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تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی
بر رفتارهای انحرافی

دانشجویان

رایانه ها اشــکال مختلفی از جرایم را به وجــود می آورند که یکی از مصادیق آن مزاحمت های 
سایبری است. در مقابل مزاحمت های سایبری نوع دیگری از مزاحمت به نام مزاحمت سنتی قرار 
دارد. افــرادی که در معرض مزاحمت به عنوان یک منبع فشــار قرار می گیرند رفتار های انحرافی 
مانند خودکشــی و خودآزاری  از خود نشــان می دهند. هدف تحقیق حاضر بررســی بزهدیدگی 
)ســایبری و سنتی( به عنوان منبع فشــار بر روی انحراف است. چهارچوب نظری تحقیق حاضر، 
نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو می باشد. از دیدگاه اگنیو، یکی از منابع فشار، وجود محرک منفی 
است و بزهدیدگی )سایبری و سنتی( به عنوان یکی از محرک های منفی، مورد بررسی قرار گرفته 
است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه است. جمعیت تحقیق را کلیه 
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1396-1395تشکیل داده اند، 
که در مجموع 400 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج 
تحقیق نشــان می دهد که بزهدیدگی )سایبری و سنتی( بر روی رفتار انحرافی بیرونی دانشجویان 
پسر تأثیر بیشتری دارد ولی بزهدیدگی )سایبری و سنتی( بیشتر بر رفتار انحرافی درونی دانشجویان 
دختر مؤثر اســت. همچنین از بین دو نوع بزهدیدگی ســایبری و سنتی، تأثیر بزهدیدگی سایبری 
بر روی رفتار انحرافی دانشجویان بیش از تأثیر بزهدیدگی سنتی می باشد و حاالت عاطفی منفی 
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مقدمه و مسئله تحقیق
دسترســی و انتقال اطالعات از طریق رایانه ها و شــبکه های اینترنتی به بخش مهمی از 
شــیوه زندگی و سرگرمی تبدیل شده است. افراد از طریق رایانه ها و شبکه های اینترنتی 
بــه برقراری رابطه اجتماعی با افراد دیگــر می پردازند. همراه با جنبه های مثبت رایانه ها 
و شــبکه های ارتباطی، جنبه های منفی نیز ظاهر شــده اســت از جمله جرایم رایانه ای. 
)میتزنــر1، 2011: 2( رایانه ها اشــکال مختلفی از جرایم را به وجــود می آورند. )پارکر2، 
1989: 1( رایانه ها و شــبکه های ارتباطی دارای صفات و خصوصیاتی هستند که فرصت 
مناســبی برای انجام رفتارهای انحرافی فراهم می کنند. جرایمی که با اســتفاده از رایانه 
و تکنولوژی های ارتباطی انجام می شــود، مســتلزم استفاده از منابع نسبی کمتری است 
و افراد با انگیزه های مختلف بدون محدودیت ســنی و مکانی به چنین رفتارهایی اقدام 
می کنند. همچنین این دسته از تخلفات و جرایم می تواند در فضایی که افراد در آن حضور 
فیزیکی ندارند، صورت گیرد. ناشــناس ماندن و گمنامی در فضایی که رایانه و اینترنت 
فراهم آورده، با کاهش احتمال شناسایی و دستگیری افراد، بر میزان این نوع جرایم افزوده 
است. )وال3، 2007(؛ به نقل از علیوردی نیا و دیگران، 1393: 24( جرایم سایبری، اعمالی 
غیر قانونی است که در آن رایانه یک ابزار و یا هدف یا هر دوی آنها تلقی می شود. رایانه 
می توانــد به عنوان ابزاری برای انواع فعالیت هــا از جمله: جرایم مالی4، فروش غیرقانونی 
مقاالت5، هرزه نگاری6، قماربازی7، کالهبرداری از طریق پســت الکترونیک8، جعل اسناد9، 
رســوایی سایبری10، رایا آزاری11مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین رایانه ممکن است 
خود به عنوان هدفی برای اعمال غیرقانونی باشد، از جمله: دسترسی غیرمجاز به رایانه و 
شبکه های رایانه ای، سرقت از اطالعات موجود به صورت الکتریکی، ایمیل های ویروسی12، 

1. Mitzner
2. Parker
3. Wall
4. Financial Crime
5. Sale of Illegal Articles
6. Pornography
7. Gambling
8. E-mail Spoofing
9. Forgery
10. Cyber Defamation
11. Cyber Stalking
12. E-mail Bombing



99

سرقت از سیستم های رایانه ای و آسیب به رایانه. )داشورا1، 2011: 243( جرایم سایبری 
دارای مصادیق مختلفی اســت مانند: تله گذاری2، اســپم3، هک کردن4، سرقت هویت5، 
تقلــب در کارت6، مزایده اینترنتی تقلبی 7و مزاحمت ســایبری8. )جهانخانی و دیگران، 
2014: 160-156( مزاحمت ســایبری به هر نوع رفتار عمدی که از طریق رســانه های 
الکترونیک یا دیجیتال توســط اشخاص یا گروه هایی صورت می گیرد، گفته می شود که 
ارتباط خصمانه و یا پیام های پرخاشگرانه به منظور ضربه زدن و یا ناراحت کردن دیگران 
انجام می دهند. )زاالکویت و چترس9، 2014: 1( مزاحمت های ســایبری با اســتفاده از 
رســانه های مختلف تالش می کند تا به قربانی آسیب برســاند. این ابزارها شامل ارسال 
پیام هــای خفت آور از طریق موبایل، فرســتادن ایمیل های تهدیدآمیز و ارســال کردن 
ایمیل های محرمانه به همه افرادی که در لیست مخاطبین قرار دارند، می باشد. )دیلماک 
و آیدوگان10، 2010( روش های مختلفی مزاحمت سایبری عبارت اند از: عصبانی کردن11، 
آزار12، رایا آزاری، بدنام کردن13، ظاهر سازی کردن14، تفریح و فریب15، اخراج16و طرد17. در 
مقابل مزاحمت ســایبری، نوع دیگری از مزاحمت به نام مزاحمت سنتی18 قرار دارد. سه 
نوع رایج از مزاحمت ســنتی شامل مزاحمت اجتماعی، لفظی و جسمانی است. مزاحمت 
اجتماعی نوعی رفتار پرخاشگرانه غیرمستقیم است که آسیب رساندن به حاالت روانی و 
روابط اجتماعی را در پی دارد. مزاحمت لفظی شامل بر دست انداختن افراد و آزار دادن 
آنها، متلک گفتن، طعنه زدن و تمســخر قربانی به صورت مســتقیم و به صورت رو در رو 

1. Dashora
2. Phishing
3. Spam
4. Hacking
5. Identity Theft
6. Plastic Card Fraud
7. Internet Auoction Fraud
8. Cyberbullying
9. Zalaquett & Chatters
10. Dilmac & Aydogan
11. Flaming
12. Harassment
13. Denigration
14. Masquerade
15. Outing & trickery
16. Exclusion
17. Ostracism
18. Traditionalbullying
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اســت. مزاحمت فیزیکی نیز یک شکل مستقیم پرخاشگری است. ارتباط چهره به چهره 
برای اینکه مزاحمت فیزیکی اتفاق بیفتد، الزم است و طی آن، قربانی می تواند فرد مزاحم 
را شناســایی کند. )هینز1، 2011: 13-11( در مقایســه با مزاحمت ســایبری در بیشتر 
جوامع غربی، مزاحمت ســنتی توسط رفتارهای فیزیکی مانند ضربه زدن، مشت زدن و 
تف کردن و یا پرخاشــگری غیرفیزیکی مانند حمله کالمی، اذیت کردن، تمسخر، طعنه 

زدن و قربانی کردن، مشخص شده است. )آاویاما و تالبرت2، 2009: 184(
با توجه به اینکه امروزه دانشجویان برای انجام کارهای تحقیقاتی خود بیشتر از اینترنت 
و رایانه استفاده می کنند و در فضای سایبری به سر می برند؛ بنابراین ممکن است بیشتر 
در معرض آسیب های اینترنتی از جمله جرایم سایبری و بزهدیدگی سایبری قرار گیرند. 
افرادی که در معرض مزاحمت به ویژه مزاحمت های سایبری به عنوان یک منبع فشار قرار 
می گیرند، ممکن اســت رفتارهای انحرافی مانند خودکشی، خودآزاری )شامل سوزاندن 
خود، پریدن از ارتفاع کم، خوردن سم، خوردن باتری( به عنوان پاسخی به فشار، از خود 
نشان دهند. مزاحمت های سایبری بدون شک بر قربانیان تأثیر خواهد گذاشت و عواقب 
جدی برای قربانیان خواهد داشــت. به عنوان مثــال قربانیان به لحاظ اجتماعی منزوی یا 
دچار خشم و افسردگی خواهند شد و در برخی موارد نیز ممکن است به سمت خودکشی 
سوق داده شوند. )ریچاو و ُسکنیک3، 2015: 78( در این تحقیق، بر نظریه فشار عمومی 
اگنیو4 تأکید می شــود. اگنیو در نظریه فشار عمومی منابع اصلی فشار را معرفی می کند. 
تمرکز اصلی در تحقیق حاضر بر روی فشــار و در نتیجه حضور محرک منفی می باشــد. 
پژوهش حاضر به بررســی تأثیرات بزهدیدگی ســایبری و سنتی به عنوان متغیر مستقل 
بر روی رفتارهای انحرافی دانشــجویان می پردازد. بدین ترتیب که تأثیرات بزهدیدگی را 
هم بر رفتارهای انحرافی بیرونی که معطوف به دیگران اســت و هم بر رفتار های انحرافی 
درونی شامل ایده پردازی خودکشی بررسی می کند. برخالف بسیاری از تحقیقات انجام شده 
پیشین، بزهدیدگی سایبری در این تحقیق متغیر وابسته نیست، بلکه بزهدیدگی سایبری 

و سنتی به عنوان یکی از منابع فشار متغیر مستقل تحقیق است. 

