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  اي پيامدهاي كنش جنسي در اينترنتبازسازي زمينه
  

  2احمدي ملك حكيمه 1ژيانپور، مهدي
  

  )09/10/94، تاريخ پذيرش 15/10/93(تاريخ دريافت
 

  چكيده
برجاي  افراد زندگي در توجهي درخور پيامدهاي جوامع به جديد هايتكنولوژي ورود
دست كنندةتسهيل تكنولوژي كه است آن از اين پيامدها ناشي از بخشي. گذاردمي
 هايويژگي علت به اينترنت ميان، دراين. است جديد هايكنش زمينة و امكان به يابي

 بديعي جنسي هايكنش گيريشكل باعث نامي، گم پديدة به زدندامن مثل خاصي،
 ناخواسته پيامدهايي كرده است و متأثر نيز را واقعي دنياي كه هاييكنش است، شده

 اين بداعت و اهميت دليل به و اساس براين. كندمي تحميل آن موضوعات و مناسبات بر
اي پيامدهاي كنشهدف اصلي پژوهش حاضر درك معنا و بازسازي زمينه موضوعات،

سايبر بوده است. اين مطالعه با رويكردي كيفي،  گرفته در محيط صورتهاي جنسي 
 گيري هدفمندگيري از راهبردهاي نمونهاي و با بهرهزمينهة مبتني بر سنت نظري

 19با  1389 در پاييز و زمستان سال ،منظور گيري نظري) انجام شده است. بدين(نمونه
وگوي  گفتهاي اتاقي و سايبرسكس به گوهاي جنسو نفر از كاربراني كه با هدف گفت

ها عميق صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ةزبان مراجعه كرده بودند، مصاحب فارسي
كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي با استفاده از  ةنيز در سه مرحل

 ،دهدنتايج اين پژوهش نشان ميپارادايم كدگذاري اشتراوس و كوربين به انجام رسيد. 
 حضور هيچ و شودمي انجام تخيلي صورت به كامالً كه است فرايندي مجازي سكس

________________________________________________________ 
 معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان شناسي،دكتري جامعه. 1

  اسوجي،گروه علوم اجتماعي دانشگاه شناسي دانشجوي دكتري جامعه. 2
 hakime_malekahmadi@yahoo.com   
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: دستة سه در ها،فعاليت اين پيامدهاي. ندارد وجود رابطه در ديگري فرد از جسماني
شده و ماجراجويي  شده، سبك زندگي جنسي ايجنسي رسانهكنش( پيامدهاي كنشي

تني،  روان (تضعيف) تحليلچندگانة مضاعف،  ي؛ پيامدهاي رواني (زندگجنسي)
 است. پذيرنگاه جنسي به زن) تقسيمو پيامدهاي نگرشي (كشاكش ميل و وجدان) 

  
 .اياينترنت، كنش جنسي، پيامدها، نظرية زمينهكليدي:  واژگان

  
  و بيان مسئله مقدمه

كه افراد در آن به كسب اطالعات دربارة موضوعات «جهاني اينترنت فضايي مجازي است  ةشبك
وجوي علمي، مشاهدة تصاوير مختلف، استماع صدا و  وگو، بازي، تجارت، جست مختلف، گفت

). اين 72- 71: 1380 (محسني، »پردازند ها، مشاهدة فيلم و بسياري اقدامات ديگر ميآهنگ
 ،آورده كه بسيار كوچك و فشرده استكاري زمان و فضا، دنيايي پديد  دستفناوري ارتباطي، با 

گيرد (مانند گوشي تلفن همراه) جاي مي متريسانتي كه در ابزاري با ابعاد چند ييدنيا
  ).166: 1386محمدي،  گل(

جهان فعلي جهاني اينترنتي  ،عبارت ديگر به؛ ناپذير زندگي استامروزه اينترنت جزء جدايي
هايي مانند خريد اينترنتي، تجارت اينترنتي، بازي اينترنتي، گيري مفاةم و پديدهاست. شكل

 ؛تماس و ارتباط اينترنتي و جرايم اينترنتي نشانة نوعي زيست اينترنتي شهروندان است
روز هم  ست كه روزبهدنياي مجازي جذاب و كارآمد دركنار دنياي واقعي درحال رشد ا ،بنابراين

زمان در دنياي واقعي و مجازي با  شود. اين زيست هممندان آن افزوده ميبر كاربران و عالقه
  ).1382 (عاملي، شودشدن توضيح داده مي مفهوم دوجهاني

