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 چکیده

فزاینو    رشو و  های اجتماعی از سووی ووجواووانروزافزون از شبکه اقبالبا توجه به 

هوای ، چوال تبع آن توسعه هم لی قوویی و فرهنگوی  ر سو سر سوایبرو به رهنگیتنوع ف

اینکه تا چه او از  قل ری تابعی از  .ویز توسعه یاب  فضا این  رتواو  یی رفتاری یثل قل ری

بر این  ؛یل استأیحل ت ،گیر فضای هم لاوه قرار یی تأثیر تحتصفات شخصیتی است یا 

هم لی قویی فرهنگی بر قل ری سوایبری بوا و و   تأثیربه بررسی حاضر وه  پژ ،اساس

روش پوژوه  حاضور  پر اختوه اسوت. ووجواووانشخصیتی  ر بین های ویژگیگر تع یل

-0011آیوزان  ختر یتوسطه  وم اصوفسان  ر سوال تحصویلی  او  همه همبستگی است.

جایعوه  از طریو  فریوول روفو 981کوهجایعه آیاری این پژوه  را تشوکیل  ا وو   0911

پرسشونایه از طریو  اطلاعوات  .گیری  ر سوترس اوتخواش شو و و ومووهوایعلوم کوکران 

(، پرسشونایه قلو ری سوایبری 3119واوو  و همکواران   هم لی قویی فرهنگی استاو ار 

گاووه شخصویتی ( و پرسشنایه فرم کوتا  صوفات پن 3100سینی، ووسنتینی و کالوسی  یینه
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 NEOصووری و  یها از طری  روایواعتبار  ا   ش . ( گر آوری0181کری و کاستا  ( یك

تجزیوه تحلیول  ر سوطس اسوتنباطی بوا اسوتفا   از یو ل  ویحتوایی و ضریب آلفا برآور  

 کوه هوا وشوان  ا وتوای  تحلیول اوجام شو . AMOSافزار یعا لات ساختاری از طری  ورم

گرایوی باعو  وژو ی و برونروان  ه .یی هم لی قویی فرهنگی قل ری سایبری را کاه 

پوییری، هوا همووون اوعطوا کوه سوایر ویژگوی رحالی شوو ؛ییافزای  قل ری سایبری 

فرهنگوی -هم لی قویی ،طورکلیینفی  ارو . به تأثیرباوج ان بو ن و  ل ییر بو ن همونان 

  صوفات شخصویتی کننو با و   تعو یل تأثیراین ایا  ،ر کاه  قل ری  ار ببیشتری  تأثیر

 .شو ییکمتر 

 .شخصیتهای ویژگی سایبری، قل ری ،فرهنگی-هم لی قویی :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

ای  یجیتوالی طور فزاینو  بهویژ  بهجایعه ی رن های اخیر  ر سالاوکار کر  که  توانمیو

 ،0ی، لواهی  و سویتیواهاوو ووو  یافوت  است و  ر آین   ویز این ش ت افزای  خواهو  ش 

و  استفا   از این بستر بیشتر خواه  ش   ربارۀهای آین   رو ییزان است بال وسلازاین ؛(3101

طوول تواری   ر  های آن را ویوز  اشوت.توان اوتظار افزای  آسیببه وسبت رش  استفا   یی

چه بیشتر جوایوع  هایی وجو   ار  که  ر ابت ا با ه   رفا  هرهای بسیاری از فناوریومووه

آشکار ش    هاوش   آنبینیاو ، ایا با گیشت زیان پیای های ینفی و پی بشری به وجو  آی  

پژوهشگران یعت  و  که  .ها، اینتروت استاز این فناوری یکی (.3101، 3است  کرولی و هیر

، یا گیری، تواوایی فور ی»ساز  تا ویازهایی یاون  اتصال به  رگا  اینتروت کاربران را قا ر یی

بور ایا گسترش فناوری علاو  کنن ،های اساسی آوان را برآور   و ویاز« ایمنی و روابط اوساوی

زیاوی با اوجام برخی که پس از گیشت ی ت  ار فوای ی که برای کاربران  ارو ، یعایبی ویز 

 (.3108، 9، پن و لینشو   چیوها آشکار ییپژوه 

                                                            
1. Handono, Laeheem & Sittichai  

2. Crowley & Heyer  

3. Chiu, Pan & Lin  
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 ی، عاطفیجسم یمنیا یبرا ی یخطرات ج  ،کن اشار  یی( 3103  0را ول طورکه همان

یسوالل   یافوزا وجوو   ار . های تلفون همورا فناوری عیجیش سرویژ  بهافرا   یو فرهنگ

گرفتن  ریعرض خشووت وژا پرسوتاوه،  ارقریساللی ازجمله  ی سبب ش   استبریسا یمنیا

جوو   ار  و زیوو  یگری شواه یس  قلم ا  شوو .  ،یو تصاحب  او  فرهنگ تیسرقت هو

قل ری سوایبری  تأثیرتحت یطور وایتناسببه ی، افرا  بویتیهای اقلاز گرو  یاریکه یاون  بس

 (.3100، 3کر ، لیمبر و یكکوالکسیگیرو   قرار یی

 جایعوه بورایاسوت،  شو  تبو یل  یعموول یایر به آوکه عین  ر سایبری قل ری ایروز 

 و  هه گیشوته، تعو ا  ووجواوواوی کوه از   ه  که طیشواه  وشان یی. است اساسی وگراوی

یراتوب اینتروتی بوه قل ریافزای  یافته و خطر ابتلا به  ،کنن طری  اینتروت ارتباط برقرار یی

سوایبری هموان رفتوار  قلو ریوظر از این واقعیوت، صر  (.3102 صفریا،  استبیشتر ش   

 ؛شوو ییروزی ویز یشاه   فر ی  ر جایعه ی رن ایتساجمی یعمولی است که  ر روابط بین

 .تواو  از حی  اجتماعی ویز یسئله اجتماعی تل ی شو آن یی وش ن کنترل روازاین

جساوی،  ر حیطوه سولایت اجتمواعی ویوز  ایعنوان یسئله ر این راستا قل ری سایبری به

شناسوی و شناسوی، روانجایعوه هواییطرح اسوت کوه ایوروز  توجوه بسویاری را  ر حیطوه

 یفرهوا و  ثواویسوی زا    اسوت ر جسان به خوو  اختصواص  ا    شناسیجرمخصوص هب

آیوزان  او  یبرا بسیاری بلن ی تی ت و کوتا  پژوهشگران اثرات ،علاو به (.0918 ،یالاشت

 ی ر یسالل قاووو یری. احتمال  رگکر و بیان  یشاه  قل ر آیوزان او  ریو سا یقل ر، قرباو

، کار وواس، پلو  اورن   ار  زیوا یفراواوی  ر افرا  قل ر و  ن  یآ ربروز رفتار یجریاوه  و 

از  ی گا  آیوزشی، فرض بنیا ین این پژوه  ویز همین است که با  .(3103، 9کافور  و گالیا

هوای همو لی شناسی تربیتوی، آیووزش یسوارتش    ر حوز  روانهای اوجاماتکا به پژوه 

                                                            
1. Radoll 

2. Kowalski, Limber & McCord  

3. Peleg-Oren, Cardenas, Comerford & Galea 
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، 0، کنیو ، فوت  و یلوزراسوتیفگن  باشو اینتروتی  ریقل تواو  ابزاری یس  برای کاه  یی

  ور  شو ن اجتمواعی  ر غالوب و   یعل  و آیوز او  روابط و اجتماعی وضعیت (.3100

 ؛3109 ،3پووین و هنو وجا   اروو  آفلواین صوورتبوه ه  و آولاین صورتبه ه  ووجواوی،

 اثر عنوانبه را تماشاگران اهمیت یوضوع این(. 3108 ،9، آیوتی، جاوگر  و ستاویلووگوبار ی