1. Hines
2. Aoyama & Talbert
3. Reychav & Sukenik
4. Agnew’s General Strain Theory
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پیشینه پژوهش
تعداد بسیاری از مطالعات خارج از کشور به تبیین انحراف و بزهکاری و خودکشی براساس 
نظریه اگنیــو پرداخته اند که از میان آنها می توان به تحقیقات ییلدیز1 )2015(، جانگ2 
و همکاران )2014(، هیگینــز3 و همکاران )2011(، ایلماز4 )2011(، ژانگ5 و همکاران 
)2011(، های6 و همکاران )2010(،  های و ملدرام )2010(، مون7 و همکاران )2009(، 
والــز8 و همــکاران )2007(، چیونگ 9و همکاران )2007(، مــون و همکاران )2007(، 
دیرکــز10 )2007(، موراش11 و مــون )2007(، بائو12 و همکاران )2004(، ســیلور13 و 
همکاران )2004(، اگنیو14 و همکاران )2002( و اگنیو )2001( اشاره کرد. همچنین در 
میان تحقیقات داخلی در زمینه انحراف و بزهکاری و خودکشــی براســاس نظریه اگنیو، 
بــرای نمونه، پژوهش های علیوردی نیا و همکاران )1394(، حیدری و همکاران )1392(، 
علیوردی نیا و همکاران )1392(، علیوردی نیا و خاکزاد )1392(، علیوردی نیا و یوســفی 
)1393(، حیدری و فوالدی )1390( و علیوردی نیا و همکاران )1386( قابل توجه هست.

مطالعات انجام شده در داخل کشور، بیشتر مربوط به تحقیقات دهه اخیر است. با توجه 
به بررسی های انجام شده در تحقیقات داخلی به نظر می رسد که در داخل کشور تحقیقی 
به بررسی بزهدیدگی سایبری و سنتی بر انحراف از دیدگاه نظریه اگنیو نپرداخته است. 
تحقیقات مذکور در پرتو نظریه فشــار عمومی اگنیو به تبیین مسئله انحراف و بزهکاری 
و ایده پردازی خودکشی پرداخته اند. یافته های تحقیقات نشان می دهد که حضور محرک 
منفــی در افراد می تواند میزان بزهــکاری و انحراف را افزایش دهد. همچنین در مقاالت 
مذکور بر تأثیر کنترل استبدادی والدین و محرومیت نسبی و حضور محرک منفی و خشم 
بر انحراف و ایده پردازی خودکشی اشاره شده است. تمامی تحقیقات داخلی به صورت کّمی 
1. Yildiz
2. Jang
3. Higgins
4. Yilmaz
5. Zhang
6. Hay
7. Moon
8. Walls
9. Cheung
10. Dirks
11. Morash
12. Bao
13. Silver
14. Agnew
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کار شــده اند و جامعه آماری تحقیقات دانش آموزان و دانشجویان بوده است. در مطالعات 
خارجی، چهارچوب نظری پژوهش ها را نظریه فشــار عمومی اگنیو تشــکیل داده است. 
متغیر وابسته در این پژوهش ها، شامل انحراف، بزهکاری و ایده پردازی خودکشی می باشد. 
در تعدادی از مقاالت مذکور به این نتیجه دســت یافته اند که که فشــارهایی که فرد در 
زندگی با آنها مواجه می شــود )از جمله مزاحمــت، طرد از جانب هماالن، طرد از جانب 
والدین، فشــارهای اقتصادی، فشارهای روانی، تنبیه عاطفی و فیزیکی از جانب معلمان، 
تنبیه از جانب والدین، رویدادهای منفی زندگی( با رفتارهای انحرافی و بزهکاری و اقدام 
به خودکشــی در فرد رابطه معنــاداری دارد. همچنین تعدادی از مقاالت خارجی نیز به 
این نتیجه رسیده اند که مورد مزاحمت سایبری و همچنین مزاحمت سنتی قرار گرفتن 
باعث ایجاد فشــار در افراد شده و سبب می شــود که افراد به خودآزاری، خودکشی و یا 
رفتارهای انحرافی اقدام کنند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که صرفاً تحقیقات 
اندکی در خارج از کشور به بررسی تأثیر بزهدیدگی به عنوان منبع فشار پرداخته است. 

چهارچوب نظری
نظریه های فشــار از جمله نظریه های ســاختاری هســتند که به دلیل داشــتن بعضی از 
محدودیت ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند. به دنبال این انتقادات، رابرت اگنیو از جمله 
کسانی بود که به حمایت از این نظریه برآمد و برای پاسخ به این انتقادات نظریه ذکرشده 
را مورد بررسی مجدد قرار داد و دوباره تدوین کرد )علیوردی نیا و خاکزاد، 1392: 108( 
طبق نظر رابرت اگنیو، کاهش محبوبیت نظریه فشار اجتماعی را می توان به چهار انتقاد 
عمده تقســیم بندی کرد: 1. تمرکز بر بزهکاری طبقات پایین؛ 2. توجه صرف به اهداف 
طبقه متوســط و منفعت مالی؛ 3.  توجه صرف به موانع کسب موفقیت طبقه اجتماعی و 
4. عدم توانایی در پاسخ به این پرسش که چرا فقط تعدادی از مردم که تحت فشارند، به 
فعالیت های مجرمانه گرایش دارند. )براون1 و دیگران، 2010: 249( نظریه فشار عمومی 
تالش کرده است تا به یک سوال اساسی پاسخ دهد که تحت چه شرایطی فشار منجر به 
بزهکاری می شود و این کار به شکل مفصل تری نسبت به نسخه های قبلی از نظریه فشار 
صورت گرفته اســت. اگنیو فشار را به عنوان »رابطه ای که افراد آن طور که دوست دارند با 

1. Brown



103

آنها برخورد نمی شود« تعریف کرده است. )بائو1 و دیگران، 2007: 10( در حالی که مرتن، 
مســنر و روزنفلد تالش کرده اند تا تفاوت های طبقــه اجتماعی را در نرخ جرم و جنایت 
توضیح دهند، اگنیو تالش کرد تا توضیح دهد که چرا اشخاصی که احساس تنش و فشار 
می کنند، به احتمال بیشتری مرتکب جرم می شوند. همچنین اگنیو به جای محدود کردن 
دیدگاه خود در ارتباط با جرم در میان طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین تر جامعه، توضیح 
کلی تری از فعالیت های مجرمانه در میان تمامی عناصر جامعه ارائه می دهد. )ســیگل2، 
2010: 154( اگنیو بیان می دارد که جرم و جنایت نتیجه مستقیم حاالت عاطفی منفی 
)خشــم و ناامیدی که در پی روابط اجتماعی مخرب ظهور می کند( اســت. اگنیو معتقد 
اســت که حاالت عاطفی منفی توســط منابع متعدد فشــار تولید می شود. او در نظریه 
فشار عمومی منابع اصلی فشار را این گونه بیان می کند: 1. فشار ایجادشده به خاطر عدم 
دســتیابی به اهداف ارزشمند مثبت3؛ 2. فشار در نتیجه رفع محرک های ارزشمند مثبت 
از افراد4 و 3. فشار در نتیجه حضور محرک منفی5. )سیگل، 2010: 154( این سه منبع 
فشــار احتمال وقوع احساسات منفی را افزایش می دهد و این احساسات منفی نیز فشار 
برای ســوق دادن به اعمال منحرفانه را موجب می شود. به نظر اگنیو در این میان، خشم 
و عصبانیت بیشــتر منجر به رفتار انحرافی می گردد، زیرا خشم ممکن است افراد را وادار 
بــه انجــام عمل انحرافی نماید و همچنین کنترل پایین بــر رفتار افراد نیز تمایل آنها را 
برای انتقام گرفتن بیشــتر ســازد. )اگنیو، 2002: 44( اگرچه این منابع فشار مستقل از 
هم اند اما ممکن اســت همپوشانی داشــته باشند. هر چه شدت تجربیات فشار و فراوانی 
آن بیشــتر باشد، تأثیر آن نیز بیشتر است و احتمال بیشتری دارد که به بزهکاری منجر 
شــود. )سیگل، 2010: 156( اگنیو معتقد اســت هنگامی که افراد در معرض هر یک از 
منابع فشار قرار می گیرند، دختران برای مقابله با فشار، رفتارهای انحرافی درونی همانند 
خودکشی و خودسوزی از خود نشان می دهند و پسران بیشتر رفتار های انحرافی بیرونی 
مانند انحرافات جنسی، سرقت، پرخاشگری از خود نشان می دهند. )های و ملدرام، 2010(

1. Bao
2. Siegel
3. Failure to Achieve Positively Valued Goals
4. Removal of Positively Valued Stimuil
5. The Presentation of Negative Stimuil

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...



104

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و پنجم/ بهار 1398

تفاوت های جنسیتی در وقوع جرم
برویدی و اگنیو1 )1997( نظریه ای جدید را به جرم شناســی معرفی کرده اند که بر طبق 
آن، زنان و مردان در مواجهه و پاســخ به فشــار با هم متفاوت اند. برویدی و اگنیو چند 
فرضیه را پیشنهاد داده اند. اول، به نسبت زنان، مردان باید در معرض فشار های مجرمانه 
در ســطوح باالتری قرار گیرند. دوم، به علت تفاوت های جنســیتی در مقابله با استرس، 
مردان باید نســبت به فشار واکنش های احساسی بیرونی از خود نشان دهند در حالی که 
زنان باید پاســخ های احساســی درونی نسبت به فشار نشــان دهند. برای مثال، اگرچه 
مردان و زنان هر دو در پاسخ به فشار خشمگین می شوند اما زنان ممکن است رفتار های 
احساســی مانند گناه، شرم و افسردگی را تجربه کنند. واکنش مردان اما نسبت به فشار 
احتماالً مجرمانه باشــد به این دلیل که مردان محدودیت هــای اجتماعی کمتری برای 
پاســخ مجرمانه دارند. )های و دیگران، 2010: 135( رابطه ای قوی بین جنسیت و جرم 
وجود دارد. مردان به طور قابل مالحظه ای، دارای سطح باالتری از تخلفات نسبت به زنان 
می باشــند. یک دلیل این می تواند باشــد که مردان احتمال بیشتری دارد که بسیاری از 
فشارهایی را که منجر به جرم می شود، تجربه کنند. این فشارها شامل والدین مقرراتی و 
خشن، تجربیات منفی مدرسه مانند نمرات پایین، قربانی جرایم شدن، بی خانمان بودن، 
مزاحمت و شــاید عدم توانایی برای دســتیابی به اهداف است. البته به این نکته نیز باید 
توجه داشــت که تجربیات زنان به طور کلی به اندازه و یا بیشتر از مردان است. همچنین 
بسیاری از فشارهایی که توسط زنان تجربه می شود، منجر به جرم نمی شود مانند نظارت 

