
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 
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  هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

   اکبر بلوردي :پژوهش و نگارش
  حورا ناصري مرتضوي: ويراستار ادبي

  ١٣٨٦ آبانسخه ويژه مخاطبان خاص ـ  ن١٠: تعداد

  . همة حقوق اين اثر براي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است
  .در غير اين صورت پيگرد قانوني دارد

  ١٤١٥٥ ـ ٦٤٧٤: ، صندوق پستي١١، خيابان دمشق، شماره )عج(عصر تر از ميدان ولي تهران، پايين: نشاني
Email: info@ric.ir    ٨٨٨٩٣٠٧٦:  ، دورنگار٨٨٩٠٢٢١٣: ت     تلفنپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطا
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  سخن ناشر

شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد،  بي«
اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديـت آن جامعـه را        .  آن جامعه است   فرهنگ

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعـه از بعـدهاي اقتـصادي، سياسـي،        تشكيل مي 
اي  اگر فرهنـگ جامعـه  . تهي است صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، پوچ و ميان   

اد آن جامعه به جانب مخـالف       وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابع         
شود و موجوديت خـود را در تمـام      كند و باالخره در آن مستهلك مي        گرايش پيدا مي  

  ).١٦ص: ١٥، صحيفه نور، ج )ره(امام خميني(» دهد ابعاد از دست مي
توانـد   هاي واالي فرهنگي مي رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بدون توجه به ارزش    

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و .  اصول اعتقادي و ملي جامعه شودموجب سستي و اعوجاج در
هاي علمـي بـا    هاي پژوهشي و نيز برگزاري نشست   ارتباطات با انجام تحقيقات و طرح     

، »كتـاب «و يـا  » گزارش پژوهش«اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتايج حاصل در قالب          
  . كند هاي اصيل فرهنگي مي تالش خود را مصروف گسترش ارزش

ريـزي   گيري از توان علمي پژوهشگران بتوان گام مؤثري در برنامه          يد است با بهره   ام
  .جامع توسعه كشور برداشت

هاي جنـسي در   بررسي وابستگي به موضوع«اثر حاضر نتيجة پژوهشي است در موضوع     
منـدان   به کوشش آقاي اکبر بلوردي كه در قالب گزارش پژوهش در اختيـار عالقـه   » اينترنت
  .گيرد قرار مي

كننـدة    شود مطالب مندرج در گزارش پـژوهش حاضـر لزومـاً مـنعكس              يادآوري مي 
  .هاي پژوهشگاه نيست ديدگاه

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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  گفتار پيش
  

به سفارش »  در اينترنتي جنسيها  به موضوعي وابستگيبررس«پژوهش حاضر با عنوان 
 ي و به منظور بررسيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم    پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطا    

طـرح  .  اينترنت، انجام شـد ي هزاره سوم يعن  يترين فناور    بزرگ ي منف ي از پيامدها  ييک
 پژوهش نيز همة کاربران يجامعه آمار. بود) اي  ـ مقايسهيعلم (يپژوهش از نوع توصيف

حجم . رنت عضويت داشتند اينتيهاي خبر  از گروهي زبان اينترنت بودند که در يکيفارس
 در اينترنت يهاي خبر  از گروهي نفر از کاربران بودند که در يک٢٠٠ شده ينمونه بررس

  اطالعـات،  يابزار گـردآور  .  شدند ي بررس ياين افراد به صورت پيمايش اينترنت     . عضويت داشتند 
و  www.icscirlce.comهـاي      سـايت  ي بود که به صورت يک برنامه، رو       يا  نامه  پرسش

www.qs.openeyes.com    افـراد  .  پژوهش ارسـال شـد  يها ي آزمودن ي قرار گرفت و برا
 ي مجرينامه را تکميل و برا ها، پرسش  گزينهي با کليک کردن رو    يتوانستند به آسان    يم

  .ارسال نمايند
افزار   خام به وسيله نرميها دادهها،   نامه   اطالعات و تکميل شدن پرسش     يپس از گردآور  

 که اين پژوهش به همراه داشت به شرح         يترين نتايج   مهم.  تجزيه و تحليل شد    Spss يآمار
  :زير است
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٢

   جمعيتيها مشخصه) الف
  .زن بودند% ١١ شده مرد و تنها يافراد بررس% ٨٩ ●
  . سال داشت٣٥ ي سال داشتند و تنها يک نفر باال٢٥افراد زير % ٧٦ ●
 ي مدرک تحـصيل يدارا%  ٥٣تر را داشتند و        ديپلم و پايين   يافراد مدرک تحصيل  % ٤٧ ●

  . بودنديدانشگاه
 به اينترنت يامکان دسترس% ٦٨ ي داشتند و برايافراد در منزل رايانه شخص% ٥/٧٥ ●

  .در منزل فراهم بود
ترنت در محل کار از اين% ٥/٣کردند و تنها  يدر منزل از اينترنت استفاده م    % ٥/٦٠ ●

  .کردند استفاده مي
% ١٠کردنـد و تنهـا     ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده مي١٢ تا   ٤بين  % ٧٦ ●

 .کردند  ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده مي٢٠بيش از از 

 اسـتفاده  ياعالم کردند که از اينترنت به منظور دستيابي به اطالعات علمـ     % ٥/٦٤ ●
 . بودينيز به منظور تفريح و سرگرم% ٧٠ يمند کردند و بهره مي

ارسـال و دريافـت پـست     (يافراد از اينترنت به عنوان يک وسيله ارتبـاط   % ٥/٨٠ ●
 .کردند استفاده مي) الکترونيک

 نيز ياعالم کردند که از اينترنت به منظور دستيابي به تصاوير و مسائل جنس   % ٧٥ ●
 .کنند استفاده مي

استفاده  (Chat) دوجانبه همزمان يوگوها  گفتيقراراز اينترنت به منظور بر% ٥/٤٧ ●
 .کردند مي

  : اينترنت، اين نتايج به دست آمدي جنسي رفتارهايدر خصوص چگونگ
 .کنند آوري مي درصد افراد اعالم کردند که تصاوير زنان و دختران زيبا را جمع% ٥٤ ●

 .نندک آوري مي درصد اعالم كردند که تصاوير کودکان زيبا را جمع% ٥ ●

 ي جنس يها  اعالم کردند که خواستار دستيابي به تصاوير مربوط به ارتباط         % ٥/٣٣ ●
  .دو يا چند نفره هستند
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 ١٣  ■  گفتار پيش

هـاي    در اتاقي جنس يوگو   آنها گفت  ي اينترنت ياعالم نمودند که رفتار جنس    % ٢٣ ●
 . استي جنسيوگو گفت

  .كردند ي را مطالعه مي جنسيها ها و رمان نوشته% ٥/٣١ ●
  
   اينترنتيجسمآثار ) ب

 ، درد چشم%)٥/٣٧( از اينترنت، به درد کمر و پشت يافراد مورد مطالعه بر اثر استفاده طوالن      
  .نيز با مشکالت خواب مواجه بودند% ٢٤مبتال شده بودند و %) ٣٣(

 
   اينترنتيپيامدها) ج
  ي فرديپيامدها. ١
 .ماندند يند در اينترنت مافراد اعالم کردند که معموالً بيش از آنچه تصميم داشت% ٥/٣٤ ●

 به اينترنت است که در واقع حالت اجبار به استفاده ي از عاليم وابستگياين امر يک
  .دهد يرا در افراد مورد مطالعه نشان م

 . شده بودندي دچار اضطراب و نگرانيهاي غيراخالق بر اثر بازديد از سايت% ٥/٣٥ ●

 ، تمايل آنها را به بيشتر ديدن افـزايش       ياعالم كردند که مشاهده تصاوير جنس     % ٥/٥٣ ●
 . استي افراد به چنين تصاويري وابستگيها  از نشانهياين مورد نيز يك. داد يم

اين . شدند يخواستند از ديدن اين تصاوير دست بردارند، اما موفق نم افراد مي% ٣٨ ●
 ي اجباردر واقع حالت.  افراد به اين تصاوير استي وابستگيها مورد از ديگر نشانه

) ياستفاده غيراخالق( است که موجب برگشت مجدد ي از عوامليبودن اين امر يک
 .شود يدر اين افراد م

  را از دست داده بودند و به مواد جديدتري قبليعالقه به تصاوير و مسائل جنس% ٥/٤٥ ●
 . نياز داشتندي کسب لذت ابتدايي برايتر و عجيب

 ي اينترنتي در کنترل رفتار جنسيشان سع عالقه مورد يهاي جنس با حذف سايت  % ٣٧ ●
  .خود داشتند

 .، احساس شرم و گناه داشتنديبعد از مشاهده تصاوير و مسائل جنس% ٣٧ ●
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٤

 دست يارضاي  و پس از آن، به خوديهنگام مشاهده تصاوير و مسائل جنس    % ٣٨ ●
 .اند زده

به خـانواده و دوسـتان   افراد درباره شيوه استفاده از اينترنت و ساعت آن،          % ٥/٣٧ ●
  .اند خود دروغ گفته

 
  ي خانوادگيپيامدها. ٢
 . كم در کنار خانواده خود بودنديبه دليل استفاده مكرر از اينترنت، خيل% ٥/٢٠ ●

 را که ي با همسر خود، افراديافراد متأهل اعالم كردند که هنگام ارتباط جنس% ٢٦ ●
 .ردندآو يدر اينترنت مشاهده کرده بودند به خاطر م

 از اينترنت، روابطشان با همسرشان سرد يافراد متأهل به دليل استفاده جنس% ٥/١٤ ●
 .شده است

  . از اينترنت تمايل به ازدواجشان کم شده استيمجردها به دليل استفاده جنس% ٥/١٩ ●
 
  ي اجتماعيپيامدها. ٣
 .شده استبه دليل استفاده از اينترنت، ارتباطشان با دوستانشان محدود % ٥/١٢ ●

 در اينترنت، کمتر در يبه دليل استفاده زياد از اينترنت و مشاهده مسائل جنس% ١٧ ●
 .کردند  شرکت ميي و مذهبيهاي فرهنگ فعاليت

شان بر اثر استفاده زياد از اينترنت محدود  يهاي ورزش اعالم كردند که فعاليت% ٢٧ ●
 .شده است

 ي از اينترنـت،  باورهـا و اعتقادهـا         يکردند بر اثر استفاده جنس      احساس مي % ٢٧ ●
 .شان ضعيف شده است يمذهب

 اينترنت، در ي جنسيافراد بيان داشتند که بر اثر استفاده از اينترنت و رفتارها% ٢١ ●
  .اند  شدهي خود دچار سردرگمي و مذهبيهويت فرد

 
 ي ـ اقتصاديا  حرفهيپيامدها. ٤
  .اند ترنت دنبال کرده را در ايني كار كردن، مسائل جنسيبه جا% ٣٢ ●
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 ١٥  ■  گفتار پيش

 يافراد شاغل اعالم کردند که بر اثر استفاده زياد از اينترنت و کاهش بازده% ٥/١٢ ●
 .اند  از طرف رئيس خود مواخذه شدهيکار

 ي قبلي و کارآيي آن، اثربخشي به اينترنت و مسائل جنسيبه علت وابستگ% ٥/١٨ ●
 .خود را نداشتند

  .شان افزايش يافته است ي زندگيها نت هزينه به اينتريبه علت وابستگ% ٢١ ●
 
  ي تحصيليپيامدها. ٥
شان  ، دامنه تمرکز و توجهيافراد براثر اتالف وقت در اينترنت و مسائل جنس% ٣٩ ●

 ياين افراد افت تحـصيل % ٥/٢١به دروس گوناگون کاهش يافته است تا آنجا که        
 .داشتند

  :همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد
 افراد مطالعه شده و استفاده از اينترنت به منظور دستيابي به تصاوير و مسائل  ميان سن  ●

) ٠١/٠ (ي در سـطح آلفـا  يــ و ايـن همبـستگ   ١٨٩/٠ وجود دارد   ي، رابطه منف  يجنس
با باال رفتن سن افراد ميزان استفاده از اينترنت بـه منظـور دسـتيابي بـه               . معنادار است 

 .يابد ي کاهش ميتصاوير و مسائل جنس

ارشـد و    ي، كارشناسـ  يديـپلم، كارشناسـ     ديپلم و زيرديپلم، فوق   (بين تحصيالت افراد     ●
 ي، رابطـه منفـ  يو استفاده از اينترنت به منظور دستيابي به تصاوير و مواد جنس       ) باالتر

 بـا  يمعنادار است، يعن  ) ٠١/٠ (ي در سطح آلفا   يو اين همبستگ  ) ـ٢٠٨/٠(وجود دارد   
 دستيابي به تصاوير و مسائل يد، استفاده از اينترنت براباال رفتن سطح تحصيالت افرا   

ديـپلم اعـالم     افراد با مدرک ديـپلم و زيـر       % ٣/٨١ که   ييابد به طور    ي کاهش م  يجنس
افـراد بـا مـدرک    % ٥٩ که يکنند؛ در حال کردند که از اينترنت با اين هدف استفاده مي      

 .کردند  هم ميي ارشد و باالتر از اينترنت استفاده جنسي كارشناسيتحصيل

 ي دستيابي به تصاوير و مسائل جنسياز اينترنت برا% ٢/٩٢آموز   دانش٤١ از تعداد ●
  . داشتنديدانشجويان چنين اعتقاد% ٦٧ که يکردند، در حال استفاده مي
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٦

ريزان و سياستگذاران حوزه ارتباطات  اميدواريم كه نتايج اين پژوهش، افق ديد برنامه
 ي و اجتمـاع   ي کالن فرهنگ  يها  ييژه اينترنت را در سياستگذار    و فناوري اطالعات به و    

  .تر کند گسترده
  

  اکبر بلوردي
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  مقدمه. ١

طرف و خنثي است كه در ابتدا براي تسهيل تحقيقات نهادهاي نظامي و  اينترنت ابزاري بي
کنند  حال حاضر چگونه و چقدر از آن استفاده مياما اينكه مردم در . علمي به وجود آمد

هاي فراوانـي بـين متخصـصان،      بر سالمت رواني جامعه دارد، بحث     يريو اينكه چه تأث   
  .محققان و منتقدان به وجود آورده است

به آساني ) پورنوگرافيك(پرده جنسي  ، تصاوير و مطالب بيي غربياکنون در کشورها
دهند و همچنين از راه خطوط  ي كه فيلم ويدئويي اجاره ميهاي ها، فروشگاه در قفسه مجله

يكي از . گيرد در دسترس همگان قرار مي... ساالن و  ويژه بزرگيتلفن، از تابلوهاي عموم
هاي اينترنت، همين مطالب و تصاوير پورنوگرافيك در شـبكه            برانگيزترين ويژگي   بحث

اين امر زمينه . ه و مودم دسترسي دارندانياي، به ويژه براي كودكاني است كه به را    انهيرا
. ماية اينترنت فراهم کرده اسـت  هاي فراواني به منظور مهار و محدود کردن درون          تالش
انگيز تبديل شـده اسـت و طرفـداران و     اکنون آثار پورنوگرافي به يك موضوع بحث       هم

ن توجـه   يكي از مباحث مهمي كه در اين پژوهش همـواره بـه آ            . مخالفان بسياري دارد  
  .هاي معتبر علمي است خواهد شد، آن است که ادعاها تا چه اندازه مبتني بر نتايج پژوهش

است، »  در اينترنت  ي جنس يها   به موضوع  يوابستگ«با توجه به موضوع پژوهش كه       
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٢٠

وابستگي به اينترنت، به ويژه وابستگي به مسائل پورنوگرافيك در اينترنت بررسي خواهد 
 افراد وابسته به مسائل پورنوگرافيك و همچنين يهاي جمعيت ، ويژگيبه همين منظور. شد

پيامدهاي اين وابستگي، در ابعاد گوناگون فردي، خانوادگي، اجتماعي، شغلي و تحصيلي 
  .بررسي خواهد شد

  
  شرح موضوع. ٢
  :ف کردين تعريتوان چن را مي» وابستگي به اينترنت« يا ١»اعتياد به اينترنت«

 اي شناختي، اجتماعي، تحصيلي و حرفه ز اينترنت كه سبب مشكالت رواننوعي استفاده ا
تنها : گويد يداند و م ياين اعتياد را اختالل م) ۱۹۹۹ (٢اورزاک. »شود در زندگي افراد مي

هاي زنـدگي روزمـره    تر از واقعيت افرادي كه ارتباط با دنياي مجازي اينترنت را جذاب    
بار از سوي  اعتياد به اينترنت اصطالحي است كه اولين. دبرن کنند، از آن رنج مي تفسير مي
وابستگي رفتاري بـه  «: اين مشكل با عناوين متفاوتي از قبيل. معرفي شد ) ۱۹۹۶ (٣يانگ

 بيش از  استفاده«، »زا از اينترنت استفاده مشكل«، » بيمارگونه از اينترنت استفاده«، »اينترنت
ترين اصطالحي  اما رايج. معرفي شده است»  به اينترنتاختالل اعتياد«و » اندازه از اينترنت

  .است» اعتياد به اينترنت«اند،  كه در تحقيقات گوناگون به كار برده
اي است فراگير كه پيامدهاي بسيار زيادي را با خود به همراه داشـته                اينترنت رسانه 

هاي خـانوادگي،   پيامد: ترين پيامدهاي استفاده از اينترنت عبارت است از         اما مهم . است
هاي   بر جنبهي جدياستفاده نامناسب از اينترنت آثار منف. يا اجتماعي، تحصيلي و حرفه

در . گـذارد  گوناگون زندگي زناشويي، روابط فرزند ـ والدين و ارتباط بـا دوسـتان مـي    
 صرف گشت و گذار در دنياي يخصوص باال رفتن آمار طالق، بين افرادي كه زمان زياد

ها نيز  اي پژوهش پاره.  وجود داردي فراوانيها کنند گزارش ب اينترنت ميمجازي و جذا
دهد كه استفاده صحيح از اينترنت نه تنها بر روابط فرزند ـ والدين و ميزان زماني  نشان مي

                                                             
1. Internet addiction 
2. M.H. Orzack 
3. K.S. Young 
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 ٢١  ■  مقدمه: فصل اول

اي سرشار از  گذارند، تأثير منفي ندارد بلکه جامعه كه افراد با خانواده و دوستان خود مي
  .آورد تر به وجود مي ابط اجتماعي غنيدوستي و محبت با رو

هاي گونـاگون نـشان    در خصوص پيامدهاي تحصيلي استفاده از اينترنت، نتايج پژوهش       
هـاي آموزشـي      دهد با اينكه در بسياري از كـشورهاي پيـشرفته، از اينترنـت در فعاليـت                 مي

   ترنـت مهـارت   اين. شود، اما پيامدهاي مثبت قابل توجهي به دنبال نداشـته اسـت             استفاده مي 
. هاي رياضي آنان تأثيري ندارد اما در تقويت مهارت . كند    آموزان را تقويت مي     خواندن دانش 

هاي مورد مطالعه كـه بـيش از انـدازه از           نمونه% ۵۸نشان داد كه    ) ۱۹۹۶(نتايج مطالعه يانگ    
ولي در   تحصيلي، حضور در كالس و قب      يها  كردند در زمان مطالعه، نمره      اينترنت استفاده مي  

نـشان  ) ۱۹۹۶ (١همچنين نتايج مطالعه بريـدي    . امتحانات پايان ترم، دچار افت جدي شدند      
آموزان ممتاز مطالعه شده به دليل دير خوابيدن ناشي از استفاده زياد از      دانش% ۴۳دهد كه     مي

  .اينترنت، با افت جدي تحصيلي مواجه شدند
هاي  ي، باورهاي فرهنگي و ارزشهاي جمع درباره آثار به كارگيري اينترنت در كنش

نشان داد كه ) ۲۰۰۲ (٢تحقيق نورمن ني. اي انجام شده است اجتماعي، تحقيقات گسترده
اينترنت . شدن تأثير دارد  ميان فردي و اجتماعييها استفاده از اينترنت بر دو مقوله ارتباط

  .تان تأثير منفي دارد چهره به چهره با خانواده و دوسيها هاي اجتماعي و ارتباط بر فعاليت
هاي افراطي  تحقيق ديگري انجام دادند كه نشان داد ديدگاه ٤ و روالند رايس٣جيمز كاتز

آنها ديدگاهي التقاطي مطرح كردند كـه بـه         . ساز است   در خصوص آثار اينترنت مشكل    
Syntopia  هـا اجـازه    کنند كه اينترنت به افراد و گـروه         اين دو محقق تأكيد مي    .  موسوم است

دهد تا عاليق مشترك خود را مطرح نمايند و در انواع جديدتر ارتباطات انساني مشغول              يم
  ).۲۰۰۲(شناختي بسياري دارد  اين نوع ارتباط ميداني است كه ابعاد مثبت و آسيب. شوند

شناختي، غالباً خلق و  هاي روان  دهد اينترنت با توانايي  گوناگون نشان مييها يبررس
                                                             
1. K. Brady 
2. Norman Nie 
3. James. E. Katz 
4. Ronald E. Rice 
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ن بسياري از رفتارهـاي  يهمچن. دهد يربران را بدون آگاهي آنها تغيير م    خوي و رفتار كا   
  . قرن قرار دارديتأثير شديد اين فناور تحت» كار كردن«روزمره ما از جمله 

از زماني كه افراد در اينترنت % ۳۰دهد كه تقريباً  هاي پژوهشي نشان مي نتايج فعاليت
يچ ارتباطي به وظايف شغلي آنها ندارد و شود كه ه هايي مي کنند، صرف فعاليت سپري مي

کنند، زمان بيشتري را در اينترنت  از اينترنت استفاده مي) اعتياد(حتي افرادي كه به اجبار 
  ).۱۹۹۹، ٢فيلد ؛ گرين۱۹۹۹و همكاران،  ١كوپر(کنند  صرف مي

 هاي انگليسي امكان دستيابي به اينترنت را براي كارمندان      ها يا شركت    بيشتر سازمان 
 بررسي شده، يها از مؤسسه% ۷۰هاي انجام شده  بر اساس بررسي. اند خود فراهم نموده

ها،  اند و بيشتر اين مؤسسه امكان دستيابي به اينترنت را براي كارمندان خود فراهم نموده
اما برخالف . فهرست كلي استفاده درست و نادرست از اينترنت را مشخص كرده بودند

 كارمنـدان % ۶۰ طوري كه بيش از  ها با مشكل مواجه بودند؛ به شركتهاي آنان، اين   سياست
. خود را به دليل استفاده نادرست از اينترنت توبيخ و تعدادي را هم اخراج كرده بودنـد       

خطي، بازي و خريـد و فـروش در     درون يوگو  دستيابي به تصاوير پورنوگرافيك، گفت    
  .ن از محل كار شده بودمحل كار، از عواملي بود كه سبب اخراج كارمندا

از كارمنداني كه بررسي شده بودند، اعتراف % UCLA) ۲۰۰۱ (۷/۶۰بر اساس گزارش 
 انجام كارهاي شخصي يزني و برا ها، گشت سايت كردند كه در محل كار به بازديد از وب

اين عامل، . بوده است% ۷/۵۰ به ميزان ۲۰۰۰در حالي كه اين ميزان در سال   . اند  پرداخته
ين دليلي است كه بيشتر كارمندان براي كـاهش ميـزان كـارآيي خـود ارائـه نمودنـد             اول

(UCLA, 2001).  
هاي جنسي صـريح يـا       شود كه فعاليت     به هر نوشتار و تصويري اطالق مي       ٣پورنوگرافي

 اين تعريف شامل تصاوير .دهد تصاوير عريان را به قصد ايجاد برانگيختگي جنسي نمايش مي
  ).۱۹۹۹جف آلسون، (شود  هاي آموزش پزشكي است ـ نمي  كه در كتابهاي جنسي ـ اندام

                                                             
1. Cooper 
2. Greanfield 
3. Pornography 
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هاي صورت گرفته ارتباط بين پورنوگرافي بـا انـواع گونـاگون هتـك      نتايج پژوهش 
، نگرش منفي به زنان، سوءاستفاده از كودكان، افزايش آمار طالق و سست شدن ١حرمت

  .نمايد را در طي دهة اخير ثابت مي... بنيان خانواده و
زا نيست و بنابراين به محدود  حاميان پورنوگرافي عقيده دارند كه پورنوگرافي آسيب

 آنها معتقدند از آنجايي که مسائل پورنوگرافيك،.  نيستيكردن و كنترل محتواي اينترنت نياز
شود و همچنين گريزگاهي براي       يباعث آموزش روابط جنسي و افزايش برانگيختگي م       

. آيد، ممكن است كه كارا، بدون خطر و رهاكننده باشـد            ار مي به شم   كاوش و سرگرمي    
  . جنسي نيز مفيد باشدي درمان اختالل ناتوانيشايد در برخي موارد برا

 كميسيون پورنوگرافي و هرزگي دولت آمريکـا بيـان          ۱۹۷۰به همين منظور در سال      
ز جمله هتك نمود كه بين قرار گرفتن در معرض تصاوير پورنوگرافيك و انجام اعمالي ا

اما از آن تاريخ، با وجود بيش از يك دهه تحقيق و توليد . اي وجود ندارد حرمت، رابطه
آميز مسائل پورنوگرافيك و انتشار گسترده آن، اين مطلب تأييد شـد كـه            انواع خشونت 

  .گذارد پورنوگرافي آثار عميقي بر رفتار افراد بر جاي مي
ينكانسين، به دنبال پژوهش خود دريافت كه قرار ، استاد دانشگاه و٢ادوارد دونراشتاين

آميز پورنوگرافيك، شـايد بـه رفتارهـا و           مدت در معرض تصاوير خشونت      گرفتن كوتاه 
  .هاي ضداجتماعي منجر شود نگرش

آميز را   كه تصاوير پورنوگرافيك خشونتي پژوهش دونراشتاين نشان داد افراد نتيجه
 ابراز پرخاشگري عليه زنان داشتند و نسبت به درد مشاهده كرده بودند، تمايل بيشتري به

  . احساسي نداشتند شد، هيچ  زنان تحمل مييو رنجي كه از سو
به اين نتيجه رسيدند  )١٩٨٩( در تحقيق خود ٤ و جنينگ برايانت٣دكتر دولف زيلمن

كه قرار گرفتن مداوم در معرض مسائل پورنوگرافيك، آثار سوء و جدي بـر نگـرش و                 
                                                             
1. Rape 
2. E. Donnerstein 
3. D. Zillman 
4. J. Bryant 
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فراد، در خصوص تمايالت جنسي به طور اعم و نگرش به زنان به طور خاص بر عقيده ا
همچنين دريافتند كه پورنوگرافي حساسيت افراد به هتـك حرمـت را بـه    . گذارد  جا مي 

دهد؛ از سويي، قرار گرفتن بسيار زياد و طوالني در معرض آن،  عنوان يك جرم كاهش مي
تر ماننـد سـادومازوخيزم و هتـك حرمـت را      تمايل افراد به مسائل پورنوگرافيِك خشن   

  .دهد افزايش مي
كند كه بين رفتارهاي منحرف، از   بيان ميهتك حرمت و ازدواج در كتاب ١ديانا راسل
  .استفاده از زنان و پورنوگرافي رابطه وجود دارد جمله سوء
 يعشناختي و اجتمـا     رو، در بيشتر تحقيقات انجام شده دربارة پيامدهاي روان          از اين 

هـاي گونـاگون زنـدگي فـردي،      پورنوگرافي اينترنتي، آثار منفي ايـن معـضل بـر جنبـه      
از سويي، انديشمندان و پژوهـشگران      . اي تأييد شده است     خانوادگي، اجتماعي و حرفه   

اي و اينترنت  هاي ماهواره جويي از گيرنده امور اجتماعي ـ فرهنگي، رشد و گسترش بهره
هاي ناشي از آن را بسيار  کنند و دگرگوني  آينده برآورد مي سال۱۰ تا   ۵را در ايران طي     

در . کنند گنجد، ارزيابي مي انگيزتر از آنچه در گمان و پنداشت عموم مي تر و شگفت عميق
شـود و بـا    حال حاضر شمار كاربران اينترنت در ايران حدود دو ميليون تخمين زده مي           

ج سال آينده، شمار كاربران اينترنت در گسترش سريع اين رسانه، احتمال دارد كه در پن    
به زودي . پذير نيست، مهارپذير هم نيست گونه كه اينترنت پايان همان. ايران ده برابر گردد

هاي  هاي بشقابي، مستقيم و بدون سيم، به ماهواره هاي همراه، بدون نياز به آنتن همة رايانه
كاوشـگر امنيتـي را پـشت سـر     ، فيلترينگ و موتورهاي ISPشود و     مخابراتي متصل مي  

گذاري و  رسد آنچه بيش از موتورهاي كاوشگر امنيتي، صافي بنابراين به نظر مي. گذارد مي
آيد، آموزش كار با اينترنت از   در پااليش و وااليش كاربري اينترنت به كار ميISPمهار 
آشكار . گاه است راهنمايي و ادامه آن در دبيرستان و دانش هاي پاياني دبستان و دوره سال

، زبـان انگليـسي و دانـش روز    ي فرهنگيها است كه هر چه كاربران اينترنت با آموزش  
سـتيز و هنجـارگريز     هاي غيراخالقي، شـرم  تر باشند، ميزان سركشي آنها به سايت        بيگانه

                                                             
1. D. Russell 
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  .بيشتر خواهد بود
هـاي   هدف اين پـژوهش بـه دسـت آوردن اطالعـات دقيـق در خـصوص ويژگـي                

 پيامدهاي يهاي غيراخالقي و همچنين شناساي  كاربران وابسته به سايت  شناختي  جمعيت
فردي، خانوادگي و اجتماعي اين مشكل است؛ تا سرانجام بر اساس اطالعات دقيـق و                
مستند، پيشنهادهاي عملي و سازنده، جهت كاهش آثار منفي اينترنت در ايران در اختيار 

  .ربط قرار دهد مسئوالن ذي
  
   پژوهشيرت اجرااهميت و ضرو. ٣

دم هزاره سوم، شاهد تحوالت شـگرف فنـاوري و آثـار فرهنگـي، اجتمـاعي،                در سپيده 
 در واقع يكي از چالش. اي و سياسي ـ اقتصادي ناشي از آن هستيم  شناختي، حرفه روان

 امروز، تحـوالتي  ياي دنيها يترين دگرگون انگيزترين، جذاب ترين و در عين حال مهم      
اينترنت در سراسر كره زمين، . رساني صورت گرفته است رايانه و اطالعاست كه در زمينه 

 در حال تبديل شدن به جزيي از زندگي روزمره مردم است و دستيابي به يك شبكه جهاني،         
 يهـا  رو كرده است كه با ارتباط      الكترونيكي روبه  يها  افراد را با انبوهي از اطالعات و نشريه       

 هاي ارتباطي آينده را دگرگون     چون اينترنت شيوه  . پذير بود   كانسنتي، دستيابي به آن كمتر ام     
  .آيد شمار مي ها به هاي عمومي دولت ساخته، به عنوان يكي از چالش

 ۸در حال حاضر، پورنوگرافي اينترنتي به مثابه تجارت الكترونيكي در سال، حـدود       
ها،  نوگرافي، كتابپور. كند بيليون دالر نصيب توليدكنندگان اين صنعت در حال رشد مي

وسعت حوزه پورنوگرافي . هاي كابلي را تسخير نموده است ها، ويدئوها و تلويزيون مجله
  نمايش زنده مسائل پورنوگرافيـك     ي سالن تئاتر برا   ۹۰۰در آمريكا حدود    . دهنده است   تكان

فروشي و مغازه فروش و اجاره   كتاب۰۰۰/۱۵وجود دارد؛ و بيش از ) فيلم و اجراي زنده(
  .دهند هاي ويدئويي، آثار پورنوگرافيك را در اختيار متقاضيان قرار مي فيلم

از سويي، با گسترش سريع اينترنت به مثابه يك رسانه ارتباطي و توسعه دستيابي افراد 
وه دستيابي افراد به آثار و تصاوير پورنوگرافيك دچار تحول بسيار يبه اين فناوري نو، ش
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  مخصوص يها   كه به اينترنت دسترسي دارند، نگران خريد مجله        افرادي.  شده است    عظيمي
توانند آثار  مي» ماوس«هاي ويدئويي نيستند؛ آنها با يك كليك  ساالن و يا اجاره فيلم بزرگ

از سويي، توليدكنندگان تـصاوير     . پورنوگرافيك مطلوب خود را از اينترنت دانلود كنند       
 فروش يهاي ويدئويي برا ها و فيلم ها، كتاب لهپورنوگرافيك، نيازي به ابزارهايي چون مج

هاي   اينترنت بر ديگر رسانهيدر مجموع چند عامل سبب برتر. محصوالت خود ندارند  
  :انتقال آثار و تصاوير پورنوگرافيك شده است

تـر، در سـطح    اول اينكه پورنوگرافي اينترنتي، در مقايـسه بـا ابزارهـاي متعـارف         •
  . و به مراتب شمار بيشتري از افراد به آن دسترسي دارندگردد  تري توزيع مي گسترده

د سبب برداشتن قيد و بندهايي يشا) به ويژه ناشناسي  (دوم اينكه ماهيت اينترنت      •
افراد ممكن اسـت در     . شود    اي مالحظه مي    رشبكهيشود كه بيشتر اوقات ارتباط غ     

انگيز و  شهوتهاي  ارتباط درون خطي با احساس آرامش بيشتري به مطالعه داستان
يا به تماشاي تصاوير صريح جنسي بپردازند، در حالي كه همين افراد ممكن است 

  . نگذارنديدهند، پا  گاه به سالن سينمايي كه فيلم سكسي نمايش مي هيچ
  جدي دارد، فعاليت جنسي و تجاوزهاي جنسي      يمسئله مهم ديگري كه نياز به بررس       •

 مارهاي موجود، استفاده غيرقانوني از اينترنـت     بر اساس آ  . اينترنتي عليه كودكان است   
توزيـع  آوري، توليـد و        انتقال آثار جنسي به منظور تحريك كودكان و جمع         يبرا

 از سـويي، بـا وجـود گـسترش روزافـزون          . پورنوگرافي كودكان افزايش يافته اسـت     
ي هاي بالقوه پورنوگراف شناسايي آسيب... ها و اينترنت در منازل، مدارس، كتابخانه

  . استياري اهميت بسيبر كودكان و نوجوانان دارا
توان نتيجه گرفت كه اعتياد جنسي به اينترنت يا وابستگي رفتاري به استفاده از آثار  مي

نظر از اينكه آن را بيماري، آسيب رواني و يا يك معضل  پورنوگرافيك در اينترنت، صرف
 جدي جـسماني،  يها  كه با صدمه اي مزمن و فراگير است      صرفاً اجتماعي بدانيم، پديده   

شك، توجه به ابعاد  يب. اي و تحصيلي همراه است خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، حرفه  
شناختي كاربران اين آثار و بررسي و  هاي جمعيت   گوناگون اين معضل، از جمله ويژگي     
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 شناسايي پيامدهاي اين معضل در ابعاد گوناگون زندگي فردي، خانوادگي، اجتمـاعي و       
هاي  ها و مسئوالن حوزه شود كه سازمان ياقتصادي افراد، به راهكارهاي سودمندي منجر م

  . پيشگيري از آثار منفي اين رسانه در حال گسترش به كار گيرنديتوانند برا ربط مي ذي
 
 اهداف پژوهش. ٤
  هدف كلي) الف

بـه  شـناختي افـراد وابـسته       هـاي جمعيـت      اين پژوهش، بررسي ويژگي    يهدف از اجرا  
هـاي جـسماني و بررسـي      هاي پورنوگرافيك، شناسايي عاليم و نشانه       استفاده از سايت  

اي   پيامدهاي ناشي از آن در ابعاد گوناگون زندگي فردي، خانوادگي، اجتمـاعي، حرفـه             
  .و تحصيلي است

  
  اهداف جزئي) ب
، در يهاي جمعيت شـناختي افـراد وابـسته بـه موضـوعات جنـس       بررسي ويژگي . ۱

 .اينترنت
 يهاي جسمي در افراد وابسته به موضوعات جنس بررسي و شناسايي عاليم و نشانه. ۲

 . در اينترنت
 . در اينترنتي به موضوعات جنسيبررسي پيامدهاي فردي وابستگ. ۳
 . در اينترنتي به موضوعات جنسيبررسي پيامدهاي خانوادگي وابستگ. ۴
 . در اينترنتيس به موضوعات جنيبررسي پيامدهاي اجتماعي وابستگ. ۵
 . در اينترنتي به موضوعات جنسياي وابستگ بررسي پيامدهاي حرفه. ۶
 . در اينترنتي به موضوعات جنسيبررسي پيامدهاي تحصيلي وابستگ. ۷
  
   پژوهشيها سؤال. ٥
  يهاي کل سؤال) الف
 دارنـد،  ي اينترنـت وابـستگ  ي مجازي فضاي که به تصاوير و آثار جنسيآيا افراد . ۱

   دارند؟يا  ويژهيشناخت  جمعيتيها يويژگ
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، ي فردي پيامدهاي به اينترنت به منظور استفاده از تصاوير و آثار جنسيآيا وابستگ. ۲
   کاربران آن به همراه دارد؟ي براي خاصي و تحصيليا ، حرفهي، اجتماعيخانوادگ

  

   جزئييها سؤال) ب
 دارنـد،  ينـت وابـستگ   اينتري مجازي فضاي که به تصاوير و آثار جنسيآيا افراد . ۱

