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عوامل ساختاری زمینه ساز مرصف پورنوگرافی در اینرتنت 

در بین جوانان شهرتهران؛ یك مطالعه كیفی1 

یده خلج آبادی فراهانی2   فر
تاریخ دریافت مقاله: 1399/6/22

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1399/8/19

دسترس��ی گس��ترده به اینترن��ت در بین جوانان و مواجهه اجتن��اب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنس��ی، 
نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب ش��ناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی بر آنها ایجاد کرده است. هدف این 
تحقیق، واکاوی عوامل ساختاری کالن و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت از دیدگاه جوانان است. 
به این منظور پژوهش��ی کیفی با رویکرد تفس��یری و روش تحلیل محتوا انجام ش��د و تعداد 54 مصاحبه عمیق با 
دختران و پس��ران 15تا 18 س��اله ش��هر تهران در س��ال 1395 به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. عوامل 
زمینه س��از فوق به ش��رح زیر اس��تخراج گردید: 1. پارادوکس یا تضاد ارزش های جنسی در فضای واقعی جامعه؛ 
2. ناهماهنگی بین هجوم فرهنگی نرم و تالش های رس��انه ملی در جهت ارتقای س��واد رس��انه ای؛ 3. س��اختار 
هدفمند و هوش��مند فضای مجازی و اینترنت برای جذب مخاطبان به محتوای جنس��ی نامتعارف؛ 4. ناکارآمدی 
مدارس در توانمندسازی جوانان در رسانه و آموزش سواد رسانه ای در حوزه آسیب های جنسی. بنابراین مسئوالن 
و سیاس��ت گذاران حوزه جوانان ضروری است نسبت به تحوالت ارزشی جامعه و نقش آن در آسیب پذیری نسل 
گاه باش��ند و مداخالت س��اختاری  جوانان در مواجهه با محتوای جنس��ی نامتعارف در اینترنت و فضای مجازی آ
مناسب در رسانه و مدارس همگام با تغییرات فوق ارائه نمایند. آموزش  و فرهنگ سازی در جهت  توانمندسازی 

جوانان و نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی و جنسی فضای مجازی امری بسیار ضروری است. 

واژگان کلیدی: جوانان، پورنوگرافی، عوامل ساختاری، اینترنت، فضای مجازی و سواد رسانه ای

1. این طرح پژوهشی در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و با حمایت مالی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان 
انجام شده است.

2. دکترای مطالعات جمعیتی گرایش بهداشت باروری،  دانشیار گروه جمعیت و سالمت، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت، تهران، ایران
E-mail: Faridehfarahani2@gmail.com



36

 عوامل ساختاری زمینه ساز مرصف پورنوگرافی در اینرتنت در بین جوانان شهرتهران؛ یك مطالعه كیفی 

مقدمه 
دوران جوان��ی و نوجوانی، نوعی گذار از دوران کودکی به بزرگس��الی به ش��مار می آید که نه تنها فرصتی مهم 
در زندگی اس��ت، بلکه زمانی پرخطر برای نوجوانان محس��وب می ش��ود. کودکان در سراس��ر جهان از سال های 
اول زندگی در معرض برنامه های تلویزیون، ماهواره و فیلم ها هس��تند. برخی از رس��انه های فوق بر  »جذابیت 
جنس��ی« تاکید دارند و از آن به عنوان یک ویژگی یاد می کنند که افراد می توانند در ارتقای آن بکوش��ند، در حالی 

که خطراتی از این نظر نوجوانان را در معرض مخاطراتی چون ایدز و سایر بیماری های مقاربتی قرار می دهند.
ع��الوه بر اینک��ه اینترنت کودکان و نوجوانان را در معرض اطالعات پهناور و گس��ترده جنس��ی قرار می دهد، 
آنها را با افراد بی ش��ماری که تمایل دارند درمورد رابطه جنس��ی صحبت کنند، نیز رو به رو می نماید. نوجوانان 
در اینترنت احس��اس امنیت بیش��تری می کنند، زیرا هویتش��ان مخف��ی باقی می ماند و می توانن��د به هر اندازه که 
بخواهند درمورد رابطه جنسی اطالعات بگیرند. سایت های دوست یابی هم فرصت حرف زدن و مالقات کردن 
با افرادی مثل خودشان را برایشان فراهم می کند. همان طور که اولویت های جنسی رفتارهایی اکتسابی هستند، 
اکثر انحرافات جنس��ی نیز رفتارهایی اکتس��ابی هس��تند و هرزه نگاری )پورنوگرافی(  این قدرت را دارد که آنها به 

این انحراف بکشد. 
مطالعات زیادی نقش رسانه های جمعی در طیفی از نگرش ها و رفتارها شامل خشونت، سوء رفتار غذایی، 
تنباکو و استفاده از الکل را نشان داده اند، ولی فقط مطالعات اندکی اثر رسانه های جمعی را بر رفتارهای جنسی 
نوجوانان بررسی کرده اند. یك مطالعه مروری در سال 2016 تحقیقات تجربی بین سال های 1995 تا 2015 را 
در مجالت انگلیس��ی زبان بررسی نمود. هدف این مطالعه، بررسی مروری شیوع، پیش بینی و  عواقب استفاده 
نوجوانان از پورنوگرافی بود. این تحقیق نشان داد که نوجوانان از پورنوگرافی استفاده می کنند ولی شیوع آن بسیار 
متفاوت اس��ت. پسران بیش��تر از دختران، نوجوانانی که در مراحل پیش��رفته تر بلوغ اند، افرادی که به دنبال رابطه 
عاطفی هس��تند و جوانانی که روابط خانوادگی ضعیف یا آش��فته ای دارند، بیشتر از پورنوگرافی استفاده می کنند. 
اس��تفاده از پورنوگرافی با نگرش های جنس��ی آزادتر و نگرش های کلیش��ه ای جنس��یتی قوی تر نیز مرتبط است. 
همچنین مصرف پورنوگرافی با رابطه جنس��ی بیش��تر، رفتارهای جنس��ی گذری و خش��ونت جنس��ی و رفتارهای 

پرخطر جنسی در جوانان ارتباط دارد )پیتر و والکنبرگ1، 2016 و روبرتز، 2000(. 
مطالع��ه کیف��ی ب��ر روی نوجوانان ش��هر تهران در س��ال 1395 نش��ان داد که مواجهه ب��ا پورنوگراف��ی نه تنها 
تاثیرات روانش��ناختی مهمی بر نوجوانان دارد )خلج آبادی فراهانی و زاده محمدی، 1398(، بلکه بر شکل گیری 
هنجاره��ا و ارزش های جنس��ی نیز تاثیر  می گ��ذارد و متعاقبا تاثیرات مهمی بر رفتارهای جنس��ی نوجوانان دارد 
)خلج آبادی فراهان��ی، 1398(. همچنین پورنوگرافی یکی از منابع اطالعات جنس��ی در بین نوجوانان اس��ت که 
خود باورها و دانش جنس��ی نادرس��تی در نوجوانان ایجاد می کند. مطالعه ای ترکیب��ی در بین نوجوانان 15 تا 18 
س��اله تحت مراقبت ش��بانه روزی در تهران نشان داد که بخش��ی از این نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر جنسی، 
قلدری و بهره کش��ی جنس��ی از همساالن و نگرش های منفی جنسی هس��تند و مهمترین منبع اطالعات جنسی 

1. Peter & Valkenburg 
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آنها، پورنوگرافی است )رزاقی، 1390(. 
 هر چند شیوع رفتارهای جنسی قبل از ازدواج در ایران در مقایسه با کشورهای غربی کمتر است، ولی شواهد 
اخیر نش��ان می دهد که س��هم قابل توجهی از نوجوانان و جوانان در ش��هرهای بزرگ و صنعتی توس��عه یافته ای 
مانن��د ته��ران، رابطه دوس��تی و صمیمی با جن��س مخالف را قب��ل از ازدواج تجربه می کنن��د و اقلیت مهمی نیز 
درگیر رفتارهای جنسی قبل از ازدواج شامل رفتارهای پرخطر جنسی می شوند)احمدآبادی و همکاران ، 2015؛ 
حیدری مقدم، افتخارزاده مش��هدی و فتح��ی مقدم، 2015؛ خلج آبادی فراهانی، 2008؛ وکیلیان، موس��وی و 
کرامت، 2014 و خلج آبادی فراهانی  و همکاران، 1394(. مطالعه مروری دیگری از س��ال 2001 تا 2019 در 
زمینه رفتارهای جنسی نوجوانان و جوانان نشان داد که رفتارجنسی قبل از ازدواج در دختران بین 3/4  درصد  تا 

39 درصد و در پسران بین 18/1 درصد تا 45 درصد متغیر است )خلج آبادی فراهانی1، 2020(. 
موضوع نگران کننده این اس��ت که نوجوانانی که از نظر جنسی فعال می شوند، در معرض خطرات بیشتری از 
افسردگی و خودکشی قرار می گیرند )کوزونن2 و همکاران، 2003؛ هالفورس و همکاران3، 2004 و اور، بیتر و 
اینگرس��ول4، 1991(. ش��روع زودرس روابط جنسی در بین نوجوانان با رفتارهای پرخطر دیگری که تهدید کننده 
س��المت اند مانند مصرف الکل و مواد مخدر رابطه دارد. تخیالت ش��هوانی از طریق اتاق های گپ زدن و  دیدن 
تصاویر جنس��ی، یکی از راه های جدید  ب�رای ارض�ای نیازه�ای جنس��ی منع شده است )مرآتی، خمیس آبادی 

و هاشمی زاده، 1391(. 
گرچه عوامل متعددی ممکن اس��ت نوجوانان را در معرض خطر رفتارهای جنس��ی در سنین پایین قرار دهند، 
مانند نژاد، فقر، اس��تفاده از مواد مخدر و الکل، تاثیر دوس��تان و تاثیرات والدین )هیوستن، وارتال و دونراشتاین5، 
1998(؛ ولی یکی از عوامل بالقوه اما کشف نشده که در شروع زودهنگام روابط جنسی در بین نوجوانان دخیل 
است، مواجهه با محتویات جنسی نامتعارف )پورنوگرافی( در رسانه های جمعی است. درصد مهمی از جوانان 
در معرض محتویات جنس��ی از طریق رس��انه ها هس��تند؛ به عن��وان نمونه، جوانان آمریکایی به طور متوس��ط، 
یک س��وم زمان روزانه خود را در معرض رس��انه هس��تند و اکثر مواقع این دسترس��ی، خارج از دید والدین است 
)روبرتز6، 2000(. ح�دود 93 درصد از نوجوانان آمریکایی کاربر اینترنت هس��تند )میلر7، 2002( و پ�س��ران 
ب�ی��ش از دخ�ت��ران از پورن�وگ�رافی اس��تفاده می کنند، در مقابل دخت��ران به برقراری ارتباط عاطفی و عاش���قانه 

عالق�ه من�دتر هستند )تاسی8، 2001(. 
ش��یوع دسترس��ی به اینترنت در ایران در پیمایش های مختلف برآورد ش��ده اس��ت . در سال 1380، یک سوم 
پس��ران نوجوان 15 تا 18 س��اله در تهران دسترس��ی به اینترنت )34/3 درصد( داش��تند )محم��دی و همکاران ، 
1. Khalajabadi Farahani
2. Kosunen
3. Hallfors et al.
4. Orr, Beiter & Ingersoll
5. Huston, Wartella & Donnerstein
6. Roberts
7. Miller
8. Taci
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2006 (. در س��ال 1385-1384 84 درصد دختران دانشجو دسترسی به اینترنت داشتند و 26 درصد همزمان 
از اتاق های چت استفاده می کردند. حدود 72 درصد دختران به سایت های غیر اخالقی )پورنوگرافی( دسترسی 
داش��تند، 38/4 درص��د ی��ک یا دو ب��ار، حدود 13 درصد بی��ن 3 تا 4 بار و ح��دود 21 درصد پنج بار و بیش��تر، 
پورنوگرافی تماش��ا کرده بودند )خلج آبادی فراهانی، 2008(. در مطالعه ای اخیر در سال 1393 بر روی 1351 
پس��ر دانش��جوی دانش��گاه های آزاد و دولتی تهران با میانگین س��نی 22 س��ال،  56 درصد آنها از سایت هایی با 
محت��وای  جنس��ی غیر اخالق��ی )پورنوگرافی(- 17 درصد بین یک تا دو بار، 11/3 درص��د  بین 3 تا 4 بار و  28 
درصد پنج بار یا بیشتر- دیدن کرده بودند. این درصدها در بین پسرانی که  تجربه روابط جنسی با جنس مخالف 
قب��ل از ازدواج را گ��زارش کرده ان��د، به مراتب بیش��تر بود؛ به ط��وری که در این گروه، 99 درصد به س��ایت های 
پورنوگراف��ی- 18/5 درص��د فقط یک یا دو بار،  14درصد بین 3 تا 4 بار و 57 درصد پنج بار و بیش��تر- مراجعه 

کرده بودند )خلج آبادی فراهانی، آخوندی، آذین و شیرزاد، 2014(. 
علی رغم دسترس��ی گس��ترده  به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر 
نوجوانان از س��نین پایین با محتوای خارج عرف جنس��ی و نگرانی زیاد والدین و مس��ئوالن جامعه ایران در مورد 
اثرات نامطلوب ش��ناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی این مواجهه، هیچ گونه مداخله آموزش��ی جامع و مدونی 
در س��طح خرد و کالن برای حفاظت از س��المت روانی، رفتاری و جنس��ی جوانان در کش��ور صورت نگرفته و 
بخصوص با ورود این پدیده نوظهور، هیچ راهکار و سیاس��ت گذاری مش��خص و سازماندهی شده ای در سطح 
کالن جامعه برای سالمت کودکان و نوجوانان کشور درعصر فناوری و اینترنت معرفی نشده است. در حالی که 
مطالعات نشان داده که آموزش سواد رسانه تا حدود زیادی می تواند جوانان را از آسیب های احتمالی محافظت  
نماید. به عنوان نمونه، یك برنامه مداخله آموزش��ی س��واد رسانه ای با تمرکز بر پورنوگرافی به مدت 9 جلسه برای 
نوجوانان در کمیس��یون سالمت بوستون در بین سال های 2016 تا 2019 ، تاثیرات مهمی بر اطالعات، نگرش 

و قصد رفتاری نوجوانان بر جای گذاشت )روتمن، دالی و آلدر1، 2020(. 
بیش��تر مطالعات پیش��ینه متمرک��ز بر عوامل فردی و خانوادگی زمینه س��از مصرف پورنوگراف��ی در نوجوانان و 
جوانان بودند، در حالی که عوامل ساختاری سطح کالن و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی کمتر مورد توجه 
محققان قرار گرفته اس��ت. هدف این مطالعه، شناس��ایی عوامل مختلف س��اختاری و اجتماعی در سطح کالن 
و میانی اس��ت که ش��رایط را برای مصرف محتوای جنس��ی نامتعارف یا پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان و 

نوجوانان فراهم می کنند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است:
 چه عوامل س��اختاری موجب می شود که برخی نوجوانان امروزی به استفاده از محتوای جنسی خارج عرف 

در اینترنت و فضای مجازی گرایش داشته باشند؟ 
نتایج طرح می تواند در طراحی مداخالت و برنامه های اجتماعی سطح کالن و میانی برای کاهش آسیب های 

اجتماعی فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان کاربرد داشته باشد. 

