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Abstract
Introduction: Family relationships play an incredibly important role in the lives of individuals and 
these relationships represent the most enduring social institution This study aimed the model of 
structural relations of cyber-aggression based on family communication pattern with the mediating  
role of addiction to Internet.
Methods: This study was descriptive-correlational and the statistical community composed of all 
students that studying at the University of Mohaghegh Ardabili in 2018-2019.  A total of 221 subjects 
were selected by cluster random sampling. Data were collected using a demographic questionnaire, the 
"Cyber-aggression Questionnaire for Adolescents", "Family Communication Pattern Questionnaire" 
and "Young Internet Addiction Questionnaire". Content validity was measured by qualitative method 
and reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha 
coefficient. The collected data were analyzed with SPSS. 25 and LISREL. 8.8.
Results: The results of path analysis showed that conversational orientation is directly correlated with 
cyber aggression. Conversational orientation of the components of family communication patterns 
mediated by Internet addiction is also indirectly correlated with cyber aggression. The model fitness 
indexes also confirmed the conversational orientation towards cyber-aggression mediated by Internet 
addiction (RMSEA= 0.06, CFI= 0.97, NNFI= 0.97).
Conclusions: Internet addiction is a mediating variable in the relationship between family 
communication patterns and cyber aggression. It is suggested that by holding workshops to inform 
students about the harms of addictive use of the Internet and how to use it properly and scientifically 
and take advantage of its benefits.
Keywords: Cyber-aggression, Family Communication Pattern, Addiction to Internet.
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چکیده
ــن نهــاد  ــط نمایانگــر ماندگارتری ــن رواب ــد و ای ــا مــی کن ــراد ایف ــاده مهمــی در زندگــی اف ــط خانوادگــی نقــش فــوق الع ــه: رواب مقدم
ــر اســاس الگوهــای ارتباطــی  ــا هــدف طراحــی الگــوی روابــط ســاختاری پرخاشــگری ســایبری ب اجتماعــی اســت. پژوهــش حاضــر ب

ــا نقــش میانجــی اعتیــاد بــه اینترنــت انجــام گرفــت. خانــواده ب
ــه تحصیــل در نیمســال دوم  ــه روش توصیفــی- همبســتگی انجــام شــد. کلیــه دانشــجویان مشــغول ب روش کار: پژوهــش حاضــر ب
ســال تحصیلــی 98-1397 دانشــگاه محقــق اردبیلــی جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را تشــکیل دادنــد. تعــداد 221 تــن از ایــن افــراد بــه 
شــیوه نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند. داده هــا بــا پرسشــنامه جمعیــت شــناختی،  "پرسشــنامه  پرخاشــگری ســایبری 
 Family( "ــواده ــی خان ــوی ارتباط ــنامه  الگ ــان"  )Cyber-aggression Questionnaire for Adolescents(، "پرسش ــرای نوجوان ب
 )Young Internet Addiction Questionnaire( "ــت ــه اینترن ــاد ب Communication Pattern Questionnaire( و "پرسشــنامه  اعتی

جمــع آوری شــد. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری 
ــا نرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 25 و لیــزرل نســخه 8/8 تحلیــل شــد. شــد. داده هــای جمــع آوری شــده ب

ــا پرخاشــگری ســایبری دارد.  ــت  و شــنود همبســتگی مســتقیم ب ــری گف ــه جهت گی ــل مســیر نشــان داد ک ــج تحلی ــا: نتای ــه ه یافت
همچنیــن جهت گیــری گفت وشــنود از مولفــه هــای الگــوی ارتباطــی خانــواده بــا میانجیگــری اعتیــاد بــه اینترنت همیســتگی غیرمســتقیم 
بــا پرخاشــگری ســایبری دارد. شــاخص هــاي بــرازش الگــو نیــز، جهت گیــری گفت وشــنود بــه پرخاشــگری ســایبری را بــا میانجیگــري 

.)NNFI=0/97،CFI=0/97 ،RMSEA=0/06( اعتیــاد بــه اینترنــت تأییــد کــرد
نتیجــه گیــری: اعتیــاد بــه اینترنــت یــک متغیــر میانجــی در رابطــه بیــن الگــوی ارتباطــی خانــواده و پرخاشــگری ســایبری محســوب 
مــی شــود.  پیشــنهاد مــی شــود بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینــه آگاه ســازی دانشــجویان دربــاره مضــرات اســتفاده اعتیــادی 

از اینترنــت و چگونگــی اســتفاده درســت و علمــی و بهــره بــردن آن هــا از مزایــای آن اقــدام کــرد.
کلید واژه ها: الگوی ارتباطی خانواده، پرخاشگری سایبری، اعتیاد به اینترنت.

مقدمه
گســتردگی اســتفاده از تلفــن هــای هوشــمند همــراه بــا قابلیــت 
ــر  ــان و ه ــر زم ــًا در ه ــازد تقریب ــادر می س ــراد را ق ــت، اف اینترن
ــتفاده  ــازی اس ــبکه های مج ــی و ش ــایت های ارتباط ــکان از س م
کننــد کــه ایــن امــر می توانــد اســتفاده اعتیــادآور را تقویــت کنــد 
ــوان منبــع اطالعاتــي  ــه عن ]1[. ضــرورت اســتفاده از اینترنــت ب

ــش اســت ]2[. شــبکه های  ــه افزای ــه علمــي رو ب مهــم در جامع
اجتماعــی اجتماعــات مجــازی هســتند کــه در آن کاربــران 
ــا  ــد، ب ــاد کنن ــردی ایج ــی و ف ــای عموم ــد پروفایل ه می توانن
ــرار  ــاط برق ــق مشــترک ارتب ــر اســاس عالی دوســتان مجــازی ب

ــد ]3[.  کنن
ــت  ــتفاده از اینترن ــی و اس ــبکه های اجتماع ــه ش ــود اینک ــا وج ب
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یــک روش اساســی بــرای برقــراری ارتبــاط مــی باشــد بــه یکــی 
از خطرناک تریــن روش هــا از جملــه ایجــاد پرخاشــگری ســایبری 
ــات  ــه احساس ــاندن ب ــیب رس ــرای آس )cyber-aggression( ب
مــردم تبدیــل شــده اســت ]Grigg .]4 پرخاشــگری ســایبری را 
بــه  عنــوان آســیب عمــدی بــه یــک فــرد یــا گروهــی از افــراد، 
ــایل  ــتفاده از وس ــق اس ــه از طری ــا ک ــن آن ه ــر از س صرف نظ
ــز،  ــورت توهین آمی ــال را به ص ــه اعم ــه این گون ــی ک الکترونیک
مخــرب، مضــر یــا ناخواســته انجــام مــی دهنــد، تعریــف 
ــه ای از  ــامل مجموع ــایبری ش ــگری س ــرده اســت ]5[. پرخاش ک
ــت  ــایبری اس ــای س ــت ه ــد مزاحم ــز مانن ــای توهین آمی رفتاره
ــه چهــره  یعنــی رفتارهــای تهاجمــی کــه نمــی تواننــد چهــره ب
اتفــاق بیفتنــد، ماننــد هــک کــردن حســاب فیس بــوک شــخصی 
و ارســال پیــام هــای مزاحــم بــه دوســتان ]6[. ایــن مشــکل بــه 
انــواع وســیعی از رســانه های جمعــی گســترش یافتــه اســت ]7[. 
برخــی از رســانه های دیجیتــال مــورد اســتفاده بــرای پرخاشــگری 
ــد از: شــبکه های اجتماعــی )ماننــد فیس بــوک  ســایبری عبارت ان
ــایت های  ــا، س ــاه، انجمن ه ــام کوت ــات پی ــر و ...(، خدم و توییت
رأی گیــری، وبالگ هــا، وب  ســایت های بــه اشــتراک گذاری 
ویدیــو و اتاق هــای گفتگــو ]8[. پرخاشــگری ســایبری پیامدهــای 
منفــی متعــددی بــرای رشــد نوجوانــان دارد. مطالعــات گســترده 
اخیــر نشــان داده انــد کــه قربانــی شــدن در فضــای ســایبری بــا 
ــاط دارد  ــراب ارتب ــکار خودکشــی ]10[ و اضط افســردگی ]9[، اف
ــت  ــا غیب ــایبری ب ــدن در فضــای س ــی ش ــن قربان ]11[. همچنی
ــا  ــف ب ــل ضعی ــکل و تعام ــرف ال ــش مص ــه ]12[، افزای از مدرس

