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  چكيده
پژوهش به بررسي عوامل مرتبط با ميزان بازديـد از محتويـات پيـام در     در اين ارندگاننگ

د. روش پژوهش پيمايش و ابزار آن نپرداز  هاي اينترنتي غيراخالقي يا پورنوگرافي مي  گروه
و  اسـت كاربران عضو گروه غيراخالقي  ةكلي اش آماري ةاينترنتي و جامع ةبست ةنام پرسش

تر كاربران عضو اين گـروه مـردان    دهد بيش  ها نشان مي  اند. يافته  نده بودهده  نفر پاسخ 115
 13/7مدرك كارشناسي و شغل آزاد هستند. ميانگين بازديد هفتگي  دارايساله و 26مجرد 

از مطالـب پورنـو    % 82بـه موضـوعات پورنـوگرافي عالقـه داشـته و       % 80و  اسـت  بار
رضايت  ،شدند. سن، تحصيالت  رافيان نظارت نميكاربران ازطرف اط % 60مندند.   رضايت

عالقـه بـه موضـوعات پورنـوگرافي بـا ميـزان بازديـد از محتويـات         و از گروه اينترنتـي،  
مستقيم و معنادار داشت. ميانگين بازديد از محتويـات غيراخالقـي    ةغيراخالقي گروه رابط
بين ميزان رضايت از  ،نهايتتر از سايرين بود. در كاران بيش و بي ،ناگروه در مردان، مجرد

ها با   و ميزان عضويت افراد در ساير گروه ،هاي گروه، ميزان نظارت اطرافيان  محتويات پيام
  هاي اين گروه نيز رابطه وجود داشته است.  ها از پيام ميزان بازديد آن
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  مقدمه .1
هـاي فرهنگـي و     امـروز بـا آسـيب    ةهاي اينترنتي، جامع  ها و گروه  ا ظهور اينترنت و شبكهب

آينـده،   ازتـوان بـه نااميـدي      ها مي  اين آسيب ةاجتماعي نوظهوري مواجه شده است. ازجمل
، ايجـاد شـكاف ارزشـي بـين والـدين و      ههاي خـانواد   شدن بنيان  دوري از معنويات، سست

گرايي، تغيير الگوها، بحران ارزشي، اخـتالل در رفتـار     يت، اعتياد، تجملفرزندان، بحران هو
و گـرايش بـه ابتـذال و انحـراف      ،هاي ديني، تعارض خـانوادگي   اجتماعي، دوري از ارزش

 .Wu et al؛1383 نصـرآبادي  بخـت  نيـك (پرويـزي و  كـرد  اشاره جنسي  ةاخالقي در غريز

هاي گوناگون زندگي جديد  جهان مجازي با روشوگذار در  گشت كاربر اينترنت با ).2004
ترتيب شهروندان جامعة جهاني از اتخاذ يك موضع خـاص يـا    اين به شود و جهاني آشنا مي

هاي متنوعي در پـيش رويشـان     ها و روش  زيرا ارزش ،زنند  ثابت سر بازمي عبارتي هويت به
راحتي  به ،بنابراين ؛ذرنامه نيستنددر اين فضا براي عبور از مرزها نيازمند گ وجود دارد. مردم

 يابند و در كمال آزادي هر فرهنگـي را كـه بخواهنـد    هاي متنوع حضور مي فرهنگ در بازار
 .)118: 1390پور   (صانع گزينند  برمي

هـا را فـراهم     اگرچه امروزه رشد روزافزون تكنولوژي موجبات رفاه و آسايش خـانواده 
 .عـاملي تهديدكننـده محسـوب شـود    هـا    بـراي خـانواده  توانـد    حال مي است، درعين آورده
رسـي،   آميـز، سـهولت دسـت     فرد اينترنت ازجملـه محتـواي تحريـك    ههاي منحصرب  ويژگي

همگـي موجـب    برانگيـزي بصـري    پايين و تحريـك  ةآسودگي و سادگي كار با رايانه، هزين
  ).Caplan 2002: 75( استقبال عظيم مردم در سراسر جهان شده است

و  شـود  مـي هايي از عقايـد و رفتارهـا را شـامل      فرهنگ كه نظام ةحوز، زمينههمين در 
و  شـود  ميهاي بنيادين   خوش دگرگوني جديد دست با ظهور تكنولوژي استتاريخ  ةساخت

 (كاسـتلز  گيرد    دنبال آن ساختار مناسبات و ارتباطات انساني نيز شكل جديدي به خود مي به
گيري نوع جديدي از تعامالت انساني است كه   آمد اين امر شكل  ). پي383: 1384 و واينس

هـاي    فرصـت  هاي ارتبـاط جمعـي عمـالً     ضمن تمايز از الگوهاي ارتباطي مرسوم در رسانه
ميـزان   ).53: 1385(گرگـي   وجود آورده اسـت  هرا درجهت تجلي خود و هويت ب جديدي

توجهي برخوردار بوده  از رشد قابل  پيش هاي  در مقايسه با سالاستفاده از اينترنت در كشور 
 % 2/43 بـه  2000 سال در كل جمعيت كشور % 8/3كه براساس آمار جهاني از  است، چنان

ميليـون   2087 آسيا و ميليون نفر در 922رسيده است. اين درحالي است كه  2010 سال در
توانسته است جاي خود را دنياي اينترنت  ،كنند. بنابراين جهان از اينترنت استفاده مي نفر در

  .كندنيازهاي بشر باز  كردن  درميان نظام تعامالت اجتماعي و فردي و بنابراين برطرف
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چنين فقدان نظارت والـدين   و هم ،فرد اينترنت، نوع استفاده در خلوت ماهيت منحصربه
 ةدر شـبك سـمت اسـتغراق    زياد خود والدين از اين ابزار جوانان ايراني را به ةاستفاد و بعضاً

بخت نصرآبادي  (نيك عظيم مجازي سوق داده و موجب ايجاد عوارض بسياري شده است
  ).3: 1384و همكاران 
ها  سازى آن  هاى جوانان گام اساسى در مصون  پذيرى  و تعيين آسيب ختيشنا  آسيب بررسي

اثـر تهـاجم   ربشان داد ن). الپوز 10: 1378پور   دربرابر تغييرات ارزشى و فرهنگى است (مردان
سـال   هشـت سـال بـه    سيها در اين كشور از   فرهنگى غرب عليه كشور فيليپين عمر ازدواج

شد، رسيد، ميزان تبعيت فرزندان از والدين و بزرگان به حداقل رسيد، رفتارهاى جنسى آزادتر 
  ).Lapuse 1987: 2( گيرى در ارتباطات اخالقى كاهش يافت  و سخت

گويي  صورت مثبت پاسخ داد بلكه پاسخ توان به  اينترنت نمي يكي از نيازهايي كه ازطريق
از  اسـت. ايـن نيـاز    جنسـي  ةغريـز شود   وروان فرد مي بدان موجب خسران و نابودي روح

نيازهاي فيزيولوژيك يـا نيازهـاي    ةرا در رد آنكه مازلو  طوري است، به   نيازهاي ذاتي انسان
يـابي   دست ةخودشكوفا اوج لذت جنسي را وسيل حياتي اوليه قرار داده و معتقد است افراد

  ).Vandermassen 2004: 1( دانند  و عشق كامل و واقعي مي ،به وحدت، پيوند
رسي آنان به  ديگر دست و ازطرف باشدتر  تربيت جنسي فرزندان كم  قدر توجه به هرچه

كه  طوري هب تر باشد خطرات آن نيز افزايش خواهد يافت. مطالب و تصاوير پورنوگرافي بيش
تربيت جنسي فرزنـدان    سائل اخالقي بهمعلت  ) معتقد است والدين بهHekma 2004( هكما

خـود يـا    تو فرزندان اطالعات جنسي خود را ازطريق تجربيـا  ندارندخود توجه مطلوبي 
هاي جنسي   آگاهي ة) معتقد است ارائTurkel 2004تركل (چنين،  هم كنند.  دوستان كسب مي

 ندشـو   شدت درگير مـي  با مسائل مذكور به ها آنن بايد اندكي زودتر از زماني كه نوجوانا به
  .شودآغاز 

زمان ارتباطات، منشـأ ظهـور    با تأثيرگرفتن از صنعت هم ،بل معتقد است جهان مجازي
محدودي  ةالساعه شده است كه در دور  هاي خلق  دنبال آن ظهور هويت هاي آني و به  فرهنگ

