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Abstract 

Background & Objectives: Aggressive behavior is one of the most common problems of children worldwide. Cyber–harassment is any behavior 

repeatedly perpetrated by individuals or groups through electronic or digital media with hostile or aggressive messages causing harm or 
inconvenience to others. Aggression is a very complex concept in which genetic and biological factors play a significant role. One of the 

psychological factors is the feeling of failure, which has been defined as a sense of failed struggle and the loss and decline of social status. In 

general, if aggression is not diagnosed and treated early, it can result in more serious problems and other forms of mental illness during 
adolescence and adulthood, and eventually major social and financial burdens. Because of the adverse consequences of current and future 

aggression and the lack of research in this regard, it is necessary to investigate the effective factors related to aggression and take appropriate 

measures to prevent this socially disturbing phenomenon. Therefore, the present study was conducted to determine the role of cyberspace 
harassment and defeat in the aggression of the sixth–grade elementary school students in Birjand City, Iran. 

Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical population comprised all male and female students in the sixth 
grade of the elementary schools in Birjand in the academic year 2019–2020. Of them, a sample of 336 students was selected based on Krejcie 

& Morgan's table (1970) by cluster sampling. The inclusion criteria were as follows: being in the sixth grade of elementary school, the consent 

of the students, their parents, and school officials. The exclusion criteria were as follows: having a debilitating physical and mental disorder 

based on the students' health records and the dissatisfaction of the students, parents and school officials. Students completed the Revised Cyber 
Bullying Inventory (Topcu & Erdur–Baker, 2010), Defeat Scale (Gilbert & Allen, 1998), and Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992). 

To analyze the data, descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (multiple linear regression analysis and the Pearson 

correlation coefficient test) were used at a significance level of α=0.01 in SPSS version 24. 

Results: The results showed the direct and significant relationship between cyberspace harassment (verbal harassment, identity concealment, 

and cyber forgery) and the feeling of defeat (feelings of stagnation, loss, and satisfaction) with aggression (p<0.01). The value of standardized 

regression coefficient (Beta) were as follows: verbal harassment (p<0.001, β=0.244), concealment of identity (p<0.001, β=0.171), cyber forgery 
(p<0.001, β=0.145), feeling of stagnation (p=0.025, β=0.105), feeling of loss (p=0.044, β=0.107), and feeling of satisfaction (β = 0.159, p<0.001). 

Also, cyberbullying and defeat (42.6%) had a significant ability to predict students' aggression (p<0.001). 

Conclusion: Based on the research findings, with the increase in cyber harassment and the feeling of failure in students, their aggression 
increases. Therefore, cyber–harassment and feeling of failure play a role in students' aggression as risk factors.  

Keywords: Cyberbullying, Defeat, Aggression, Students. 
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  .1۹(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 دادرم برخط انتشار   

 ٔهیآموزان پادانش یپرخاشگر در شکست احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمت نقش نییتع
رجندیب شهر ییابتدا ششم  

 ۴مهرپوریان امیر، ۳رورزندهیم رایسم، ۲یدقندیس ساداتهیمرض ،1اینیمحمد زهرا*

 سندگانینو حاتیوضت

 ایران؛ پزشکی، تهران،علوم یاسالم آزاد دانشگاهی، تیترب یشناسروان ارشدیکارشناس .1

 ی، تهران، ایران؛خوارزم سیپرد، نوجوان و کودک ینیبال یشناسروان ارشدیکارشناس. ۲

 ، تهران، ایران؛واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ی،بخشتوان مشاورٔه ارشدیکارشناس. ۳
 تهران، ایران.، کالکترونی واحد اسالمی آزاد دانشگاه، سازمانی و صنعتی شناسیروان ارشدیارشناس. ک۴

 gmail.com7zahramohammadinia@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹ شهریور ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ تیر 1۸ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 نقش نییتع ،هدف این پژوهش؛ بنابراین است یر عوامل متعددیتأث، تحتدیگران با رابطه برقراری در نوجوانان مهمبسیار  مشکالت از یکی عنوانبه پرخاشگری زمینه و هدف:
 بود. رجندیب شهر ییابتدا ششم ٔهیپا آموزاندانش یپرخاشگر در شکست احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمت

 تشکیل دادند 1۳۹۸-۹۹ یلیدر سال تحصبیرجند شهر  پایٔه ششم ابتدایی و پسر دخترآموزان دانش را تمامی یآمار جامعٔههمبستگی بود. روش پژوهش توصیفی بررسی:روش
 یبریمزاحمت سا نامٔه تجدیدنظرشدٔهپرسشآموزان ای انتخاب شد. دانشیری خوشهگنمونهروش ( به1۹۷۰اساس جدول کرجسی و مورگان )بر نفر ۳۳۶ی به تعداد انمونهکه 
ها از داده وتحلیلیهدند. برای تجزکررا تکمیل  (1۹۹۲ ی،)باس و پر یپرخاشگر نامٔهپرسش و( 1۹۹۸ ،و آلن یلبرتاحساس شکست )گ مقیاس ،(۲۰1۰ ،بیکر-اردر و تاپکو)

 استفاده شد. α=۰٫۰1 داریامعندر سطح  تحلیل رگرسیون خطی چندگانههمبستگی پیرسون و و آزمون ضریب  ۲۴نسخٔه  SPSS افزارنرم
سازی هویت، جعل سایبری( و احساس شکست )احساس رکود، احساس بازندگی، های فضای سایبری )مزاحمت کالمی، پنهانداد، رابطٔه بین مزاحمتنتایج نشان  ها:یافته

