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  كيدهچ
 ،هاي اجتماعيبا گسترش اينترنت و شبكه ،امروزه در عصر غلبه دنياي مجازي بر دنياي حقيقي 

ي و كيفي وسيعي قرار دستخوش تغييرات كمّ ،فرديساز هويت رآن عناص در پيارتباطات اجتماعي و 
هاي به واسطه شاخصه ،هاي اجتماعياز كاربران شبكه ايعمده وان بخشزنان به عن گرفته است.

هاي رواني قرار دارند. يكي از انواع بيش از هر زماني در معرض تهديدها و آسيب ،جسمي و رواني
   است. »سازيابژه خودْ« ،اجتماعي قابل تبيين است شناسيِارچوب دانش روانها كه در چآسيب

. جامعه آماري است يپيمايش ـ و از نظر اجرا، توصيفيكاربردي  نظر هدف،از  پژوهش حاضر     
 هايپرسشاستاندارد با  توزيع پرسشنامهبا  كهاند نفر از دختران دبيرستاني كاشان بوده 271 پژوهش

سازي، زنان تحت تاثير تبليغات ابژه در فرايند خودْ. ه استشد گرداورياطالعات الزم  ،پاسخبسته
و  مداوم، خود را ارزيابي شكلا به كنند و در همان راستهايي براي خود ترسيم ميآل، ايدهايرسانه

اعتماد به نفس  ،شده از رسانه نزديك ببينندكنند و چنانچه ظاهر خود را با الگوهاي ترويجبازبيني مي
نها مشروط به اعتماد به نفس آ ،شوند. در نتيجهدرگير شرم بدني مي ،در غير اين صورت يابند؛مي
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اين نوع از رفتارهاي پر خطر  و افكندهسالمت رواني آنها را به مخاطره  گردد كه اين مقوله،ظاهر مي
- احتمال بزه  ،نظريه سبك زندگي گات فردسون و هيندالنگ ختي از قبيلشناهاي جرمهبر مبناي نظري

اوقات فراغت فرد، بيشتر باشد و با  هاي تفريحي وفعاليت ،به هر ميزان زيرا ؛دهدديدگي را افزايش مي
ديدگي او به همان نسبت، بزه شانس ،هاي مجرمانه يا خطرناك مراوده داشته باشدافراد بزهكار يا محيط

  . بدافزايش مي يا
                                                                                                                

  سازي، پيشگيري اجتماعيابژه هاي اجتماعي، خودْديدگي زنان، شبكه: بزهكليدي واژگان
 

 مهمقدّ  .1

روند تغييرات  ،ايهاي ارتباطي و رسانهكننده فناوريبا توجه به رشد خيره ،در عصر كنوني
هاي شبكهها و كه رسانه ايگونهبه  ؛اي به خود گرفته استهويتي و فرهنگي شتاب فزاينده

امروز  اي در تكوين هويت فرهنگي و اجتماعي انسانِكنندهنقش بسيار مهم و تعيين ،اجتماعي
گذاران جامعه توجه سياست با توجه به اهميت و ضرورت موضوع، از همين رو. كنندايفا مي

و سالمت رواني افراد جامعه معطوف  هاي اجتماعي بر سبك زندگيبه بررسي تاثير شبكه
به  و نگري داردقابليت تدقيق و ژرفاي لي كه در اين هياهوي رسانهمسائ يكي از د.شومي

 ،آيده زنان به شمار ميجامعبويژه جوان نسل   ناها براي مخاطبورد اين شبكهرها نوعي
-با نگاهي جرمشود تالش مي در اين پژوهههاست كه پذيري كاربران اين شبكهموضوع آسيب

 ، ص1997(فردريكسون و رابرت ، 1سازيهبژا نظريه فاده ازبا است ،شناختيشناختي و روان
هاي پيشگيري از جرم يك از مدل كه كدام آنگاه، اين مسأله ارزيابي شودو  شودبررسي  )201
  باشد؟ اثرگذارترتواند در جامعه ما مي
 نرفتارهاي زنا براي فهمشناختي با رويكردي انتقادي، چارچوبي روان سازيابژه نظريه     

به عنوان يك جريان و  دهدارائه ميهاي اجتماعي ل در رسانهآايده در مواجهه با نمايش بدن
در روابط عادي  هاي بين شخصيتعاملجريان در همچنين ها و از طريق رسانه عياجتما

 ).45، ص2007،(كووزي و همكاران شودايجاد و تشديد مي ،زنانو  مردان سويه از روزمر

                                                                                                                                                       
1. Objectification Theory 
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(اي داراي عناصر مشخص زير است  جنسي سازيِهابژ ،شناسي امريكاوانانجمن ر از منظر
  ):76 ، ص2010پي اي ،

نظر گرفتن ساير  بدون در ويهاي جنسي و بدني فقط از جذابيت ،كه ارزش فرد هنگاميـ 
 .شودمي هايش برداشتويژگي

 .دپذيرمي اش انجامكه ارزيابي يك فرد بر مبناي ميزان جذابيت بدني و جنسي هنگاميـ 
 ارزش وجوديِ  ،در اين حالتكه  شودمي عد جنسي استفاده ابزاري در بُ ،كه از فرد هنگاميـ 

 گيري، تفكر و عمل مستقل ديده شود،به عنوان يك انسان با ظرفيت تصميم از آنكه فرد بيش
 يابد. ئي براي استفاده جنسي ديگران تقليل مييبه ش

  شود.ميفرد وارد وجودي ناسب در ارزيابي كليت تنام طوره هاي جنسي و بدني بجذابيتـ 
و تعامل با او به عنوان يك شيء  وي 1يت، به معناي تقليل هويت زن به جنسسازيابژه     

هاي هاي بدني، روابط عاطفي، معاشرتجنسي از سوي مردان از طريق نگاه، كالم، تماس
هاي ردان با نگاه ابزاري، بدن و زنانگيسازي، مدر فرايند ابژهاست.  اجتماعي و روابط جنسي

لحاظ ابژه به مثابه برخورد كرده و آن را زن را نشانه رفته و با آن همچون يك شيء جنسي 
ند. نتيجه اينكه ابژه كردن زن، ناز اين كار، آگاهانه يا ناآگاهانه كسب لذت مي ك و كنندمي

نيز به  »2سازيابژه خودْ« ت.محصول درك غريزي، جنسي و شهواني مرد از زن و بدن اوس
ال زنان در چنين تجربياتي اشاره دارد (شهابي و اعطاف، اما فعّ ،نقش ارادي يا غير ارادي

 ).126، ص1393

سازي زن تلويحا اشاره به انفعال زن و عامليت مرد در فرايند ابژگي اگرچه مفهوم ابژه     
سويه داد ابژگي هميشه فرايندي يككه رخ چرا ؛اما اين وضعيت هميشه وجود ندارد ،دارد

فاقد عامليت را ابژه كند؛ زن نيز ممكن  داراي عامليت، زن منفعلِ الِنيست كه در آن يك مرد فعّ
اي در رخداد  ابژگي ايفا االنهها و موقعيت خود، نقش فعّاست از طريق حاالت، رفتارها، كنش

شود. زن در اين حالت، سازي گفته ميژهبا كند و به ابژه شدن خود كمك كند. به اين حالت خودْ
دهد يابي خويش و تعامل با اجتماع مردانه قرار ميهايي از جنسيت زنانه را مبناي هويتلفهؤم