  دارند؟يا  ويژهيشناخت  جمعيتيها يويژگ

 ي خاصي جسماني آن، پيامدهاي به اينترنت، به ويژه موضوعات جنسيآيا وابستگ. ۲
 به همراه دارد؟

  به همراه دارد؟ي فردي در اينترنت چه پيامدهاي به موضوعات جنسيوابستگ. ۳

  به همراه دارد؟ي خانوادگييامدها در اينترنت چه پي به موضوعات جنسيوابستگ. ۴

  به همراه دارد؟ي اجتماعي در اينترنت چه پيامدهاي به موضوعات جنسيوابستگ. ۵

 بـه  ي و اقتصاديا   حرفه ي در اينترنت چه پيامدها    ي به موضوعات جنس   يوابستگ. ۶
 همراه دارد؟

  رد؟ به همراه داي تحصيلي در اينترنت چه پيامدهاي به موضوعات جنسيوابستگ. ۷
  
  پژوهشيمتغيرها. ٦

  به اينترنتيوابستگ
 دانـد   ، اعتياد به اينترنت را اختالل تنشي يا كنترل تكانه، مانند قماربازي بيمارگونه مي  ١کاپالن

شناختي، اجتماعي و شغلي  رسند، مشكالت روان  و عقيده دارد كساني كه به اين معيار مي
  ).۲۰۰۲كاپالن، (کنند  پيدا مي

اصطالح اعتياد را به نوعي از وابستگي فيزيولوژيكي بين يك ) ۲۰۰۱ ،۱۹۹۹ (٢ديويس
به همين جهت عقيده . كند  شخص و يك محرك كه معموالً نوعي مواد است، اطالق مي    

به . تر از اصطالحات ديگر است مناسب» ونه از اينترنتگاستفاده بيمار«دارد كه اصطالح 
                                                             
1. Caplan 
2. R.A. Davis 
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 اي از عوامل شناختي عتيادي نيست، بلكه مجموعهنظر وي استفاده از اينترنت فقط يك رفتار ا
  .دهد كه بر زندگي فرد اثر منفي خواهد گذاشت  و رفتاري را در زمينه اينترنت تشكيل مي

 از يك يا چند گرفتهعقيده دارد كه اختالل اعتياد به اينترنت، شايد بر) ۱۹۹۸ (١گريفيتز
 به عقيده . هاي اجتماعي باشد     و فعاليت  تايپ، نبود رابطه روياروي، محتوا    : جنبه اينترنت مثل  

دهد و يا به احساسي كه هنگام   وي فرد نه به يك ماده، بلكه به آنچه در رايانه انجام مي      
  .شود  دهد، وابسته مي  فعاليت در اينترنت به او دست مي

  
  ي اينترنتيپورنوگراف

 ارتباطي، به قصد هاي جنسي در هر رسانه نگاري به عنوان توصيف يا نمايش فعاليت هرزه
هاي  لغت پورنوگرافي از واژه). ۲۰۰۰پيرس، (ايجاد احساس شهواني تعريف شده است 

اشاره ) فاحشه(هاي جنسي افراد بدکاره   به معني نمايش فعاليتGraphia و Pornoيوناني 
شود که مستهجن  ولي امروزه به هر نوع نمايش تصويري، کتبي يا شنيداري گفته مي. دارد

  .شود به قصد ايجاد انگيزش جنسي در بينندگان، خوانندگان و شنوندگان توليد مياست و 
  
  

                                                             
1. M. Griffiths 
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  فصل دوم
  پيشينة پژوهش
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  مقدمه. ۱

 تحـوالت   ،كنيم، با پا گذاشتن به هزارة سوم ميالدي        دنيايي كه امروزه در آن زندگي مي      
ي فناوررشد صنعت و . كند تجربه مي خود همة شئونآوري را در  بسيار سريع و شگفت

 به . كه حتي پديدآورندگان آن را نيز دچار حيرت و شگفتي كرده استاستاي  به گونه 
 همة. اند رسد خود آنها نيز انتظار چنين پيشرفت سريعي را در فناوري روز نداشته نظر مي

 علـوم  انندمگيرد،   تحقيق و پژوهش صورت ميدرباره آنعلومي كه در مراكز تحقيقاتي   
هم گره خورده و با اتكاء بـه هـم پيـشرفت        ه   چنان ب  ... و اجتماعي، پزشكي يا مهندسي   

 تصور اين امر مشكل بود كه  گذشته، مثال تا چند ساليبرا. ناپذير است كند كه وصف مي
 شناسايي كـرد و  DNAبتوان قاتل يا متجاوز به عنف را با كمك علم ژنتيك و آزمايش          

شود و   بديهي و پيش پا افتاده تلقي مياما امروزه اين امر كامالً.  دادتحويل مراجع قضايي
شناسي محسوب   تنها يكي از چند علوم مرتبط با علم جرم  ،شناسي علم ژنتيك و زيست   

  .شود مي
بدون شك يكي از عوامل مهم و عمدة اين ارتباط و پيوند بين علوم مختلف در دنياي 

پـذيري و   انعطـاف . است انهيااي به نام ر    ن، وسيله امروز و كمك به پيشرفت و توسعة آ       
هـاي    زمينـه همـة  به حدي است كه بدون استثناء در   ،انگيز همزيستي اين وسيلة شگفت   
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اي مثـل   آن در علـوم پيچيـده  کـاربرد   ؛توان از آن استفاده كـرد   هاي اجتماعي مي   فعاليت
 يبررس با .ردگي دارد فضانوردي گرفته تا سيستم خودپرداخت وجه از گيشة يك بانك گست          

  :نظر گرفت  مجزا را براي آن درتوان دو دورة كامالً  ميانهيادقيق دنياي ر
  . دوره قبل از ورود به دنياي اينترنت.۱
  . دورة پس از ورود به دنياي اينترنت.۲

كس پوشيده نيست كه با تولد اينترنت و پا گذاشتن آن به عرصة اسـتفاده از                بر هيچ 
 پذيري، سرعت عمل و توسعة آن ايجاد   ، تحولي عظيم در كارآمدي، انعطاف     يا  انهيرا يفناور

  موضوع گردش دارد و فناوري اطالعاتني بر محور همارتباطات يفناورامروزه . شده است
  .محتوا نخواهد بود  بي ابزارانگيز آن چيزي جز بدون درنظر گرفتن دنياي شگفت

 است و هميشه اشخاصي هستند كه با به گوناگونها  از آنجا كه غرايز و اهداف انسان
 به تنها چيزي  همدارند، افرادي ها گام برمي  آسايش و رفاه انسانيبراخدمت گرفتن علوم 

برداري از آن براي دستيابي به منافع شخصي حتي   استفاده از علوم و بهره،انديشند كه مي
 و انهيراي فناورستفاده از  ابارةدرن امر يا. ندهستبه بهاي خسارت بسيار به عموم جامعه 

همان طور كه منافع و مزاياي استفاده از اين .  مصداق دارد آن دنياي اينترنت نيزدنبالبه 
وسيلة آن ه  در مقابل، افعال ناشايستي ب، استريناپذصنعت در پيشبرد امور اجتماعي انكار

اي نه  در گذشته.  تصور آن هم محال بود، كه شايد قبل از بروز اين پديدهرديگ يمانجام 
 مجريان ،دانان رسد، مشغلة فكري حقوق چندان دور كه شايد قدمت آن به سه دهه نيز نمي

، سـرقت،  حرمـت قانون و حتي عموم افراد جامعه، مقابله با جرايمي مثـل قتـل، هتـك          
هـا محـدود بـود و     ارتكـاب ن نوع ياتنوع  البته  . كالهبرداري و جرايمي از اين قبيل بود      

 چنـان  ، و اينترنت به عرصة جامعـه     انهياي ر فناوراما با ورود    . صي نداشت پيچيدگي خا 
 .کردرو   كه متصديان امر را با سردرگمي عجيبي روبهجاد شدياتحولي در ارتكاب جرايم 

 گذرد، حتي در كـشورهايي   دربارة آن مييسنج به دو دهه از رسيدگي و نظرکينزدبا اينكه   
گذاري منسجم برخوردارند، تصحيح يا تغيير قوانين  كه از يك نظام قضايي قوي و قانون

دنياي ارتباطات و ، يا انهي رايفناور شدن به روزپيشرفت سريع و . در اين زمينه ادامه دارد
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ها  كنندگان قانون، دادگاه  است كه عنان و اختيار را از كف تدوينقدر  آنفناوري اطالعات
هايشان  روشسازي نيروها و  تطبيق و همسانو مجريان قانون ربوده است و به آنها مجال 

هايي كه در اين زمينه وجود دارد،  پيچيدگي كاركردها و فعاليت. دهد را با اين پديده نمي
 سوءاستفاده از آن و تعيين مجازات عاجز نموده ،انگاري كنندگان قانون را در جرم تدوين
ي با اعمال ارتكاب يافته يجزا تطبيق قوانين شان ها كه وظيفة اصلي همچنين دادگاه. است

، به دليل مفرهاي گوناگوني كه متعرضان و متخلفان براي خود است هو محكوميت يا تبرئ
ن و زيـان    ا مجازات و احقاق حق متضرر     ،بينند، ناتوان از صدور حكم واقعي      تدارك مي 

  .هستندديدگان 
 ظيفة مجريـان  كه و ـ جويي جرايم شايد دردسرها و مشكالتي كه در مرحلة كشف و پي

ـ قانون  ي چنـان قـدرتي در   فناوراين .  وجود دارد، كمتر از دو مرحلة قبلي نباشداست 
 هاي ترين سيستم ترين و پيشرفته اختيار بشر قرار داده كه به راحتي از هر گوشة دنيا وارد مهم     
آنچه بخواهد انجام دهد و بدون  نظامي، امنيتي، اقتصادي، دولتي و خصوصي شود و هر

موران كشف مأدردسر بزرگ . ترين اثري از خود از آن خارج شود ا گذاشتن كوچكبرج
  .شود شروع مينجا ياز ا ي جرايمنيچنن اجرايم در شناسايي مرتكب
 وارده با جـرايم  يها ي از لحاظ اهميت و ميزان خسارت  ا  انهيراحتي موضوع جرايم    

، به يك منزل يا حتي بانكتصور كنيد يك يا چند نفر سارق با ورود . سنتي تفاوت دارد
ر اثر بتوان  كه مي ين خسارتيشتريب. نمايند  را سرقت ميي منزل يا وجوه بانكهمة لوازم

ارتكاب اين جرم تصور نمود چقدر است؟ حال سرقت اطالعات محرمانة يك شركت             
  شـايد  ن خسارت ي کمتر هاي پژوهشي كه بر روي شبكه قرار دارد،        تجاري يا سرقت فعاليت   

 تفـاوت . كند ها سرقت گانگستري بزرگ نيز برابري نمي ها دالر باشد كه با ده   ز ميليون فراتر ا 
هاي   با محدوديت،د كه سرقت اطالعات از روي شبكهريگ  ميسرچشمه از آنجا ،اين دو 

 مواجه نيست و تنها چيزي كه براي ،فيزيكي كه در سرقت از منازل يا بانك وجود دارد       
در . ي است كه در اختيار داردا انهيرا امكانات ،كند يمايجاد  محدوديت ،متجاوز به سيستم

ها و تصاوير مستهجن و مبتذل، اگر حالت سنتي و فيزيكي آن را  جرمي مثل ترويج عكس
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 چاپ و نيروي انساني     ،درنظر بگيريم، مرتكب مزبور اگر امكانات بسيار پيشرفته تكثير        
 تواند قرار دهد؟ در ا در اختيار چند نفر ميكافي در اختيار داشته باشد، چه تعداد تصوير ر

 و اتـصال بـه   انهيرا با نشستن پشت ،ها نفر مثل شما    ست شما و ميليون    ا كه كافي  حالي
 هزاران تصوير از اين دسـت را  ، بسيار كوتاهياينترنت، تنها با فشار يك كليد و در مدت        

 هاي فيزيكي از مقابل فعاليتهاي  آيا اين هم چيزي جز برداشته شدن محدوديت. منتشر نماييد
  !؟استمجرمانه 

 و اينترنت محسوب انهيراهاي بسيار ساده و پيش پا افتاده در دنياي  ها نمونه ن مثالاي
اي   به گونه  )ينترنتي ا يها  راهزن ( هكرها ياز سو امروزه ارتكاب بعضي جرايم     . شود مي

ـ   مـي صـدمه  آن  به امنيت ملي يك كشور يا زيربناي اقتصادي و اجتماعي         هاست ك  . دزن
 شـناخته  وارد انه تـازه يرا است كه كشورهايي كه در عرصة دنياي قدر امر آن اهميت اين   

 ند،يآ يبه شمار م تماشاگر اين قضايا   و كننده  به عنوان يك مصرف    فقطشوند و هم اكنون      مي
بته  الواند  در جهت مبارزه با اين جرايم افتاده يستيبابه تكاپوي تصويب قوانين سخت و 

شود،  مشاهده مي يا انهي رايفناورچون با سرعتي كه در زمينة رشد . حق هم همين است
 ناشي از آن يها  كشورها چه مايل باشند يا نباشند، بايد با معضل        همة ک،يزددر آينده ن  

  .دست و پنجه نرم كنند
 همة شـئون  و نقش آن در انهيرااي ناچيز از اهميت دنياي   گوشه تنها شد،   ذکرآنچه  

ي ارتباطات و اطالعات را ناديده فناورتوان حضور   امروزه نمي .  بود زندگي اجتماعي ما  
 در ابتداي هزارة سوم  انسان.هاي كالن جامعه را تدوين كرد  سياست،گرفت و بدون آن 

اي مسير خود را يافته است كه يكي از اجزاي الينفك آن را كامپيوتر و     به گونه  ،ميالدي
ـ  به منظـور رو     الزم است كه   ،بنابراين. دهد  تشكيل مي  ،ه آن هاي وابسته ب   سيستم  يياروي
 رعايت  راآشنا شويم و سعي كنيم هنجارهاوابسته به آن  و منطقي با آن، با قوانين درست

  .كرده و به آن احترام بگذاريم
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  اعتياد به اينترنت. ۲
  تعريف

شناختي،  روز مشكالت رواننوعي استفاده از اينترنت كه سبب ب«نترنت ياد به اياختالل اعت
 يترين اصـطالح    رايج. شود  يتعريف م » شود    اجتماعي، تحصيلي و شغلي در زندگي فرد مي       

است كه نوعي وابستگي » اعتياد به اينترنت«برند  يهاي گوناگون به کار م     كه در پژوهش  
  :شود  ها مشخص مي ن ويژگييكند و با ا  رفتاري به اينترنت ايجاد مي

 . مربوط به آنيها ون براي اينترنت و موضوعهزينه روزافز •

اضطراب، افسردگي و مانند آن، در : هاي هيجاني ناخوشايند مانند تجربه احساس •
 .زماني كه فرد در تماس با شبكه نيست

 . بودن در اينترنتيامدهايقابليت تحمل و عادت به پ •

  .زا انكار رفتارهاي مشكل •
نوان اختالل تنشي يا كنترل تكانه، مانند قماربازي اين ديدگاه، اعتياد به اينترنت را به ع

شـناختي،    رسند، مشكالت روان      گيرد و كساني كه به اين معيار مي           بيمارگونه در نظر مي   
 ).۲۰۰۲كاپالن، (کنند  اجتماعي و شغلي پيدا مي

 از اينترنت، به عنوان نوعي يده برخي انديشمندان، استفاده مفرط و مهارنشدن     يبه عق 
شود و بر زندگي فرد و كساني كه با او در ارتباط نزديك هستند،   در نظر گرفته مياعتياد 

 اعتيادي در كار نيست و لذت بردن و  برخي ديگر معتقدند هيچ. گذارد يبه شدت تأثير م
ل ياين تضاد به اين دل. استفاده از اينترنت و رايانه، مانند لذت بردن از مواد مخدر نيست

شود، به عنـوان اعتيـاد قلمـداد      د دارند فقط موادي كه وارد بدن مياست كه برخي اعتقا 
بايد در زمينه وابستگي به داروهـا اسـتفاده شـود    » اعتياد«گردد و اين اصطالح، يعني   يم
  .)۱۹۹۰، ١راچلين(

 اصطالح اعتياد را به نوعي وابستگي فيزيولوژيكي بين يك           )۲۰۰۱،  ۱۹۹۹(ديويس  
 كند و به همين جهت، عقيده   نوعي مواد است ـ اطالق ميشخص و يك محرك ـ كه معموالً

                                                             
1. Rachlin 
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به .  ديگر استيها تر از اصطالح مناسب» استفادة بيمارگونه از اينترنت«دارد كه اصطالح 
 اي از عوامل شـناختي   اعتيادي نيست، بلكه مجموعهينظر وي استفاده از اينترنت فقط رفتار    

  .دهد كه بر زندگي فرد، اثر منفي خواهد گذاشت  و رفتاري را در زمينه اينترنت تشكيل مي
عقيده دارد كه اختالل اعتياد به اينترنت، شايد برگرفته از يك يا چند ) ۱۹۹۸(گريفيتز 

بـه  . هاي اجتماعي باشد    تايپ، نبود رابطه روياروي، محتوا و فعاليت      : جنبه اينترنت مثل  
دهد، يا به احساسي كـه      انجام مي عقيده وي فرد نه به يك ماده، بلكه به آنچه در رايانه             

 بر اساس ديدگاه گريفيتز. شود  دهد وابسته مي  هنگام انجام فعاليت در اينترنت به او دست مي
  :گردد يجزء اصلي اعتياد است و شامل اجزاي زير م ١، وابستگي رفتاري)۱۹۹۸(

  

  ٢برجستگي. ۱
شود و    فرد مييعاليت زندگترين ف افتد كه فعاليت خاصي، مهم  اين امر زماني اتفاق مي

برخي افراد، حتي زماني كه بـه ايـن فعاليـت    . بر تفكر، احساس و رفتار فرد تسلط دارد  
  .کنند مشغول نيستند، دربارة شيوه استفاده بعدي فكر مي

  

  ٣تغيير خلق. ۲
 دهند   مشغول شدن به فعاليت معيني گزارش مييپشامل تجارب ذهني است كه افراد در 

بخش يا   آرامشيشود، يعني فرد در حالت ياي در نظر گرفته م  مواجههي رفتارو به عنوان
  .گيرد  تخديركننده قرار مي

  

  ٤تحمل. ۳
 اين ويژگي شامل فرايندي است كه در آن به فعاليت گسترده و روزافزوني براي رسـيدن    

  .به آثار قبلي نياز است
                                                             
1. Behavioral addiction 
2. Salience 
3. Mood modification 
4. Tolerance 
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  ١گيري هاي كناره نشانه. ۴
 يا آثار فيزيكي ناخوشايندي است كه وقتي فعاليت ادامه     ها  ها شامل حالت    اين نشانه 

 رنجي، حساسيت زود: از جمله. شود  يابد، در فرد ديگر ديده مي  يابد يا ناگهان كاهش مي  نمي
  .و اضطراب

  

 ٢تعارض. ۵

 ياين حالت شامل به وجود آمدن تعارض بين فرد وابسته و افرادي است كه ارتباط              
  .كند  ين تعارض هاي دروني كه فرد تجربه مينزديك با وي دارند و همچن

  

 ٣بازگشت. ۶

هاي قبلي فعاليت معيني است كه در موارد شديد، حتي        شامل تمايل به تكرار حالت    
  .شود  ها پس از مهار رفتار مشاهده مي سال

  
  ها و عاليم باليني نشانه

دي، خانوادگي، آيد كه سبب مشكالت فر  زا به حساب مي زماني استفاده از اينترنت آسيب
 همچنـين مـشكالت خلقـي و عـاطفي قابـل     . اجتماعي و اقتصادي براي كاربران گـردد      

اعتياد به اينترنت را به عنوان يك مشكل ) ۱۹۹۹(اورزاك .  براي فرد ايجاد كنداي مالحظه
  :داند  شناختي داراي دو دسته عاليم مي روان
  

  شناختي هاي روان نشانه. ۱
 .هنگام استفاده فرد از اينترنتت ياحساس خوب بودن و رضا •

 .ناتواني در توقف فعاليت •

 .دوري از دوستان و خانواده •

 .احساس پوچي، افسردگي و بدخلقي، هنگامي كه فرد با شبكه در ارتباط نيست •

                                                             
1. Withdrawal symptoms 
2. Conflict 
3. Relapse 
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 .هاي خود دروغ گفتن به كارفرما يا افراد خانواده در خصوص فعاليت •

  .مشكل در مدرسه و محل كار •
 

  هاي جسماني نشانه. ۲
 سندرم عصبي دست •

 خشكي چشم •

 سردردهاي ميگرني •

 درد در ناحيه كمر و پشت •

 هاي غذايي نظمي در غذا خوردن و نخوردن بعضي وعده بي •

  به بهداشت شخصييتوجه يب •

 اختالل خواب و تغيير در الگوي خواب •

  :كند  ها مشخص مي نيز اعتياد به اينترنت را با دو دسته عاليم و نشانه) ۲۰۰۱(ديويس 
  

  هاي رفتاري نشانه) الف
  :هاي رايج اين اختالل عبارت است از برخي نشانه

 گيري از جامعه و انزوا، دوري و غفلـت   اي يا بين فردي، كناره      مشكالت تحصيلي، حرفه  
قراري در زمان تالش  هاي شخصي، بي از دوستان، خانواده يا حرفه تخصصي يا مسئوليت
بيش از اندازه، تغيير در سبك زنـدگي،  براي كاهش يا خاموش كردن اينترنت، خستگي   

  .هاي جسماني و محروميت و تغيير در الگوي خواب كاهش قابل مالحظه فعاليت
  

  هاي شناختي غيرسازشي نشانه) ب
افكار وسواسي درباره اينترنت، كاهش توانايي كنترل تكانه، انتظار بازگشت به اينترنت، 

هاي  بخش و سرگرمي هاي لذت اليتصرف وقت و مخارج زياد براي اينترنت، كاهش فع
گويي، نگراني و اشتغال ذهني در  هايي از دروغ ، نشانه گيري از دوستان قديمي قبلي، كناره

  .خصوص ناتواني در خاموش كردن اينترنت
كـردن   Downloadدهند، زماني كه رايانه در حال   افراد وابسته به اينترنت ترجيح مي  
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هنگام اتصال به اينترنـت و      . از درد مچ شكايت دارند    مدام  . شويي بروند   است به دست  
 Email رسانند تـا      هر جا هستند خود را سريع به منزل مي        . خورند  يم  رايانه غذا  يجلو

 کنند و با آنها بـه گـردش   با دوستان اينترنتي خود رابطه عاطفي برقرار مي. خود را چك كنند   
تواند به سرعت   را در ذهن دارند و مي سايت اينترنتي۲۰ يحداقل نشان. روند  و تفريح مي

 روزمره به كـار  يها دانند و در مكالمه    اصطالح گپ را به خوبي مي      ۱۰. آن را بيان كنند   
هنگـام  . دانند  را رقيب خود مي کنند و رايانه  اطرافيان آنها به رايانه حسودي مي     . برند    مي

 ند با دوستان و حتي همـسرشان      ده    دهند و ترجيح مي       مي Email معرفي خود معموالً نشاني   
کنند، احساس پوچي و  وقتي مودم را خاموش يا اتصال به اينترنت را قطع مي. چت كنند

 يانگ،(کنند، درست مثل اينكه فردي زندگي عاشقانه خويش را از دست داده است            خأل مي 
  ).۲۰۰۱؛ ديويس، ۱۹۹۹،۱۹۹۸،۱۹۹۶

شوند،    افراد به چيزي وابسته ميامر مهمي كه نيازمند توجه جدي است، آن است كه 
...  و   آورند، گمنامي   آيا آنها به خود رايانه، تايپ كردن، اطالعاتي كه از اينترنت به دست مي

  شوند؟   وابسته مي
هـاي گـسترده اطالعـات و تنـوع           يكي از عوامل مهم در اعتياد بـه اينترنـت، زمينـه           

. آورد يوسواسي ديگر را به وجـود مـ     هاست كه اعتيادهاي ديگر و يا رفتارهاي          موضوع
  جنسي اعتياد دارد، اينترنت جاي بالقوه خطرنـاكي        يها  براي فردي كه به موضوع    : براي مثال 

 از سويي تالش براي تعريف اعتياد به اينترنت، فقط بر مبناي زماني كه فرد در اينترنت. است
  وابـسته بـه اينترنـت،   دريافـت كـه افـراد   ) ۱۹۹۶(يانگ . كند، تالش علمي نيست      صرف مي 
 ۸ها فقط در هفته  کنند،  اما غيروابسته   ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي       ۳۸متوسط  

 ساعت در هفته استفاده از اينترنت ۱۹ )۱۹۹۷ (١در تحقيق برنر. ساعت در اينترنت هستند
 ساعت در ۱۱در تحقيق خود بر روي دانشجويان، ) ۱۹۹۷(گزارش شده است؛ و اسكرر 

  .ها گزارش داد ته را براي وابستههف
 )۱۹۹۸( ساعت در هفته را گزارش دادند و آندرسـون           ۵/۸ ٢مورهان مارتين و اسكاميكر   

                                                             
1. Brenner 
2. Morohan Martin & Schumacher 
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 ساعت در هفته را گـزارش     ۵/۹ دانشجو در سطح دنيا،      ۱۰۰۰در پژوهش خود بر روي      
  ساعت در هفته۴۰كاربران بيش از % ۱۷در بررسي خود اعالم كرد كه ) ۱۹۹۶(برنر . داد

زماني كه آنها  از كاربران اعالم كرده بودند كه اطرافيان% ۵۸. كردند   از اينترنت استفاده مي
 ۴كاربران اعالم كرده بودند كه كمتر از % ۴۶کنند، شكايت دارند و  در اينترنت صرف مي

  .کنند ساعت از وقت خواب خود را براي استفاده از اينترنت صرف مي
 خط برش معيني وجود ندارد كه براساس آن بتوان افراد عقيده دارد كه) ۱۹۹۸(يانگ 

ن اعتياد، فقط براساس ساعت استفاده ينچوابسته و غيروابسته را از يكديگر جدا كرد؛ هم
 ساعت در هفته نشان دهند،     ۲۰ افراد، عاليم اعتياد را با       يد بعض يشا. تشخيص دادني نيست  

 اسـت  کنند، ممكـن  ه وقت صرف مي ساعت در هفت۳۰در حالي كه برخي ديگر كه بيش از       
ايـن  عامل مهمي كه در اين خصوص بايد به آن توجه شـود،  . اين عاليم را بروز ندهند   

 بـر  است كه آيا اينترنت در زندگي فرد تأثير داشته يا خير؟ آيا زمان صرف شده در اينترنت،      
گرمي، اي و تحصيلي، كارهاي روزمره، سر  زندگي خانوادگي، زناشويي، اجتماعي، حرفه    

  ورزش، مسائل جنسي، خواب و مانند آن تأثيرگذار بوده است يا خير؟
  
 گيرشناسي همه

 ۱۴۹زنند کـه در آمريکـا    يتخمين م. ميزان شيوع اختالل اعتياد به اينترنت معلوم نيست 
  .)۱۹۹۹، ١سولر(يابد    افزايش مي% ۱۲کنند و ميزان آن هر ماه  ميليون نفر از اينترنت استفاده مي

شتر اين افراد، يب. کنند  ميليون نفر در امريكاي شمالي از اينترنت استفاده مي۱۰۰ حدود
 اينترنت را براي بانكداري، تجارت، ارتباط با خانواده و دوستان، دريافت اطالعات بهداشتي، 

 با اينترنـت % ۶اما در صد كمي، يعني حدود . کنند  سرگرمي و كارهاي مفيد ديگر استفاده مي      
  .)۲۰۰۰، ٢گال تاير(مشكل دارند 

 در مقايسه ۲۰۰۲دستيابي به اينترنت در سال ) UCLA  )۲۰۰۳بر اساس نتايج گزارش
 تغيير نكرده است؛ اما ساعت استفاده از اينترنت افزايش يافته و استفاده از ۲۰۰۱با سال  

                                                             
1. J. Suler 
2. Gaultiere 
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بر اساس اين گزارش، پنج فعاليت رايجي كه كاربران . تر شده است اينترنت در منزل رايج
  :دهند به ترتيب اولويت عبارت است از    در اينترنت انجام مي

۱ .E.mail١هاي فوري  و پيغام 

 ٢)سواران وب موج(وبگردي . ۲

 خواندن اخبار. ۳
 خريد و فروش اينترنتي. ۴
  كننده دستيابي به اطالعات سرگرم. ۵

اده  نشان داد كه استفUCLA ياز سو) ۲۰۰۲، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰(همة مطالعات انجام شده 
 ۶۵حتي يک سوم افراد بـاالي     . هاي سني رواج بيشتري دارد      از اينترنت در برخي گروه    

، ۲۰۰۰سه با سـال  يکنند و اين ميزان در مقا  سال اظهار داشتند كه از اينترنت استفاده مي       
ر يهمچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده از اينترنت، مس. افزايش داشته است% ۲۹

 صـورت   ۱۹۹۵کـا در سـال      يآمر» بنياد ملي علوم   «ياي كه از سو      مطالعه .صعودي دارد 
در حالي كه گزارش . نترنت دسترسي داشتنديگرفت تنها يک پنجم كاربران در منزل به ا

UCLA  را در ايـن    % ۳/۵۹و  % ۴/۵۸،  %۹/۴۶ درصـدهاي    ۲۰۰۲ تـا    ۲۰۰۰هـاي      در سال
  .خصوص نشان داده است

کنند و   سال و يا بيشتر از اينترنت استفاده مي۳ه مدت  ميليون آمريكايي ب۷۶از % ۲/۲۲
 .کنند يک پنجم كودكاني كه در خانه رايانه دارند، از آن براي دسترسي به اينترنت استفاده مي    

ترين محل براي دسترسي بـه       کنند و رايج     ميليون نفر از رايانه در مدرسه استفاده مي        ۵۵
 ).۱۹۹۷، ٣ا آمار آمريك اداره(اينترنت، مدرسه است 

كـرات و   (اختالل اعتياد به اينترنت بين نوجوانان بيشتر از والدين آنهـا شـيوع دارد               
سال كمتر مبتال به  افراد بزرگ) ۲۰۰۰(بر اساس گزارش ناي واربرينگ ). ۱۹۹۷همكاران، 

  .شوند    اين اختالل مي
                                                             
1. Instant massaging 
2. Web browsing 
3. U.S. Census 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٤٤

عـات  اي كـه شـامل اطال       مـاده  ۶۹اي    نامـه   با به كار بردن پرسـش     ) ۱۹۹۸(آندرسون  
 شناختي، سبك زندگي دانشجويي، كاربرد اينترنت و پيامدهاي اجتماعي و تحصيلي            جمعيت

نتايج اين بررسي نشان داد . كسب كرد)  زن۶۴۷ مرد و ۶۴۹( نفر ۱۳۰۲ از يبود، اطالعات
 دقيقـه در روز  ۱۰۰کنند،  كه ميانگين زماني كه دانشجويان وابسته از اينترنت استفاده مي  

 دقيقـه و  MUD = ۱ دقيقـه؛  FTP  = ۴ دقيقـه؛ Email =۳۵  دقيقه؛ WWW = ۳۹(است 
انطباق )  زن۱۳ مرد و ۹۴% (۸/۹ نفر ۱۰۶از اين تعداد ).  دقيقه۱كمتر از = مسائل جنسي 

 . مشخص شده استDSM-IVداشتند كه با معيارهاي تشخيص اعتياد در 

هـا متفـاوت    در مطالعهنتايج تحقيقات انجام شده در زمينه فراواني اعتياد به اينترنت    
هاي  در حالي كه اين آمار در پژوهش. دهد    را نشان مي% ۸۰تا % ۴۰تحقيقات اوليه . است

هاي اندك و با كساني كه  بر روي نمونه     است، زيرا تحقيقات قديمي % ۱۴تا % ۶جديد بين 
 تري ي بزرگها اما در تحقيقات جديد، از نمونه   . اند، انجام شده است     خودشان داوطلب بوده  

يك رقم قابل مالحظه است، به ويژه % ۶كارانه رقم  با يك تخمين محافظه. اند استفاده كرده
نـاي و  (اينكه با سرعت و سهولت دسترسي به اينترنت، اين ميزان بيـشتر خواهـد بـود          

  ).۱۹۹۹، ٢؛ بنجامين و فيراو۲۰۰۰ ،١واربرينگ
زن وابسته به اينترنت را بررسي  ۲۳۱ مرد و ۵۷، )۱۹۹۷(در يك مطالعه  )۱۹۹۷(يانگ 

  :نتايج اين مطالعه به شرح زير است. كرد
 سـال،  ۴۳ سال و براي زنـان  ۲۹ سال، ميانگين سن مردان      ۵/۱۵ميانگين تحصيالت   

ارتباطات % ۹۰. اداري فني بودند% ۸اداري غيرفني و % ۳۹كارگر، % ۱۱بدون شغل، % ۴۲
  .را انتخاب كرده بودند) گپ(دوطرفه 

  :شد، عبارت بود از ي دو طرفه ديده ميها  براي استفاده از ارتباطعللي كه
 )يناشناس (يگمنام% ۸۶. ۱

  قابل دسترس بودن% ۶۳. ۲
                                                             
1. Nie & Erbring 
2. Benjamin & Feerrave 
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 امنيت% ۵۸. ۳
 سهولت استفاده% ۳۷. ۴

داراي % ۳۰ نفر فرد وابسته به اينترنت را بررسي کرد و دريافت كه ۲۵۹) ۱۹۹۸(يانگ 
 .هنوز در مدرسـه بودنـد  % ۲۲ارشد و دكترا و  ياسکارشن% ۱۰، يکارشناس% ۳۸مدرك ديپلم،  

نتايج اين پژوهش نشان داد كه افراد با موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي باال و تحصيالت باال، 
  .خطرپذيري بيشتري در اين خصوص دارند

اگرچه همه كاربران اينترنت به شکلي در معرض ابتال به اين اختالل قرار دارند، برخي 
معموالً افرادي كه وقت بيشتري دارند، . ي بيشتري در اين خصوص دارندپذير افراد آسيب

کننـد،   مانند افرادي كه در خانه هستند و دانشجويان دانشگاه كه در خوابگاه زندگي مي           
  .باشند     پذيرتر مي آسيب

مردان در . نترنت استي به ايزان وابستگي و ميجنسيت، از عوامل مؤثر بر نوع کاربر
اما زنان طالب . طلبي و روياهاي جنسي هستند تر به دنبال قدرت، مقام و سلطهاينترنت بيش

هاي دوستي، حمايتي، روابط عاشقانه و ارتباطي هستند تا بتوانند در پناه آن، خود را  گروه
در حالي كه مردان به دنبال مسائل جنسي هستند، زنان به دنبـال             . كنند  از ديگران پنهان    

  .ندماجراهاي عاشقانه هست
وگـوي   هـاي گفـت   دريافتند كه زنان دو برابر مردان اتـاق  )۱۹۹۹ (١كوپر و همكاران
هـاي   در حالي كه مردان سايت). مرد% ۲۹زن در مقابل % ۴۹(دهند         جنسي را ترجيح مي   

  ).زن% ۲۳مرد در مقابل % ۵۰(دهند      ديدني را بيشتر از زنان ترجيح مي
  

  انواع اعتياد به اينترنت
  :دو شكل متفاوت از اين اختالل وجود دارد) ۲۰۰۱، ۱۹۹۹(ديويس از نظر 

  

 ٢استفاده بيمارگونه ويژه از اينترنت. ۱
 ايـن امـر بـه       .ن اختالل شامل استفاده بيش از اندازه و سوءاستفاده از اينترنت اسـت            يا

                                                             
1. Cooper et al 
2. Specific Pathological Internet Use (SPIU) 
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ت شناسي رواني قبلي فرد ارتباط دارد كه بر اثر عوامل تقويتي كه از اينترنت درياف آسيب
آن كـه اگـر    نگاري جنـسي و ماننـد    مانند قماربازي، هرزه. ماند     كند، در فرد باقي مي            مي

دهد، اما چـون ايـن         ديگر نشان مييها شخص به اينترنت دسترسي نداشته باشد از راه      
  .آورد     فرصت فراهم است، فرد به آن روي مي

  

  ١مارگونه كلي از اينترنتياستفاده ب. ۲
 Emailوگو، وبگـردي و      تالل شامل استفاده بيمارگونه كلي از اينترنت مانند گفت        اين اخ 

  .است و علت اصلي آن بافت اجتماعي است كه فرد در آن قرار دارد
 اي از رفتارها و مشكالت مهـار  اعتياد به اينترنت اصطالح وسيعي است كه دامنه گسترده       

  ).۲۰۰۲؛ كاپالن، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷يانگ، ؛ ۲۰۰۱، ۱۹۹۹ديويس، (گيرد      تكانه را دربرمي
  : اعتياد به اينترنت وجود دارد بر اساس اطالعات موجود، حداقل پنج نوع ويژه

نگاري يا   اعتياد به نگاه كردن و ضبط هرزه: جنسي در اينترنتيها اعتياد به موضوع. ۱
  .هاي خبري وگو و گروه هاي گفت هاي تخيلي در اتاق اجراي نقش

 وابستگي به يافتن دوست در اينترنت، به صورتي كه خيلي :وابط اينترنتياعتياد به ر. ۲
  .شوند     زود اين دوستان جايگزين افراد زندگي واقعي فرد مي