 Bickford( فورد و رايت بيك ).21: 1385(عاملي  روند  بين مي رعت ازس  به و ندگير  شكل مي

and Wright 2006( و محيط زندگي فرد و فـاي  ،) استفاده از اينترنت را با سبك، فضاFahy 

هاي   هاي تعاملي، فعاليت  بودن، فعاليت اي  آن را با توليد محتوا، كيفيت ازنظر چندرسانه) 2004
هـاي    و جنبـه  ،طراحي و زيبـايي صـفحات   ،رسي به شبكه مي، سطح دستجمعي، منابع عل

بيان تاسي، پسـران بـيش از    به داند.  برانگيزبودن محيط يادگيري مرتبط مي  سرگرمي و هيجان
و  تمايل دارنـد و پورنوگرافي  ،جوي اطالعاتو ، خريد، جسترايانامهاز  به استفاده دختران
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كه به اينترنت دارند به برقراري ارتبـاط عـاطفي و عاشـقانه    تري  به اعتماد كم دختران باتوجه
  ).Taci 2001: 52( ندمندتر  عالقه

ازجمله خودشيفته، انزواطلب، شكاك،  دارد، شخصيت افراد در اينترنت انواع گوناگوني
هويت  ةدرزمين ،عنوان مثال هب .شخصيت ةعقد داراي ، يابدبين، شيدا، ظاهرساز، ماليخوليايي

هاي چت خـود را پسـر و پسـران خـود را دختـر        والً دختران نوجوان در اتاقجنسي، معم
  افتد.  تر اتفاق مي و اين حالت در دختران بيش كنند معرفي مي

هـاي پورنـو و     نوجوانان از اينترنت بازديـد از سـايت   ةترين خطرات استفاد يكي از مهم
ـ    هايي است كه به  نگاري  هرزه مشاهدة رس افـراد قـرار    دسـت  ت درسـهولت ازطريـق اينترن

مسـائل   بـا صورت تخصصي و با نامي مرتبط  كه به ،ها در اينترنت  گيرد. تعداد اين سايت  مي
هـا كـه     چه آمار برخي از سايت حدود چهل هزار مورد است. چنان كنند،  جنسي فعاليت مي

دازند به اين پر  طور مستقيم به آن نمي هاي پورنوگرافيك هستند اما به  لب و عكساحاوي مط
دست خواهد آمد.  هها در اينترنت ب  نگاري  باوري از اين هرزه  آمار اضافه شود، حجم غيرقابل

هـاي    ميليـون نفـر از سـايت    72فقـط در يـك مـاه     دهـد  نشان مـي  تحقيقات در اين زمينه
  .ندا بوده هسال دوازده تا هفده نوجوانان ها آنترين  اند كه بيش  كردهنگاري بازديد   هرزه
گيرند در سنين   هاي پورنوگرافي قرار مي  بيان هاميل، دختران نوجواني كه درمعرض سايت به
كه از اين دوازده تا هفده سال دهند. بنابه نظر او نوجوانان   دست مي تري بكارت خود را از  پايين
دچار مشـكالت  و  كنند مي بسيار زودتر از سايرين ارتباط جنسي برقرار اند كردهها بازديد   سايت

 ).Hamill 2008: 2( شـوند   هـاي مقـاربتي و حـاملگي ناخواسـته مـي       بسـياري ازجملـه بيمـاري   
جوي پورن و تماشـاي آن  و تر از زنان به جست  مندانه  تر و عالقه ديگر، مردان اغلب بيش سوي از

 همكـاران بـوش و    ). وندنHammaren and Johansson 2007: 1( پردازند  در اينترنت و رسانه مي
)Vandenbosch et al. 2016در عملكـرد جنسـي    را ) در پژوهش خود نقش پورنوگرافي اينترنتي

در ده سـال   كه اين موضـوع اوالً اند  گرفتهو نتيجه  بررسي كردهطولي  ةنوجوانان در يك مطالع
ثبـت  ارتباطـات منفـي و اعتيـاد بـه پورنـوگرافي) و م     (منفـي   اتتأثير ثانياًاخير افزايش يافته و 

) نيز در پژوهشي بـه  Grubbs et al. 2015( افزايش دانش جنسي) داشته است. گرابز و همكاران(
يـافتن آن و درنتيجـه اعتيـاد     رسند كه بازديد محتـواي غيراخالقـي سـبب شـدت      اين نتيجه مي

  زند.  مي  و پريشاني افراد دامن ،اب، نگرانياين اعتياد به اضطر ،ديگر . ازسويشود مي
بخشيدن به ارتباطات خود بوده است و در اين  دنبال سرعت دنيا به نترنتيظهور ابا  ،بنابراين

هايي براي ارتبـاط و ارسـال و     پيدا كرد. شبكهزيادي ي نيز رونق نترنتيا هاي  گروه و ها  شبكهبين 
كـردن بـا هـم در ايـن فضـا       و صحبت ة ديگريچنين مشاهد و هم ،دريافت متن، تصوير، صدا
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و افـراد بـراي   يافـت  وگذار مردم در فضـاي مجـازي افـزايش     كرد. ميزان گشت گسترش پيدا
به همان ميـزان   ،. در اين بينكردندسهولت كارهاي خود نيز وابستگي دوچندان به اينترنت پيدا 

رسـي بـه محتـواي منفـي و      دسـت  ،شـد تـر   تـر و سـريع   رسي به محتواي مثبت بيش كه دست
اينترنت و نوع كار بـا آن آشـنايي   با كه كس كه امروزه هر ريطو به ؛غيراخالقي نيز افزايش يافت

هـاي    هـا و گـروه    گيـري شـبكه   . شكلكندمحتواي غيراخالقي بازديد از تواند   راحتي مي دارد به
 ؛نـد ا هكـرد هاي گوناگوني شـروع بـه كـار      و در جنبه است اينترنتي نيز به اين مقوله افزوده شده

شـده اسـت. اگرچـه      ها با استفاده از رايانامه ممكـن  ضويت در آنع ةهاي اينترنتي كه نحو  گروه
هسـتند كـه    هـايي   گروهو فرهنگي دارند،  ،ها محتوايي اخالقي، علمي، آموزشي  اغلب اين گروه

ها چگونـه اسـت؟ چـرا      راستي وضع اين گروه تر است. به  ها پررنگ محتواي غيراخالقي در آن
كـه در  است هدفي بررسي اين مسائل كنند؟   و فعاليت مي شوند ميها عضو   برخي در اين گروه

  :كوشيم پاسخ سؤاالت زير را نيز بيابيم چنين مي و هم كنيم  اين پژوهش دنبال مي
، ميـزان  شـان عضويت وضـعيت  ،اينترنتـي  هـاي  گـروه  كـاربران  اي  هـاي زمينـه    ويژگي .1
از محتويـات  شـان  يتو ميـزان رضا  ،شـان نـوع عاليق  ،غيراخالقـي از محتويـات   شانبازديد

  چگونه است؟ غيراخالقي
  ؟استقدر هچ هاي غيراخالقي ها در گروه ميزان نظارت اطرافيان كاربران بر فعاليت آن .2
اينترنتـي   هـاي  هـاي گـروه    پيـام  از محتويـات  كـاربران  چه عواملي بر ميـزان بازديـد   .3

  دارد؟ ثيرأت غيراخالقي
راسـاس ايـن سـؤاالت مـا را در بررسـي      هاي ايـن پـژوهش ب    مرور يافته ،ديگر ازطرف

 راه هـم تلفـن   ةبر شـمار  تأسيس مبتني هاي اجتماعي مجازي تازه  هاي اجتماعي و گروه  شبكه
تـر،   سـريع  هسـتند  راه هـم تلفـن   ةبر شمار هايي كه مبتني  شبكهبه رسي  دستكند.   كمك مي

ديگـر  خود در پژوهشـي  جاي  كه در استاي   هاي رايانامه  گروه ازتري   و جذاب ،تر  راحت
  .شود ميبررسي 

  
  وب نظريارچهچ .2
  كنش ارتباطي هابرماس ةنظري  .2.1

 و بـاز  مباحـث  در مشاركت منظور به افراد آن در است كه اي  عرصه هابرماس عمومي ةحوز
 فضـاي  يابـد. در   مـي  تحقق وگو گفت و بيان ازطريق ارتباطي كنش و آيند  مي هم گرد علني
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 و يابـد   مـي  تحقق هابرماس موردنظر آرماني سخن بحث شرايط اينترنت تعاملي هاي  محيط
 معينـي  اصـيل  يـا  اساسـي  نيازهاي است معتقد هابرماس كرد: مطرح گونه اين را آن توان  مي