                                                                                                                                                       
1. Sexuality  
2. Self-Objectification 
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كند. به فرايند ابژگي كمك مي نمايداش را متجلي ميو با اختيار كردن وضعيتي كه هويت جنسي
سازي بر در دسترس بودن و تجويز ابژههايي مبني سازي، سيگنالابژه وضعيت زن در خودْ

 هاپژوهشبخشد. كند و از اين طريق فرايند ابژگي را تسريع ميرا به اجتماع مردانه ارسال مي
در  شوند.سازي ميابژه نام خودْ ه حالت رواني ويژه ب ايندرگير  ،زنان اغلبد ندهنشان مي
 يبدن مشاهده قابل غير يا ممتاز ايهويژگي بر و با تمركز يشخو ديدگاه زا فرد ،اين حالت

فرد درگير  ؛ براي نمونه،شودمينديده  هادر انجام مهارت ،هوشيتفكر و بهره همچون خود
چشم افراد ديگر دريچه را از  خويش بدنبلكه  ،توانايي دارم؟ من چه نيست كه پرسشاين 
. بر اين گيردشكل مي اشبدني مشاهده قابل هايويژگيمبناي  هايش بيشتر برو ارزشبيند مي

 و كسونفردري( ؟رسمنظر ميه ب چگونه من از چشم ديگران است كه پرسشاولويت فرد اين پايه، 
 اضطراب، شرم، شناختي متعددي شاملپيامدهاي روان ،سازيهژاب خودْ. )78ص ،1997 ،رابرت
، ارد و از اين طريقد را در پي بدن داخلي هايوضعيت آگاهي ازكاهش ي و انگيزش هايحالتكاهش 
 اختالالتجنسي و حتي  عملكرد اختالل افسردگي، همچونشناختي مشكالت حاد روانايجاد سبب 
بر  ).87، ص2009، و (كالجرو و تامسون )34، ص2011 ،(زيمانسكي و همكاران شودمينيز اشتها 

شوند كه نوعي ميپذير اي جامعهگونهه سازي، زنان در جامعه بهژهاي تئوري ابفرضمبناي پيش
 برايعنصري اساسي بدن و صورت را  ،نتيجه كنند كه درخود نهادينه مي دررا  سازيژهاب خودْ
  ). 76، ص2008، و هانگ (مراديند  ارانگمي خود يابيزار
 هايپژوهشها هستند و ، رسانهجهان مدرن زنان در پذيريترين منبع جامعهمهمبدون شك       
دهند،  را نمايش مي ه شدنبژهايي كه سطوح باالي ارسانه بويژه ها ثيرات رسانهتعددي پيرامون تام
(فتمن و زيمانسكي،  )،2006 (ريچارت و لمبايس، سازي صورت گرفته استهژچارچوب نظريه اب در

 يكامال منفي و خطرناك نتايجسازي ابژه ،هاپژوهشمطابق اين  .)2018(فرودي و همكاران، و )2018
به كه  گيرندقرار مي هاييزناني كه  در معرض تماشاي رسانه .در بر داردمخاطبان  متيبراي سال

ه بدن ب در طول زمان ،گذارندل و جذاب به نمايش ميآايده زن زنان الغر را به عنوان ،عنوان مثال
منجر  له،أاين مسكه  شوندمعتقد مي ترين عنصر ارزشمندي يك زنوان مهمبه عن ل الغر زنانهآايده

، 2013 (پدگدون و هادگر، شودفرد مي فكري نظام درالغري  فرهنگيسازي استانداردهاي به دروني
كنند و خود را ارزيابي و مانيتور مي طور پيوستهه بزنان سازي، ابژه فرايند خودْ بر مبناي .)87ص
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زماني (نظارت بدني) و  كنندكنند مقايسه ميها مشاهده ميهايي كه در رسانهبدن خود را با ساير بدن
د، به نشول زنانه مورد قبول جامعه ميآكه متوجه فاصله گرفتن خود از معيارهاي زيبايي و بدن ايده

نبوش و ايجرمنت، د(وند نشومينوعي شرم بدني درگير  لآبدن ايدهو  بدن خودعلت شكاف بين 
فرد صرفا متوجه بعضي از در اين حالت رواني، . )34، ص2008 (مرادي و هانگ، و )45، ص2013
بلكه اين شرم را به كليت وجودي خويش  ؛(مثال شكم چاق يا دماغ بزرگ) هاي بدن خود نيستقسمت

 .)68، 1997 (فردريكسون و رابرت، داندمي دهد و خود را فرد نامقبولي از منظر اجتماعتعميم مي
 بر اعتماد به نفس زنان ميياري بسفي تاثيرات من سازي دهند كه ابژهنشان مي هاپژوهشهمچنين 

 ت اجتماعي بر مبناي ظاهرفرد، بدن و ظاهر زيبا و مقبولي معيار ارزشمنديِ وقتياي كه به گونه ارد؛گذ
احساس ارزشمندي و اعتماد به  ،ل زنانه ببيندآزديك به بدن ايدهبدن و ظاهر خود را ن گاههر شود،

فاصله بگيرد، احساس منفي بيشتري خواهد  هاآلدهقدر از اين ايو هر كند ميپيدا نفس بيشتري 
فرد براي يك جشن آماده مي شود و بهترين لباس و آرايش را با توجه به  ،مثال براي ؛داشت

معيارهايي كه رسانه به او عرضه كرده است انتخاب مي كند و احساس اعتماد به نفس باالتري مي 
تر است، سريعا و زيباتر و جذابود كه احساس كند از ااما اگر در همان جلسه با فردي روبرو ش ،يابد

 ،نتيجه در اين احساس وجود نداشت. ،رغم اينكه ساعاتي قبل؛ بهشوددرگير احساس منفي سابق مي
اعتماد به كند. سازي از طريق نظارت بدني، اعتماد به نفس زنان را مشروط به ظاهر ميابژه خودْ
تشديد يا تحديد  متفاوت اجتماعي هايو در موقعيت ر نيستبه ظاهر اساسا پايدامشروط  ،نفس
برزكي و همكاران، ( كننده سالمت رواني زنان استصورت بالقوه يك عامل تهديده شود و بمي

2018(.  
ين سازي پرداخت؛ با اابژه توان به تبيين نظريه خودْ ي نيز ميختشناجرم هايهدر چارچوب نظري     

توان از اين اما مي ،رودكار ميه ه معاشرت ترجيحي براي تبيين بزهكاري بتوضيح كه هر چند نظري
هاي اجتماعي به واسطه با اين توضيح كه شبكه ؛ديدگي نيز استفاده كردنظريه براي توضيح بزه

حضور زنان را ها همچون سهولت در دسترسي و گمنامي كاربران، زمينه حداكثري برخي ويژگي
كند ي كه گاه الگوهاي معرفي شده در فضاي مجازي بر فضاي حقيقي غلبه ميبه نحو ،كندفراهم مي

تدريج الگوهاي زندگي خود مستمر و طوالني دارد، به  ها حضوردر اين شبكهو به واسطه آنكه فرد 
كند و به دليل كثرت معاشرت با افرادي كه به اقتباس مي هانحوه پوشش و گفتار را از آن از جمله
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ديدگي زمينه بزه ،كه همين امر دهندكنند، خود را در كانون توجهات قرار ميد توجه ميهاي خواندام
هاي اجتماعي مورد همچنين با توجه به آنكه در وضعيت فعلي اغلب شبكهكند. زنان را تشديد مي

