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  مقدمه
عنوان اقدامات مکرر، رفتار عمدي، تمایل  آزارگري به

به آسیب رساندن، عدم تعادل قدرت یا سوء استفاده از 
قدرت، کسب لذت توسط فرد متجاوز و ایجاد احساس 
مورد ستم واقع شدن در فرد قربانی تعریف شده است. با 

ها شکل جدیدتري هاي تکنولوژي نیز آزارگريپیشرفت
هایی وجود دارد که چهره آزارگري .گرفته است به خود

افتد و به چهره نیست و در فضاي سایبري اتفاق می
هاي  هاي سایبري و یا آزارگري اصطالحات آزارگري

د در فضاي افرانحوي که  اند به الکترونیکی نیز رواج یافته
هاي  پست و هاي اجتماعی سایبري از طریق شبکه

 ،هاي تلفنی رسال پیامالکترونیکی و یا از طریق ا
). 1کنند ( ها و تهدیدات خود را اعمال می آزارگري

درصد از افراد داراي آزارگري سنتی، آزارگري  30 تقریباً
طورکلی،  ). به2دهند ( سایبري را نیز از خود نشان می

آزارگري اینترنتی تحت عنوان رفتار تهدید، ارعاب و 
رنت و دیگر اذیت و آزار دیگران با استفاده از اینت

وتاه تعریف پیام ک و ابزارهاي دیجیتالی از قبیل ایمیل
اي از  ). آزارگري سایبري شامل طیف گسترده3( شود می

 از انجام رفتارهاي با ها ها است. دامنه این شیوه شیوه
وابط اجتماعی افراد، مانند رقصد صدمه زدن به 

ز پراکنی، توهین کردن، محروم کردن فرد قربانی ا شایعه
هاي دیگري از قبیل سوء استفاده،  شیوه تاهاي خاص  گروه

استفاده از اینترنت جهت اهداف تبلیغاتی در زمینه وادار 
متغیر  در مورد موضوعات جنسی کردن افراد به اظهار نظر

  ). 4( است
گونه تردیدي، آزارگري در هر دو شکل  بدون هیچ

ی ل اجتماعیها و مسا سنتی و سایبري آن جزء نگرانی
ل اجتماعی یها و مسا این نگرانی .دنیاي معاصر است

مستلزم توجه، پژوهش و مداخالت آزمایشی هستند. 
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اي از  شناختی عمده آزارگري سایبري با مشکالت روان
قبیل افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین و پیشرفت 

طور  ). این پدیده به5تحصیلی پایین مرتبط است (
هاي  اضطراري در محیطعنوان مشکل  اي به فزاینده

شناختی، امنیت و بهزیستی  تحصیلی که سالمت روان
دهد، مورد توجه  آموزان را در معرض خطر قرار می دانش

شیوع قربانیان برخی مطالعات ). 5قرار گرفته است (
گزارش  درصد 34آزارگري سایبري را در حدود  

شیوع مرتکبان آزارگري  ،مطالعات دیگر .)1( اند کرده
دست  درصد به 19را میان نوجوانان ري و قربانیان آن سایب

 18 در حد شیوع آزارگري سایبريهمچنین  .)6(اند وردهآ
ه دشگزارش  درصد 11و مرتکبان آن در حدود  درصد
). با توجه به شیوع باال و عواقب منفی که 7( است

هاي آزارگري سایبري در پی دارد، شناخت ویژگی
د گام مثبتی در راستاي کاهش توانشخصیتی این افراد می

  این مشکالت باشد. 
سه جنبه تاریک شخصیت یک اصطالح مورد استفاده 

اي از سه صفت شخصیتی  براي توصیف مجموعه
خودشیفتگی، ضداجتماعی و  شاملاجتماعی نامطلوب 

). افرادي که در سه جنبه تاریک 8( است ماکیاولیسم
اي  زویرانهشخصیت نمرات مرکب باالیی دارند، به شکل ت

 )Niccolò Machiavelli )1970خودبینی متورمی دارند. 
 اصطالح ماکیاویلی را براي توصیف یک سازه شخصیتی

که این سازه با یک دیدگاه بدبینانه درباره کرده ابداع 
طلبانه و ماهیت انسان و یک سبک بین فردي منفعت

شود. همانند افراد ضداجتماعی، آمیز مشخص می فریب
) و 9( ها از نظر اخالقی بیشتر مظنون هستند یلیماکیاو