اي،  هاي دوجانبه رايانه اعتياد به قمار بازي و رفتن به كازينوها، بازي:اي اجبار شبكه. ۳
  .خريد و تجارت در اينترنت

آوري اطالعات وسيعي كه در اينترنت يافت  دسترسي و جمع :آوري اطالعات جمع. ۴
  .شود     مي

افزارهاي  ريزي نرم هايي كه دو جانبه نيست و برنامه  اعتياد به بازي:اعتياد به رايانه . ۵
  .گوناگون

  

  چارچوب و مباني نظري پژوهش. ٣
شكي، رايانه اي است و علوم گوناگون پز اي بين رشته پديده» اختالل اعتياد به اينترنت«

                                                             
1. Generallized Pathological Internet Use (GPIU) 
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شناسي، هر کدام از زواياي گوناگون آن را بررسي  اخالق و روان شناسي، حقوق، و جامعه
هايي براي اين اختالل مطرح شده  در هر يك از اين علوم، نظريه. اند و كنكاش علمي کرده

هاي مطرح شده از چارچوب يك علم خـارج         است و حتي در بسياري از موارد، نظريه       
 در اين خصوص چهـار دسـته  . گيرد يبي از مفاهيم چند رشته علمي را دربرمي     شود و ترك    مي

نظريه كه زيربنا و اساس طراحي و تدوين چند برنامه پيشگيري و درمان بـود، عبـارت             
  :است از

  هاي فردي نظريه
 هاي ساختار اجتماعي نظريه
 هاي فرايند اجتماعي نظريه

  هاي واكنش اجتماعي نظريه
  
  هاي فردي نظريه

بر اساس ايـن  . شود  وجو مي   ها، ريشه اختالل در خود فرد جست         اين دسته از نظريه    در
 اخالقي و حتي جسماني، هاي رفتاري، شناختي، هيجاني، ديدگاه، شخصيت شامل تمام جنبه

 عصبي، هورموني و بيوشيميايي است كه به وجود آورنده رفتار بهنجار و نابهنجار است           
  ).١٣٨١اميدوار، صارمي، (

  

  گري نظريه روان تحليل) فال
 يها هاي دوره كودكي و در ارتباط با صفت اين نظريه، ريشه اعتياد را در ارتباط با آسيب    

كند  وجو مي شناختي ارثي، جست هاي روان  ديگر و آمادگييها شخصيتي معين با اختالل
  ).۱۹۹۴سو، (

 يبه عقيده و. ندك را مطرح مي»  ـ استرس آمادگي«الگوي ) ۱۹۹۴(» سو«در اين زمينه 
 هـروئين، : افراد به داليل گوناگون ممكن است آمادگي بيشتري براي اعتياد به يك چيز مانند     

اگرچه ممكن است برخي . اي و در نهايت، اينترنت داشته باشند هاي رايانه قماربازي، بازي
ن زا در زمـا   افراد در سراسر زندگي خود به چيزي معتاد نشوند، اما اگر عوامل اسـترس             

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٤٨

اگر تركيب مناسبي از زمان، . د به اعتياد روي آورنديمعيني آنها را در فشار قرار دهد، شا
» هينز كوهات«. شخص و واقعه فراهم شود، ممكن است فرد به اينترنت اعتياد پيدا كند         

بسياري از انواع اختالل كنترل تكانه، از جمله قماربـازي، جنـون و دزدي و رفتارهـاي             
 وقتي افراد يبه عقيده و. داند به احساس ناقص از خويشتن مرتبط ميانحراف جنسي را 

هاي تأييدكننده دريافت نكنند، خويشتن آنها درهم  در روابط مهم خود با ديگران، واكنش
شود؛ در نتيجه، فرد براي مقابله با اين چندپارگي و كسب مجدد  شكسته و چند پاره مي   

  .به رفتارهاي تكانشي دست بزندحس تماميت و انسجام خويشتن، ممكن است 
 رفتار تكانشي را به تالش فرد براي غلبه بر اضطراب، احساس گناه، افسردگي» اتو فنيكل«

به تصور وي، اين اعمال، نوعي دفاع . دهد و ساير عواطف دردناك از راه عمل، ربط مي        
د در مقابل خطري دروني است و نوعي ارضا تحريف شده پرخاشگري يا جنسي به وجو

 .آورد مي
  

  نظريه رفتاري) ب
 »سازي عامـل    شرطي«و بر اساس اصول     » اسكينر«اين نظريه كه بر اساس مطالعات اوليه        

زند، با تقويت مثبت يـا   كند كه اگر رفتاري كه از فرد سر مي   شكل گرفته است، بيان مي    
 پاداش همراه شود، آن رفتار در مجموعه رفتاري فرد ايجاد شده و بـا گذشـت زمـان و             

 هاي ن در دفعات بعد، فرد براي كسب تقويت   يبنابرا. گردد  دريافت تقويت بيشتر، تحكيم مي    
ن رو علت كليدي در اعتياد به اينترنت و ياز ا. كند مثبت، رفتار آموخته شده را تكرار مي

 اولين بار، استفاده از ي فرديوقت.  فرد استيافتيهاي در  وابسته به آن، تقويتيها موضوع
تصاوير زيبا، (كند  ها را دريافت مي کننده اي از تقويت كند، مجموعه را تجربه مي  اينترنت  

و در واقع ...) هاي ويژه و قابليت دسترسي سريع و آسان به آنچه اراده کرده است، جلوه     
 هاي كند، دوباره و دوباره و براي ساعت ها فرد را تحريك مي كننده فكر دستيابي به اين تقويت

رايانه هاي مرتبط با  با گذشت زمان اين شرطي شدن به جنبه. نديز رايانه بنشطوالني پاي مي
، بنـابراين . كنـد   صداي رايانه، احساس لمس صفحه كليد و مانند آن، تعميم پيـدا مـي             : مانند
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اي براي رشد نشانگان اعتياد و حفظ نـشانگان   ز به مثابه نشانهيهاي ثانويه ن کننده  تقويت
  ).صي تصرف و تلخي، با اندک١٣٨١اميدوار، صارمي، ( كند همراه آن عمل مي

  

  نظريه شناختي) ج
اين . ز متوجه فرايندهاي دروني استيگري، ديدگاه شناختي ن مانند ديدگاه روان تحليل

کنند و آن را در  د دارد كه افراد چگونه اطالعات را كسب كرده و تفسير مي           يديدگاه تأک 
اي بر شـخص، بـه        ديدگاه شناختي، تأكيد ويژه   . برند  هاي حل مسئله به كار مي       موقعيت

آوري، اندوختن، تعبير، تفسير  م در حال جمعيافراد دا. كننده اطالعات دارد عنوان پردازش
 اخـتالل «در اين ديدگاه . رامون خود هستنديو فهم اطالعات توليد شده دروني و اطالعات پ        

هاي ناقص شناختي اسـت و   زشهاي معيوب يا پردا ناشي از شناخت  » اعتياد به اينترنت  
بك، . ۲۰۰۱ديويس، (درمان آن نيز مبتني بر اصالح اين فرايندهاي شناختي معيوب است 

  ).۱۹۹۹ و يانگ، ۱۹۹۵
  

  نظريه شناختي ـ رفتاري) د
گران  شناسان و درمان در دهه گذشته، درمان شناختي ـ رفتاري توجه بسياري از روان

باليني در اين خصوص به شکلي فزاينده از كاربرد كثرت شواهد پژوهشي و . را جلب کرد
ها  ها و ناكارآمدي اي از اختالل هاي باليني و طيف گسترده آن در طيف وسيعي از موقعيت

شـناختي   بر اساس اين نظريه، گسترش اعتياد به اينترنت با شرايط روان . كند  حمايت مي 
افسردگي، : شناختي شامل  سيبشتر مواقع اين آ   يدر ب ). ۲۰۰۱ديويس،  (قبلي ارتباط دارد    

  ).۲۰۰۰مورهان، مارتين و اسكاميكر، (هاست  پريشي اضطراب اجتماعي و انواع روان
شود كه وقتي فرد در معرض استفاده  يه مين توجياعتياد به اينترنت در اين نظريه چن

ناسي ش اين آسيب. شود زاي اينترنت آغاز مي گيرد، فرايند كاربرد مشكل از اينترنت قرار مي
چند عامل ديگر كه بر . كند اي، نوعي آمادگي و تمايل است و استرس آن را آغاز مي زمينه

  :اساس اين نظريه در ايجاد و حفظ اين اختالل دخالت دارد، عبارت است از
اتاق، صندلي، صفحه كليد، موس، صداي روشـن     : هاي رفتاري مانند    كننده  تقويت. ۱
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 .كند مل شرطي عمل ميكه به عنوان عا... شدن رايانه و

زيرا شناخت غيرسازشي از . بدكاركردي شناختي نيز يكي ديگر از اين عوامل است. ۲
باورهايي مانند اينكه فرد فقط در . هاي اوليه اين اختالل است خود و دنيا، شاخص

محيط مجازي اينترنت داراي قدرت است و باورهاي ديگري از اين نوع، از جمله 
 .هستند» خود«زا در زمينه  افكار شناختي مشكل

بـه ايـن   . بيان كيفي كاربري اينترنت بستگي به شبكه حمايت اجتماعي افراد دارد . ۳
صورت كه اگر همة عوامل در فرد وجود داشته باشد، اما از فرد حمايت اجتماعي 

 .مناسب نشود، احتمال اعتياد او به اينترنت وجود دارد

افكـار  : الل اعتياد به اينترنـت عبـارت اسـت از   هاي اخت بر اساس اين ديدگاه، نشانه  
وسواسي درباره اينترنت، كنترل تكانه ضعيف، ناتواني در استفاده نکردن از اينترنت و اين 

  .باور كه اينترنت تنها دوست فرد است
 ـ رفتاري   شناسي اعتيـاد به اينترنت از ديـدگاه رويـكرد شناختي در خصوص سبب

ل، از مشكل شناختي فرد همراه با رفتارهايي است كه يا پاسخ معتقدند كه سرچشمه اختال
اگر ) ۱۹۹۹(به نظر ديويس    . دهد  كند يا شدت آن را افزايش مي        غيرسازشي را حفظ مي   

هاي شناختي تأثير فراواني  هاي مسلط، اختالل عاطفي و رفتاري است، اما نشانه چه نشانه
  .ود؛ البته عكس اين قضيه صادق نيستهاي رفتاري و عاطفي خواهد ب دارد و موجب نشانه

  
  فرهنگي هاي اجتماعي ـ نظريه

 بر اساس سن، جنسيت، وضعيت(هاي معيني  ها، اعتياد به اينترنت در گروه بر اساس اين نظريه
و » شناختي بوم«هاي  نظريه. شيوع بيشتري دارد) اقتصادي ـ اجتماعي، نژاد، مذهب و مليت

  .ه مهم در اين حوزه استدو نظري» نظرية كنترل اجتماعي«
  

  شناختي نظريه بوم) الف
 هاي زندگي نوجوانان توانيم زمينه ما مي«: ، عقيده دارد)۱۹۹۸، ۱۹۸۶(يوري بران فن برنر    

هايي كه هر نوجوان و  ها و زمينه م؛ يعني طيف وسيعي از وضعيتي کنيو جوانان را بررس
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کنند و  هايي كه ايفا مي آنها به نقشم نگرش يتوان يشود، همچنين م جوان با آن مواجه مي
» مي ـ اجتماعي دارند مطالعه کنـ   هايي را كه در محيط فرهنگي ها و درك و دريافت رابطه

  ).۲۰۰۰كاپالن، (
توان آن  شناختي شامل چهار نظام محيطي و فرهنگي ـ اجتماعي است كه مي نظريه بوم

  :ر در چهار حوزه مطالعه کرديرا بر اساس شكل ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱شكل 
  )۲۰۰۰كاپالن، (شناختي  نظام بوم

  

واسطه   بييها شامل تعامل :)مايكروسيستم(حوزه مربوط به وضعيت فردي نظام خرد . ۱
  .هاي رواني ـ اجتماعي و هويت جوانان و نوجوانان است شخص و محيط، ويژگي

يي است كه ها  شامل روابط متقابل موقعيت   : )مزوسيستم(هاي مربوط به نظام مياني      حوزه. ۲
خانواده، محيط آموزشي، دوستان، محله، وضعيت : مانند. افراد در آن مشاركت فعال دارند

  ... .هاي مذهبي و شغلي، ازدواج، مكان
 هايي است كه فرد فعاالنه شامل موقعيت: )اگزوسيستم(هاي مربوط به نظام بيروني  حوزه. ۳

محل : مثل. گذارد يه بر فرد تأثير م خانواديها از سو در آن درگير است، اما اين موقعيت
هاي ورزشـي،     هاي گروهي، محيط    كار والدين، آموزش و پرورش، آموزش عالي، رسانه       

 نظام کالن

 اگزوسيستم

 مزو سيستم

مايكروسيستم 
 نظام خرد
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  .فرهنگ عمومي و فضاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي
شامل ايدئولوژي يا نظام اعتقادي پنهان     : )ماكروسيستم(حوزه مربوط به نظام کالن      . ۴

  ... .عوامل قومي، فرهنگ و هويت ملي و: نندما. در نهادهاي اجتماعي است
  

  نظريه كنترل اجتماعي هيرشي) ب
بر اساس نظريه كنترل اجتماعي هيرشي، عاملي كه سبب جلوگيري رفتارهاي انحرافي 

» دلبستگي بـه ديگـران  «به اعتقاد هيرشي . است» پيوند اجتماعي «گردد،    در نوجوانان مي  
كساني كه دلبستگي بيشتري به ديگران . تماعي استيكي از عوامل مهم در ايجاد پيوند اج

 هـا   هيرشي معتقد است كه دلبستگي    . داشته باشند، كمتر مرتكب اعمال انحرافي خواهند شد       
  :و پيوندهاي اجتماعي، داراي چهار عنصر اصلي است

 جامعه، دوستان و خانواده: دلبستگي

 رسيدن به اهداف، شغل، خانواده: تعهد
هـاي مـذهبي و    هاي ورزشي، گـروه      هاي مدرسه، گروه    فعاليت): درگيري(مشغوليت  

  ).١٣٨١اميدوار، صارمي؛ (هاي اجتماعي، باورها و اعتقادات  انجمن
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ۲شكل 
)۱۹۹۷نقل از سيگل و سنا، (عوامل پيوند اجتماعي هيرشي 

 رفتارهای اجتماعی

 دلبستگی تعهد

 ديعقا, باورها مشغوليت
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   جنسي در اينترنتيها  به موضوعيوابستگ. ٤
هاي جنسي، به قصد  مثابه توصيف يا نمايش فعاليتنگاري در هر رسانه ارتباطي، به  هرزه

هاي  واژه پورنوگرافي از واژه). ٢٠٠٠پيرس، (ايجاد احساس شهواني تعريف شده است      
) فاحـشه (هاي جنسي افراد بـدکاره         نمايش فعاليت  ي به معنا  Graphia و   Pornoيوناني  

شود که  داري گفته ميولي امروزه به هر نوع نمايش تصويري، نوشتاري يا شني. اشاره دارد
مستهجن است و به قصد ايجاد انگيزش جنسي در بينندگان، خواننـدگان و شـنوندگان            

اگرچه اين فعاليت ممکن است در برخي از کشورها غيرقانوني نباشد، اما . شود توليد مي
. شـوند  نگاري کودک در همه جاي دنيا غيرقانوني است و متخلفـان مجـازات مـي          هرزه

هاي جنـسي بـا    شود که فعاليت هاي گوناگوني اطالق مي     دک به موقعيت  پورنوگرافي کو 
  .گيرد  سال را دربرمي١٨افراد زير 

نگاري در اينترنت رو به افزايش است و تحليل محتواي  ها، آمار هرزه  براساس گزارش
% ٣٠اسـت و حـدود      % ٢٠نگاري کودک حدود      دهد که فراواني هرزه     ها نشان مي    سايت

مهتـا و  (حرمتـي اسـت    هاي جنسي همراه با تهديد، تجاوز و بـي       ضوعتصاوير شامل مو  
  ).١٩٩٧، ١پالزا

.  ميليون صفحه در اينترنت به مسائل جنسي اختصاص داشت١٧ حدود ١٩٩٩در سال 
 ـ به ويژه که صفحه اول  چون کــودکان نيز به شکل دور از انتظار در معرض آن هستنـد

شناختي و   ـ اين امر تأثير فراواني بر سازگاري روان ترين تصاوير را دارد معموالً هيجاني
  .رشد رواني ـ اجتماعي و تحول رواني ـ جنسي آنها خواهد گذاشت

 آوري اطالعات ، جمعEmail  ازکارکنان مراکز اداري، در معرض اتهام استفاده    از   ياريبس
 نظم از اينترنتها بين کساني که م بر اساس گزارش. ارتباط با شغل خود هستند  يو تصاوير ب  
کنند و دچار برانگيختگي جنسي       هاي جنسي مراجعه مي     به سايت % ٦٢کنند،    استفاده مي 

ارضايي دست  اعالم نموه اند که در پي اين عمل، به خود% ٣٧شوند و از اين تعداد      مي
  ).٢٠٠٠گرين فيلد، (اند  زده
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  اشکال گوناگون عرضه آثار پورنوگرافيک
  :کنند گرافيک، توليدات خود را در چند نوع گوناگون عرضه ميتوليدکنندگان آثار پورنو

  

  ساالن هاي بزرگ مجله. ١
 و  Playboy: هـايي ماننـد     مجله. سال هستند   ها، افراد بزرگ    مخاطبان اصلي اين مجله   

Penthouse      را نقـض   ١شود و استانداردهاي دادگاه عالي       كه در سطح گسترده توزيع مي 
ز در بسياري از يکنند ن هايي که اين استانداردها را رعايت نمي با وجود اين مجله. کنند نمي

  .ساالن وجود دارد هاي کتاب ويژه بزرگ فروشگاه
  

   نوارهاي ويدئويي.۲
فروشد که  دهند و مي ساالن اجاره مي هاي ويژه بزرگ شتر فروشگاهياين نوارها را در ب

افرادي که تمايل . کند يدر واقع، به صنعت در حال گسترش پورنوگرافي کمک فراوان م
 مشاهده مسائل پورنوگرافيک به يساالن بروند يا برا  هاي ويژه بزرگ    ندارند به فروشگاه  

 به دست آورند و در خلوت آن را E-mailتوانند اين نوارها را از  روند، مي يتماشاخانه نم
 و )ي جنسعمل(ي دهنده پورنوگراف ، نمايشيهاي ويدئوي معموالً اين فيلم. مشاهده کنند

  .هاي غيرقانوني است فعاليت
  

  هاي کابلي  عرضه مسائل پورنوگرافيک از طريق تلويزيون.۳
کمتر مورد توجه ) سينما(هاي تجاري به مانند تصاوير متحرک  استانداردهاي تلويزيون

هاي کابلي   محتواي تلويزيونر بي نظارت ، هيچ٢کميسيون ارتباطات فدرال. قرار گرفته است
 .دهند يهاي کابلي نمايش م هاي پورنوگرافيک را در تلويزيون نابراين، بسياري از فيلمب. ندارد

هاي کابلي مانند نوارهاي ويدئويي، دسترسي مردم طبقه متوسط آمريکا را بـه               تلويزيون
 هاي ويـژه  فروشي اکنون افرادي که هرگز به کتاب   . مسائل پورنوگرافيک، ممکن ساخته است    

  .هاي پورنوگرافيک را در منزل مشاهده کنند توانند فيلم اند، مي کرهساالن مراجعه ن بزرگ
                                                             
1. Supreme court's standards 
2. Federal Communication Commission (FCC) 
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  ١ پورنوگرافي شنيداري.۴
 است كه اکنون دومين و در عين حـال  ٢اين نوع پورنوگرافي شامل يک شماره تلفن    

  ).٢٠٠٣، ٣آندرسون(ترين فروشگاه گسترده پورنوگرافي است  سريع
  :کنند بندي مي ه دو طبقه تقسيماي ديگر ب مسائل پورنوگرافيک را از زاويه

 در اين نوع پورنوگرافي، اشکال گوناگون ارتباط جنسي بين دو يا :٤ي عمل جنسيپورنوگراف
ن يبا تأسف اين نوع پورنوگرافي بسيار سودآور است و همچن. دهند بيش از دو نفر را نمايش مي

  .به آساني و در حد گسترده در دسترسي همگان قرار دارد
ن لباس زنان نمايش يدر اين نوع پورنوگرافي معموالً تصاوير برهنه يا با کمتر :٥يپورنوگراف

 ارتباط جنسي وجود  ها و اعضاي تناسلي زنان است، بدون اينکه هيچ  دهند و تمرکز بر سينه      يم
  ).١٩٩٩، ٦اُلسون(داشته باشد 

فزايش اکنون با گسترش پورنوگرافي از يک سو و ا نکته قابل توجه اين است که هم      
.  تهيه مواد پورنوگرافيک هيچ مشکلي ندارنديها، افراد برا دستيابي به اينترنت در خانواده

توانند تصاوير و مواد پورنوگرافيـک   افرادي که به اينترنت دسترسي دارند، به آساني مي        
بر اساس اطالعـات موجـود، از تـاريخ    . مورد عالقه خويش را از اينترنت دريافت کنند    

 يهـا   پورنوگرافيک، به صـفحه  اد، توليدکنندگان مو  ١٩٩٠ اينترنت از سال     گسترش نفوذ 
  .اند  سراسر جهان يورش بردهيها انهيرا

 انتقال محصوالت يها برا در واقع توليدکنندگان تصاوير پورنوگرافيک، نيازي به مجله
هاي  نرسد با فراواني بسيار باالي مواد پورنوگرافيک در تلويزيو    يبه نظر م  . خود ندارند 

 احتمالي اين مشکل ي و اينترنت، آگاهي از خطرهايا انهيافزارهاي را کابلي، ماهواره، نرم
  ).١٩٩٩، ٧ديويد اسپر(ضروري است 

                                                             
1. Audio porn 
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  در اينترنتيالگوي رفتاري وابستگي به امور جنس
 فرد معتاد به ٣٠٠رمانگر، بيش از د فعاليت خود به عنوان يها  در سال ١ينلويکتور بي ک  
اند، درمان کرده است؛   و افراد ديگري را که دچار بدکارکردي جنسي بودهمسائل جنسي

 هاي جنسي اجبـاري  اين موارد شامل انواع بسيار زيادي از فعاليت       . اين افراد مرد بودند   % ٩٦
 با نگاه، يران ، شهوت٢گرايي تجاوز به کودکان، عريان: ن موارد ديگري از جمله    يو همچن 

.  به ديگران، فتيشيسم و هتک حرمت زنان استييا آزارسان يلذت جنسي از راه خودآزار
برده، پورنوگرافي عامل اصلي ايجاد  شتر موارد ناميبر اساس نتايج مطالعه دکتر کلين، در ب

  . جنسي و اعتياد جنسي بوده استيها انحراف
دهد افرادي که از تصاوير و مواد پورنوگرافيک استفاده  يتحقيقات دکتر کلين نشان م

  :ر را دارنديکنند، الگوي رفتاري ز مي
 

   اعتياد.۱
به نظر . کنند نند، به اين رفتار وابستگي پيدا مييب يافرادي که تصاوير پورنوگرافيک را م

کند  هاي جنسي بسيار قوي توليد مي  رسد که مسائل و تصاوير پورنوگرافيک، محرک        مي
 ييارضا که از راه خودشود و با ارضاء جنسي  که موجب تقويت برانگيختگي جنسي مي

 ن، پورنوگرافي تصاوير و تخيالت واضح و ماندگاري       يهمچن. ابدي يگيرد، ادامه م    صورت مي 
گـذارد    در فرد تأثير يهاي طوالن کند که ممکن است براي مدت   يجاد م يدر ذهن افراد ا   

  ).١٩٩٩کلين، (
  

  ٣افزايش. ٢
در اعتياد جنسي به .  آن است افزايشيدومين مرحله در اعتياد جنسي به اينترنت اثرها

 نياز است يتر تر و منحرف اينترنت، همواره به مواد جنسي آشکارتر، ناهنجارتر، نامناسب
 اين در حالي است که اگر زوجين، هر دو اعتيـاد       . تا فرد بتواند همان آثار قبلي را تجربه کند        

                                                             
1. V.B. Cline 
2. Exhibitionism 
3. Escalation 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 ٥٧  ■  پيشينة پژوهش: فصل دوم

اين مسئله که . شود جنسي داشته باشند، روابط جنسي عجيب و غريبي بين آنها برقرار مي
 يز تفاوتي ندارد؛ زيرا اعتياد جنسي افراد معموالً وابسته به تصورهايفرد متأهل باشد يا مجرد ن

 تهديد پورنوگرافي ين امر آنها را در معرض خطرهايقوي جنسي در ذهن آنهاست و هم
ارضـايي   شتر با خودي جنسي را که بيپرداز افراد وابسته، معموالً اين خيال  . دهد  قرار مي 
معموالً اعتياد جنسي به اينترنت، . دهند پذيرد، به رابطه جنسي واقعي ترجيح مي پايان مي

ظرفيت افراد براي دوست داشتن و اظهار عالقه به شريک زندگي در روابط صميمي را               
 ي، به سمت شريک جنس    ينياز جنسي افراد وابسته به مسائل پورنوگراف      . دهد  کاهش مي 

شود  رف شده است و شريک زندگي آنها به آساني متوجه اين تغيير مي آنان منحينترنتيا
  ).همان منبع(کند  و به دنبال آن، احساس تنهايي و طرد شدن مي

  

  ١زدايي حساسيت. ٣
بـا  . اسـت » زدايي حساسيت« جنسي در اينترنت يها  بعد در اعتياد به موضوع      مرحله

 منزجرکننـده،   يهـا کـه بـه درسـت        ها و فيلم    ها، مجله   گذشت زمان، مسائل جنسي کتاب    
انگيز و هرزه است، براي افرادي که به اين مواد اعتياد دارند،  تابوشکن، غيرقانوني، نفرت

هـاي جنـسي کـه در     از ديدگاه اين افراد، فعاليت. شود  تصاوير و مطالبي عادي تلقي مي     
 س در آنها ايجـاد شود، کامالً قانوني است و با مرور زمان اين ح  پورنوگرافي نمايش داده مي   

هاي ناهنجار خود را  و در واقع، فعاليت» !دهد هر کسي اين کارها را انجام مي«شود که  مي
  .کنند توجيه مي

  

  ٢انجام اعمال جنسي. ٤
هاي جنسي  ، به انجام فعاليتيافراد در اين مرحله به دنبال مشاهده مسائل پورنوگراف

گرايي، رابطه  و باري در امور جنسي، عريان  بند    اين مسائل شامل بي   . کنند  تمايل پيدا مي  
 با نگاه، برقراري رابطه جنسي با کودکان و نوجوانان، افراد           يران  جنسي گروهي، شهوت  
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. هرزه و فاسد و آسيب رساندن به اين افراد يا شريک جنسي خود در رابطه جنسي است
 صورتي کـه پـس از   رد، بهيگ يتکرار اين رفتارها در الگوي رفتاري اعتياد جنسي قرار م  

  ).١٩٩٩کلين، (اند  يابند که در دام آن گرفتار شده گذشت مدت زماني درمي
  
   پورنوگرافييهاي حقوق جنبه

  و رفتارهايي هستند زيرا افرادي كه در آن، ناميده شده است»جازيم« دنياي   ،اي فضاي رايانه 
 در دنياي  افرادايمي كهبنابراين نوع جر. كند، مانند دنياي واقعي است كه در آن بروز مي

ايجـاد مزاحمـت،   . د نيز مشابه جرايم دنياي مجازي خواهد بـود      شون  يرتكب م مواقعي  
 كه بدون ارتباط است جرايمي ه كودكان، هم  ازآزارجنسي، تجاوز و سوءاستفاده جنسي      

امـا درسـت ماننـد    . افتـد  ي در جامعه اتفاق م،ها  ما به رايانهوابسته نبودن يا ي وابستگ به
 استفاده »بدون قرباني«سفيد يا  هاي يقه ياري از مجرمان كه از رايانه براي ارتكاب جرمبس
 از مجرمان، از رايانه براي يافتن قربانيان خود با هدف آزار و ارعاب زياديکنند، تعداد  مي

حداقل دو پرونده مستندسازي شده درباره افسران پليس وجود دارد كه . کنند استفاده مي
اين افسران پلـيس پـس از ديـدن زنـان       . اند  براي ايجاد مزاحمت استفاده كرده     از رايانه 

 .آوردند دست ميه وجو در رايانه پليس ب  را به وسيله جستنجذاب، اطالعات مربوط به آنا  
دليل اين كار تخلف .  رانندگي متوقف كرده بودهنگاميكي از اين افسران بارها يك زن را 

. قرار مالقاتي با او ترتيب دهـد تا كوشيد  لكه اين پليس مي  ب ،رانندگي از سوي زن نبود    
وجو   قربانيان خود به وسيله جستينشاندست آوردن شماره تلفن و ه افسر ديگر نيز با ب

اين . پرداخت نامه رانندگي به آزار آنان مي  بر اساس شماره گواهي،در بانك رايانه پليس
 اما قابليت ،نندزنستند به چنين كارهايي دست ب توا  دو مرد بدون استفاده از رايانه نيز مي       

  .كرد تر مي ها در هدايت سريع به سوي اطالعات، يافتن قربانيان را براي آنان آسان رايانه
 نگاري از سه جنبه، تهديد  هرزه.  است ١نگاري اي، هرزه  خطر بالقوه ديگر در فضاي رايانه     

هاي وقيحانه  نگاري د كودكان به هرزهامكان دارنکه يااولين تهديد . ديآ يبه حساب م يجد
                                                             
1. Pornography 
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هاي متعددي كه در زمينه توليد محصوالت  اگرچه شركت. در اينترنت دسترسي پيدا كنند
 معموالً محصوالت خود را با هدف كمك به والدين براي دور  دارند،نگاري فعاليت هرزه

 ؛كنند ي ويژه ارائه مميها، همراه با اخطارها و عال نگه داشتن فرزندانشان از اين نوع سايت
 منـد هاي كودكانـشان هـستند، نياز   اما والدين درست همان طور كه مراقب ساير فعاليت     

دومين . خواهند بوداي  در فضاي رايانه آنان يها يزن هنگام گشت مراقبت از كودكانشان    
نگاري كودكان را راه آساني براي فروش محصوالت خود  نگارها، هرزه  هرزهنکهياتهديد 

 ارسال تصاوير . فته است  رواج يا  ، تا اين حد   ،سوءاستفاده جنسي از كودكان   ن  يبنابرا. اند تهياف
نگاري و محصوالت مـشابه در سـطح         هاي هرزه   فيلم شساالن و فرو   نگاري بزرگ  هرزه

  .عفتي باشد بي) مبارزه با( ناقض قوانين محلي دي شا اما،غيرقانوني نيست) آمريكا(جامعه 
 كه يك سيستم تابلوي اعالنات الكترونيك    ١ت و كارلين توماس   ، رابر ۱۹۹۵در سال   

(BBS)   كردند، به اتهـام    واقع در ايالت كاليفرنيا منتشر مي،٢ را از خانه خود در ميلپيتاس
دسترسي به تابلو اعالنات آنها براي .  محكوم شدند)عفتي مبارزه با بي(نقض قوانين فدرال 

 براي نان از تابلو اعالنات آ  ،ك بازرس اداره پست   همچنين، زماني كه ي   . عموم آزاد نبود  
 ٤هاي جنسي  و طلسم٣ شامل رابطه جنسي با حيوانات ـنگاري دانلود كردن تصاوير هرزه

 واقع در ايالت تنسي ٥استفاده كرد، اين دو برادر به اتهام نقض قوانين محلي در ممفيس         
 بـرخالف  اما  ،يرقانوني بود نگاري آنها در ممفيس غ     مطالب هرزه نکه  يبا ا . محكوم شدند 

 زيـرا   ؛دشانگيز   اين پرونده بسيار بحث   . قوانين محلي، به سادگي قابل دانلود كردن بود       
حال اگر فردي كه اين تصاوير . ر نقاط دنيا قانوني استشتي بساالن در نگاري بزرگ هرزه

حالـت  شـد؟ آيـا در ايـن         چه مي  ،كرد را دانلود كرد، براي مثال در دانمارك زندگي مي        
مند به دانلود تصوير  كسي كه عالقهر شد؟ به عالوه، ه ها تشكيل مي اي عليه توماس پرونده

از اين تابلو اعالنات بود، تنها در صورت پر كردن يك فرم درخواست و پرداخت مبلغ           
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پذير   افراد امكانهمةشد و دانلود تصاوير براي   دالر قادر به انجام اين كار مي۹۹ساليانه 
  .نبود

 ۱۸نگاري كودكان ـ تهيه تصاويري كه اعمال جنسي افراد زيـر    از سوي ديگر، هرزه
 سوءاستفاده از ،تهيه چنين تصاويري. ممنوع استکا يآمر سراسرسال را نمايش دهد ـ در 

 كيفـري  يهـا   با اتهام،شوند كساني كه مرتكب اين جرم مي شود و  كودكان محسوب مي  
، ۱۹۹۵در سال . وجود داردنترنت يدر انگاري كودكان  ههرز .رو خواهند بود  روبهمتعددي

FBI ساالني كه تمايل به ارتباط جنسي  بزرگ (١کنندگان کودکان تعداد دوازده نفر از اغفال
كه  (AOL)  به وسيله نظارت بر سايت آمريكا آنالينآنها. ر کرديرا دستگ) با كودكان دارند

يكي از مردان دستگير    . دشدنتگير  دس يك سرويس آنالين در سطح كشور آمريكاست،      
 بر اينكه ليدلهيچ مدركي . شده، سرپرستي يك مركز مراقبت از كودكان را بر عهده داشت

 ،اما با اين حال. نگاري گرفته شده باشد، وجود نداشت از كودكان اين مركز عكس هرزه
ـ ۱۹اي ديگر، يك دانشجوي    يك سال بعد در پرونده    . جرم او محرز بود    ه جـرم   ساله، ب

اين دانشجو از امكان دسترسي به اينترنت در . اشاعه تصاوير جنسي كودكان محكوم شد
 ،هاي سوئدي و هلندي دست آوردن تصاوير جنسي كودكان از سايت ه براي ب٢دانشگاه آدلفي

  .فرستاد يکا ميآمر در ،كرد و سپس اين تصاوير را به كاربران ديگر اينترنت ياستفاده م
 و افراد کنندگان کودکان اغفالرين تهديد براي كودكان آن است كه       ت سومين و بزرگ  

توانند از اينترنت و به وسيله مكاتبه با پست الكترونيك، قربانيان خود  يخطرناك ديگر م
 در استفاده آنالين از توانند يافراد م. زندندا و آنها را در دنياي واقعي به دام اردهرا جذب ك

د جلوه ند و خود را به هر شكلي كه دوست دارن استفاده كناينترنت، از مشخصات جعلي
ناشناس بودن . دنهاي واقعي خود دروغ بگوي ي ويژگ ديگرد و درباره سن، جنسيت ونده

هاي خود محـدوديتي     شود مردم احساس كنند كه در بيان ويژگي         باعث مي  ،در اينترنت 
  .شود يز مدام افتادن قربانيان ني هاما اين امكان، باعث ب. ندارند
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اي، موفق به دستگيري يـك     ضربتي رايانه  ي دو افسر پليس در عمليات     ۱۹۹۲در سال   
نگاري  ، تصاوير هرزهBBSاو با استفاده از يك .  شدند١ ساله به نام مارك فورستن۴۹مرد 

 فورستن قصد داشت با يك پـسر   . هاي پست الكترونيك ارسال مي كرد      ينشانكودكان را به    
. ندازدادر دنياي واقعي به دام  تا او را  طرح دوستي بريزد٢»لوك«مجازي  نام ا ساله ب  ۱۵

و براي ا .بود )براي توزيع و فروش(نگاري از لوك     هاي هرزه  هدف فورستن تهيه عكس   
اما لوك در واقع يك افسر . ارتباط جنسي با اين پسر، اتاقي در يك هتل اجاره كرده بود

 كـه در  ٣ر شد، پليس جواني به نام برايان كاكس     پس از آنكه فورستن دستگي    . پليس بود 
كاكس مدعي شد كه دو سال پيش، فورستن او را .  خود را نشان داد،واقع همان لوك بود

  .كرده است به همين ترتيب فريب داده و به او تجاوز
 براي BBS به جرم استفاده از يك ،ستو، مرد جواني در ماساچ۱۹۹۴در مارس سال 
 يك كودك و تجاوز به ربودن مبني بر همكاري در ،است يك نوجوانپاسخ دادن به درخو

سبب ها و پست الكترونيك   اما رايانهست،يد ني جدها اين نوع سوءاستفاده. او، محكوم شد
  .دا کندي پاي ابعاد تازهها  ن سوءاستفادهيشده تا ا

يد هاي جد هاي تابلوي اعالنات و ساير روش يك افسر پليس معتقد است كه سيستم
 کنندگان کودکـان،  اغفال كه  همان طور . ست شده ا  »هاي بازي جديد    زمين«ارتباطي تبديل به    

گيرند، اينترنـت نيـز    هاي بازي كه محل اجتماع كودكان است، زير نظر مي        معموالً زمين 
به آنها نزديك توان  يمو شود  يم است كه كودكان زيادي در آن يافت ي بزرگ»زمين بازي«

  .شد
 ٥كـوين وايـت الو  .  نيـست ٤ وحـشت يها خطر اينترنت به اندازه دالل    ه   ک يدرست  به

کنند و تعداد   ميليون آمريكايي از شبكه استفاده مي۳۵بيش از « :كند  ادعا مينگار روزنامه
 ترين جـرايم  مهيج«: نويسد  مي٦اي به نام مارك استوارت جيل نويسنده. »حوادث اندك است  
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يافتن آمارهاي . »دهد رصد كمي از اين جرايم را تشكيل مينگاري د  هرزهمانند) اي رايانه(
افـزوده  تعداد كاربران اينترنت مدام به  زيرا . دشوار استزي ن باره  مختصر و مفيد در اين    

 درباره اهمچنين، بيشتر آماره.  شناسايي كردابسياري از اين جرايم رتوان  ينم و شود يم
. استتقلب در پرداخت عوارض و تقلب تلفني افزار،   شامل سرقت نرم،اي جرايم رايانه

نـسبت  بـه  از اينترنت باشد، اش  سرچشمههاي سوءاستفاده جنسي از كودكان كه   پرونده
  .اندك است

اي نيز درست مانند دنياي واقعي، افراد   آگاه باشند كه در فضاي رايانه     دي با نوجوانان
 .دهنـد  يماك به سادگي تغيير قيافه اي، افراد خطرن   اما در فضاي رايانه    ،خطرناك وجود دارند  

براي مثال آنها هرگز نبايد . اي بياموزند درباره فضاي رايانه كودكان بايد قوانين مشخصي
را در اينترنت بازگو كنند، درست     )  خانه يا شماره تلفن    نشانيمانند  (اطالعات شخصي   

 بـا نـام   يا کتابچـه در ( اينكه نبايد اين اطالعات را در اختيار افراد غريبه قرار دهند        ثلم
  كه از سوي جامعه خدمات تعاملي و مركز ملي كودكان        »امنيت كودكان در بزرگراه اينترنت    «

 بـارة  بيشتري دريها تهه انتشار يافته است، نك   شدسوءاستفاده   که از آنان     يکودکانگم شده و    
  .)ها ذكر شده است اين آگاهي

 ، جسد زني اهل   ۱۹۹۶در سال   . گيرند  مي  نيستند كه در مخاطره قرار     يافرادكودكان تنها   
مقتول .  اهل كاليفرنياي شمالي پيدا شدي در پشت خانه مرد،عمق مريلند در يك گور كم

قاتل مدعي شد كه زن از او خواسته كه او را شكنجه كند . از اينترنت با مرد آشنا شده بود
 او آشنا شده بـود،     زن جوان ديگري اهل نيويورك، از مردي كه در اينترنت با          . و بكشد 

 در هر دو پرونده،. ده استکرجنسي ت يو اذزن ادعا كرد كه مرد، او را زنداني . شكايت كرد
اي آن  فضاي رايانه. كردند  ارسال مي، براي مردان متهممحرکهاي نوشتاري  قربانيان پيام

 در آن اطالعات مربوط به خود را بـدون هـيچ ترسـي        مردم كهست  ينسرزمين عجايبي   
د ناي به اندازه دنياي واقعي خطرناك باشد، مردم بايد ياد بگير  اگر فضاي رايانه.هار كننداظ

.افتـد  مزاحمـت و آزار جنـسي نيـز در اينترنـت اتفـاق مـي      . کننـد  مراقـب  از خـود  كه  
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 زماني. اي شدند  قرباني يك مزاحم رايانه   ۱۹۹۶ در سال    ٢ و همسرش ترزا   ١رابرت مينارد 
 ظاهر شـد و ادامـه   BBSآميز درباره مينارد بر روي يك      و توهين هاي آزاردهنده    كه پيام 

 قاضي اين پرونده به وسيله ارسال آنکهجالب . يافت، رابرت مينارد به دادگاه شكايت كرد
ها، به او دستور داد كه نوشتن ايـن مطالـب را        يك نامه الكترونيكي به نويسنده اين پيام      

  . در اين ماجرا براي مينارد رخ ندادخوشبختانه هيچ خشونت فيزيكي .متوقف كند
اي به خشونت فيزيكي منجر شود چه؟ زني كه در يك اتاق گپ بـه                اگر آزار رايانه  
باز معرفي شده بود، به وسيله دو مرد كه به خانه او وارد شده بودند مورد  عنوان همجنس

 و  بخيـه ۶۰ به حدي بود كه زن به بيش از ها شدت جراحت . ضرب و شتم قرار گرفت    
كنم زيرا هنوز  من همواره با ترس زندگي مي«: گويد او مي. جراحي پالستيك نياز پيدا كرد

يكي از مرداني كه به او حمله كرده بود، هرگز دستگير . »ها هستم هم سوژه بعضي از گروه
  .نشد

توطئه، مورد آزار قرار ک ي در ،٣اي به نام جين هيچكاك در يك پرونده ديگر، نويسنده
  براي افـرادي ٤سايد  كه تعدادي پيام اينترنتي از سوي آژانس ادبي وود    بيترتاين  ه  ب. گرفت

ها از سوي  اين پيام ظاهردر . فرستاده شده بود كه با هيچكاك رابطه خوشايندي نداشتند
 اما طوري طراحي شده بود كه به او صدمه بزند يا حداقل شد، ي مخود هيچكاك فرستاده

  :هاي جعلي نوشته شده بود در يكي از اين پيام. براي او دردسر ايجاد كند
المللي، بدون هيج محدوديتي در تخيل و فانتزي كه روابط گروهي        نويسنده زن بين  «

 نـشاني  بـا    ،دهـد  را تـرجيح مـي    ...  شـامل شـكنجه جنـسي و       ،يسمسادي/ يسميمازوخ
Misc.Writing مراجعه كنيد)  دقيق خانهنشاني... ( با من تماس بگيريد يا به خانه من به .