ن وليؤپ و غيره قابليت رصد اطالعاتي كامل از طرف مساساستفاده از قبيل تلگرام، اينستاگرام، وات
نوعي احساس آزادي و امنيت براي كاربران ايجاد شده است. زناني كه تحت تاثير  ،ذيربط را ندارند

- متزلزل دچار اختالالت روان اند و در اثر اعتماد به نفسِها به ابژه مبدل شدهبمباران تبليغاتي رسانه

صوصي در اين به مرور اقدام به انتشار جزئيات زندگي خ ،شوندشناختي همچون افسردگي مي
هاي دوستي افراد ناشناس پاسخ مثبت هاي مختلف به پيامنمايند و با عضويت در گروهها ميشبكه
سبك زندگي گات  جملهاز  ختيشناجرم هايهر خطر بر مبناي نظريدهند. اين نوع از رفتارهاي پُ مي

هاي تفريحي ميزان كه فعاليتبه هر   زيرا ؛دندهديدگي را افزايش ميفردسون و هيندالنگ، احتمال بزه
 هاي خطرناكهاي مجرمانه يا در زمانو اوقات فراغت فرد بيشتر باشد و با افراد بزهكار يا با محيط

 خودْ  بنا بر نظريه توان نتيجه گرفت كهلذا مي ؛يابدديدگي او افزايش ميتردد داشته باشد، شانس بزه
فضاي مجازي از قبيل گمنامي و احساس امنيت، با  هايسازي، زنان به واسطه برخي از ويژگيابژه

چون به دنبال كسب هويت و منزلت  هاي اجتماعي حضور پيدا مي كنند وهدف كسب هويت در شبكه
استفاده مردان طور بالقوه در معرض سوءه ممكن است ب ،هاي اجتماعي هستنداجتماعي در شبكه

  طلب و گاه زنان قرار گيرند. فرصت
   

 نجنسي در جامعه ايران و پيامدهاي آسازي جتماعي ابژهبسترهاي ا . 2

 بويژهو ارتباط با جنس مخالف از سوي اكثريت جامعه  با توجه به آنكه جامعه ايران درامروزه 
ايران  دروجه به افزايش سن ازدواج و از سوي ديگر با ت نيستمورد قبول  ،تي جامعههاي سنّبخش
ارتباط با جنس مخالف يكي از نيازهاي اساسي هر ن موضوع كه با عنايت به اي و اخير هايسال در

و به  برندبهره ميايجاد ارتباط  براي، طبيعي است كه افراد از گمنامي در روابط مجازي استانساني 
ه هويت اصلي راحتي و بدون ارائه است كه افراد ب اهم آوردهفضاي مجازي امكاني را فر اين دليل كه

ز فضاي مجازي براي گسترش ، گرايش جوانان به استفاده اداشته باشند اطبا ديگران ارتب خود،
الزم به  .شده استامع بيشتر از ساير جودر جامعه امروز ايران  ات خصوصا با جنس مخالفارتباط

هر چه صميمت بيشتري در يك خانواده وجود داشته باشد، ميزان گرايش فرزندان به  ذكر است
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 روابط در دنياي ارتباطات مجازي كمتر خواهد بود. بر مبناي نظريه بويژهروابط خارج از خانواده و 
سي هر فرد است كه در تركيب يكي از نيازهاي اسا انماعي با ديگرنيازهاي مزلو، نياز به روابط اجت

بنابراين هنگامي كه يك فرزند و  ؛)35، ص1384(رفيع پور، يابد ميتبلور  ،با نياز به احساس امنيت
نكند و روابط اعضاي خانواده احساس تنهايي  بستر روابط صميمانه با دختر در خصوصا يك

گرايش كمتري  به طور معمول،باشد،  داشته كافي هاي خارج از خانه به ميزاناجتماعي شامل فعاليت
 ؛كند در اين راستا متغيرهاي متعددي دخالت مي يمن خارج از خانواده خواهد داشت.به ارتباطات ناا

 ديگر، منظراز  .)1395بادي و شيراني، جناآ( طور كلي مورد تاييد استه بطه اين دو متغير باما را
سرعت بر مبناي نمادها ه داوري يكي از عناصر مهم جامعه ايراني است و ايرانيان بضاوت و پيشق

ا توجه ). ب1386(قاضي مرادي،  رسندن رفتارها مييك ارزيابي كلي درباره فرد حامل آو رفتارها، به 
 ،نتيجه در ؛ها در حوزه زنان بسيار شديدتر استبه فرهنگ مردساالر حاكم بر جامعه، اين ارزيابي

كنند و حتي اگر تمايل  زنان در طول زمان شدت و اهميت ارزيابي منفي جامعه و ديگران را درك مي
ارزيابي منفي اطرافيان ان ربه شدت نگ به رفتارهاي نابهنجار مانند رابطه با جنس مخالف داشته باشند،

گيري رفتار افراد،  ران به عنوان يك متغير در شكلگنتيجه ترس از ارزيابي منفي دي خود هستند. در
و با احتمال ريسك اندك را در  به صورت ناشناسط بو فضاي مجازي امكان روا تاثير گذار است

 ه شكاف نسلي ميان والدين و فرزندانِ با توجه برسد به نظر مي ،خالصه آنكه دهد.اختيار افراد قرار مي
(جامعه) در خصوص روابط دختر  (حاكميت) و فرهنگ امروز جامعه ما و همچنين شكاف ميان قوانين
 (روابط اجتماعي با جنس مخالف) و وسايل نيل به اهداف و پسر، در نتيجه شكاف شديدي بين اهداف

بستري مناسب براي  ،ليل گمنامي كاربرانفضاي سايبر به د(قوانين و عرف اجتماع) وجود دارد و 
اند و در اثر ها به ابژه مبدل شدهزناني كه تحت تاثير بمباران تبليغاتي رسانه جبران اين كمبودهاست.

به مرور اقدام به  ،شوندشناختي همچون افسردگي ميمتزلزل دچار اختالالت روان اعتماد به نفسِ
- به پيام ،هاي مختلفو با عضويت در گروه كنندها ميكهانتشار جزئيات زندگي خصوصي در اين شب

 هايهر خطر بر مبناي نظرياين نوع از رفتارهاي پُدهند. سخ مثبت ميهاي دوستي افراد ناشناس پا
ديدگي را افزايش مي احتمال بزه 2گات فردسون و هيندالنگ 1سبك زندگينظريه  قبيلشناسي از جرم

                                                                                                                                                       
1. Lifestyle Theory 
2. Gottfredson and Hindelang  
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  بيشتر باشد و با افراد بزهكار يا فرد هاي تفريحي و اوقات فراغتليتفعا به هر ميزانكه  چرا ؛دهد
ديدگي او به شانس بزه ،داشته باشد مراوده هاي خطرناكيا در زمانهاي مجرمانه يا خطرناك محيط

تالش براي جلوگيري از "سسه ؤپيمايش م ).246، ص1388 (ملك محمدي، يابدهمان نسبت افزايش مي
تماعي هاي اجديدگي جنسي در شبكهدرصد از بزه 80نشان داده است زنان  "1بر خطهاي استفادهءسو

  ). 134، ص2014 ،(ماركوم و هاگينزاند را به خود اختصاص داده
با  ـ هاي اجتماعيديدگي زنان در شبكهها و عوامل بزهزمينه تالش شده است رودر پژوهش پيشِ     

ارهاي راهك ،شناسيهاي جرمو يافته هاهو با استفاده از نظري دـ بررسي شو سازيمحوريت نظريه ابژه
  .شودپيشگيرانه مناسبي ارائه 

