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زورگوییمجازیوچالشهایآندرسیاستگذاریفضای مجازی
زینبالماسی 2
چدیده 
امروزه شبکههای اجتماعی کاربران زیادی را جذا کرده و بر بسیاری از جنبههای زنیدگی فیردی و
اجتماعی تنثیر میگذارند .ای مقاله ضم بررسی فرصتها و تهدیدهای مختلفی که ای قبیل رسانههیا
برای کاربران شبکههای اجتماعی به دنبال دارند ،بهط ر مشخص به یکی از مهمتری آسیبهای ای فضا
با عن ان «زورگ یی مجازی» پرداخته است؛ تهدیدها گاهی آنقدر جدی میش ند که ذیل عن ان جرم قرار
میگیرند .یافتههای ای مقاله نشان میدهد که در سالهای اخیر با افزایش پروندههیای جیرایم سیایبری
م اجه ب دهایم .گرچه برای م اجه با ای گ نه آسیبها اقداماتی ص رت گرفته؛ اما کم ت جهی به اقیدامات
پیشگیرانه و تمرکز بر اقدامات سلبی نتیجهای مطل ا در برنداشته و روز به روز شیمار قربانییان افیزایش
مییابد .مقابله با ای ن ع جرایم نیازمند ت جه بیشتر به سیاستگذاری در عرصه فضای مجیازی و آمی زش
س اد رسانهای است .در مقاله حاضر به تعاریف ،ان اع و ابعاد شکلگیری زورگ یی مجازی و پیامیدهای آن
برای قربانیان و لزوم سیاستگذاری در ای ح زه پرداخته شده است.
واژگانکلیدی :فضای مجازی ،جرم سایبری ،زورگ یی ،زورگ یی مجازی ،سیاستگذاری

 .0کارشناس ارشد مديريت رسانه؛ دانشگاه سوره almasi1372ut@gmail.com
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مقدمه 
فضای مجازی فرصتها و تهدیدهایی را فراروی بشر امیروز قیرار داده ،برخیی از ایی
تهدیدها تبدیل به چالش های بزرگ و گاهی جبیرانناپیذیر مییشی ند .تهدییدهایی کیه
امنیت و آرامش را سلب کرده و ناامنی و استرس را جایگزی آن میکننید .یکیی از ایی
تهدیدها زورگ یی مجازی 2است .ت جه به پدیده زورگ یی در سطح جهانی ،اولی بیار بیا
پژوهشهای ال ی س 0در سال  2192شروع شد و پس از اتفاقی کیه در سیال  2190بیه
وق ع پی ست ،بیشتر در کان ن ت جه قرار گرفت .در ای سالها روزنامههای خبری اقیدام
به خ دکشی سه ن ج ان نرونی ،تحت تنثیر زورگ یی همساالن را منتشیر کردنید (فیالح
نژاد .)21 :2111 ،پس از آن در سرتاسر جهان به یکی از م ض عهای پژوهشی پر بسیامد
تبدیل شده است( .محس زاده ،عارفی و افطاری)5 :2111 ،
تح التی که در ح زه رسانهها طی سالهای گذشته بهوج د آمده سیاستگذاری را بیه
امری ضروری بیرای سیازمانهیای رسیانهای تبیدیل کیرده اسیت .سیاسیتگذاری رسیانه
مجم عهای از اص ل و هنجارهاست که برای راهبری رفتیار نظیامهیای رسیانهای تیدوی
میش د( .رسانه نی ز:2111،آنالی )
سیاستگذاری رسانهای عنصری اولیه در شکلدهی به مسیر رسیانههاسیت .نخسیتی
تعریف تخصصی از سیاست های رسانهای به سند 2100بر میگیردد کیه سیاسیتگذاری
رسانه ای را اینگ نه تبیی میکند :هر دولت دارای ی

سیاستگذاری درباره رسانه اسیت.

(آقا محمدی و تسلیمی)1 :2111،
سیاستگذاری نظامهای اطالعاتی به دالیل متعدد برای دولتها ضروری است .نخست
آنکه نظام های ارتباطی در فرایندهای سیاسی نقشی مهم و تنثیرگذار بر عهده دارند ،دوم
اینکه فناوریهای جهانی اطالعات و ارتباطات در مسیائل اجتمیاعی و فرهنگیی ملیتهیا
تنثیرگذار هستند .س می دلیل در م رد اینکه چیرا سیاسیتگذاریهیای رسیانههیا بیرای
1. cyber bullying
2. Olweus
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دولت مهم هستند ،تفکی

ناپذیری کامل فضاهای واقعی و مجازی از یکدیگر است( .لیه

و لی ینگست ن 0220،2نقل در :اربطانی و لبافی)211 :2112،
سرعت باالی فناوری و تغییرات ایجاد شده به واسیطه آن بیر اهمییت سیاسیتگذاری
میافزاید .شبکههای اجتماعی با جذا تعداد زیادی مخاطب ،بر تمام جنبههیای زنیدگی
آنها اثرگذار ب ده و در ای میان مشکالتی در بستر ای فضا برای کاربران ایجاد شده کیه
نیازمند ت جه بیشتر به ای ح زه است.
عمالً مدیریت رسانه بدون در نظر گرفت خطمشی هیای کیالن حیاکم بیر رسیانههیا
امکانپذیر نیست .ای خطمشیها ،اهیداف و مسییر حرکیت را بیرای میدیران رسیانههیا
مشخص میکنند و از ای رو ،شناخت دقیع آنها از ملزومات مدیریت رسانه است .با ت جه
به ای م ارد ،مطالعه پدیده خطمشی گذاری رسانه و چگی نگی تیدوی یی

