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 چكيده

دهد و به نظر  ای از پرخاشگری همساالن است که اغلب در مدارس رخ می گونهزورگویی 

شود. از زمان  های درس مدارس، دیده می ای جهانی است که تقریباً در همۀ کالس رسد پدیده می

های اجتماعی مرتبط با آثار منفی  های اطالعاتی و ارتباطی، نگرانیگسترش استفاده از فنّاوری

در این پژوهش که با روش اَسنادی و مراجعه یژه بر نوجوانان وجود داشته است. و ها بهاین شبکه

ایم که ها بوده های پیشین انجام شده است درپی بررسی و پاسخگویی به این پرسشبه پژوهش

هایی با زورگیر آفالین یا سنتی ها و شباهتعبارتند از: زورگویی سایبری چیست؟ چه تفاوت

های شخصیتی افراد زورگو و قربانی ویی برای قربانیان آن چیست؟ ویژگیدارد؟ پیامدهای زورگ

در نتایج چیست؟ چه اندازه زورگویی سایبری رواج دارد و پیامدهای آن چیست؟ براساس 

پذیر است؛  ی برخالف زورگویی سنتی جدایی فیزیکی متجاوز و قربانی امکانبریسازورگویی 

نترنت، احساس گمنامی دارد و اغلب بر این باور است که کننده در فضای مجازی ای استفاده سوء

خطر ناچیزی برای ردیابی بدرفتاری او وجود دارد. اقدام به خودکشی، اختالل تغذیه، فرار از 

خانه، افسردگی، اخراج از مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالی از جمله پیامدهای 

و زورگویی سایبری ارتباط نزدیکی با هم دارند و در قربانیان زورگویی است. بنابراین زورگویی 

 یابد.شود و در فضای مجازی گسترش می بسیاری موارد با زورگویی در مدرسه یا محله آغاز می

های : روابط آنالین، زورگویی سایبری، زورگویی سنتی و نوجوانان، شبکههاي كليديواژه

 اجتماعی.
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 مقدمه
عی نوجوانان بر پیامدهای مثبت آن تأکید شده است. از های اجتماهمواره درخصوص شبکه

های اجتماعی در سطوح فردی و اجتماعی نقش مهمی دارند.  دیدگاه هنجاری اجتماعی، شبکه

گیری یک ارتباط مثبت اجتماعی با در سطح فردی، وجود پیوندهای اجتماعی با شکل

های اجتماعی است زیرا بود مهارتبه معنای به دوستان های اجتماعی مرتبط است. تعداد سازمان

کنیم. در سطح های اجتماعی را درونی میهنجارهای اجتماعی، انتظارات و ارزش  ما با تعامل

گیری هویتی مشترک و دهند و سبب شکلکالن، پیوندهای اجتماعی افراد را به جامعه پیوند می

گرفتن در معرض یکدیگر،  های اجتماعی و قرار شوند. افراد با تعاملانسجام اجتماعی می

دهند. وجود پیوندهای اجتماعی دسترسی افراد را اجبارهای اجتماعی، اعتماد و تعهد را شکل می

کند. در ادبیات نوجوانان، پیوندهای اجتماعی به مصاحبت، اطالعات و روابط رمانتیک فراهم می

پرهیز از رفتارهای ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین با سایر همساالن با پذیرش ارزش

کننده و مشترک، افراد را از درگیر شدن در رفتارهای  منحرف مرتبط است. پیوندهای حمایت

های اجتماعی ازسوی دارد و از پیامدهای منفی تحریممنحرف و ناهنجار آفالین و آنالین بازمی

 کند.دیگران پیشگیری می

ای اجتماعی ممکن است پیامدهای منفی با وجود این، باید به خاطر داشته باشیم که پیونده

شود. وابسته نبودن به یک نیز داشته باشند که اغلب نتیجۀ فقدان پیوندهای اجتماعی تلقی می

شبکۀ اجتماعی بزرگ، تجربه نکردن نزدیکی با پیوندهای موجود یا وابستگی به یک شبکه با 

امدهای منفی ممکن است نتیجۀ زنند. بنابراین پی تراکم اندک، همگی به سالمت ذهنی آسیب می

درگیری با پیوندهای اجتماعی منفی باشند )منفی به معنای خصمانه، پرخاشگرانه و تحقیرآمیز 

های ناسازگار را بررسی و بر رواج، منشأ و پیامدهای آنها تمرکز  است(. در این پژوهش جنبه

 خواهیم کرد.

وزشی حمایتگر و پذیرا، تهدید پدیدۀ اجتماعی مهمی است زیرا برای محیط آم 1زورگویی

رود؛ و پیامدهای ناگوار و سختی درپی داشته است همچون خودکشی، اختالل در  شمار می به

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Bulling 
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 1تغذیه، فرار از خانه، افسردگی، اخراج از مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالی )هاوکر

 (.33، ص2222، 2و بولتون

خشونت در جوانان است که بر کودکان و  از دیدگاه تاریخی، زورگویی شکلی رایج از

به مدرسه  وآمد های مربوط به همساالن مانند رفتویژه هنگام فعالیت گذارد، بهنوجوانان تأثیر می

(. به همین علت زورگویی در 2222، 4و هندوجا 3های عمومی )پاچینیا قرارگرفتن در مکان

ای گسترده همچون محله و مدرسه و  هنقش رفتاری در محل زندگی کودکان و نوجوانان در دامن

