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هدف پژوهش حاضر ،تحلیل تماتیک مؤلفههای مرتکبان قلدری ســایبری در دانشآموزان
دبیرستانی بود که میتواند به جریان پیشگیری و کاهش قلدری سایبری در دانشآموزان کمک کند.
روش تحلیل مضمون بهکاررفته در این مطالعه بر اساس روش تحلیل مضمون آتراید -استرلینگ
است که در شناسایی مضامین بهصورت استقرایی ،مؤلفههای مرتکبین قلدری سایبری شناسایی
و استخراج شدند .تحلیل مضمون ،روشی برای شــناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در
دادههای کیفی است .تحلیل مضمون به روشهای متفاوتی انجام میشود .در این پژوهش از شبکة
مضامین استفاده شــد .روایی پژوهش با ممیزیکردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت .برای
محاسبة پایایی ،کدگذاری با مطالعة سطر به سطر منابع منتخب و بهصورت دستی انجام گرفت و
سپس از روش هولستی استفاده شد .پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقاالت مرتبط با
مرتکبان قلدری سایبری ،تعداد  17مضمون پایهای از بخشهای مختلف متون مقاالت استخراج
شد .از این مضامین پایهای تعداد  6مضمون سازماندهنده استخراج شدند .بر اساس نتایج حاصل
از تحلیل تماتیک مؤلفههای مرتکبین قلدری سایبری استخراج شده ،مدلی برای کاهش مرتکبین
قلدری سایبری در دانشآموزان ارائه شد که این مدل مؤلفهها را به شش گروه «قابلیتهای فردی،
همدلی ،محیط خانواده ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،پرخاشگری و نگرش» دستهبندی کرد.
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مقدمه و بیان مسئله