  
  پژوهشروش  . 3

پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش ـ  پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر اجرا، توصيفي
انه سني و مي 16,8آنها  ميانگين سنياند كه دبيرستاني كاشان بودهساله  19تا  16نفر از دختران  271

 گرداوري. ابزار اندبوده 17تا  16درصد مياني پاسخگويان بين  50همچنين  بوده است. 17و نماي 
حليل تجزيه و ت. بوده است اي ليكرتطيف پنج درجه ها در قالبپاسخ استاندارد و پرسشنامه ،اطالعات

ريب (آزمون تي، ضو استنباطي راف معيار)درصد، ميانگين و انح (فراواني،ها در دو سطح توصيفيداده
 "SPSS"با استفاده از نرم افزار آماري  رسون، مدل معادالت ساختاري و تحليل مسير)يِهمبستگي پي
  .ه استانجام گرفت

 استنباطقابل  طور كه از جدول شماره يكپاسخگويان، همان تصادي خانوادهقدر ارزيابي وضعيت ا     
رصد حدود سه ميليون تومان د 20 وتا دو ميليون تومان  ننواده پاسخگويادرصد خا 70بيش از  ،است

درصد اهميت زياد و خيلي  73حدود  ،در ارزيابي ميزان تقيد مذهبي پاسخگويان. انددر ماه درآمد داشته
 35,2 اند. همچنيندرصد در اين حوزه تقيد كمتري نشان داده 27اما حدود  ؛زياد به خواندن نماز داده اند

مانتويي پوشيده بودند و از نظر انتخاب پوشش،  از نظر نوع پوشش انتخابي، درصد از پاسخگويان
 23بودند؛ درحالي كه حدود سبكي متعادل بين چادري كامل و داراي حجاب راحت را انتخاب كرده 

                                                                                                                                                       
1. Working to Halt Online Abuse Association 
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درصد  15البته  اند،درصد چادري كامل را به عنوان پوشش خود انتخاب كرده 14و  درصد چادري
درصد هم اصال حجاب برايشان اهميت نداشته است.  13و حدود  اندبوده مانتويي (نه خيلي پوشيده)

اند، درصد از پاسخگويان اظهار داشتند كه داراي پوشش مذهبي كامل بوده 72حالي كه  دردر مجموع 
. با توجه به نها اهميت نداردي راحت هستند يا پوشش اصال براي آاند كه مانتويدرصد اظهار كرده 28

  .قابل تامل باشدتواند تغيير نگرش به سبك پوشش مي تي و مذهبي كاشان ايناجتماعي سنّبافت 
  

  ارزيابي وضعيت پاسخگويان .1جدول 
 درصد هاگزينه متغيرها

 كمتر از يك ميليون  مخارج خانواده
  بين يك تا دو ميليون

  سه ميليون
  ميليون 5بين سه تا 
  ميليون 5بيشتر از 

23,6  
47,5  
19,8  
5,7  
3,4  

جديت در نماز اول 
 وقت

 كنم در اولين فرصت بخوانم.حتما سعي مي

 م زياد مهم نيست.ياما زمانش برا ؛خوانممي

 خوانم.مي نماز گاهي اوقات

 خوانم.مي نماز كنم ندرت و وقتي احساس نيازهب

 .خوانمصال نماز نميا

43,7  
29,9  
12,3  
5,6  
8,6  

تقيد به حجاب 
 اسالمي

  چادري كامل

   چادري
   تويي پوشيدهنما

 راحت مانتويي

 م مهم نيستيپوشش برا

14,2 

22,8 

35,2 

15,0  
12,7  

  
  پژوهشمتغيرهاي  بيينت

  شود متغيرهاي اثرگذار بر پژوهش، به شرح ذيل تبيين شوند.در اين مبحث، تالش مي
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  حمايت اجتماعي و خانوادگي .4-1
توسط زيمت، داهلم، زيمت و  1988در سال  1شدهپرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك

الي است كه ؤس 12ك ابزار ي طراحي شد. پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك شده زيمت فارلي
و  3 خانواده ، 2سه خرده مقياس دوستان شده شاملزيابي حمايت اجتماعي ادراكبه منظور ار
در محيط شدهجتماعي ادراكميزان حمايت اكه  هنگامي است. بايد توجه داشت  4ديگران مهم

فرد از طرق ديگر مانند دوستيابي براي ارضاي  اف يك فرد به اندازه كافي نباشد،هاي اطر
  .)34، ص1393(بيرامي و ديگران،  كند نيازهاي حمايتي و عاطفي خود اقدام مي

  
  ترس از قضاوت منفي ديگران. 4-2

 منفي ارزيابي ناشي از اضطراب د ازو احساس فر تجربه ميزان گيرياندازه براي اين مقياس

گويه مانند (معموال اين دغدغه ذهني را با  12 اين مقياس شامل كوتاه نسخه .است ديگران
 اساس بر گويه هر مقياس، اين در ه برداشتي از من و ظاهرم دارند)،خودم دارم كه ديگران چ

 تنمراو  است شده داده اسخپ) كامال موافق ـ 5 ،كامال مخالف  ـ 1( ليكرت ايدرجه پنج طيف
  .)2013، (دبور و همكاران دهدمي نشان را باالتر ترس و اضطراب تجربه باالتر

  
  ترجيح روابط مجازي. 4-3

(ايراني و  ترجيح رابطه مجازي از پرسشنامه سنجش روابط عاطفي اينترنتي خرده مقياسِ 
كند. ط مجازي استفاده ميان به روابكنندگبراي بررسي چرايي گرايش مشاركت )1394عزيز، 

م كه در حالت واقعي ادوستاني در اينترنت پيدا كرده "مانند  گويهداراي شش  ،اين خرده مقياس
د. اين شوعرضه مي در قالب طيف ليكرت به پاسخگويانباشد كه مي "نها را بيابمام آنتوانسته

هاي شابه و نيز خرده مقياسهاي مروايي و اعتبار كافي را در مقايسه با مقياس، خرده مقياس

                                                                                                                                                       
1. Perceived Social Support Questionnaire 
2. Friends 
3. Family 
4. Significant Other 
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 "اعتماد، صداقت، لذت از روابط مجازي و رابطه جنسي مجازي"ديگر اين پرسشنامه مانند 
  نشان داده است.

  
  هاي جمعيميزان و الگوي استفاده از رسانه. 4-4

هاي سنجش ميزان استفاده از شبكه به)، 2018قبلي(برزكي و همكاران،  هايپژوهشبر مبناي 
 هاي چتاتاق و هاي داخليرساننترنتي) شامل تلگرام، ايسنتاگرام، فيسبوك، پياممجازي(اي
از پاسخگويان خواسته شد كه هاي جمعي براي بررسي ميزان استفاده از رسانه اقدام شد.

