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بینی آزارگری سایبری در دانش نقش اعتیاد به اینترنت و خود افشایی آنالین در پیش

 آموزان

 چکیده
زارگری ینی آبهدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتیاد به اینترنت و خود افشایی آنالین در پیش

ستفاده کننده از ن دوره متوسطه دوم انفر از دانش آموزا 400سایبری در دانش آموزان بود. در این پژوهش 

-ای انتخاب شدند و به پرسشنامهگیری خوشهه شیوه نمونهب 97-96شهر اردبیل در سال تحصیلی  فضای مجازی

والكنبرگ و  الینو خودافشایی آن (2013الم و لی ) ، آزارگری سایبری(1996یانگ ) های اعتیاد به اینترنت

ی سایبری و قربان ری سایبریها نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و آزارگپاسخ دادند. یافته (2007) پیتر

بانی سایبری . همچنین بین خود افشایی آنالین با آزارگری و قر(>01/0p) ارتباط معنی داری وجود داشت

فشایی او خود  ینترنت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد اعتیاد به ا(>01/0p)ارتباط معنی داری وجود داشت

ین ابا توجه به  کنند.درصد قلدری سایبری را تبیین می 10درصد از واریانس آزارگری سایبری و  39آنالین 

ری ری و قلده آزارگبینی کنندبه نقش خود افشایی آنالین و اعتیاد به اینترنت به عنوان پیش توانمینتایج 

ر نقش ه که دخانواد نیمتخصصان و مسئول یبرا یممه حاتیتلو افتهی نیا ای داشت.سایبری توجه ویژه

  دارند خواهد داشت. یمجاز یفضا تیریدر مد ییبسزا

 : خودافشایی آنالین، اعتیاد به اینترنت، آزارگری سایبریکلمات کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله

ه ء استفادیا سو رفتار عمدی، تمایل به آسیب رساندن، عدم تعادل قدرتعنوان اقدامات مكرر، آزارگری به

ده است. شعریف از قدرت، کسب لذت توسط فرد متجاوز و ایجاد احساس مورد ستم واقع شدن در فرد قربانی ت

د که جود داروهایی ها شكل جدیدتری به خود گرفته است. آزارگریهای تكنولوژی نیز آزارگریبا پیشرفت

های گریا آزاریهای سایبری و افتد و اصطالحات آزارگریبه چهره نیست و در فضای سایبری اتفاق می چهره

نحوی که افراد در فضای ( به2017، بارلت و همكاران، 2017)کیم و همكاران،  اندالكترونیكی نیز رواج یافته

ها و زارگریآهای تلفنی، ق ارسال پیامهای الكترونیكی و یا از طریهای اجتماعی و پستسایبری از طریق شبكه

ری سنتی، آزارگری درصد از افراد دارای آزارگ 30(. تقریباً 2006کنند )پاتچین، تهدیدات خود را اعمال می

ن رفتار تهدید، طورکلی، آزارگری اینترنتی تحت عنوا(. به2005دهند )لی، سایبری را نیز از خود نشان می

م کوتاه تعریف یل و پیال ایمان با استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای دیجیتالی از قبیارعاب و اذیت و آزار دیگر

ها ای از شیوه(. آزارگری سایبری شامل طیف گسترده2017، اسپلگ و هانگ، 2009شود )پریدگن، می

پراکنی، د شایعهن، مانها از انجام رفتارهای با  قصد صدمه زدن به روابط اجتماعی افراداست. دامنه این شیوه

ه از ، استفادتفادههای دیگری از قبیل سوء اسهای خاص تا شیوهتوهین کردن، محروم کردن فرد قربانی از گروه

ست ای متغیر ت جنساینترنت جهت اهداف تبلیغاتی در زمینه وادار کردن افراد به اظهار نظر در مورد موضوعا

 (. 2011)ستین و همكاران، 

 اعی دنیایها و مسایل اجتمیدی، آزارگری در هر دو شكل سنتی و سایبری آن جزء نگرانیگونه تردبدون هیچ

ا و ند )شاپكها و مسایل اجتماعی مستلزم توجه، پژوهش و مداخالت آزمایشی هستاین نگرانی معاصر است.

، عزت ابای از قبیل افسردگی، اضطرشناختی عمدهروان آزارگری سایبری با مشكالت (.2017همكاران، 

ای طور فزاینده(. این پدیده به2012نفس پایین و پیشرفت تحصیلی پایین مرتبط است )کلیک و همكاران، 

 آموزان را درشناختی، امنیت و بهزیستی دانشهای تحصیلی که سالمت روانعنوان مشكل اضطراری در محیطبه

ات شیوع (. برخی مطالع2012ران، دهد، مورد توجه قرار گرفته است )کلیک و همكامعرض خطر قرار می

ت دیگر، شیوع (. مطالعا2006اند )پاتچین، درصد گزارش کرده 34قربانیان آزارگری سایبری را در حدود  

(. 2004اند)یابارا و میشل، دست آوردهدرصد به 19مرتكبان آزارگری سایبری و قربانیان آن را میان نوجوانان 

ست ادرصد گزارش شده  11درصد و مرتكبان آن در حدود  18ع همچنین آزارگری سایبری در حد شیو

ت ی دارد، شناخپ(. با توجه به شیوع باال و عواقب منفی که آزارگری سایبری در 2007)کوالسكی و لیمبر، 

 تواند گام مثبتی در راستای کاهش این مشكالت باشد. عوامل پیش بین در این افراد می
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های ارتباطی آنالین به ویژه اینترنت در بین مردم عه مدرن، تاثیر فزاینده ابزارهای جامترین ویژگییكی از مهم

شود و جوانان های مختلف دیده می(. استفاده بیش از حد از اینترنت در فرهنگ2017لو و همكاران، است )

بیش از (. افزایش 2011، 1؛ آیدن و ولكان2017بیشتر در معرض خطرات آن قرار دارند)مولر و همكاران؛ 

ظهور یابد )فالح،  "اعتیاد به اینترنت"ای با عنوان های اخیر سبب شده که پدیدهاندازه از اینترنت در سال

( مطرح شد که مورد توجه 1996(. اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که برای اولین بار توسط یانگ )2007

شناسی ست، رفتاری که در ادبیات رواناکثر متخصصان قرار گرفت. این پدیده یک رفتار غیر انطباقی ا

وابستگی و در ادبیات حقوقی اعتیاد نام دارد. امروزه بسیاری از افراد در قالب جستجوهای اینترنتی سعی دارند 

های ارضا نشده خود را حل نمایند و نیاز های روانی و اجتماعی خود را این گونه مشكالت، مسائل و نیاز

بررسی علل ایجاد کننده آن پرداخت. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت پاسخگو باشند که باید به 

ای است مزمن، صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم، پدیده

)یانگ،  فراگیر و صعود کننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است

1996.) 

های اینترنتی کاهش یافتن حریم خصوصی افراد و افشا کردن زای فعالیت در شبكهیكی از پیامدهای آسیب

ی خویشتن که هر شخص به دیگران انتقال باشد. اصطالح خودافشایی به هر پیامی دربارهاطالعات شخصی می

-کنیم چون مییعنی ما اطالعات را افشا می –بل ( تقا1دهد اشاره دارد. این همان فرآیندی است که توسط می

یعنی  –وسعت (2(؛ 2006، 2ی خود اطالعات را افشا کنند )گرین، درلگا و متیوسخواهیم دیگران نیز به نوبه

 ،ی تعلق به عمل افشا کردن اطالعات، که با نیتیعنی درجه -( عمق3فراوانی و مدت استمرار عمل افشا کردن؛ 

شود. خود افشایی به سهولت شناسایی یک کاربر به عنوان فردی حقیقی در ر ارائه میصداقت و دقت کارب

دهد اینترنت اشاره دارد  و تعداد اطالعاتی که یک کاربر تصمیم به افشای آنها به دیگران دارد را نشان می

گذاشتن اطالعات های اجتماعی از جمله فیسبوک بر اساس به اشتراک ی شبكه(. همه2007، 3)جانسون و پیانه

شخصی هستند و اغلب اعضایشان را به خود افشایی و خود نمایشی با تشكیل پروفایل های شخصی خود و 

(. اما عوامل مرتبط با خود افشایی 2011، 4کنند )لدبتر وهمكارانها و مطالب برگزیده دعوت میارسال عكس

های اجتماعی از جمله فیسبوک ی را در شبكهگیرند که اطالعات شخصها هستند و چرا افراد تصمیم میکدام