  ر ی اخله یاون  هاییپاس  با ض قل ری، یثبت رفتاری هایی ل ایجا   ر ق رتمن  اجتماعی

 یختلو  هوایروش  لیل(. به3101 و همکاران، 0باستینیاس  کن یی برجسته سایبری قل ری

 ،(قطوع ارهواییعی یوا یرجوع زیاوی هایباز  الات،ؤس بن یفریول یثال،رای ب  شناختیروش

 اسوتفا  سوو  یووار  یاونو  قلو ری سوایبری شویوع ییزان فرهنگی هایتفاوت یا سنی  اینه

 (.3101 ،1، ویلیایز، گورا و کی کوک  است یتفاوت سایبری جرم و سایبری

تووجسی  ر جواووان یاونو  افسور گی،   رخوورشوناختی اینتروتی با یسوالل روان قل ری

ن و پیشورفت تحصویلی ضوعی  همورا  اسوت. ایون یسوئله وفس پاییپریشاوی عاطفی، عزت

و سلایت روان، ایمنوی و رفوا   شو ییهای آیوزشی تل ی فزاین    ر یحیط یهمونین یشکل

وشان  هاپژوه  (.3103، 2، آتاک و ارگوزنسلیك   ه فراگیران را  ریعرض خطر قرار یی 

و کواه   آیووز  او فتار ضعی  اینتروتی  ر ی ارس با افزای  ر قل ری ه  که قرباوی یی

هووای (. برخووی از بررسووی3103 ،7و هوووو  ولووی پوواتون،  اسووتارزش تحصوویلات هموورا  

اینتروتی  ر ووجواوان که  ر کشورهای یختل  جسان  قل ریسیستماتیك یطالعات یربوط به 

رباوی ق-عنوان یتجاوز، قرباوی یا یتجاوززون  که ییزان  رگیری بهاوجام ش   است، تخمین یی

  (.3101 ،8ا ریس  است رص   17تا  31بین 

                                                            
1. Steffgen, König, Pfetsch & Melzer 

2. Hinduja & Patchin 

3. Longobardi, Iotti, Jungert & Settanni  

4. Bastiaensens  

5. Cook, Williams, Guerra & Kim  

6. Celik, Atak & Erguzen 

7. Patton, Woolley & Hong  

8. Udris  
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را  اشته  خو  یهارایاوه یهرجا یر م بوی ،کن است لال یی( 3111  0یستیکرطورکه همان

کنن  استفا   یی  ر زیینه یسالل قویی و فرهنگی خو شان تالیجی ی ئعنوان شآن بهباشن ، از 

وشور گیاری اشتراکویژ  با رویکر  را بهقویی  یهای فرهنگ او  و ارزش  یطور یست بهو 

 یوظر فرهنگو از یاشکال خاص روابط اجتماع نیا  هن .اوجام یی قویی و فرهنگی اطلاعات

 یهای فرهنگو اوو  و شویو  وخسوت آوکوه : ار  قل ری سایبری یای براگستر   یای هایپ

و هرگوووه و و  آن  هنو  را اطلواع یی یتوالیجیهای  وحو  استفا   از فناوری  ییست طور به

تواون  یی یارتباط نیهای ووفناوری اینکه   وم ؛خواه  ش   یگرانهای قویی یوجب واکن 

ی بریسوا یقلو رو از ایون حیو   شووو  یسونت یو اجتماع یهای ارتباطشیو  رییتغ یوجب

تواو  به قل ری  ر عرصه اجتماعی ینجر شو . اهمیت این اسوت لال توا جوایی اسوت کوه یی

های ج یو ی از تلواش کر وو  جنبوه (3108  موزیو هولکووم ج ووکاپورتوای هموون یبرخ

کوه یفسووم  افتنو ی ر هواآنی را  ر بین بوییان بررسوی کننو . بریسا یمنیای اری و خو قوم

هوای جمعیترفتار هموان افورا   ر اغلب با  های فرهنگیبین اقلیت یخصوص  یخاص حر

 یتفاوت است.  یگر

-ای وسبتاً تاز  است، لازم است خصوصیات رواویاینتروتی پ ی   قل ریه با توجه به اینک

علاو ، اگرچه استفا   از اینتروت  ر ووجواووان هاجتماعی و عاطفی افرا   رگیر روشن شو . ب

 کی  وش   است.أهای سایبری ت هنوز بر و اط ضع  واشی از این قل ری ،کایلاً عمویی است

 وو ا کر  اشوار  سوایبری قلو ری بور شخصیتی صفات تأثیر هب هاپژوه  از همونین برخی

 ؛(3109 ،9کاوو ات و فستی ؛3103 همکاران، و سلیك ؛3101 ،3، سولرا و کالمسترارو ریگز 

فرهنگوی وا یو   واسوطه ارتباطوات بوینثیرات هم لاوه فرهنگوی را بوهأتوان تکه ومی رحالی

تارهای اوحرافی که جنبه یا گیرو گی صفات ذاتی یثل شخصیت و حتی رف برخی از .اوگاشت

بوه روابوط   ر ایورانویژ  بوه هاه پژو ایا ،کنن آفرینی ییو   یوقعیت سنی ر این  ، ارو 

                                                            
1. Christie 

2. Rodríguez-Hidalgo, Solera & Calmaestra  

3. Festl & Quandt  
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قل ری   رگیر اغلب هم لی ف ر به یبتلا ووجواوان خاص، طوربه او .زیاوی آن توجه وکر  ه 

 تواونو وموی اینتروتوی زاحموتی یجریوان چسر ، به چسر  قل ری ی ابل  ر. شوو یی سایبری

رو هو  صوفات ازایون ؛ هو یوی رخ هویتیبی یتن  ر زیرا ؛ببینن  را قرباوی پریشاوی واکن 

بنوابراین  ؛ نباشو تأثیرگویارزیان  ر کنترل یا ت ویت آن ه   نوتواشخصیتی و ه  هم لی یی

بوا  گویفرهن-قوویی تا چه ییوزان همو لیال است که ؤه   پژوه  حاضر پاس  به این س

  ار ؟ تأثیر سایبری قل ری برتع یلگری صفات شخصیتی 

 تحقیقمبانی نظری  .2

 تحقیق ۀپیشین. 1. 2

ش ن  یو قرباو یبریسا تیآزار و اذ»(  ر پژوهشی با عنوان 3133  0استرویر و گرا ینگر

ن که کو کان و ووجواوا و وشان  ا  «کو کان و ووجواوان یبرا نیخطرات آولا عنوانبه یبریسا

یح  وان  ر  یبریسوا یو قلو ر یاسوتاو ار  قلو ر  یواعموال تعر یبورا ییح و  ییتواوا

 طور بوه هواآن یهواییوشوان  ا  کوه تواووا نیهمون هاافتهی ارو .  یواقع یزو گ یوهایسنار

 یوهای.  ختران سنارتیایا وه براساس جنس ،یتفاوت است هاآنبسته به سن  یتوجس  رخور

اسواس سون بر زیش   و رک تیو سطس ج   اوستن یاز پسران ی تریرا ج  یبریو سا یسنت

قلو ری »(  ر پژوهشوی بوا عنووان 3133  3سواوتر  یتفاوت بو . یتوجس رخور طور به هاآن

 یسولایت عمووی یبرا یجساو یوگراو یبریسا تیآزار و اذکه   وشان  ا «سایبری  ر ووجوان

بوا  نترووتیو ا یکویالکتروو یاستفا   از ابزارها  یافزا گیار .ییتأثیر ووجواوان بر است که 

 یایو هایهمرا  بوا پ نتروت،ییرتبط است. استفا   روزافزون از ا یبریسا تیآزار و اذ  یافزا

