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 ی و قلدر یاخلاق یبر اساس ارزش ها ینترنتبه ا تیاداع ینیب یشپ

 

 دکتر زهره ریاضی

 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، فارس، ایرانمدیریت و علوم تربیتیگروه 
 (02/1/79، تاریخ پذیرش:1/11/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

لوژینک و ي شنااتیی  زیتنیی  زیویو نوجوانی عبارت است از یک دوره
 برمنی سالگی را در 01تا  01بیم ي  گذراي اجیماعی و روانی که زاصله

هاي اتیر ایایرنت به مهمیرین ابوار علمنی و ترریینی  در سال(. 0)گیرد
سراسر جهان بدل شده است. آنچه که سنر ماأن   لاننوجوانان و بورگتا

انوادگی بروز ت ثیرات ماری ایایرنت بر کارکرد زندگی روزانه  ارتباطات تن
و سالمت هیجانی ازراد گأیه است  زقدان کایرل ازراد بر اسیراده از این 

این پدینده تینت (. 3-2)زااوري نوظهور و اسیراده بیمارگونه از آن است
توصیف شده و بنه عانوان ی نی از اشن ال  (4)عاوان اعییاد به ایایرنت

اد بنه در حقیقنت  اعیین(. 5)اعییادهاي رزیاري در نظر گرزیه شده اسنت
مطرح شند و بنه تندرین اننوا   0115ایایرنت مرهومی است که از سال 

مخیلف این اعییاد ماناد اعییاد به چت  قمار آنالین  اعییناد بنه اتاقهناي 
گپ و هرزه نگاري را شامل گردید کنه مییوانند زمیانه تخرینا روابن   

 .(6)احتاسات و در نهایت روح و روان ازراد را زراهم نماید
 
 
 
 

 
ل جتمی و روانی است که نأانه هاي تیمل  لاییاد ایایرنیی یک اتیاع 

 در رواب  اجیمناعی را در بنر منی اتیلالعاطری و  اتیلالاتجدا شدن  

 (.7)گیرد

 هاي اتیر مطالعات بتیاري بر روي انوا  تأونت از نو  آسنیا در سال
 (1-8)صورت پذیرزیه است 0هاي عمدي به تود و بین زردي یا قلدري

 ماأا ش ل دهد که ها نأان می عات بر روي روند این نو  تأونتمطال
قلندري رزینار (. 01)گردد ي نوجوانی برمی دوره ها به گیري این آسیا

اي است که بنه طنور عمندي  م نرر و بنه قیند آسنیا  پرتاشگرایانه
 شنود کردن شخیی دیگر انجام منی رساندن  پریأان کردن یا ناراحت

در  اجیماعی کودکنان و نوجواننان مدرسنه و با مأ لات تیییلی و(00)
قلدري  . پژوهأگرانقلدري ش لهاي میعددي دارد (.03-02)ارتباط است

هاي آزارننده(  قلندري  )مثل ارسال پیام 2را به سه دسیه قلدري ایایرنیی
 دري ننننجتمانی و کلامی )مثل تاه زدن  سوءاسیراده کلامی و...(  و قل

 
 
 

 چکیده
ایایرنت هماناد دیگر ت اولوژي ها علیرغم موایا و زوایدي که در زندگی انتان داشیه اسیراده نادرست ازآن می تواند آسیا هایی را به  : زمینه

 می باشد. در نوجواناني و قلدر یاتلاق يبر اساس ارزش ها یایرنتبه ا ییاداع یایب یشپجامعه بأري وارد نماید. هدف از این پژوهش 

 02دانش آموزان میوسطه دوم ماطقه  یهپژوهش کل يهمبتیگی بود. جامعه آمار -یریپژوهش  یک مطالعه توصیری از نو  توصاین  روش :
از  اطلاعات آوري جمع براي .نرر تعیین شد 384حجم نمونه  با اسیراده از جدول مورگان  بودند. 17-16 یلیشهر تهران در سال تیی
با اسیراده از   ها تجویه و تیلیل آماري داده شد. و پرسأاامه ارزش هاي اتلاقی اسیراده اامه قلدريپرسأ  پرسأاامه اعییاد به ایایرنت

 .انجام شد SPSS v.20 با اسیراده از نرم ازواررگرسیون تطی گام به گام 

  سطح "قلدري"مولره مربوط به  3بین از  .است "تلوص"با مولره  "اعییاد به ایایرنت"نیاین نأان داد که بالاترین رابطه مربوط به یافته ها: 