                                                           
1 . Aydn,Volkan 
2 . Greene, Derlega, & Mathews 
3 . Joinson, & Paine 
4 Ledbetter 
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های کاربردی فیسبوک که روانشناختی بر ویژگی-افشا کنند؟ بسیاری از مطالعات با اتخاذ یک دیدگاه اجتماعی

-اند )کراسنووا، کولستواند تاثیر مثبت یا منفی بر روی خودافشایی مجازی داشته باشد، متمرکز شدهمی

(. 2011؛ کراسنووا، والتری، 2010، 2سنووا، اسپیكرمن، کارولوا، هیلدر براند؛ کرا2009، 1نیكووا،گانتر

معضالت  نیاز مهمتر یمجاز یدر فضا ییو خود افشا نترنتیبه ا اداعتی داد نشان هاپژوهش جیهمانطور که نتا

د و این عوامل ممكن است جنبه های مخاطره آمیز پیدا کن .رودیجوان کشور به شمار م تیموضوعات جمع

باعث شود که معضالت بسیاری به همراه خود داشته باشد. این معضالت می تواند حیثیت بسیاری از خانواده ها 

را از بین برده و تاثیر بسزایی در عدم کارامدی خانواده ها داشته باشد. با توجه به مسائل مطرح شده و پیشبینه 

-به اینترنت و خو دافشایی آنالین نقش قابل مالحظهپژوهشی سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا اعتیاد 

 ای در آزارگری سایبری دارد؟

 هشوضرورت پژ

ها همیشه به پیشرفت تكنولوژی و دنیای دیجیتال جدید باعث رشد و رفاه انسان شده است. انسان

دن این های جدید به عنوان یک امر مثبت در زندگی نگاه کرده و هر روز به دنبال به روز شتكنولوژی

ترین محرک بر انسان اینترنت های جدید شاید در دنیای امروز تاثیر گذارها هستند. از میان تكنولوژیتكنولوژی

و فضای مجازی شده است. پیشرفت دنیای مجازی به قدری سریع است که این سرعت باعث تاثیرات گسترده 

ان به صورت دستی و حضور در محل انجام هایی که در گذشته انسدر زندگی بشر شده است. بسیاری از کار

ها برای انسان شده است. اما متاسفانه داد امروزه به صورت آنالین انجام شده و باعث کاهش بسیاری از هزینهمی

های جدید به خصوص اینترنت و فضای مجازی، این در کنار این همه تاثیر مثبت و گسترده تكنولوژی

گردد. با ادی به آن نشود باعث مشكالت گسترده در زندگی انسان میتكنولوژی اگر توجه ویژه و انتق

هایی از افشای اطالعات خصوصی در فضای کوچكترین جست جو در اینترنت می توان یافت که چه خانواده

اند به نحوی مجازی که در بسیاری از موارد خود خواسته و ناشی از اعتماد بی مورد بوده است دچار آسیب شده

های جهان گزاری تابناک رتبه دوم ایران را در افشای اطالعات خصوصی در اینترنت در میان کشورکه خبر

(. استفاده مرضی از اینترنت باعث اعتیاد به اینترنت شده و تاثیر بارزی بر 1392اعالم کرد )خبرگزاری تابناک، 

در ایران بیانگر گسترش اعتیاد به گذارد. تحقیقات انجام شده وضعیت روانشناختی و زندگی روزمره افراد می

 (. 1390اینترنت در قشر جوان و نوجوان جامعه است )خسروی و علی زاده صحرایی، 

                                                           
1 . Krasnova,., Kolesnikova,., & Guenther 
2 . Spiekermann,., Koroleva,., & Hildebrand 



5 
 

حیح از تفاده صکنند روش اسها تالش میها حتی به هنگام خریداری کوچكترین دستگاهبسیاری از انسان

ها و مراکز خانواده وارد جیتال با کمترین آموزشآن را یاد بگیرند ولی متاسفانه استفاده از اینترنت و دنیای دی

 ت و فضایینترناعمومی و دانشگاهی شده است. در حال حاضر یک فرد تحصیل کرده در مورد استفاده موثر از 

نحوه و  ر موردهایی که بتواند یک معیار صحیح دمجازی با یک معیار درست مواجه نیست. متاسفانه پژوهش

اند. قطعاً شتهن را ندااز آ رنت داشته باشد وجود ندارد و محققان نیز سعی در میزان استفادهمیزان استفاده از اینت

مجازی  از فضای تفادهاستفاده از فضای مجازی و اینترنت رابطه خطی با رشد اجتماعی و روانی انسان ندارد. اس

ر ر سویی بتاثی ی مورد از آنگردد و استفاده بتا حدودی باعث رشد و شكوفایی و خالقیت و رفاه انسان می

 (. 2011زندگی آنان دارد )وانگ و همكاران، 

وصی و عات خصتواند در زندگی انسان تاثیر داشته باشد دادن اطالاز موارد دیگری که فضای مجازی می

چه  دهند.ها چرا در چنین فضاهایی اطالعات خود را به دیگران میشخصی در فضای مجازی است. انسان

شكالت است م باعث می شود که این اطالعات به راحتی با فرد دیگری در میان گذاشته شود؟ ممكنعواملی 

هند. ارائه د یگراندروانی باعث شود که افراد به راحتی به دیگران اعتماد کرده و اطالعات شخصی خود را به 

ت نبال دوسعی به ددنیای واقها نتوانند در شود انسانتحقیقات نشان داده است که اضطراب اجتماعی باعث می

هایی یتماد سازین اعبگردند و سعی می کنند این مشكل خود را از طریق دنیای مجازی پیگیری کنند. بنابراین ا

امعه به جعد برای ها و در درجه بای را برای خانوادهآید مشكالت گستردهکه در دنیای مجازی به وجود می

 یی آنالینو خود افشا این پژوهش در نظر دارد که نقش اعتیاد به اینترنت (. بنابراین2011همراه دارد )وانگ، 

 را در زورگویی سایبری در میان دانش آموزان مشخص نماید. 

 

 ف پژوهشاهدا

 هدف اصلی

 زاننش آموبینی آزارگری سایبری در داتعیین نقش اعتیاد به اینترنت و خود افشایی آنالین در پیش

 

 فرعیاهداف 

 طه بین  خود افشایی آنالین با آزارگری سایبری در دانش آموزانتعیین راب-
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 بین  اعتیاد به اینترنت با آزارگری سایبری در دانش آموزان تعیین رابطه -

 موزانعیین رابطه چند گانه بین اعتیاد به اینترنت و خود افشایی آنالین با آزارگری در دانش آت -

 تعریف مفهومی و عملیاتی

 ترنتاعتیاد به این

برای  ت فراوانرف وقاستفاده مفرط از اینترنت که همراه با اشتغال ذهنی شدید با اینترنت، ص تعریف مفهومی:

ارج از در خ آنالین بودن، استفاده وسواس گونه از اینترنت، مشكل در مدیریت زمان، احساس بی حوصلگی

های عالیتاری از فک بسیاز شبكه، کاهش یا تر اینترنت، بیقراری یا زود رنجی فرد هنگام ایجاد وقفه در استفاده

اده زوی و علی، خسراند )به نقل ازاجتماعی به دلیل استفاده از اینترنت و احساس تنهایی شدید تعریف کرده

 (. 1390صحرایی، 

ت نگ به دسرنت یاای است که آزمودنی از مقیاس اعتیاد به اینت: در این پژوهش منظور نمرهتعریف عملیاتی

 ای است. ورد، بود. مقیاس این متغیر فاصلهآ

 خودافشایی آنالین

ه بود را شود که افراد در فضای مجازی اطالعات شخصی و خصوصی خبه حالتی گفته می تعریف مفهومی:

و باشد و در رردهد. این ارائه اطالعات ممكن است در مواقعی که فرد وقتی در فضای طرف مقابل بروز می

 بروز ندهد. اطالعات خود را 

 لكنبرگ وین واای است که آزمودنی از مقیاس خود افشایی آنالدر این پژوهش منظور نمره تعریف عملیاتی:

 ای است. ( به دست آورد، بود. مقیاس این متغیر فاصله2007پیتر )

 آزارگری 

ود که در آن رفتار قلدری به عنوان یک حالت عدم تعادل قدرت بین دو نفر تعریف می ش: مفهومیتعریف 

فرد قوی تر به کرات و به اشكال مختلف فیزیكی، کالمی یا روان شناختی باعث آزار و صدمه در فرد ضعیف تر 

اجتماعی افراد جامعه بوده و -قلدری و زورگویی نشانگر یک تهدید باثبات به سازگاری روانیمی شود. 