خیطمشیی

رسانه ای مناسب برای پیشبرد خ استهها و انتظیارات و دسیتیابی بیه اهیداف مطلی ا از
م ارد پر اهمیت در ح زه مدیریت رسانه است( .خ اجهئیان)20 :2112،
بیانمسئله 
شبکههای اجتماعی ب یژه تلگرام و اینستاگرام با امکانات و جذابیتهای خیاص خی د،
کاربران ،ب یژه ج انان را به خ د جذا کردهاند .ای شبکه هیا در کنیار مزاییا و امکانیات،
آسیبها و مشکالتی را بهوج د آوردهاند ،آسیب هایی که برخی از آنها جرم شناخته شده
و ذیل عن ان جرایم سایبری قرار میگیرند.
یکی از م ض عات مهم در ح زه جرایم سایبری ،بحیث زورگی یی مجیازی اسیت کیه
طبع آمار منتشرشد پلیس فتا ،بیشتر قربانیان آن را ج انان تشکیل مییدهنید .نگیاهی
گذرا به سایتهای خبری ،گ یای ای واقعیت است که ضعف سیاستگذاری فرصتی بیرای
مجرمان سایبری و در نهایت افزایش پروندههای قضایی در ای ح زه است.
زورگ یی مجازی هر روز قربانییان بیشیتری را در دام خی د گرفتیار مییکنید ،آمیار
منتشرشده در سایت های خبری نشاندهنده افزایش روزافزون پرونده های جرایم مجازی
1. Leah and Livingston
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است که در میان آنها زورگیری مجازی هم دیده میش د .رئیس پلییس فضیای ت لیید و
تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان ایالم از افزایش  222درصدی جیرایم سیایبری
در  1ماهه سال  19خبر داد .وی افزود :آمارها در  1ماهه سال  19نسبت به میدت مشیابه در
سال  15از افزایش  222درصدی جرایم سایبری در ح زه استان ایالم حکایت دارد .ای مقیام
ارشد انتظامیخاطرنشان کرد :کالهبرداری اقتصیادی و برداشیتهیای اینترنتیی غیرمجیاز از
حسااهای بانکی بیشتری درصد جرایم را دارد و به ترتیب مزاحمیتهیای اینترنتیی و نشیر
اکاذیب در رتبههای دوم و س م از لحاظ وق ع جرایم هستند( .پلیس فتا ،دی:2119،آنالی )
چالشهای بهوج د آمده در عرصه فضیای مجیازی نیازمنید میدیریت صیحیح اسیت.
اگرچه مدیریت فضای مجازی با چالشهایی م اجه است که از جملیه آنهیا مییتی ان بیه
گستردگی فضای مجازی اشاره کرد؛ اما با تالش نهادهیای سیاسیتگذار و آمی زش سی اد
رسانهای ،ای امر امکانپذیر است .ش رای عالی فضای مجازی و پلیس فتا دو نهاد مهم و
اثرگذار در ح زه مدیریت فضای مجازی و ایجاد امنیت برای کاربران هستند.
پرسشهایاصلی 

 .2زورگ یی مجازی در ایران چه ابعادی دارد؟
 .0چالشها و م انع م ج د در مسیر سیاستگذاری مطل ا کدامند؟
روششناسی 

در ای مقاله از روش کتابخانهای استفاده شده است .به همی منظ ر بیرای دسیتیابی بیه
مطالعات انجام شده در ای ح زه به منابع مختلف مراجعه شده است .در ح زه منیابع فارسیی
به برخی کتب و برای دسترسی به مقاالت فارسی ،به پایگاههای مختلفیی نظییرِ پرونهشیگاه
عل م انسانی و مطالعات فرهنگی ،پژوهشگاه عل م و فناوری اطالعیات اییران (ایرانیداک) ،علیم
نت ،پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،مرکز پژوهشهای مجلس شی رای اسیالمی
و کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبایی مراجعه شد .برای دسیتیابی بیه منیابع خیارجی
مرتبط با م ض ع تحقیع به پایگاههای ساینس دایرکت و گ گل اسکالر مراجعه شد.
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تعریفمفاهیم 
در ای بخش بهط ر اجمالی به تعریف مفاهیم اصلی و کاربردی ای مقاله پرداخته شده است:

جرم سايبری
با ت سعه رسانه های الکترونیکی ،در کنار جرایم سنتی ،فرصتهای جدیدی نیز بیرای
بزهکاری ایجاد شده است .ام ری از قبیل حمله ویروسها ،ورود غیر مجاز به واسایتها
وه

کردن آنها ،سرقت و س ء استفاده از دادهها و ایراد خسارت به رایانیههیا ،در زمیره

رفتارهای بزهکارانهای تلقی می ش ند کیه قابلییت ارتکیاا در محییط خیارج از رایانیه را
ندارند .به همی ترتیب پیشرفت رایانه ،شرایط و بسترهای مناسبی برای سرقت اطالعات
فراهم آورده است( .وایلدین 2101،2،نقل شده در رض ی)200 :2199 ،
جرایم سایبری به جرایمی گفته میش د که در محیطی غییر فیزیکیی علییه فنیاوری
اطالعات با حالت شبیهسازی و مجازی سازی ارتکاا مییابد( .بیابانی و هادییانفر2191 ،
بازیابی شده از پژوهشگاه باقرالعل م :2111 ،آنالی )
اولی جرم سایبری در ایران به سال  2192و ناظر به عمل دانشیج یان بیرای اسیک
اسکناس و پرینت رنگی از آن عطف شده؛ اما گزارشهای غیررسمی حاکی از ایی اسیت
که در دهه  92جرمهایی چ ن :تغییر نمرههای درسی و نیز تغییر برخی اسامی پذیرفتیه
شده در کنک ر  91رخ داده است( .زندی)52:2191 ،

زورگويي
زورگ یی رفتار فردی یا گروهی است که در ط ل زمان و بهط ر عمدی علیه فیرد ییا
گروهی دیگر با هدف آسیب رساندن بیه آنهیا انجیام مییشی د .بسییاری از کارشناسیان
میگ یند ،زورگ یی نمایانگر نب د تعادل قدرت بی زورگ و قربانی است ( .س ی کییم و
دیگران :0220،آنالی )
1. Wilding Edward
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زورگ یی به وض ح از دع ا و درگیری میان دونفر کیه بیا یکیدیگر در زمینیه قیدرت
جسمانی برابری میکنند ،متفاوت اسیت (سیالمی الی و پیتس ،0229 ،2ال یی س0229 ،
نقل در مجرد ابر ق یی .)1:2111 ،خش نت ممک است به شکل س ء اسیتفاده از قیدرت
رخ دهد که در ای ص رت گفته میش د زورگ یی رخ داده است( .ماراالنی)0:2110،

زورگويي مجازی
در سالهای اخیر اذیت و آزار با استفاده از وسایل الکترونیکی ،بی یژه تلفی همیراه و
اینترنت بهط ر کلی بهعن ان «زورگ یی مجازی» شیناخته شیده اسیت .زورگی یی رفتیار
پرخاشگرانه و عمدی است که بهط ر مکرر و در ط ل زمان از جانب فرد یا گروهی علییه
فردی دیگر ص رت میگیرد( .اسمیت و دیگران :0229،آنالی )
ت کانا ،زورگ یی مجازی را اینگ نه تعریف کیرده اسیت« :انجیام هیر کیاری از طرییع
رسانههای الکترونیکی یا دیجیتالی ت سط افراد یا گروهها ،دیگران را با پیامهای خصیمانه
و تهاجمی دیگران را هدف قرار داده و باعث آسیب رساندن و ناراحتی آنهیا مییشی ند».
(فرارا و دیگران :0229 ،0آنالی )
همانند زورگ یی سنتی ،در زورگ یی مجازی هم ،بی مجرمی و قربانیان اختالف قیدرت
و ج د دارد .با وج د ایی  ،در حیالی کیه زورگی یی سینتی بیا قیدرت جسیمانی و مشخصیات
اجتماعی مانند محب بیت ارتباط دارد ،در زورگ یی مجازی قدرت با سی اد کیامپی تری همیراه
است( .پتچی و هیندجا 0229 ،نقل در ک السکی و لیمبر :0220،1آنالی )
آنچه در رخدادن زورگ یی اهمیت بسزایی دارد ،قدرت است .در بیشتر تعاریفی که از
زورگ یی ارائه شده به مسئله قدرت و نبی د تعیادل آن اشیاره شیده اسیت .در زورگی یی
سنتی قدرت فیزیکی اهمیت باالیی دارد؛ اما امروزه در زورگ یی مجازی قیدرت فیزیکیی
به حاشیه رفته است.
1. Salmivlli & Peets
2. Ferrara et al
3. Kowalski and Limber
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سیاستگااری
سیاستگذاری  :اص ل و راهبردهایی کلی را در بر می گیرد که برای هدایت کیالن
رسانه ها در نیل به اهداف مشخص گام بر می دارد .سیاستگذاری رسانه ای ،هیم روش
و هم ابزار وص ل به هدف و هم راهبرد آن را شامل می ش د .بنیابرای سیاسیتگذاری
رسییانه ای آمیییزه ای اسییت از تجربیییات گذشییته ،مصییلحت جامعییه و آینییده نگییری
(هاچیس  2111 ،2؛ نقل در :بصیریان جهرمی .)9 :2111 ،میی تی ان گفیت پیس از
جن ،جهانی دوم ،سیاستگذاری رسانه ای و ارتباطی قدم به مرحله جدیدی گذاشیت
که در آن به مسائل اجتماعی ی سیاسی بیش از مسائل اقتصادی ت جه می شید .ایی
چرخش علل متعددی دارد .یکیی از ایی علیل ،روحییه جمعیی و آگیاه بیه مسیائل
اجتماعی زمانه می ت اند باشد که تا حدی در واکنش به رک د اقتصادی و جن ،است .
(م