همه جانبه دیگران، مسئولیت مراقبت از بچه ها و مواجهه با والدین مسن تر. 
البته زنان فشــارهای خاصی را که منجر به جرم می شــود نیز تجربه می کنند مانند 
تجاوز جنســی و تبعیض جنســیتی، اما به طور کلی احتمال اینکه مردان نسبت به زنان 
فشارهایی را که منجر به جرم می شود تجربه کنند، بیشتر است. همچنین مردان از طریق 
جرم با فشارها مقابله می کنند زیرا؛ واکنش های احساسی به فشار، تحت تأثیر تفاوت های 
جنســیتی است. مردان و زنان هر دو تمایل دارند هنگامی که فشار ها را تجربه می کنند 
خشــمگین شوند. با این حال، خشم زنان اغلب با احساساتی مانند گناه، شرم، اضطراب و 
افســردگی همراه است. به این علت که زنان هنگامی که فشارها را تجربه می کنند اغلب 
خودشان را مقصر دانسته و سرزنش می کنند و خشم خود را بی مورد دانسته و نگران اند 

1. Broidy & Agnew
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که خشم آنها باعث آسیب به دیگران شود. با این حال خشم مردان اغلب با هتک حرمت و 
سرپیچی اخالقی همراه است و آن به این دلیل است که مردان برای فشارهایشان دیگران 
را مقصر دانسته و رفتار منفی را که تجربه کرده اند به عنوان یک توهین و چالش عمدی 
تفســیر می کنند. این تفاوت های جنســیتی در تجربه افراد از خشم، بازتاب تفاوت هایی 
در اجتماعی شــدن و موقعیت های اجتماعی است. برای مثال، زنان اغلب مطیع پرورش 
می یابند و بنابراین احتمال بیشتری دارد که خشم شان را بی مورد تلقی کنند. در هرصورت 
ســرپیچی اخالقی مردان از خشم بیشتر منجر به مقابله جنایی بر علیه دیگران می شود. 
مردان احتمال بیشــتری دارد که نسبت به زنان دوستان بزهکار و مجرم داشته باشند و 

عضو باندهای بزهکار شوند. )میلر1، 2009: 336(

بزهدیدگی به عنوان منبع فشار
اگرچه بزهدیدگی مفهومی وسیع در نظریه فشار عمومی بوده اما توجه به آن و شناسایی 
انواع فشارهایی که منجر به جرم می شود توسط اگنیو به انجام رسیده است. مزاحمت )یا 
بدرفتاری هماالن( یکی از آنهاســت که برخالف فشار های طرد والدین و تجربیات منفی 
در مدرسه، به عنوان نوعی از فشار مورد بی توجهی قرار گرفته است. در معرض مزاحمت 
قرار گرفتــن )بزهدیدگی( تأثیرات مهمی دارد اما ایــن تأثیرات در پژوهش های مبتنی 
بر نظریه فشــار عمومی و به طور گســترده تر در پژوهش های مربوط به علل جرم نادیده 
گرفته شده است. البته استثناهایی نیز در این مورد وجود دارد. برای مثال پژوهش بارن2 
)2004( در مورد جوانان بی خانمان نشان داد که قربانی دزدیده شدن اموال )بزهدیدگی 
مالی(، بزهکاری را به طور چشمگیری افزایش می دهد. اگنیو و همکاران با درنظر گرفتن 
تأثیرات مزاحمت معتقدند، افرادی که توسط همساالن دور و اطراف شان اذیت می شوند 
بیشــتر به بزهکاری روی می آورند در حالی که قباًل تصور می شد تنها آنهایی که بعضی از 
خصوصیات شــخصی دارند، بزهکار می شوند. تأثیرات مزاحمت به شکل ناسازگاری های 
روانیـ  اجتماعی مثل اعتماد به نفس پایین، انزوا و افسردگی بروز می کند. قربانی مزاحمت 
ســایبری شدن نیز مســئله جدیدی است که باید به آن توجه کرد. نوجوانان و جوانان با 
توجه به اینکه اغلب از اینترنت استفاده می کنند، بیشتر در معرض مزاحمت های سایبری 

1. Miller
2. Baron
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قرار می گیرند. زیرا افراد بسیاری از ابزار های ارتباطی برای آزار و اهانت به دیگران استفاده 
می کنند. )های و دیگران، 2010: 132(

فرضیه های تحقیق
1. رفتار انحرافی در میان دانشجویان دختر و پسر تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری است.
2. رفتار انحرافی در میان دانشجویان دختر و پسر تابعی مثبت از بزهدیدگی سنتی است.

3. رفتار انحرافی در میان دانشــجویان دختر و پســر تابعی مثبت از حاالت عاطفی 
منفی است.

4. رفتار انحرافی بیرونی در میان دانشجویان پسر تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری است.

5. رفتار انحرافی بیرونی در میان دانشجویان پسر تابعی مثبت از بزهدیدگی سنتی است.

6. رفتار انحرافی درونی در میان دانشجویان دختر تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری است.

7. رفتار انحرافی درونی در میان دانشجویان دختر تابعی مثبت از بزهدیدگی سنتی است.
8. حاالت عاطفی منفی تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری و بزهدیدگی سنتی است. 

روش
در این تحقیق، از روش پیمایش از نوع طرح مقطعی استفاده شده است. واحد تحلیل در 
این پژوهش، فرد )دانشجو( و سطح تحلیل خرد است. جمعیت تحقیق پژوهش حاضر کلیه 
دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 96-95 می باشد. طبق 
آخرین آمار ارائه شــده از ســوی اداره آموزش دانشگاه، تعداد کل دانشجویان این دانشگاه 
13093 نفر )7976 نفر زن، 5117 نفر مرد( برآورد شده است. نمونه گیری تحقیق از نوع 
تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و نمونه آماری به صورت تصادفی با خطای 5 درصد برابر 
400 نفر بوده است. )دواس، 1386: 78( در مجموع 420 پرسشنامه جمع آوری شد که پس 
از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، 400 پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.

تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
بزهدیدگیسنتی1:مزاحمت ســنتی اقدامی است منفی و پرخاشگرانه که توسط یک یا 
چند نفر به صورت عمدی نســبت به قربانیان در طول زمان انجام می شــود. )همفیل2 و 
1. Traditional Bullying Victimization
2. Hemphill
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دیگران، 2012: 60( هنگامی که مزاحمت سنتی رخ می دهد معموالٌ بین عامالن و قربانیان 
مزاحمت، عدم تعادل قدرت وجود دارد. قربانیان اغلب قادر نیستند به راحتی از خودشان 
در برابر عامالن مزاحمت دفاع کنند. )الویوس1، 1994: 96( برای سنجش و اندازه گیری 
متغیر بزهدیدگی سنتی، از دو بعد کالمی و فیزیکی استفاده شده است. )پیوست 2 و 3( 
تدوین گویه های متغیر بزهدیدگی سنتی بر مبنای پژوهش های پیشین بوده است. )های 

و ملدرام، 2010؛ شاو2 و دیگران، 2013(
بزهدیدگیسایبری3:مزاحمت سایبری از طریق سیستم های الکترونیکی اتفاق می افتد 
به شکلی که مزاحم از پیام ها، عکس ها و صفحات وب استفاده می کند تا قربانی را آزار دهد. 
)اسمیث4 و همکاران، 2008: 60( مزاحمت های سایبری استفاده از ایمیل، اتاق های گفت 
و گو، یا از طریق تصاویر و پیام های ارســالی از طریق تلفن های همراه و ابزارهای آنالین 
برای تحقیر و ترساندن دیگران و همچنین برای ایجاد حس درماندگی در افراد می باشد. 
)دیلماک و آیدوگان، 2010( برای ســنجش و اندازه گیری متغیر بزهدیدگی سایبری، از 
شــش بعد عصبانیت، بدنام کردن، جعل هویت، فریب، اخراج و رایا آزاری اســتفاده شده 
است. )پیوست 2 و 3( تدوین گویه های متغیر بزهدیدگی سایبری بر مبنای پژوهش های 
پیشین بوده است. )ساویج5، 2012؛ اکبر و دیگران، 2014 و علیوردی نیا و دیگران، 1393(

حــاالتعاطفیمنفی6:با توجه به نظریه اگنیو، فشــار، حــاالت عاطفی منفی از جمله 
افسردگی، خشم، ناامیدی و استرس را تولید می کند که این حاالت عاطفی منفی انگیزه ای 
را بــرای اعمال انحرافی از جمله جرم به عنوان یک اســتراتژی مقابله ای، ایجاد می کند. 
)جانگ، 2014: 528( برای سنجش و اندازه گیری متغیر حاالت عاطفی منفی از دو بعد 
افسردگی و خشم استفاده شده است. بعد افسردگی با داشتن معرف هایی همچون احساس 
ناامیدی، احساس حقارت، احساس بی حوصلگی، احساس شکست، احساس نگرانی، احساس 
ناراحتی، احساس بی انگیزگی، احساس سستی، ناتوانی در حل مشکالت، احساس پوچی، 
احساســاتی بودن و احساس گناه از بعد خشم متمایز گردیده است. بعد خشم نیز دارای 
معرف هایی مانند عدم کنترل رفتار، رفتار غیر عاقالنه به هنگام خشــم، خشمگین شدن 

1. Olweus
2. Shaw
3. Cyber Bullying Victimization
4. Smith
5. Savage
6. Negative Emotions
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در برابر انتقاد، فریاد کشــیدن بر روی دیگران، عدم پنهان کردن عصبانیت و احســاس 
عصبانیت می باشــد. )مون و دیگران، 2009؛ خدایاری فرد و دیگران، 1389؛ علیوردی نیا 

و یوسفی، 1393 و علیوردی نیا و خاکزاد، 1392(
انحراف1:نقض هنجارهای پذیرفته شــده و یا قوانین اجتماعی یک گروه یا جامعه اســت 
که واکنش به آنها همواره مخالفت، ترس، ســوءظن، دشمنی و خشم می باشد. )تیرنی2، 
2006: 19( در پژوهش حاضر برای سنجش متغیر رفتار انحرافی دو بعد درونی و بیرونی 
در نظر گرفته شده است. )پیوست 1( پاسخ به سؤاالت این ابعاد براساس طیف لیکرت و 
به صورت پنج گزینه ای )اصاٌل، 1 تا 2 بار، 3 تا 5 بار، 6 تا 8 بار، 9 بار و بیشــتر( می باشــد. 
)مون و دیگران، 2007؛  های و ملدرام، 2010؛ علیوردی نیا و یوسفی، 1393؛ علیوردی نیا 

و خاکزاد، 1392 و علیوردی نیا و یونسی، 1394(
خودکنترلی:خودکنترلی به معنای توانایی افراد در محدود ساختن خودشان در رویارویی 
با وسوســه های ارتکاب جرم اســت. )علیوردی نیا و دیگران، 1393: 14( برای سنجش و 
اندازه گیری متغیر خودکنترلی از دو بعد شــتابزدگی و خطرپذیری اســتفاده شده است. 