ی  باعث شده است که تالشهای علمی زیادی پیامدهای جدی روانشناختی، اجتماعی، آموزشی و رفتارهای قلدر

 در قلدری پیشگام عنوان به) 2010الویوس)در سطح  پیش گیری و مداخله برای این مشكل صورت بگیرد. 

 جسمانی، رفتارهای قالب در  و می کند تعریف پرخاشگری رفتارهای از ای را زیرمجموعه آن مدرسه،
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 در ( تكرار2 هدفمند، منفی رفتار نوعی (1است  جزء سه ی هودربرگیرند می یابد  بروز ارتباطی و کالمی

 (. 1،2011هیندوجا و قدرت) پاتچین موازنه ی با عدم  ( همراه3 و زمان گذر

 سشنامه از پر در این پژوهش تعریف عملیاتی قلدری را  بر اساس میزان نمره ی آزمودنی: تعریف عملیاتی

 ای بدست آورده می شود. و بر اساس مقیاس فاصله (BS)مخصوص قلدری  

 

 پژوهش و پیشینه  ادبیات نظری

 

 آزارگری

 آزارگریتعریف 

و اشكال آن با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی دشوار  آزارگری از  یبه طورکلی، ارایه تعریفی واحد

 وجوانی ن از رفتارهای مشكل ساز دورهبه عنوان یكی  آزارگریهمانطور که گفته شد (. 2،2010است)لی

به  است که دیگری فردبر علیه  فردهای جسمی، جنسی و روان شناختی یک یا چند شكلی از آزار و اذیت

آن   (2010، 4به نقل ازیورتال 1993)3الویوسدر حالی که . اتفاق می افتد صورت مكرر در یک دوره زمانی

(  2008ران) پیال و اورپیک، ،از نظر نانسل کندای از رفتارهای پرخاشگری تعریف میرا زیر مجموعه

 به ی زمانی دوره یک در عمداً  افراد از گروه یک یا فرد یک که است ای آزاردهنده رفتار ،آزارگری 

 های محیط در است ممكن، آزارگری است.  قدرت توازن عدم شامل و کنند می اعمال مكرر صورت

 در آزارگری گرفته،  تربیت قرار و تعلیم نپژوهشگرا توجه مورد بیشتر که آنچه اما بیفتد، اتفاق مختلف

 می شمار به آن از تری شكل خفیف و داشته معنایی قرابت  ای مدرسه خشونت با که است مدرسه محیط

 )در آزارگری  تحقیق در موضوع پیشگام عنوان به( 2010(. الویوس )2005 ،5آستر و بینیستی آید)بن

 رفتارهای جسمانی، قالب در می کند که  تعریف پرخاشگری رفتارهای از ای را زیرمجموعه مدرسه(، آن

علل چندگانه دارد و این علل هم به خود افراد و هم به  محیط  آزارگری. می یابد بروز ارتباطی و کالمی

اجتماعی آنها مربوط می شوند. دانش آموزانی که از لحاظ فیزیكی قوی و فعال بوده و خیلی -خانوادگی

می باشند. برعكس، دانش آموزانی که از  آزارگریب هستند دارای گرایش ذاتی به پرخاشگر و مخاطره طل

لحاظ فیزیكی و هیجانی ضعیف بوده و خیلی محتاط، کم حرف، فاقد اعتماد به نفس و فاقد کینه جویی 

                                                           
1  -Patchin,, & Hinduja 
2 - Lee 
3 - Olweus 
4 - Yurtal 

5 -  Benbenishty & Astor  
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مدرسه (. بروز رفتارهای قلدر مابانه در 1،2003می شوند )کوهن و کانتر آزارگریهستند،به احتمال زیاد قربانی 

و پیامدهای وابسته به آن به گونه خاص در سال های اخیر مورد توجه متخصصان امر تعلیم و تربیت بوده است. 

این مساله به شكل بارز بر سالمت روانی و رشدی دانش آموزان تاثیر گذاشته است. ارزیابی ها از شیوع 

گوناگون گزارش شده است. )کیینگ،  درصد در منابع70تا15رفتارهای قلدرمابانه در دوره نوجوانی بین 

 (.3،2011؛رز، اسپاگه،آراگون و الیوت21994اسمیت و هارول،-ولد،تادور

محققان  مثال، برایعالوه بر تفاوت های نظری از تفاوتهای فرهنگی نیز تاثیر می پذیرد؛  آزارگریتعریف 

-ار میشناختی بكاب و تهدید روانبیشتر به صورت ارع آزارگری ژاپن، نمود یک کشورشرقی، در دریافتند که 

سمانی و حقیرجافراد باتكرار رفتارهای منفی مثل پست جلوه دادن، ت .رود تا پرخاشگری و خشونت جسمانی

 لوه میجبه صورت دیگری  آزارگری کنند. در فرهنگ کره نیز، می آزارگری دیگران به روانشناختی 

ل از ه نق؛ ب 2003الویوس،  ماعی دسته جمعی)کند:آزار و اذیت جمعی، طرد عمومی و محرومیت اجت

 (. 2010لی،

  آزارگری  مطالعه تاریخچه

ه عاشق نشات گرفت به معنی بردار، عالقمند، دوست، عضو خانواده یا  Boelریشه کلمه زورگو از کلمه هلندی 

نشات گرفته  mobای که برای زورگویی بكار رفته موبینگ است که از اصطالح ترجمه شده 21در قرن  .است

 کند که درگیر آزار و خشونت علیه دیگران هستند.که به گروه بزرگی از افراد اشاره می

 تعدادی از های پیشین نشان داده است کهجدیدی نیست. در واقع، بررسی پدیده آزارگری بدون تردید 

، االن نیزبزرگس بسیاری ازدهند و کودکان به طور منظم و مكرر کودکان دیگر را مورد آزار و اذیت قرارمی

نظم درباره موضوع مطالعات م 1970اند. اگرچه از اوایل سال ای را در دوران تحصیل خود داشتهچنین تجربه

لعه به اما این مطا آموخته شده است، قربانی /آزارگری  شروع شده و چیزهای زیادی در مورد مساله آزارگری 

ربوط به ایل می مسیناوی بوده است. عالقمندی به مطالعه دربارهطور عمده در رابطه با کشورهای اسكاند

و  1980 واخر دههادر کشور سوئد بوجود آمد و در  1970ی قربانی، برای اولین بار در اوایل دهه/آزارگری 

ای ه شد و در کشورهشایع نگریست به عنوان یک مساله افراددر میان  آزارگری ی به مساله 1990 اوایل دهه

بار برای  . نخستینگرفت یگر از قبیل ژاپن، انگلستان، هلند، کانادا، آمریكا و استرالیا در قلمرو پژوهش قرارد

ه شد. این کلمه اغلب استفاد« ی پرخاشگردارو دسته »قربانی از عبارت  –آزارگری یا  آزارگری مسایل ارتكاب 

 ه دیگرانبزاحمت قصد آزار و اذیت و ایجاد م کند که بهبر یک گروه بزرگ و ناشناخته از افراد داللت می

 (. 1389؛ مترجم، باقری،1993کنند)الویوس،حمله می

                                                           
1  -Cohn, A., & Canter 
2  - King,Wold, Tudor-Smith, & Harel     
3  -Rose, Espelage, Aragon & Elliott   
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 :  آزارگری مولفه های 

( سه جزء در 2010 ،1بهراند و النسبری و هایگنسبه نقل از نیوگنت و  1993به طور کلی، در دیدگاه الویوس)

( در گذر زمان 2نوعی رفتار منفی هدفمند است،  آزارگری ( 1در نظر گرفته شده است:  آزارگری تعریف 

 قدرت است.  ( شامل عدم موازنه3تكرار می شود و 

ا به کند و ی اراحتمعنای فعالیت های منفی عبارت است از اینكه کسی با قصد و عمد سعی کند فرد دیگری را ن

های (. فعالیت1389الویوس، وی صدمه برساند که می توان آن را به عنوان رفتار پرخاشگرانه تعریف کرد)

 نی توصیفبدده منفی می تواند به شكل کالم با عبارت هایی نظیر طعنه زدن، تهدید کردن، دست انداختن و

ه و سد را دن کنددن، هل دادن، لگد زدن یا فشار آورزشود، یا کسی به شكل برخورد فیزیكی اقدام به ضربه 

ز طریق اشد و دون استفاده از کلمات یا برخورد فیزیكی بادیگری شود. همچنین فعالیت منفی ممكن است ب

ن خواهش رفته شدهای مستهجن به طور عمد مانع وارد شدن فرد در یک گروه و یا پذیای یا ژستحاالت چهره