ــاط دارد ]13[. ــن ارتب والدی
پرخاشــگری  بــه  گرایــش  بــا  کــه  ســازه هایی  از  یکــی 
 Family( »ــواده ــی خان ــوی ارتباط ــاط دارد، »الگ ــایبری ارتب س
»الگــوی  از  منظــور  اســت.   )Communication Pattern

ــواده و چگونگــی  ــن اعضــای خان ــواده«، تعامــل بی ارتباطــی خان
تصمیم گیــری آن هــا بــا باورهایشــان اســت. بــرای تعییــن 
ــه  ــکاران مؤلف ــواده«، Fitzpatrick و هم ــوی ارتباطــی خان »الگ
ــه  ــه 2 مؤلف ــواده« را ب ــی خان ــوی ارتباط ــی »الگ ــای اساس ه
جهــت گیــری گفت وشــنود و جهت گیــری انطبــاق تقســیم 
ــکاران،  ــای Koerner و هم ــاس گفته ه ــر اس ــد ]14[. ب کرده ان
جهت گیــری گفت وشــنود بــه فضــای آزاد و راحتــی اطــالق 
ــه مشــارکت  ــواده را ب ــن، اعضــای خان می شــود کــه در آن والدی
ــد ]15[.  ــویق می کنن ــف تش ــات مختل ــاره موضوع ــث درب و بح
درحالی کــه خانواده هــای بــا جهت گیــری انطبــاق بــاال بــر 
ــد ]14[.  ــد دارن ــا تأکی ــا و باوره ــانی ارزش ه ــانی و یکس همس

ــن  ــق بی ــی عمی ــاط عاطف ــه ارتب ــجم ک ــواده منس ــن رو، خان ازای
ــی و  ــل حفاظت ــک عام ــوان ی ــه  عن ــود دارد، ب ــای آن وج اعض
واســطه ای در کارکــرد روانــی ســالم کــودکان و نوجوانــان نقــش 
ــان  ــاودان نش ــش ج ــج پژوه ــد. ]16[ نتای ــا می کن ــی ایف مهم
ــی  ــارت زندگ ــواده و مه ــی خان ــی، جوعاطف ــه خودبازبین داد ک
ــان  ــگری نوجوان ــی پرخاش ــش بین ــرای پی ــبی ب ــوی مناس الگ
ــی و همــکاران  ــی کوتنای پســر محســوب می شــوند ]17[. میرزای
ــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن انســجام  ــه ای در مطالعــات خــود ب
ــی  ــه ای، واکنش ــگری جســمی، رابط ــه پرخاش ــا مؤلف ــواده ب خان
ــاداری وجــود دارد ]18[.  ــی و معن و پرخاشــگری همبســتگی منف
ــه  ــد ک ــان می ده ــکاران نش ــای Taylor و هم ــج پژوهش ه نتای
ــث  ــواده باع ــتیبانی خان ــارض و پش ــش تع ــجام، کاه ــود انس وج
افزایــش ســازش یافتگــی روانــی فرزنــدان و کاهــش پرخاشــگری 
مــی شــود ]Martins .]19 و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان 
دادنــد فقــدان حمایــت خانــواده و نبــود چارچــوب قانــون درســت 
در خانــواده، پیش بینــی کننــده پرخاشــگری ســایبری در فرزنــدان 

.]20[ می باشــد 
ســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی، جوامــع مجازی هســتند که 
در آن کاربــران مــی تواننــد پروفایــل هــای عمومــی و شــخصی 
ایجــاد کننــد، بــا دوســتان خــود در زندگــی واقعــی ارتبــاط برقــرار 
ــات  ــراد دیگــر مالق ــا اف ــر اســاس عالیــق مشــترک ب ــد و ب کنن
کننــد ]3[. اعتیــاد بــه اینترنــت )internet addiction( بــه عنــوان 
ــار  ــا رفت ــل ی ــرل نشــده، می ــا کنت دل مشــغولی های بیش ازحــد ی
ــای  ــر و برنامه ه ــت کامپیوت ــتفاده از اینترن ــورد اس ــاری در م اجب
تلفــن همــراه تعریــف می شــود و منجــر بــه اختــالل یــا پریشــانی 

