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Abstract 
Developing cyberspace provided virtual communication content among 
teenagers and their peer therefor maybe led to communication problems in 
cyberspace .Cyberbullying is one of the problems that can provide a content for 
common types of violence. The purpose of this study was using to investigate 
the experiences of adolescents of violence and aggression in cyberbullying 
using to qualitative method. The data collection was conducted was conducted 
using semi-structured interview and Colaizzi method. 16 students of the age 14 
to 16 years old in Tehran's 18th district who were active in virtual social 
networks were selected based on the inclusion criteria. The analysis Interviews 
was led to the identification of 2 main themes (repartee and bullying display) 
and 7 sub-themes (motivation, modeling, transferring verbal controversy, self-
fake show, virtual quarrel, virtual group quarrel, escalation of the quarrel) and 
102 initial concept. However violence in virtual social networks firstly were 
experience as a verbal controversy, and then with a self-fake show it is 
expressed as bullying to satisfy the need to be seen. 
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Extended Abstract 
 
introduction 

Social networks are one of the most influential new communication 
technologies which has influenced personal and collective aspects of the live 
of its users (Karimian, Parsamehr & Afshani, 2016). These networks may 
have some advantages and disadvantages for teenagers. In one hand, some of 
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the benefits includes socializing teenagers that make them able to begin and 
maintain relationships, starting and keeping contact with friends and other 
kind of communications. But on the other hand, some of the disadvantages 
of these kind of networks might be addiction to the virtual world, lack of 
direct and face to face contact and misunderstanding different type of 
messages (Oprea & Stan, 2012). One of the major damages in this area is 
cyberbullying. This phenomenon has caused a lot of teens to be exposed to 
virtual violence, harassment and interpersonal abuse (Perry, 2015). Research 
in our country suffer from a lack of studies about virtual violence especially 
in adolescents. thus, the present study was conducted to aim investigate the 
experiences of adolescent in virtual violence and aggression. 
 
Method 

The present study was a qualitative study using the phenomenological 
approach that describes the experiences of teens who have experienced violence 
in cyberspace. The sampling method is purposive and included sixteen first 
grade high school students from district 18 of Tehran (aged 14 to 16 years old). 
Data collection was conducted using in-depth and semi-structured interviews. 
During the interview, a few general questions were asked about of all 
participants such as ”what do you know about violence and aggression in virtual 
networks?” and “please say about the experiences of clashes in cyberspace”. 
Then Colaizzi analysis method was used for data analysis. 
 
Findings 

2 main themes, 7 sub themes and 102 primary concepts were extracted from 
the 16 interviews. The main theme was »repartee« which included sub-themes 
such as motivation, modeling and transferring verbal controversy. Power 
showing, amusement, failure ccompensation and not dimming were of motives 
for being skilled in repartee. Result showed educating others, violence learning, 
and verbal controversy were the most influential factors in learning repartee. 
Repartee was used to mocking friends, standing against the family, chalenging 
in academic situations and applying the skills in fights. 

The second main theme is bullying, which includes sub-themes such as 
showing self-fake, virtual quarrel, virtual group quarrel, and exacerbation of 
the quarrel. This finding showed that by bullying, teenagers are looking for a 
reputation and attracting others’ attention. In fact, they display an image of 
exaggeration and play the role of bullying. They are running virtual quarrels, 
argue, interrupting people's conversations, and using language strategies like 
threats, humiliation, threats of suppression, threats of hacking, inducing fear 
and anxiety, disgust, and slang words. They call their friends in virtual 
quarrels and support each other during the fight as there is a collective 
litigation in cyberspace. These quarrels can be intensified specially if the 
fight or challenge is in relation to a girl or they are competing for having a 
girl or using honorable adultery. 
 
discussion 

The findings of this study showed violence and aggression in cyberspace 
is a common phenomenon associated with verbal violence. A special kind of 
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verbal violence is repartee. Rhyming words are used to in conversations 
transmitting anger in an apparently appealing form. Repartee is not only 
specified to this word, but it also contains the rude words, despicable and 
deceitful. The findings indicate that repartee is followed by different 
motivations in adolescents and from their point of view, the prevalence of 
repartee is an incentive to pursue it. For example, they may indicate 
themselves by showing their power and skills. Concerning the finding of the 
verbal controversy, Lavasani and Yousefian (2007) have shown that 
humiliation, insulting, tagging, mocking among students and teachers is 
commonly used which indicates the prevalence of verbal aggression among 
adolescents.  

Other the results indicated that advertising messages plays an important 
role in attracting teenagers. The messages placed on the relevant channels 
often contains the violent situation and aggressive reactions and responses. 
In fact, they are modeling these channels by paying attention, memorizing 
and whispering messages (Zimmerman & Ybarra, 2014). Research indicates 
that social modeling has influenced violent virtual behavior and verbal 
violence particularly among anonymous people comparing to known 
individuals. 

Other findings of this research show that verbal conflicts and repartee are 
used in different situations which has consequences including creation of 
conflict as the most important one. Verbal controversy raises tension 
between the two sides and consequently both sides will show an increased 
tension leading to a fight. Another verbal controversy is the weakening of 
the friendly relationship which causes disruption in friendship. Verbal 
conflicts also lead to social punishment in educational context. Verbal 
controversy in the family and with parents also is one of the possible 
consequences which can lead to disrespect parents. Research indicates that 
virtual violence can lead to educational outcomes such as dropouts, social 
consequences such as fear and feeling of disability, high levels of anxiety 
and delinquency (Graham & Wood, 2018). 

Other finding indicated that during bullying, violence and aggression 
become more intense and it leads to the formation of virtual, group, and real 
quarrels. bullying people has characteristics such as suffering from an 
emotional vacuum, needing others attention, having a bullying culture in 
everyday life context, exposing an exaggerated image of self and using 
negative language tricks. Peter and Petermann's (2018) showed that the 
imbalance of power is a feature of virtual violence; That is, annoying people 
have usually more power than victims either because of the specific skills or 
obscurity in cyberspace. For example, in current study, these adolescents 
showed the repartee language skills. 

However, violence and virtual aggression have two main dimensions. 
The first dimension represents the modeling of violence and verbal 
controversy in the form of repartee. Looking at adolescents’ experiences 
showed that various motivations and related advertisements leads to 
experiencing lash and biting tongue in the groups along with repartee 
modeling. The second dimension of virtual violence is bullying show off. 
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Teens based on their need to be seen and some emotional vacuums shows 
self-fake which expresses self-magnification. Hence, by taking the role of 
virtual bullying and creating fights, threats and disgust, adolescent would be 
looking for an answer to the need of expressing themselves. 
 
Acknowledgement 

The authors are thankful to all the high school students who patiently helped 
with this research. 
 
Conflict of Interests 

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article. 

 



 

هاي اجتماعی مجازي از ديدگاه نوجوانان: يک  گري در شبکه خشونت و پرخاش

1مطالعه پديدارشناسی
 

 
 علی طالعی

 معصومه اسمعیلی 
 ***محمدرضا فلسفی نژاد 

 ****سمیه كاظمیان 
***** برجعلیاحمد 

 

 
 چکیده

را فراهم ساخته است و  شان همساالن های گروهگسترش فضای مجازی، زمینه ارتباطات مجازی در میان نوجوانان و 
است  هایی آسیب. خشونت مجازی یکی از ایجاد گرددارتباطی در فضای مجازی  های آسیبممکن است در نتیجه 

متداول فراهم کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب نوجوانان از  های خشونتزمینه را برای انواع  تواند میکه 
اطالعات با استفاده از مصاحبه بود.  از نوع پدیدارشناسیکیفی به روش در فضای مجازی  گری پرخاشخشونت و 

 تهران که در 61ساله منطقه  61تا  61آموز  دانش 61 گردید. آوری می جمعنیمه ساختار یافته و به روش کوالیزی 
منجر  ها مصاحبهاجتماعی مجازی فعال بودند بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل  های شبکه

انگیزه، الگوسازی، انتقال جدال کالمی، )مضمون فرعی  7و  (حاضرجوابی و قلدرنمائی)مضمون اصلی  2به شناسایی 
به هر حال، مفهوم اولیه شد.  602و  (دعوانمایش خود جعلی، دعوای مجازی، دعوای گروهی مجازی و تشدید 

و سپس با نمایش  شود میاجتماعی مجازی ابتدا به صورت الگوسازی جدال کالمی تجربه  های شبکهخشونت در 
 تا نیاز به دیده شدن و مطرح شدن را ارضاء نمایند. شود میخود جعلی به صورت قلدر نمائی نشان داده 

 
 اجتماعی مجازی، نوجوانان، خشونت مجازی های شبکه، گری پرخاش :كلیدي هاي واژه

 
 مقدمه

اخیر ما را  های دههاجتماعی مجازی در  های شبکههای نوین ارتباطی به ویژه  استفاده از فناوری
اجتماعی یکی از با نفووتترین فناوریهوای جدیود ارتبواطی      های شبکه .کرده است ای تازهوارد عصر 

 انود  دادهثیر و نفووت خوود قورار    أهستند که همه ابعاد زندگی فوردی و جمعوی کواربران را تحوت تو     

(Karimian, Afshani, & Parsamehr, 2016) .هسوتند کوه امکوان     هوایی  پایگاهاجتماعی  های شبکه
خودشوان را بوا همودیگر بوه      هوای  فعالیتها و  نند افکار، عالقمندیتا کاربران بتوا آورند میرا فراهم  نفوت
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اجتماعی محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجوه بوه    های شبکهبگذارند. اشتراک 
   (.Memar, Alipour, & Khaksar, 2012) پردازند میمرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات 