 (. 1389 ؛ مترجم،باقری،1993،وی به سبب درخواست دیگران ظاهر شود )الویوس

حتی یک  آن است، «اغلب اوقات بودن»و  «مكرر بودن»ی تاکید بر های منفهرچند در رابطه با تعریف فعالیت 

ای منفی عالیت هفمحسوب شود. البته، باید  آزارگری آزار سخت و بسیار جدی نیز، می تواند در شرایط خاص 

ر ب فردک یممكن است در یک زمان خاص و گاه و بیگاه در موقعیتی خاص و متفاوت توسط که غیرجدی را 

ی شود که تاکید م (.1389؛ مترجم، باقری،1993از این قاعده جدا کرد)الویوس،، ال شودضد دیگری اعم

یا  اند ودهدرگیر ش با توانایی تقریبا یكسان )جسمی و روانی( که بایكدیگر افراددر مورد  آزارگری اصطالح 

درت قوازن در که ت شودنزاع می کنند، به کار برده نشود. به عبارتی، اصطالح قلدر در مواقعی باید استفاده 

 (. 1389 ؛ مترجم، باقری،1993وجود ندارد)الویوس،

دختران( نشان داد که اهمیت این سه مولفه در  %7/45ساله اسپانیایی) 16-12نوجوان  2295یک مطالعه روی 

 باشد متفاوت است. از آزارگری تلقی شدن یک رفتار بسته به اینكه فرد عامل، شاهد یا قربانی  آزارگری 

نامیدن یک رفتار نیازی به تكرار آن نیست. از دیدگاه  آزارگری دیدگاه هیچ کدام از این سه گروه برای 

 آزارگری ن که یک رفتار به عنوان آبرای  "عدم توازن قدرت"و  "آزارگری"نیت  آزارگری شاهدان و عامالن 

رت و برتری قدرت قلدر به قربانی تاکید تعبیر شود، اهمیت دارد؛ با این حال، عامالن بیشتر روی عدم توازن قد

زار دادن قربانی تاکید دارند. یافته های جالب توجه این مطالعه آمی کنند و شاهدان عمدتا بر نیت صدمه زدن و 

عدم تاکید و توجه قربانیان به مولفه عدم توازن قدرت بود، در مقابل آنان بیشتر روی نیت آزارگری در تعریف 

 (.2012، 2گوردیلو -)کادرادو  شتندتاکید دا آزارگری 

                                                           
1 - Newgent & Behrend & Lounsbery & Higgins 
2 - Cuadrado-Gordillo 
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 آزارگری مثلت 

  نقش آزارگری سازد که حداقل دو فرد در بروز رفتار مشخص می آزارگری  ادبیات پژوهشی در رابطه با مساله

ی سایرین، بویژه در حضور جمع و با همیاری یا مشاهده آزارگری قلدر و قربانی؛ اما گاهی اوقات  :دارند

ی قلدر، قربانی و شخص در بر گیرنده 1آزارگری مثلث بنابراین افتد: شاهدان و همدستان. میهمساالن اتفاق 

  سوم، یعنی شاهدان و همدستان است.

  قلدر و انواع آن

ماه همساالن خود را مورد  3که یک یا چندبار در طول هفته، به مدت  اطالق می شود فردیاصطالح قلدر به 

قلدر فردی است که بر قربانی خود به صورت عاطفی یا فیزیكی اعمال ارت دیگر به عبدهد. زورگویی قرار می

 :(2011، 2به نقل از رز 1993شوند )الویوس،کند. افراد قلدر در سه گروه طبقه بندی میقدرت می

دهند و قصد تسلط بر : این قلدران معموال رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان می3قلدران پرخاشگر (1

 دارند. دیگران را

آن گروه از قربانیانی محسوب  : قلدرانی هستند که عموما محرک و برانگیزاننده4قلدران مضطرب (2

 اند. مقابله با قربانی شدن اتخاذ کرده را به عنوان شیوه آزارگری شوند که رفتارهای می

را برای  کمتری دارند و نقش حامی : این قلدران خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه5قلدران منفعل (3

 کنند. قلدران پرخاشگر ایفا می

 آزارگریطبق مقیاس سنجش  آنان  آزارگری های پژوهشی، نوجوانی که فراوانی رفتارهای مبتنی بر یافته

( را "اغلب اوقات "یا  "گاهی اوقات")گزینه یعنی طبق این مقیاس باال است ( 2011 (هیندوجا و پاتچین

د، و(. با این وج2011، 6به نقل از جولیفه 1980در تعریف شوند)اولویوس، کنند باید به عنوان قلانتخاب می

های شخصیتی منفی)برای مثال، خود کنترلی شناسایی فرد قلدر بسیار مشكل است، زیرا ممكن است ویژگی

پایین، عملكرد تحصیلی ضعیف و برون سازی مشكالت و سوء استفاده از الكل( و یا مثبتی)برای مثال، رهبر 

اورپیک و 7از خود نشان دهد )نانسل (، جسور  و با شهامت باشد وفعال باشددس باشند، معروف و معتبر باشکال

 (.2001، پیال و ران  و

 

                                                           
1 - Bullying triangle 
2-  Rose 
3 - Aggressive bully 
4 -Anxious bully 
5- Passive bully 
6- Jolliffe 
7 - Nansel 
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 و انواع آن آزارگریقربانیان 

شته باشد هدف ماه تداوم دا 3نقش قربانی برای کودکی است که برای یک یا چند بار در هفته که دست کم 

های وهبه شیو  راًمكرفرد پیونددکه یک زمانی به وقوع می آزارگری  به عبارت دیگرگیرد. زورگویی قرار می 

تن، مشت سم گذاشاگیرد. هر شكل رفتار کالمی یا بدنی مثل زار و اذیت قرار میآمورد  ،مختلف و ناخواسته

، اذیت دخواهیو ب مكرر، لگد زدن، گرفتن و کتک زدن، شایعه پراکنی از روی عناد زدن، سربه سر گذاشتن

توجه می مز آن که بعد ا فرد قلدرتلقی شود. در واقع، اگر  آزارگری تواند کردن، محروم سازی اجتماعی، می

م انجا گری آزارماید بر انجام آن اصرار ن ،شودچنین رفتارهایی آزرده خاطر می هدف به واسطه فرد موردشود 

 (. 2001یافته است)نانسل و همكاران، 

ی دارا نین. همچندهای اجتماعی، هیجانی و مسایل بین فردی دارای مشكل هستقربانی به لحاظ سازگاریافراد 

-ابلهتار مقیابی و اجتماعی شدن و مشكل رفمشكالت دوست ،افسردگی و اضطراب هستند و مشكالت شناختی

 شوند:نیز، به دو گروه مجزا تقسیم می آزارگری ای دارند.قربانیان 

به نقل از رز،  2003درصد قربانیان در این گروه جای دارند)الویوس،  85تا  80 :1فعلقربانیان من (1

کنند، به دهند و با قلدران نیز مقابله به مثل نمیرا نشان نمی آزارگری (. این گروه رفتارهای 2011

و  تری گزارش می کنندتر بوده، دوستان کمتری دارند، عزت نفس پایینلحاظ فیزیكی و بدنی ضعیف

های آشكاری با دیگران دارند و از طرف همساالن طرد می شوند، وابسته به دیگران هستند، تفاوت

 (. 2001های اجتماعی ضعیفی دارند)نانسل و همكاران، مهارت

 آزارگری ، نتیجه قربانی رفتارهای زورگویی و آزارگری : این نوع از قربانیان 2دفاعی قربانیان (2

در مقابل زورگویی افراد زورگو رفتار  یعنی دهندرا نشان می آزارگری  هایدیگران بوده و ویژگی

د. این گروه از قربانیان معموال آمیزه ای از مشكالت نپرخاشگری نشان داده، مقابله به مثل می کن

 و رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده دارند، پرخاشگرند، روابط بین فردی ضعیفی دارند

 دهند. نفی نشان میحرکات و رفتارهای م

ان را نش باز اضطربیشتر از دو نقش دیگر افسردگی و نشانه های جسمی ناشی ا زورگو /افراد در نقش قربانی 

 جتماعی و هم مشالت رفتاری دارند. ا -هم مشكالت هیجانیاین گروه دهند. می

 

 
                                                           
1- Passive victim 
2- Provocative victim 
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 و انواع آن  آزارگری شاهدان 

را  آزارگری حمایتی،  که با فراهم آوردن شبكه هستند 1گری آزار، گروه شاهدان آزارگری دسته سوم مثلث 

