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مقدمه

مک لوهان( ) McLuhan, 1968اعتقاد خود در مورد تینولوژی را چنین مطرح کرده اس « :اگر
چه تینولوژی زائیدهی ذهجن انسجان اسج ااما انسجان هجر عصجری خجود زائیجدهی تینولجوژی زمجان
خودش اس و این یعنی هر تینولوژی ،بشر را ک ک در فضایی جدید قرار مجی دهجد کجه عجاملی
تعیین کننده در سرنوش و زندگی اوس

.همگام با توسعه عل و فجنآوری و در اثجر نجوآوری هجا

و تینیک های نوین ،محصوالت و کاالهایی وارد زندگی بشر شده اند کجه کجارکردی دوگانجه در
حیات فردی و اجتماعی انسان داشته اند .این از ویژگی های جهان مدرن اس کجه محصجوالتی بجه
بازار می آورد که هرچند هدف آن آرامش انسان و کاهش رنج و مرارتهجای روحجی و جسجمی او
اس ا اما در عمل ،مشیالت نوین برای وی به بار می آورد .ییی از شاخص ترین و پرکاربردترین
این محصوالت ،تلفن همراه اس که برخجی آن را ییجی از نمادهجای خجرو بشجر از عصجر مجدرن
و ورود به عصر اطالعات و یا دوران تاریخ فرا مدرن می دانند( .)Castells, 1997تلفن همجراه نجه
فق در حوزه ی ارتباطات بلیه در صحنه زندگی عمومی-اجتماعی نقش مهمی را ایفجا مجی کننجدا
زیرا بخجش عمجده ای از نقجش هجای اجتمجاعی توسج آن هجا مطجرح مجی شجود و از آن ججایی کجه
تسهیالت وسیعی را برای کاربران فراه می آورد ،تبدیل به وسیله ای مه در زندگی روزمره افراد
شده اس

( .)Abedini & Zamani, 2013در دومین دهه ی قرن بیس و یی جایگاه این ابزارها

و محصوالت جدید به گونه ای رشد یافته اس که دیگر زنجدگی بجدون آنهجا قابجل تصجور نیسج .
برای بسیاری از انسان های این عصر زندگی بجدون تلفجن همجراه قابجل تصجور نیسج ا زیجرا نجه تنهجا
کارکردهای یک تلفن عادی را دارد بلیه برای امور دیگری مانند محاسجبه ،عیاسجی ،فیلمبجرداری،
اتصال به شبیههای اجتماعی و اینترن  ،اسجتفاده از پسج الیترونییجی و حتجی بجازی هجای جدیجد
مورداستفاده قرار می گیرد .به عالوه حتی برخی کارهای روزمره مثل ساع  ،برنامه ریزی روزانجه،
یادآوری ها ،هشدار ،امیان استفاده از میان یاب و ه چنین گوش دادن بجه موسجیقی و رادیجو و یجا
مشاهده تلویزیون و حتی ماهواره ،محاسبه نرخ ارز و سهام بورس و ارزیابی هوشمند محی اطجراف
بججه وسججیله تلفججن همججراه انجججام مججی شججود .بججه بیججان برخججی از محققججین ،ایججن وسججیله بججه ظججاهر سججاده
دربرگیرنده ی پیامدهای متنوعی برای کاربران اس ا زیرا عالوه بجر ایججاد ارتبجا بجا دیگجران ،مجی
تواند نیازهای گوناگون دیگری را نیز برآورده کند .به همین دلیل استفاده از این ابزار فجن آورانجه بجا
سرع شگف انگیزی در حال رشد اس و می توان از آن به عنوان یک پدیده اجتماعی با اثجرات
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روانشناختی نام برد( .)Azadmanesh et al., 2017این ابزار ارتباطی کجه نقجش یجک وسجیله چنجد
رسانه ای را ایفا می کند ،با ورود نسل جدید تلفن های همجراه و اتصجال آن بجه اینترنج و ججاابی
های ظاهری و تنوع خدماتی ،خیلی زود با اقبال مردمی مواجه شدا به نحوی که تا پایان سجال 8931
تعداد سی کارت های فعال در کشور از  839میلیون عجدد عبجور کجرده و  13درصجد گوشجی هجای
موبایل در دس کاربران از نوع هوشمند گردیجد( .)Ghasemi & Hassanzadeh, 2019نگرانجی
پژوهشگران و سیاس گااران کشور با استفاده فراگیر از نسل سوم و چهارم سی کارت های تلفجن
همراه( G9و  )G4برانگیخته و بیشتر شدا به طوری که از تولد نسل سوم اینترن

همجراه در ایجران بجا

هجوم تبلیغاتی فراوان از حوزههای مختلف روبرو شد .ه زمان محصجوالت جدیجدی کجه بجر بسجتر
فضای مجازی متولد شدند ،توانستند قدرت خود را در جامعه نشان دهند(رسانههایاجتماعی موبایجل
محور) ( .)Delavar &Askari, 2017در همین راستا نظریه کاستلز( )8333بر این اعتقاد اس کجه
رسانههای نوین ،ارتباطی مقجوم هژمجونی قجدرت هجای اقتصجادی جهجان هسجتندا چجرا کجه گشجایش
و ایجاد بازارهای جدید در عرصه جهانی نیازمند تجهیز شرک هجا بجه ظرفیج هجای بسجیار مجدرن
ارتباطاتی و نیز وسع مالی اس  .لجاا تعامجل دو مقولجه آزادسجازی بجازار و پیجدایی فجن آوریهجای
جدید ارتباطی ،عامل ایجاد فضاهای مجازی مجی شجوند.او در ایجن رابطجه اشجاره دارد«:ییپجارچگی
جهانی بازارهای مالی که به واسطه فجن آوریهجای جدیجد اطالعجاتی امیجان پجایر شجده بجود ،تجأثیر
بسزایی بر جدایی فزاینده جریان سرمایه از اقتصاد ملی گااش و باعث سرمایه گااری های عظجی
فن آوریها در زیرساخ