ک ایل :2191،آنالی )
مدیریت و خط مشی گذاری فضای مجیازی بیه منظی ر بهیره گییری حیداکثری از

فرصت ها و مزایای آن در راستای پیشرفت همه جانبة کشی ر ،تسیهیل و تسیریع در
ارائه خدمات گ ناگ ن از ی

طرف و صیانت از آسیب هیا و تهدییدهای آن از جانیب

دیگر امری اجتناا ناپذیر است (الی انی ،خنیفیر ،حیاجی میال میرزاییی و همکیاران،
 .) 0 :2111به عبارتی می ت ان گفت مدیریت کارآمد فضای مجازی با کاهش جیرایم
سایبری و پرونده های قضایی از ی

س و بهره برداری از قابلیت ه ای متعدد ای فضیا

از س ی دیگر نمایان می ش د.
از آنجا که عرصه فضای مجازی ،یکی از عرصه های عم می تلقی و نادیده گیرفت
آن از س ی دولت ها منجر به تضییع حق ق مشترک انسان ها می ش د ،دولت ها م ظف
به سیاستگذاری  ،اجرا و ارزیابی در ای خص ص هستند .بی ش

حقی قی همچی ن:

ع دالت در دستیابی به اطالعات ،سرویس های اینترنتی و خدمات و امنیت کاربران در
فضای مجازی از جمله م جهات ورود دولت ها به ای عرصه خطیر است( .همان)92 :
1. Hutchison
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چارچوبمفهومیومبانینظری 
مروری ک تاه بر وا سایتهای خبری نشان میدهد که ای پدییده در اییران بسییار
شایع است؛ اما سازمان های رسمی ماییل بیه انتشیار هیی گ نیه آمیاری نیسیتند ،نبی د
اطالعات رسمی به ای معنا نیست که هی اطالعاتی در م رد شی ع زورگ یی مجازی در
ایران وج د ندارد( .شاه قاسمی ،ربیعی و کرمی)111 :2115،
ایران در ی

دورهگذار است و بسیاری از ساختارهای اجتماعی هن ز سینتی هسیتند.

به همی دلیل زورگ یی مجازی می ت اند نتایج منفی بیشتری داشته باشید .اییران دارای
ی

فرهن ،خاص است که «رس ایی» ع اقب وخیم دارد .خان اده هن ز مهیمتیری نهیاد

جامعه است و مردم از رس ایی میترسند( .شاهقاسمی ،ربیعی و کرمی)152 :2115 ،
به دالیل بسیار ممک است آثار زورگ یی سایبری سنگی تیر و نیاگ ارتر از زورگی یی
سنتی باشد .اول ،ی

ویژگی مهم زورگ یی ای است که با جابهجایی از فضیای فیزیکیی

به مجازی ،شدت آن افزایش می یابد .در زورگ یی سینتی امکیان جیدایی فیزیکیی بیی
متجاوز و قربانی وج د دارد ،اما در زورگ یی سایبری ،جدایی فیزیکی با پاییان فرسیتادن
پیامهای متنی و رایانامه به قربانی تضمی نمی ش د .دوم ،س ء استفاده کننده در فضیای
اینترنت ،احساسی از گمنامی دارد و اغلب بر ای باور است که احتمال کمی برای ردیابی
بدرفتاری او وج د دارد .س م ،با حمایت زورگ یی به وسیلة فناوری ،زورگی از پیامیدهای
تجاوز خ د آگاه نمی ش د .گمنامی و فقدان تعامل ممک است ،کمتر مانع متجاوز ش د و
تنیاوا و قییدرت زورگی یی سییایبری را افیزایش دهیید( .هیییرم و والییر 0229 ،نقییل در:
سعدیپ ر)512 :2111 ،
زورگ های سنتی اغلب از لحاظ فیزیکی با همساالن خ د متفاوت ب دنید .قید بلنید و
هیکل درشت از ویژگیهایی ب د که آنها را از قربانیان متمایز میکرد .چرا که آنجیا زد و
خ رد و درگیری فیزیکی مطیرح بی د م ضی عی کیه در جهیان مجیازی بیه آن تی جهی
نمیش د .آنچه در زورگ یی مجازی اهمیت باالیی دارد ،اسیتفاده از ترفنیدهیای مختلیف
برای جلب اعتماد قربانی بهمنظ ر دریافت اطالعات خص صی و عکسهای شخصی است.
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اما آنچه که در هر دو ن ع زورگ یی سنتی و مجیازی مشیترک اسیت ،بیه خطیر افتیادن
سالمت و امنیت فرد قربانی است.
تعاریف ارائه شده از زورگ یی همگی در ای می ارد اتفیاق نظیر دارنید )2 :زورگی یی
رفتاری پرخاشگرانه اسیت؛  )0بیی فیرد زورگی و قربیانی نیابرابری قیدرت وجی د دارد؛
 )1زورگ یی دو بعد جسمی و روانشناختی دارد و  )1زورگ یی رفتاری عمدی ،هدفمنید
و تکرارش نده است( .محس زاده و دیگران)55 :2111 ،
مبانینظری 
نظریه های م رد استفاده در ای مقاله ،نظریه جامعه مخاطرهآمیز «اولیریش بی  »2و
نظریه بدون حس مکان «جاش ا میروویتز» است.