صوفریا و  کر   است. جاشیرا ا ینتروتییطالعه آزار ا ووجواوان،بر  یبریسا تیآزار و اذ یینف

 ی رسوه، جوو کوو ک، و والو ین روابوط  بررسی و  ربارۀ (  ر پژوهشی 3131  9سویووو

                                                            
1. Strohmeier & Gradinger 

2. Santre 

3. Safaria & Suyono 
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 از، اوو ووزیایی ووجواووان اینتروتوی یزاحموت رفتوار بینوی پوی  بورای هم لی و خوشبختی

 ایونکر و . بررسی را یتوسطه  تا اول یتوسطه  ور آیوز  او  003 ی رسه سه انآیوز او 

 کوه  اروو  مییس و   هم لی و کو ک و وال ین رابطه ی رسه، جو که  ه یی وشان یطالعه

(  ر پژوهشوی بوا 3131  0، سوگیسارتو و یولاورینواساوترا کنن .یی کنترل را اینتروتی قل ری

 901 بویناخلواقی  ر  گسویختگی واسوطه بوا اینتروتوی قل ری  ر هم لی تأثیر ه   تحلیل

را  ینفوی اخلاق رفتن بین از و اینتروتی قل ری  تواویی هم لی ، اوشگا  وشان  ا   اوشجوی

 هوایو را  همو لی (  ر پژوهشی با ه   بررسی و و 3131  آنیوآن لیو و . بینی کن پی 

چینوی،  ووجواووان  ر پرخاشوگراوه رفتوار و بزرگسالان یاکیاولیس   ر ارتباط قل ری اینتروتی

 تاحو ی همو لی که  ا  وشان وتای  .کر و بررسی را چینی   بیرستاویآیوز  او  871ح و  

 اینتروتی است. قل ری و آگاهی ذهن یاکیاولیس ، بین رابطه واسطه

 بین روابط تحلیل با ه   را ( پژوهشی3131  3یووکز و لیوروت-زیچ، ارتگا ،یارین لوپز

 0199  ر بوین ،فنواوری طریو  از اخلواق بور ن بوین از و آولواین همو لی اینتروتوی، قل ری

 بین از که  ا  وشان . وتای و  ا اس اویا اوجام  جنوش خصوصی و  ولتی ی ارس  رآیوز  او 

 و و   ر ویوژ بوه ،شوو یی یربووط اینتروتی قل ری به فناوری طری  از روابط اخلاقی رفتن

 همو لی و و  کوه رسو ومی وظر به هاآنبه زع  . قرباوی فضای یجازی و اینتروتی یزاحمت

( 3131  ارانو همکو یوارتینز .باشو   اشوته روشونی چنو ان ارتباط اینتروتی قل ری با آولاین

، وفسعوزتبا ه   بررسی ورخ شیوع قل ری اینتروتی  ر ووجواوان و رابطوه بوا  را پژوهشی

از ینط وه لورتوو آیووز  او  217های اجتماعی از یناط  یحوروم  ر بوین هم لی و یسارت

 آیازوووی پرو( اوجام  ا و . وتای  وشان  ا  که قل ری و قل ری اینتروتی  ر ییوان ووجواووان 

 یو گی بوز  کنن ۀبینیپی  ،پایین و هم لی احساسی بالا وفسعزت.  اشتآیازوویا شیوع   ر

 وفسعزت. قل ر بو ن به ق رت ابراز وجو  ارتباط  اشت. قرباوی قل ری بو ن به بو قل ری 

                                                            
1. Nusantara, Sugiharto & Mulawarman 

2. Marin-Lopez, Zych, Ortega-Ruiz, Monks & Llorent  
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را وشان  ا و .  بیشتریپایین و ابراز وجو  ک  یربوط بو . بزهکاران سایبری هم لی شناختی 

وشوان  ا . را بری  ر ی ایسوه بوا ووجواووان غیر رگیور همو لی عواطفی بیشوتری قل ری سای

 .بو پایین و هم لی احساسی بالاتر یربوط به یزاحمت اینتروتی / قرباوی بو ن  وفسعزت

قل ری اینتروتی  ر ووجواوان اکووا ور و » ( پژوهشی با عنوان3131  کالمسترا و همکاران

 99919اوجوام  ا وو . « قویی-ت، تحصیل و پیشینه فرهنگیاس اویا: شیوع و تفاوت  ر جنسی

؛ اسو اویا   01108 ر این یطالعوه شورکت کر وو   اکووا ور   های یتنوع با فرهن ووجوان 

که  ر اکوا ور از هر چسار وفور یوك وفور و  ر اسو اویا از هور پون   وشان  ا  . وتای (33981

تووجسی  ر جنسویت و و و    رخوور . تفواوتبوو ووجوان یك وفر  رگیر قل ری اینتروتی 

-یختل  قویی های  رگیری  ر هر  و کشور یشاه   ش .  ر اکوا ور، هیچ تفاوتی بین گرو

حوال،  ر اسو اویا ایون بوااین ؛فرهنگی از وظر و    خالت  ر قل ری اینتروتی یشواه   وشو 

 آیوا» نووان( پژوهشوی بوا ع3101  0، بال ری، فرینگتو و لیوروتزیچشت. اختلافات وجو   ا

 فراتحلیول و سیسوتماتیك یورور یوك ؟ک   اروو  هم لی اینتروتی قل ری  ر  رگیر کو کان

ام یطالعه اوجو 31 ر بین  «اینتروتی قل ری یختل  و شسای ی ابل  ر هم لی یور   ر تح ی 

 و بو ( OR   0.1  ک  هم لی به یربوط سایبری یزاحمت ارتکاشکه وشان  ا   ا و . وتای  

 سوازییجورم ایوا بوو ، برقرار ویز( OR   0.9  همبستگی یتغیرهای کنترل از پس هرابط این

 کوه  اشوت وجو  ها وشاوه برخی(. OR   10/1  شتو ا هم لی با یعنا اری ارتباط سایبری

 برای ایا ،(OR   89/1  باشن  برخور ار زیا ی عاطفی هم لی از ن تواویی اینتروتی بزهکاران

 بورای ج اگاووه، وتوای  همونوین. اسوت لازم بیشتری تح ی اتوجام ا رابطه این ش ن روشن

گورا ،  .ش  اراله اینتروتی یزاحمت یختل  هایو   و شناختی و عاطفی هم لی بین رابطه

 توروی  و پیشگیری  ر هم لی و   تفاوت»(  ر پژوهشی با عنوان 3101  3یاواگی ا و اس یل

  و از یكهیچ به عاطفی هم لی ،وشان  ا و ز آیو او  130 ر بین  «سایبری و سنتی قل ری

                                                            
1. Zych, Baldry, Farrington & Llorent  

2. Graf, Yanagida & Spiel 
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 قلو ری بوا ینفوی و یثبت ارتباط شناختی هم لی هایهایهیؤلفخر  . و اشت ارتباط قل ری

 سنتی قل ری با یتفاوتی روابط عاطفی، هم لی فرعی هایهیؤلفخر   ر  . ا  وشان را( سایبر 

، وفسعوزت» ر پژوهشوی بوا عنووان ( 3108  0بالاکریشنان و فرواوو ز . اشت وجو  سایبر و

اوجام  ا و .  ر این یطالعوه «  ر قل ری اینتروتی  ر بزرگسالان جوان هاآنهم لی و تأثیرات 

بزرگسوال  0329بوزر  از  ایها از وموووهآوری  ا  های خو گر ان برای جمعاز وظرسنجی

 ، اوحرا  یعیارساله 31.1   ییاوگین اوشجویان  اوشگا   ر یالزی استفا   ش    جوان، عم تاً

