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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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چکیده
زمینه و هدف :پرخاشگری بهعنوان یکی از مشکالت بسیار مهم نوجوانان در برقراری رابطه با دیگران ،تحتتأثیر عوامل متعددی است؛ بنابراین هدف این پژوهش ،تعیین نقش
مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست در پرخاشگری دانشآموزان پایٔه ششم ابتدایی شهر بیرجند بود.

روشبررسی :روش پژوهش توصیفیهمبستگی بود .جامعٔه آماری را تمامی دانشآموزان دختر و پسر پایٔه ششم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی  1۳۹۸-۹۹تشکیل دادند
که نمونهای به تعداد  ۳۳۶نفر براساس جدول کرجسی و مورگان ( )1۹۷۰بهروش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد .دانشآموزان پرسشنامٔه تجدیدنظرشدٔه مزاحمت سایبری

(تاپکو و اردر-بیکر ،)۲۰1۰ ،مقیاس احساس شکست (گیلبرت و آلن )1۹۹۸ ،و پرسشنامٔه پرخاشگری (باس و پری )1۹۹۲ ،را تکمیل کردند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۴و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح معناداری  α=۰٫۰1استفاده شد.

یافتهها :نتایج نشان داد ،رابطٔه بین مزاحمتهای فضای سایبری (مزاحمت کالمی ،پنهانسازی هویت ،جعل سایبری) و احساس شکست (احساس رکود ،احساس بازندگی،
احساس رضایتمندی) با پرخاشگری مستقیم و معنادار بود ( .)p>۰٫۰1مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده ( )Betaبرای مؤلفههای مزاحمت کالمی ( p<۰٫۰۰1و

 ،)β=۰٫۲۴۴پنهانسازی هویت ( p<۰٫۰۰1و  ،)β=۰٫1۷1جعل سایبری ( p<۰٫۰۰1و  ،)β=۰٫1۴۵احساس رکود ( p=۰٫۰۲۵و  ،)β=۰٫1۰۵احساس بازندگی (،p=۰٫۰۴۴
 )β=۰٫1۰۷و احساس رضایتمندی ( )β=۰٫1۵۹ ،p<۰٫۰۰1بود .همچنین مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست (۴۲٫۶درصد) بهطور معناداری ،توانایی پیشبینی

پرخاشگری دانشآموزان را داشتند (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود ،با افزایش مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست در دانشآموزان ،پرخاشگری آنان افزایش مییابد؛ ازاینرو

مزاحمتهای سایبری و احساس شکست بهعنوان عوامل خطرآفرین در پرخاشگری دانشآموزان نقش دارند.

کلیدواژهها :مزاحمتهای فضای سایبری ،احساس شکست ،پرخاشگری ،دانشآموزان.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.

1

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-09-30

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۴۰۱مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa

۱

مقدمه

نشانههایی از خشونت مدرسهای دارند و بیشتر احتمال دارد با خود
سالح حمل کنند و به مدرسه ببرند ( .)1۴همچنین پژوهشها از ارتباط

رفتار پرخاشگری از مشکالت شایعتر کودکان بهشمار میرود که در
1

مزاحمت سایبری با عالئم افسردگی ،انزوا و ناامیدی ،تنهایی،

کشورهای جهان روزبهروز در حال گسترش است ( .)1رفتار

خودکشی ( ،)1۵افکار خودکشی و آسیبپذیری روانی ( ،)1۶افزایش

پرخاشگرانٔه دوران کودکی با بزهکاری ،سوءمصرف مواد ،حرمت نفس

خشونتطلبی دانشآموزان ( ،)1۷پرخاشگری اجتماعی ،تنش و

ضعیف ،کاهش بهزیستی عاطفی ،نقص در تشکیل روابط دوستی

پریشانی روانشناختی ( )1۸و اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری ()1۹

جدید ،افسردگی ،مشکالت تحصیلی و ضعف در مهارتهای

حکایت دارند.