). 10ها را دارند ( ترین شخصیت طورکلی تاریک به
هاي این افراد داراي نمره مرکب باال در رگههمچنین 

همدلی یا احساس پشیمانی هستند و  تاریک شخصیت
  کمی دارند. 
دهد سه جنبه تاریک شخصیت با ها نشان میپژوهش

 )،11ی همچون خیانت (هاي ضداجتماعگرایش
استفاده از مواد  و )8)،  ناسازگاري (12پرخاشگري (

) مرتبط است. همچنین 13مخدر، الکل و سیگار (
مطالعات حاکی از وجود رابطه بین آزارگري و برخی از 

باشد. مطالعات نشان داده هاي تاریک شخصیت میجنبه
است که افراد قلدر و قربانیان آزارگري برخی از 

هاي افراد ضداجتماعی همچون همدلی کم و  یویژگ
 و 14دهند (مشارکت در رفتارهاي غیرقانونی را نشان می

). در پژوهشی نشان داده شده است زمانی که افراد 15
ضداجتماعی همدست در یک محیط کاري حضور 

 داري بیشتر از زمانیاطور معن یابند، سطح آزارگري به می
طور  ). ماکیاویلیسم به16( ها حضور ندارند است که آن

هاي ). ویژگی17مثبتی با آزارگري نوجوانان مرتبط است (
عدم پشیمانی  و عدم خودتنظیمی مانند خودشیفتگی

هایی که اغلب توسط افراد قلدر نشان  عنوان ویژگی به
که این  اند. با توجه به این شوند، توصیف شدهداده می
توان  ارند، میها در افراد ضداجتماعی نیز وجود د ویژگی

هاي نظري مابین  چنین مطرح نمود که برخی تقاطع
آزارگري، خودشیفتگی و ضداجتماعی بودن وجود دارد 

)18 .(  
بررسی روابط بالقوه موجود میان سه جنبه تاریک 

که ممکن است  شخصیت و آزارگري، با توجه به این
کارگرفته شده  هاي به هاي میان فردي و ویژگی تاکتیک

ن افرادي را روشن سازد و در نتیجه ماهیت توسط چنی
اهمیت است. یز آزارگري سایبري را نیز توضیح دهد، حا

هاي  متأسفانه، پژوهشی در ایران در حیطه همبستگی جنبه
 .تاریک شخصیت و آزارگري سایبري انجام نگرفته است

پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که با هدف بررسی 
تاریک شخصیت و آزارگري رابطه مستقیم بین سه جنبه 

  سایبري در دانشجویان صورت گرفته است.
  

  هامواد و روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماري 

در  .این پژوهش شامله کلیه کاربران اینترنت فعال بود
نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی  30ابتدا ایمیل 

بودند. مشغول به تحصیل  1392-93در سال تحصیلی 
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ها خواسته شد بعد از  سپس از آن ،ایمیل گرفته شد
 .ها را براي دوستان خود بفرستند آن ها پرکردن پرسشنامه
نهایت بعد از رعایت معیارهاي ورود و به این ترتیب در 

گیري گلوله برفی براي  روش نمونه نفر به 200 ،خروج
ل شاممطالعه به انجام تحلیل آماده شدند. معیارهاي ورود 

دو ساعت از اینترنت، سواد حداقل حداقل روازنه استفاده 
 هاي  گروه یت دردیپلم، داراي ایمیل فعال یا عضو

ها خواسته شد  از آن ،اجتماعی بود. در متن ارسالی ایمیل
ها را تکمیل نموده و در صورت امکان  تا این پرسشنامه

 نفر از 5شده حداقل به  همین ایمیل را با پرسشنامه ضمیمه
ها نیز همین ایمیل ارسالی  دوستانشان ارسال نمایند تا آن

را به دوستان خود بفرستند. همچنین توضیحات ضروري 
در خصوص چگونگی تکمیل پرسشنامه در ابتداي هر 

ها از  د. براي تجزیه و تحلیل دادهشپرسشنامه ذکر 
هاي همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه  روش

گام) استفاده گردید. در این  به گام (مدل همزمان و مدل
استفاده  ها  آوري داده جهت جمع پژوهش از دو پرسشنامه

  شد:
تایی سه جنبه تاریک شخصیت:  ) مقیاس دوازده1

تایی سه جنبه تاریک شخصیت که شامل  مقیاس دوازده
آیتم است، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.  12

) Jonason & Webster  )2010 توسط این پرسشنامه
). این سه مؤلفه عبارتند 17سه مؤلفه دارد ( وساخته شد 

 12از خودشیفتگی، ماکیاویلیسم و ضداجتماعی و شامل 
اي لیکرت  درجه 5سؤال است که روي یک مقیاس 

 = کامال5ًشدت مخالفم؛  = به1شود ( گیري می اندازه
هاي ) ویژگی2010(   Jonason & Websterموافقم). 