1. Rothman, Daley & Alder
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پیشینه پژوهش 
بیش��تر مطالعات پیشین پیرامون دسترسی نوجوانان و جوانان به پورنوگرافی ماهیت کمی دارد و بررسی کیفی 
جامع اندک��ی در ای��ن زمینه صورت گرفته و کمتر به فه��م عمیق تجربیات و دیدگاه ه��ای مخاطبان در مطالعات 
فوق توجه ش��ده اس��ت. همچنین بیش��تر مطالعاتی که به عوامل تعیین کننده  مصرف پورنوگرافی پرداخته اند، بر 
عوامل فردی مانند جنس��یت، سن و انگیزه های فردی برای دریافت اطالعات جنسی تمرکز نموده اند )سیتسیکا1 
و همکاران ، 2009( و نقش خانواده و عوامل فردی در مصرف پورنوگرافی بررس��ی ش��ده است. به عنوان مثال، 
مطالعات نشان داده اند که نوجوانان پسر،  نوجوانانی که در مراحل باالتر بلوغ  هستند و روابط خانودگی مخدوش 
و ضعیف دارند، بیش��تر از پورنوگرافی اس��تفاده می کنند )پیتر و والکن برگ، 2016؛ قویدل حیدری و همکاران ، 
2012و شك و ما2، 2016 (،  در حالی که کمتر مطالعه ای به بررسی عوامل ساختاری کالن و میانی زمینه ساز 

مصرف پورنوگرافی در بین جوانان پرداخته است. 
همچنی��ن برخ��ی مطالعات ابعاد اخالقی و حقوقی و آس��یب شناس��ی اجتماع��ی  پورنوگراف��ی در جوانان را 
بررس��ی کرده اند. به عنوان نمونه، در مطالعه  فصیح رامندی )1396(، مصرف پورنوگرافی در جوانان به سهولت 
دسترس��ی، گمنامی کاربران اینترنتی و نبود س��واد رس��انه ای و عدم نظارت منتسب دانسته شده و راهکارهایی در 
قالب پیش��گیری اجتماعی و تدابیر نظارتی، به روز کردن قوانین همگام با پیش��رفت فناوری از سوی قانونگذاران 
پیش��نهاد شده است )فصیح رامندی، 1396(. گرچه این مطالعه به عوامل اجتماعی موثر بر مصرف پورنوگرافی 
توجه نموده، ولی یك پژوهش کتابخانه ای می باش��د و عوامل اس��تخراج شده دیدگاه نوجوانان را لزوما« منعکس 
نکرده اس��ت. همچنین در مطالعه دیگری با پدیده پورنوگرافی به عنوان یك آس��یب اجتماعی برخورد ش��ده و به 
دنبال شناسایی بسترهای این آسیب در سطح اجتماعی و خانوادگی و در بطن شبکه های اجتماعی بوده اند. این 
مطالعه پیش��نهاداتی را در جه��ت بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان عوامل زمینه س��از کالن 
مص��رف پورنوگرافی ارائ��ه کرده و به منظور مبارزه با عوامل جرم زای محیطی، اقداماتی چون: تدابیر آموزش��ی و 
تربیتی، اشتغال زایی، کمك به تشکیل خانواده و اقدامات نظارتی را پیشنهاد نموده است )رضوی فرد و همکاران، 

  .)1392
بیشتر آنچه که ما در مورد تاثیر رسانه بر نگرش و رفتارهای جنسی در بین جوانان می دانیم، بر اساس مطالعاتی 
است که در جوامع غربی مانند امریکا و اروپا انجام شده است. از آنجا که رسانه های غربی به طور فزاینده ای در 
کل دنیا قابل دسترس هستند، الزم است در مورد تاثیر مواجهه با دستخط های جنسی مشاهده شده در رسانه های 
غربی بر هنجارهای فرهنگی در جوامع آس��یایی بررس��ی و تحقیق بیشتری صورت گیرد. یکی از مطالعات کمی 
که در مورد مصرف پورنوگرافی در بین نوجوانان در ایران انجام ش��ده اس��ت، پیمایش��ی در بین 362 دانش آموز 
س��نین 14تا 15 ساله در ایران بود که با هدف بررسی نقش عوامل مربوط به خانواده بر مصرف پورنوگرافی انجام 
شد و  نشان داد که روابط عاطفی ضعیف در خانواده، رفتار جنسی نوجوان و جنسیت پسر از عوامل تعیین کننده 

1. Tsitsika
2. Shek & Ma



40

 عوامل ساختاری زمینه ساز مرصف پورنوگرافی در اینرتنت در بین جوانان شهرتهران؛ یك مطالعه كیفی 

و ی��ا پیش بینی کننده مصرف پورنوگرافی در بین نوجوانان اس��ت )قویدل حی��دری و همکاران، 2012(. مطالعه 
دیگری بر روی مصرف کنندگان س��ایت های پورنوگرافی نش��ان داد که عواملی مانند سن، تحصیالت و عالقه به 
موضوعات جنسی، از عوامل مرتبط برای جستجوی فعال و عضویت در سایت های پورنوگرافی هستند و عواملی 
مانند جنس��یت، تجرد و بیکاری با ش��یوع مصرف پورنوگرافی رابطه معناداری دارند)مسعودی و بدوان، 1396(. 
بدی��ن ترتیب، مطالعات پیش��ین کمتر به فهم عمقی تجربی��ات و دیدگاه های جوانان در مورد عوامل زمینه س��از 
مصرف پورنوگرافی در سطح کالن و میانی پرداخته اند. لذا این تحقیق تالش می کند خال اطالعاتی موجود را پر 
کند و زمینه ارائه راهکارهای سیاس��تی و اجتماعی برای پیش��گیری از آسیب های مربوط به پورنوگرافی در جوانان 

را  فراهم سازد. 

مدل نظری پژوهش 
مبن��ای نظ��ری ای��ن پژوهش، تئ��وری «ش��ناختی- اجتماعی« )بن��دورا1، 2009( )ش��کل 1( و م��دل نظری 
»تاثیرپذی��ری افتراق��ی رس��انه«2 اس��ت)والکنبرگ و پیتر3، 2013(. تئوری ش��ناختی اجتماع��ی، یك چارچوب 
مفهومی عاملی فراهم می س��ازد که در آن تعیین کننده ها و مکانیس��م تاثیر رسانه های جمعی را بر افکار و اعمال 
انسان توضیح می دهد. رفتار انسان اغلب به صورت روابط علی معلولی یك طرفه توضیح داده می شود. در این 
قالب ادراکی، رفتار یا توسط تاثیرات محیطی یا به وسیله تمایالت درونی، شکل گرفته و کنترل می شود. تئوری 
ش��ناختی- اجتماعی، تعامل و عملکرد روانی- اجتماعی را در زمینه علیت متقابل س��ه گانه توضیح می دهد. در 
ای��ن نگاه تعاملی، خود و جامعه، عوامل فردی )وقایع ش��ناختی، عاطفی و بیولوژی��ك(، الگوی رفتاری و وقایع 

محیطی، همه تعیین کننده های تعاملی هستند که به شکل دو طرفه بر هم تاثیر می گذارند.

شکل 1: تئوری شناختی اجتماعی بندورا )2009(

اف��راد اغلب خود- توس��عه، فعال، خود-تنظیم و خود- بازتاب هس��تند، نه اینکه فقط ارگانیس��م و موجودی 
عکس العم��ل محور باش��ند که ش��کل گیرنده و تح��ت تاثیر عوامل محیطی ی��ا نیروهای داخلی ق��رار گیرند. در 

1. Bandura
2. Differential Susceptibility Media Effect Model (DSMM)
3. Valkenuerg & Peter
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نتیج��ه، عاملیت ش��خصی در یك ش��بکه جامع تاثیرات اجتماعی و س��اختاری عمل می کن��د. در این تعامالت 
عامل- محور، مردم تنها محصول سیس��تم های اجتماعی نیس��تند، بلکه خود تولید کننده سیستم های اجتماعی 
نیز به شمار می آیند. عاملیت شخصی و ساختار اجتماعی به عنوان تعیین کننده های مشترك در یك ساختار علی 
ادغام شده هستند تا یك دوگانه مجزا و جدا از هم )بندورا، 2009(. کاربرد نظریه فوق در این تحقیق تعامل بین 
ساختار اجتماعی و عاملیت شخصی در استفاده از محتوای جنسی نامتعارف یا پورنوگرافی در اینترنت و فضای 

مجازی در بین نوجوانان و جوانان است. 
مدل تاثیر پذیری افتراقی اثرات رس��انه ش��امل مجموعه ای یکپارچه از چهار گزاره مرتبط است که روابط بین 
رس��انه و متغیرهای غیر رس��انه ای را که در نظریه های قبلی مربوط به تاثیرات رسانه مطرح شده اند، بیان می کند. 
مدل فوق هر پنج ویژگی تئوری های قبلی تاثیرات رسانه ای را  ادغام می کند. تاثیر رسانه بر فرد به سه متغیر فوق 

بستگی دارد: 1. تاثیر پذیری وضعیتی1؛ 2. تاثیر پذیری تکاملی2؛ 3. تاثیر پذیری اجتماعی3. 
تاثیرپذیری وضعیتی به همه ابعاد مختلف فردی اطالق می گردد که زمینه انتخاب رس��انه و پاس��خگویی به 
رسانه را در فرد فراهم می کند، از جمله: جنسیت، خلق و خو، شخصیت، شناخت )به عنوان مثال، دستخط ها 
و طرحواره ها(، ارزش ها، نگرش ها، باورها، انگیزه ها و حاالت. برخی از این ابعاد )به عنوان مثال، شخصیت، 

خلق و خو( در طول زمان و شرایط، پایدارتر از سایر موارد هستند. 
تاثیر پذیری تکاملی به اس��تفاده انتخابی و پاسخگویی به رسانه ها به دلیل رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی 
تعریف می شود. سطح رشد و تکامل، تعیین کننده  تاثیرپذیری و استعداد استفاده از رسانه در تمام مراحل رشد 
در طول عمر است. با این حال، تأثیر آن در کودکی و اوایل بزرگسالی شدیدتر است و در میانه بزرگسالی و انتهای 
بزرگس��الی کمتر می ش��ود. در بزرگسالی، رش��د به راحتی با متغیرهای وضعیتی زندگی موثر بر استفاده از رسانه 

مخدوش می شود )به عنوان مثال، مراقبت از کودکان،  مشکالت سالمتی و عدم تحرک(.
تاثیر پذی��ری اجتماع��ی در واق��ع همه عوامل اجتماعی اس��ت ک��ه می تواند در اس��تفاده انتخابی از رس��انه و 
پاس��خگویی فرد به رس��انه تأثیر بگذارد. اینها زمینه های اجتماعی هس��تند که در س��طح خرد )زمینه بین فردی 
مثل مدرس��ه، کلیسا و کار( و سطح کالن )بافت اجتماعی مانند هنجارها و ارزش های فرهنگی( عمل می کنند. 
والدین و همساالن می توانند قرار گرفتن در معرض برخی از برنامه های تلویزیونی یا بازی ها را محدود یا تشویق 
 مدارس، سازمان ها یا دولت ها می توانند دسترسی به برخی از وب سایت های اینترنتی را ایجاد یا 

ً
کنند. معموال

تش��ویق کنند. س��رانجام، هنجارها و ارزش ها در یک جامعه معین ممکن است افراد را از استفاده از رسانه هایی 
خاص محروم یا برعکس توانمند س��ازند. بر اس��اس این مدل، تأثیرات رس��انه ای غیرمس��تقیم است. سه حالت 
پاس��خ رس��انه ای، میانجی گر رابطه بین اس��تفاده از رسانه و تأثیرات رسانه ای اس��ت. از بین سه نوع تاثیر پذیری 
در این تحقیق، تاثیر پذیری اجتماعی مورد نظر و تمرکز این تحقیق می باش��د. حالت پاس��خ شناختی، احساسی 

1. Dispositional
2. Developmental
3. Social
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و هیجانی بیش��تر در مورد تاثیرات رس��انه بر فرد کاربرد دارد که در این مقاله بر آنها تمرکز نمی ش��ود- گرچه در 
شکل2 آورده شده اند. 

)DSMM( پذیری افتراقی اثرات رسانه شکل 2: چهار جزء مدل تاثیر

• اثر رسانه بستگی به سه نوع متغیر حساسیت افتراقی دارد. 	
• سه حالت پاسخ رسانه نقش میانجی گری رابطه بین مصرف رسانه و تاثیر رسانه را دارد. 	
• متغیرهای حساسیت افتراقی، دو نقش دارند؛ هم به عنوان متغیرهای پیش بین هستند و هم به عنوان متغیرهای 	

تعدیل کننده عمل می کنند. 
• اثرات رسانه، رفت و برگشتی و مبادله ای است. 	

بخش��ی از این مدل جامع که مربوط به تاثیر پذیری اجتماعی اس��ت، مبنای نظری این تحقیق قرار گرفت. از 
این جهت که بر اس��اس این مدل، یکی از مهمترین متغیرهای پیش بین اس��تفاده از پورنوگرافی، جامعه، رس��انه 
و مدرس��ه در نظر گرفته ش��ده و فرض بر این اس��ت که شرایط فرهنگی و فضای واقعی جامعه، فضای مجازی در 
اینترنت و فضای مدارس به عنوان محیط اجتماعی سطح کالن و میانی می توانند نقش پیش بینی کننده و تعدیل 
کننده برای مصرف پورنوگرافی در اینترنت داشته باشند. به نظر می رسد هر یك از این عوامل در صورتی می تواند 
تاثیر پورنوگرافی در نوجوان را افزایش یا کاهش دهند که بتواند بر ابعاد شناختی، عاطفی و هیجانی نوجوانان تاثیر 
بگذارد. بنابراین در این مقاله نگاه تفسیری نوجوانان در مورد نقش زمینه ساز جامعه، رسانه و مدرسه در مصرف 

پورنوگرافی در جوانان واکاوی گردیده است. 