نظریه جامعه مخاطرهآمیز اولریش بک
اولریش ب  ،جامعهشناس آلمانی است که مطالب زیادی دربار مخاطره و جهانیشیدن
نگاشته است .تغییر تکن ل نی

با سرعت بسییاری پییش مییرود و شیکلهیای تیازهای از

مخاطره ایجاد میکند ،ما هم بایید پی سیته در برابیر ایی تغیییرات واکینش نشیان داده و
براساس آنها وضعیت خ د را تغییر دهیم .بنابر استدالل ب  ،جامعه مخاطره آمییز تنهیا بیه
بیم و خطرهای زیستی و سالمتی و بهداشت محدود نمیش د ،بلکه شامل مجم عه کیاملی
از تغیییرات مرتبط با هم در زندگی اجتماعی معاصر است( .گیدنز)222-2:2191،
طبع نظر ب  ،یکی از جنبههای مهم جامعه مخاطرهآمیز ای است کیه بییم و خطرهیای
آن محدودیت مکانی ،زمانی یا اجتماعی ندارند .مخاطرههای امروز بیر همیه کشی رها و همیه
طبقههای اجتماعی تنثیر مییگذارنید؛ ایی مخیاطرههیا نیه فقیط پیامیدهای شخصیی بلکیه
پیامدهای جهانی به دنبال دارند .ب

و سایر دانشمندان به مخاطره بیه منزلیه یکیی از نتیایج

اصلی جهانی شدن و پیشرفت تکن ل نی

ت جه نشان دادهاند( .همانجا)
1. Ulrich Beck
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جامعه مخاطرهآمیز ،جامعهای است که در آن نگرانی افراد از آفات و بالییای طبیعیی
(قحطی و زلزله) به سمت مخاطرات ناشی از فعالیتهای انسانی که اغلب شکل جهانی و
عالم گیر دارند ،مت جه شده است .به تعبیر ب

اگر ق ه محرکه جامعه طبقاتی و صینعتی

در ای شعار خالصه میشد که «گرسنهام» ،شعار جامعه جدید ای است« :میترسیم ییا
نگرانم» .به ط ر خالصه در جامعه طبقاتی سیابع مسیئله ،داشیت سیهمی از درآمیدها و
مزایای اجتماع و برابری یا نابرابری آن ب د .اما ایدهمح ری و مرکزی کن نی ایمنی اسیت
و هر کسی میک شد از مخاطرات و خطرپذیریها در امان بمانید( .قاسیمی 2199 :نقیل
در :احمدی و دهقانی :2111،آنالی )

نظريه بدون حس مکان 0جاشوا میروويتز
ای نظریه تفکر م

ل هانی را پیگیری کرده و اندکی آن را جل تر بیرده اسیت .مییرو

ویتز ک شید تفکر م ل هان را با اندیشه ایرونیی ،گیافم جامعیهشیناس ترکییب کنید.
استدالل اصلی میرو ویتز ای است که رسانه های الکترونیکی با گردآوری انی اع متفیاوت
افراد در ی

«مکان» ،بسیاری از نقشهای از هم متمایز را تیره و درهم کردهاند (س ری

و تانکییارد .)115 :2199 ،او رسییانههییای الکترونیکییی را پدیدآورنیید «م قعیییتهییای
الکترونیکیی» جدیییدی مییدانیید کیه افییراد مییت اننیید بیه درون آنهییا وارد شی ند .ایی
م قعیتهای جدید ،گزینه های جدیدی را برای ت لید معنا و ه ییت فیردی و جمعیی در
اختیار انسان قرار میدهند( .دالگران 2192،نقل در :مهدی زاده)212 :2110 ،
رسانههای جدید با دگرگ ن کردن تعریف مفاهیمی مانند خردسیالی ،بزرگسیالی ،مردانگیی،
زنانگی و ...بر تعریف و شکلگیری م قعیت اجتماعی و لیذا رفتارهیا و تعیامالت اجتمیاعی تینثیر
میگذارند .آنها باعث شگلگیری اجتماعات مجازی یا به عبیارتی ،م قعییت اجتمیاعی جدییدی
میش ند که بر رفتارها تنثیر میگذارد .به باور میرو ویتز ،رسانههای جدید ،فضیای خانیه و سیایر
فضاهای اجتماعی را بهص رت محیطهای اجتماعی جدیدی کیه دارای الگ هیای جدیید کینش،
احساس و باور اجتماعی است تغییر میدهند( .مهدیزاده)210:2110،
1. No sense of place Theory
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انواعزورگویی 

زورگويي فیزيکي

0

شامل هل دادن ،0لگد زدن1و یا مجب ر کردن کسی است به انجام دادن کاری که بیر
خالف میل اوست (نظری .)0 :0229 ،تماشاچیان میت انند از قربانی حمایت کنند و آثار
منفی ناشی از زورگ یی را کاهش دهند (سیالمی الی 0222 ،1نقیل در :فیرارا و دیگیران،5
 :0229آنالی ) .تماشاچیها می ت انند به فرد قلدر کم
قربانی کم

کنند ییا سیعی کننید بیه فیرد

کنند ،یا اینکه عقب نشینی کنند و خ د را درگییر نکننید( .اتلیس و پپلیر،9

2119؛ نقل در :ابرق یی)1 :2111 ،

زورگويي کالمي

7

زورگ یی کالمی در سالهای اخیر با ت سعه شبکههای مجازی افزایش یافته و شیاملِ
برچسب زدن 9و شایعه پراکنی 1است .زورگ یی مجازی با استفاده از پروفایلهای جعلیی
برای جذا اعتماد قربانی رخ میدهد( .نظری)0 :0229 ،

زورگويي ارتباطي
زورگ یی ارتباطی با رد کردن صحبت کسی رخ میدهد (همانجا) .ویژگی مهم قربانی
شد ن عاطفی یا ارتباطی نسبت بیه قربیانی شیدن جسیمانی و کالمیی ،غییر مسیتقیم و
1. Physical bullying
2. Pushing
3. kicking
4. Salmivalli
5. Ferrara et al
6. Atlas & Pepler
7. Verbal bullying
8. Name- calling
9. Spreading of rumors
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روانی ب دن آن است که همیشه قابل مشاهده نیست و لذا احتمال نادیده گرفتیه شیدن و
در نتیجه آسیب دیدن بیشتر فرد قربانی وج د دارد .بعالوه چ ن قربانی شیدن ارتبیاطی،
سبب تحقیر شدن نظام دار احساس فرد میش د ،بیشتری آسییب را بیرای فیرد قربیانی
نسبت به دیگر ان اع زورگ یی در پی دارد( .حسینی و دیگران)1 :2111 ،
اگرچه زورگ یی ارتباطی ،آسیب هایی برای قربانیان دارد و گاهی ممک اسیت شیدت
آنها بسیار زیاد باشد ،اما باید ت جه داشت که میزان آسیبها با ویژگیهای روانیی افیراد،
اعتماد به نفس و میزان حمایت خان اده از فرد یا افراد قربانی ارتباط دارد .قربانیانی کیه
از س ی والدینشان حمایت نمیش ند ،بسیار آسیب پذیرتر هستند.
در برخی م ارد خ د والدی و اعضای خان اده یکدیگر را هدف زورگ یی قرار میدهند
که تحمل ای گ نه اتفاقات برای افراد بسیار دش ار است و اغلب منجر بیه واکینشهیای
خطرناک میش د.
عملکرد ضعیف ،نب د ج عاطفی و همچنی وج د خش نت در خان اده سبب میش د
ک دک نت اند بر خشم خ د فائع آید و ای م ض ع میت اند زمینیهسیاز رفتیار زورگ یانیه
باشد .خش نت های خان ادگی به چند دسته طبقهبندی شده اند :فیزیکی ،روانی ،اقتصادی
و جنسی؛ با ای حال بسییاری از مطالعیات انجیام شیده حیاکی از وجی د مییزان بیاالی
خش نتهای فیزیکی ،روانی و اقتصادی در خان ادههای م رد مطالعه ب ده است( .شاکتر و
گانلی2115 ،2؛ نقل در :پ رمند)25:2111 ،