آمده درخصوص رواج  دست های عمومی اجتماع بررسی شده است. براساس نتایج بهمکان

روز گذشته زورگویی شده است  32سال در  12-12آموزان  درصد دانش 12-11زورگویی، به 

 (.2222و همکاران،  1)دوو

شود. براساس ی بر دیگری شناخته میزورگویی، رفتاری متجاوزانه با القای ترس برای چیرگ

تر خود برای دستیابی به ضعیف انیهمتاآموزان از پرخاشگری در مقابل گری، دانشدیدگاه سلطه

کنند. بنابراین زورگویان وضعیت استفاده می انیهمتامنابع، از جمله وضعیت بهتر در گروه 

که قربانیان در  دارند، در حالی ها و قدرت فیزیکی و اجتماعی بیشتریمرکزی بیشتری در شبکه

( دریافتند که 116، ص 2224و همکاران ) 6مرکز شبکه نیستند بلکه در حاشیه قرار دارند. موتاپا

کنند و موقعیت مرکزی کمتری قربانیان نسبت به سایر اعضا کمتر درخواست دوستی دریافت می

های مدرسه ل مختلف در گروههای دوستی دارند. آنها از دیدگاه اجتماعی، به دالیدر شبکه

 تری دارند.فعالیت کمتر و در شبکۀ مدرسه جایگاه اجتماعی نامناسب

با بحث ما اهمیت شبکۀ نوجوان در نقش یک عامل حفاظتی است. نوجوانان  موضوع مرتبط

آوردن  دست کنند. به دست آوردن موقعیت اجتماعی در شبکۀ همتایان رقابت و تالش می برای به

پذیری و نمایش نمادهای فرهنگی های فوق برنامه، جامعهی خوب، مشارکت در فعالیتها نمره

به افراد تنها و  بخشی از ابزارهای نوجوانان برای دستیابی به موقعیت اجتماعی است. اغلب نسبت

شود. نوجوانانی که خوب در شبکه زورگویی می های اجتماعیمنزوی و جدامانده از شبکه

کنند و شان بیشتر از آنان پشتیبانی می هدف زورگویی نیستند زیرا دوستانجذب شده باشند 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Hawker 

2. Boulton 
3. Patchin 

4. Hinduja 
5. Devoe 
6. Mouttapa 
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(. براساس شواهد، نمایش دوستی دوسویه 2222، 1برند )مشرا از بین می زیدآمیتهدموقعیت 

کند و آن فرد نیز دوستی آموزی که فردی را در نقش دوست خود معرفی می )برای نمونه دانش

کند. بنابراین بسیاری از شدن محافظت می آموزان را در مقابل قربانی کند(، دانش او را تأیید می

کنند )مش ،  نوجوانان با حمایت همساالن یا والدین، خود را از تجربۀ زورگویی محافظت می

های اجتماعی و زورگویی، اغلب قربانیان دوستانی آرام ها دربارۀ شبکه (. براساس پژوهش2222

(. از نتایج مهم این 2224نی پرخاشگر دارند )موتاپا و همکاران، و خونسرد و متخلفان دوستا

های زورگویی پژوهش اهمیت نزدیکی والدین و فرزندان است؛ زیرا با آگاهی والدین از تجربه

 توانند مداخله کرده و مسئوالن مدرسه را آگاه کنند. ، میشان فرزندان

های جنسی و زورگویی یبری، درخواستآزار سا های با افزایش استفاده از اینترنت، گزارش

(. زورگویی آنالین، رفتار 2222؛ پاچین و هندوجا، 2226، 2سایبری نیز افزایش یافته است )لی

های زشت و ناپسند  کار بردن پیام پرخاشگرانه با هدف آشکار علیه فرد دیگر است؛ مانند به

آور مرتبط با قربانی. آمیز یا شرم هیندربارۀ دیگران، پراکندن شایعه و انتشار ویدئوهای کوتاه تو

های اطالعاتی و ارتباطی برای حمایت از رفتارهای خصمانۀ زورگویی سایبری استفاده از فنّاوری

شود مانند عمدی و مکرّر از سوی یک فرد یا گروه است که با هدف آزار دیگران انجام می

آمیز  آمیز شخصی، نظرسنجی توهین ینهای توهسایت ایمیل، تلفن همراه، پیام متنی و فوری، وب

 (.33، 2211، 3ها )روزنسایت وب

های کارگیری بسیاری از ویژگی های اطالعاتی و ارتباطی، زورگویی بابهبا استفاده از فنّاوری

شناسیم. اول اینکه روابط آنالین در ذات گونه که ذات پدیده را می شود؛ همان ها منتقل میرسانه

ارهای زورگویانه را تحریک کند. دوم، متخلفان از گمنامی در اینترنت سوء خود ممکن است رفت

کنند. سوم، فضای آنالین شرایط استفاده کرده و با اسامی ناشناس هویت واقعی خود را پنهان می

کند. درنتیجه چنین شرایطی ممکن است های متجاوزانۀ افراد بسیاری فراهم میرا برای فعالیت

ب باشد و احساس مثبتی از کارهایشان برای آنها درپی داشته باشد. چهارم، برای متخلفان جذا

جمعیت زیاد ممکن است آثار منفی زورگویی آنالین بر قربانیان را تشدید کند زیرا آزار از سوی 

شود. بنابراین یک تفاوت برجسته بین مدرسه و آشنایان خارج از مدرسه و محله نیز دیده می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Mesch 
2. Li 
3. Rosen 
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ت که در فضای آنالین ممکن است تعداد زیادی از متخلفان در سوء فضای آنالین این اس

کنند در فضای آنالین استفاده نقش داشته باشند و افرادی که در مدرسه از زورگویی پرهیز می

 کنند.دهند و خود را پشت گمنامی اینترنت مخفی میاین کار را انجام می

، اهمیت شاهدان را نشان داده های پیشین درخصوص زورگویی در دنیای واقعی پژوهش

اند نه قربانیان. هرچه درصد از تماشاگران به حمایت از زورگویان گرایش داشته 32است، زیرا 

شوند و درنتیجه پیامدهای تر باشد، تماشاگران بیشتری درگیر آن میزمان زورگویی طوالنی  مدت

 (.1222و همکاران،  1ناگوارتری درپی خواهد داشت )بولتون

های فردی و خانوادگی قربانیان ف این پژوهش بررسی عواقب آزار سایبری، ویژگیهد

 نوجوان چنین تجاربی و برخی پیامدهای دیگر است.