می شــود ]21[.
دانشــجویان دانشــگاه مقــدار قابــل  توجهــی از وقــت خــود را )بــه 
ــاط از  ــراری ارتب ــار در روز( صــرف برق ــن ب ــط چندی ــور متوس ط
ــد  ــد ]22[. هرچن ــی می کنن ــی و اجتماع ــای متن ــق پیام ه طری
ــل  ــی تبدی ــای اجتماع ــبکه ه ــت و ش ــتفاده از اینترن ــروزه اس ام
بــه یــک رفتــار مــدرن طبیعــی شــده اســت ولــی شــکل هــای 
آســیب زای اســتفاده از آن هــا هــم در 2 دهــه اخیــر مــورد 
ــا و  ــج پژوهش ه ــت ]23[. نتای ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــه زی توج
ــکالت  ــود مش ــانگر وج ــده نش ــت آم ــه دس ــای ب ــتگی ه همبس
عاطفــی، ارتباطــی، عملکــردی و مرتبــط بــا ســالمت در معتــادان 
بــه شــبکه هــای اجتماعــی اســت ]Munno .]24 و همــکاران در 
مطالعــات خــود نشــان دادنــد کــه ابعــاد خــاص روانــی مربــوط بــه 
خلق وخــوی و منطقــه روانــی و همچنیــن عــزت  نفــس پاییــن و 
مشــکالت رفتــاری )پرخاشــگری( در خانــواده و مدرســه از عوامــل 
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ــی و  ــن یامچ ــد ]25[. ضام ــت می باش ــه اینترن ــاد ب ــر اعتی خط
همــکاران در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اعتیــاد 
بــه اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بــا ارتبــاط بــا پــدر، ارتبــاط 
ــه  ــا والدیــن رابطــه منفــی وجــود داشــت ب ــاط ب ــا مــادر و ارتب ب
ــه شــبکه های اجتماعــی بیشــتر  ایــن معنــا کــه هرچــه اعتیــاد ب
ــدی  ــد ]26[. عب ــش می یاب ــادر کاه ــدر و م ــا پ ــه ب ــود، رابط ش
ــن جهــت  ــه بی ــد ک ــان دادن ــود نش ــات خ ــکاران در مطالع و هم
ــه  ــاد ب ــه اعتی ــاق ب ــری انطب ــت گی ــنود، جه ــری گفت وش گی
ــر  ــی، بیانگ ــه عبارت ــت. ب ــرار اس ــادار برق ــه معن ــت رابط اینترن
ایــن اســت کــه در خانــواده هایــی کــه در مؤلفــه گفــت و شــنود 
نمــره باالتــری مــی گیرنــد، میــزان کمتــری اعتیــاد بــه اینترنــت 
ــاق  ــری انطب ــت گی ــه جه ــه در مؤلف ــی ک ــواده های ــد و خان دارن
نمــره بیشــتری مــی گیرنــد، اعتیــاد بــه اینترنــت بیشــتری دارنــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــکاران حاک ــای Bernardi و هم ــه ه ]27[. یافت
ــدم  ــری از ع ــطوح باالت ــت، س ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی ــان ب مبتالی
ــزان  ــان داده و می ــر را نش ــا همدیگ ــواده ب ــای خان ــاط اعض ارتب
ســاعات اســتفاده از اینترنــت بــا کاهــش تعامــل اعضــای خانــواده 

ــتگی دارد ]28[. همبس
ــه  ــا توجــه ب ــه ســوابق موجــود از یــک  ســو و ب ــا توجــه ب ــذا ب ل
اهمیــت مفهــوم پرخاشــگری ســایبری در زندگــی افــراد امــروزی 
هــم از لحــاظ نظــری و هــم کاربــردی و آســیب هــای فراوانــی 
کــه ایــن امــر بــر ســالمت روانــی و جســمانی دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان وارد مــی کنــد، الزم اســت بــه عوامــل زمینــه ســاز 
آن پرداختــه شــود. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش 
حاضــر بــا هــدف تعییــن الگــوی روابــط ســاختاری پرخاشــگری 
ســایبری بــر اســاس الگــوی ارتباطــی خانــواده بــا نقــش میانجــی 

اعتیــاد بــه اینترنــت انجــام گرفــت.
 

روش کار
روش مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. 
جامعــه آمــاری آن شــامل کلیــه دانشــجویان مشــغول بــه تحصیل 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی در نیمســال دوم ســال تحصیلــی 98-
1397 بودنــد )تعــداد =14028(. روش نمونــه گیــری مــورد 
اســتفاده نیــز نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای بــود. بــا توجــه 
ــه 200  ــاختاری ک ــوی س ــه الزم در الگ ــداد نمون ــل تع ــه حداق ب
تــن می باشــد ]29[. تعــداد نمونــه در پژوهــش حاضــر نیــز بــا در 
نظــر گرفتــن احتمــال افــت نمونه هــا، 250 تــن در نظــر گرفتــه 
ــات  ــکده )ادبی ــدا از 8 دانش ــه ابت ــورت ک ــن ص ــه ای ــه ب ــد ک ش
ــاوری  ــان، فن ــی مغ ــع طبیع ــاورزی و مناب ــانی، کش ــوم انس و عل

هــای نویــن، علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی اردبیــل، علــوم 
ــی و روانشناســی،  ــوم تربیت ــه، کشــاورزی مشــگین شــهر، عل پای
فنــی مهندســی( دانشــگاه محقــق اردبیلــی، 4 دانشــکده )ادبیــات 
و علــوم انســانی، علــوم پایــه، علــوم تربیتــی و روانشناســی، فنــی 
ــپس از  ــده و س ــاب ش ــی انتخ ــه کش ــق قرع ــی( از طری مهندس
بیــن دانشــکده هــای منتخــب )ادبیــات و علــوم انســانی، علــوم 
ــی مهندســی(، 5 کالس  ــی و روانشناســی، فن ــوم تربیت ــه، عل پای
ــات و  ــای )ادبی ــکده ه ــه ای از دانش ــی خوش ــورت تصادف بص
علــوم انســانی، علــوم پایــه، علــوم تربیتــی و روانشناســی، فنــی 
مهندســی( انتخــاب از و هــر کالس 50 بــه طــور تصادفــی ســاده 
انتخــاب شــد. تعــداد نمونــه در ایــن پژوهــش 250 تــن بــود کــه 
بعــد از حــذف داده هــای مخــدوش 221 پرسشــنامه مــورد تحلیل 
ــه  ــتغال ب ــامل اش ــش ش ــه پژوه ــار ورود ب ــت. معی ــرار گرف ق
ــل دانشــجویان  ــان پژوهــش و تمای ــل در دانشــگاه در زم تحصی
دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــرای شــرکت در پژوهــش بــود و عــدم 

تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش معیــار خــروج بــود.
جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد:

پرسشــنامه ویژگــی هــاي جمعیــت شناســی کــه جنســیت، ســن و 
مقطــع تحصیلــی را شــامل مــی شــد.

Cyber- »ــان ــرای نوجوان ــایبری ب ــگری س ــنامه پرخاش »پرسش
 )aggression Questionnaire for Adolescents )CYBA

Álvarez-García و همــکاران در  ایــن پرسشــنامه توســط 
ســال 2016 طراحــی شــده اســت ]30[. »پرسشــنامه پرخاشــگری 
ــارت و 4 مؤلفــه جعــل  ــان« دارای 19 عب ــرای نوجوان ســایبری ب
هویــت )impersonation(، پرخاشــگری ســایبری دیــداری-
جنســی )visual-sexual cyber-aggression( و پرخاشــگری 
 verbal cyber-aggression and( ســایبری کالمــی و طــرد
ــد  ــوع تهدی ــداری از ن ــایبری دی ــگری س exclusion( و پرخاش

 cyber-aggression is a visual form of cyber( ســایبری 
ــامل  ــارت ش ــت دارای 3 عب ــل هوی ــه جع ــت. مؤلف threat( اس

عبــارت 1، 12 و 18، مؤلفــه پرخاشــگری دیداری-جنســی، دارای 
3 عبــارت شــامل عبــارت 2، 14 و 9 مؤلفــه پرخاشــگری کالمــی 
ــارت 4، 5، 7، 8، 11، 13،  ــامل عب ــارت ش ــامل 9 عب ــرد ش و ط
ــد  ــوع تهدی ــداری از ن ــایبری دی ــگری س 16، 17 و 19 و پرخاش
ســایبری شــامل 4 عبــارت شــامل عبــارت 3، 6، 10 و 15 را 
ــرت  ــف لیک ــورت طی ــه ص ــذاری آن ب ــیوه نمره گ ــنجد. ش می س
4 درجــه ای اســت )1=هرگــز 4=همیشــه(. بیشــترین و کمتریــن 
ــب  ــنامه کس ــن پرسش ــخ دهنده در ای ــراد پاس ــه اف ــره ای ک نم
می کننــد، بیــن 19 تــا 76 اســت کــه نمــره بیــن 25-19 نشــان 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 6،  آذر و دی 1400