آزار جنسي

5

آزار جنسی شکلی از زورگ یی است که در آن قصد و نیت ،تحقیر و شیرمنده کیردن،
سرافکنده کردن یا بهدست گرفت کنترل شخص دیگری براساس گیرایش جنسییتی ییا
جنسی است( .بیتی و الکسی یف0229 ،1؛ نقل در :بفرویی و خضری)29 :2110 ،
1. Shakter & Ganly
2. Sexual harassment
3. Beaty & Alexeyev
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س ءاستفادههای جنسی را نیز میت ان بهعن ان یکی دیگر از معایب روانی شبکههیای
اجتماعی مجازی بیان کرد .در سال  2111گردهمایی جهانی با عن ان «کارشناسی بیرای
حمایت ک دکان در برابر س ءاستفادههای جنسی از طریع اینترنت» برگزار شد که منجیر
به صدور قطعنامهای شد که در آن آمده است« :هرچه اینترنت بیشتر ت سعه پییدا کنید،
ک دکان بیشتر در معیرض محت ییات خطرنیاک آن قیرار خ اهنید گرفیت .فعالییتهیای
محرمانه مرب ط به فحشای ک دکان و پ رن گرافی کیه از طرییع اینترنیت می رد اسیتفاده
واقع میش د ،اکن ن از مسائل حاد بهشمار میرود»( .اکبری)291:2112 ،
ان اع جدیدی از آسیب های اجتماعی پدید آمده که فنیاوریهیای نی ی اطالعیاتی و
ارتباطی واسطه و وسیله اصلی پدیداری آنها ب دهاند و ای آسیبها ییا در فضیای واقعیی
پدید میآیند و به فضای مجازی تسری پیدا میکنند یا اینکه منحصراً ریشة شکلگییری
آنها فضای مجازی است و امکان دارد در فضای واقعی امتداد پیدا کنند؛ هر چنید از نظیر
هستیشناسی هر دو جهان یا فضا متعلع به «جهان» واحدی هستند و همیه اتفاقیات در
ی

جهان رخ میدهد (عاملی 2195 ،نقیل در :عیاملی و حسینی  .)2112 ،آزار جنسیی

تنها محدود به شبکههای اجتماعی نیست ،پیش از شبکههای اجتماعی در فضای واقعیی
رخ داده و به ن عی میت ان گفت جزو آن دسته از آسیب هاست که از فضیای واقعیی بیه
فضای مجازی سرایت کرده است .بهطی ر خالصیه مییتی ان گفیت زورگی یی بیا انگییز
سرگرمی ،س ء استفادههای جنسی و کالهبرداری ص رت میپذیرد.

آثار زورگويي
محرومیت ،افسردگی و اضطراا زیاد؛ ای عالئم در چیزی شیناخته شیده بیهعنی ان
خ شه ظاهر می ش ند .خ شه ها چند نشیانه مختلیف هسیتند کیه بیهطی ر همزمیان رخ
می دهند ،به جای ی

نشانه در ی

زمیان .جیرج سرابسیتی (میدیر کلینیی

مشکالت سالمت) 2معتقد است که خ شه بندی ای عالئم خ د یی

پزشیکی

سیندرم پزشیکی،0

1. Dr. Jorge Srabstein, medical director of the Clinic for Health problem
2. Medical syndrome
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سندرم زورگ یی 2است .با ای حیال او اظهیار کیرد کیه شی اهد کیافی بیرای اعالئیم آن
(سندرم زورگ یی) وج د ندارد( .نظری :0229 ،آنالی )
در بسیاری از مطالعات مختلف نشان داده شده زورگ یی سبب ایجاد آثار ک تاه میدت
و بلند مدت همانند ع ارض و مشکالت روانی و درون تنیی در بیی تجربیهکننیدگان آن
میش د .هم کسانی که مرتکب زورگ یی میش ند و هم قربانییان ایی رفتارهیا را تجربیه
میکنند .در برخی مطالعات دیگر ،رابطه ای رفتارها با دسیتاوردهای تحصییلی ،سیالمت
کن نی دانشآم زان و س ء مصرف م اد و الکل نشان داده شده اسیت (رضیاپ ر ،سی ری و
خداکریم .)2110 ،آسیبهایی را که زورگ یی برای افیراد درگییر در ایی فراینید ایجیاد
میکند ،می ت ان به دو دسته فیزیکی و روانی تقسیم کرد .امیا از آنجیا کیه جسیم و روح
پی ند عمیقی دارند ،آسیب در هر بعد انسان بر بعد دیگر اثر میگذارد؛ بنابرای مییتی ان
گفت مشکالت روحی و جسمی در قربانی و زورگ بروز پیدا میکند.
زورگ یی را بهط ر کلیی مییتی ان بیه دو دسیته ،مسیتقیم و غیرمسیتقیم تقسییم کیرد.
زورگ یی غیر مستقیم معم الً با عن ان «زورگ یی روانشناختی» تعبیر مییشی د (اسیتانلی و
آرورا2119 ،0؛ نقل در :پ رمند .)1:2111،کری

و گرپییتر ( ،)2119-2115ول

و همکیاران

( )0222بیان کردند پسران اغلب در مقایسیه بیا دختیران در زمینیه زورگی یی فعیالترنید و
بهگ نهای است که زورگ یی پسران مستقیم (ضربه زدن ،لگید زدن) و دختیران غییرمسیتقیم
(راه ندادن دیگران ،شایعه پراکنی) است( .نقل در :پ رمند)1 :2111 ،

آثار روانشناختي
آثار روانشناختی زورگی یی شیاملِ افسیردگی ،اضیطراا ،اعتمیاد بیه نفیس پیایی ،
رفتارهای خش (مخص صاً بیرای دختیران) مصیرف می اد ،الکیل و اعتییاد ،مشیارکت در
خش نت یا جرم (مخص صاً برای پسران) است( .نظری1 :0229 ،ی)1
1. Bullying syndrome
2. Estanly & Arorar
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آثار فیزيکي
آثار فیزیکی زورگ یی میت اند آشکار و ف ری باشد ،مانند آسیب دیدن از یی