هر مزيتي كه تكنولوژي « :اندكه برخي انديشمندان حوزة ارتباطات متذكر شده چنان
با ورود  ،اساس ). براين37: 1371 (پستمن، »با زياني همراه است آوردبرايمان به ارمغان مي

ابد. يمي باحث روز راهمبه هاي اينترنتي نيز آسيب دربابوگو  گفت ،اينترنت به دنياي انساني
آسيب ديگري كه شود اعتياد به اينترنت است. اينترنت مطرح مي بهايي كه درباكي از آسيبي

درخور دهد، كاربردهاي جنسي آن است. بخش اينترنت را نيز تشكيل مييكي از ابعاد اعتياد به 
هاي توجة از محتواي اينترنت دربارة مسائل جنسي است. يكي از آخرين مطالعات در محيط

اي  هميليون واژ 400ميليون از  55دهد نشان مي 2010تا جوالي  2009دانشگاة بين جوالي 
 ماةتي جنسي دارداند  كردهوجو  سايت گوگل جستدانشجويان دانشگاه بوستون در وب كه

 ؛ييد شده استأها با اندكي تغيير در مطالعات ديگر هم تاين يافته). 1390(اوگاس و گادام، 
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ايراني به اين  وگوي گفت هاي اتاق ) در تحليل محتواي1388(آبادي  و بلقان نمونه، منطقيبراي 
روابط جنسي  هاي معمولي وهاي روزمره و تعامليابي، ارتباطدوست ،د كه درمجموعيجه رسينت

هاي ترين حجم پيامبيشدرصد  3/89چت، فحشا، صيغه) با (انحرافات جنسي، سكس
  دهند.اينترنتي را تشكيل مي وگوي گفت هايشده در اتاق ردوبدل

و  كننده لهي، تسكنندهتواند آغازهاي خاص فضاي سايبر ميازآنجاكه ويژگياساس و  براين
هاي مختلف جسمي، روحي، هاي جنسي باشد و زندگي فرد را در حيطهدهندة كنشتشد

هاي ثر سازد، ضروري است كه پيامدهاي چنين اعمالي و جنبهأخانوادگي و روابط اجتماعي مت
و  1كاوش هدفاند اي را شخصاً تجربه كرده افرادي كه چنين پديده ةمختلف آن براساس تجرب

  قرارگيرد. 2تفتيش
  

  پژوهش ادبيات
  اينترنت به اعتياد

روان برخي عقيدة به. برد كار به 1996 سال در يانگ بار اولين را اينترنت به اعتياد اصطالح
. اندبوده معتاد كامپيوترهايشان به شوند، معتاد اينترنت به اينكه از قبل افراد از خيلي شناسان،

 Marks).كنند مي پيشنهاد را كامپيوتر به اعتياد اصطالح آنها دليل، همين به

&Yellowlees,2005) نگاريهرزه) 1چون  مواردي شامل اينترنت به اعتياد ابعاد ترينمهم 
 كسب) 4 قمار، مثل شبكه به وسواس) 3، يابيدوست و مجازي ارتباطات) 2 مجازي، سكس و

  است.  كامپيوتري هايبازي) 5و  اضافي اطالعات
  

  جنسي كاربري با اينترنت به اعتياد
عدم توانايي «كي از انواع اعتياد به اينترنت، اعتياد با كاربري جنسي است. اگر اعتياد جنسي را ي

) تعريف 67:1388 (ناجي و زارعي، »هاي جنسيانداختن تمايالت و فعاليت تعويق در كنترل يا به
 3ويس ،ينهزم كنيم، اين شكل از اعتياد در كاربران اينترنت نيز قابل رديابي است. درهمين

را نظير اعتياد جنسي و اعتياد به كوكائين توصيف كرده و معتقد است:  يسكس اينترنت
كردن  كند. با فراهمكند و فوراً احساسات پرشوري ايجاد مياينترنت خيلي با سرعت عمل مي«

________________________________________________________ 
1. Exploration 
2. Inspection 
3. Viss 
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نگاري آنالين، كاربران را به سمت يك منفي، هرزه هاي تركيبي از لذت جنسي و فرار از هيجان
  ).135: 1386(واترز،  »دهد سرازيري مارپيچ سوق مي