)علیوردی نیا و یونسی، 1393(
پیونداجتماعی3:در نظریه هیرشی مهم ترین عامل همان پیوستگی است. پیوستگی به معنای 
عالقه و دلبستگی ای است که افراد نسبت به خانواده، معلمان و دوستان دارند. )خاکزاد، 
1391: 114( در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر پیوستگی از یک بعد پیوستگی به خانواده 
استفاده شده است. بعد پیوستگی به خانواده دارای معرف هایی مانند توجه به احساسات، 
درک کردن، حمایت کردن، لذت بردن از بودن با خانواده، وابسته بودن و روابط صمیمانه 
می باشد. مجموعاً 6 گویه مربوط به متغیر پیوستگی است. )علیوردی نیا و خاکزاد، 1392(

همنشــینیافتراقی4: در فرایند یادگیری، معاشــران فرد قواعد حقوقی را به عنوان امور 
مناسب یا نامناسب تعریف می کنند و فرد این تعاریف را از آنان فرا می گیرد. )علیوردی نیا 
و خاکزاد، 1392: 95( دوســتان منحرف شــامل معرف هایی همچون آسیب رساندن به 
اموال عمومی، ســیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، دعوا کردن، تهدید کردن، استفاده از 
زور، شــرکت در پارتی، فرار از منزل، دزدی، تقلب می باشد. مجموعٌا 10 گویه مربوط به 

متغیر دوستان منحرف است.
1. Deviant
2. Tierney
3. Social Bond Theory
4. Differential Association
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اعتبار1 و پایایی2
در تحقیق حاضر، برای بررسی اعتبار پرسشنامه تحقیق از روش اعتبار محتوا3 )متغیرهای 
مســتقل و کنترلی( و اعتبار ســازه4 نظری )متغیر وابسته( استفاده شده است. در اعتبار 
سازه نظری، اگر مفهوم، مقیاس یا سازه تحقیق، روابط یا جهت های تحقیقات پیشین را 
نشان دهد، براساس اعتبار سازه نظری، آن مفهوم و مقیاس مورد نظر دارای اعتبار است. 
)دواس، 1386: 64( در این پژوهش نیز براســاس آزمون مقایسه میانگین گروه مردان و 
 )Sig=0/000( .زنان، مشــاهده شد که میانگین رفتار انحرافی مردان بیشتر از زنان است
ایــن یافته، با تحقیق های و همــکاران )2010(،  های و ملدرام )2010(، بائو و همکاران 
)2004(، علیوردی نیــا و خاکزاد )1392( همخوانی دارد، که در آنها مردان در مقایســه 
با زنان، بیشــتر مرتکب رفتار انحرافی می شوند. همچنین برای مشخص نمودن پایایی از 

روش ضریب آلفای کرونباخ5 استفاده شده است. 

جدول1:نتایجآلفایکرونباخمقیاسهایپژوهش

ضریبآلفاتعدادگویهمتغیرردیف

60/72مزاحمت سنتی 1

130/85مزاحمت سایبری2

190/86حاالت عاطفی منفی3

250/86رفتارهای انحرافی4

80/80خودکنترلی5

60/93پیوستگی به خانواده6

100/83دوستان منحرف7

یافته های تحقیق
 مطابق یافته ها، 244 نفر از پاســخگویان با 61 درصد را زنان و 156 نفر با 39 درصد از 
پاسخگویان را مردان تشکیل داده اند. دامنه سنی پاسخگویان 36-18 سال است. در میان 
1. Validity
2. Relibiality
3. Content Validity
4. Counnstruct Validity
5. Coefficient Alpha

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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پاســخگویان، افراد گروه ســنی 24-21 سال به تعداد 200 نفر و با 50 درصد، بیشترین 
فراوانی و پاسخگویان گروه سنی 25 و باالتر به تعداد 58 نفر و با 14/5 درصد، کمترین 
فراوانی را دارند. 90 درصد از پاسخگویان مجرد و 9/5 درصد متأهل و 0/5 درصد طالق 
گرفته هستند. مقطع تحصیلی کارشناسی با 79/5 درصد، بیشترین و پاسخگویان دکتری 

با 2 درصد کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

جدول2:توزیعفروانیودرصدیبعدبیرونیرفتارانحرافیپاسخگویانبرحسبجنس

شدتگویهردیف
جمعکلدخترپسر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1
درطول12ماهگذشتهمواد
مخدر)تریاک،هروئین،

حشیشو...(مصرفکردهام.

1288223596/336390/8اصاٌل

1106/462/5164 تا 2 بار

395/831/2123 تا 5 بار

------6 تا 8 بار

92/2--995/8 بار و بیشتر

2
درطول12ماهگذشته
مشروباتالکلی)شراب،
آبجو،ویسکی،ودکاو...(

مصرفکردهام.

6642/319780/726365/6اصاٌل

125163413/95914/8 تا 2 بار

32516104/1358/8 تا 5 بار

6127/731/2153/8 تا 8 بار

287--92817/9 بار و بیشتر

3
درطول12ماهگذشتهمواد
روانگردان)اکس،شیشه،
کراکو...(مصرفکردهام.

13989/12399837894/5اصاٌل

185/131/2112/8 تا 2 بار

30/8--331/9 تا 5 بار

621/320/841 تا 8 بار

41--942/6 بار و بیشتر

4
درطول12ماهگذشتهمواد
مخدر،مشروبیاروانگردان

بهدیگرانفروختهام.

13586/524098/437593/8اصاٌل

1106/420/8123 تا 2 بار

385/110/492/2 تا 5 بار

610/610/420/5 تا 8 بار

20/5--921/3 بار و بیشتر
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شدتگویهردیف
جمعکلدخترپسر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

5
درطول12ماهگذشته)بدون
ازدواج(رابطهجنسیباجنس

مخالفداشتهام.

10164/722090/232180/2اصاٌل

12817/9124/94010 تا 2 بار

3138/352184/5 تا 5 بار

642/620/861/5 تا 8 بار

9106/452153/8 بار و بیشتر

6
درطول12ماهگذشتهبه
برگهامتحانیبغلدستیام

نگاهکردهام.

3321/27229/510526/2اصاٌل

15032/19840/214837 تا 2 بار

33421/84317/67719/2 تا 5 بار

6149135/3276/8 تا 8 بار

92516187/44310/8 بار و بیشتر

7
درطول12ماهگذشته
ازمحتوایوبسایتهاو

وبالگهایاینترنیرونویسی
کردهام.

6642/311446/718045اصاٌل

14428/27430/311829/5 تا 2 بار

33321/24217/27518/8 تا 5 بار

663/8104/1164 تا 8 بار

974/541/6112/8 بار و بیشتر

مطابق جدول 2، 73/8 درصد از پاســخگویان در طول 12 ماه گذشــته حداقل یک 
بار و بیشــتر به برگه امتحانی بغل دســتی خود نگاه کرده اند. 55 درصد از پاســخگویان 
)57/7 درصد از پســران و 53/2 درصد از دختران( در یک سال گذشته حداقل یک بار و 
بیشتر از محتوای سایت ها رونویسی کرده اند. 34/4 درصد از پاسخگویان )57/6 درصد از 
پســران و 19/2 درصد از دختران( در یک سال گذشته حداقل یک بار و بیشتر مشروبات 
الکلی مصرف کرده اند. 19/8 درصد از پاســخگویان )35/2 درصد از پسران و 9/7 درصد 
از دختران( در یک ســال گذشــته حداقل یک بار و بیشتر رابطه جنسی با جنس مخالف 
)بدون ازدواج( داشــته اند. 9/2 درصد از پاسخگویان )18 درصد از پسران و 3/7 درصد از 
دختران( در یک ســال گذشــته حداقل یک بار و بیشتر مواد مخدر مصرف کرده اند. 6/2 
درصد از پاسخگویان )13/4 درصد از پسران و 1/6 درصد از دختران( در یک سال گذشته 

حداقل یک بار و بیشتر مواد مخدر فروخته اند. 

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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جدول3:توزیعفراوانیودرصدیبعددرونیرفتارانحرافیپاسخگویانبرحسبجنس

شدتگویهردیف
جمعکلدخترپسر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1
درطول12ماهگذشتهفکراقدام
بهخودکشیبهذهنمخطورکرده

است.

11976/315161/927067/5اصاٌل

12113/55823/87919/8 تا 2 بار

3106/43213/14210/5 تا 5 بار

621/320/841 تا 8 بار

942/610/451/2 بار و بیشتر

2
درطول12ماهگذشتهبهطور

جدیدرمورداقدامبهخودکشی
فکرکردهام.

12882/120483/633283اصاٌل

11710/92711/14411 تا 2 بار

385/172/9153/8 تا 5 بار

610/641/651/2 تا 8 بار

921/320/841 بار و بیشتر

3
درطول12ماهگذشتهدرمورد
برنامهریزیبرایخودکشیبا

کسیحرفزدهام.

13687/221086/134686/5اصاٌل

1138/3239/4369 تا 2 بار

363/893/7153/8 تا 5 بار

10/410/2--6 تا 8 بار

910/610/420/5 بار و بیشتر

4
درطول12ماهگذشتهاحساس
کردهامهیچراهحلیبرای

مشکالتموجودنداردجزاینکه
زندگیمنپایانیابد.

11875/613756/125563/8اصاٌل

125166928/39423/5 تا 2 بار

385/12911/9379/2 تا 5 بار

610/672/986/8 تا 8 بار

942/620/861/5 بار و بیشتر

درطول12ماهگذشتهمبادرتبه5
خودکشیکردهام.

14190/423395/537493/5اصاٌل

1106/472/9174/2 تا 2 بار

353/231/282 تا 5 بار

------6 تا 8 بار

10/410/2--9 بار و بیشتر
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مطابق با یافته های جدول 3 در بعد درونی گویه ای که با بیشــترین میزان ارتکاب از 
سوی پاسخگویان همراه بوده است مربوط به گویه »هیچ راه حلی برای مشکالتشان وجود 
ندارد جز اینکه زندگی من پایان یابد« می باشــد. حدود 41 درصد از پاسخگویان )24/3 
درصد از پسران و 43/9 درصد از دختران( حداقل یک بار و بیشتر در طول 12 ماه گذشته 
احساس کرده اند هیچ راه حلی برای مشکالتشان وجود ندارد جز اینکه به زندگیشان پایان 
دهند. در مرتبه دوم، گویه ای که با بیشــترین میزان ارتکاب از ســوی پاسخگویان همراه 
بوده است مربوط به گویه »در طول 12 ماه گذشته فکر اقدام به خودکشی به ذهنم خطور 
کرده اســت« می باشد. 32/5 درصد از پاسخگویان )23/8 درصد از پسران و 38/1 درصد 
از دختران( در طول 12 ماه گذشــته حداقل یک بار فکر اقدام به خودکشــی به ذهنشان 

خطور کرده است. 

