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چکید
شناسا  مأموین جر    شناسا  نیمر جنایی با مشاکت جر فن نسبتا نوین ترسیم 

خطر  گذ برسی ما کا پرها حتمالی بزقانو صد ست با به تصویر کشید یژگی
ندپر مصاحبه با بز  محکومین پیشین ها   اهدا مشا بمستقیم ی یدگا    اث  رحنه جص

فتا مرتکب نیمرخی  نا ئه  نتیجه  ستا شناسایی نا گا          جا ماند  به
شنا. بر ین فن توخت   دمح اچن  حتمالی مظنونین یر بلکه ند  مرتکبین قیق
ستفا  ین فن تنها   . کند تا مأموین جر قانو بتونند مرتکب قعی  شناسایی کنندمی

شوند منطقی    شو شناسایی می   تبا با جریم پرخطر   سته  بزهکانی که به     
مکاست ین. پذیرمی ین فن به  برخی گونهتو شناسایی منظو   ایبرس ابزهک ها

بر یج. نیز بهرترین گونهنیمر حیطر ها ست جنایی عبا :  ی ایج نخست   اک نم
ها محکومین سابق    فتا  نیز نگیز-   جتماعی  نی  -شناختی ها جمعیت  یژگی

شد    ها گر    برسی صحنه جر  سپس تحلیل  (    یکر ستقریی(
به الیلی که شا خوهد شد  ین نوشتا بر گونه نخست یعنی ترسیم    ). یکر ستنتاجی(
با تمرکز بر مطالعه     که  ها ین پژهش  یافته. جنایی به معنا خا تمرکز شد سترنیم

مد برخال نظر برخی  ستضعیت متهمین  محکومین جریم سایبر  یر به 
میجر نشا هد که بهشناساکلی بزه   طوب ایبرس اک   زایر بد سی   ماننهگر  اک

. کا نیا قعی نیست ها نا نیز متفا  بزشوند  نگیزتشکیل نمیمتجانس  همگن 

توند به   شو می تجربی نمایش  می-هایی که بد پشتونه علمیحا برخی  یژگیباین
بز  نحو بانه بز  محض سایبر کابهر کاشو مشاهد سایبر فضا  بر.

گاکلید :بز جنایی ی    نیمریژگ رایی مجشناس ایبرس کا  اه

.ها جناییجتماعی نگیز-شناختیجمعیت
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مد
1.1جناییفن ترسیم نیمربز  بستر پاسخ به یکی غدغه ین  ترینأموم صلی ها

یر)Rogers, 2003(   جر قانو یعنی شناسایی بزهکا جریم سریالی یجا شد ست  
-صو نفر جو ختالال فتا  ها جریم سریالی نظیر نجا بز بهسو یژگییک

بزهکا بطه پیشینی جو عد  مرتکبین  نی-یم    بزرن جی رتکبینشناسایی م ید
سرعت  ین سته جریم به همچنین  سو یگر . سا  مقایسه با سایر جریم شوتر می

یدگی  به جامعه    سا شد  تهدید گرنبا جمله حسا نامنی  تر  بز    خبر
جو باید شا شت که جریم سریالی  ینجا موضوعیتی ندند      باین. کندتحمیل می

منظو کشف  شناسایی تو  ین فن بهها برخو باشد میچنانچه هر جرمی  ین یژگی
بر ها بهر.

مانند جریم سایبر  نتو سر شت که بزهکا    عصر نوین شاید هیچ جرمی به. 2
بستر سایبر   .  بدین شکل معاال شناسایی  بر مأموین تحقیق پیچید ساخته باشند      

   مرتب پسینی کشف    ها خا خو  هله نخست شناسایی بزهکاسطه یژگیبه
هایی که فضا سایبر به بزهکا عطا کر ست  فز بر یژگی. بز  شو ساخته ست

شد ناکامد  فاقد ثربخشی ال    بزها سنتی تحقیقاتی نیز  یایی با ین جریم به
جهیز کنشگر عرصۀ بزهکا      ت2 شد صحنه جریر مسلم ست که با یانهباشندمی

به سالبالطبع بهر  نوین ها  نا نمیبر  متناسب با جر تکا ها  وت
جوئی جریم سایبر مستلز     لذ پی  .  بزهایی که هیچ سنخیتی با  ندند بهر جست 

سطۀ  جنایی به فن ترسیم نیمر  ین ستا  چند سا خیر . کابست تدبیر مد ست
عرصۀ جر هشگرهن پژ  خاصی که متیا    قین تحقیأموم  ایبرس فضا شناسی

حد پلیس سایبر  به خو معطو ساخته ست  نا  متقاعد ساخته که ین شیو یکی   
لبته باید شا شت که   . ستها مبا با جریم سایبر ترین هزینه مؤثرترین  کم

به جهت نوظهو بو ستفا  ین فن  جریم سایبر ضر ست تا جریم پرخطر         
قتصا  به با -ها سنگین سیاسیسایبر   سته  جریمی سایبر که هزینه

ین فن حدقل     یر ستفا)Erbschloe 2001: 266(    ند  لویت قر گیرند می

1. Criminal Profiling
2. Scene of Crime
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ها تفصیلی   پلیسی به گر   -مستلز  ست که ستگا قضایی1یکر ستقریی
 قد ین بزهکایش      کپ  نظروم ابزهک افت دننبتو تقرس د  ند تا بای نمایی  . بینحت

مستلز  چنانچه ین ساکاها به طر مطلوبی مهیا شوند ین فن همچنا به جهت نکه          
ها گوناگو ست ند نجا تحقیقا  تاحد به  مشاکت متخصصین شته

.کشاندمی

شو که ترسیم نیمرخی  بزهکا مستلز نگرشی عمیق به  با ین توضیحا مشخص می. 3
نی عمو مرتکبین قبلی مشاهد صحنه     -جتماعی  فتا-شناختیها جمعیتیژگی
تکابز نیز نشستن بر بالین  جرید       لا تحلیا بت تس  او بگفتگ  مستقیم   اه

)Matsumotoسا باشد   هایی ست پید نمو که ما   شناسایی بزهکا یابتو به سرنخ

2009: 401(   رپی دح مد  جنایی ترسیم نیمر لگوها که تمامی کر شا ما باید
: بر جنایی   لگو صلی بر طرحی نیمر جنایی بهر می   فن ترسیم نیمر. کنندنمی

-شناختی ها جمعیت  نخست یکر ستقریی یا پایین به باال که بر تعمیم بخشی یژگی     

ها نا تکیه   یکر ستنتاجی   فتا محکومین سابق  نیز نگیز-جتماعی  نی
مد  صحنه جر  نه مالحظا ما  بر   ستکه شوهد  مد به2به پایینیا باال
تنها بر هما)    تحلیل مو خا  سپس بر برساخت یک نیمر فتا خا   تجزیه

  یکر ستقریی شناسایی مرتکبین حتمالی  سایه. ندکافی می) پرند تحت برسی
ها نا  گذ    لی یعنی شناخت فتا عمومی بزهکا سایبر  نیز نگیز شاخص ص

بهر پایگا  طالعاتی که پیشتر  ی  برم تفاس ست مجرمین موجو ها   وش
3شو ها شخصیتی  فتا نا با  مو تطبیق  می    یژگی

 .    ولگ  نی امی 
ها عمومی بزهکا  مند به ستفا  یژگی عالقهطو فزیندصصین منیتی بهمر متخ

ها   باشند یعنی شناسایی خو بزهکا سایبر  شخصیت  سایبر  چنین قدماتی می

1. Inductive

2. Deductive

Investigative Psychology( (شناسی تحقیقاتی   تو به مد   ها لگو ستقریی میترین یرگونه مهم.3
Behavioral(تحلیل الیلی فتا    همچنین مد تجزیه   . شا کر) .بی.(مد  تحقیقا فد مریکا 

Evidence Analysis (شاخص ست ییستقر یکر یرگونه ترین)       هگون  نی کرایلی که تفصت مطالعجه
نامه  کاشناسی شد    پایا نیمر جنایی بزهکا سایبر    )1393(پز حسینمحمد کو: د بهلگو بنگری

جر  کیفر حقونشگا بییس فاپر شناسی تهر)حقو نشکد( صص 141-133.(
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)Lickiewicz 2011(معنا سیع کلمه 
1

 .    انچه م قع»  رج رنیم   ابزهک ناختیش
2یمنامید «سایبر

تو به ین نکته      مزیا لگو ستقریی نسبت به لگو ستنتاجی می . 
 بیشتر مو  که کر شا      ایبرس رحنه جا صرتبط بم یم    _هارج  یشی بحت

همچنین سترسی شو .    ستر  نتیجه غیرقابل عتباندشکنند مبهم  غیرقابل_یگر
ه  به بزن  قعی  قیق طالعا ستیابی به سترسی صو  حتی   مصاحبه با  ید
ستگمر ترشو بسیا ین. کنند      ور مکمت رحاض اح  قلدستنتاجی ح مد 

جنایی  ین نوشتا  چاچو ترسیم نیمر .     قبا طرحا نیمر جنایی قرگرفته ست  
یی گاستقریژگیمیبر با تکیه بر  جر ها    اهما  هک سایبر بزهکا شناختی

ها  نیز   مد ست به تبیین  تحلیل ین یژگی    ستها پژهشی خلی  خاجی بهیافته
نگیزمی نا جنایی هاپر.

شناختی  ترسیم   ها  گرچه  پژهشی یگر پیرمو ضر نعکا یافته    . 4
بهنیمر سخن گفتهجنایی بزهکا سایبر بزهکا یژ ست د (شدمحم وز  ک1393پ( 
تنها نویسندگا حاضر  ین مینه  بیا پژهشی یر مو  مالحظه نکرند     ما نه

ا نظر  بد   شد نیز تحقیقا صرف    هایی که  سایر نقا نیا نجا      بلکه  پژهش 
گونه  بزهکا سایبر   ها یکسا یژگیتجربی ست یا بر پایه شبیه-ها علمیپشتونه

شناختی  تو نیمر    ین مینه می   . با همنوعا کالسیک خو صو گرفته ست   
ها برخی نویسندگا تنها بر مبنا ینکه چو یافته. ها سایبر  مثا تریست
هد که نا  یژگی     ها نشا می   ها ند گذشته  تبا با تریست   پژهش

یی  قبیل پیشینه مجرمانه نو    ها  متغیرهاگفتنی ست  گفتما عدلت تخمینی یا سنجشی بزهکا با توجه به عامل.1
کا  شتغا خاجی یا بومی بو عتیا یا عد عتیا میز          محکومیت کیفر سن تجر  تأهل جنسیت بی

 غیر  مهاجر بو محله مسکن خطرشاخص_تحصیال به_ها رگ جر تکر  تکا خطر حتما منظو  دبن
گر  بند می  شا ترسیم  طبقه   بینی فتا مجرمانه حتمالی منظو پیش ین بزهکا خطرنا بهشوند  نیمرخیمی