دورة نوجوانی به دلیل تغییر سریع رشدی و عاطفی ،تأثیر مهمی در کیفیت زندگی فرد در دورههای بعدی
رشد دارد .این تغییرات در بسیاری از موارد موجب بروز مشکالت ناسازگاری ،رفتاری و هیجانی میشود
(مری و زواچ .)2011 ،1یکی از مشکالت سازگاری دورة نوجوانی قلدری 2است .توجه به پدیدة قلدری در
سطح جهانی اولین بار با پژوهش الویوس (به نقل از اسماعیلپور و هاشمی )1395 ،در سال  1980شروع
شد .قلدری بهعنوان رفتاری پرخاشگرانه و تکرارشونده تعریف شده است که فرد قلدر در برابر همساالن
ضعیفتر صورت میدهد .بهطورکلی ،پدیدة قلدری در دانشآموزان هنگامی رخ میدهد که دانشآموزان به
دانشآموزان دیگری اعمالی منفی مانند فیزیکی و کالمی ،و حاالت دیگری مانند تبعیض ،مسخره کردن یا
محرومکردن فرد از گروه نشان میدهند (الویوس.)1993 ،3
در سالهای اخیر با تغییر سبک زندگی افراد و ورود فناوری به زندگی ،شیوة بروز قلدری نیز تغییر یافته
است .در قرن  21افراد قلدر برای آزار رساندن و زورگویی نسبت به همساالنشان از شیوههای جدیدتری
چون مزاحمتهای تلفنی یا انتشار پیامها و تصویرهای اینترنتی استفاده میکنند .این نوع اخیر قلدری تحت
عنوان قلدری غیرســنتی یا سایبری 4مصطلح اســت و برخالف قلدری سنتی ،بر ارتباط چهرهبهچهرة بین
قلدر و قربانی وابسته نیست (پاتچین و هیندیجا .)2011 ،5قلدری سایبری بهعنوان پرخاشگری سایبری یا
پرخاشگری الکترونیکی اطالق میشود (پوماری و واود )2010 ،6و نوعی قلدری است که با اعمال تهاجمی
و با استفاده از فناوریهای الکترونیکی به مرحلة ظهور میرسد (استاکدل و همکاران.)2015 ،7
از نظر دلری و همکاران )2016( 8قلدری ســایبری اقداماتی مانند اعمال موهن ،به نمایش گذاشــتن
نظرات آزاردهنده ،هککردن یک حساب کاربری ،افشا کردن اطالعات شخصی دیگران بدون رضایت آنان،
آزارگری و فرستادن پیام تهدیدآمیز را در برمی گیرد .همچنین ،ابعاد تکرار در طی زمان و نبود توازن قدرت
بین پرخاشگر و قربانی ،به تعریف قلدری سایبری افزوده شدهاند.
قلدری ســایبری خصیصههای متمایــز دارد مث ً
ال در هر فضایی خــارج از کالس میتواند روی دهد،
مخاطبان بیشتری را در برمی گیرد ،ادراکات از ناشناس بودن را افزایش میدهد ،بیشتر غیرمستقیم است تا رو
در رو و به همین دلیل میتواند موجب افزایش انفکاک ّ
اخلقی شود (گودکس و جینی.)2016 ،9
منیستی و همکاران )2012( 10دریافتند ،معیارهای قلدری سنتی مانند اراده و قصد و همچنین نبود تعادل
قدرت بین فرد مرتکبشوندة قلدری و قربانی ،در قلدری سایبری نیز از ویژگیهای اساسی هستند.
از نظر لونیرگو و همکاران ( )2015قلدری ســایبری به رفتارهای قلدرمابانهای مربوط میشــود که از
طریق وسایل الکترونیکی مثل گوشیهای همراه ،دستگاههای پیامرسان فوری ،شبکههای اجتماعی ،ایمیل،
و وبسایتهای شخصی قابلاعمال هستند .برخی اوقات قلدری سایبری ممکن است با گمنامی شخص
پرخاشــجو که مشخصة آن اســتفاده از شیوههای متعارف غیرمستقیم (مثل پرخاشگریهای غیرمستقیم و
غیرلفظی و بدون اســتفاده از رســانههای الکترونیک) است ،با حملة هدفدار به قربانی که با پرخاشگری
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مستقیم متعارف مشخص میشود ،ترکیب شود .قلدری سایبری به غیر از این وسایل از آزار و اذیت لفظی
نیز بهره میبرد و ممکن است با اهداف عمدی باالبردن طرد اجتماعی قربانی از گروههای همسال شروع
شود و ادامه یابد .قلدری سایبری ،همانند پرخاشگری رابطهای که بدون وسایل الکترونیک اعمال میشود،
غالب ًا با شایعهپراکنی و نشر اکاذیب علیه قربانی همراه است.
یکی از راههای جلوگیری از قلدری ســایبری ،شناسایی عوامل خطرزای روانی اجتماعی برای رفتار
قلدری سایبری و ایجاد کمپینها و برنامههای مداخلهای برای پرداختن به این موضوعات است .با وجود
اینکه فناوری مزایای زیادی دارد (مثل ارتباط با دوستان و خانواده ،و به دست آوردن اطالعات) ،یک عامل
خطر برای نوجوانان محســوب میشود .در حال حاضر ،بســیاری از دانشآموزان درگیر قلدری سایبری
هســتند .لذا تحلیل تماتیک مرتکبان قلدری ســایبری در دانشآموزان میتواند عوامل پایه و تأثیرگذار در
قلدری سایبری را شناسایی و با در دست داشتن چنین مؤلفههایی ،مرتکبان قلدری سایبری را در مدرسهها
شناسایی کند .همچنین ،تاکنون هیچ مطالعهای با روش تحلیل مضمون در زمینة شناسایی مؤلفههای قلدری
سایبری در ایران انجام نگرفته است.
در پژوهش نویدیان ( )1394با عنوان بررســی رابطة قلــدری با خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در
دانشآموزان پایة چهارم ابتدایی شهر مریوان با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای ،یک مدرسه انتخاب
شد و از سه کالس پایة چهارم با استفاده از مقیاس از نظر رفتار قلدرانه ،دو گروه باال و پایین (هر گروه 30
نفر) مشخص شدند و دادهها با استفاده از پرسشنامة خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی موریس جمعآوری
شــدند .نتایج نشــان داد ،خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی با رفتارهای قلدری رابطة معناداری در جهت
منفی دارد .یعنی کســانی که از نظر خودکارآمدی اجتماعــی و هیجانی نمرات پایینتری دارند ،رفتارهای
قلدری بیشتری نشان میدهند .اما این رابطه در مورد خودکارآمدی هیجانی معنادار و در مورد خودکارآمدی
اجتماعی معنادار نیست؛ هر چند میانگین گروه قلدر پایینتر از گروه غیر قلدر است.
پژوهش همایون و بیرامی ( )1394با عنوان بررسی رابطة همدلی و سازگاری با قلدری در دانشآموزان
پسر دورة دبیرستان شهر تبریز انجام گرفت .نمونهای شامل  381نفر به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شد .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانة همزمان استفاده شد .نتایج