یا حمایت  آزارگری کنند، بلكه با تقویت اعمال شرکت نمی آزارگری تقویت می کنند. این گروه مستقیما در 

به نقل از رز،  2004می شوند. این گروه شامل انواع زیر می شود)اسمیت،  آزارگری از قربانی، درگیر فرایند 

2011): 

)قلدر را تشویق و تقویت می 3حامیان)کسانی که بعد از قلدر اصلی فعاالنه وارد عمل می شوند،  2پیروان

)کسانی که از فرد قلدر حمایت می کنند اما کاری  4حامیان منفعلکنند، اما مستقیما کاری انجام نمی دهند(، 

تند، اما از هیچ کدام )قلدر و قربانی( هس آزارگری )کسانی که شاهد  5ناظران بی طرفدهند( هم انجام نمی

 دهند ومتنفرند، اما کاری هم انجام نمی آزارگری )کسانی که از 6مدافعان احتمالیحمایتی نمی کنند(، 

 کمک می کنند(.  آزارگری )کسانی که اگر شرایط را مناسب ببینند، به قربانی 7 مدافعان

 آزارگری اشکال 

به سه صورت ارتباطی، کالمی و جسمانی  آزارگری ( 2010نقل از لی،  به 2003س)ومبتنی بر دیدگاه الوی

( اصطالحات مختلفی برای آن بكار 2010به نقل از لی،  1992، 8شود. سایرمحققان)بجورکویستاعمال می

)ارتباطی(. این طبقه بندی مبتنی بر 10غیر مستقیم آزارگری )کالمی و جسمانی( یا  9مستقیم آزارگری اند: برده

است. جسمانی بودن به سطح شدت و خشونت رفتاری مربوط  12و قابل رویت بودن 11بعد جسمانی بودن دو

است و قابل رویت بودن به تفكیک مستقیم یا غیر مستقیم بودن رفتار اشاره می کند. در این مفهوم سازی، تكرار 

های آشكار به قربانی همراه است همستقیم تا حدی با حمل آزارگری )استمرار یا تداوم( نادیده گرفته شده است. 

بیشترین نوع زورگویی  .غیر مستقیم به صورت انزوای اجتماعی و طرد از گروه بروز می کند آزارگری و 

؛ 1993)الویوس، استمسخره کردن و لقب دادن است و پس از آن کتک زدن و لگد زدن و تهدید کردن 

 (.1389 مترجم، باقری،

 

                                                           
1-  Bystander 
2 - Followers 
3-  Supporters 
4-  Passive supporters   
5 - Disengaged onlookers 
6 - Possible defenders 
7 - Defenders 

8-  Bjorkqvist 

9 - Director bullying 

10 - Indirect bullying 

11-  physicality 

12 - visibility 
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 الیسریالی و غیر سری آزارگری

گویی رد. زورگی میرا دربر نوعی از روزگویی است که معموال دو یا بیش از سه قربانی سریالی آزارگری 

 ی شود. مهم یک قربانی را شامل  غیر سریالی آزارگری  اتفاق می افتد. سریالی بیشتر توسط پسران

 شرورانه و غیر شرورانه آزارگری

به نیت  هشرورانیر غ آزارگری ولی در  زار یا ارعاب فرد می باشدهدف به طور آگاهانه آ شرورانه آزارگری در 

  نیستگاه آاقعا یا تهدید فرد اتفاق نمی افتد و فرد به محض درک مضرات کارش متوقف می شود. فرد و رآزا

 ند.کمتوقف می  و به محض آگاهی کارش را کند باعث ناراحتی یک فرد دیگری می شودکاری که  می

 2سایبری آزارگری و  1سنتی آزارگری 

ای عمدتا در محیط مدرسه یا در مسیر رفت و آمد به مدرسه در میان نوجوانان مدرسه آزارگری در گذشته 

 آزارگری افتاد و برارتباطات واقعی و چهره به چهره بین قلدر و قربانی مبتنی بود و از این رو، به آن اتفاق می

ای با سنتی در میان نوجوانان مدرسه آزارگری (. در واقع، 2011، 3و هیندوجا نیز اطالق می شد)پاتچین سنتی

اما  (.2010، 5ید )چن و آسترآ قرابت معنایی داشته و شكل خفیف تری از آن بشمار می 4ایخشونت مدرسه

های جدید تغییر یافته و عموما با استفاده از تجهیزات الكترونیكی و تكنولوژی آزارگری امروزه شكل بروز 

قلدر و قربانی است. در  آن عدم وابستگی به ارتباط چهره به چهره ترین خصیصهت می گیرد و عمدهصور

-های جدید تری چون مزاحمت، افراد قلدر برای آزار رساندن و زورگویی نسبت به همساالنشان از شیوه21قرن

-حیط مجازی وب یا  تلفن میآن ها در م یا مطالب واقعی یا غیر واقعی درباره های تلفنی یا نشر تصاویر

یا سایبری مصطلح است)پاتچین و هیندوجا،  6غیر سنتی آزارگری ، تحت عنوان آزارگری پردازند.این نوع اخیر 

د که این شكل زورگویی باعث آسیب بیشتری در مقایسه با زورگویی سنتی می ن(.محققان بیان می کن2011

مدرسه اتفاق می افتد، سایبری در هر زمان از شبانه روز و برخالف قلدر سنتی که عمدتا در محیط  د چونشو

پیام سریعا در بین افراد خیلی زیادی توزیع ، (2012، 7و مارگان و لیمبرهرجایی می تواند اتفاق بیفتد )کوالسكی

 ادافر %15 تحقیقات نشان می دهد  باشد.می آن دشوار  دباشد و یافتن ر می یابد و فرد زورگو بی نام و نشانمی 

 سایبری درگیر هستند.  آزارگری درصد در 21تا  7و  سنتیدر فعالیت 

                                                           
1-  traditional 

2 - cyber bullying 
3 - Patchin & Hinduja 

4 -  school violence 

5 - Chen & Astor 
6-  nontraditional bullying 
7 - Kowalski &  Morgan. & Limber 
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آزار دهنده از طریق کامپیوتر، تلفن  و تكرارشونده 1سایبری به معنای اعمال یكسری رفتارهای عمدی آزارگری 

رک مشت هوجو (. این تعریف نشان دهنده2008و دیگر وسایل الكترونیكی تعریف می شود)هیندوجا و پاتچین،

ما آنچه که قلدی سنتی و سایبری اغیر سنتی با نوع سنتی آن است؛شامل تعمدی، تكراری و آزاردهنده بودن آن. 

فزاینده  ارتباطات و تعامالت نوجوانان با یكدیگر به سبب استفاده ماهیت تغییر یافته ،را از هم متمایز می سازد

ها و مسایل هغدر هر صورت آن، جزو دغد زارگری آهای جدید است. بدون هیچ تریدی، آنان از تكنولوژی

 طلبد. اجتماعی دنیای معاصر است که توجه، مطالعه و مداخالت تجربی را می

 آزارگری شیوع 

را به خوبی نشان می دهد. برای مثال، اگر شیوع  آزارگری مرور تحقیقات تجربی روند در حال افزایش شیوع 

و  2بود)منسینی 6/8و  0/5انان انگلستان و ایتالیا به ترتیب برابر با در میان نوجو 1997در سال  آزارگری 

و نوجوانان دارد. یک  افراددر میان  آزارگری آمارها نشان از چندین برابر شدن شیوع  ،(1997همكاران، 

-نشدرصد دا 58پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی نشان داد که  آموزدانش 1300جامائیكا با مطالعه  تحقیق در

بدنی در مدرسه و  تنبیهرا شامل مواجهه با پرخاشگری بین همساالن،  آزارگری آموزان یكی از اشكال مختلف 

(. بر اساس 2009، و همكاران 3کنند)هنینگهاممتوسط یا شدید تجربه می مواجهه با خشونت جامعه، با درجه

ساله شایع  8/10تا  5/6% کودکان 10ن در میا آزارگری (، رفتار =550n) نتایج  یک زمینه یابی در آلمان

 هستند. آزارگری % نیز قلدر و قربانی 5/16دو نگیر% مورد پرخاشگری قرار می4/17است، 

  آزارگری پیامدهای 

ربانیان قلدران و رای قب آزارگری قلدران و قربانیان هیچ کدام، از پیامدهای منفی آن بر حذر نیستند. همه اشكال 

 ابد. یداوم می تی نیز دها و تاثیرات منفی دارد که گاه اثرات و عواقب منفی آن تا بزرگسالن، پیامآو شاهدان 

 بر قربانیان  آزارگری تاثیر 

هستند، در معرض اضطراب، تنهایی، عزت نفس پایین، شایستگی اجتماعی ضعیف،  آزارگری که قربانی  افرادی

ی در مورد سالمت جسمانی، فرار از خانه، استفاده از گیری اجتماعی، شكایت هایهای روان تنی، کنارهنشانه

(. 5،2013؛ نیشنا2013و همكاران،  4ند )مک دوگالرالكل، خودکشی، عملكرد ضعیف تحصیلی قراردا و دارو

، کاهش تمرکز در حل مساله، افسردگی و مشكالت 6فرد قربانی، دچار مشكالت خواب، فرار از میدان بازی

                                                           
1-  willful 
2 - Menesini 

3 - Heningham 
4 - McDougall 
5 -Nishina 
6-  Playing truant 
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حتی برخی از قربانیان ممكن است از شدت افسردگی خودکشی کرده و یا به اعمال جسمانی و روانی می شود. 