) بابرند گر کیفر). 729: 1388نجفی قعمرحله جر   شکل گرفت چوین چا  د    شناسی نو کها بعابی تی
نیمر نیمبد متد  مجا جر س  یکی یاستسا        رج  اهنگ فۀ کشمین هت کس رکیف ها

گیر   سا به سالیانی پیش  شکل     سد گرچه پیشینۀ تکنیک نیمر      به نظر می ین. گرتکابی عما می
می-شناسی نوبالندگی جربهکیفرشناسی نو با  ما نقطۀ گر یشبا پید ین تکنیک مصا گیرکا تس  ری

.بخشدجنایی  به نحو شکا نبا  ساما میین تکنیک هد ین لگو سیاست

2.جر نیمر صطال شناختی میبه نظر مانش هر  ند بیشتو  هدومالحظاتی که مرتبط با ش   نندهن خو 
.نمایدفتا معطو- جتماعی  نی-ناختیشها جمعیت مد صحنه جر ست منصر  بر یژگی
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 شخصیتی» ای هیج1طلب
 « »  احق احس2

شناختی  به   ها  هستند ین یژگی   » 
که بدیهی ست گرچه   حالی. ))2013: 202Kirwanند ها سایبر نیز تعمیم تریست

ها جو  ما باید گفت  میز خطرپذیر  نیز نو  شد    ا میا هبرخی همسانی
  ثر حاضر به    ین . میز کامال بر یکدیگر منطبق نیستند    ستفا  حمال خشونت

 ستمالحظا خته نشدپر سایبر ین. شناختی بزهکاتقلی    باهش مسژأل پخ حا
.شو حسا میشد ین مینه به

5 .حی نیمرست طر ه      گفتنیب اایر بزهکا سه بمقایس  سایبر بزهکا  جنایی
لیل ماهیت پیچید جریم سایبر مشکال کشف جر  شناسایی بزهکا   همچنین    

شو       اختبرس   تهش نی ینمتخصص رمینمج  ایشپیم  احبهبه مص مربو ها
نیمریط پیچیدشر  سایبر بزهکا  ی   جناییم رق رد ته .  رب زف   افت نی

3سرعت  حا تغییر ستمانند خو ین جریم پویا  بهمجرما سایبر نیز به
 . اه   همک وط

ها پیشینی  بزهکا سایبر نسبت به بندتو  طبقهین نکته  به شکا می
ها مر نتونند بر مد یا      ممکن ست یافته_ها نوین مشاهد نموبندبقهط

حا چنانچه ین   باین). )Jahankhani and Al-Nemrat 2010سا تحقیقا جنایی قر گیرند 
ی   ها بهنیمره منک منض حی شوندقیق طر  علمی صو     امعج    اد مننتو
 قیقی کمک سایبر بزهکا فتا  کنند)    رج ریک کا یناختی بی ) شم    وت

با  (بر نمو   بینی فتا حتمالی بزهکا  نتیجه شناسایی بزهکا نیز بهر منظو پیشبه
جر یکر تخایابی.(

جتماعی  -شناختی تها جمعی  ترین یژگی  تفصیل به مهمبنابرین  ین نوشتا بتد به
ها صلی تکا جر       سپس به نگیز   ) بند لف (شو بزهکا سایبر پرخته می

1. Sensation-Seeking

2. Feelings of Humiliation

ها نخستین جریم    گونه . ها نوظهو جریم سایبر مشاهد نمو      تو  گونهضو میین پویایی  تنو  به.3
ها مطر بوند ما با تصویب کنونسیو جریم سایبر     عنو جریم علیه محرمانگی صحت  تمامیتسایبر بیشتر به

 سا 2001 گنجاند »یم علیه محتوبه» جر نسیوین کنو نسانی طفد   نوعی حمله به عویگر وز ممنت  (نیجه
ستیو  . لب .   پی . فیشر بونی  : ستفا برخط  جریم سایبر بنگرید به ها مختلف سومطالعه بیشتر پیرمو گونه

نشنامه بزید جر  پیشگیر  شناسی) جلد(ترجمه  :جر  کیفر ساتید حقو  وسر کششناسی سر)  رر نظی :

بابرند علی حسین نجفی(تهر  : صص1394میز 355-353.
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بند ها شناخت  طبقه یر  کنا ین یژگی)بند (شو فضا سایبر شا می
نگیزبر فز بزهکا ن های  له تکمیی  کیژگ دکنن   وب اشمو اه  موجب ا

جر نیمر حیقیقطر حملهشناختی فر شناسایی  ی  ترهم مرف  ی کنندم    دنتو
کنند یا باپرنه    کاگیر تدبیر کنتر   ها  نتیجه به  شناسایی عومل ین برنگیختگی

باشدیا سا.

جتماعی بزهکا سایبر-شناختیها جمعیتیژگی) لف
 »هایی برخوند  به نظر شما بزهکا سایبر  چه یژگی  « ما پرسید شو چنانچه

ها نوعی بزهکا عا  هو   ها برخال یژگیخوهیم  که یا پاسخحتمابه
نش  سطح تحصیال  نیز  تمکن مالی بیشتر نسبت به سایر بزهکا برخوند         

)بابرند نجفی 1388 :9 .(طیفر لبته چنانچه کمی  هگون  ان ست تر باشیم ممکن  
ین گفتا صد ست ضمن برسی عمد       ). 81: 1390پو عالی(سفید بدنیم بزهکا یقه

. ها علمی  محک بزند    ها با یافته   ها بزهکا سایبر ساگا ین نگا    یژگی

هایی میا بزهکا سایبر  عا      اسخ هد که ساسا چه تفا  همچنین به ین پرسش پ
 جو .نسا یستی با قع     نی اا بزهکی خاکی نیا  سایبر فضا  ها

.شناختی یکسانی برخوند یا خیرها جتماعی  جمعیتفضا  یژگی

1-سایبر بزهکا :قالب ه هاکلیشه(نی ها (نگا علمیتا ها

شخصیتی بزهکا سایبر شا     -شناختی ها جمعیت ترین یژگی ینجا به شاخص
با  . گیرند ها صو پذیرفته نا مو یابی علمی قر می  شو   سنجه با پیمایشمی

ها ندکی    مصاحبه سو پیمایش  ها  مونعی که پیشتر شا شد  یکتوجه به محدیت
نجا سایبر بزهکا موپیمایشپیر یگر عمد سو   شد   ره هب وها معط  انگ

همچنین پژهشگر گرچه     . ها ناظر به بخشی  بزهکا سایبر ستلذ ین یافته. ست
سانمو کالسیک پید  سایبر خیر تمایل به مقایسه بزهکا ندها   یابس وین م ما 

  اتف یفبیشتر به توص  ت  ناجمعی اه      ایبرس  یککالس یجنس ابزهک ناختیش
.شوها شا میشد ست که  مه به پرخته
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سن-1-1

ستسن یک عامل جر نتقالی  گذ فر  .    هب رکیف وحق  لین عام  ومنظ
شناسی لحا تفکیک بزهکا طفا   یدشناسی  بزیفر   جرتمییز سن مسئولیت ک

بز    یم ره قتوجمو ساال ر1گی
 .  رر جمنظ   هیافت یشناس    ااتی نشتحقیق اه

یدگی  میا فر  طبقه جو        بزهکا یا بزهند که  هر  سنی گونهمی
 .  نمونه برست بز ممکن کاکو طفولیت یدتکد یمی چوجر  گر

)   ابزهک رف وین م - زت  بس دی(   هنفق رت   اییب  وندش ره  . غیچنانک
ترین جر ست  مو معد       ندلیسم یا خربکا  بین نوجونا  جونا شایع   

میا لیسمندگز سالمند  ساالست 2شد
      رف تصیم مخری جبرخ رعکسیا ب

سفید  باترین نمونه  چنین بزهکانی مجرمین یقه  . ست که  طبقه سنی باالیی قر ند
عنو یک قاعد کلی باید گفت که میا بزهکا  سن      ما به)1392بیگی قوچی(هستند 

 که با فزیش سن بزهکا      گونه  به  معکوسی جو  بطه) حدقل  فرنی(
.یابدکاهش می

 سا  سنجشی که  سایبر نیز باید گفت فضا با کنشگر تبا 2003   یبرخ امی
کشو موها پیر     رر کهایی نظیوکش  هک  نشا شد نجا ینترنت برکا سنی 

) صد80( نگلستا  ) صد 81( پن  )دص 91(متحد مریکا    یاال )صد 95(

 ناجو  ناته    16-24نوجوش  تینترن  تفاس ترینبیش د  سان)  اظمک  لتوک  وپ
1384 :120(می ینگفت که علیبنابر ق  تونیز باید متعل سایبر نی بزبیشترین فر الصو

.به نا باشد

ندسی پربر  یر  45می یر مستهجن مشاهدتصا نتشا  به تولید محکو  وش
معانت  (ست  2/26ها  سا  مجمو میانگین سنی54    بیشترین 19که کمترین سن 

همچنین ما پلیس فتا پیرمو میانگین       ). 1389:238-209مو  تحقیقا قو قضائیه

1. جایگا موعلت» سن«جهت مطالعه بیشتر پیر سی  بزهکا جنایی بنگرید بهاستشناسی گذ:   بادبرن ینجف
 جناییعلی حسین علو  سن با یباچه :شد جتماعی مبانی پیشگیر     اننوجو  اطف ابزهک  دم

تهر جبی پو نوشتۀ محمو: نشر میز) چا( کتا  چا 1391 :17-13.