سنجی این مقیاس شامل اعتبار سازه، اعتبار افتراقی،  روان
مطالعه  4بازآزمون را در  -اعتبار همزمان و اعتبار آزمون

ها در مجموع  مختلف مورد آزمون قرار دادند. این مطالعه
آیتم اولیه،  91کننده داشتند. در نهایت از  شرکت 1085

 مقیاسها  آیتم براي فرم نهایی باقی ماند. در پایان، آن 12
که این  ویژگی نامیدند درحالی 12خود را تحت عنوان 

گیري  مقیاس همان سه جنبه تاریک شخصیت را اندازه

هاي این پژوهش نشان داد که این مقیاس با  کند. داده می
مدت مرتبط  هاي کوتاه پرخاشگري، ناسازگاري و ازدواج

است. سازندگان مقیاس گزارش نمودند که این مقیاس 
سنجی مناسبی در تمام مطالعات داشته  روان هاي ویژگی

است. در مطالعات متعددي که سازندگان انجام دادند 
ضد  ،72/0-77/0میزان آلفاي کرونباخ ماکیاولیسم از 

 78/0-85/0و خودشیفتگی از  66/0-69/0اجتماعی از 
). همچنین در پژوهش حاضر پایایی 17د (شگزارش 

استفاده از ضریب پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت با 
، ضد 74/0آلفاي کرونباخ در شخصیت ماکیاویلیسم 

دست آمد.  هب 83/0 و خودشیفته 63/0اجتماعی 
هاي مربوط به روایی محتوا و سازه این مقیاس  بررسی

هاي حاصل از  مؤید روایی پرسشنامه مذکور است. یافته
تحلیل عاملی تأییدي همانند فرم اصلی سه عامل همبسته 

را آشکار ساخت که عبارتند از: ماکیاویلیسم،  ولی مجزا
نژاد و  ضداجتماعی و خودشیفته. در ایران حاجلو، قاسمی

در پژوهشی با استفاده از تحلیل عاملی  )19( حسینانصار
ییدي شاخص ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب أت
6/0=RMSEA یید قرار دادند و أاین مقیاس را مورد ت

، ضد 74/0ماکیاویلیسم براي  آن رامیزان آلفاي کرونباخ 
   گزارش کردند. 83/0 و خودشیفته 63/0اجتماعی 

) مقیاس قربانی اینترنتی و آزارگري اینترنتی: این 2
  Lam&Liآیتمی است که توسط  11مقیاس یک پرسشنامه 

سازي  ). جهت مفهوم20( ه است) ساخته شد2013(
 هايمقیاسها از  ها، آن دهی آیتم مقیاس و شکل

). این 21پرخاشگري و قربانی کردن استفاده نمودند (
خوبی توسعه یافته و  مقیاس یک ابزار کوتاه است که به

ور اختصاصی براي ارزیابی رفتار ط بهو اعتباریابی شده 
آزارگري و قربانی شدن در میان نوجوانان طراحی گردیده 

 هاي قربانی اینترنتی و آزارگري اینترنتی مقیاس  است. آیتم
آمده از مقیاس پرخاشگري و  دست هاي به بر اساس آیتم

ها براي  قربانی کردن ساخته شد. سپس این آیتم
ها با یکدیگر ادغام  گیري مجموعه نخست آیتم شکل

طور مجدد  هاي این مجموعه به شدند. پس از آن آیتم



  
 

 )27(                                                             1394 اول، فروردین هم، شمارهنوزدسال  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهماهنامه علمی 
    

با کنندگان این مقیاس جهت سنجش مناسبت  توسط تهیه
غربال  وولیه گنجانده هاي ا وضعیت چین در مقیاس

آیتم براي مقیاس قربانی  5آیتم،  11شدند. در نتیجه 
آیتم براي مقیاس آزارگري اینترنتی، براي  6اینترنتی و 