روش شناسی پژوهش
روش اجرا

جامعه این پژوهش را دختران و پس��ران دوره دوم متوس��طه دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی مناطق مختلف 
شهر تهران تشکیل می دادند. این مطالعه کیفی از نوع اکتشافی است و با توجه به رویکرد تفسیری بنیادی1، روش 
1. Basic Interpretive Approach
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جمع آوری داده ها مبتنی بر داده های طبیعی )مصاحبه عمقی(-که داده های طبیعت گرایانه 1هس��تند- می باشد. 
هدف این پژوهش، تولید نظریه نبوده، بلکه ارائه توصیفی غنی در مورد عوامل زمینه ساز کالن و میانی ساختاری 

دسترسی به پورنوگرافی در جوانان مد نظر است. 
روش نمونه گیری

نمونه گیری در این پژوهش، از نوع هدفمند2 با حداکثر تنوع بوده است. معیارهای نمونه گیری عبارت بودند 
از: گ��روه س��نی، جنس و مناطق مختلف آم��وزش و پرورش که معرف تفاوت و تنوع طبق��ه اقتصادی-اجتماعی 
اس��ت. با توجه به اهمیت آموزش مصاحبه گران، تع��داد 2 مصاحبه گر خانم و پنج مصاحبه گر آقا با تحصیالت 
کارشناسی ارشد و کارشناسی دررشته های علوم اجتماعی طی دو جلسه دو ساعته پیرامون هدف مطالعه، نحوه 
مصاحبه و نکات مهم در مصاحبه عمقی مورد آموزش قرار گرفتند. به منظور درگیر شدن و غرق شدن در داده ها، 
تعدادی از مصاحبه ها را مجری طرح که دانش��یار حوزه س��المت باروری اس��ت بنا بر س��ازگاری جنسیتی، خود 
ب��ا دانش آموزان دختر انجام داد تا با ماهیت مصاحبه ها، مش��کالت احتمال��ی در انجام مصاحبه ها، هماهنگی 
مدارس و هدایت تحلیل داده ها از همان اولین مصاحبه آشنا شود. از مصاحبه گران خواسته شد تا قبل از شروع 
کار میدانی برای بررس��ی و بازخورد و اصالح، چند مصاحبه  آزمایش��ی انجام دهند و برای مجری طرح ارس��ال 
نماین��د. ل��ذا همه مصاحبه گ��ران نمونه هایی ازمصاحبه های انجام ش��ده با نمونه های در دس��ترس پیرامون خود 
)دختران و پس��ران نوجوان( را به صورت فایل صوتی و پیاده ش��ده برای مجری طرح ارس��ال نمودند تا بازخورد 

مناسب جهت بهبود کیفیت مصاحبه و رفع ایرادهای احتمالی صورت گیرد. 
جمع آوری نمونه 

قب��ل از انج��ام کار اصلی مصاحبه ه��ا، تعدادی مصاحبه و بحث گروهی به صورت آزمایش��ی انجام ش��د تا 
مجری درک درستی از قابلیت اجرای طرح، مشکالت پیش رو و ماهیت مصاحبه ها به دست آورد. اداره آموزش 
و پرورش شهر تهران، پس از اطمینان از شرایط محرمانه بودن اطالعات، مجوز انجام این طرح را در مدارس در 
تاریخ 20 تا 25 اریبهشت ماه سال 1395 صادر نمود. لذا مصاحبه ها در طول مدت محدود 5 روز جمع آوری 
گردید. مجوز انجام این طرح در 4 منطقه تهران )مناطق 4، 5، 6، 16( که توزیع جغرافیایی مناس��بی برای ش��هر 
تهران داش��تند، گرفته ش��د. با توجه ب��ه محدودیت زمانی و مدت زم��ان الزم برای هماهنگی ب��ا ادارات آموزش 
پرورش هر منطقه و کس��ب مجوز حراس��ت،  مناطق آموزش پرورش در بین مصاحبه گران به نحوی تقس��یم شد 
ک��ه در ه��ر منطقه در هر روز ی��ک مصاحبه گر خانم و یک مصاحبه گر آقا جهت کس��ب مجوزهای الزم و انجام 
مصاحبه ها مراجعه نمایند. بر اساس جدول زمان بندی شده، مصاحبه گران در هر روز به اداره  آموزش و پرورش 
منطق��ه مربوط��ه مراجعه می کردند و پ��س از هماهنگی، به یک دبیرس��تان دولتی و یک دبیرس��تان غیر دولتی از 
مقطع دوره دوم متوس��طه می رفتند. مصاحبه گران در هر منطقه از ترکیب دو جنس بودند. تیمی متش��کل از یک 
مصاحبه گر خانم برای انجام مصاحبه با دختران در دبیرستان های دخترانه و یک مصاحبه گر مرد برای مصاحبه با 

1. Naturalistic
2. Purposive sampling 
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پسران دانش آموز، چند مصاحبه عمقی در هر روز انجام دادند. بدین ترتیب که در هر کالس از پایه های پایین، 
میانه و باال تعدادی داوطلب برای انجام مصاحبه انتخاب می شد و در محل مناسب مثل کتابخانه یا اتاق مشاور، 
مصاحب��ه عمق��ی انجام می گرفت. اجازه ضبط صدا در مدارس داده نش��د. لذا مصاحبه گ��ران با انعطاف کامل، 

مصاحبه ها را یادداشت می کردند و از ضبط صدا خودداری نمودند. 
نمونه ه��ا از بین دانش آموزان در 19 دبیرس��تان مربوط به 5 منطقه آموزش پرورش ش��هر تهران )منطقه 5، 6، 
16، 4 و 13( برای مصاحبه ها انتخاب ش��دند. همچنین تعدادی از مصاحبه ها با دانش آموزان همین گروه سنی 
در خارج از دبیرس��تان  )پارک، منزل، محل آموزش��گاه های علمی( توس��ط مجری و مصاحبه گران انجام شد )9 
مصاحبه عمقی(. تمام معیارهای محرمانگی و بی نام بودن برای اطمینان از گزارش درست و صادقانه  نگرش و 

رفتار، در انجام مصاحبه ها در نظرگرفته شد.
اب��زار در مطالعه کیفی، محقق کیفی اس��ت ک��ه در این مطالعه از مصاحبه گران آم��وزش دیده زن و مرد برای 
دانش آموزان دختر و پس��ر اس��تفاده گردید و مصاحبه عمقی با استفاده از راهنمای موضوعی انجام  شد. تعریف 
پورنوگراف��ی یا محتوای جنس��ی نامتعارف در این پژوهش، عبارت ب��ود از: تصاویر و فیلم هایی )یا کلیپ هایی( 
که موجب تحریك جنسی بیننده شود. سواالتی که بر اساس راهنمای موضوعی از نوجوانان پرسیده شد، عبارت 
بودند از: از نگاه شما، چرا جوانان به مصرف محتوای جنسی نامتعارف و یا پورنوگرافی در اینترنت رو می آوردند؟ 

نقش دوستان، مدرسه، جامعه را چگونه می دانید؟ توضیح دهید. 
تجزیه و تحلیل اطالعات

مصاحبه های یادداشت شده، تایپ شدند. تعداد 54 مصاحبه عمقی پس از بازبینی توسط مجری طرح و مرور 
کلی جهت تحلیل آماده شدند. فایل های مصاحبه ها در نرم افزار مکس کیو دا نسخه 10 وارد شد و مصاحبه ها 
ب��ا اس��تفاده از توانای��ی نرم افزار با کدها و یا برچس��ب هایی بر اس��اس معان��ی ظاهری، کد گذاری باز ش��دند. 
 ن��وع تحلی��ل مورد اس��تفاده در ای��ن تحقیق کیفی، از ن��وع تحلیل محتوای��ی متعارف1 از ن��وع  تراکمی2 بود. 
مصاحبه ها، کلمه به کلمه و جمله به جمله در پاسخ به سواالت پژوهش، کدگذاری باز شدند. با استفاده از نرم 
افزار مکس کیو دا، تعداد  176 کد باز به 54 مصاحبه عمقی در پاس��خ به س��وال تحقیق داده شد که 155 کد در 
قالب طبقات دس��ته بندی ش��دند و بقیه در خارج از طبقات قرار گرفتند. بر اس��اس سوال تحقیق، کدهای باز به 
س��بب اش��تراکات مفهومی در دسته ها و طبقات مجزا در سطوح انتزاعی باالتر قرار گرفتند که این طبقات مرتب 
بازنگری ش��د و کدها بین طبقات جابجا  گردید تا نهایی ش��وند. کدهایی که به طور تکرار ش��ده برای هر موضوع 

آمده است، نشان دهنده اهمیت و میزان اشتراک در بیان آن در بین نمونه مورد بررسی می باشد.
اعتبار و انتقال پذیری نتایج 

یکی از روش های تقویت اعتبار و قدرت انتقال پذیری نتایج ،  مثلث سازی3 یا استفاده از روش های مختلف 

1. Conventional 
2. Summative
3. Triangulation
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اس��تخراج داده هاست. اس��تفاده از مصاحبه، به همراه یاد داش��ت های مصاحبه گران و یاد داشت های کدگذار و 
تحلیل گر به تقویت اعتبار کمک کرده اس��ت. همچنین کس��ب نظر و دیدگاه ناظر طرح و تایید ایش��ان در مورد 
روش تحلیل و کدگذاری و طبقات در مس��یر تحلیل داده ها انجام ش��د. برای نش��ان دادن تکرار پذیری کدهای 
تکرارش��ونده، س��عی شد برای کدهای تکرارش��ونده، نقل قول های مختلف از افراد با مشخصات متفاوت سنی و 

جنسی و اقتصادی- اجتماعی ارائه شود. 
بازبین��ی اعض��ا1: محقق در این تحقیق، ضمن درگیر بودن کامل با موضوع در تمام مصاحبه ها و ایجاد ارتباط 
خوب با مشارکت کنندگان در تحقیق، در پایان هر مصاحبه انگیزه ها و درون مایه های مرتبط با موضوع تحقیق را 
از مصاحبه استخراج کرد و به شرکت کننده بازخورد داد تا از درستی آن اطمینان حاصل شود و درصورت داشتن 
هرگونه مغایرت، اصالح گردد. برای اعتماد سازی در بین نوجوانان و استخراج دیدگاه های درست و واقعی آنها، 
مصاحب��ه گران و محقق طرح تالش کردند با ایجاد محیطی دوس��تانه و غی��ر قضاوتی، رابطه خوبی با آنها برقرار 

نمایند و موجب افزایش اعتبار نتایج طرح گردند.
بازت��اب ی��ا موقعیت محقق2: مجری طرح، بانویی عضو هیات علمی اس��ت که س��ال ه��ا در حوزه جوانان و 
س��المت جنس��ی تحقیق و پژوهش کرده و از تسلط کافی به انجام پژوهش کیفی برخوردار است. ایشان در تمام 
ط��ول تحقیق س��عی کرد فرضیات و پیش فرض های مربوط به عوامل زمینه س��از مص��رف پورنوگرافی را در حین 
مصاحب��ه و تحلی��ل داده ها و کدگ��ذاری کنار بگذارد و نتایج را به آنها آلوده نکن��د. همچنین با ارائه آموزش های 
الزم به مصاحبه گران زن و مرد، به آنها کمك کرد که در تمام طول تحقیق از آلوده شدن نتایج به دیدگاه های خود 
مطلع باش��ند و نظرات و دیدگاه های ش��رکت کنندگان را با نظرات شخصی خود در انجام مصاحبه، آلوده نکنند و 

از ایجاد خطا در اعتبار نتایج بپرهیزند. 
بررسی همتایان3: به دلیل ماهیت ذهنی تحلیل و تفاوت افراد، توافق کامل کدگذاری ها بین افراد به طور کامل 
میسر نبود؛ ولی چون صحت و اجماع محققان از نحوه کدگذاری به اعتبار نتایج کمک می کرد،  در این مطالعه، 

کدها و طبقات با دو نفر از پژوهشگران  کیفی تحقیق درمیان گذاشته شد و در مورد آنها اجماع حاصل شد. 
در انتخاب ش��رکت کنندگان برای مصاحبه عمقی، حداکثر تنوع در شرکت کنندگان با تجربیات و دیدگاه های 

مختلف به کار گرفته شد. 
 آزمون س��نجش دقی��ق4: در کنار همه راهبردهای باال، تمام مراحل تحقی��ق و تحلیل با جزئیات توضیح داده 
ش��د تا مطالعات مش��ابه بتوانند با مشخصات مش��ابه  انجام ش��وند و نتایج از قابلیت مقایسه با مطالعات مشابه 

برخوردار باشند. 

1. Member Check
2. Refelxivity and Researcher position
3. Peer review
4. Audit Trial
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یافته های پژوهش
تعداد 54 مصاحبه عمقی با نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران با مشخصات متنوع سنی، جنسی، تحصیالت 
والدین، اقتصادی و توزیع جغرافیایی در ش��هر تهران انجام ش��د که مش��خصات جمعیت شناختی و اقتصادی- 

اجتماعی نوجوانان شرکت کننده در این مطالعه در جدول  1آمده است: 

جدول 1: مشخصات جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی نوجوانان شرکت کننده در مطالعه

تعدادمتغیرتعدادمتغیر

جنس

دختر 

پسر

25

29

نوع مدرسه 

دولتی

غیر انتفاعی 

38

16

تحصیالت پدر 

ابتدایی 

راهنمایی و متوسطه 

دیپلم 

فوق دیپلم و لیسانس

فوق لیسانس و دکترا

بدون پاسخ 

2

6

19

16

4

7

تحصیالت مادر 

ابتدایی 

راهنمایی و متوسطه 

دیپلم 

فوق دیپلم و لیسانس

فوق لیسانس و دکترا

بدون پاسخ 

2

4

23

18

1

6

وضعیت اقتصادی 

ضعیف/متوسط رو به پایین 

متوسط /متوسط رو به باال

خوب 

عالی 

بدون پاسخ 

1

26

14

3

10

مناطق آموزش و پرورش در تهران

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 8 و 1و 6

منطقه 13

منطقه 16

بدون پاسخ 

15

11

4

5

10

8

ب��ا توجه ب��ه اینکه نوجوانان در میزان اس��تفاده از اینترنت و فضای مجازی و ماهیت اس��تفاده از آن، همچنین 
جس��تجوی فعال محتویات جنس��ی در اینترنت و فضای مجازی با هم تفاوت های زیادی داشتند، سوالی که در 
این مقاله واکاوی شد این بود که چه عواملی در ساختارهای کالن و میانی جامعه زمینه ساز استفاده و دسترسی 
ب��ه ای��ن محتوا در برخی از نوجوانان می ش��ود و برعکس برخ��ی از نوجوانان کمتر به دنبال جس��تجوی فعال این 

محتویات هستند؟
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عوامل به دست آمده، بر اساس اشتراکات مفهومی به چند دسته تقسیم شدند )جدول 2(:

یر طبقات عوامل ساختاری سطح کالن و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی توسط نوجوانان جدول 2: طبقات و ز

یر طبقاتطبقه اصلیحیطه ز

عوامل ساختاری 
سطح کالن

فضای واقعی 
جامعه

پارداکس یا تضاد ارزش های جنسی در . 1
فضای واقعی جامعه )40(

 باز شدن و رها شدگی افسار گسیخته 
در جامعه )40(

 بس��ته ب��ودن و محدودی��ت در جامع��ه 
)21(

فضای مجازی 
و رسانه

ناهماهنگی بین هجوم فرهنگی نرم و . 2
تالش های رسانه ملی در جهت ارتقای 

سواد رسانه ای 

 ضع��ف فرهن��گ س��ازی در جامعه از 
طریق رسانه ملی )7(

جنس��ی  محت��وای  هدفمن��د  انتش��ار   
نامتعارف گاه با اهداف سیاس��ی )جنگ 

نرم (  )8(

ساختار هدفمند و هوشمند فضای . 3
مجازی و اینترنت برای جذب مخاطبان 

به محتوای جنسی نامتعارف )66(

 نماد های محرك و مش��وق برای بازدید 
از لینك های خارج عرف  18+ )18(
 مواجهه ناخواسته و اجباری )20(