قادر به پیش بیای معای دار  "قربانی"و  "قلدري"یعای تاها میغیرهاي ؛ است 15/1کمیر از  "قربانی"و  "قلدري"ي در دو مولره داریمعا
 دانش آموزان هتیاد.  "اعییاد به ایایرنت"

 ا ارزش هاي اتلاقی رابطه ماری و معای داري دارد.اعییاد به ایایرنت با  قلدري رابطه مثبت دارد و بنتیجه گیری: 

 

 ي.قلدر   یاتلاق يارزش ها   یایرنتبه ا ییاداع کلید واژگان:

 

 
 

 zhriazi@gmail.comنویتادۀ متئول: نأانی ال یرونی ی: 
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. انندتقتیم کرده  (ات مخرب علیه دیگرانغیرمتیقیم )مثل پخش شایع
 بننراي آزار رسناندن و زورگنویی نتنبت بنه هنم 20ازراد قلدر در قرن 
هناي تلرانی یننا نأنر  هاي جدیدتري چون مواحمت سالانأان از شیوه

ي آنهنا در مینی  مجنازي  تیاویر یا مطالا واقعی یا غیرواقعی درباره
 3 تیت عاوان قلندري سنایبرينو  اتیر قلدري   پردازنند. اینن وب می

و به معااي اعمال ی تري رزیارهناي عمندي و  (04)نیو  میطلح است
وسنننایل  دیگنننر و ي آزاردهاده از طریق کامپیوتر  تلرنن ت رارشونده

 (.05)شننود ال یرونی ننی تعریننف مننی
در نیوه ادراک و باور دانش آموزان بر ایا ه چطور در  4ارزشهاي اتلاقی

موزشی و به عبارت دقیقیر با دانش آموزان دیگر رزیار می کااند میی  آ
(. نیاین مطالعه اي نأان داد که ارزشهاي اتلاقی  بنه 06اثرگذار هتیاد)

عاوان عوامل میازظیی مهمی در برابر قلدري دانش آمنوزان بنه شنمار 
پیأرزت صناعت و زاناوري جدیند و (. در نهایت با توجه به 07می روند)

هاي روانی هماناد اعییناد بنه  و بیماري اتیلالاتط به آن  ت مربولامأ 
به همین دلیل این ؛   ازوایش چأمگیري داردو مأ لات اتلاقی ایایرنت

انجنام  مأن لات اتلناقی در زیناي سنایبريمطالعه به ماظور شااتت 
روانی  اتلاقی وتا با اسیراده از نیاین آن بیوان ضمن ارائه تدمات  گرزت

را زراهم نموده و از عنوار  و  نوجوانان ارزشهاي اتلاقیموجبات ارتقاء 
بانابراین پنژوهش  .جوان و زعال جامعه جلوگیري کنردنوپیامدهاي قأر 

ارزش هناي بنا هندف پیش بیای اعییناد بنه ایایرننت براسنناس  حاضر

 .صنورت گرزت اتلاقی و قلدري سایبري در نوجوانان
 

 روش
. همبتیگی بود -توصیری نو این پژوهش  یک مطالعه توصیری از 

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان میوسطه دوم 
 با بودند.حجم نمونه  17-16شهر تهران در سال تیییلی  02ماطقه 

 اسیراده با ماظور این به شد؛ تعیین نرر 384 مورگان جدول از اسیراده

مدرسۀ  ارچه اي  چادمرحله اي توشه گیري تیادزی نمونه شیوه ي از
 انیخاب تیادزی صورت به کلاس چهار یا سه مدرسه  هر از و مخیلف

 هاي نامه پرسش گذاشین کاار از بعد شدند. وارد پژوهش و گأیه

 داده هاي شده  ي توزیع نامه پرسش 384 میان از نامعیبر و ناقص

 جمع شد. براي آماري تیلیل و تجویه وارد پرسأاامه 371 حاصل

   گپرسأاامه اعییاد به ایایرنت: آزمون اعییاد یاناز  اطلاعات آوري
 توس  ایلی نویو  پرسأاامه ارزش هاي اتلاقی گراهام پرسأاامه قلدري

هاي گردآوري شده ابیدا  براي تجویه و تیلیل آماري دادهشد.  اسیراده
از آمار توصیری  ضریا همبتیگی پیرسون و سپس رگرسیون چادگانه 