ارتباطاتی-اطالعاتی شد" .)Castells,1997( .بر این اساس همجه گیجری

و فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه و نیز فضای مجازی مبتنی بر یک پایگاه نظری اسج کجه مجی
توان آن را در نظریه استفاده و رضامندی کاتز جستجو نمود .کاتز ضمن فعجال دانسجتن مخاطجب در
انتخاب رسانه ،بر نیازهجا و انگیجزههجای وی در اسجتفاده از رسجانه هجا تأکیجد مجی کنجد .بجه اعتقجاد او
،گیرنجدهای منفعجل نیسج کجه مبلجغ مجاهر بتوانجد او را بجه هجر شجیلی

مخاطب ،مانند توده ای گجل
درآوردا بلیه مخاطبان افرادی هستند که از ارتباطاتی کجه بجرایشجان میسجر شجده ،چیجزی را طلجب
میکنند که احتمال دارد برایشان مفید باشد .)Mehdizadeh, 2015 (.طبجق ایجن نظریجه،
و انتخاب 
میگیردا لاا هر قدر کاربران بیشتر حس کننجد کجه ارتبجا (مججازی) ،بجه طجور
انگیزه از نیاز نشات 
میشود ،تمایل بیشتری به استفاده از آن خواهند داش .این
مستقی یا غیر مستقی  ،موجب رفع نیاز 
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اشتیاق و دلبستگی قطعاً در زندگی او اثجرات خجود را خواهجد گجاارد و بارضجای منجدی یجا عجدم
رضای مندیش از حضور در آن ارتبا  ،اثرات مثب یا منفی آن را نیز تجربه خواهد نمود.
از سویی باید اعتراف کنی که تلفن همراه به مثابه ی شمشجیری دو لبجه اسج  ،بجه گونجه ای کجه
علیرغ پیامدهای مناسب و مفید آن ،واجد پیامدهای نامناسب و مضری ه بجرای کجاربران اسج .
به شیلی که گاهی استفادههای غیرمعمول و یا افراطی از آن مجی توانجد باعجث شجیل گیجری انجواع
وابستگی های روانی و جسمی در افراد نسب به این وسیله شود .وابستگی هایی که منجر بجه اعتیجاد
به این وسیله و در نتیجه تغییرات رفتجاری زیجاد در آن هجا شجود( .)Azadmanesh et al., 2017در
پژوهشی که توس اتحادیه بین المللی ارتبا از دور انجام شد ،مشخص گردید  33درصد از افجراد
در کشورهای توسعه یافته و 91درصد از افراد در کشورهای درحال توسعه دارای تلفن همراه بجوده
اند و دانشجویان به طورمعمول از این وسیله بیش از  43ساع در هفته اسجتفاده مجی کردنجد .عمجده
این ارتباطات از طریق میالمههای صجوتی و ارسجال پیامهجای کوتجاه انججام مجی شجد( & Abedini

.)Zamani, 2013بنابر این استفاده غیر ایمجن و نجامعمول از تلفجن همجراه مجی توانجد ،تبعجات منفجی
و مخربی بر کاربران داشته باشد .وقتی افراد دچار وابستگی زیاد به این وسجیله مجی شجوندا احتمجال
بروز پدیده ی بی موبایل هراسی در آنها افزایش می یابد .بجی موبایجل هراسجی ییجی از انجواع تجرس
هاس که به دلیل خار از دسترس بودن نسجب بجه تمجاس هجای تلفنجی در افجراد ایججاد مجی شجود
( .)Azadmanesh et al., 2017با نگاه اجمالی به ادبیجات پژوهشجی مجرتب بجا متغیجر نوموفوبیجا یجا
بی موبایل هراسی به نظریه و مدل اجتناب شناختی می رسی که توضیح می دهدا چرا کجاربر دارای
تلفن همراه دچار چنین نگرانی می شود و فیر در اختیار نداشتن تلفجن بجرای او کابوسجی غیجر قابجل
تحمل می شود؟ در پاسخ به این سؤال ،عل ایجاد نگرانی را چنین بیجان کجرده انجد« :زنجیجره ای از
افیار و تصاویر منفی نسجبتاً کنتجرل ناشجدنی کجه بجر تجالش بجرای مشجیل گشجایی روانجی در مجورد
موضوعات واقعی یا خیالی دالل دارد .گر چه پیآمدهای آن نامعلوم اسج ا امجا غالبجاً ایجن پیامجدها
منفی هستند» .بنابراین نگرانی رابطه ی نزدییی با فرآیند ترس دارد .در این مدل،اعتقاد بر این اسج
که اجتناب شناختی به واسطه ی فرآیند نگرانی اتفاق می افتد ،زیرا نگرانجی بجه عنجوان یجک فعالیج
فیری یا کالمی بر تالش به منظور اجتناب از وقوع فجایع آینده متمرکز اس و در نتیجه بجه عنجوان
راهبردی اجتنابی در پاسخ به تهدیدهای ادراک شده عمل می کند.ه چنین نگرانی را می تجوان بجه
عنوان تالش شناختی غیر مؤثر برای حل مسأله و بجدین ترتیجب حجاف تهدیجدهای ادراک شجده در
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نظر گرف  ،این در حالی اس که ه زمان از تجربههایبدنی و هیجانی نامطلوب که به طور طبیعی
طی فرآیند مواجهه با ترس اتفاق می افتند ،اجتناب می شجود .)Kodayarifard et al., 2017) .در
کنار پدیدههای فضای مجازی و بی موبایل هراسی ،به متغیرقلدری سایبری می رسجی کجه ارتبجاطی
تنگاتن

با دو متغیر فوق دارد که به دلیل حضور پر رونق کجاربران در فضجای بجی منتهجای مججازی