تورین کواربران    مهوم  اقشار مهم آسیب پذیر جامعوه نوجوانوان هسوتند و ایون قشور یکوی از      یکی از 
اجتماعی نه تنها مهمتورین فعالیوت آنوان در     های شبکه. استفاده از آیند میبه حساب اجتماعی  های شبکه

اختصوا    ها شبکهاین قابل توجهی را به استفاده از  زمان نوجوانان، بلکه آید میاوقات فراغت به حساب 
مزایوا و معوایبی را    هوا  شبکهاین  .(Rahimi, 2016, cited in Shayegan & Rahimi, 2016) دهند می
نوجوانوان   (socailization)برای نوجوانان در بر داشته باشند. یکی از این مزایا، اجتماعی سازی  توانند می

و مالقات با افراد جدیود را بورای    اه احساساست که امکان ایجاد و حفظ روابط، صحبت با دوستان، ابراز 
احتموال  اعتیاد به دنیای مجازی، فقدان تمواس مسوتقیم،    توان می. از جمله معایب آن کند میایجاد  ها آن

یکوی از   .(Opreaa & Stan, 2012) ، اشاره کردها پیامو درک اشتباه از  ایجاد تصویر غلط در تعامالت، برداشت
اسوت. اسوتفاده روز   ( cyberbulling)مهم در این زمینه خطر خشونت سایبری  های آسیبمعایب و 

افزون از فضای مجازی باعث شده تعداد زیادی از نوجوانان به طور مجازی در معرض خشونت، آزار 
کوه   ای گونه به (Perry, 2015)بین فردی قرار گیرند  های بدرفتاریو  گری پرخاش (،harassment) و اتیت
خشونت آمیز علیه کودکان  های فعالیتاجتماعی، تسهیل کننده  های شبکهگفت اینترنت و  توان می

که نوجوانان رفتارهوای خشوونت آمیوزی هم وون      شود میدر نظر گرفته  ای وسیلهو نوجوانان شده و به عنوان 
 .  (Patton et al., 2014) گیرند میبکار  شان همساالنعلیه  گری پرخاشقلدری، اتیت کردن و 

خشونت مجازی اشاره به رفتارها و اعمال عمدی و تکراری نسبت به کودکان و نوجوانوان از طریو    
که به اشکال مختلفی هم وون   ((Strabić & Milaković, 2017دیگر دارد  های رسانهرایانه، موبایل و 

تعوارض برانگیوز،    هوای  گوویی  گزافهکردن دیگران،  آبرو بیاتیت، تهدید مستقیم گروه یا فرد دیگر،  آزار و
)یا ارائه هویت اشوتباه بوه دیگوران(، فواش کوردن اطالعوات بوا هودف          (impersonation)جعل هویت 

 (cyberstalking) و لیسوت دوسوتان آنالیون، و مزاحموت مجوازی      هوا  کانال، ها گروهآبروریزی، اخراج از 
 & Strabić گیورد  یمو منی بورای شوخد در پوی دارنود( صوورت      اتهدیده کننوده کوه تورس و نوا     های پیام)

Milaković, 2017)) ،زای آسویب در دنیای واقعی تمایل به شرکت در اعمال  گری پرخاش. از سوی دیگر 
انگیوزه زیربنوایی    ،بورای کنتورل اعموال دیگوران اسوت. بور طبو  ایون تعریو           شناختی روانفیزیکی و 
را به مثابوه آموادگی در نظور     گری پرخاشبدست آوردن کنترل بر رفتار یا افراد دیگر است و  گری پرخاش
 .(Franken, 1998) کند میکه یادگیری و عوامل شناختی نقش مهمی در ابراز آن ایفاء  گیرد می

 & ,Calvete, Orue, Estévez, Villardón)پوژوهش کوالوت، اورو، اسوتیوز، ویوالردون و پوادیال      

Padilla, 2010)  انوه گر کونش  گوری  پرخاشکه خشونت مجازی با  دهد مینشان (proactive aggression) ،
توجیه خشونت، درمعرض خشونت قرار گرفتن، و دریافت حمایت اجتماعی پایین از دوستان مرتبط اسوت.  
دالیل دیگری که برای خشونت مجوازی تکور شوده عبارتنود از حسوادت کوردن، پویش داوری، عودم تحمول          

. ((Notar, Padgett, & Roden, 2013خجالت، غرور، گناه، احساس خشوم و انتقوام جوویی     ، شرم وها ناتوانی
 هوایی  انگیوزه دیدگاه یادگیری اجتماعی بندورا نیز بیانگر این است که نوجوانان برای رفتارهای منفی باید 
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یی و حسادت، مشوکالت ارتبواطی بوا همودیگر، تهموت زدن، بودگو       ها انگیزهاین  ترین مهمداشته باشند. 
 .(,Williams 2013)تمایالت جنسیتی هستند 

چهار ویژگی شخصیتی تنهوایی، همودلی، عوزت نفوس و تجربوه       دهند میمطالعات انجام شده نشان 
با خشونت سایبری همراه هستند. احساس تنهایی با انزوای اجتماعی هموراه اسوت و    عموماًقربانی شدن، 

او را تحریک  تواند میساالن داشته باشد در نتیجه  با هم مؤثرفرد شانس کمی برای ارتباط  شود میباعث 
به خشونت مجازی برای رسیدن به اهدافش کند. افرادی که همدلی پایینی دارند احساس راحتی بیشتری 

 هوا  آننسبت به دیگران کم است کوه بور تمایول     شان حساسیت وبا گمنام بودن در فضای مجازی دارند 
. گرچه عزت نفس پایین هم در قربانیان و هوم در میوان زورگویوان    گذارد میتأثیر  نسبت به آزار و اتیت دیگران

باشد. باالخره اینکه تجربه خشونت چه به صورت  تر پایینعزت نفس قربانیان  رسد میولی به نظر  شود میدیده 
دلیلی برای گرایش به خشونت مجازی باشد. احسواس خشوم و انتقوام     تواند می مستقیممجازی و چه به صورت 

 (.AhmadGhazali et al., 2016) برای این عمل باشد نوجوانانتحریک کننده  تواند میجویی 
فرآیند یوادگیری رفتارهوای خشوونت     توان می (Bandura)بر اساس دیدگاه یادگیری اجتماعی بندورا 

آمیز در فضای مجازی را در سه مرحله طرحریزی کرد. در مرحله اول، فرهنگ نوجوانوان بایود رفتارهوای    
کوه   نمادهوایی و  هوا  پیوام باید بوه   ها آنمنفی هم ون خشونت مجازی را قبول کند، بپذیرد و یاد بگیرد. 

را بپذیرند. در مرحله دوم بعد از اینکوه فرهنوگ    ها آن توجه کرده و کنند میخشونت مجازی را الگوسازی 
را بوه یواد    آمیز خشونتنوجوانان خشونت مجازی را قبول کرد، پذیرفت و یادگرفت باید جزئیات رفتارهای 

بایود   دهنود  موی را تمرین کنند. در مرحله سوم وقتوی نوجوانوان رفتارهوای منفوی را نشوان       ها آنآورده و 
. بر اساس ایون دیودگاه، محویط از    (,Williams 2013) تارهای الگو همخوان کنندخود را با رف های پاسخ

واقعوی دارد   گرانوه  پرخواش طری  ساز و کارهای الگوسازی و تقلید نقش مهمی در اکتساب، ابراز و حفظ 
(Franken, 1998)کند میرو خشونت در فضای مجازی و واقعی از فرآیندهای مشابهی پیروی  . از این. 

 ,Ayyoubi, Nazarzadeh, Bidel, Bahrami)نظرزاده، بیودل، توزوال، رحیموی و دلپویش     ایوبی، 

Tzvall, Rahimi, & Delpish, 2013)  ی، ولوی پوور و   شیردرصد؛ و  0/21شیوع خشونت در پسران را
نشوان   گوران  پوژوهش درصد گزارش دادنود.   1/61 (Shiri, Valipour, & Mazaheri, 2013)مظاهری 

با افزایش اضطراب اجتماعی، عزت  تواند میکه مواجهه کوتاه و طوالنی مدت با خشونت مجازی،  اند داده
خوردن، ترک مدرسوه،   های نفس پایین، افسردگی، مشکالت اجتماعی، سوء مصرف دارو و الکل، اختالل

 ,Patton, Ranney, Patel؛ Perry, 2015)بازداشت شودن و سوالمت روانوی نوجوانوان هموراه باشود       

Kelley, Eschmann & Washington, 2014  .) 
ند و بر طب  دیدگاه یادگیری ا شناختی همراه روان های آسیبخشونت واقعی و مجازی هر دو با 

ماهیت گمنامی افراد در  رسد می. اما به نظر شوند میاجتماعی به گونه مشابهی شکل گرفته و حفظ 
 بر اساسگذار باشد. نوجوانان  تأثیرت خشونت و ماهی شناختی روان های آسیبفضای مجازی بر نوع 

، و هور چوه میوزان    گذراننود  موی مجازی  های شبکهمتنوعی که دارند زمان زیادی را در  های انگیزه
، هوا  پوژوهش و بور طبو     شود میبیشتر باشد آسیب پذیری نوجوانان بیشتر  ها شبکهاستفاده از این 
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است که باعث ارجواع کودکوان و نوجوانوان بوه مراکوز       هایی اختالل ترین شایع پرخاشگری یکی از
 ,Bornmann, Mitelman & Beer, 2007, cited in Aslani) شوود  موی مشاوره و روان درمانی 

Hatefnia, Shralinia, 2014) .،پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیده خشونت مجازی  به هر حال
 در قشر نوجوان انجام گرفت. 