(نه  كه در طول يك روز عاديرا  ساعت) 6شامل اصال تا بيشتر از ميزان زماني (طيف ليكرت 
  كنند مشخص كنند.رف ميهاي مجازي صَهروزهاي تعطيل) در شبك

  
  بدني نظارت. 4-5

 )1996(مك كينلي و هايدي، "شده آگاهي بدني ابژه"از مقياس  اياين مقياس، زير مجموعه
مركز و ارزيابي مداوم سازي زنان را بر مبناي تابژه است كه خودْ گويه هشت شامل است و

 ،(براي مثال سنجدرسد مين چطور به نظر ميشان از ديد ديگرابدنشان و اينكه درباره بدن
 )."كنم ميفكر  بي ديگران از ظاهر من چگونه است،طور مداوم درباره اينكه ارزياه ب من"

- ليكرت پنج درجه را با استفاده از طيفمورد يزان مخالفت و موافقت خود با هر م ،پاسخگويان

  .كننديم تعيين) موافق كامال( 5 تا) مخالف كامال( 1 شامل اي
  
  يبدن شرم. 4-6

 )1996، (مك كينلي و هايدي"آگاهي بدني ابژه شده"از مقياس  اياين مقياس، زير مجموعه
يارهاي مع فردكه  هنگامي است كه احساس منفي و شرم زنان را گويه هشت شامل است و
 كنترل را خود وزن توانمنمي كه هنگامي"، براي مثال( كندمي ارزيابي نيست ا ل را دارآبدن ايده

احساسات خود در رابطه با  ميزان ،پاسخگويان). "زن قابل قبولي نيستم كنم مي احساس كنم،
 تا) مخالف كامال( 1 شامل ايپنج درجه ليكرت مقياس از استفادهعلي بدن خود را با وضعيت ف

  .كنندمي تعيين) كامال موافق( 5
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  اعتماد به نفس مشروط .4-7
قياس ميزان احساس ارزشمندي و عزت نفس فرد بر مبناي ادارك فرد م" عنوان به اين مقياس

 مقياس اينشده است. طراحي  "از ميزان مقبوليت اجتماعي و تحسين ديگران از ظاهر فرد
 تأثير تحت شدت به خودم مورد در من كلي احساسات" است؛ از آن جمله:گويه  8 شامل كوتاه

ميزان  از طريقرا  مقياس اين اعتبار ،قبلي هايشپژوه. "ارزيابي ديگران از من است چگونگي
 رابرتز( اندتاييد كرده »منفي ارزيابي از ترس« همبستگي اين مقياس با متغيرهاي مرتبط مانند

  .)2014 همكاران، و
  
  پژوهش يمتغيرها يب و روايي همگرامركّ يپاياي .4

 )CR(و پايايي تركيبي  باخ و آلفاي كرون )AVE(، مقادير مربوط به روايي همگرا 2در جدول 
دهنده سازگاري نشان 7/0مقادير باالي  ،ها آورده شده است. در پايايي مركبهر كدام از سازه

اين مقدار  دبايمي ييگيري انعكاسي است. همچنين، براي روايي همگراهاي اندازهدروني مدل
  .استگيري انعكاسي دازههاي انمدل همساني يا اعتبار درونيِ دهندهباشد كه نشان 5/0باالي 

  

  مقادير پايايي مركب و روايي همگرا .2جدول
 )AVEروايي همگرا ( )CRپايايي مركب (  مخفف سازه

 SUB 886/0581/0حمايت اجتماعي
 FNE 914/0573/0 ترس از قضاوت منفي ديگران

 INT 891/0510/0 ترجيح روابط مجازي
 MC 784/0548/0 مصرف رسانه
 BS 728/0425/0 نظارت بدني
 BSH 865/0524/0 شرم بدني

 CSE 795/0568/0مشروط اعتماد به نفسِ 
  

هاي مدل آورده شده است، ب و روايي همگراي سازهه مقادير پايايي مركّك 2با توجه به جدول 
از  كه اين موضوع، حاكيباشد مي 7/0باالي ب، شود كه تمامي مقادير پايايي مركّ مشاهده مي

نيز  AVE. همچنين تمامي مقادير است گيري انعكاسيهاي اندازهازگاري دروني مدلتأييد س
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هاي مربوط به سنجش گوياي اين نكته است كه شاخصاين مطلب، كه  است 5/0باالي سطح 
 ،نتايج روايي تشخيصي مدل  3در جدول  باشد.هر سازه از همبستگي مناسبي برخوردار مي

وايي گيري مربوطه داراي رشود مدل اندازهمشاهده مي گونه كهآورده شده است. همان
 ؛ارتباط بيشتري را با خودشان دارند ،و تمامي عوامل باشدهايش ميتشخيصي در سطح سازه
هاي خودشان در مدل دارد. اين مقادير تعامل بيشتري را با شاخص ،بدين معني كه اين عوامل

  اند. حاصل شده ،همين عوامل AVEاز جذر 
  

  ماتريس همبستگي روايي واگرا در روش فورنل و الركر .3ل جدو
 SUBFNEINTMCBS BSHCSE عامل
  حمايت

 اجتماعي

762/0    

  ترس از
قضاوت 

 منفيِ
  ديگران

757/0    

  ترجيح
روابط 
  مجازي

713/0    

  مصرف
  رسانه

740/0    

  نظارت
 بدني

652/0   

  شرم
  بدني

 724/0  

 اد اعتم
به نفس 
  مشروط

  754/0 
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  هاي پژوهشيافته .5
 ،بيشتر از سطح ميانگين، احساس حمايت از طرف خانواده كنندگان، مشاركت4مطابق با جدول 

در اين است و ميانگين  60و  12بين  ،اين متغير اند (دامنهدوستان و ديگران را احساس كرده
متغير ترس از قضاوت منفي ديگران دقيقا  كهاست درحالي اين ). بوده است 43حدود مطالعه 

تر از ميانگين بوده است در سطح ميانگين بوده است، احساس امنيت در روابط اجتماعي پايين
نظارت بدني در ميان  ميزان اجتماعي هم بسيار كمتر بوده است.هاي و ميزان استفاده از شبكه

. بوده است از حد ميانگينيشتر ب ،شرم بدني ادراك شده پاسخگويان، در حدود ميانگين و
 .انداحساس كردهمشروط را در سطح متوسط به پايين  اعتماد به نفسِ همچنين پاسخگويان،

درصد بين يك تا دو ساعت  13,5در حالي كه  ،هاي اجتماعيدر مورد ميزان استفاده از شبكه
عت در روز در درصد بين سه تا شش سا 18 گذارني كرده اند،در روز در اينستاگرام وقت

چرا  ؛اند. بايد توجه نمود كه اين نرخ به صورت محسوسي رو به رشد استاينستاگرام بوده
هاي اجتماعي كه روند استفاده از اينستاگرام رشد بسيار بيشتري در مقايسه با ساير شبكه

به شبكه اجتماعي تلگرام بوده  مربوط ،ها، بيشترين ميزان استفادهداده طبقالبته  داشته است.
ساعت و بيشتر در اين شبكه اجتماعي وقت  3درصد از پاسخگويان  40طوري كه ه ب ؛است
 ،هارومتهاي اجتماعي داخلي، فيسبوك و چَشبكه همچونهاي اجتماعي . ساير شبكهاندراندهگذ

  اند.استفاده زيادي در مقايسه با ساير شبكه ها نداشته
ها ، انتظار ما اين بوده است كه استفاده از اين رسانههاهطبق فرضي ايد توجه داشت كهالبته ب     

 حال آنكه در ارتباط با موضوع حاضر، ؛مستقيم با شرم بدني بايد داشته باشد رابطه معنادارِ
- كنند كه مصرف رسانهتاييد مي ،اتپيشين به كرّ  هايپژوهشاين رابطه معنادار نبوده است. 

