متون ،جستجو در تحقیقات پیشین و
نظریات موجود در خصوص موضوع ،مؤلفههای شناختارهای جرمزا براساس الگوی
قیاسی استخراج شد و یک مدل مفهومی پیشنهادی از این یافتهها ترسی شد (شكل .)2
در مرحلۀ دوم تحقیق ،با توجه به اینكه نظریه یا پژوهشهای پیشین دربارۀ شناختارهای
جرمزا در مجرمان سایبری کامل نبودند یا به توصیفهای بیشتری نیازمناد بودند ،لذا
محقق از روش تحلیل روایتی با رویكرد کثرتگرا و براساس الگوی استقرایی متكای
بار نظریاه یاا پاژوهشهاای پیشاین بهره جست .الگوی کثرتگرا تأکید ه زمان بر
محتوا ،ساختار و ساخت معنا در یک فرآیند تعاملی با توجه به زمینه و بافت دارد
(ابوالمعالی ،1398 ،ص .)93هادف از این کار معتبر ساختن و گسترش دادن چاارچوب
یاا مدل مفهومی نظریهها یا پژوهشهای قبلی بود.
جامعۀ آماری این تحقیق را مجرمان سایبری که به دلیل ارتكاب جرائ سایبری در
سالهای  97و  98توسط پلیس فتا فاتب دستگیرشده بودند و جهت بازجویی در پلیس
فتا و دادسراها حضور داشتند ،تشكیل دادند .از جامعۀ مذکور ،نمونهای با روش
نمونهگیری هدفمند (قضاوتی) انتخاب شد و مالک نمونهگیری ،اشباع دادهها و اشباع
نظری مقولهها (یا مضمونها) است .تزم به ذکر است این تعداد به  23نفر رسید.
همچنین ،برای گردآوری روایات زندگی مجرمان از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و
فرم تجدیدنظر شدۀ «مصاحبه داستان زندگی مک آدامز» استفاده شد .جهت سنجش
پایایی مصاحبه از اندازۀ ضریب کاپا منعكسکنندۀ توافق بین دو کدگذار استفاده شد و
درصد توافقات بین ارزیابها برای سه مصاحبه بهطورکلی 75 ،درصد محاسبه شد که
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با توجه به اینكه این مقدار از  0/6بیشتر بود ،بنابراین از پایایی قابل قبولی برخوردار
است .تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش نیز براساس تحلیل محتوا صورت گرفت و
در نهایت ،مدل کیفی پژوهش بیان شده است .بدین منظور ،دادههای حاصل از
مصاحبهها به دقت بررسی شد و از طریق کدگذاری باز ،مقولههای اصلی و مقولههای
فرعی مربو به آنها مشخص شدند و خرده مقولهها (زیر مقولهها) تعیین شدند .در
طی این تحلیلها ،رونوشت مصاحبهها برای یافتن مقولههای اصلی ،مقولهها و خرده
مقولهها بهطور منظ بررسی شد .نتیجۀ کدگذاری باز مقدماتی منجر به ایجاد  128کد
مقدماتی از نتایج مصاحبهها و  20کد باز مقدماتی از نتایج مرور ادبیات پژوهشی شد.
با توجه به وجود قرابت معنایی بات و همپوشانی بیش از حد بین برخی از کدهای باز،
این کدها ادغام شدند که نتیجۀ آن ایجاد  111کد باز نهایی بوده است.
یافتهها
از  23نفر مجرم سایبری مورد بررسی ،مشخص شد اکثر مجرمان سایبری از نظر سنی در
سطح جوانی هستند و بیشترین سن  40و کمترین سن  21سال بود .در خصوص
جنسیت آنها ،مالحظه شد که بیشتر مرتكبان به جرائ سایبری مرد هستند ( 20نفر مرد و
 3نفر زن) .از نظر میزان تحصیالت میتوان مشاهده کرد میزان تحصیالت مجرمان
سایبری همگن نیست و به نظر میرسد اغلب افراد تحصیلکرده ،آن دسته از جرائ
سایبری که نیاز به مهارت و دانش بیشتری را دارد ،انجام میدهند .البته میزان تحصیالت
در کنار سایر ویژگیهای جمعیت شناختی قابل بررسی است .سطح مهارت فنی و
استعدادهای درونی در مجرمان سایبری نیز همگن و یكسان نیست .در برخی جرائ
سایبری با حداقل مهارت و تالش و با مشارکت با افراد با مهارت یا خرید نرمافزار به
راحتی قابل انجام است ( 7نفر فوق لیسانس 8 ،نفر لیسانس 6 ،نفر دیپل  1 ،نفر سیكل و 1
نفر با تحصیالت ابتدایی) .در خصوص داشتن پیشینۀ مجرمانه ،اکثر مجرمان سایبری
پیشینۀ مجرمانه نداشتند و تنها دو مورد از آنها ،یكی مرتكب جرم سرقت فیزیكی و
دیگری دچار اعتیاد بوده است .همچنین ،مجرمان سایبری انگیزههایی چون کنجكاوی