 

 روش

 نمونه گیري جامعه، نمونه و روش
پژوهش حاضر یک تحقی  کیفی از نوع رویکرد پدیدارشناسی است که بوه توصوی  تجوارب    

پرداخته اسوت.   فعال بودنددر فضای مجازی  گری پرخاشزیسته نوجوانانی که تجربه خشونت و 
تهران به روش  61ساله از یکی از مدارس متوسطه دوره اول منطقه  61تا  61آموز پسر  دانش 61

اجتماعی مجازی،  های شبکهفعالیت در  های مالکداوطلب و گلوله برفی و بر اساس  گیری نمونه
 و تمایل به شرکت در پژوهش انتخاب شدند.مجازی  های شبکهتجربه خشونت در 

 

 گیري اندازهابزار 
نیمه ساختار یافته بوا نوجوانوان جموع آوری شودند.      های مصاحبهپژوهش از طری   های داده
 هوای  سوؤال  شودند. جدیود تکوراری    هوای  مصواحبه تا جایی ادامه یافتند که اطالعات  ها مصاحبه

و دعواهوای مجوازی داریودر دربواره      گوری  پرخواش مصاحبه عبارت بودند از: چه تجاربی دربواره  
مجوازی   هوای  شوبکه ر خشوونت در  دانیود  موی مجازی چه چیزی  های شبکهخشونت نوجوانان در 

نیوز دربواره تجوارب     تری جزئی های سؤالنوجوانان،  های پاسخچگونه اتفاق می افتدر به تناسب 
 پرسیده شد. ها آن

 

 ها دادهپايايی و روايی 
قابلیت  ،(confirmability) برای سنجش روایی و پایایی پژوهش از سه روش قابلیت تأیید

استفاده شد: قابلیوت تأییود از راه مقایسوه     (consistency)و قابلیت اعتماد  (credibility)اعتبار 
کنتورل توسوط   با مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی سنجیده شد. قابلیوت اعتبوار از طریو      ها داده

و درگیری پیوسته و طوالنی مدت حاصل شد، بدین ترتیب که بعد از کدگذاری  مشارکت کنندگان
تأیید شود و در  ها یافتهتا صحت  شد مینتایج بدست آمده با نوجوانان درمیان گذاشته  ها مصاحبه

آموزان مورد بررسی و اصوالح   وجود داشت با مراجعه به دانش ها یافتهبرخی موارد که ابهامی در 
گور بوا    . عالوه بر این به خاطر درگیری طوالنی مودت و تمواس نزدیوک پوژوهش    گرفت میقرار 

را فراهم ساخت. قابلیت اعتمواد بور اسواس روش     تر دقی نوجوانان، امکان جمع آوری اطالعات 
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ممیزی صورت گرفت که با توجه به نظارت اساتید بر روند پژوهش، هریک از مراحول تحلیول و   
 انجام شد. ها آنبر اساس نظرات و بازخوردهای  ها دادهتفسیر 

 

 روند اجرايی پژوهش
 جوانانی که در فضای مجوازی بر اساس فراخوان عمومی در مدرسه از نو ها مصاحبهقبل از آغاز 

که سوابقه   آموزانی دانشدعوت به عمل آمد. سپس با درمیان گذاشتن ماهیت پژوهش،  بودند فعال
و خشونت در فضای مجازی داشتند درخواسوت شود توا در     گری پرخاشدرگیری، مشاهده و تجربه 

صورت تمایل به همکاری در پژوهش شرکت کنند. سپس طی یک جلسه مقدماتی بوا هور یوک از    
ارزیوابی شود. سوپس هودف      هوا  آننوجوانان، توانایی ابرازگری، قدرت گویایی و انتقال مفواهیم در  

گذاشته شد.  درمیان ها آنبا  ها مصاحبهی و ضبط صوت ها آنپژوهش، افشاء نشدن اطالعات و هویت 
در محل  ها کنندهبر اساس دعوت قبلی از شرکت  6097آتر و دی  های ماهجلسات مصاحبه در طی 

کلی که از پیش طراحی شده و در  های لبر اساس سؤا ها مصاحبهدفتر مشاوره دبیرستان برگزار شد. 
 شد میاجازه داده  ها کنندهی جلسه به شرکت و در ط رفت میبخش ابزار اندازه گیری تکر شد پیش 

 شوان  تهنو فضای مجازی به  ها گروهو خشونت در  گری پرخاشتا هرگونه مطلبی که در ارتباط با 
و در صوورت   شودند  میبیان کنند. بعد از اتمام هر جلسه بالفاصله مصاحبه تبدیل به متن  رسید می

 .شد میمیان گذاشته  اشکال، با مصاحبه شوندگان در

 

 ها دادهتحلیل 
استفاده شود کوه شوامل هفوت      (colaizzi)پژوهش از روش کوالیزی  های دادهبرای تحلیل 
شورکت کننودگان از پدیوده، اسوتخراج جموالت اصولی از دسوت         هوای  توصوی  مرحله خوانودن  

اولیه، بازگو کردن معنای اصلی هر جمله، سازماندهی مجموع معانی شکل گرفتوه در   های نوشته
از طبقات، نوشتن توصی  جامع توسط محق ، بازگردانی به شرکت کننودگان جهوت    هایی خوشه

 هوای  دادهدر صوورت بوجوود آمودن     هوا  یافتوه مقایسه با توصی  آنان از پدیده، و اصالح و تغییر 
. بدین ترتیوب ابتودا مطالوب ارائوه شوده نوجوانوان       (Abedi, 2010)جدید در مرحله تغییر است 

خشونت مجازی مطالعه و به استخراج جموالت اصولی پرداختوه شود. در اسوتخراج      درباره پدیده 
انتخاب شوند که بیشترین مفاهیم کیفوی   هایی پاراگرافجمالت تالش شد تا عبارات، جمالت و 

را دربرداشته باشند. آنگاه معنای اصلی هر جمله در قالب مضامین فرعی تنظیم شود، در مرحلوه   
حت عنوان مضامین اصلی حول مضامین فرعی شکل گرفوت بگونوه   از طبقات ت هایی خوشهبعد 

ای که به لحاظ مفهومی بتواند تمام مضامین را در برگیورد. در مرحلوه بعود توصوی  جوامعی از      
مجازی صورت گرفت و این توصی  در اختیار چند نفر از نوجوانوان جهوت مقایسوه     گری پرخاش

 هوا  آنتوسوط   ای توازه تی که نظر جدید و یافتوه  قرار گرفت و در صور ها آنبا مطالب ارائه شده 
 .  گردید میبه عنوان تغییرات جدید اعمال  شد میمطرح 
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 ها يافته
منجر به تولید دو مضمون اصلی، هفت مضمون فرعی و یکصد و سه مفهوم اولیه  ها دادهتحلیل 

)انگیزه، الگوسازی و انتقال جدال کالمی( و مضمون اصلی دوم  "حاضرجوابی"گردید. مضمون اصلی اول
 (. 6)نمایش خودجعلی، دعوای مجازی، دعوای گروهی مجازی و تشدید دعوا( )جدول  "قلدرنمائی"

 
 6جدول

 ها مصاحبهحلیل نتایج ت
 مفاهیم اولیه مضمون فرعی مضمون اصلی

 حاضرجوابی

 انگیزه
فراگیرشدن جدال کالمی، قدرت نمایی، نشان دادن قدرت، ابوزار  
سرگرمی، انگیزه خودنمایی، اثبات قدرت با حاضورجوابی، جبوران   

 شکست، کوچک نشدن.

 الگوسازی
تبلیغوات حاضورجوابی، آموووزش بوه دیگووران، آمووزش خشووونت     
کالمووی، آموووزش حاضوورجوابی، بووه حافظووه سووپردن، یووادگیری 

 ناخودآگاه، افزایش دایره لغات، 

 انتقال جدال کالمی

تمسخر دوستان، حاضرجوابی با دوستان، جدال با خانواده، جودال  
آموزشووی، بکووارگیری در دعوووا، بکووارگیری در  هووای موقعیووتدر 

دعواهووای مجووازی، حاضوورجوابی منجوور بووه دعوووا، اسووتفاده در  
آنالین، عامول تفرقوه، اخوراج از کوالس، تورویج بوی        های بازی

 احترامی به والدین، تغییر الگوی صحبت، 

 قلدرنمائی

 نمایش خود جعلی

آرزوی فرهنگ قلدری در محل، جستجوی شهرت، نیاز به توجه، 
قلدر شدن، اشخا  ضعی ، نشان دادن خود، حاضورجواب، بوی   
پروا صحبت کردن، بکارگیری کلمات تقلیودی، قودرت پوشوالی،    
ارائه تصویر اغراق آمیز از خود، بزرگ وانمود کردن خوود، ایفوای   

 نقش قلدری، افراد زورگو، جنسیت، دختران زورگو

 دعوای مجازی

جر و بحوث، دخالوت در گفتگووی    تمسخر، سوء تفاهم منجر به دعوا، 
همدیگر، راهبرد زبانی تهدید، تحقیرکردن، تهدید به آبروریزی، تهدیود  
به هک کردن، ایجاد ترس، ایجواد دلهوره، فحاشوی، الفواظ رکیوک،      
فحاشی در دعوا، رواج فحاشی، فحاشوی در ارتبواط دوسوتان، راحتوی     