 وارد صميمانه كه هركس را نيازها اين و را دارند ها آن آزاد كامالً افراد تمامي كه دارد وجود
  كرد. كشف خواهد ضرورتاً شود عملي يوگوي گفت

 هابرمـاس  موردنظر عمومي ةحوز شرايط كهاست  كرده فراهمرا  فضايي اينترنت محيط
وگـو   كنش ارتباطي هابرماس فرد به فضـاي گفـت   ةبه نظري باتوجهداراست و  تاحدودي را

كند. سپس بـه ابـراز     (نبود نظارت) را فراهم مي بودن تنها و فضاي صميمت است وارد شده
سـخن را  تـوان    مـي  ،. بنـابراين كند ميو درانتها نياز خود را ابراز  پردازد ميود احساسات خ

گونه تكميل كرد كه تمايل نوجوانان و جوانان به رفتارهاي غيراخالقي، اعم از خوانـدن    اين
گـوي  و سـو و پـس از آن گفـت    ها و تصـاوير غيراخالقـي ازيـك     تماشاي فيلم و ها  داستان

تـر در ايـن رويـه     ر و تبادل ديدگاه و درنتيجه تعميق هرچـه بـيش  غيراخالقي با فردي ديگ
  چنين كاهش فيلترينگ تارنماهاي موجود تشديد شود. تواند با نبود نظارت والدين و هم  مي

  
  ولخارت و كلي ةنظري .2.2

 حفـظ  بـراي  بـااليي  ةانگيـز  از كه افرادي دريافتند )Kelley and Volkhart( ولخارت و كلي
 نظـر  بـه  دارند بعيد تأييد به تري بيش وابستگي بنابراين و برخوردارند گروه در فرد عضويت

 گروه هاي  ارزش و هنجارها مقابل در ةنقط كه كنند قبول را هايي  پيام و ارتباطات كه رسد  مي
: 1388از كفاشـي   قـل ن   به ،ولخارت و كلي( آورد دست به را تأييد و موافقت بايد فرد .هستند

در گـروه   كندهرچه كاربر اينترنتي احساس  ،به نظريات كلي و ولخارت باتوجه ،). بنابراين9
و  اسـت  شـده   تـر موردپـذيرش واقـع    (باالخص گروه اينترنتي غيراخالقـي) بـيش   اينترنتي
 تتـر رغبـ   تري داشته باشد بـيش  هاي دريافتي براي وي جذابيت بيش  ديگر نوع پيام ازطرف

  دارد به عضويت خود ادامه دهد.
  
  جمعي ارتباط ةنظري  .2.3
 يتري در گروه زمان بيش توان گفت هرچه كاربر مدت  ارتباط جمعي نيز مي ةنظري  به نگاهبا 

ميـزان   كنـد و براي اعضا پيام ارسـال   هاي آن استفاده  و از پيام باشد اينترنتي عضويت داشته
 ارتبـاطي  محتـواي  نفراربـود  از )Hall( هال تر خواهد بود. تأثيرپذيري وي از آن گروه بيش

 اسـت اثـرات   معتقد او دهد.  مي كاهش را اثرات تحصيل كه احتمال عاملي كند،  مي صحبت



 129   بهروان حسينو حميد مسعودي 

 فلور  ديو  روكيچ ،ديگر گيرد. ازسوي  مي قرار موردتوجه مدت  كوتاه اثرات از بيش درازمدت
)Rokeach and Defleur( ـ  ايـن  بر ها  رسانه به وابستگي ةدربار خويش الگوي در  كـه  دباورن

 كـه  مجرايي .است ارتباطي هاي  رسانه بعضي به وابستگي ميزان اثرات بروز مهم براي شرط
 تـري  بـيش  تـوان  كننـد   مي وابستگي احساس آن به مهم اطالعات آوردن دست به براي مردم
 فـراهم  كـه  اطالعـاتي  و ندارد ديگر مجاري با تفاوتي كه مجرايي دارد تا ايجاد اثرات براي
  ).330: 1376از ويندال و همكاران  نقل به، روكيچ و فلور  دياست ( د اهميتفاق كند  مي

  
  يادگيري ازطريق اينترنت ةنظري .2.4
هـاي    ) فنـاوري Ally 2003ماننـد  (چنين در نظريات مربوط به يادگيري ازطريق اينترنـت   هم

ابزارهاي  وب اشكال جديدي از ةهاي درون آن نظير شبك  جديد اطالعاتي و ابزارها و شبكه
هـاي    هـاي زمـاني و مكـاني، از آمـوزش      با گـذر از محـدوديت   ،شناختي هستند كه قادرند

زمـان ميسـر    جا و هـر   دانشگاهي تا يادگيري رفتارهاي اجتماعي و فردي خاص را در همه
و يــادگيري ســطح بــاالتر را تســهيل و  ،كننــد و هوشــمندانه تفكــر انتقــادي، حــل مســئله

  سازند.   پذير  امكان
  
  )internet sex addictionاعتياد به پورنوگرافي مجازي ( .2.5

يند اعتياد اضمن بيان اهم خصوصيات كاربراني كه به پورنوگرافي اينترنتي اعتياد دارند، فر ،يانگ
 ة. اولين مرحله در اعتياد به اين رفتار مرحلـ كند به پورنوگرافي مجازي را در پنج مرحله بيان مي

رسـي بـه آن را جويـا     پورنـوگرافي و قابليـت دسـت    ت كه در آن كاربرْ) اسdiscoveryكشف (
كند  مي)، كاربر شروع به آزمون و خطا experimentation( يعني آزمايش ،دوم ة. در مرحلشود مي 

دهد و اينترنت سرعت يـادگيري فـرد     و انواع رفتارهاي مجازي پورنوگرافي را از خود نشان مي
) است كه در آن كاربر escalationسوم افزايش متعادل ( ةدهد. مرحل  را در اين مرحله افزايش مي

در ايـن مرحلـه    .بخشـد   را شدت مي و آندهد  ميدور از كنترل و نظارت به رفتار خود ادامه  به
  ).Young 2001: 1( شود  معتاد به اين رفتار شناخته مي است كه كاربرْ

 ةرفتار است كه فرد در خود نوعي اجبار به ادامـ به اين نوع  اعتياد ترشيب هرچه شيافزاپس از 
شود و درنهايت   ) ميcompulsionچهارم يعني اجبار ( ةكند و وارد مرحل  اين رفتار را مشاهده مي

) است كه فرد از بازگشت خود بـه رفتـار عـادي نااميـد و     hopelessnessپنجم نااميدي ( ةمرحل
اعتياد بـه   ه،اين نظري بر ). بناYoung 2001; Carnes 2001; Barak and Fisher 2005(شود  ميبيمار 
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دنبـال خواهـد    ناپذيري  بـه   هاي جبران  و زيانكشاند  مينوگرافي مجازي انسان را به نابودي رپو
. شـوند  مـي داشت. بسياري از كاربران به اين مسئله در حاالت مختلف از خفيف تا قوي دچار 

  رح زير است:ش  نوگرافي مجازي اعتياد دارند بهبنابر نظر يانگ ويژگي افرادي كه به پور
 chatگوي اينترنتي (و هاي گفت  توجهي را در اتاق زمان قابل اين كاربران معموالً مدت .1

rooms (هاي خصوصي خاصي با محتواي پورنـوگرافي را بـراي ديگـران      يا پيام گذرانند مي
  ؛كنند  ارسال مي

رنوگرافي اينترنتي احساس گرفتاري شديدي دارنـد،  هاي پو  فعاليت دادن علت انجام هب .2
  ؛رسند  كه به كارهاي مهم زندگي خود نمي  وريط   به

نـامي را در تخيـل    ) و گـم anonymous communicationطور مداوم ارتباط مستعار ( به .3
  ؛كنند  برند كه نوعاً در زندگي واقعي خود از آن استفاده نمي  كار مي هپورنوگرافي خود ب

به ميزان انتظاري كه از برانگيختگي و رضـايت جنسـي    بعدي خود را باتوجه ةمراجع .4
)sexual arousal or gratification؛كنند  بيني مي اند پيش  ) در هربار پيدا كرده  

(يا در زنـدگي واقعـي    كنند  تلفني حركت مي سمت كرات از پورنوگرافي مجازي به به .5
  ؛)كنند ميدنبال آن را 
) significant othersمهــم ( اشــخاص امالت آناليــن خودشــان را از ديگــر  تعــ .6
  ؛كنند  مي  پنهان
  ؛كنند  يا گناه مي  اين نوع رفتار مجازي احساس شرم ةدربار .7
  ؛كنند ميحين ارتباط اينترنتي يا تماشاي فيلم و عكس پورن استمنا  .8
و  كننـد  رف مـي صـ شريك جنسـي خـود در زنـدگي     برايتري را  كم ةوقت و هزين .9