من به . شود روزي دريافت مي شبانه) شماره تلفن دقيق خانه... ( هاي شما با شماره تماس
تنهـا بـه    . خواهيـد داشـت   ) من با(كه فكرش را بكنيد     ) لذتي(دهم كه هر     شما قول مي  
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  .»هاي جدي جواب داده خواهد شد درخواست
با هيچكاك كه ايـن پيـام را   مند به رابطه جنسي   تلفن از سوي افراد عالقه۳۰حدود  

 ميليون ۱۵خوانده بودند، به او زده شد و هيچكاك دادخواستي پركرد كه در آن خواستار 
رفت، چه   واقعاً به خانه او مي،اگر يكي از افرادي كه پيام را خوانده بود .دالر غرامت شد

هيچكاك قبالً در . جويي ارسال شده بود ظاهر با هدف تالفيدر افتاد؟ اين پيام  اتفاقي مي
هاي تجاري   فعاليتبارةهايي به گروهي از نويسندگان ارسال كرده بود و در  پيام،اينترنت

  .ده بوددا اخطار نانوودسايد به آ
آميزي با نام هيچكاك به  هاي توهين كرد، پيام يكي از افرادي كه در اين آژانس كار مي

همچنين . كرد وقت تدريس مي  پارههيچكاك در اين كالج. كرددر سال  يك كالج تاداناس
كـرد، چنـد نامـه الكترونيـك       شخصي كه در زمينه كارهاي ادبي با هيچكاك فعاليت مي         

اي آنهـا   كرد كه روابط حرفه ظاهر از سوي هيچكاك بود و اشاره مي   در  دريافت كرد كه    
لي خوشبختانه نام هيچكاك درست نوشته نشده بود و اين اشتباه، جع          . رديپذبايد پايان   

 نابودي اعتبار سبباي  اين نوع از آزارهاي رايانه. بودن نامه را براي همكار او روشن كرد
  .كند  را تهديد ميانشود و به عالوه امنيت آن اي افراد مي شخصي و حرفه

قوانين ضد مزاحمت، هم در دنياي واقعي و هم در دنياي مجازي، امكان حفاظت از 
توان   اگر مظنون به قرباني صدمه نزده باشد، باز هم مياقعدر و. كند قربانيان را فراهم مي
 جدي بوده است، براي بازداشت ،اگر ثابت شود كه قصد صدمه زدن. او را بازداشت كرد
 تا حدي ديشااي،  هاي مزاحمت رايانه  در پروندهي، قاضبا اين حال. كند مزاحم كفايت مي

 تهديد اصوالً ، مزاحم دنياي واقعيقايسه بادر ماي   زيرا مزاحم رايانهت کند،يحمااز متهم 
  .فيزيكي كمتري دارد
 سازي  درباره حريم شخصي، فانتزيکند، يمطرح مهاي مهمي   پرسش١پرونده جيك بيكر

 .دهند يمام ــانجطه يحشكني در اين  اي و آنچه مجريان قانون براي جلوگيري از قانون رايانه
هاي كوتاه تخيلي  او داستان. شگاه ميشيگان بود دانشجوي دان۱۹۹۴ـ۱۹۹۵ال ـكر در ســبي

                                                             
1. Jake Baker 
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-Altها را در يك گروه خبري با نام  نوشت و اين داستان درباره روابط جنسي و تجاوز مي

sex      ها  با اين اخطار به خوانندگان كه اين داستان    ،كرد  كه خوانندگان زيادي داشت منتشر مي 
 دختر دانشگاه كه انيكي از دانشجوهايش، ي  او در يكي از داستان.استتصويري و صريح 

مقامـات  .  به عنوان قرباني يك تجاوز جنسي معرفي كرد        ، بود اش  يالتحصيل نزديك فارغ 
همچنين بيكر از پست الكترونيك با شخصي به  .مسئول دانشگاه متوجه اين ماجرا شدند

ءاستفاده و شامل سو (هاي جنسي خود را كرد و اين دو، فانتزي مكاتبه مي ١نام آرتور گوندا
 هاي الكترونيك، در يكي از اين نامه. كردند  براي هم تعريف مي)تجاوز جنسي به زنان جوان

من نياز دارم كه اين كار را انجام . باره كافي نيست بافي در اين تنها خيال«: بيكر نوشته بود
ر ايالت  د٢ الكترونيك، نام زنان جوان متعددي در منطقه آن آربوريها در اين نامه. »دهم

 از اين زنان بـه عنـوان قربانيـان         نميشيگان و در منطقه زندگي بيگر ذكر شده بود و آنا          
  .مناسبي براي ذهنيات خود اسم برده بودند

 دستگير شد و اولين شخصي بود كه به اتهام ارسال تهديدهاي      ۱۹۹۵بيكر در فوريه    
رگز قصد نداشته به كـسي      كرد كه ه   بيكر ادعا مي  .  بين ايالتي مجرم شناخته شد     ياينترنت

 گفـت  هايش مي    داستان بارةاو در . ريزي نكرده است   صدمه بزند و هرگز براي اين كار برنامه       
 اما اتهام تهديدهاي بين ايالتي ،هايش تبرئه شد  از اتهام داستانکريب. استكه فقط داستان 

ي پرونـده   قاضـ ۱۹۹۷ در ژانويه سال اري بسيها  تا آنكه پس از بحث ؛همچنان باقي بود  
هاي الكترونيك او خصوصي بود و تنها براي آرتور   به دليل آنكه نامه. او را تبرئه کردبيكر

  .شد ي احتمالي محسوب نميها ه و تهديد جدي براي صدمشد يمگوندا فرستاده 
 است و در صورت »يجرم ذهن«ي از يك ا ند كه پرونده بيكر نمونهدعتقمبعضي افراد 

 نه به دليل ،شود ي مجازات م،انشجو به دليل آنچه انديشيده استمحكوم كردن او، اين د
 مثال ديگري .  كامالً بيگانه است   کاي آمر يآنچه انجام داده است و اين با سيستم عدالت كيفر         

 در كاليفرنيـا بـه   ۱۹۹۴ ساله بود كه در سـال    ۵۱ ياز اين نوع جرايم ذهني، پرونده مرد      
                                                             
1. Arthur Gonda 
2. Ann Arbor 
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 خود يك ويبراتور، ي خودرواين مرد در. ستگير شداي د وسيله يك كارآگاه جرايم رايانه
 اي  ساله۱۳ با پسر بچه BBS او از طريق يك .كرد  سكسي و كاندوم حمل مييها كننده روان

 او با هيچ جـرم واقعـي مواجـه    ،يدر زمان دستگير.  و منتظرش بود  ريخته يطرح دوست 
  . ساله وجود خارجي نداشت۱۳ زيرا آن پسر ،نشد

نتظر يك مزند و  يقدند وقتي پليس خود را به عنوان يك پسربچه جا مبعضي افراد معت
 ،اين افرادبه اعتقاد .  در واقع بر روي مرزها پا گذاشته است است،دعوت به رابطه جنسي

 فرد، پيش از ارتكاب جرم، بسيار بيشتر از قدرتي است كـه  يقدرت الزم براي دستگير  
صورت انجام اين كار، حقوق افراد را زير پـا  بنابراين پليس در . دهد يدولت به پليس م   

 اين نوع عمليات سري، قانوني هـدايت شـود،          يد وقت افراد ديگر معتقدن  . گذاشته است 
  .كند يم حفظ ،گيرند يشدن قرار م كه در معرض قرباني) ساالني يا بزرگ(كودكان 

 ،نداشتنددر گذشته غالباً مقامات مسئول هيچ قدرتي براي حفظ قربانيان از مزاحمان 
اما براي بسياري از قربانيـان،  . کرد يممگر آنكه مزاحم يك صدمه واقعي به قرباني وارد  

 قوانين حفظ قربانيان ،به همين دليل. تواند منجر به مرگ شود وقوع اولين صدمه واقعي مي
 و مقامات مسئول، قدرت بيشتري براي جلوگيري ستاز آزار و مزاحمت، شديدتر شده ا

گذاران هرچه باشـد، آنهـا بايـد         اهداف قانون  .نددارايم در مراحل اوليه آن      از وقوع جر  
 جديد ارتباطي مانند يها  رعايت كنند و در روش،يقانون اساسبر اساس حقوق افراد را 

BBS و پست الكترونيك، تنها بر نياز به متعادل كردن حقوق فردي يا حقوق كل جامعه يا 
  .كيد كنندأديگران ت

  آزادي مذهب شـهروندان و آزادي ، آزادي بيانکا، بر يآمراول قانون اساسي    در اصالحيه   
جمالت شفاهي (ها مانند تهمت   با اين حال، بعضي از گفته     . د شده است  يتأکمطبوعات  
 و نيدروغـ  انتشار يافته    يها نوشته(و افترا   ) شود ي بدنامي يك شخص م    سبب كه   دروغ
برانگيزنده بـراي ارتكـاب   (افروزانه   آتشيها شود و گفته ميجرم محسوب   ) كننده بدنام

آميز با   نفرتيها ها ـ حتي اگر گفته اما بيشتر گفته. شود يممنجر به پيگرد كيفري ) جنايت
مضمون تحقير يك گروه نژادي خاص باشد ـ بر اساس اصالحيه اول اين قـانون جـرم    
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  بلكه كلمـه ،ستبر اساس اين اصالحيه، پاسخ كلمات زشت سانسور ني     . شود محسوب نمي 
  .زشت است

  اشکال به، ديگريها  مانند بسياري از اصالحيهتوان ي ماصالحيه اول قانون اساسي را
 از نياز به تطابق اين قانون با يا شايد نويسندگان اين قانون، هيچ ايده.  تعبير كردگوناگون

 پذيري از انعطاف هدف اصلي آنها اطمينان     . اند مواردي كه در آينده پيش خواهد آمد، نداشته       
 هايي كه در اصالحيه اول به ياند كه آزاد بنابراين به صراحت بيان كرده. اين قانون بوده است 

  .شرطي نيست، آن اشاره شد
نگاران حمايت    از حقوق آزادي بيان هرزه     کاي آمر ياگرچه اصالحيه اول قانون اساس    

 يل جنـس ئسال به مـسا  گ دسترسي افراد غيربزرتي اما قوانيني هم براي محدود     ،كند يم
. با اين حال، اينترنت يك وسيله ارتباطي كامالً جديد است. ساالن وضع شده است بزرگ

غيرقانوني اسـت، در كـشورهاي   کا  يآمرنگاري كودكان كه در      بعضي مطالب مانند هرزه   
 مانند بسياري.  جهان قابل دسترسي استسراسر ساعته در ۲۴ديگر قانوني است و به صورت 

ل در ئ هدف حفظ كودكان از بعضي مسابا ا ايالتي، كنگره آمريكا قوانيني ريها ومتاز حك
مخالفان اين قوانين معتقدند . وضع كرده است) يمانند فرمول ساخت بمب دست(اينترنت 

. توانند هر نوع اطالعاتي را انتشار دهند ي نيست و افراد ملتكه حفظ كودكان بر عهده دو
 مشهورترين.  استكردن مطالب اينترنت، لوايح متعددي مطرح شدهدر تالش براي قانونمند    

 اين اليحـه را  ۱۹۹۵كنگره آمريكا در سال   .  است (CDA) ارتباطات   Decensyآن قانون   
 به دليل مغايرت آن با اصالحيه اول    ،ياريبسهاي    با مخالفت  به سرعت تصويب كرد كه    

 كودكان و افراد    ،دند كه اين قانون    اين قانون معتقد بو    انيمحا.  مواجه شد  ،قانون اساسي 
كند و سوداگران و شهروندان شبكه را بايد  يگناه را از مواجهه با مطالب مضر حفظ م بي

 معتقد بودنـد كـه هـر    ،اما مخالفان اين قانون. »پاك نگاه دارند  «مجبور كرد كه شبكه را      
رنت، مغاير بـا   اينت بارة در  نداشتن تالشي براي قانونمند كردن يا حتي تعريف صالحيت       

 پس از تصويب ، ساعت۴۸ در. باشد ي مبني بر آزادي بيان م،ياصالحيه اول قانون اساس
 در سرانجام. اين اليحه، هزاران وب سايت در مخالفت با اين عمل به حالت تعطيل درآمد
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 تصميم بـه  کايآمر شد كه ديوان عالي سبب،  Reno در مقابل    Aclu، پرونده   ۱۹۹۷ژوئن  
چندين دادگـاه فـدرال نيـز،       . يرد و آن را مغاير با قانون اساسي اعالم كند          بگ CDAلغو  

قوانين ايالتي را كه سعي در قانونمند كردن محتواي اينترنت داشت، مغاير با قانون اساسي 
  .اعالم كردند

 را تـا هنگـام   Indecensy، اجراي يك قـانون  کايآمر ديوان عالي ۱۹۹۸ نوامبر ۲۰در  
اين قانون، قانون حفاظـت از    .  متوقف كرد  ي آن با قانون اساس    دن نبو روشن شدن مغاير  

و ) شود ي نيز گفته م   CDAIIكه گاهي اوقات     (است Copaكودكان در مقابل اينترنت يا      
گذاري بودجه  يك بخش قديمي از قانون( ١به عنوان بخشي از قانون مصحلت توده مردم

 CDAل را در قانون ئنون بعضي مساموافقان معتقدند كه اين قا.  به تصويب رسيد)فدرال
 مخالفـان ادعـا     دوباره. كند و موجب حفاظت از كودكان خواهد شد        ياصلي مشخص م  

 محتواي مطالب اينترنت، مغاير با قانون اساسـي         بارةمحدوديت قانوني در   ند كه هر  کرد
 و (EPIC)، اتحاديه اطالعات مخفي الكترونيك (EFF)جامعه پيشگامان الكترونيك . است

ـ   (ACLU)هاي مدني آمريكا     يتحاديه آزاد ا ه ، براي جلوگيري از اجراي ايـن قـانون و ب
ها براي  اين سازمان. دست آوردن حكم توقف موقت اين قانون، دادخواستي ارائه كردند

 ،كند کنند و معتقدند هر قانوني كه آزادي بيان را محدود مي  كار مي،آزادي بيان در اينترنت
 از ،نسبت جديـد به نون است، بلكه سوابق خطرناكي براي اين رسانه    نه تنها مغاير با قا    

 ، اصالحيه اول قـانون اساسـي   بارة در ها  يريدرگاين نوع    .کند  يجاد م ي، ا يا فضاي رايانه 
 يا اينترنت وسيله. يان براي ايجاد حق آزادي بيان دارديعمري به اندازه عمر تالش آمريكا

ها  ها، كتاب  مانند روزنامه،تر ارتباط يند اشكال قديمارتباطي است كه در بعضي ابعاد، مان
 شباهت هايي ،يا قوانين رايانه.  اين رسانه كامالً جديد است،از سوي ديگر. هاست هو مجل

بايـد بـه   نه ين زميدر ا. است اما در بعضي موارد نيز كامالً جديد      ،با قوانين قديمي دارد   
 آزادانه به اطالعات و حقوق كل جامعـه         تعادلي ميان حقوق افراد براي داشتن دسترسي      

  .براي لذت بردن از يك محيط اينترنتي ايمن برسيم
                                                             
1. Act Omnibus Appropriations 
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   اقتصادي پورنوگرافييها جنبه
 تا ٥در مدتي کمتر از سه دهه، پورنوگرافي از يک عمليات در مقياس کم، با درآمد ساالنه 

تبديل ارد دالر يلي م١٣ تا ١٢ ميليون دالر، به يک صنعت غول پيکر با فروش ساليانه           ١٠
 همين بر اساس. که بزرگ تلويزيوني برابر است    باين مبلغ با درآمد ساالنه سه ش      . شده است 

ش روابط ي ميليون دالر صرف ويدئوهاي نما٨ها بيش از  ي آمريکاي١٩٩٦گزارش، در سال 
 ساالن، پورنوگرافي کامپيوتري هاي کابلي مخصوص بزرگ نامهرهاي مخفيانه، ب ، نمايشيجنس

هـاي   هاي فـروش فـيلم   که اين ميزان از درآمد ساالنه گيشه   .  کردند يهاي سکس   و مجله 
 ٨٠٠٠در همين سال، توليدکنندگان تصاوير و مـواد پورنوگرافيـک   . وود بيشتر است يهال

 هـاي   ها اجاره فيلم    بر اساس گزارش  . د کردند ي فيلم در هر روز تول     ٢٢فيلم ويدئويي، تقريباً،    
سـال   ميليون مـورد در   ٦٥٥ به   ١٩٨٥ ميليون مورد در سال      ٧٥ز  ، ا يش روابط جنس  ينما

 در کننـد  در نتيجه تعداد افرادي که از آثار پورنوگرافي اسـتفاده مـي  .  تبديل شده است ١٩٩٦
 ،Playboyهـاي     دهد که روزانه سايت     يهاي آماري ديگر نشان م      گزارش. حال افزايش است  

  . ميليون بيننده دارد٥متوسط 
  
  يپورنوگرافي اينترنتپيامدهاي . ٥

  پورنوگرافي غيرپرخاشگرانه
 موضوع مهمي که توجه برخي از متخصصان علوم رفتاري را به خود جلب کرده اين اسـت              

زاست؟ براي   جنسي آسيبيها زاست؟ يا اينکه مسائل و موضوع       که آيا خشونت آسيب   
فته است هاي فراواني صورت گر يافتن پاسخي منطقي و علمي براي اين پرسش، پژوهش

هاي کنترل  آميز و پورنوگرافي غيرپرخاشگرانه در موقعيت و در آن، پورنوگرافي خشونت
  .سه شده استيشده، مقا

م کـه  يکن  ي م يدر ابتداي اين بحث، چند نمونه پورنوگرافي غيرپرخاشگرانه را بررس         
  :شناسند گران و مردم به عنوان الگوهاي ناسالم رفتارهاي جنسي مي شتر درمانيب

ارتباط مادر با پسر، دختر با پدر، بـرادر    (رنوگرافي کودکان، پورنوگرافي با محارم      پو
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، رابطه جنسي با حيوانات، ارتباط جنسي گروهي، رابطـه          ...)تر با خواهر کوچک،     بزرگ
انگيزي که اطالعات  هاي شهوت جنسي با زنان فاسد و تأثير آن بر روابط زوجين و فيلم    

  .دهند نسي انسان ارائه مياشتباه در خصوص تمايالت ج
 کمترين ميزان خشونت است، اما در هر صـورت آثـار        ين موارد اگرچه دارا   يهمة ا 

بالقوه منفي بر بينندگان دارد؛ زيرا از يک سو الگوهاي رفتاري ناسالم، رفتـار جنـسي را      
 ها ارائه    غيرصحيح در خصوص تمايالت جنسي انسان      يدهد و همچنين اطالعات     يآموزش م 

شود و يا آن را      يد و از سوي ديگر، اين نوع پورنوگرافي به اعتياد جنسي منجر م            ده  يم
  .کند يتشديد م

گرانـه بـر      ن تحقيقات تجربي در خصوص آثار پورنوگرافي غيرپرخـاش        يافزون بر ا  
 هفته در معرض مـداوم تـصاوير     ٦ساالن، نشان داد زماني که افراد گروه آزمايش           بزرگ

  :دهند  رفتارها و احساسات را نشان مينيگيرند، ا جنسي قرار مي
را يـک  » هتک حرمت«. دهند ـ احساسات عاطفي خود را در قبال زنان از دست مي         

  .گيرند اهميت در نظر مي جرم قضايي کم
 .دهند اي درباره تمايالت جنسي بروز مي ـ اطالعات تحريف شده

غريب و ناهنجار آميز، عجيب و  ـ ميل روزافزوني براي دريافت پورنوگرافي خشونت
 .دارند

دهد و اعتماد به ازدواج بـه عنـوان يـک     ـ تک همسري اهميت خود را از دست مي    
 .ابدي عرف پايدار و بادوام کاهش مي

 .کنند ـ نگرشي مثبت به روابط چند همسري، به عنوان يک رفتار طبيعي، پيدا مي

 وص پورنوگرافيدر مطالعه طولي، در خص) ۱۹۸۹(پژوهش ديگري که زيلمن و برايانت 
هاي پژوهش چند هفته در  ينآميز انجام دادند، نشان داد پس از اينکه آزمود       غيرخشونت

معرض تصاوير و آثار پورنوگرافيک قرار گرفتند؛ گزارش دادند که در ارتباط جنسي بـا   
 .همسر خويش احساس رضايت کمي دارند و احساسات و عواطف آنها کاهش يافته اسـت    

افيـک  رهاي جنسي که در تصاوير و آثار پورنوگ    ن دريافتند که بين ارزش    همچنين اين محققا  
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 ٧١  ■  پيشينة پژوهش: فصل دوم

هاي جنسي که در طول روابط جنسي صميمي مانند ازدواج، تأکيد  شود و ارزش يتأکيد م
ن لذت يشترير پورنوگرافي کسب بدزيرا هدف اصلي   . گردد، ناهمخواني وجود دارد     مي

  .جنسي بدون هيچ وابستگي، تعهد و مسئوليت است
هاي آنها پس از قرار گرفتن زياد در معـرض           يزيلمن و برايانت دريافتند که آزمودن     

تـر   مواد پورنوگرافيک، رفتارهاي جنسي زناکارانه و خارج از محـدوده ازدواج را آسـان       
قيد و بند با زنان رفتاري طبيعـي    رند که رفتارهاي بي   يپذ  يپذيرفتند و اين عقيده را م      مي

گذاشـت و   يها در خصوص ازدواج تـأثير مـ    بر نگرش آزمودني  ن امر همچنين  يا. است
از سويي تمايل . نگريستند ها به ازدواج به عنوان يک عرف اشتباه و ناپايدار مي       يآزمودن

  .کرد دار شدن و توليد نسل کاهش پيدا مي  بچهيها برا آزمودني
 يهـا  د به موضوعانجام داد، آثار خانوادگي اعتيا ) ٢٠٠٠ (١ که اشنايدر  يدر پژوهش ديگر  

نتايج اين .  سال بررسي شد٥٧ تا ٢٤ مرد با دامنه سني ٣ زن و ٩١جنسي در اينترنت بر 
  :پژوهش نشان داد

هاي جنسي زوجين، محدود به رابطه جنسي فرد معتاد در فضاي  موارد فعاليت% ٦٦ـ 
  .ها هيچ رابطه جنسي خارج از فضاي مجازي نداشتند مجازي شده بود و اين زوج

رون خطي افراد وابسته به مسائل جنسي، در خلوت و به دور از چشم دهاي  عاليتـ ف
ها آگاه  اما در صورتي كه همسر فرد وابسته، از اين فعاليت. گيرد خانواده صورت مي

 تنهايي،  كرد به وي خيانت شده و همچنين احساس طرد شدن، شد، احساس مي مي
كرد و عزت نفس خويش را از  يت مي حسادت و عصبان  تحقير،  شرم، گيري، گوشه

هاي مكرر فرد وابسته، موجب اضـطراب و          از سويي دروغ  . دانست  دست رفته مي  
 .شد پريشاني همسر وي مي

  پاسـخ  %٣/٢٢.  جدايي و طالق زوجين بود     يـ اعتياد جنسي بـه اينترنت، عامل اصل      
ند و تعداد گرفت يشدند يا طالق م يدهندگان به همين علت از همسران خود جدا م 

  . نيز تصميم جدي به جدايي داشتندياريبس
                                                             
1. J.P. Schneider 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٧٢

عالقه خود به برقراري روابط جنسي را از دسـت    ) يكي يا هر دو   (زوجين  % ٦٨حدود  ـ  
 ).از همسران افراد وابسته% ٣٤افراد وابسته و % ١/٥٢(داده بودند 

 : استن شرحي كودكان دارد، كه چند مورد آن به اياين موضوع آثار منفي بسياري برا

 هاي درگير بودن در فعاليت. ٢قرار گرفتن در معرض پورنوگرافي و سوءاستفاده از زنان . ١
شتر اوقات يكي از ياحساس كمبود توجه، زيرا ب. ٣رفتاري متعارض و كشمكش والدين 

هاي خـود در    مشغول و والد وابسته نيز به فعاليت       يا  انهيهاي را   والدين به انجام فعاليت   
  .سست شدن بنيان خانواده و كاهش ارزش ازدواج. ٤رگرم بود فضاي مجازي س

  
 پيامدهاي اجتماعي پورنوگرافي. ٦

   اينترنتيآثار اجتماع
اي  هاي ناشناخته شود و عرصه يدر شرايطي كه هرروزه افق جديدي بر ارتباطات گشوده م

بعـات  گردد، لزوم مطالعه و بررسي ت        دانشمندان و پژوهشگران ارتباطات بازمي     ياز سو 
 ضرورت پژوهش حاضر نيز دربارة پيامـدهاي  . نمايد  گوناگون اينترنت، بيش از پيش رخ مي      

 درصد از مردم ٣٠م تا يکرد د صبر ميي سال با٣٨اگر روزگاري . شمار اين رسانه است بي
كشيد تا صاحب تلويزيون شوند، بـراي          سال طول مي   ١٧آمريكا صاحب تلفن شوند و      

  ).٢٠٠٠، UCLAگزارش ( سال زمان نياز بود ٧نها به برخورداري از اينترنت، ت
رسانه اينترنت مانند غول چراغ جادوست كه پس از پيدايش خود و بيرون آمدن از               

 زند كه حيات اجتماعي و فرهنگي بشر را دستخوش شماري مي چراغ، دست به اعجازهاي بي
) هاي ارتباطات مركز سياستگذاري (UCLAگزارش ساالنه . کند يدگرگوني هاي اساسي م

شود كه نرخ افزايش آن نيز   رد و بدل مي Email تريليون٤دهد كه ساالنه قريب  نشان مي
  ).٢٠٠٠، UCLAگزارش (تصاعدي است 

 تري در زندگي ع آن هم در طول يك دهه، نويدبخش تحوالت گستردهياين گسترش وس
اني، پژوهـشگران  گيري و رشد اين شبكه گسترده جه همپاي شكل . ها خواهد بود    انسان

بررسي اين . اند غربي نيز تبعات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين رسانه را مطالعه کرده
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 ٧٣  ■  پيشينة پژوهش: فصل دوم

توجهي به  دهد كه بي يمطالعات ـ كه به تفصيل در ادامه اين نوشتار خواهد آمد ـ نشان م
ن از ينم و همچين رسانه را نبري از ايشود تا بهره کاف ياين پديده و پيامدهاي آن، سبب م

شتر انديشمنداني كه يتقريباً ب.  آن نيز مصون و ايمن نباشيميهاي احتمال تهديدها و آسيب
ـ اند خواه از ديدگاه موافق و تأييدگرانه و خـواه از د        موضوع اينترنت را بررسي کرده     د ي

نمايند كه ايـن رسـانه،        شناسانه، همگي بر اين نكته پافشاري مي        منفي، انتقادي و آسيب   
تواند در جهان معاصر موجوديت  كس نمي  گسترده در حيات بشر برپا كرده و هيچانقالبي

  .آن را ناديده بگيرد
كند كه استفاده  اشاره مي) وه گذران وقتي شيبررس( با عنوان ينورمن ني در پژوهش

استفاده .  داردياري تأثير بس٢شدن  و اجتماعي ١از اينترنت بر دو مقوله ارتباطات ميان فردي
هاي اجتماعي و ارتباطات چهره به چهره با دوستان و  ينترنت، تأثيري منفي بر فعاليتاز ا

هاي زمان و     ن پژوهشگر تأكيد دارد كه پديده اينترنت، از دل متغير         يالبته ا . خانواده دارد 
اي   رسانهيبه اين معنا كه استفاده از اين فناور. گذارد مكان بر رفتارهاي اجتماعي تأثير مي

شود، اما استفاده از آن در  منجر به چنين نتايجي مي) تعطيالت آخر هفته(و در ) لمنز(در 
 نيز استفاده از آن در طول روزهـاي  هاي كار و ها و محل نت محيط خارج از خانه، نظير كافي   

  .(Norman Nie, 2002)هفته، چنين تبعاتي ندارند 
هـاي ارتبـاطي در    ي اوكال ـ مركز سياسـتگذار  يپژوهش گسترده ديگري نيز از سو

 ساعت، ٢٤دهد كه در هر  گزارش نهايي تحقيق مذكور نشان مي. آمريكا ـ صورت گرفت
 .شـود  تر مـي   هزار تصوير افزوده٧١٥ ميليون صفحه جديد و بيش از ٢/٣محتواي اينترنت با  

بر اساس ايـن  .  ميليون رسيده است٥٧٠ به ١٩٩٩ در سال    ٣ها  ن تعداد ميل باكس   يهمچن
هاي اين پژوهش كه  يافته. شود ي رد و بدل م Emailنه قريب چهار تريليونگزارش ساال

كنندگان اينترنت و اعتماد اجتماعي به آينـده   با بررسي الگوهاي ارتباطات، رفتار مصرف   
  :کند چنين است ي ميتغييرات حاصله از گسترش اينترنت را بررس

                                                             
1. Interpersonal communication 
2. Sociability 
3. Mail Boxes 
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وه تعامـل  يكنند كه اين امر ش ي خود را چك مEmailها، روزانه  ي درصد از آمريكاي   ٤٢ـ  
  . اي كم نظير دگرگون ساخته است ارتباطي افراد را به گونه

وجـو    جست١ افراد، دوستان خود را روي خط     Personalsهاي    ـ با استفاده از سايت    
  .کنند مي

هاي سنگين شهري و ميـان    شود که وقت افراد در ترافيك       ي سبب م  ينترنتيـ خريد ا  
ديگر سو، موجب دسترسي آنها به اطالعاتي درباره كاالها       شهري تلف نشود و از      

 .شده است

: اند، چنـين اسـت   هايي كه افراد از اينترنت استفاده كرده  مورد از بيشترين جنبه  ١٠ـ  
الين،  ، يافتن اطالعات جذاب، خواندن اخبار، خريد انE-mailوجو در وب،  جست
ربوط به مسافرت، استفاده از كننده، يافتن اطالعات م وجوي اطالعات سرگرم جست
 .يا انهيهاي را اي، يافتن اطالعات پزشكي و بازي هاي لحظه پيام

 درصد والدين استفاده نكردن از آن را به ٦/٣٠ـ اينترنت به قدري محبوبيت دارد كه 
 .گيرند عنوان وسيله مجازات و تنبيه فرزندانشان به كار مي

ستفاده از اينترنت ممکـن اسـت بـه حـريم            درصد افراد معتقد بودند كه با ا       ٦/٦٣ـ  
 . تهديد وارد شود٢خصوصي آنها

به واقع . اند كه هرگز آنها را نديده بودند  داشتهينترنتي درصد افراد، دوستان ا ٢/٢٦ـ  
 ,The UCLA) اسـت  يا هاي مجازي و غيرچهره اين امر شكل جديدي از ارتباط

2001).  
 روفسور نورمن ني و همكارش پروفسور     ، پ يپژوهش ديگري كه محقق برجسته آمريكاي     

 دهد كه اينترنت    اند، نشان مي     انجام داده  هاي عمومي   اينترنت و رسانه  لوتس اربرينگ با عنوان     
کند که  يجاد ميهايي در رفتار اجتماعي افراد ا يمثل يك رسانه گسترده و عمومي دگرگون

 ٤١١٣ و روي ٢٠٠٢كـه در سـال   اين تحقيق . کند ي آنها تغيير ميرفتار به دنبال آن الگوهاي  
                                                             
1. On line 
2. Privacy 
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كننـد، بـه    يدهد كه هر چه افراد بيشتر و بيشتر با اينترنت كار م        ينفر انجام شد، نشان م    
ها و   تماشاي تلويزيون، خواندن روزنامه، خريد در مغازهيهمان ميزان، زمان كمتري برا

 در منزل و     كار يکنند و به همان ميزان، زمان بيشتري برا         رانندگي در ترافيك صرف مي    
 اي پژوهشگران اين نكته را برجسته ساختند كه اينترنت مانند يك رسانه توده. محل كار دارند

هاي موجـود را از آن   و فراگير، بخشي از كاركردهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ديگر رسانه       
  .(Nie & Erbring, 2002) خود ساخته است