(وندنبوش شود اجتماعي سبب تشديد مراقبت بدني و شرم بدني مي هايي و شبكههاي جمع
و ) 76 ، ص2007، (ابري ،)98، ص1997 (فردريكسون و رابرت، ،)34، ص2013و ايجرمنت،

   ).34، ص2008 (مرادي و هانگ،
، به عنوان متغير وابسته نهاييمشروط  اعتماد به نفسِتمركز بر الزم به ذكر است كه      

ند هد. نتايج نشان ميكندتر ميپيشين برجسته هايپژوهشرا نسبت به  پژوهشهاي اين يافته
  .دارندمشروط  اعتماد به نفسِبا  استواريرابطه مثبت و  شرم بدني و نظارت بدني كه
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هاي دو گانه شود، وابستگينشان داده مي 5با توجه به ضرايب همبستگي كه در جدول      
كنندگاني كه احساس امنيت و ، قابل بررسي است كه مطابق آن، مشاركتپژوهشمتغيرهاي 

هاي مجازي و اينترنتي اند، زمان بيشتري را در شبكهاعتماد بيشتري به روابط اينترنتي داشته
هاي مجازي مشاهده نظارت بدني و استفاده از شبكه بيناند و همچنين رابطه مثبت رف كردهصَ

يعني اعتماد  ،شرم بدني باالترين ضرايب همبستگي با متغير نهاييشده است. نظارت بدني و 
-ابژه در چارچوب نظريه خودْاند همچنين نتايج نشان داده اند.مشروط را نشان داده به نفسِ

اي معنادار با متغيرهاي مراقبت بدني، سازي، متغير احساس امنيت در روابط مجازي، رابطه
وط داشته است و با ساير متغيرها، رابطه معناداري نشان مشر شرم بدني و اعتماد به نفسِ 

رابطه معنادار با ميزان  ،همچنين مطابق با نتايج، احساس امنيت در روابط مجازي نداده است.
- هاي اجتماعي داشته است و استفاده از رسانههاي جمعي و شبكهو الگوي استفاده از رسانه

  كامال معنادار و مثبت با مراقبت بدني داشته است. اي، رابطههاي اجتماعيهاي جمعي و شبكه
  

  توصيف متغيرها .4جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  حداكثر  حداقل  تعداد  نام متغير

  9,19381  43,2979 60,00 12,00 271 حمايت اجتماعي و خانوادگي

ترس از قضاوت منفي
  ديگران

271 8,00 40,00 24,2378  7,55880  

  7,69019  19,0287 45,00 9,00 244 زيترجيح روابط مجا

  6,43728  16,7947 40 7,00 263 هاي اجتماعيمصرف رسانه

  4,98393  24,5834 40,00 10,00 271 نظارت بدني

  5,80829  21,1021 37,00 8,00 271 شرم بدني

  3,18369  15,2913 25,00 8,00 271 اعتماد به نفس مشروط
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  ماتريس همبستگي .5جدول 
 SUBFNEINTMCBS BSH CSE عامل
 1,00 احساس حمايت   

ترس از قضاوت منفي
  ديگران

1,00   

  ترجيح روابط
  مجازي

0,161*1,00   

 استفاده از رسانه
  هاي مجازي

0,365**1,00   

 1,00 **0,292*0,152**0,371 نظارت بدني   
 1,00 **0,285**0,495  شرم بدني  
 فس اعتماد به ن

  مشروط
38,3**17,4**52,7** 0,436** 1,00 

  
  معادالت ساختاري . 6

در اين پژوهش و با توجه به ساختاري بودن مدل پژوهش از آزمون معادالت ساختاري 
ها در اين آزمون روابط سازه ،شد. بدين ترتيب استفاده "PLS" افزاربا استفاده از نرم

هاي كه به شرح و توضيح هر كدام از فرضيه گرفتس با يكديگر مورد بررسي قرار در قيا
  شود.پژوهش پرداخته مي

  
   معيارهاي آزمون مدل ساختاري. 7-1

  زا و ضرايب مسير (بتا)) متغيرهاي مكنون درون2Rشاخص ضريب تعيين (
و اعتماد  مصرف رسانهيعني  ،زاي مدلبراي دو متغير درون 2Rميزان  1مطابق با شكل 

زش را بيانگراين موضوع، و  است 421/0و  313/0تيب برابر با به تر ،مشروط به نفسِ
درصد  3/31به ميزان  مصرف رسانهمتغير  ،اينربناب ؛باشدمتوسط براي هر دو متغير مي

از تغييرات مربوط به متغيرهاي درصد  1/42 به ميزان مشروط اعتماد به نفسِو متغير 
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ديگر،  سويدر  د.كنتبيين مي غيرمستقيمبه صورت مستقيم و را مستقل و اثرگذار 
قضاوت درمورد ، احساس امنيت در روابط اينترنتزا يعني ن دو متغير درونيضرايب تعي

درصد ناچيزي از اثرگذاري و  بسيار پايين هستند ظاهر شرمندگيِو  ظاهر و زيبايي
 يب مسير كه اثرگذاري مستقيمادر ارتباط با ضر .كنندقيم روابط خود را توجيه ميمست

دهد، بيشترين ضريب مربوط به رابطه يك متغير مستقل بر متغير وابسته را نشان مي
 مچنين رابطهه .است 523/0برابر با  اعتماد به نفس مشروطبا  ظاهر شرمندگيِميان 

ترس از قضاوت ميان  در رابطه روابط اينترنتاحساس امنيت در  گرميان متغير تعديل
بدين معنا  ؛دهدرا نشان مي وسمستقيم و معك رابطهيك  مصرف رسانهبا  منفي ديگران

احساس افزايش در واحد  و با يابدمياين رابطه كاهش  ،گرافزايش در متغير تعديل كه با
مشاهده  مصرف رسانهمتغير  در اثر معكوسي -207/0به ميزان  امنيت در روابط اينترنت

  .شودمي
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  زاي مدل و ضرايب مسيررهاي مكنون درونضريب تعيين متغي مقادير .1شكل 

  
  
  ) Z-Valueضرايب  معناداري (. 7-2

احساس با  حمايت اجتماعيدر روابط ميان  Z، مقادير مربوط به ضرايب 2با توجه به شكل 
احساس امنيت گري )، نقش تعديل151/11( مصرف رسانهبا  )489/5( امنيت در روابط اينترنت
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مصرف )، 189/2( مصرف رسانهبا  ترس از قضاوت منفي ديگرانطه در راب در روابط اينترنت
اعتماد با  قضاوت درمورد ظاهر و زيبايي)، 106/3( قضاوت درمورد ظاهر و زيباييبا  رسانه

در سطح ) 212/16( اعتماد به نفس مشروطبا  شرمندگي ظاهر)، و 231/6( به نفس مشروط
نشان از صحت  Zداري د. هدف ضريب معنيوش) تأييد مي96/1درصد باالتر از  95اطمينان 

  رابطه تأييد و يك رابطه رد شد.  2كه در اين مدل  استرابطه مفروض ميان دو سازه 
  

  ضرايب معناداري .2شكل 
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  )2Q(بين شاخص ارتباط پيش. 7-3

 .استپوشي روش چشم بيني بهدر پيش پژوهشتوانايي مدل ساختاري  ،هدف اين شاخص
د. مقادير باالي صفر نشان شوزاي مدل گزارش ميهاي دروننها براي سازهت ،اين شاخص

 ؛بيني داردتوانايي پيشد و مدل، انبازسازي شده درست ،دهد كه مقادير مشاهده شدهمي
اعتماد به نفس و  هاي مصرف رسانهبيني براي سازه، قدرت پيش6با توجه به جدول ،بنابراين
 15/0ضعيف،  02/0كه با توجه به مقادير ( است 19/0و  17/0به ترتيب برابر با  مشروط