 و >۰٫۰۰1p)ی کالم مزاحمتهای لفهؤم یبرا( Beta) استانداردشده یونیرگرس بیضر مقدار(. p<۰٫۰1احساس رضایتمندی( با پرخاشگری مستقیم و معنادار بود )
۰٫۲۴۴=βتیهو سازی(، پنهان (۰٫۰۰1p< ۰٫1۷1 و=β ،)بریسا جعل( ۰٫۰۰1یp< ۰٫1۴۵ و=β ،)رکود احساس (۰٫۰۲۵=p ۰٫1۰۵ و=β ،)۰٫۰۴۴) بازندگی احساس=p ،
۰٫1۰۷=β تمندیرضا احساس( و( ۰٫۰۰1یp< ،۰٫1۵۹=β .بود )بینییشپ ییتوانا ،یدارامعنطور به( درصد۴۲٫۶شکست ) احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمت همچنین 

 (. p<۰٫۰۰1داشتند ) را آموزاندانش یپرخاشگر
رو یابد؛ ازاینآنان افزایش می یپرخاشگر آموزان،دانش در شکست احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمتشود، با افزایش های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:یجهنت

 رند. دا نقش آموزانپرخاشگری دانش در ینخطرآفرعوامل  عنوانبه شکست احساس و یبریسا یهامزاحمت

 .آموزاندانش ی،پرخاشگر ،احساس شکستیبری، سا یفضا یهامزاحمت :هایدواژهکل
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۲ 

 مقدمه ۱
 در که رودشمار میبه کودکان ترعیمشکالت شا از 1یپرخاشگر رفتار

 رفتار .(1) است گسترش حال در روزروزبه جهان یکشورها
 نفس حرمت مواد، مصرفسوء ،یبزهکار با یکودک دوران پرخاشگرانٔه
 یدوست روابط لیتشک در نقص ،یعاطف یستیبهز کاهش ضعیف،

 یهامهارت در ضعف و یلیتحص مشکالت ،یافسردگ ،دیجد
 یهانشانه خواندن در یناتوان ،یبزرگسال دوران یهایناتوان ،یآموزش

 معنادار ارتباط ،یاجتماع ارتباط ییتوانا در نقص و گرانید یجانیه
همراه های عمده بهتواند ناتوانی(؛ بنابراین پرخاشگری می۲،۳) دارد

 (. ۴) داشته باشد
 شده یآورجمع یپرخاشگر بارٔهدر یتوجهدرخور اطالعات اگرچه
 ارائٔه روازاین ؛ندارد وجود یپرخاشگر مفهوم از یکامل درک هنوز است،
 اکثر، است؛ باوجود این دشوار مفهوم، این از عینی و دقیق تعریفی
 گونهاین را آن و اندکرده یبررس را یپرخاشگر مختلف اشکال محققان
 به رساندنبیآس آن هدف که است یرفتار یپرخاشگر کنند:می تعریف

 و نیتوه ر،یتحق ی مانندمختلف یهاروشبه تواندیمو  است یگرید
 ینوع یپرخاشگر(. در تعریفی دیگر، ۵،۶) شود انجام زین یفحاش

گاه صورتبه فرد آن در که است یعاطف یواکنش و جانیه ، ناخودآ
 توزانهنهیک رفتارهای تجاوز، قالب دررا  خود یهایناکام و هاتیمحروم

 پدیدٔه بروز فراوانی با ارتباط (. در۷) دهدنمایش می پرخاشگرانه و
 فیزیکی پرخاشگری شیوع ایرانی، سالٔه۶۴تا1۵ جمعیت در پرخاشگری

 با قربانی درمان به نیاز) شدید پرخاشگری شیوع و درصد۳1 حدود
 اثرات ها ورفتار ی،پرخاشگر. (۸) بود درصد1٫1۷( دستگیری

 از اخراج همساالن، توسط طرد مانند یریناپذجبران و مدتیطوالن
 ،یفتگیخودش به شیگرا گران،ید حقوق نقض و یبزهکار مدرسه،

 یجسم مشکالت و یافسردگ مانند یروان مشکالت و مواد مصرفسوء
 بنابراین (؛۹) دارد آموزاندانش در یگرنیم سردرد و معده زخم مانند

 و مؤثر مداخالت نیز و مشکالت این علل اولیٔه تشخیص ضرورت
 شود.می احساس از پیشمناسب هر کودک بیش  درمانی هایروش
 یبرا یدتریجد یهاروش از پرخاشگر و قلدر افراد کم،یوستیب قرن در
 هاآن تیاذ و آزار مانند ؛کنندیم استفاده خود همساالن تیاذ و آزار
 یرواقعیغ یمحتوا ای ریتصاو ارسالی، تلفنهای مزاحمت قیازطر
 یقلدر نام به یپرخاشگر و ییزورگو نوع نیا. وب در هاآن دربارٔه

یسای هامزاحمتی یا بریسا مزاحمت  (.1۰است )مطرح   ۲یبر
از قدرت است که ازطریق  سیستماتیک ایسوءاستفاده ،سایبری
 . مزاحمت سایبریافتدمیاطالعات و ارتباطات اتفاق  هایفناوری