امیان بروز و ظهور می یابد.اگر بخواهی برای قلدری سایبری پشتوانهی نظری بیابی ا مجی تجوانی از
تئوری پیوند اجتماعی (کنترل) هیرشی ( )8393کمک بگیری  .هیرشی در این نظریه که با نام نظریه
کنترل از آن یاد می شودا کجروی را معلول ضجعف همبسجتگی در گجروه هجا و نهادهجای اجتمجاعی
و تضعیف اعتقادات و باورهای موجود در جامعه می داند و معتقد اس  :در چنین جامعجه ای ،فجرد
برای ارتیاب رفتارهای مجرمانه و یا بزهکارانه آزاد اسج ا زیجرا وی بجا نظج متعجارفی کجه شیسجته
شده ،مواجه می باشد .در این جامعه حرکج بجه سجم ججرم دائمجاً در افجراد وججود دارد ،نجه فقج
افرادی که مرتیب جرم می شوند ،بلیه در اغلب افراد گرایش به جرم ذاتاً وجود دارد .او اسجتدالل
کرد که نظریه ی پیوند به جای پاسخ به سؤال«چرا ما آن عمجل را انججام مجی دهجی »ا بجه ایجن سجؤال
که«چرا ما آن عمل را انجام نمی دهی » پاسخ می دهد و می گوید جامعجه یجا گروهجی کجه در میجان
اعضای آن وابستگی های متقابل و قوی ،وجود داشته باشد ،بیش از جامعه یجا گروهجی کجه اعضجای
آن بسججتگی محیمججی بججا ه ج نداشججته باشججند ،قججادر بججه اِعمججال کنتججرل بججر اعضججای خججود خواهججد
بود.)Hemmatpour et al., 2017(.
پس باید بیندیشی که عاقب حضور بی انتهای تلفن های همراه و فضای مجازی در زندگی مجا
و متقابالً حضور بی وقفه ی ما در چنبره ی اسباب های مخلوق خودمان ،چه خواهد شد .بجی تردیجد
هر چه کامیجابی هجای ناشجی از حضجور در ایجن فضجا و شجبیه هجا نجزد کجاربران بیشجتر باشجد ،مجدت
ماندگاری و اثرپایری در آن ه بیشتر خواهد شد .همین جاس که دو متغیر قلدری سایبری و بجی
موبایل هراسی جایگاه مه خود را نشان می دهندا چرا که استفاده نابهنجار از گوشی های هوشمند
مبتنی بر اینترن  ،عواقب نامطلوبی ه در ارتبا با سختی جدا شدن از تلفن همراه برججای خواهجد
گاارد(بی موبایل هراسی)و ه بی پاسبانی در این فضای بی میان و بی زمان و به دنبالش حالوت
اکتسابی از دگرآزاری(قلدری سایبری) او را به ورطه قلدری و یا زورگیری مجازی سوق می دهد.
لججاا پژوهشججگر بججا توجججه بججه اهمیجج بججاالی ایججن موضججوع بججه خصججو

نججزد دانشجججویان و

دس اندرکاران عرصه های مختلف در آینده کشور و مصون سازی آنان در مقابل خطجرات پجیش
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رو ،اقدام به پژوهشی برای پاسخ به این سؤال نموده اسج کجه آیجا رابطجه ای بجین اعتیجاد بجه فضجای
مجازی با بی موبایل هراسی و قلدری سجایبری وججود دارد؟ بجر ایجن اسجاس در ایجن پجژوهش بجا دو
فرضیه روبرو هستی :
 .8فرضیه اول :بین اعتیاد به فضای مجازی و قلدری سایبری(زورگیری مجازی)رابطه وجود دارد.
.1فرضیه دوم :بین اعتیاد به فضای مجازی و بی موبایل هراسی(نوموفوبیا) رابطه وجود دارد.
پیشینه پژوهش:

در این تحقیق به مطالعاتی که روییردهای مشابه با موضوع مورد مطالعه داشتند،اشاره شجده اسج ،
گر چه تحقیقات مورد مطالعه غالباً منشاء خارجی داشتند و در مطالعات داخلی موارد زیجادی یافج
نشده اس .
پاتچین ( )Patchin, 2019در تحقیقی با عنوان«فعالی های جنسجی مبتنجی بجر قلجدری سجایبری
جوانان در ایاالت متحده :متنی جدید در مجلجه بایگجانی رفتارهجای جنسجی» در جامعجه  1333نفجری
دانش آموزان آمرییایی به این نتیجه گیری می رسد که  83/4درصجد آزمجودنی هجا در سجال 1383
هدف حمله یا قلدری سایبری واقع شدندا ضمن آن که  89درصجد نمونجه هجای مجورد تحقیجق قلجدر
و  81/1درصد قربانی سایبری بوده اند.

شارما( )Sharma, 2019در تحقیقی با عنوان« اثرات منفی اعتیاد به اینترن در کودکان» ضجمن
اشاره به تالش برای فرار از تنهایی و افسردگی ،اضجطراب اجتمجاعی و تمایجل شجدید بجه جسجتجوی
دانش ،به عنوان عوامل اعتیاد به اینترن در کودکان ،به این نتای دسج یافتجه اسج کجه کودکجان
معتاد به اینترنج و شجبیه هجای مججازی دچجار اضجطراب ،غج و افسجردگی ،بجی برنجامگی ،کمبجود
خواب،انزوای اجتماعی ،نانجیبی و دروغگویی و تغییرات خلقی شده اند.
دالورو همیاران( )Delavar et al., 2017در تحقیقی توصیفی-همبستگی با«عنوان بررسی رابطجه
میان الگوی مصرف موبایل و احساس بی موبایل هراسی در میان کاربران تلفن همجراه بجر روی 113
شهروند کالنشهر تهران» به این نتیجه رسیدند که پر کاربردترین قابلی

های تلفن همراه استفاده از

شبیه های اجتماعی بوده اس .ه چنین بی موبایل هراسجی بجه صجورت معنجاداری رفتجار اسجتفاده از
تلفن همراه را پیش بینی می کند به این صورت که با افزایش میجزان اضجطراب افجراد از در دسجترس
نبودن تلفن همراه ،میزان استفاده از آن افزایش می یابد.