باشند. اين شاخص براي قوي) داراي برازش بين متوسط متمايل به قوي مي 35/0متوسط و 
زشي در سطح ضعيف را نشان راباشد كه مي 02/0وابط اينترنت احساس امنيت در ر سازه
  دهد.مي

  زاي مدلمتغيرهاي درون 2Qمقادير  .6جدول 
 SSO SSE 1-SSE/SSO سازه

 813 223/673 17/0مصرف رسانه
 813 502/655 19/0اعتماد به نفس مشروط

 2168 072/2119 02/0احساس امنيت در روابط اينترنت
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  )GOF( معيار آزمون مدل كلي. 7-4
گيري و ساختاري هر دو مدل اندازه ،پردازدكلي مدل ساختاري مي كه به ارزيابي "GOF"شاخص 

بنابراين با  ؛روددهد و به عنوان معياري براي سنجش عملكرد كلي مدل به كار ميا مد نظر قرار مير
بر اين بايد اين مقدار را به صورت دستي محاسبه نمود.  ،توجه به فرمولي كه در فصل سوم بيان شد

مقدار   ضرب متوسط مقادير اشتراكي  متوسط ضرايب تعيين جذر گرفت. پس: از حاصل پايه، بايد
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  =551/0  ؛ و𝑅  =167/0 هر دو  دبايبدين ميزان محاسبه گرديد. حال مي

، 100/0شود: جواب نهايي پس از ضرب مي ،بنابراين ؛مقدار را با يكديگر در زير راديكال ضرب نمود
ر سطح ضعيف متمايل به متوسط ) برازش مدل د36/0، و GOF )01/0 ،25/0كه با توجه به مقادير 

  د.شومحاسبه مي
  

 هابر اساس يافتهپژوهش هاي بررسي فرضيه .7

هاي تحقيق نيز ها فرضيهبا توجه به مدل تحقيق در جدول زير بر حسب روابط ميان سازه
  د.شوو ضرايب بتا گزارش مي Zد كه نتايج هر كدام بر اساس ضرايب معناداري شوتعيين مي

  هاي مدلروابط ميان سازه نتايج .7جدول 
  نتيجه  Zمعناداري ضريب  ضريب مسير (بتا)  رابطه
  تأييد  INT 219/0 489/5با  SUPرابطه 
  رد  MC 064/0 687/1با  SUPرابطه 
 رد  INT 033/0- 430/0با  FNEرابطه 

 رد  MC 043/0- 624/0با  FNEرابطه 

 تأييد  MC 427/0 151/11با  INTرابطه 

 رد  MC 053/0 468/0باSUPدر رابطه ميانINTنقش تعديلگر 

  تأييد  MC 197/0- 189/2باFNEدر رابطه ميانINTنقش تعديلگر 
  تأييد  BS 214/0 106/3با  MCرابطه 
  رد  BSH 085/0 640/1با  MCرابطه 
  رد  CSE 041/0- 366/1با  MCرابطه 
  تأييد  CSE 229/0 231/6با  BSرابطه 
  تأييد  CSE 523/0 212/16با  BSHرابطه 
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  و پيشنهادها گيرينتيجه .8
، يهاي جمعاستفاده از رسانهد كه ندهانجام شده نشان مي اي و ميدانيِكتابخانه هايپژوهش

 ،اينظارت بدني و مصرف رسانه ،شرم بدنيو نيز  استسازي زنان هژاب منبع قوي خودْ 
ن در ميا نامه توزيعيپرسش ايجنت اند.دختران داشتهمشروط  معنادار با عزت نفسِ  ايرابطه

 ايرابطه ،كه احساس حمايت اجتماعي و خانوادگي حاكي است كاشان دختران دبيرستانيِ
ر ن با متغيآ كه رابطه درحالي ؛معنادار و مثبت با احساس امنيت در روابط مجازي داشته است

يج نتا بخشي از لبتهامعنادار نبوده است. هاي اجتماعي، هاي جمعي و شبكهانهاستفاده از رس
 حكايت از قبلي هايزيرا پژوهش ؛قبلي همخواني نداشته است هايپژوهشبا نتايج  هحاصل

. تهاي اجتماعي داشته اساز رسانهاحساس حمايت و ميزان استفاده  ميانرابطه منفي معنادار 
 ابطه دردر ارتباط با رابطه احساس حمايت اجتماعي و احساس امنيت در روابط مجازي، اين ر

است  هاييپژوهشمعدود  از پژوهشاين  با اين توضيح كه ؛معنادار نبوده است ،پژوهشاين 
قرار  ورد توجهسازي جنسي مابژه كه متغير ترس از ارزيابي منفي ديگران را در مورد خودْ 

- شناسي اجتماعي كه به بررسي خلق و خوي ايرانيان ميداده است. در كتب تاريخي و روان

 ،يرشود. اين متغپيرامون پرداخته مي محيطات به بحث درمورد رابطه فرد با كرّه ب ،دنپرداز
ن در جامعه ايرادر دهد. عد منفي روابط اجتماعي در جوامع با روابط گرم را مد نظر قرار ميبُ

بسيار  شدت و در هم تنيدگي ،ط خانوادگي و اجتماعيمقايسه با كشورهاي اروپايي رواب
 ؛شودمتعدد سبب نوعي كنجكاوي در حوزه خصوصي افراد هم مي در موارد بيشتري دارد كه

ي هاشوند، يكي از نگرانيهاي ايراني هنگامي كه با مشكلي روبرو مي، خانوادهسخن به ديگر
 له است.أن مسنزديك به آنها از آ افرادِ  اطالع ديگر ايشان،

-هاي اجتماعي به واسطه برخي ويژگيهجايي كه شبكاز آن ،شناختيجرم هاييافته از منظر     

 حضور حداكثريِزمينه  ناشي از گمنامي،ها از قبيل سهولت دسترسي و احساس امنيت 
شده  د الگوهاي تبليغنشومي باعثهاي ياد شده شبكه ،به تدريج ،كاربران را فراهم نموده است

گفتار و پوشش د و حتي سبك زندگي و نحوه ندر فضاي مجازي بر فضاي حقيقي غلبه كن
كه رفتار مجرمانه همانند هر نوع رفتار ديگر در اثر تماس  چرا گيرد؛كاربران تحت تاثير قرار 

نظريه معاشرت ترجيحي ادوين  .شودياد گرفته مي ،با اشخاص ديگر در اثر فرايند رابطه



  1400تابستان  ،2 هشمار ،1 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس حقوق كيفري و جرم شناسي

89 

هايي را تعريف، نشيني خويش با افراد جامعهكه افراد در همن اين موضوع است مبيّ  1ساترلند
هايي كه كنش اگر تعريف .گيرند كه گاه موافق و گاه مخالف رفتارهاي كجروانه استفرا مي

 ،هايي مخالف با رفتار كجروانهتر از تعريفاي قوينمايد با پشتوانهبزهكارانه را قابل قبول مي
ال اينكه فرد احتم ،دشوبا اين دسته تعاريف مواجه  قا شود و فرد نيز در دفعات متعددال به فرد

تئوري گابريل تارد نيز بر اين فرض مبتني است كه تمام  مرتكب كجروي شود بيشتر است.
هر كسي بر  و باشندها ميها و نمونه، تحت تاثير مدلياعمال و افعال با اهميت زندگي اجتماع

 كند يا مرتكباگر كسي دزدي مي مورد قبول محيط خود رفتار مي كند،طبق عادات و رسوم 
بنابراين  ؛)513، ص1380(سليمي، دهدشود كاري جز تقليد از ديگران انجام نميبزه قتل مي