 دسترسی راحت )21(
 جذابیت )7(

عوامل ساختاری 
سطح میانی

سیستم 
آموزشی

ناکارآمدی مدارس در توانمندسازی . 4
جوانان در رسانه و آموزش سواد 

رسانه ای در حوزه آسیب های جنسی 
)34(

 ضع��ف آموزش و کیفی��ت آن در مورد 
سواد رسانه ای در مدارس )19(

 ضعف مش��اروه قابل اعتماد پذیری در 
مدارس )8(

عوامل ساختاری سطح کالن
در حیطه ساختاری،  برخی طبقات و زیر طبقات عوامل زمینه ساز استفاده از پورنوگرافی در جامعه استخراج 

گردید:
پارادوکس یا تضاد ارزش های جنسی در فضای واقعی جامعه . 1

از نگاه نوجوانان، ترکیبی از رها ش��دگی افس��ار گس��یخته در جامعه در عین حال محدودیت های هنجاری و 
قانونی در جامعه منجر به نوعی تضاد ارزش��ی در نس��ل جوان شده اس��ت که از نظر ساختاری زمینه ساز گرایش 
جوان��ان و نوجوانان به محتوای نامتعارف جنس��ی ی��ا پورنوگرافی در اینترنت و فضای مج��ازی می گردد. این دو 
عامل، مهمترین دالیل س��اختاری در جامعه استخراج شد. هرچند تعداد محدودی از نوجوانان  انتشار و توسعه 

این محتوا را در اینترنت با اهداف جنگ نرم و اهداف سیاسی بیان کردند. 
یک��ی از دالیل��ی که نوجوانان برای مواجهه فعال با محتویات جنس��ی در اینترنت آوردند، فضای بازتر جامعه 



48

 عوامل ساختاری زمینه ساز مرصف پورنوگرافی در اینرتنت در بین جوانان شهرتهران؛ یك مطالعه كیفی 

در برخورد با برخی مس��ائل اجتماعی نس��بت به گذش��ته بود. به اعتقاد آنها، بسیاری از سخت گیری های گذشته 
در تعامل با جنس مخالف در جامعه و نحوه پوشش زنان و مردان و مدل مو و غیره کم رنگ شده است و به نظر 
برخورد با این نوع رفتارها، سهل گیرانه تر شده است. همچنین به نظر آنها، تحمل برای تنوع رفتارها و پوشش ها 

افزایش یافته است. پسری 17 ساله از دبیرستان دولتی منطقه 4 در این مورد اینگونه گفت:
»االن فضا خیلی بازتره دیگه. ...مثال اون دوران عوض شده دیگه. االن مثال با بیست سال پیش نمیشه مقایسه 
کرد. مثال بابام بهم می گفت بیس��ت س��ال پیش اگر با تیش��رت می رفتی بیرون، میومدی آستینتو رنگ می زدن. یا 
مثال موهات بلند بود، میومدن کوتاه می کردن. مرد بودی... االن خیلی فرق کرده. جامعه خیلی بازتر شده...« 

همچنی��ن نبود محدودیت برای تبلیغات در فض��ای مجازی و اینترنت برای تحریک حس کنجکاوی افراد در 
مورد مسائل جنسی است که قبال« این نوع تبلیغات به این شکل گسترده وجود نداشت. حتی تبلیغ برای اینترنت 
پرس��رعت به طور غیرمس��تقیم تبلیغی برای مشاهده راحت تر فیلم اس��ت که جوانان را تشویق به خرید اینترنت 
پرسرعت می کند. اکنون دسترسی به اطالعات برای همه بدون هیچ محدودیتی در اینترنت وجود دارد. به عنوان 
نمون��ه، هی��چ تضمینی وجود ندارد که مجردان از آموزش های جنس��ی که مخصوص متاهالن اس��ت، اس��تفاده 
نکنند. لذا دسترس��ی راحت به این فضای باز برای همگان ایجاد ش��ده اس��ت. دختری 18 ساله از مدرسه دولتی 

منطقه 16 در این مورد می گوید: 
»تو کانال های مرتبط هست. بیشتر روابط زناشویی هست. عکس، فیلم مثال برای تبلیغ می زنن زن لخت تو 
اسالمشهر، اما تو کانال می بینی این چیزا نیست؛ یعنی بیشتر برای تبلیغ و جذب افراد می نویسن. من االن کانال 
بازیگران ایرانی هم میرم از هر صد تا عکس بازیگر، 80 تا تبلیغ های جنس��ی اس��ت. ش��اید یکی دو تاش تبلیغ 

رژیم ها و زیبایی و تناسب اندام و اینا باشه.« 
این باز شدن فضای جامعه و فضای مجازی، متعاقب دسترسی گسترده به اینترنت و فضای مجازی در بستر 
جامعه ای شکل می گیرد  که به طور تاریخی و سنتی و فرهنگی دارای محدودیت ها و تابوهای زیادی بوده است. 
لذا  این باز تر ش��دن و دسترس��ی افس��ار گس��یخته به محتویات فضای مجازی نوعی کنجکاوی تشدید شده در 
جوانان ایجاد کرده اس��ت. دختری 17 ساله از دبیرس��تان دولتی منطقه 13 در مورد تفاوت جامعه ایران یا جوامع 

دیگر به علت تغییر فضای جامعه این چنین می گوید: 
».... تو ایران یه دفعه این چیزا باز ش��ده؛ یعنی محیط بس��ته بود بعد یک دفعه باز ش��د و فرهنگ غربیا هم که 
اومد تو کش��ور باعث ش��ده که فضا باز بش��ه و همه یه دفعه تشنه بشن و رابطه جنس��ی یا این چیزها و بخصوص 

ارتباط با جنس مخالف.« 
بنابرای��ن، تالقی دو پدی��ده و همزمانی هنجار محافظه کارانه جنس��ی با هنجارهای آزادتر جنس��ی در فضای 
مج��ازی و فض��ای واقع��ی، نوعی دوگانگ��ی و پارادوک��س در جوانان ایجاد می کن��د و خود می تواند زمینه س��از 

جستجوی بیشتر این محتوا در فضای مجازی شود.
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باز شدن و رها شدگی افسار گسیخته در جامعه	•
یک کننده برای جوانان  نحوه پوشش زنان عاملی تحر

یکی از عوامل محرک برای جستجوی موضوعات جنسی در اینترنت، نحوه پوشش آزاد برخی زنان در جامعه 
بیان ش��د که موجب تحریک پسران برای این موضوعات می شود- هرچند برخی دیگر این تغییر در پوشش زنان 
را معل��ول فضای مجازی و اینترنت دانس��تند. تفکیك اینکه تغییر در نوع پوش��ش معلول دسترس��ی به اینترنت و 
فضای مجازی و هنجار آزاد در این فضاست و یا خود علت این پدیده است، خیلی سخت بود. پسری 17 ساله 

از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 8 اظهار داشت:
» .....خ��ب االن مث��ال همینجا. دم بازار دوم که بری، تحریک میش��ی و باید جای دیگ��ه خودتو خالی کنی! 
دم همین بازار دوم، ماش��الله آن قدر وضعیت دخترا خوبه که آدم تحریک میش��ه. دیگه بیرون نمیتونه بیاد کاری 

کنه...!« 
در واقع در فضای واقعی، زمینه تحریک و کنجکاوی با نوع پوش��ش محرک دختران ایجاد می ش��ود و پس��ران 
بیش��تر در این مورد در فضای مجازی جس��تجو می کنند. دختری 18 ساله از دبیرس��تان دولتی منطقه 16 در این 

مورد گفت:
»بعضی از دخترا با وضعی که میان بیرون و بی حجاب و آرایشی که دارن، پسرها را تحریک می کنن و همین 
باعث میش��ه بیش��تر برن س��مت این چیزا تو اینترنت یا بیرون. بیش��تر همین دخترا باعث میشن پسرا به این راه ها 

برن.« 
حتی دختران هم با نگاه انتقادی، نوع پوشش باز زنان را عاملی برای تحریک پسران و تشویق برای دنبال کردن 

موضوعات جنسی در اینترنت و فضای مجازی دانستند. 
شیوع باالی رفتارهای جنسی در بین همساالن به علت تغییرات ارزشی حوزه ازدواج 

یک��ی از باورهای��ی که در بین برخی جوانان وجود داش��ت و ارتباط آن با مصرف پورنوگرافی دیده ش��د، همه 
گیر بودن ارتباط دوس��تی با جنس مخالف در بین همساالن بود که موجب تشویق آنان به جستجوی موضوعات 
جنس��ی و ارتباطات مجازی با جنس مخالف در فضای مجازی و اینترنت می ش��ود. پسری 16 ساله از دبیرستان 

غیر انتفاعی منطقه 5 در مورد شیوع روابط قبل از ازدواج در بین جوانان این طور گفت:
 »رابطه جنسی که همه جا هست حتی من دوستانم را که می بینم رابطه دارن.« 

وقتی محقق از او می پرسد منظورت رابطه جنسی است، اظهار بی اطالعی می کنه ولی در مورد رابطه دوستی 
با جنس مخالف اطمینان دارد: 

 »نه جنسی را نمیدونم. منظورم اینه که دوست پسر دارن.« 
همچنین دختری 16 ساله از دبیرستان دولتی منطقه 16 گفت: 

»من بیش��تر دوس��تانم اینطوری هستن )رابطه جنسی دارند( کس��ی مثل خودم پیدا نمی کنم. خیلی کم دیدم. 
شاید دو سه نفر بودن که این کار را نمی کردن. همه دارن. کسی نیست که بگه من نیستم.«

به عقیده تعداد اندکی از نوجوانان، انگیزه ازدواج در پس��ران خیلی کم ش��ده اس��ت، در حالی که در دختران 
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این انگیزه بیش��تر است، ولی مورد مناسب ازدواج در دسترس نیست و زمانی که دختران امیدی به ازدواج خوب 
ندارند، تن به روابط جنسی قبل از ازدواج می دهند. دختر 18 ساله  از دبیرستان دولتی منطقه 13 در مورد افزایش 
س��ن ازدواج و مضیقه ازدواج برای دختران علی رغم تمای��ل به ازدواج در آنان این چنین گفت: »بله ازدواجم که 
دیگه س��نش رفته باال. اصال دیگه کس��ی نمیاد ازدواج کنه. تمایل تو دخترا زیادتره، ولی اون کس��ی که می خوان 

نیست.« 
در واق��ع زمان��ی که دختران از ازدواج ناامید ش��وند، ممکن اس��ت به دنبال ارتباطات خ��ارج ازدواج و قبل از 

ازدواج تمایل پیدا کنند. همین دختر در این مورد چنین گفت: 
» ....معلومه که ازدواج برای دخترا مهمه. برای هر کس��ی ازدواج خوب مهمه، ولی ش��اید آدم ناامید بش��ه از 

ازدواج خوب و اونجا دیگه تن بده.«
 این تحوالت ارزش های جنس��ی می تواند عاملی برای جس��تجوی بیش��تر فضای مجازی و اینترنت در مورد 

موضوعات جنسی و ارتباطات با جنس مخالف باشد. 
بسته بودن و محدودیت در جامعه )21 مورد(	•

به نظر می رسد بسته بودن جامعه، از یک سو و تالقی آن با فضای آزاد مجازی و اینترنت، از سوی دیگر  باعث 
می ش��ود که جوانان از طریق فضای مجازی و اینترنت بتوانند تا حدودی هیجانات جنس��ی جمع شده و محدود 
ش��ده خ��ود را تخلیه کنند. تقریب��ا نیمی از نوجوانان معتقد بودند به علت اینک��ه تعامل با جنس مخالف در ایران 
همیش��ه در خانواده و جامعه از محدودیت زیادی برخوردار بوده، نوجوانان بیش��تر گرایش دارند که با باز ش��دن 
فضای مجازی و اینترنت به س��راغ محتویات جنس��ی و رابطه با جنس مخالف برون��د. در واقع محدودیت ها را 
به گرایش بیش��تر برای تجربه کردن ربط دادند. به عنوان مثال، پس��ر 16 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 16 در 
مورد تاثیر امر و نهی و محدودیت های شدید در تعامل با جنس مخالف و نقش معکوس آن در گرایش به جنس 

مخالف و جستجوی مسائل جنسی در اینترنت این گونه توضیح داد: 
»وقتی به یکی میگن یک کاری رو نکن، مسلما اون کار رو می کنه یا حداقل ترغیب میشه که اون کار رو بکنه. 
یک س��ری محدودیت های ش��اید اضافی تر در حال حاضر جامعه ما یا اصال نحوه تربیت بچه های ما تویه این 
جامعه هس��ت؛ یک سری محدودیت های زیاد از حدی که مثال ش��خص تا وقتی نرفته دانشگاه، با هیچ دختری 
صحبت نکرده. این یک چیز عادیه که بخواهی با یکی صحبت کنی که از جنس مخالف باشه. االن متاسفانه تا 
اونجایی که من میدونم خیلی خانواده ها هس��تن که بچه ها رو میترس��ونن یا میگن اصال اجازه نداری این کارو 
بکنی. مسلما شخصی که اینطوری بشه، همون قضیه است که میگن نکن... نکن... بعد بیشتر ترغیب میشه بره 

این کار رو بکنه.«
 دختر 15 ساله از دبیرستان دولتی در مورد نقش تربیتی خانواده ها برای تعامل با جنس مخالف در کودکی و 

ایجاد نوعی تشنگی در نوجوانی درمورد جنس مخالف، این چنین گفت:
»البت��ه به نظرم اگه رابطه دختر و پس��ر عادی بود، دیگه این مش��کالت به وج��ود نمیومد؛ یعنی آن قدر جنس 
مخالف جذاب و پیچیده نبود، دیگه اینا طرفش نمیرفتن. باید از اول آن قدر این مس��ئله را مهم و پیچیده نش��ون 
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ندن تو خانواده ها. آن قدر این مسئله چیز عجیبی نباشه. اگه از اول که کوچیک هستن با هم ارتباط داشته باشن، 
شاید بزرگتر که شدن آن قدر برای هم جالب نباشن.«

 در واق��ع از ن��گاه برخی نوجوان��ان، محدودیت های ش��دید در خان��واده و جامعه موجب کنجکاوی بیش��تر     
می شود.