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 555/

گزگین و همیاران( )Gezgin et al., 2017در یک مطالعجه توصجیفی دیگجر بجا عنجوان«رابطجه بجین
نوموفوبیا و تنهایی در نوجوانجان ترکیجه» و بجا شجرک  938داوطلجب نتجایجی بجه ایجن شجرح حاصجل
نمودند :موقعی که جوانان به اطالعات قابل توجهی دسترسی نداشتند و یجا امیجان برقجراری ارتبجا
برای آن ها میسر نبود ،میانگین تنهایی باالیی را نشان دادند .ین میانگین البته در بعد رفجع خسجتگی،
سطح پایینی داش  .یافتههای کلی همین تحقیق این اهمی

را باز می دارد و تحقیقات مشجابه دیگجر

نیز آن را به اثبات می رساند که نسل جوان در میان گجروه هجای مختلجف در معجر

خطجر بیشجتری

نسب به بزرگساالن در اثر پایری از نوموفوبیا قرار دارند.
دیومیجدوس و همیجاران( )Diomidos et al., 2016در مقالجهای بجا عنجوان«اثجرات اجتمجاعی
و روانی استفاده از اینترن و شبیه های مجازی»به این نتجای دسج

یافتنجد کجه اعتیجاد بجه اینترنج

عوارضی چون قمارهای آنالین ،سوءاستفاده ،تقلب و قلدری سایبری ،سجرق هجای مجالی بجه دلیجل
دس

یافتن به اطالعات شخصی کاربران ،تسهیل درزندگی و رفاه انسان ها در همه زمینههجا  ،تجاثیر

بر ویژگی های شخصیتی اجتماعی و خجانوادگی،اختالالت روانپزشجیی در میجزان اسجتفاده بجاال از
اینترن و شبیه های اجتماعی و کاهش سالم

روانی ،ضعف رواب با خانواده و دوستان و نیز ک

توجهی به زندگی روزمره و مسئولی های داخلی و اجتماعی برای کاربرانی که بجیش از انجدازه بجا
اینترن و شبیههای اجتماعی سروکار دارند را در پی خواهد داش .
روش

روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی اس  .برای اجرا ،محقق پس از اخا مججوز
کتبی و تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل(تهران شمال) ،جه انجام امور پژوهشی به دانشجیدههجای
علوم پزشیی دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران( واحدهای بابل ،ساری ،چالوس و تنیجابن)
مراجعه نموده اس  .سپس با رعای اصول اخالق در پژوهش(شامل محفوظ بودن نام آزمودنی ها،
محرمانه بودن اطالعات ،رضای جهج شجرک در تحقیجق)وارائجه توضجیحات الزم جهج نحجوه
تیمیل ،پرسشنامجههجا رابجین آزمجودنی هجاتوزیع نمجود.ایجن پجژوهش دارای کجداخالق بجه شجماره
 IR.IAU.SARI.REC8931 -333می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیجه دانشججویان علجوم
پزشیی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران در چهار واحد دانشگاهی با درجات دانشگاهی ججامع
و بسججججیار بججججزر

در رشججججتههججججای پزشججججیی ،پرسججججتاری ،مامججججایی ،علججججوم آزمایشججججگاهی
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در نی سال دوم تحصیلی  33-31مشجتمل بجر  1319نفجر بجوده اسج  .بجا در نظجر گجرفتن

معیارهججای ورود بججه پججژوهش آزمججودنی هججا (دارای تلفججن همججراه هوشججمند باشججند و در مرحلججه
بالینی(حضور در بیمارسجتان هجا و مراکجز درمجانی) دوره آموزشجی خجود نباشجند(یعنجی دانشججویان
پزشیی تا ترم پن و دانشجویان کارشناسی تا ترم شش) تعداد  943نفر بر اساس «جدول کرجسجی و
مورگان» و به روش نمونه گیجری تصجادفی طبقجه ای،انتخجاب شجدند(جدول .)8بجرای دقج

در امجر

سنجش و با هدف در اختیار داشتن نمونه های کامل ،تعداد  933پرسشنامه توزیع شد که به هنگجام
تجمیع دادهها  ،موارد بی پاسخ و خدشه دارحاف شدند.
جدول  .5حجم جامعه و نمونه آماری

رشته

ساری

چالوس

تنیابن

جمع کل

بابل

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه نمونه

پزشیی

411

14

911

44

-

-

-

-

331

31

پرستاری

138

41

899

11

184

11

111

93

313

833

مامایی

813

83

818

81

813

89

811

13

113

33

علوم

84

89

99

1

813

81

39

81

933

41

آزمایشگاهی
بهداش

31

81

-

-

-

-

-

-

31

81

عمومی
جمع کل

899

13

91

19

1319

943

ابزار گردآوری ادادههادر این پژوهش ،مشتمل بر پرسشنامههای اعتیاد به شبیههای اجتماعی
مجازی مبتنی بر موبایل ،قُلدری سایبری و نوموفوبیا بوده اس .
-8پرسشنامه  19سؤالی اعتیاد به شبیههای اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل که توس خواجه
احمدی و همیاران( )8931طراحی و اجرا گردید ،دارای چهار خرده مقیاس عملیرد فردی( با نه
عبارت در گویهها ی ،)1-1-1-88-81-89-81-83-13مدیری

زمان (با شش عبارت در

گویههای ،)9-4-9-3-83-81خودکنترلی(با چهار عبارت در گویههای )83-89-84-83و رواب
اجتماعی (با چهار عبارت در گویههای )3-18-11-19اس

و در طیف لییرت پن گزینه ای

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 559/

شامل مخالف (نمره  ،)8تا اندازه ای مخالف (نمره  ،)1بی نظرم (نمره  ،)9تا اندازه ای موافق (نمره
 )4و کامالً موافق (نمره  )1تنظی شده اس  .حداقل نمره پرسشنامه  19و حداکثر نمره  881اس
و سطح اعتیاد به شبیههای اجتماعی در چهار سطح مشتمل بر کاربر پایین تر از حد معمول (نمره
،)19-49کاربر معمولی(نمره  ،)49-93کاربر در شرف اعتیاد( )93-31و کاربر معتاد(نمره -881
 )31توصیف گردید .خواجه احمدی و همیاران ()8931جه