تخلیه  انتقال مفاهیم با فحش، جذب دیگران به فحاشی، اعمال فشار،
خود، فحاشی منجر به دعوا، صدا گذاشتن، سرعت انتقال صدا، قدرت 
صدا گذاشتن، استرس نداشتن، جسارت پیودا کوردن، اطوالع رسوانی     

 سریع، صدای تهدید کننده،

طرفداری از یکدیگر، حمایت و طرفداری از دعوا، حمایت گوری،   دعوای گروهی مجازی
 دعوای گروهی، فراخوان دوستان،

 دعوا تشدید

تشدید دعوا، خودنمایی برای جنس مخال ، دختور عامول دعووا،    
رقابت برای تصاحب دختر، تبودیل دعووای مجوازی بوه دعووای      
واقعی، نشانه دعوای واقعی، فحاشوی ناموسوی، توضویع دعووای     

 واقعی، تجربه دعوای واقعی،
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اجتمواعی   های شبکه: نخستین مضمون شناسایی شده از تجارب نوجوانان در حاضرجوابی

مجازی، حاضرجوابی است که سه مضمون فرعی انگیزه، الگوسوازی و انتقوال جودال کالموی را     
 .دهد مینشان 

و  پردازند میگوناگونی به جدال کالمی  های انگیزهبا  ها آنتجارب نوجوانان نشان داد  انگیزه:

ابی پدیوده شوایعی   . نخست اینکه از نگاه نوجوان حاضرجوشوند میحاضرجوابی عضو  های کانالدر 
اسوت   نمایی قدرت. انگیزه دوم آورند میاست، یعنی به خاطر فراگیر شدن جدال کالمی به آن روی 

در یک رقابت کالمی دو نفره پیروز این جدال باشد و بوا کوچوک کوردن     کند میکه نوجوان تالش 
میگه و منم یه  حاضرجوابی رقابته دیگه، اون یه چیز "طرف مقابل حس قدرتمندی را تجربه کند: 

حاضورجوابی میشون. حوس     هوای  کانوال روی اون یکی رو کم کنن عضو  خوان می"، " گم میچیز 
که نوجوانان دوست دارند  دهد می(. انگیزه سوم نشان 60 )شرکت کننده شماره "قدرت میده به آدم

ابی را با جدال کالمی خودنمایی کنند. این افوراد در پوی دعووا و درگیوری نیسوتند بلکوه حاضورجو       
دعوا کننود،   واقعاًیک عده دوست ندارند "خود را جلوه دهند:  توانند میکه با آن  بینند می ای وسیله
)شرکت کننده  "به کل کل کردن کنند میخودشون رو نشون بدن برای همین شروع  خوان میفقط 
(. انگیزه چهارم بیانگر نوعی مکانیسم برای جبران شکست است. این افراد کسانی هستند 60 شماره

دیگوران از   های واکنشو  ها صحبت، ازاینرو برای مقابله با اند خوردهکه در دعوا و درگیری شکست 
و کسانی که ت "تا در جدال کالمی قدرت خود را نشان دهند:  کنند میمکانیسم حاضرجوابی استفاده 

 "هر کسی هرچی که گفت بتوونن جووابش رو بودن    گیرند میدعوا ضایع میشن، میرن تو کانال یاد 
نوجوان باید مسلع به حاضرجوابی باشد، باید در  دهد می(. انگیزه پنجم نشان 7)شرکت کننده شماره 

 گوناگون توان ابرازگری داشوته باشود وگرنوه در چشوم     های موقعیتچالش کالمی با دیگران و در 
دیگران حقیر و کوچک خواهد شد. از اینرو برای کوچک نشدن در برابر دیگران حاضرجوابی را یواد  

وقتی که یکی پشت تلفن باهات صحبت میکنه یا توی مدرسه صحبت میکنه، طرف یه  ": گیرد می
چیزی میگه و تو هم باید تو آستینت یه جوابی داشته باشی به طرف مقابل بدی. یه جوری نشه که 

این طوری  مثالً. کنی می کل کلبیاری بعد بگه نتونست حرف بزنه یا بگه تو که کم میاری چرا  کم
حاضرجوابی انگیزه  های کانال(. انگیزه آخر استفاده از 66 شرکت کننده شماره) "طرف ضایع نمیشه

( است. این عده، حاضرجوابی را ابزاری بورای تفوریع و وقوت    60شرکت کننده شماره ) "سرگرمی"
 .دانند میگذرانی 

مجوازی بوه طوور مسوتقیم      های کانال: تجارب نوجوانان نشان داد حاضرجوابی در الگوسازي

به طور گسترده در ایون فضوا بوا     ها کانالحاضرجوابی هم ون دیگر  های کانال. شود میالگوسازی 
توو   ". ننود ک میخود  های کانالتبلیغ حاضرجوابی و با جمالت جذاب و خوشایند، نوجوانان را جذب 

و مویگن بیوا    کننود  موی ، بورای اون تبلیوغ   بیونن  موی رو  هوا  حاضورجوابی خیلی هستند کوه   ها کانال
هزار  1، 7ادمین کانالی که  مثالً. کنند میحاضرجوابی کن. بیشتر خود ادمین ها )مدیر کانال( تبلیغ 
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بعود یوه تیکوه از    . تارم موی عضو داره میگه تو لینک کانال من رو بذار من هم لینک کانوال توو رو   
حاضرجوابی رو زیر لینک مینویسن. بعد مردم می بیننش چه باحاله، چه هم قافیه اسوت بعود میوان    

حاضرجوابی نوعی جدال و تنش کالمی اسوت،   که ازآنجایی(. 27شرکت کننده شماره ) "توی کانال
فرضوی   هوای  موقعیوت . بدین ترتیب که با ایجاد پردازند میبه آموزش خشونت کالمی  ها کانالاین 

. غالوب ایون   دهند میبرای نوجوانان و قرار دادن او در آن موقعیت، نوع پاسخ دهی را به او آموزش 
یه چیزی میذاره میگه  مثالً" کند میاصطالحات، فحاشی و تمسخر بوده که فضای خشونت را ایجاد 

ه اینطوری بگی یا توی یه مجلسی طرف میگه غلط کردی، بعد متن مینویسه و جوابش رو میگه ک
شورکت کننوده   ) "امیرحسین، بعد یه فحش میده )در جواب امیرحسوین(  مثالًیه اسم مینویسه  مثالً

اصطالحات را در  کند می(. همگام با آموزش مطالب و اصطالحات در کانال، نوجوان سعی 66شماره 
نت میمونه تا یه کسی یه اینا تو ته"را بکار گیرد  ها آنحافظه خود نگه دارد تا در موقعیت مناسب 
این  تأثیر(. از دیدگاه نوجوان 60شرکت کننده شماره ) "چیزی بهت میگه، سریع همونو بهش میگی

است که گاهی به طور ناخودآگاه و بدون اینکه توجه داشوته باشود،    ای گونه به تهناصطالحات در 
ی این اصطالحات، دامنوه لغوات او   و بعد از یادگیری پی در پ کند میرا با خود زمزمه و تکرار  ها آن

زیاد  ها کل کلانقدر دایره لغات  "به طوری که آماده یک حاضرجوابی طوالنی است  یابد میافزایش 
من و یکی دیگه دعوامون بشه تا یک ساعت دعوامون طول  مثالًمیشه، دیگه االن هر جوابی بدی، 

شورکت  ) "که هوم وزن و قافیوه باشوه    کنن میرو تنظیم  ها کل کلهم این  جوری، بعد یه کشه می
 (.60کننده شماره 

حاضرجوابی و یادگیری انواع اصطالحات، موقعیت  های کانال: با ورود به انتقال جدال كالمی

مختل  منتقل کند. منطب  بر  های موقعیتآن هم فراهم است تا نوجوان جدال کالمی را به افراد و 
وقتوی بوا   " پردازنود  میمره با دوستان به جدال کالمی انگیزه سرگرمی و تفریع، در گفتگوهای روز

دوستانه یا وقتی تو حیاط نشستیم با رفیقامون  های بحث، تو کنم می، استفاده کنم می کل کلکسی 
(. نمونه دیگر انتقال جدال کالمی، تمسخر 60شرکت کننده شماره ) "کنم می، استفاده زنیم میحرف 

باعث انتقال آن اصطالحات  تواند میدوستان است. شباهت موقعیت فضای مجازی با موقعیت واقعی 
این اسم، اسم رفیقام باشوه   آگهیه اسم می نویسه مثل امیرحسین، بعد یه فحش میده،  مثالً"شود 

ارب دیگر بیانگر آن است که بعضی از نوجوانان (. تج61شرکت کننده شماره ) "کنم می شون مسخره
خانواده با  های کل کلتو " گیرند میپا را فراتر گذاشته و در فضای خانواده نیز جدال کالمی را بکار 

(. موقعیت دیگر، در 60 شرکت کننده شماره) "کنم میپدر و مادرم چیزایی رو که یاد گرفتم استفاده 
آموزشی همانند کالس است که بوه سورعت از    های موقعیتم و رابطه با مراجع قدرت هم ون معل

 دهنود  موی مجوازی را در کوالس واقعوی پوس      هوای  آموختهو  کنند میظرفیت حافظه خود استفاده 
، هی ی نگفتم، دیدم داره روش باز میشه، داشوتم بوا رفویقم    کرد میبد  های شوخیهی  مون معلم"
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تویی منم یه چی بهش گفتم، این اومد تو  تر بامزهل که گفت هر هر هر بامزه، از فالف خندیدیم می
 (.60شرکت کننده شماره ) "تهنم