حملیه

فیزیکی ،با ای حال ،استرس مداوم و ترس از زورگ یی نیز ممک اسیت در طی ل زمیان
منجر به مشکالت فیزیکی ش د .ک دکان آسیبدیده از زورگ یی ،دچار اختالالت خی اا،
دل درد ،سر درد ،تپش قلب ،سرگیجه ،شب ادراری و کمیر دردهیای میزم مییشی ند.
استرس ناشی از زورگ یی میت اند بر سیستم ایمنی و ه رم نها تنثیر بگذارد (همانجیا).
آثار زورگ یی بر فرد یا افراد ،تنها به آنها آسیب نمیرساند؛ بلکه خان اده و جامعیه را هیم
تحت تنثیر قرار میدهد .اضطراا و استرس شدید افراد آسیب دیده بر روابیط و عملکیرد
آنها در خان اده و جامعه اثر منفی میگذارد .فرد زورگ گاهی از سالحهیای سیرد و گیرم
برای سلطه بر دیگران استفاده می کند و در م اردی با به قتل رساندن طرف مقابیل آثیار
جبرانناپذیری برجای می گذارد .بر همی اسیاس ،بایید پییش از اینکیه جامعیه بیا ایی
آسیبها م اجه ش د ،اقداماتی ص رت گیرد.
چالشهایسیاستگذاری 


الف .سیاستهای سلبي
در ایران تاکن ن نهادهای مسئ ل خطمشی کامالً مشخصی برای م اجه با آسیبهای
فضای مجازی نداشتهاند .اگر هم اقدامی ص رت گرفته ،بیشتر سلبی ،تقیابلی و بازدارنیده
ب ده است .از جمله ای م ارد می ت ان به راه اندازی پلییس فتیا (پلییس فضیای ت لیید و
تبادل اطالعات) اشاره کرد که هدف آن مبارزه با جرایم رایانهای است؛ به عالوه میتی ان
از مقررات و ض ابط شبکههای اطالعرسانی رایانهای مص ا ش رای عالی انقالا فرهنگی
در سییال  2192یییاد کییرد کییه طییی آن ،واحییدهای ارائییه کننییده خییدمات اینترنتییی و
اطالعرسانی از فعالیت و اعمال متعددی شامل نشیر مطالیب الحیادی و مخیالف می ازی
اسالمی ،انتشار اسناد و مطالب طبقه بندی شده ،تجاوز بیه حیریم خص صیی اشیخاص و
همانند اینها منع شدهاند ،اما شاید بت ان مهمتیری اقیدام صی رت گرفتیه بیرای تیدوی
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ق انی برای تنظیم روابط و تعامالت فضای مجازی ایران را قان ن جرایم رایانهای دانسیت
که در سال  2199به تص یب نهایی رسیده و ابالغ شده است .ای قان ن شامل سه بخش
و  59ماده است .بخش ی

شامل جرایم و مجازاتها ،بخش دوم آیی دادرسیی اسیت و

بخش س م به سایر مقررات اختصاص دارد .در فصلهای مختلف ای قیان ن بیه جرایمیی
همانند شی ه دسترسی غیرمجاز ،شن د غیر مجاز و جاس سی رایانهای ،جعیل رایانیهای و
تخریب و اخالل دادهها یا سامانههای رایانه ای و مخابراتی ،سرقت و کالهبرداری میرتبط
با رایانه ،جرایم علیه عفت و اخالق عم می و هت

حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته شیده

است( .عاملی و حسنی)20 :2112،

فیلترينگ
فیلتیرین ،اینترنتی یا فیلتیرین ،،عبارت است از محدود کیردن دسترسیی کیاربران
اینترنت به واگاهها و خدمات اینترنتی که از دییدگاه مت لییان فرهنگیی و سیاسیی هیر
کش ر برای مصرف عم م مناسب نیست .اعمال فیلتیر بهوسییله ارائیهدهنیدگان خیدمات
اینترنتی انجام مییشی د؛ ولیی تعییی سیطح ،مصیادیع و سیاسیتهیای فیلترینی ،بیا
حک متهاست( .آنالی )2112،
ریشه دواندن فناوریهای ن ی ارتباطی و اطالع رسانی ،ب یژه اینترنت ،در زنیدگی انسیان
امروز اگرچه منافع فراوانی دارد ،همچ ن هر ابزار دیگر ،از آن سی ء اسیتفاده نییز مییشی د و
مجالی برای وارد کردن آسیبهای مادی و معن ی به دیگران است؛ از ای رو تقریبیاً در همیه
کش رهای جهان ،دولتها بیشتر با فیلترین ،مانع دسترسی کیاربران بیه برخیی محت اهیا ییا
انجام دادن برخی کارها در فضای مجازی میش ند( .رحمتی و شهریاری)219 :2119 ،

ب .سیاستهای ايجابي
از جمله سیاستهای ایجابی می ت ان به ت لید برنامه با محت ای آم زشیی وگنجانیدن
محت ای س اد رسانهای در کتب درسیی اشیاره کیرد .اگیر تی ان نهادهیای سیاسیتگذار و
مجری فضای مجازی بر روی سیاسیت ایجیابی متمرکیز و اعتبیار کیافی بیه ایی بخیش
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اختصاص داده ش د ،بدون ش

از حجم آسیبها و تعداد پرونیدههیای جیرایم سیایبری

کاسته میش د .صرف برگزاری ای دورهها منجر به کیاهش آسییبهیا نمییشی د ،بلکیه
نیازمند ارزیابی و کنترل مستمر است.
درواقع میت ان گفت سیاستهای ایجابی ،نیرمتیر و لطییفتیر از سیاسیتهیای سیلبی
هستند؛ چرا که هدفشان فرهن،سازی و آم زش است .اگر سیاستهای ایجابی بیهدرسیتی
اجرا ش ند و ب دجه کافی به آنها اختصاص داده ش د ،بسییاری از هزینیههیا (اعیم از میالی،
جانی و )...کاسته میش د و از همه مهمتر احساس امنیت در جامعه افزایش مییابد.

تولید برنامههای آموزشي
صداوسیما ،گستردهتری سیازمان رسیانهای جمهی ری اسیالمی اییران اسیت .دامنیه
کارکردی آن تل یزی ن ،رادی  ،مطب عات ،اینترنت ،چندرسانهایها و شبکههای اجتمیاعی
است .سیمای جمه ری اسالمی ایران ،رسیانه ای اسیت کیه تنهیا متی لی قیان نی پخیش
برنامههای تل یزی نی در جمه ری اسالمی ایران است( .مس کر)01 :2115 ،
ت لید برنامه های آم زشی و پخش از طریع تل یزی ن مناسبتری راه برای دسترسیی
اکثریت مردم به محت ای ت لید شده است؛ چرا که میت ان گفت تل یزی ن تقریباً در همه
منازل وج د دارد و مردم در ط ل روز ساعتها تل یزی ن تماشا میکنند .ت لیید فییلم و
سریال از شبکههای پر بیننده می ت اند راه رسیدن به هدف را ک تاه و اهمیت م ضی ع را
بیان کند .البته ذکر ای نکته الزم است که برای فرهن،سازی تنها از طریع یی