تأیید روایی محتوای سؤاالت از

سه روش روایی صوری ،روایی محتوا و روایی سازه استفاده کردند و در نهای

پس از انجام

تحلیل عاملی ،همسانی درونی کل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرف  .نتیجه آن که ضریب آلفای
کرونباخ در نمونه  193نفری دانشجویان علوم پزشیی بوشهر برای کل پرسشنامه ( )3/313و ه
چنین به تفییک برای هر کدام از عامل های پرسشنامه با حداقل  3/918و حداکثر  3/333محاسبه
گردید .در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس عملیرد فردی3/333،اخرده
مقیاس مدیری

زمان3/189،اخرده مقیاس خودکنترلی 3/314 ،اخرده مقیاس رواب

اجتماعی،

 3/918برآورد گردید.
-1پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همیاران ()1388شامل  13سؤال در طیف
لییرت پن گزینه ای هرگز (نمره  ،)8ییی دوبار در ماه(نمره ،)1دو تا سه بار در ماه (نمره ،)9
هفته ای یک بار (نمره) 4و چندین بار در هفته(نمره )1اس  .سؤاالت  8-83که مربو به قربانی
قلدری سایبری اس

در چهار سطح به صورت قربانی قلدری خفیف(نمره  ،)83-13قربانی قلدری

متوس (نمره ،)13-93قربانی قلدری زیاد(نمره )93-43و قربانی قلدری بسیار زیاد( نمره)43-13
توصیف شد .سؤاالت  88-13که مربو به عامل قلدری سایبری می باشد ،در چهار سطح به
صورت عامل قلدری خفیف(نمره  ،)83-13عامل قلدری متوس (نمره  ،)13-93عامل قلدری
زیاد(نمره )93-43و عامل قلدری بسیار زیاد( نمره )43-13توصیف شد .نمره کلی قلدری سایبری
با حداقل نمره  8و حداکثر نمره  833در نظر گرفته شد که به صورت قلدری سایبری خفیف (نمره
 ،)8-11قلدری سایبری متوس (نمره ،)19-13قلدری سایبری زیاد (نمره  )18-31و قلدری سایبری
بسیار زیاد ( نمره  )39-833سطح بندی گردید.این پرسشنامه توس
ترجمه و اعتبار یابی شده اس

گلپرور در سال ،8931

و پایایی آن برای عامل قلدری سایبری  3/14و برای عامل قربانی

قلدری  3/18مورد تأیید قرار گرف  .پایایی پرسشنامه فوق در این تحقیق با ضریب آلفای
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کرونباخ  3/18برای عامل قلدری سایبری و  3/31برای قربانی قلدری سایبری مورد تأیید قرار
گرف .
-9پرسشنامه  13سؤالی ( 8NMP-Qنوموفوبیا) در چهار خرده مقیاس عدم توانایی برقراری
ارتبا  ،از دس

دادن ارتبا  ،عدم دسترسی به اطالعات و از دس

دادن راحتی و آسایش ،برای

اولین بار در سال  1381توس ییلدری و کوریا در دانشگاه میلدوسترن آمرییا به منظور سنجش
بی موبایل هراسی طراحی گردیدا این پرسشنامه بیس

سوآلی دارای چهار خرده مقیاس در طیف

لییرت  3درجه ای 8کامالً مخالف(نمره  )8تا بسیار موافق( )3در موارد شدید ،درجه بندی شد.
ییلدری و کوریا()1381ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای ذکرشده
فوق به ترتیب 3/113 ، 3/134 ، 3/393 ،3/341و 3/184عنوان کردند که در سطح معناداری
( ،)P<3/338نشان دهنده ثبات درونی خوب و رضای

بخش بود .)Sayyha,et al, 2018).جه

تجزیه و تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی (فراوانی  ،درصد فروانی و میانگین) و آزمون های
ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون در محی نرم افزار  SPSS 23استفاده شد.
یافتهها

شاخص های توصیفی متغیرهای جمعی شناختی پژوهش(فراوانی و درصد فراوانی)در جدول 1
مشخص شده اس .

1.No Mobile Phone PhobiaQuestionaire

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 551/

جدول  . 3توزیع فراواني و درصدی آزمودني ها بر اساس مشخصات جمعیت شناختي

شاخص آماری

ویژگي

فراواني
کمتر از 81/3 44 13
سن
(به سال)

31/1 193 13-14
9/1 19 11-93
باالتر از 8/1 1 93

جنسی

وضعی
تاهل

تحصیلی

فراواني
مدت زمان
استفاده از تلفن

دو 81 18

همراه

سه 1/1 18

(به ساع )

زن 31/3 141

میانگین هزینه

تا  13هزار 39/1 198

مرد 13/8 31

ماهانه اینترن

تا 833هزار 81/1 99

مجرد 31/8 139

(تومان)

پزشیی 11/1 31

عوامل

اطالع از وقایع 99/1 819

حضور در

با دوستان بودن 43/9 891

فضای

فرار از نامالیمات 3/8 98

مجازي

استفاده آموزشی 89/1 43

تا 133هزار 1/9 3
بیش از 8/1 9 133

متأهل 81/8 48

کارشناسی 38/1 141

درصد

یک 99/1 113

چهار و بیشتر 81/8 48

سایر 3/9 1

مقطع

ویژگي

درصد

شاخص آماری

مدت زمان

کمتر از یک 88/1 93

حضور روزانه در

44/3 811 8-9

فضای مجازی

13/4 39 9-1

(ساع )

89/1 19 1-3

قبل از پرداختن به آزمون های آماری مربوطه ،لزوم شناخ

نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

مورد تأکید می باشد که برای سنجش آن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد(.جدول )9
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جدول .9آزمون  K-Sجهت بررسي نرمال بودن متغیر پژوهش

شاخص آماری Kolmogorov-
Statistic

df

Smirnov
Sig

اعتیاد به فضای مجازی

3/314

133

3/391

غیر نرمال

قلدری سایبری(زورگیری

3/838

133

3/33

غیر نرمال

بی موبایل مجازی)
هراسی(نوموفوبیا)