 دهنـد   آن به اين رفتار تـرجيح مـي   ةپورنوگرافي اينترنتي و مجازي را با رضايت جنسي اولي
)Young 2001: 15شود، كساني كـه بـه ايـن      ). اگرچه اين موارد در تمامي افراد مشاهده نمي

  را دارند. ها ويژگي مورد از اين پردازند يك يا چند  نوع رفتار در فضاي مجازي مي
تعبيـر هابرمـاس    توان نتيجه گرفت كه اينترنـت بـه    ا از مباني نظري و تجربي پژوهش ميلذ
بـدان  كنـد و   ميهاي مثبت و منفي تسهيل   عمومي است كه ارتباطات را از تمامي جنبه اي هحوز

 ةتوانـد درزمينـ    . ايـن ارتباطـات مـي   استبودن آن درحال رشد  علت ارزان و بهدهد  ميسرعت 
تبع آن پورنوگرافي مجازي موردتوجه قرار گيرد. به اين سبب كنش ارتباطي كه  بهپورنوگرافي و 

گرفتن است  دور از نظارت و كنترل درحال قوت بين كاربر و محتواي پورنوگرافي وجود دارد به
 تـرِ  هاي اينترنتي اين پديده مديريت شده و پورنوگرافي اينترنتي بـا دقـت بـيش     و با ظهور گروه
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تعبير كلـي و   اينترنتي به بوده است. گروه راه همافزايش استقبال كاربران آن  هدرنتيجمديران آن و 
 و كنـد دهـد تـا پيـام گـروه را دريافـت       را تحت فشار هنجار گروهـي قـرار مـي   ولخارت فرد 

تـري در   زمان بـيش  هرچه كاربر مدت ،ارتباط جمعي ةبه نظري توجهبا ييد گروه قرار گيرد.أموردت
و براي اعضـا پيـام ارسـال     كندهاي آن استفاده   و از پيامباشد تي عضويت داشته يك گروه اينترن

يـادگيري   بـر تر خواهد بـود. گريسـون و اندرسـون     ميزان تأثيرپذيري وي از آن گروه بيش كند
جـا و    يادگيري رفتارهاي اجتماعي و فردي خاص را در همه كهاند  داشتهكيد أتازطريق اينترنت 
كـه براثـر آن كـاربران     كـرد اعتياد بـه اينترنـت اشـاره     ةلئ. يانگ نيز به مسكند ميهر زمان ميسر 

هـاي خصوصـي     يا پيـام  گذرانند ميگوي اينترنتي و هاي گفت  توجهي را در اتاق زمان قابل مدت
بـه مباحـث مطـرح در     باتوجـه كننـد.    خاصي با محتواي پورنوگرافي را براي ديگران ارسال مي

  .، فرضيات زير مدنظر قرار گرفته استي نظريهابخش پيشين و رويكرد
  

  فرضيات پژوهش .2.6
گروهي در اعضاي گروه اينترنتي غيراخالقي  تفاوت معناداري ازلحاظ متغيرهاي فردي و .1

  ؛وجود دارد
هـا از ايـن    تر باشد، ميزان بازديد آن هاي گروه بيش  قدر رضايت كاربران از پيام ههرچ .2
  ؛تر است ها بيش  پيام

هـاي    تر باشد، ميـزان بازديـد از پيـام    مندي به موضوعات گروه بيش  قدر عالقه ههرچ .3
  تر است. گروه بيش

  تر است. هاي گروه بيش  تر باشد، ميزان بازديد از پيام قدر نظارت اطرافيان كم ههرچ .4
از تر باشد، ميزان بازديـد   هاي اينترنتي بيش  قدر عضويت كاربران در ساير گروه ههرچ .5
  تر است. هاي گروه بيش  پيام

  دارد.   هاي گروه رابطه  داليل عضويت كاربران در اين گروه با ميزان بازديد آنان از پيام .6
و نـوع شـغل) كـاربران بـا ميـزان       ،اي (سن، جنسيت، وضعيت تأهل  متغيرهاي زمينه .7

  هاي گروه رابطه دارد.  بازديد و رضايت آنان از پيام
  

  ياتي مفاهيم پژوهشتعريف عمل .2.7
پردازنـد   مـي هاي مجـازي در اينترنـت     كه به فعاليتشود   گفته ميهايي   گاه  گروه اينترنتي به وب

يكي از  ةو زيرمجموعاست ) E-mailها ازطريق ارسال و دريافت رايانامه ( كه ارتباط آن طوري  به
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نـام    ت كـه اعضـا بـا ثبـت    ها اين اسـ  هاي آن  چنين ازجمله ويژگي هم هستند.هاي بزرگ   سايت
 ،هاي الكترونيكي خود  هاي سازندگان گروه را دريافت يا پيام  توانند پيام  خود مي ةازطريق رايانام

  .كنندرا براي مديران گروه و ساير اعضا ارسال  ،و ... ،شامل عكس، متن، موسيقي
ـ  كننـد،  انـدازي مـي    و راه سـازند  ميها را مديراني   قاعدتاً اين گروه ي گـروه اينترنتـي   ول
و بنابراين كاربران هر نوع پيـامي را   نداردگونه نظارتي بر فعاليت كاربران   موردپژوهش هيچ

 بـراي هـايي    اين گروه اگرچه محـدوديت  ،دهند. بنابراين  راحتي در اختيار سايرين قرار مي به
هـا    ين نوع گروه. ادكن  ميو ارسال  دريافترا ها   راحتي پيام هپس از عضويت ب داردعضويت 

  .هستندرشد نيز  حال و در اند توجه  در دنياي اينترنت قابل
گروه موردمطالعه يكي از اي از اعضاي اين گروه است.   نمونه ةهدف اين پژوهش مطالع

بيان  چوناعضا دارد.  ةدر ارسال پيام به رايانام زياديگروه اينترنتي است كه فعاليت  نچندي
برند. نوع فعاليت   گران نامي از آن نمي ز اخالق پژوهش است، پژوهشدور ا نام اين گروه به

كليپ و  و اعضا شامل فيلم ةهاي اينترنتي به رايانام  ارسال پيام هاست:  زمينهاين اين گروه در 
تـر   ميـزان كـم   و بـه  ،مسائل پورن موردداستان پورنوگرافي، ارسال متون مباحثه بين اعضا در

ات غيرپورن. افراد با واردكردن آدرس رايانامه در سـايت مربـوط   ارسال تبليغات و موضوع
و خـود نيـز    بفرستندپيام اعضاي ديگر گروه  دور از فيلترينگ براي  هتوانند ب  به اين گروه مي

 ةنيسـت و كليـ   حـاكم هاي آنان را دريافت كنند. نظارت خاصي بر اين گـروه    راحتي پيام به
  گيرد.  مطالب در اختيار كاربران قرار مي

منظور از رضايت كاربران از گروه و محتويات آن احساس شادماني و خرسندي از نوع 
مندي نيز به احساس   هاي دريافتي گروه دارند. عالقه  ذهني است كه كاربران از محتويات پيام

فعليـت دارد تـا ذهنيـت. درنهايـت      ةتر جنبـ  و بيش مربوط استرضايت در رفتار كاربران 
ان نيز ميزان اطالع و كنترلي اسـت كـه اطرافيـان كـاربران اعـم از خـانواده و       نظارت اطرافي
  عضويت در گروه اينترنتي دارند. مورددوستان در

 

  روش پژوهش .3
رسي بـه   كه دست به اين توجه پيمايشي انجام شده است. باـ  روش توصيفي  پژوهش حاضر به

اينترنتي و دريافت  ةنام راحي پرسشگويان در اين پژوهش ممكن نبوده است، نياز به ط پاسخ
پـس از طراحـي   نامـه   پرسـش  ،ترتيـب   اين  گويان درنظر گرفته شده است. به نظرات پاسخ

هـاي مختلفـي بـراي      . روششدگروه اينترنتي ارسال  ةاينترنتي به رايانام ةنام درقالب پرسش
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 Googleس (داك  لگران از روش متداول گوگ اينترنتي وجود دارد. پژوهش ةنام ارسال پرسش

documents (نامـه درقالـب   پرسش ،در اين روش اند.  جسته سود  ) تحـت وبWeb Based: 