 وفسعزتیسمی بر  تأثیررگرسیون های لجستیکی  و ویی هیچ  که (. وتای  وشان  ا 0.33  

حوال، یشوخش شو  کوه بااین ؛وشان و ا  هاآنوظر از و    کنن گان، صرو هم لی شرکت

با احساس عصباویت قرباویوان و گوزارش یوك حا ثوه یزاحموت اینتروتوی رابطوه  وفسعزت

همونین با احسواس  وفسعزت، بو و افرا ی که  ر کنار تماشاگران بارۀ .  ر اشتا اری یعن

عصباویت، غمگینی، ترح  قرباوی و  فواع از قرباویوان رابطوه یعنوا اری  اشوت. همو لی بوا 

 های عاطفی افرا  قل ر، قرباوی و وظار  گر رابطه یعنا اری و اشت.یك از اعمال و پاس هیچ

 بوه  هم لی عواطفی یال ا آیا پاس  به سؤالپژوهشی با ه    (3108  ارانهمک و بارلینسکا

 کننو گانی اخلوه  تواوویی( ذهنوی بر اشت  شناختی هم لی و( احساسات گیاشتن اشتراک

  ا  وشانیا خیر، اوجام  ا و . وتای  کن   تحریك اینتروتی یزاحمت یوار   ر را نووجوا آولاین

 ؛ هو یوی افزای  را تماشاگران رفتار  ر ی اخله احتمال تیشناخ هم لی سازیفعال ف ط که

 سوازییجورم سوایبری، ستفا   سوا قبلی تجربه عاطفی، هم لی حالی است که ال ای این  ر

، واکوس و ایتر .وبو  تأثیرگیار اجتماعی تماشاچی رفتار  ر یشارکت بر جنسیت و سایبری

 شواه  بوین طوولی ارتبواط  ر همو لی گرتع یل   و»(  ر پژوهشی با عنوان 3108  3هارپر

 قلو ری تماشواگر بوا یورتبط ینفوی عواقب بر  تواویی هم لیکه وشان  ا   «اینتروتی قل ری

 یزاحموت افسور گی تماشواگر بین طولی ارتباط بررسی رب یطالعهاین . بگیار  تأثیر اینتروتی

                                                            
1. Balakrishnan & Fernandez  

2. Wright, Wachs & Harper  
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 و اینتروتوی قلو ری تماشواگر بوین رابطه  ر هم لی کنن  تع یل و   و اضطراش و اینتروتی

 تماشواگران بوین یثبوت ارتبواط کوه  ا  وشان . وتای بو  یتمرکز بع ی اضطراش و افسر گی

(  ر پژوهشوی بوا عنووان 3107  فت .  ار  وجو  اضطراش و افسر گی و اینتروتی زورگویی

  ر اینتروتوی قل ری با هم لی یختل  اق ایات رابطه: اینتروتی قل ری و هم لی هاییسارت»

 از سن با سنگاپور از ووجوان 912جوان  ر بین  بزرگسالان ییان  ر «آفلاین قل ری با ایسهی 

  ارو  پایینی شناختی هم لی که پسران و  ختران ک ، عاطفی هم لی  ر ،وشان  ا  08 تا 03

  اروو ، بالوایی شوناختی همو لی که افرا ی به وسبت بیشتری ایتیازات اینتروتی قل ری از ویز

 ؛ش  یافت بالا عاطفی هم لی با پسران برای یشابه طور به وتای  الگوی این. بو و  برخور ار

 ینجور اینتروتی قل ری یشابه سطوح به پایین یا بالا شناختی هم لی  ختران، برای حال،ینابا

بوارۀ و و  باورهوای هنجواری  ر»(  ر پژوهشوی بوا عنووان 3107  0او  و سوه .ش   است

از ووجواووان یو ارس از  912 ر یك ومووه  «اینتروتی قل ریلی و پرخاشگری  ر رابطه هم 

اینتروتوی ارتبواط  قلو ریهر  و ووع هم لی با  ،سال( وشان  ا و  08تا  03سنگاپور  سن از 

 ،وشوان  ا وو  هاآنتری  اشت. اینتروتی ارتباط قوی قل ریو هم لی عاطفی با  ینفی  اشتن 

-کننو   جزلوی  ر یسویر همو لیییاوجی و تع یل یكپرخاشگری ربارۀ باورهای هنجاری  

پرخاشگری وه یك واسطه است و  بارۀایا باورهای هنجاری  ر ،اینتروتی است قل ری-باورها

 ربارۀاینتروتی. باورهای هنجاری   قل ری-اعت ا ات-کنن    ر یسیر هم لی شناختیوه تع یل

رابطوه بوین همو لی عواطفی و  که تا ح ی برایکن  عمل یییکاویزیی عنوان بهپرخاشگری 

اینتروتوی  قل ری. علاو  بر این، رابطه بین هم لی عاطفی و شو یحسوش ییاینتروتی  قل ری

تور بوو . برای کساوی که  ارای سطس بالاتری از باورهای هنجاری پرخاشگری بو وو ، قووی

بین همو لی  تری ه  که ارتباط قوی ریجموع، همرا  با سایر یطالعات، این تح ی  وشان یی

هم لی ک  عاطفی( و قل ری، اعو  از قلو ری سونتی یوا یزاحموت اینتروتوی  ر ویژ  بهک   

 ووجواوان، وجو   ار .

                                                            
1. Ang & Seah 
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عوایل خطرساز و  یو بررس یشناسوعیش»(  ر پژوهشی با عنوان 0011  سیفیرحمتی و 

 یکور یا روب «یتیروا ییطالعه یرور كی: یتحول کر یبا رو یبریکنن   یزاحمت ساحفاظت

.  ر ن کنن   آن پر اختو عوایل خطرساز و حفاظت وعیش زانیی ،یبریبه یزاحمت سا یتحول

از  یبرییزاحموت سوا نوهی ر زی ییهااوجام شو ، ی الوه یپژوهروش یتن ها که بهآنیطالعه 

 ۀی الوو 803اسووتخراش شوو . از یجموووع  یاطلاعووات یهوواگا ی ر پا 3131تووا  3101 یهاسووال

 وعیش زانیی  ر حوز  لیو فراتحل ییرور ،یپژوهش یهای اله شایل ی اله 10ش  ، یگر آور

و  یفویصوورت کو بوهشو  یختل ، اوتخاش  نیو عوایل یؤثر بر آن  ر سن یبرییزاحمت سا

عوایول  ،وشوان  ا  هاافتوهیشو .  لیوو تحل هیوبر استنتاش یح   از ینابع و یتوون، تجز ییبتن

وجوو   یا یوز یو خواووا گ یلیتحص ،یاجتماع ،یتیشخص-یو خطرساز فر  کنن  تحفاظ

 یهوا بوراپژوه  ولویاو ؛ یرتبط نیاز سن یاگستر    ی ر ط یبری ارو  که با یزاحمت سا

کنن   کمتر از عوایل به عوایل حفاظت نی. همونبو و یح و   یو بزرگسال ییابت ا یهاسال

 نی ر سون یبریسووا یهواخطرساز توجه ش   است. با توجوه بوه وسوعت و تنووع یزاحمت

 یبرییزاحمت سا وعیو ش تی ر یاه یتحول یهابا تفاوت  یها باو بروایه هااستییختل ، س

 ی، همخواواو یربوطخاص  یسن یهاکنن   که به گرو عوایل خطرساز و حفاظت ن،یو همون

  اشته باش .