41

42

فصلنامة پژوهشهاي اطالعاتي و جنايي ،سال شانزدهم ،شمارة اول ،بهار 1400

( 4نفر) ،مشكالت مالی و اقتصادی ( 6نفر) ،بیكاری ( 4نفر) ،جذابیت ( 2نفر) ،جلب
توجه همسر ( 2نفر) ،اعتیاد جنسی ( 2نفر) و انتقام را در ارتكاب به جرم سایبری ( 3نفر)
ذکر کردند.
تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق در دو مرحله انجام شد؛ مرحلۀ اول با مطالعه در
پیشینۀ مطالعاتی و نظری و با استدتل قیاسی مؤلفههای شناختارها ،در قالب یک مدل
مفهومی پیشنهادی (شكل )2ارائه شد .در این مدل مشخص شد شناختارها (شامل
نگرشها ،رویدادهای ذهنی ،باورها و ارزشهای فردی) منجر به شكلگیری برخی از
ویژگیهای روانی جرمزا و ویژگیهای فردی و در نهایت ارتكاب جرم میشوند.
نگرش
رفتار

قصد

ويژگیهای

(ارتکاب

رفتاری

روانی -

جرم)

(انگیزه)

فردی

هنجارهای
ذهنی

شناختارها

کنترل رفتاری
درک شده
شکل  - 2مدل مفهومی پیشنهادی از شناختارها براساس نتایج حاصل از مطالعات پیشین

در گام بعدی تحقیق ،با توجه به عدم وجود تحقیقاات کاافی در خصاوص شاناختارهای
جرمزا و با هدف شناسایی و توساعۀ ایان شاناختارها ،در مرحلاۀ اول باا اساتفاده از روش
تحلیال روایت زنادگی مجرماان ساایبری باا رویكارد کثارتگارا ،مصااحبه از مجرماان
سایبری و پیادهسازی و کدگذاری آنها ،استخراج مؤلفهها با روش استقرایی انجام شاد.
تزم به ذکر است کدگذاری مصاحبههاا در ساه قسامت مؤلفاههاای اصالی ،مؤلفاههاای
فرعی و زیر مقولههای شناختارهای مجرمان سایبری استخراج شد که نتایج حاصل نشاان
داد ،این شناختارهای جرمزا شامل ویژگیهای روانی (از جمله ویژگایهاای شخصایتی،
اضطرابی ،خلقی ،جنسی و پرخاشاگری) ،سابکهاای مقابلاه باا مشاكالت ،سابکهاای

مد مههومی شناختا های جرمزا براساس تحلیل وایت زندگی مجرمان سایبری

هویتی و طرحوارههاای ناساازگار اولیاه (شاامل آسایبپاذیری ،وابساتگی ،رهاشادگی،
بااازداری و خویشااتنداری /خااود انضااباطی ناکااافی) ،مكااانیزمهااای دفاااعی (شااامل
دلیلتراشی ،جابهجایی ،فرافكنی و خیالپردازی) ،رشد قضاوت اخالقی ،بیانش مجرماان
سایبری نسبت به جرم و قربانی ،احسااس مجرماان پاس از موفقیات در ارتكااب جارم و
اعتقادات مذهبی ضعیف است.
عالوه بر مؤلفههای روانی و فردی شناختارهای جارمزا در مجرماان ساایبری ،یافتاههاای
حاصل از تحلیل روایت زندگی آنها نشان داد که برخی از عوامل دیگر از جمله عوامل
بین فردی (شامل اختالتت بدکارکردی خانواده ،تعارض زوجین و مشاكالت ارتبااطی)
و عوامل اجتماعی (شامل توسعۀ تكنولاوژی و محرومیات اقتصاادی و اجتمااعی و عادم
دسترسی باه امكاناات باه سیسات هاای خادماتی-حماایتی) باه عناوان عوامال زمیناهای و
مداخلاهگار مایتواننااد بار شاناختارهای جارمزا مجرمااان ساایبری تأثیرگاذار باشاند کااه
مؤلفههای آن در جداول  1درج شده است.
جدول  - 1شناختارهای روانی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
مقولههای اصلی
شخصیت
ضداجتماعی