هاي  ها ویژگی سنجی قرار داده شد. آن هاي روان تحلیل
سنجی این مقیاس را در میان نوجوانان چینی مورد  روان

افی و تحلیل عاملی بررسی قرار دادند. تحلیل عاملی اکتش
ها مورد  یدي جهت بررسی ساختار عاملی این مقیاسیتأ

عاملی براي قربانیان  استفاده قرار گرفت. یک مدل تک
اینترنتی و یک مدل دو عاملی براي آزارگري اینترنتی از 
تحلیل عاملی اکتشافی، با بارهاي عاملی بزرگ منتج و 

همچنین واریانس تبیین شد.  درصد 56و  47ترتیب  به
 مقادیر آلفاي کرونباخ شواهدي براي اعتبار درونی نسبتاً

فراهم ساخت.  55/0-96/0زیاد با مقادیري در محدوده 
 ،قربانی اینترنتیهاي  اعتبار همگرا نشان داد مقیاس

داري داشتند، با اضطراب روابط مثبت و معناافسردگی و 
این وجود مقیاس آزارگري اینترنتی فقط با افسردگی 

تبط بود. شواهد روانسجی نشان داده است که هر دو مر
ابزارهاي  ،مقیاس آزارگري اینترنتی و قربانی اینترنتی

 گیري رفتار آزارگري سایبري و قربانی معتبري براي اندازه
ابتدا پرسشنامه فرم  ). در این پژوهش،20کردن است (

صورت انگلیسی بود با کمک  اصلی پرسشنامه که به
 10از  و برگردانده شدزبان فارسی  متخصص زبان به

روانشناس که در زبان انگلیسی تبحر داشتند نظرخواهی 
دانشجو مورد  40شد. سپس این پرسشنامه بر روي 

بررسی قرار گرفت و روایی و پایاي آن مورد بررسی قرار 
گرفت. براي بررسی روایی مالکی نمره کل مقیاس 

ی گرفته شد همبستگ ،ساخته ال محققؤآزارگري با یک س
دار شد. امعن 72/0که میزان ضریب همبستگی آن در 

همچنین میزان آلفاي کرونباخ مقیاس قربانی اینترنتی 
  دست آمد.  هب 84/0و آزارگري اینترنتی  87/0
  

  هایافته
  ا ـه بـن و انحراف استاندارد سن در گروه نمونـمیانگی

بود.  32/6و  53/25ترتیب  سال، به 16-40دامنه سنی 
کنندگان داراي مدرك تحصیلی  شرکت درصد 6/27

 4 و مدرك لیسانس درصد 4/61 ،لیسانس و یا باالتر فوق
زن   ها نمونه درصد 8/54 .داشتند دیپلم مدرك فوق درصد

در ها گزارش دادند که  آن درصد 4/57بودند. همچنین 
   عضو هسنند.اجتماعی  هاي شبکه

در آزارگري  میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه
 محاسبه شد خفیف، آزارگري شدید و مجموع آزارگري

   ).1جدول (
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که 

) و خودشیفتگی 31/0، ضداجتماعی ()50/0( ماکیاویلیسم
داري با آزارگري اینترنتی اهاي مثبت معن ) همبستگی30/0(

. همچنین این سه بعد تاریک شخصیت )2(جدول  دارند
هاي آزارگري اینترنتی شامل آزارگري خفیف و  ا مؤلفهب

داري دارند اآزارگري شدید همبستگی مثبت معن
)001/0<P () 2جدول(.  

  
میانگین و انحراف استاندارد ماکیاویلیسم، ضد اجتماعی و  -1جدول 

  خودشیفتگی آزارگري اینترنتی
بیشترین 

 نمره

کمترین 
  نمره

انحراف 
 استاندارد

 متغیر میانگین  

 آزارگري خفیف 7099/0   72/1  0 12

 آزارگري شدید 1671/0   71/0  0 6

 مجموع آزارگري 87/0   95/1  0 12

 ماکیاویلیسم 13/7   50/3  4 20

 ضداجتماعی 72/9   87/2  4 20

 خودشیفتگی 96/11   30/4  4 20

  
خودشیفتگی  ضریب همبستگی ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و -2جدول

  با آزارگري اینترنتی
آزارگري   تغیرم

  خفیف
آزارگري 

  شدید
مجموع 
  آزارگري

  50/0**  29/0** **46/0  ماکیاویلیسم
  31/0**  27/0**  24/0**  ضد اجتماعی
  30/0**  20/0**  26/0**  خودشیفتگی