صد نا  گر سنی  5/67هند که  ترکیب سنی فر ند ستگیرشد  نشا میشد  یرنجاهاتحقیق.2
شمسه  (سا به باال ست   26صد  بقیه متعلق به گر 6/3سا10 ند سهم گر سنی کمتر  سا قر شته25تا 10

1381.(
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صد  6/77هد که   نشا می  91تا تیر   90ی سا  سنی متهما جریم سایبر  با مان 
 میانگین سنی  ت  17-35متهمینس)   له نقب :  وب1391(

.
به تفکیک   2-2شکل  

.هدگر سنی میز متهمین جریم سایبر  نشا می

م سايبر  ير- 1شکل  ميانگين سنی متهمين جري

هد که بیشترین جریم متعلق به       پرند جر سایبر  تایو نیز نشا می 165سی بر
3/4سا تنها 50-41 30-40سا ست  هرکد  بزهکا گر سنی 23-30گر سنی 

مرتکب شد  یمکل جر  صدند)Liao and Tasi 2006: 54.(

بر سا   . شوند ر  نوجونا  جونا مرتکب میلبته نباید پندشت که کل جریم سایب
1متحد   مالکیت معنو  گستر یاال عال بخش جریم یانه

 34   دص
 مانیمجرمین2سا

37صد بیش    27سا35-30   صد بین  36سا 20-29بین 

هستند ما بیشترین سیب توسط فر   سا35 30هرچند بیشتر مرتکبین بین . سا سن ند
  نیو35بیشجر مانند 3سا

میلیو ال تیموتی لن    3سا سن متهم به سرقت  60با 
4لوید

39    یشه بک   10ساله متهم بوین میتنیک  ال و5میلی
37      یشه بتهم باله م1س

).Nykodym, Taylor and Vilela 2005(میلیو ال شد ست 

1. US Department of Justice (Computer Crime and Intellectual Property Section

2. Insider criminal

3. Roger Duronio

4. Timothy Allen Lloyd

5. Kevin Mitnick
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شو که   همچنین با توجه به برسی بخش مذکو پیرمو ساقین سایبر مشاهد می      
      وج ان نس امی  امعن لگو .       دباش ال زد هص  ررقت کمتر سگ

.مرتب ساما قر    ساله ست  هنو   پایین سلسله25تا 20یا مهاجم حتمابه

35تا  25یا بین حتمار  جر بین صد هز تا یک میلیو ال باشد مرتکب جر بهگ

 مهاجم باال باشد ال یک میلیو  بیش چنانچه جر  ست مر  ته   35ساش نس سا
.))Nykodym, Taylor and Vilela 2005 جز کا مدیریتی ست

ها سایبر  نفو    ها سایبر جاسو   تریست (ستثنا برخی جریم   بنابرین به
مندکا  یوش ومنیت شبکه هستند یا بدین منظ متخصصین  ه   که یاب  اتک اه  وط

لیل ین . گیرسا صو می30 عمد جرئم تکابی توسط فر یر )موندتخصصی می
 اکه به جهت سطح پایین مهچر ست شن مر نیز   امی رف صتخص     المندس  اس

ها  تنها تکا جر سایبر بر نا بسیا شو بلکه حتی گا نجا کاها شخصی   نه
1گیربا کمک سایرین صو می

ها  قاعد   تو گفت جومعی که هر سنی    پس می. 
با پذیر ین    . ند نر جر سایبر کمتر (     صطال پیر  جومع به(تر ست عرکم

میا فر بزهکا یند هه  یکی باید گفت ستدالنیز شایع ساهد بوتر خو.

جنسیت-2-1

     وج ان  رم امی بزهکا  برنسبت نابر ست ضح نچه .   دهرچن
شد مسئولیتسا خیر با بزهها جامعه نر  نا کتمشا  ه   پذیرد یافتش نا کا

ستمی  ( قا بزهکا مر با نا یا ست     ست ما هنو  بسیا  جریم فاصله
 گونهبه). 1388تبریز سا  که 2009   هک  مریکا گز فد تحقیقا 30

 ستگیرشد متهم تنها 75میلیو  صد مر25 صدمی  باشها  یم  81ندرصد ج

 تبا با جریم    که  یافتند (Self Report)ماکو جر  همکا  نیز   پیمایش خو گزشی     .1
 سترسی غیرمجا  ک (مرتبط بانفوه(  رف 30-17        همنحرفان افت نی  هتند کانی هسترین کسبیش اه  /سمجرمان

.سایبر مباشر ند

look: Rogers, Marcus K. Seigfried, Kathryn, Tidke, Kirti, “Self-Reported Computer
Criminal Behavior: A Psychological Analysis”, Digital Investigation: The
International Journal of Digital Forensics & Incident Response, vol.3, 2006, pp.116-119;
and Rogers, Marcus, K. Smoak N. and Liu J. “Self-Reported Criminal Computer
Behavior: A Big-5, Moral Choice and Manipulative Exploitive Behavior Analysis”,
Deviant Behavior, vol.27, No.3, 2006, pp.245-268;
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طالعا ما ندنیا یر نیز   ). Britton 2011: 3(خشن  سو مر تکا یافته ست 
).1384 :214حمد) صد  محکومین به حبس مر هستند 96هد که بیش  نشا می

تی شناخ  جامعه )  1378فایی  156-165: 1386نیا  کی (شناختی  توجیها یست
) ستمی تبریز1388 (نجا نا بزهکا موکه پیر    یسپل ریک باید گفت ست شد

برخو ستگا عدلت کیفر با بزهکا  نیز متفا  مر ست  بخشی  ین          
.گر ستگا عدلت کیفر به جنسیت نا باشدتوند ناشی  نگا مسامحهنابربر ما می

ها  برخی پژهش  . تا حد یا  تبا با جریم سایبر نیز صا ست    ت باالضعی
نگا  ها هر   مستقیم میا جنسیت کابر  میز مرجعه به سایت  بیانگر جو بطه

نگانه  ینترنت میا    موجهه با تصایر هر    «ها پژهشی با عنو  سا یافتهبر. ست
بز  کاکوساال« 82صد سایتهر ا    هاتنه  وج رم  5نگا   دص

تشکیل می نا  هند ها) سی ). 1391نگهیبر 45هر محکو شا باال  که نگا
معانت مو)    ند  صد  نا تشکیل 6/15 صد مجرما مر  4/84شد نیز 

).209-238:پیشینتحقیقا قو قضائیه

نگا  يرجنسيت محکومين هر- 2شکل 

نجا میهمچنین پیمایش نشا تایو  هد که شد90     ایبریم سرج  رم دص
)Liaoند شدهم  جریم غیرمالی بزهکا شناختهند  صد کمی  نا مباشر شته

and Tasi 2006: 53.(

شد نیز جنسیت   ها نجا باجو مو که  باال شا شد  ند پژهش      
. شد  بیشتر مطالعا به نژ  نگ پوست نا معطو ست   بزهکا سایبر مغفو قع

یاال  نمونه تحقیقا میبر نشا ر    متحدی اییپ تسفیدپوس مر هند26  اس
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). Krone 2004: 5(باشند  نگا کوکا   می   ترین نیمر مربو به بزهکا هریج

کنا توجیها  _فر که بزهکا سایبر متعلق به مر ست شاید لیل صلی ین پیش
بیشتر  سد نجاکه   ما به نظر میپیچیدگی فنی  تخصصی بو جریم سایبر باشد_باال

طلبد نر کم بزهکا سایبر نا یشه    جریم سایبر تخصص  مها یا  نمی
.هما عللی  که  تبا با جریم کالسیک مطر شد

سطح مها فنی  ستعدها نی-3-1

 یانه  که بزهکا سایبر فر  نش تخصصی باال  علو معموال نتظا می
ها   طو تخصصی  منیت یانه    نویسی  نیز به   باشد کسانی که حدقل با چند با برنامه

ها   که  هه  شاید بتو ین یدگا   تبا با جریم یانه  . ها شنایی ندسامانه
1تی..موختگا نشگا مانی که نش.  با غما بپذیریمگذشته  می

  ابامه
نموند  جز   ها پیشرفته قد می نگانویسی  یر تخصص نشگاهی خو به برنامه

 خو مقابله با کسی تو شت هاند  ها)Shinder 2002: 138(با پیشرفت مر ما ها
حتی یک شا   سایبر به  نیز پیدیش ینترنت بزهکافز یانهفز  نرسخت

.شد  عملی ساندشو نجا میتونند نچه  پیشتر بهبر موشو می

2تر  ست که سطح مها فنیما تصو یج ناست
تمامی بزهکا سایبر همگن   

وته شنگاش انسمتج  .هی یافتم اهش نشژک پی اه ومجم  هد که239 رنف
32صد متخصص 24   صد مها باال22    صد مها فنی پایین21  مطالعه مو

ها  قع گرچه هنو برخی شیو)Chiesa 2009: 45.(     صد تو فنی متوسط ند     
تکا3یسسر  ممانعت یعینظیر حمالتو هی4

     ون بیم ته جهسایبر ب گستر 
 ست ما مر بیشتر جریم سایبر با      ها عالی یانهمند مهاها نیاها  شبکهسامانه

5خو تو به مها حدقلی یز      ین مینه می. هندحدقل مها  تال  می

نمو شا .   یم رف دنبرخو یا پیچیدگی  حمالتی که  حتی    وا مشد بننتو

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Technical Skills

3. Modus Operandi

4. Distributed Denial of Service (DDoS)

5. Script Kiddies
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 ش  مشکل خو موپیر      رد نا خریا با یاعی هکرهجتم یش    بکهپ   اکخو اهفز
ها جدید جبر خأل ندشتن مها ال .    نفو نسبت به  قد کندشدطرحی
نوعی  نویسی شا کر که به     منظو طرحی حمله  برنامهتو به جیر کر نوجونا بهمی
1کوکا کا«تو   شکل جدید می

).)Jahankhani and Al-Nemrat 2010نست » 

یا سطح هو بزهکا سایبر نسبت به سایر  «تو به ین پرسش که با توضیحا باال می
ست بیشتر بزهکا « ه   نیز پاسخک رخنه ک هن ما  ین کلیشه یر»   اهکره وچ

نند پس   لعا می  ست به عما خا (    نیم ما بزهکا سایبر  هما هکرها می  (
نمندهنیتو ها-یژ هاستعد  ندهوشی باال « .حالی تس ین تعمیم نا که .

تحلیل  فکر منطقی ثربخشی حمله  عباتی تونایی ستدال تجزیهپس گرچه هو باال یا به
ها  فزها تألیفی یگر یا برنامه     کانی که  نرکند ما  سته  بزه تضمین می

شد گیربا می2نفو بهر ونباید ضریب ه مالز 3برند
جو  باین . باالیی شته باشند   

یابیپاسخ شفا مندین پرسش نیا قیقتر به ستها بیشتر مطالعا  تر.

4-1-سطح تحصیال

نشا گوناگو میمطالعا    وج ابزهک  یالسطح تحص بطه معکوسی میا هد که
           دق رج اتک هر بکمت رف  االترب یالطح تحصه سکه هرچ ین صو به 

یر گرچه سطح    ما به نظر ما ین فرضیه حتمی  غیرقابل  نیست  )1354مظلوما (کند می
یافتگی یک کشو تلقی شو ما ضرتا کاهش    وسعهتوند شاخصی بر تسو یک جامعه می

ند نبا به  عه     . بزهکار توسملی نظیوع اا لحت   حتی بیش جمعیزف ینیشهرنش  -

ها فنانه  شد     کنا  پیشرفت-  جر   سد خیر ها فزیندعنو شاخصبه
 مر سطح تحصیال  مع بشرجو  علم      وطح سیش سزف بته نسهستیم که ب  شاهد

.تنها بزهکا کاهش نیافته بلکه  شکا  فرنی سیر صعو شته ستجومع نه

هایی که بطه معکوسی میا بزهکا  سطح      پوشی  یافته سو یگر حتی با چشم
هند که  یک با     نشا می  ها بو  پیناتل هند بر نمونه یافتهتحصیال نشا نمی

1. Child Labor

2. Download

3. Intelligence Quotient (IQ)
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 مانی80بی گرچه تعد ها تا سالهصد کاهش90سو      دته نشکاس رج رن  ام یافته
ممکن ست نتقا شو که میز فزیش جمعیت  شد شهرنشینی  ین  مانی     . ست

ید نر کاهش جر تا ین    نباسد حتی باجو چنین نقیصهلحا نشد ست ما به نظر می
ها جریم خشن   باید گفت موضو مطالعه کثر ین پژهش). 1354مظلوما) ند ناچیز باشد 
ها  ست که سطح سو با بزهکا      لذ حدقل ستا ین یافته. باشندیا مبتنی بر  می

.سر تمامی شکا جریم تتو   بهخشن بطه معکو   نمی

      انش اکان  اچه اتا س  سا نشجویا میا  شیگز خو یک پیمایش
 سایبر نظیر ستفا  مز عبو      کنندگا  فتاها مجرمانه   صد شرکت  88که 

 جا بد یگرفایل  جستجو  تغییر ها    اج دب ریگ ها    تفاس اه
یریر تألیفی یا بهها ه   نگاب  هنبکاخر اعم ت منظوس   از کم 

جر)Rogers, Seigfried and Tidk 2006 .(  ندعتبا یگر  غیر مباشر شته
        زه نمنحرفان اهفتا ینبیت چنذج  ام هچنین جامع نتخا  خو هد یگر

جو  نامینوجو بیا ند نا)Rogers, Seigfried and Tidk 2006(  یین مابربن    تگف وت
 هر  بیش ناجو  نانجاکه نوجو      تخال ایبره سمجرمان اعم  ریگ سنی 

  ند     گانش  یلتحص غونین مشن سی  فر که بیشتر    شن اا یه  هموخت
کر بیش  قشا یگر     تو نتیجه گرفت که فر نشجو یا تحصیل      باشند پس میمی
.عنو بزهکا سایبر شناخته شوندتونند بهمی

شناختی فر که به  ها جمعیت پژهشی یگر میز تحصیال  کنا سایر یژگی
یر هرتصا یا تبا گیربا ستیابی جستجونمنگا قد کاکو د   وش نجیدس دن .