 روش

ویژه در های مختلف ،به ای و بررسی و استفاده از نتایج پژوهشروش پژوهش اَسنادی و کتابخانه

 خارج از کشور، در دو دهۀ گذشته بوده است.

 ها پرسش
 یسنت ای نیآفال ویزورگ با ییهاشباهت و هاتفاوت چه و ستیچ یبریسا ییزورگو .1

 دارد؟

 پیامدهای زورگویی برای قربانیان آن چیست؟ .2

 های شخصیتی افراد زورگو و قربانی چیست؟ویژگی .3

 رواج زورگویی سایبری چه اندازه است و پیامدهای آن چیست؟ .4

 رواج و پيامدهاي زورگويي سايبري

آمیز هایی با محتوای نفرتچهارم نوجوانانِ کاربرِ اینترنت پیام وهشی در کانادا، یکبراساس پژ

( پژوهشی گسترده بر نوجوانان کاربر اینترنت در 2222اند. مش )  نسبت به دیگران دریافت کرده

بینی  است. پیش  درصد نوجوانان زورگویی شده 12آمریکا انجام داد و به این نتیجه رسید که به 

اند،  شود قربانیان زورگویی آنالین نسبت به دیگران، در دنیای آفالین نیز هدف زورگویی بوده می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Boulton  
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اما همبستگی از حالت کامل بسیار فاصله داشت. براساس پژوهشی جدیدتر بر کاربران نوجوان 

(. به نظر 2226اند )پاچین و هندوجا، درصد آنها قربانی زورگویی آنالین بوده 22اینترنت، 

 سد زورگویی آنالین با گذشت زمان رو به افزایش است. ر می

ها با افزایش تناوب استفاده از اینترنت، خطر زورگویی آنالین نیز بیشتر  براساس پژوهش

(. قربانی شدن بیشتر در فضاهای اینترنتی 2211 ؛ روزن،2222خواهد شد )پاچین و هندوجا، 

تماعی )و کمتر با ایمیل و پیام فوری( رخ های شبکۀ اجسایت وگو و وب های گفتمانند اتاق

(. پروفایل 2222رود )هندوجا و پاچین، کار می دهد که برای برقراری ارتباط با افراد غریبه به می

های شخصیتی را نشان سایت اشتراک کلیپ، ویژگی سایت شبکۀ اجتماعی و وب آنالین در وب

دهد. این ط بالقوه با متخلفان ناشناس قرار میدهد و با پراکندن اطالعات، نوجوان را در ارتبامی

به نوجوانان، تهدید و  دادن لقباطالعات خصوصی ممکن است از سوی متخلفان بالقوه برای 

تمسخر آنان استفاده شود. براساس همین پژوهش گرایش به افشای اطالعات شخصی احتمال 

که گرایش بیشتری به  سوی زورگوی سایبری را درپی دارد. نوجوانانی شدن از قربانی

آشکارسازی اطالعات شخصی خود به افراد ناشناس داشتند بیشتر قربانی زورگویی سایبری 

 (.2222شدند )مش،  می

برخی از نوجوانان در ورود به فضای آنالین گرایش بیشتری به آشکارسازی اطالعات 

وگو  های گفتاتاقکه از آنها پرسش شده باشد. مشارکت در  شخصی خود دارند حتی بدون این

کنندگان در ارتباط با دهد، زیرا شرکتحتی ریسک زورگویی سایبری را بیش از این افزایش می

ها  گیرند که ممکن است بعضی از آنان متخلف باشند. براساس پژوهشقرار می ای افراد غریبه

نه، افراد به دهد و به دلیل گمنامی نسبی این رساوگوهای آنالین، صمیمیت را افزایش می گفت

های آنالین با اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود بیشتر تمایل دارند. جالب است که بازی

خطر زورگویی سایبری ارتباطی نداشته است زیرا ارتباط این افراد بیشتر ابزاری است و بر 

 (.22، 2222کنند )مش، های بازی تمرکز میهای شخصی تمرکز ندارند بلکه بر ویژگیویژگی

 را ببینید. 1جدول 
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 . خالصۀ عوامل خطر قرباني شدن آنالين3جدول 

 زورگویی آنالین
 های زشت و زننده، پراکندن کاربردن پیام درپی، مانند به عمل پرخاشگری، باآگاهی و پی

 آورهای شرم ها یا عکسآمیز و پخش کلیپ های نوشتاری توهینشایعه و پیام

عامل خطرپذیری 

 فردی

 گویی در مدرسهقربانی زور 

 فقدان پیوندهای اجتماعی حمایتی 

عوامل در معرض 

 نهادن

 رویه از اینترنت تناوب استفاده بی 

 تمایل به اشتراک اطالعات شخصی و محرمانه در فضای آنالین 

های فعالیت

 آنالین

 وگو های گفتمشارکت در اتاق 

 وگو مشارکت در تاالرهای گفت 

  کۀ اجتماعیهای شبسایت پروفایل شخصی در وب 

گرفته با  شکل

 تکنولوژی

 گمنامی اینترنتی 

 های پرخاشگرانهکارگیری پیام بازداری کاهش یافته در به 

 تماشاگران گستردۀ اینترنتی 

 پيامدها

تر و ناگوارتر از زورگویی سنتی باشد. به دالیل بسیار ممکن است آثار زورگویی سایبری سنگین