عي و افزايش انزواي اجتماعي ا اجتميها اما پژوهشگران درباره آثار اينترنت بر سازمان
هاي جبران ناپذيري  امري كه در صورت غفلت و ناديده گرفتن، آسيب. اند نيز اشاره داشته

  .(Robinson & Crenshaw, 2002)جاد کرد يا
كاركردهاي اينترنت و تبعات اجتماعي و دكتر اريك وايزر در پژوهش ديگري با عنوان 

شناختي  هاي بنيادين ماكس وبر ـ كه رسالت پژوهش جامعه زاره به مدد گ،شناختي آن روان
 كننـدگان   افت كه استفاده  يدر) ١٣٧٦(وبر  . دانست  يرا مطالعه معاني كنش در نزد كنشگران م       

به باور وايزر، تنها به ياري چنين  . اينترنت چه داليل و اهدافي براي اين استفاده داشتند        
 د با تكيـه يجتماعي اين پديده را ارزيابي كرد و سنج      توان عواقب و آثار ا      يكشفي است كه م   

  :رسد ين نتيجه ميبه اين نكته، وايزر پس از پژوهش عميق به ا
، انفعالي يكنند، به دنبال روابط عاطفي، اجتماع يهرچه افرادي كه از اينترنت استفاده م
 آنها همراه با كاهش انسجام اجتماعي خواهد يو مؤثر هستند، نتيجه كار با اينترنت، برا       

كنند، به دنبال دستيابي به اطالعات  يدر مقابل، هرچه افرادي كه از اينترنت استفاده م. بود
 و كاالها باشند، نتيجه كار با اينترنت براي آنها همراه با افزايش انسجام و يكپارچگي اجتماعي

  . (Weiser, 2001)خواهد بود
  

  يپورنوگراف يآثار اجتماع
 يپوش  پورنوگرافي با چشم  جامعه به مسئله ،١٩٥٠ در سال Playboyاز زمان آغاز انتشار مجله 

  .وه برخورد، آثار منفي زيادي بر جاي گذاشته استياما اين ش. نگرد مي
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دهد كه قرار گرفتن در معرض آثار پورنوگرافيك، منجر بـه   ها نشان مي نتايج بررسي 
افرادي كه به جرم هتـك  % ٨٦در يك مطالعه . شود ه كودكان ميهتك حرمت و تجاوز ب  

 اعتراف كردند كه از تصاوير و آثار پورنوگرافيك  حرمت بازداشت و زنداني شده بودند،
 خواستند  ياعتراف كردند كه در جريان هتك حرمت، م       % ٥٧  از اين تعداد،  . كردند  استفاده مي 
  ).١٩٩٩  السون،(ده بودند در عمل اجرا کنند ي د که در تصاوير پورنوگرافيكيهاي تا فعاليت

از افرادي كه به دختران تجاوز کرده بودند و % ٨٧اي ديگر نشان داد كه  نتايج مطالعه
 شي معموالً و مرتب از آثار پورنوگرافيک نمـا         افرادي كه به پسران تجاوز نموده بودند،      % ٧٧

  .اند كرده ا چند نفر استفاده ميين دو ي بيرابطه جنس
 آميز  آموزان پسري كه در معرض تصاوير پورنوگرافيك خشونت         دانش% ٥١مطالعه ديگر   

هاي خود را عملـي    آموخته  اظهار داشتند كه در صورت توبيخ نشدن،  قرار گرفته بودند،  
 و الري ١هاي مري استراوس شناس به نام  دو جامعهيمطالعات آماري كه از سو. کنند مي

 نشان داد كـه آمـار هتـك حرمـت در       انجام شد،New Hampshire در دانشگاه ٢بارون
 بسيار باال بوده است و قوانين مربوط (Playboy)هاي جنسي  هايي كه فروش مجله ايالت

 پليس ٣دارل پوپ. هاست شد، بسيار باالتر از ديگر ايالت به پونوگرافي به درستي اجرا نمي
 هاي  سال رد تجاوز جنسي كه در فاصله مو٠٠٠/٣٨از % ٤١شيگان گزارش داد كه در ميايالت 
شيگان رخ داده است، آثار پورنوگرافيك فقط قبل يا هنگام انجـام            مي در   ١٩٧٩ تا   ١٩٥٦

  . است جرم مشاهده شده
ند كه پورنوگرافي اثر منفـي      يگو  يهاي مدني مرتب م     طرفداران پورنوگرافي و آزادي   

 ينسکيکاچ.  مردم جامعه دارديي برابه عقيده آنها پورنوگرافي اثر درمان. اجتماعي ندارد
تعداد تجاوزهاي جنسي : ديگو ييكي از توليدكنندگان آثار پورنوگرافي در هلند، مرتب م

به عقيده او دسترسي به . گزارش شده پس از قانوني شدن پورنوگرافي، كاهش يافته است
هاي   دادهکه ي زماناما. دهد  ي خطرناك را كاهش مي جنسيها  تکانشآثار پورنوگرافيك،
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 مشخص شد كه وي آمار     د،يوي، بيشتر ارزيابي گرد   » سوپاپ اطمينان «مربوط به نظريه    
 پليس يخواهي كه ـ پس از قانوني شدن از سو  با نگاه و همجنسيران مربوط به شهوت

شد ـ را با هتك ناموس كه از نظر آماري افزايش يافته بود، يك جا محاسبه  گزارش نمي
، دستيار قانوني و رهبر يك گروه ضد ناهنجاري، ١ ديگر، دبوره بيكريسواز . است نموده

به . عقيده دارد كه برقراري ارتباط، بين پورنوگرافي و جرم و جنايت، بسيار مشكل است
 ١٠٠٠اي بيش از   دستيابي به نتيجه اطمينان بخش در اين خصوص، به نمونهينظر او برا

وجواني در معرض تصاوير و آثار پورنوگرافيك قرار مرد نياز است كه از دوران بلوغ تا ن
ها كه از هرگونـه تمـاس بـا آثـار و تـصاوير        مرد ديگر با اين مشخصه   ١٠٠٠بگيرند، و   

  .پورنوگرافيك، محروم باشند
 ها و كمبود تحقيقات رسمي در اين زمينه، آمارهاي          اما با توجه به همة مطالب و گزارش       

 هاي تجاوزهـاي  صحنه% ٨٠دهد كه آثار پورنوگرافيك در  ي نشان م FBI٢ يارائه شده از سو   
  .آميز و يا در منزل متجاوزان، پيدا شده است جنسي خشونت

با اين همه، بر اساس آمارهاي متقاعدكننده، پورنوگرافي پيامدهاي اجتماعي عميقي بر 
و  Kentueky مورد سوء استفاده جنسي از كودكان در ١٤٠٠در : براي مثال. گذارد جا مي

Louisville ساالن با هر يك از موارد  ، پورنوگرافي بزرگ١٩٨٤ و فوريه ١٩٨٠ بين ژوئن
از سويي آثار پورنوگرافي . شتر آنها در ارتباط بوديارتباط داشت و پورنوگرافي كودكان با ب

تـرين    در حقيقت پورنـوگرافي يكـي از رايـج        .  مشاهده شده است   ٣اي   زنجيره نبر قاتال 
  . است هتک حرمتاي و متجاوزان  قاتالن زنجيرهرخ هاي نيم ويژگي

  
  زنان، مردان و پورنوگرافي. ٧

 اند كه چگونه  فاش نمودهياريزنان بس. زنان دايماً در معرض استثمار پورنوگرافي قرار دارند 
 آثار پورنوگرافيك معمـوالً . ستفاده شده استاهاي پورنوگرافيك از آنان سوء     در ساخت فيلم  
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دهد كه از تحقير شدن و رنج  ن اشياء جنسي يا كاالهاي جنسي نمايش ميزنان را به عنوا
  .)١٩٨٩، ١دوركين(برند  كشيدن لذت مي

در يك تحقيق كيفي از چهارده فيلم ويدئويي با موضوع پورنوگرافي و بيست كتاب        
 زير مركز ثقـل  ؤلفهيافتند كه چهار مرد) ١٩٩٨ (٢ دينس و همكاران، موضوع اين رمان با 
  :واد پورنوگرافيك استارائه م
نبود تعادل قدرت فشارآور بود و معموالً زنان در پايين اين سلسله  :٣سلسله مراتب. ١

  .مراتب قرار داشتند
شـوند و معمـوالً از طـرف شـريك           زنان به عنوان اشياء نشان داده مي  :٤كشي  بهره. ٢

  .گيرد جنسي رفتاري غيرانساني با آنان صورت مي
شوند كـه گـويي در حـال     اي نمايش داده مي معموالً زنان به گونه    ٥:برداري  فرمان) ٣

  .فراگيري اطاعت كردن از دستورها و اميال مردان هستند
ميز به عنوان يك روش متعارف رفتارهاي جنسي از آ  رفتارهاي خشونت:٦خشونت) ٤

 يها  به اين علت كه زنان عموماً به عنوان موضوع        . طرف زنان پذيرفته شده است    
زا، تحقيرآميز و زجـرآور نمـايش داده      بار، آسيب   هاي خفت   نامه  سي در نمايش  جن
، توجيه و ي هماهنگ شوند؛ بنابراين پورنوگرافي به عنوان روشي براي تحريك، مي

شـود   آميـز عليـه زنـان اسـتفاده مـي        هدايت کردن سوءاستفاده جنسي و خشونت     
  ).١٩٩٨، ٧روسو(

 مردان يد دارد كه پورنوگرافي در اصل از سوتحقيقاتي كه در گذشته انجام شد تأكي
). ١٩٩٩؛ لين، ١٩٩٨؛ دنيس و همكاران، ١٩٩٧مهتا و پالزا، (شود  يتوليد و استفاده قرار م

                                                             
1. Dworkin 
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 ٧٩  ■  پيشينة پژوهش: فصل دوم

 گذشته، احتمال اينكه زنان از آثار پورنوگرافيك استفاده يها يدر حقيقت، بر اساس بررس
 وند و نگرش مساعدي به پورنوگرافيش يك ميرن تصاوير تحيآنها كمتر با ا. كنند، كمتر است

  .)١٩٩٦ ماالموس،  ؛١٩٩٩، ٢؛ لو و پادون١٩٩٣، ١گرين برگ و همكاران(ندارند 
 مردان در مقايسه% ٨٤اند   گزارش داده  کا ويلسون و آبلسون،   يدر يك بررسي ملي در آمر     

رار زنان، بيان كردند كه آنها در معرض يك يا بيش از يك مواد پورنوگرافيك قـ     % ٦٩با  
 يفاش كردند كه نمايش تصوير%) ٣٧(در مقايسه با زنان    %) ٥٢(بيشتر مردان   . اند  گرفته

اي جديدتر  در مطالعه. اند  مشاهده كرده ، در دو سال قبل از انجام مصاحبه، راروابط جنسي
دريافتند كه مردان سه برابر بيشتر احتمال دارد تا به تماشاي ) ١٩٩٠ (٣تامسون و همكاران

  .نندياي جنسي بنشه فيلم
ن آثار دنشان داد كه زنان به منفي بو) ١٩٧٤(ن نتيجه مطالعه ويلسون و آبلسون يهمچن

ن آثار را يكنندگي و ايجاد برانگيختگي ا آنان ارزش سرگرم. پورنوگرافي بيشتر اعتقاد دارند
 پورنوگرافيرسد، زنان با احتمال بيشتري از محدود كردن  از سويي، به نظر مي. کنند يد نمييتأ

شود زنان اظهار  مشاهده تصاوير و آثار پورنوگرافيك موجب مي. در اينترنت حمايت كنند
  ).١٩٩٣، ٤سن(، اضطراب و مخالف کنند ي، خشمگينيناراحت

 به اين نتيجه رسيدند كه زنان با احتمال بيشتري از سانسور) ١٩٩٦ (٥همچنين لي و يانگ
  .کنند ر تلويزيون حمايت ميهاي جنسي و مسائل آشكار جنسي د خشونت

دريافتند كه زنان از قوانين ضد پورنوگرافي بيشتر حمايت ) ١٩٩٠(تامسون و همكاران 
گران است كـه  يمحققان به اين نتيجه رسيدند كه مشاهده آثار پورنوگرافي بر د     . کنند  مي

؛ ١٩٨٣، ٦ديويس( كنند حمايتها   رسانه)فيلترينگ(دن کرشود افراد از محدود  مي موجب 
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 يافتنـد ر د)١٩٩٨(ن دولي و پا). ١٩٩٨  ؛ لو و پادون،  ١٩٩١،  ٢؛ گانتر ١٩٨٨،  ١كوهن و همكاران  
كننده حمايت از محدود كردن  بيني كه مشاهده آثار پورنوگرافي بر ديگران، عامل مؤثر پيش

ل از محدود کـردن    يهاي گوناگون نشان داد كه افراد به اين دل          پژوهش. پورنوگرافي بود 
  .کنند تا مردان را از اين خطر حفظ كنند رافي حمايت ميپورنوگ

 آثار پورنوگرافيک گيرند؟ يچرا مردان بيشتر تحت تأثير آثار منفي پورنوگرافي قرار م
  دنـيس و همكـاران،  . (کنند ن آثار استفاده مييشود و مردان از ا  مردان توليد مييدر اصل برا  

 کنند، و تحت تأثير آثار      شتر استفاده مي  يگرافيك ب مردان از تصاوير پورنو   ). ١٩٩٩؛ لين،   ١٩٩٨
 ؛١٩٨٢زيلمن و برايانت،   ( به پورنوگرافي دارند     يگيرند و نگرش مساعدتر      مي  منفي آن قرار  

  ).١٩٩٦؛ ماالموس، ١٩٩٣گرين برگ و همكاران، 
دهد  ر مييي پورنوگرافي نگرش مردان به زنان را تغافتندي محققان دري ديگردر مطالعه

پذيري بيـشتري در       ديگر، مردان آسيب   يا  در نتيجه از زاويه   ). ١٩٨٩ و برايانت،    زيلمن(
  .مقابل آثار منفي قرار گرفتن در معرض مسائل پورنوگرافيك، دارند

آنها به اين نتيجه رسيدند دختراني كه تعارض و كشمكش بسيار بااليي با والدين خود 
حتمال باالتري به برقراري اين نوع ارتباط دارند و آنهايي كه آزار و اذيت شده بودند، با ا

از سويي، پسراني كه با والدينشان ارتباط صميمي نداشتند و همچنين آنهايي . آورند يرو م
  . برقراري اين روابط داشتنديمادگي بيشتري براآند نيز شد يمكه در خانواده آزار و اذيت 

  
  كودكان، نوجوانان و پورنوگرافي. ٨

 ١٧ تا ١٠گروه سني ( ميليون نفر ٢٤ در آمريکا، نزديك به ١٩٩٩ال بر اساس آمارهاي س
ها نفر ديگر  ي ميليوندم به زوياند و انتظار دار نترنت حضور داشتهي مرتب در دنياي ا)سال

آنها به قصد يادگيري، بازي، مالقات با افراد و كندوكاو در جهان . به اين دنيا وارد شوند
هاي دنياي  دهد، که تمام اتفاق  نشان ميياريا مستندات بس ام.شوند به اين فضا وارد مي    

ها، افراد جوان دايم با تقاضاهاي  بر اساس نتايج بررسي   . مجازي، خوش آيند هم نيست    
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  .شوند ساالن مواجه مي  مواد پورنوگرافيك و تهديدهايي از طرف بزرگ جنسي،
 ١٧ تا ١٠ و نوجوان  جوان١٥٠١روي ) ٢٠٠٠ (١نتيجه مطالعه فاينكر هور و همكاران

  :كردند، نشان داد ساله، كه دايم از اينترنت استفاده مي
ک پنجم گروه، تقاضاهاي جنسي را از طرف افراد گوناگون در يـك سـال   ي  ـ تقريباً 

  .اند اخير دريافت كرده
تقاضا براي مالقـات در     : وسوم افراد تقاضاهاي جنسي تهديد آميز، شامل        ـ يک سي  

 هاي مكرر، پول و هديه دريافت نمـوده   E-mailفني، ارسال   جاي معين، تماس تل   
 .بودند

هـاي   ـ يک چهارم افراد در معرض تصاوير ناخواسته مربوط به زنان برهنه يا صحنه        
مربوط به ارتباط جنسي بين افراد گوناگون را در يك سال اخيـر دريافـت نمـوده     

 .بودند

قـرار گـرفتن در معـرض آثـار         با  % ٣موارد تقاضاهاي جنسي و تنها      % ١٠ـ كمتر از    
رسـاني   پورنوگرافيك به مقامات مسئول، از جمله مراجع قانوني، شركت خـدمات  

  .هاي اضطراري گزارش داده بودند اينترنتي و تلفن
 شناسي گرايش افراد به برقراري روابط صميمي و نزديك در فضاهاي   در خصوص سبب  

  هاي به دست آمده از جمعيت نمونه هاز داد) ٢٠٠٣(مجازي، واالك، كيمبرلي، فاينكر هور 
 ساله انجـام  ١٧ تا ١٠ نوجوان ١٥٠١طرح ملي كاربران اينترنت در آمريكا ـ كه بر روي  

  .شده بود ـ استفاده كردند
  

  تجاوزهاي جنسي اينترنتي عليه كودكان
  :اي دارد فعاليت جنسي اينترنتي عليه كودكان دامنه گسترده

  دكانـ تالش براي تجاوز جنسي به كو
 ـ استفاده غيرقانوني از اينترنت، براي انتقال مسائل جنسي به قصد تحريك كودكان
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 آوري، توليد و توزيع پورنوگرافي كودكان ـ جمع
 ديانجام شد، مشخص گرد ) ٢٠٠٣( واالك، ميشل و فينكر هور       ياي كه از سو     در مطالعه 

يه كودكان بازداشـت   نفر به جرم تجاوز جنسي عل٢٨٧٧ تا  ٢٥٧٧ بين   ٢٠٠٠ال  سكه در   
ع و مبادله ياعتراف كردند تصاوير پورنوگرافي كودكان را توز% ٣٦از اين تعداد    . اند  شده
% ٣٩اند و  اعتراف كردند كه گرفتن پول، رابطه جنسي با كودكان انجام داده% ٢٥. اند کرده

  .است اعتراف كردند كه تجاوز جنسي آنها، به افراد شناخته شده بوده 
% ٩٩هاي متخلفان انجام شد، مشخص کرد كـه           كه در خصوص ويژگي   ک بررسي   ي

 به تنهـايي  % ٩٧ سال سن داشتند و      ٢٥باالي  % ٨٦ ،سفيدهاي غيراسپانيايي % ٩٢مرد بودند و    
خرج ه  بودند که در هر موضوعي خشونت بيافراد خشن% ١١مرتكب جرم شده بودند؛   

هـاي   بررسي. اند دار بوده قهدر خصوص تجاوز جنسي عليه كودكان ساب     % ١٠دادند و     مي
 ساله را در اختيار ١٢ تا ٦متخلفان تصاوير پورنوگرافيك كودكان، % ٨٣بيشتر نشان داد كه 

هاي تناسلي كودكان تمركز  امدگاهي و ان تصاويري داشتند كه بر نواحي شرم% ٩٢. داشتند
داد و  يش ميتصاويري در اختيار داشتند كه ارتباط جنسي با كودكان را نما     % ٨٠. داشت

داد و  سال و كودك را نشان مـي     تصاويري داشتند كه ارتباط جنسي بين يك بزرگ       % ٧١
  .آميز از كودكان داشتند تصاوير پورنوگرافيك خشونت%) ٢١(

  
   بر كودكان و نوجوانانينترنتيآثار منفي پورنوگرافي ا

 يارند، به ابـزار  جنسي از كودكان د   اکنون اينترنت براي افرادي كه قصد سوءاستفاده        هم
کنند، با    ع مي ياين افراد تصاوير پورنوگرافيك كودكان را توز      . سودمند تبديل شده است   

کنند و به دنبال يافتن قربانيان خود  کودکان درباره مسائل جنسي با صراحت صحبت مي  
  .وگو هستند هاي گفت در اتاق

  
  ارتباط بين پورنوگرافي و هتك حرمت و خشونت جنسي

در معرض پورنوگرافي )  سال١٤زير (دهد که قرار گرفتن زود هنگام  يشان مها ن يبررس
كمي بيش از . با مشاركت در رفتارهاي جنسي منحرف، به ويژه هتك حرمت ارتباط دارد
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يک چهارم افرادي كه با كودكان، ارتباط جنسي برقرار كرده بودند و افرادي كه به ديگران 
 كه گاه به دليل قرار گرفتن در معرض پورنـوگرافي،           تجاوز نموده بودند، اعتراف كردند    

اعتراف كردند كه در عمـل از       % ٥٣بين اين افراد    .  و به تجاوز دست زدند      تحريك شده 
  ).١٩٨٨، ١مارشال(كردند  گي پورنوگرافي در زمان جرم، استفاده مي كنند قدرت تحريك

  
  ارتباط بين پورنوگرافي و تجاوز به كودكان

مجرماني كه به % ٧٧اند،   افرادي كه مرتکب آزار جنسي كودكان شدهدر يك بررسي روي
 افرادي كه به دختران تجاوز نموده بودند، به استفاده مكـرر         % ٨٧پسران تجاوز کرده بودند و      

در كنار آثار تحريكي كـه  . از مواد پورنوگرافيك، به عنوان علت اين كار اعتراف نمودند    
  :کند ياوز به كودكان را از چند راه آسوده مپورنوگرافي براي مجرمان دارد، تج

 کنند، به اين منظور از تصاوير پورنوگرافيك        تر تجاور مي    افرادي كه به كودكان كوچك    ـ  
همچنين به قصد   . کنند تا مقصود خود را به قربانيان خود تفهيم نمايند           استفاده مي 

  .نندک  استفاده مي از اين موادنهاآتحريك كودكان يا كاهش بازداري 
 يها بيماري(هاي جنسي  ـ قرار گرفتن در معرض تصاوير پورنوگرافيك سبب بيماري

 .شود  بارداري ناخواسته و اعتياد جنسي مي،)يمقاربت
هاي جنسي بين كودكان، افزايش تعـداد كـساني        يكي از پيامدهاي نامطلوب فعاليت    

شكار مـشاركت  آمدهاي يكي ديگر از پيا. اند هاي مقاربتي مبتال شده    است كه به بيماري   
ساالن، افزايش حاملگي بين اين گـروه   هاي جنسي بزرگ كودكان و نوجوانان در فعاليت  

 سالگي، به شدت در ١٤دهد مرداني كه قبل از  از سويي، نتايج مطالعات نشان مي. است
 و بـه   تر بوده معرض آثار و تصاوير پورنوگرافي قرار گرفته بودند، از لحاظ جنسي فعال        

نتايج مطالعه ديگري   ). ١٩٧٠،  ٣، براچ ٢ديويس(زدند    رهاي جنسي متنوعي دست مي    رفتا
زنان گزارش دادند كه % ٧٧مردان و % ٩٠ فرد مبتال به اعتياد جنسي،     ٩٣٢نشان داد، بين    

                                                             
1. W.L. Marshall 
2. K.E. Davis 
3. G.N. Braucht 
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  ).١٩٩١، ١كارنس(پورنوگرافي، يكي از عوامل اعتياد آنها بوده است 
بر . کنند هاي خود را تقليد مي ا و خواندهه ها، ديده كودكان و نوجوانان معموالً شنيده

د كودكان و نوجوانان ياساس مطالعات گوناگون، قرار گرفتن در معرض پورنوگرافي، شا
معموالً هر . پذيرتر تحريك نمايد سيبآتر و  را به انجام اعمال جنسي بر كودكان كوچك

  :در كودكان دو علت دارد) قبل از بلوغ(فعاليت جنسي زودهنگام 
  قرار گرفتن در معرض پورنوگرافي. ٢تجربه شخصي . ١

كودكاني از نظر جنسي مشكل دارند که يا به آنان تجاوز جنسي شده است و يا اينكه 
  ).١٩٩٧، ٢كاوانگ(اند  از راه پورنوگرافي در معرض ارتباط جنسي قرار گرفته

يرستان  زن و مرد آمريكايي مقطع دب٦٠٠ برايانت بر روي ردر بررسي ديگري كه دكت
 يش روابط جنسييد کردند كه در معرض نمايزنان تأ% ٨٢مردان و % ٩١به باال انجام داد، 

زنان تمايل داشتند آنچه مشاهده % ٤٠مردان و % ٦٠بيش از . اند ا چند نفره قرار گرفتهيدو 
  .اند، به مرحله عمل برسانند نموده

راف نمودند واقعاً آنچه در دختران اعت% ١٨پسران و % ٢١آموزان دبيرستاني  بين دانش
  ).١٩٩٠كلين، (اند   روز بعد انجام دادهد بودند، چن تصاوير و آثار پورنوگرافيك مشاهده كرده

  
هاي كودكان  ها و ارزش آثار قرار گرفتن در معرض مسائل پورنوگرافيك بر نگرش

  و نوجوانان
ادات خـود را دربـارة   پذير تمايل دارند اعتق کننده و مسئوليت   بسياري از والدين حمايت   

متأسفانه . روابط بين فردي، روابط جنسي، عشق و ازدواج، به كودكان خويش منتقل کنند
 .گذارد يهاي كودكان و نوجوانان تأثير م ها و نگرش هاي نادرست پورنوگرافيك بر ارزش اميپ

دني مؤثر  يك نوشيياي در انتخاب ما برا  ثانيه٣٠) پيام بازرگاني(نه كه يك تبليغ وگ همان
 مـا  ي جنسيها و رفتارها ها، ارزش است، قرار گرفتن در معرض پورنوگرافي، بر نگرش 

  .تأثيرگذار خواهد بود
                                                             
1. P. Cornes 
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هـاي مجـازي و پورنـوگرافي         ها، بـازي    هاي ويدئويي، مجله    ها، فيلم   ن عكس يهمچن
هاي جنـسي   اينترنتي كه به نمايش هتك حرمت و روابط غيرانساني با زنان در موقعيت            

  . قدرتمند اما ناسالم در خصوص آموزش مسائل جنسي استيدازند، ابزارپر مي
  

  آثار قرار گرفتن در معرض مسائل پورنوگرافيك بر تحول هويت كودكان
. گيري جنسيتي آمادگي دارد  براي جهت مغز کودک در طول يك دوره حساس از تحول،

 ل و روابط جنـسي،  سالم، در خصوص مسائ يها  ها و آموزش    قرار گرفتن در معرض نگرش    
 يهاي جنس   ن ممکن است انحراف   يهمچن.  خواهد شد  يگيري جنس    جهت يامدهايموجب پ 

  .گيري جنسي او گردد در ذهن كودك نقش ببندد و جزء پايدار جهت
 هاي دكتر كلين، به خاطر سپردن تجاربي كه در طول برانگيختگي هيجاني            بر اساس يافته  

نفرين، در حافظـه فـرد         اپي  دهنده  ، توسط انتقال  دهد  ويژه برانگيختگي جنسي رخ مي      به  
د اين عامل، برخي علل اعتياد به پورنوگرافي را     يشا(شود    ذخيره، به سختي فراموش مي    

گران را به تكرار  از سويي، مشاهده مواد پورنوگرافيك ممكن است مشاهده). توجيه كند
  . استمناء شرطي نمايدلتخيالت جنسي در طول عم

 كودكان در حقيقت  . يابد   تدريج از دوران كودكي تا نوجواني تحول مي        هويت جنسي به  
پس از اين سنين، به ويـژه       .  سالگي ندارند  ١٢ تا   ١٠توانايي انجام اعمال جنسي را بين       

عمومـاً اطالعـات   . نسبت به تأثيرپذيري از عوامل مؤثر بر تحول، آمادگي بيشتري دارند   
 والدين، معلمان، پزشـكان و متخصـصان   يمربوط به احساسات و روابط جنسي، از سو 

اکنـون   امـا هـم  . گيرد علوم اجتماعي، با توجه به اقتضاي سن در اختيار كودكان قرار مي         
 پورنوگرافي فرآيند تحول شخصيت بهنجار را دچار انحراف نموده است همچنين اطالعـات    

و بدن  احساس فرد نسبت به خود  ناقص و اشتباه در خصوص تمايالت جنسي كودكان،
  ).١٩٨٤، ١برگس(دهد  خويش، در اختيار كودكان و نوجوانان قرار مي

كند كه آنها از نظر،  شتر كودكان را با نوعي از احساسات جنسي آشنا مييپورنوگرافي ب
                                                             
1. A. Bergess 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٨٦

اين آگاهي از احساسات جنسي . گونه احساسات را ندارند تحولي آمادگي برخورد با اين
  ).١٩٨٢، ١برگمن(کند  يبيش از اندازه تحريك مشود و او را  يموجب آشفتگي كودك م

هاي  انجام داد، مشخص شد پورنوگرافي و رسانه) ٢٠٠٤(اي كه گرين فيلد  در مطالعه
هـاي اخالقـي و    هـاي جنـسيتي، ارزش    جنسي مرتبط با آن، بر خشونت جنسي، نگرش       

وگيري از آثار  جليبه عقيده او برا. گذارد ي تأثير م هاي جنسي نوجوانان و جوانان فعاليت
 روابط گرم و صميمي   . اي مهم دارند    منفي پورنوگرافي بر كودكان و نوجوانان، والدين وظيفه       

 جلوگيري و يتوانند برا  است كه آنان مييترين ابزار غيرمنف    والدين و فرزندان مهم    نبي
 ن ارتباط نزديـك والـد ـ    يهمچن. دفع پيامدهاي منفي پورنوگرافي اينترنتي استفاده كنند
 آموزش مسائل جنسي در خانه  اي، كودك در خصوص تمايالت جنسي و تجارب رسانه

هاي درون خطي كودكان پيامدهاي سودمندي بـه     و مدرسه و شركت والدين در فعاليت      
  .همراه دارد

  

                                                             
1. J. Bergman 
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  طرح تحقيق. ١
  

مطالعات . است) اي  ـ مقايسه علمي(دي  و پس رويدايطرح پژوهش حاضر از نوع توصيف
شود كه پژوهشگران با توجه به متغير وابـسته،         هايي اطالق مي    پس رويدادي به پژوهش   

 يهـاي  ، شامل مجموعه روشيتحقيق توصيف. کنند  مييعلل و عوامل ايجادكننده آن را بررس      
 يتوصيف تحقيق ياجرا.  استي مورد بررسيها است که هدف آن توصيف وضع يا پديده

در اين .  باشديگير  دادن به فرايند تصميمي شناخت بيشتر اوضاع موجود يا ياريفقط برا
 ي اينترنت يسن، جنس، شغل، تحصيالت، نوع کاربر      (ي جمعيت شناخت  يها  يپژوهش، ويژگ 

هاي اين وابستگي   م و نشانه  يکاربران وابسته به موضوعات جنسي در اينترنت، عال       ...) و
هاي گونـاگون زنـدگي فـردي، اجتمـاعي،      ن پيامدهاي آن در حوزه  و همچني ) يتوصيف(

نتايج به دست آمده    ). يتبيين(گردد    ي بررسي و تحقيق م    ياي و تحصيل    خانوادگي، حرفه 
 پيشگيري از بروز و گسترش اين معضل بزرگ اجتماعي بين قشر جوان يهايي برا برنامه

  .کند يو نوجوان كشور عرضه م
  
  جامعه آماري. ٢

 آماري پژوهش حاضر عبارت است از همة كاربران فارسي زبان اينترنت كه در جامعه
  .وگوي جنسي عضويت دارند هاي گفت  يا اتاقYahooهاي خبري   از گروهييك
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   مورد مطالعه نمونه. ٣
  نفر از كاربران وابسته به اينترنت      ٢٠٠ عبارت است از تعداد       نمونه مورد مطالعه اين پژوهش    

نامه تحقيق به  به اين ترتيب که ابتدا پرسش. هاي غيراخالقي در ايران ايتدر بازديد از س
 www.qs.openeyes.com و   .Icscirlce.comwwwهـاي      سايت يصورت يک برنامه رو   

هـا    نامه پژوهش، به گـروه      ، پرسش يهاي خبر    در گروه  سپس با عضو شدن   . قرار گرفت 
 گروه ي اعضاينامه را برا شد، پرسش يها درخواست م شد و از مسئوالن گروه يارسال م

 توانستند ينامه را تکميل کنند، م شد پرسش ي که از آنها درخواست ميافراد. خود ارسال نمايند
نامه را تکميـل    پرسشيين زمان و به آسانتر آنها در کوتاه. ها مراجعه کنند    ين نشان يبه ا 

  آنها ارسال شـده ينامه برا  که پرسش  ي نفر از افراد   ٢٠٠. کنند   ارسال مي  ي مجر يکرده و برا  
  .کردند  ارسال ميي مجريبود، آن را تکميل نموده و برا

  
  آوري اطالعات ابزار جمع. ٤
استفاده شد کـه بـا   نامه محقق   پژوهش، از پرسش   يها  ي کسب اطالعات از آزمودن    يبرا

، آزمون اعتياد بـه  (OSA-Q): نامه اعتياد جنسي به اينترنت    پرسش (يها  اقتباس از آزمون  
  موضوع تدوين  ي و پژوهش  ي و پيشينه نظر   (OCS)، مقياس شناختي اينترنت     (IAT)اينترنت  
  :هاست ن بخشينامه استفاده شده شامل ا پرسش. شده بود

  

  بخش اول) الف
  ... .سن، جنس، شغل، تحصيالت و: ، شامليشناخت  جمعيتيها يويژگ. ١
داشتن رايانه در منزل،  امکان استفاده از اينترنت در منزل، :  شامل اينترنت،يکاربر. ٢

هدف استفاده از اينترنت، ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته، مکان استفاده از 
  .ي اينترنتي جنسياينترنت و نوع رفتارها

 شديد، درد يدرد مچ دست، سردردها:  شامل استفاده از اينترنت،يمان جسيپيامدها. ٣
 خواب يتغيير الگو(، مشکالت خواب يا چشم، درد کمر و پشت، مشکالت تغذيه

  . و کبود شدن زير چشمي، احساس ضعف جسمان)يو بيدار
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 ٩١  ■  روش تحقيق: فصل سوم

  بخش دوم) ب
 يد فـر ي سـؤال اسـت و پيامـدها   ٩ اين حوزه، يها  تعداد سؤال :ي فرد يپيامدها. ١

روايي . کند ي مي را ارزيابيهاي غيراخالق  به اينترنت، در بازديد از سايتيوابستگ
 يگير  از متخصصان حوزه سنجش و اندازهي اين خرده آزمون با نظرخواهيصور

 ي درونيهمچنين همسان.  شده استيشناسان مقبول ارزياب شناسان و جامعه و روان
به دست آمده اسـت و  /. ٨٠ کرونباخ يا اين خرده آزمون، با آزمون آلف      يها  سؤال

 ايـن خـرده مقيـاس نـشان         يها   را بين سؤال   ي باالي ي درون ياين ضريب، همسان  
  .دهد يم
ها به منظور  اين سؤال.  سؤال بود٩ اين حوزه يها  تعداد سؤال:ي خانوادگيپيامدها. ٢

 يا در اينترنت و بر مبني جنسيها  به موضوعي وابستگي خانوادگي پيامدهايبررس
 نظر ي اين خرده آزمون، بر مبنايروايي صور.  موضوع تدوين شديپيشينه پژوهش

  کرونباخي اين خرده آزمون، با آلفايها  سؤالي درونيهمسان. ديمتخصصين تأمين گرد
  .برآورد شد/. ٨٨

ها به منظور  اين سؤال.  سؤال بود  ٩ اين حوزه نيز     يها   تعداد سؤال  :ي اجتماع يپيامدها. ٣
. شـد  در اينترنـت تـدوين       ي جنس يها   به موضوع  ي وابستگ يثار اجتماع  آ يارزياب

 ي اين خرده آزمون با نظر متخصصان تأمين شد و همسانيها  سؤاليروايي صور
  .به دست آمد/. ٩٠ کرونباخ يها با آلفا  سؤاليدرون

ها  اين سؤال.  سؤال بود٩ اين حوزه يها  تعداد سؤال:ي ـ اقتصاديا  حرفهيپيامدها. ٤
 در ي جنـس يهـا   به موضـوع ي وابستگي ـ اقتصاد يا  آثار حرفهي منظور ارزياببه

 اين خرده آزمون، با نظر متخصصان تأمين شد يروايي صور.  شدياينترنت طراح
  .ديبرآورد گرد/. ٩٤ کرونباخ ي اين حوزه با آلفايها  سؤالي درونيو همسان

 به منظور يها اين سؤال. بود سؤال ٢ اين حوزه يها  تعداد سؤال:ي تحصيليپيامدها. ٥
 در اينترنت بر قدرت توجه و تمرکز ي جنسيها  به موضوعي تأثير وابستگيبررس

  . شدي ايشان طراحيافراد و همچنين ميزان افت تحصيل
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٩٢

  آوري اطالعات فنون جمع. ٥
 انجام مطالعات تحقيقي يهاي بسيار زيادي برا اينترنت به عنوان يك رسانه تعاملي، قابليت

 هايي به اطالعات سري، شخصي و غيراخالقي        اين ابررسانه، به ويژه در انجام پژوهش      . رددا
با توجه به اينكه كسب اطالعاتي از اين دسـت    .  بسيار مفيد واقع خواهد بود      از است، ين

  .  استفاده شد١يمدنظر است، در اين پژوهش از روش پيمايش اينترنت
 ينامه پژوهش برا حات در آن، پرسشنامه طرح و انجام اصال     پرسش يپس از طراح  

 با مدير يله هماهنگي به وسينويس پس از برنامه.  شدينويس قرار گرفتن بر سايت، برنامه
 قرار www.qs.openeyes.com و .Icscirlce.comwwwهاي  نامه بر سايت سايت، پرسش

 . افراد گوناگون ارسال نمودندينامه را برا  پرسشيگران، نشان  در اين مرحله، پرسش   . گرفت
نامه را تکميل     ها، پرسش    گزينه ي با کليک کردن رو    يتوانستند به آسان    ين افراد م  يهمچن

  . ارسال نمايندي مجريکنند و برا
  
  فنون تجزيه و تحليل اطالعات. ٦
 يافـزار آمـار   ، با استفاده از نرم جزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از پژوهش    ت يبرا

Spss  يدر بخش توصيفي از فراوان. هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد       از روش ،
 ارتباط بين ي بررسيدر قسمت آمار استنباطي برا  . درصد، جدول و نمودار، استفاده شد     

همچنين به منظور . استفاده شد) ناپارامتريک (يمبستگ هيها  پژوهش از روشيها متغير
 آن از ي اينترنـت و پيامـدها  ي بر نـوع کـاربر  يشناخت  جمعيت يها   نقش ويژگي  يبررس

Crosstabنيز استفاده شد .  
  