 میا 28پرسش صد شرکت6/3نامه       پلمی  رکمت  ویلی ختحص دم دگاکنن
3/14 یپلم صد7/60صد فو    انسا لیسیپلم ی4/21  ود فص    رکت اانس یلیس

).)Seigfried, Lovely and Rogers 2008عال نموند 

 ) 7 موجو  پرند 45نگا  مجمو محکومین هر پرند 38لبته بامالحظه

بو کر نشد محکومین تحصیال میز نده  ) پربامطالع سی تا حدین بر مشخص شد که
 نیخیر همخو . 20     تندش رکمت  یپلم محکومین تحصیال ند18پر  دنپر

یپلم به باالها فو_یپیک نفر فو 12لم نشجو 4مو  رکت یک  لیسانس مو_
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).209-1389:238معانت مو  تحقیقا قو قضائیه(باشند می

نگا  يرسطح تحصيال محکومين هر- 3شکل 

 مانی سا محد  پلیس فتا نیز که ما 90ها به91تا تیرما تت   سس دم
) به نقل : بو1392(به شکل قابل  نیپیشین همخو توجهی با مو.

م سايبر  ير- 4شکل  سطح تحصيال متهمين جري

         دباش ام هجامع  دکننیط محدرش الح دع ابهتین مش صلی لیل شاید
نخست پژهشگر جامعه ما خو  تنها معطو به نشجویا           چرکه  مطالعه
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 نخست  مر جریم سایبر     لبته باید شا کر که جریم موبرسی مطالعه  . نموند
باشند  ین جریم نسبت به سایر جریم سایبر به نش  مها بیشتر نیا          محض می
مو  . شوند تر ین جریم  مرتکب میکرفر تحصیللذ بدیهی ست که معموال . ند

یگر که نباید  یا بر  ست که شد تحصیال  کشوها مختلف یکسا نیست    
یافته یا نشگاهی نظیر هند  مالز نر بیشتر  جر  میا      جومع توسعه

.کرگا  شاهد هستیمتحصیل

و گفت ضعیت تحصیل  تمامی بزهکا جمله بزهکا        ت طوکلی می پس به
هد  بر نمونه پژهشی که پنج سا به طو نجامید نشا می         . سایبر نیز همگن نیست
جر  برگلر   مانند سایر بزهکانی که به سایر جریم نظیر ضر        بزهکا سایبر به

محکوتی برخشدمتفا سطح تحصیالتی  ند یم ند وباش)Durost 2006: 5-6 .(  وس 
کر  یگر باید عا شت  جریم سایبر به لیل نچه  باال مد غلب فر تحصیل   

.نندبیش  سایرین ست به تکا جر می

ها شغلیپیشینه خانوگی  مینه-5-1

   انوخ  اج می تصو    ایبرس اک بزهکه یک /ه   رپ  ام  رک  هیافت
خانو     دپ دنند وند ختی بر فرهیچ نظا ما  ست که پد سطح پایین  محر 

طو مد    ند یا به لیل مشکال نی یا فتا به     ما  هم جدشد یا طال گرفته
مهر یکی  لدین    و پر گا فرند مد طوالنی  غ   . باشندحا مشاجر با یکدیگر می

باگی  یگر فتاها نحرفی لدین کو     شو  یا به جهت لکلمحر می
مانند بیشتر بزهکا      طوکلی هکرها به   پس به . گرشد خو چا ختال می

     وت نبقبمر وم  اطفیت عحمای لدین خو سو  نینوجو  کیکو دن . نی 
1گر جتماعی   معموال هکرها به خاطر شخصیت ضد   

     تاس زه نیسمد  وخ
ها نایمن ندگی به ساحل منی چو فضا         ها با فر  تمامی مو .  یا ندند
سید جایی که میمجا ند تس قد نظر کنندظها ندتو     دیابنبا  وه خفت  هب
.ند ست یابندتمامی نچه  نیا خاکی   محر بوعباتی به

1. Introversion
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حتی  مو به جهت پیوند      . گونه نیست  ما باید شا کر که همو ضعیت ین 
بر .  موعمیقی که میا لدین  فرند جو  کو فتا نحرفی   لدین می

 ندیک پر  کی سهنمونها         کوب وخ ام  دویق پتش  وم تت تحنسساله تو
1هی جر عملیا حمال ممانعت  سریس

  هه  بیان اد    هی یابسترس ریگ 
)Chiesa, Ducci and Ciappi 2009: 93-94.(

هما   ومحص  ندباش هر قشر  ست ممکن سایبر شد بزهکا شا باال  که طو
 ستکر ستنا خا فر ها به .    ان حی  زنی سایبر بزهکا شتغا ضعیت

کا  شو بزهکا سایبر منصر به فر بی قع برخال نچه تصو می. خا نیست
صد متهمین جریم سایبر     1/6بر نمونه طبق ما پلیس فتا تنها     .  فاقد مد نیست

شو حتی   ینکه مالحظه می  کما). 5بنگرید به شکل) (1391بو : به نقل (د کا هستنبی
  مااس  هانی ککس وس  الحم  یتند  /بعضهس ترگس اختی  رکتش

) امانیبزهکای) سم انجوه . شک  ای نشه پیمایشنمون رد 1/25بص
 نشجو صد بیک5/17بزهکابه بقیه مشغو  اماسا  رکت کالتی یا ش ها  اه
 ینکه حتی  چها مو بزهکا سایبر  ستا شگفت. باشندخصوصی می
).)Liao and Tasi 2006: 54نشگا بوند 

م سايبر  يرمينه- 5شکل  ها شغلی متهمين جري

1. Denial of Service (DoS)
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پیشینه مجرمانه-6-1

 شناختی سابقه  ها سنجش خطرناکی  مطالعا جر    ترین شاخصیکی  برجسته
توند  جهت مهم ست که می برسی ین عامل ین. ست» تکر بزهکا«بو یا به عباتی 
بر  ). 1382غالمی  (ها عمومی  مبنا هبرها جنایی قر گیر   گذسا سیاست

مونه  تبا با کدمین بزهکا باید  هبر صال  باپر سو جست یا  تبا  ن
.تو نا   جامعه حذ نموتر بزهکا با سرکو  سلبها خطرنابا گونه

عنو تنها شاخص خطر مونظر قر هیم ممکن ست        ما گا چنانچه ین عامل  به
سفید غلب  سابقه  بر نمونه مرتکبین جریم خیابانی برعکس بزهکا یقه.گمر شویم
یک  فر   سفید نشا  که هیچ طر یگر پژهشی پیرمو جریم یقه. مجرمانه هستند

نز جر تکا ست به سی پیشترند تحت بر)چیی  قو1392بیگ(   ها بی ام   رع گق
خیر خطرنا1تر نیستند

صد  80 که پیرمو بزهکا سایبر صو گرفت نیز نشا  که بیش    مطالعه
ها پیشتر به جریمی     صد 20  ندشتند  تنها کمتر     مجرمانهبزهکا هیچ سابقه

یع لوتو مخد مو فرخرید همچو ره فشر ها     اقم یرقت جزئس انگ
غیرند محکوبو شد)Liao and Tasi 2006: 54 .(یژگی که به مقایسه یگر مطالعه   اه

جتماعی بزهکا سایبر  بزهکا کالسیک پرخت نشا  شد که   -شناختیجمعیت
  سابقه مجرمانه میهر بیشتر بد هاباشندما هما   زباسابقه نی فر که گفته شد طو

.)Rogers 2001: 85(شو میا نا مالحظه می

تو بیا شت نا نسبت به سایرین   متهمین نمی مجرمانهصر پاکی لوحهنتیجه به
ها  نیز باید موبرسی قر  باشند بلکه عمل تکابی  میز سیبکمتر خطرنا می

یافته تأسیسا   طو ساما  ایبر که به  تو گفت یک تریست س  بر نمونه نمی. گیرند
یا  . صر ندشتن پیشینه مجرمانه خطرنا نیست    هد بهمی یک کشو  هد قرهسته

پس سابقه   . نجاکه کسی چندین با مرتکب نقض حق نشر شد ست خطرنا ست        

1.یک سیاست جنایی عو  شت که شا ملتهب میباید  هر جرمی که بیشتر جامعه د   گرر کنمنزج  مر  سا
بابایی  عباسی  (شو گیر  متخصصین  بد تخا یک یکر علمی با  برخو میسرعت  مقطعی بد بهربه

1390(ی  ینتند بنابرهس سنجش خطرناکی مر معیا  میز چون چا .        اه گت کب نیستعج ااطر جدین خب
شو  لویت نخست ستگا قضا       شد یک ید جنایی صحبت  عد حامال سال سر می    سطه سانهبه

.شوندبسیج می» مبا با مفاسد قتصا«گیر  گاهی همه قو  قر می» شر«مبا با 
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 قر گیر ما تنها      مبنی بر خطرناکی بزهکا مو لحاعنو ماتوند بهمجرمانه می
.لیل موجو نیست

شو  ست که بزهکا سایبر تنها  سو     نچه  پژهش حاضر شکا ید می
طو که ما    قع هما .  ند یک گر مشخص یا یک طر فکر  با حد سر نمی      

د چنین یکر  نگایم بایجه بزهکا کالسیک  یک کل متجانس  همگن نمیهیچبه
کنیم تخا سایبر بر بزهکابر  نیز  ینابری  بنقل مدح     اایج تحقیقت نتگف وت

 انج تجربی            تان نوشی تناس ونی مدمی اایج تحقیقز نتنی  چوان چی  دش
نگابرخی جر یژگیها با ثابت نمیشناسا  مجرمین سایبر کندها.