اسواس ربینوی قلو ری سوایبری بپوی »پژوهشی با عنووان ( 0918ابراهیمی و همکاران  

 وفوری 311 ای ر ووجواوان  ر وموووه« هوش هیجاوی و هوش یعنوی ،شخصیتی هایویژگی

ان  ختور  ور   وم آیووز او ای تصوا فی از گیوری خوشوهبه شویو  وموووه اوجام  ا و  که

عایلی قرباوی سایبری و سیاهه پن -ریپرسشنایه تجربه قل  اوتخاش ش .یتوسطه شسر تسران 

بوین کوه ها وشوان  ا  این یافته .از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل ش  شخصیت با استفا  

. شخصیتی و هوش یعنووی بوا قلو ری سوایبری رابطوه یعنوا اری وجوو   ار  های ویژگی

وتای  تحلیل رگرسیون چن یتغیر  وشان  ا  که واریاوس قل ری سوایبری بوه وسویله  همونین

 .شو ییبیین هیجاوی و هوش یعنوی ت هوش ،شخصیتی هایویژگی
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 تحقیق . چارچوب نظری2. 2

قل ری سایبری عملی غیرتساجمی است که با ه   توهین و آسیب رساو ن بوه  یگوران 

های اجتمواعی ها از طری  اینتروت یا رساوهطور یکرر توسط افرا  یا گرو شو  و بهاوجام یی

بوه  (؛3101 ،ارانو همکو ، کووالسوکی3101 ،نشوو   هاوو ووو و همکوارا یجیتال اوجام یی

عنوان هر ووع تعرض عم ی و یکرر پرخاشگری توان بهقل ری سایبری را یی ،عبارت  یگر

و به قرباویواوی صو یه  شو یی صورت آولاین توسط یك فر  یا گرو  اوجامهتعری  کر  که ب

رو یونازا ؛(3100 ،0، بولك و گابللو-راحتی از خو   فاع کنن   واو تواون  بهزون  و ومییی

 ختران جوان جایعه از حی  عواطفی  خصوصپییر بهویژ  برای اقشار آسیبتوجه به آن به

 کننو ،یی تصوریس( 3131  همکواران و علاو  بر این، کالمسترا شو .ج ی تل ی یی اییسئله

 رفتارهوای اوجوام احتموال  بیرسوتان،  ور   ر آیووزان او  خواص سنی هایویژگی  لیلبه

 طریو  از کوه اسوت رفتواری سوایبری هور  رواقع، قل ری .است بیشتر هاآن ینب  ر قل راوه

 یکورر طوربوه و شوو یی اوجام هاییگرو  یا افرا  توسط  یجیتالی یا الکتروویکی هایرساوه

 کننو یی ینت ول  یگوران بوه وواراحتی یوا آسویب ایجا  برای را تساجمی یا خصماوه هایپیام

 اشکال قل ری به سایبری قل ری شباهت بر یح  ان از برخی (.378، ص. 3101، 3توکوواگا 

 از آن برجسوته را یتفواوتی  رک لزوم  یگر، برخی(. 3103 ،9اولوهوس  کنن یی تأکی  سنتی

تفواوت بسوتر و اشوکال   لیلبوه را همسوالان خشوووت کلاسیك یعیارهای کفایت و کنن یی

  هو ،یی وشوان هوا(.  ا  3107اران، و همکو 0پالوا ینو  بروو یی سوؤال زیر سایبری قل ری

 آن اصوولی  لیوول اسووت کووه سوونتی قلوو ری از ترپیویوو   سووایبری قلوو ری هووایالعملعکس

تووان قلو ری اینتروتوی را ییعلواو  به(. 3102 ،1فت   است ایرایاوه ارتباطات های ویژگی

کنو  و شوایل یکه از رساوه اینترووت اسوتفا   ی ر وظر گرفت عنوان یك پ ی   بین فر ی به

                                                            
1. Wong-Lo, Bullock & Gable  

2. Tokunaga 

3. Olweus 

4. Palladino  

5. Pfetsch  
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 ی گی اینتروتی هموون استفا   از سخنان وفورت ین های اصلی پرخاشگری سایبری و بز افر

شناسوی تواو  به پ ی   جایعهاین ایر یی .(3102 ،0شم - ر اینتروت است  هیمان و اولنیك

( ولی بی  از هر چیز عناصر رواوی هموون هم لی 3107  لی و شین، شو سایبریت یرتبط 

 (.3109 ،3رولیز-،  لری و ارتگا کاساس  ه تأثیر قرار واو  آن را تحتتیی

 یشواه  ، تواووایی شایل طر  یك از است که چن بع ی ایاز سوی  یگر هم لی پ ی  

 هواآن احساسوی حالات  رک  یگر شایل سوی از و  یگر افرا  به خو کار پاس  و احساس

 اجتماعی رفتارهای با اغلب ر یح  ان هم لیاز وظ(. 3111 ،9هافمن ؛0110 بتسون، شو  یی

 اسوت بوو   همورا   یگوران رواووی و عاطفی حالات  رک و اشتراک اساسی شرط عنوان به

 اخلواق، بوا ارتبواط  ر همو لی هایجنبه فوای  و اجتماعی اهمیت(. 0187 ییلر، و آیزوبر  

 یووریس، و آیزوبور   است همکاری و افرا  به کمك و اجتماعی رفتار اوصا ،  وستی،ووع

  وسوتیووع یوا اجتماعی رفتار سازوکارهای از یکی عنوان به . هم لی(3118 هافمن، ؛3110

 .است ش    ا   وشان( 3102 ،0سزوستر 

 را  وسوتاوهووع رفتوار و کننو  وگران اقو ایات و هم لی شاخش بین رابطه که تح ی اتی

 را بوار یختلفوی عوایول یو اوم طور بوه راوویوگ و هم لی که او  ا   وشان او ،کر   بررسی

 بوه بیننو گان هوایواکون   ر همو لی تنظیمی و   (.3102 ،1جور ن، اییر و بلوم  آور یی

(. پیوسوته 3101، 2بارلینسکا  است ش    ا   وشان یختل  یطالعات وتای   ر قل ری سایبری

( 3118 همکاران، و ویکرسون  سنتی قل ری قرباویان از  فاع هم لی که است وتای  وشان  ا  

 و سوایبری قلو ری بر ها ا  (. 3107 بولتون، و یاکولا کن  یی بینیپی  را سایبری قل ری و

 عنوان بوه  آولواین ینفی رفتار برابر  ر احتمالی کنن  یحافظت عوایل از عنوان یکیبه هم لی

                                                            
1. Heiman & Olenik-Shemesh 

2. Casas, Del Rey & Ortega-Ruiz  

3. Hoffman  

4. Szuster  

5. Jordan, Amir & Bloom  

6. Barlińska 
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 افزای  آن را احتمال که  ییوار از یکی عنوانبه همونین و (سایبری ینفعل یا فعال سایبری

 .(3102، 0 یسمت   ه ، تمرکز یافته استیی

 اسوتکنن   قلو ری اینتروتوی بینی ه  که هم لی پی های تجربی یوجو  وشان یییافته 

همو لی بور احتموال  ،(.  رواقوع3100 و همکواران، اسوتیفگن؛ 3109  کاساس و همکواران،

( 3109 ،3، زوستر و وینویسکی بارینسکا گیار یر ییتماشاگران آولاین  ر قل ری اینتروتی تأث

  ر ی ایسه با  که ه  بازیگران و ه  قرباویان قل ری اینتروتی ن هشواه   یگری ویز وشان یی

  شوولتز،  هنو ییوزان همو لی را وشوان یی ،ووجواواوی که  ر قل ری اینتروتی  خالت و ارو 

3111.) 