58

دهنــده  پرخاشــگری ســایبری خفیــف، 38-26 پرخاشــگری 
ســایبری متوســط و 76-39 نشــان دهنــده پرخاشــگری ســایبری 

ــاال مــی باشــد.  ب
ــی  ــی مالک ــن روای ــت تعیی ــکاران جه Álvarez-García و هم

»پرسشــنامه پرخاشــگری ســایبری بــرای نوجوانــان« را بــر 
انجــام  اســپانیا  آســتوریاس  آمــوز شــهر  روی 3148دانــش 
ــای  ــه ه ــا مولف ــت ب ــل هوی ــه جع ــان داد مؤلف ــج نش ــد. نتای ش
 Aggression at School( »ــه ــگری مدرس ــنامه پرخاش »پرسش
تکانشــگری«  »پرسشــنامه  بــا   ،0/22  )Questionnaire

و  مثبــت  همبســتگی   0/14  )Impulsivity Questionnaire(
 -0/11 )Empathy Questionnaire( »بــا »پرسشــنامه همدلــی
ــی  ــگری دیداری-جنس ــه پرخاش ــی دارد. مؤلف ــتگی منف همبس
ــا مولفــه هــای »پرسشــنامه پرخاشــگری مدرســه«   ــا هویــت ب ب
ــت  ــا »پرسشــنامه تکانشــگری« 0/14 همبســتگی مثب 0/22 و ب
و بــا »پرسشــنامه همدلــی« 0/09- همیســتگی منفــی دارد. 
ــد ســایبری  ــوع تهدی ــداری از ن ــه پرخاشــگری ســایبری دی مؤلف
ــه«   0/55 و  ــگری مدرس ــنامه پرخاش ــای »پرسش ــه ه ــا مولف ب
ــا  ــت و ب ــتگی مثب ــگری« )0/36 همبس ــنامه تکانش ــا »پرسش ب
ــی  ــی دارد. پایای ــی« )0/18- همیســتگی منف ــنامه همدل »پرسش
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب

ــد ]30[.  ــزارش ش ــوق 0/82 گ ــه ف ــر روی نمون ب
ــه  ــی ب ــر، پایای ــه دیگ ــکاران در مطالع Álvarez-García و هم

ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
ــر روی  ــان« ب ــرای نوجوان ــایبری ب ــگری س ــنامه پرخاش »پرسش
ــد.  ــوز آســتوریاس اســپانیا 0/79 محاســبه کردن 3059 دانــش آم

ــت ]31[. ــده اس ــی نش ــی بررس روای
ــران  ــان« در ای ــرای نوجوان »پرسشــنامه پرخاشــگری ســایبری ب
ــی  ــه فارس ــکاران ب ــت و هم ــط عطادخ ــار توس ــن ب ــرای اولی ب
ــان  ــد زب ــناس ارش ــک کارش ــط ی ــپس توس ــد. س ــده ش برگردان
انگلیســی ترجمــه معکــوس گردیــد و بعــد از اطمینــان از ترجمــه، 
ــات  ــو هی ــان عض ــن از روان شناس ــار 5 ت ــا در اختی ــارت ه عب
علمــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی قــرار گرفــت. روایــی محتــوای 
ــا  ــات ب ــی اصالح ــام برخ ــا انج ــنامه ب ــوری پرسش ــوع ص از ن
توجــه بــه نظــرات 5 تــن از مدرســین دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
ــه روش  ــی ب ــت ]32[. پایای ــرار گرف ــد ق ــورد تایی )روانشــناس( م
ــر روی  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب همســانی درون
ــی انجــام شــد  ــق اردبیل ــن از دانشــجویان دانشــگاه محق 200 ت
کــه بــرای مؤلفــه جعــل هویــت 0/60، بــرای مؤلفــه پرخاشــگری 
دیــداری- جنســی 0/55 ، بــرای پرخاشــگری ســایبری دیــداری 

از نــوع تهدیــد ســایبری 0/80، بــرای مؤلفــه پرخاشــگری کالمــی 
ــایبری 0/88  ــگری س ــره کل پرخاش ــرای نم ــرد 0/85 و ب و ط

بدســت آمــد.
 Family( خانــواده«  ارتباطــی  الگــوی  »پرسشــنامه 
ــن پرسشــنامه  Communication Pattern Questionnaire( ای

ــده  ــاخته ش ــال 2002 س ــط Ritchie& Fitzpatrick در س توس
ــرت 5  ــف لیک ــا طی ــارت ب ــزار دارای 26 عب ــن اب اســت ]33[. ای
تایــی )کامــاًل موافقــم 5، موافقــم 4، بی نظــر 3، مخالفــم 2، 
ــه  ــه مؤلف ــوط ب ــارت اول مرب ــت. 15 عب ــم 1( اس ــاًل مخالف کام
 )conversational orientation( ــری گفــت  و شــنود جهــت گی
از 15-1 و 11 عبــارت مؤلفــه مربــوط بــه جهــت گیــری انطبــاق  
ــی 2  ــر آزمودن ــت. ه )conformity orientation( از 26-16 اس
نمــره دارد. نمــره مؤلفــه گفــت و شــنود در دامنــه 15 تــا 75 اســت 
کــه نمــره بیــن 25-15 گفــت و شــنود ضعیــف، 37-26  گفــت 
ــد و  ــی باش ــاد م ــنود زی ــت و ش ــهود متوســط و 75-38 گف و ش
نمــره مؤلفــه انطبــاق در دامنــه 11 تــا 55 قــرار دارنــد کــه نمــره 
بیــن 18-11 انطبــاق ضعیــف، 27-19 انطبــاق متوســط و نمــره 

ــاال اســت. ــاق ب ــده  انطب ــن 55-28 نشــان دهن بی
ــنامه  ــی »پرسش ــود روای ــه خ Koerner&Fitzpatrick در مطالع

الگــوی ارتباطــی خانــواده« را بررســی نکردنــد. پایایــی بــه روش 
ــر روی   ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب همســانی درون
100 تــن در کارولینــای جنوبــی  )مــرد و زن(  0/89 )دامنــه 
ــنود و  ــت  و ش ــری گف ــت گی ــه جه ــراي مؤلف ــا 0/84( ب 0/92 ت
0/79)دامنــه 0/84 تــا 0/73( بــراي مؤلفــه جهــت گیــری انطبــاق 
ــه، 0/99  ــد از 3 هفت ــی بع ــاز آزمای ــه روش ب ــات ب ــب ثب و ضری
ــه  ــراي مؤلف ــری گفت وشــنود و 0/93 ب ــه جهــت گی ــراي مؤلف ب
ــن  ــد ]33[.  همچنی ــزارش کرده ان ــاق را گ ــری انطب ــت گی جه
Thorson & Horstman پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 