 SPSS v.20 ها با اسیراده از نرم ازوار داده وه لااسیراده گردید به ع

 .مورد تجویه و تیلیل قرار گرزیاد
 
 
 
 

 یافته ها
دانش  371یازیه هاي توصیری نمونه هاي پژوهش نأان داد که از میان 

 07درصد از دانش آموزان شرکت کااده در این مطالعه بالاي  1/30سن 
حالی که تاها  سال گوارش شده است. در 08درصد نیو  4/30سال و 

ساله می باشد. این  05درصد  7/5ساله و  01درصد از آزمودنی ها  7/2
درصد می رسد. قلدري  4/28ساله به  06رقم در تیوص دانش آموزان 

در رتبه بعدي قرار داشیاد.  40/2و زدو تورد با میانگین  41/2با میانگین 

برآورد  44/1سیانداردبا انیراف ا 41/2نیو برابر با  "قلدري"میانگین کلی 
 44/1با انیراف اسیاندارد 41/2نیو برابر با  "قلدري"شد. میانگین کلی 

 يمولره ها نیانگیمبرآورد شد. همچاین براي میغیر ارزشهاي اتلاقی 
برآورد  76/20و  41/20برابر با  ایبه گروه به ترت يانیاف و وزادار

دانش آموران  "ایرنتیابه  ادیاعی"که نمره  داد نأان  .همچاین نیاینشد
 نیانگی. مبوددر نوسان  16تا  37 نیپژوهش ب نیشرکت کااده در ا

با انیراف اسیاندارد  63/71ها برابر با  یآزمودن "ایرنتیبه ا ادیاعی"
 .برآورد شد 6/01

در این تیلیل  میغیرها در دو گام وارد معادله رگرسیون شدند  در گام 

 اندشده؛ وارد مدل رگرسیونی "اتلاقیارزش هاي "اول تاها مولره هاي 
با  "ارزش هاي اتلاقی"مولره مربوط به  5که رابطه چادگانه بین 

به عبارت دیگر میغیرهاي ؛ باشدیم 415/1برابر با  "اعییاد به ایایرنت"
و  "8احیرام به مرجعیت"  "7وزاداري به گروه"  "6انیاف"  "5مراقبت"
اعییاد به "غییرات مربوط به درصد از ت 5/24 باًیتقر   "1تلوص"

 (. 2R=245/1) کاادیمدانش آموزان را تبیین  "ایایرنت
به مدل رگرسیونی اضازه  "قلدري"ي هامؤلرهدر گام دوم وقیی 

درصد  2/33یعای در حدود ؛ ابدییمازوایش  576/1به  2R  مقدارشودیم
زه دو سا ریت ثدانش آموزان تیت  "اعییاد به ایایرنت"از واریانس 

در  "قلدري"که سهم سازه  باشدیم "قلدري"و  "ارزش هاي اتلاقی"
 درصد برآورد شده است. 7/8حدود 

که با وارد شدن مولره هاي  دهدیمضرایا بیا نیو در گام دوم نأان 

و  "احیرام به مرجعیت"  "مراقبت"  هاوز میغیرهاي "قلدري"مربوط به 
اعییاد "پیش بیای کااده   اهمیت تود را به عاوان میغیرهاي "تلوص"

مولره مربوط به  3حرظ کرده اند. همچاین از بین  "به ایایرنت

کمیر از  "قربانی"و  "قلدري"ي در دو مولره داریمعا  سطح "قلدري"
قادر به پیش  "قربانی"و  "قلدري"یعای تاها میغیرهاي ؛ است 15/1

 دانش آموزان هتیاد.  "اعییاد به ایایرنت"بیای معای دار 
 "ارزش هاي اتلاقی"مقایته ضرایا مربوط به مولره هاي دو سازه ي 

احیرام به "  "مراقبت"حاکی از آن است که نقش سه میغیر  "قلدري"و 
در پیش بیای اعییاد به ایایرنت  مثبت و نقش  "اتلوص"و  "مرجعیت

 ماری است.  "قربانی"و  "قلدري"میغیر هاي 
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 جهت پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ارزش های اخلاقی و قلدری . خلاصه آزمون رگرسیون1جدول 
 R 2R Change 2R  SE t p 