جایی از فضای فیزیکی به مجازی، شدت آن  ت که با جابهاول، یک ویژگی مهم زورگویی این اس

یابد. در زورگویی سنتی امکان جدایی فیزیکی بین متجاوز و قربانی وجود دارد، اما افزایش می

های متنی و ایمیل به قربانی تضمین در زورگویی سایبری جدایی فیزیکی با پایان فرستادن پیام

فضای اینترنت، احساسی از گمنامی دارد و اغلب بر این باور  کننده در استفاده شود. دوم، سوءنمی

وسیلۀ  است که احتمال کمی برای ردیابی بدرفتاری او وجود دارد. سوم، با حمایت زورگویی به

شود. گمنامی و فقدان تعامل ممکن است تکنولوژی، زورگو از پیامدهای تجاوز خود آگاه نمی

، 2و والراو 1ت زورگویی سایبری را افزایش دهد )هیرمنکمتر مانع متجاوز شود و تناوب و قدر

2222.) 

ی نوجوانان دارد. قربانیان بیشتر ستیزشدن آثار منفی بر سالمت  قربانی زورگویی آنالین

ها و مصرف سیگار و  توجّهی به نمره درگیر رفتارهای پرخطر مانند تعهد کمتر به مدرسه، بی

ود دارد؛ پس از یک رویداد زورگویانه، قربانی احساس ای احساسی نیز وج شوند. جنبهالکل می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Heirman 
2. Walrave 
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کند. ثابت شده است که  سختی بر کارهای مدرسه تمرکز می کند و بهخشم و آشفتگی می

زورگویی آنالین آثار منفی بر رابطۀ فرزندان و والدین و دوستان دارد )پاچین و هندوجا، 

اند که هیچ کاری انجام ان گزارش دادهدهندگ(. از دیدگاه واکنش قربانیان، بیشتر پاسخ2226

درصد دربارۀ این موضوع با  12اند آفالین باقی بمانند و فقط درصد تصمیم گرفته 22اند،نداده

 (. 2226والدینشان صحبت کردند )پاچین و هندوجا، 

را برای  های شبکۀ اجتماعی این خطر افزایش یافته است زیرا زمینهسایت اخیراً با ظهور وب

 Hatebookو  Enemybook ،Snubsterهای کند. وب سایترت و زورگویی اینترنتی فراهم مینف

کنند؛ در این ها خود را ضداجتماعی معرفی میسایت هایی از این دست هستند. این وبمثال

بوک برداشته شده است، فهرست دشمنان  بر فهرست دوستان ،که از ایدۀ فیس ها عالوهسایت وب

توانند رازهای دیگران را منتشر و دیگران را نیز دعوت کنند تا در د و افراد مینیز وجود دار

 (.2222، 1زورگویی به آنها بپیوندند )هاموند

 آشكاري زورگويي اينترنتي

ـ تکنولوژیک است که الگوهای استفاده  شدن آنالین نیازمند چارچوبی اجتماعی آشکاری قربانی

گیرد که بر کیفیت  های فردی را دربرمیمپیوتری و ویژگیکا های از اینترنت، طبیعت ارتباط

هایی برای متجاوز است؛ که با انجام گذارد. ویژگی مهم آن وجود فرصتپیوندها تأثیر می

شود. زورگویی سایبری فقط ها بیشتر میهای معمولی آنالین، احتمال وجود این فرصتفعالیت

رنت دسترسی دارند. با وجود این، حتی برای کاربران پذیر است که به اینتبرای نوجوانانی امکان

اینترنت نیز احتمال قربانی شدن زورگویی سایبری بسته به میزان استفادۀ روزانۀ آنها، انواع 

های اینترنتی و میزان آشکارسازی اطالعات متفاوت است. مشارکت در روابط آنالین کاربری

های استفادۀ مکرّر از اینترنت و مهارتشاخص مهمی در توضیح زورگویی اینترنتی است. 

 (.2224دهد )بارا و میشل، اینترنتی، خطر قربانی شدن آنالین را افزایش می

های شبکۀ اجتماعی، تاالرها و سایت های اجتماعی )ایمیل، پیام فوری، وبمشارکت با رسانه

گذارد و نوجوانان را میوگو( بر اندازه، ترکیب و کیفیت پیوندهای اجتماعی تأثیر  های گفتاتاق

دهد. این اثر بسته به هر کاربر متفاوت است؛ بنابراین خطر قربانی بیشتر در معرض آنها قرار می

وگو و تبادل ایمیل، نوجوانان  ها و تاالرهای گفتشدن نیز متفاوت خواهد بود. مشارکت در اتاق

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Hammond 
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ی از این پیوندها پیامدهای دهد. بعضرا در معرض پیوندهای جدید با افراد ناشناس قرار می

کنند که درنتیجه فقدان منابع مثبت دارند زیرا  نوجوانان به افرادی با عالیق مشترک برخورد می

کنند. اما با وجود این، فعالیت اینترنتی شبکۀ نوجوانان، خطر  فعلی شبکۀ خود را با هم مبادله می

دهد. هرچه افراد ناشناس رش میقرار گرفتن در معرض افرادی با روابط منفی را نیز گست

بیشتری بخشی از شبکۀ فرد باشند احتمال برخورد با افراد متجاوز بیشتر خواهد شد. این خطر 