و  ها از عكس ة زياداستمرار اعتياد به سكس، استفاد« :مطابق مدل كارنس ،همچنين
گرايانه باعث جنس ها و اعمال همجنسي در طول خودارضايي، استفاده از روسپيبرهنة  هاي فيلم

تر و درنهايت به آزار و تر و خطرناكقيحو درنتيجه به استفادة بيشتر، وشود  ميزدايي حساسيت
  .(Voros:2009) »انجامدتخلفات جنسي مي

نامي، تسهيالت و فرار، علت اعتياد جنسي در  نيز معتقد است سه عامل گم) 1999(يانگ 
نامي در محيط مجازي به فرد اين امكان را مي ناشناسي و گم دهد محيط آنالين را شكل مي
اينترنت همچنين با  روي آورد.پردازي  شدن به هرگونه خيالاختهدهد كه بدون ترس از شن

نگاري ورود حجم وسيعي از اين محصوالت به داخل ايجاد دسترسي آسان به محصوالت هرزه
 ،براين پردازد. عالوهزمينه مي روزي دراينبه ارائة خدمات شبانهاست و ها را تسهيل كرده خانه
طور موقت و كاذب از مشكالت زندگي  كند كه بهافراد كمك ميهاي اينترنتي به پردازي خيال

  واقعي فرار كنند.
  

  نگاريهرزه
از كلمة  1نگاريها هستند. كلمة هرزهنگاريترين محتواهاي جنسي در اينترنت هرزهكي از مهمي

 با وجوداست. » هانوشتن دربارة روسپي«معني  آيد كه در ادبيات به يم 2يوناني پورنوگرافوس
طوركلي با هرچيزي كه رفتار جنسي را نشان  نگاري بهادبي صحيح آن، هرزه - تعريف فرهنگي

فرهنگ لغات ). 129: 1386 (واترز، شودجنسي است شناخته مي هاي دهد و علت ةجانمي
صورت معني كرده است: كتاب، فيلم يا هرچيزي كه براي  اين نگاري را به) هرزه2005( آكسفورد

خصوص  تحريك جنسي، اعمال جنسي افراد را توصيف كند يا نشان دهد، بهايجاد ةجان و 
) 1986( دانند. همچنين ازنظر بورديوازطريقي كه اكثر مردم آن را آزاردهنده و نامطبوع مي

هاي جنسي است كه از ذائقة عوام نشئت تصويركشيدن عيان فعاليت نگاري نوشتن يا بههرزه
  ).487: 1391 (هريس،است  گرفته

اي ازنظر تنوع، ميزان دوره هيچشك  د، بدوندار نيطوال اي يخچهتار ينگار هرزهگرچه 
با اوضاع و احوال كنوني كننده، هاي مختلف مصرفدسترسي، گستردگي توزيع و همچنين گروه

________________________________________________________ 
1. Pornography 
2. Pornographos 
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جنسيت در رأس مسائل جامعة مصرفي قرار دارد «شكلي كه امروزه  به ،نبوده است پذير مقايسه
كنندة دال ارتباطات جمعي شده است. هرچه براي ديدن و شنيدن گيري تعييننحو چشم و به

) و 225: 1389 (بودريار، »وبوي جنسي به خود گرفته است اي آشكار رنگگونه شود بهعرضه مي
 »آميز جنسي بالاستفاده باقي گذاشته نشده است هاي تحريكمتر از حوزهحتي يك ميلي«

  ).225: 1389 يار،هلد به نقل از بودر .اف .(جي
ها و طوركلي به بحث و انتقاد درخصوص رسانه كه به پردازاني است ژان بودريار يكي از نظريه

 ندارد عيواق گيبه زند طيرب هيچ ها ساخته شده و شدن واقعيتي كه ازطريق رسانه ذات به قائم
صحبت كرده است. قعيت فراوا او ربط آن ب ينگار هرزه نيز در زمينةطور خاص  به رداخته وپ

تر از واقعي ميكند و امري واقعينگاري يك بعد به فضاي جنسيت اضافه ميهرزه« او،ازنظر 
چراكه با واقعيتي اضافه  ؛كارگيريم هتخيل خود را براي پورنوگرافي ب ةگردد. ةچ لزومي ندارد قو

هاي وضوح رنگ«از  نگاري با استفادهدر هرزه ،درواقع ).50: 1386 (بودريار، »مسدود شده است
تر و با بيشترين وضوح ارائه تر، جنسيتر، رنگيچيزي درخشنده ،تصاوير سينمايي و تلويزيوني