تورین کارکر هوای همو لی رفتارهوای از یس علت این تأثیرگیاری این اسوت کوه یکوی 

 ،(. از سوی  یگر3112 ،9های اجتماعی است  جولی  و فارینگتونحمایتی از جایعه و گرو 

(. از سوی 3101 ،0 توکوواگا استهای فرهنگی و قویی ها تفاوتریشه بیشتر این ووع قل ری

هوای زیوا ی . پژوه هم لی به یك ی یاس  ر بین همه افرا  جایعوه یکسوان ویسوت ، یگر

( و 3111ووجواوان پسر   آیبرسیو و همکاران،   ر ی ایسه باو  که ووجواوان  ختر ا وشان  ا 

( 3110 ،1؛ بارون و ویل رایت3111 یر ان  آلبیرو و همکاران،  ر ی ایسه باطور کلی زوان به

 .کنن  ریافت یییشتری را  ر ی یاس هم لی ومر  ب

 تحلیل شو  های شخصیتی ویز  ر ارتباط با قل ری سایبری گیاز یتغیرهای شخصی، ویژ

یثال، حساسیت بوه عنوانپییری  بهاو  که قرباویان  ر صفات تواف است. یطالعات وشان  ا  

و  یثال، علوای  یختلو  فرهنگوی، خلاقیوت و تخیول(عنوان یگران(، گشو گی به تجربه  به

روجوووری از طوور   یگوور  ر رواناووو  و کسووب کر   بیشووتری راثبوواتی عوواطفی وموورات بی

وفس پووایین و افسوور گی( و ، احسوواس اضووطراش، توورس، وگراوووی، اعتما بووهیثووالعنوان بووه

                                                            
1. DeSmet, Bastiaensens, Van Cleemput & Poels 

2. Barlińska, Szuster, Winiewski  

3. Jolliffe & Farrington 

4. Tokunaga  

5. Baron & Wheelwright  
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بوه  سوت  کمتوری را ومرات وفس(پییری، اشتیاق، ابراز وجو  و اعتما بهگرایی  جایعهبرون

ری از یواف وت و ت(. همونین قل رها بوا سوطس پوایین3101 رو ریگز و همکاران،  او آور  

روجووری یثال، وظ ،  قت و اوجام تعس ات( و سوطس بالواتری از روانعنوانشناسی  بهوظیفه

عنوان عوایول توضویحی بورای رفتارهوای های شخصیتی بهبنابراین ویژگی ؛او ش   یشخش

( 3103  نای  ارو . سلیك و همکواراهای اینتروتی و   عم  قرباوی و پرخاشگری یزاحمت

ای استفا   کر وو ،  ریافتنو  یا  جوان ترک که از پرسشنایه شخصیت    391 بر ر تح ی ی 

ثباتی عاطفی  ر قرباویان است.  ر کنن   یزاحمت اینتروتی یشاه   بیبینیترین پی که بزر 

وز آیو او  018ای از ( با استفا   از وموووه3109فستی و کاو ات   ،صفت بازبو ن به تجربه

عوایلی، وشوان  ا وو  کوه آزا بوو ن تجربوه  بیرستاوی آلماوی و وسخه کوچك پرسشنایه پن 

( با استفا   3101  و همکاران ، رو ریگزتازگیبه کر ن قرباوی قل ری سایبری است.بینیپی 

آیووز  بیرسوتاوی اسو اویایی،  او  721ای از عایلی برای کو کان  ر وموووهاز پرسشنایه پن 

، گرایوویبووا افووزای  سووطس بوورونقربوواوی شوو ن قلوو ری سووایبری را پیوو ا کر ووو .  احتمووال

که ویژگی قبول بو ن قل ری افزای  یافت؛  رحالیگشو گی به تجربه و قابل، روجوریروان

 و اذیت بو . شناسی عایلی یحافظ  ر برابر آزارشخصیتی وظیفه

 تحقیقمدل . 3. 2

ومایوه  عنوان بوهرا  0یو ل شوکل توان ییی با توجه به پیشینه پژوه  و چارچوش وظر

 روابط بین یتغیرها ترسی  کر .
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 و قلدری فرهنگی-همدلی قومیشخصیتی در رابطه  هایویژگینقش تعدیلگری  :مدل پژوهش .1 شکل

 سایبری

 تحقیقروش  .3

ان  ختر ی واطع آیوز او  همه آنجایعه آیاری  است و همبستگیپژوه  حاضر روش 

 لیل وایشخش بو ن صفت ی وظر بو و  که به وفر 93111شسر اصفسان به تع ا  یتوسطه  وم 

( 1.308 واریواوس وفور  981از ایون ییوان  ، ر جایعه و همونین استفا   از فضای سوایبری

و از شو و  گیری کوکران برای جایعه ووایعلوم بورآور  ومووه از طری  فریول ومووه عنوانبه

بوار این افورا  کسواوی بو وو  کوه حو اقل یوك تخاش ش و .گیری  ر سترس اوطری  ومووه

 یوهگو 90بوا  فرهنگوی-قویییتغیر هم لی  او .رفتارهای قل ری را فضای یجازی اوجام  ا  

 A1  تاA31)  گویه  01با  قل ری سایبریو یتغیر Q1  تاQ10 این صفت  .( سنج  ش و

   صفات شخصیتی از پرسشنایهبرای سنج .گیری ش او از ی افرا   هبر یبنای خو گزارش

اسوتفا   ( 0181  کاسوتا و کوری یوك( NEO  شخصیتی گاوهپن  صفات سنج  کوتا  فرم

( 32-00-12-00-10-92-30-2-90-02-02-0سووالات  با  وژو یروان ی یاس خر   .ش 

-38-09-18  پووییریاوعطا ( 03-37-03-17-7-33-97-13-3-07-93-07  برووگرایووی

-00-11-1-30-91-10-01-90-01-0  بوو ن  ل ییر( 09-98-8-19-39-08-99-08-9

یور  سونج   (1-31-91-11-01-31-01-11-01-91-01-21  بو ن باوج انو  (31-00
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 7/1آلفای کرووباخ بالاتر از  از طری پایایی  وتایی  آن روایی صوری و یحتوایی قرار گرفت. 

سواختاری از طریو  وورم افوزار  تجزیه تحلیل بوا اسوتفا   از یو ل یعا لوات .برآور  گر ی 

AMOS . با  یبریسا یبر قل ر یفرهنگ -یقوی یهم لکه  بو پژوه  این  سوال اوجام ش

تا چه او از    ختران یتوسطه  وم شسر اصفسان نی ر ب یتیشخص های ویژگی گرلیو   تع 

 ؟ ار  تأثیر

 تحقیق هایهیافت .4 

 بور فرهنگوی -قوویی همو لی اوو از  چه تا اینکه بر یبنی پژوه  سؤال بررسی ینظوربه

 شوسر  وم یتوسوطه  ختوران بین  ر شخصیتی هایویژگی گر تع یل و   با سایبری قل ری

 و سونج  سوایبری قلو ری بور فرهنگی -قویی هم لی تأثیر او از  ابت ا  ار ؟ تأثیر اصفسان

 .است ش   وار  یعا له  ر شخصیتی هایویژگی گرتع یل و   س س
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 مدل استاندارد رابطه بین متغیرها .2شکل 

 

 یبریسوا یبر قل ر هم لی قویی فرهنگیگیری های یناسبت ی ل او از یحاسبه شاخش

توان از این ی ل و لیا یی آی   از برازش خوبی برخور ار است ست ه  که ی ل بهشان ییو

گوووه کوه همان اسوتفا   وموو . یبریسوا ی ربر قلو فرهنگی قویی هم لیگیری برای او از 

 ینفوی تأثیربر قل ری سایبری ( 27/1  یفرهنگ یقوی یهم ل  ه ی ل وشان یی تأثیرضرایب 

  ار .
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 شاخص های برازش مدل. 1جدول 

 اسکوئر کای درجه آزادی شاخص
شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی 

 مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 113/1 11/1 11/1 900012 820 ی  ار

 

 
 مدل استاندارد رابطه بین متغیرها. 3شکل 
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 شاخص های برازش مدل. 2جدول 