ممکن است با توجّه به ناهماهنگی ترکیب شبکه تشدید شود؛ زیرا در این صورت احتمال رابطۀ 

هماهنگی ممکن نابد و این یانوجوان )از نظر سن، نژاد، قومیت( با افراد متفاوت افزایش می

است منبع دیگری برای تجاوز باشد. برخی از افراد بالغ ممکن است با برقراری رابطه با 

های آنها را داشته باشند. همچنین افزایش تعداد پیوندهای شبکه  نوجوانان قصد آزار جنسی

نابع حمایت نوجوانان ممکن است قدرت پیوندهای موجود را موقتاً کاهش دهد و بنابراین م

ها بیشتر اجتماعی موجود برای فرد را کم کند. میزان انجام زورگویی اینترنتی از سوی غریبه

های میدانی گسترده. به دلیل  دست آمده است تا براساس پژوهش گونه به براساس شواهد داستان

انی گمنامی در اینترنت، تعیین هویت متجاوزان و تشخیص تعلق آنها به شبکۀ اجتماعی قرب

دشوار است. از آنجا که بیشتر نوجوانان از اینترنت برای رابطه با دوستان مدرسه و اعضای گروه 

که متجاوزان به دایرۀ اجتماعی آنها تعلق داشته باشند و نه به  کنند، اینهمساالن خود استفاده می

 تر است. های ناشناس محتملغریبه

وری برای حفظ پیوندهای موجود و ایجاد یک های اجتماعی مانند پیام فاستفاده از رسانه

های شبکۀ اجتماعی، نوجوانان را در معرض سایت واسطۀ وب و ارتباط با دوستان به لیپروفا

های سایت دهد. ورود پیام فوری و وبشدن آنالین با سازوکاری متفاوت قرار می خطر قربانی

دهد. پس از همساالنشان را تغییر میشبکۀ اجتماعی به زندگی نوجوانان چگونگی روابط آنان با 

بازگشتن نوجوانان از مدرسه به جای قطع ارتباط با دوستانشان به وضعیتی از ارتباط دائمی با 

ترتیب زورگویی آنالین به ادامۀ زورگویی در مدرسه تبدیل  شوند؛ بدینپیام فوری وارد می

شود. اکنون احتمال قطع ارتباط بعد  میشود که بعد از مدرسه نیز با ارتباط الکترونیکی انجام  می

اند، گونه که قربانیان بیان کرده یابد. هماناز مدرسه یا پرهیز از برخورد با متجاوزان کاهش می

یابد. در صورت آنالین ادامه می شود و بهزورگویی اینترنتی اغلب از مدرسه یا محله آغاز می

نظر آنها یک نوجوان همسن و سالشان در کجا پژوهشی، از نوجوانان آمریکایی پرسیدند که به 

درصد پاسخگویان فضای  22بیشتر در معرض زورگویی یا آزار قرار دارد. جالب است که 
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درصد، زورگیری در شرایط آفالین را  62آنالین را انتخاب کردند و اکثریت نوجوانان یعنی 

اندازۀ یکسان  الین و آفالین بهدرصد وقوع این اتفاق در هر دو شرایط آن 3انتخاب کردند و فقط 

(. برای نوجوانان، زورگویی اینترنتی ممکن است 2226، 1رأی دادند )اینترنت و زندگی آمریکایی

که ادامۀ تجاوزی است که در حیاط مدرسه از سوی شبکۀ  ویژه به دلیل این کننده باشد بهناتوان

ی پس از رسیدن به خانه، احساس اجتماعی آشناهایشان رخ داده است. نوجوان در زورگویی سنت

ساعت  24کرد و از تجاوز در امان بود؛ اما اکنون تجاوز در خانه نیز درپی اوست و امنیت می

(. 2222شدن وجود ندارد )روزن،  یابد. هیچ جایی، حتی در خانه، برای پنهانروز ادامه می شبانه

ویی الکترونیک، بیشترین موارد ( بر انواع مختلف زورگ2222براساس پژوهشی در کانادا )لی، 

 13های کوتاه تلفن همراه )درصد( و پیام 33وگو ) های گفتدرصد(، اتاق 22مربوط به ایمیل )

های مختلف زورگویی سایبری به  درصد( بوده است. پژوهشی در انگلستان نیز دربارۀ شبکه

ترین ابزارها بودند.  میل رایجهای متنی و ایهای تلفنی، پیامنتایج مشابهی دست یافته است. تماس

(. این 2222، 2های فوری کمتر گزارش شدند )اسمیتپخش کردن عکس یا ویدئو و پیام

پژوهش همچنین با بررسی اثر هر گونه زورگویی اینترنتی دریافته است که عکس و کلیپ 

تنی و ترین است و پس از آن تماس تلفنی، پیام مویدئویی از دیدگاه نوجوانان، آزاردهنده

وگو چندان آزاردهنده تلقی  های گفتسایت قرار دارد. زورگویی با ایمیل، پیام فوری و اتاق وب

 (.42، ص 2222شدند )اسمیت، نمی

همچنین در زورگویی آنالین، شناخت نسبی از قربانی مهم است. هنگام برقراری ارتباط 

ات شخصی با هم متفاوتند. در آنالین، افراد از جنبۀ آمادگی برای به اشتراک گذاشتن اطالع

ها ممکن است عامل خطر برای  ویژه در مورد غریبه اختیار گذاشتن اطالعات شخصی به

 (.2222شدن باشد )مش،  قربانی

-ویژگی مهم دیگر، چگونگی ادراک از اینترنت است؛ این ویژگی بر رفتار کاربر تأثیر می

ها، نسبت به زورگویی رو در روی سیاری جنبههای ارتباطی از بگذارد. اثر ارزش افزوده فنّاوری