HTML(  در سـايتي  آن را تـوان    كه مي شود يا اين  ارسال مي (كاربران) گويان پاسخ ةرايانامبه
  گويان بود. هاي پاسخ  پاسخ ةخاص قرار داد و منتظر مشاهد

گيري اتفـاقي اسـت.     در اين پژوهش از نوع نمونه رفتهكار هب گيري  بنابراين، روش نمونه
 هـا  بـين آن  كاربران قرار گرفته است و از ةاينترنتي دراختيار كلي ةنام بدين ترتيب كه پرسش

چـون   .نامـه پاسـخ دادنـد    آماري است به پرسش ةگو كه بيش از ده درصد جامع پاسخ 123
تـوان بـه     با تحقيقات ديگر دارد، لذا مـي  ديزياشناختي نمونه مشابهت  هاي جمعيت  ويژگي

رسـي بـه    اين پژوهش عدم دسـت  ةهاي عمد  از محدوديت .اعتبار بيروني آن اطمينان يافت
  .شدگيري   ها بوده است و اين باعث استفاده از اين روش نمونه آن ةاعضا و ليست رايانام

هـا بـه     نامـه  پرسـش  ،ها  يشمشاركت در اين نوع پيما بهگويان  تر پاسخ جذب بيشمنظور  به
. شـد ها اينترنتـي دريافـت     پاسخ. شداعضا ارسال  ةاصلي گروه و درنتيجه به رايانامه هم ةامرايان

هـاي    شـامل شـاخص   با استفاده از آمـار توصـيفي  شد و  SPSSافزار   ها وارد نرم  پس از آن داده
هاي آناليز   با استفاده از آزمونبراي آزمون فرضيات  باطيناستآمار و گرايش مركزي و پراكندگي 

دليـل وجـود نقـص در     موردتحليل قرار گرفت. بهميانگين  ةو آزمون مقايس ،واريانس، پيرسون
  .شدنامه تحليل  پرسش 115نامه حذف و درنهايت  پرسش هشتها   برخي از پاسخ

هـا بـا متغيرهـاي اصـلي      بـه محتـواي سـؤاالت و ارتبـاط آن     نامه باتوجه روايي پرسش
نظران) اين ابزار   (اساتيد و صاحب صورت صوري سنجيده شده و ازنظر داوران وهش بهپژ

در مقايسـه بـا    ،ديگـر  سـوي  متغيرها و مفاهيم پژوهش روا باشـد. از مورد توانسته است در
تأثير اينترنت بـر رفتارهـاي غيراخالقـي افـراد صـورت       به راجعهايي كه   برخي از پژوهش

و برخي  ،چون سن، ميزان تحصيالت، اشتغال اي هم  هاي زمينهگرفته است، برخي از متغير
سويي دارد و اين نشان  هاي اين پژوهش هم  چون ميزان استفاده از اينترنت با يافته ديگر هم

؛ 1389نـوابخش و همكـاران    بنگريـد بـه  ( ) پژوهش استcriterion validityروايي معيار (
نباخ بررسـي شـده   وبه ضريب آلفاي كر ز باتوجه). قابليت اعتماد اين ابزار ني1388كفاشي 

 بعـد  در ،75/0 رضايت بعداست، كه براي متغيرهاي اصلي پژوهش ميزان اين ضريب در 
 كـل  در نهايـت و در، 64/0 بازديـد  ميـزان  بعد در ،81/0 مندي  عالقه بعد در ،66/0 نظارت
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov( يرنفسمـ  . آزمون كولموگروفاست 66/0 نيز ابزار

Z Test (بنـابراين  انـد و   بـوده  بـاالتر  %05/0 سـطح  از كـه  شـد  انجـام  متغيرها تمامي براي 
  ).< P-value 05/0( هستند  نرمال
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  ها  يافته .4
  هاي توصيفي يافته 4.1

. هسـتند  زن %14از كـل اعضـا مـرد و     % 86 .دهـد   نشان ميرا  اي  متغيرهاي زمينه1 جدول
 15 تـا  10ها در گروه سني  ترين آن كم ) و%30( تا سي سال 25 سنيتر اعضا در گروه  بيش
مـدرك تحصـيلي   تـر اعضـا    بـيش  .سال اسـت  6/25ميانگين سني  و دارند ) قرار% 3( سال

 مـذكور . تفاوت درصـدهاي  دارند )%4( راهنماييها مدرك  ترين آن كم ) و%41( كارشناسي
  .استر اسكوئر معنادا كاي ةبه سطح معناداري آمار باتوجه

  گويان و تحصيالت پاسخ ،توصيف جنسيت، سن .1 جدول

غير
مت

 

  تحصيالت  سن  جنسيت

زينه
گ

  ها  

  زن  مرد

10 - 15  

16 - 18  

19 - 21  

22 - 24  

25 - 30  

گين  <30
ميان

ايي  
هنم

را
تان  

رس
دبي

اني  
ارد

ك
سي  

شنا
كار

  

شد
ار

  

صد
در

 

86 14  3  8  15  21  30  23  25/6  

4  17  28  41  10  

2χ 84/51  3/41  7/38  
Sig 000/0  000/0  000/0  

  
 هـا شـغل   تـرين آن  كم ) و%42( شغل آزاد تر اعضا دهد بيش  نشان مي 2 جدول چنين هم
مطلقـه   %3و  ،متأهـل  %25، مجردگويان  پاسخ %72شغلي ندارند.  %8و  دارند) %20( دولتي

  .استاسكوئر معنادار  كاي ةبه سطح معناداري آمار باتوجه مذكورتفاوت درصدهاي  هستند.

  انيگوپاسخ تأهل تيوضع و شغل نوع فيتوص .2 جدول
  وضعيت تأهل  نوع شغل متغير
  مطلقه  متأهل  مجرد  غيرشاغل  محصل  آزاد دولتي بعد
  3  25  72  8  30  42 20 درصد

2χ 4/41  6/31  
Sig 001/0  000/0  

  
  .دهد  نشان ميهاي گروهي كاربران را   ويژگي 3جدول 
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ها بيش از يك سال اسـت   آن %18سال و   تر از يك كاربران كم %82 :عضويتمدت ـ 
  است. تفاوت درصدها ازنظر آماري معناداراند.   كه به عضويت گروه درآمده

تمايل دارند بـه عضـويت    اند گفتهگويان  پاسخ %81 ميل به تداوم عضويت در گروه:ـ 
تفـاوت   .انـد  نداشـته نيز نظري  %15و  ،اند نظر منفي در اين زمينه داشته %4د، هنخود ادامه د

  است. درصدها ازنظر آماري معنادار
آنـان ازطريـق    %80آشـنايي كـاربران حـاكي از آن اسـت كـه       روش روش آشنايي:ـ 
نيز ازطريق تبليغات با اين گـروه آشـنا    %9و  ،ازطريق دوستان %11جو در اينترنت، و جست
  است. تفاوت درصدها ازنظر آماري معنادار اند.  شده

دهند اين گروه را بـه    كاربران ترجيج مي %57: گروه به ديگراننهاددادن  ميل به پيشـ 
در اين زمينـه نظـري ندارنـد.     %25و  ،تمايل به اين كار ندارند %18نهاد دهند،  ديگران پيش

  است. تفاوت درصدها ازنظر آماري معنادار
  هاي گروه توصيف ويژگي .3 جدول

م عضويت در تداو  دادن گروه نهاد پيش  روش آشنايي با گروه متغير
  گروه

زمان عضويت  مدت
  در گروه

 بعد
جو و جست

 در اينترنت
  سال 1>  سال 1<  نظر  بي  خير  بلي  نظر  بي  خير  بلي  تبليغات  دوستان

  18  82  15  4  81  25  18  57  9  11 80 درصد
2χ 2/37  7/25  2/27  9/16  

Sig 01/0  000/0  002/0  003/0  
  
هـاي گـروه     پيامحسب ميزان بازديد از گويان بر پاسخوضعيت توصيف  ميزان بازديد:ـ 

دهد ميانگين بازديد هفتگي كـاربران از    آمده است كه نشان مي 4 خود در جدول ةرايانامدر 
چنـين جـدول    طور متوسط روزي دوبار. هـم  هيعني ب ،استبار  7/13هاي ارسالي گروه   پيام

تـرين   بار و كـم  پانزدهيش از ) به ميزان ب%40( ترين بازديدها نشان از آن دارد كه بيش مذكور
  است. بار در هفته است. تفاوت درصدها ازنظر آماري معنادار پنج) يك تا %4/10( آن