 (. 1389؛ مترجم، باقری،1993اقدام کنند)الویوس،ه خشونت آمیزی مثل استفاده ازاسلح

 بر عامالن  آزارگری تاثیر 

اها زخمی در دعو، می کنند، احتمال دارد که درگیر نبردها و دعوای مكرر شوند آزارگری که مكررا  افرادی 

حمل سالح و  درسه،مشوند، اموال آنها آسیب ببیند، نوشیدن الكل، سیگار کشیدن، فرار از مدرسه و اخراج از 

س سه، احساز مدرامجرم شدن را تجربه کنند. شواهد تحقیق نشان می دهد که فرد قلدر پیامدهایی مثل اخراج 

ی ر الگوهاقلد ردفشغل دربزرگسالی را تجربه می کنند. تنهایی و فقدان روابط صمیمی و سالم، از دست دادن 

  و ترعیفضنگاره دارای خود ا ،افسرده تر ،را نشان می دهند. خشمگین تر تر مضطرب و ناایمن فزونرفتاری 

ی رون ریزبدر رفتارهای  بوده و  در مهارت حل مساله ضعیفهستند.  دارای مشكالت رشد و سلوک بیشتر

 مصرف مواد(دارای ضعف هستند. شده)مصرف الكل، سوء 

 بر شاهدان و همدستان  آزارگری تاثیر 

متاثر می شوند. مواجهه با  آزارگری خشونت بین فردی نیز، از  به صورت غیر مستقیم و از طریق مشاهده افراد

خته و برانگی آزارگری نها می تواند احساسات آسیب پذیری را در شاهدان آافراد قربانی و دیدن قربانی شدن 

بودن با  آزارگری احساس امنیت فردی آنان را کاهش دهد. در مطالعات نیز، گزارش شده است که شاهد 

 (.2011، 1احساس ناامنی رابطه  قوی دارد)چنگ

 آزارگریسبب شناسی 

این تصور که برخی از کودکان ذاتا  قلدر متولد می شوند، درست نیست. به عبارتی، یک توضیح ساده در 

تبیین ساده و نادرستی است. موازی با آن، شواهد  آزارگری ( در بروز  آزارگری مل ارثی)ژن  خصوص عوا

های مستقیما و از طریق خانواده، همساالن، برنامه های تلویزیونی و بازی آزارگری کافی وجود ندارد که  

ن واقعی در خانواده هایی کامپیوتری آموخته می شود. اما برخی شواهد تحقیقی داللت بر آن دارند که  قلدرا

ها با استناد به مفهوم یادگیری اجتماعی قابل تبیین بود، این یافته پرورش یافته اند که پدر خانواده یک  قلدر

است. البته، به نظر نمی رسد که  قلدرشدن یک انتخاب آگاهانه از سوی کودکان و نوجوانان باشد؛ یعنی کسی  

است، به ناگهان و تحت تاثیر یک انتخاب آگاهانه تبدیل به یک  بوده  آزارگری که قبالً قربانی 

 (.2003، 2قلدرشود)داتنهان و وودس

 

 
                                                           
1 - Cheng 
2 - Dautenhahn & Woods 
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 عوامل مربوط به خانواده

فرزندی با انواع رفتارهای  قلدرانه رابطه دارد. به  -براساس یافته های مطالعات تجربی، نوع و کیفیت روابط والد 

بودند. برای مثال،  رطوح باالتر وانواع بیشتر بدکارکردی خانواده برخورداهای افراد قلدر از س عبارتی، خانواده

ناهماهنگی روابط زناشویی، خانواده های ناکامل، خانواده هایی که فرزندان باوالدین زیستی خود زندگی نمی 

ه نوجوانان رابط آزارگری کنند، یكپارچگی پایین خانواده و به طور کلی، عملكرد ضعیف خانواده با  

  (.2011، 1و فرنقتون داشت)جولیفه

 ن ها سپریآبا ه کحتی مطالعات پژوهشی داللت بر آن دارند که ساعات کار پدر و ادراک نوجوانان از زمانی 

 زارگری آ ی با طوسنوجوان رابطه قوی دارد، در حالی که ساعات کار مادر رابطه  مت آزارگری می کنند، با  

ه کار مشغول ب م وقتمحققان نتیجه گرفتند وقتی والدین به صورت تما .تقیم استفرزند داشته و اثر آن غیر مس

 ن افزایش مینوجوا نب از جا آزارگری ر احتمال وقوع رفتامی گذرانند، هستند و وقت کمی را با فرزندان خود

  .یابد

از طریق الگو برداری و )های یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی، والدین به دو صورت مستقیم مطابق با نظریه

فرزندانشان  آزارگری به رفتارهای   (هااز طریق شكل دهی ادراکات و نگرش)و غیر مستقیم  (تقویت اجتماعی

شود و رفتارهای ، والدینشان مانع از شكل گیری خود مختاری آنها میآزارگری تاثیر می گذارند. قربانیان  

یانه و مداخله گرانه در مورد دخترها دارند. شیوه های فرزند حمایتی افراطی در مورد پسرها و سبک زورگو

و کیل والسک و  میزل -پروری مستبدانه، سلطه گرانه و متناقض به رفتارهای زورگویی منجر می شود)کریسیته

 (. 2011 ، 2استوارت

 عوامل مربوط به همساالن

جوانان برخی کودکان و نودارند،  آزارگری دوستان  قلدر، دوستانی که نگرش مثبت نسبت به   

 می کنند، ارکسبپرخاشگری که از طریق رفتارهای  قلدرانه در میان همساالن خود قدرت اجتماعی و اعتب

نوان رانه به عقلد  برخی از کودکان و نوجوانانی که موقعیت اجتماعی ضعیفی دارند، احتماال از رفتارهای

م چنین ا با انجانند، یکاستفاده کرده و از خود محافظت می ابزار مقابله ای در برابر پرخاشگری های دیگران 

ی هم جمع م دور وقتی بچه ها .رفتارهایی جایگاه اجتماعی خود را در میان همساالن خود ارتقا می دهند

ق مختلف به طر ها و رفتارهای مشابهی دارند، رفتارهای زورگویانه یكدیگر راشوند، آنانی که ویژگی

 حمایت می کنند. 

                                                           
1 - Jolliffe& Farrington 
2 - Christie-Mizell& Keil& Laske & Stewart 
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 آزارگری طالعات طولی کوتاه مدت نشان داده است که حمایت های اجتماعی باالی دوستان با سطوح پایین  م

و قربانی شدن نوجوانان رابطه دارد؛ به عبارتی هرچه حمایت اجتماعی ادراک شده از جانب دوستان بیشتر باشد، 

ل قربانی شدن او کاسته خواهد شد. وقتی نوجوانان و احتما آزارگری به احتمال قوی از درگیری در رفتارهای  

 آزارگری که نوجوانان از حمایت های عاطفی و ابزاری دوستان خود بهره مند است، کمتر هدف رفتارهای 

شود، از طرفی وقتی فردی از ارتباطات دوستانه  مناسبی برخوردار است،احتمال ارتكاب  همساالن خود واقع می

می شود. چنین وضعیتی شاید نتیجه این هنجار دوستانه باشد که نوجوانان قلدر  کمتر آزارگری وی به رفتارهای  

از جانب همساالن خود حمایت نخواهند شد و از شبكه دوستی کنار گذاشته می شود. با توجه به چنین نتایجی، 

بط دوستانه محققان پیشنهاد کرده اند که توجه به حمایت های اجتماعی دوستانه و قوانین دوستی و کیفیت روا