هاي اجتماعي و فضاي سايبر به زنان چون در شبكه سازي،توان گفت مطابق نظريه ابژهمي
-ءدنبال كسب هويت و منزلت اجتماعي هستند ممكن است به صورت بالقوه در معرض سو

كثرت معاشرت با فردي كه مبدل به ابژه شده  البته قرار گيرند.طلب تاستفاده بزهكاران فرص
 .تشديد خواهد كردديدگي افراد را است زمينه بزه

بويژه  ـتوان گفت علت حضور گسترده و روزافزون افراد جامعه امروز ما در مجموع مي     
ي است كه اين موضوع هاي اجتماعي احتياج آنها به روابط اجتماعدر شبكهـ  زنان و دختران 

 هاست.هاي به اصطالح عاطفي در ميان زوجتا حدود زيادي ناشي از احساس تنهايي يا طالق
با توجه  .بستري مناسب براي جبران اين كمبودهاستاي سايبر به دليل گمنامي كاربران، فض

نستاگرام، رام، ايهاي اجتماعي مورد استفاده از قبيل تلگبه آنكه در وضعيت فعلي اغلب شبكه
نوعي  ،را ندارند ذيربط ولينؤقابليت رصد اطالعاتي كامل از طرف مسپ و غيره، اواتس

احساس آزادي و امنيت براي كاربران ايجاد شده است. زناني كه تحت تاثير بمباران تبليغاتي 
تي شناخمتزلزل دچار اختالالت روان اند و در اثر اعتماد به نفسِها به ابژه مبدل شدهرسانه

ها به مرور اقدام به انتشار جزئيات زندگي خصوصي در اين شبكه ،شوندهمچون افسردگي مي
هاي دوستي افراد ناشناس پاسخ مثبت هاي مختلف به پيامو با عضويت در گروه كنندمي
سبك زندگي ي از قبيل ختشناجرمهاي هر خطر بر مبناي نظريدهند. اين نوع از رفتارهاي پُمي

                                                                                                                                                       
1. Edwin H. Sutherland 
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-فعاليتبه هر ميزان كه  ؛ چرا كهدهديدگي را افزايش ميداحتمال بزهن و هيندالنگ، گات فردسو

هاي مجرمانه يا در ا با محيطيشد و با افراد بزهكار بيشتر با فردهاي تفريحي و اوقات فراغت 
هر چند نظريه  يابد.ديدگي او افزايش ميشانس بزه ،داشته باشدهاي خطرناك تردد زمان

توان از اين نظريه براي توضيح اما مي ،رودكار ميه حي براي تبيين بزهكاري بمعاشرت ترجي
ها هاي اجتماعي به واسطه برخي ويژگيبا اين توضيح كه شبكه ؛ديدگي نيز استفاده كردبزه

 ،كندحضور زنان را فراهم ميهمچون سهولت در دسترسي و گمنامي كاربران، زمينه حداكثري 
كند و به هاي معرفي شده در فضاي مجازي بر فضاي حقيقي غلبه ميبه نحوي كه گاه الگو

مستمر و طوالني دارد، به تدريج الگوهاي زندگي خود  ها حضوردر اين شبكهواسطه آنكه فرد 
كند و به دليل كثرت معاشرت با افرادي كه از جمله  نحوه پوشش و گفتار را از آنها اقتباس مي

د كه همين امر زمينه دهند، خود را در كانون توجهات قرار ميكنهاي خود توجه ميبه اندام
 كند.ديدگي زنان را تشديد ميبزه

هاي فضاي مجازي از قاعده رجحان پيشگيري بر كيفر مستثنا موضوع مقابله با آسيب     
وضعي  انهبندي راهكارهاي پيشگيرانه به تدابير پيشگيربا توجه به تقسيم ،از سوي ديگر نيست.

به دليل ماهيت فني ـ  از آنجايي كه وجه غالب تدابير وضعي  ،2اجتماعي انهپيشگير تدابير و 1
شامل پيشگيري  از اين رو راهبرد پيشگيري اصالحي يا اجتماعياست، امنيتي  ـ فضاي سايبر

شناسي نامه توزيعي و علتبا توجه به پرسش ،بنابراين؛ مدار ترجيح داردمدار و رشدجامعه
 شود:پيشنهاد مي اربران،رفتار ك

حساس ا ،هاي اجتماعي خارجيبا توجه به آنكه يكي از داليل مهم اقبال كاربران به شبكه اوال: 
 ،شوددليل گمنامي و مخفي نگاه داشتن هويت واقعي براي آنها حاصل ميه امنيتي است كه ب

، فيي و كياز جهت كمّر خالقيت و ابتكابا چاشني بيش از پيش  هاي اجتماعي بوميشبكه دبايمي
  .تا مورد اقبال عمومي قرار گيرند توسعه داده شود

                                                                                                                                                       
1 Situal Prevention 
2 Social Prevention 
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سبب ر روابط دختران با اعضاي خانواده، تقويت نهاد خانواده و ايجاد صميميت بيشتر دثانيا: 
ايمن خارج از گرايش كمتري به ارتباطات نا ،و دخترانشود احساس تنهايي رخت بر بندد مي

  .خانواده داشته باشند
- انهاز سوي رس توليد محتوا و تبليغ الگوهاي بومي و منطبق با فرهنگ اسالمي و ايراني ثالثا:

- نسازي نشوند و از اختالالت رواابژه خودْ منفي شود زنان وارد فرايندهاي داخلي سبب مي
  تي ناشي از شرم بدني مصون بمانند.شناخ
سازي آنها و آگاه بويژه كودكان و زناندر تمام سطوح  افزايش سواد ديجيتالي كاربران رابعا:

- فضاي مجازي خوشرا مجاب سازد تا به  اتواند آنهدر خصوص مخاطرات فضاي مجازي مي

هاي دوستي ناشناس پاسخ ندهند و از ارسال تصاوير خصوصي درخواستبين نباشند و به 
هاي روههنگام گ ها و ترك زودخود براي ديگران خودداري نموده و در ورود به گروه

  ماس افراد غريبه را مسدود نمايند.و تدقت نموده  ،نابهنجار
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Abstract 
Today, in the era of the domination of the virtual world over the real world, with the 
expansion of the Internet and social networks, social communication and subsequent 
elements of individual identity has undergone extensive quantitative and qualitative 
changes. Women, as the majority of social media users, are more exposed to threats and 
psychological harm than ever due to their physical and psychological characteristics. 
One of the types of harms that can be explained in the context of the knowledge of social 
psychology is "self-objectification". 
     The present study is applied in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of 
implementation. The statistical population of the study is 271 high school girls in 
Kashan. By distributing a standard questionnaire with closed-ended questions, the 
necessary information was collected. In the process of objectification, women under the 
influence of media advertisements, draw ideals for themselves and in the same direction, 
they constantly evaluate and review themselves, and if they see their appearance closer 
to current patterns at the media, they gain self-confidence; otherwise, they become 
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involved in physical shame. As a result, their self-confidence appears to be conditioned 
by the fact that it puts their mental health at risk, and this type of risky behavior based 
on criminological theories such as the lifestyle theory of Gottfredson and Hindelang is 
likely Increases victimization; Because the more recreational activities and leisure a 
person has, and the more she interacts with criminals or in criminal or dangerous 
environments, the more likely she is to become a victim. 
 
Key words: Women Victimization, Social Networks, Self- objectification, Social 
Prevention 