        گام اول

 مراقبت/ آسیا

415/1 245/1 245/1 

208/1- 020/1 2/4- 10/1 

 16/1 -1/0 021/1 -111/1 انیاف/ عدالت

 80/1 24/1 028/1 -102/1 وزاداري به گروه

 10/1 -2/3 007/1 -056/1 احیرام به مرجعیت

 10/1 -4/5 005/1 -263/1 تلوص

        گام دوم

 مراقبت/ آسیا

576/1 332/1 187/1 

201/1- 006/1 2/4- 10/1 

 11/1 -7/0 004/1 -187/1 انیاف/ عدالت

 85/1 01/1 020/1 111/1 وزاداري به گروه

 10/1 -3/3 002/1 -053/1 رجعیتاحیرام به م

 10/1 -6/4 001/1 -206/1 تلوص

 10/1 8/3 017/1 078/1 قلدري

 00/1 6/0 034/1 176/1 01زدو تورد

 10/1 4/ 044/1 084/1 00قربانی

 02میغیر ملاک: اعییاد به ایایرنت

 

 بحث
 يبا مولره ها "یایرنتبه ا یاداعی"نیاین حاصل از این پژوهش نأان داد 

رابطنه  "یاتلناق يارزش هنا" يرابطه مثبت اما با مولره هنا "يقلدر"
( 7( و )6(  )5(  )4(  )3(  )2این نییجه با نیاین ) دارد. يدار یو معا یمار

همتو می باشد.در تبیین همبتیگی مثبت و معاادار اعییاد به ایایرننت و 
 ینلرو در رو  بنه دل یرو غ يتعاملات مجاز قلدري می توان بیان کرد که

 یجتنمان یممتنیق یاو زقدان آس یتام ان ورود و تروج بدون میدود
از رزیارشنان رهنا  یناش یآن يدهد که از اضطراب ها یبه ازراد اجازه م

بروز تعار  در اتنا   یلاز قب یمم ن است مأ لات یباشاد. هرچاد گاه
ام نان  رخ دهند  امنا یایرنییا يها يگرت و گو با ش تت در باز يها

 ینوت نتنجبنران آن ش  يبرا يبازیري ترک اتا  گرت و گو و از سرگ
 يازنراد يبرا یایرنتا 03يمجاز یی م یجه. در نی(2)زرد وجود دارد يبرا

دارنند   ییبالنا 04آن آزار دهاده رزیارشان اضطراب یامدهايکه در مورد پ
زنراد ا یننکه ا ییاز آنجا ین. علاوه بر ایدآ یتاب محبه  يم ان امن تر

و زقن  نتنبت بنه  شده طیرزیارشان شر یو آن زوري یامدهايتاها به پ
کنه  یایرنتبه ا یاداعی ماری ینکردند  نیا یدچار اضطراب م یامدهاپ ینا

آنان آزار دهانده  يازید  برا یم یقو به تعو یردگ یراز مدت ش ل مددر 
 دیامنکنه پ ییاز آن جنا یایرننتبه ا یادشوند. در واقع اعی یمنمیتوب 

 یجنادا يازراد بنازدار یندر ا  تنیت یایرنتاسیراده از اتیقیم و زوري م
آزار دهانده کنه بنه  يمیرکهنا يساز یشرط یگرکاد. به عبارت د ینم
 یمن یاررا هأن يرزینار سیتیم بنازداريمییل است و  يزور یامدهايپ

 . (05)ازید یاترا  نم یایرنتکاد  در مورد اسیراده از ا
  )از مولرنه هناي ارزش "تلنوص"و  "احیرام به مرجعینت"  "مراقبت"

و  "قلندري"دانش آموزان کاسیه و  "اعییاد به ایایرنت"هاي اتلاقی( از 

قربانی  )از مولره هاي قلدري(  به اعییاد به ایایرنت دانش آموزان ازووده 
تواهد شد. در تبیین این یازیه ها می تنوان عانوان کنرد کنه مراقبنت  

یرام به مرجعیت و تلوص به عاوان تعدیل گر در اعییاد به ایایرننت و اح
اشاره شود که توجه به نهاد تانواده  یدباقلدري سایبري  در جامعه است. 