یکی از موارد شایع حاضرجوابی بکارگیری در دعواها است. این جدال کالمی، نوعی رجزخوانی 
و قدرت خود را به رخ طرف مقابول   کنند میقبل از دعواست که هر یک از طرفین با آن خودنمایی 

و هم در دعواهای مجازی  شود میین جدال کالمی هم در دعواهای واقعی بکار گرفته . اکشانند می
نخور صد تا جواب داره  نخور، این ... طرف میگه ... مثالً، کنن میدعوا که میشه استفاده " ها گروهو 

تو دعواهوای مجوازی   "، "بگی من غذای تو نمیشم، من غذای سگ نمیشم و این غذای تویه مثالً
شورکت  ) ". تو دعوای واقعی هم دیدمبرند میزیاد دیدم، رفیقام هم دیدم تو دعواهای مجازی بکار 

بوویژه   رود میآنالین نیز بکار  های بازی(. حاضرجوابی و جدال کالمی در موقعیت 61کننده شماره 
و خشوم بقیوه برانگیختوه     شود نمیکه در بازی گروهی، تکلی  واگذار شده به درستی انجام  زمانی
، طرف بهش یه چیزی میگه، میگوه  کنه میتو بازی کلش یه نفر موقع حمله خراب  مثالً": شود می

شرکت ) "که یادگرفته میده هایی تیکه، بعد اونم جوابشو با همون زنی میتو که بلد نیستی چرا اتک 
 (.66نده شماره کن

به هموراه دارد. بعضوی از    ها آنجدال کالمی اثراتی را نیز برای  دهد میتجارب نوجوانان نشان 
منجر بوه   غالباًدعواهای نوجوانان هستند و  ساز زمینهکالمی  های جدالاثرات جنبه اجتماعی دارند. 

ه، اینجوری دعوا میشه یه چیزی اون میگه و در جوابش هم طرف یه چیزی داره بگ" شوند میدعوا 
بوا  "باعث اختالف در رابطه دوستانه نیز شوند  توانند می ها جدال(. 21شرکت کننده شماره ) "دیگه

( عوالوه بور   60شرکت کننده شوماره  ) "باعث تفرقه میشه بینی می، یهو بری میرفیقات اینارو بکار 
حاضرجوابی در کوالس درس، اخوراج از    مثالًاجتماعی را نیز به دنبال دارند  های تنبیه ها جدالاین، 

که از دیدگاه نوجوان  شود میکالس را به دنبال دارد. بعضی اثرات جدال کالمی در خانواده نیز دیده 
 موثالً بابات اینو گفت تو هوم اینوو بهوش بگوو.      گفت می مثالً "به والدین است  احترامی بیترویج 
( و 7شرکت کننده شوماره  ) "برس ام عمهمامانت گفت برو این کار رو بکن بگو تو برو به  گفت می

تبدیل به یک عادت برای نوجوان شود و منجر به  تواند میاینکه جدال کالمی و حاضرجوابی  نهایتاً
 کنی مییکی تو میگی، یکی اون میگه، دیگه همین جوری عادت "تغییر الگوی صحبت کردن شود 

 (.29شرکت کننده شماره ) "کنی میر کسی حرف بزنی، همون جوری صحبت و با ه

است. تجارب نوجوانان نشان داد بعد از فعالیت در  نمائی قلدر: مضمون اصلی دوم نمائی قلدر

در جدال کالمی، خشونت و پرخاشگری از حالت جدال  ها آنحاضرجوابی و الگوگیری از  های کانال
 1. مضومون قلودر نموائی شوامل     شوود  موی خشونت و قلدری تبدیل  کالمی و حاضرجوابی به حالت

 نمایش خود جعلی، دعوای مجازی، دعوای گروهی مجازی و تشدید دعوا است. تر فرعیمضمون 

، خالء عاطفی گر پرخاش: تجارب نوجوانان بیانگر آن است که افراد قلدر و نمايش خود جعلی

کسانی هسوتند کوه کمبوود    "دارند و در پی آنند تا به نوعی توجه دیگران را به خودشان جلب کنند 
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 "توجه دارند و میخوان توجه مردم را به خودشان جلب کنند. بگن من هستم، من اینجام، بشناسیدم
را با قلدری نشان  مهم است اما آن ها آن(. خا  بودن و متفاوت بودن برای 1شرکت کننده شماره )

با دعواکردن میخوان خا  بودن خودشون رو نشون  ها ب هخا  بودن برای من مهمه، " دهند می
(. قلدری و خشونت بخشی از هویت فرهنگی این نوجوانان است که 69شرکت کننده شماره ) "بدن

آن دست  به کنند میدر آن شهرت یافتن، خشونت و زورگویی دارای ارزش و اهمیت است و تالش 
که ما هستیم ایون   ای منطقهمتأسفانه " پرورانند میحتی آرزوی قلدر شدن را در سر  ای عدهیابند و 

فرهنگ هنوز جا نیفتاده و این طوری نیست که ادب و انسانیت اهمیت داشته باشه. هر کسی زورش 
ر رو تکوی زده  نفو  60گرفته باشوه،   تری گندهبیشتره، هرکسی اسمش بیشتر در رفته باشه و یا لقب 

باشه یا فالن کار رو کرده باشه، چاقوکشی کرده باشه، قدرتش بیشتره برای همین هموه توالش   
چنوان در جودال کالموی تسولط      هوا  آن(. 60 شرکت کننده شماره) "به اون اراتل برسند کنند می
اینا توی حرف زدن کم نمیارن، یوه اسومی بورای     " اند شدهکه در بین دیگران شناخته  اند یافته

در دیگوران   هایشان صحبتو  کنند میصحبت  پروا بی(، 1 شرکت کننده شماره) "خودش درکرده
(، کلمات و 1شرکت کننده شماره ) "، زبونش زهر دارهترسن میاز زبونش  " کند میترس ایجاد 

باشوند   هوا  آنهماننود   کننود  موی آرزو  ، از کسوانی تقلیود شوده کوه    گیرنود  میکه بکار  هایی واژه
) "مجازیوه، کلموات خفون    هوای  شاخکه میکنن و کلماتی که بکار میبرن، کلمات  هایی صحبت"

، خوود را  دهنود  موی (. این نوجوانان تصویری غیرواقعی از خودشان نشوان  1شرکت کننده شماره 
رگسال است توا یوک   مجسم کننده یک فرد بز شان کالمو لحن  کنند میخالفکار و قلدر معرفی 

ساله یه  60این آدم  "، "سالشه ولی یه آدم بیست ساله ازش حساب می بره 60این آدم "نوجوان 
سالشه، فکر میکنه یه آدم  21- 27ساله فکر میکنه این حداقل  20جوری صحبت میکنه که آدم 

 (.1شرکت کننده شماره ) "گنده و خرخالفه
قلودر   واقعواً  هوا  آندگی واقعی این نوجوانوان نیسوت.   قلدری کردن در فضای مجازی، بیانگر زن

درصود   600. ازایون  کونن  موی همش نقوش بوازی   "نیستند بلکه در حال ایفای نقش قلدری هستند 
درصد اراتل واقعی هسوتند،   3درصد هم  90درصدشون اراتل باشند از اون  90گروه، اگر  های ب ه

بقیه میخوان خودشون رو ب سبونن به اینها، دوتا سیگار بگیرن دستشوون، اسمشوون اراتل بیفتوه،    
، عوده کموی   کنند می(. در کنار این عده زیاد که نقش بازی 60شرکت کننده شماره ) "معروف بشن
. انود  شدهشناخته  ها ب ههستند. این نوجوانان برای بقیه  گر پرخاشقلدر و  واقعاًارند که هم وجود د
، در واقع هم زور چرخونن میکسایی که یک محل رو خودشون "است  آور ترسبرای بقیه  اسمشان

(. 1شورکت کننوده شوماره    ) "میشن شاخ مجوازی  ها این. ترسند میکل محل رو دارن، از اسمشون 
انی این نوجوانان در فضای مجازی تهدید کردن، تمسخر، دعوا و تحقیر دیگران است. در راهبرد زب

، بلکه دختران هم در این فضا قلدری و دعووا  شود نمینهایت اینکه این نوجوانان محدود به پسران 
. طرف یه جور کنند میهم پسر هستند و هم دختر، تو دخترها هم شاخ هستند، با هم دعوا " کنند می
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انگار پسره تو لباس دختر، یوه چوی شوبیه پسور، دختور       بینیش می. وقتی ترسه میآدم  زنه میف حر
 (.1شرکت کننده شماره ) "قاطیه

. انگیزه سرگرمی و دهد میرخ  ها گروه: دعوای مجازی به چند علت در فضای دعواي مجازي

بیشتر دعواها سر "گیرد تبدیل به تمسخر دیگران شود و به دنبال آن دعوا شکل ب تواند میخندیدن 
یکی از یه نفر دیگه یه چیزی میگه کوه بقیوه بخنودن، یوه عکوس از اون       مثالً، هاست خندههمین 

(. گواهی سووء تفواهم و اطالعوات     20 شرکت کننده شماره) "درباره اون نویسه میمیذاره یا چیزی 
یکوی   مثالً " شود میصحیع نداشتن از جریان گروه و عدم آگاهی از نوع روابط افراد منجر به دعوا 
کوه بوا هوم     دونوم  نمیتو گروه به دوست من تیکه میندازه، حاال شاید با هم شوخی دارن ولی من 