 اسکوئر کای درجه آزادی شاخص
شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 113/1 11/1 11/1 191039 1010 ی  ار

 

 یبریسوا یبر قل ر هم لی قویی فرهنگیگیری ی ل او از  تهای یناسبیحاسبه شاخش

را این ی ل  توانو لیا یی آی   از برازش خوبی برخور ار است ست ه  که ی ل بهشان ییو

گووه ضورایب همان استفا   ومو . یبریسا یبر قل ر فرهنگی قویی هم لیگیری برای او از 

( بر قل ری سایبری بوا و و  تعو یل -93/1  یفرهنگ یقوی یهم ل  ه ی ل وشان یی ثیرتأ

  ار . ینفی تأثیرهای شخصیتی گری ویژگی

 گیرینتیجه .5

 و یکورر طوربوه جواووان آن  ر کوه اسوت یج یو  وسبتاً تساجمی رفتار سایبری قل ری

 ایون پ یو  . کننو یی وار  آسویبخوو   همسالان به الکتروویکی وسایل از استفا   با عم ی

 است. افزای  حال  ر یوضوع اینبار   ر یطالعاتاوجام  و  ار  یخربی بسیار پیای های

و افزای  سطس  سترسی و تمایل  سو یكشسری و پ ی   یساجرت فزاین   از توسعه کلان

برای  ش ن یرزها و فشر گی زیان و یکان رو ک تبع آن به استفا   از فضاهای سایبری و به

 ر اوجوام  ایکننو  تعیینعایول  ی  یگر،های خاص سنی از سوووجواوان با توجه به ویژگی

هوای سوایبری فرهنگوی و قوویی  ر یحویطوابط ییانتوسعه سطس ر .رفتارهای قل ری است

 کن .یی پررو  تأثیرگیار یریتغی عنوانبه لی را یفسوم هم

ویی و فرهنگی بر قلو ری سوایبری و هم لی ق تأثیریسئله اصلی پژوه  حاضر بررسی 

تأیول بوه این یسئله از چن  ینظر قابل .اثر تع یلگری خصایش شخصیتی  ر بین  ختران بو 

. شوواه ی  ر ببیننو  رتوان اوتظار  اشت که  ختران صرفاً آزاوخست اینکه ومی :رس وظر یی
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 ،1لوی  هسوتن ارس قرباوی قلو ری سوایبری  ر یو  عم تاًکه  ختران  این زیینه وجو   ار 

را  ر قلو ری  یهوای جنسو( تفاوت3101ال.   نولتیسوروت ،برخلا  باور غالب ایا ،(3112

از  ختوران  ر هموه   یکه پسران بو افتیکر  و  ر یبررس ییسایبری  ر هشت کشور اروپا

هوای فرهنگوی تفاوتکه  ه  وشان یی  ؛ این ایراوقل ری سایبری قرارگرفته قرباویکشورها 

هوای واسوطه ویژگی. از سوی  یگور  ر ایوران بهبگیار  تأثیر های جنسی تفاوتبر واو  تیی

اوتظار این رفتارها  ر بین ووجواوان و  ،و همونین یر اوگی غالب زیا فرهنگی فاصله ق رت 

 اوو ؛ رس . شواه ی ویز  ر این زیینه یسئله پژوه  را تصو ی  کر جواوان بیشتر به وظر یی

، ییووجواووان کاووا ا( که قل ری سوایبری را بوین 3101همکاران  شسو ی و  وتای  پژوه 

کنن گان  و یشوارکت  ر ی ایسوه بوا یراوویجواووان اوشان  ا   ،ی بررسی کر و راویو ا ینیچ

هسوتن .  قل رترو  رواقع از حی  سایبری   هن را وشان یی ی بیشتریینف ازیایت گری  کشور

 زیور لووایهوای یختلو  و فرهن  هواتیقویطه وجو  عایل واساز سوی  یگر  ر ایران به

عنوان یوك توان از ایون عایول بوهو تمایل افرا  به هم لی  ر فضای یجازی ییفرهن  یلی 

 اوتظار  اشت. و کاهن   رفتار اوحرافی قل ری کنن  یؤلفه کنترل

وسط عایول قل ری سایبری ت که وتای  این پژوه  وشان  ا  ،رفتییاوتظار طورکه همان

وژو ی کوه صوفاتی چوون ویژ  عایل روانهای شخصیتی بهایا ویژگی ،شو هم لی کاسته یی

تفواوت  ر قو رت(، احسواس   گورانی احساس اضطراش و وگراوی، احساس کمتر بو ن از 

شوکل  ر قلو ری  اشوتن  کوه همو لی را بوه کننو  تیت و یو شتاح ی  ، واوزوا و... را  ار

گرایی و و  کاهنو   و  ر برخوی کر .  ر این ییان صفاتی چون وج انیای تع یل یفزاین  

 بارۀ.  رو اشتن چن اوی  تأثیرها که سایر ویژگی رحالی ،گرایی اثر افزایشی  اشتیوار  برون

ی  ر رابطوه بوا تیهوای شخصوکوه ویژگیاوو  یطالعات وشان  ا  قل ری  صفات شخصیتی و

که پژوه   پریشیروانو  یفتگیخو ششخصیتی هموون ویژ  صفات به ؛قل ری تأثیرگیارو 

و  ییروابط خوو  بوا زورگوو جا یتواو  با ایی س یسا   ا ،وشان  (3107ووگل و همکاران  

                                                            
1. Li 
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شوواه   یگوری وشوان  ضو اجتماعی باشو . یکنن   رفتارهوابینی، پی ینتروتیا تیآزار و اذ

  برای قرباوی ش ن  ر فضای قلو ری ویژکنن   بهت ویت ییی و شگرابرون یژگیواو  که  ا  

 (.3131 اسکورتل و همکاران، ار   سایبری 

(، 3100فگن و همکواران  ی(، اسوت3101اوو  و گوو  هوای وتای  این پژوه  با پژوه 

(، فوت  3107(، او  و سوه  3101، 3109و همکاران   نسکای(، بارل3109  تساوریشولتز و ش

و همکواران  گورزی(، رو ر3108و فرواوو ز   شنانیاکربال ،(3102  1(، یاچاکوا و فت 3107 

و همکواران  یمویابراه و (3130و همکواران   2رای(، فر3131کالمسترا و همکاران   ،(3108 

پاسو   یبریکر و  کوه قلو ران سوا سی( تصر3100استفگن و همکاران   .همسوست (0918 

( وشان 3101، 3109همکاران  و  نسکای هن . بارلوشان یی گرانی   ر ی اسه با یکمتر یهم ل

 كیو کرسل وریاست. بر یینف یبریسا ی( بر رفتار قل ریو شناخت ی عاطف یاثر هم ل ، ا و 

یابو . یاچواکوا و یی  یافوزا ینتروتویا یقل ر ل، احتمایبا کاه  هم ل ذکر کر و ، (3101 

 ی . از سووکنوبینوی ییرا پی  یبریسا یاز قل ر تیحما یهم ل ،( وشان  ا و 3102فت   

کوه  یکو ،  ختوران و پسوراو یعواطف ی ر همو لکه ( وشان  ا  3107پژوه  فت    ،گری 

 یافورا  یشوتر  ر ی ایسوه بواب ازاتیوایت ویز از قل ری سایبری  ر ، ارو  ک  یشناخت یهم ل

 .  ارو  زیا ی یشناخت یکه هم لبرخور ارو  

براسواس گورو  کوه  ا   ( وشوان3108و همکواران   گرزیرو رپژوه   ، ر بع  فرهنگی

 یپرخاشوگر ر وشو .  افوتی یبریسوا یسوطس پرخاشوگر نیبو یتفاوت چیه یفرهنگ-یقوی

 انی اوشجو انیبینی ش .  ر یپی  یفرهنگ-یهای قوی ر همه گرو  یهم ل نیهمون یبریسا

کالمسترا . ش  بینیپی ی هم ل توسط زیو یبریسا ی گی ، بز ییایو اس او ییای، رویاوییایکلمب