3/349

133

3/133

نرمال

متغیر

نتیجه آزمون

سطح معناداری آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنوف نشانگر نرمال بودن متغیر بی موبایل
هراسی بوده ودو متغیر دیگر تحقیقا یعنی اعتیاد به فضای مجازی و قلدری سایبری با توجه به
سطح معناداری آزمون نرمالیتی ( ،)Sig<0/05از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد.
فرضیه اول :بین اعتیاد به فضای مجازی و قلدری سایبری (زورگیری مجازی)رابطه وجود دارد.
نتای تجزیه و تحلیل دادههای مربو

به فرضیه شماره  8پژوهش حاضر در جدول  4نشان

می دهد بین اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری به میزان  3/93رابطه متوس و مثب
دارد .شدت و جه

وجود

رابطه نشان می دهد هرچه میزان اعتیاد به فضای مجازی افزایش یابد ،بر میزان

قلدری سایبری نیز افزوده خواهد شد.از میان مؤلفههای اعتیاد به فضای مجازی« ،عملیرد فردی»
نسب

به سایر مؤلفهها  ،بیشترین شدت رابطه را با قلدری سایبری به میزان  ،3/93نشان داد .ه

چنین اعتیاد به فضای مجازی ،به میزان  3/98با قربانی شدن قلدری سایبری در ارتبا اس  .به
عبارتی هرچه بر میزان اعتیاد به فضای مجازی افزوده گردد ،میزان قربانی شدن در فضای مجازی
نیز افزایش می یابد.

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 551/

جدول .1آزمون ضریب همبستگي بین اعتیاد به فضای مجازی و قلدری سایبری به همراه مولفههایهر کدام

متغیرها

مولفهها

مقدار ضريب اسپیرمن

سطح معناداري

اعتیاد به فضای مجازی

3/93

3/33

عملیرد فردی

3/93

3/33

مدیری زمان

قلدری سایبری

3/11

3/33

خود کنترلی

(زورگیری مجازی)

3/19

3/33

3/13

3/33

3/13

3/33

رواب اجتماعی
عامل قلدری سایبری
اعتیاد به فضای مجازی
قربانیقلدری سایبری

3/98

3/33

فرضیه دوم :بین اعتیاد به فضای مجازی و بی موبایل هراسی (نوموفوبیا) رابطه وجود دارد.
طبق ارقام جدول شماره  1اعتیاد به فضای مجازی به میزان تقریباً قوی 3/11با ییدیگر در
ارتبا بوده و با توجه به سطح معناداری آزمون پیرسون)،(Sig<0/05این رابطه در جامعه آماری
معنادار می باشد .به عبارتی هرچه بر میزان اعتیاد به فضای مجازی افزوده گردد ،میزان نوموفوبیا نیز
در جامعه آماری باالتر می رود .از میان مؤلفههای اعتیاد به فضای مجازی« ،عملیرد فردی»
بیشترین ابطه معنادار را با نوموفوبیا به میزان  3/43دارا بود .ه چنین مؤلفه «از دس

دادن راحتی

و آسایش» با شدت رابطه  3/43بیشترین رابطه را نسب

به سایر مؤلفهها  ،با اعتیاد به فضای مجازی

از خود نشان داد .رتبه بعدی را مؤلفه «ترس از دس

دادن ارتبا » با رابطه ای به میزان  3/93با

اعتیاد به فضای مجازی داش ا واین یعنی هرچه اعتیاد به فضای مجازی افزایش می یابد ترس از
دس

دادن راحتی و آسایش و ترس از دس

دادن ارتبا افزایش می یابد.
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جدول  .1آزمون ضریب همبستگي بین اعتیاد به فضای مجازی و بي موبایل هراسي و مولفههایآن

متغیرها
اعتیاد به فضای
مجازی

پیرسون

معناداري

3/11

3/33

بی موبایل هراسی
(نوموفوبیا)

عملیرد فردی
مؤلفهها

مقدارضريب

سطح

3/43

3/33

مدیری زمان

3/41

3/33

خود کنترلی

3/18

3/33

رواب

3/91

3/33

اجتماعی
ترس از عدم توانایی برقراری ارتبا
بی موبایل
هراسی

ترس از دس

دادن ارتبا

ترس از عدم دسترسی به اطالعات
ترس از دس

دادن راحتی

3/93

3/33

3/43

3/33

3/93

3/33

3/43

3/33

بحث و نتیجهگیري

نتای به دس آمده از دادههای فرضیه اول پژوهش نشان داد بین اعتیاد به فضای مجازی با قلجدری
سایبری به میزان  3/93رابطه مثب ومعناداری وجود دارد واز میان دو عامل یا خرده مقیاس قلجدری
سایبری ،رابطه میزان اعتیاد به فضای مجازی با قربانی شدن بیشتر بوده اس

تا عامجل قلجدری شجدن.

مطالعجات)Heirman &Walrave, ; Saadipour.,(2008(، Hinduja & Patchin., (2019
)، Mesch & Rosen,(2007) Hammond ,(2007),Patchin & Hinduja,(2008

)Li.,(2006) Tamlmud,(2007؛ در راستا و همسوی نتجای فرضجیه نخسج مجی باشجد .در تبیجین
نتای فرضیه اول ،می توان گف مطابق با نظریجه اسجتفاده و رضجای منجدی کجاتز( )8313کجاربر یجا
مخاطب هر گاه احساس رضای کند که رسانه ای نیازهای او را برآورده می سازد ،رغب بیشجتری
به استفاده از آن پیدا می کند .هر چه رضای مندی بیشتر ،مدت زمان بیشتری از حضور در فضجای
مجججازی را مججی طلبججد تججا ایججن کججه بججه مججرز اعتیججاد برسججد .هج چنججین طبججق نظریججه کنتججرل اجتمججاعی

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 553/

هیرشی()8393در جامعه ای که همبستگی در گروه ها و نهادهای اجتمجاعی و اعتقجادات و باورهجای
موجود در جامعه دچار ضعیف شده باشد ،فرد برای ارتیاب رفتارهای مجرمانه و یا بزهیارانجه آزاد
اس  .در این جامعه حرک به سم جرم دائماً در افراد وجود دارد ،نه فقج افجرادی کجه مرتیجب
جرم می شوند ،بلیه در اغلب افراد گرایش به جرم ذاتاً وجود دارد .بر این اساس ،مالحظه می شجود
که در جامعه ی دارای کژی و انحراف رفتار و گسس

همبسجتگی ،بزهیجار سجایبری کجه معتجاد بجه

استفاده از فضای مجازی نیز شده اس اجازه می یابد دس

بجه قلجدری بزنجدHemmatpour et ).