 3ها ارتباط دارد. به عقیدۀ سولرزدایی است که اغلب با کاربرد این فنّاوریاثر آشنای بازداری

( فضای مجازی ممکن است رفتارهایی درپی داشته باشد که در دنیای آفالین آشکار 2224)

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Pew internet and American Life Project 
2. Smith 
3. Suler 
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یی را زدایبازدارشوند که اثر میگیری ادراک ذهنی  شوند. عوامل بسیاری موجب شکل نمی

کننده است.  ها گمنامی، ناهمزمانی و تصور تجزیهترین این ویژگیدهد. برجستهافزایش می

معناست که ادراک ذهنی فرد برای دیگران شناخته شده نیست یعنی استفاده از نام  گمنامی بدین

کند. این احساس اش جدا میدر دنیای آنالین او را از دنیای واقعی و هویت واقعی مستعار

گمنامی ممکن است رفتارهایی را افزایش دهد که کنشگر برای انجام آنها احساس مسئولیت 

که هویتش شناخته شده است نسبت  ای کم رفتارهایی که در دایرۀ اجتماعی کند یا دستنمی

با هم تعامل  معناست که افراد اغلب همزمان کند. ناهمزمانی بدینآنها احساس مسئولیت می به

های شبکۀ اجتماعی ارتباط سایت وگو و وب ویژه وقتی با ایمیل، تاالرهای گفت آنالین ندارند، به

بینند معناست که افراد در زمان واقعی واکنش فرد را نمی داشته باشند. فقدان تعامل همزمان بدین

متقابل ممکن است کنند. فقدان تعامل یا بازخورد منفی فوری برای اعمالشان دریافت نمی

رفتارهای متجاوزانه علیه دیگران را افزایش دهد زیرا واکنش و احساس آنها همان لحظه آشکار 

 شود.نمی

 ارتباط زورگويي سنتي با سايبري
آیا زورگویی سایبری از زورگویی در مدرسه و محله جداست؟ برخی بر این باورند که 

تیجۀ ارتباط کودکان و نوجوانان با افراد غریبه ای جدید است و اغلب نزورگویی سایبری پدیده

ها با وگو و تعامل اجتماعی، غریبه وگوی آنالین است. در این فضاهای گفت های گفتدر اتاق

کنند و عقاید ناپسندی دربارۀ مسائل قومی و نژادی و جنسی بیان یا آنها وگو می نوجوانان گفت

کنندۀ قربانیان زورگویی بینیترین پیشا، مهمکنند. براساس پژوهشی در کانادرا مسخره می

 (.2222شود )لی،  آنالین، قربانیانی هستند که در مدرسه به آنها زورگویی می

زورگویی و زورگویی سایبری ارتباط نزدیکی با هم دارند و در بسیاری از موارد زورگویی 

رحقیقت فضای مجازی یابد. دشود و در فضای مجازی گسترش می در مدرسه یا محله آغاز می

دهد زیرا متجاوزان از نرخ وآزار دیگران در اختیار متجاوزان قرار می مکانی مناسب برای اذیت

کنند. یک امکان دیگر این است که استفاده می باالی استفاده از اینترنت میان نوجوانان سوء

جاوزان آن را به شود و مت زورگویی به صورت آنالین آغاز و سپس به دنیای واقعی منتقل می

 کنند. زورگویی چهره به چهره تبدیل می
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رو هستیم. به دلیل گمنامی در  برای حل این موضوع، با مشکل تشخیص متجاوز روبه

درصد از پاسخگویان  6/21شناسند. براساس پژوهشی،  اینترنت، قربانیان همیشه متجاوز را نمی

درصد از سوی افراد خارج از مدرسه  2/12های خود و ایمدرسهبیان کردند که از سوی هم

دانستند چه کسی درصد نمی 6/46ترین یافته این است که اند. عجیبمورد زورگویی قرار گرفته

 (.2226وآزار کرده است )لی،  آنها را  اذیت

ها، زورگویی سایبری با گذشت زمان رو به افزایش است. درصد قربانیان  بینی بنابر پیش

وگوی باز و افزایش  ها و تاالرهای گفتجود کاهش مشارکت در اتاقزورگویی سایبری باو

های شبکۀ اجتماعی افزایش یافته است. این نتایج سایت مشارکت در پیام فوری و وب

های ها است که از رسانهایمدرسه زورگویی اینترنتی از سوی افراد آشنا مانند هم دهندۀ نشان

کنند. براساس های شبکۀ اجتماعی، پیام کوتاه( استفاده میسایت ای )مانند پیام فوری، وبشبکه

پژوهشی در مرکز تحقیقاتی جرایم علیه کودکان و مقایسۀ نتایج دو پژوهش ملی امنیت اینترنتی 

دریافتند که میزان زورگویی سایبری رو به افزایش است.  2221و  2222های نوجوانان در سال

 12رصد از نوجوانان آزار دیدن را بیان کردند، د 11( فقط 2222گرچه در پژوهش روزن )

 سیاسپ یمادرصد نوجوانان بیان کردند که نگران آزار دیدن در شبکۀ  34درصد والدین و 

های ارتباطی که نوجوانان را به دوستان و دوستان  هستند. بدیهی است که استفاده از شبکه

رتباط دارد؛ این تأییدی بر ارتباط بین دهد با افزایش زورگویی سایبری ادوستانشان ارتباط می

تنها پدیدۀ جدیدی نیست، بلکه مکمل  زورگویی آنالین و آفالین است. زورگویی آنالین نه

 پرخاشگری در مدرسه است.