دخالوت در گفتگووی دیگوران هوم     (. 21 شرکت کننده شوماره ) "پرم میشوخی دارن، من به طرف 
در گفتگوهوای   غالبواً  هوا  آن دهود  میمنجر به دعوای مجازی شود. تجارب نوجوانان نشان  تواند می

تصاحب کردن دختر و برقراری دوستی با آنان اسوت   ها آنو انگیزه  شوند میمیان پسر و دختر وارد 
چت کردن با هموون دختور، پسوره    پسره با دختره چت میکنه، یه پسر دیگه میاد شروع میکنه به "

 (.1 شرکت کننده شماره، چرا پریدی تو حرفم و این جوری دعوا میشه )زدم میمیگه داشتم حرف 
 ها صحبتبا  غالباًهنگام درگیری و دعوا  ها آن. شوند میدعواهای مجازی به چند شیوه هدایت 

ادامه یابد  ها آنو در صورتی که هم نان جدال میان  کنند میو کلمات، همدیگر را تحقیر و کوچک 
تو دعوا طرف رو ضوایع میکنوه، اگور آدم پوررو     " کنند میواقع نشود، شروع به تهدید  مؤثرو تحقیر 

شرکت کننده ) "کنم میبلت  کنم می آلت، زنمت میبازی در بیاره یه جوری تهدیدش میکنه که میام 
تهدید به دعوا، آبرو ریزی و هک  مثالً کنند میهمدیگر را تهدید هرطور که بتوانند  ها آن(. 1شماره 
(، 1شورکت کننوده شوماره    ) "کنم میو تلگرامت رو هک  زنمت میکه میام  آینهیه تهدید "کردن. 

شورکت کننوده   ) "کونم  میمیان پی وی من فحش میدن. میگن کانالت رو پاک کن وگرنه هکت "
با فحاشی، کلمات رکیک و حتی فحاشی  ها آن(. دعوای مجازی با فحاشی نیز همراه است. 7شماره 

 کول  کول توی دعواهای گوروه  ". دهند میرا نشان  خشمشانناموسی و اسم گذاشتن روی همدیگر 
با  "(، 60شرکت کننده شماره ) "میکنن، چیزای بد میگن، کلمات رکیک، لقب میذارن روی همدیگه

تو دعوا فحش میدن، "(، 6 شرکت کننده شماره) "، بعد یه سره فحش میدن به همهم دعوا میکنن
بوه ایون    هوا  آن(. 61 شرکت کننده شوماره  ) "بد و ناموسی، از همون باال شروع میکنن های فحش

که رفتار رایجی شده و در گفتگوی معمولی خود با دوستان نیز آن  کنند میخاطر از فحاشی استفاده 
نمیگن چطوری، میگن سالم خر، تو هر صحبتشون  مثالًفحش دادن عادته دیگه،  ". دبرن میرا بکار 

تا نوجوانانی را هم که فحاشی  کنند میتالش  ها آن(. 1شرکت کننده شماره ) "باید یه فحش باشه
که طرف مقابل مجبور به فحاشی  برند میرا بکار  هایی فحش، جذب کنند. به همین خاطر کنند نمی
بهش میدن که طرف مجبور میشه جواب بده، وقتوی جوواب داد و اونوم     هایی فحشور یه ج"شود. 

(. 6کننده شماره  شرکت) "دم نمیفحش بده بر میگردن میگن تو همونی بودی که گفتی من فحش 
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تبدیل به دعوا شوود   تواند میجنبه تفریع و سرگرمی برایشان دارد، اما  ها فحاشیگرچه این نوع 
با رفی  هامون که خودموونی هسوتیم، فحوش    "بویژه اگر بعضی حد و مرزها زیر پا گذاشته شود 

 "که میکشه به ناموسوی دیگوه مون خوودم دعووام میشوه       هاش بعضیزیاد رد و بدل میشه. ولی 
 (.1 کننده شماره شرکت)

آن ه  ها آنبط شده است. ، صدای ضبرند میشیوه دیگری که نوجوانان دعوای مجازی را پیش 
. از دیودگاه نوجوانوان صودا    کنند میرا که قرار است کلمه به کلمه تایپ کنند، ضبط کرده و ارسال 

مطالب را منتقل کننود، صودا قودرت     توانند میبا سرعت بیشتری  ها آن، مثالًگذاشتن مزایایی دارد. 
دعواها با فحش و صودا پویش   "شند با ای شدهبیشتری نسبت به نوشتن دارد بویژه اگر فرد شناخته 

(، 26شورکت کننوده شوماره    ) "میره، آخه آدم خسته میشه بخواد ایون هموه فحوش رو تایوپ کنوه     
، کلفوت هسوتن و صداشوون    اند شدهکه خیلی گنده هستند، صدا میفرستن. یعنی شناخته  ها بعضی"

و اسوترس   بیننود  نموی هنگام صداگذاری طورف مقابول را    ها آن(. 61شرکت کننده شماره ) "کلفته
 هوا  آندارند. بنابراین گمنامی باعوث اطمینوان بیشوتری در     ها فحاشیو  ها حرفکمتری برای بیان 

اسوترس هوم    بینی نمیصدا طرف رو  میای فحش بدی ولی تو گیری میتو رودررو استرس " شود می
نفری از کجا میخواد تو رو پیدا کنه، سر همین تو گوروه جسوارتت    2000طرف توی یه گروه  "، "نداری

 (.23 شرکت کننده شماره) "بیشتر میشه و روی بیشتری داری

بعد از درگیری و دعوای مجازی در گروه و رد و بدل شدن الفاظ رکیک،  دعواي گروهی مجازي:

یر کردن همدیگر و ارسال صدا در گوروه، گواهی دعووای فوردی بوه دعووای       فحاشی، تهدید کردن، تحق
. از آنجاییکه بعضی از نوجوانان در فضای گروه با یکدیگر در ارتباط بوده و دوستان شود میگروهی تبدیل 

توی یه گروه  مثالً". کنند میصمیمی هستند، هنگام درگیری در گروه نیز از همدیگر طرفداری و حمایت 
میشه، دوستای هر یک از دو طرف که میوان توو گوروه و میبیونن جروبحوث شوده شوروع بوه         جروبحث 
را فورا   دوستانشوان (. گواهی هوم طورفین دعووا خودشوان،      21شرکت کننده شماره ) "کنند میطرفداری 

تا از  60-1-7پسره که دعوا میکنه تو همون فضا "حمایت کنند.  ها آنتا در دعوای گروهی از  خوانند می
(. نتیجوه حمایوت و طرفوداری از    6 شرکت کننده شماره) "ش رو اد میکنه)دعوت می کنه( تو گروهدوستا

وقتی جور و بحوث   "همدیگر، درگیری دسته جمعی در گروه و نزاع دو دسته از نوجوانان با همدیگر است: 
، بوه  2ه ب 2دقیقه دوستای دیگه میان و همین طوری از  60شروع شد، شروع به طرفداری میکنن، بعد از 

شد آشتی میکونن و بقیوه    شون بحثمیشه و بعد دعوا میشه و اینکه اون دو نفر که اول  1به  1و  1به  1
 (.21شرکت کننده شماره ) "دعوا میکنن

 توانود  میتجارب نوجوانان بیانگر آن است که دعواهای مجازی در شرایطی  تشديد دعوا:

نیز پیدا کند و دعوا از حالت مجازی تبدیل به دعووای واقعوی شوود. از دیودگاه      تری وخیمحالت 
نوجوانان یکی از این شرایط خودنمایی برای جنس متفاوت است که در آن نوجوان بورای نشوان   

برای اینکه طرف بخواد خودش رو به ". اندازد میدادن خود به جنس دیگر دعوای شدیدی به راه 
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 "خدا نکنه که دختر تو گروه باشوه، خوون مینودازن   "، "وایی راه میندازهدختره نشون بده چه دع
(. عالوه بر خودنمایی، گاهی نوجوانان برای تصاحب دختر بوا همودیگر   20 شرکت کننده شماره)

سر دختر تو گروه دعوا میشه، میگه اینو من میخوام اونم میگه نه من اینوو  " اندازند میدعوا راه 
 (.6شرکت کننده شماره ) "یشهدوست دارم و دعواشون م

شرایطی که فحاشی تبدیل به فحاشی ناموسی شود نیز ممکن است دعوای مجازی تشدید شده و  در
ناموسی میکشوه، اونجوا دیگوه صود در صود       های فحشبه  ها فحشوقتی "تبدیل به دعوای واقعی شود 

بشناسوند نیوز احتموال     (. در صورتی کوه دو طورف همودیگر را   1شرکت کننده شماره ) "دعواشون میشه
این اتفاق واسوه خودموون   "دعوای واقعی رخ دهد  تواند میو در هر موقعیتی  رود میدعوای واقعی  باالتر 

توا   1-0افتاد، طرف تو کانال پررو بازی درآوارد و دعوامون شد، تو گروه سر دختر دعوامون شد. داشت با 
بند. شروع کرد پررو بازی درآواردن، یه جوری تند . گفتم شاهرخ بسه دیگه کم خالی ببست میدختر خالی 

برسم بهش. گفتم شاهرخ حرفات یادت باشه که فردا واست بد نشه. گفت هیچ  تونستم نمیمن  نوشت می
بکنی. فردا دیر اومدم مدرسه، اونم پشت در بود. دیر اومده بود. پشت در یه جوری زدمش  تونی نمیکاری 

(. یکی از نوجوانان تجربه دعوای مجازی خوود را بوه   1شرکت کننده شماره ) "پای چشمش باد کرده بود
بوه وضووح در دعووا     اند کردهآن ه را که نوجوانان دیگر مطرح  تقریباًدقت شرح داده است. در این تجربه 