حاصل نشان داد ،همدلی و سازگاری با قلدری رابطه دارد .همچنین ،مؤلفههای سازگاری و همدلی ،قلدری
دانشآموزان پسر را پیشبینی کرده است.
کریج و همکاران )2020( 11دریافتند ،دسترســی به رســانههای اجتماعی و اســتفادة گسترده از آن به
فرصتهای تازهای برای قلدری سایبری بدل شده است .میزان وقتیکه نوجوانان صرف رسانههای اجتماعی
میکنند ،میزان درگیری آنها در استفادة مشکلآفرین و صحبتکردن با افراد غریبه در فضای آنالین ،هریک
با قلدری سایبری رابطه دارد و نیازمند مداخالت پیشگیری جدی است .استفادة مشکلآفرین از رسانههای
اجتماعی مهمترین و جدیترین تهدید در این زمینه عنوان میشود.
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شاو و همکاران )2019( 12تحقیقی دارند با عنوان« :آیا قلدری سایبری با بهزیستی ،صرفنظر از قلدری
سنتی ،رابطه دارد یا خیر؟» آنها بررسی کردهاند آیا حمایت اجتماعی و صرف وعدههای غذایی با خانواده
بــه ارتقای تابآوری از طریق حمایــت از نوجوانان در برابر پیامدهای هــر دو نوع قلدری میانجامد یا
خیر؟ دادههای مربوط به  5286نوجوانان در ســنین یازده ،سیزده و پانزدهسالگی که در یک مطالعة بررسی
ســامت رفتاری در سال  2018در اسکاتلند شــرکت کردهاند ،تجزیهوتحلیل شده است .نتایج نشان داد،
صرفکردن وعدههای غذایی با خانواده میتواند تا حدی موجب افزایش تابآوری در برابر قلدری سایبری
شــود .حمایــت اجتماعی میتواند از رابطة قلدری با رفتار و حــاالت پاتولوژیک بکاهد ،اما نمیتواند به
محافظت در برابر پیامدهای قلدری ،در رابطه با ابعاد مثبتتر بهزیستی ،کمک کند .بهتناوب ،قابلیت حمایت
اجتماعی مرتبط با مدرسه برای حفاظت در برابر قلدری میتواند خاص برایندهای مرتبط با مدرسه باشد
تا مقیاسهای کلی بهزیستی.
لیوازویک و هام )2019( 13نقش وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،خانواده ،سبک فرزندپروری ،روابط با
همساالن و عوامل مربوط به مدرسه را در قلدری سایبری ،با تأکید بر پیامدهای هیجانی ،بررسی کردهاند.
شرکتکنندگانی که مادرانی با سطح تحصیالت پایینتر ،موفقیت تحصیلی پایینتر ،رضایتمندی پایینتر از
روابط خانوادگی ،و روابط با همساالن و مدرسه ،داشتهاند ،نیمرخی متوسط از قلدری را نشان دادهاند .قربانی
قلدری سایبری شــدن و همچنین کیفیت پایین خانوادگی پیشبینیکنندهای قوی برای ارتکاب به قلدری
سایبری بوده است.
14
لــی و همکاران ( )2019در مطالعهای میزان شــیوع عوامل خطرزا قلدری ســنتی و ســایبری را در
دانشآموزان چینی در دورة راهنمایی و روابط بین قلدر و نشــانگان روانی -بدنی را بررســی کرد .نتایج
اینگونه بود که عوامل خطرزای مربوط به قربانی یا مرتکب قلدری ســایبری بودن نیز یکسان بوده است:
جنسیت مذکر ،تکرار پایه و داشتن روابط ضعیف با والدین .در قیاس با افراد غیرقربانی ،قربانیان سنتی و
قربانیان قلدری سایبری دستکم  1/5بار بیشتر سردرد و مشکالت خواب را گزارش کردهاند؛ قربانیان قلدری
سنتی  1/3بار بیشتر و قربانیان قلدری سایبری 1/4بار بیشتر شکمدرد را گزارش کردهاند .پس مدرسهها باید
برای افزایش آگاهی در مورد قلدری ،شناسایی قلدرها و قربانیان و بهویژه حمایت از نوجوانان آسیبپذیر،
گامهای الزم را بردارند.
15
در مطالعــة پلیــد و همــکاران ( )2019تأثیر باورهای هنجاری در مورد قلدری ســایبری بر انتخاب
پرخاشگری الکترونیک در سناریوهای همسال به همسال فرض بوده است .دادهها از  1097دانشآموزان
اسرائیلی و  1196آمریکایی در پایههای پنجم و دهم گردآوری شده است که پرسشنامههای خودگزارشی
را در مورد باورهای هنجاری در مورد قلدری سایبری ،راهبردهای سایبری پرخاشگری ،پرخاشگریهای
چهره به چهرة کالمی و ارتباطی ،و دسترسی به ابزارهای الکترونیک پر کردهاند .میزان دسترس به ابزارهای
الکترونیک در هردوی دانشآموزان اسرائیلی و آمریکایی مشابه بوده است ،اما میزان ارتکاب دانشآموزان
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اسرائیلی به انواع پرخاشگری بیشتر از دانشآموزان آمریکایی بوده است .باورهای هنجاری در مورد قلدری
سایبری رابطهای مثبت با پرخاشگریهای کالمی و ارتباطی داشته است .پس باورهای هنجاری در مورد
قلدری سایبری میتواند پیشبین پرخاشگری سایبری ،حتی در هنگام مدنظر قراردادن پایة تحصیلی ،کشور،
جنسیت ،میزان دسترسی به ابزارهای الکترونیک و پرخاشگریهای چهره به چهره و ارتباطی باشد .میزان
راهبردهای پرخاشگری سایبری در باالترین سطوح باورهای هنجاری به میزان باالتری مشاهده شده است.
پالیرمیتی ،ســرویدیو ،جاســپینا بارتلو و کاســلف )2017( 16در تحقیقی با عنوان قلدری ســایبری و
عزتنفس ،نمونهای  438نفری از جوانان ایتالیایی را انتخاب کردند .اطالعات از طریق خودگزارشدهی
افراد و پرسشنامة عزتنفس جمعآوری شد .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین قلدری سایبری (مرتکبین و
قربانیان) با عزتنفس پایین رابطه وجود دارد .والدین در این میان میتوانند از رفتار پرخاشگرانه در فرزندان
خود پیشگیری کنند.
17
پژوهش بریور و کرســلک ( )2015با عنوان قلدری سایبری ،عزتنفس ،همدلی و تنهایی روی 90
نفر از نوجوانان بریتانیایی انجام شد و آزمودنیها پرسشنامة قلدری سایبری ،مقیاس تنهایی ،پرسشنامة
همدلی تورنتو و پرسشنامة عزتنفس را کامل کردند .رگرسیون چند متغیره نشان میدهد ،تنهایی ،همدلی
و عزتنفس سطح قلدری سایبری را (ارتکاب – قربانی) پیشبینی میکنند .عزتنفس یک پیشبین فردی
مهم در قلدری سایبری (ارتکاب – قربانی) است .بهطوریکه کسانی که عزتنفس پایین دارند ،مزاحمت
سایبری را تجربه کردهاند .همدلی یک پیشبین فردی قابلتوجه از مرتکبین قلدری سایبری است ،بهطوریکه
اگر همدلی کاهش یابد ،ارتکاب به قلدری سایبری افزایش مییابد.

روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش کیفی اســت که با اســتفاده از تحلیل مضمون  33مقاله در ارتباط با قلدری
ســایبری در بازة زمانی  2009تا  ،2017به شناســایی مؤلفههای مرتکبین قلدری سایبری پرداخته و شبکة
مضامین را برای آن پیشنهاد و ارائه داده است.
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .منظور
مفهومی دادهها به دست میآید .این روش فرایندی برای تحلیل دادهای
از الگو مدلی است که از طریق نظم
ِ
18
متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادهای غنی و تفضیلی تبدیل میکند (براون و کالرک .)2006 ،
ِ
اطالعات
بهطورکلی ،تحلیل مضمون روشی است برای :الف) دیدن مدت؛ ب) برداشت و درک مناسب از
به ظاهر نامرتبط؛ ج) تحلیل اطالعات کیفی؛ د) مشاهدة نظام ِ
مند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان یا
فرهنگ؛ ه) تبدیل دادههای کیفی به کمی (بویاتزیس.)1998 ،19
روش تحلیل مضمون بهکاررفته در این مطالعه بر اساس روش تحلیل مضمون آتراید -استرلینگ)2001( 20
است که شناسایی مضامین را بهصورت استقرایی 21و بر اساس رویکرد مضامین فراگیر ،22سازماندهنده و
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پایه انجام میدهد که بر جایگاه و نوع مضامین در شبکة مضامین مبتنی است .آتراید -استرلینگ ( )2001بیان
میکند ،مضمون یا مضامین فراگیر ،مضامین فوقالعاده هماهنگی هستند شامل کنایهها ،استعارهها و تشبیهات
اصلی در دادهها بهعنوان یک کل .یک مضمون فراگیر شبیه ادعایی در نتیجه یا اصل نهایی است و مجموعة
گروهی از مضامین سازماندهنده است که با هم یک استدالل ،موقعیت یا حکم در مورد یک موضوع یا مسئله
را ارائه میدهند .این مضامین ســازماندهنده ،مضامین مرتبة میانی در جایگاه مضامین هستند که مضامین
پایه را درون شاخههای موضوعات مشابه سازمان میدهند .نقش آنها افزایش معنا و مفهــــوم مضمـون
گستردهای است که چندین مضمون سازماندهنده را متحد میکند .در نهایت ،پایهایترین یا پایینترین مرتبة
مضامین ،مضامین پایه هستند که بهطور مستقیم از دادههای متنی به دست میآیند و شبیه پشتوانههایی هستند
که باورهای موجود در اطراف یک مفهوم مرکزی را بیان میکنند و معنی میبخشند و مجموع چند مضمون
پایة شبیه و مشترک با هم ،یک مضمون سازماندهنده است.
23
مطابق نظریة آتراید ـ استرلینگ ( ،)2001تحلیل مضمون برای ارائة شبکه و قالب مضامین کمک بسیار
مفیدی است .در واقع ،شبکة مضامین شبیه تصویرهای وب یا شبکههایی هستند که مضامین اصلی یا پایه را
از بخشهایی در متن خالصه میکنند و در نهایت سبب میشوند تحلیل مضمون با کمک آن انجام گیرد .این
راهبرد ،مطابق نظر آتراید ـ استرلینگ ( ،)2001یک روش مؤثر و عملی برای انجام تحلیل است و میتواند
نظامی تئوری از دادههای متنی به وجود آورد .همچنین ،میتواند این دادههای متنی را که وســیع و متنوع
هستند ،خالصه کند و سبب راحتی اکتشاف دادههای متنی و هر گام در فرایند تحلیل باشد و سازماندهی
تجزیهوتحلیل و ارائة آن را سهولت بخشد و بهنوعی متن و همینطور الگوهایی اساسی از متن بهوجود آورد.
در ایــن مطالعه ،پــس از مرور دقیق تکتک منابع ،بالفاصله بخشهــای دارای اطالعات موردنظر
و مرتبط با ســؤال پژوهش در هر منبع مشخص و ســپس مکتوب شدند .در واقع ،کدگذاریهای اولیه
بهصورت تشــریح متن ،مرتبط با ســؤال پژوهش در هر منبع ،به بخشهای مورد استفاده در چارچوب
کدگذاری شــده انجام شــد .پــس از آن ،متون کدگذاری شــده با دقت بازخوانی شــدند و جمالت و
پاراگرافهای بهدســتآمده از متــون در هر منبع که کدگذاری اولیه شــده بودند ،بهصورت خالصه و
محدود درآمدند .یعنی به مضامینی تبدیل شدند که میتوانستند معرف بخشهایی از متن (همان جمالت
یا پاراگرافها) باشند .پس از این مرحله ،فهرستکردن ،خوشهبندی و کدگذاری مجدد مضامین مرحلة
قبل صورت گرفت .در این مرحله ،شماره و تعداد منابعی که در نهایت مضامین پایه از آنها انتخاب شده
بودند ،مشخص و میزان فراوانی هر مضمون شمارش شد .سپس بر اساس هر چند مضمون پایة مرتبط
با هم و قرارگرفتن آنها در یک گروه ،یک مضمون سازماندهنده استنتاج شد .مضامین جمعآوریشده
بهعنوان مضامین پایه در یک مضمون سازماندهنده ،درعینحالی که از لحاظ معنا و مفهوم با هم انسجام
و همخوانی داشتند ،تمایزات واضح و مشخص هم داشتند .مضامین سازماندهنده ،تنظیم مجدد شدند
تا در نهایت مدل نهایی بهصورت (شــبکة مضامین) مشــخص شد .سپس این شبکة مضامین اصالح و
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پاالیش نهایی (کشــف و توصیف) شــد .در تنظیم نهایی 17 ،مضمون پایه و  6مضمون ســازماندهنده
استنتاج شدند.
با توجه به ماهیت تفسیری تحلیل مضمون ،روایی و پایایی آن نیز مورد توجه قرار گرفت .برای سنجش
روایی 9 ،داور با روش ممیزیکردن ،آن را تأیید کردند .در این روش ،محقق با توضیح در مورد چگونگی
جمعآوری دادهها ،چگونگی مشتقشدن مقولهها و چگونگی اخذ تصمیم در طول پژوهش برای ممیز و تأیید
آن از طرف داور ،قابلیت اطمینان نتایج پژوهش را افزایش میدهد .در پژوهش پیش رو ،این کار توســط
آگاهان کلیدی ،در فرایندی مشاورهای بین محقق و استادان انجام پذیرفت.
همچنین ،برای محاسبة پایایی ،کدگذاری با مطالعة سطر به سطر منابع منتخب و بهصورت دستی توسط
 9نفر انجام شــد .بعد از اتمام کدگذاری ،نتایج کدگذاریها با یکدیگر مقایســه و طبق فرمول زیر از روش
هولستی برای محاسبة پایایی استفاده شد:
)PAO=2M/(n+1n2
2×12)17+12(=0/82
در ایــن فرمول 24 PAO ،به معنی درصد توافق مشاهدهشــده (ضریب پایایی) M ،تعداد توافق در دو
مرحلة کدگذاری n1 ،تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحلة اول و  n2تعداد واحدهای کدگذاری شده
در مرحلة دوم است .این رقم میان صفر (هیچ توافق) تا یک (توافق کامل) متغیر است .پاسخ نتیجة محاسبه
برای پژوهش حاضر که  82درصد محاســبه شد ،نشــان میدهد مضامین از پایایی (قابلیت اعتبار) باالیی
برخوردارند.