شكني شده و كاركرد كامل و  جنسيت شالوده«است كه  زمينه ). درهمين53(همان:  »شودمي
ادله (كه هردو ارزش مفيد/ و ارزش مب ةدهد و در دامان طرح دوگاننمادين مبادله را از دست مي

 ءغلتد. جنسيت درقالب كاركردي جداگانه مفهوم شيهستند) درمي ءمفهوم شي ةبا هم مشخص
(زيرا تكنيك و نيازها مطرح است نه است حال براي فرد داراي ارزش مفيد  كند و درعين پيدا مي

 دريار،(بو كه ديگر نمادين نيست، بلكه اقتصادي و تجاري استنيز دارد ميل) و ارزش مبادله 
1389 :236.(  

 حقيقي، ايجلوه داند،مي وانموده يك و واقعي امر انهدام از بخشي را نگاريهرزه« بودريار
هرزه فيلم زن ستارة« او، ازنظر). 62: 1386بودريار، ( »كندمي پنهان را حقيقت وجود عدم كه

 را ديگر تغييرات و بدن آرايش تاتوها، اضافي، پالستيك هايجراحي هايش،ايمپلنت با ،نگاري
 زناني از ترواقعي كه است سكس فراواقعي ابژة يك او. كرد تلقي ايوانموده لوند زن توانمي

ريتزر، ( »اندداشته واقعي زندگي در را آنها با شدن مواجه احتمال حالتابه مردان بيشتر كه است
 از نهايتيبي گسترة كه است آن اينترنت فرد منحصربه ويژگي خصوص، دراين). 419: 1389

 در مكان، و زمان وراي رايگان، طوربه را هانگاريهرزه در شده بازنمايي مستهجن موضوعات
 را برخط نگاريهرزه ويژگي سه) 1998(كوپر  كه چنان. دهدمي قرار ناشناس افراد اختيار

  ).1090 :2009داند (دورينگ، مي 2بودن دسترسدر و 1هزينه پرداخت توانايي 1ناشناسي،
________________________________________________________ 

1. Anonymity  
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هاي جنسي اغراقها (پورنواستارها) با نمايش كنشنگاريهاي فعال در هرزهبازيگران و ستاره
دركنار كنند. كنندگان خود را به نوعي از اعتياد به تماشاي اين تصاوير دچار ميشده، مصرف

گرفته هاي مجازي شكل هاي جنسي ديگري نيز در محيطوها، كاربرييمصرف اين تصاوير و ويد
كه كاربران اينترنت از اين فضا براي انجام نوعي از كنش جنسي كه در اصطالح سكس  چنان ؛است

جذاب نبوده «ويژه افرادي كه  به ،كنند. بسياري از اين كاربرانشود استفاده ميمجازي ناميده مي
اينترنت  چت در با ايجاد امكان سكس ،)16: 1388 (منطقي، »اندهاي عشقي كمي داشتهيا فرصت

  گيرند. از اين فضا براي دسترسي به سكس تلفني و سكس حضوري نيز بهره مي
  

  پژوهش پيشينة
گرفته  با وجود اهميت و گسترش روزافزون اين پديده، مطالعة پيشينه و تحقيقات صورت

شناسي و چه در ديگر چه در رشتة جامعه ،حاكي از آن است كه مطالعات كمي خصوص دراين
صورت  ،ويژه در داخل كشور به ،هاي جنسي در اينترنتنگاري و كنشدرخصوص هرزه ،هارشته

اعتياد اينترنتي و رابطة آن با متغيرهاي  به  بررسي باره ها دراينبيشتر پژوهش .گرفته است
طور  اند كه بههاي اجتماعي بر زندگي افراد به صورت كمي متمركز شدهثير شبكهأمختلف، يا ت
را  مسائل جنسي در اينترنت و پيامدهاي واقعي آن ازمنظر افراد درگير با اين موضوعقطع ابعاد 
  دهد. نشان نمي

ي ها اتاقثير أ) ت1391ربيعي و رضانيا ( ،هاي مرتبط با موضوع حاضردر زمينة پژوهش
هاي آنها بر تجربيات سكس مجازي در بين كاربران اينترنتي نشان دادند. يافتهرا  وگو گفت
اي ناموفق در اينترنت تجربه وگو ي گفتها اتاقاز آن بود كه تجربة ارضاي جنسي ازطريق  حاكي