  هاي گروه  ميزان بازديد پيامگويان برحسب  پاسخ وضعيت توصيف .4جدول 
 بازديد هفتگي

 (دفعه)
 ميانگين <15 15 - 10 10 - 5 5 - 1

انحراف 
 معيار

2χ  Sig بيشينه كمينه 

 49 36 27 12 انيفراو
 40 5/29 20 4/10 درصد  60  1  000/0  3/39  7/9 7/13
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يك از  كه كدام اين موردهاي كاربران در  پاسخ :گروه اينترنتي ةهاي موردعالق  نوع پيامـ 
در  انـد  اسـتقبال كـرده  از آن  شته وها جذابيت دا هاي ارسالي براي آن  هاي گروه و پيام  بخش
 نتـايج  .كندتوانست چندين گزينه را انتخاب   فتني است هر كاربر ميگاست.  آمده 5 جدول

 هـاي پورنـوگرافي    از كليپ ترتيب اهميت  به استقبال كاربران ينتر بيش نشان از آن دارد كه
)، %23( پورنـوگرافي حـاوي  هـاي    )، داسـتان %24( پورنـوگرافي  حـاوي  هاي  )، عكس25%(

) %4( و تبليغـات  ،)%6( اعضـا  ميان مباحث ها و تصحب )،%18( پورنوگرافياز  غير يمطالب
  است. تفاوت درصدها ازنظر آماري معنادار .است

  نوع گويان برحسب توصيف پاسخ .5جدول 
  گروه اينترنتي ةهاي موردعالق  پيام

  درصد  فراواني  نوع پيام موردعالقه
  25  75 پورنوگرافيحاوي هاي   كليپ
  24  72 پورنوگرافيحاوي هاي   عكس

  23  67 پورنوگرافيحاوي هاي   ستاندا
  18  55 ورنوگرافيپاز  مطالب خواندني غير

  6  19 اعضا ميان ها و مباحث  صحبت
  4  12 تبليغات

2χ 7/60  
Sig 000/0  

  
 %85 دهـد   نشان مـي  6 جدول :آن هاي  رضايت كاربران از عضويت در گروه و پيامـ 

 كـاربران از  %68، گرافيپورنـو  حاوي الباز مطكاربران  %82گروه،  عضويت در كاربران از
 متوسط به باال رضايت همباحثاز  %34 و ،تبليغاتكاربران از  %33، گرافيپورنواز  غير يمطالب

  تفاوت درصدها نيز معنادار است. دارند.

  (ارقام به درصد) آن هاي  پياممحتواي ميزان رضايت كاربران از عضويت در گروه و  .6جدول 

 
 عضويت در

  گروه
حاوي مطالب 

  پورنوگرافي
از  غير يمطالب

  پورنوگرافي
مباحثه و 

  تبليغات  گوو گفت

 42 44 14 7 4 خيلي كم

 18 16 11 6 5 كم

 17 14 27 20 36 متوسط

 9 9 25 30 25 زياد
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خيلي 
 زياد

24 32 16 11 7 

 7 6 7 5 6 جواب بي

2χ  9/42  Sig  001/0  
  
حـاوي  مطالـب   كـاربران بـه ارسـال    %17دهـد    نشـان مـي   7 جـدول  :ارسال مطالبـ 

گـو  و مباحثـه و گفـت  به  %10 و ،تبليغات %6 پورنوگرافي،از  غير يمطالب %21پورنوگرافي، 
  تفاوت درصدها معنادار است. دارند. تمايل

  عاليق كاربران در ارسال مطالب گوناگون به اعضاي گروه .7جدول 

 
 حاوي مطالب

 پورنوگرافي
از  غير يمطالب

 پورنوگرافي
  2χ  Sig گوو مباحثه و گفت بليغاتت

 نظر  بي خير بله نظر  بي خير بله نظر  بي خير بله نظر  بي خير بله
 34 56 10 32 62 6 30 49 21 28 55 17 درصد  00/0  3/71

  
در  %48تـر كـاربران يعنـي     دهد بـيش   نشان مي 8 جدول :ها  عضويت در ساير گروهـ 
در سـاير   %37 ،هـاي خبـري    در گـروه  %50ي سـرگرمي،  ها  در گروه %57اي علمي، ه  گروه
در  %15هاي درسـي،    در گروه %23پورنوگرافي،  مربوط به هاي  در ساير گروه %22 ،ها  گروه
  . تفاوت درصدها معنادار است.هستندو ادبي عضهاي  در گروه %27و هاي تبليغاتي،   گروه

 (درصد) ها  عضويت در ساير گروه بتوصيف كاربران برحس .8جدول 

  ها  نــــوع گـــــــروه  تعضوي
  ساير  خبري  ادبي  سرگرمي  تبليغاتي  درسي  علمي پورنوگرافي

 33 36 57 31 71 58 36 65 ندارد

 37 50 27 57 15 23 48 22 دارد

 30 14 16 12 14 19 16 13 نظر  بي
2χ 1/13  6/14  8/11  9/12  4/9  3/13  2/14  2/8  

Sig 00/0  01/0  02/0  00/0  03/0  04/0  05/0  000/0  
  
عالقـه بـه موضـوعات    دليـل   بهكاربران  %80 دهد مينشان  9جدول  :عضويت داليلـ 

پركـردن   دليـل  بـه  %63بودن و نبود دوستي با جنس مخـالف،   تنها دليل به %49پورنوگرافي، 
داليـل   سـاير بـه   %48و  ،آشنايي با پورن و يافتن شريك جنسي دليل به %64اوقات فراغت، 
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 را نام ببرنـد.  دليلوانستند چندين ت  . گفتني است كاربران مياند را پذيرفته ت در گروهعضوي
  است. تفاوت درصدها معنادار

  غيراخالقي عضويت كاربران در گروه اينترنتي داليل .9 جدول

 درصد
عالقه به موضوعات 

 پورنوگرافي
بودن و نبود دوستي  تنها

  با جنس مخالف
پركردن اوقات 

  فراغت
ي با پورن و آشناي

  يافتن شريك جنسي
ساير 
  موارد

 48 64 63 49 80 بله

 14 22 14 28 9 خير

 38 14 23 23 11 نظر  بي

2χ 6/11  4/13  5/10  4/13  9/12  
Sig 00/0  02/0  02/0  03/0  00/0  

  
بـرادران و   %70والـدين كـاربران،    %79دهد   نشان مي 10جدول  :نظارت اطرافيانـ 

ن كاربران از عضويت آنـان در  امشاور %77و  ،دوستان نزديك %43خواهران آنان،  77%
كسـاني  بين در كه توجه اين و بنابراين بر آنان نظارت ندارند. قابل ندارنداين گروه اطالع 

مربـوط بـه دوسـتان     %40يعنـي   درصـد تـرين   بـيش  كه از عضويت كاربر اطالع دارنـد 
  است. نزديك

  ازميزان اطالع اطرافيان  .10 جدول
 (درصد) شان بر اوو نظارت ت كاربر در اين گروهعضوي

  نامشاور  دوستان نزديك  خواهر  برادر والدين 
 2 40 5 9 -  اطالع دارند ،بله

 77 43 77 70 79 اطالع ندارند ،خير

 21 17 18 21 21 جواب  بي

  
برحسـب  ميزان رضـايت   دهد  نشان مي 11جدول  يها  يافته :ارتباط داليل عضويتـ 

دليـل   يت و ميزان بازديد برحسب داليل عضويت متفاوت است. كاربراني كه بهداليل عضو
ترين  بيش )3/4 ±2/0( اند كردهعالقه به موضوعات پورنوگرافي اقدام به عضويت در گروه 

 )6/3±8/0( علت پركردن اوقات فراغـت  و كاربراني كه به دارندميانگين رضايت را از گروه 
توان گفت داليل عضويت بر   ترين رضايت را. لذا مي اند كم  كردهاقدام به عضويت در گروه 

  ).> 05/0P-value( ثير معنادار داردأميزان رضايت از گروه ت
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  هاي استنباطي  يافته .4.2
دليل عالقه به موضوعات پورنوگرافي اقدام به عضـويت در گـروه    چنين كاربراني كه به هم

علـت   و كاربراني كه بـه دارند ز محتويات گروه ترين بازديد را ا بيش )6/15±0/3(اند  كرده
تـوان    ترين بازديد را. لذا مي كم اند كردهاقدام به عضويت در گروه  )5/11 ±3/1( تنهابودن

ـ      ثير معنـادار دارد أگفت داليل عضويت بر ميزان بازديد از محتويـات گـروه غيراخالقـي ت
)05/0P-value <.(  