ها  ها  یژگی  ها یر به جهت تعمیم شاخص  هد گزلذ پژهش حاضر نشا می
:ستتجربی-فاقد پشتونه علمیتمامی بزهکا سایبر ناست عمومی به

-مها  ندضریب هوشی باالیی برخو  سایبر تمامی بزهکا  یفن ها   اه
ست باالیی سطح بسیا

ها فر باشند بزهکا سایبر  کمترین مها جتماعی می تمامی -
1باشندگر میگیر منز  گوشه
تمامی بزهکا سایبر سطح تحصیال باال ند  به طبقه جتماعی متوسط به باال       -

ند جامعه تعلق
باشندتمامی بزهکا سایبر مر  معموال پسرها نوجو می-
کنندها سر یجا میها  یانهتمامی بزهکا سایبر خطرنا  همو بر سامانه- 
 با لدین خو ند یا غلب       گسیخته تمامی بزهکا سایبر بط عاطفی هم-
ندندخویا فر طال کامی2ها کوباشند

شو که نشی    به کسانی گفته می    »نر .» نمی ها پر بر ضو  شخصیت به» نر«مانند شاید هیچ تعبیر به.1
به خاصی ند لی ین نش  نه بر پو  نه بر مقبولیت جتماعی بلکه به خاطر  خوشا       قدتمند  مینه

شوند  تبا با جنس مخالف چا مشکل هستند     طر جتماعا مختلف طر میمعموال»نرها«. ندمیست
لید ند ظاهر به  فر صطال»باشند کهمی» سوسو  ونش دگر کسی پی   دکن تفاس انبوغش  الح
 چا مالیشوندمیبحر.جاسو سایبر بزهکا میا ها ب سایر  ی  یشر مبه نظ   ساکن فر ند هاس .

نمی  هستند خو نگا نحو  قب سخنامر به نظر برسندها کامال هند متفای . خوهمیشه سعی م لذ    ریگ اد بکنن
کنند  پنها می  بر به  ندختن یک جاسو باید نبا فر باشیم که همیشه کاها خو .            ختال کنند

)Nykodym, Taylor and Vilela 2005: 413.(

2. Adoption
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باشندسفید فاقد هرگونه پیشینه مجرمانه میرمین یقهمانند مجتمامی بزهکا سایبر به-
باشندکا  فاقد مد مشخص میتمامی بزهکا سایبر فر بی-
باشندسفید می  بزهکا یقهبیشتر بزهکا سایبر گونه-
:طوکلی به

.ها نیمر حد ند همه-

ها یگر نشا    ها پژهش  ها همسو با یافته     پژهشلبته باید شا کر که برخی
شو به   ها بزهکا سایبر   یا می  عنو یژگی بهطو کلیشههد که نچه بهمی

)1393پز  محمدکو (شو  نحو با  بزهکا سایبر محض نظیر هکرها مشاهد می  
بهر سایبر بزهکا یر فضا  یک   برکالس ابزهک اهم بیشتر مو  د  سایبرن
یانه مجهز شد ندکه به سال.

گذ  نهاها جریی نیز باید نسبت به هریک  بزهکا سایبر     سیاستین
جنایی  لز کابست سیاست   ( متناسب با   سا کا خو قر هند  سیاست  برنامه

ها فاقد پشتونه    ها  سیاست   برنامه گر  بدنه ها عوترید سو ندیشهبی). فترقی
بز ستعلمی نهپیشگیر هاهبر ین کلیشه. ترین مانع جهت موفقیت   انج یهن ها
بخشی  نه همه    (ها یک سته  بزهکا سایبر      شتبا یژگی  شو که ما بهناشی می

 سایبر به) محضبزهکا قابل نا نیمتعمیم میتمامی1
.

همسانی یا گوناگونی: بزهکا سایبر  کالسیک-2

شناختی بزهکا   ها جتماعی  جمعیت   پس  ئه توضیحاتی  تبا با یژگی   
کند  ست که یا ساسا بزهکا سایبر       سایبر پرسش کلید که به هن خطو می

1. ست گفته شو گرچه ممکن»هیچ  ست که بدیهیند جو حد نیمر نیبزهکا  گونه« اما هم    هک وط
که مطالعا   یر با توجه به ین    : دکنتفصیل شا شد ین نگا  تبا با بزهکا سایبر کمتر صد می باال به

 نشا  قعیت ین سانهکمتر بیشتر ین میا   ند       رخیر کتس  ان بزهکی هبت بنس رهن عامۀ م ها 
طو ملمو    به-برخال سایر بزهکا-هند  نیز ینکه هویت یک بزهکا سایبر کمتر  سو خو مرجهت می

ها یگر بزهکا  توجیه     ها نا بیش  گونه    نی  شد ست ین مر ضر به تصویر کشید یژگی عی
بدیهی ست باید مطالعا     . سا ین قعیت ستکند شفایکی  هد صلی نیز که ین پژهش نبا می. کندمی

 بزهکا قعیت قلتا حد گیر صو بیشتر یم     گوناگوتعم اتیین مطالعچن  اساس  نی مشخص شویر سایبر
. ستکنند  ناها یگر گمرپیمایش
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 ند یا گونه   هکا کالسیک هستند که مر به سال یانه  ینترنت مجهز شد هما بز
  ی   ها میمتمایزر مه نظب شو ین پرسش پاسخ به د باشندس .     ودین منظه بگرچ

تال برخی مطالعانجا ست هایی به(شد        اباهت بزهکا شی اا تفب اتب  ژی
1خط بزهکا جنسی برجنسی برخط

.  ما پاسخ قطعی نیامند مطالعا بیشتر ست      )

»تحلیلفر«بر نمونه  پژهشی که  قالب یک 
2

     اه بزهکک  انش تگرف صو
خط  تر  بزهکا جنسی بر    یا سفیدپوست  تا حد جو     حتما جنسی برخط به

Babchishin, Hanson(باشند می and Hermann 2011.(

طو  ها بزهکا سایبر  بزهکا کالسیک به     جو نباید پندشت که یژگیباین
ست گاسا  ی    کامل برهم منطبقب ترق بسعمی ابه جهت تف یر     اا فضایبر بس رپیک

بر نمونه   . ها بزهکا  ستخو تغییر قر  ستترید ماهیت بز  گونهما بی
شما ست  بالتبع ین     گستر فضا مجا نسبت به فضا ما  هد مناسب بی

 پی   مضاعف هر بزهکا نگیختگیمر بر . یی   همچنین میژگ هب ود   تایی ماننه
کر شا سایبر فضا  هویت مخفی ماند  ناشناختگی .       رخی ییژگ ار مه نظحتی ب

3ترغیب فر  طبقا جتماعی مختلف  
شناختی متفا نسبت به     ها جمعیت   یژگی 

   زا بی ابالتبع بزهک  کنشگر  کالسیک ت     بزهکاس تهمی ائزح یادگی بسی .

تر  نسبت به تباطا  تر  چرکه فر  پشت سپر ناشناختگی جتماعی 
شوند  یگر کم      پذیر پرخاشگرتر می  شد شخصیت جتماسطهها به. باشندمی

ها محیطی حتما نحر      یژگیین). 1391منفر  جاللی فرهانی(خجالتی نیستند 
تقویت می  کندها .که بهر بدین لحا قل   همچنیندد حمنبستر سایبر نیا  سو بر

ست نش فنی  مها  انجو  نانوجو-   رایر گس  یشا به-    لیص بد مخاطبای
4.دها کنشی  کنشی قر گیرنبرنامه

1. Offline

2.فر ما  تحلیل(Meta-Analysis)ش         ها عباه پرسخ بپاس  ام قد تحقیا چنی  بترکی  ست
نجا ترکیب ستتحقیق بر مبنا با تجم. شد  یا تحلیل حجم  ه یعبه نتایج ب عتما مکا ل  هاقاب ووجهی  طت

.ها مطالعا پژهشی منفر هستندتر  یافته ساسی»تحلیلفر«ها تو گفت که یافتهترتیب میینبه. شوبیشتر می

ها با مد پایین ها سامانی  سایر ناحیهخانههایی که  هند ها نشا میکه برخی پیمایشبر نمونه حالی.3
تر ست که ها حومه  ستایی تعلق ند محتملها ثرتمند  ناحیهکنند نسبت به کسانی که به خانوندگی می

).1391منفر  جاللی فرهانی) ند ها یگر نه   ثبا کریسک تکا جر  بپذیرند پژهش

ند مقابله با   ین کوکا به سن مسئولیت کیفر نرسید تبا با تدبیر کنشی باید گفت بدین خاطر که سته.4
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بزهکا  66تو به پژهش جر که به برسی  مقایسه         تأیید نچه  باال مد می
کر شا شت ختصا کالسیک بزهکا با همین تعد ی . سایبرم ین مطالعه نشا ه د

بیشترین  18-25همچنین گر سنی    . تر ست  که جر سایبر نسبت به سایر جریم مرنه  
که بیشترین فرنی جریم کالسیک متعلق به      فرنی تکا جر سایبر  ند حالی

).)Rogers 2001: 86ست26-35گر سنی 

 (گونهنگیز هاشناسی
جوبا یف گوناگونی کهتعا نگیزئهشدست1 گونهبهها تمامی  دبر ه 

سد نگیز   به نظر می   . هد شا ند   نهایی  نچه فر  به نجا کا سو می    
» ست که فر بهمقصوی منظوم جر تکا ست به  دن« .    نی ممکل مختلفمعو

 نگیز ما نگیزبر جر تکا به  ست ما صلی»       رج ده نباشه چنانچت کس دفیه
.»یابدتکوین نمی

2

شو ما برعکس ین     گرچه  حقو کیفر جز  مو ستثنائی به نگیز توجه نمی 
3شناسی جر  پیشگیر  بزهکا بسیا حائز همیت ستعنصر  علت

  رج یر  اشناس
 یاستس نبا به همو گذندل       تاه عمه بندیش ذگ دینفر  رنح ذگ 4

ها تکا جر  خنثی ساند   ما      تحقق فرصتمینه) پویایی یا ینامیک جنایی(

 هافتابه نظر می شو سدها . عهد  مدنی نیز خسا جبر بهحتی گا  ها خا لدین ها باید ناچا
 نه _شو طو که  شریعت سال  سایر جریم فر فاقد مسئولیت تأیب میسد همابه نظر می. دتا   بپرن

چنینی  تدبیر تأیبی ینتونست  قانو جریم یانهگذ یرنی می ین مو نیز قانو_ضرتا تنبیه بدنی یا نی
سا هنجاها نیست تر  مو یعنی تقویت خالقی  برنیا هیچ تأیبی ثربخشلبته به نظر م.  بر نا لحا کند

).1393پز  سلیمی مند محمدکوبهر: بنگرید به(

ها نگیز تمایال خوگا یا ناخوگاهی هستند که غبت شو گریش«بر نمونه مرحو کتر نوبها معتقدند .1
 بر  فعالیتمثبت یا منفی مو  میشخص یجا جر تکا  مجر بر  بها (» کنندهایش182: 1386نو .(