در ابعاد کالن نیز محدودیت های موجود در جامعه از نگاه نوجوانان موجب کنجکاوی بیشتر برای موضوعات 
جنس��ی می ش��ود. آنها حتی محدودیت ها و برخوردهای قانونی که در جامعه از نظر کنترل حجاب وجود دارد، 
را به گرایش جوانان به س��مت محتوای جنس��ی در اینترنت ربط دادند؛ به طوری که پس��ری 17 ساله از دبیرستان 

غیر انتفاعی در منطقه 4 گفت: 
»آقا مثال گشت ارشاد میاد خانوم های بد حجاب رو میگیره!  درسته. خب مسلما اون کسی که مثال از بیرون 
از ی��ه دی��د دیگه داره نگاه میکنه،  میگه ایش��ون یه عقیده ای داره، ایش��ون یه فکری داره. هم��ه  آدما که نباید مثال 
چادری باشن یا مثال حجاب کامل داشته باشن. هرکسی یه عقیده ای داره، هرکسی یه زندگی ای داره. مثال کسی 
هم بوده که به اجبار حتی یه ش��ال نازک آنقدی هم انداخته  رو س��رش که فقط از زیر فیلترها یا صافی های گشت 

ارشاد اینا رد شه.«
 پسر 15 ساله از دبیرستان غیر انتفاعی منطقه 1 چنین گفت: 

»اونج��ا که ش��اید حتی یه قدم پامون رو از مرزش بذاریم اونور، هزار نفر بی��ان بگن اونجا مرز کفاره و اونجا 
جهنم و برزخ هستش و از این داستان ها، ببینید من اونجا رو از نزدیک لمس کردم. اونجا نه خبری از این فساد ها 
هس��ت، نه این که نباش��ه ها ولی به این مشهودی نیس��تش و برای مردم مثال همین بحث اینترنت، اونجا اینترنت 
خیلی عالی بود و همه استفاده می کردن. همه جا در دسترس بود. خب اینجا میان برای این که مردم نرن سمتش،  

میگیرن مردم رو؛ یعنی سرعت اینترنت رو کم میکنن، هی اینو فیلتر میکنن، اونو فیلتر میکنن.«
 در ادام��ه در م��ورد تجرب��ه خودش در س��فری به خ��ارج از ایران توضی��ح داد و تاثیر س��رعت اینترنت و نبود 

محدودیت در دسترسی به اینترنت پرسرعت در خارج و وجود محدودیت در ایران را این چنین توصیف کرد: 
»ای��ن تنها عاملش نیس��ت، ولی به نظ��رم خیلی تاثیر داره. م��ن روز اولی که اومدم پامو گذاش��تم تو فرودگاه 
اونجا، خب یه اینترنت خیلی خوبی به گوشیم وصل شد. من تا دو روز سرم رو از توی گوشیم بیرون نمی آوردم. 
همش برو اینو دانلود کن، اونو دانلود کن، اون آهنگ رو میخواس��تم، اون فیلم رو میخواستم. بعدش عادی شد. 
ولی وقتی که میخوای مثال یه سروری میاد یه اینترنت خیلی خوبی ارائه میده..... سریع میان اون سرور رو قطع 
میکنن، مردم لج میکنن. یه جوری میش��ه گفت که مثال عقده ای میش��ن. مثال ایرانی هایی که اونجا باهاش��ون در 
ارتب��اط بودم، خیلی ها می اومدن می گفتن که پس��ر من میاد ایران یه جوری میش��ه! میگه که خب چرا؟ مگه من 
میخوام چیکار کنم! با اینترنت که اینجور میکنن؟ حاال فرق میکنه آدمی که ذهنش آلوده باشه با این اینترنت این 

کار رو میکنه با اون اینترنت هم، این کار رو میکنه ولی به نظر من مسئله مهمیه.«
 دختری 17 س��اله از دبیرستان دولتی منطقه 16 در مورد نتیجه عکس محدودیت های اجتماعی چنین گفت: 
»تو جامعه هم همینطور. اگه خیلی فش��ار باش��ه، فساد هم بیشتر میش��ه. مثال از وقتی که گشت ارشاد زیاد شد، 
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بی حجابی هم بیشتر شد ؛یعنی هیچ تاثیری تو کم شدن فساد نداشته که بیشترم شده.«
برخ��ی نوجوانان انتقال رفتارهای جنس��ی از فض��ای واقعی و بیرونی جامعه به فضای خصوصی را ناش��ی از 
محدودیت ه��ای حوزه عمومی دانس��ته و تاثیر معکوس محدودیت و اجبار را ی��ادآوری کرده اند.. به عنوان مثال 

دختری 18 ساله، از مدرسه دولتی منطقه 13 گفت: 
»مثالجامعه ما یه جامعه اس��المیه. آن قدر بستنش که ...اگه مثال یه جایی بود که بتونن خودشونو ارضا کنن، 
آن قدر به فکر این چیزا نبودن. االن اگر دختره اصال نخوادم با پس��ره کاری انجام بده، پس��ره میگه اگه می خوای 
با من باش��ی باید این کار را انجام بدی؛ اینجوری ش��ده جامعه. بیشتر دوس��تی ها دیگه تو تلگرام و اینترنت و آن 
الین ش��ده یعنی تو خیابون دیگه کمتر کس��ی به کسی گیر میده. بیرونم که بخوای بری یا با گشت ارشاد طرفی یا 
با اینکه بابات زنگ میزنه کجایی. همش تحت فشاری. میخوای بیرون بری، آن قدر استرس می کشی که کوفتت 
میش��ه؛ یعنی آزادی اصال وجود نداره. گشت ارشاد هس��ت االن خیلی. االن بیشترم شده. پشت ماشینم بشینی، 
ماش��ین را میزنن کنار تا تیپت را نگاه میکنن. اگه بد باش��ه، جریمت می کنن. پرروبازی هم دربیاری، ماشینت را 
می خوابونن. بله. دیگه االن همه را دارن می کنن تو خونه. آره پس��ر و دخترا اگه اکیپی با هم برن بیرون، بهش��ون 
گیر میگن که شما با هم چه صنمی دارید. نباید این طوری باشه، چون جامعه وقتی توش زور باشه، معلومه قبول 
نمی کنن. مگه این رضاش��اه نبود که میخواس��ت به زور چادر را از س��ر زنها بکشه، قبول نمی کردن. االنم به زور 
دارن چادر می کنن سر مردم. تلویزیون که اصال خوب نیست. من خودم فقط ماهواره میبینم، فیلم های ترکیه ای 

و هالیودی را می بینم . اصال خوشم نمیاد از تلوزیون.«
 ب��ا توج��ه به دیدگاه تع��دادی از نوجوانان در م��ورد اثر معکوس اجب��ار و محدودیت در جامع��ه بر رفتارهای 
نوجوان��ان می ت��وان گفت که اجبارها موجب محدودیت های اجتماعی می ش��وند و در نتیج��ه، روابط در فضای 

مجازی راحت تر و بیشتر شکل گیرد. 
جوانان جدایی جنس��یتی در مدارس ایران، محدودیت های اعمال ش��ده توسط والدین از دوران کودکی بدون 
اط��الع رس��انی صحیح و اصولی در مورد فضای مجازی و اینترن��ت و روابط با جنس مخالف،  محدودیت های 
سلبی در جامعه مانند گشت های ارشاد و ... را با گرایش بیشتر جوانان به فضای مجازی و اینترنت برای مواجهه 
با موضوعات جنس��ی و ارتباط با جنس مخالف ربط دادند. جالب این اس��ت ک��ه بخصوص جوانانی که خیلی 
نگران آبرو و حیثیت خود در خانواده و جامعه هستند، با استفاده از فضای مجازی       می توانند به خواسته خود 

بدون نگرانی برسند. 
ناهماهنگی بین هجوم فرهنگی نرم و تالش های رسانه ملی در جهت ارتقای سواد رسانه ای. 2
یق رسانه ملی 	• ضعف فرهنگ سازی در جامعه از طر

نبود فرهنگ سازی، فقدان سواد رسانه ای و کم کاری رسانه ملی از مواردی بود که تعداد معدودی از نوجوانان 
به عنوان علل گرایش جوانان به س��ایت های غیر اخالقی به آنها اش��اره کردند. پس��ری 18 ساله از مدرسه دولتی 

منطقه 4 در مورد نبود فرهنگ سازی در ایران اینگونه گفت:
»فرهنگ س��ازی نشده. این چیزارو تو خارج از کش��ورم داریم, تو اروپا هم داریم تازه با کیفیت خیلی باالتر. 
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کس��ی که اگه خیلی داغون باشه میره س��متش، ولی خب خیلیام نمیرن سمتش؛ یعنی یه چیزایی تو جامعه عادی 
ش��ده. مثال رابطه دختر و پس��ر یه ذره عادیه، آن قدر گیر نمیدن. آن قدر فرهنگش��ون رفته باال که سمت هرچیزی 

نمیرن. فرهنگ سازی نشده.«
از نب��ود جذابی��ت رس��انه ملی نیز به عنوان عاملی ب��رای گرایش جوانان به فضای مجازی و اینترنت یاد ش��ده 
اس��ت. آنها کم کاری صدا و س��یمای جمهوری اسالمی را مسئول برخی رفتارها دانسته ند؛  به طوری که نمایش 
برخ��ی فیلم ها را در صدا و س��یما مش��وقی برای جس��تجوی این مطال��ب در اینترنت دانس��تند- اینکه فیلم های 
سانس��ور ش��ده ای را نش��ان می دهد که افراد را  تش��ویق به دانلود فیلم اصلی می کند. پس��ری 17 ساله از مدرسه 

دولتی منطقه 4 گفت:
»ب��ه نظ��رم تو جامعه ما اصال چی��ز بازدارنده ای وجود نداره. همه چیز تش��ویق کننده اس��ت. حتی تلویزیون 

جمهوری اسالمی ایران هم تشویق کننده است با این فیلمای خارجی که نشون میده.« 
 حت��ی س��ایت های جایگرین و جذاب برای جوانان که بتواند اطالعات درس��تی به نوجوان��ان بدهند به اندازه 

کافی وجود ندارند. پسری 17 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 16 گفت:
»یعنی نگاه کنید توی یک سایت سکسی و جنسی، همه مباحث هست؛ اما یک سایت درست و درمون واسه 
جوونا - مثال س��ایتی که جوونارو نصیحت کنه، اگه نصیحت نمیکنه مس��ائل دینی رو درست و درمون به جوونا 

بگه- نیست!«
در واق��ع کم کاری مس��ئوالن آموزش��ی در ای��ن حوزه، گویا عرصه را ب��رای فعالیت این س��ایت ها و محتوای 

نامتعارف کامال باز گذاشته بدون اینکه هیچ فعالیت قوی آموزشی در جهت مخالف صورت بگیرد. 
 به اعتقاد برخی، حتی سیس��تم امنیت کشور می توانست با استفاده از سیستم قوی فیلترینگ جلوی خیلی از 
س��ایت ها و مطالب غیر اخالقی را بگیرد؛ چنانچه مثالی از تجربه در آمریکا زده ش��د. پسری 17 ساله از مدرسه 

غیر انتفاعی منطقه 16 در مورد ضعف ساختاری در مورد فیلترکردن چنین گفت:
» االن اگر هم فیلتر کنن، اینهمه فیلتر شکن هست که همه دارن استفاده میکنن. خب دیگه نباید ایران آن قدر 
ضعیف باش��ه ...!  االن تو آمریکا آن قدر سایتاش��ون قویه که فیلتر شکن و هات اسپات کار نمیکنه! مثال نگاه کن 
سایت بورس رو که یه پسره 16 ساله ایرانی حک کرده بود. ما االن یه فامیل داریم آمریکا ازش پرسیدم وضعیت 
س��ایتا چطوره؟ گفتش آن قدر امنیتش باالس��ت که حتی س��ایتای سکس��ی باال نمیاد... تموم سایتاشون امنیتش 

باالست نه فیلتر کار میکنه نه هیچی!«
 در تایید این موضوع دختری 17 ساله از مدرسه دولتی گفت:

»مث��ال چند س��ال پیش ایران اومد این��ا رو فیلتر کنه، ولی بازم اون کانال ها باقی موندن. با قفل ش��کن و فیلتر 
شکن می شه این کانالها را باز کرد؛ یعنی به امید خودش فیلتر کرده؟«

 در این اظهارات یک دوگانگی به چش��م می خورد. از یک س��و جوانان، علت گرایش خود به این سایت ها را 
محدودیت در جامعه و خانواده می دانند  و از س��وی دیگر، پیش��نهاداتی مبنی بر محدود کردن دسترس��ی به این 
س��ایت ها را می دهند به نظر دو نوع رویکرد متقابل و متضاد فکری در جریان اس��ت. این پارادوکس و دوگانگی 



54

 عوامل ساختاری زمینه ساز مرصف پورنوگرافی در اینرتنت در بین جوانان شهرتهران؛ یك مطالعه كیفی 

در تفس��یر نوجوانان در علل زمینه س��از دسترسی به محتوای جنسی خارج عرف در جوانان از مشخصات بارزی 
است که الزم است در تحلیل ها در نظر گرفته شود. 

انتشار هدفمند با اهداف سیاسی )هجوم فرهنگی نرم یا جنگ نرم()8 مورد(	•
تعداد محدودی از نوجوانان دارای گرایش��ات مذهبی اعتقاد داش��تند که ای��ن فعالیت ها در فضای مجازی و 
اینترنت برای دسترس��ی جوانان به مضامین جنس��ی، به صورت س��ازماندهی ش��ده و هدفمند با اهداف سیاسی 
اس��ت. در واقع آن را نوعی جنگ نرم معرفی کردند که با اهداف سیاس��ی صورت می گیرد. پس��ری 18 س��اله از 

مدرسه دولتی منطقه 16 گفت:
» .... باالخره کشورهایی که مخالف ما هستنن، این سایتا و فیلمارو میسازن که جوونا رو منحرف کنن. خب 

وقتی جوان توی این شبکه ها میره، تحریک میشه مثال توی این سایتا بره ....«
 وقتی علت را از او جویا شدیم، گفت:

»خب میدونن توی جنگ سرد موفق نمیشن. منظورم اینه میخوان بچه هارو گرایش بدن به خالف شریعت و 
منحرفشون کنن دیگه و اسالمو از بین ببرن. اون موقع که امام خمینی اومد انقالب کرد، همه جوونای ما اعتقاد 
به غیرت و میهن داش��تن به اس��الم داشتن. اون موقع فضای کش��ور هم بدتر بود، ولی چی؟ اون موقع کشورهای 
خارجی هم نمیتونس��تن تحریکش��ون کنن. بعد که دیدن نمیتونن از راه س��الح وارد بشن، جنگ نرم راه انداختن. 
ببین، اصل کار دش��من ماس��ت. اینجا هدف اونا اسالمه ماست. درسته؟؟  هرکی جلو دینشه دیگه!! تظاهرات ما 
واس��ه دین ما بوده. این دش��منا هس��تن که نمیخوان دین مارونق داشته باش��ه. میخوان ما مثل اونا بی دین باشیم. 

میخوان حاال که از طریق سالح نمیتونن، این طوری بیان جوونای مارو که آینده سازن رو بگیرن.«
 به اعتقاد این نوجوانان، غرب در تالش است که ناتوانی در جنگ نظامی را با جنگ فرهنگی جبران کند. 