یافتهها



سؤالپژوهش :مؤلفههای مرتکبین قلدری سایبری برای کاهش قلدری سایبری در
دانشآموزان دبیرستانی کداماند؟
ســه گام اصلی تحلیل شبکة مضمونی شامل تجزیة متن ،اکتشاف متن و سپس یکپارچهکردن
اکتشافهاست که در ادامه شرح آنها آمده است:

 .1تحویل متن
در گام اول از تحلیل مضمون از متون اصلی ،مضمونهای پایهای اســتخراج شــدهاند .در این
پژوهــش ،متــون اصلی که  33مقاله در حوزة قلدری ســایبری بودند انتخــاب و در قالب کدهایی
سازماندهی شدند .هر کدام از بخشهای مقاالت حاوی مضمونی است که با خواندن آن متن ،بهطور
مستقیم به ذهن متبادر میشود .این مضامین که از متن اصلی استخراج شدهاند ،مضامین پایهای نامیده
میشوند .در این پژوهش تعداد  17مضمون پایهای استخراج شد.
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 .2تبدیل مضامین
پس از دســت یافتن به مضامین پایهای ،مضامین ســازماندهنده و مضامین فراگیر ،با توجه به
مضامین پایهای ،انتزاع شدهاند .در این مرحله سعی شده است با سازماندهی مجدد مضامین اولیه یا
همان مضامین پایهای ،به مضامین انتزاعیتری دست یابیم که ما را به مضمونهای اصلیتر ،فراگیرتر
و مرکزیتر رهنمون کنند .در این مرحله تعداد  6مضمون سازماندهنده استخراج شده است.
 .3کشف و توصیف شبکة مضامین
با بررسی و تحلیل مضامین مرتبط 6 ،مضمون سازماندهنده استخراج شده است:
ج) محیط خانواده؛
ب) همدلی؛
الف) قابلیتهای فردی؛
ه) پرخاشگری؛ و) نگرش.
د) مهارتهای ارتباطی و اجتماعی؛
در ادامه این مضامین توضیح داده میشوند.
 .1-3مضمون سازماندهندة قابلیتهای فردی
مضمون سازماندهندة قابلیتهای فردی از  4مضمون پایه ،تفریح و سرگرمی ،احساس
تنهایی ،ارزیابی فرد از خودش و آسیب زدن و ضرر زدن به دیگری ،تشکیل شده است.
تفریح و سرگرمی (لذت بردن از بد بیاری دیگران) :در ادبیات مربوط به قلدری سایبری،
سرگرمی بهعنوان لذتبردن و شوخیکردن با دیگران یا رهایی از بیحوصلگی تعریف شده
است (کامپتون و همکاران .)2014 ،25بر اساس آمار سازمان ملی جوانان ،بیش از  44درصد
کاربران ایرانی با هدف تفریح و سرگرمی وارد فضای مجازی میشوند (حاجیلی.)1388 ،
یکی از مضامین پایة دیگر احساس تنهایی است .نخستین مطلبی که بهصورت مدون در
مورد احساس تنهایی نوشته شد ،مقالة زیلبورگ 26در سال ( )1938بود .میر و هاست تنهایی را
بهعنوان احساس ناراحتی از انزوا و طرد توسط دیگران تعریف کردهاند .سوی پژوهشگرانی
که میخواستهاند بدانند آیا قلدرهای سایبری افرادی تنها و منزوی هستند ،بارها نقش تنهایی
در ارتکاب به قلدری سایبری را بررسی کردهاند (بروئر و کرسالکه .)2015 ،27نتایج نشان داد
افراد قلدر سایبری افرادی تنها و منزوی هستند.
از مؤلفههای پایهای دیگر ،عزتنفس است .عزتنفس عبارت است از احساس ارزشمند
بودن .این احساس از مجموع افکار ،احساسات ،عواطف و تجربههایی سرچشمه می گیرد
که در طول زندگی آموخته میشــوند .عزتنفس بر پایة توانایی ما در ارزیابی دقیق از خود
(شناخت خود) بنا شده است و نکتة قابلتوجه آن ،پذیرش خود و ارج نهادن بیقیدوشرط به
خویشتن است .این بدان معناست که همة تواناییها و محدودیتها بخشی از وجود انسان
هستند که باید آنها را به شکل واقعبینانهای بشناسیم و درعینحال ،بدون هیچ قید و شرطی
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خود را بپذیریم و ارزشمند بدانیم .عزتنفس تنها مختص انسان است و همة افراد ،صرفنظر
از ســن ،جنس ،زمینة فرهنگی ،جهت و نوع کاری که در زندگی دارند ،نیازمند آن هســتند.
عزتنفس پایین یک عامل خطرزای بالقوه برای قلدری سایبری عنوان شده است (بایراکتار
و همکاران.)2014 ،28
در مطالعات بیان شده است ،قلدرهای سایبری به قلدریکردن در برابر مرتکبین قبلی
قلدری ســایبری پرداختهاند (دیهیو و همکاران2008 ،29؛ کونیگ و همکاران .)2010 ،30به