.)al., 2017
در بررسی فرضیه دوم ،یافتههای پژوهش نشان داد کجه رابطجه مثبج و معنجاداری بجین اعتیجاد بجه
فضجججای مججججازی و بجججی موبایجججل هراسجججی وججججود دارد .مطالعجججات(Mousavi & )2018
 ,.(2017)Azadmanesh et al،(2018)Askari et al.,،Shafigh.,و (,.Sing et al )2013

با نتای فرضیه دوم همسو می باشد .در تبیین نتای فرضیه دوم می توان گف کاربران یا مخاطبجانی
که از احساس رضای و خشنودی در استفاده از رسانه برخوردارند ،رغبج بیشجتری بجه اسجتفاده از
آن پیدا می کنند .هرچه رضای مندی بیشتر ،میزان حضور در فضجای مججازی و بجه تبجع آن میجزان
اعتیاد افزایش می یابد )Mehdizadeh, 2015( .لاا ترس از هر مانعی که او را از ایجن لجات رسجانه
ای دور سازد ،نگرانی زایدالوصف در او ایجاد مجی کنجد کجه اضجطراب ،تغییجرات تنفسجی ،لجرزش،
تعریق ،اضطراب ،بی نظمی عملیرد قلبی از نتای جسمانی آن اس  .ییی از ایجن تجرس هجا امیجان
احتمالی در اختیار نداشتن تلفن همراه و یا امیان احتمالی هر گونه نقصی در کجارکرد تلفجن همجراه
می باشد .روان ناآرام ناشی از این استرس و اضطراب در نهای منجر به بیماری بی موبایجل هراسجی
می شود .نظریه اجتناب شناختی برکووک و همیاران نیز ،مؤید ایجن تبیجین اسج کجه علج ایججاد
نگرانی،زنجیره ای از افیار و تصاویر منفی غیرقابجل کنتجرل بجرای مشجیل گشجایی روانجی در مجورد
موضوعات واقعی یا خیالی اس  .بنابراین نگرانی رابطۀ نزدییی با فرآیند ترس داردا ترسجی کجه بجر
اجتناب و دوری از وقوع مشیالت آینده متمرکز اس و در نتیجه بجه عنجوان پاسجخ بجه تهدیجدهای
احتمالی عمل می کند)Kodayarifard et al., 2017( .
نتای کلی از فرضیههای تحقیق حاضر حاکی اس

:
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-8افزایش میزان اعتیاد به فضای مجازی ،سالم روانی و جسمانی فجرد را بجه مخجاطره مجی انجدازد.
با تهدید سالم روانی فرد ،او قادر نیس
و عاطفه را به دس

عنجان ابعجاد درونجی و بیرونجی هیججان خجودا یعنجی خلجق

گیرد و این یعنی عدم تعادل و توازن روانیا چرا که استفاده نامتعارف از تلفجن

همراه و فضای مجازی عالوه بر مشیالت فوق ،می تواند عملیرد فردی کاربران را نیز مختل کنجدا
چنان که عدم کنترل هیجانات درونی و بیرونی باعث می شود کجه بجا دگجر آزاری ،در خجود ایججاد
احساس شور و شعف و ارضاء نفس کنند و برای دگرآزاری در فضجای مججازی عمجال وارد عرصجه
قلدری مجازی شود .آن چه کجه در فرآینجد اخجتالل در عملیجرد فجردی گفتجه شجد ،بیشجتر قربانیجان
مجازی را در بر می گیرد.)Hemmatpour et al., 2017 ( .
-1ترس و اضطراب ناشی از نداشتن تلفن همراه و یا عدم امیان برقراری تمجاس و یجا اتصجال بجه
اینترن ازطریق موبایل ،تا آنجایی فرد را در چنبرۀ خود اسیر می نماید که حاضر اس که حتجی بجا
احتمال خرابی گوشی تلفن ،آن را هنگام استحمام نیز با خود به همراه ببرد .این نگرانی که تجرس را
در دل وی ایجاد می کند ،راحتی و آسایش را از فرد می گیرد و او را در معجر

ابجتال بجه بیمجاری

نوپدید بی موبایل هراسی می کند) Kodayarifard et al., 2017( .
-9وابستگی به تلفن همراه و اعتیاد اینترنتی و فضای مجازی مبتنی بر تلفجن همجراه ،انسجانها را بجه
افرادی رها شده تبدیل می کند که بر ارتباطجات فجردی و اجتمجاعی اش تجأثیر و بهجره وری و بجازده
کاری کاربران پایین می آورد .آنان را نسب به تعهدات فردی و اجتماعی شان بجه دلیجل خمجودگی
و بی حالی ،بی اعتنا می نماید و در نهای کار به جایی می رسد که حتی در صجورت کنجاره گیجری
از تلفن همراه و شبیههای مجازی ،عالئ اختالل در عملیرد در آن ها از بین نمی رود.
-4نتای تحقیق بر این نیته تاکید دارد کجه بایجد سجواد رسجانه ای آحجاد جامعجه(حتجی در سجطح
مدیران) تا حد مطلوبی ارتقاء یابد تا بدانند از هر رسانه تجا چجه انجدازه و مجرزی بایجد اسجتفاده نمجود
و چگونه قدرت مقابله ای خود را در برابر جاابی ها و فریفتن های آن ارتقاء داده و به کجارگیرد.
جاابی
رن

هایی که طراحان آن با عل به این مطلب که غالب بهره گیران از رن

و لعاب هر روز پجر

تر تلفن همراه ،جوانانی هستند که سرمایههای انسانی هر مملیتی هستند ،تالش مجی کننجد تجا