  از و ميزان رضايت داليل عضويتتغيرهاي بين مرابطه ميانگين  ةمقايس .11 جدول
  گروه هاي پياماز  گروه و بازديد

  ميزان بازديد  داليل عضويت
  )Sig( معناداري F  معيار ميانگين

 3/0 6/15 عالقه به موضوعات پورنوگرافي

9/3 01/0  
 3/1 5/11 تنهابودن و نبود دوستي با جنس مخالف

 4/0 9/13 پركردن اوقات فراغت

 7/0 14 يي با پورن و يافتن شريك جنسيآشنا

     6/0 1/14 ساير موارد
  
بستگي اسپيرمن بين دو متغيـر سـن و    هم ةرابط 12 جدول ارتباط سن و تحصيالت:ـ 

  :سنجد ميرا  تحصيالت با متغير ميزان بازديد
  ميزانتحصيالت با  سن و بين متغيرهاي ةرابط .12 جدول

  گروه هاي مپيا از گروه و بازديد از رضايت
 تحصيالت متغير سن  

  ميزان بازديد
 18/0 27/0 بستگي ميزان هم

 04/0 03/0 معناداري

 115 115  تعداد

  
ـ  بيعنـوان ضـر   را بـه  يبستگ هم بيتوان ضر يم، است يريمتغ كيچون رابطه   ريثأت

) با متغير ميـزان  =18/0R( تحصيالت و )=27/0R( دهد بين سن  نتايج نشان مي .رفتيپذ
  ).> 05/0P-value( مستقيم و معناداري وجود دارد ةهاي گروه رابط  ازديد از پيامب
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ـ   و وضعيت تأهل: ،ارتباط جنسيت، اشتغالـ  ثير ايـن عوامـل از آزمـون    أبراي سـنجش ت
تفـاوت ميـانگين ميـزان بازديـد از      نتـايج  هاي مستقل اسـتفاده شـد و    ميانگين در گروه ةمقايس
 ،تفكيك برحسب متغيرهاي جنسيت، تأهل ميزان رضايت از گروه را به هاي گروه و ميانگين  پيام

  دهد.  و اشتغال نشان مي
از تـر   بـيش هاي گـروه    از پيام) 6/14مردان (دهد ميانگين بازديد   نشان مي 13 جدول

از تـر   بيشهاي گروه   از پيام) 9/13مجردن (چنين ميانگين بازديد  است. هم )8/12( زنان
ــانگين بازديــد بــي  )7/10( نمتــأهال ) 7/9( ن) از شــاغال3/14( كــاران اســت. و نيــز مي
  ).> P-value 05/0( است تر بيش

  گروه يها  پيام از بازديدميزان آزمون تفاوت ميانگين  .13 جدول
  و اشتغال ،برحسب جنسيت، تأهل

 ابعاد متغير اصلي
 ميزان بازديد از گروه

  T sig  انحراف معيار  ميانگين

 جنسيت
 3/2 8/12 زن 02/0 4/3 6/3 6/14 مرد

 اشتغال
 1/3 3/14 كار بي 01/0 2/4 2/1 7/9 شاغل

 04/0 9/0 2/1 9/13 مجرد  تأهل

  2 7/1 7/10 متأهل  

  
داشـتن    پس از كدگذاري :ها  و عضويت در ساير گروه ،ارتباط ميزان نظارت، رضايتـ 
انـد    گويان نظارت داشـته  فرادي كه بر پاسختركيب تمامي ا  ) به0( ) و نداشتن نظارت1( نظارت

معناي تعداد اطرافيان نـاظر بـر    اي به  گويان نمره پرداخته شده است و بنابراين به هركدام از پاسخ
چنين ابعـاد رضـايت    ، داده شده است. هماست 5كه بين صفر تا  ،ها از گروه اينترنتي آن ةاستفاد
  نظر گرفته شده است. صفر تا پنج در ةد در بازهر فر ةگويان نيز تركيب شده و نمر پاسخ
 ؛اي اختصـاص داده شـد    هـا نيـز نمـره     عضويت در ساير گـروه  موردگو در هر پاسخ به

حاصـل  صـفر   ةيك و درصورت عدم عضـويت نمـر   ةكه درصورت عضويت نمر طوري به
دست آمده است. هرچه اين عـدد   هو ميزان كل عضويت عددي بين صفر تا هشت ب شد مي
 . جدولستها  كاربر از گروه ةعضويت و درنتيجه باالبودن استفاد ةدهند تر باشد نشان رگبز

  دهد.  هاي اين گروه نشان مي  تأثير اين سه شاخص را بر ميزان بازديد كاربران از پيام 14
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  گروه هاي پيام از گروه و بازديد از ميزان رضايتتحصيالت با  سن و بين متغيرهاي ةرابط .14جدول 
  ها  عضويت در ساير گروه ها  ميزان رضايت از پيام ميزان نظارت اطرافيان  

ميزان بازديد 
  از گروه

  27/0 42/0 - 37/0 بستگي ميزان هم
  04/0 00/0 01/0 معناداري
  115 115 115  تعداد

  
)، متغير ميزان رضـايت  =R - 37/0( دهد بين متغير ميزان نظارت اطرافيان  نتايج نشان مي

) با متغير =27/0R( ها  و متغير عضويت در ساير گروه ،)=R 42/0( هاي گروه  ن از پيامكاربرا
  ).> 05/0P-value( معناداري وجود دارد ةهاي گروه رابط  ميزان بازديد از پيام

هاي پژوهش، به بررسي ميزان تأثير عوامل مرتبط   با اجراي آزمون رگرسيون برروي داده
هـاي مربـوط بـه ايـن آزمـون را نشـان         يافته 15 است. جدول هشدبا ميزان بازديد پرداخته 

، انيـ نظـارت اطراف  زانيمند از: ا دهد. گفتني است متغيرهاي مستقل در اين آزمون عبارت  مي
. متغيـر وابسـته نيـز    التيتحصـ و  ،سنها،   گروه ريدر سا تيعضوها،   امياز پ تيرضا زانيم

  .استاستفاده روش اينتر ميزان بازديد بوده و روش رگرسيوني مورد

 رگرسيون بين متغير وابسته و مستقل پژوهش .15جدول 

ضريب تبيين   مدل Sig  مدل F  ضرايب Sig  ضرايب tميزان   بتا متغيرها
  مدل

  00/0  2/3  37/0 ميزان رضايت از گروه

9/7  00/0  67/0  

 ريدر سا تيعضوميزان 
 ها  گروه

25/0  4/3  01/0  

  03/0  5/2  - 32/0 ميزان نظارت اطرافيان
  03/0  3/2  24/0  سن

  04/0  5/2  15/0 تحصيالت
  

 زانيـ م)، =β 37/0( از گـروه  تيرضـا  زانيـ مدهـد متغيرهـاي     نشـان مـي   15جدول 
)، متغيـر سـن   =β -32/0( انيـ نظارت اطراف زانيم ،)=β 25/0( ها  گروه ريدر سا تيعضو

)24/0 β=(،  تحصيالت زانيمو )15/0 β=متغيـر وابسـته يعنـي    % 67ديگر  كنار يك ) در
آنـاليز   ةبه ميزان آمـار  اند. باتوجه  هكردهاي اين گروه را تبيين   ميزان بازديد كاربران از پيام

كرد توان مدل رگرسيوني را درحد مناسبي ارزيابي   واريانس و سطح معناداري آن نيز مي
)05/0 P-value <.(  
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  گيري  نتيجه .5
هـاي اينترنتـي     وضعيت اجتمـاعي اعضـاي گـروه    بررسيو  دنبال وارسي پژوهش حاضر به

هـا از حالـت     غيراخالقي بود. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت اسـت كـه ايـن گـروه    
رسي نوجوانـان   چنين دست اند. هم نيز رسيده يهاي موبايل  يافته و به گروه  اي توسعه  رايانامه

تر شده است و ايـن   ها كم رت والدين بر آنتر و نظا نيز به موبايل و وسايل الكترونيكي بيش
اين فضاها در اذهان و رفتـار نوجوانـان و جوانـان     محتويات تر دو سبب رسوخ هرچه بيش

ـ    ويژگـي  بر اين بود تـا پژوهش حاضر سعي در گرديده است.  اعضـاي ايـن    ةهـاي چندگان
گ اينترنـت  . براساس آخرين اطالعات سايت مـرور فيلترينـ  شودهاي اينترنتي روشن   گروه

)IFR: Internet Filter Review و  ،نفـر در جهـان از مطالـب، صـفحات     28000) در هر ثانيه
ايـن نـوع   كنند. سن بازديد از اين صـفحات و درمعـرض    محتواهاي غيراخالقي بازديد مي