آموزشی ،ناتوانیهای دوران بزرگسالی ،ناتوانی در خواندن نشانههای

پرخاشگری ،مفهومی بسیار پیچیده است و از یک طرف تحتتأثیر

هیجانی دیگران و نقص در توانایی ارتباط اجتماعی ،ارتباط معنادار

عوامل موقعیتی و روانی قرار دارد .از سوی دیگر عوامل ژنتیکی و

دارد ()۲،۳؛ بنابراین پرخاشگری میتواند ناتوانیهای عمده بههمراه

بیولوژیک نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارند ( .)۲۰از عوامل

داشته باشد (.)۴

روانشناختی که در مطالعٔه حاضر به آن پرداخته شد ،احساس شکست

اگرچه اطالعات درخورتوجهی دربارٔه پرخاشگری جمعآوری شده

۳

است .احساس شکست یکی از مفاهیمی است که از نظریٔه جایگاه

است ،هنوز درک کاملی از مفهوم پرخاشگری وجود ندارد؛ ازاینرو ارائٔه

اجتماعی بیرون آمده است و همپوشی زیادی با ناامیدی دارد .وقتی

تعریفی دقیق و عینی از این مفهوم ،دشوار است؛ باوجود این ،اکثر

فردی احساس شکست را تجربه میکند ،ابتدا ناامید میشود .بعد از آن

محققان اشکال مختلف پرخاشگری را بررسی کردهاند و آن را اینگونه

دو وضعیت رخ میدهد :یا وی درصدد جبران آن برمیآید و از نو شروع

تعریف میکنند :پرخاشگری رفتاری است که هدف آن آسیبرساندن به

میکند یا اینکه بهسمت ناکامی و افسردگی میرود ( .)۲1همچنین

دیگری است و میتواند بهروشهای مختلفی مانند تحقیر ،توهین و

احساس شکست بهعنوان حس مبارزٔه شکستخورده و ازدستدادن و

فحاشی نیز انجام شود ( .)۵،۶در تعریفی دیگر ،پرخاشگری نوعی

کاهش رتبٔه اجتماعی تعریف شده است ( .)۲۲مطالعات بیانگر رابطٔه

هیجان و واکنشی عاطفی است که در آن فرد بهصورت ناخودآ گاه،

معنادار بین شکستهای اجتماعی و پرخاشگری دانشجویان (،)۲۳

محرومیتها و ناکامیهای خود را در قالب تجاوز ،رفتارهای کینهتوزانه

تحمل کم ناکامیها (شکستها) با مشارکتنکردن در فعالیتهای

و پرخاشگرانه نمایش میدهد ( .)۷در ارتباط با فراوانی بروز پدیدٔه

مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه ( ،)۲۴رابطٔه مثبت و معنادار بین

پرخاشگری در جمعیت 1۵تا۶۴سالٔه ایرانی ،شیوع پرخاشگری فیزیکی

شکست و رفتار تهاجمی (پرخاشگری) ( )۲۵و ارتباط شکست

حدود ۳1درصد و شیوع پرخاشگری شدید (نیاز به درمان قربانی با

اجتماعی با افزایش خطر ابتال به بیماریهای روانی ( )۲۶است.

دستگیری) 1٫1۷درصد بود ( .)۸پرخاشگری ،رفتارها و اثرات

در صورت تشخیصندادن بهموقع پرخاشگری ،ممکن است در دوران

طوالنیمدت و جبرانناپذیری مانند طرد توسط همساالن ،اخراج از

نوجوانی و بزرگسالی زمینه برای مشکالت جدیتر ازقبیل قلدریکردن،

مدرسه ،بزهکاری و نقض حقوق دیگران ،گرایش به خودشیفتگی،

آسیبرساندن به دیگران ،افت تحصیلی ،تجاوز به عنف ،بیکاری،

سوءمصرف مواد و مشکالت روانی مانند افسردگی و مشکالت جسمی

دزدی ،قتل و اشکال دیگر بیماریهای روانی فراهم آید که منجربه بار

مانند زخم معده و سردرد میگرنی در دانشآموزان دارد ()۹؛ بنابراین

اجتماعی و مالی عمده خواهد شد ()۲۰؛ ازاینرو باتوجه به پیامدهای

ضرورت تشخیص علل اولیٔه این مشکالت و نیز مداخالت مؤثر و

نامطلوب پرخاشگری در حال و آینده و نیز فقدان پژوهش انجامشده

روشهای درمانی مناسب هر کودک بیش از پیش احساس میشود.

در این زمینه ،الزم است عوامل مؤثر و مرتبط با پرخاشگری بررسی

در قرن بیستویکم ،افراد قلدر و پرخاشگر از روشهای جدیدتری برای

شود تا از این طریق اقدامات مناسبی درجهت پیشگیری از این پدیدٔه

آزار و اذیت همساالن خود استفاده میکنند؛ مانند آزار و اذیت آنها

مزاحم اجتماعی انجام گیرد .همچنین از جنبههای نوآورانٔه مطالعٔه

ازطریق مزاحمتهای تلفنی ،ارسال تصاویر یا محتوای غیرواقعی

حاضر ،پژوهش در زمینٔه مزاحمتهای فضای سایبری بود که در

دربارٔه آنها در وب .این نوع زورگویی و پرخاشگری به نام قلدری
سایبری یا مزاحمتهای سایبر ی ۲مطرح است ( .)1۰مزاحمت

شده است؛ ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مزاحمتهای

سایبری ،سوءاستفادهای سیستماتیک از قدرت است که ازطریق

فضای سایبری و احساس شکست در پرخاشگری دانشآموزان انجام

فناوریهای اطالعات و ارتباطات اتفاق میافتد .مزاحمت سایبری

شد.