یوه   مثالً. ها گروهآواردن تو  دربازی  پرروبیشتر دنبال الت بازی هستند اونم با  ها آننوجو". شود میدیده 
با رفیقش بعدش دعووا میکونن و    کنه میمیخواد خودنمایی کنه تو گروه. میاد بحث  بینه میتا دختر  1نفر 

این دعوا به بیرون هم کشیده میشه، دیگه شروع بوه فحوش و    ها وقت. بعضی زنن نمیدیگه با هم حرف 
دعوتم کرده  ها ب هاز ، یکی دوبار برای من اتفاق افتاده. یکی فرستن میفحش کاری میکنن، گاهی صدا 
، یه چی شد با هم جروبحوث  اومد نمی، یه پسره بود ازش خوشم زدیم میبود یه گروه، بعد نشستیم حرف 

بگه منم هستم. اینجوری کوه در حوال چوت     خواست میکردیم و دعوامون شد. دعوامون سر این بود که 
شد تا ناموسی و مادر می کشه، تو حرف نزن خفه شو. فحش هم که دیگه شروع  گفت می اومد میکردن 

 (.69شرکت کننده شماره . )"اونجا دیگه  دعوا میشه

 

 بحث
بوا   عمودتاً در فضای مجازی پدیوده رایجوی اسوت کوه      گری پرخاشخشونت و که نشان داد  ها یافته

خشونت کالمی، حاضرجوابی است که بیشتر  از کلموات هوم    خشونت کالمی همراه است. نوع خاصی از
 ظواهراً که خشوم را در قالوب    ای گونهبه  شود میقافیه و هم آهنگ برای جواب دادن به همدیگر استفاده 

و فحاشی را  شکنانه حرمتگستاخانه،  های واژه. حاضرجوابی منحصر به این نیست و کند میجذابی منتقل 
متفاوتی هم ون سرگرمی، قدرت نمایی، رواج حاضورجوابی،   های انگیزهجوابی با نیز به همراه دارد. حاضر
. در ارتباط با یافته فراگیر شدن جودال کالموی، پوژوهش    رود میبکار  ها شکستخودنمایی و برای جبران 

تحقیر، توهین، دشنام، برچسب زدن، نشان داد ( Lavasani & Yousefiani, 2007)لواسانی و یوسفیان 
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کالموی در بوین نوجوانوان     گوری  پرخواش که حاکی از رواج  استآموزان و معلمان  در میان دانشتمسخر 
زبان سخت که نشان دادند ( Moor, Heuvelman, & Verleur, 2010) . مور، هیولمن و ورلورباشد می
نیوز،   حاضورجوابی در اینترنت پدیده رایجی است. در ارتباط با انگیزه سورگرمی نوجوانوان از    آمیز اهانتو 

فته شوده  یکی از عوامل نادیده گرکه نشان داد ( Wong & Mcbride, 2018)پژوهش ونگ، مک برید 
 است. (fun-seeking)آن است جستجوی سرگرمی  کننده بینی پیشگذار و در خشونت مجازی که تأثیر

. گیرنود  موی اد را یو  گوری  پرخواش و محتووای آن، خشوونت و    ها گروهنوجوانان با الگوسازی کردن از 
و اصطالحات از فضای مجازی منجر به یادگیری و افزایش واژگان حاضرجوابی  ها پیامالگوبرداری کردن 

. مبتنوی بور انگیوزه سورگرمی، در     کنند میمختل  منتقل  های موقعیتآن را به  رو ایناز  شود می ها آن در 
دیگور، از   هوای  موقعیوت . ولی در کنند می حاضرجوابیروزمره با همدیگر  های موقعیتارتباط با دوستان و 

، یعنی، دوسوتان و اطرافیوان   کنند میظرفیت اصلی حاضرجوابی که جدال و خشونت کالمی است استفاده 
آموزشی با معلوم   های موقعیت، در پردازند می، با پدر و مادر به جدال کالمی دهند میرا مورد تمسخر قرار 

. یکی از دهند میگروهی آنالین، خشم خود را با جدال کالمی نشان  های بازیو در  خیزند میبه جدال بر 
در دعواهوای مجوازی و واقعوی اسوت زیورا بوا        کننود  میمهمی که از جدال کالمی استفاده  های موقعیت

بور مبنوای دیودگاه     گوران  پوژوهش . بعضوی  کننود  موی خشونت کالمی قدرت خود را هر چه بیشتر نمایان 
بر استفاده دیگور کواربران از    تواند میافراد  ادبانه بیورند که مشاهده اظهارات یادگیری اجتماعی بر این با

نقوش الگوو را    برنود  میتأثیر بگذارد. بدین معنا که افرادی که این اظهارات را بکار  ادبانه بیاین اظهارات 
وده و جزئوی  کالمی پذیرفتنی ب گری پرخاشکه  کنند میبرعهده دارند و این تصور را برای دیگران ایجاد 

. مطالعه زیمرمن و وای بارا (Rosner, Winter, & Kramer, 2016)از سبک گفتگوهای مجازی است 
(Zimmerman & Ybarra, 2014 )      نیز بیانگر آن است که الگووگیری اجتمواعی بور رفتارهوای خشون

هنگوام مشواهده    ،غیرگمنامافراد گمنام نسبت به افراد  ویژه بهمجازی و خشونت کالمی تأثیر گذار است، 
 بیشتری دارند. تأثیرپذیریالگو،  گرانه پرخاشرفتارهای 

اثراتی را نیز بوه هموراه دارد کوه مهمتورین آن ایجواد       ها موقعیتاما بکارگیری جدال کالمی در این 
و از آنجا که فحاشی و الفاظ رکیوک،   برد میدرگیری و دعواست. جدال کالمی تنش میان دوطرف را باال 

. اسوتمرار خشوونت   شوود  موی و منجر بوه دعووا    یابد میخشم هر دو طرف افزایش  شود میبدل زیاد رد و 
پی داشته باشد. اثور دیگور جودال کالموی      در تواند میاحتمال نزاع و درگیری و بزهکاری در آینده را نیز 

است. جدال کالمی تنبیه اجتماعی را نیز به  ها آنضعی  شدن رابطه دوستانه و اختالف و تفرقه در میان 
بوا   شوود  موی آموزشی، زیر پاگذاشوتن مقوررات محسووب     های موقعیتدنبال دارد. چون بکارگیری آن در 

پیشرفت تحصیلی  تواند میکه  شود میهم ون اخراج از کالس و محروم شدن از درس مواجه  هایی تنبیه
و در  شوود  موی به والدین  احترامی بیا والدین نیز منجر به ترویج پایین را نیز به دنبال داشته باشد. جدال ب
، در موقعیوت آموزشوی و خوانواده    هوا  بازیدوستانه،  های موقعیتنهایت اینکه بکارگیری جدال کالمی در 

همگی بیانگر رواج جدال کالمی بوده و آنطور که این یافته نشان داد منجر به تغییر الگوی صحبت 
منجر به پیامدهای تحصیلی هم وون تورک تحصویل،     تواند میخشونت مجازی . شود مینوجوانان 
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 عواقب اجتماعی هم ون ترس و احساس ناتوانی، میزان باالی اضطراب، استرس و بزهکاری شوود 
( Graham, 2018 &Wood.) نریکولوو و کمپول   ت(Tanriculu & Campbell, 2015)    دریافتنود کوه

پیشرفت و رضایت تحصیلی پایین و کج خلقوی   شوند میغیر مجازی( متداول ) های خشونتافرادی که مرتکب 
 سووء گوروه در معورض خطور     زیاد، مشکالت اجتماعی، سطوح استرس، اضطراب و افسردگی باالتری دارند هر دو

 استفاده از مواد و حمل سالح هستند.
شوده و   گوری  پرخاشدید خشونت و باعث تشاغلب نوجوانان به دنبال قلدر نمائی در فضای مجازی هستند که 

نوجوانوان خوود   در این زمینه . شود میدعوای مجازی، دعوای مجازی گروهی و دعوای واقعی  گیری شکلمنجر به 
کوه تقلیودی اسوت و از     برند میکلماتی بکار  ها آننیست.  شان هویتکه در واقع جزء  گذارند میجعلی را به نمایش 

پوشوالی   هوای  قودرت  هوا  آن. کنند میفضای مجازی وام گرفته شده و با این کلمات ترس و دلهره در دیگران ایجاد 
از خوود بورای دیگوران نشوان      آمیوز  اغوراق و تصویری  اند کردههستند که در گمنامی فضای مجازی، خود را مخفی 

بوه  باشود.   هوا  آندری هستند و دوست دارند قلدری بخشی از هویوت  . این نوجوانان در حال ایفای نقش قلدهند می
. دهنود  موی و نیازمند توجه دیگران هستند و با دعوا و قلدری خود را نشان  برند میاز خالء عاطفی رنج  عبارت دیگر،

و از  انود  شوده و در واقع هم زورگو هستند و برای دیگوران شوناخته    کنند نمیاما تعدادی از این نوجوانان نقش بازی 
مجوازی پسوران و هوم در     هوای  گوروه ترس و هراس دارند. این نوجوانان از هر دو جونس هسوتند و هوم در     ها آن
نشان داد که عودم   (Peter & Petermann, 2018) دختران حضور دارند. پژوهش مروری پیتر و پیترمن های گروه