گاهی و نگاه انتقادی نسبت به محتوای رسانه ها، این نوع محتوا را  همچنین برخی از نوجوانان با نوعی خود آ
محصولی خاص برای کش��ورهای توسعه نیافته دانسته اند که برای کشورهای دیگر با هدف تخدیر اذهان جوانان 

ساخته اند. پسری 17 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 16 چنین گفت:
» ببین تو آمریکا به اوباما گفتن فیس بوک داری؟ او گفتش من یک گوش��ی س��اده دارم واسه تماس با خانواده 
همین. بعد بهش میگن پس چرا اینارو ساختید؟  میگه واسه دشمنامون! یا مثال بایکی از سایتای جنسی صحبت 
کرده بودن. گفته بود ما اینارو برای دش��منامون میس��ازیم. بعد بهش گفته بودن میزاری��د بقیه اینارو ببینن؟ طرف 
قاطی کرده بود که نه به هیچ عنوان. فقط برای دش��منامون میس��ازیم. اینا باالخره مرتبط با غربه دیگه که میخوان 
ذهنو درگیر کنن. همین فرد قبل از اوباما که بوش بود میگفت که باید از طریق ذهن مردم وتغذیه شون نه از طریق 

احکام و مسائل شرعیشون عمل کرد.« 
دختری 18 ساله نیز تولید محتوای جنسی نامتعارف را هدفمند و برای تاثیرگذاری منفی بر نسل جوان دانسته 

و گفته است:
 »....ب��ه نظر من کس��ی ک��ه یه همچین کانال یا گروهی را درس��ت میکنه، انگیزش خ��راب کردن فکر و ذهن 
جوان هاس��ت، چون یه آدم عادی دنبال این نیس��ت که وقت،  فکر و هزینه ش��و را بذاره برای تبلیغ این گروه های 
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مبتذل توی تلگرام یا اینس��تاگرام. مطمئنا کس��ی پش��ت اینهاس��ت که تصمیم داره فکر ما را به سمت این مطالب 
سوق بده تا از مشکالت جامعه یا مسائلی که باید سرگرممون کنه و دغدغه ما باشه، دور بشیم.«

 اگرچه این مورد موضوع مهمی بود، ولی فقط توس��ط 8 نوجوان مطرح ش��د که نش��انگر این اس��ت که س��هم 
کم��ی از نوجوان��ان به اهداف زمینه ای این نوع محتوا با نگاه نقادانه می نگرند. از این رو، این موضوع نیازمند کار 
فرهنگی و آموزش س��واد رس��انه ای به نوجوانان و اندیشیدن به انگیزه های س��ازنده های چنین محتوای نامتعارف 

جنسی است. 
س�اختار هدفمن�د و هوش�مند فضای مج�ازی و اینترن�ت برای ج�ذب مخاطبان به محتوای جنس�ی . 3

نامتعارف )66 مورد(
نماد های محرك و مشوق برای بازدید از لینك های خارج عرف  18+ )18 مورد(	•

نماد 18+ در واقع برای تحریک کاربر برای بازکردن لینک مورد نظر به کار می رود. نوجوانان معتقدند که این 
نماد، انگیزه و کنجکاوی را برای دیدن لینک مورد نظر افزایش می دهد و گاه اصال موضوع لینک مربوطه جنسی 
نیس��ت و فقط یک ش��گرد برای افزایش بازدید کننده اس��ت. برخی نوجوانان علت این کنجکاوی را بس��ته بودن 
گاهی از آنان هس��تند. در واقع نوعی شگرد برای وسوسه  جامعه و ندانس��تن اطالعاتی دانس��ت که جوانان تشنه آ
کردن نوجوانان و افراد اس��ت  که در آن عکس ها، فیلم ها و داس��تانک های جنس��ی گذاش��ته می شود. پسری 18 

ساله از دبیرستان دولتی منطقه 4 در مورد عالمت مثبت 18 گفت:
»بیش��تر مطلب هایی که میزنن +18، اصال الکیه و +18 نیس��ت. بیش��تر تحریکمون میکنه که دنبالش بریم و 

آدم هم که کال کنجکاوه...«
 در واقع این عالمت، راهکاری برای جذب کاربر برای مشاهده سایت و ایجاد کنجکاوی است. او همچنین 

گفت:
»قبال معنی +18 این بود که مطلب مهمیه و حتما بخونید، ولی االن بیشتر یعنی مطالب جنسی است که این 

عالمت رو داره و اصوال داستانای طوالنیه درباره رابطه دختر و پسر یا عکس و فیلم و جک های +18.«
دختری 18 ساله در این مورد اینگونه توضیح داد:

»...خیلی وقتها وقتی تو یه کانالی هس��تم مثال کانال دانلود آهنگ و اینا می بینم تبلیغ یه کانالهایی رو  میکنه 
با نام مثبت 18 که معموال عکسهای مستهجن و نامناسب داره. مردم کنجکاو میشن....«  

مواجهه ناخواسته و اجباری »تله لینک های غیر اخالقی« )20مورد(	•
ماهی��ت فض��ای مجازی و اینترنت به گونه ای اس��ت که به طور ناخواس��ته افراد را وادار ب��ه دیدن موضوعات 
غی��ر اخالقی می کن��د. حتی افرادی که به طور فعال به جس��تجوی این مطالب نمی پردازن��د، اینترنت آنها را در 
»تله های��ی« گیر می اندازد که مجبور به باز کردن لینک های غیر اخالقی می ش��وند. به عنوان نمونه، برای دانلود 
آهنگ��ی خاص نیاز به عضویت در کانالی خاص اس��ت ک��ه پس از عضویت، متن ها  و فیلم های غیر اخالقی را 
در دس��ترس قرار می دهند. در واقع نوعی اجبار در مواجهه اتفاق می افتد. حتی برخی نوجوانان می گفتند که در 
س��ایت های معمولی مثل آموزش پ��رورش هم که می خواهیم برویم، بعضی اوقات ب��ا موضوعات غیر اخالقی 
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مواجه می ش��ویم. بیش��تر این مطالب در قالب تبلیغات اس��ت. برخی از این فیلم ها را حتی نمی توان به راحتی 
بست و گویا شما را مجبور می کند تا فیلم را تا انتها ببینید. در واقع نوعی هوشمندی در دسترسی به این مطالب 
وجود دارد تا در دس��ترس همه قرار گیرد. برخی نوجوانان که عضو برخی گروه های شبکه های مجازی بودند نیز 
اظهار می داش��تند حتی وقتی خودش��ون گروه را ترک و یا بلوک می کنند، مجدد آنها را عضو می نمایند و این گونه 

مطالب غیر اخالقی را برایشان ارسال می کنند. 
به عنوان مثال، پسری 18 ساله از دبیرستان دولتی منطقه 4 گفت:

»مث��ال جدی��دا یه چیزی رو مد کردن که وقتی میخوای بری یه چیزی رو دانلود کنی- یه آهنگی رو- ارجاعت 
میده به کانالی تو تلگرام که باید عضو بشی. من یکی دوبار فکر کردم باید اول کاناله رو عضو شم بعد دانلودش 

کنم . کاناله رو عضو شدم و دیدم متن ها و عکسهای شر و ور و شهوانیه .«
در واقع کاربر اینترنتی به شکلی غیر منتظره و ناخواسته، با این نوع محتوای جنسی مواجه می شود که به طور 
هوش��مند، رهایی از آنها دش��وار می باش��د و فرد ناچار به دیدن و دانلود عکس یا فیلم است. در مورد هوشمندی 
این نوع تبلیغات برای اجبار کاربر برای تماشای محتوای جنسی، دختری 18 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 

4 گفت: 
»حتی یه فیلم می ذاره که همه چیز را توضیح می ده و امکان نداره که نصفه نیمه تموم بشه. حتی در شکل سه 
پارت هم دیده می شود. در مورد متن ها هم همینطور. داستان هایی را می نویسند و زیرش نوشته می شود داستان 

شماره یک، دو و ...«
 لذا ساختار هوشمند فضای مجازی و اینترنت ماهیتی ویژه برای جذب و اجبار مخاطب به مصرف محتوای 

نامتعارف جنسی را داراست که زمینه ساز دسترسی و مصرف این نوع محتوا در نوجوانان می شود.
دسترسی راحت )21مورد(	•

یکی از عوامل زمینه س��از س��اختاری، دسترس��ی راحت و نسبتا ارزان به اینترنت اس��ت؛ به طوری که برخی 
از نوجوانان اظهار می داش��تند که به راحتی با خرید یک بس��ته اینترنتی،  می توان به هر س��ایت اینترنتی دسترسی 

داشت. پسری 17 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 16 گفت:
»دسترسی دارن، ولی خب خودشون نمیرن! دیگه االن بحث دسترسی نیست. 2 تومن میدی، میری یه بسته 

میخری و  میری...«
 غیر از اینترنت، در دسترس بودن سایت های جنسی بدون نیاز به فیلتر شکن  نیز از عوامل زمینه ساز دسترسی 
نوجوانان به موضوعات جنس��ی در اینترنت  است. پس��ر 17 ساله از مدرسه دولتی منطقه 4 در مورد در دسترس 

بودن فیلتر شکن می گوید: 
»یعنی  مثال همین تو کشوره خودمون چندتا سایت داریم که بدونه فیلترشکن می تونی وقتتو پر کنی باهاش!«
غیر از راحتی دسترسی، شیوع فیلم های مستهجن و عکس های نامتعارف در فضای مجازی و اینترنت روز به 
روز در حال افزایش است. دختر 17 ساله از مدرسه دولتی منطقه 6 در مورد افزایش سایت های جنسی گفت: 

»از همون موقع هم که ش��روع کردم، اینها )فیلم پورنو( بود. اما االن نس��بت به اول خیلی بیش��تر شده است. 
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 این جور چیزها بیش��تر ش��ده است. اول اینقدر زیاد نبود، اما االن بیش��تر سایت ها در همین مورد است و با 
ً
کال

موبایلم وارد این سایت ها شدم.»
  به اعتقاد نوجوانان، سایت های آموزش جنسی که در خود ایران تبلیغ می شوند به طور مداوم در جستجو های 

اینترنتی ظاهر می شوند. پسری 17 ساله از دبیرستان غیر انتفاعی منطقه 16 چنین گفت: 
»به جای فیلتر کردن، برن س��ایتای آموزش جنس��ی خودمونو درس��ت کنن و دنبال ب��زرگ کردن فالن و فالن 

نباشند. مثال میری سواالت امتحان نهائی سرچ کنی، بعد میبینی که آموزش مسائل سکسی برات میاد.«
در برخی مکان های عمومی وای فای رایگان )اینترنت رایگان( ارائه می دهند که این خود عاملی برای راحتی 
دسترس��ی اس��ت. برخی از لینک ها در تلگرام و اینس��تاگرام معرفی می شوند که افراد آن ها را در داخل سایت ها 
جستجو و باز می کنند. پسر 17 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 5 در مورد وجود اینترنت حتی در مکان های 

عمومی و انگیزه رفتن به آنجا به دلیل اینترنت رایگان  این چنین گفت: 
»بیش��تر دوس��ت دارم وقتی با دوس��تام میرم قهوه خونه، برم تو فضای مجازی. البته پدر و مادرم نمیدونن من 

میرم قهوه خونه و قلیون میکشم. آخه قهوه خونه ها وای فای رایگان داره. خیلی خوبه.«
جذابیت، هیجان و  نوآوری ساختار فضای مجازی برای سنین نوجوانی 	•

 یکی از دالیل س��اختاری تس��هیل کننده دسترس��ی به موضوعات جنس��ی، به روز بودن و جذابیت  محتوای 
اینترن��ت و فض��ای مجازی برای س��نین نوجوانی اس��ت؛ به طوری که مصاحبه ش��وندگان اظهار می داش��تند که 
گیفت ها و عکس ها هر روز جدید می ش��وند و خس��ته کننده نیس��تند ومش��وق هایی برای جذب مخاطب برای 
کانال های ویژه دارند. بخصوص نوجوانان برخی نکات غیر اخالقی در قالب طنز را به اش��تراک می گذارند و بر 
این عقیده هس��تند که این نوع جوک ها ماهیت طنز بیش��تری دارند. یکی از دالیل این جذابیت  استفاده از برخی 
ش��گردها برای جذب بیش��تر مخاطب اس��ت؛ مثل بیان عنوان »پرهیجان ترین فیلم«  که شاید خیلی هم هیجان 
نداش��ته باش��د، ولی با این واژه  نوجوانان را جذب می کنند. پس��ری 17 ساله از مدرس��ه دولتی منطقه 4 در مورد 

علت اعتیاد جوانان به اینترنت این چنین توضیح داد: 
» خیلیا اعتیاد پیدا میکنن، ولی تا حاال ندیدم که خس��ته بش��ه یا کس��ی بخواد ول کنه، چون هر روز مطالب و 

عکسها و گیف های جدید میاد و اصال خسته کننده نیست.«
 یکی از دالیل گرایش به این نوع محتوا، ایجاد حس کنجکاوی و هیجان در کاربر نوجوان است . دختری 17 

ساله از دبیرستان دولتی چنین توضیح داد:
» ...جمله هایی که می گن مثل بیایید هیجان و انگیزه؛ من خودم همیشه دنبال هیجانم مثال ارتفاع و ... وقتی 

میگن باهیجان ترین چیز، میری لینکو میزنی و وارد لینک که میشی می بینی چیزای پرهیجانی هست.«
 موارد یاد شده،  برخی از عوامل پیچیده ساختاری سطح کالن بودند که از دیدگاه نوجوانان زمینه ساز مصرف 

پورنوگرافی است. 
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عوامل ساختاری سطح میانی 
ناکارآمدی مدارس در توانمندس�ازی جوانان در رس�انه و آموزش سواد رسانه ای در حوزه آسیب های . 1

جنسی )34مورد(
یکی از عوامل تاثیر گذار ساختاری سطح میانی، ناکارآمدی مدارس در توانمند سازی نوجوانان برای استفاده 
درس��ت از فضای مجازی و اینترنت اس��ت. برخی از زمینه های مهم عبارت اند از: نبود آموزش در حوزه س��واد 
رس��انه ای و آموزش در مورد آس��یب های احتمالی فضای مجازی و در صورت وجود آموزش ها، ضعف کیفیت 
آموزش ه��ای ج��اری در مدارس و نبود مش��اور معتمد و قابل اطمینان. از میان س��ایر عوام��ل تاثیرگذار به انتقال 
برخی اطالعات توسط معلمان، تبادل فیلم و عکس در مدرسه، برخی محدودیت های شدید در مدارس و آوردن 

گوشی در برخی مدارس توسط دانش آموزان می توان اشاره کرد. 
ضعف آموزش و کیفیت آن در مورد سواد رسانه ای در مدارس )19مورد(	•

تعداد محدودی از دانش آموزان اظهار داشتند که هیچ نوع آموزشی در زمینه فضای مجازی و آسیب های آن 
از مدارس دریافت نکرده اند. زمانی که در مورد آموزش در مدارس س��وال شد، پسری 18 ساله از مدرسه دولتی 

منطقه 4 این چنین گفت: 
»نه من که 12 ساله دارم درس میخونم، تا حاال مدرسه صحبتی نکرده و هیچ نقشی هم نداشته.«

 همچنین پسری 18 ساله از همین منطقه نیز وقتی در مورد این آموزش ها سوال شد، گفت :
 »به هیچ عنوان.«

گاه سازی نوجوانان سوال شد، گفت :  وقتی در مورد نقش معلم در مقایسه با نقش والدین در آ
 »معلم ها که اصوال خودشونو در این باره دخالت نمیدن.«

 همچنین وقتی در مورد نقش مدرس��ه در اطالع رس��انی در مورد فضای مجازی و آس��یب های آن سوال شد، 
پسری 17 ساله از مدرسه دولتی منطقه 4 گفت:
»نه مدرسه هیچ کاری برای ما انجام نداده.«

 وقتی سوال شد که آیا در مدرسه فردی وجود دارد که بتواند این آموزش ها را ارائه کند، گفت:
 »نه کس��ی نیس��ت. مثال یه معلم داریم که خالی بندی زیاد میکنه و چیزای مهم رو بیش��تر توضیح میده. البته 
ایش��ون اگه بخوان، تواناییش��و دارن که انجام بدن-  ولی تا به حال انجام نداده. چند بار ازش خواستیم که برامون 

توضیح بده و توضیح داده.«
 وقتی مصاحبه گر در مورد معلم پرورشی در مدرسه سوال کرد، این گونه پاسخ داد:

»نه،  ولی یک معلم داریم که زیاد درک و فهم درباره این جور چیزا نداره. بیشتر درباره زندگی و واقعیت های 
زندگی صحبت میکنه و به حرفاش هیچ کس اهمیت نمیده«. 