                                                             
1. Internet survey method 
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  پژوهشيها يافته. ١

 هاي  و سپس تحليلميکن يف ميرا توصا اطالعات به دست آمده از پژوهش در اين فصل ابتد
  .گيرد يهاي پژوهش صورت مر از متغيکدامآماري متناسب براي هر 

 
 ها توصيف داده

 يشناخت  جمعيتمشخصات )الف
 جنسيت افراد مورد مطالعه

 %١١  ومـرد   افراد مورد مطالعـه %٨٩ ،شود يمشاهده م ١و نمودار  ١گونه که در جدول    همان
 .هستند زنديگر 

  
  ١جدول 

   افراد مورد مطالعه جنسيتفراواني و درصد
 درصد معتبر درصد فراواني جنس

 ردم
 زن

 جمع کل

۱۷۸  
۲۲  
۲۰۰  

۸۹%  
١١% 

۰/۱۰۰  

۰/۸۹  
١١/٠ 

۰/۱۰۰  
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٩٦

89%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

مذکر مونث

جنسيت

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١نمودار 
  فراواني و درصد افراد مورد مطالعه

  
  سني افراد مورد مطالعهدامنه
  گروه در طرحيها ي آزمودن%٢٧شود،  يمشاهده م ٢ و نمودار ٢ گونه که جدول همان

 سال و ٣٥تا  ٢٥ ها ي آزمودن%٥/٢٣ سال، ٢٥تا  ۱۸ ها ي آزمودن%٤٩سال،  ۱۸تا  ١٢ سني
 ن و انحـراف   يهمچنين ميانگ . سالگي قرار دارند   ٣٥  سني باالي   گروه ها در  ي آزمودن .%٥ تنها

  . سال٥١/٤  سال و٢٢ : از استعبارت به ترتيب ،معيار سن افراد مورد مطالعه
  

  ۲جدول 
  هاي پژوهش ي سني آزمودنهاي گروه

 رديف هاي سني گروه فراواني درصد
  ۱ سال ۱۸  تا۱۲ ۵۴ ۲۷%
  ۲ سال ۲۵  تا۱۸ ۹۸ ۴۹%
  ۳ سال ۳۵  تا۲۵ ۴۷ ۲۳,۵%
  ۴ سال و باالتر۳۵  ۱ .۵%

  ۵  ۵۱/۴=  سال، انحراف معيار۲۲=  سنميانگين کل
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 ٩٧  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

27%

49%

24%

1%
0%
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50%   
  
  
  
  
  
  
  

  

  ۲نمودار 
  هاي پژوهش هاي سني آزمودني هگرو

  
 تحصيالت افراد مورد مطالعه

افراد مـورد   از   درصد   ٥/٣٧شود،   يمشاهده م  ٣و نمودار    ٣گونه که در جدول      همان
 ،يکـاردان  مدرک تحصيلي ، درصد از افراد۵  دارند،تر، مدرک تحصيلي ديپلم و پايين  ،  مطالعه
  درصد افراد مورد مطالعه مدرک تحصيلي۵/۳۵  ويسکارشنا مدرک تحصيلي ،درصد افراد ۲۲

 . و باالتر دارند ارشديکارشناس
 

  ۳جدول 
  ها يوضعيت تحصيلي آزمودن

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني تحصيالت
 تر ديپلم و پايين

 يکاردان
 يکارشناس
 و باالترارشد  يکارشناس
 جمع کل

۷۵ 

۱۰ 
۴۴  
۷۱  
۲۰۰ 

۵/۳۷  
۰/۵  
۰/۲۲ 
۵/۳۵ 

۱۰۰،۰  

۵/۳۷ 

۰/۵ 
۰/۲۲ 
۵/۳۵ 

۱۰۰،۰ 

۵/۳۷ 

۵/۴۲ 
۵/۶۴ 

۱۰۰،۰ 

 ۱۸ تا ۱۲        ۲۵ تا ۱۸            ۳۵ تا ۲۵          ۳۵باالي 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ٩٨

38%

50%

22%

35%

0%

10%

20%

30%
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50%

ديپلم و پايين تر  فوق ديپلم  ليسانس فوق ليسانس و باالتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ۳نمودار 
 ها يوضعيت تحصيلي آزمودن

  
  وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه

درصد از  ۵/۱۷ شود، يمشاهده م ۴و نمودار شماره  ۴ که در جدول شماره يبه طور
 درصـد   ٠/٤ند،  يوج درصد افراد مورد مطالعه دانش     ۵۸ ، هستند افراد مورد مطالعه کارمند   

 .هستندآموز  درصد افراد مورد مطالعه دانش ۵/۲۰ کار آزاد دارند وافراد 
 

  ۴جدول 
  وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه

 درصد معتبر درصد فراواني شغل
  کارمند
 دانشجو

 آزاد
 آموز دانش

  جمع کل

۳۵  
۱۱۶  
۸  
۴۱  
۲۰۰  

۵/۱۷  
۰/۵۸  
۰/۴  
۵/۲۰  
۰/۱۰۰  

۵/۱۷ 
۰/۵۸ 
۰/۴ 
۵/۲۰ 
۰/۱۰۰ 
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 ٩٩  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

17%

58%

4%
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کارمند  دانشجو شغل آزاد  دانش آموز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۴نمودار 
 وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه

  

 رايانهکاربري ) ب

 شخـصي انه يرا درصد افراد در منزل ۵/۷۵ از پژوهش ،اطالعات به دست آمده بر اساس   
  .امکان استفاده از اينترنت در منزل براي آنها فراهم است  درصد اظهار داشتند۶۸  و دارند
 

  استفاده از اينترنت رايجهاي مکان
اند که در   اعالم نمودهها ي درصد آزمودن۵/۶۰، ٥و نمودار  با توجه به اطالعات جدول

اند که در سـايت    اعالم نمودهها، ي درصد آزمودن۵/۳۱ .کنند منزل از اينترنت استفاده مي
 کنند ها از اينترنت استفاده مي درصد در کافي نت ۵/۴ کنند، دانشگاه از اينترنت استفاده مي

  .کنند صد در محل کار از اينترنت استفاده ميدر ۵/۳ و
  ۵جدول 

  هاي استفاده از اينترنت مکان
 درصد معتبر درصد فراواني مکان

 منزل
 دانشگاه

۱۲۱ 
۶۳  

۵/۶۰  
۵/۳۱  

۵/۶۰ 
۵/۳۱  
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٠٠

60%

32%

5% 4%
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60%

منزل محل کار  سايت دانشگاه کافي نت ها

  ۵جدول ادامه 
  

 درصد معتبر درصد فراواني مکان
 کافي نت
 محل کار
 جمع کل

۹ 
۷ 
۲۰۰ 

۵/۴ 
۵/۳ 
۰/۱۰۰  

۵/۳۱ 
۵/۳ 
۰/۱۰۰ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ۵نمودار 
 هاي رايج استفاده از اينترنت مکان

 
 استفاده از اينترنت در طول هفتهزان يم

اند که در   اعالم نمودهها ي درصد آزمودن٤٨، ٦ و نمودار ،با توجه به اطالعات جدول
درصد در  ۲۸ .کنند  از اينترنت استفاده مي،ساعت ۶ تا ۴ به طور متوسط بين ،طول هفته

درصد در  ۱۴. کنند ساعت از اينترنت استفاده مي ۱۲ تا ٦به طور متوسط بين    طول هفته   
 درصد ۱۰ و کنند ساعت از اينترنت استفاده مي ٢٠ تا ۱۲طول هفته به طور متوسط بين 

ساعت از اينترنت  ۲۰ به طور متوسط بيش از ،اند که در طول هفته  اعالم نمودهها يآزمودن
  .کنند استفاده مي
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 ١٠١  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

48%

28%

14%
10%

0%
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40%

50%

چهار تا شش   شش تا دوازده  دوازده تا بيست بيست و بيشتر

  ۶جدول 
   زمان استفاده از اينترنت در طول هفتهمدت

  از اينترنت  استفادهيها ساعت
 در طول هفته

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني

 چهار تا شش
 شش تا دوازده
 دوازده تا بيست
 بيست و بيشتر

 جمع کل

۹۶ 
۵۶ 
۲۸ 
۲۰ 
۲۰۰ 

۰/۴۸ 
۰/۲۸ 
۰/۱۴ 
۰/۱۰ 
۰/۱۰۰ 

۰/۴۸ 
۰/۲۸ 
۰/۱۴ 
۰/۱۰ 
۰/۱۰۰ 

۰/۴۸ 
۰/۷۶ 
۰/۹۰ 
۰/۱۰۰ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۶نمودار 
  )ساعت (هفته مدت زمان استفاده از اينترنت در طول

  

  استفاده از اينترنتوهيش
انـد کـه از       اعـالم نمـوده    ها  ي درصد آزمودن  ٦٤،  ٧ با توجه به اطالعات جدول و نمودار      

 منظـور  درصد از اينترنت بـه       ٥/٥٥. کنند  اينترنت به منظور دستيابي به اطالعات علمي استفاده مي        
 و  به منظور ارسـال ٥/٨٠،  به منظور تفريح و سرگرمي٧٠. کنند دستيابي به اخبار جديد استفاده مي  

 آثـار  به منظور دستيابي بـه تـصاوير و   ٧٥  به منظور خريد و فروش اينترنتي  E.Mail، ۵/۶دريافت  
ک و درصد به منظور تجارت الکتروني ١٣وگوهاي اينترنتي  درصد به منظور گفت ٥/٤٧جنسي 

  .کنند هاي اينترنتي استفاده مي بازي يبرااند که از اينترنت   اعالم نمودهها يدرصد آزمودن ٥/١٤
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75%
70%

81%

64%

20%

7%
15%

56%

13%

48%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

دستيابي به تصاوير و مواد جنسي

تفريح

e.m
ail

دستيابي به اطالعات علمي

وبگردي  

ش
خريد و فرو

بازيهاي اينترنتي

دستيابي به اخبار

ک
تجارت الکتروني

گفتگوي اينترنتي

  ۷جدول 
  استفاده از اينترنتوهيش

 رديف استفاده از اينترنتوه يش فراواني درصد
 ۱ تفريح و سرگرمي ۱۴۰ ۰/۷۱
 Email ۲ارسال و دريافت  ۱۶۱ ۵/۸۰
 ۳ ت علميدستيابي به اطالعا  ۱۲۸ ۰/۶۴
۵/۴۷ ۹۵ CHAT ۴ 
 ۵ وبگردي ۴۰ ۰/۲۰
 ۶ خريد و فروش ۱۳ ۵/۶
 ۷ بازي هاي اينترنتي ۲۹ ۵/۱۴
 ۸ دستيابي به اخبار جديد ۱۱۱ ۵/۵۵
 ۹ تجارت الکترونيکي ۲۶ ۰/۱۳
 ۱۰  جنسي آثاردستيابي به تصاوير و ۱۵۰ ۰/۷۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۷نمودار 
   استفاده از اينترنتوهيش
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  نسي اينترنتيرفتارهاي ج
 ٨و نمـودار     جـدول با توجه به    اطالعات به دست آمده از اين پژوهش و         بر اساس   
  : است مواردني اشود، رفتارهاي جنسي افراد مورد مطالعه در اينترنت شامل مالحظه مي

آوري  درصد افراد اعالم نمودند که رفتار جنسي آنها در اينترنت شامل مشاهده و جمع ٥٤
 آوري  شامل مشاهده و جمعشان ي رفتار جنس%۵  . است دختران و زنان زيباتصاوير مربوط به

آوري تصاوير مربوط  درصد شامل مشاهده و جمع ۵/۳۳تصاوير مربوط به کودکان زيبا،    
 درصد ٠/٢٣، کوتاه يها  فيلمدني ددرصد شامل ٥/٢٢، به ارتباط جنسي دو يا چند نفره      

هـا و    درصد شامل مطالعه نوشته ٥/٣١و،  وگ  هاي گفت  وگوي جنسي در اتاق     شامل گفت 
در درصد افراد اعالم نمودند که رفتار جنسي آنها  ٠/١٦ و  جنسييها هايي با موضوع رمان

 هاي ها و دوربين  ميکروفونباشنيداري  ـ  هاي جنسي ديداري  شامل برقراري ارتباط،اينترنت
  .است ديجيتالي

 
  ۸جدول 

 مطالعهرفتارهاي جنسي اينترنتي افراد مورد 

 رديف رفتارهاي جنسي اينترنتي فراواني درصد

  ۱  آوري تصاوير مربوط به دختران و زنان زيبا مشاهده و جمع ۱۰۸ ۵۴
 ۲ آوري تصاوير مربوط به کودکان زيبا مشاهده و جمع ۱۰ ۵

۵/۳۳ ۶۷ 
آوري تصاوير مربوط به ارتباط جنسي دو يا چند  مشاهده و جمع

 نفر

۳ 

 ۴ هاي کوتاه ممشاهده فيل ۴۵ ۵/۲۲

 ۵  (chat room)وگو هاي گفت وگوي جنسي در اتاق گفت ۴۶ ۲۳

 ۶  جنسييها هايي با موضوع ها و رمان مطالعه نوشته ۶۳ ۵/۳۱

۱۶ ۳۲ 
ها و   ميکروفونباشنيداري  ـ هاي جنسي ديداري برقراري ارتباط

 هاي ديجيتالي دوربين

۷ 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٠٤
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  ۸ نمودار 
 نترنتي افراد مورد مطالعهرفتارهاي جنسي اي

  
  اينترنت استفاده از جسمانيآثار

 ٩و نمـودار   ل جـدو با توجه بهاطالعات به دست آمده از اين پژوهش و بر اساس 
 بـه   جسماني متعـددي آثار ، از اينترنت و رايانه ي و طوالن  اديزشود، استفاده    يمالحظه م 

انـد کـه    راد اظهـار نمـوده  درصـد افـ   ١٥ شـود  يگونه کـه مالحظـه مـ      دارد، همان  همراه
 درصـد درد شـديدي در ناحيـه مـچ دسـت      ۵/۱۷ .اند کردهسردردهاي شديد را تجربه 

 درصـد مـشکالت   ٢٤انـد،    درصد در ناحيه پشت و کمر درد شديد داشته    ٣٧ .اند داشته
 درصد مشکالتي در بينايي پيدا ٣٣اي و   درصد مشکالت تغذيه٥/٧اند،  خواب پيدا کرده

  .اند کرده

  هاي ارتباط
  جنسي
و   ديداري 
 شنيداري

مطالعة 
و ها  نوشته
هاي  موضوع
 جنسي

وگوي  گفت
جنسي در 
 اينترنت

 و مشاهده
آوري  جمع

تصاوير و 
هاي  فيلم

 روابط جنسي

مشاهده و 
آوري  جمع

تصاوير 
کودکان 
 زيبا

آوري  جمع
تصاوير 
 زنان زيبا
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  ۹ول جد
   اينترنت استفاده ازيجسمانآثار 

 

 رديف اثرات جسمي اينترنت فراواني درصد
 ۱ درد مچ دست   ۳۵  ۵/۱۷

 ۲ سردردهاي شديد    ۳۰ ۱۵

 ۳ چشم درد  ۶۶ ۳۳

 ۴ احساس ضعف جسماني  ۳۳ ۵/۱۶

 ۵ کبود شدن زير چشم ۳۴ ۱۷

 ۶ درد در ناحيه کمر ۷۴ ۳۷

  ۷ اي مشکالت تغذيه ۱۵ ۵/۷
  ۸ )تغيير الگوي خواب و بيداري(کالت خواب مش  ۴۸ ۲۴

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ۹نمودار 

  اينترنتاستفاده از  جسماني آثار
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    تغيير الگوي  درد مچ      سردرد       چشم        ضعف       درد کمر       سوء   
                                      درد       جسماني                      تغذيه        خواب
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٠٦

 پيامدهاي اينترنت )ج
 اينترنت در ي جنسيها  به موضوعيوابستگپيامدهاي فردي 

ـ ا ، فردي اعتياد به اينترنت    آثار بررسي   ي، برا هاي غيراخالقي  در بازديد از سايت    ن ي
مشاهده  ١٠و نمودار  گونه که در جدول همان .ال شدؤهاي پژوهش س ودنيموارد از آزم

 يهـا  در زمينه موضوع آيا  که )١ (الؤهاي پژوهش، در پاسخ به اين س       شود، آزمودني  يم
ها  ي درصد آزمودن٥/٣٤ گذرانيد؟  ميد، وقتيشتر از آنچه قصد داري بجنسي در اينترنت

 .ال ندادندؤدرصد نيز پاسخي به اين س ۱و » نه« درصد پاسخ ٥/٦٤ و ،»بلي«پاسخ 

 هـاي   استفاده از اينترنت در بازديد از سايت    علتآيا به     که )٢( پرسش    به اين  جوابدر  
و » بلـي «دهندگان جواب  خسدرصد پا ٥/٣٥شويد؟   يجنسي دچار اضطراب و نگراني م     

 .دادند» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ۵/۶۲

 افزايش سبب ، مشاهده تصاوير جنسي در اينترنتآياه  ک)٣(پرسش  به اين  جوابدر
دهنـدگان    درصد پاسخ٥/٥٣  شده است؟ آثارميل شما به مشاهده و بازديد بيشتر از اين   

 .ن سؤال ندادندي به اي درصد پاسخ٢و » نه« جواب ،دهندگان درصد پاسخ ٥/٤٤ ،»يبل«جواب 

 از ديدن تصاوير جنـسي  ديتوان ينمکنيد  يآيا احساس م  که)٤(پرسش  به اين  جوابدر  
 دهندگان  درصد پاسخ٥٨ ،»بلي«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٣٨ در اينترنت دست برداريد؟

 .ن سؤال ندادندي به ايز پاسخي درصد ن۵/۳د و دادن» نه«جواب 

آيا عالقه خود به تـصاوير يـا افـراد قبلـي را از دسـت           که )٥(پرسش   به اين    جوابدر  
 جديدتري براي به دست آوردن ارضاي جنسي اوليه داريـد؟           يها  دهيد و نياز به موضوع     مي
ـ » نـه «دهندگان جواب     درصد پاسخ  ٥/٤٨،  »بلي«دهندگان جواب    خس درصد پا  ٥/٤٥ د و  دادن

  .ن سؤال ندادندي به ايز پاسخيشش درصد ن
 جنسي در اينترنـت  يها آيا پس از مشاهده موضوع  که)٦(پرسش به اين جواب  در  

 درصـد   ۵/۵۹،  »بلـي «دهندگان جواب    خس درصد پا  ٥/٣٧ کنيد؟ يماحساس شرم و گناه     
  .ن سؤال ندادندي به ايز پاسخي و سه درصد ندادند» نه«دهندگان جواب  پاسخ

هاي جنسي مورد عالقـه خـود،        که آيا با حذف سايت     )٧( پرسش   به اين جواب  در  
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 دهندگان جواب خسدرصد پا ٣٧د؟ ي را کنترل کن   رفتارهاي جنسي اينترنتي خود    داشتندسعي  
  .ن سؤال ندادندي به ايز پاسخي درصد ن۷د و دادن» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ٥٦، »بلي«

 تصاوير يا درگير بودن در رفتارهاي دني دآيا تا کنون هنگام  که)٨(پرسش در به اين 
درصد  ٥/٥٦ ،»بلي«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٣٨ ايد؟  استمناء نموده،جنسي اينترنتي

  .ن سؤال ندادندي به ايز پاسخي درصد ن٥د و دادن» نه«دهندگان جواب  اسخپ
ايد به خـانواده و دوسـتان خـود در     آيا مجبور شده  که)٩(پرسش  به اين   جواب  در  

 درصـد  ٥/٣٧  دروغ بگوييد؟،کنيد يها و زماني که در اينترنت صرف م  خصوص فعاليت 
ز ي درصد ن۳د و دادن» هن «گان جوابدهند درصد پاسخ ٥/٥٩، »بلي«دهندگان جواب  پاسخ
  .ن سؤال ندادندي به ايپاسخ

  ۱۰جدول 
 )مشاهده تصاوير و مواد جنسي( پيامدهاي فردي وابستگي به اينترنت

 ها الؤس پاسخ
 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 پيامدهاي فردي
 رديف

۱ ۲ ۵/۶۴ ۱۲۹ ۵/۳۴ ۶۹ 
  جنسي در اينترنتيها  موضوعآيا در زمينه

 د، وقتيشتر از آنچه قصد داريب
 گذرانيد؟ يم

۱ 

۲ ۴ ۵/۶۲ ۱۲۵ ۵/۳۵ ۷۱ 
 استفاده از اينترنت در بازديد از ر اثرآيا ب

 دچار اضطراب و ،هاي جنسي سايت
 شويد؟ ينگراني م

۲ 

۲ ۴ ۵/۴۴ ۸۹ ۵/۵۳ ۱۰۷ 
 ،آيا مشاهده تصاوير جنسي در اينترنت

ما به مشاهده و بازديد باعث افزايش ميل ش
  شده است؟آثاربيشتر از اين 

۳ 

۰ ۰ ۵۸ ۱۱۶ ۵/۳۸ ۷۷ 
 از ديدن ديتوان ينمکنيد  يآيا احساس م

 تصاوير جنسي در اينترنت دست برداريد؟
۴ 

۶ ۱۲ ۵/۴۸ ۹۷ ۵/۴۵ ۹۱ 

آيا عالقه خود به تصاوير يا افراد قبلي را از 
 جديد يها دهيد و نياز به موضوع دست مي
  ي به دست آوردن ارضاي جنسيتري برا

  ؟اوليه داريد

۵ 

۳ ۶ ۵/۵۹ ۱۱۹ ۵/۳۷ ۷۵ 
 جنسي در يها آيا پس از مشاهده موضوع

 کنيد؟ ياينترنت احساس شرم و گناه م
۶ 
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  ۱۰جدول ادامه 
 ها الؤس پاسخ

 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 پيامدهاي فردي
 رديف

۷ ۱۴ ۵۶ ۱۱۲ ۳۷ ۷۴ 
هاي جنسي مورد عالقه  آيا با حذف سايت
 رفتارهاي جنسي  مهارخود، سعي در

 ايد؟ اينترنتي خود داشته
۷ 

۵ ۱۰ ۵/۵۶ ۱۱۳ ۵/۳۸ ۷۷ 
 تصاوير يا درگير دنيدآيا تا کنون هنگام 

بودن در رفتارهاي جنسي اينترنتي استمناء 
 ايد؟ نموده

۸ 

۳ ۶ ۵/۵۹ ۱۱۹ ۵/۳۷ ۷۵ 
ه خانواده و دوستان ايد ب آيا مجبور شده

ها و زماني که در  خود در خصوص فعاليت
  دروغ بگوييد؟،کنيد ياينترنت صرف م

۹ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ۱۰نمودار 
 )تصاوير و مواد جنسي مشاهده(پيامدهاي فردي وابستگي به اينترنت 

  
 نترنتي در اي جنسيها  به موضوعي وابستگيپيامدهاي خانوادگ

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  بر اثره ک)١(پرسش به اين جواب در 
دهنـدگان   درصد پاسخ  ٥/٢٠. مده  ياختصاص م ام   خانوادهبه  و مواد جنسي، وقت کمي      

 ۱  سؤال ۲  سؤال ۳  سؤال ۴   سؤال ۵  سؤال ۶   سؤال ۷   سؤال ۸   سؤال ۹سؤال 
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ن سؤال، يز به اي درصد ن۲د و دادن» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ٥/٧٧، »بلي«جواب 
 .پاسخ ندادند

ياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  صرف وقت ز بر اثر که)٢(پرسش به اين جواب در 
  درصـد  ٥/١٦. ام توجـه شـده     بـي  ،و مواد جنـسي، بـه احـساسات سـاير اعـضاي خـانواده             

ن يز به اي درصد ن٢و » نه «دهندگان جواب  درصد پاسخ٥/١٨، »بلي« جواب دهندگان پاسخ
  .سؤال پاسخ ندادند

 مشاهده تصاوير  صرف وقت زياد در اينترنت و بر اثر که)٣(پرسش به اين جواب ر د
دهنـدگان   درصد پاسـخ  ۵/۱۴.  استيام رو به سرد ي جنسي، روابط گرم خانوادگآثارو  

دهندگان    درصد پاسخ  ٣٦و  د  دادن» هن«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ۵/۴۹،  »يبل«جواب  
  .اند نيز به دليل مجرد بودن، پاسخي به اين سؤال نداده

کنيـد، هنگـام    يدر اينترنت مشاهده م که آيا افرادي که )٤( پرسش به اين جواب  در  
دهندگان جواب  درصد پاسخ ۵/۲۶ آوريد؟ ي به تصور در م،ارتباط جنسي با همسر خود   

دهندگان نيز به  درصد پاسخ ۰/۳۳د و دادن» هن«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٤٠، »بلي«
 .اند علت مجرد بودن، پاسخي به اين سؤال نداده

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده     علتبه   که   )٥(پرسش  به اين   جواب  در  
 درصد ٥/١٤. تصاوير و مواد جنسي، روابط جنسي من با همسرم به سردي گراييده است

 درصد ۴۸و د دادن» نه «دهندگان جواب  درصد پاسخ٥/٣٧، »يبل« جواب ،دهندگان پاسخ
  .اند دهندگان نيز به دليل مجرد بودن، پاسخي به اين سؤال نداده پاسخ
 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده      علت که به    )٦(پرسش  به اين   جواب   در

درصـد   ۵/۱۵.  جنـسي، روابـط مـن بـا فرزنـدانم محـدود شـده اسـت            آثـار تصاوير و   
 درصد  ۰/۴۹د و   دادن» نه«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ٣٥،  »بلي«دهندگان جواب    خسپا

 .اند ل ندادهدهندگان نيز به علت مجرد بودن، پاسخي به اين سؤا پاسخ

 صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده      علـت  که بـه  )٧( پرسشبه اين جواب در 
دهندگان جـواب   خسدرصد پا ٥/١٩.  جنسي، ميل من به ازدواج کم شده است آثار تصاوير و 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١١٠

دهندگان نيز، پاسخي   درصد پاسخ٢٠ و  دادند» نه«دهندگان جواب     درصد پاسخ  ٥/٦٠،  »بلي«
  .اند به اين سؤال نداده

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  بر اثر که)٨(پرسش به اين جواب در 
درصـد   ٥/١٨. ام تغيير نموده اسـت     ي شريک جنس  ازام    جنسي يها جنسي، انتظار  آثارو  
درصد  ۴۱. ددادن» نه«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ۵/۴۰و  » بلي«دهندگان جواب    خسپا

 .اند بودن، پاسخي به اين سؤال ندادهدهندگان نيز به علت مجرد  پاسخ

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده    ه به علت ک)٩( پرسشبه اين جواب در 
دهنـدگان   خس درصد پا٥/١٤. ام  جنسي، با همسر خود دچار اختالف شده  آثارتصاوير و   

دهندگان   درصد پاسخ  ۵/۴۳ .دادند» نه«دهندگان جواب     درصد پاسخ  ٤٢و  » بلي«جواب  
  .اند ه دليل مجرد بودن پاسخي به اين سؤال ندادهنيز ب

  ۱۱جدول 
 ) جنسيآثارمشاهده تصاوير و  (پيامدهاي خانوادگي وابستگي به اينترنت

 ها ؤالس پاسخ
 بلي خير بدون جواب

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد
  پيامدهاي خانوادگي

 رديف

۳ ۶ ۵/۷۷ ۱۵۵ ۵/۲۰ ۴۱ 
اد در اينترنـت و   صرف وقت زيـ علتبه  

 جنسي، وقت کمي آثارمشاهده تصاوير و 
 .کنم يام صرف م براي خانواده

۱ 

۲ ۴ ۵/۸۱ ۱۶۳ ۵/۱۶ ۳۳ 
 صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و           علتبه  

 جنسي، به احساسات    آثارمشاهده تصاوير و    
 .ام توجه شده  بي،ساير اعضاي خانواده

۲ 

۳۶ ۷۲ ۵/۴۹ ۹۹ ۵/۱۴ ۲۹ 
در اينترنـت و   به خاطر صرف وقت زياد      

 جنسي، روابط گرم  موادمشاهده تصاوير و
  .ام رو به سردي است يخانوادگ

*۳ 

۳۳ ۶۶ ۵/۴۰ ۸۱ ۵/۲۶ ۵۳ 
کنيد،  يآيا افرادي که در اينترنت مشاهده م

هنگام ارتباط جنسي با همـسر خـود بـه           
 آوريد؟ يتصور در م

۴  

۴۸ ۹۶ ۵/۳۷ ۷۵ ۵/۱۴ ۲۹ 
صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و          علت  به  
 جنسي، روابط جنسي آثاراهده تصاوير و    مش

 .من با همسرم به سردي گراييده است
*۵ 
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  ۱۱جدول ادامه 
 ها ؤالس پاسخ

 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

  پيامدهاي خانوادگي
 رديف

۴۹ ۹۸ ۳۵ ۷۱ ۵/۱۵ ۳۱ 
 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و   علتبه  

 جنسي، روابط من    آثار مشاهده تصاوير و  
 .با فرزندانم محدود شده است

*۶ 

۲۰ ۴۰ ۵/۶۰ ۱۲۱ ۵/۱۹ ۳۹ 
صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و       بر اثر   

مواد جنسي، ميلم   آثار  مشاهده تصاوير و    
 .به ازدواج کم شده است

۷  

۴۱ ۸۲ ۵/۴۰ ۸۱ ۵/۱۸ ۳۷ 
صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده بر اثر 

 من  ي جنس يهار جنسي، انتظا  آثارتصاوير و   
 . تغيير نموده است،ام ي شريک جنساز

*۸ 

۵/۴۳ ۸۷ ۴۲ ۸۴ ۵/۱۴ ۲۹ 
صرف وقت زيـاد در اينترنـت و   به علت  

 جنسي، با همـسر      آثار مشاهده تصاوير و  
 .ام خود دچار اختالف شده

*۹  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۱نمودار 
  ) تصاوير و مواد جنسيةمشاهد(پيامدهاي خانوادگي وابستگي به اينترنت 

 ۱  سؤال ۲  سؤال ۳  سؤال ۴   سؤال ۵  سؤال ۶   سؤال ۷   سؤال ۸ سؤال   ۹سؤال 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١١٢

 نترنتي در اي جنسيها  به موضوعي وابستگيپيامدهاي اجتماع
 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير بر اثرکه ) ١( پرسشبه اين جواب در 

دهندگان  خسدرصد پا ۵/۱۳،  جنسي ارتباط من با دوستان نزديکم محدود شده استآثارو 
دهندگان    درصد پاسخ  ٥/٦ و   دادند» نه«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ۸۰و  » بلي«جواب  

 .ن سؤال، پاسخ ندادنديز به اين

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  بر اثرکه) ٢(پرسش به اين جواب در 
» ليب«دهندگان جواب  خسدرصد پا ۵/۱۲ ،ام  دوستانم را از دست دادهشتري ب جنسيآثارو 
ن سؤال يز به ايدهندگان ن د پاسخ درص٥/٥ و دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ۸۲ و

 . ندادنديپاسخ

  صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير علت که به)٣( پرسشبه اين جواب در 
دهندگان  خسدرصد پا ٥/١٣،  کنم يهاي اجتماعي شرکت م     جنسي کمتر در فعاليت     آثار و

دهندگان   اسخ درصد پ  ٥/٧ و   دادند» نه«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ۷۹و  » بلي«جواب  
 .ن سؤال، پاسخ ندادنديز به اين

 صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده       علـت  بـه   که )٤(پرسش  به اين   جواب  در  
درصد  ۱۷ ،کنم يمذهبي شرکت م ـ  هاي فرهنگي  جنسي، کمتر در فعاليتآثار و تصاوير

 درصـد   ٩ و   دادنـد » نه«دهندگان جواب    درصد پاسخ  ٧٤و  » بلي«دهندگان جواب    خسپا
 . ندادندين سؤال، پاسخيز به ايدهندگان ن پاسخ

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده      علت  که به  )٥(پرسش  به اين   جواب  در  
دهندگان  خسدرصد پا ٢٧، ام کاهش يافته است هاي ورزشي  جنسي فعاليتآثارتصاوير و 

ز يان ندهندگ  درصد پاسخ٧ و دادند» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ۶۶و » بلي«جواب 
 . ندادندين سؤال، پاسخيبه ا

 صرف وقت زياد در اينترنت علتکنم به  ي احساس مکه )٦(پرسش به اين جواب در 
 درصد ۲۷ ،ام ضعيف شده است ي مذهبيها جنسي باورها و اعتقادآثارو مشاهده تصاوير و 
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 ١١٣  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

رصد  د٥/٧ و دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ۵/۶۵ و» يبل«دهندگان جواب  خسپا
 . ندادندين سؤال، پاسخيز به ايدهندگان ن پاسخ

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده     علت که به    )٧(پرسش  به اين   جواب  در  
دهنـدگان جـواب    رصد پاسخ د١٦، ام  جنسي با همسرم دچار مشکل شده آثار تصاوير و 

ز به علت يدهندگان ن  درصد پاسخ٤٥ .دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٣٩و » بلي«
  .ن سؤال پاسخ ندادنديمجرد بودن، به ا

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده      علتبه    که )٨(پرسش  به اين   جواب  در  
، ام  جنسي تمايل به روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده پيـدا کـرده   آثار تصاوير و 

 .ادندد» نه«دهندگان جواب     درصد پاسخ  ۳۸و  » بلي«دهندگان جواب    خسدرصد پا  ٥/٢٠
 .ن سؤال پاسخ ندادنديز به علت مجرد بودن، به ايدهندگان ن  درصد پاسخ٥/٤١

صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده     علت  به    که )٩(پرسش  به اين   جواب  در  
، ام اي خود دچار سردرگمي شده فردي، مذهبي و حرفه   جنسي در هويت   آثارتصاوير و   

 ٧ .دادند» نه«دهندگان جواب    صد پاسخ در ٧٢و  » بلي«دهندگان جواب    خس درصد پا  ٢١
  .ن سؤال پاسخ ندادنديز به ايدهدگان ن درصد پاسخ

  
  ۱۲جدول 
  )جنسيآثار مشاهده تصاوير و  (پيامدهاي اجتماعي وابستگي به اينترنت

 

 ها ؤالس پاسخ
 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 رديف پيامدهاي اجتماعي

۵/۶ ۱۳ ۸۰ ۱۶۰ ۵/۱۳ ۲۷ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده ر اثرب
 جنسي، ارتباط من با دوستان   آثار تصاوير و 

 .نزديکم محدود شده است

۱ 

۵/۵ ۱۱ ۸۲ ۱۶۴ ۵/۱۲ ۲۵ 

 صـرف وقـت زيـاد در اينترنـت و      علت به
 دوستانم شتريب جنسي، آثارمشاهده تصاوير و 

 .ام را از دست داده

۲ 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١١٤

  ۱۲جدول ادامه 
  

 ها ؤالس پاسخ
 بلي خير بدون جواب

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 رديف پيامدهاي اجتماعي

۹ ۱۸ ۷۴ ۱۴۸ ۱۷ ۳۴ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و  علتبه  
 جنسي، کمتر در آثارمشاهده تصاوير و   

مـذهبي شـرکت    ـ  هاي فرهنگي فعاليت
 .کنم يم

۳ 

۵/۷ ۱۵ ۷۹ ۱۵۸ ۵/۱۳ ۲۷ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و  علتبه  
جنسي، کمتر در آثار مشاهده تصاوير و   

 .کنم ياجتماعي شرکت م هاي فعاليت

۳ 

۷ ۱۴ ۶۶ ۱۳۲ ۲۷ ۵۴ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و  علتبه  
 جنـــسي، آثـــارمـــشاهده تـــصاوير و 

 .ام کاهش يافته است هاي ورزشي فعاليت

۵ 

۵/۷ ۱۵ ۶۵ ۱۳۱ ۲۷ ۵۴ 

ف وقـت    صـر  علتکنم به    احساس مي 
 آثارزياد در اينترنت و مشاهده تصاوير و 

ام  جنـسي، باورهـا و اعتقـادات مـذهبي    
 .ضعيف شده است

۶ 

۴۵ ۹۰ ۳۹ ۷۸ ۱۶ ۳۲ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و  علتبه  
جنسي، با همسرم آثار مشاهده تصاوير و 
 .ام دچار مشکل شده