شد ست  تعریف»مر نی که علت غائی یا هد یا مقصد نهایی مونظر فاعل جر ست«عنو همچنین نگیز به
).80: 1386کی نیا (

شد   به نظر هما تعریف ئهین. جد یک مشخصه باشدسد نگیز  حقو کیفر  مدنی به نظر می.2
کاتویا : بنگرید به(عنو عامل تکا جر ست ترین برشت  نگیز بهیا نگیز  حقو قرها مناسب» جهت«

1386 :142.(

3.یژ توجه جر تکا  نگیز لین مکتبی که بهمکتب تحققی ی شت یتویستی بوین . ا پو بنیا به عقید
).81: 1386کی نیا (توند  حالت خطرنا فر پر بر مکتب نگیز عنصر ست که می

4. Acting Out
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1پیشگیر ضعی  (پذیر محافظت نماید  سیب
یژ پیشگیر   یا  پیشگیر جتماعی به    ) 

نگیز بین بر  با شدمد فر مجرمانه ند ها با یند  جر تکا  )   رمنف
 هانیک     ). 1391جاللی فریش یدپی  ات خطرنحال مفهو  حاضر نیز با تحو حا 

گذ جنایی   یاست سیم که نگیز  گفتما نوین  هستمد شاهد  سیاست جنایی منیت
).23-27: 1392نجفی برندبا) ستهمچنا کانو توجه 

نیم تا بدین پرسش ساسی پاسخ   ما فز بر نچه  باال بد شا شد  ین گفتا بر
نگیز یا هیم کهسایبر متنو فضا  ر   هاا خیتند یهس ما فضا  ن    . تری ابی  یشپ

شد  نجا ها بزهکا سایبر    ها متنوعی  نگیز بندها باید شا کر که طبقهگونه
هایی که با بزهکا سایبر  کالسیک نجا      سا مصاحبهبر نمونه جر بر. ست

 ستنگیز هاکر یر بیا مو چها  یکی  خو ند :1- انتق  وییج)Revenge( 
:Curiosity) (Rogers2010(کنجکا4-  ) Notoriety(شهر3-  )Financial(مالی -2

نظر   صر -تو ها موجو نیستند لی می  ها تنها نگیزسد ین نگیزبه نظر می). 221
.بند گنجاندها   ین تقسیمتما نگیز-نگیز جنسی

ها بزهکا سایبر   ها یج جریم سایبر نگیزگونهبر ساما چنانچه بخوهیم 
2ندعباها پوشانی ندشته باشند کر که با یکدیگر همبند  طبقهگونهبه

:

لذ طلبی-کنجکا: ها نیپاسخ به گریش-1

   انس یطلب ذل بعا مونشناسانی که پیر لین  یکی     ونم ابی ره کا مطالعه :

» نجا  حاصل ها به خاطر لذفتا  ی برخیم صو د گیرهان «)Kshetri 2010: 22(
نسا ینفعالیتبنابر  ند سعی ها همو     یطلب ذس لند حکنند که بتو هایی مباشر

یر چنانچه فر تو  جریم سایبر پیشگیر نموحا نباید تصو شو که تنها با کابست تدبیر ضعی میباین.1
منظو     جایی شیو تکا بهمحض شکست یا ناکامی  یک  با جابهتکا جر باشد بهمصمم به

.نمایدمیا برشتن ما قد می

2.عمد برخی نویسندگانگیز به ترتیبترین  جنایی سایبر ها :نتقا نگیز مالی نگیز جویانه یا سرگرمی
ها یا  .ندکنند که چر ین ترتیب  عایت کرها بیا نمیما )1391منفر) نند نگیز جنسی میبا  خشونت

کر نتخا یک مطالعه تجربی بر مبنا  ین ترتیب  همچنین باید ند نقطه پایانی  جنسی نگیز ها پرسید چر
سد لحا فرنی بیشتر بزهکا که کثر نوجو  جو نظر می حا حاضر به. ین شما قرگرفته ست

 ما قطعی سخن گفتن  ین هرحا بد پشتونهبه. شوندباشند با نگیز جنسی به تکا جر برنگیخته میمی
.فرنی شو ست
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لبته گا کسب ین حس به قیمت تضییع حقو یگر نجا        . سرگرمی نا  تأمین کند
.کندپذیر  با هنجاها جتماعی برخو میمی

   وز مملسایبر نی فضا رمح       وه تنت کس اگوگون اه     الیقس امیتم اه
به نحو خیر  ست پاسخگوتفریحکنند نسا   یه مضی نگ  یکم  بیست گر قر .

ین محر دنتی برخومتفا   مجر نگیز  نگر س   . ها بسته به نوپ ابزهک
گا ین   . ساند کنند  هد خو  نهایی می   کت میسو ین ما حر برنگیختگی به
هیجا  قالب شوخیکنجکا   طلبی به شکل جزئی  اه      بکهش اعض اب دهن

جو  باین . کند شرکت ظهو پید می  /سنجی سیستم فاعی یک لتصو منیتگا به
  مر  ین . پیچیدگی حمالتشا شناسایی نا شو نیست      ین فر به جهت غیر

.مشتریا همیشگی ستگا عدلت کیفر قر ند
1ی مثام نشا فو ن    هاه ممکد کهن

مها با سطح فر ست    ندباش اکنجک  رگرمیس انب به گوناگو تا   . هاس نی 
گونه بیا   یم شغالگر قد نگیز خو  هک  ین       سربا تش ساله19یک هکر 

:می

ین  . ست بخش   لذ هیجا حیر پرنجا یک کا غیرقانونی  نامشرهک«
ماندند   ها کوچک منتظر میستانما بیر  مغامانی که ما بچه بویممانندعمل به
» نگیز ست هیجایدندها شیرین میالهایی  شکها شیرین  جعبهکیک

)Goldschmidt 2011: 45(.

ها نی  خسا مالی که       باید به ین نکته شا کر که ین فر  سیب       
که حتماال  ختال    جز  سته فر   به . شو  کاملی ندند  فتاشا ناشی می

 گر)Sadism (نج مینسبت به سایرین میبرند با برنامه تو  وم اا    ها بی  ومح
.تا حد یا فرنی فتا نا  تقلیل -یییژ با جابهبه-کابست تدبیر ضعی

  کسب منافع مالیطمع-2

یندبستگی فز بامر میا بط تجا -شک     تباطا لت بهل  رگی
 نوینی شد ست    جریم مالی سایبر  مرحله    ))E-Governmentلت لکترنیک  

1.  بیش ناملی جو ماسا ما سا 44بر برصد کا مجا فضا  سرگرمی  تفریح نی باهدیر
).1388:128حاجیلی (شوند می
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سرقت نر کنا  ینا     بنابرب ابزهک ریگ رهن  بی ثا  غیرمجا ستفا  فز
شد یا برکا مالی یجیتالی طالعا  سیعی د مون . ههزین  اتک ایینپ   رج

تنها بزهکا سایبر بلکه یگر  نیز به ین عرصه   کثر بز یدگا  بالطبع عوید باال نه
.گسیل شته ست

1
تو به   گیرند می  ترین جریم که با نگیز مالی صو می         یج 

ب        کالتقل رپرف والمحص اطالع هی بسترس زنی  مالی طالعا سرقت بر
.شویی شا نمواتی  پومالی

توجه  کسب شهر به فتاها مخر ست       سد فر که به لیل جلببه نظر می
یر نگیز غائی نا  فتاهایشا  ست تا  تو  ین سته جا گنجاندنند  نیز میمی

ها فاقد نگیز مالی  تنها    لبته گا . یک ساما یا شرکت نسبت به ستخد نا قد کند
حس برتر برجوئی جر تکا به  ندمیهانگیز .ینمی  بگفت که جل ه  توتوج

نگیز  کسب شهر می بینابین یا مختلط محسو شوندها.

3-نتقاجویی

مایک سا مندکا ی    /گاا بی  وحق دگرفته ش یدوجه شرکت به جهت ناه  تی ب
 تگیشایسانتق هبت بد نسن ترس  هاتی کطالع ات بس نممک اه  وییج

ها    جریمی که سامانه   % 70شد بیش    بر پیمایش نجابنا. کافرمایا خو قد کنند
هند  سو کامند خو صو      شرکت  هد قر می    /ها یک سامایانه
).Nykodym, Taylor and Vilela 2005(گیرند می

نتقا نگیز یمی که باجر  یگر مییکی  ئی  جوییذی بتعقی هد2
تعقیب  . ست 

1.» سا 2008 78 % محرمانه طالعا به مربو تهدید   تبدیل کر یگر به فرمت  برکا 76ها %

 به سیستم  مو بهنظیر منظو طالعا نامهسرقتعتبابانکی ها حسا شد نجا برخط . 76همچنین % 
ها  به سبب خنه هویت/ها فیشینگ برندهایی   بخش خدما مالی هد قر ند  ین بخش نیز کثر شناسهتله

  ستهابو . سا  2008به همین منو 12% هاهمه نفو کا طالعا مو   ها
 عتبا  . هر نفو بر  میانگین هزینه ین سا   یاال 6,7متحدبو ال یش -میلیوفز که

5 نسبت به سا صد2007می نشا هد- به  یا کسبکابه4,6بربالغمیانگین طوبو ال میلیو «

)Jahankhani and Al-Nemrat 2011: 85 .(ه  مینه مسلح یرکلمدمین هاقضایی نیر مابرنامه سا  طر
میکل کشو که بیا 81می  مالی نگیز با یم سایبرجر  صدهند ..:

http://www.cyberpolice.ir/news/18841.