قرار  آزارگری ای قرار گیرد و جزو محورهای آموزشی برنامه های ضد  باید در دستور کار برنامه های مداخله

تحقیقات نشان داده است که همساالن می توانند نقش مهمی   (.2012، 1و جاتینگیر و استیشن گیرد)کندریک

ند. معموال دانش آموزانی که شاهد رفتارهای و زورگویی دانش آموزان داشته باش آزارگری در رفتارهای 

% شاهدان  85دارند. تحقیقات نشان داده اند که  آزارگری گویانه هستند، تاثیر مثبت و منفی بالقوه بر  روز

از طریق توجه به رفتارهای زور گویانه دیگران و یا شرکت مستقیم در رفتارهای خشونت آمیز  آزارگری 

ن موجب تشویق هرچه بیشتر رفتارهای  دو خندی د. تماشاکردن فرد  قلدرکننمشارکت می آزارگری در

با الگو  آزارگری دانش آموزان شاهد  و (2010، 2ایسپیالگ و والنكورت و هیملرر و یمی شود)سو آزارگری 

 (.1996، 3و لگرزپیت وبجورکویس وکواکینینبرداری از دیگر حاضرین واکنش نشان می دهند)سالمیوالی 

  ربوط به مدرسهعوامل م

د تحصیلی کودک دانش آموز و عملكر –از میان متغیرهای مربوط به جو مدرسه، امنیت وکیفیت ارتباط معلم 

 در مدرسه بود. آزارگری از قوی ترین متغیرهای پیش بینی کننده 

انجام   آزارگریدر سالیان اخیر تالش های چشمگیری برای یافتن عوامل موثر در پیدایش و شكل گیری مساله 

یافته است. پژوهشگران با مطالعه تحقیقات انجام یافته دریافتند که مدرسه یكی از عوامل بالقوه خطر ساز در 

های فیزیكی های اولیه عمدتا به جنبه(.پژوهش2010رر و همكاران، یبه شمار رفته است )سو آزارگری بروز 

رر و همكاران، ی، هزینه ها و درآمد متمرکز بود)سوجمعیت ،م به دانش آموزلمحیط مدرسه مانند نسبت تعداد مع

(. این تحقیقات به نتایج مشخصی که شامل عوامل خطر ساز یا حمایت کننده در این امر باشند، منتهی 2010

ها به مطالعه ساختارهای وسیع تر همچون خط مشی مدرسه، بررسی نشد. در نتیجه، محققان با گسترش دامنه

                                                           
1 Kendrick&Jutengren & Stattin 
2 Swearer & Espelage& Vaillancourt & Hymel 
3 - Salmivalli& Lagerspetz& Bjorkqvist & Kaukiainen 
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نگرش ها و تعامالت آنان، عملكرد گروه همساالن و جو مدرسه به عنوان عوامل بالقوه و  نحوه برخورد معلمان،

 .)2010كاران، مرر و هیپیش بینی کننده رفتارهای مساله ساز کودکان پرداختند)سو

 (فرهنگی –وامل محیطی )اجتماعی ع

ر عدیل آن اثتو تخفیف یا  ییزورگویا تشدید  توانند در بروزعواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می

های اقص؛ پژوهشن( زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ۱اند از: گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارت

هرت ی زمین شهای روانسان زورگوترینبه عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کوال در میال آندورپرو، که به 

د لند کمبوبخیلی  این قبیله سه دلیل دارد: الف: زندگی در ارتفاعاتیی درزورگودارند حاکی از آن است که 

بب سست و مواد غذایی و باالخره تغذیه ناقص. ب: جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر ا

کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش میمی

« اریهنج»یک رفتار  گوییزورای ممكن است ، در جامعهزورگویین آور است. ج: هنجار بودن ساز بدن زیا

 تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

یگر دعضی مواقع به علت جنگ یا عوامل فرهنگی در ب -به علت ضرر و زیان اجتماعی زورگویی( تقویت ۲

با  ر افكاربا فراوانی بیشتر د زورگوییشود بدیهی است در چنین وضعیت در جامعه تقویت می زورگویی

ن آود پرورش شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مكانی ختخیالت و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می

 داند.را ضروری می

های اجتماعی ریدهد مانند درگی( مشاهدات اجتماعی، مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می۳

 شود.می و زورگویی خشم ایجاد سبب. …هاهای اجتماعی تبعیضات بی عدالتیمحدودیت

نقش  زورگویی رهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت وف -های گروهی، از عوامل اجتماعینقش رسانه(4

شرایط  ای تلویزیون بهههای گروهی به ویژه تلویزیون است درجه تأثیر پذیری افراد از برنامهدارند. رسانه

نت های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشواری از عوامل دیگر بستگی دارد اثر فیلماقتصادی بسی -اجتماعی

 است.در مطالعات محققین مورد تائید قرار گرفته زورگویی آمیز و و

ویی ویدئ دهد انجام بازیهای، پژوهش در این زمینه نشان میزورگویی( نقش بازیهای ویدئویی در 5

 .دهدبعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می زورگویی

 آزارگریفیزیولوژی 

دامی، آن بخشی از مغز است که در خدمت دو قسمت عمده کارکردهای مربوط به قشكنج کمربندی 

 زورگویی می باشد. در گام اول پاسخ هراس ما را تعدیل می کند. برای نمونه اگر کودکی تهدید شود یا به

رام شود یا تولید کننده های آدرنالین آزمین هلش بدهید این بخش از مغز وارد فعالیت بیشتر می شود که یا باید 
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کند. همچنین  در حس همدلی بازی می لیدیگریز را صادر می کنند. در گام دوم آن نقش ک دستور حمله یا

و به ما کمک می کند تا با استرس کنار  ال( به تحریكات هیجانی محیطی پاسخ می دهداآمیگد -بادامه )ی مغز

 بطور کلی :بیایم. 

اعی، اجتم از تهدید شدن در موقعیت های سوقتی این بخش های مغز به سبب زورگویی مداوم یا تر -1

 )ی مغز( ادامهبیش فعال می شود بطور مناسب رشد و عمل نمی کند. وقتی سیستم پاسخ به استرس در ب

ر و پایدا ، پرخاشگر تكانشی و به صورتیافرادال است ممكن است به سبب زورگویی مداوم بیش فع

 همیشگی مضطرب شوند.

که   تر بودند(درصد کوچك 40به طور میانگین )جسم پینه ای)در مغز( کوچكتری دارند  چنین افرادی  -2

قات اتفا این منجر به تغییرات ناگهانی خلق و خو و مشكل در هوش اجتماعی می شود  و پردازش

 دشوار می سازد. را ان اطرافش

اقه مغز در س همچنین مطالعاتی وجود دارند که نشان می دهند کاهشی در جریان خون به مخچه میانی -3

، کج سردگیوجود دارد که می تواند باعث آسیب شود. جریان اندک خون در این ناحیه به معنی اف

 می شود.  میان این افرادخلقی و ایراد در تمرکز حواس در

 جود دارد.وقرار می گیرند مورد زورگویی  که بسیاری از قربانیان در مان چیزیست که استرس، ه -4

فكر تنی در تواند باعث اضطراب همیشگی و ناتوا کاهش رها سازی نوراپی نفرین در قربانی ها می

  .شفاف شود

در آن ناحیه  کاهش فعالیت را در بخش های مربوط به همدلی و افزایش فعالیت را نیز(FMRIی )زتصاویر مغ

زورگویی می تواند گرایشی زیست شناختی به  ، نشان می دهد. بنابراینمغز که به پاداش )لذت( مربوط است

درد عاطفی برابر با . ایجاد کردن درد عاطفی در دیگران بدون اینكه در خودشان همدردی احساس کنند باشد

 .(1،2008)دیستیدرد فیزیكی است 

ه است. ندی نمودرا در چهار محور جمع ب آزارگری ضوعی، عوامل موثر در بروز  الویوس با مرور ادبیات مو

ن است، لذا پسرا نهان نموهای انجام گرفته در میالبته، وی اذعان می دارند که این یافته عمدتا مبتنی بر پژوهش

 (:1389، باقریبه نقل از  1980احتمالی ازاین بافته ها باید مورد توجه قرار گیرد)الویوس،  این نكته در استفاده

ولیه های ا های اولیه، به خصوص نگرش عاطفی مادر در سالنگرش عاطفی اساسی والدین در مراقبت (1

در و ه  مازندگی کودک. نگرش منفی عاطفی اولیه موجب کاهش محبت اولیه و ایجاد چالش در رابط

ت و با دیگران مخالف کودک می شود و احتمال این که در آینده این کودک پرخاشگر شده و

 خصومت ورزی نماید، به طور واضحی افزایش می یابد.