این معنا که افراد میخواستهاند از کسانی که قب ً
ال در حق آنها قلدری کردهاند ،انتقام بگیرند.
انتقامجویی بهعنوان انگیزهای برای قلدری سایبری در مطالعات قبلی تأیید شده است (شاپکا
و ال.)2013 ،31
 .2-3مضمون سازماندهندة همدلی
مضمون سازماندهندة همدلی از دو مضمون پایه تشکیل شده است :درک احساسات
دیگران؛ سهیم شدن در حاالت عاطفی دیگران.
یکی از مضامین پایة همدلی ،همدلی شناختی است .همدلی شناختی به معنای درک و
فهم احساس دیگری است .در واقع ،مطرحشدن نظریة ذهن و فهم دیدگاه طرف مقابل است.
همدلی شناختی مستلزم تأملورزی عمیقتر است و افراد را به درک هیجانات دیگری و مدنظر
قراردادن آنها قادر میکند و میتواند از تعامالت و ارتباطات راهبردی حمایت کند (دیسه
تی و جکسون.)2004 ،32
همدلی عاطفی به معنای ارتباط عاطفی با دیگران و سهیم شدن در حاالت عاطفی آنها
است .همدلی عاطفی دارای ماهیتی خودجوش بوده و امکان جذب و نشان دادن شفقت را
در پاسخ به حاالت هیجانی دیگران ممکن میسازد (دیسه تی و جکسون.)2004 ،
 .3-3مضمون سازماندهندة محیط خانواده
مضمون سازماندهندة محیط خانواده از دو مضمون پایه تشکیل شده است که عبارتاند
از :پیوند عاطفی ضعیف و تنش بین اعضای خانواده.
پیونــد ضعیف عاطفی افــراد خانواده با هم ،احتمال درگیرشــدن در ارتکاب به قلدری
سایبری را افزایش میدهد (یابرا و میتچل .)2004 ،33نزاع و درگیری خانوادگی ،با ایجاد اخالل
در روابط اجتماعی ،فضایی آکنده از بغض ،کینه ،نفرت ،انزجار ،عداوت و دشــمنی را بین
اعضای خانواده ،اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ به وجود میآورد .مناقشات خانوادگی
عامل قوی پیشبینیکنندة خشــونت جوانان ،خشــونت فیزیکی و قلدری است (هاوکینز و
همکاران.)2000 ،34
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 .4-3مضمون سازماندهندة مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
این مضمون سازماندهنده از پنج مضمون پایه تشکیل شده است؛ از جمله :پذیرش فرد
در جامعه؛ جلب توجه و محبوبیت ادراکی؛ محدودکردن و کنترلکردن افراد جامعه و گروه؛
نمایشدادن مهارتهای فناوری؛ تعامالت دانشآموز با معلم.
ون در وال )2004( 35در تعریفی دیگر ،پذیرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای
اجرای یک نظام تعریف کرده است .هوربی و گروتر پذیرش را نوعی تمایل یا پاسخ مثبت
دادن به چیزی دانستهاند (به نقل از ظروفی.)1394 ،
ِ
بهشت افرادی هستند که دچار اختالل
پژوهشها نشــان میدهند ،شبکههای اجتماعی
شخصیت خودشیفتگی هستند یا حداقل میل زیاد به محبوبیت دارند .زیرا آنها میتوانند بدون
داشتن روابط دوستانة واقعی ،تعداد زیادی رابطة موهوم و تخیلی برای خود دستوپا کنند.
بنابراین ،شبکههای اجتماعی مجازی توهم محبوبیت را ،صرف ًا بر اساس کمیت تعداد دوستان،
برای فرد به وجود میآورند.
در یک مطالعة کیفی دربارة دانشجویان کالج ،از پرخاشگری آنالین برای دستیابی به کنترل
اجتماعی ،به دســت آوردن منابع اجتماعی با ارزش و سرگرمی استفاده شده است (رافرتی
و وندر ون .)2014 ،36کنترلگران همیشــه برای انجام امور راهی و پاسخی دارند .چه روش
کنترلگریشان آشکار باشد یا نه ،همه چیز باید آنطور که آنها میخواهند انجام شود.
منظور این است که مهارتهای فنی و قدرت فنی خود را به نمایش بگذارد (ونده بوش
و ون کالمپیت .)2008 ،37فناوری اطالعات واسطهای است که امکان بیان طیف گستردهای از
اطالعات ،اندیشهها ،مفاهیم و پیامها را فراهم میکند.
هر چه دانشآموزان با معلمان خود تعامالت مثبتتری داشته باشند ،و اعتماد و احساس
دوستی و صمیمیت بیشتری نسبت به آنان احساس کنند ،از بروز رفتار ناسازگارانة قلدری،
بهویژه شکل سایبری و غیر سنتی آن ،بیشتر کاسته خواهد شد (بیرامی و همکاران.)1391 ،