جدول3:درصدتوزیعپاسخگویانبرحسبمیزانمتغیرهایمستقلتحقیق

متغیر
میزان

حاالتعاطفیمنفیبزهدیدگیسایبریبزهدیدگیسنتی

جمعدخترپسرجمعدخترپسرجمعدخترپسر

33/343/439/55061/156/824/415/619اصاًل

28/235/732/834/629/931/850/653/752/5کم

21/214/31710/96/68/221/82523/8متوسط

8/35/76/83/21/62/22/65/34/2زیاد

90/841/30/810/60/40/5خیلی زیاد

100100100100100100100100100جمع کل

بر طبق داده های جدول 4 نشان می دهد که 39/5 درصد از افراد اصاًل مورد بزهدیدگی 
سنتی قرار نگرفته اند. طبق داده های جدول، 32/8 درصد از افراد در حد کم، 17 درصد 
از افراد در حد متوســط، 6/7 درصد از افراد در حد زیاد و 4 درصد از افراد در حد خیلی 
زیاد در معرض بزهدیدگی سنتی قرار گرفته اند. در مقایسه بین پاسخگویان دختر و پسر، 
داده های جدول نشان می دهد که پاسخگویان پسر بیش از پاسخگویان دختر در معرض 
بزهدیدگی سنتی قرار گرفته اند. به طوری که بزهدیدگی سنتی در میان پاسخگویان پسر 
در حد زیاد با 9 درصد بیشتر از بزهدیدگی سنتی در میان پاسخگویان دختر در این حد 

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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با 0/8 درصد می باشد. همچنین 43/4 درصد از پاسخگویان دختر اصاًل مورد بزهدیدگی 
سنتی قرار نگرفته اند، این درحالی است که این میزان برای پاسخگویان پسر حدود 33/3 
درصد می باشد. در مقایسه بین پاسخگویان دختر و پسر، داده های جدول نشان می دهد 
که پسران بیش از دختران در معرض بزهدیدگی سایبری قرار می گیرند. طبق یافته های 
این جدول 15/4 درصد از پسران در حد متوسط رو به باال و 9 درصد از دختران در حد 
متوســط رو به باال در معرض بزهدیدگی ســایبری قرار گرفته اند. همچنین در ارتباط با 
میزان حاالت عاطفی منفی یافته های جدول نشان می دهد که، نشان می دهد که حاالت 
عاطفی منفی پاسخگویان در حد کم 52/5 درصد است. طبق یافته های این جدول، 19 
درصد پاســخگویان اصاًل دچار حاالت عاطفی منفی نیستند، 23/8 درصد از افراد در حد 
متوسط، 4/2 درصد از افراد در حد زیاد و تنها 0/5 درصد از افراد در حد خیلی زیاد دچار 
حاالت عاطفی منفی می باشند. در مقایسه بین پاسخگویان دختر و پسر، داده های جدول 
نشان می دهد که حاالت عاطفی منفی پاسخگویان دختر بیش از پاسخگویان پسر می باشد. 

آزمون تفاوت میانگین ها
جدول5:آزمونتفاوتمیانگینرفتارانحرافیوابعادآنبرحسبجنس

رفتارهایانحرافیوابعادآن
جنسیت

دخترپسر

رفتارانحرافیبیرونی
12/6416/709میانگین

T6/852)sig=0/000( 

رفتارانحرافیدرونی
1/098-1/384میانگین

T-1/098)sig=0/273( 

رفتارانحرافی
14/0258/405میانگین

T5/454)sig=0/000( 

جدول 5 نتایج آزمون T برای مقایسه تفاوت میانگین نمره متغیر رفتارهای انحرافی 
و ابعاد آن در بین دانشــجویان پســر و دختر را نشــان می دهد.براساس جدول 5، بین 
میانگین رفتار انحرافی پســران )14/025( و میانگیــن رفتار انحرافی دختران )8/405( 
تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر، میانگین رفتار انحرافی پســران بیشتر از 
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دختران می باشد. همچنین از بین ابعاد متغیر رفتار انحرافی بین میانگین رفتار انحرافی 
بیرونی در پسران )12/641( و میانگین رفتار انحرافی بیرونی در دختران )6/709( تفاوت 
معناداری مشاهده می شود. نتایج نشان می دهد که میزان کل رفتار های انحرافی در پسران 

بیشتر از دختران می باشد.

تحلیل رگرسیونی برای تبیین متغیر وابسته )رفتار انحرافی(

جدول6:ضرایبتأثیرمدلهایتبیینکنندهرفتارانحرافیوخالصهمدلرگرسیونی

متغیر

رفتارانحرافی

sigبتا
همبستگیآمارهمخطی

تورم
واریانس

ضریبحداقل
همبستگیمرتبهصفرتحمل

تفکیکی
همبستگینیمه

تفکیکی

0/1470/0011/3890/7200/4380/1700/125بزهدیدگیسنتی
0/2260/0001/3390/7470/4880/2610/195بزهدیدگیسایبری
0/1010/0091/1240/8900/3150/1310/095حاالتعاطفیمنفی

0/083-0/114-0/299-0/0880/0231/1170/895-خودکنترلی
0/229-0/302-0/394-0/2390/0001/0960/912-پیوستگیبهخانواده
0/3080/234-0/544-0/2820/0001/4590/685دوستانمنحرف

ضریب همبستگی چندگانه
0/693

ضریب تعیین
0/480

ضریب تعیین تعدیل شده
0/472

F
60/539

سطح معناداری
0/000

همان طور که داده های جدول 6 نشان می دهد، ضریب همبستگی چندگانه )R( معادل 
69 درصد محاسبه شده است ضریب تعیین نیز 48 درصد محاسبه شده است. به این معنی 
که حدود 48 درصد از تغییرات رفتار انحرافی توســط ســه متغیر مســتقل )بزهدیدگی 
سنتی، بزهدیدگی ســایبری و حاالت عاطفی منفی( و متغیرهای کنترلی )خودکنترلی، 
دوستان منحرف و وابستگی به خانواده( توضیح داده می شود. ضرایب تأثیر رگرسیونی نیز 
حاکی از آن است که متغیرهای دوستان منحرف )Beta=0/282( و دلبستگی به خانواده 
)Beta=-0/239( و بزهدیدگی ســایبری )Beta=0/226( به ترتیب قوی ترین پیش بینی 

کننده های رفتارانحرافی می باشد. 

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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رگرسیونچندگانهتبیینکنندهابعادرفتارانحرافیبهتفکیکجنسیت

جدول7:ضرایبتأثیرمدلهایتبیینکنندهابعادرفتارانحرافیوخالصهمدلرگرسیونی

بعددرونیرفتارانحرافی بعدبیرونیرفتارانحرافی

متغیر

متغیرهای
مستقل

کل دختر پسر کل دختر پسر

sig بتا sig بتا sig بتا sig بتا sig بتا sig بتا

0/063 0/098 0/040 0/130 0/559 0/052 0/001 0/139 0/154 0/083 0/036 0/156
بزهدیدگی

سنتی

0/000 0/218 0/000 0/249 0/018 0/207 0/000 0/192 0/001 0/194 0/002 0/233
بزهدیدگی
سایبری

0/000 0/243 0/027 0/136 0/000 0/315 0/347 0/037 0/430 0/044 0/074 0/120
حاالتعاطفی

منفی

0/831 -0/010 0/386 -0/050 0/499 0/053 0/011 -0/099 0/044 -0/107 0/082 -0/114 خودکنترلی

متغیرهای
کنترلی

0/914 -0/006 0/420 0/053 0/542 0/054 0/000 0/333 0/000 -0/314 0/005 0/209
دوستان
منحرف