بهعنوان هر رفتاری تعریف میشود که ازطریق رسانههای الکترونیکی یا
دیجیتال توسط اشخاص یا گروهها بهصورت مکرر با پیامهای خصمانه

2

یا تهاجمی انجام شده و باعث آسیب یا ناراحتی به دیگران میشود

روشبررسی

روش پژوهش حاضر توصیفیهمبستگی بود .جامعٔه آماری را تمامی

( .)11مطالعات بیانگر ارتباط مزاحمت سایبری با افزایش مشکالت

دانشآموزان دختر و پسر پایٔه ششم ابتدایی شهر بیرجند در سال

مدرسه ازجمله تخلفات و خشونت مدرسهای ،فرار ،پیشرفت تحصیلی

تحصیلی  1۳۹۸-۹۹تشکیل دادند که طبق جدول کرجسی و مورگان

کم و نبود احساس امنیت در مدرسه است ()1۲،1۳؛ حتی براساس

( )۲۷بهروش نمونهگیری خوشهای  ۳۳۶نفر انتخاب شدند .مالکهای

برخی پژوهشها ،جوانانی که درمعرض آزار و اذیت آنالین هستند،

ورود آزمودنیها به پژوهش ،پایٔه ششم ابتدایی و رضایت دانشآموزان،

1

. Defeat

. Aggression
. Cyberbullying

2

۲
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مطالعات داخل کشور تاآنجاکه محقق بررسی کرد ،کمتر به آن توجه

رضایت والدین و مسئوالن مدرسه بود .مالکهای خروج آزمودنیها از

جامعٔه زنان  ۰٫۹1و در جامعٔه مردان  ۰٫۹۲بهدست آمد (.)۳۰

مطالعه ،وجود اختالالت جسمانی و روانی ناتوانکننده براساس پروندٔه

-پرسشنامٔه پرخاشگر ی : ۳این پرسشنامٔه ۲۷سؤالی توسط باس و

سالمت دانشآموزان و نارضایتی دانشآموزان ،والدین و مسئوالن

پری در سال  1۹۹۲ساخته شد ( .)۳1این پرسشنامه چهار

مدرسه بود.

خردهمقیاس خشم (سؤاالت 1تا ،)۷پرخاشگری بدنی و کالمی

در مرحلٔه اجرا بعد از آمادهسازی ابزارهای جمعآوری دادهها ،پس از

(سؤاالت ۸تا ،)1۴رنجیدگی (سؤاالت 1۵تا )۲۰و بدگمانی (سؤاالت

اخذ مجوز از ادارٔه آموزشوپرورش شهر بیرجند و تهیٔه فهرستی از

ال
ال شبیه به من= ۵تا کام ً
۲1تا )۲۷را براساس مقیاس لیکرت (کام ً

تمامی مدارس دخترانه و پسرانٔه دارای پایٔه ششم ابتدایی ،بهطور

متفاوت از من= )1میسنجد؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین ۲۷تا1۳۵

تصادفی دو مدرسٔه دخترانه و دو مدرسٔه پسرانه در نظر گرفته شد و از

است .نمرات بیشتر نشاندهندٔه پرخاشگری بیشتر است (.)۳1

هر مدرسه نیز بهطور تصادفی  ۸۴دانشآموز انتخاب شد .در این

پرسشنامٔه پرخاشگری از همسانی درونی ( )α=۰٫۸۹و پایایی بهروش

پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط ازجمله محرمانهبودن

بازآزمایی ( )r=۰٫۸۰خوبی برخوردار است ( .)۳1در پژوهش سامانی

پرسشنامهها ،رضایت آگاهانٔه شرکتکنندگان در پژوهش و اختیار

بهروش تحلیل عاملی ،چهار عامل رفتاری خشم ،پرخاشگری بدنی و

خروج از پژوهش رعایت شد.

کالمی ،رنجیدگی و بدگمانی از آن استخراج شد .ضریب پایایی این

برای جمعآوری دادهها ابزارهای زیر بهکار رفت.