های نوجوانان همچون چنانچه بیان شد اینترنت فضایی برای فعالیت اجتماعی است. فعالیت

های ی آنالین، حمایت اجتماعی آنالین و شبکهوگوها های آنالین، گفتمشارکت در بازی

اجتماعی است. مشارکت در این فضای اجتماعی ممکن است نوجوانان را در معرض خطر آزار 

ها یا خبرهای نامناسب و ناخواسته اشاره دارد که آنالین قرار دهد. این مفهوم به پیام

آمیزند. ممکن  شان توهینا جنسیتیانگیزند و به دلیل محتوای نژادی یمنفی را برمی های احساس

ها و اظهارنظرهایی باشند که به قصد  آمیز جنسی یا نژادی، جوکهای توهیناست به شکل پیام

شوند. نوجوانان قربانی این گونه آزار هستند. براساس پژوهشی در اهانت به قربانی اعالم می

رتبط با مسائل جنسی دریافت های ناخواستۀ م، ایمیلشده درصد نوجوانان بررسی 62آمریکا 

 (.111، ص 2222کردند )میشل و همکاران،  می



 

 

 

 

 

 635آموزان نوجوان ...   الین بر دانش هاي ا جتماعي و روابط آن هاي منفي شبكه جنبهبررسي تأثير 

  

 

های جنسی آنالین است. چندین ای از آزار که نگرانی عمومی در پی دارد درخواست گونه

است. در  های جنسی آنالین انجام شدهپژوهش گسترده برای ارزیابی میزان رواج درخواست

-12درصد نوجوانان  13آمریکا دریافته است که  سال گذشته ارتباط با تناوب آزار، پژوهشی در 

درصد کودکان و  2ساله، یک درخواست جنسی اینترنتی ناخواسته داشتند. در انگلستان،  12

های جنسی آنالین دریافت درصد پیام 2های جنسی غیردرخواستی و  ساله متن 2-12نوجوانان 

مکان آزار جسمی در سال گذشته پرسش کرده اند. پژوهشی در کانادا درخصوص تناوب و  کرده

ساله آزار جنسی در  2-11درصد از نوجوانان  12بود؛ براساس نتایج این پژوهش، درمجموع 

درصد از پسران  2سال گذشته را گزارش کردند. در این زمینه، تفاوت معنادار جنسیتی دیده شد. 

 2رخصوص فضای آزاردیدنشان، درصد از دختران آزار جنسی را گزارش کرده بودند. د 14و 

درصد تلفن همراه را بیان کرده بودند.  2درصد تلفن و  2درصد مدرسه، 6درصد اینترنت، 

دهنده را در دنیای  درصد افراد آزار 12براساس نتایج این پژوهش درخصوص رابطه با متجاوز، 

ها نیز همخوان است. های دیگر کشوردرصد ناشناس بیان کردند. این نتایج با یافته 42واقعی و 

های ساله دربارۀ میزان قرارگرفتن در معرض تجربه 2-13نوجوان  122پژوهشی در استرالیا از 

درصد این نوجوانان در معرض ادبیات  1مختلف پرسش کرده است که براساس نتایج آن 

 اند.انگیز قرار داشتهشهوت

شدن با  ن، احتمال قربانیهای جنسی آنالیهای اندک درخصوص درخواست برمبنای پژوهش

کنند. براساس پژوهشی این تجاوز بستگی به کاربری دارد که نوجوانان از آن استفاده می

اند ایمیل، های جنسی مکرّر را گزارش کردههایی که نوجوانان در آنها درخواست مکان

اما (. 2222گو بوده است )بارا و میشل، و های گفتهای شبکۀ اجتماعی و اتاقسایت وب

گردهایی که اغلب با های جنسی ندارد. وبالگها ارتباطی با درخواستوجو در وبالگ جست

افراد ناآشنا تعامل دارند فقط در معرض خطر درخواست جنسی قرار داشتند )بارا و میشل، 

شان مانند اسم واقعی، سن و گرد، به احتمال بیشتری اطالعات شخصی(. نوجوانان وبالگ2222

کردند. با وجود هایشان را آشکار می دادند و تجربهن را در فضای آنالین قرار میهایشاعکس

های جنسی گردی به خودی خود با افزایش خطر درخواستاین، براساس این پژوهش وبالگ

یابد که نوجوانان با در روابط آنالین های جنسی وقتی افزایش میارتباطی ندارد. خطر درخواست

که به  نویسند با کسانیمل دارند. همچنین بیشتر نوجوانانی که وبالگ میخود با دیگران تعا
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دهند )بارا و میشل، هایشان پاسخ نمیکنند ارتباط ندارند و به پیامصورت آنالین برخورد می

2222.) 

های اینترنت از سوی نوجوانان، احتماالً بازتاب یک اثر انتخابی است. انتخاب کاربری

دهای رضایتبخش با والدین و دوستانشان ندارند برای جبران این کمبود به نوجوانانی که پیون

کنند. چنین رفتارهایی یک  شوند و با افراد غریبه رابطه برقرار میگو داخل میو های گفتاتاق

های جنسی است. برای نمونه در پژوهشی با مقایسۀ نوجوانانی که عامل خطر برای درخواست

ها مشارکت نداشتند دریافتند کردند با نوجوانانی که در این اتاقکت گو شرو های گفت در اتاق

کنند و گو عزت نفس کمتری دارند، در مدرسه احساس امنیت نمیو های گفتکه کاربران اتاق

های استفاده فیزیکی شده بود. بنابر این پژوهش استفاده از اتاق در گذشته نیز از آنها سوء