مقولههای فرعی (شناختارهای روانی جرمزا)
عدم پشیمانی از اشتباهات خود  /عیبجو و بدبین بودن باه دیگاران /عادم نگرانای از
رعایت اخالقیات یا اصول اخالقی اعمال خود

ویژگیهای شخصیتی

شخصیت

تمایل به بهرهکشی از دیگران /تمایل به مرکز توجه و احتارام قارار گارفتن /احسااس

خودشیفته

برتری نسبت به دیگران /اعتقاد به خاص بودن و استثنا بودن

شخصیت مرزی
شخصیت نمایشی
شخصیت دوری-
گزین

اضطرابی

ویژگیهای

وسواس اجبار
اضطراب منتشر

احساس ناامیدی و بیارزشی /بی ثباتی هیجانی (از عشق به تنفر به فردی یا چیزی و باالعكس)/
عدم داشتن احساس هیجانی به هیچچیز /تمایل به ریسکهای خطرناک و مشكلساز

تصمی گیری عجوتنه  /اهمیت دادن بایش از حاد باه ظااهر خاود /باه راحتای فریاب
خوردن  /تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن /فكر نكردن بیش از عمل
عدم برقراری دوستی با دیگران /پرهیز از فعالیتهاای اجتمااعی و کااری /اعتمااد باه
نفس پایین /عدم ریسکپذیری
اعتقادات خرافاتی /عدم کنترل افكار و اعمال خود /عدم کنتارل وسوساههاای ذهنای
برای انجام جرم
داشتن دلهره و لرزش اندام /احساس ترس داشتن /ناراحتی و بایقاراری /فشاارهای
روحی و روانی
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مشکالت خلقی

ادامۀ جدول  - 1شناختارهای روانی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
احساس کنار گذاشته شدن /با وجود حضور اطرافیان احسااس بایکسای و تنهاایی کاردن/
عدم وجود عالئق و مسائل مشترک با اطرافیان /عدم همدل و همدم بارای صاحبت کاردن/
ترس از تنهایی
عدم شناخت و درک شدن توسط اطرافیان
احساس تنهایی کردن  /بیعالقگی نسبت به همهچیاز  /ناا امیاد شادن نسابت باه آیناده /
افسردگی
احساس ناراحتی و غمگینی /احساس بیارزشی کردن
رویاهای با محتوای جنسی /اشاتغال ذهنای باه موضاوعات جنسای /افكاار جنسای برقاراری
افکار جنسی
ارتبا با کودکان /وسواس بیان کلمات جنسی
شكستن اشیا در هنگام عصابانیت /تمایال باه فحاشای و نشاان دادن خشا  /کتاککااری و
پرخاشگری
درگیر شدن با دیگران/زار با زبان و اذیت کردن افراد با زبان
جدول  - 2شناختارهای فردی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
مقولههای اصلی

مقولههای فرعی (شناختارهای فردی جرمزا)

سبکهای مقابله با
مشکالت

راهبردهای مقابلهای
مسئله مدار برای
ارتكاب جرم
راهبردهای مقابلهای
هیجانمدار

پذیرش مشكل /مشورت کردن و همفكری بارای حال مشاكل /ارزیاابی راههاای مختلاف
برای حل مشكل /تمرکز بر برنامهریزی مجدد بارای حال مشاكل /ساعی و کوشاش بیشاتر
برای حل مشكل /تسلی نشدن در برابر مشكل
تسلی شرایط شدن /فقط دعا کردن و عبادت کردن/پنهان کردن مشكالت و خودخوری /باروز
خش به هنگام به وجود آمدن مشكل  /فرار کردن از موقعیتهای مشكلدار /صدمه به خود

راهبردهای منفی
بد تنظیمی هیجان

دیگران را علت ارتكاب جرم دانستن/نشخوار فكری (عدم کنتارل افكاار مازاح ) /فاجعاه
سازی از مشكالت و عدم تالش برای حل آن /بینظمی فكری و آشفتگی هیجانی