ــوی ارتباطــی  ــنامه الگ ــاخ »پرسش ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
خانــواده« بــر روی 343 دانشــجو ایالــت اورگان را محاســبه 
کردنــد کــه بــرای مؤلفــه جهــت گیــری گفــت و شــنود 0/89 و 
جهــت گیــری انطبــاق 0/79 بــه دســت آوردنــد، روایــی بررســی 

نشــده اســت ]34[.
کــورش نیــا و همــکاران بــه منظــور تعییــن روایــي »پرسشــنامه 
ــهر  ــوز ش ــش آم ــر روی 326 دان ــواده« ب ــی خان ــوی ارتباط الگ
ــد.  ــتفاده کردن ــدی اس ــی تایی ــل عامل ــای تحلی ــیراز از روش ه ش
ــه  ــی ب ــان داد. پایای ــه را نش ــی 2 مؤلف ــار عامل ــه ب ــج  دامن نتای
ــر  ــاخ ب ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
ــری  ــه هــای جهت گی ــراي مؤلف ــوق محاســبه و ب ــه ف روی نمون
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ــا 0/87  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــاق ب ــری انطب گفت وشــنود و جهت گی
و 0/81 بــوده اســت. ]35[. جــوکار و همــکاران در پژوهشــی 
ــدارس  ــر( م ــر و 100 پس ــوز )100 دخت ــش آم ــر روی 200 دان ب
دبیرســتانی شــهر شــیراز جهــت تعییــن روایــی ســازه »پرسشــنامه 
ــافی  ــل اکتش ــل عام ــواده«، از روش تحلی ــی خان ــوی ارتباط الگ
اســتفاده کردنــد، نتابــج 2 مولفــه را نشــان داد. همچنیــن پایـــایي 
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب
بــر روی نمونــه فــوق  بــراي جهت گیــری گفت وشــنود و 
ــد ]36[.  ــزارش ش ــر 0/88 و 0/84 گ ــاق برابـ ــری انطب جهت گی
 Young Internet( »ــگ ــت یان ــه اینترن ــاد ب ــنامه اعتی »پرسش
ــال 1996  ــط Young در س Addiction Questionnaire( توس

ــک  ــارت و ت ــنامه دارای 20 عب ــن پرسش ــد ]37[. ای ــی ش طراح
عاملــی اســت و بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 5 گزینــه ای )بنــدرت 
ــه 5(  ــات 4 و همیش ــتر اوق ــب 3، بیش ــات 2، اغل ــی اوق 1، گاه
ــر  ــره 20 و حداکث ــل نم ــت ]38[.  حداق ــده اس ــذاری ش نمره گ
100 مــی باشــد. نمــره بیــن 20 تــا 49 عــدم اعتیــاد بــه 
ــه  ــاد ب ــرض اعتی ــا 79 در مع ــن 50 ت ــای بی ــره ه ــت، نم اینترن
اینترنــت و نمــره بیــن 80 تــا 100 اعتیــاد بــه اینترنــت را نشــان 
می دهــد. Chong Guan و همــکاران در پژوهشــی بــر روی 162 
ــاد  ــی ســازه همگــرا  »پرسشــنامه اعتی دانشــجوی پزشــکی روای
بــه اینترنــت« بــا »مقیــاس اســتفاده وســواس گونــه از اینترنــت« 
ــد  )Compulsive Internet Use Scale( را 0/84 گــزارش کردن
ــا محاســبه ضریــب آلفــا  ــه روش همســانی درونــی ب و پایایــی ب

ــد ]39[.  ــوق 0/91 بدســت آوردن ــه ف ــر روی نمون ــاخ ب کرونب
در پژوهشــی توســط علــوي و همــکاران روایــی محتــوا بــه روش 
کیفــی »پرسشــنامه اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ«، توســط 13 تــن 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــتاری دانش ــی و پرس ــن روانشناس از متخصصی
ــتان  ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــول و دانش ــاد کت ــی آب ــد عل واح
ــی  ــن روای ــد. همچنی ــد ش ــی و تایی ــناس بررس ــم و 1 روانش و ق
ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــجوی عل ــر روی 233 دانش ــرا ب همگ
 Questionnaire Diagnostic( »پرسشــنامه تشــخیص یانــگ«
ــی  ــت. روای ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــب 0/62 م ــا ضری Young( ب

ــه  ــا نمون ــدی ب ــل تأیی ــل عام ــزار از روش تحلی ــن اب ــازه ای س
فــوق مــورد تأییــد قــرار گرفــت. ثبــات بــا روش آزمــون مجــدد 
ــن از دانشــجویان  ــر روی40 ت ــاه  ب ــا 1 م ــه ت ــه 2 هفت ــه فاصل ب
ــزارش شــد ]40[.  ــب 0/82 گ ــا ضری ــان ب ــوم پزشــکی اصفه عل
عســگری و همــکاران در پژوهــش خــود بــر روی 300 دانشــجو 
در دانشــگاه اهــواز بــه منظــور تعییــن  پایایــی بــه روش همســانی 
ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ »پرسشــنامه اعتیــاد  درونــی ب

ــب 0/97 و 0/97 را  ــب ضرای ــه ترتی ــف ب ــت« و تصنی ــه اینترن ب
ــه اســت  ــرار نگرفت ــد. روایــی آن مــورد بررســی ق گــزارش کردن

.]41[
ــایبری  ــگری س ــنامه پرخاش ــی »پرسش ــر، روای ــه حاض در مطالع
ــنامه  ــواده« و »پرسش ــوی ارتباطــی خان ــان«، »الگ ــرای نوجوان ب
ــه روش  ــه روش روایــی محتــوا ب ــه اینترنــت یانــگ« ب اعتیــاد ب
ــت  ــای هیئ ــن از اعض ــط 5 ت ــا توس ــد، ابزاره ــام ش ــی انج کیف
علمــی روانشــناس دانشــگاه محقــق اردبیلــی مــورد تأییــد قــرار 
گرفــت. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
ــته¬های  ــجویان رش ــن از دانش ــر روی 200 ت ــاخ ب ــا کرونب آلف
ــی و مشــاوره  ــوم تربیت ــوم انســانی، روانشناســی، عل ــات وعل ادبی
ــه 0/86  ــد ک ــام ش ــی انج ــق اردبیل ــگاه محق ــی دانش و مهندس
بــرای جهــت گیــری گفــت و شــنود و 0/60 بــرای جهــت گیــری 
ــرای مؤلفــه  ــرای مؤلفــه جعــل هویــت، 0/55 ب ــاق، 0/60 ب انطب
پرخاشــگری دیداری-جنســی، 0/80 بــرای پرخاشــگری ســایبری 
دیــداری از نــوع تهدیــد ســایبری،  0/85 بــرای مؤلفه پرخاشــگری 
کالمــی و طــرد و 0/88 بــرای نمــره کل پرخاشــگری ســایبری و 