پرسشنامه بهشیؤه بازآزمایی برابر با  ۰٫۷۸بهدست آمد (.)۳۲

-پرسشنامٔه تجدیدنظرشدٔه مزاحمت سایبر ی  :این پرسشنامٔه

برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و

تجدیدنظرشدٔه ۲۲سؤالی توسط تاپکو و اردر-بیکر در سال ۲۰1۰

انحراف معیار) و از آمار استنباطی در نرمافزار  SPSSنسخٔه ۲۴

ساخته شد ( .)۲۸این ابزار سه عامل مزاحمت کالمی سایبری

استفاده شد .پس از بررسی پیشفرضهای آماری (یکسانی پراکندگی

(سؤاالت 1تا ،)۷پنهانسازی هویت (سؤاالت ۸تا )1۲و جعل

باقیماندهها ،خطیبودن رابطٔه بین متغیرها ،نرمالبودن توزیع نمرات)،

سایبری (سؤاالت 1۳تا )۲۲را روی طیف لیکرت همیشه (نمرٔه  )۵و

تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در

هرگز (نمرٔه  )1میسنجد؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین ۲۲تا 11۰است.

سطح معناداری  α=۰٫۰1بهکار رفت.

1

نمرات بیشتر نشاندهندٔه دریافت مزاحمتهای سایبری بیشتر است و

3

برعکس ( .)۲۸در مطالعٔه تاپکو و اردر-بیکر بهمنظور بررسی ساختار

براساس یافتههای توصیفی پژوهش 1۸۲ ،نفر (۵۴٫۲درصد) دختر و

عاملی این پرسشنامه ،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی

 1۵۴نفر (۴۵٫۸درصد) پسر بودند .در جدول  1شاخصهای توصیفی

انجام شد .نتایج تحلیل عاملی این ابزار سه عامل را آشکار کرد و

متغیرهای پژوهش گزارش شده است.

درمجموع ۴۹٫1۸درصد از واریانس کل تبیین شد .پس از تحلیل عاملی

پیش از استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،بررسی نرمالبودن توزیع

تأییدی مشخص شد ،مدل سهعاملی این پرسشنامه ،از نظر تئوری و

نمرات با استفاده از آزمون کولموگروفاسمیرنف صورت گرفت که

نیز از نظر آماری مناسب است .ضرایب انسجام درونی برای پایایی این

باتوجه به معنادارنبودن مقادیر بهدستآمده ،فرض نرمالبودن توزیع

پرسشنامه محاسبه شد .ضریب انسجام درونی و ضریب تنصیف این

نمرات رد نشد ( .)p<۰٫۰1براساس نتایج جدول  ،1تمامی ضرایب

پرسشنامه بهترتیب  ۰٫۸۹و  ۰٫۷۹بود (.)۲۸

همبستگی پیرسون محاسبهشده مثبت و در سطح آلفای  ۰٫۰1معنادار

-مقیاس احساس شکست :۲این پرسشنامٔه 1۶سؤالی توسط گیلبرت

بود .مثبتبودن ضرایب بهدستآمده نشان میدهد ،بین مزاحمتهای

و آلن در سال  1۹۹۸ساخته شد ( .)۲۹این مقیاس سه خردهمقیاس

فضای سایبری و احساس شکست با پرخاشگری ارتباط مستقیم وجود

احساس رکود (سؤاالت  ،)1۶ ،1۴ ،1۳ ،11 ،1۰ ،۸ ،۷احساس

داشت (.)p>۰٫۰1

بازندگی (سؤاالت  )1۵ ،1۲ ،۵ ،۳ ،1و احساس رضایتمندی

بهمنظور پیشبینی پرخاشگری ازطریق متغیرهای مزاحمتهای فضای

(سؤاالت  )۹ ،۶ ،۴ ،۲را براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت از هرگز

سایبری و احساس شکست ،از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
برای بررسی استقالل باقیماندهها ،آمارٔه دوربین-واتسون بهکار رفت.

بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین

مقدار آمارٔه دوربین-واتسون برابر با  ۲٫۰۶۳بهدست آمد؛ بنابراین

1۶تا ۸۰است .نمرات بیشتر نشاندهندٔه احساس شکست بیشتر است

میتوان گفت ،پیشفرض استقالل باقیماندهها رعایت شده است .برای

و برعکس ( .)۲۹این مقیاس دارای همسانی درونی بسیار زیاد با

بررسی وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین ،شاخصهای

ضرایب آلفا در هر دو گروه ( ۰٫۹۴برای زنان و  ۰٫۹۳برای مردان)،

تحمل و عامل تورم واریانس )VIF( 4بهکار رفت که باتوجه به نتایج

بهعالوه با اطمینان  ۰٫۹۴برای دانشآموزان و  ۰٫۹۳در گروه افسرده

حاصل ،انحرافی از مفروضٔه همخطی چندگانه مشاهده نشد .مقدار F

بود ( .)۲۹این مقیاس توسط ترصفی و همکاران بر جمعیت ۳۰۶نفری

بهدستآمده برای بررسی مدل رگرسیونی برابر با  ۴۲٫۴۷1بود که در

ایرانی هنجار شد و روایی آن توسط چند تن از اساتید دانشکدٔه

سطح آلفای کوچکتر از  ۰٫۰1معنادار بود .این مطلب نشان میدهد،

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی به تأیید رسید.

مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست توانستند تغییرات

ضریب پایایی بهروش آلفای کرونباخ برای کل آزمودنیها  ،۰٫۹1در

مربوط به پرخاشگری را بهخوبی تبیین کنند و بیانگر مناسببودن مدل

1

. Aggression Questionnaire
. Variance inflation factor

2

۳

3
4
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(یک) تا تقریباً همیشه (پنج) میسنجد .سؤاالت  ۶ ،۴ ،۲و ۹

. Revised Cyber Bullying Inventory
. Defeat Scale

یافتهها

رگرسیونی ارائهشده بودند.
جدول  .1یافتههای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست با پرخاشگری
متغیر

انحراف

میانگین

 .1مزاحمت کالمی

1۵٫۶۸

۳٫۴1۰

**۰٫۲۰۸

 .۴مزاحمت سایبری

۴۹٫۰۵

 .۶احساس بازندگی

1۵٫۷۷

۳٫۰۷۶
۷٫۰۹۷

۲۰٫۲۳

 .۷احساس رضایتمندی

1۲٫۰۴

 .۹پرخاشگری

۷۸٫۷۳

 .۸احساس شکست

**۰٫۷۵۷

**۰٫۷۶۶

1۰٫1۷

۳٫1۹۶

 .۲پنهانسازی هویت

 .۵احساس رکود

**۰٫۴۷۶

1

معیار

1

1۶٫۲۸

 .۳جعل سایبری

1

۲

۲٫۷۸۳
۴٫11۳
۲٫۲۹۴
۷٫۲۹1

۴۸٫۰۳

۹٫۵۶۶

**۰٫۲۴۲
**۰٫۵۲۲
**۰٫۵۰۹
**۰٫۵۴۷
**۰٫۵1۷

۳

**۰٫۲۴۶

1

**۰٫۳۲۰

**۰٫۳۵۹

**۰٫۵۳۷
**۰٫۵۳۶
**۰٫۵۹۴
**۰٫۴۹۸

۴

**۰٫۶۸1

1

**۰٫۲۵۸

**۰٫۶۰۵

**۰٫۳۲۲
**۰٫۳۹۹
**۰٫۳۵۷

۵

**۰٫۴۲۰

1

**۰٫۶1۶

**۰٫۳۳۷

**۰٫۶۹۶
**۰٫۶۲۰

۷

۶

**۰٫۲۸۶

1

**۰٫۶۴۹

**۰٫۸۸۰

**۰٫۳۵۴

۸

**۰٫۶۵۵

1

**۰٫۵۰۰

**۰٫۵۲۶

**۰٫۸1۳

۹

1

**۰٫۵۸۳

1

**p>۰٫۰1
جدول  .۲تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای پیشبینی پرخاشگری ازطریق مؤلفههای مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست
ضرایب