سبکهای
هویتی

سبک هویت به
تعویق افتاده
سبک هویت
اطالعاتی

ساز و کارهای دفاعی برای توجیه جرم

آسیبپذیری

رهاشدگی
وابستگی
بازداری هیجانی
خویشتنداری /خود
انضباطی ناکافی

عدمتشخیص صالح خود/تجربههای ناموفق فراوان /گیج بودن نسبت به آینده
عالقه به کاوشگری و جستجوی اطالعات /فرار از مشاكالت /اعتمااد باه اطالعاات خاود/
لذت بردن از پیچیدگیها  /پاک کردن صورتمسئله بهجای حل مشكل
احساس خطر در برابر اتفاقات پیرامونی /ترس افراطی از اینكه فاجعه نزدیاک اسات /فكار
کردن به اتفاقاتی که فرد نمیتواند از آن جلوگیری کند /اعتقااد باه آسایبپاذیر باودن در
برابر مشكالت /اعتقاد به در ناتوانی در مقابله با مشكالت
عدم ارضای نیازهایی مانند امنیت و همدلی و حمایت (محرومیات هیجاانی) /اعتقااد باه از
دست دادن افراد مه زندگی (رهاشدگی) /اعتقاد به اینكه دیگران به انسان ضربه مایزنناد
(بیاعتمادی و بدرفتاری اطرافیان فرد)
عدم توانایی حل مشكالت روزانه بادون کماک دیگران/عادم تواناایی قضااوت خاوب و
تصمی گیری صحیح بدون کمک دیگران
بازداری فرد در بروز احساسات خود /بازداری فرد در اعمال خودانگیختاه خاود /باازداری
فرد در ایجاد ارتباطات خود /ترس از دست دادن کنترل بر احساسات و اعمال خود
عدم تحمل ناکامیهاا  /نااتوانی در جلاوگیری از بیاان هیجاانهاا و احساساات /مشاكالت
مستمر در دستیابی به کنترل خود

مد مههومی شناختا های جرمزا براساس تحلیل وایت زندگی مجرمان سایبری
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ادامۀ جدول  - 2شناختارهای فردی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
دلیلتراشی

برای کارهای خود دتیل قانعکننده داشتن /اعتقاد به اینكه چون همه این کاار
را انجام میدهند /من از اول ،مجرم به دنیا آمدهام و مجرم مادرزاد هست .

مکانیزمهای دفاعی

انتقال هیجانات منفی به افراد دیگر یا اشیا /در صورت نرسیدن به هادف خاود
جا به جایی

اشیاء دور و برم را میشكن  /در شرایط بد زندگی و فقار خشا خاودم رو باه
ثروتمندان انتقال دادن

خیالپردازی
فرافكنی

رشد قضاوت اخالقی عرفی

قضاوت اخالقی پیش
عرفی
قضاوت اخالقی عرفی
قضاوت اخالقی پس
عرفی

رفع مشكالت تینحل با خیالبافی /همیشه در خیال خود را آدم موفق دانستن
نسبت دادن تمایالت پرخاشگرانه باه دیگاران /اطرافیاان را مسابب شكسات و
ناکامی دانستن /افكار و امیال غیرقابل قبول خود را به دیگران نسبت دادن
عدم تمكین از مراجع قدرت/عدم توجه به نیاز دیگران به عنوان یک معاملاه
متقابل و تجارت
عدم همنوایی با دیگاران در رواباط میاان -فاردی /عادم پیاروی از قاانون و
مقررات اجتماعی
عدم رعایت قرارداد اجتماعی ،ارزش ،حقوق فاردی /اصاول اخالقای عاال -
گیر /عمل کردن به اصول اخالقی «خودانتخابی» که قوانین آنها نقا

مای-

کنند و فرد مطابق این اصول عمل میکند
آگاهی از ویژگیهای فضای مجازی در ارتكاب جرم /تمایل باه انجاام عمال
در صورت دستگیر نشادن /حاق دادن باه خاود بارای کاار خاالف -4 /ثابات

(نسبت به جرم و قربانی)

بینش مجرمان سایبری

بینش مجرمان سایبری

کردن توانایی خود /کنجكاوی و جساتجوگری /عادم فكار کاردن مجارم باه

نسبت به جرم

دستگیر شدن /به نظر من لذت بردن از اماروز ،بهتار از نگرانای در ماورد فاردا
است /با وجودی که دستگیر شدم اما به ریساكش مایارزیاد /.عادم صادمه و
آسیب جرم یا جرائ من به کسی
اعتقاد به اینكه قربانیان جرم معموتً با گذر زماان باا آن کناار مایآیناد /عادم

بینش مجرمان سایبری
نسبت به قربانیان

احساس ناراحتی برای قربانیان جرم /حس انتقاام از قربانیاان جارم  /اعتقااد باه
اینكه هنگامیکه جرمی مرتكب میشوید ،تنها کسی که تحت تأثیر قرار مای-
گیرد ،قربانی است /اعتقاد به این باور که سرقت درصورتی کاه قرباانی دچاار
جراحت جسمی نشود اشكالی ندارد

احساس فرد بعد از موفقیت در
ارتکاب جرم

اظهار پشیمانی از جرم/جذاب و هیجانانگیاز بودن/کشاف تواناایی و مهاارت
خاص در خود /تمایل به تكرار جرم
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جدول  - 3شناختارهای بین فردی و محیطی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان
مقولههای اصلی