رسیانه

اقدام نمیش د.
گنجاندنمحتوایسوادرسانهایدرکتبدرسی

تاریخچه پیدایش س اد رسانهای ،به سال  2195باز میگیردد .هربیرت مارشیال می
ل هان در کتاا «درک رسانه :گسترش ابعاد وج دی انسیان» ایی وانه را بیهکیار بیرد و
ن شت :زمانی که دهکده جهانی تحقع یابد الزم است بیه سی اد جدییدی بیه نیام سی اد
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رسانه ای دست یابد (همان .)1 :پژوهش هیای انجیام شیده در سیطح بیی المللیی نشیان
میدهد در کش رهای اتحادیه اروپا (مانند فنالند ،انگلستان و )...سیاسیتگذاری در زمینیة
آم زش س اد رسانه ای ص رت گرفته است .ابعاد ای چارچ ا عبارتانید از .2 :پیشیینیه
تاریخی  .0چارچ ا سیاست قان نی  .1ظرفیتسازی؛ شامل آم زش معلمیان ،تیدریس و
آم زش دیگر محت اهای مرتبط و منابع مالی  .1نقش بازیگران (بیرون سیستم میدارس)
 .5مکانیسم ارزیابی (درون و بییرون مدرسیه)  .9مفیاهیم اصیلی و ارزشهیای مشیروع و
قان نی  .0قدردانی عم می (ت صیهها) و  .9شی هها و تمری هیای مفیید( .می

دوگیال و

ل ینگست ن0221 ،؛ نقل در :نصیری و بختیاری)251 :2115 ،
س اد رسانهای در ی

تعریف بسیار کلی عبارت است از ی

ن ع درک متکیی بیر مهیارت

که براساس آن میت ان ان اع رسانهها و ت لیدات آنها را شناخت و از یکیدیگر تفکیی

و مجیزا

کرد .به زبان ساده س اد رسانهای مثل رنیم غذایی است که ه شمندانه مراقب است کیه چیه
م ادی مناسب هستند و چه م ادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چییزی را نیه و
یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید است ار باشد( .همشهری آنالی )2199 ،
بنابرای آم زش س اد رسییانهای از ای دیییدگاه ضروری است که ن عی س اد زندگی و
مهارت اجتنااناپذیر در عصر ارتباطات و اطالعات به شمار میییییآید .آمیی ی زههای س اد
رسانهای از دانشآم زان میخ اهد تا در زندگی رسانهای خ د در م رد فکر کردنشان هیم
فکر کنند؛ آن هم بهص رت عمیع ،دقیع و جدی .تسیلیم پییامهیای رسیانهای نشی ند و
پیام ها را به چالش بکشند و آگاهانه در معرض آنها قرار گیرند و دست به انتخاا بزنند و
پیشنهادهای سالم را انتخاا کنند .بنابرای از آنجا که س اد رسیانهای نقیش بسیزایی در
ت سعه اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه خ اهد داشت ،آمی زش آن بیه ک دکیان و
ن ج انان امری ضروری است .بهمنظ ر جبران خيهای آم زشی در ح ز سی اد رسیانهای
ن ج انان ،در برنامه درسی مت سطه دوم ،درس دو واحدی تفکر و سی اد رسیانهای بیرای
اولی بار در سال  2115از س ی سازمان پژوهش و برنامهریزی آم زش (اعضای شی رای
برنامهریزی و تنلیف کتااهای درسیی) وزارت آمی زش و پیرورش ارائیه شید (نصییری و
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بختیاری .)251 :2115 ،اگرچه کارشناسان و استادان دانشگاه انتقادات بسییاری نسیبت
به محت ای کتاا س اد رسانهای داشتهاند؛ با وج د ای قدم نهادن در راه آم زش مفاهیم
ارتباطات ،خ د گامی مثبت است در ص رتی که در ای راه از وج د متخصصان ای ح زه
و از تجربههای م فع دیگر کش رها استفاده ش د.
بحثونتیجهگیری 

زورگ یی مجازی یکی از مسائل و مشکالت جامعة امروزی است .مشکلی کیه از قبیل هیم
وج د داشته ،اما اکن ن با چهر جدیدی خ دنمایی میکند .بر همی اساس مییتی ان گفیت
زورگ یی عمری ط النی و نزدی

به عمر حیات بشر بیر روی کیره خیاکی دارد .بیرای مثیال

میت ان به داستان هابیل و قابیل در قرآن اشاره کرد .ای داستان در آییات  00تیا  10سی ره
مائده آمده و بیانگر ظلم قابیل به هابیل و در نهایت قتل هابیل بهدست قابیل است.
زورگ یی مجازی با ویژگیهایی مانند نب د محیدودیت مکیانی ،امکیان دسترسیی بیه
افراد حتی در اتاق خ ابشان و نیز گمنامی زورگ یان ،از زورگ یی سنتی متمایز میشی د.
زورگ یی مجازی طیف گستردهای از آسیبهیا (از جملیه آسییبهیای جسیمی ،میالی و
روانی) را در برمیگیرد .به هر میزان که تهدید جدیتر باشد ،قربیانی بیشیتر در معیرض
آسیب قرار میگیرد و البته ای آسیبها افراد و خان ادهها و جامعه را تهدیید مییکننید.
عمل زورگ یان عکسالعمل های متفاوتی (با ت جه به ن ع زورگی یی) بیه همیراه دارد و از
استرس و دردهای مزم تا افسردگی شدید و خ دکشی قربانیان را شامل میش د.
در پاسخ به سؤال دوم میت ان گفت ،از آنجا که چند نهاد متی لی ایی امیر هسیتند،
به ن عی اختالف نظر بی آنها وجی د دارد .ایی م ضی ع را در برنامیههیای تل یزیی نی و
مصاحبههای مت لیان فضای مجیازی شیاهد بی دهاییم .از سی ی دیگیر ت جیه کیافی بیه
فرهن،سازی و آم زش س اد رسانهای نمیش د .بیهطی رکلی مییتی ان گفیت قیدمهیای
ک چکی در مسیر سیاستهای ایجابی برداشته شده ،در حالی که جرایم سایبری و بی یژه
زورگ یی با سرعت تمام در حال پیشروی هستند.
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از جمله اقداماتی که در زمینة آم زش س اد رسانهای ص رت گرفته ،افزودن کتابی بیا
ای عن ان در پایه دهم دوره مت سطه است که با نقدهایی جدی از جانب صیاحبنظیران
ح زه ارتباطات و فضای مجازی ب ده است .افزودن کتابی با ای نام اقیدام مثبتیی اسیت؛
اما اگر از صاحبنظران ح زه ارتباطات در تنلیف کتاا و از دانشآم ختهگیان ایی رشیته
برای آم زش آن استفاده میشد ،قطعاً نتیجة بهتری بهدست میآمد.
نکته مهم در بحث پیشگیری و کنترل آسیبهای ناشی از فضای مجیازی ،ت جیه بیه
هر دو ن ع سیاست سلبی و ایجابی است .ت جه صیرف بیه هیر یی