*۷ 

۵/۴۱ ۸۳ ۳۸ ۷۶ ۵/۲۰ ۴۱ 

 و  صرف وقت زياد در اينترنت علتبه  
 جنسي، تمايل به آثارمشاهده تصاوير و 

ــارچوب    ــارج از چ ــسي خ ــط جن رواب
 .ام خانواده پيدا کرده

*۸  

۷ ۱۴ ۷۲ ۱۴۴ ۲۱ ۴۲ 

 صرف وقت زياد در اينترنت و  علتبه  
 جنسي، در هويت  آثارمشاهده تصاوير و 

 دچـار  ،اي خـود    فردي، مذهبي و حرفه   
 .ام سردر گمي شده

۹  
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  ۱۲نمودار 
 )جنسيآثار مشاهده تصاوير و (پيامدهاي اجتماعي وابستگي به اينترنت 

  

 نترنتي در اي جنسيها  به موضوعي وابستگاقتصادي ـ اي پيامدهاي حرفه
 جنسي را در اينترنت يها   کار، موضوع   در زمان   که آيا  )١(پرسش  به اين   جواب  در  

دهنـدگان   درصد پاسخ  ۰/۵۹و  » يبل«دهندگان جواب    خسدرصد پا  ٥/٣٢ايد؟   دنبال کرده 
 .ن سؤال، پاسخ ندادنديز به ايدهندگان ن  درصد پاسخ۵/۸. ددادن» نه«جواب 
 جنـسي و تعامـل جنـسي در    يها آيا براي موضوع  که)٢( پرسشبه اين جواب در 
درصـد   ٥/٧٥ و» يبلـ «دهندگان جواب    خس درصد پا  ٥/٢٠د؟  کني ي پول خرج م   ،اينترنت
 .ن سؤال پاسخ ندادنديز به ايدهندگان ن  درصد پاسخ٤ .ددادن» نه«دهندگان جواب  پاسخ

 بخش زيادي از وقتم در محيط کار به مشاهده تـصاوير   که)٣( پرسشبه اين جواب در 
درصد  ۷۳و  » يبل«دهندگان جواب    خس درصد پا  ١٨،  گذرد ي جنسي در اينترنت م    آثارو  

  .ن سؤال، پاسخ ندادندي از بهيدهندگان ن  درصد پاسخ٩ .دادند» نه«دهندگان جواب  پاسخ

 ۱   سؤال ۲   سؤال ۳   سؤال ۴   سؤال ۵   سؤال ۶   سؤال ۷   سؤال ۸   سؤال ۹سؤال 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١١٦

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاويرعلت به   که)٤( پرسشبه اين جواب در 
و » بلي«دهندگان جواب  خس درصد پا٥/١٢ه کرده است،  مواخذم مرا جنسي رئيسآثارو  
 .دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٧٧

زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  صرف وقت ر اثر که ب)٥(پرسش به اين جواب در 
دهندگان  خس درصد پا٥/١٨، ام  جنسي کارآيي و اثربخشي قبلي خود را از دست دادهآثارو 

 .دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٧١و » بلي«جواب 

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير ر اثرب  که)٦( پرسشبه اين جواب در 
دهنـدگان   خسـ  درصـد پا   ٢٠،  کنم ييط کار احساس خستگي زياد م      جنسي در مح   آثارو  

ز يدهندگان ن  درصد پاسخ١٠ .دادند» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ٧٠و » بلي«جواب 
 .ن سؤال، پاسخ ندادنديبه ا

صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده    علت به   که)٧( پرسشبه اين جواب در 
دهندگان  خسدرصد پا ٢٣، م محدود شده استيا هاي حرفه  جنسي فعاليت آثارتصاوير و   

دهندگان   درصد پاسخ٥/٩ .دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٥/٦٧ و» بلي«جواب 
 .ن سؤال، پاسخ ندادنديز به اين

 صرف وقت زيـاد در اينترنـت و مـشاهده    علتبه   که)٨( پرسشبه اين جواب در 
درصـد   ٢١،  فـزايش يافتـه اسـت     م ا يهـاي جـاري زنـدگ       جنسي، هزينـه   آثارتصاوير و   

 درصد ۵/۱۰ .دادند» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ٥/٦٨و » بلي«دهندگان جواب  خسپا
  .ن سؤال، پاسخ ندادنديز به ايدهندگان ن پاسخ

  

  ۱۳جدول 
  ) جنسيآثارمشاهده تصاوير و (اقتصادي وابستگي به اينترنت  ـ اي پيامدهاي حرفه

 ها الؤس پاسخ
 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

  اقتصاديـ  اي پيامدهاي حرفه
 رديف

۵/۸ ۱۷ ۵۹ ۱۱۸ ۵/۳۲ ۶۵ 
 جنسي  يها   کار، موضوع  زمانآيا  

 ايد؟ را در اينترنت دنبال کرده
۱ 
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  ۱۳جدول ادامه 
  

 ها الؤس پاسخ
 بلي خير بدون جواب
 فراواني درصد فراواني درصد يفراوان درصد

  اقتصاديـ  اي پيامدهاي حرفه
 رديف

۴ ۸ ۵/۷۵ ۱۵۱ ۵/۲۰ ۴۱ 
 جنـسي و  يهـا   آيا براي موضـوع   

 پـول  ،تعامل جنـسي در اينترنـت    
 کنيد؟ يخرج م

۲ 

۵/۸ ۱۷ ۷۳ ۱۴۶ ۵/۱۸ ۳۷ 
بخش زيادي از وقـتم در محـيط        

  آثـار   به مـشاهده تـصاوير و      ،کار
 .گذرد جنسي در اينترنت مي

۳ 

۱۰ ۲۰ ۵/۷۷ ۱۵۵ ۵/۱۲ ۲۵ 

صـرف وقـت زيـاد در       علـت   به  
 آثاراينترنت و مشاهده تصاوير و      

 کـرده   مواخذهم مرا   جنسي، رئيس 
 .است

۴ 

۱۰ ۲۰ ۵/۷۱ ۱۴۳ ۵/۱۸ ۳۷ 

صـرف وقـت زيـاد در       علـت   به  
  آثار اينترنت و مشاهده تصاوير و    

جنسي، کارآيي و اثربخشي قبلـي     
 .خود را از دست داده ام

۵ 

۱۰ ۲۰ ۷۰ ۱۴۰ ۲۰ ۴۰ 

صـرف وقـت زيـاد در       علـت   به  
 آثار  اينترنت و مشاهده تصاوير و    

جنسي، در محـيط کـار احـساس      
 .کنم خستگي زياد مي

۶ 

۵/۹ ۱۹ ۵/۶۷ ۱۳۵ ۲۳ ۴۶ 

صـرف وقـت زيـاد در       علـت   به  
  آثار اينترنت و مشاهده تصاوير و    

ايـم   هـاي حرفـه    جنسي، فعاليـت  
 .محدود شده است

۷ 

۵/۱۰ ۲۱ ۵/۶۸ ۱۳۷ ۲۱ ۴۲ 

صـرف وقـت زيـاد در       علـت   به  
 آثار  هده تصاوير و  اينترنت و مشا  
 مهاي جاري زندگي   جنسي، هزينه 

 .افزايش يافته است

۸ 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١١٨

33%

21%
19%

13%
16%

19% 20%
23%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳نمودار 
  ) جنسي آثارمشاهده تصاوير و (اقتصادي وابستگي به اينترنت ـ يا پيامدهاي حرفه

  
 نترنتي در اي جنسيها  به موضوعي وابستگيپيامدهاي تحصيل

 وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير  صرف بر اثر که)١(پرسش به اين جواب در 
درصـد   ٣٩،  ام  جنسي توان تمرکز و توجه بر روي دروس خود را از دسـت داده              آثارو  
 درصد ٥/٢ .دادند» نه«دهندگان جواب   درصد پاسخ٥/٥٨و » بلي«دهندگان جواب  خسپا

 . ندادندين سؤال، پاسخيز به ايدهندگان ن پاسخ

 صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير بر اثر  که)٢(پرسش به اين جواب در 
دهندگان جواب  خس درصد پا۵/۲۰ ،ام  جنسي با افت تحصيلي شديدي مواجه شدهآثارو 
ن يز به ايدهندگان ن  درصد پاسخ٥/٣ .دادند» نه«دهندگان جواب  درصد پاسخ ٧٦ و» بلي«

  . ندادنديسؤال پاسخ

 ۱   سؤال ۲   سؤال ۳   سؤال ۴ سؤال   ۵   سؤال ۶   سؤال ۷   سؤال ۸   سؤال ۹سؤال 
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  ۱۴جدول 
  ) تصاوير و مواد جنسيةمشاهد(ينترنت پيامدهاي تحصيلي وابستگي به ا

 

 ها الؤس پاسخ
  بدون
 جواب

 بلي خير

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد
 پيامدهاي تحصيلي

 رديف

۵/۲ ۵ ۵/۵۸ ۱۱۷ ۳۹ ۷۸ 
صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده بر اثر 

 جنسي، توان تمرکز و توجه بر  آثارتصاوير و
 .ام ت دادهروي دروس خود را از دس

۱ 

۵/۳ ۷ ۷۶ ۱۵۲ ۵/۲۰ ۴۱ 
صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده بر اثر 

 جنسي، با افت تحصيلي شديدي  آثارتصاوير و
 .ام مواجه شده

۲ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۴نمودار 
  )مشاهده تصاوير و آثار جنسي(پيامدهاي تحصيلي وابستگي به اينترنت 

 ۱سؤال                       ۲سؤال    

۲۱% 

۳۹% 
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 هاي جنسي در اينترنت بررسي وابستگي به موضوع  ■  ١٢٠

  هاي پژوهش تحليل و تفسير داده. ۲
  يبطه سن و تحصيالت با تصاوير و آثار جنسرا

شود، بين متغير سن و متغير دستيابي به تصاوير و  ير مشاهده ميگونه که در جدول ز همان
 اين ضريب در سـطح    ) ـ.١٨٩ ((**). ، در محيط اينترنت، رابطه منفي وجود دارد       يآثار جنس 

ه از اينترنت به منظور دستيابي در نتيجه با باال رفتن سن، استفاد.  معنا دار است٠١/٠آلفاي 
 ديگر، نتايج اين پژوهش نشان داد ياز سو. ابدي ي، کاهش پيدا ميبه تصاوير و آثار جنس

 ي افراد و استفاده از اينترنت، به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنس    يکه بين سطح تحصيل   
رود،  يراد باالتر م در واقع هر چه سطح تحصيالت اف-.٢٠٨(**) .  وجود دارديرابطه منف

ابـد و در  ي ي کاهش مياستفاده آنها از اينترنت، به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنس 
 و ابزار دستيابي ي ارتباطيا د که استفاده از اينترنت، به عنوان وسيلهيد ديادامة بحث خواه

  .يابد ي افزايش ميبه مطالب علم
 

  ١٥جدول 
  تحصيالت و دستيابي به تصاوير وبين متغيرهاي سن، ضريب همبستگي 

  آثار جنسي در اينترنت
  

 تحصيالت سن متغير
دستيابي به تصاوير و مواد 

 جنسي

 -.١٨٩(**)  .۶۳۹(**)  ۰۰۰/۱ يضريب همبستگ

 سن .٠٠٢ .٠٠٠  ۰ سطح معنادار

 ٢٠٠ ٢٠٠ ۲۰۰ تعداد

  -.۲۰۸(**) ٠٠٠/١  .٦٣٩(**) يضريب همبستگ
  تحصيالت .٠٠٢ . .۰۰۰ سطح معنادار

 ٢٠٠ ٢٠٠ ۲۰۰ تعداد

 ٠٠٠/١  -.۲۰۸(**)  -.۱۸۹(**) يضريب همبستگ

 ٠ .٠٠٢ .۰۰۲ سطح معنادار
دستيابي به تصاوير و 

 مواد جنسي
  ۲۰۰ ٢٠٠ ۲۰۰ تعداد

  

  .معنادار است% ۰۱/۰ ي در سطح آلفايهمبستگ **
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 رابطه بين تحصيالت و ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
 ديپلم يافراد با مدرک تحصيل% ٦٠شود، بيش از  ي مالحظه م١٦در جدول گونه که  همان

آنها % ٤٠کنند و حدود   ساعت در طول هفته، از اينترنت استفاده مي١٢تر از  تر، کم و پايين
افراد % ٨٠بيش از . کنند ي ساعت از اينترنت در طول هفته استفاده م٢٠ تا بيش از ١٢بين 
افراد % ٢٠. کنند  ساعت از اينترنت استفاده مي١٢ تا ٤، بين ي کارداني مدرک تحصيليدارا

، بين ي مدرک کارشناسيافراد، دارا% ٨٦. کنند  ساعت از اينترنت استفاده مي٢٠نيز بيش از 
ارشد و    ي مدرک کارشناس  يافراد دارا % ٧٩کنند و      ساعت از اينترنت استفاده مي     ١٢ تا   ٤

 اند  درصد اين افراد بيان داشته١٣کنند و     ت استفاده مي   ساعت از اينترن   ١٢ تا   ٤باالتر نيز بين    
  .کنند  ساعت از اينترنت استفاده مي٢٠که بيش از 

 

  ۱۶جدول 
  هميزان استفاده از اينترنت در طول هفت و تحصيالت

  

 ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
  چهار تا آماره متغير

 شش
  شش تا
 دوازده

  دوازده تا
 بيست

  بيست و
 بيشتر

  تعداد
 کل

 تر ديپلم و پايين ۷۵ ۹ ۱۷ ۱۶ ۳۳ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۱۲ %۷/۲۲ %۳/۲۱ %۰/۴۴ درصد

 يکاردان ۱۰ ۲ ۰ ۲ ۶ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۲۰ %۰ %۰/۲۰ %۰/۶۰ درصد

 يکارشناس ۴۴ ۰ ۶ ۱۵ ۲۳ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰ %۶/۱۳ %۱/۳۴ %۳/۵۲ درصد

 ۷۱ ۹ ۵ ۲۳ ۳۴ ادتعد

 تحصيالت

ارشد  يکارشناس
 %۰/۱۰۰ %۷/۱۲ %۰/۷ %۴/۳۲ %۹/۴۷ درصد و باالتر

 تعداد کل ۲۰۰ ۲۰ ۲۸ ۵۶ ۹۶ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۱۰ %۰/۱۴ %۰/۲۸ %۰/۴۸ درصد
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 کنند؟  از اينترنت استفاده مييافراد با تحصيالت گوناگون، به چه منظور
  يتفريح و سرگرم. ۱

راد مورد مطالعه، از اينترنت به منظور شود اکثر اف ي مالحظه م١٧گونه که در جدول  همان
 ي، کارشناس%)٧٠ (ي، کاردان%)٧/٨٦تر  ديپلم و پايين(کنند   استفاده مي  يتفريح و سرگرم  

  . استير اين استفاده، نزولياما س%). ٩/٥٤(ارشد و باالتر ي، کارشناس%)٩/٦٥(
  

  ۱۷جدول 
  يتحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور تفريح و سرگرم

  

 تفريح و سرگرمي
 آماره يرمتغ

 بدون پاسخ بلي خير
 تعداد کل

 ۷۵ ۲ ۶۵ ۸ تعداد
 تر ديپلم و پايين

 %۰/۱۰۰ %۷/۲ %۷/۸۶ %۷/۱۰ درصد

 ۱۰ ۰ ۷ ۳ تعداد
 يکاردان

 %۰/۱۰۰ %.۰ %۰/۷۰ %۰/۳۰ درصد

 ۴۴ ۰ ۲۹ ۱۵ تعداد
 يکارشناس

 %۰/۱۰۰ %.۰ %۹/۶۵ %۱/۳۴ درصد

  ۷۱ ۰ ۳۹ ۳۲ تعداد

 تحصيالت

 رو باالترشد ا يکارشناس
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۹/۵۴ %۱/۴۵ درصد

  ۲۰۰ ۲ ۱۴۰ ۵۸ تعداد
 تعداد کل

 %۰/۱۰۰ %۰/۱ %۰/۷۰ %۰/۲۹ درصد

  
  ارسال و دريافت پست الکترونيک. ۲

شتر افراد مورد مطالعه، از پست الکترونيک به عنوان يک ي ب١٨بر اساس جدول شماره 
 گونـاگون   ي معنادار بين افراد با مدرک تحصيل      يکنند و تفاوت    استفاده مي  يوسيله ارتباط 
  .وجود ندارد

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 ١٢٣  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

  ۱۸جدول 
  تحصيالت و استفاده از اينترنت، به منظور ارسال و دريافت پست الکترونيک

 ارسال و دريافت پست الکترونيک
 آماره متغير

 بدون پاسخ بلي خير
 تعداد کل

 تر ديپلم و پايين ۷۵ ۲ ۶۰ ۱۳ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۷/۲ %۰/۸۰ %۳/۱۷ درصد
 يکاردان ۴۴ ۰ ۶ ۴ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۰/۶۰ ۰/۴۰ درصد
  يکارشناس ۷۱ ۰ ۳۶ ۸ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۸/۸۱ ۲/۱۸ درصد
 ۷۱ ۰ ۵۹ ۱۲ تعداد

 تحصيالت

 و باالترارشد  يکارشناس
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۱/۸۳ ۹/۱۶ درصد
 تعداد کل ۲۰۰ ۲ ۱۶۱ ۳۷ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۱ %۵/۸۰ %۵/۱۸ درصد

  

 يدستيابي به اطالعات علم. ۳
، استفاده از اينترنت به منظور دستيابي ي با باال رفتن مدرک تحصيل١٩بر اساس جدول 

، %)٧٠ (ي، کاردان%)٣/٣٧ (تر ديپلم و پايين(يابد  ي افزايش م  يبه اطالعات و مدارک علم    
 %).١/٨٣(ارشد و باالتر  ي، و کارشناس%)٣/٧٧ (يکارشناس

  ۱۹جدول 
  يتحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور دستيابي به اطالعات علم
 ارسال و دريافت پست الکترونيک

 آماره  متغير
 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين ۷۵ ۲ ۲۸ ۴۵ تعداد

 %۰/۱۰۰ %۷/۲ ۳/۳۷ %۰/۶۰ درصد
 يکاردان ۱۰ ۰ ۷ ۳ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۰/۷۰ %۰/۳۰ درصد
 يکارشناس ۴۴ ۰ ۳۴ ۱۰ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۳/۷۷ %۷/۲۲ درصد
 ۷۱ ۰ ۵۹ ۱۲ تعداد

 تحصيالت

 و باالترارشد  يکارشناس
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۱/۸۳ %۹/۱۶ درصد
 تعداد کل ۲۰۰ ۲ ۱۲۸ ۷۰ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۱ %۰/۶۴ %۰/۳۵ درصد
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 ي به تصاوير و آثار جنسيدستياب. ۴
 گوناگون، به منظور دستيابي ي استفاده افراد از اينترنت را با مدارک تحصيل٢٠جدول 

، ميزان استفاده افراد يبا باال رفتن مدرک تحصيل. دهد ي را نشان ميبه تصاوير و آثار جنس
وه ي اين ش  ي که برا  يتوجيه. يابد  ي کاهش م  ياز اينترنت، به منظور دستيابي به آثار جنس       

  باال هدفمندتر و به منظور دستيابي به اطالعـات       يراد با مدارک تحصيل   نکه اف ياستفاده است ا  
  .کنند  از اينترنت استفاده مييعلم

  

  ۲۰جدول 
  يتحصيالت و استفاده از اينترنت، به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنس
 آماره متغير يدستيابي به تصاوير و مواد جنس

 بدون پاسخ بلي خير
  تعداد
 کل

 تر ديپلم و پايين ۷۵ ۲ ۶۱ ۱۲ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۷/۲ %۳/۸۱ %۰/۱۶ درصد

 يکاردان ۱۰ ۰ ۸ ۲ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۰/۸۰ %۰/۲۰ درصد

  يکارشناس ۴۴ ۱ ۳۹ ۴ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۳/۲ %۶/۸۸ %۱/۹ درصد

 ۷۱ ۱ ۴۲ ۲۸ تعداد

 تحصيالت

 و باالترارشد  يکارشناس
 %۰/۱۰۰ %۴/۱ %۲/۵۹ %۴/۳۹ درصد

 تعداد کل ۲۰۰ ۴ ۱۵۰ ۴۶ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۲ %۰/۷۵ %۰/۲۳ درصد

  
   افراد با تحصيالت گوناگوني اينترنتي جنسيرفتارها
  آوري تصاوير دختران و زنان زيبا مشاهده و جمع. ۱

و %) ٦/٦٣ (ي کارشناسي افراد با مدرک تحصيلي اينترنتي رفتار جنس٢١بر اساس جدول 
%) ٠/٥٠ (يدر مقايسه با افراد با تحصيالت کاردان%) ٣/٦١(تر  يينافراد با مدرک ديپلم و پا

  فعاليـت ي اينترنتي جنسيبيشتر در اين حوزه از رفتارها%) ٨/٤٠(ارشد و باالتر     يو کارشناس 
  . معنادار استي از لحاظ آمار٠/١٦ ياين اختالف فعاليت در سطح آلفا. کنند مي
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  ۲۱جدول 
  آوري تصاوير  مشاهده و جمعه منظورتحصيالت و استفاده از اينترنت ب

  دختران و زنان زيبا
تصاوير دختران  يآور مشاهده و جمع

  آماره متغير و زنان زيبا
 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين ٧٥ ٧ ٤٦ ٢٢ يفراوان
 %٠/١٠٠ %٣/٩ %٣/٦١ %٣/٢٩  درصد

 يکاردان ١٠ ٠ ٥ ٥ يفراوان
 %٠/١٠٠ %.٠ %٠/٥٠ %٠/٥٠ درصد

 يکارشناس ٤٤ ٠ ٢٨ ١٦ يفراوان
 %٠/١٠٠ %.٠ %٦/٦٣ %٤/٣٦ درصد

 ٧١ ٣ ٢٩ ٣٩ يفراوان

 تحصيالت

 و باالترارشد  يکارشناس
 %٠/١٠٠ %٢/٤ %٨/٤٠ %٩/٥٤ درصد

 تعداد کل %٠/١٠٠ %٠/٥ %٠/٥٤ %٠/٤١ يفراوان
 %٠/١٠٠ %٠/١٠٠ %٠/١٠٠ %٠/١٠٠ درصد

  
 صاوير مربوط به ارتباط جنسي دو يا چند نفرآوري ت مشاهده و جمع. ۲

 با باال رفتن تحصيالت افراد، ميزان استفاده آنان از اينترنت، بـه        ٢٢بر اساس جدول    
، کاهش پيدا آوري تصاوير مربوط به ارتباط جنسي دو يا چند نفره  مشاهده و جمعمنظور

  .معنادار است ي از لحاظ آمار٠٠١/٠ ياين اختالف فعاليت در سطح آلفا. کند يم
  

  ۲۲جدول 
  آوري تصاوير مربوط  مشاهده و جمعتحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور

   دو يا چند نفرهيارتباط جنسبه 
آوري تصاوير مربوط به  مشاهده و جمع

 متغير ارتباط جنسي دو يا چند نفره
 

  آماره
 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين تحصيالت ٧٥ ٧ ٣٦ ۳۲ انيفراو
 %٠/١٠٠ %٣/٩ ٠/٤٨ %٧/٤٢  درصد
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  ۲۲جدول ادامه 
  

آوري تصاوير مربوط به  مشاهده و جمع
 متغير ارتباط جنسي دو يا چند نفره

 
  آماره

 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 کارداني ١٠ ٠ ٣ ٧ فراواني
 %٠/١٠٠ %.٠ %٠/٣٠ %٠/٧٠ درصد

 کارشناسي ٤٤ ٠ ١٤ ٣٠ فراواني
 %٠/١٠٠ %.٠ %٨/٣١ %٢/٦٨ درصد

 ٧١ ٣ ١٤  ۵۴ فراواني

 تحصيالت

و ارشد  کارشناسي
 %٠/١٠٠ %٢/٤ %٧/١٩  %۱/۷۶ درصد باالتر

 تعداد کل ١٠ ٦٧ ١٢٣ %٠/٤١ يفراوان
 %٠/٥ %٥/٣٣ %٥/٦١ %٠/١٠٠ درصد

  

  کوتاهيها مشاهده فيلم. ۳
ين حوزه اختالف معنادار    بين افراد با تحصيالت گوناگون، در ا       ٢٣بر اساس جدول    

  .است/. ٠٠١ ي در سطح آلفايآمار
  ۲۳جدول 

   کوتاهيها فيلم مشاهده تحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور
  آماره متغير هاي کوتاه مشاهده فيلم

 بدون پاسخ بلي خير
  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين ٧٥ ٧ ٢٦ ٤٢ يفراوان

 %٠/١٠٠ %٣/٩ %٧/٣٤ %٠/٥٦  درصد

 يکاردان ١٠ ٠ ٠ ١٠ يفراوان

 %٠/١٠٠ %.٠ %.٠ %٠/١٠٠ درصد

 يکارشناس ٤٤ ٠ ٨  ٣٦ يفراوان

 %٠/١٠٠ %.٠ %٢/١٨ %٨/٨١ درصد

 ٧١ ٣ ١١  ٥٧ يفراوان

 تحصيالت

 و باالترارشد  يکارشناس

 %٠/١٠٠ %٢/٤ %٥/١٥  %٣/٨٠ درصد

 تعداد کل ٣ ١١ ٥٧ ٤١ يفراوان
 %٢/٤ %٥/١٥ %٣/٨٠ %٠/١٠٠ درصد

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 ١٢٧  ■  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و عرضه يافته: فصل چهارم

  وگو هاي گفت وگوي جنسي در اتاق گفت. ۴
 ، بين افراد با تحصيالت گونـاگون، ي اينترنتي در اين نوع رفتار جنس٢٤بر اساس جدول    
  . وجود نداردياختالف معنادار آمار

  ٢٤جدول 
  وگو هاي گفت  در اتاقي جنسيوگو گفت تحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور

  آماره متغير هاي کوتاه لممشاهده في
 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين ٤٤ ٠ ١١ ۳۳ يفراوان
 %٠/١٠٠ %.٠ %٠/٢٥ %٠/٧٥  درصد

 يکاردان ١٠ ٠ ٢ ٨ يفراوان
 %٠/١٠٠ %.٠ %٠/٢٠ %٠/٨٠ درصد

  يکارشناس ٧٥ ٧ ١٩ ٤٩ يفراوان
 %٠/١٠٠ %٤/٩ %٣/٢٥ %٣/٦٥ درصد

 ٢٠٠ ١٠ ٤٦ ١٤٤ يفراوان

 تحصيالت

و ارشد  يکارشناس
 %٠/١٠٠ %٠/٥ %٠/٢٣ %٠/٧٢ درصد باالتر

 تعداد کل ٣ ١٤ ٥٤ ٤١ يفراوان
 %٢/٤ %٧/١٩ %١/٧٦ %٠/١٠٠ درصد

  

  ي جنسيها هايي با موضوع ها و رمان مطالعه نوشته. ۵
 ي مختلف در خصوص اين رفتار جنـس ي بين افراد با مدرک تحصيل٢٥بر اساس جدول   

  . وجود دارد٠٠١/٠ ي در سطح آلفايتالف معنادار آمار، اخياينترنت
  ٢٥جدول 

   جنسييها هايي با موضوع رمان ها و  مطالعه نوشتهتحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور
  

 هاي کوتاه مشاهده فيلم
  آماره متغير

 بدون پاسخ بلي خير
  تعداد
  کل

 تر ديپلم و پايين ٧٥ ٧ ٣٧ ٣١ فراواني
 %٠/١٠٠ %٤/٩ %٣/٤٩ %٣/٤١  رصدد

 ٠ ٢ ٨ %٠/١٠٠ فراواني
 تحصيالت

 کارداني
 %.٠ %٠/٢٠ %٠/٨٠ ١٠ درصد
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  ٢٥جدول ادامه 
  

 هاي کوتاه مشاهده فيلم
  آماره متغير

 بدون پاسخ بلي خير
  تعداد
  کل

 ٤٤ ٠ ١٠ ٣٤ فراواني
  کارشناسي

 %٠/١٠٠ %.٠ %٧/٢٢ %٣/٧٧ درصد

 ٧١ ٣ ١٤ ٥٤ فراواني
 تحصيالت

و ارشد  کارشناسي
 %٠/١٠٠ %٢/٤ %٧/١٩ %١/٧٦ درصد التربا

 ١٠ ٦٣ ١٢٧ %٠/٤١ يفراوان
 تعداد کل

 %٠/٥ %٥/٣١ %٥/٦٣ %٠/١٠٠ درصد
  

 يهـا  ها و دوربـين   ميکروفون بايشنيدار ـ   ديداريي جنسيها برقراري ارتباط. ۶
 ديجيتال

 يصوص اين رفتار جنس گوناگون در خي بين افراد با مدرک تحصيل٢٦بر اساس جدول  
به اين معنا که از تعداد . وجود دارد/. ٠٠١ ي در سطح آلفاي اختالف معنادار آمارياينترنت

با مدرک )  نفر٣٢(اند   را نشان دادهي اينترنتيکل افراد مورد مطالعه، که اين نوع رفتار جنس
  %).٢٨(اند  تر، بيشترين افراد را تشکيل داده ديپلم و پايين

  

  ٢٦جدول 
  باشنيداري ـ هاي جنسي ديداري  برقراري ارتباطتحصيالت و استفاده از اينترنت به منظور
  هاي ديجيتال ها و دوربين ميکروفون

  

 هاي جنسي ديداري برقراري ارتباط
ها و  ميکروفون با شنيداريـ 

 هاي ديجيتال دوربين
  آماره متغير

 بدون پاسخ بلي خير

  تعداد
  کل

 ٧٥ ٧ ٢١ ٤٧ فراواني
 تر ينديپلم و پاي

 %٠/١٠٠ %٣/٩ %٠/٢٨ %٧/٦٢  درصد

 ١٠ ٠ ٠ ١٠ فراواني
 تحصيالت

 کارداني
 %٠/١٠٠ %.٠ %.٠ %٠/١٠٠ درصد
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 ٤٤ ٠ ٢ ٤٢ فراواني
  کارشناسي

 %٠/١٠٠ %.٠ %٥/٤ %٥/٩٥ درصد

 ٧١ ٣ ٩ ٥٩ فراواني
 تحصيالت

و ارشد  کارشناسي
 %٠/١٠٠ ٢/٤ %٧/١٢ %١/٨٣ درصد باالتر

٢٠٠ ١٠ ٣٢ ١٥٨ 
 تعداد کل

 يفراوان

 %٠/١٠٠ %٠/٥ %٠/١٦ %٠/٧٩ درصد

  
  يرابطه بين شغل و دستيابي به تصاوير و آثار جنس

 و افـراد %) ٢/٦٧(دانـشجويان  %) ٩/٨٢(کارمندان %) ٧/٩٢(آموزان   به ترتيب دانش   ٢٧جدول  
  .کنند  استفاده مييسبيشتر از اينترنت به منظور دستيابي به آثار جن%) ٥/٦٢(با شغل آزاد 

  

  ٢٧جدول 
   گوناگونيها  افراد با شغليميزان دستيابي به تصاوير و آثار جنس
 ي به تصاوير و مواد جنسيدست ياب

 آماره متغير
 بدون پاسخ بلي خير

 تعداد کل

 کارمند ۳۵ ۱ ۲۹ ۵ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۸/۲ %۹/۸۲ %۳/۱۴ درصد

 دانشجو ۱۱۷ ۲ ۷۸ ۳۶ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۸/۱ %۲/۶۷ %۰/۳۱ صددر

  آزاد ۸ ۰ ۵ ۳ تعداد
 %۰/۱۰۰ %.۰ %۵/۶۲ %۵/۳۷ درصد

 ۴۱ ۱ ۳۸ ۲ تعداد

 شغل

  آموز دانش
 %۰/۱۰۰ %۴/۲ %۷/۹۲ %۹/۴ درصد

 تعداد کل ۲۰۰ ۴ ۱۵۰ ۴۶ تعداد
 %۰/۱۰۰ %۰/۲ %۰/۷۵ ۰/۲۳ درصد
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  فصل پنجم
  گيري بحث و نتيجه

  

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


  
  

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يگير بحث و نتيجه. ١

  

به سـفارش   »  در اينترنت  ي جنس يها   به موضوع  ي وابستگ يبررس«ن پژوهش با عنوان     يا
 ي و به منظور بررسيپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم        

طرح . انجام شد » اينترنت «ي هزاره سوم، يعن   يترين فناور    بزرگ ي منف ي از پيامدها  ييک
 نفر از ٢٠٠ يبود و حجم نمونه مورد بررس) اي  ـ مقايسهيعلم (ي نوع توصيفپژوهش از

اين افراد بـه  .  در اينترنت عضويت داشتنديهاي خبر  از گروهي بودند که در يک  يکابران
نامه بود که به       اطالعات، پرسش  يابزار گردآور .  شدند ي بررس يصورت پيمايش اينترنت  
 )www.qs.openeyes.com( و .www)Icscirlce.com(هـاي      سـايت  يصورت يک برنامه رو   
 يها ي آزمودني براي درون خطيوگو  افراد ماهر و متخصص در گفتيقرار گرفت و از سو
نامه را  ها پرسش  گزينهيکليک کردن رو با يتوانستند به آسان يافراد م. پژوهش ارسال شد
  . ارسال نمايندي مجريتکميل کنند و برا
 يافزار آمار  خام با نرم   يها  ها، داده   نامه   اطالعات و تکميل شدن پرسش     يپس از گردآور  

SPSSتجزيه و تحليل شد .  
شتر تحقيقـات   ي گفت که با توجه به پيشينة پژوهش در ب         ي کل يبند  توان در جمع    يم
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 ،ي، خانوادگي فرديها  به اينترنت در حوزهيد شده که وابستگ   ي تأک يده، بر پيامدهاي  انجام ش 
رو، ابتدا دربارة مشخصات  نياز ا. شود يده مي دي و تحصيلي ـ اقتصاد يا ، حرفهياجتماع
  پژوهش را مطـرح    يها   شد؛ سپس سؤال   ي افراد مورد مطالعه بحث و بررس      يشناخت  جمعيت

  . کرديميبررسکرديم و دربارة آن بحث و 
  

  يشناخت مشخصات جمعيت: سؤال اول
 ي دارند، داراي اينترنت وابستگي مجازي در فضاي که به تصاوير و آثار جنسيآيا افراد

   هستند؟ي خاصي جمعيت شناختيها يويژگ
  .زن بودند%  ١١ مرد و تنها يافراد مورد بررس% ٨٩
 سال سـن    ٣٥ يک نفر باال   سال سن داشتند و تنها ي      ٢٥افراد مورد مطالعه زير     % ٧٦
  .داشت
 مـدرک  يدارا% ٥٣تـر بودنـد و         ديـپلم و پـايين     ي مدرک تحـصيل   يافراد، دارا % ٣٧
  . بودندي دانشگاهيتحصيل
 به اينترنت در يامکان دسترس% ٦٨ ي داشتند و برايانه شخصيافراد در منزل را% ٥/٧٥

  .منزل فراهم بود
در محل کـار، از اينترنـت   % ٥/٣ تنها کردند و  در منزل از اينترنت استفاده مي     % ٥/٦٠

  .کردند استفاده مي
بيش % ١٠کردند و تنها   ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده مي١٢ تا ٤بين % ٧٦
 اعـالم کردنـد کـه از      ٥/٦٤. کردند   ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده مي        ٢٠از از   

نيز اعالم کردند که از % ٧٠کنند و  ي استفاده مياينترنت به منظور دستيابي به اطالعات علم
 .کنند  استفاده ميياينترنت به منظور تفريح و سرگرم

ارسال و دريافت پـست   (يها از اينترنت به عنوان يک وسيله ارتباط     يآزمودن% ٥/٨٠
 .کنند استفاده مي) الکترونيک

  .کنند  استفاده ميياز اينترنت به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنس% ٧٥
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 ١٣٥  ■  گيري بحث و نتيجه: فصل پنجم

 .کنند  دوجانبه همزمان استفاده مييها  ارتباطيافراد از اينترنت به منظور برقرار% ٥/٤٧
  :ن نتايج به دست آمدي اي اينترنتي جنسيدر خصوص کيفيت رفتارها

 .کنند  مييآور افراد اعالم کردند که تصاوير مربوط به زنان و دختران زيبا را جمع% ٥٤
 .کنند  مييرآو تصاوير کودکان زيبا را جمع% ٥
 . دو يا چند نفره هستندي جنسيها درصدد دستيابي به تصاوير ارتباط% ٥/٣٣
 ي جنسيوگو هاي گفت  در اتاقي جنسيوگو شان شامل گفت  ي اينترنت يرفتار جنس % ٢٣
 .است
  .خوانند ي مي جنسيها  با موضوعييها ها و رمان ها نوشته يآزمودن% ٥/٣١
 
   اينترنتيآثار جسم: ال دومؤس
  به همراهي خاصي جسماني آن، پيامدهاي جنسيها  به اينترنت، به ويژه موضوع  يا وابستگ آي

 دارد؟
 از اينترنت به درد کمر و پشت يها اعالم نمودند که در نتيجه استفادة طوالن يآزمودن

  .نيز با مشکالت خواب مواجه بودند% ٢٤. اند مبتال شده%) ٣٣(و درد چشم %) ٥/٣٧(
  

  ي فرديپيامدها: سؤال سوم پژوهش
   دارد؟ي فردي در اينترنت چه پيامدهاي جنسيها  به موضوعيوابستگ