 سازد.انجامد و افراد را از خويش بيگانه مينوعي سرخوردگي و عدم ارضاي واقعي مي است كه به
بزرگساالن نشان داد كه  مياننگاري درپيامدهاي هرزه باب) در1392( هاي پژوهش طالبيافتهي

تنها صميميت و شور و تمايل جنسي بين همسران را  هاي وقيح نهها يا عكساشاي فيلمتم
هاي گوناگون باعث تخريب رابطة عاطفي بين همسران هم ميدهد، بلكه به شيوهافزايش نمي

همسري،  كردن تك ارزش تلقي به زنان، بي اعتناييها در مردان با بيفيلماين شود. تماشاي 
  دارشدن همراه است.ارزش ازدواج و كاهش تمايل به بچه ةكردن دربار شك

                                                                                                                             
1. Affordability 

2. Accessibility 
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كه اعتياد جنسي داشتند، نشان داد  ،مرد 350نتايج درماني كالين دربين  ،زمينه درهمين
كننده يا علت مستقيم اين اعتياد بوده است.  نگاري تسهيلدرصد موارد، هرزه 94كه در 

معتاد  1000 با مطالعةدر پژوهش خود  وامطالعات كارنس نيز نتايج مشابهي را نشان داد. 
نگاري را عامل مهمي در  درصد زنان هرزه 77درصد مردان و  90جنسي به اين نتيجه رسيد كه 

  ). Cline,1999a( دانند ايجاد اعتياد جنسي خود مي
به  پورنوگرافي و خشونت جنسي) نيز در كتاب خود به نام 1989( 2و دانرستين 1االموتم

هاي تواند نگرشكنند كه اشكال خاصي از پورنوگرافي تهاجمي ميه مياين موضوع اشار
رفتارهاي  ،طور واقعي و به سازدقيد  يتجاوز ب درمقابلافراد را  كند و خشونتي به زنان را بيشتر

ها زن را طوري نمايش ميگويند در اين فيلمتهاجمي و تجاوز به زنان را افزايش دهد. آنها مي
برد و اين، پذيرش خشونت عليه زنان را تجاوز قرار گرفته لذت مي هدفدهند كه از اينكه 

اند، هحضور داشتكند. مطالعات آنها نشان داد دوسوم مرداني كه در مطالعات آنها تر ميراحت
آميز با زنان را از خود رابطة جنسي خشونتبه اي تمايل طور فزاينده به فيلمبعد از تماشاي 

رفتار منزلة  ها باعث پذيرش انواع انحرافات جنسي بهگونه فيلم اند. تماشاي مداوم اينن دادهنشا
  .(Cline:1999a) شودجنسي عادي و نرمال مي

ها و رفتار افراد را تحت گرايش و هاهاي وقيح ارزشدرمعرض فيلمقرارگرفتن  ،براين عالوه
به  نيزرا  بينندهاست و  روابط جنسيش ناصحيح و ابزاري قدرتمند براي آموز دهد ميتأثير قرار 

 ،). ازسوي ديگرRice Hughes,1998( كند قيد ميهاي خانواده، ازدواج و مسئوليت بيارزش
  نوگرافير) نيز به خشونت عليه زنان و ماهيت زيردست آنها در پو1988( ٤و مكينون 3دوركين

موضوعات جنسي، وسيله يا  مثابة غيرانساني و بههاي صورت در پورنو زنان به«كنند: اشاره مي
صورت تجاوز  برند و لذت جنسي را بهكه از درد و تحقير و پستي لذت مي اي كاالي جنسي

  ).189: 2000(بويل،  شوند كنند نمايش داده ميتجربه مي
  

  پژوشروش 
رويكردي براي مطالعة فرايندهاي روزمرة زندگي «كه  5اياين پژوهش با روش نظرية زمينه

افرادي بودند كه به  ة پژوهشبه انجام رسيده است. جامع )31: 1386 (صلصالي،است » افراد
________________________________________________________ 

1. Neil Malamuth 
2. Edward Donnerstein 
3. Andrea Dworkin 
4. Catharine Mackinnon 
5. Grounded Theory 
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كردند. وگوهاي جنسي و سايبرسكس مراجعه مي زبان با هدف گفت فارسي 1وگوي هاي گفت اتاق
دفمند، افرادي كه بيشترين شناخت و تجربه را گيري هگيري از نمونهدر ابتداي تحقيق، با بهره