001/0<**P 
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  جنبه تاریک شخصیتبینی آزارگري اینترنتی از طریق سه  خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه (مدل همزمان) براي پیش -3جدول 

  MR  RS  F  بین متغیرهاي پیش
  ضرایب غیراستاندارد

β  T  P  
b  SE  

  001/0  -235/5  -  41/0  -17/2  -  -  -  ثابت
  001/0  619/6  435/0  042/0 279/0  81/93*  258/0  508/0  ماکیاویلیسم
  022/0  303/2  131/0  039/0  089/0  34/50*  272/0  522/0  ضداجتماعی
  552/0  595/0  037/0  028/0  017/0  60/33*  272/0  523/0  خودشیفتگی

      >P*001/0: خطاي استاندارد                       SE: مجذور همبستگی، RSهاي چندگانه،  : همبستگیMRاختصارات: 
  

  جنبه تاریک شخصیتبینی آزارگري اینترنتی از طریق سه خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (مدل گام به گام) جهت پیش-4جدول 

  MR  RS  F  متغیرهاي پیش بین
  ضرایب غیراستاندارد

β  T  P  
b  SE  

  001/0  -526/5  -  375/0  - 07/2  -  -  -  ثابت
  001/0  015/8  455/0  036/0  292/0  81/93*  258/0  508/0  ماکیاویلیسم
  021/0  315/2  131/0  039/0  089/0  34/50*  272/0  522/0  ضداجتماعی

  >P*001/0  : خطاي استاندارد                    SE: مجذور همبستگی، RSهاي چندگانه،  همبستگی: MRاختصارات: 
  

براي تعیین تأثیر ابعاد ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و 
آزارگري  رويبین  عنوان متغیرهاي پیش خودشیفتگی به

عنوان متغیر مالك، از تحلیل رگرسیون  اینترنتی به
. نتایج نشانگر آن استفاده شد چندمتغیره (مدل همزمان)

از واریانس آزارگري اینترنتی از  درصد 27است که 
طریق متغیرهاي ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و خودشیفتگی 

هاي عددي بتا، ماکیاویلیسم  شوند. مطابق ارزش تبیین می
)435/0β=)131/0) و ضداجتماعیβ=ترین  ترتیب قوي ) به

  .)3(جدول  ترنتی استبینی آزارگري این متغیرها در پیش
که از میان ابعاد  دادگام نشان  به تحلیل رگرسیون گام

مربوط به سه جنبه تاریک شخصیت فقط ماکیاویلیسم و 
ضداجتماعی در دو مرحله در معادله وارد شدند و 

 طورکلی، معادله خودشیفتگی از معادله حذف گردید. به
 مرحله در آزارگري اینترنتی بینی پیش براي رگرسیون

  ):4(جدول  بود ذیل شرح به نهایی
   )ماکیاویلیسم292/0)ضداجتماعی+(08/0(-07/2آزارگري اینترنتی=

  بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد، سه جنبه تاریک 
شخصیت شامل ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و خودشیفتگی 

دار و مثبتی با آزارگري سایبري دارند. این یافته ارابطه معن
هشی که در آن رگه شخصیتی ضداجتماعی با نتایج پژو

ترتیب  ترین متغیر مرتبط با آزارگري و سپس به قوي
ترین متغیرها با آزارگري  ماکیاویلی و خودشیفتگی مرتبط

). یافته پژوهش حاضر همچنین 22بودند، همسو است (
هاي هاي پیشین مبنی بر رابطه آزارگري با رگه با پژوهش

 23، 16، 15، 14، 6ت (تاریک شخصیت افراد همسو اس
همساالن  مرتباً). فرد قلدر و یا گروهی از افراد قلدر 24 و

تر از خود را دستخوش فریب یا تعدي قرار  ضعیف
عنوان سطح پایین  دهند. در حقیقت آزارگري به می

عنوان مظهري از سبک  بهو  شدهخشونت در نظر گرفته 
 ).25شود ( تر دیده می رفتاري ضداجتماعی گسترده

بنابراین ارتباط بین سه جنبه تاریک شخصیت با آزارگري 
توان بر اساس ارتباط بین این سه جنبه با  سایبري را می