یا  الکترونیکی هایرسانهکه ازطریق شود تعریف می هر رفتاری عنوانبه
خصمانه  هایپیاممکرر با  صورتبه هاگروهدیجیتال توسط اشخاص یا 

 شودمیو باعث آسیب یا ناراحتی به دیگران  انجام شدهیا تهاجمی 
 مشکالت با افزایش سایبری مطالعات بیانگر ارتباط مزاحمت .(11)

 تحصیلی پیشرفت فرار، ای،مدرسه خشونت و تخلفات ازجمله مدرسه
 براساس حتی (؛1۲،1۳) است مدرسه در امنیت احساس نبود و کم

 هستند، آنالین اذیت و آزار درمعرض که جوانانی ها،پژوهش برخی

                                                      
1. Aggression 
2. Cyberbullying 

 خود با دارد احتمال بیشتر و دارند ایمدرسه خشونت از هایینشانه
 ها از ارتباطهمچنین پژوهش .(1۴) ببرند مدرسه به و کنند حمل سالح

تنهایی،  ناامیدی، و انزوا افسردگی، عالئم با سایبری مزاحمت
 شیافزا(، 1۶) روانی یریپذبیآس و یخودکش افکار (،1۵) خودکشی
 و تنش ،یاجتماع یپرخاشگر(، 1۷) آموزاندانش یطلبخشونت

 (1۹( و اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری )1۸) یشناختروان یشانیپر
 دارند.  حکایت
 ریتأثتحت طرف کی از و است دهیچیپ اریبس یمفهوم ی،پرخاشگر
 و یکیژنت عوامل گرید سوی از .دارد قرار یروان و یتیموقع عوامل

(. از عوامل ۲۰) دارند آن جادیا در یمهم اریبس نقش کیولوژیب
 ۳شناختی که در مطالعٔه حاضر به آن پرداخته شد، احساس شکستروان

است. احساس شکست یکی از مفاهیمی است که از نظریٔه جایگاه 
پوشی زیادی با ناامیدی دارد. وقتی اجتماعی بیرون آمده است و هم
 آن از بعدشود. یمید ناامکند، ابتدا یمفردی احساس شکست را تجربه 

آید و از نو شروع دهد: یا وی درصدد جبران آن برمیدو وضعیت رخ می
همچنین  (.۲1رود )یمسمت ناکامی و افسردگی ینکه بهکند یا امی

و دادن دستخورده و ازشکستحس مبارزٔه  عنوانبه شکستاحساس 
 رابطٔه(. مطالعات بیانگر ۲۲) رتبٔه اجتماعی تعریف شده است کاهش
، (۲۳) های اجتماعی و پرخاشگری دانشجویانبین شکست دارمعنا

ی هاتیفعالنکردن در با مشارکت( هاشکست) هایناکام کم تحمل
 بین دارمعنا و مثبت رابطٔه، (۲۴) پرخاشگرانهمدرسه و رفتارهای 

 شکستو ارتباط ( ۲۵پرخاشگری( )) رفتار تهاجمی و شکست
 است.( ۲۶) های روانیبیماری به ابتال خطر شیفزابا ا یاجتماع

 دوران در است ممکن ،یپرخاشگر موقعبه ندادنصیتشخ صورت رد
 کردن،یقلدر لیازقب تریجد مشکالت یبرا نهیزم یبزرگسال و ینوجوان

 ،یکاریب عنف، به تجاوز ی،لیتحص افت گران،ید به رساندنبیآس
 بار منجربه که دیآ فراهم یروان یهایماریب گرید اشکال و قتل ،یدزد

 یامدهایپ به باتوجه رونیازا ؛(۲۰) شد خواهد عمده یمال و یاجتماع
 شدهانجام پژوهش فقدان زین و ندهیآ و حال در یپرخاشگر نامطلوب

 بررسی یپرخاشگر با مرتبط و مؤثر عوامل است الزم زمینه، نیا در
 دٔهیپد نیا از یریشگیپ درجهت یمناسب اقدامات قیطر نیا از تاشود 
های نوآورانٔه مطالعٔه . همچنین از جنبهردیگ انجام یاجتماع مزاحم

ی بود که در بریسا یفضا یهامزاحمت زمینٔهحاضر، پژوهش در 
مطالعات داخل کشور تاآنجاکه محقق بررسی کرد، کمتر به آن توجه 

 یهامزاحمت نقش نییتع هدف باپژوهش حاضر  رونیازاشده است؛ 
انجام  آموزاندانش یپرخاشگر در شکست احساس و یبریسا یفضا
 شد.

 بررسیروش 2
همبستگی بود. جامعٔه آماری را تمامی روش پژوهش حاضر توصیفی

شهر بیرجند در سال  و پسر پایٔه ششم ابتدایی دختر آموزاندانش
 تشکیل دادند که طبق جدول کرجسی و مورگان 1۳۹۸-۹۹تحصیلی 

 هایمالک انتخاب شدند. نفر ۳۳۶ای گیری خوشهروش نمونه( به۲۷)
 آموزان،دانش تیرضا وپایٔه ششم ابتدایی  پژوهش، به هاآزمودنی ورود

3. Defeat 
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۳ 

 ازها آزمودنی خروج هایمالک .بود مدرسه نمسئوال و نیوالد تیرضا
براساس پروندٔه  کنندهناتوان یروان و یجسمان اختالالت وجود مطالعه،