  ).Internet Pornography Statistics” 2016“سال است ( يازدهقرارگرفتن نيز صفحات 
 26 سني ميانگين با مجرد مردان كاربران تر بيش دهد  مي نشان پژوهش يتوصيف هاي  يافته

 Caplan( دارد سويي هم پيشين تحقيقات با كه هستند آزاد شغل و كارشناسي مدرك و سال

2002; Hammaren and Johansson 2007 .(گروه عضو سال يك از تر كم كاربران اين تر بيش 
 بااليي درصد. اند شده آشنا گروه اين با اينترنت در جوو جست ازطريق بااليي درصد و بوده

 ادامـه  خود عضويت به دارند تمايل و دهند  مي نهاد پيش ديگران به را گروه اين در عضويت
 استقبال ينتر بيش است. 13/7 گروه ارسالي هاي  پيام از كاربران هفتگي بازديد ميانگين. دهند

حـاوي   مطالـب  از رضـايت  تـرين  بـيش  و بـوده  پورنـوگرافي  حاوي هاي  كليپ از كاربران
 و دارنـد  عالقه پورنوگرافي موضوعات به كاربران از بااليي درصد واست  بوده گرافيپورنو
  ).Fahy 2004( كنند  نمي مشاهده اطرافيان از نظارتي ها آن تر بيش

كه هدف اصلي ايـن گـروه ارسـال    جا دهد ازآن  باطي پژوهش نيز نشان مينهاي است  يافته
موضـوعات پورنـوگرافي   بـه  بنابراين كـاربراني كـه    ،هايي با محتواي پورنوگرافي است  پيام

تـوان نتيجـه     مـي  ،لـذا اند.   ترين رضايت و بازديد را از اين گروه داشته مند هستند بيش  عالقه
جو و پيوستن به اين گروه درنظر كاربران اسـتفاده از ايـن نـوع    و گرفت هدف اصلي جست

ست كه در پاسخ به فرضيات پژوهش اين نتايج عايد شد ا  اي  گونه اين موضوع بههاست.   پيام
 يراخالقيغ ينترنتيگروه ا يدر اعضا يگروه و يفرد يرهايازلحاظ متغ يتفاوت معناداركه 

هـا از   آن ديبازد زانيباشد، م تر شيگروه ب هاي  اميكاربران از پ تيقدر رضا ههرچ وجود دارد.
ـ   مندي  قدر عالقه ههرچ است. تر شيب ها  اميپ نيا  زانيـ باشـد، م  تـر  شيبه موضوعات گـروه ب
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از  ديبازد زانيتر باشد، م كم انيقدر نظارت اطراف هاست. هرچ تر شيگروه ب هاي  امياز پ ديبازد
 تـر  شيب ينترنتيا هاي  گروه ريكاربران در سا تيقدر عضو ههرچ است. تر شيگروه ب هاي  اميپ

گـروه بـا    نيكاربران در ا تيعضو ليدال است. تر شيگروه ب هاي  امياز پ ديبازد زانيباشد، م
(سـن،   اي  نـه يزم يرهـا يمتغو درنهايـت   دارد. ارتبـاط گـروه   هـاي   اميآنان از پ ديبازد زانيم

 هـاي   اميـ آنـان از پ  تيو رضا ديبازد زانيو نوع شغل) كاربران با م ،تأهل تيوضع ت،يجنس
  گروه رابطه دارد.
 منـدي  تـوان  اوج در و هسـتند  هـا   سال مخاطب اصلي اين گروه بيست تا سي جوانان بين

 غيراخالقـي  موضـوعات  بـا  را خـود  فراغـت  اوقـات  هـا   گروه اين به پيوستنبا  خود جواني
 ،درنهايـت . رود  مـي  شـمار  بـه  هـا   پـژوهش  نـوع  اين در مهمي متغير سن ،بنابراين .گذرانند  مي

 رضـايت  و بازديد ميانگين. مدعاست اين بر ديگري يديتأ ،است وابسته سن به كه ،تحصيالت
 ميـانگين  ولـي  ،اسـت  نمتـأهال  ازتـر   بـيش  هامجرد و زنان ازتر  بيش گروه هاي  پيام ازمردان 
). Taci 2001; Kornblum 2007(اسـت   بـالعكس  بازديد اما تر بيش كاران بي از نشاغال رضايت
 ارزانـي  و ،سـهولت  باال، سرعت دكر استنباط توان  مي پژوهش اين هاي  يافته به باتوجه ،بنابراين
  .مؤثر است آن در فردي بين ارتباط اريبرقر در مجازي فضاي و اينترنت
 ،اسـت  داده نشـان  را والـدين  نظـارت  بر تر بيش هرچه تأكيد لزوم ديگر ازسوي ها  يافته

 Young( يابد  يم كاهش كاربران بازديد ميزان گيرد  مي قوت هرچقدر مسئله اين كه طوري به

 يـدات گروه بـا تهد  يناست ا شده) سبب .ibid( اينترنت در پورنوگرافي ةپديد رشد). 2001
). Wu et al 2004؛ 1383و همكاران  يزيسو با پرو (هم رو شوند هروب يو اخالق يروان يجد

 مطالعهضرورت  اما پردازد  مي اينترنت در غيراخالقي مفاسد از بخشي به پژوهش اين اگرچه
 و شـود  مـي  احسـاس  بيش از بيش رواني و ،خانوادگي اجتماعي، ةمسئل اين عمق شناخت و

 و مــديران واالي همــت و نمايــد مــي جلــوه مهــم پديــده ايــن بــه توجــه لــزوم بنــابراين
  .طلبد  مي را مجازي ارتباطات و اطالعات وريافن اندركاران  دست
  

  نهادهاي پژوهش پيش .6
  نهادهاي كاربردي پيش .6.1
ـ   شـود  در مسير آموزش اخالق استفاده از فضاي مجازي گام برداشته دايب  ةو در مراكـز ارائ

 هـا  هاي اين پژوهش خانواده  به يافته تري صورت گيرد. باتوجه خدمات اينترنتي نظارت بيش
افـزايش  نظارت خـود را   دزني اينترنتي فرزندان خود ندارند و باي  نيز نظارت كافي بر گشت
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. تقويت كنندزد  عواقب اين پديده را به كودكان خود گوش درمورداي الزم و هشداره دهند
در  دجوانان نيز باي ةو تفريحي ويژ ،ساز هاي مجازي اخالقي، سرگرمي  ها و پايگاه  سايت  وب

و با گسترش اين موارد بر ميزان و نوع فراغت مجـازي ايـن    شودن واقع دستوركار مسئوال
ترين عنصر در كـاهش ايـن نـوع     مهم ،ديگر ال شود. ازسويقشر جامعه مديريت كامل اعم

اين مسائل  بايد رسد هر نفر  نظر مي به .هستندو اطرافيان  ،ساالن ها، گروه هم  رفتارها خانواده
سـمت رفتارهـاي مثبـت سـوق دهـد. نبـود        هـا را بـه   و آن شـود اطرافيان خود متذكر را به 

چنين ارتباطات خارج از قاعـده و   و هم ،غتمحتواهاي مناسب در اينترنت، وجود زمان فرا
هـاي    ها قـدم  مديريت آن برايزند كه الزم است   نوجوانان نيز به اين مسائل دامن مي ةضابط

  جمعي برداشته شود.
  

  نهادهاي پژوهشي پيش .6.2
هاي مرتبط با رفتارهاي غيراخالقي در فضاي   اين پژوهش از معدود پژوهش ،كه آمد گونه آن

چـون بررسـي    نهادهاي پژوهشي هم نظر محققان پيش ها و نقطه  ت. براساس يافتهمجازي اس
، سـنجش تـأثير پايگـاه اجتمـاعي و     راه هـم تلفـن   ةبر شمار هاي مبتني  پورنوگرافي در شبكه

ديني بر رفتارهاي  ةداري و پيشين اجتماعي و فرهنگي، دين ةفرهنگي، سرماي ةاقتصادي، پيشين
هاي موبايلي، نيازسـنجي محتـواي     هاي اينترنتي و گروه  ي، گروهغيراخالقي در فضاي مجاز

موردنياز نوجوانان و جوانان، بررسي محتواهاي آموزش رفتـار سـالم جنسـي در فضـاهاي     
تـي و موبـايلي غيراخالقـي    هـاي اينترن   تحليل محتواي گروهو هاي اينترنتي،   مجازي و گروه

  .شود مي   ارائه
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