مقولههای فرعی (شناختارهای اجتماعی جرمزا)

توسعۀ تكنولوژی و

بیكاری  /مشكالت مالی و فقر اقتصادی /فقدان مهارت کافی برای جذب شدن در بازار کار  /کمباود

محرومیتهای

فرصتهای شغلی و محرومیت اقتصادی  /نابرابریهاى اجتمااع و اقتصاادی و شاكافهاای طبقااتی/

اقتصادی و اجتماعی
عدم دسترسی به
امكانات به سیست های
خدماتی -حمایتی و
مشاورهای
کمبود امكانات
فرهنگی ،ورزشی و
تفریحی

توسعۀ تكنولوژی و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی /دسترسی آسان به سایتهای آلوده
کمبود مراکز مشاوره و تشخیص اختالتت شخصیتی و روانی /عدم وجود یا کمبود فیل ها ،برنامهها و
کتب آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی افراد از اینترنت /عدم رسیدگی جدی به مشكالت روحی
و روانی جوانان  /عدم دسترسی باه سیسات هاای خادماتی باه منظاور حمایات روانای ،ماالی ،شاغلی و
اجتماعی /عدم اطالعرسان جامع در زمینه عواقب ارتكاب جرائ سایبری-6/عدم آگاهی از عاوارض
جسمی ،روحی و اجتماعی استفاده نابهنجار از اینترنت  /برخورد ناصحیح با گروههای آسیبپذیر
کمبود مراکز فرهنگی (کتابخانه ،فرهن،سرا ،سینما و  /)...نداشتن ابزار و مكان مناسب برای گذراندن
اوقات فراغت عدم دسترسی به امكانات و تساهیالت ورزشای و تفریحای /عادم برناماهریازی صاحیح
جهت غنیسازی اوقات فراغت  /کمبود یا نباود امكاناات تفریحای ،ورزشای ،سارگرمیهاای مفیاد و
جذاب مراکز آموزشی

جدول  - 4شناختارهای اجتماعی جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
مقولههای اصلی
اختالتت کارکردی خانواده

روابط با دوستان و همساتن
تعارض بین زوجین
ارتبا با جنس مخالف

مشكالت تحصیلی

مقولههای فرعی (شناختارهای بین فردی و محیطی جرمزا)
بیسوادی و ناآگاهی والدین /اختالفات خانوادگی و کمبود محبت در روابط عاطفی
خانواده /ک توجهی والدین به خواسته های صحیح و منطقی شما /عدم نظارت صحیح
والدین /سختگیری بیمورد و سرزنش بیحد از طرف والدین /طالق و جدائی والدین/
ثروت و رفاه اقتصادی خانواده
فشار دوستان و عدم توانایی نه گفتن به دوستان /ه رن ،شدن با دوستان /نیاز به عضویت
در گروه دوستان /معاشرت و ه نشینی با دوستان ناباب
خیانت و بیوفایی همسر /اختالفنظر و تعارض بین زوجین /کنترل و بازجویی بیش از حد
همسر /عدم رضایت جنسی از همسر /خشونت همسر
دوستیهای متعدد قبل از ازدواج /رابطه جنسی قبل از ازدواج /شكست در روابط جنسی در
دوستی با جنس مخالف /عدم فراموشی و عدم پذیرش شكست در روابط قبلی با جنس
مخالف /احساس گناه و تنش نسبت به دوستی با جنس مخالف
بیتوجهی به نیازهای دانش آموزان ،مانند فقدان مشاور و مربیان آگاه /طرد شدن از طرف
معلمان و دانش آموزان /اخراج از مدرسه /اختالتت یادگیری /هوشبهر پایین /تیزهوشی /فرار
ازمدرسه /آزار رساندن به همكالسیها

در ادامه ،نمودار مفهومی توسعهیافته از مؤلفههای شناختارهای جرمزا در مجرمان
سایبری که در گرایش به ارتكاب جرم مؤثر هستند ،براساس مدل بهدست آمده از
مطالعۀ پیشینه پژوهش و تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری (شكل  )3ترسی شد.