 نمسئوال و نیوالد آموزان،دانش یتیرضانا آموزان وسالمت دانش
 بود.  مدرسه

 از پس ،هاداده یآورجمع یابزارها یسازآماده از بعددر مرحلٔه اجرا 
 ی ازفهرستتهیٔه  وبیرجند  شهروپرورش آموزش ادارٔه از مجوز اخذ
طور بهدارای پایٔه ششم ابتدایی،  پسرانٔه و مدارس دخترانه یتمام

 از وشد  در نظر گرفته ی دو مدرسٔه دخترانه و دو مدرسٔه پسرانهتصادف
 نیا در .انتخاب شدآموز دانش ۸۴ یتصادفطور به زین مدرسه هر

 بودنمحرمانهازجمله  مرتبط یاخالق اصول یتمام پژوهش
 اریاخت و پژوهش درکنندگان شرکت آگاهانٔه تیرضا ،هانامهپرسش
 .شد تیرعا پژوهش از خروج

 کار رفت.های زیر بهابزارها آوری دادهبرای جمع
یمزاحمت سا نامٔه تجدیدنظرشدٔهپرسش- نامٔه پرسش نیا: 1یبر

 ۲۰1۰بیکر در سال -تاپکو و اردرتوسط  سؤالی۲۲ تجدیدنظرشدٔه
 یبریسا یکالم مزاحمت عامل سه (. این ابزار۲۸) ساخته شد

 جعل و( 1۲تا۸ سؤاالت) تیهو یسازپنهان ،(۷تا1 سؤاالت)
( و ۵نمرٔه ) یشههمروی طیف لیکرت  ( را۲۲تا1۳ سؤاالت) یبریسا

است.  11۰تا۲۲؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین سنجدیم( 1نمرٔه هرگز )
های سایبری بیشتر است و دهندٔه دریافت مزاحمتنمرات بیشتر نشان

ساختار  یمنظور بررسبهبیکر -در مطالعٔه تاپکو و اردر. (۲۸) برعکس
 یاکتشاف یعامل لیو تحل ییدیتأ یعامل لیتحل ،نامهاین پرسش یعامل

آشکار کرد و  را سه عامل این ابزار یاملع لیتحل جی. نتادشانجام 
 یعامل لی. پس از تحلشد نییکل تب انسیدرصد از وار۴۹٫1۸درمجموع 

و  ینظر تئور از ،نامهپرسش نیا یعاملمدل سه ،دشمشخص  ییدیتأ
این  ییایپا یبرا یانسجام درون بی. ضرااستمناسب  ینظر آمار از نیز

این  یفتنص بیضر ی وانسجام درون بی. ضردشمحاسبه  نامهپرسش
  .(۲۸بود ) ۰٫۷۹و  ۰٫۸۹ ترتیبنامه بهپرسش

سؤالی توسط گیلبرت 1۶نامٔه : این پرسش۲مقیاس احساس شکست-
 مقیاسخرده این مقیاس سه (.۲۹) شد ساخته 1۹۹۸و آلن در سال 

 احساس (،1۶ ،1۴ ،1۳ ،11 ،1۰ ،۸ ،۷سؤاالت ) رکود احساس
 رضایتمندی احساس و (1۵ ،1۲ ،۵ ،۳ ،1سؤاالت ) بازندگی

 هرگز از کرتیل یادرجهپنج اسیمق راساسرا ب (۹ ،۶ ،۴ ،۲سؤاالت )
 ۹و  ۶، ۴، ۲سؤاالت  سنجد.پنج( می) همیشه باًیتقر تا یک()
شود؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین می گذارینمره معکوس صورتبه
بیشتر است  دهندٔه احساس شکستاست. نمرات بیشتر نشان ۸۰تا1۶

 با زیاد بسیار درونی همسانی دارای مقیاس این .(۲۹) و برعکس
 ،(برای مردان ۰٫۹۳ و زنان برای ۰٫۹۴) گروه دو هر در آلفا ضرایب

 گروه افسرده در ۰٫۹۳ و آموزاندانش برای ۰٫۹۴ اطمینان با عالوهبه
 نفری۳۰۶ جمعیت بر ترصفی و همکاران توسط این مقیاس .(۲۹) بود
 دانشکدٔه اساتید از تن چند و روایی آن توسط شد هنجار یایران
 رسید. به تأیید طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان

 در، ۰٫۹1 هاآزمودنی کل برای کرونباخ آلفای روشبه پایایی ضریب

                                                      
1. Revised Cyber Bullying Inventory 
2. Defeat Scale 

 .(۳۰آمد ) دستبه ۰٫۹۲ مردان جامعٔه در و ۰٫۹1 زنان جامعٔه
باس و سؤالی توسط ۲۷نامٔه : این پرسش۳یپرخاشگرنامٔه پرسش-
نامه چهار (. این پرسش۳1ساخته شد ) 1۹۹۲ی در سال پر

 یکالم(، پرخاشگری بدنی و ۷تا1االت ؤخشم )سمقیاس خرده
االت ؤ)س یبدگمان ( و۲۰تا1۵االت ؤ)س یدگیرنج(، 1۴تا۸االت ؤ)س
 تا کامالً  ۵کاماًل شبیه به من=) یکرتل( را براساس مقیاس ۲۷تا۲1

 1۳۵تا۲۷سنجد؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین ( می1متفاوت از من=
(. ۳1است )دهندٔه پرخاشگری بیشتر است. نمرات بیشتر نشان

روش و پایایی به (=۰٫۸۹α) نامٔه پرخاشگری از همسانی درونیپرسش
(. در پژوهش سامانی ۳1) خوبی برخوردار است (=۰٫۸۰r) بازآزمایی

 و یبدن یپرخاشگر خشم، یرفتار عامل ارچه ،یعامل لیتحلروش به
 نیا ییایپا بیضر. شد استخراج آن از یبدگمان و یدگیرنج ،یکالم

 (.۳۲آمد )دست به ۰٫۷۸ با برابر ییبازآزما ؤهیشبه نامهپرسش
های آمار توصیفی )میانگین و ها، از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه

 ۲۴نسخٔه  SPSSافزار نرماز آمار استنباطی در  وانحراف معیار( 
 یپراکندگ یکسانی) یآمار یهافرضشیپ یبررس از پساستفاده شد. 