و یا بوه خواطر    ها مهارتیا به خاطر  معموالًدهنده خشونت مجازی است، یعنی، افراد آزار های ویژگیتوازن قدرت از 
گمنامی در فضای مجازی، قدرت بیشتری نسبت به افراد قربانی دارند که در پژوهش حاضور ایون افوراد از مهوارت     

و خود اغراق نمائی برخوردارند. از طرف دیگر، نیز گمنامی نوعی درمانودگی بورای افوراد قربوانی ایجواد       حاضرجوابی
تصوویری   شوان  زبانی های مهارت. در این پژوهش نوجوانان با بینند می تر کنندهدریافتی را تهدید  های پیامکه  کند می
. میشونا،  کننود  موی که به خاطر گمنامی در دیگران ترس و دلهره ایجواد   دهند میو قدرتمند از خود نشان  آمیز اغراق

 (Mishna, Khoury-Kassabrib, Gadallaa, & Daciuka, 2018)خوووری کاسووابریب، گوواداال و داسوویوکا 
ایون  و  ،کننده قوی خشونت در فضوای مجوازی اسوت    بینی پیشخشونت و قلدری نوجوانان در واقعیت،  دریافتند که

بلکوه خودشوان نیوز قربوانی خشوونت مجوازی        شووند  مییافته نشان داد این افراد نه تنها مرتکب خشونت مجازی 
ای مجازی دارند. در ارتبواط بوا خالءهوای عواطفی نهفتوه در قلودرنمائی،       و پیوسته این دو نقش را در فض شوند می

، میوزان صومیمیت   فرزندسواالری از والدساالری بوه   ها خانوادهرغم تغییر رویکرد  بیانگر آن است که علی ها پژوهش
 هوا  خوانواده نیست که این موضوع منجر بوه شوکاف عواطفی در     بخش رضایتمتقابل بین والدین و فرزندان چندان 

و عدم صمیمیت و مراقبت والودینی منجور بوه     (Fathiazar, Golparvar, Mirnasab, & Vahedi, 2016)شده 
شوود   هوا  آنمنجور بوه قلودری در     توانود  موی منفی بر سوالمت روانوی و رفتواری     تأثیرطرد شدن فرزند شده که با 

(Mansoory Nejad, Behroozi, & Shehni-Yailagh, 2015). 
، دخالت در گفتگوهای همدیگر وگاهی تموایالت جنسویتی بورای    ها برداشتدعواهای مجازی با تمسخر، سوء 
و بوا   کننود  موی همودیگر را تحقیور و کوچوک     غالبواً . در ابتدای دعوا شود مینشان دادن خود به جنس متفاوت آغاز 

لموات رکیوک و زشوت بوه همودیگر      ، بعد از تهدید شروع به فحاشوی و ک کنند میافزایش خشم، همدیگر را تهدید 



(6شماره ،91بهار و تابستان ،نهم ، سال9 دورهدوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )  11 

 دعواهوا . شوود  میقرار دعواهای واقعی گذاشته  رسد  میناموسی  های ناسزاگوییکه فحاشی به  ای نقطهو در  کنند می
چرا که به خواطر گمنوامی در گوروه، اسوترس کمتوری       رود میبه شیوه دیگر یعنی، از طری  صدا گذاشتن نیز پیش 

 هوای  خشوونت ادراکات افراد نقوش مهموی در    دهند مینشان  ها پژوهش. کنند یمداشته و جسارت بیشتری نیز پیدا 
افوراد قربوانی آن را یوک     کوه  حوالی در  کند میمجازی دارند. گاهی فرد آزارگر رفتار تهدیده کننده را به شوخی بیان 

به عنوان رفتارهای تهدیده  تواند میطور کلی بعضی رفتارها برای یک نفر  . ولی بهکنند میتهدید برداشت 
فوردی   های برداشتکه برای بقیه تهدیدکننده نیست، این امر به خاطر   کننده در نظر گرفته شود در حالی

مختلو  مجوازی    هوای  فعالیوت کوه چگونوه    دادپژوهش نیوز نشوان   یک . (Peter & Petermann, 2018) است
سیتی، افشاسوازی اطالعوات شخصوی، و مواجهوه بوا      اجتماعی مجازی، تمایالت جن های شبکههم ون استفاده از 

 .(Festl & Quandt, 2016)مجازی باشد  گری پرخاشکننده  بینی پیش تواند میمحتوای ضد اجتماعی 
تبودیل بوه دعووای     توانود  موی سواالن از همودیگر    یافته دیگر نشان داد خشونت مجازی در نتیجه حمایت هوم 

دوسوتان بورای حمایوت و طرفوداری از نوجووان وارد       افتد میاتفاق  مجازی گروهی شود. زمانی که دعوای مجازی
وارد گروه شده و بوه طرفوداری از او دعووا را     کند میاز دوستان خود دعوت  گر پرخاشو یا فرد  شوند میفرآیند دعوا 

 بیوانگر آن ( Espelage, Rao, & Craven, 2012)پژوهش اسوپیلیج، رائوو و کوراون     به شکل گروهی ادامه دهند.
خشونت مجازی را تقویت کنند، به عنوان مثال با تشوی  فعاالنه دیگران بوه رفتارهوای    توانند میاست که نوجوانان 
 هوا  آنکوه   زنود  موی ویژه زمانی از دیگوران سور    ه. این رفتارها بشوند مینیز مرتکب این رفتارها  ها آنخشونت آمیز، 
کوه رشود و    معتقدنود  گوران  پوژوهش و ضداجتماعی را دوست داشته باشند. این  گرانه پرخاش های نوشتهاظهارات و 

، و باشوند  موی  سواالن  هوم این محیط که هموان   الگوهایمجازی نتیجه رو به رویی با  گرانه پرخاشرفتارهای حفظ 
 است. گرانه پرخاشتقویت رفتارهای 

عواهای واقعی دارنود.  دعواهای مجازی در شرایطی قابلیت سرایت به دنیای واقعی و ایجاد د
در یک گروه مختلط دعوا به خاطر تصاحب جنس مخال  درگیرد برای خودنمایی و نشوان دادن  

. در شورایطی کوه فحاشوی در دعووای     شوود  میخود به جنس مخال  قرار دعوای واقعی گذاشته 
 مجازی به فحاشی ناموسی کشیده شود و دوطرف دعوای مجازی نیز همدیگر را بشناسند احتمال

د و قرار دعوای واقعی بگذارند زیاد است. همسو با این یافته، پژوهش فستل واینکه دعوا تشدید ش
مختلو  مجوازی هم وون     هوای  فعالیتنشان داد چگونه  (Festl & Quandt, 2016) و کوانت

 گوری  پرخواش کننده  بینی پیش تواند میاجتماعی مجازی و تمایالت جنسی  های شبکهاستفاده از 
نیز ( Young, Len-Ríos, & Young, 20107)مجازی باشد. پژوهش یانگ، لن روس و یانگ 

 های انگیزهمجازی وجود دارد و میان  های شبکهمتفاوتی برای استفاده از  های انگیزهنشان داد که 
در این پژوهش دریافتند افرادی که انگیزه  ها آن ،مجازی رابطه وجود دارد گری پرخاشمتفاوت و 

ابط عاطفی در فضای مجازی دارند احتمال بیشتری وجود دارد که خشونت مجازی را به عنوان رو
متوداول و   هوای  خشونتبین که فرد آزارگر یا فرد آزاردیده تجربه کنند. پژوهش دیگر نشان داد 

 توانود  موی مجوازی   های خشونتکه  ای گونهوجود دارد. به  هایی همپوشانیمجازی  های خشونت
. (Peterson & Densley, 2017)دنیای واقعوی شوود    های خشونتوح مشابهی از منجر به سط
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 (Lazuras, Barkoukis, & Tsorbatzoudis, 2017)الزوراس، بارکوکیس و تی سورباتزودیس 
که افرادی  ای گونهد به ناتفاق بیفت ندنتوا میکه خشونت مجازی و خشونت متداول با هم دریافتند 

 مجازی نیز دارند. گری پرخاشتمایل به  شوند میفیزیکی  گری پرخاشکه مرتکب 

 
 گیري نتیجه

مجازی شامل دو بعد اساسی است. بعد اول، بیانگر الگوسازی خشونت  گری پرخاشخشونت و 
گوناگون و  های انگیزهکه . تجارب نوجوانان نشان داد استو جدال کالمی در قالب حاضرجوابی 
 حاضورجوابی و الگوسوازی   هوا  گروهه زبان گزنده و آتشین در تبلیغات حاضرجوابی منجر به تجرب

. بعد دوم خشونت مجازی، قلدرنمائی است. نوجوانان بر اساس نیاز به دیده شدن و مطرح شود می
کوه   گذارنود  موی عاطفی، خود جعلی را از خود به نمایش  خالءهایشدن در نزد دیگران و برخی 

ست. بنابراین، نوجوانان با انتخاب نقش قلدر مجازی و و قدرت پوشالی ا نمایی بزرگبیانگر خود 
ایجاد دعوا، تهدید، تحقیر، فحاشی و زورگویی به دنبوال پاسوخی بورای نیواز بوه دیوده شودن و        

 یوابی  هویوت مجازی یک چالش اساسوی   گری پرخاشابرازگری هستند. بر این اساس خشونت و 
گوی جامعوه آن را بوه عنووان یوک      نوجوان در فضای مجازی است که الزم است مسئوالن فرهن

الزم بوه   هوای  آمووزش در نوجوانان در نظر گرفته و با راهکارهوای موؤثر هم وون     عمدهچالش 
 روانی و معضالت فرهنگی متعاقب آن پیشگیری نمایند.  های آسیبنوجوانان از 
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