 اينترنت در ابعاد ي جنسيها  به موضوعيدهد که وابستگ ينتايج به دست آمده نشان م
  :ر اثرگذار استيز

 يا کند و به گونه يجاد مي، حالت اجبار در فرد اي جنسيها  به موضوعياول اينکه وابستگ
ترين  اين فعاليت، مهم. کشاند ي او را به سمت خود مي و خارج از حوزه ارادينمهار نشد
 در اند افراد بيش از آنچه تصميم داشته% ٥/٣٤ که يبه طور. شود ي فرد مي و کاريمشغله فکر
 نيهمچنـ .  دست برداشتن از مشاهده اين تصاوير را نداشتند يتواناي% ٣٨مانند و     ياينترنت م 
آور است و اين امر سبب استفاده بيشتر   اينترنت اضطرابي جنسيها  به موضوعيوابستگ

 رفع يدر واقع فرد برا. شود ي م ي جنس يها  فرد از اينترنت به منظور دستيابي به موضوع       
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کند و دور باطل استفاده  ي اجبار گونه، از اينترنت استفاده مياضطراب خود، دوباره به حالت
 بر اساس نتايج پـژوهش  . شود ي در فرد م   ي اينترنت يس جن ي و دوام رفتارها   يموجب نگهدار 

 به مشاهده مجدد اين     ي تمايل بيشتر  يافراد پس از مشاهده تصاوير و آثار جنس       % ٥/٥٣
  .اند  شدهي از اينترنت، دچار اضطراب و نگرانيهنگام استفاده جنس% ٥/٣٥آثار پيدا نمودند و

 افراد، به ويژه افراد ي جنسيونکه کنجکايها و ا   با توجه به جذابيت اين گونه سايت      
 جديد داشته و به يها ن رو، افراد ميل به مشاهده موضوعيکند، از ا  يمجرد را تحريک م   

اند که به تصاوير و  در اين پژوهش، اعالم نموده  % ٥/٤٥. شوند يتوجه م  ي ب يتصاوير قبل 
. يدتر دارند جدياند و تمايل به ديدن تصاوير و آثار جنس  توجه شدهي بي قبليآثار جنس

 در اينترنت، احساس شرم، گناه و ي جنسيها به موضوعي وابستگي ديگر از پيامدهاييک
 کشور ما بيشتر نمايان است ياين مسئله به ويژه در فرهنگ اسالم.  در افراد استيپشيمان

، افـراد از  ي در افراد باشد؛ زيرا در فرهنگ اسالمي اضطراب و افسردگ   يتواند مبنا يو م 
 که به ين افراديبنابرا. اند تصاوير و آثار مستهجن و دور از حيا و عفت، منع شدهمشاهده

انـد و   را شکـسته يکنند که حريم عفـت و پـاک        ورزند، احساس مي  ياين کار مبادرت م   
 آنان ضعيف شده است، در يرسند که باورها و اعتقادات مذهبيهمچنين به اين نتيجه م
-ياحساس شرم، در اعتماد به نفس و عزت نفس تأثير ماين . کنند نتيجه احساس شرم مي

 ديگر از ييک.  داشته باشنديشود افراد احساس اضطراب و افسردگيگذارد و موجب م   
، هنگام مشاهده يا ي، اقدام به خود ارضايي جنسيها به موضوعي وابستگي فرديپيامدها

 و يشکالت فـرد  اين مسئله ممکن است م    .  است يپس از مشاهده تصاوير و آثار جنس      
% ٣٨.  افراد به وجود آوردي براياريبس) آموزان و دانشجوياندانش (ي و تحصيليخانوادگ

  .اند نمودهي اقدام به خود ارضاييافراد مورد مطالعه پس از مشاهده تصاوير و آثار جنس
 اينترنت، نگفتن واقعيت در ي جنسيها به موضوعي وابستگي فردياز ديگر پيامدها

 استفاده و نوع استفاده از اينترنت به دوستان و خانواده است که اعتماد فرد خصوص زمان
 افراد، اختالل يکند و در فرايند روابط بين فردياش را خدشه دار مبا دوستان و خانواده

 افراد مورد مطالعه، در خصوص زمان استفاده و نوع استفاده از اينترنت           % ٥/٣٧. کنديايجاد م 
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  .اندواده خود دروغ گفتهبه دوستان و خان
گر، نتايج اين ي ديهااي آن، با نتايج پژوهش       مقايسه يها و بررس  در تحليل اين يافته   

 ي زيادي فردي در اينترنت، پيامدهاي جنسيها به موضوعيپژوهش نشان داد که وابستگ
 و ، فرد را دچار اضطراب و به دنبال آن وسـواس يشناختبه همراه داشته و از ابعاد روان  

 گردد ي، مختل م ي که روابط بين فرد    يکند؛ به صورت  ياضطرار در استفاده بيشتر از اين آثار م       
  .کندي ميگويو افراد را مجبور به دروغ

و ) ١٩٩٠(، راچلين)٢٠٠٢(، کاپالن)١٩٩٩،٢٠٠١(ها، هماهنگ با يافته ديويساين يافته
 يشناخت  روانيهاينترنت، بر ويژگ به ايياين محققان، بر تأثير وابستگ. است) ١٩٩٩(اوزارک 

  پس از قرار گرفتن    ي جنس ي بند و بار   يبر ب ) ١٩٩٩(همچنين کلين   . اند تأکيد نموده  يو فرد 
 افراد خـود  % ٣٨ تأکيد دارد که در اين پژوهش نيز         ي در معرض تصاوير و آثار جنس      يطوالن
  .اند  انجام دادهيارضاي

ها   به موضوعيت که به هر حال وابستگتوان نتيجه گرفيدر پايان اين بخش، چنين م
 افراد ي و خانوادگي فردي بر زندگي، به ويژه در اينترنت، آثار جبران ناپذيريو آثار جنس

  .کندي فراهم مي جنسيها از جمله اختاللييها ايجاد اختالليگذارد و زمينه را برايم
  

  ي خانوادگيپيامدها: سؤال چهارم
   دارد؟ي خانوادگيدر اينترنت چه پيامدها ي جنسيها به موضوعيوابستگ

 اينترنت موجب ي به آثار و تصاوير جنسيدهد که وابستگينتايج اين پژوهش نشان م
 آن، وقت خود را صرف ي را در کنار خانواده بگذارنند و به جايشود افراد وقت کمتريم

دختـران  هاي گوناگون به قصد مشاهده تصاوير مربوط به زنان و             وجو در سايت    جست
اين امر سبب محدود شدن روابط و به . ندي اين افراد نمايزيبا و يا مشاهده تصاوير جنس

افراد اعالم نمودند که % ٥/٢٠. شودي بين افراد يک خانواده مي گراييدن رابطه عاطفيسرد
 بـه  ي، وقت کمتريبه علت صرف وقت زياد در اينترنت و مشاهده تصاوير و آثار جنس    

اند که بـه دنبـال ايـن        افراد متأهل اعالم نموده   % ٥/١٤. دهنديتصاص م خانواده خود اخ  
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 يتواند يکياين موارد، م. مسئله، روابط آنها با همسرشان نسبت به گذشته سرد شده است
 بـه  ين وابستگيهمچن. ها باشد، در خانوادهيساز ايجاد مشاجره و درگير از عوامل زمينه  

 بـا  يشود تصاوير اين آثار، هنگام ارتباط جنـس  ي اينترنت، موجب م   ي جنس يهاموضوع
 زوجين، اختالل ايجاد يشود و در جريان رابطه جنس ي م ي تداع يهمسر فرد در ذهن و    

، ي، در حوزه روابط جنـس     ي غيرمنطق ي تقاضاها ي، زمينه را برا   يکند؛ که اين وابستگ   يم
ز ايجـاد مـشکالت   سا  نامناسب، زمينهي جنسياين مسئله به دليل ارضا  . نمايديفراهم م 

 با همسر ياند که در روابط جنسافراد متأهل، اعالم نموده% ٢٦. شوديديگر، بين زوجين م
  .اندده بودند، به ياد آوردهي که قبالً ديخود تصاوير

 و ي در حـوزه روابـط بـين فـرد    ياري کـه تـأثير بـس    ي خـانوادگ  ي ديگر از پيامدها   ييک
انـد کـه بـه علـت     اعـالم نمـوده  %) ٥/١٩(راد مجرد   دارد، اين يافته است که که اف       يخانوادگ
، ي در معـرض آثـار جنـس       ي اينترنت و قرار گـرفتن طـوالن       ي جنس يها به موضوع  يوابستگ

 يايـن پيامـد خـود زمينـه سـاز ايجـاد مـشکالت فـرد               .  ازدواج دارنـد   ي بـرا  يتمايل کمـ  
سيب رسـاندن   آي است که بستر را براي بسيار ناگوار ي و اجتماع  ي، خانوادگ )يشناخت  روان(

  .نمايد ي خارج از چارچوب خانواده و ازدواج فراهم ميبه نهاد خانواده و رواج روابط جنس
) ١٩٩٩(و اوزارک ) ١٩٩٩،٢٠٠١(ديـويس  ) ١٩٩٠(ها با نتايج پژوهش راچلـين    اين يافته 

، ي فـرد يهـا  ي از اينترنت، بـر ويژگـ  ياين محققان نيز بر آثار استفاده طوالن      .  دارد يخوانهم
 زيلمـن و برايانـت   يهـا  ها با يافتـه   همچنين اين يافته  . اند تأکيد نموده  ي و اجتماع  يوادگخان

 دارد، آنان نتيجه گرفته بودند، تصاوير و مواد پورنوگرافيـک، بـر نگـرش               يخوانهم) ١٩٨٩(
نيـز  ) ٢٠٠٠( اشـنايدر    يهـا ن با يافته  يگذارد؛ همچن يها در خصوص ازدواج تأثير م     يآزمودن

 ي در اينترنـت را بررسـ  ي جنـس يها به موضوعي وابستگي آثار خانوادگ يو. د دار يخوانهم
کند و آنها دچار احـساس      يکرد و نتيجه گرفت که اين مسئله، روابط بين همسران را سرد م            

 را در کنـار هـم   يتـر کمبود توجه شده و به علت صرف وقت زياد در اينترنـت زمـان کـم              
 روابـط بـين زوجـين شـده و عالقـه      يش و سـرد گذرانند و عالوه بر اين، باعث کشمک   يم

  .زوجين به يکديگر را، کاهش داده است
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 ي در دراز مدت، موجب سرد   ي مجاز ي، فضا ي به آثار و تصاوير جنس     ين وابستگ يبنابرا
 محبـت آميـز همـسران را محـدود و زمينـه      يشـود و روابـط عـاطف        يروابط بين همسران م   

 غيرمـستقيم   ي از پيامـدها   ي ديگر، يکـ   ي از سو  .نمايد  ي را فراهم م   ي خانوادگ يها  کشمکش
 ي جنـس ي، کاهش تمايل افراد مجرد به ازدواج، به علت درگيـر شـدن در فـضاها     يخانوادگ
 خـارج از چـارچوب   ي آوردن فرد بـه روابـط جنـس     ي اينترنت است که موجب رو     يمجاز

 ياجتمـاع  از مشکالت و مـسائل نـاگوار       ي بسيار يشود و زمينه را برا      يازدواج و خانواده م   
 آن، بـر  ي که فرد ازدواج کند نيـز آثـار منفـ   ين در صورتيهمچن. دينما يمانند فحشا فراهم م   

 يبنابراين، بايد اذعان نمود که عواقـب خـانوادگ    .  با همسر و فرزندان خواهد بود      يروابط و 
اگـر چـه تمـام عوامـل     .  آن اسـت ي فرديتر از پيامدها  بسيار مهم و خطرناک   ياين وابستگ 

 در تعامل با يکديگر است؛ زيـرا خـانواده و جامعـه را درگيـر           ي و اجتماع  يانوادگ، خ يفرد
رود ـ به اجتماع   ي جامعه به شمار ميکند و با سست نمودن بنيان خانواده ـ که هسته اصل  يم

  .آورد ي وارد مي جبران ناپذيريها آسيب
  

  ي اجتماعيپيامدها: سؤال پنجم
   است؟ي اجتماعي چه پيامدهاينت دارا در اينتري جنسيها  به موضوعيوابستگ

نتايج به دست آمده در خصوص اين سؤال پژوهش نشان داد کـه اسـتفاده از اينترنـت،                  
 ي و مـذهب  يهاي فرهنگ   ، فعاليت %٥/١٢کند    يشان را محدود م     ارتباط افراد با دوستان نزديک    

رنـت،   در اينتي جنـس يهـا   بـه موضـوع   ين وابـستگ  يهمچنـ %. ١٧کنـد     يافراد را محدود مـ    
%. ٢٧کنـد  ي را محـدود مـ  يهـاي ورزشـ    افراد و شرکت آنهـا در گـروه  يهاي ورزش  فعاليت

 ي افراد تأثير منفـ ي، در باورها و اعتقادات مذهبيها و آثار جنس به موضوع  يهمچنين وابستگ 
 و يشـود فـرد در هويـت فـرد    ينکته با اهميت، اينکه، اين مسئله باعث مـ  . گذارديبر جا م  
 يهـا  مـورد تأکيـد در مـذهب و ارزش         يها   لحاظ نا متعادل بودن ارزش      خويش، از  يمذهب

 يکنندگان تصاوير و آثـار پورنوگرافيـک، دچـار سـردرگم     دهندگان و توليدمورد تأکيد رواج  
 اين مشکل، بسيار دارد و آمارها و مطالعات متقاعد کننـده         ي اجتماع ين، پيامدها يبنابرا. شود
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 کـه   يهـاي از جملـه پـژوهش    .  دارد ي عميق ي اجتماع يدها پيام يدهد که پورنوگراف  ينشان م 
 در تحقيق يو. است) ٢٠٠٤(نتايج آن با نتايج اين پژوهش ارتباط دارد، پژوهش گرين فيلد         

 مـرتبط بـا آن، بـر خـشونت     ي جنـس  يهـا  و رسانه  يخود به اين نتيجه رسيد که پورنوگراف      
 جوانان و نوجوانـان،     ينسهاي ج    و فعاليت  ي اخالق يها، ارزش ي جنسيت يها، نگرش يجنس

  .گذارديتأثير م
گـذارد و از    ير مـ  ي افـراد تـأث    يهـا هـا و نگـرش    ، به ارزش  يها و تصاوير پورنوگراف     پيام
 ي ايجـاد سـردرگم  يکاهد و زمينه را براي آنان مي و هنري، ورزش يهاي سالم فرهنگ    فعاليت

 يه در جامعـه اسـالم     اين مسئله، به ويـژ    . نمايدي فراهم م  ي و فرد  ي، مذهب يدر هويت جنس  
، مورد تأکيد ديـن مبـين   ي اخالقيها و ارزشي مذهبيران ـ که در آن اعتقادات و باورها  يا

 در معرض تـصاوير  يادي افراد، مدت زمان زيبنابراين، وقت. اسالم است ـ کامالً محرز است 
 و وقـت خـود را صـرف ايـن مـسائل      يشتر انـرژ يـ گيرند، به مرور، ب   ي قرار م  يو آثار جنس  

 يهـا ، بـر همـة جنبـه      ي آثار پورنوگراف  ي از تماشا  ي ناش يکنند و تخيالت و تصاوير ذهن       يم
، تـأثير آثـار و تـصاوير        ياز ابعاد اجتماع  . گذاردي آنها تأثير م   يهاي اجتماع    و فعاليت  يزندگ

تـوان بـه خـشونت     ي، بسيار تأکيد شـده اسـت ـ مـ    ي ـ که در تحقيقات خارج يپورنوگراف
، تجاوز به عنف و جرم و جنايت اشاره کرد؛ که در اين تحقيـق،  يجنساستفاده   ، سوء يجنس

 سـازمان   يهـا  نشد و در اين زمينه، بـه پـژوهش         ي، بررس يشناخت  به علت محدوديت روش   
به هر حـال، تـأثير آثـار و تـصاوير پورنوگرافيـک بـر خـانواده و سـاختار                 . از است ييافته، ن 
کنـد و چـون    ي بعد، کل جامعه را درگير مـ       زيرا اين . ، بسيار عميق و گسترده است     ياجتماع

تـر اسـت و در نتيجـه،    ي افراد در حال گسترش است، تهديدها بـسيار جـد         يميزان دسترس 
  . مسئوالن ذيربط خواهد بودينيازمند توجه جد

ـ    ) ١٩٩٩(اوزارک  ) ٢٠٠١( ديـويس    يهانتايج اين پژوهش با يافته     ) ٢٠٠٢ (يو نـورمن ن
ان کردند کـه اسـتفاده مفـرط از اينترنـت،           ياز پژوهش خود ب    يآنها در بخش  .  دارد يخوان  هم

 يگيـر  از خانواده و دوستان شده و سبب کنارهي  ويباعث محدود شدن فعاليت فرد و دور  
همچنـين،  . گـردد ي مـ يهاي جسمان  و کاهش فعاليتيهاي اجتماع و انزوا از اجتماع و گروه 
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 ١٤١  ■  گيري بحث و نتيجه: فصل پنجم

دهـد و   ي را کـاهش مـ     ي و ورزش  ينرهاي ه   ورزش، فعاليت :  بخش، مانند  هاي لذت   فعاليت
 يتـرين آثـار منفـ     از مهمييک. داردي باز مي اجتماعيهاي گروه فرد را از شرکت در فعاليت   

 ي است که اين مسئله، به ويـژه بـرا  ي و مذهبي در هويت فردي، ايجاد سردرگم  يپورنوگراف
اين افراد  . ستبرد، بسيار حايز اهميت ا    ي هويت، به سر م    يگير که در دوران شکل    ينوجوان

تصاوير و آثـار   . کنند  دا مي ي پ ي که به آن معتقد باشند، به سخت       ييها  آرمان) به ويژه نوجوانان  (
 خـود، دچـار     يهاها و اولويت    ها، برنامه شود فرد درباره ارزش   ي، موجب م  يپورنوگراف

  . شودترديد 
 در معـرض  ي طوالن، استفاده بيش از اندازه از اينترنت و به ويژه قرار گرفتن         يبه طور کل  

هاي  ، ازجمله شرکت در فعاليت  ي، موجب محدود شدن روابط اجتماع     يتصاوير و آثار جنس   
 و ارتباط با دوسـتان و خـانواده شـده و بـر باورهـا و اعتقـادات       ي و مذهب  ي، ورزش يفرهنگ
 در نتيجـه افـراد،  . گـذارد  ي بر جا م   يناپذير   جبران يآثار منف ) به ويژه نوجوانان  ( افراد   يمذهب

 منحرف شـدن و کـشش       يشوند و زمينه برا     ي م ي و مذهب  ي در هويت فرد   يدچار سردرگم 
 در هويـت  ي کـه دچـار سـردرگم   يشود، زيرا افـراد  يآنها به سمت جرم و جنايت فراهم م    

اين افراد به علت انزوا از خانواده و جامعـه، بـه    .  دارند ي در زمينه سازگار   يهستند، مشکالت 
 بـه   ي وابـستگ  يبنابراين، ابعاد اجتمـاع   . شوند  ي و خاص ملحق م    يهاي افراط   ها و گروه    فرقه

 يها  مسئوالن حوزهي در اينترنت بسيار گسترده بوده و به توجه جد يها و آثار جنس     موضوع
  . نياز استي و اجراييگذار ، قانونيگذار سياست

 
  ي ـ اقتصاديا  حرفهيپيامدها: سؤال ششم

   دارد؟ي ـ اقتصاديا  حرفهيچه پيامدها در اينترنت ي جنسيها  به موضوعيوابستگ
 از آثار يها و با توجه به نتايج به دست آمده، بايد گفت که استفاده طوالن يافته يدر بررس 

% ٣٢در ايـن بـاره   .  داردي خاصي ـ اقتصاد يا حرفهي به اين آثار پيامدهاي و وابستگيجنس
% ٥/١٢. انـد در اينترنت دنبال کرده را ي جنسيهااند که هنگام کار، موضوع    افراد اعالم نموده  

 ي، از سـو يافراد شاغل اعالم کردند که به علت استفاده زياد از اينترنت و کاهش بازده کـار    
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 بـه اينترنـت و      ياعالم نمودنـد کـه بـه علـت وابـستگ          % ٥/١٨. اندرئيس خود مؤاخذه شده   
م نمودنـد کـه بـه    اعال% ٢١.  خود را ندارندي قبلي و کارآيي آن، اثربخش  ي جنس يهاموضوع

هـا بـا    اين يافته . افته است يشان افزايش     ي زندگ ي جار يها به اينترنت، هزينه   يعلت وابستگ 
  . دارديخوان هم) ١٩٩٩(و گرين فيلد) ١٩٩٩(نتايج پژوهش کوپر و همکاران

 ي که افراد در اينترنت سـپر ياز زمان% ٣٠ن محققان، تقريباً ي ايها بر اساس پژوهش 
نتايج .  ايشان نداردي با وظايف شغليشود که هيچ ارتباط ي ميهاي ليتکنند، صرف فعا مي

بـر اسـاس گـزارش    .  دارديخـوان  نيز هم ) ٢٠٠١ (UCLAاين پژوهش با نتايج گزارش      
UCLA شده، اذعان نمودند که در محل کار به بازديد از وب ياز کارمندان بررس% ٧/٦٠ 
شتر کارمنـدان، علـت   يب. اند خته پردا ي شخص ي انجام کارها  ي برا يها و گشت زن   سايت
ن نتايج اين يهمچن. اند  پايين خود را، استفاده بيش از اندازه از اينترنت، ذکر نمودهيکارآي

 يخـوان نيز هـم  ) ٢٠٠١(و ديويس   ) ١٩٩٩(اوزارک  ) ٢٠٠٢( کاپالن   يهاپژوهش با يافته  
از اينترنت بر وضعيت  استفاده بيش از اندازه ي خود، بر تأثير منفيهاآنها در پژوهش. دارد
هـا،   شـرکت % ٦٠بـيش از  . انـد   افراد و جامعه، تأکيد نمـوده  ي و اقتصاد  يا، حرفه يشغل

كارمندان خود را به علت استفاده غيرصحيح از اينترنت توبيخ و تعدادي را اخراج کرده       
دستيابي به آثار و تصاوير پورنوگرافيك، گپ درون خطي، بازي و خريد و فروش . بودند
  .حل كار، از عواملي است كه باعث اخراج كارمندان از محل كار شده بوددر م

توان اذعان نمود کـه دامنـه اسـتفاده از    ي انجام شده، ميهابا توجه به نتايج پژوهش    
 ي است که نه تنها بر زندگيا، مقولهيهاي غيراخالق اينترنت، به ويژه در بازديد از سايت

 و يار دارد، بلکه در وضعيت حرفهيناپذ تأثير اجتناب افراد ي و اجتماعي، خانوادگيفرد
 کارفرما، اخراج از کـار، پـايين    يمؤاخذه شدن از سو   . گذاردي نيز، تأثير م   ي و ياقتصاد

 استفاده از اينترنت، ي، براي و زماني ماليها، صرف هزينه، شامل هزينهيبودن بازده کار
 جـامع و کـالن،   ين پديده، بـه شـکل   است که بايد به اي    ياز عواقب ناگوار اين وابستگ    

 کاهش آثار ي جامع، برايها ها و نداشتن برنامه به اين واقعيتيتوجه يرا بينگريست؛ ز
 يور ، و توليد و بهرهي بر ساختار اداري، آثار جبران ناپذير)اينترنت( اين پديده قرن يمنف
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  .گذارد ي متخصص مينيروها
 ي و اقتصاديارنت، تنها متوجه وضعيت حرفهن عواقب استفاده نامناسب از اينتيهمچن

 يوقت.  کشور، خواهد داشتي و اقتصادي، فرهنگي بر ابعاد روانينبوده و تأثيرات گوناگون
 از يا غيرحرفهيها در اينترنت و استفادهيشتر زمان افراد در محل کار، به گشت زنيکه ب
 اين نه تنها عواقب ناخوشايند يابد؛ و ي افراد کاهش مي و کيفيت کاريگذرد، کارآي يآن م
ـ  ي را براي و اقتصاد يشناخت  روان  و ي دارد، بلکـه در سـطح کـالن اقتـصاد    ي فـرد در پ

کننـد، خـسارت جبـران     ، تلف مـي ي و توليدي خدمات ي که اين نيروها   ي، زمان ياجتماع
  .کند ي بر پيکر اقتصاد جامعه وارد ميناپذير
  

  ي تحصيليپيامدها: سؤال هفتم
   به همراه دارد؟يلي تحصي در اينترنت، چه پيامدهاي جنسيها وضوع به ميوابستگ
 يها افراد مورد مطالعه، اعالم نمودند به علت صرف وقت زياد در اينترنت و موضوع% ٣٩
 که ي، دامنه تمرکز و توجه آنان بر دروس گوناگون، کاهش يافته است؛ به صورت         يجنس

 يانـگ  يها  نتايج اين پژوهش، با يافته    . دان   مواجه شده  ياين افراد با افت تحصيل    % ٥/٢١
، ينمونه مورد مطالعه و% ٥٨يانگ نشان داد که .  دارديخوان هم) ١٩٩٦ (يو بريد) ١٩٩٦(

با توجه به . اند  شدهي تحصيليبه علت استفاده بيش از اندازه از اينترنت، دچار افت جد
 يهـاي تحـصيل   يـت  آن، بـر فعال ي جنـس يهـا  به اينترنت و موضوع  ي که وابستگ  يتأثير
  .طلبد  مسئوالن و والدين را مييآموزان و دانشجويان دارد، اين مشکل توجه و تأمل جد دانش
  
  ي جانبيها يافته

، يبين سن افراد مورد مطالعه و استفاده از اينترنت به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنـس               
 در واقع. معنادار است) ٠١/٠( ي در سطح آلفاياين همبستگ). -.١٨٩( وجود دارد يرابطه منف

با باال رفتن سن افراد، ميزان استفاده افراد از اينترنت، به منظور دسـتيابي بـه تـصاوير و آثـار            
آموزان  شتر دانشي از داليل اين است که، افراد با سن پايين، که بييک. يابد ي، کاهش ميجنس

ن اينترنـت  يهمچن. ها دارند وع اين موضي برايدهند، زمان بيشتر يو دانشجويان را تشکيل م 
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 UCLAبر اساس نتايج گزارش . تر است ها جذاب  اين گروهي خاص آن، برا  يها  و جذابيت 
تـر از سـاير     نوجوانـان و جوانـان، بـسيار رايـج        ياستفاده از اينترنت در گـروه سـن       ) ٢٠٠١(

 .  استيهاي سن گروه
)  ارشد و بـاالتر    ي و کارشناس  ي، کارشناس يتر، کاردان   ديپلم و پايين  (بين تحصيالت افراد    

 وجـود دارد  ي، رابطـه منفـ  يو استفاده از اينترنت، به منظور دستيابي به تصاوير و آثار جنـس        
 با باال رفتن سطح تحصيالت افراد، استفاده از اينترنت به منظور دسـتيابي بـه         ييعن). -/٢٠٨(

تـر،  مدرک ديپلم و پـايين افراد با % ٣/٨١ که يبه صورت. يابد ي کاهش ميتصاوير و آثار جنس 
افـراد بـا مـدرک    % ٥٩ کـه  يکنند؛ در حال اعالم کردند که از اينترنت با اين هدف استفاده مي  

 ايـن  يهـا يافتـه . کردند  هم ميي ارشد و باالتر، از اينترنت استفاده جنس   ي کارشناس يتحصيل
 اين نتيجه    در پژوهش خود به    يو.  ندارد يخوانهم) ١٩٩٨(پژوهش با نتايج تحقيقات يانگ    
 در ايـن  ي بيـشتر ي باال، خطر پذيري و تحصيلي، اجتماعيرسيد که افراد با موقعيت اقتصاد     

 صـرف اينترنـت   يخصوص دارند و بيشتر دانـشجويان سـاکن در  خوابگـاه، مـدت زيـاد              
 گـزارش داد    يو.  دارد يخوانهم) ١٩٩٧( کرات و همکاران     يهاها با يافته  اين يافته . کنند  مي

هـا، بـا   اين يافته . عتياد به اينترنت، بين نوجوانان، بيش از والدين آنها شايع است          که اختالل ا  
کرده  گزارش دارد که افراد تحصيل    يو.  دارد يخوان  نيز هم ) ٢٠٠٠( و اربرينگ    ي نا يهايافته

 از داليل اين امر، آن است که افراد بـا  ييک. شونديسال، کمتر به اين اختالل مبتال م   و بزرگ 
 ي براي، زمان کمي و خانوادگ ي، تحصيل ي کار يها و تحصيالت باال، به دليل مشغله      سن باال 

 .ها، دارنداختصاص دادن به اين فعاليت
افراد اعالم کردند که از اينترنت به منظور % ٢/٩٢آموز مورد مطالعه،   دانش٤١از تعداد 

دانشجويان چنين % ٦٧ که يکنند؛ در حال  استفاده مييدستيابي به تصاوير و آثار مواد جنس
  .آموزان در مقابل اين خطر است  بيشتر دانشيانگر آسيب پذيرياين امر ب.  داشتندياعتقاد
  
  خالصه

 يشـناختي و اجتمـاع  شتر تحقيقات انجـام شـده، در خـصوص پيامـدهاي روان        يبر اساس ب  
هـاي گونـاگون زنـدگي فـردي،        پورنوگرافي اينترنتي، آثار منفـي ايـن معـضل را بـر جنبـه             
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ن انديشمندان و پژوهشگران يهمچن. اند تأييد كرده ياي و تحصيل    ، اجتماعي، حرفه  يخانوادگ
اي و اينترنـت  هـاي مـاهواره   جويي از گيرنده امور اجتماعي ـ فرهنگي رشد و گسترش بهره  

تـر و   هـاي ناشـي از آن را بـسيار شـگرف     سال آينده دانسته و دگرگوني١٠ تا ٥ايران را در   
اکنون، شمار  هم. کنند  گنجد ارزيابي مي    ز آنچه در گمان و پنداشت عموم مي       انگيزتر ا   شگفت

شـود و بـا گـسترش سـريع ايـن          كاربران اينترنت در ايران حدود دو ميليون تخمين زده مي         
احتمال دارد در پـنج سـال آينـده، شـمار كـاربران      = ر کرده است يين آمار اکنون تغيرسانه، ا 

پذير نيست،  نكته قابل توجه آنكه اينترنت همان گونه كه پايان. داينترنت در ايران ده برابر شو
هاي بشقابي بـه شـکل     همراه، بدون نياز به آنتنيها انهيزودي همة را    به. مهارپذير نيز نيست  

، فيلترينـگ و موتورهـاي   ISPشـود و      هاي مخابراتي متصل مي     سيم، به ماهواره    مستقيم و بي  
رسـد، آنچـه بـيش از موتورهـاي كاوشـگر        نظر مـي    ن به يابرابن. رود  يكاوشگر امنيتي، کنار م   

آيـد،     در پااليش و وااليش كاربري اينترنـت بـه كـار مـي             ISPامنيتي، صافي گذاري و مهار      
 راهنمايي و ادامـه آن   هاي آغاز دوره هاي پاياني دبستان و سال  آموزش كار با اينترنت از سال     
، زبان انگليسي ي فرهنگيها  اينترنت با آموزش هر چه كاربران  . در دبيرستان و دانشگاه است    

هـاي غيراخالقـي، شـرم سـتيز و          د آنهـا از سـايت     يتر باشند، ميزان بازد     و دانش روز، بيگانه   
  .هنجارگريز بيشتر خواهد بود

  
   پژوهشيها محدوديت. ٢

 رسـد  يبه نظر م.  استيشناخت  اين پژوهش محدوديت روش    يها   از محدوديت  ييک ●
 در اينترنت، به ي جنسيها  به موضوعي وابستگيق آثار و پيامدهاي دقي بررسيبرا

 . در اين خصوص نياز باشدي تکميليها يبررس
 . ديگر اين پژوهش استيها  همگن نبودن نمونه مورد مطالعه از محدوديت●
  اجرا شده است، ممکنينامه طرح، به صورت پيمايش اينترنت با توجه به اينکه پرسش ●

 .هايي برخوردار باشد يگير ش از جهتاست نتايج پژوه
 )ها سؤال(ها   هر يک از حوزهيبررس.  استيرسد موضوع پژوهش بسيار کل يبه نظر م ●

  . به همراه خواهد داشتيتر  مستقل، نتايج مطمئنيدر پژوهش
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 و بدون ينامه غيرحضور   ها، با توجه به اينکه پرسش        مسئله ميزان اطمينان به داده     ●
  . اين پژوهش استيها  ديگر از محدوديتيتکميل شده است، يک يرابطه رويارو

  
   پژوهشيپيشنهادها. ٣

 ي پژوهشيپيشنهادها
 منطقه جغرافيايي،:  متغيرها از جملهي با کنترل برخيشود که مطالعات تکميل يپيشنهاد م ●

 .صورت پذيرد... جنسيت، تحصيالت و
) يمطالعـات کيفـ  (ش تحقيق ، با تغيير در رويشود که پژوهش مشابه   ي پيشنهاد م  ●

 .  تکميل نتايج اين طرح، انجام گردديبرا
 جداگانـه  يا اين پـژوهش، در مطالعـه  يها گردد که هر کدام از سؤال      ي پيشنهاد م  ●

 . شوديتر بررس دقيق
 

 ي کاربرديپيشنهادها
 بـه منظـور     يا  ، تبليغـات گـسترده    يشود وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالم         ي پيشنهاد م  ●

 يهـا   استفاده از اينترنت، در حـوزه  ي مثبت و منف   ي، در خصوص پيامدها   يرسان  اطالع
 هميشه بهتر از درمان بوده است و چون هنـوز  ي شک، پيشگيريب. مختلف انجام دهد 

 اينترنت و عصر ارتباطات هستيم، اقدام به موقع، سـاختار  ي راه ورود به دنيا   يدر ابتدا 
ن استفاده يهمچن. دارد يرسانه قرن، در امان م اين ابر  ي کشور ما را از آثار منف      ياجتماع
ـ              يمنطق ن جوانـان و  ي و درست از آن، به منظور پيشبرد اهـداف بلنـد مـدت کـشور ب

 .نوجوانان آموزش، به همراه دارد

 در اينترنت، ي به آثار و تصاوير جنسي وابستگيشود در خصوص آثار منف  ي پيشنهاد م  ●
 بـه ويـژه تلويزيـون،     ي جمعـ  يهـا    نقش رسانه  .ها اطالعات الزم داده شود      به خانواده 

تـوان    يهمچنين مـ  . ز انکارناپذير است  يها در اين خصوص ن      ها و مجله    راديو، روزنامه 
 يها تجـارب منفـ    دعوت کرد که در اين حوزهيهايي تهيه کرد و در آن از افراد       برنامه

  .اند  استفاده نامناسب از اينترنت را تجربه نمودهيدارند و آثار منف
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 ١٤٧  ■  گيري بحث و نتيجه: فصل پنجم

: يهـا   بـا حـضور کارشناسـان و متخصـصان حـوزه        ي تخصـص  ي ميزگردها ي برگزار ●
 ابعاد مختلف مسئله و بحث و تبـادل  ي و بررسيشناس  و روانيشناس ارتباطات، جامعه 

 .نظر در اين خصوص

، با اعتيـاد بـه   يا  درون شبکهيها  و ديگر تخلفيها و مواد جنس  به موضوع ي وابستگ ●
رسد که اين اعتيـاد، يـک    يبه نظر م. کند ي مياعتيادآور، برابر مواد مخدر و ديگر مواد      

 آن از جمله تأثير آن بر وقوع جرم و جنايت و هتـک    ياعتياد خاموش است و آثار منف     
شود تا اين امر از  ين پيشنهاد م  يبنابرا. شود  يحرمت، در جامعه به مرور زمان، نمايان م       

 پيـشگيرانه الزم، در ايـن       يهـا    گرفته شـده و تـصميم      يربط، جد    مسئوالن ذي  يسو
 .خصوص اتخاذ گردد

آشـنايي ايـن قـشر    .  ارزشمند آن کشورنديها  جوانان و نوجوانان يک کشور، سرمايه   ●
 وزارت آموزش و ي روز دنيا، از وظايف حتم   يها  ي و ديگر فناور   يعظيم با اين فناور   

 يزبان انگليسرسد مانند  يبه نظر م.  استيپرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناور
 است و متأسفانه در نظـام آمـوزش و پـرورش و آمـوزش           يالملل  که در واقع زبان بين    

 ي اشتباه را به شـکل يها يگير  اين تصميم  يها   گرفته نشده است و زيان     ي ما جد  يعال
ايـم، وقـت آن     مـشاهده نمـوده   ي و اجتماع  ي، فرهنگ ي علم يها  آشکار در تمام عرصه   

 ي، اجتماعي، اقتصادي قرن نام گرفته است و ساختار سياسيده به اينترنت که فناوريرس
ناپـذير بنگـريم و     اجتنـاب يا  دنيا را دگرگون نموده است، به عنوان پديـده       يو فرهنگ 

 يهــا  آن را در سرفــصل دروس دورهي اجتمــاعيآشــنايي درســت و مــسائل فرهنگــ
ش و   و آمـوز   يرسد مـسئوالن آمـوزش عـال        يبه نظر م  .  دهيم ي، جا يمختلف آموزش 

 اتخاذ کنند تا در کشورها داستان يتر ي جديها پرورش بايد در اين خصوص تصميم    
  .ز تکرار نشودينترنت نيدرباره ا» يزبان انگليس«
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