 ،(توزیع نمرات بودننرمال رها،یمتغ نیب رابطٔه بودنیخط ها،ماندهیباق
 در رسونیپ یهمبستگ بیضرو آزمون  رگرسیون خطی چندگانه یلتحل

 .کار رفتبه α=۰٫۰1ی دارامعن سطح

 هایافته 3
 و دختر( درصد۵۴٫۲) نفر 1۸۲ پژوهش،توصیفی  یهاافتهی براساس
های توصیفی شاخص 1 جدول در .بودند پسر( درصد۴۵٫۸) نفر 1۵۴

 .ستا شده گزارش متغیرهای پژوهش
 عیبودن توزنرمال یبررسپیش از استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، 

که  گرفتصورت  رنفیاسمنمرات با استفاده از آزمون کولموگروف
 عیبودن توزفرض نرمال ،آمدهدستهب ریمقاد نبودنداراباتوجه به معن
 ضرایب ، تمامی1 جدول نتایج براساس .(p>۰٫۰1) نمرات رد نشد

 دارمعنا ۰٫۰1 آلفای سطح در و مثبت شدهمحاسبه همبستگی پیرسون
 هایمزاحمت بین دهد،می نشان آمدهدستبه ضرایب بودنمثبت بود.

 وجود مستقیم ارتباط پرخاشگری با شکست احساس سایبری و فضای
 .(p<۰٫۰1) داشت

 فضای هایمزاحمت متغیرهای پرخاشگری ازطریق بینیمنظور پیشبه
از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.  شکست، احساس و سایبری
. کار رفتبه واتسون-دوربین آمارٔه ها،ماندهباقی استقالل بررسی برای
دست آمد؛ بنابراین به ۲٫۰۶۳ با برابر واتسون-دوربین آمارٔه مقدار
 برای .است شده رعایت هاماندهباقی استقالل فرضپیش گفت، توانمی

 هایشاخص بین،متغیرهای پیش بین چندگانه خطیهم وجود بررسی
کار رفت که باتوجه به نتایج به (IFV) 4واریانس تورم عامل و تحمل

 F مقدار. نشد مشاهده چندگانه خطیهم مفروضٔه از انحرافی حاصل،
 در که بود ۴۲٫۴۷1 با برابر رگرسیونی مدل برای بررسی آمدهدستبه

 دهد،می نشان بود. این مطلب دارمعنا ۰٫۰1 از ترکوچک آلفای سطح
 تغییرات شکست توانستند احساس و سایبری فضای هایمزاحمت
 مدل بودنمناسب بیانگر و نندک تبیین خوبیبه را پرخاشگری به مربوط

3. Aggression Questionnaire 
4. Variance inflation factor 
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۴ 

 .شده بودندارائه رگرسیونی

 پرخاشگری با شکست احساس و سایبری فضای هایهای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین مزاحمت. یافته1جدول 

 نیانگیم متغیر
 انحراف

 اریمع
1 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 

         1 ۳٫1۹۶ 1۰٫1۷ یمزاحمت کالم. 1

        1 **۰٫۴۷۶ ۳٫۰۷۶ 1۶٫۲۸ تیهو یسازپنهان. ۲

       1 **۰٫۲۴۶ **۰٫۲۰۸ ۳٫۴1۰ 1۵٫۶۸ یبریجعل سا. ۳

      1 **۰٫۶۸1 **۰٫۷۶۶ **۰٫۷۵۷ ۷٫۰۹۷ ۴۹٫۰۵ یبریمزاحمت سا. ۴
     1 **۰٫۴۲۰ **۰٫۳۵۹ **۰٫۳۲۰ **۰٫۲۴۲ ۲٫۷۸۳ ۲۰٫۲۳ رکود . احساس۵

    1 **۰٫۲۸۶ **۰٫۶۰۵ **۰٫۲۵۸ **۰٫۵۳۷ **۰٫۵۲۲ ۴٫11۳ 1۵٫۷۷ یبازندگاحساس . ۶

   1 **۰٫۶۵۵ **۰٫۳۳۷ **۰٫۶1۶ **۰٫۳۲۲ **۰٫۵۳۶ **۰٫۵۰۹ ۲٫۲۹۴ 1۲٫۰۴ یتمندیاحساس رضا. ۷

  1 **۰٫۸1۳ **۰٫۸۸۰ **۰٫۶۴۹ **۰٫۶۹۶ **۰٫۳۹۹ **۰٫۵۹۴ **۰٫۵۴۷ ۷٫۲۹1 ۴۸٫۰۳ احساس شکست. ۸
 1 **۰٫۵۸۳ **۰٫۵۲۶ **۰٫۵۰۰ **۰٫۳۵۴ **۰٫۶۲۰ **۰٫۳۵۷ **۰٫۴۹۸ **۰٫۵1۷ ۹٫۵۶۶ ۷۸٫۷۳ یپرخاشگر .۹