از ایی سیاسیتهیا،

پیامدهای ناخ شایندی دارد و چنانکه مشاهده میش د با آمار روزافزون جیرایم سیایبری
م اجه خ اهیم ب د.
منابع 
ی ابرق یی ،وجیه ( .)2111بررسیومقایسهسبکهایوابستگیوشدیوههدای
پروریمادراندانشآموزانابتداییقلدروعادیشهرابرکدوه .پاییان نامیه

فرزند
کارشناسی ارشد ،پردیس عل م انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد.
ی احمدی ،حبیب و دهقانی ،رودابه (« .)2111آراء و اندیشههای اولریش ب

(نظرییه

پرداز جامعه مخاطرهآمیز)» ،بازیابی شده در تاریخ
79/8/51

http://qjsd.scu.ac.ir/article_11946

ی اکبری ،اب القاسم و اکبری ،مینا .)2112( .آسدیبشناسدیاجتمداعی .تهیران:
انتشارات رشد و ت سعه.
ی ال انی ،سید مهدی؛ خنیفر ،حس ؛ حاجی مال میرزایی ،حامد و میری ،سید مهیدی
(« .)2111ارائه چارچ بی برای نظام و محدوده خطمشیگذاری ،تصمیمگیری و عمل در
فضای مجازی» ،فصلنامهراهبرداجتماعی .92-11 .)22( 1
ی بفرویی ،کاظم و خضری ،حس (« .)2110بررسی میزان شی ع ان اع زورگ یی در میدارس
راهنمایی شهرستان یزد از دیدگاه دبیران» ،تعلیموتربیتاستثنایی.09-25 .)0(21 ،
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ی پژوهشگاه باقرالعل م ( 01آبان  .)2111جرایم سایبری ،بازیابی شیده در تیاریخ10/9/22
/http://pajoohe.ir/جرایم-سایبریcyber-crimes-

ی پ رمند ،فهیمه (« .)2111رفتار زورگ یانه در بیی دختیران دبیرسیتانی ،نقیش ع امیل
خان ادگی (عملکرد خان اده ،خش نت خان ادگی و کیفیت رابطه ولی فرزنیدی)» ،پایداننامده
ارشد،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی عل م تربیتی ،دانشگاه خ ارزمی تهران.
ی ی جمییالی ،علییی (9دی ،)2119افییزایش 222درصییدی جییرایم سییایبری در ایییران،
خبرگزاریمهرhttps://www.mehrnews.com/news/4183508

ی حسینی ،سید عدنان؛ بدری گرگری ،رحیم؛ سلیمی ،حسی وکلیایی ،لیال (.)2111
«اثربخشی آم زش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربیانی شیدن ناشیی از قلیدری
روانشناسیتربیتی21.-2 .)10( 22 ،
دانشآم زان» .فصلنامه 
ی خ اجه ئیان ،داتیس (« .)2112مفه مسازی خطمشی رسانهای :شناسایی مؤلفههیا،
فصلنامهپژوهشهایارتباطی .12-22 .)2( 29

فرایند و ح زه عمل»،
ی رحمتی ،حسینعلی ،شهریاری ،حمید (« .)2119بایستههیای اخالقیی فیلترینی ،و
پاالیش محت ا در فضیای مجیازی» .دوفصدلنامهاخدالووحیدانی299-215 .)0(5 ،
بازیابی شده ازhttp://ensani.ir/fa/article/373761 :

ی روشندل اربطانی ،طاهر و لبافی ،سیمیه («.)2112تبییی ع امیل میؤثر بیر فراینید
سیاستگذاری رسانه ای در سازمان صداوسیمای جمهی ری اسیالمی اییران» .فصدلنامه
رسانه .)2( 01ص ص.210-212
سیاستگذاری:حوزهایمیدان

ی روشندل اربطانی ،طاهر ،لبافی ،سمیه (« ،)2111
رشتهای» .بازیابی شده در تاریخ 10/2/02از:

http://resanenews.com/fa/news/187

ی رض ی ،محمد (« .)2199جرایمسایبریونقشپلیسدرپیشگیریازایدن
جرایموکشفآنها» .بازیابی شده در تاریخ 10/0/02از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx
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ی زندی ،محمد رضا ( « .)2191تحقیقاتمقدماتیدرجرایمسدایبری» .بازییابی
شده در تاریخ  10/0/25از:
http://pajoohe.ir/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%8
5-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8Ccyber-crimes__a-39962.aspx.

ی سعدیپ ر ،اسماعیل ( « .)2111بررسی تنثیر جنبههای منفی شبکه های اجتماعی
و روابط آنالی بر دانشآمی زان ن جی ان بیا تنکیید بیر زورگی یی سیایبری». .فصدلنامه
مطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدرایران.922-595 .)1(1 ،
نظریههایارتباطات .ترجمه :علیرضا ،دهقان

ی س ری  ،ورنر ج زف ،تانکارد ،جیمز،
( .)2199تهران :دانشگاه تهران.
ی عاملی ،سعیدرضا و حسنی ،حسی ( « .)2112دو فضایی شدن آسیبها و ناهنجاریهیای
فضای مجازی :مطالعه تطبیقی سیاستگذاریهای بی المللی» .فصلنامهتحقیقاتفرهنگدی،
دوره پنج ،شماره .12-2 ،2
ی کالتیه آقامحمیدی ،آمنیه و تسیلیمی ،محمید سیعید (« .)2111بیازطراحی سیازوکیار
سیاسییتگذاری رسییانهای متیینثر از رویکییرد ارتقییای سی اد رسییانهای (می رد مطالعییه :سییازمان
صداوسیمای جمه ری اسالمی ایران)» .فصلنامهتحقیقاتفرهنگیایران.09-2 .)0( 9،
جامعهشناسی .ترجمه :حس چاوشیان ( .)2191تهران :نشر نی.

ی گیدنز ،آنت نی (.)2119
ی ماراالنی ،فاطمه (« .)2110مقایسة شی ه های فرزندپیروری و تنییدگی والیدینی در
والدی دانش آم زان پسر قلدر ،قربانی و عیادی» ،پاییاننامیه ارشید ،گیروه روانشناسیی
تربیتی ،دانشکده عل م تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز.
ی محمد ،مهیدیزاده ( .)2110نظریههایرسانه :اندیشههایرایجودیدگاههای
انتقادی .تهران :همشهری.
ی محس زاده ،فرشاد؛ عارفی ،مختار و افطاری ،شیک ه (« .)2111رفتیار زورگی یی بیا
ع امل فردی ،خان ادگی و ادراک از محییط مدرسیه در دانیشآمی زان دور راهنمیایی»،
نشناختی.91-51 .)0( 1،
فصلنامهعلمی-پژوهشیپژوهشدرسالمتروا 
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.دانشگاه صداوسیمای جمه ری اسالمی ایران
 بازیابی، ترجمة مریم بنیهاشم. سیاستگذاریرسانه.)2191(  دنیس،ک ایل

یم
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/316838 -
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