 .5-3مضمون سازماندهندة پرخاشگری
این مضمون ســازماندهنده از دو مضمون پایه تشــکیل شده است :رفتاری تکانشی و
ناآگاهانه؛ اقدامات خودجوش و آگاهانه.
پرخاشگری واکنشی اشاره دارد به اقدامات انجامشده در حاالت عاطفی منفی ،همانند خشم
ِ
38
و ناکامی ،یا در پاسخ به تحریک .برکوویتز ( )1988بیان کرده است ،این نوع از پرخاشگری
را میتوان با استفاده از مدل ناکامی –پرخاشگری تشریح کرد که بیان میکند وجود یک مانع
بر ســر دســتیابی به هدف ،به ناکامی و در تعاقب آن به پرخاشگری میانجامد .پرخاشگری
واکنشــی نوع ًا رفتاری ناآگاهانه در نظر گرفته میشــود (داج و کویی1987 ،39؛ داج.)1991 ،
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به پرخاشــگری کنشــی نوع ًا بهعنوان اقداماتی خودجوش نگریسته میشود که آگاهانه
صورت مییابند (رونشن و همکاران .)2017 ،40پرخاشگری کنشی با سوءمصرف مواد ،جرائم
و تجربههای جنســی رابطة قویتری دارد .این یافتهها با یافتههای قبلی همسو و همجهت
است .همچنین ،همبستگی منفی با رواننژندی ،نبود رابطه با هیجانات مثبت و رابطة معنادار
منفی با مشکالت رفتاری را نشان داد.

 .6-3مضمون سازماندهندة نگرش از مضمونهای پایه تشکیل شده است ،از جمله
نگرش مثبت و منفی فرد در مورد رفتار قلدری سایبری ،و توانمندی فرد برای
درگیری در یک رفتار.
41
نگرشها به نحوة ارزیابی مثبت یا منفی افراد راجع به رفتارها مربوط میشود (آزجن ،
 .)1985به نظر الویوس ( )1993افراد قلدر غالب ًا نگرشهای مثبتتری نسبت به خشونتورزی
و همدلی پایینتری نسبت به قربانیان دارند.
کنتــرل رفتاری ادراکی به توانمندی فرد برای درگیری در یک رفتار اشــاره دارد (درجة
احساس فرد در این باره که انجامدادن یا انجامندادن رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی
است و بهوسیلة دو عامل اعتقادات کنترلی و توانمندی درک شده توصیف میشود) (آزجن،
1991؛ به نقل از تنریکلو.)2015 ،42
شبکة مضامین مربوط به مرتکبین قلدری سایبری در شکل  1نشان داده شده است.
تفریح و سرگرمی
درک احساسات دیگران
سهیم شدن در حاالت
عاطفی دیگران
پیوند عاطفی ضعیف
بین افراد خانواده
تنش بین
اعضای خانواده

محیط
خانواده

قابلیتهای
فردی

همدلی

محدود کردن و کنترل
کردن افراد جامعه

ارزیابی فرد از خودش
آسیب زدن و ضرر زدن به دیگری

مرتکبین
قلدری سایبری

پذیرش فرد در جامعه (اجتماع)
جلب اعتماد دیگران

احساس ناراحتی و انزوا و طرد

ت های
مهار 
ارتباطی

پرخاشگری

نگرش

کنترل رفتار ادراکی
نگرش مثبت و
منفی در مورد رفتار
(ارتکاب به قلدری
سایبری)