**۰٫۰1>p 

 شکست احساس و سایبری فضای هایهای مزاحمتپرخاشگری ازطریق مؤلفه بینیپیش برای رگرسیون خطی چندگانه تحلیل .۲جدول 

 ضرایب استانداردنشده 
ضرایب 

 استانداردشده
t 

مقدار 
 احتمال

Tolerance VIF F 
 مقدار
 احتمال

 B 
خطای 
 استاندارد

Beta 

 ۰٫۰1 ۴۲٫۴۷1   <۰٫۰۰1 ۹٫۳۹۲  ۳٫۴1۵ ۳۲٫۰۷۵ ثابت

   1٫۵۴۵ ۰٫۶۴۷ <۰٫۰۰1 ۴٫۷۵1 ۰٫۲۴۴ ۰٫1۴۵ ۰٫۷۳۲ یمزاحمت کالم

   1٫۶۴۳ ۰٫۶۰۹ <۰٫۰۰1 ۳٫۲۲۶ ۰٫1۷1 ۰٫1۶۵ ۰٫۵۳۲ تیهو یسازپنهان

   1٫۲۲۰ ۰٫۸۲۰ <۰٫۰۰1 ۳٫1۸۰ ۰٫1۴۵ ۰٫1۲۸ ۰٫۴۰۸ یبریجعل سا

   1٫۲۵۷ ۰٫۷۹۵ ۰٫۰۲۵ ۲٫۲۵۸ ۰٫1۰۵ ۰٫1۶۰ ۰٫۳۶۰ رکود احساس

   ۲٫۰۳۲ ۰٫۴۹۲ ۰٫۰۴۴ ۲٫۵1۰ ۰٫1۰۷ ۰٫1۳۷ ۰٫۳۴۴ یاحساس بازندگ

   ۲٫۰۶۳ ۰٫۴۸۵ <۰٫۰۰1 ۲٫۶۶۷ ۰٫1۵۹ ۰٫۲۴۸ ۰٫۶۶1 یتمندیاحساس رضا

و ضریب تعیین  ۰٫۶۶1برابر با  Rنتایج نشان داد، مقدار ضریب 
 دهد،که نشان می مدآ دستبه ۰٫۴۲۶( برابر با Rشده )مجذور تعدیل

 شکست، احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمت یهالفهؤم
(. p<۰٫۰۰1را تبیین کردند ) از واریانس پرخاشگری درصد۴۲٫۶

 و آمارٔه شتریب ۰٫1تحمل از مقدار برش  آمارٔه مقدار نکهیباتوجه به ا
شود از یم جهینت، بودکمتر  1۰( از مقدار برش VIF)ی تراکم عامل
 بیضر مقدارصورت نگرفته است.  یتخط ،یخطهم مفروضٔه
ی کالم مزاحمتهای لفهؤم یبرا( Beta) استانداردشده یونیرگرس

(۰٫۰۰1p< ،۰٫۲۴۴=βپنهان ،)۰٫۰۰1) تیهو سازیp< ،
۰٫1۷1=β ،)بریسا جعل( ۰٫۰۰1یp< ،۰٫1۴۵=β ،)رکود احساس 

(۰٫۰۲۵=p ،۰٫1۰۵=β ،)بازندگی احساس (۰٫۰۴۴=p ،۰٫1۰۷=β )
رو نتیجه ( بود؛ ازاین۰٫۰۰1p< ،۰٫1۵۹=βی )تمندیرضا احساسو 

 احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمتهای شود که مؤلفهگرفته می
 راآموزان دار، پرخاشگری دانششکل مثبت و معنای بهتمندیرضا
 کردند. بینیپیش

 بحث ۴
 و یبریسا یفضا یهامزاحمت نقش نییتع هدف باپژوهش حاضر 

پایٔه ششم ابتدایی انجام  آموزاندانش یپرخاشگر در شکست احساس
مزاحمت ) یبریسا یفضا یهامزاحمت ینبشد. نتایج نشان داد، 

 مثبت رابطٔهیت، جعل سایبری( با پرخاشگری هو یسازپنهانکالمی، 
جعل و  تیهو یسازپنهانی، مزاحمت کالم و ادار وجود داشتو معن
کنند؛  یینتب یخوبرا به یمربوط به پرخاشگر ییراتتغ ی توانستندبریسا

ی رابطٔه بریسا یفضا یهامزاحمتشود، گیری میرو نتیجهازاین
 ،گفت توانیاساس م نیر ادارد. بآموزان دانش یپرخاشگرمستقیم با 

 یپرخاشگر ،یبریسا یفضابیشتر در  یهامزاحمت یآموزان دارادانش
با مطالعات پیشین،  آمدهدستبهط نتیجٔه در زمینٔه ارتبا دارند. یتریشب

های تقریباً مشابه در این است؛ اما یافته نشده انجامپژوهشی مستقیم 
 با افزایش سایبری زمینه وجود دارد. مطالعات نشان داد، مزاحمت

 پیشرفت فرار، ای،مدرسه خشونت و تخلفات ازجمله مدرسه مشکالت
 (.1۲،1۳) همراه است مدرسه در امنیت احساس نبود و کم تحصیلی