0/92 بــرای اعتیــاد بــه اینترنــت بدســت آمــد.
ــذ  ــد از اخ ــه بع ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــا ب ــع آوری داده ه جم
ــی 98- ــال تحصیل ــال دوم س ــش در نیمس ــام پژوه ــوز انج مج
1397 از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی، در آذر مــاه 
1397بــا حضــور در دانشــگاه و کالس ابتــدا هــدف مطالعــه بــرای 
ــه پرسشــنامه  ــان و ســپس از آن هــا درخواســت شــد ب ــا بی آن ه
جمعیــت شــناختی، پرسشــنامه هــای »الگــوی ارتباطی خانــواده«، 
ــان«  و »«پرسشــنامه  »پرسشــنامه پرخاشــگری ســایبری نوجوان
اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ« در مـــدت زمـــان کافـــي )45 دقیقه( 

پاســخ دهنــد. 
ــرای شــرکت در پژوهــش  ــن پژوهــش، تمــام آزمودنــی هــا ب در ای
آزادی کامــل داشــته و قبــل از تکمیــل پرسشــنامه جهــت رعایــت 
ــه  ــح و ب ــه آن هــا توضی ــی اهــداف پژوهــش ب مالحظــات اخالق
ــه  ــده ب ــات جمع آوری ش ــه اطالع ــد ک ــان داده ش ــا اطمین آن ه
صــورت گروهــی تحلیــل خواهــد شــد. داده هــای جمــع آوری  شــده 
بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی چــون میانگیــن و انحــراف معیــار و از 
آزمــون هــای  همبســتگی پیرســون و الگــوی معادلــه ســاختاری بــا 
ــزرل نســخه 8/8  ــی اس اس نســخه 25 و لی ــای اس پ نرم افزاره

تحلیــل شــد.

یافته ها
ــا میانگیــن ســنی 28/11 و انحــراف  تعــداد 109 آزمودنــی پســر ب
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ــنی 29/69  ــن س ــا میانگی ــر ب ــی دخت ــار 5/74 و 112 آزمودن معی
ــه  ــن پژوهــش شــرکت داشــتند ک ــار 6/79 در ای و انحــراف معی
ــن )25/3  ــا مجــرد و 56 ت ــن )74/7 درصــد( آن ه ــداد 165 ت تع
درصــد( متأهــل بودنــد. از لحــاظ مقطــع تحصیلــی تعــداد 66 تــن 

)29/9 درصــد( در مقطــع کارشناســی، 80 تــن )36/2( کارشناســی 
ارشــد و 75 تــن )33/9 درصــد( در مقطــع دکتــرا تحصیــل 

می کردنــد.

جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی مؤلفه های جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری انطباق الگوی ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت با 
پرخاشگری سایبری

)SD±M)1()2()3()4()5()6()7()8متغیرهای پیشبین

41/13جهت گیری گفت وشنود )1(
)±9/40(1

38/08جهت گیری انطباق )2(
)±6/34(-0/65**1

32/50اعتیاد به اینترنت )3(
)±8/42(-0/76**0/57**1

6/73جعل هویت )4(
)±2/04(-0/54**0/38**0/63**1

6/82پرخاشگری دیداری-جنسی )5(
)±1/52(-0/33**0/14*0/34**0/44**1

20/17پرخاشگری کالمی و طرد )6(
)±4/65(-0/49**0/17*0/54**0/71**0/63**1

پرخاشگری سایبری دیداری از 
نوع تهدید سایبری )7(

9/11
)±2/21(-0/37**0/14*0/40**0/68**0/61**0/69**1

42/83پرخاشگری سایبری )8(
)±9/14(-0/52**0/23**0/57**0/83**0/74**0/94**0/85**1

ــایبری  ــگری س ــه پرخاش ــد ک ــان می ده ــدول 1( نش ــج )ج نتای
ــت  ــا جه ــی و ب ــتگی منف ــنود، همبس ــری گفت وش ــت گی ــا جه ب
ــت دارد.  ــتگی مثب ــت همبس ــه اینترن ــاد ب ــاق و اعتی ــری انطب گی
ــنود،  ــری گفت وش ــت گی ــا جه ــت ب ــه اینترن ــاد ب ــن اعتی همچنی
همبســتگی منفــی و بــا جهــت گیــری انطبــاق همبســتگی مثبــت 

.)P>0/001( دارد 
ــل از  ــه شــد. قب ــون 0/05 در نظــر گرفت ــاداری در آزم ســطح معن
ــن  ــای ای ــه داده ه ــن ک ــان از ای ــرای اطمین ــا و ب ــل داده ه تحلی
پژوهــش مفروضــه هــای زیربنایــی الگویابــی معــادالت ســاختاری 
ــاختاری  ــادالت س ــی مع ــد مفروضــه اصل ــد، چن ــرآورد می کنن را ب
 )normality( نرمال بــودن ،)missing( شــامل داده هــای گمشــده
و هــم خطــی چندگانــه )multicollinearity( مــورد بررســی قــرار 

ــا از  ــودن متغیره ــال ب ــت نرم ــر جه ــش حاض ــد. در پژوه گرفتن
آزمــون آمــاری )Kolmogorov-Smirnov( اســتفاده گردیــد کــه 
ــد  ــال بودن ــع نرم ــا دارای توزی ــه داده ه ــان داد ک ــج آن نش نتای
ــا اســتفاده از  ــن متغیرهــا ب ــه بی )P<0/05( و هــم خطــی چندگان
 inflation( ــس ــورم واریان ــل ت ــل )tolerance( و عام ــاره تحم آم
factor variance( مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد 

کــه ارزش هــای تحمــل بــه دســت آمــده بــرای متغیرهــا بــاالی 
0/10 هســتند و نشــان دهنــده عــدم وجــود هــم خطــی چندگانــه 
بیــن متغیرهــا اســت. همچنیــن مقــدار عامــل تــورم واریانــس بــه 
دســت آمــده بــرای متغیرهــا کوچــک تــر از 10 بودنــد کــه نشــان 

دهنــده عــدم خطــی چندگانــه بیــن متغیرهــا اســت.
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اکبرعطادخت و شیرین احمدی

نمودار 1: بارهای استاندار شده و مقدار T الگوی پیش بینی پرخاشگری سایبری دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 بر اساس الگوی ارتباطی خانواده با 
میانجی گری اعتیاد به اینترنت

ــا  ــنود ب ــری گفت وش ــه جهت گی ــد ک ــی ده ــان م ــودار1( نش )نم
ــد.  ــاداری دارن ــوس و معن ــتگی معک ــایبری همبس ــگری س پرخاش
همچنیــن الگــو مســیر نشــان مــی دهــد کــه جهت گیــری گفــت  و 
شــنود بــه صــورت غیرمســتقیم بــا میانجیگــری اعتیــاد بــه اینترنت 
 T بــر پرخاشــگری ســایبری تأثیــر می گذارنــد؛ و معنــاداری آمــاره
مربــوط بــه هــر یــک از متغیرهای پژوهش در ســطح خطــای 0/05 

فرضیــه هــای پژوهــش مبنــی بــر ارتبــاط مســتقیم جهت گیــری 
گفت وشــنود بــر پرخاشــگری ســایبری بــا میانجیگــری اعتیــاد بــه 
اینترنــت تأییــد مــی شــود. بــا توجــه بــه اینکــه مســیر ســاختاری 
جهــت گیــری انطبــاق بــه ســمت پرخاشــگری ســایبری معنــادار 
نبــود، لــذا ایــن مســیر از الگــوی ســاختاری حــذف شــد و ضرایــب 

مســیر و شــاخص هــای بــرازش بــار دیگــر محاســبه شــدند.