اقدامات خودجوش و آگاهانه
پرخاشگری رفتاری
تکانشی و ناآگاهانه

نمایش دادن مهارتهای فناوری تعامالت

شکل  .1شبکة مضامین مربوط به مرتکبین قلدری سایبری
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بحثو نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفههای مرتکبین قلدری سایبری در دانشآموزان،
با اســتفاده از تحلیل مضمون  33مقاله در حوزة قلدری ســایبری انجام شــد .پس از
مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مرتبط به قلدری ســایبری ،تعداد  17مضمون پایه
از بخشهای مختلف متون اســتخراج شــدند .از این مضامین پایــه ،تعداد  6مضمون
ســازماندهنده اســتخراج شــدند .در این پژوهش ،مؤلفههای قلدری سایبری و شبکة
مضامین مشــخص شدند .یکی از مضامین ســازماندهندة قلدری سایبری قابلیتهای
فردی تشخیص داده شد که شامل این موارد است :تفریح و سرگرمی ،احساس ناراحتی
و انزوا ،ارزیابی فرد از خودش و آسیب و ضررزدن به دیگری .بر اساس آمار سازمان
ملی جوانان ،بیش از  44درصد کاربران ایرانی با هدف تفریح و ســرگرمی وارد فضای
مجازی میشوند (حاجیلی .)1388 ،در تبیین آن میتوان گفت ،مدیریت و کنترل هیجانی
در نوجوانــان میتوانــد حائز یک نقش حمایتی باشــد ،زیرا غالب ًا قلدرها از مشــاهدة
آسیبپذیری و واکنشهای هیجانی مشهود در قربانیانشان ،لذت میبرند.
پژوهش بروئر و کرســاکه )2015( 43نشان داده اســت ،قلدرهای سایبری افرادی
تنهــا و منزوی هســتند .از نظر ویــس ،تنهایی به دو صورت اســت :تنهایی هیجانی و
تنهایــی اجتماعی .تنهایی هیجانی از نبود همبســتگی صمیمی و نزدیک با اشــخاص
دیگر به وجود میآید و باعث پیداشــدن احساســاتی همچــون تهیبودن و اضطراب
میشــود .درحالیکه تنهایی اجتماعی از نبود یک شــبکة ارتباطی ناشی میشود که در
آن فرد بخشــی از یک گروه دوستانه اســت که عالقهها و فعالیتهای مشترک دارند و
باعث احساساتی همچون مالمت ،بیهدفی و در حاشیهبودن میشود (ویس.)1973 ،44
46
همچنین ،پژوهش کامپتون و همکاران ()2014؛ یامان و پکر)2012( 45؛ ژو و همکاران
( ،)2013نشان داده است که فرد مرتکب قلدری سایبری بهطور ساده برای غلبهکردن بر
احساس تنهاییاش ،به قلدریکردن سایبری میپردازد.
بایراکتار و همکاران )2014( 47عزتنفس پایین را یک عامل خطرزای بالقوه برای
قلدری ســایبری عنوان کردهاند .درک احساســات دیگران و ســهیم شــدن در حاالت
عاطفی دیگران زیرمجموعة مضمون ســازماندهندة همدلی هستند .در تحقیقی که در
اســپانیا انجام شده است ،مشخص شده اســت که همدلی یکی از مهمترین عوامل در
تشــریح قلدری و قلدری ســایبری در کنار عواملی مانند جو مدرســه ،سطح کنترل بر
اطالعات فردی آنالین و اســتفادة ســوء از اینترنت بوده اســت (کاســاس ،دل ری و
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اورتگا-روئیز.)2013 ،48
مضمون ســازماندهندة دیگر ،محیط خانواده اســت .پیونــد ضعیف عاطفی افراد
خانــواده بــا هم احتمال درگیر شــدن در ارتکاب قلدری ســایبری را افزایش میدهد
(یابرا و میتچل .)2004 ،خشــونت و نزاع از جمله موضوعاتی هســتند که در فرهنگ
بعضی از هموطنان ،شــاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت
خانوادگیشان محسوب میشود .مناقشات خانوادگی عامل قوی پیشبینیکنندة خشونت
جوانان ،خشونت فیزیکی و قلدری است (هاوکینز و همکاران.)2000 ،
موضوع اجتماعی شــدن و توانایی تعامل با دیگران در همة مراحل زندگی اهمیت
بســیار دارد .دانشــمندان مهارتهای اجتماعی را اینگونه تعریف میکنند :رفتارهای
اکتســابی جامعهپســندی که فرد را قادر میســازد آنگونه با دیگران در تعامل باشد که
احتمال بروز رفتارهای مثبت آنان را بیشــتر کنــد و از واکنشهای منفی آنها اجتناب
ورزد (بهمــن زادگان و همکاران .)1389 ،فــودی و همکاران ( )2017مهارت فنی فرد
قلدر را یکی از ویژگیهای مرتکبین قلدری ســایبری در نظر گرفتهاند .وج و همکاران
( )2016عزتنفس ،جلب توجه و محبوبیت ادراکی را از ویژگیهای مرتکبین قلدری
سایبری دانستهاند.
نگرشهــا به نحوة ارزیابی مثبت یا منفی افراد راجع به رفتارها مربوط میشــوند
(آزجن .)1985 ،به نظر الویوس ( ،)1993افراد قلدر غالب ًا نگرشهای مثبتتری نسبت
به خشونتورزی و همدلی پایینتری نسبت به قربانیان دارند.
مضامین استخراج شده ،با یافتههای سایر پژوهشهای مرتبط که در پیشینة پژوهش
ذکر شدند ،همسویی نشان دادند .با توجه به مؤلفههای استخراج شده و شبکة مضامین
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای پیشــگیری از ارتکاب قلدری ســایبری ،توجه
همزمان به مؤلفههای مربوط به قابلیتهای فردی ،همدلی ،محیط خانوادگی ،ارتباطات
اجتماعی ،پرخاشگری و نگرش اهمیت ویژه دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
پیشــنهاد میشود ،همایشها و کارگاههایی برای اولیای مدرسه برگزار شود و اولیا
در مورد عالئم قلدری سایبری به دانشآموزان اطالعات بدهند و از آنها بخواهند در
صورت مشاهدة قلدری سایبری در مدرسه ،به مشاور و مسئوالن مدرسه مراجعه کنند.
همچنیــن ،در صورت حمایتهای مالی ،مدرســهها میتوانند کالسهایی در این باره
برای والدین دانشآموزان برگزار کنند.
پیشنهاد پژوهشگر برای پژوهشهای آینده ،انجام تحقیق و بررسی در زمینة قربانیان
قلدری سایبری و نمونهای بزرگتر از این جامعه است.
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