ضرایب استانداردنشده
خطای

B
ثابت
مزاحمت کالمی

استانداردشده

استاندارد

۳۲٫۰۷۵

۳٫۴1۵

مقدار

t

احتمال

Beta
۹٫۳۹۲

>۰٫۰۰1

Tolerance

VIF

۴۲٫۴۷1

پنهانسازی هویت

۰٫۷۳۲
۰٫۵۳۲

۰٫1۴۵

۰٫۲۴۴

۴٫۷۵1

>۰٫۰۰1

۰٫۶۴۷

1٫۵۴۵

جعل سایبری

احساس رکود

۰٫۴۰۸
۰٫۳۶۰

۰٫1۲۸

۰٫1۴۵

۳٫1۸۰

>۰٫۰۰1

۰٫۸۲۰

1٫۲۲۰

احساس بازندگی

۰٫۳۴۴

۰٫1۳۷

۰٫1۰۷

۲٫۵1۰

۰٫۰۴۴

۰٫۴۹۲

۲٫۰۳۲

احساس رضایتمندی

۰٫۶۶1

۰٫1۷1

۰٫1۶۵

۰٫1۰۵

۰٫1۶۰

۰٫1۵۹

۰٫۲۴۸

۳٫۲۲۶
۲٫۲۵۸
۲٫۶۶۷

>۰٫۰۰1
۰٫۰۲۵

>۰٫۰۰1

F

۰٫۶۰۹
۰٫۷۹۵
۰٫۴۸۵

مقدار
احتمال
۰٫۰1

1٫۶۴۳
1٫۲۵۷
۲٫۰۶۳

نتایج نشان داد ،مقدار ضریب  Rبرابر با  ۰٫۶۶1و ضریب تعیین

کالمی ،پنهانسازی هویت ،جعل سایبری) با پرخاشگری رابطٔه مثبت

تعدیلشده (مجذور  )Rبرابر با  ۰٫۴۲۶بهدست آمد که نشان میدهد،

و معنادار وجود داشت و مزاحمت کالمی ،پنهانسازی هویت و جعل

مؤلفههای مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست،

سایبری توانستند تغییرات مربوط به پرخاشگری را بهخوبی تبیین کنند؛

۴۲٫۶درصد از واریانس پرخاشگری را تبیین کردند (.)p>۰٫۰۰1

ازاینرو نتیجهگیری میشود ،مزاحمتهای فضای سایبری رابطٔه

باتوجه به اینکه مقدار آمارٔه تحمل از مقدار برش  ۰٫1بیشتر و آمارٔه

مستقیم با پرخاشگری دانشآموزان دارد .بر این اساس میتوان گفت،

تراکم عاملی ( )VIFاز مقدار برش  1۰کمتر بود ،نتیجه میشود از

دانشآموزان دارای مزاحمتهای بیشتر در فضای سایبری ،پرخاشگری

مفروضٔه همخطی ،تخطی صورت نگرفته است .مقدار ضریب

بیشتری دارند .در زمینٔه ارتباط نتیجٔه بهدستآمده با مطالعات پیشین،

رگرسیونی استانداردشده ( )Betaبرای مؤلفههای مزاحمت کالمی

پژوهشی مستقیم انجام نشده است؛ اما یافتههای تقریباً مشابه در این

 ،)β=۰٫1۷1جعل سایبری ( ،)β=۰٫1۴۵ ،p<۰٫۰۰1احساس رکود

مشکالت مدرسه ازجمله تخلفات و خشونت مدرسهای ،فرار ،پیشرفت

(،p<۰٫۰۰1

( ،)β=۰٫1۰۵ ،p=۰٫۰۲۵احساس بازندگی ()β=۰٫1۰۷ ،p=۰٫۰۴۴

تحصیلی کم و نبود احساس امنیت در مدرسه همراه است (.)1۲،1۳

و احساس رضایتمندی ( )β=۰٫1۵۹ ،p<۰٫۰۰1بود؛ ازاینرو نتیجه

براساس پژوهش میشانا و همکاران ،جوانانی که درمعرض آزار و اذیت

گرفته میشود که مؤلفههای مزاحمتهای فضای سایبری و احساس

آنالین هستند ،نشانههایی از خشونت مدرسهای دارند ( .)1۴همچنین

رضایتمندی بهشکل مثبت و معنادار ،پرخاشگری دانشآموزان را

پژوهش خرازانی مشخص کرد ،فضای سایبر و بازیهای اینترنتی در

پیشبینی کردند.

افزایش خشونتطلبی دانشآموزان مؤثر است ( .)1۷ویالرد در مطالعٔه

۴

،)β=۰٫۲۴۴

پنهانسازی

هویت

خود دریافت ،مزاحمتهای سایبری نقش مهمی در پرخاشگری

بحث

اجتماعی ،تنش و پریشانی روانشناختی دارد (.)1۸

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مزاحمتهای فضای سایبری و

در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر میتوان گفت ،استفادٔه زیاد و

احساس شکست در پرخاشگری دانشآموزان پایٔه ششم ابتدایی انجام

گشتوگذار در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی باعث میشود

شد .نتایج نشان داد ،بین مزاحمتهای فضای سایبری (مزاحمت

دانشآموزان وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت و وبگردی کنند.