وقتی سوال شد آیا معلم ها در مورد مسائل جنسی نیز براتون صحبت می کنند، گفت:
 »چرا. شده امسال معلم علوممون توضیح داد. پارسال هم همین طور که جزو درسمون بود.«

 به نظر می رس��د که معلم ها مهارت طرح موضوعات فوق را ندارند و صحبت های آنها بیش��تر حول مباحث 
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زیستی جنسی بوده و مباحث اجتماعی و روانی آن کمتر مورد بحث در مدارس قرار می گیرد. همچنین، معلم ها 
تمایلی به بحث در این حوزه ندارند. 

وقت��ی در مورد میزان س��واد رس��انه ای در دانش آم��وزان و آموزش در مورد معایب و مزای��ای اینترنت و فضای 
مجازی سوال شد، پسری 17 ساله از مدرسه غیر انتفاعی منطقه 4 گفت:

»...کس��ی تا حاال نیومده این حرفو بزنه. فکر کنم یکی از مش��کالت هم همین باش��ه. یا توی تلویزیون هم 
شاید گفته باشن، ولی نه انقد زیاد که هرکی دیده باشه و برخورد کرده باشه!  استفاده کردن از اینترنت. خودم زیاد 
نه، استفاده  از برنامه نه. بیشتر برنامه ای که خیلی بد بوده مثه ویچت، همش ویچت بوده دیگه. فیلتر کردن، ولی  
نیومدن بگن که آقا این واسه چی فیلتر کردن؟ یا مثال برنامه ای مث وایبرو اینا..االن دیگه همه تو تلگرامن. هیچ 
کاریم نمیشه کرد. حاال این برنامه رو اگه فیلتر کنن، برنامه دیگه ای میاد. مدرسه هیچ آموزشی نداده. هیچی.« 

علی رغم اینکه عده ای معتقد بودند آموزش��ی در مدارس در مورد رس��انه دریاف��ت نکرده اند، برخی دیگر از 
نوجوان��ان ب��ه طور محدود آموزش های��ی دیده بودند، اما از نوع آموزش ها ناراضی بودند که در زمان مناس��ب و 
با کیفیت مناس��ب و توس��ط فرد مناسب ارائه نشده بود. به عنوان مثال، در پاس��خ به اینکه آیا کسی در مدرسه در 
مورد رسانه و آسیب ها صحبت می کند، پسری 18 ساله از مدرسه دولتی منطقه 4 در مورد کیفیت پایین آموزش 

توسط معلم دینی گفت:
 »فکر کنم اگه کسی هم بتونه انجام بده، معلم دینی هست که کاری هم انجام نداده برامون.«

در مورد متخصصانی که مدرس��ه دعوت می کند نیز اعتقاد بر این بود که برخی مفید هس��تند، ولی برخی با 
نوع��ی رویک��رد قهری و تهاجم��ی در مورد موضوع صحبت می کنند که موجب می ش��ود در دان��ش آموزان تاثیر 

پذیری مثبتی نداشته باشد. به عنوان مثال، پسری 17 ساله از مدرسه دولتی منطقه 4 گفت:
 »همون یه حاج آقایی بوده که اول دبیرستان و سوم راهنمایی صحبت کرده. اینکه باعث تنوع طلبی میشه، بعد 

باعث میشه پدر به بچه خودش نظر داشته باشه و از اینجور چیزا. یه چیزه گنگیه, زیاد یادم نیست.«
  وقتی مصاحبه گر پرسید آیا این صحبت ها تاثیر گذار بوده است، او پاسخ داد:

» نصیحتاش آره تاثیر داش��ته، .... منظورم اینه اگه چنین اتفاق هایی بیوفته،  میتونه تاثیره زیادی داش��ته باش��ه. 
مثال کس��ی که میاد. مثال این حاج آقا اومد و خیلی خوب با ما صحبت کرد. مثال یکی میاد با توپ پر میاد. اونو 

اصال از سره لج هم شده بچه ها کار برعکس انجام میدن. پس تاثیر میزاره نحوه برخورد.«
 بنابراین، سیس��تم آموزشی جاری از برخی سخنرانانی استفاده می کند که در مورد موضوع نوعی جبهه گیری 

می کنند و موجب عدم توجه دانش آموزان و نوعی تشویق بیشتر برای دنبال کردن چنین مضامینی می شوند.
 وقتی در مورد کیفیت آموزش های جاری س��وال ش��د، دختری 18 س��اله از مدرس��ه دولتی منطقه 5 در مورد 
تجرب��ه خود در مدرس��ه که یکی از اف��راد نیروی انتظامی جهت آموزش آس��یب های اینترن��ت و فضای مجازی 

آموزش هایی را ارائه می داد، چنین گفت :
 »از نی��روی انتظام��ی ی��ه نفر اومد، ولی زیاد خوب صحبت نکرد. برای ما س��رگرمی ب��ود، فقط از درس فرار 

کردیم، همین.«
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 یا وقتی س��وال ش��د که آیا در مدرسه کسی را برای آموزش دعوت می کنند و به چه میزان مفید است،  دختری 
17 ساله از مدرسه دولتی منطقه 13 چنین گفت:

 »خیلی کم. توی دو س��ال تحصیلی ش��اید یک بار یکی آوردن اون هم معلم فیزیک ما می گفت رفته بودیم 
ی��ک مدرس��ه دیگه و اونجا دیدیم یه آقایی در رابطه با این چیزها صحب��ت می کنه. ما هم تصمیم گرفتیم این کار 

را بکنیم.«
 وقتی در مورد تاثیر سخنرانی ها سوال شد، گفت:

 »بله، چند تا نکته را گفت که مثال گوشیتونو تنها تو اتاق نبرید یا دوربین گوشیتون را بپوشونین که نتونه ازتون 
عکس بگیره و نکات دیگه را گفت.«

 به نظر می رس��د که بیش��تر نکات آموزش��ی در حوزه امنیت س��ایبری بوده و کمتر محتوای جنسی نامتعارف  
جنس��ی به طور ش��فاف مورد بحث قرار گرفته است. برخی نوجوانان اعتقاد داش��تند این صحبت ها خیلی تاثیر 

نداشته است. پسری 18 ساله از مدرسه غیر انتقاعی منطقه 4 گفت:
 »تو مدرس��ه یه حرفایی میزنن... گاهی وقتا مدیرمون یه حرفایی میزنه.. ولی نه خیلی تاثیر نداش��ته ... نه اون 

طور.«
در کل، این آموزش ها منطبق با نیازهای دانش آموزان در این حوزه نبوده و توسط دانش آموزان با استقبال رو 
به رو نشده است. دختری 18 ساله در مورد اینکه محتوای آموزشی چگونه باشد تا تاثیر مثبت داشته باشد، گفت: 
»ما خیلی چیزایی که تو مدرسه بود را جدی نمی گرفتیم. شاید ماهی یه نفر را می آوردن صحبت کنه، اما آن 
قدر که ادبی و اینا صحبت می کردن و بازش نمی کردن، کسی گوش نمی داد. راجع به مضراتشم اصال صحبت 

نمیکردن که دقیقا بخوان بگن این اثرات منفی را داره. کسی جدی نمی گرفت و زیاد تاثیر نداشت.«
 به نظر می رسد این آموزش ها جذاب نبوده و موجب اثرگذاری بر نوجوانان نشده است.

دانش آموزان انتظار داش��تند اطالعات در زمان مناس��بی قبل از مواجهه نوجوانان با بلوغ برایشان باز می شد و 
درباره آس��یب ها و مش��کالت و تاثیرات فضای مجازی به طور شفاف با آنان صحبت می گردید. پسری 17 ساله 

از مدرسه دولتی منطقه 4 در مورد نبود آموزش ها در مدارس در سن مناسب این چنین گفت:
 »در مدرس��ه باید از ابتدایی میومدن به بچه ها میگفتن که قبل از بلوغ این مس��ائل هس��ت. قبلش مثال عادی 
میکردن که مثال اینجوری هس��ت و ش��ما نباید برید س��متش. معایبش اینه، ضررهاش اینه. بچه ها قبل از بلوغ 
باید میدونستن که یهو وارده یه دنیای جدید نشن. مثال ما از راهنمایی که اومدیم دبیرستان، اصال دنیامون عوض 

شد.«
 در مورد نبود آموزش در مدارس پسری 17 ساله از مدرسه دولتی منطقه نیز این چنین گفت:

 »فکر میکنم، چجوری بگم مثال آموزش ندادن که از این کارا پیش��گیری بش��ه. بعد این باعث شده که به نظر 
من این اتفاق شدید تر بشه؛ این اتفاقی که بچه ها برن سمت این چیزا.«

به نظر می رسد نبود اطالعات قبل از مواجهه باعث تشدید تاثیرات منفی رویارویی با محتوای نامتعارف در 
فضای مجازی و آس��یب های بیش��تر در جوانان می ش��ود. در واقع به اعتقاد آنها، این موضوعات باید در مدرسه 
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آموزش داده ش��ود، چون والدین توانایی باز کردن این موضوعات را به تنهایی ندارند. پس��ری 16 ساله از مدرسه 
غیر انتفاعی منطقه 5 گفت: 

گاهی ها را مدرس��ه ها به بچه ها بدن، چون پ��در و مادرها نمی تونن خیلی باز اینها را  »ب��ه نظر من باید این آ
به بچه هاش��ون بگن؛ ولی معلم و مدیر یا مش��اور می تونه بگه. درحالی که مدرس��ه ما اینکار رو نمی کنه یعنی 

آموزش نمیده.«
 بنابراین به اعتقاد دانش آموزان، ساختار آموزشی نیز خیلی نوجوانان را آماده ورود به فضای مجازی نکرده و 
آنها را در مورد آس��یب های احتمالی مواجهه با پورنوگرافی و ارتباطات اینترنتی با جنس مخالف محافظت نمی 
کند. به اعتقاد دانش آموزان والدین مهارت الزم برای آموزش در مورد مسائل فوق را ندارند و این مسئولیت مهم 

بر عهده سیستم آموزشی است که باید انجام شود.
ضعف مشاوره قابل اعتماد در مدارس  )8مورد(	•

یک��ی از مس��ائل مطروحه، نبود مش��اور قابل اعتماد در مدرس��ه اس��ت؛ به ط��وری که دانش آم��وزان ترجیح       
می دهند مس��ائل حس��اس خود را با او در میان نگذارند. در مورد معلم پرورش��ی، یا مدارس معلم پرورش��ی و 
مش��اور ندارند و یا در صورتی که داش��ته باش��ند، زمان مربوط به فعالیت های پرورش��ی را به س��ایر دروس مانند 
ورزش اختصاص می دهند. پس��ر 18 س��اله از مدرس��ه دولتی منطقه 4 در پاسخ به سوال اینکه آیا معلم پرورشی 

در مدرسه دارند، این چنین گفت :
»داریم، ولی همیشه زنگ پرورشی میریم ورزش میکنیم.«

در واقع یك نیاز پاس��خ داده نش��ده توس��ط دانش آموزان در مدرس��ه وجود دارد که به آن توجه نمی ش��ود و آن 
مش��اوره در مدرس��ه است. پسر 18 س��اله دیگری از همین منطقه، در مدرسه دولتی گفت که کسی رو در مدرسه 

ندارند که تخصص داشته باشد و وقتی در مورد معلم پرورشی سوال شد، گفت:
»نه نداریم. پارسال بود که امسال قهر کرد و رفت.«

 لذا حضور مش��اور و معلم پرورش��ی به طور ثابت و فعال در مدارس گزارش نمی شود و اگر هم باشند، گویا 
وظیفه خود را در این حوزه بخوبی انجام نمی دهند. پس��ری 16 س��اله از مدرس��ه غیر انتفاعی منطقه 5 در مورد 

مشاور مدرسه خود این چنین گفت:
 مش��اور داریم، ولی نمیاد این حرفها را بزنه. ولی من مدرس��ه قبلی که بودم، مربی پرورش��ی مون درباره این 

چیزا برامون حرف میزد.»
 گویا بسته به مدرسه، وضعیت حضور مشاور و مربی پرورشی و کیفیت فعالیت آنها متفاوت است. 

یکی از دانش آموزان پس��ر 17 س��اله از مدرس��ه دولتی منطقه 4، در مورد نقش مدرس��ه در آموزش مس��ائل و 
آس��یب های جنسی ناش��ی از فضای مجازی اعتقاد داش��ت که خود مسئوالن مدرس��ه عمدا اغماض می کنند و 
خیلی به این مس��ائل توجه ندارند. او اعتقاد داش��ت مدارس این آموزش ها را مس��ئولیت خود نمی دانند. وقتی 

مصاحبه گر از او پرسید مدرسه چکار می تواند بکند، او پاسخ داد: 
»مدرس��ه چون اصال بهش مربوط نیس��ت، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. چون توی مدرس��ه بیش��تر وقت ها 
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خودش این اتفاق ها  میوفته و هیچی نمیگن.«
 محقق از دانش آموز خواس��ت تا بیش��تر توضیح بدهد و پرسید که آیا منظورت این است که مسائل جنسی تو 

مدرسه اتفاق میوفته و کادر مدرسه متوجه میشن و کاری انجام نمیدن؟ و او توضیح داد: 
»اصال مدرس��ه کال جنس��ی است. یه بار پدر من رو به خاطر اینکه کلمه اسگل رو گفتم، مدرسه خواسته بود 
و همون موقع جلوی پدر من دو نفر کارای جنسی داشتن انجام میدادن شوخی شوخی. مدرسه هم اگه ببینه فقط 

تذکر میده، ولی زیاد گیر نمیدن. ولی اگه اسم کسی بد در بره، بهش زیاد گیر میدن.« 
برخی سختگیری های مدرسه نیز باعث می شود دانش آموزان کمتر مسائل خود را با مشاور در میان بگذارند. 
در دس��ترس نبودن مش��اور در مدارس نیز یک عامل بود که ذکر ش��د. دختری 18 ساله از مدرسه دولتی در مورد 

صحبت با مشاور مدرسه این گونه گفت: 
»مش��اور مدرس��ه را که م��ا اصال نمی بینیم. بقیه هم هیچ حرفی نمیزنند. ش��اید به خاط��ر اینکه فکر می کنن 

صحبت در این مورد اصال تاثیری ندارد.«
دختری 16 س��اله در مورد اینکه آیا تاکنون با مش��اور مدرس��ه یا معلمی در مدرس��ه در مورد مسائل شخصی 

صحبت کرده، گفت : 
»نه، نش��ده. منع می کنن. می گن کال گوش��ی نباش��ه. معلم پرورش��ی هم نداریم. با معلم دینی مونم راحت 
نیستیم.«  بنابراین اگر نوجوانان نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای در موارد خاص مواجهه با آسیب های فضای 

مجازی داشته باشند، مدرسه چنین خدمات مشاوره ای را از نظر ساختاری پیش بینی نکرده است. 