 جدول2: نتایج آزمون فرضیات الگوی نهایی 

نتیجهT-Valuep-value  ضریب مسیرمتغیرها

تأیید شده6/480/002-0/44-جهت گیری گفت وشنود با پرخاشگری سایبری
تأیید شده6/720/002-0/52-جهت گیری گفت وشنود با اعتیاد به اینترنت
تأیید شده0/486/640/001اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری سایبری

نتیجهمقدارTضریب مسیر تأثیرات غیرمستقیم
تأیید شده0/214/72=0/48×0/44-پرخاشگری سایبریاعتیاد به اینترنتجهت گیری گفت وشنود

ــب مســیر  ــدول2( ضری ــات )ج ــودار1( و اطالع ــه )نم ــه ب ــا توج ب
ــا پرخاشــگری ســایبری 0/44-،  ــت و شــنود ب ــری گف جهــت گی
ــاد  ــه اینترنــت 0/52-، اعتی ــاد ب ــا اعتی جهت گیــری گفت وشــنود ب
ــت.  ــایبری 0/48 اس ــگری س ــا پرخاش ــت ب ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی ب

ــب  ــزان ضری ــدول2( می ــات )ج ــه اطالع ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــا  ــایبری ب ــگری س ــا پرخاش ــنود ب ــری گفت وش ــیر جهت گی مس

ــوده اســت. ــت 0/21 ب ــه اینترن ــاد ب میانجیگــری اعتی
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جدول 3: شاخص های برازش کلی الگوی اصالح شده

مقدار محاسبه شدهسطح قابل قبولشاخص برازندگی

51/89-1نسبت خی دو به درجه آزادی
0/900/97>شاخص برازندگی تطبیقی
0/900/97>شاخص نرم شده برازندگی

0/080/061<ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

ــرازش الگــوی  ــت ب ــن کفای ــه )جــدول3( جهــت تعیی ــا توجــه ب ب
ــار  ــکوئر بهنج ــای کای اس ــاخص ه ــا ش ــا داده ه ــنهادی ب پیش
شــده )Normed chi –square index; CMIN/DF(، شــاخص 
ــه دوم  ــی )CFI؛Comparative fit index( و ریش ــرازش تطبیق ب
 Root mean squared error( میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد
ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس of approximation; RMSEA( م

مقادیــر هــر یــک از ایــن شــاخص هــا بیــن صفــر و 1 قــرار دارد 
و مقادیــر نزدیــک و یــا بیشــتر از 0/90 نشــانه مطلــوب بــودن الگــو 
مــی باشــد. شــاخص بــرازش مقایســه ای )CFI( بــرای ایــن الگــو 
0/97 بــوده کــه در بــازه قابــل قبــول قــرار مــی گیــرد. از آن جــا که 
ریشــه دوم میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد )RMSEA( بــرای 
الگــو 0/061 بــه دســت آمــده اســت، از طرفــی بــازه قابــل قبــول 
بــرای آن کمتــر از 0/08 مــی باشــد ]42[. پــس مــی تــوان گفــت 
الگــو بــرازش شــده مناســب اســت. شــاخص هــای کای اســکوئر 
ــرازش مقایســه ای در  ــاخص ب ــده )CMIN/DF( و ش ــار ش بهنج
ــرازش  دامنــه مــورد قبــول قــرار دارد. )جــدول3( شــاخص هــای ب

الگــو را نشــان مــی دهــد.

بحث
ــاختاری  ــط س ــوی رواب ــن الگ ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
پرخاشــگری ســایبری بــر اســاس الگــوی ارتباطــی خانــواده 
ــج  ــت. نتای ــام گرف ــت انج ــه اینترن ــاد ب ــی اعتی ــش میانج ــا نق ب
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مولفــه جهت گیــری گفت وشــنود 
همبســتگی منفــی  مســتقیم بــا پرخاشــگری ســایبری دارد. ایــن 
نتایــج بــا یافته هــای جــاودان ]17[، میرزایــی کوتنایــی و همکاران 
]18[، Martins و همــکاران ]19[ و Taylor و همــکاران ]19[ 
مبنــی بــر اینکــه فقــدان حمایــت خانــواده و نبــود چارچــوب قانــون 
ــایبری در  ــگری س ــده پرخاش ــی کنن ــواده پیش بین ــت در خان درس
فرزنــدان می باشــد همخــوان اســت. در تبییــن ایــن فــرض 
ــری  ــواده جهت گی ــی خان ــه ارتباط ــن مؤلف ــت اولی ــوان گف می ت
ــه دارای  ــی ک ــای خانواده های ــت. اعض ــه اس ــنود و مکالم گفت وش
جهت گیــری گفت وشــنود زیــادی هســتند، آزادانــه بــه طــور 

ــدون  ــد؛ ب ــل می کنن ــر تعام ــا یکدیگ ــه ب ــود انگیخت ــرر و خ مک
ــرف  ــان ص ــا زم ــث ی ــورد بح ــات م ــر موضوع ــه از نظ ــن ک ای
ــاط  ــند. در ارتب ــته باش ــادی داش ــت زی ــل محدودی ــده در تعام ش
بــا جهت گیــری گفت وشــنود زیــاد، ایــن عقیــده وجــود دارد 
ــار و لذت بخــش، داشــتن ارتباطــات آزاد،  ــی پرب ــه زندگ ــه الزم ک
راحــت و مکــرر اســت. خانواده هایــی کــه چنیــن عقیــده ای دارنــد 
بــرای در میــان گذاشــتن عقایــد خــود بــا یکدیگــر ارزش قائل انــد. 
ــدان  ــا فرزن والدیــن چنیــن خانواده هایــی ارتباطــات مکــرر خــود ب
ــرای تربیــت کــردن و اجتماعــی کــردن آن هــا  را وســیله مهــم ب
ــنود  ــری گفت وش ــا جهت گی ــای ب ــس، خانواده ه ــد. برعک می دانن
ــا را  ــد و ارزش ه ــت عقای ــرر، آزاد و راح ــادل مک ــد تب ــم معتقدن ک
ــردن  ــی ک ــت و اجتماع ــرای تربی ــژه ب ــه وی ــواده و ب ــرای خان ب
فرزنــدان ضــروری نمــی داننــد. زمانــی کــه پیامــی ارائــه می شــود 
زیــاد،  گفت وشــنود  جهت گیــری  بــا  خانواده هــای  فرزنــدان 
ــر کیفیــت بحــث و تبادل نظــر یعنــی، ســاختار  بیشــتر تحــت تأثی
و کیفیــت شــواهد حمایــت کننــده قــرار می گیرنــد]43[. کــودکان 
خانــواده هــای بــا جهت گیــری گفتگــو، صالحیــت هــای ارتباطــی 
ــود را گســترش  ــی خ ــای ارتباط ــه ه ــد و برنام ــعه می دهن را توس