باشند. اگنر  یمن اعییاد به ایایرننتملوومات کاهش  ینتر یاز اصل ی ی
 يو آرامش داشیه باشند  بنه ارزش هنا یتجوان در تانواده احتاس اما

تانواده بر توردار باشد  نظنارت  یاجیماع یتباشد  از حما یبادده پاتانوا
بنا و  يا یمانهرا بر رزیار تود احتاس کاند  ارتبناط صنم ینوالد ساماا

بهینر  يو یو اجیمناع يزنرد یتالدین تود داشیه باشد و قطعا شخین
باشند   یکمیر م یوآن ها در جامعه ن یدند یاش ل گرزیه و احیمال آس

 ینقتنود از طر یازهناين يو نوجوانان کمیر به دنبال ارضناجوانان  ینا
هنا قنرار تواهاند  یاتواهاد بود و کمیر در معنر  آسن تیریایرواب  ا
 .(08)گرزت

و بنه  05براي کاهش اعییاد به ایایرنت و جلوگیري ازآسیا هاي ایایرنیی
و بنا  یأگاهنما یش هما طبع آن اتلاقی پیأاهاد می شود که با برگواري

بنه  یساز طرف پل یگانبه صورت را یایرنییا اتلا  آموزش ياکلاس ه
 ین والند یژهتانواده ها و به و يزیا در سطح میلات شهر برا یسپل یژهو
 يهنا یاکاربردها و آسن یایرنت والدین از ا یتواند در بالابردن آگاه یم

 داشیه باشد.  ياز آن  نقش موثر یناش

 

 نتیجه گیری
 یزندگ يدر همه جا یاجیماع يو شب ه ها يمجاز يکه زیا ییز آنجاا

کاربران آنها قأر جنوان و نوجنوان هتنیاد.  یأیرانتان حاضر است و ب
توانند رشند و ت امنل  یها من يزااور ینچگونه ا یممهم است که برهم
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انتان را بهبود ببخأد. اصولا وجود مهر و میبنت در کنانون تنانواده و 
کاند  یدر زرزندان کمک م یاتلاق يو ارزش ها یمانا یتمدرسه به تقو

در  یشود و اثر مهمن یتود پاداره مثبت در آنها م یريو موجا ش ل گ
در تنانواده    یمیرواب  صنم یجادا ینبهاجار آنها دارد. همچا يرزیارها

 يبنرا یمااسنب یلهمااسا جهت طنرح متنائل زرزنندان و وسن یطیمی
 یزراهم م يجو ینکه چا ی. زماناستدوران بلوغ  يها یناراحی ینتت 

را ندارند که به دنبال پنر  یعاطر ییآن احتاس تاها یگرشود نوجوانان د
از حند ماجنر بنه  یشو اسیراده ب یایرنتو ا يمجاز يکردن آن به زیا

دو لبه است کنه  یغت یکبه مثابه  یایرنتدر آنها شود. ا ياتیلالات رزیار
 یو اسنیراده کااندگان من آنکناربران  يو زرهاگ ساز یحآموزش صی
صورت با  ینا یررا گتیرش داد. در غ یارتباط یتآن عقلان یلهتوان به وس

و عندم وجنود  یاتلناق ینرو غ یاصنول ینراسیراده نا مااسا   آموزش غ
 ینآن از بن یلهانتان به وسن يو زرد یاجیماع یتهو ی؛زرهاگ کار برم

 رود. یم
 

 ملاحظه های اخلاقی
 علمننی  اصننول ه اسننیراد مننورد ماننابع معرزنی بنا پژوهش این در

 معانننوي حنننق و گردیننند رعاینننت اماننننیداري و اتلنناقی حرزهنناي 

 .است شده حرظ پژوهأگران  و نویتادگان

 

 سپاسگزاری
پژوهأگران بر تود لازم می داناند کنه از تمنامی ازنرادي کنه در اینن 

 پژوهش هم اري داشیه اند قدردانی نمایاد. 

 

 هنام واژه
 Bullying .1 قلدري

 Internet bullying .2 رنییقلدري  ایای

 Cyber bullying .3 قلدري سایبري

 Moral Values .4 ارزش هاي اتلاقی

 Care .5 مراقبت

 Fairness .6 انیاف

 Loyalty To Group .7 به گروه يوزادار

 Respect For Authority .8 یتاحیرام به مرجع

 Purity .9 تلوص

 Shoot Up .10 زدو تورد

 Victim .11 قربانی

 Internet Addiction .12 یایرنتبه ا یاداعی

 Virtual environment .13 يمجاز ی می

  Anxiety .14 اضطراب

 Injuries of Internet .15 آسیا هاي ایایرنیی
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