۴
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(،p<۰٫۰۰1

زمینه وجود دارد .مطالعات نشان داد ،مزاحمت سایبری با افزایش

همین امر موجب میشود آنها با بسیاری از رفتارها ازجمله فریبهای

بهندرت به خودش نیز اعتماد میکند .او به همهچیز شک دارد .شاید در

اینترنتی و رفتارهای پرخطر موجود در اینترنت آشنا شوند که بهدنبال

گذشته اتفاق ناگواری برای او رخ داده باشد؛ اما در حال حاضر

آن میزان پرخاشگری در آنان بیشتر خواهد شد؛ زیرا افرادی که آنها را

همهچیز را غیرقابلاعتماد میداند و اعتقادی به گامبهگام حرکتکردن و

فریب دادهاند ،بهصورت مستقیم دردسترس نیستند و موجب خشم

تالش ندارد و بهسرعت میخواهد به اهداف دلخواهش برسد .او

درونی دانشآموز معتاد به اینترنت درقبال آن افراد میشود؛ اما بهدلیل

همیشه بهدنبال انتقاد و عیبجویی از دیگران است و مردم نیز از وی

اینکه خشم پرخاشگری را در پی دارد ،این دانشآموزان پرخاشگری را

فراری هستند .او تمایل زیادی به کاملبودن دارد و خود را مستحق

بهطور جابهجاشده نشان میدهند .به این صورت که آنان به افراد دیگر

موفقشدن نمیداند و اگر یکبار شکست بخورد ،امید خود را از دست

مانند اطرافیان و همکالسیهای خود پرخاشگری میکنند و رفتارهای

میدهد و دوباره تالش نمیکند .او بهدنبال پروژههای بعدی شکست

پرخاشگرانه ازجمله تهاجم و توهین و لجاجت و کینهتوزی به اطرافیان

است ()۲۲؛ بنابراین مجموع عوامل احساس شکست ،احساس

بروز خواهند داد ( .)۲۰در تبیین دیگر یافتٔه پژوهش میتوان گفت،

ناامیدی ،افسردگی ،اضطراب ،سرخوردگی و نظایر آن ،زمینه بروز

دانشآموزان معموالً وقت و فرصت زیادی را به فضای مجازی و گردش

نابهنجاری و رفتارهای هنجارشکن ازجمله پرخاشگری را در فرد فراهم

در دنیای اینترنت اختصاص میدهند .این امر موجب میشود که آنان

میکنند .در تبیین دیگر یافتٔه پژوهش میتوان گفت ،افرادی که احساس

درمعرض بسیاری از خطرات اینترنت مانند چتکردن آنالین ،دیدن

کارایی کم یا احساس شکست دارند ،حس میکنند درمانده هستند و

وبسایتهای جنسی و خشونتآمیز و قماربازیهای اینترنتی قرار

نمیتوانند رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند .آنها اعتقاد دارند،

گیرند که این رفتارها میتواند بهعنوان محرکی برای پرخاشگری و

هرگونه تالشی که میکنند بیهوده است .وقتی آنان با مانعی مواجه

رفتارهای پرخاشگرانه در میان دانشآموزان باشد (.)1۵

میشوند ،چنانچه تالش مقدماتی آنها برای برخورد با مشکل بیثمر

دیگر یافتٔه پژوهش نشان داد ،بین احساس شکست و مؤلفههای آن

باشد ،سریعاً قطع امید کرده و احساس ناکامی میکنند .احساس ناکامی

(احساس رکود ،احساس بازندگی ،احساس رضایتمندی) با

میتواند انگیزش را تخریب کند ،سطح آرزوها را کاهش دهد ،در

پرخاشگری رابطٔه مثبت و معنادار وجود داشت و مؤلفههای احساس

تواناییهای شناختی اختالل بهوجود آورد و بر سالمت جسمانی تأثیر

شکست (احساس رکود ،احساس بازندگی ،احساس رضایتمندی)

ناگوار بگذارد ()۲۶؛ ازاینرو شکستهای شخصی ،اجتماعی و

توانستند تغییرات مربوط به پرخاشگری را بهخوبی تبیین کنند؛ بنابراین

افسردگی موجب میشود فرد بهسمت شبکههای اجتماعی و اینترنت

نتیجهگیری میشود ،بین احساس شکست با پرخاشگری ارتباط مستقیم

گرایش پیدا کند و احتمال پاسخ پرخاشگرانٔه او افزایش مییابد.