شناختی ارتباط معنادار دارد. برعکس، های منفی روانان با ویژگیگو برای دختران و پسرو گفت

 های اینترنتی چنین ارتباط معناداری با این عوامل نداشتند.سایر فعالیت

 گيريبحث و نتيجه

تنها از فضای فیزیکی به مجازی منتقل شده، بلکه شدت آن نیز  درمجموع، زورگویی و آزار نه

کنندۀ پایان اعمال آزاردهنده نیست  یکی متجاوز و قربانی تضمینافزایش یافته است. جدایی فیز

، از عواملی همچون استفاده از 2)چه از دیدگاه تناوب، مقیاس یا شدت آزار(. با ظهور وب 

ایمیل، چت، پیام فوری، کلیپ و وبالگ برای شرمنده و تهدیدکردن، اظهارنظرهای زشت و 

آور برای زورگویی سایبری های شرمربانی در موقعیتپراکنی یا کلیپ و عکس ق ناپسند و شایعه

های مهمی که  ای جدی از آزار سایبری است با شاخص شود. زورگویی سایبری گونهاستفاده می

 عبارتند از:

بدرفتاری نسبت  با ضمنی یا آشکار لذت درپی که هستند متجاوزانی سایبری، زورگویان .1

 .دیگران هستند به

 .است درپی پی آزاردهندۀ رفتارهای شامل( سنتی زورگویی دهمانن) سایبری زورگویی .2

 فضای درخصوص و باشند داشته تفاوت هم با قربانی و قدرت متجاوز رودمی انتظار  .3

 .شود نیز دیده کامپیوتری سواد در ممکن است تفاوت این الکترونیک

فضای آنالین شدن در  اغلب کاربران اینترنت بر این باورند که احتمال کمی برای ردیابی

 وجود دارد، بنابراین تهدید و آزار بین کاربران جوان بسیار رایج شده است.
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های اجتماعی نوجوانان نیازمند بررسی الگوهای استفاده از اینترنت و امروزه بررسی شبکه

ای ارتباط دارد  دررو است. استفاده نوجوانان از اینترنت با شبکۀ اجتماعی های آنالین و روشبکه

های های اجتماعی اینترنت مانند تاالرها و اتاقهر یک عضو آن هستند. انتخاب کاربری که

های شبکۀ اجتماعی به این بستگی دارد که سایر سایت وگو، ایمیل، پیام فوری و وب گفت

ها استفاده کنند. فعالیت یک عضو در روابط آنالین نیازمند اعضای گروه همتایان از این کاربر

 یر اعضا از اینترنت به منظور اهداف ارتباطی است.استفادۀ سا

تنها برای برقراری روابط عادی با دیگران بر دسترسی نوجوانان به  استفاده از اینترنت نه

گذارد بلکه قرارگرفتن او در معرض برخوردهای منفی و  پیوندهای مثبت و حمایتگر اثر می

ی منفی بر بهزیستی او دارد. براساس دهد که پیامدهاآزارهای پایدار را نیز افزایش می

شده، برخی از نوجوانان در معرض تجاوز و آزار مکرّر قرار دارند. با بررسی  های بررسی پژوهش

یابیم که افراد خجالتی با سطوح باالتر اضطراب اجتماعی، بیشتر از شناسی درمیادبیات روان

یابیم شناختی نیز درمی ی ادبیات جامعهکنند. با بررسوگو استفاده می های گفتتاالرها و اتاق

های خود و دسترسی به افراد با عالیق خواهند شبکهپردازند که میافرادی بیشتر به این امور می

سلیقه  توانند با افراد همها نوجوانان بهتر میهای مشترک را افزایش دهند. با این کاربریو دغدغه

نند؛ اما همزمان در معرض افراد ناآشنا نیز قرار و همفکر خود پیوندهای اجتماعی برقرار ک

های اجتماعی دیگر تعلق داشته باشند و درنتیجه خطر آزار از گیرند که ممکن است به گروه می

 یابد.ها افزایش میسوی ناآشنا

وضوح متفاوت است و  های شبکۀ اجتماعی بهسایت های فوری و وبکارگیری پیام انگیزۀ به

تالش برای حفظ و تقویت پیوندهای اجتماعی موجود با دوستان فعلی است که بیشتر مربوط به 

ترین خطر زورگویی  رسد بزرگاند. بنابراین به نظر میدر مدرسه و محله با هم آشنا شده

گونه که اشاره شد زورگویی سایبری  سایبری از سوی افراد آشنا باشد نه افراد ناآشنا؛ و همان

بنابراین یک رفتار   -فضای مجازی -ای جدید در اختیار گرفتهرسانهبیشتر یک تجاوز است که 

دهد این کند و اجازه میجدید نیست. بنابراین استفاده از اینترنت رفتارهای منفی را تقویت می

 رفتارها در مدرسه و بعد از مدرسه نیز ادامه داشته باشند.

ی یک رفتار نسبتاً جدید و رو به درستی و اعتبار این نتایج باید بررسی شود زیرا زورگوی

های سایت های جدید مانند وبرشد است که باید در طول زمان بازبینی شود. با ظهور کاربری

کنند، باید شبکۀ اجتماعی که آشکارا لقب دادن به دوستان و دشمن خواندن آنها را ترویج می
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و آنالین را بررسی کنیم. به  چهره به پیشرفت زورگویی سایبری و ارتباط آن با رفتارهای چهره

های سازی منابع خطر )فعالیت رسد نکتۀ جدید در ارتباط با زورگویی سایبری، متنوعنظر می

 آنالین( و انواع زورگویی )استفاده از رسانۀ جدید برای تجاوز( است.
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