0/003 -0/140 0/000 -0/206
0 0/456 -0/058 0/000 -0/234 0/000 -0/215 0/000 -0/260

دلبستگیبه
خانواده

0/463 0/520 0/457 0/681 0/618 0/673 R
خالصهمدل

0/214 0/270 0/209 0/463 0/382 0/452 R square

براســاس جدول 7، در بعد رفتار انحرافی بیرونی برای پســران همبستگی چندگانه 
)R( معادل 0/67 و برای دختران معادل معادل 0/61 محاســبه شــده اســت. این امر 
گویای این مطلب اســت که سه متغیر مستقل )بزهدیدگی سنتی، بزهدیدگی سایبری و 
حاالت عاطفی منفی( و متغیرهای کنترلی )خودکنترلی، دوستان منحرف و وابستگی به 
خانواده( به طور همزمان 67 درصد با بعد رفتار انحرافی بیرونی در پســران و 61 درصد 
 )R square( با بعد رفتار انحرافی بیرونی در دختران در ارتباط می باشند. ضریب تعیین
نیز برای پسران و دختران به ترتیب 45 و 38 درصد محاسبه شده است. به این معنی که 
در پســران حدود 45 درصد و در دختران حدود 38 درصد از تغییرات بعد بیرونی رفتار 
انحرافی توسط سه متغیر مستقل )بزهدیدگی سنتی، بزهدیدگی سایبری و حاالت عاطفی 
منفی( و متغیرهای کنترلی )خودکنترلی، دوستان منحرف و وابستگی به خانواده( توضیح 
داده شــده اســت. همان گونه که در جدول 7 مشاهده می شود، از بین 6 متغیر واردشده 
به روش جبری در مدل، در پســران چهار متغیر بزهدیدگی سنتی، بزهدیدگی سایبری، 
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دوســتان منحرف و دلبســتگی خانواده و در دختران بزهدیدگی سایبری، خودکنترلی، 
دوســتان منحرف و دلبستگی به خانواده با متغیر رفتار انحرافی بیرونی ارتباط معناداری 
دارند. همچنین ضرایب تأثیر استاندارد گویای آن است که قوی ترین پیش بینی کننده های 
متغیر رفتار انحرافی بیرونی در پسران به ترتیب متغیرهای دلبستگی به خانواده با ضریب 
تأثیر استاندارد رگرسیونی معدل 0/260- ، بزهدیدگی سایبری با ضریب تأثیر استاندارد 
رگرسیونی معادل 0/233 و دوســتان منحرف با ضریب تأثیر رگرسیونی معادل 0/209 
می باشــند. در تبیین رفتار انحرافی بیرونی دختران نیز، متغیر دوستان منحرف با ضریب 
تأثیر رگرســیونی معادل 0/314-، دلبستگی به خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی معادل 
0/215- و بزهدیدگی ســایبری با ضریب تأثیر رگرســیونی معادل 0/194 تأثیرگذارند. 
به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی در بعد بیرونی رفتار انحرافی ضریب 
همبستگی چندگانه )R( معادل 68 درصد محاسبه شده است. ضریب تعیین نیز 46 درصد 
محاسبه شده است. ضرایب تأثیر رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای دوستان 
منحرف )Beta=0/333( و دلبستگی به خانواده )Beta=-0/234( و بزهدیدگی سایبری 
)Beta=0/192( به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های رفتار انحرافی بیرونی می باشند. 
همچنین براســاس جدول 7 در بعد درونی رفتار انحرافیبرای پســران همبســتگی 
چندگانه )R( معادل 0/45 و برای دختران معادل 0/52 محاسبه شده است. ضریب تعیین 
)R square( نیز برای پسران و دختران به ترتیب 20 و 27 درصد محاسبه شده است. به 
این معنی که در پســران حدود 20 درصد و در دختران حدود 27 درصد از تغییرات بعد 
درونی رفتار انحرافی توســط سه متغیر مستقل )بزهدیدگی سنتی، بزهدیدگی سایبری 
و حاالت عاطفی منفی( و متغیرهای کنترلی )خودکنترلی، دوســتان منحرف و وابستگی 
به خانواده( توضیح داده شده است. همچنین ضرایب تأثیر استاندارد گویای آن است که 
قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر رفتار انحرافی درونی در پسران به ترتیب متغیرهای 
حاالت عاطفی منفی با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی معدل 0/315، مزاحمت سایبری 
با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل 0/207 و دلبستگی به خانواده با ضریب تأثیر 
رگرسیونی معادل 0/058- می باشند. در تبیین رفتار انحرافی درونی دختران نیز، متغیر 
بزهدیدگی ســایبری با ضریب تأثیر رگرســیونی معادل 0/249، حاالت عاطفی منفی با 
ضریب تأثیر رگرســیونی معادل 0/136 و بزهدیدگی ســنتی با ضریب تأثیر رگرسیونی 
معادل 0/130 تأثیرگذارند. ضرایب تأثیر رگرســیونی نیز حاکی از آن است که قوی ترین 

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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پیش بینــی کننده های رفتار انحرافــی درونی بدون در نظر گرفتن جنســیت به ترتیب 
 )Beta=0/218( و بزهدیدگی ســایبری )Beta=0/243( متغیرهای حاالت عاطفی منفی

و دلبستگی به خانواده )Beta=-0/140( می باشد.

رگرسیونچندگانهتبیینکنندهاحساساتمنفی

جدول8:ضرایبتأثیرمدلهایتبیینکنندهحاالتعاطفیمنفی

متغیر

حاالتعاطفیمنفی

کلدخترپسر

sigبتاsigبتاsigبتا

0/2980/0010/0940/1540/1540/004بزهدیدگیسنتی

0/0150/8590/2610/0000/1410/009-بزهدیدگیسایبری
R0/2920/3090/248

R square0/0850/0950/062

براســاس داده های مندرج در جدول 8، در متغیر حاالت عاطفی منفی برای پســران 
همبســتگی چندگانه )R( معادل 29 و دختران معادل 30 درصد محاسبه شده است. این 
امر گویای این مطلب اســت که دو متغیر بزهدیدگی ســنتی و بزهدیدگی سایبری به طور 
همزمان 29 درصد با حاالت عاطفی منفی در پســران و 30 درصد با حاالت عاطفی منفی 
در دختران در ارتباط می باشند. ضریب تعیین )R2( نیز برای پسران و دختران به ترتیب 8 
درصد و 9 درصد محاســبه شــده است. به این معنی که در پسران حدود 0/08 درصد و در 
دختران در حدود 0/09 درصد از حاالت عاطفی منفی توسط متغیرهای بزهدیدگی سنتی و 
سایبری، توضیح داده شده است. از بین دو متغیر واردشده به روش جبری در مدل، در پسران 
متغیر بزهدیدگی سنتی و در دختران تنها بزهدیدگی سایبری با متغیر حاالت عاطفی منفی 
ارتباط معناداری را نشان داده اند. به منظور فهم دقیق تر شدت و جهت تأثیرات متغیرهای 
بزهدیدگی سنتی و بزهدیدگی سایبری بر حاالت عاطفی منفی، ضرایب تأثیر استاندارد در 
جدول فوق به نمایش گذاشــته شده است. بر این اساس، متغیر بزهدیدگی سنتی با ضریب 
تأثیر رگرســیونی معادل )Beta=0/298( در پسران و متغیر بزهدیدگی سایبری با ضریب 

تأثیر رگرسیونی )Beta=0/261( در دختران مؤثرترین متغیرها محسوب می شوند.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی به عنوان منبع فشار بر روی 
رفتار انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران تدوین شده است. چهارچوب نظری 
پژوهش حاضر نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو می باشد که اساساً آن را فقط برگرفته از 
محرومیت اقتصادی نمی داند، بلکه آن را نتیجه رابطه یا حادثه ای می داند که فرد آن طور 
که می خواهد با او رفتار نمی شــود یا نتایج دلخواهش را نمی بیند. )اگنیو، 1992( اگنیو 
بیان می کند که بزهدیدگی یکی از فشــارهایی است که بر خالف فشارهای طرد والدین 
و تجربیات منفی مدرســه مورد توجه قرار نگرفته اســت. )های و دیگران، 2010: 132( 

نتایج حاصل از آزمون هشت فرضیه پژوهش نیز به شرح زیر است: 
طبق فرضیه اول و دوم که رفتار انحرافی را در میان دانشــجویان دختر و پسر تابعی 
مثبت از بزهدیدگی ســایبری و بزهدیدگی سنتی می دانست، به لحاظ تجربی مورد تأیید 
قرار گرفت. بسیاری از تحقیقات تجربی مهمی که طبق نظریه فشار عمومی اگنیو انجام 
شــده است، فرضیه اصلی این نظریه را تأیید می کنند مبنی بر اینکه اتفاقات و روابط پر 
فشــار قویاً در بزهکاری و رفتار انحرافی افراد دخیل هستند. )برای نمونه، میلر، 2009 و 
 های و ملدرام، 2010( مزاحمت سنتی، آزار و اذیت فیزیکی و کالمی و مزاحمت سایبری، 
آزار و اذیت آنالین و الکترونیکی است و اولین نتیجه به دست آمده از تحقیق این است که 
بزهدیدگی سنتی و سایبری به طور معناداری بر رفتار انحرافی دانشجویان تأثیر می گذارد. 
دالیل متعددی وجود دارد که مزاحمت سایبری را مشکل ساز ترین نوع مزاحمت بدانیم زیرا 
الکترونیکی است و مخفیانه اتفاق می افتد و اینکه تسکین یافتن برای بزهدیدگان سایبری 
نسبت به بزهدیدگان سنتی سخت تر است. چون در مزاحمت سنتی هنگامی که قربانیان 
به لحاظ فیزیکی از مزاحمان دور می شــوند، کمی احساس آرامش خاطر می کنند. گرچه 
تأثیرات هر دو نوع مزاحمت از فرضیه اگنیو نشئت می گیرد و مزاحمت را مهم ترین گونه ای 
می داند که از فشار ناشی می شود، اما یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم مزاحمت 
فراتر از مزاحمت سنتی است که در محیط دانشگاه اتفاق می افتد و با استفاده روزافزون 
جوانان از اینترنت و تلفن همراه، مزاحمت سایبری نیز گسترش یافته است. نتایج تحقیقات 
پیشــین نشان می دهد که حضور محرک منفی و مضر ممکن است منجر به نتایج منفی 
در شــرایط خاص بشود. محرک های منفی ممکن است به بزهکاری یا رفتار های انحرافی 
منجر شــود. )اگنیو، 1992: 58( یافته های این بخش با بخشــی از تحقیقات انجام شده 

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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همسو می باشد )به عنوان نمونه در تحقیقات، دیرکز، 2007؛ والز و دیگران، 2007؛  های و 
ملدرام، 2010 و  های و دیگران، 2010( در این تحقیقات بیان شده است که منابع فشار 
از جمله بزهدیدگی )ســنتی و سایبری( به عنوان حضور محرک منفی منجر به رفتار های 
انحرافی )از جمله خودکشی( در میان جوانان و نوجوانان می شود. اگرچه یافته های مون 
و همکارانش )2009(، در پژوهشــی در مورد جوانان کره ای نشــان داد که بزهدیدگی با 
بزهکاری عام ارتباط ندارد و لذا با دیدگاه نظریه فشــار عمومی اگنیو در تناقض اســت. 
به زعم اگنیو )2001( ســطح فشــارها باید به آن حدی برسد که با مشایعت عوامل دیگر 
چــون خودکنترلی پایین به کجروی و ارتکاب آن منجر شــود. یافته های تحقیق حاضر، 
نشان می دهد که با وجود اینکه میزان خودکنترلی پاسخگویان در حد متوسط است، اما 
فرضیه های ما مبنی بر اینکه رفتار انحرافی تابعی مثبت از بزهدیدگی ســایبری و سنتی 

است، تأیید شده است و از این حیث، با گفته اگنیو در تناقض است.
فرضیه شــماره سه تحقیق بر این داللت دارد که رفتار انحرافی در میان دانشجویان 
دختر و پسر تابعی مثبت از حاالت عاطفی منفی است. این فرضیه به لحاظ تجربی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت. تحقیقات پیشــین نشان می دهد که افرادی که در معرض منابع 
فشــار قرار می گیرند )در تحقیق حاضر، بزهدیدگی سایبری و بزهدیدگی سنتی به عنوان 
منابع فشــار در نظر گرفته شده است( احتمال بیشتری دارد که گرفتار احساسات منفی 
مانند خشم و افسرگی و ناامیدی شوند. به عقیده اگنیو، افرادی که با افسردگی و خشم و 
ناامیدی به موقعیت فشارزا واکنش نشان می دهند، ممکن است به رفتار انحرافی درونی و 
بیرونی روی بیاورند، چون آنها فاقد انگیزه ای قوی برای انتقام اند. )اگنیو، 2002( همان طور 
که در تئوری فشــار عمومی عنوان شده است، تجربه فشار به ایجاد حاالت عاطفی منفی 
مثل خشم، سرخوردگی، ناامیدی، افسردگی و... در افراد کمک می کند، تجربه احساسات 
منفی، به افراد برای یافتن راهی در کاهش یا مبارزه با چنین احساســی فشــار می آورد. 
)برگرن، 2010: 16( هر کدام از انواع فشار، این احتمال را که افراد خشم را تجربه کنند، 
افزایش می دهد و خشــم، احساس آسیب دیدگی و مظلوم بودن را افزایش می دهد و این 
احساس تمایلی را در فرد برای انتقام ایجاد کرده، فرد را به عمل واداشته و قدرت عوامل 
بازدارنده را پایین می آورد. اگر انســان احساس کند که مورد ستم واقع شده، خشمگین 
می شــود و خشونت و پرخاشگری را موجه خواهد دانست. )سیگل و سینا1، 1997: 21( 