بحث و نتیجه گیری 
ای��ن مقاله با هدف کش��ف دیدگاه های نوجوانان دختر و پس��ر دبیرس��تانی دوره اول در ته��ران از عوامل زمینه 
س��از مصرف محتویات جنس��ی نامتعارف در  اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان در سال 1395-1394 
با اس��تفاده از 54 مصاحبه عمقی انجام ش��د. این تحقیق کیفی، تحلیل محتوایی موضوعی از نوع اس��تقرایی با 
رویکرد تفس��یری  اس��ت. بر اس��اس این مطالعه، عوامل مختلفی به طور پیچیده در تعامل با یکدیگر در سطوح 
مختلف ساختاری، خانوادگی و فردی در تسهیل گرایش به سمت محتویات جنسی در اینترنت توسط نوجوانان 

برساخته شده اند که در این مقاله به عوامل ساختاری سطح کالن و میانی پرداخته می شود. 
بیش��تر مطالعات پیش��ین به دنبال شناسایی عوامل علی و پیش بینی کننده س��طح فردی و خانوادگی  مصرف 
پورنوگرافی در بین نوجوانان و جوانان بوده و کمتر به عوامل ساختاری کالن و میانی توجه کرده اند. در مطالعات 
پیشین نشان داده شد که نوجوانان پسر،  نوجوانانی که در مراحل باالتر بلوغ  هستند و افرادی که روابط خانودگی 
مخدوش و ضعیف دارند، بیشتر از پورنوگرافی استفاده می کنند )پیتر و والکنبرگ1، 2016، شك و ما2، 2016 و 
قویدل حیدری، 2012(. بیشتر مطالعات پیشین از نوع کمی بوده و کمتر مطالعات مکاشفه ای و کیفی به عوامل 

1. Peter and Valkenburg
2. Shek & Ma
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س��اختاری کالن و میانی زمینه س��از مصرف پورنوگرافی در بین نوجوانان پرداخته ان��د. از این جهت این مطالعه 
کامال نوآورانه است و خال اطالعاتی مهمی را در این حوزه پر می کند. 

بر اس��اس بس��یاری از نظریه های رفتاری، مجموعه ای از عوامل در س��طوح مختلف بر رفتار موثر هس��تند. 
نظری��ه ای که اس��اس این پژوهش بود، »مدل نظری تاثیرپذیری افتراقی رس��انه« اس��ت که در ای��ن مدل، غیر از 
عوامل وضعیتی )فردی(، عوامل مربوط به مراحل رشد و تکامل فرد و عوامل اجتماعی و محیطی بر مصرف فرد 
از رس��انه تاثیر می گذارند  )والکنبرگ و پیتر، 2013(. این تاثیر مبادله ای و دو س��ویه است و  استخراج استقرایی 
عوامل ساختاری و اجتماعی زمینه ساز مصرف رسانه -در این مطالعه، منظور پورنوگرافی در اینترنت است- در 

سطح کالن و میانی عالوه بر عوامل فردی و خانودگی، منطبق بر این دیدگاه نظری است.    
از بین عوامل س��اختاری س��طح کالن و میانی،  نوعی تضاد ارزشی در جامعه،  رهاشدگی افسار گسیخته در 
جامعه در عین حال وجود محدودیت هایی در برخی حوزه ها، ناهماهنگی بین هجمه جنگ نرم در قالب فضای 
مجازی جذاب و مشوق برای دسترسی به محتوای جنسی نامتعارف و تالش های ضعیف و منفعالنه رسانه ملی 
در جهت ارتقای س��واد رس��انه ای بخصوص در مورد محتوای نامتعارف اخالقی،  انتش��ار محتوای نامتعارف در 
اینترنت با اهداف سیاسی و در نهایت،  ناکارآمدی سیستم های آموزشی مدارس در سطح میانی از جمله دالیل 

مهم گرایش به این محتویات در فضای مجازی در بین نوجوانان مطرح شد. 
به نظر می رس��د تاثیرات محیط اجتماعی با مصرف محتوای جنس��ی نامتعارف، تاثیراتی دو سویه و متقابل و 
رفت و برگش��تی اس��ت؛ به طوری که باز شدن محیط، از س��ویی می تواند موجب گرایش به محتوای فوق شود و 
برعکس مصرف محتوای فوق نیز می تواند س��بب باز شدن هنجارهای جنسی جامعه گردد. این یافته در راستای 
مدل ها و دیدگاه های نظری است که بر اثر مبادله ای رسانه تاکید دارند؛ به این ترتیب که عواقب و نتایج استفاده 
از رس��انه، خود بر اس��تفاده از رس��انه تاثیر می گ��ذارد و برعکس. این اث��ر متقابل و مبادله ای رس��انه در »تئوری 
ش��ناختی اجتماعی بندورا« نیز تاکید ش��ده اس��ت )بندورا1 ، 2009(. همچنین عادی شدن2 موضوعات جنسی 
با مواجهه پورنوگرافی توس��ط جوانان در مطالعات دیگر نیز نش��ان داده شده است )لوفگرن مارتنسون و منسون3، 

 .)2010
از سوی دیگر، محدودیت های هنجاری در جامعه و خانواده به طور همزمان موجب گرایش بیشتر نوجوانان 
به این محتوا می ش��ود. ماهیت جذاب و نوآورانه و دسترس��ی آس��ان به فضای مج��ازی و محتوای فوق و ضعف 
فرهنگ س��ازی و برنامه های آموزشی در این حوزه در رسانه ملی، موجب دسترسی بیشتر نوجوانان به این محتوا 
می ش��ود و در س��طح میانی نیز مدارس و محیط های آموزشی از ارائه آموزش ها و مشاوره های مرتبط خود داری 

می کنند و این امر نیز به دسترسی بیشتر به این محتوا منجر می گردد. 
عالوه بر عوامل س��اختاری باال، برخی تحوالت  ارزشی کالن در جامعه شامل نوع پوشش بانوان در جامعه، 

1. Bandura
2. Normalisation
3. Lofgren-Martensson & Mansson 
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ش��یوع رفتارهای جنس��ی در بین همساالن و تغییر در ماهیت ازدواج نیز ش��رایط را برای گرایش به این محتویات 
افزایش می دهند. به نظر می رس��د این عوامل در این جا به عنوان عوامل زمینه س��از گرایش به محتویات جنس��ی 
در اینترنت مطرح شده اند، در حالی که در جایی دیگر به عنوان تاثیرات مواجهه با محتویات جنسی در اینترنت 
بی��ان گردیده اند. به نظر می رس��د ای��ن دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و هر دو یکدیگ��ر را تقویت می کنند. هم 
مواجهه موجب تغییر در نوع پوش��ش زنان، افزایش ارتباطات جنس��ی خارج ازدواج و کاهش ازدواج می ش��ود و 
هم برعکس این عوامل خود باعث گرایش به محتویات جنس��ی می ش��ود که این حاکی از اثرات مبادله ای رسانه 
اس��ت. این روند، تاثیر مبادله ای رس��انه و جامعه را هم منعکس می کند که مطابق با نظریه تاثیر پذیری افتراقی 

رسانه است )والکنبرگ و پیتر، 2013(.
به نظر می رس��د نوجوانان در مورد نقش محدودیت ها در اجتماع و تاثیر آن بر گرایش به محتویات جنس��ی  
دچار نوعی سردرگمی و تردید بودند، زیرا از یک سو، این محدودیت ها را عاملی برای کنجکاوی بیشتر نوجوانان 
برای مس��ائل جنس��ی می دانس��تند و از س��وی دیگر، باز ش��دن جامعه و تحوالت مهم ارزش��ی در نوع پوش��ش، 
رفت��ار جنس��ی و ازدواج را عاملی برای گرایش فوق معرف��ی می کردند. عالوه بر تغییرات ارزش��ی فوق، همزمان 
محدودیت های هنجاری و مذهبی در جامعه نیز باعث ایجاد نوعی تضاد ارزشی در بین جوانان شده است و آن 
را مسئول گرایش به دسترسی به محتوای جنسی خارج عرف در اینترنت و فضای مجازی دانسته اند. این می تواند 
نش��انه نوعی حالت بینابینی در ارزش های جنس��ی در جامعه و یا حالتی گذار باشد که همزمان بودن محدودیت 
و  نگرش های و رفتارهای رهایی بخش جنسی در جامعه موجب ایجاد نوعی سردرگمی در علل و راهکارها شده 
است؛ چنان که حدود یك سوم دختران دانشجو در تهران در مورد هنجار جنسی دچار ابهام بوده اند )خلج آبادی 

فراهانی1، کللند2، 2015 ( که می تواند این یافته را تا حدودی تبیین نماید.  
 عالوه بر عامل ساختاری فوق در فضای واقعی جامعه، ماهیت جذاب محتوای ارائه شده در ساختار فضای 
مجازی و اینترنت، از یك س��و و جاماندن رس��انه های رسمی و ملی از اطالع رسانی و ارتقای سواد رسانه ای در 
بین نوجوانان و جوانان، از سوی دیگر عاملی زمینه ساز در سطح کالن است. بنابراین تحوالت وضعیت فضای 
واقع��ی و هنجاره��ای جنس��ی در آن و همچنین عرضه محتوای ج��ذاب و هدفمند در فض��ای مجازی  در حوزه 
موضوعات جنسی بخشی از عوامل ساختاری زمینه ساز استفاده از پورنوگرافی در بین جوانان و نوجوانان است.

 به نظر می رس��د محرك های محیطی هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی موجب تاثیرات ش��ناختی، 
عاطفی و هیجانی در نوجوانان و تشویق آنها به جستجوی بیشتر در زمینه پورنوگرافی و تاثیر بر رفتارهای جنسی 

آنها می گردد )خلج آبادی فراهانی، زاده محمدی، 1398 و خلج آبادی فراهانی، 1398( 

1. Khalajabadi Farahani
2. Cleland 
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شکل 1: عوامل ساختاری سطح کالن و میانی مصرف محتوای جنسی نامتعارف در بین نوجوانان

در سطح میانی، مدارس با انکار موضوع و ضعف در آموزش و عدم ارائه مشاوره زمینه ساز مصرف پورنوگرافی 
در بین جوانان و بروز آس��یب های مرتبط می شوند. ناکارآمدی مدارس در آموزش موضوعات مربوط به استفاده 
صحیح از اینترنت و فضای مجازی و سواد رسانه ای، نبود مشاوره صحیح  و قابل اطمینان  و پایین بودن کیفیت 
آم��وزش ها به طور تکرار ش��ونده توس��ط نوجوانان ب��ه عنوان یکی از عوامل زمینه س��از گرای��ش نوجوانان به این 
محتویات بر شمرده شده است. مطالعات قبلی نیز نشان داده اند که آموزش سواد رسانه ای در مورد پورنوگرافی، 
تاثیرات نگرش��ی و قصد رفتاری در نوجوانان در حوزه مصرف پورنوگرافی خواهد داش��ت )روتمن1 و همکاران، 

.)2020
 این تحقیق نوعی س��ردرگمی، تضاد و ابهام در دیدگاه و تفاس��یر نوجوانان از جنبه های مختلف دسترس��ی به 
محتویات جنس��ی و تاثیرات آن را نش��ان می داد. به نظر می رسد در برابر این پدیده جدید، یعنی مواجهه گسترده 
همگانی با محتویات جنس��ی یا هرزه نگاری جنسی در اینترنت، نوعی دستپاچگی در همه اقشار، در رویارویی 
با آن اتفاق افتاده اس��ت؛ به طوری که رفتار نوجوانان، والدین و مس��ئوالن مدارس حاکی از گاهی انکار و گاهی 
ش��تاب زدگی، از هم گس��یختگی و اضطراب در مواجهه با این پدیده نوظهور اس��ت. نوجوانان در اظهار نظرات 

1. Rothman
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خ��ود  گاه مح��دود بودن در جامعه و خان��واده را و گاه آزاد بودن  بیش از حد را مس��ئول گرایش به این محتویات 
می دانس��تند ک��ه این محدودیت و بس��ته ب��ودن هم در مورد جامعه و ه��م خانواده  و هم  فرد ص��ادق بود. به نظر 
می رس��د این موضوع از پیچیدگی زیادی برخورد دار اس��ت و به علت نو بودن ماهیت آن، فرد، خانواده و مدرسه 
هن��وز موضع گیری مش��خصی نداش��ته و جای��گاه خود را در مواجهه ب��ا این محتویات پی��دا نکرده اند و در حال 

باز اندیشی مداوم هستند.
ای��ن پژوه��ش دارای برخی محدودیت ها و مش��کالت در روند اج��رای کار میدانی بود. به دلیل حساس��یت 
موض��وع، زم��ان قابل توجهی )حدود ش��ش ماه( برای کس��ب مجوزه��ای الزم از اداره آموزش و پرورش اس��تان 
ته��ران و موافق��ت مدیران مدارس صرف ش��د که کار میدانی را زمان بر و با دش��واری همراه س��اخت. همچنین، 
پس از کس��ب مجوز، تنها مدت زمان محدودی جهت انجام کار میدانی در مدارس اختصاص داده ش��د که به 
عل��ت همزمانی با آزمون های پایان ترم و عدم همکاری برخی مدارس به دلیل کمبود وقت برای س��ال های آخر 
دبیرس��تان، کار میدانی با س��ختی همراه ش��د. همین امر موجب گردید که امکان بازخورد سریع محقق و مجری 
طرح به مصاحبه گران به علت حجم کار در یک هفته وجود نداشته باشد. همچنین امکان انجام تحلیل همزمان 
با جمع آوری داده ها نبود که این یک راهبرد ترجیحی در مطالعات کیفی است. لذا فرصت اصالح مصاحبه ها 

در طول کار میدانی وجود نداشت. 
بدیهی است که این نتایج می تواند در سیاستگذاری اجتماعی در دو حوزه فرهنگ سازی در فضایی حقیقی و 
فضای مجازی و آموزش س��واد رسانه ای در مدارس کاربرد داشته باشد. سیاستگزاران و برنامه ریزان سطح کالن 
جامعه الزم اس��ت با بازنمایی انگیزه ها و اهداف تولید کنندگان محتوای جنس��ی نامتعارف در اینترنت و فضای 
مجازی و تاثیرات زیستی، روانی و اجتماعی این رفتار، در بین نوجوانان و جوانان فرهنگ سازی کنند و آموزش 
هایی مناس��ب برای حفظ نس��ل جوان در رسانه های مختلف ملی و همچنین مدارس و سایر مراکز آموزشی ارائه 
نمایند. نظارت بر محتوای فضای مجازی و ایمن سازی آن نیز از جمله اقداماتی است که در کنار فرهنگ سازی 

و آموزش ضروری می باشد.   
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