                                                           
1- Decety  
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ب. عشق مراق میزان آسان گیری و تقویت رفتارهای پرخاشگرانه در مراقبت های اولیه کودک از سوی (2

گوهای شد الرو مراتب پایین همراه با آزادی بیشتر در دوران کودکی شرایط هستند که به شدت در 

 نه دخیل هستند. رفتاری پرخاشگرا

ی والدین از میزان باالی الگوهای پرخاشگرانه  ابراز قدرت از قبیل تنبیه جسمانی، برون ریزی استفاده (3

-عواطف خشونت آمیز. در حقیقت، خشونت موجب خشونت می شود. بسیار مهم است که محدودیت

ودک و وضعیت جسمانی ک 1های روشن و قواعد معنی بر رفتار کودک اعمال شود، البته خلق و مزاج 

 نقش مهمی در رشد الگوهای پرخاشگرانه ایفا می کند.  –بویژه برای پسران  -او

 اسازگارینضات، روابط میان بزرگساالن خانواده در رشد الگوهای پرخاشگرانه مهم هستند. اغلب تعار (4

ای نی را برناام ها یا مشاجرات آشكار میان والدین اعم از این که به طالق منجر شود یا نه، روابط

 کودکان ایجاد خواهد کرد که با شیوه های نا کار آمد فرزند پروری مرتبط هستند. 

، ارگری آزز  محققان دیگر نیز، بر اظهارات الویوس صحنه گذاشته و اذعان نموده اند که در برو

، مدرسه النمساههای فردی، خانواده، تبیین های تک عاملی سودمند نخواهد بود. به عبارتی، ویژگی

 ی توانندمر کدام شوند، ولی ه آزارگری و عوامل اجتماعی هیچ کدام به تنهایی نمی توانند منجر به 

ه بیی و یا به تنها کودکان و نوجوانان مطرح شوند. این عوامل آزارگری به عنوان عامل بالقوه برای  

 (.2013ارمز و هال، ؛ ف2013افزایند)منسینی، می  آزارگری اتفاق هم بر احتمال بروز  

 آزارگریمدل های نظری در مورد 

 اجتماعی -مدل بوم شناختی-1

 ورشد کودکان  بوم شناختی، -زیستی سیستمیبر اساس الگوی تعاملی شخص، فرآیند، بافت و زمان در نظریه 

یر تاث معهاجو  رسههای شخصی آنها عالوه بر الگوهای زیستی از طریق تعامالت روزمره با خانواده، مدویژگی

 آزارگری جتماعی برای درک مساله ا -حقیقت مطلب آن است که وجود یک چارچوب بومی. می پذیرد

 ویژگی های فردی (.این چارچوب رفتار نوجوان را تاثیر گرفته از و2010كاران، مرر و هیبسیارموثر است)سو

ورد آن را م سته ون  و جامعه دانسلسله بافت های مربوط به نظام های تودرتوی مدرسه، بزرگساالن، همسایگا

ی و ی اجتماعافتهابازبینی قرار می دهد.چشم انداز مدل بوم شناختی، چهارچوبی مفهومی برای بررسی ترکیب ب

دکان و بر کو ورد. در این چارچوب، نظام هایی که بطور مستقیمآاثرات آن بر رشد رفتاری را فراهم می 

، روابط آموزانانشد -نادها، مدارس، گروه همساالن، روابط معلمنوجوانان تاثیر می گذارند شامل خانوا

 .مدرسه، همسایگان و انتظارات فرهنگی می باشد –ین فرزندان، روابط والد -والدین

                                                           
1- Temparament 
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املی در عساله تک مرا  آزارگری اجتماعی این مساله را آشكار می سازد که نباید  –توجه به مدل بوم شناختی 

 عوامل و ر شناساییهم دبنابراین منجر می شود.  آزارگری ف به اتفاق هم به رفتار مختل املعوگرفت بلكه نظر

ران، كامرر و هیجتماعی است )سوا -مناسب ترین روش اتخاذ رویكرد بوم شناختی آزارگری هم اقدامات ضد 

2010.) 

 پرخاشگری  –مدل شرمساری  -2

ید می شود، هیجان محوری این مدل، شرم ها تاکپرخاشگری بر نقش و اهمیت هیجان –در مدل شرمساری 

پرخاشگری محسوب می  هیجان خشم منجر به پرخاشگری می شود و خشم از ابعاد سه گانه است که به واسطه

اگرچه ممكن است خشم پیش از شرم ظاهر شود، اما ادبیات موضوعی از پیش آیندی شرم نسبت  به خشم  .شود

( 1388به نقل از پورشهریاری،  1985خشم در مطالعات میلر) -مدو نوع از تعامالت شر .کندحمایت می

بررسی و تصحیح شده است : پس از بروز خشم، فرداز هیجان خود شرمگین می شود، اما اغلب اوقات حس 

خشم، فرایند به گونه ای  -ابتدایی شرم می تواند به صورت خشم به سوی دیگر افراد برگردد. در چرخه  شرم

هت کسب کنترل و به حرکت در آوردن خویشتن خود به سمت خشم و در نهایت، رفتارهای است که فرد در ج

تحقیقات داللت بر آن دارد که شرم به جای مرتبط بودن با تكانه  و پرخاشگرانه پیش می رود. نتیجه آزارگری 

منطقی و العمل غیر های خشم و پرخاشگری می تواند آغازگر و محرک خشمی باشد که در واقع، یک عكس

(. اغلب احساس شرمساری 1992 ؛ 1996،  1واگنر و هیل براو و مارسچالی و نتدافعی است)به نقل از تانگ

د به دلیل سبک رفتاری که منجر به ابهام احساس فراافراد با تجاربی از خشم و خصومت همراه است. این ا

ایی به طور مكرر به بیرون و به طرف ارزشمندی آن ها می شود، نسبت به خود خشمگین هستند. چنین احساس ه

کسی جهتدهی می شود که آن را سبب شده است. افرادی که شرمساری را تجربه می کنند متوجه این حقیقت 

به  1380هستند که با ابراز خشم و سرزنش دیگران، احساسات ناخوشایند خود آنها افزایش می یابد)مختاری، 

  – (.1388نقل از پورشهریاری، 

  حقیر شدهته خود از محققان بر این باورند که افرادی که مستعد شرم هستند، ممكن است در مواقعی کگروهی 

» ه تر مندابه عبارتی س آنها مورد حمله قرار می گیرد از مسئولیت شانه خالی کرده و آن را به دیگران وا نهند.

یر می تغی« اشم ؟بچنین احساسی داشته چطور می توانی کاری کنی که من » سریعا به « احساس خیلی بدی دارم 

یف لینی توصو با یابد. گرایش به تغییر دادن مسئولیت )برونی سازی سرزنش( و واکنش تدافعی به صورت نظری

خشونت  شگری و، پرخاآزارگری می کند که چطور شرم با میانجیگری هیجان خشم به رفتارهای ناسازگار مثل 

وجابجا  نشده نشده و حل شناسیمهمی هستند که در شرم باز های كانیسمهای شناختی ممنتهی می شود. سازه

 سخ ع این پار واقد فرد را به سوی هیجانات شدیدتر سوق دهند. دنشده دخالت دارندو به همراه خشم می توان

                                                           
1 - Tangney& Wagner& Hill-Barlow& Marschall 
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The role of Internet addiction and self-disclosure in predicting cyberbullying in students 

M. R. Asadi1, M. A. Ghaseminejad
2 

Abstract  
The purpose of this study was to investigate the role of Internet addiction and self-

disclosure in predicting cyberbullying in students. In this research, 400 second-grade students 

in Ardabbil were selected using sampling method and responded to the Internet addiction 

questionnaire (Young, 1996), cyberbullying questionnaire (Lam & Li, 2013) and self-

disclosure questionnaire (Valkenburg & Peter, 2007). Findings The results showed that there 

was a significant relationship between cyberbullying and cyber victimization among internet 

addiction. There was also a significant relationship between online self-disclosure and 

cyberbullying and cyber victimization. The results of stepwise regression showed that online 

addiction and self-disclosure alone account for 39% of variance cyberbullying and 10% of 

cyber victimization. According to these results, the role of online self-disclosure and Internet 

addiction as a predictor of and cyberbullying and cyber victimization should be given special 

attention. It will bring important implications for professionals, authorities and families who 

play a vital role in managing the cyberspace of their children. 

Keywords: Online self-esteem, internet addiction, cyberbullying 
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