 اذیت و آزار درمعرض که براساس پژوهش میشانا و همکاران، جوانانی
همچنین  .(1۴) دارند ایمدرسه خشونت از هایینشانه هستند، آنالین

 در اینترنتی هایبازی وپژوهش خرازانی مشخص کرد، فضای سایبر 
 مطالعٔه در ویالرد(. 1۷) است ثرؤم آموزاندانش طلبیخشونت افزایش
 یپرخاشگر ی درمهم نقش یبریسا یهامزاحمت ،افتیدر خود

 .(1۸) دارد یشناختروان یشانیپر و تنش ،یاجتماع
و  ادیز استفادٔه ،گفت توانیم ٔه مذکور پژوهش حاضرافتی نییتب در

 شودیم باعث ی اجتماعی و فضای مجازیهاشبکهدر  وگذارگشت
 .کنند یوبگرد و نترنتیا از استفاده صرف را یادیز وقت آموزاندانش
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 هاییبازجمله فر رفتارها از یاریبس با هاآن شودیم موجب امر نیهم
 دنبالبه که شوند آشنا نترنتیا در موجود پرخطر یرفتارها و ینترنتیا
 را هاآن که یرا افرادی؛ زشد خواهد شتریب آنان در یپرخاشگر زانیم آن
 خشم موجب و ستندین دردسترس میمستقصورت به ،اندداده بیفر

 لیدلبه اما؛ شودیم افراد آن درقبال نترنتیا به معتادآموز دانش یدرون
 را یپرخاشگر آموزاندانش نیا ی را در پی دارد،پرخاشگر خشم نکهیا
 گرید افراد به آنان که صورت نیا به. هنددیم جاشده نشانجابه طوربه

 یرفتارها و کنندیم یپرخاشگر خود هاییکالسهم و انیاطراف مانند
 انیاطراف به توزیینهک و لجاجت و نیتوه و تهاجمازجمله  پرخاشگرانه

توان گفت، (. در تبیین دیگر یافتٔه پژوهش می۲۰داد ) خواهند بروز
 گردش و فضای مجازی به را یادیز فرصت و وقتمعموالً  آموزاندانش
 آنان که شودیم موجب امر نیا دهند.یم اختصاص نترنتیا یایدن در

 دنید ن،یآنال کردنچت مانند نترنتیا خطرات از یاریبس درمعرض
 قرار ینترنتیا هاییقمارباز و یزآمخشونت و یجنس یهاتیساوب
 و یپرخاشگر یبرا یمحرکعنوان به تواندیم رفتارها نیا که رندیگ

 .(1۵) باشد آموزاندانش انیم در پرخاشگرانه یرفتارها
آن ی هامؤلفهدیگر یافتٔه پژوهش نشان داد، بین احساس شکست و 

با یتمندی( احساس رضای، احساس بازندگ، )احساس رکود
احساس  یهامؤلفه و معنادار وجود داشت ومثبت رابطٔه  یپرخاشگر
 یتمندی(احساس رضا ی،احساس رکود، احساس بازندگ) شکست

ی تبیین کنند؛ بنابراین خوبهبرا  توانستند تغییرات مربوط به پرخاشگری
 میمستق ارتباط یپرخاشگر با شکست احساس نیبشود، گیری مینتیجه
 ،کنندمی شکست احساس شتریب که یآموزاندانش و دارد وجود

همسو با یافتٔه مذکور، پژوهش پن و  .دارند زین یتریشب یپرخاشگر
های اجتماعی و پرخاشگری همکاران نشان داد، بین شکست

(. کومورویچ و همکاران ۲۳) داری وجود دارددانشجویان رابطٔه معنا
آموزان در نکردن دانشدر مطالعٔه خود گزارش دادند، علت مشارکت

کم اکامی های مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه، سطح تحمل نیتفعال
 (. نیومن و همکاران در پژوهش خود دریافتند،۲۴است )( ها)شکست

داری وجود پرخاشگری( همبستگی معنا) رفتار تهاجمی و شکست بین
 (.۲۵) دارد

بر رابطٔه مثبت بین احساس شکست و در تبیین یافتٔه پژوهش مبنی
 شکست احساس یزندگ در فرد که یزمانتوان گفت، پرخاشگری می

 افکار نیا شود.می رهیچ یو بر کنندهناتوان و کنندهنگران افکار ،کندمی
 شودمی باعث و آوردمی وجودبه فرد در را هدفیبی و یافسردگ نٔهیزم
یا  خود شکست از فرار یبرا یشتریب شیگرا ،شکست جبران یبرا فرد

 د،یگویم یساختار فشار ٔهینظر نیهمچن .باشد داشتهتخلیٔه انرژی خود 
 رو یاجتماع یهایناهنجار به هایناکام و هاشکست جبران یبرا افراد
 که شیخو یزندگ تیوضع از یتینارضا احساس نیبنابرا ؛آورندیم
 و نوجوانان شیگرا نٔهیزم ،شودیم حاصل یناکام و شکست دنبالبه

 شکست معموالً که یفرد (.۲1) کندیم فراهم یروکج به را جوانان
 دایپ کردنسرزنش یخودش برا جزبه را یزیچ ای یکس شهیهم ،خوردیم
 شوند،می سرزنش از سوی او یوقت و رندیگینم یجد را او مردم. کندیم
 ،باشد شیخو کار اصالح فکر به نکهیا یجاهب او. کنندیم یدور وی از
 یحت و ندارد اعتماد کسچیه به فرد نیا. ستا مقصر داکردنیپ فکر به