1. Siegle & Sienna
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یک فرد ممکن اســت تبدیل به بزهکار شــود نه تنها برای مقابله با تنش، بلکه به دلیل 
تصمیم گیری برای احساسات منفی. لذا از این طریق فرد می تواند از احساسات منفی رها 
شود و یا احساس بهتری در خود ایجاد کند. )لین1، 2012: 39( احساسات سطح آسیب 
احساســی افراد را افزایش داده و به افراد برای کنش نیرو می بخشــد. اگنیو معتقد است 
احساســات منفی یک حس قدرت فوری و تمایل به انتقام را ایجاد می کند. به این دلیل 
احساســات منفی منجر به رفتار بزهکارانه می شود. )فرانسیس2، 2007: 22( بنابراین، با 
توجه به اســتدالل اگنیو، فشــارها تمایل به کجرفتاری را در فرد ایجاد می کنند. اینکه 
جرم یا بزهکاری واقع شود یا نشود به موقعیت و شرایط فرد بستگی دارد که می تواند با 
این وقایع نامطلوب بســازد، مبارزه کند و یا با اعمال بزهکارانه خشم خود را نشان دهد. 
سیلور و همکارانش )2004(؛ بائو و همکاران )2004(؛ علیوردی نیا و همکاران )1386( و 
علیوردی نیا و همکاران )1394( در تحقیقات خود به نتایج مشابهی با این فرضیه دست 
یافته اند. نتایج به دســت آمده از تحقیقات ذکرشــده بیان می دارد که خشم و عصبانیت 
مهم ترین واکنش های احساســی هســتند که احتمال رفتار های انحرافی و بزهکاری در 

نوجوانان و جوانان افزایش می دهند.
فرضیه شماره چهار و پنج تحقیق بر این داللت دارد که رفتار های انحرافی بیرونی شده 
در میان دانشجویان پسر تابعی مثبت از بزهدیدگی سنتی و بزهدیدگی سایبری می باشد. 
این دو فرضیه به لحاظ تجربی مورد تأیید قرار گرفته اند. همچنین فرضیه شماره شش و 
هفت تحقیق حاضر نیز حاوی این نکته اســت که رفتارهای انحرافی درونی شده در میان 
دانشــجویان دختر تابعی مثبت از بزهدیدگی سنتی و بزهدیدگی سایبری است. این دو 
فرضیه نیز به لحاظ تجربی مورد تأیید قرار گرفته اند. به زعم اگنیو رابطه ای قوی بین جنسیت 
و جرم وجود دارد. مردان به طور قابل مالحظه ای، دارای سطح باالتری از تخلفات نسبت به 
زنان می باشند. یک دلیل می تواند این باشد که مردان احتمال بیشتری دارد که بسیاری 
از فشارهایی را که منجر به جرم شود، تجربه کنند. مردان از طریق جرم با فشارها مقابله 
می کنند. زیرا واکنش های احساسی به فشار تحت تأثیر تفاوت های جنسیتی است. اگنیو 
سه راهبرد عاطفی، رفتاری و شناختی را برای مقابله با خشم و ناامیدی تولیدشده توسط 
فشار معرفی می کند. مطابق با نظریه فشار، در حالی که زنان معموالً از راهبردهای شناختی 
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و احساسی استفاده می کنند، مردان بیشتر آمادگی دارند تا از راهبردهایی مثل رفتارهای 
انحرافی و خشــونت طلب اســتفاده کنند. از طرف دیگر زنان متمایل اند تا از راهبردهای 
شــناختی غیرانحرافی و نهایتاً از راهبردهای رفتاری غیر قانونی استفاده کنند. برویدی و 
اگنیو )1997( بیان می دارند که به خاطر تفاوت در جنســیت در غلبه بر استرس، پسران 
باید عکس العمل های احساسی ای نسبت به فشار نشان دهند که پاسخ های بیرونی را در 
بر دارد اما دختران باید عکس العمل های احساسی ای نسبت به فشار نشان دهند که منجر 
به پاسخ های درونی می شود. اگرچه یافته های های و همکاران )2010( نشان داده است 
که تأثیرات مزاحمت بر خودآزاری و ایده پردازی خودکشــی برای پسران بیشتر و به طور 
خاص در مزاحمت ســایبری این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بوده اســت به طوری که 
تأثیراتش بر خودآزاری و ایده پردازی خودکشی برای پسران 70 درصد بیشتر بوده است. 
اما در تحقیق حاضر؛ فرضیه تأیید شــده اســت و این نتیجه، همسو با ادعای نظریه فشار 
عمومی اگنیو می باشد که بیان می دارد پسران در مقایسه با دختران به جای انحراف درونی 
با انحراف بیرونی به فشــار پاسخ می دهند. همچنین تحقیق حاضر همسو با تحقیق های 

و ملدرام )2010( می باشد. 
در نهایت، فرضیه شــماره هشت تحقیق بر این داللت دارد که حاالت عاطفی منفی 
تابعی مثبت از بزهدیدگی سایبری و بزهدیدگی سنتی است و این فرضیه در این تحقیق 
تأیید شد. مطابق با یافته ها بزهدیدگی سنتی نسبت به بزهدیدگی سایبری تأثیر بیشتری 
بر حاالت عاطفی منفی دارد. اگرچه نتایج نشــان می دهد که بزهدیدگی ســایبری تأثیر 
معناداری بر خشــم و همچنین بزهدیدگی سنتی تأثیر معناداری بر افسردگی ندارد، هر 
دو ایــن متغیرها تأثیرات معناداری بر روی حاالت عاطفی منفی جوانان دارند. به اعتقاد 
اگنیو، تجربه فشار، احتمال تجربه احساسات منفی مثل خشم و افسردگی را که رفتارهای 
ضد اجتماعی و بزهکاری موجب می شود، افزایش می دهد. )سیگل، 2010( به اعتقاد اگنیو 
مردان و زنان هر دو تمایل دارند هنگامی که فشار ها را تجربه می کنند، خشمگین شوند. 
با این حال، خشــم زنان اغلب با احساساتی مانند گناه، شرم، اضطراب و افسردگی همراه 
است. به این علت که زنان هنگامی که فشارها را تجربه می کنند اغلب خودشان را مقصر 
دانسته و سرزنش می کنند و خشم خود را بی مورد دانسته و نگران اند که خشم آنها باعث 
آســیب به دیگران شود. )میلر، 2009: 336( مطابق داده های تحقیق حاضر نیز احساس 
افســردگی در میان دانشجویان دختر بیش از دانشــجویان پسر است. همچنین یافته ها 
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نشان می دهد احساس خشم در دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر است که کاماًل 
با نظریه اگنیو همخوانی دارد. مطابق گفته های اگنیو افرادی که در معرض فشــار مکرر 
قرار می گیرند، احتمال بیشــتری دارد که اعمــال بزهکارانه و رفتارهای انحرافی مرتکب 
شوند. )اگنیو، 1992( در بسیاری از تحقیقات این امر تأیید شده است. )از جمله: ییلدیز، 
2015؛  های و ملدرام، 2010؛ والز و دیگران، 2007؛ بائو و دیگران، 2004؛ علیوردی نیا 
و دیگــران، 1392 و علیوردی نیا و خاکــزاد، 1392( در همه این تحقیقات یکی از نتایج 
این بوده اســت که فشــارها بر روی حاالت عاطفی منفی تأثیرگذار می باشند. البته صرفاً 
کمیت فشــار مهم نیســت بلکه این کیفیت فشار اســت که نقش اصلی را ایفا می کند و 
فشارها می باید دارای خصایصی باشــند تا بتوانند بر انتخاب رفتارهای انحرافی به عنوان 
مکانیسم ترمیم دهنده تنش های دورنی افراد اثر گذار باشند. »براساس نظر اگنیو فشار با 

داشتن چهار عنصر کلیدی منجر به بزهکاری می گردد: 
1. فشار ناشی از بی عدالتی باشد. 2. زمانی که فشار شدید باشد. درک این مسئله به 
عوامل زیر بســتگی دارد: الف. ســطوح یا کیفیت فشار؛ ب. مدت و یا فراوانی فشار: یعنی 
فشارهایی که به صورت طوالنی مدت در زندگی فرد ظاهر شوند بیشتر از فشارهای موقتی 
منجر به رفتارهای بزهکارانه می گردد؛ ج. تأخر: یعنی فشارهایی که اخیراً در زندگی فرد 
اتفاق افتاده باشــد، اثر نامطلوب بیشــتری از خود بر جای خواهد گذاشت. د. انباشت یا 
تراکم: یعنی فشــارهایی که اهداف، ارزش ها، نیازها، فعالیت ها و یا حتی هویت فردی را 
تهدید می کنند بیشتر از فشارهای دیگر منجر به بزهکاری می گردند. 3. فشارها در ارتباط 
با کنترل اجتماعی ضعیف اتفاق بیفتد. به این صورت که الف. در ارتباط با پیوستگی پایین 
با خانواده اتفاق بیفتد؛ ب. تجربیات منفی در مدرسه و روابط منفی با دوستان و معلمان 
را در بر داشته باشد؛ ج. با کار در مشاغل پایین و بازار کار دومین و کارگری همراه باشد؛ 
د. با بی خانمانی همراه شــود. 4. فشار زمانی حرکت به سمت روش های مجرمانه را ایجاد 
می کند که افراد عقاید مجرمانه هم داشــته باشند و نسبت به باورهای ارزشی و اخالقی 
بی تفاوت باشــند. در این صورت انتخاب مکانیسم های مجرمانه برایشان راحت تر خواهد 
بود. بر طبق دیدگاه اگنیو این خصائص فشار نقش مهمی در وقوع رفتارهای انحرافی ایفا 
می کند و در غیاب آنها احتمال اینکه افراد در مواجهه با فشار کمتر به رفتارهای انحرافی 
سوق یابند بیشتر می شود.« )فروجیو1 و دیگران، 2009( اگنیو معتقد است زمانی که افراد 
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در معرض هریک از منابع فشار قرار می گیرند پاسخ های متفاوتی می دهند که این تفاوت، 
به جنسیت افراد بر می گردد. زنان در مواجهه با فشار به رفتارهای انحرافی درونی از جمله 
خودکشی و خودآزاری روی می آورند ولی مردان در مواجهه با فشار با رفتارهای انحرافی 
که معطوف به دیگران اســت، پاسخ می دهند. همچنین اگنیو بیان می دارد که زمانی که 
افراد در معرض هر یک از منابع منابع فشار قرار می گیرند، حاالت عاطفی منفی از جمله 
خشم و افسرگی در افراد بروز پیدا می کند و همین امر سبب می شود که افراد به رفتارهای 
انحرافی اعم از درونی و بیرونی روی آورند. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق می توان 
گفت که بزهدیدگی )ســایبری و ســنتی( بر روی رفتار انحرافی بیرونی دانشجویان پسر 
تأثیر دارد ولی بزهدیدگی )ســایبری و سنتی( بیشتر بر رفتار انحرافی درونی دانشجویان 
دختر مؤثر است. همچنین از میان دو نوع بزهدیدگی )سایبری و سنتی( تأثیر بزهدیدگی 