هر بار با خلق یک قابلی جدید و یا یک بازی پرهیجان ،آن ها را به دنبال خود بیشند .به هر حجال
لزوم مقابله با حرک صاحبان سرمایه مجدار جهجانی کجه فیجری ججز سجودجویی در عرصجه اقتصجاد

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و … 535/

ارتباطاتی و مسخ فرهنگی و فیری و تربیتی جامعه هدف خود ندارند ،هوشجیاری و بصجیرت لحظجه
ای در برابر آنان اس  .الزمه این کار وظیفه شناسی نهادهجایی ماننجد رسجانه ملجی و وزارتخانجههجای
آموزش و پرورش ،فرهن

و آموزش عالی،ارتباطجات و فنجاوری و نیجز فرهنج

و ارشجاد اسجالمیو

نهادهای فرهنگی-تبلیغی مانند دانشگاه ها و حوزههای علمیه که همگی خجود را داعیجه دار فرهنج
سازی بر مبنای اصول علمی و اسالمی مجی داننجد ،مجی باشجد .لااسج کجه بایجد بجه دور از تعصجاب
سیاسی و آن گونه که رهبر کشور در بیانیه گام دوم انقجالب(بهمجن  )8933بیجان داشجته انجد بجا ایجن
معضل رفتار شودا آن جا که ایشان می فرمایند " :ما باید خود تمدن ساز شوی و عصر جدید عجال
را زمینه سازی کنی .این نمی شود و میسر نیس جز با معنوی و اخالق :معنوی

بجه معنجی برجسجته

کردن ارزشهای معنوی از قبیل :اخال  ،ایثار ،توکل ،ایمان در خود و در جامعه اس و اخجالق بجه
معنی رعای فضیل

هایی چون خیرخواهی ،گاشج  ،کمجک بجه نیازمنجد ،راسجتگویی ،شججاع ،

تواضجع ،اعتمادبجهنفججس و دیگجر خلقیجات نییججو اسج  .معنویج و اخججالق ،جهج دهنجدهی همججهی
حرک ها و فعّالیّ های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اس ا بجودن آنهجا ،محجی زنجدگی را
حتی با کمبودهای مادّی ،بهش می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادّی ،جهن مجیآفرینجد.
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار می آورد .هر
چندابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر،امیان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های ضجد معنویج
و ضد اخالق نهاده اس و ه اکنون تهاج روزافزون دشمنان به دلهای پجاک جوانجان و نوجوانجان
و حتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به چش خود می بینی  .دستگاه هجای مسجئول حیجومتی
دراین باره ،وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامال مسئوالنه صورت گیرد و ایجن
البته به معنی رفع مسئولیّ از اشخا

و نهادهای غیرحیومتی نیس " (Kamenei, 2019) .نتجای

پژوهش حاضر می تواند پیشنهادات ذیل را فراروی محققجان آینجده قجرار دهجد-:متخصصجان علجوم
ارتباطججات()ICTو نیججز فججنآوریاطالعججات( )ITبججا حضججور در برنامجههججای تلویزیججونی و رادیججویی،
کاربردهای رسانههای مختلف به ویژه تلفن همراه را بجه مخاطبجان خجود معرفجی نماینجد تجا کجاربران
بدانند میزان و چگونگی استفاده از یک ابزار ارتباطی تا چه حدی مجورد انتظجار اسج .تجا آرام آرام
این امر تبدیل به یک فرهن

عامه پایر شود.
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– برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصجادر امجور فرهنگجی بجه منظجور آشجنا نمجودن و اطجالع
رسانی به والدین در مورد فنآوریهای جدید به ویژه اینترن و شبیههای اجتماعی مجازیا 
 برگزاری کالس هجای آموزشجی در مجدارس و دانشجگاهها جهج آگجاهی دادن بجه نوجوانجانو جوانان در مورد مزایا و معایب فنآوریهای جدید و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنهاا
– وضع قوانین سختگیرانه تر جه برخورد بجا مجرمجان ججرای اینترنتجی و اجرایجی نمجودن ایجن
قوانین
– آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سجایبری در مجورد انجواع جدیجد ججرای رایانجه ای و اقجدام در
نا کارآمد کردن دسیسههای دشمنان در این زمینه،

جه

– گاراندن اوقات بیشتر والدین با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر
عاطفی ،احساس خأل نینند و جه

جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.

– پخججش برنام جههججای کوتججاه آموزشججی دربججاره مزایججا و معایججب اینترن ج از زبججان ورزشججیاران
و هنرمندان محبوبی که عموماً جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهند.
– طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی در ارتبا با آشنایی دانجش آمجوزان بجا فنجاوری
های جدید ،اینترن و خطرات بالقوه آنهاا
– استفاده از آموزههای دینی از جمله امجر بجه معجروف و نهجی از منیجر بجه عنجوان نجوعی کنتجرل
اجتماعی توس هر شخصا
در راستای هر تحقیق ،قطعاً موانع و مشیالتی خواسته و ناخواسته بروز مجی کنجد کجه در تحقیجق
حاضر نیز موارد ذیل محدودی

هایی را برای محقق ایجاد نموده اس :

از محدودی های تحقیق حاضجر ،مجی تجوان بجه عجدم توانجایی کنتجرل همجه متغیرهجای مجؤثر در
موقعی

پژوهش ،محدود نمودن ابزار جمع آوری و اندازه گیری اطالعات به پرسشنامه و احتمجال

تفاوت ادراکی آزمودنی ها از مفاهی پرسشنامه و پاسخ دهی به آن اشاره نمود.
سپاسگزاري

از کلیه عزیزانی کجه در مراحجل تحقیجق و تجدوین ایجن رسجاله نقجش بزرگجی ایفجاء نمودنجدا اعج از
دانشجججویان محتججرم و عوامججل زحمججتیش واحججدهای دانشججگاهی دانشججگاههای آزاد اسججالمی دارای
رشتههای علوم پزشیی در استان مازندران صمیمانه قدردانی می شود.
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