قل ری سوایبری ووجواوان  ر  ور   بیرستان بیشتر  رگیر که ( وشان  ا و  3131و همکاران  

توجسی  ر جنسیت و و    رگیری  ر هر  و کشور یشاه   شو .  ر  رخور بو و . تفاوت 

                                                            
1. Machackova & Pfetsch  

2. Ferreira  
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وظر و    خالوت  ر قلو ری  فرهنگی از-های یختل  قوییاکوا ور، هیچ تفاوتی بین گرو 

 فریورا و همکواران .شوتحال،  ر اس اویا این اختلافات وجوو   اینباا ؛سایبری یشاه   وش 

 330 از آزیایشیویمه طرح سایبری  ر یك قل ری  ر هم لی (  ر پژوهشی با بررسی3130 

 هم لی تواو ییچن وفر   ج ی بازی كیتجربه  ،وشان  ا و  هفت  و هشت  کلاس آیوز او 

 ایون بوه وسوبت هم لاووه وگراووی اینتروتوی، یقلو ر ی ابول  ر ووجواوان بین  ر را شناختی

 .کن  ت ویت بازی را طول  ر  رگیر افرا  به وسبت عاطفی هم لی و هایوقعیت

  رگیری به ک  طورکلی هم لیبه ،کنن یی سیتصر( 3101همکاران  زیچ و  طورکه همان

 تخریوب، اینتروتوی، سوایبری قل ری قل ری، ازجمله ض اجتماعی یختل  رفتارهای  ر زیا 

و  یمویابراه اسوت. یربووط وضوعیت بوه یربووطجورال   و یووا  یصر  خشووت، سرقت،

 یرابطوه یعنوا ار یبریسا یبا قل ر یتیهای شخصویژگی نیب ،( وشان  ا و 0918همکاران  

 یقلو ر اوسیووشان  ا  کوه وار هاآنپژوه   ر یچن یتغ ونیرگرس لیتحل  یوتا .وجو   ار 

 شو .یی نییتب یتیای شخصهویژگی لهیبه وس یبریسا

 ؛هم لی قویی و فرهنگی و و  اساسوی  ر کواه  رفتارهوای اوحرافوی  ار  ،طورکلیبه

هوای های هم لی قویی و فرهنگی افزای  اوسوجام اجتمواعی را بوه وفوع ارزشچراکه یؤلفه

 ر   یگورانتوهین یا زورگویی به  برایفر ی که قص   ار  . قویی و فرهنگی خواه   اشت

هوا، فرهنگی وظیور واه  هایای یبنی بر وجو  اشتراکچناووه وشاوه ،یجازی اق ام کن فضای 

تا ح  زیا ی این رفتار را کاه  خواه   ،پوش  و اصلاحات خاص فرهنگی را یشاه   کن 

بخ  تواف   رووی را حاصل کنو .  ر ی وام های اوسجامکن  از رهگیر یؤلفه ا  و تلاش یی

چناووه فر   ر یوضوع قربواوی قورار  ؛ یعنیاست صورتیت به همین کنن   ویز وضعیشاه  

قووم خوو  و جویش همو لی  یگوران کن  تا از طری  هم لی با قرباویان هو تلاش یی ،گیر 

 همکاران و یارتینزپژوه  وتای   ، ر همین راستا های پرخاش سایبری را کاه   ه .آسیب

 عاطفی هم لی ،غیر رگیر ووجواوان با ی ایسه ر  سایبری قل رانکن  که یی ی أیتویز ( 3131 

 تواوو ییهوای هم لاووه هرچنو  ویژگوی خوو  بوا گورو  همسوان وشوان  ا وو . از بیشتری
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عوایلی کوه جنبوه  عنوانبوهرا های شخصویتی و   ویژگی، صفت قل ری باش   هن  کاه 

م لاوه صوفات ضو ه کنن  تحریكعناصر  روایناز ؛توان وا ی   گرفتومی ،قوی  ار  وراثتی

های قوییتی توجه جو ی و ل جوکیث ،شو ییقویی ینجر لی که به شکا  ییانلیسا ویژ به

 تبیین کر . بای  آثار یخرش آن را  ر فضای آیوزشی

بوارۀ  ر شو یی پیشنسا  ،شخصیتی عناصر تع یلگر و  بارۀ  ر پژوه  وتای  به توجه با

 هوایویژگی ت ویت به که یساللی و پر ازیخیال هایجنبه اوزوا، اضطراش، هموون یساللی

  ر یعلمان همونین به .برگزار شو  آیوزشی های ور  ،شو یی ینجر آیوزان او  شخصیتی

 تواوو یی کوه آیووز او  - یعل ارتباط تأثیر به توجه با ،شو یی پیشنسا   وم یتوسطه ی اطع

 آشونایی طری  از ارتباط این ت ویت به ،باش  اثرگیار قل ری جریان  ر یس  یعنصر عنوانبه

 طری  از ایقبیله و قویی تعصبات کاه  .ب ر ازو  هاآن هایارزش و اقوام یثبت هایجنبه با

 ؛باشو   اشوته افرا  بین  ر کنن  تعیین یو ش تواو یی عمویی  او  و فرهنگی سوا  افزای 

  ر همونوین و عموویی هواییوزشآ ویژ به آیوزش هنگام یعلمان شو یی پیشنسا  بنابراین

 .کنن  تأکی  ایراوی اقوام ارزشمن  و گووه ییراث هایجنبه به یختل  هاییناسبت

فرهنگوی  هایشایسوتگیفرهنگوی و توسوعه توسعه سوا  فرهنگی از طری  آیوزش ییوان

 ر ت ویت هم لی قوویی و فرهنگوی و و  فرهنگی ییان هایآگاهیهوش فرهنگی و ویژ  به

 هایبروایوهیحلی و رویکر های فرهنگی به - رسی جساوی هایبروایهتوجه به  نابراینب  ار ؛

 تواو یی های فرهنگی و پییرش تنوع فرهنگیبا رویکر  ت ویت شایستگی  رسی  ر ی ارس

 فرهنگوی گر شوگری ،علاو  بر ایون باش . تأثیرگیارکنترل قل ری از طری  رفتار هم لاوه  بر

  شو یی پیشنسا رو ازاین است؛ کشور قویی هایگرو   ر هم لی یجا ا برای یناسب راهبر ی

 گر شوگری یثبوت پیایو های از سونین ایون برای فرهنگی و آیوزشی های ور  و ار وها  ر

 هوای فرهنگوی همسوالان و تالارهوای گفتگوو ارتباط بوا خوشوه ر زیینه شناخت و  فرهنگی

 ر ویژ  بوههوای همو لی و یسوارتاجتماعی  هایتوسعه یسارت ،علاو  بر این .شو  استفا  

 .کن به ت ویت هم لی فرهنگی کمك  تواو ییفرهنگی  هایاقلیت ارتباط با اقوام و
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 کروووا گیریهموه  وران  ر ویژ  بوه سوایبری بسوترهای بوه ووجواوان  سترسی ضریب 

 وجو  با یهم ل یؤلفه آن تبعبه و حضوری ارتباط هایچال   یگر سوی از و یافت افزای 

 احتمال افزای  رفتارهای پرخاشوگراوهبنابراین  ؛گرفت قرار تأثیرتحت فرهنگی تنوع افزای 

 فرهنگی حوز   ر یطالعات توسعه زیینه تواو یی پژوه  وجو   ار . این  ر فضای سایبری

 . ه  توسعه را پرخاشگراوه رفتارهای و
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