2. Cyber Stalking
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پر  یذئی فتا ست که فر با ستفا  تباطا    به   یت یگر می 
) ت). 1015-1016: 1392پیتا  صلی بزهکا نگیزبهعقیب بز ید  هست ک  نا یژ

توند به یگر ثابت    میسیلهینبدند که ی می بهترین شیذئیتعقیب عقدعاشق 
ناشویی همچنین ممکن ست بطه     . ست نکشید ست   کند که هنو  عشق یرینش    

قا   خو تحریک کند      به نت گر یا حتی شوهر سابق   ستفاشوهر سویخته گسهم
)محمد کو صلی یجیا  لیمیس  زپ 1393( .   هر نمونی ائی    مثذی بتعقی  اب 

:ست

. کند تا ندگی بهتر شته باشد      مکا می  یک  مطلقه جو به شهر یگر نقل  «

 مرتکب نا    کول سمح  تخرس هب قد  ینترنت جستجو کر     دنت جدی
کر  نامه. محل کا تنفر طالعا حا      تافرس  افرمه کاب   با میز

تنها به  ناسز گفته   تمسخر کر  به  توهین       ما کر تا نهغینهانمایه
)1393 پز  سلیمییجیا صلی محمد کو(» هتک حرمت کند

 یگر جریمی ست که     ) Cyber Trespass(ایبر  تجا به عنف سایبر  مزحمت س
عم   -نیها مرتکب تحلیلی عمیق  نگیزبنابرین جویی  هندتوند با نگیز نتقامی

رم  ان-  انش ان در ضب ایبرس رج یلی مص اه حسد که  رینت
.ستید ساختن نابزمنظوبهنگیزترینیربنایی

نگیز جنسی-4

-یژ نوجونا  جونا   به -هند بخش بزگی  کابر    چنانکه ماها گوهی می

.کنند منظو پاسخ به نیاها جنسی خو به فضا سایبر سفر می         به
1

چرکه ین فضا با     
ها نیا خاکی بر  هر محدیتناشناختگی عطائی به کابر  عد مالقا چهر به چ

ین نحرفا بیشتر با نچه مر   با عنو صنعت  . بر ین تمایال   بین بر ست
 محتو ین صنعت  ماهیت متخلفانه. باشندشو مرتبط میمقابت جنسی یا می

1.تکا هاما متأسفانه یر بیانگر هند ند که12 صد کل گابه مسائل هر ختصا ند ها نگا
بیش  (شو نگا بد می نیم میلیا یانامه حا هر 2نه بیش  )هز بگا200میلیو  4نزیک به (
همچنین باید . ا ستهمنظو صد ین بگاصد جستجوها کابر به25 بیش  ) ها سالیصد تمامی یانامه8

:.. میلیا ال سو57 کم شا کر ین صنعت چنا پرمد ست که  سرسر نیا ساالنه ست
https://wsr.byu.edu/pornographystats
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میهر بهر کاکو  نا نگا  هک  چیزهایی  گیر    اب طدیم فقق ام   اه
هر فرعی  یافت میکثیف قابلنگا میشد قبوسا .نگرکنند   وم  وترین موض

تنها تجا بزگی ست بلکه فر       تما ین طالعا  ست که صنعت مذکو نه     
 محصوال_هرعر  سیاحت جنسی شیفرخو پستینگا ها_کثر   ان به

نگا  یگر جریم مرسومی     فز بر هر1388 :285 .(ینالی (شو کوکا مربو می
1گر جنسی  تو به سیاحت   هند میکه با نگیز جنسی  می

    اش تیس وک 
نمو.

 کابر عا گرفته تا کسانی که      (بنابرین فر یا با جا خطرناکی مختلف 
 بزهکا   ین چرخه  ) پرند یافته به تولید  تویع ین محتویا می      طو سامابه

ها  چنانکه گر  . مباشر ند تا بتونند نیاها جنسی خو   ین فضا بر ساند 
 متجا به عنف سریالی  قاتلین      )Sado-Masochist(ها  پذیر -یگر نظیر گر 

ی جنسی جمله بزهکا جنسی سنتی هستند که به جهت مزیا فضا سایبر پا به ین   سریال
بدیهی ست ممکن ست ین عما باهد کسب منافع مالی       ). 1391منفر) ند نیا گذشته

. نا تلقی شوعنو نگیز ثانویهصو گیر  پیگیر هد جنسی به

باها یدئولویک-5

گا نگیز بتدیی  لیه نیست      گرچه به نظر برخی نویسندگا نگیز سیاسی هیچ       
)Rogers 2010: 221(           ای اعتق  تحمای دا باهتنه ایبره سمجرمان اعم اا گم

رف اهی-بام وی صجمعذیرت. پیسترین تراب  ایبرس اجنگ  اه
توند یم  لتی  ها ستگا گا تحریکا شخا یا حتی     . اشندبها ین گر مینمونه
بنابرین  صو بر فتا غیرمعمو  طر       ها شو سا تهدیدها سایبر مینه

ها   سانه هی انیبمثل کر یا نتشا   بههکرها  بزهکا حتمالی فتاهایی  قبیل مقابله
یر ین قد باعث ترغیب    کندیمگیر حمال سایبر فرهم گرهی بستر  بر شکل

میز   نمونه با قدما تحریک    . شو یم بیشتر بزهکا به نجا فتاها غیرقانونی    
قع هرگونه تبعیض   .  کشوهایی که  ساختا قومیتی هستند مالحظه کرتویم

توند یم) Mansour Maghaireh, Alaeldin 2013: 137-150(عقیدتی-نژ یا ختالفا مذهبی

1. Sex Tourism
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بگا تحریک به حمله به  سایبر ر بزهکای حتی  لتی اخت هاک    ساتی یحی اه
 ین جنگ سایبر  ثابت کنند که لت کند تا به همگامی باشندها فاتح بالمنا.

جنسی یا یک ندیشه     -فر  یک گر نژ    تنسطه بهگا ین جریم فز بر ین
.گیر مذهبی معا صو می-سیاسی

1
ها  بر نمونه مر عالقه چندنی به ندیشه       

 ممکن ست به    ین  .نند فمینیستی ندند  شد ین طر فکر  به ضر خو می       
مانند بهکر که گرچه ین جریم باید شا. ها جتماعی مرجین ین باها حمله کنندشبکه

منفر  (باشند ما برخال نظر برخی نویسندگا     جریم کالسیک غلب همر با خشونت می
1391 (نگیز لیهباید گفت نتقا  خشونت عما تکا ت  جویی یانیس اه  . بچنانچ

یا شها نتحا عما عملیاهن تد   پی میطلبانه یک مجاهد ی کنیم   زه چیبریم ک
.جز مقدسا  باهایش   به تکا جر تحریک نکر ست

همتایا کالسیک خو طیف   مانندبه بحث مذکو  ست که بزهکا سایبر نتیجه
نگیز  سیعیسر می   نندهاپر هم یرنگیز هما کنو با بشر سنتی که همو ها

فرضیه ین مدعی     . کند یی می نما - فضا سایبر-ی نوینپوششمر بو ست ه
بزهکا ممکن ست  مو     بالطبع ها نسانی    ست که گرچه گا طبایع  کشش 

ین محر ما شته باشد به یک پدید غیرقابل تغییر میتمایل بیشتر  ثابت ند ها هموباش .

ها بو ست  همو     میل به شهو جنسی همو  طو تایخ همر نسا   بر نمونه 
عد ) یجنس بزهکا (          اطف دص اعیجتم امقبون  یین رنامش اه

مدندبر .     هب تماهی  ونیگرگ دب  کیفیت  سایبر با تغییر حاضر نیز گستر حا 
عرصه نحو گستر نگیز  طبع هر منحرفی با هر نو بر ست گشو ) . ه  ) 5شکلب

که توسط   1390ما  میز  تنو نگیز بزهکا سایبر  محد مانی فرین تا   
پرند  4000مو مکشوفه  مجمو1908   ین ما .  ست شا شدئهپلیس فتا 
 ستبهموجومدس ت) به نقل : با1391ناصر.(

طو ب کشوهایی که بهغل. باشندمی(Hate Crime) سایبر جریم مبتنی بر نفرقع ین جریم گونه.1
باشند  ستا کنتر جتماعی  قونین منسجمی  حمایت  نژ نگ پوست  مذهب گستر مقصد مهاجرین می

 عنو یک نگیزشاید به همین خاطر ست که  حقو یر نفر نژ یا مذهبی به. کنندمهاجرین ستفا می
.مشد لحا نشد ست
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نگيز مجرمين سايبر  ير- 6شکل 

ها  جنایی محکومین پیشین گر شد باید     ها مربو به نیمرنکه پس
نیمر حیطر  نهایت  مجرمانه ید تحلیل جنایی کمک گرفت . ین گرچه  اه

ها پا با    مانند تکه  ها به  ما مانی که سند به نظر می هله نخست خا  بی
        کاش  اط معنب وندش بانیددیگر چسیک اکن هوشیا  فتظر تجربه قت

ند نیز  کنتونند گمرتنها ین طالعا شی ندند بلکه می غیر ین صو نه. ساندمی
.باشند

 مرحله تحلیل یانه یمحد جر تحقیق ینین مأمو میها      ره  یشه بند کباش
مناسب  مفیدOutput (    (خرجی /ها برندتونند با پر متخصصین یگر می

 ها بهند ستیا کسانی که به بد تحقیق ینمأمو سو  مر تنها ین یر  طالص
 »پلیسی برمی»شم ندید . رپیش فنا جر حد ملی سخنگو ین نکته تأیید فته 

ها  مو   ین کا نسبتا حتی ست که مأمو خوبی نتخا  به  :»نگلستا بیا می
یانه فنا ها] [  باهو فر ست که سخت ما بسیا هیم کافی مو] اش  ] بن

  نتخا  یانه حو   یمدیل کنخوبی تب به مأمو  هم (» ها  وکزج  ا1389ک :

حا  ین مرحله نیز مأموین پلیس  مشا با متخصصین علو یانه مستغنی     باین). 160
.باشندنمی

 مرحله تحلیل    ره نیمق ببر نگرشی عمی فز ها   زب ابزهک اه   ابهمش اه
 تحلیل  سیین تحقیق باید به برمأمو  ص بمرتک هافتا  ه    حنههاز توجنی رج 

یژشته باشند گرچه گونه یرنیمر  مختلفی ینهابا  جو ی  سایک جو
ها   ین یکر تنها به     . ها  شیو ترکیبی ست    ترین گونه بهترین  کامل
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پ      گر ابزهک  رنیم احه طراتی کطالع ای صحنه جر  ه  شدینی بت  یشس
نمی بسند ندی      . شوسا برب ابیتک رت جشناسایی ماهی  که پس ین صو به
-شناختی  غیر ست  یدکه شامل شیو مکا ما تکا مالحظا بز- جرصحنه

بزهکا جریم مشابه   ها با ضعیت   سپس ین   . گرند ها مهم گر می سرنخ
سرنجا کاگاها  مأموین    . شوند نی مقایسه می-شناختیها جمعیتیژگی-پیشین

   دیگرا یکب اطالع تهس نی قا تلفیق بهتحقیا به ابزهک اییشناس ومنظ
میبهر کنندبر.

1تا  مانی که فر نمونه گپ بهبر ا    های  ییذی بتعقی منظو
می ستفا گربز مالحظا  هد فنیشو  ئنبرخی قر کنا  کند دی   هناختی کش

مو پیشینی ین سته بزهکا چه       یند توجه به ین مر که ست می صحنه جر به
 قربانی  ند  چه فر  با چه نگیز      جتماعی شته  -شناختی  ها جمعیت  یژگی
طو قطعی بزهکا  تعیین     ها به  گرچه ین   یر کنند ست  بسیا تعیین ساند می
ها که   ها  گما  حتما» بزهکا کیست«تونند  پاسخ به ین پرسش که کنند ما مینمی
.ها همخونی ندند  کنا نهندعتنا نیستند  یا با یگر قابل

تنهایی  خاصی   هایی که هریک بها چه ند شو که ت ین مرحله مشخص می
که   حالی . تونند هگشا باشند   می) جتماعی–شناختیها جمعیتیژ به(ندشتند 

شنا یا   ها تنها بر یک جرسید که گرچه شناخت ین یژگیطو به نظر میبا مر ین
ها   میت  ما جه ضر گر   گذ عرصۀ فضا سایبر بسیا هسیاست

نگ ین نوشتا به     نگا پر  . سید شناسایی بزهکا حتمالی کمی   هن به نظر می     
یر پیش  بد ین      ها بزهکا سایبر نیز  همین قعیت حکایت یژگی

ها مرتبط با  یک     نه جر   نیز  هر  جریم کالسیک  سایبر توجه به صح  
جنایی با یگر    پس کمینه جه تمایز فن نیمر .      فت قد بتدیی  ضر به شما می 

یژگی چنین گنجاند  تحقیقی ستها تحقیقی ماقد  هایی.