وجود دارد و دانشآموزانی که بیشتر احساس شکست میکنند،

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،ابزارهای خودگزارشدهی پژوهش

پرخاشگری بیشتری نیز دارند .همسو با یافتٔه مذکور ،پژوهش پن و

و کنترلنشدن عواملی مزاحم همچون شرایط زیستی ،اجتماعی،

همکاران نشان داد ،بین شکست های اجتماعی و پرخاشگری

فرهنگی و اقتصادی دانشآموزان و والدینشان بود .در چنین ابزارهایی

دانشجویان رابطٔه معناداری وجود دارد ( .)۲۳کومورویچ و همکاران

ممکن است افراد با دقت پاسخ ندهند که این امر بر نتایج تأثیر

در مطالعٔه خود گزارش دادند ،علت مشارکتنکردن دانشآموزان در

میگذارد.

فعالیتهای مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه ،سطح تحمل ناکامی کم

باتوجه به نقش مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست در

بین شکست و رفتار تهاجمی (پرخاشگری) همبستگی معناداری وجود

شناختیرفتاری درجهت کاهش پرخاشگری مدنظر قرار گیرد .همچنین

دارد (.)۲۵

در کارگاههای آموزشی ،بهلحاظ اهمیت نقش مزاحمتهای سایبری ،به

در تبیین یافتٔه پژوهش مبنیبر رابطٔه مثبت بین احساس شکست و

پیامدهای مزاحمتهای سایبری ازجمله جرایم مزاحمتها و تأثیرات

پرخاشگری میتوان گفت ،زمانی که فرد در زندگی احساس شکست

آنها بر سالمت و وضعیت عملکردی افراد پرداخته شود .توصیه

میکند ،افکار نگرانکننده و ناتوانکننده بر وی چیره میشود .این افکار

میشود پژوهشهایی انجام شود و نقش متغیرهای میانجی مانند

زمینٔه افسردگی و بیهدفی را در فرد بهوجود میآورد و باعث میشود

عواطف مثبت ،عواطف منفی و احساس انسجام روانی در ارتباط با

فرد برای جبران شکست ،گرایش بیشتری برای فرار از شکست خود یا

متغیرهای این پژوهش بررسی شود؛ همچنین پیشنهاد میشود برای

تخلیٔه انرژی خود داشته باشد .همچنین نظریٔه فشار ساختاری میگوید،

تعمیم یافتهها ،به انجام پژوهش در محیطهای آموزشی ازجمله میان

افراد برای جبران شکستها و ناکامیها به ناهنجاریهای اجتماعی رو

دانشجویان دانشگاهها پرداخته شود.

میآورند؛ بنابراین احساس نارضایتی از وضعیت زندگی خویش که
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بهدنبال شکست و ناکامی حاصل میشود ،زمینٔه گرایش نوجوانان و

نتیجهگیری

براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود ،با افزایش

جوانان را به کجروی فراهم میکند ( .)۲1فردی که معموالً شکست

مزاحمتهای فضای سایبری و احساس شکست در دانشآموزان،

میخورد ،همیشه کسی یا چیزی را بهجز خودش برای سرزنشکردن پیدا

پرخاشگری آنان افزایش مییابد؛ ازاینرو مزاحمتهای سایبری و

میکند .مردم او را جدی نمیگیرند و وقتی از سوی او سرزنش میشوند،

احساس شکست بهعنوان عوامل خطرآفرین در پرخاشگری دانشآموزان

از وی دوری میکنند .او بهجای اینکه به فکر اصالح کار خویش باشد،

نقش دارند .باتوجه به وجود آسیبپذیری روانی رفتارهای پرخاشگرانه،

به فکر پیداکردن مقصر است .این فرد به هیچکس اعتماد ندارد و حتی

الزم است کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در اولویت کار برنامهریزان قرار

۵
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(شکستها) است ( .)۲۴نیومن و همکاران در پژوهش خود دریافتند،

پرخاشگری ،پیشنهاد میشود مداخلٔه آموزشی مبتنیبر رویکرد

 رضایت آگاهانٔه شرکتکنندگان در پژوهش و اختیار،پرسشنامهها

.گیرد

 مجوز اجرای این پژوهش با شمارٔه.خروج از پژوهش رعایت شد

تشکر و قدردانی

 از ادارٔه آموزشوپرورش بیرجند1۳۹۹خرداد۲۴  مورخ1۰۶/۲۴۷
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 تشکر و قدردانی،از تمامی افرادی که در پژوهش ما را یاری کردند

.صادر شده است

.میشود

رضایت برای انتشار
.این امر غیر قابل اجرا است

بیانیهها

منابع مالی

7

تأییدیٔه اخالقی و رضایت نامه از شرکتکنندگان

این پژوهش حاصل طرح پژوهشی مستقلی است که بدون حمایت مالی

در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط ازجمله محرمانهبودن

.سازمان خاصی صورت گرفته است
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