سایبری بر روی رفتار انحرافی دانشجویان بیش از تأثیر بزهدیدگی سنتی است. 
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پیوست1:مقیاسرفتارانحرافی

گویهها معرف ابعاد

در طول 12 ماه گذشته مواد مخدر )تریاک، هروئین، حشیش و...( 
مصرف کرده ام.

مصرفموادمخدر،
روانگردانومشروبات
الکلیوانحرافجنسی

بیرونی
 )علیوردی نیا 

و یونسی، 
)1394

در طول 12 ماه گذشــته مشــروبات الکلی )شراب، آبجو، ویسکی، 
ودکا و...( مصرف کرده ام.

در طول 12 ماه گذشــته مواد روان گردان )اکس، شیشــه، کراک 
و...( مصرف کرده ام

در طول 12 ماه گذشــته مواد مخدر، مشــروب یــا روان گردان به 
دیگران فروخته ام.

در طــول 12 ماه گذشــته )بدون ازدواج( رابطه جنســی با جنس 
مخالف داشته ام.

در طول 12 ماه گذشته به وسایل دانشگاه آسیب رسانده ام.

وندالیسموسرقت

در طول 12 ماه گذشــته عمداٌ روی صندلی ها، دیوارها، اتوبوس ها 
و... نوشته یا نقاشی کرده ام.

در طول 12 ماه گذشــته چیزی را بدون پرداخت پول از فروشگاه 
برداشته ام.

در طول 12 ماه گذشــته بدون اجازه اطرافیانم، پول یا وسیله آنها 
را برداشته ام.

در طول 12 ماه گذشــته پول یا وسیله ای را قرض گرفته و از عمد 
آن را پس نداده ام.

در طول 12 ماه گذشته در تحقیقات علمی و تکالیف درسی ام چند 
بار مطلبی را از کتاب، مقاله، ســایت های اینترنتی استفاده کرده و 

به آن رفرنس نداده ام.

تقلبتحصیلی

در طول 12 ماه گذشته به برگه امتحانی بغل دستی ام نگاه کرده ام.

در طول 12 ماه گذشــته نتایج یک تحقیــق یا یک پروژه را برای 
گرفتن نتیجه مورد نظرم دستکاری کرده ام.

 در طول 12 ماه گذشــته نام یک نویســنده را از کار علمی حذف 
کرده و آن را با نام خود ارائه داده ام.

در طول 12 ماه گذشــته از محتوای وب ســایت ها و وب الگ های 
اینترنی رونویسی کرده ام.
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در طول 12 ماه گذشته نسبت به اطرافیانم پرخاشگری کرده ام.

پرخاشگری

بیرونی
 )علیوردی نیا 

و یونسی، 
)1394

در طول 12 ماه گذشته با هم اتاقی ها و هم دانشگاهی هایم درگیری 
فیزیکی داشته ام.

در طول 12 ماه گذشته با والدین خود درگیری جدی داشته ام.

در طول 12 ماه گذشته کسی را به کتک زدن تهدید کرده ام.

در طول 12 ماه گذشــته با کسی به گونه ای نزاع کردم که نیاز به 
دکتر پیدا کند )علیوردی نیا و خاکزاد، 1392(

در طول 12 ماه گذشــته فکر اقدام به خودکشــی به ذهنم خطور 
کرده است.

تمایلبهخودکشی

درونی
 )علیوردی نیا 

و یوسفی، 
)1393

در طول 12 ماه گذشــته به طور جدی در مورد اقدام به خودکشی 
فکر کرده ام.

در طول 12 ماه گذشــته در مورد برنامه ریزی برای خودکشــی با 
کسی حرف زده ام.

در طول 12 ماه گذشته احساس کرده ام هیچ راه حلی برای مشکالتم 
وجود ندارد جز اینکه زندگی من پایان یابد.

در طول 12 ماه گذشته مبادرت به خودکشی کرده ام.

پیوست2:مقیاسبزهدیدگیسنتی

گویه معرف ابعاد

 در طول 12 ماه گذشــته در مورد من دروغ و شایعه پراکنی کرده اند 
)های و ملدرام، 2010( 

هدفدروغوشایعهقرار
گرفتن

 در طول 12 ماه گذشته برخی تالش کرده اند که دوستانم و اطرافیانم 1.کالمی
از من متنفر شوند )های و ملدرام، 2010(

تالشبرایایجاداحساس
تنفردیگرانازمن

 در طول 12 ماه گذشــته دیگران نام من را با تمســخر صدا زده اند 
)های و ملدرام، 2010( تمسخروطعنهدرنامیدن

 در طول 12 ماه گذشــته مورد حمله فیزیکی توســط دیگران قرار 
گرفته ام )های و ملدرام، 2010(

موردضربهوتنبیه
دیگرانقرارگرفتن

2.فیزیکی
 در طول 12 ماه گذشته از سوی دیگران تهدید جسمی شده ام )های 

و ملدرام، 2010(
تهدیدجسمیتوسط

دیگران

در طول 12 ماه گذشــته دیگران به اموال شخصی من آسیب زده اند 
و اموالم را از بین برده اند و خسارات جزئی یا کلی وارد کرده اند )شاو 

و دیگران، 2013(

خسارتبهاموالشخصی
توسطدیگران

تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای ...
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پیوست3:مقیاسبزهدیدگیسایبری

گویه معرف ابعاد

در طول 12 ماه گذشته پیام های بی ادبانه و ناخوشایند در فضای 
مجازی دریافت کرده ام )اکبر و دیگران، 2014(

دریافتپیامهایبیادبانهو
ناخوشایند

1.عصبانیت
Flaming

در طول 12 ماه گذشته پیام های تهدیدآمیزی در فضای مجازی 
دریافت کرده ام )اکبر و دیگران، 2014( دریافتپیامهایتهدیدآمیز

در طول 12 ماه گذشــته کلیپ، فیلــم و تصاویری با مضامین 
جنســی در ایمیل و تلفن همراه خــود دریافت کرده ام )اکبر و 

دیگران، 2014(

دریافتتصاویروویدئوهاییبا
مضامینجنسی

در طول 12 ماه گذشــته دیگران از طریق ویرایش عکسم من را 
مورد تمسخر قرار داه اند )اکبر و دیگران، 2014(

موردتمسخرقرارگرفتنشخص
توسطدیگرانازطریقویرایش

عکس 2.بدنامکردن
Denigration

در طول12 ماه گذشــته دیگران تصاویر و فیلم های شرم آوری از 
من را برای تعداد زیادی از افراد دیگر فرستاده اند )ساویج، 2012(

فرستادنتصاویروویدیوهای
شرمآورازافراد

در طول 12 ماه گذشــته دیگران از نام کاربری و رمز عبور من 
بدون اجازه استفاده کرده اند )اکبر و دیگران، 2014(

استفادهازنامکاربریورمز
عبورتوسطدیگران

3.جعلهویت
Impersonation

در طول 12ماه گذشــته دیگران با هویت مــن و بدون آگاهی 
من صفحه شــخصی در فیسبوک یا دیگر فضاهای مجازی ایجاد 

کرده اند )ملک دار، 1392(

ایجادوبالگ،وبسایتویا
صفحهشخصیدرفضایمجازی
توسطدیگرانباهویتشخصو

بدونآگاهیاو

در طــول 12 ماه گذاشــته دیگران ســعی کرده اند تــا مرا در 
گروه های آنالین نشــان دهند تا رابطه من با دوســتانم بد شود 

)ساویج، 2012(

آنالیننشاندادنفردتوسط
دیگران

در طول 12 ماه گذشــته دیگران اطالعات نادرســتی در مورد 
ســن، جنس و ویژگی های شخصی خودشان به من دادند تا من 

را به صورت آنالین تهدید کنند )ساویج، 2012(

دریافتاطالعاتنادرستاز
سویدیگراندرموردسن،

جنسوویژگیهایشخصیدر
فضایمجازی

در طول 12 ماه گذشته فایل های محرمانه و شخصی من توسط 
دیگران در فضای مجازی به اشــتراک گذاشته شده است )اکبر 

و دیگران، 2014(

بهاشتراکگذاشتنفایلهای
شخصیومحرمانهتوسط

دیگرانبرایعموم
4.فریب
Tricky

در طول 12 ماه گذشــته دیگران برای اینکه به من آسیب بزنند 
مرا از گروه های آنالین حذف کرده اند )اکبر و دیگران، 2014( حذفشدنازگروههایآنالین 5.اخراج

Exclusion

در طول 12 ماه گذشته پیام های ناشناس و آزاردهنده در فضای 
مجازی دریافت کرده ام )اکبر و دیگران، 2014(

دریافتپیامهایناشناسو
آزاردهنده

6.رایاآزاری
Cyber stalking در طول 12 ماه گذشــته فایل هــا و لینک های آلوده به ویروس

در ایمیل، تلفن همراه، گوشــی و.... خود دریافت کرده ام )اکبر 
و دیگران، 2014(

دریافتفایلهاولینکهای
آلودهبهویروس