شکل  - 3مدل مفهومی توسعه یافتۀ شناختارهای جرمزا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری
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بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر با توجه به نظریۀرفتاری برنامهریزی شده و سایر تحقیقات صورت
گرفته ،ابتدا مدل مفهومی اولیه در رابطه با موضوع تحقیق استخراج شد و سپس براساس
تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری با رویكرد کثرتگرا ،این مدل توسعه داده شد.
یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن بود که در مجرمان سایبری ویژگیهای
شخصیتی (شامل رفتارهای ضداجتماعی ،شخصیت مرزی ،شخصیت نمایشی و
شخصیت دوریگزین) ،ویژگیهای اضطرابی (شامل شخصیت وسواس اجباری،
اضطراب منتشر و ترس از تنهایی) ،مشكالت خلقی (شامل افسردگی دوقطبی و
افسردگی واکنشی) و برخی از اختالتت جنسی مشهود است .نتایج دیگر حاصل از این
تحقیق نشان داد که افراد مجرم نسبت به افراد عادی سبکهای هویتی متفاوتی دارند.
از سوی دیگر ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد افراد مجرم نسبت به افراد عادی معنای
کمتری را در زندگی خود احساس میکنند .اگر افراد معنایی را تعقیب نكنند و هدفی
را نداشته باشند ،احتماتً به هر بیراههای منحرف خواهند شد؛ چراکه انسان هدفمند
بدون توجه به مسیرهای انحرافی جهت زندگی خود را تعیین میکند ،تعالی نفس را
تجربه میکند و با رضایت و آرامش روانی از زندگی خود بهرهمند میشود .نتایج
تحقیقات میدلتون ،الیئوت ،مندیل نردل و بیچ ( )2006نیز در بررسی ویژگی روانی این
افراد ،حاکی از آن بود که بیشتر این مجرمان ،حالتهایی از کمبود عاطفی و بیثباتی
روانی دارند و همین مسئله بیشترین دلیل روی آوردن آنها به پورنوگرافی در فضای
سایبر است تا از این حاتت منفی خود خارج شوند .نتایج یافتههای واگان ،کوالی و
تایلور ( )2006نیز این نتایج را تأیید میکنند که برای برخی مجرمان  -نه همه
دسترسی به این تصاویر در اینترنت به عنوان مكانیزمی برای رهایی از وضعیتهای
سخت روانی است.
همسو با نتایج این تحقیق در خصوص وجود مشكالت جنسی و وسواس فكری مجرمان
سایبری ،بوسیج ( )2006در تحقیق خود ،برخی از ویژگیهای مزاحمان سایبری چنین را
برشمرد که این افراد غالباً دارای جنون شیفتگی ،وسواس فكری عشقی و وسواس
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فكری ساده هستند .نتایج دیگر تحقیق نیز حاکی از آن بود که افراد مجرم نسبت به افراد
عادی از سطح تحول اخالقی پایینتری برخوردارند و افراد مجرم نسبت به افراد عادی،
سبکهای هویتی متفاوتی دارند .این نتایج با نظریۀ بزهكاری کلبرگ همسو است .به
نظر وی ،رفتار بزهكارانه با سطوح استدتل اخالقی پائین مشخص میشود .اکثر
تحقیقات بعدی انجامگرفته نیز این موضوع را تأیید کردهاند که افراد مجرم در مقایسه
با افراد عادی از سطح تحول اخالقی پایینتری برخوردارند .تحقیق کریمی ثانی،
رستمی و حداد فرید ( )1395نیز مؤید آن بود که یكی از عوامل روانشناختی مؤثر بر
ارتكاب جرم ،تحول اخالقی است.
نتایج حاصل از یافتههای دیگر این تحقیق بیانگر آن بود که مجرمان سایبری از انواع
سبکهای مقابلهای (مسئله مدار ،هیجانمدار و بد تنظیمی هیجانی) در مقابله با مشكالت
خود در زندگی و رفع آنها استفاده میکنند .با توجه به متن مصاحبهها چنین برداشت
میشود که مجرمان سایبری از سبکهای مقابلهای هیجانمدار (فقط دعا کردن ،قهر
کردن ،لجبازی ،گریه کردن ،قهر کردن ،فرار از مشكالت و صدمه به خود) بیشتر
استفاده میکنند و متن مصاحبهها نیز بیانگر استفادۀ مجرمان سایبری از راهبردهای
مقابلهای حل مسئله غیرسازنده بود و برخی از آنها از سبکهای مقابلهای مسئلهمدار