 .]44[ می دهنــد 
لــذا  بــا وجــود فوایــد زیــاد اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی، وارد 
شــدن در ایــن دنیــا بــا خطراتــی نیــز همــراه اســت، بنابرایــن، افراد 
ــی  ــات کاف ــد اطالع ــی بای ــبکه های اجتماع ــه ش ــگام ورود ب هن
در اختیــار داشــته باشــند تــا نــه تنهــا ارتبــاط خــود را بــا خانــواده 
ــه  ــز مواج ــی نی ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب ــد، بلک ــت ندهن از دس
نشــوند، پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و توجــه والدیــن بــه 
ــم  ــری از ه ــرای جلوگی ــت و ب ــم اس ــیار مه ــدان بس ــار فرزن رفت
پاشــیدگی خانواده هــا، والدیــن بایــد تــا حــدودی بــه فناوری هــای 
روز دنیــا مســلط باشــند تــا بتواننــد در مــورد فعالیت هــای 
ــا  ــه خانواده ه ــد ]45[. چنانچ ــب کنن ــات کس ــان اطالع فرزندانش
ــی و  ــدان خودآگاه ــاط فرزن ــد ارتب ــیوه های جدی ــه ش ــبت ب نس
ــیاری  ــد از بس ــند، می توانن ــته باش ــی و الزم را داش ــناخت کاف ش
از آســیب های اجتماعــی فرزنــدان جلوگیــری بــه عمل آورنــد 
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]46[. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ایــن ویژگی هــا اعضــای ایــن 
ــدان  ــارض می شــوند و در نتیجــه فرزن ــر دچــار تع خانواده هــا کمت
ــروز  ــری از خــود ب ــدات کمت ــا پرخاشــگری ســایبری و تهدی آن ه

می دهنــد.
ــری  ــان داد جهت گی ــز نش ــیر نی ــل مس ــج تحلی ــن نتای همچنی
ــتگی  ــت همبس ــه اینترن ــاد ب ــری اعتی ــا میانجیگ ــنود ب گفت وش
غیرمســتقیم بــا پرخاشــگری ســایبری دارد. ایــن نتایــج بــا          
یافتــه هــای عبــدی و درخشــانی ]47[، ضامــن یامچــی و همکاران 
]26[ و Bernardi و همــکاران ]28[ همخــوان می باشــد. در تبییــن 
ــی  ــوان اظهــار داشــت کــه اعضــای خانواده های ــن فــرض می ت ای
ــد و در  ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــل کم ــن، تعام ــنود پایی ــا گفت وش ب
مــورد یــک موضــوع واحــد کمتــر بــه بحــث و گفتگــو بــا یکدیگــر 
ــد.  ــری شــرکت نمی کنن ــم گی ــه اعضــا در تصمی ــد. هم می پردازن
ــون  ــی را پیرام ــادل کم ــواده تب ــای خان ــا، اعض ــن خانواده ه در ای
افــکار و احساســات و فعالیت هــای شــخصی خــود بــا دیگــر اعضــا 
ــد  ــد اهمیــت نمی دهن ــان آزاد عقای ــه بی ــی ب ــن خیل ــد و والدی دارن
و آن را ضــروری نمی داننــد ]48[. در مقابــل خانواده هــای بــا 
ــده  ــی حمایت کنن ــر عاطف ــاد از نظ ــنود زی ــری گفت وش جهت گی
هســتند و بــا ارتباطــات بــاز مشــخص می شــوند. در ایــن 
ــل  ــواده تحمی ــه اعضــای خان ــدون اینکــه ب ــا مباحــث ب خانواده ه
ــد و  شــوند بــه صــورت آزاد و راحــت مــورد گفتگــو قــرار می گیرن
همــه اعضــای خانــواده در گفتگــو شــرکت می کننــد. والدیــن ایــن 
ــری  ــا تصمیم گی ــود ی ــدان خ ــرل فرزن ــه کنت ــازی ب ــا نی خانواده ه
در مــورد آن هــا احســاس نمی کننــد. والدیــن تمایــل بــه پذیــرش 
ــه  ــد ب ــازه می دهن ــا اج ــه آن ه ــد و ب ــود دارن ــدان خ ــد فرزن عقای
طــور برابــر در تصمیم گیری هــای خانوادگــی شــرکت داشــته 
ــال  ــن ح ــد در عی ــاد می گیرن ــا ی ــن خانواده ه ــدان ای ــند. فرزن باش
ــتقل و  ــد، مس ــرام می گذارن ــی احت ــای خانوادگ ــه گفتگوه ــه ب ک
خــود اتــکاء باشــند، ایــن کار باعــث افزایــش احســاس شایســتگی 
ــوع  ــن ن ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــا می ش ــس آن ه و اعتمادبه نف
ــتقل را در  ــد مس ــی و عقای ــارت ارتباطات ــتن مه ــا داش خانواده ه
ــبکه های  ــر، ش ــوی دیگ ــد ]15[. از س ــرورش می دهن ــدان پ فرزن
اجتماعــی می تواننــد در عمــل بــه عنــوان یــک شــبکه ضداجتماعی 

ــت و  ــای اینترن ــی دنی ــا جایگزین ــا کــه ب ــن معن ــد؛ بدی عمــل کنن
ــه عنــوان یــک شــبکه  ــواده را ب شــبکه های مجــازی، شــبکه خان
ــداوم  ــتفاده م ــد. اس ــد می کنن ــیده و تهدی ــش کش ــه چال ــل ب اصی
ــره  ــات چه ــه ارتباط ــود ک ــث می ش ــازی، باع ــبکه های مج از ش
بــه چهــره و تعامــالت عمیــق انســانی در درون خانــواده، کاهــش 
ــق  ــی کم عم ــترده، ول ــازی گس ــات مج ــوض ارتباط ــد و در ع یاب
جایگزیــن آن شــود ]49[ و در نتیجــه فرزنــدان در فضــای مجــازی 
بیشــتر بــه ســمت رفتارهــاری پرخاشــگری از جملــه تهدیــد و آزار 

ــد. ــدا می کنن ــش پی ــایبری گرای س

نتیجه گیری
ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه جهت گیــری گفت وشــنود  نتای
ــا  ــتقیم و ب ــی و مس ــتگی منف ــایبری همبس ــگری س ــا پرخاش ب
ــتقیم دارد.  ــتگی غیرمس ــت همبس ــه اینترن ــاد ب ــري اعتی میانجیگ
پیشــنهاد مــی شــود بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینــه 
آگاه ســازی دانشــجویان دربــاره تمامــی جوانــب و اثــرات مثبــت و 
منفــی اســتفاده از اینترنــت، چگونگــی اســتفاده درســت و علمــی و 
بهــره بــردن آن هــا از مزایــای آن اقــدام کرد. اســتفاده از پرسشــنامه 
بــه عنــوان تنهــا ابــزار متناســب بــا نــوع مطالعــه و محــدود بــودن 
پژوهــش بــه یــک مــکان جغرافیایــی، تعمیــم یافتــه هــای پژوهش 

را بــه ســایر مناطــق را بــا دشــواری روبــرو مــی ســازد.
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