  آزارگري سنتی تبیین نمود. 
دهد گرفته روي افراد قلدر نشان می هاي انجامپژوهش

هاي همسان با سه جنبه تاریک که این افراد ویژگی
یج یک پژوهش نشان نتاعنوان نمونه  شخصیت دارند. به

اي  افراد قلدر منافع شخصی خود را در مرتبهداد که 
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طورکلی  دهند، به باالتر از به سر بردن با دیگران قرار می
تر احتمال  اعتنا هستند، کم به رفاه یا آسایش دیگران بی

دارد که خود را براي افراد دیگر خسته کنند و همچنین 
غیر دوستانه و  عنوان افرادي که بدگمان، خود را به
). همچنین 25ند (نک کننده هستند توصیف می غیرهمکاري

اي به صمیمیت و روابط نزدیک  افراد قلدر هیچ عالقه
از سوي دیگر هر سه جنبه تاریک شخصیت شامل  ندارند.
هایی همچون تمایل به فریب دیگران و دستکاري  ویژگی

کشی از دیگران جهت پیگیري  ها و همچنین بهره آن
).  26( شود ها دیده می در آن اف خودخواهانهاهد

ها همدلی کمی را در مورد این سه جنبه تاریک  پژوهش
دهد که این ویژگی  شخصیت نسبت با سایر افراد نشان می
 ). 27شود ( در میان افراد قلدر به وفور مشاهده می

در تبیین رابطه جداگانه مابین ماکیاویلیسم و آزارگري 
نمود که ماکیاویلیسم به تمایل به  توان چنین مطرح می

هاي اجتماعی براي  دستکاري و فریب دیگران در موقعیت
). محققان چنین 27رسیدن به اهداف شخصی اشاره دارد (

یافتند که نرخ شیوع ماکیاویلیسم در نوجوانانی که در 
هاي غیرمستقیم (آزارگري سایبري) درگیر آزارگري

که اعمال  این دلیل ). به24هستند، بیشتر است (
آمیز پرخاشگري مستلزم دستکاري اجتماعی است.  موفقیت

این نوجوانان ممکن است پرخاشگري و دستکاري را 
هاي ضروري براي حفظ موقعیت اجتماعی و  عنوان آیتم به

قدرت خود در یک گروه ادراك نمایند و بروز 
صورت آشکار و مستقیم از طریق آزارگري  پرخاشگري به
ست موقعیت اجتماعی این افراد را به خطر سنتی ممکن ا

بیاندازد، لذا ماهیت پنهانی موجود در آزارگري سایبري 
سازد تا از این طریق فرصتی را براي این افراد فراهم می

ریزي کرده و با سوءاستفاده از پرخاشگري خود را برون
). از سوي 28فرد قربانی به اهداف خود دست یابند (

دست  ماکیاویلیسم نمرات باالیی را به دیگر افرادي که در
هاي همدلی شناختی نیز نمرات آورند، در مقیاس می

)، به این معنی که توانایی 22آورند ( دست می باالیی را به
هاي اجتماعی با  براي دستکاري دیگران در موقعیت

بینی و توصیف رفتارهاي دیگران مرتبط  توانایی براي پیش
ده شده است کودکانی که است. در پژوهشی نشان دا

دهند نمرات باالتري را  پرخاشگري غیرمستقیم را نشان می
). بنابراین 29( آورند دست می در همدلی شناختی نیز به

رسد که برخی از افراد قلدر از این  نظر می چنین به
آمیز دستکاري در  توانایی شناختی براي اعمال موفقیت

  کنند. هاي اجتماعی استفاده می گروه
جهت تبیین رابطه میان خودشیفتگی و آزارگري 

خودشیفتگی شامل احساس بزرگنمایی، توان گفت که  می
که این افراد  ). درحالی30حق به جانبی و خودبینی است (

ها اعتماد به نفس  رسند، در حقیقت آن نظر می خودمحور به
کید شده است افرادي که اعتماد به أنسبتاً پایینی دارند و ت

کنند  دارند آزارگري اینترنتی را تجربه می نفس کمی
). از سوي دیگر مطابق تئوري خودخواهی تهدید، 30(

شود و طور مستقیم منجر به پرخاشگري می خودشیفتگی به
این پرخاشگري ممکن است یک مکانیسم دفاعی براي 

). با 31محافظت از اعتماد به نفس شکننده افراد باشد (
توجهی بین پرخاشگري و  بلکه ارتباط قا توجه به این