(پذیرش ،مشورت کردن و ه فكری ،ارزیابی راههای مختلف برای حل مشكل ،ارزیابی
مجدد مثبت ،تمرکز بر برنامهریزی مجدد ،سعی و کوشش بیشتر و تسلی نشدن) که می-
تواند مفید باشد ،در جهت اهداف مجرمانۀ خود بهره میجویند .همچنین ،بدتنظیمی
هیجانی از قبیل مواردی همچون «دیگران را علت ارتكاب جرم دانستن ،نشخوار فكری،
فاجعهسازی ،بینظمی فكری و عدم تالش و برنامهریزی برای اهداف بلندمدت» در
آنها بهشدت به چش میخورد .براساس مصاحبههای انجام شده با مجرمان سایبری،
مكانیزمهای دفاعی مورد استفادۀ مجرمان سایبری در این تحقیق شامل دلیلتراشی،
جابهجایی ،خیال پردازی ،فرافكنی و اغفال روانی با توجیه جرم است .یكی از عواملی
که بهعنوان بعد مهمی از ساختار شخصیت فرد در نظر گرفته میشود ،مكانیس های
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دفاعی است .براساس گزارش روان تحلیلگران ،مكانیس های دفاعی دروغگویی،
دلیلتراشی و سرزنش فرافكنی در میان این افراد رایج است.
نتایج دیگر تحقیق حاکی از ارتبا بین مزاج دورۀ کودکی و تخلفات و رفتارهای
مجرمانۀ بعدی است .چنانچه از محتوای مصاحبه با مجرمان سایبری برداشت میشود،
ناآرامی ،تكانشگری و توجه ضعیف داشتند و در سنین نوجوانی ،رفتارهای بزهكارانه
از جمله فرار از مدرسه ،رفتارهای ضداجتماعی و ویژگی هیجان خواهی شخصیت
بیشتری از خود نشان دادند .در مصاحبه با مجرمان سایبری مالحظه شد که
طرحوارههای ناسازگارانه از جمله طرحوارههای ناسازگار رهاشدگی و بیثباتی،
آسیبپذیری ،وابستگی ،بازداری هیجانی ،خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی در
آنها مشاهده می شود .در این راستا ،تحقیق نوفرستی و اکبری ( )1392نیز مشخص کرد
که چهار طرحوارۀ رهاشدگی ،بیاعتمادی ،وابستگی و آسیبپذیری به ترتیب از
بیشترین به کمترین ،توانایی پیشبینی عضویت افراد در گروههای مجرم را دارد.
با عنایت به اینكه بینش عبارت از درک و آگاهی؛ یعنی درک صحیحی از خود و
پیرامون خود داشتن است ،بهترین راه ارزیابی مجرمان سایبری ،مرور اعمال و
عملكردشان در گذشتۀ نزدیک و بررسی رفتارش حین مصاحبه است .مصاحبههای
انجام شدۀ مجرمان نشان داد که آنها بینش یكسانی نسبت به جرم خود نداشتند .بر
همین اساس ،نگاه آنها به مقولۀ جرم تحت تأثیر قرار میگرفت .در نتیجۀ مصاحبه با
مجرمان سایبری مشخص شد که بینش مجرمان نسبت به آگاهی از جرم ،تمایل به انجام
عمل در صورت دستگیر نشدن ،حق دادن به خود برای کار خالف ،قصد و نیت ،اظهار
پشیمانی از جرم و عدم فكر کردن مجرم به دستگیر شدن وجود دارد .مجرمان سایبری
در مصاحبۀ خود اذعان داشتند که مرتكب جرم شدهاند ،ولی به دلیل اینكه در فضای
سایبر اتفاق میافتد و برداشت و آگاهی آنها این است که در این فضا امكان دستگیر
شدن کمتر است یا مجرم بهطور ناشناس در این فضا مرتكب جرم میشود و امكان
دستگیری وجود ندارد ،دست به ارتكاب جرم میزنند .براساس یافتههای حاصل از
مصاحبه با مجرمان سایبری مشخص شد که علت اصلی ارتكاب به این دست از جرائ
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ویژگیهایی است که فضای مجازی در اختیار مجرمان قرار میدهد .از جملۀ این
ویژگیها میتوان به مواردی همچون سهولت دسترسی ،ناشناخته بودن مرتكبان جرم،
هزینۀ اندک ،سرعت انجام جرم و غیره اشاره کرد که مجرمان مورد مصاحبه نیز به آن
تأکید کردند .مجرمان سایبری همچنین نسبت به قربانیان جرائ سایبری نیز به این موارد
اشاره داشتند که مجرمان سایبری در مورد قربانیان خود احساس ناراحتی و پشیمانی
نداشتند و به منظور انتقام گرفتن ،مرتكب جرم شدند.
براساس تحلیل روایتی مجرمان سایبری مالحظه شد که انگیزه و دتیل ارتكاب به جرم
مجرمان سایبری شامل این موارد است :کنجكاوی ،محک زدن توانایی خود ،انگیزه و