 در دیشا. دارد شک زیچهمه به او .کندیم اعتماد زین خودش به ندرتبه
 حاضر حال در اما ؛باشد داده رخ او یبرا یناگوار اتفاق هگذشت
 و کردنحرکت گامبهگام به یاعتقاد و داندیم اعتمادرقابلیغ را زیچهمه

 او. برسد دلخواهش اهداف به خواهدیم سرعتبه و ندارد تالش
 وی از زین مردم و است گرانید از ییجوبیع و انتقاد دنبالبه شهیهم
 مستحق را خود و دارد بودنکامل به یادیز لیتما او. ندهست یفرار
 دست از را خود دیام ،بخورد شکست بارکی اگر و داندینم شدنموفق

 شکست یبعد یهاپروژه دنبالبه او .کندینم تالش دوباره و دهدیم
 احساس شکست، احساس عوامل مجموع ؛ بنابراین(۲۲) است
بروز     نهیزم آن، رینظا و یسرخوردگ اضطراب، ،یافسردگ ،یدیناام

 فراهم نابهنجاری و رفتارهای هنجارشکن ازجمله پرخاشگری را در فرد
 احساس که توان گفت، افرادیدر تبیین دیگر یافتٔه پژوهش می .ندنکیم

 و هستند درمانده کنندمی حس دارند، کم یا احساس شکست کارایی
 اعتقاد دارند، هاآن. کنند کنترل را خود زندگی رویدادهای توانندنمی

 مواجه مانعی با آنان وقتی. است بیهوده کنندمی که تالشی هرگونه
 ثمربی مشکل با برخورد برای هاآن مقدماتی تالش چنانچه شوند،می

 ناکامی احساس. کنندمی ناکامی احساس و کرده امید قطع سریعاً باشد،
 در کاهش دهد، را آرزوها سطح کند، تخریب را انگیزش تواندمی

 تأثیر جسمانی سالمت بر و وجود آوردبه اختالل شناختی هایتوانایی
اجتماعی و  شخصی، هایرو شکست؛ ازاین(۲۶) بگذارد ناگوار

های اجتماعی و اینترنت سمت شبکهشود فرد بهافسردگی موجب می
 .ابدییم شیافزا او پرخاشگرانٔه پاسخ احتمال و کندگرایش پیدا 

 پژوهش یدهخودگزارش یابزارها ی پژوهش حاضر،هاتیمحدوداز 
 ،یاجتماع ،یستیز طیشرا همچون مزاحم یعوامل نشدنو کنترل
 ییابزارها نیچن در .بود نشانیوالد و آموزاندانش یاقتصاد و یفرهنگ
 ریتأث جینتابر  امر نیا که ندهند پاسخ دقت با افراد است ممکن

  .دگذاریم
ی فضای سایبری و احساس شکست در هامزاحمتباتوجه به نقش 

بر رویکرد شود مداخلٔه آموزشی مبتنییمپرخاشگری، پیشنهاد 
رفتاری درجهت کاهش پرخاشگری مدنظر قرار گیرد. همچنین شناختی

سایبری، به ی هامزاحمتلحاظ اهمیت نقش ی آموزشی، بههاکارگاهدر 
یرات تأثو ها مزاحمتجرایم  ازجملهی سایبری هامزاحمتپیامدهای 

سالمت و وضعیت عملکردی افراد پرداخته شود. توصیه  ها برآن
یانجی مانند م یرهایمتغ و نقش انجام شود ییهاپژوهش شودیم

با در ارتباط عواطف مثبت، عواطف منفی و احساس انسجام روانی 
شود برای یمبررسی شود؛ همچنین پیشنهاد  پژوهشاین  یرهایمتغ
 میان ازجمله یآموزش یهاطیمح در پژوهش انجام بهها، یافتهیم تعم

 .شود پرداختهها دانشگاه انیدانشجو

 گیرینتیجه 5
شود، با افزایش های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته

 آموزان،دانش در شکست احساس و یبریسا یفضا یهامزاحمت
 و یبریسا یهامزاحمترو یابد؛ ازاینآنان افزایش می یپرخاشگر
 آموزانپرخاشگری دانش در ینخطرآفرعوامل  عنوانبه شکست احساس
، پرخاشگرانه یرفتارها یروان یریپذبیآس وجود به باتوجهرند. دا نقش

 قرار زانیربرنامه کار تیاولو در پرخاشگرانه یرفتارها کاهشالزم است 
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  .ردیگ

 قدردانی و تشکر 6
از تمامی افرادی که در پژوهش ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی 

 شود.می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

 بودنمحرمانهازجمله  مرتبط یاخالق اصول یتمام پژوهش نیا در

 اریاخت و پژوهش درکنندگان شرکت آگاهانٔه تیرضا ،هانامهپرسش
 شمارٔهبا  این پژوهش یاجرا مجوز .شد تیرعا پژوهش از خروج
 وپرورش بیرجندادارٔه آموزش از 1۳۹۹خرداد۲۴مورخ  ۲۴۷/1۰۶
  .است شده صادر

 رضایت برای انتشار
 امر غیر قابل اجرا است. این

 منابع مالی
 یمال تیحما بدون که است یمستقل یپژوهش طرح حاصل پژوهش نیا

 . است گرفته صورت یخاص سازمان
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