) و رفتارهاي آزارگري، 32آزارگري سایبري وجود دارد (
)، 33شود (اي از پرخاشگري تلقی میدر واقع فرم ویژه

توان چنین استنباط کرد که مرتکبان آزارگري در وراي می
اي دارند. خود اعتماد به نفس شکننده شخصیت خودشیفته

ر مداوم توسط دیگران و طو این افراد نیاز دارند که به
جامعه مورد تأیید واقع شوند و در صورت عدم دریافت 

طور  کنند و بهتأیید، احساس تهدید در اعتماد به نفس می
ناخودآگاه براي جبران احساس کهتري و مقابله با 
تهدیدات دریافتی به آزارگري مخصوصاً از نوع سایبري 

د، روي که در آن احساس قدرت و آزادي بیشتري دارن
آورند. عالقه افراد خودشیفته به اینترنت به این دلیل می

است که چنین افرادي از طریق اینترنت شانس بیشتري 
چنین کاري را  براي نشان دادن خودشان دارند و معموالً

دهند و  هاي اجتماعی انجام می هاي شبکه از طریق سایت
افراد هایی روابط عاطفی سطحی را در  چنین سایت متعاقباً

  ). 34کند ( خودشیفته تقویت می
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در تبیین رابطه بین رگه ضداجتماعی و آزارگري 
توان چنین مطرح نمود که سه دسته از صفات در  می

سازه ضداجتماعی شناسایی شده است: تکانشگري،  درون
ها تا  عاطفگی و خودشیفتگی. این ویژگیبی - سنگدلی

ن صورت که حدودي در افراد قلدر نیز وجود دارد به ای
اي به روابط نزدیک و گرم ندارند و در  ها هیچ عالقه آن

اند  ها بوده مقابل افرادي که در اصل هدف پرخاشگري آن
ها  ). این یافته35دهند ( گونه همدلی از خود نشان نمی هیچ

هد د هایی است که نشان می همسو یا نتایج پژوهش
عی اجتما آزارگري ممکن است از نشانگان تمایالت ضد

رحمانه و بدون هیچ وجدانی عمل  این افراد بی .)36باشد (
هاي وارده به کنند. چنین افرادي براي جبران آسیب می

، هستندحاضر به هرگونه پرخاشگري ان عزت نفسش
آزارگري کردن روشی است که افراد داراي رگه شخصیتی 
ضداجتماعی از طریق آن میل به پرخاشگري خود را 

  ).16کنند  (احساس ارزشمند بودن میارضاء و به ظاهر 
در نهایت نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 

ترتیب  هاي ضداجتماعی و ماکیاویلیسم به شخصیت
بینی آزارگري سایبري هستند.   ترین متغیرها در پیش قوي

 ،توان بیان کرد با توجه به پیشرفت تکنولوژي بنابراین می
اهدافشان در فضاي ها براي رسیدن به  این شخصیت

کنند و ممکن است دیگران را  مجازي نیز فعالیت می
ابزاري براي رسیدن به اهدافشان کنند که در نهایت باعث 

به وجود آوردن مشکالتی در این زمینه براي افراد دیگر 
  شود. می
  

  هامحدودیت
هاي این پژوهش استفاده از پرسشنامه  از محدودیت

هتر است از سایر ابزارهاي خودگزارشی بود. بنابراین ب
  آوري اطالعات مانند مصاحبه نیز استفاده شود.  جمع

  
  پیشنهادات

هاي پژوهشی در زمینه  شود در یافته پیشنهاد می
له أآزارگري سایبري و عوامل مربوط به آن، بر روي مس

آزارگري سایبري و نحوه استفاده نوجوانان و جوانان از 
ري صورت گرفته و بیشتتحقیق  هاي جدید تکنولوژي

هاي آموزشی در زمینه  کارهایی از جمله تشکیل کارگاه راه
ها  استفاده صحیح از ابزارهاي الکترونیکی توسط سازمان

  . شودو نهادهاي آموزشی اجرا 
 

  گیري نتیجه
ها حاکی از این بود که بین سه  نتایج حاصل از داده

جنبه تاریک شخصیت با آزارگري سایبري ارتباط 
گام نشان داد  به ري وجود دارد. نتایج رگرسیون گاممعنادا

کننده  بینی که شخصیت ماکیاویلیسم و ضداجتماعی پیش
  معناداري براي آزارگري سایبري بودند. 
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