طمع مالی ،کسب درآمد ،ناامیدی و ناکامی از آینده ،انتقامجویی ،انگیزۀ جنسی ،اعتیاد
اینترنتی و فقدان مهارت کافی برای جذب شدن در بازار کار .یافتههای دیگر این
تحقیق بیانگر آن بود که عوامل اجتماعی از جمله توسعۀ فناوری و محرومیتهای
اقتصادی و اجتماعی با زیرت های بیكاری ،مشكالت مالی و فقر اقتصادی ،فقدان مهارت
کافی برای جذب شدن در بازار کار ،کمبود فرصتهای شغلی ،محرومیت اقتصادی،
نابرابریهاى اجتماع و اقتصادی ،شكافهای طبقاتی ،نبود امكانات رفاهی و توسعۀ
فناوری و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ارتكاب جرم
مجرمان سایبری است.
فضای سایبر بهواسطۀ ویژگیهای خاص خود ،معادتت شناسایی را برای مأموران
تحقیق پیچیده کرده است .از سوی دیگر ،در مقابله با جرائ ناشی از این فضا ،ابزارهای
سنتی تحقیقاتی بهشدت ناکارآمد و فاقد اثربخشی تزم میباشند .لذا به منظور پیجویی
جرائ سایبری نیاز به تدابیرِ روزآمد است .در چند سال اخیر و با افزایش جرائ
سایبری ،ذهن پژوهشگران عرصۀ جرمشناسی فضای سایبر و مأموران تحقیق واحد
پلیس سایبری به فنون ترسی نی رخ شخصیتی معطوف شده است .بنابراین ،در صورتی
امكان پیشگیری از جرم و برخورد مناسب با مجرم با کیفیت دقیقتری وجود دارد که
بتوان رفتار مجرمان را در فضای سایبر شناسایی کرد .رفتارشناسی تجربۀ مجرمان در
فضای سایبر در سالهای اخیر مورد توجه محققان و نهادهای پلیسی بسیاری از
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کشورهای توسعه یافتۀ جهان قرار گرفته است .بنابراین ،ضرورت تحلیل روایت زندگی
مجرمان سایبری در این تحقیق برای پلیس یا نهادهایی که به دنبال شناخت و درک
رفتار مجرمان در فضای سایبر میباشند ،مفید است .در همین راستا ،موارد زیر به عنوان
پیشنهاد ارائه میشود:
 پیشنهاد میشود به دلیل ماهیت و ویژگیهای فضای سایبر از جمله گمنامی و بی-هویتی مجرمان ،با بهرهگیری از فنون شناسایی ویژگیهای شخصیتی ،روانی و فردی
مجرمان در عرصۀ جرمشناسی فضای سایبر ،برای مأموران تحقیق واحد پلیس سایبری،
امكان پیشگیری از جرائ سایبری و برخورد مناسب با مجرم ،به منظور شناسایی رفتار
مجرمان در فضای سایبر به وجود آید.
 پیشنهاد میشود از طریق شناسایی شناختارهای جرمزا در خصوص مجرمان سایبری،پلیس بتواند دایرۀ مظنونان احتمالی را محدود کرده تا مأموران اجرای قانون بتوانند
مرتكب واقعی را شناسایی کنند .استفاده از این فن و ترسی نی رخ روانی مجرمان ،تنها
در ارتبا با جرائ پرخطر و آن دسته از بزهكارانی که به دشواری شناسایی میشوند،
منطقی و امكانپذیر است .از اینرو ،میتوان از این فن بهمنظور شناسایی برخی گونه-
های بزهكاران سایبری بهره برد.
 پیشنهاد میشود معاونت اجتماعی ناجا با توجه به مراحل فرآیند پیجویی جرائسایبری قبل از وقوع جرم ،ارتقای سطح فرهن ،فردی ،اجتماعی و سازمانی را در
استفاده از فرصتهای فضای سایبر و آشنایی با تهدیدها و آسیبپذیریها با رویكرد
تغییر نگرش در افراد و آشنایی آنها با این فضا و تقویت نقش آموزشی و آگاهسازی
و اطالعرسانی توسط والدین ،مؤسسات ،سازمانها و نهادهای متولی بهمنظور کاهش
جرم را موردتوجه و تأکید قرار دهد.
 تقویت دستگاه امنیتی ،انتظامی و قضایی کشور و ظرفیتهای اجرای قانون در حوزۀجرائ سایبری نیز باید مدنظر باشد و با شناسایی شناختارهای جرمزا در مجرمان سایبری،
خدمات مشاورهای برای مرتفع کردن مشكالت آنها ارائه شود.
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سپاسگزاری
تزم است از تمام عزیزانی که در این پژوهش به محققان کمک کردهاند ،به خصوص
از کارکنان پلیس فتای فاتب که در انجام مصاحبهها همكاری و مساعدت کردند،
صمیمانه تشكر و قدردانی کنی .
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