1. ین ست که  گر مومهم که نباید فر ها باید برنکته بسیا   همیت میز سا»تفسیرپذیر «

حا مأموین نباید ما عینها    همیت یکسانی برخو نیستندیر تمامی بند  تدین شوندطبقه
ین به بهانه  جزئی ها مهمغیر«هاکه«ندگذ کنا تحلیل خو  ندجزئی می همین مالحظا گا یر نندتو

به باشند تا حد یا بهیگر تدبیر  قدماتی که مأموین تحقیق جریم سایبر مکلف به عایت  می. مفید قع شوند
صر   طاله کال  ست که به جهت پرهیز یمیگر جر کنیمر مینظمانند.
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گیرنتیجه
با نیمر تبا     هطبق تد گفبای ایبرس بزهکا جنایی دبن ه   ابزهک  هایی ک

هند که بزهکا سایبر برخال       نشا می )1393پز محمدکو(شد ست سایبر ئه
یج برخی جر تند    تصوانس نیسمتج  نی همگهگر ه    . شناسایافت ریگ انیه بیب  اه

تمامی   که یژگی خاصی  به    ها جدیدتر  پژهش حاضر ساسا هر گز     پژهش
مانند  یر نا نیز به    نند  علمی می بزهکا سایبر تعمیم هد عومانه  فاقد پشتونه

پس نباید پندشت که تمامی بزهکا . شوندها متنوعی تقسیم میبزهکا کالسیک به گونه
هو  مها فنی باال برخو  سفید باسایبر نوجو  جو مر یقه

باشند بلکه  میا بزهکا سایبر نیز هم        می» حرفه«طوکلی تحصیال مطلو  به
ه کسانی که مبتدب  ند   یایی می شناسحت    هحرف ام بزهکه  وندش    اییه شناسک 

 جو ست شو نا یابی .    ییژگ هت کس تسنیز نا ین تصو لبته   ان اه
یر حدقل تفا عمیق     همسا  ساگا با بزهکا کالسیک فر شو  طو کامل به

لبته  . ها بزهکا  ستخو تغییر کر ست بستر سایبر با فضا ما ماهیت بز  گونه
نگیز  ین گوناگونیکم سایبر بزهکا نگها تس تر .     اهم ده شه مالحظچنانک

نگیز جنایی که ها       را تغییه بلبت زنی ایبرس بزهکا   جو سایر بزهکا 
گذ یک هبر یا سیاست       شایسته ست که سیاست   ین. شوفرنی مشاهد می
.منظو مبا  پیشگیر  بربر بزهکا سایبر تخا کنندجنایی فترقی  به

که سا ین نوشتا  تشکیل     نی بزهکا-جتماعیها کنا تمرکز بر یژگی
طو مؤثر طرحا نیمر       توند به   جر می   باید شا کر که برسی صحنه 

 تکا مکا  ما حمله  شیو .مزگشایی  تعیین بزهکا حتمالی کمک کند
بز مالحظایدمهم  ملیشناختیحنه ترین عویل ص  ند که   یی مسبر رج  وندش .

کنند که طرحا نیمر به      نکته بسیا مهم ینکه برسی ین عومل مانی معنا پید می          
تونند به ینکه تنها نمیکما. نگی شته باشدنی بزهکا نیز نگا پر-ها جتماعییژگی
توند تعیین کند     تکا بز می نمونه شیوبر .نی بسند نمایند-ها جتماعییژگی

 به چه حرفهبزهکا ست سنی متعلق   ریا خی  باالیی فنی مها ست یا مبتد _

 ین  بدین خاطر جدگانه مطر شد که لزما کسی که مها فنی باالیی  حرفه        
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پا سایبر خو  تغییر یا      ه  ست که    بو مرتکب بیشتر ناظر بنیست یر حرفه
   وایی نشا شناسکند ت حذ_     رغی  تس هچگون  یالطح تحصس .   ذگ  ینهمچن

نکه میمصاحبه با بز ضمن یدبه توشکا منظوبزهکا بط پیشینی سا- زب  دی
 به تعیین بزهکا حتمالی ستفا     هایی که طر نیمرطوکلی سرنخمیز تقصیر   به

.ها ثانویه  حمایت  بز یدگا  فرهم مینمو موجبا پیشگیر  سیب
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منابع

منابع فاسی) لف

یوسف بابایی  صلی عباسی :      ترجمهسا  جرجهانی)1390(  کاتیا فرنکو -
مجد: تهر.

- مهرنو بو)1391( جرم سايبر نامه  کاشناسی شد     پایا شناسی جري
جر  کیفر حقو سیاسی علو  حقو نشکد تهر نشگاشناسی.

.سمت:  تهرشناسی نحرفاجامعه)1384( حمد حبیب -

-بهر مندمحمدکو  پز  سلیمی )1393(   م هبرها ضعی پيشگير  جري
سايبرمو  کیفر حقو 147-176): 7(ها.

 شناسی يد شناسی  بز  شناسی علت  گونه : مزحمت سايبر   )1392(پیتا میشل -
یر لمعا :لمیا ستمی تبریز سوبه ضونی  مرضیه لسا قا میرسلیم : ترجمه

علی حسین نجفی    : نظر کتا  یر)ها علو جناییها تامجموعه مقاله(علو جنایی 
تهر بابرند :میز.

 ها جتماعی  يک جامعه    گرگونی )1384(توکل محمد  کاظم پو برهیم -
.نتشا کمیسیو ملی یونسکو:  تهرطالعاتی

- محمو 1388(حاجیلی(   انجو وح  تباطا ضعيت فنا رته  :بی  هرخان
.شو عالی طال سانی

 تحقیقا  »شناسی مد بر یکر جنسیتی جر»      )1388(تبریز لمیا  ستمی-
 55(حقوقی( 317-279.

- میرحمز ینالی)1388(   رر هببر  کاکو  نش  حمايت کيفرک  انگ-

فنا طالعا  تباطا    حقو  :  ها کيفر ملی   ها نظا  ها جهانی تا پاسخ   
)مجموعه مقاال(گر  :    رته انیهی فرین جاللمیرحس :    ومی جمهس هنام

یر سالمی.

.9( 19-17( مجله صال  تربیت« ندلیسم عتر به جامعه« )1381(شمسه مجید -

.نتشا خرسند : تهرحقو کیفر فنا طالعا )1390(پو حسن عالی-

مجلۀ  ( فصلنامه حقو   »حرفه مجرمانه  عنو به تکر جر»    )1382(غالمی حسین -
.( )62( 316-285نشکد حقو  علو سیاسی سابق
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دنشنامه بز)1394( ستیو . لب.   پی. فیشر بونی- شناسی  پيشگير  جر    ي
) د علی حسین   : یر نظر  (شناسی سرسر کشو    فر  جر  ترجمۀ ساتید حقو کی)جل

بابرند نجفی(تهر  :میز.

م يقهتحليل  برسی جر )1392(بیگی مجید قوچی- دهاشناختی جري  ساله   سفي
جر  کیفر حقو سیاسی علو  حقو نشکد تهر نشگا کترشناسی.

دنی )1386(کاتویا ناصر -   مقدماتی(  يقا- عما حقوقی قر   (حقو م
تهر :نتشا سهامی نتشا.

.نتشا نشگا تهر : جلد  تهرشناسیمبانی جر )1386(نیا مهد کی-

-حسین محمدکو 1393(پز( سايبر جنايی بزهکا نيمرپایا  شناسیکا  نامه
پر شدنشگا بییس فاجر  کیفر حقو حقو نشکد شناسیتهر.

 )مونیخ (نشریه کا   »نقش تحصیل  کمیت  کیفیت جر»  )1353(مظلوما ضا -
)54( 31-19.

 محيط  نگا هر مسائل قضايی   )1389(معانت مو  تحقیقا قو قضائیه -
. نوین: تهرسايبر

فصلنامه مطالعا«   برسی جر شناختی بزهکا یانه     « )1391(ر محبوبه  منف-
 جر  25(پیشگیر( 76-47.

- ریمنفجالل   انیه1391(فر( »   ابزهک  گیرپیش  افت دهاک« 
کیفر هشنامه حقو105-134): 6. (پژ.

ينا موشی پيشگير  سرقت  سم: سخنرنی  )1391(ناصربا سید پاشا  -
:سترسی  قابلطالعا يانه

http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=163&articleid=3341&dnnprintmode=t
rue&mid=631&SkinSrc=[G]Skins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=[G
]Containers%2F_default%2FNo+Container

-بادبرن ییننجفی حسعل )1388( »ابرج  ابزهک  ایبری سشناس
.36( 11-7( مجله تعالی حقو »)گفتگو(

شناسی نو مد بر     جر -کيفرشناسی نو   )1388(نجفی برندبا علی حسین    -
دسياست ديريتی خطرم ها علو   تا : نظر علی حسین نجفی برندبا     یرجنايی م
میز : تهر)هامجموعه مقاله(جنایی 

شناسی  جر(شناسی تقرير  جر )1392(نجفی برندبا علی حسین -
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تا جر نتقامنيتی شناسی(       ایم سن تیهید بهشش گانش وحق نشکد کتر  
 تحصیلی 1392-1391 .قابل سترسی :www.lawtest.ir.

- دبرن ین  نجفیی حسعل 1391(با(     ايیجن وعل  نس اب  هیباچ  :  انیمب
:نوشتۀ محمو جبی پو تهر    . مد  بزهکا طفا  نوجوناپیشگیر جتماعی شد

 نشر میز) چا(کتا  چا .

- مرجا 1391(نگهی( »مقابله با هرکاکو ین  : نگاب ناس سی تطبیقیبر   یلملل
یر نین کیفرقو« کیفر هشنامه حقوپژ )6( 160-135.

.گنج نش:  تهرمينۀ حقو جز عمومی )1386(نوبها ضا -

(  قدیم ( مجله صال  تربیت  »نا بزهکاترند یا مر»))1378فایی فریبا -
)28( 22-20.

:  ترجمه گذ برخط بز نحر  مقر: ا مجابزهک)1391( یلیامز ماتیو -

.میز: فرهانی  محبوبه منفر یر نظر علی حسین نجفی برندبا تهرمیرحسین جاللی

ها  قانو : يدگی نا    بز جر يانه   )1393(هالد باتی  جیشنکا جی  -
: پز  حسا سلیمی تهر  جیا صلی حسین محمدکومهر ی:  ترجمههاها  مقرحق

.مجد
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