برمبناي مفاهيم «صورت نظري  گيري بهنمونه ،موضوع مطالعه داشتند انتخاب شدند. سپساز 
اساس، محقق با  ) ادامه يافت. براين324: 1389 (محمدپور، »هادرحال ظهور برگرفته از داده

هايي را هاي اوليه نياز دارد، نمونهتهچه نوع خاصي از اطالعات درپي ياف توجه به اينكه به
د و اينكه بعداً چه كساني انتخاب شوند، تحت تأثير اين بود كه قبالً چه كساني آمدهكرانتخاب 

يعني تا زماني كه احساس شد  2،گيري تا مرحلة اشباعاند. نمونهاند و چه اطالعاتي داده
هاي قبلي شده تكرار داده آوريهاي جمعآيد و دادهدست نمي هاي جديدي بهاطالعات و داده

 ةمرد از افرادي كه تجرب 14زن و  5نفر شامل  19 ، بااست، ادامه داشت. در اين مطالعه
نفر از مردان  سهصورت گرفت كه طور عميق مصاحبه  مستقيمي از سكس مجازي داشتند به

شكلي كه  به ،سال بود 30تا  15كنندگان از ركتاشمهل بودند. گسترة سني أكننده متركتاشم
با توجه گرفتند. دورة مصاحبه سال قرار مي 30تا  20نفر بين  14سال و  19تا  15نفر بين  5

صورت تقريباً روزانه، هر  ماه متغير بود و به 2هفته تا  1كنندگان از ركتاشم به وضعيت
و در  برخطصورت  ها بهانجاميد. تمام مصاحبهساعت به طول مي 3 وگو به طور متوسط گفت

ميزان بسياري   كنندگان به در مصاحبة آنالين شركت«زيرا  ؛صورت گرفت مجازي محيط
هاي آن  مانند. اين امر مانع از شناسايي آنها در طول تحقيق و براساس يافتهناشناس باقي مي

  ).290: 1387 (فليك، »شودمي
 »ني و مارپيچي است نه خطياي فرايندي درحال شدن، دوراساخت نظرية زمينه«ازآنجاكه 
آوري زمان با جمع محور، هم صورت فرايندي محقق ها بهتحليل داده )،314: 1389 (محمدپور،

مرحلة كدگذاري باز، كدگذاري سه  ها درها شروع شد. در اين مطالعه، كدگذاري دادهداده
شكسته و ها را ن دادهامحوري و كدگذاري انتخابي صورت گرفت. در مرحلة اول، محقق

 ،هاي موجود در آنها را كشف كنند. در اين مرحلهتا موضوعات و ايده اند جزء مطالعه كرده جزءبه
ن به تعيين الگوهاي موجود در امحقق ،در مرحلة دوميافت. ها كدي اختصاص به هريك از داده

اول، در سطح هاي خردشده در مرحلة صورت كه داده اين بندي آنها پرداختند. بهها و مقولهداده
 شده از كدگذاريِ استخراج و طبقات اصليِ ندهايي درآمدها و مقولهصورت خوشه تري بهانتزاعي

دهي رويدادها در كدگذاري محوري، از پارادايم باز به يكديگر متصل شدند. براي ارتباط

________________________________________________________ 
1. Chat Room 
2. Saturation 
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پديده،  كدگذاري اشتراوس و كوربين استفاده شد. اين پارادايم بر مواردي ازقبيل شرايط علي،
كه  است آيندها متمركزاي، راهبردهاي عمل/ تعاملي و پيامدها يا پيزمينه، شرايط مداخله

طبقات به  ،در مرحلة سوم). 95: 1386 (صلصالي، شودساز پيوند طبقات به يكديگر ميزمينه
 گفته پيش يك طبقة مركزي مرتبط شد و خط اصلي پژوهش كشف شد. در همة مراحل

  و  وندها غرق شند با مقايسة مداوم و حساسيت نظري در جزئيات دادهن سعي كردامحقق
  هاي موجود در آنها را كشف كنند.ايده

هايي كه پذيري استفاده شد. يكي از روشبراي ارزيابي پژوهش نيز از اعتمادپذيري و انتقال
 و شود، مشاهدة مداوم پژوهشگرهاي كيفي مطرح ميبراي سنجش اعتمادپذيري در پژوهش

 ).58: 1389 باقري و همكاران، (اديب حاج با موضوع بررسي استاو مدت  درگيري طوالني
ن در اكي از محققيماهه و با حضور روزانة  7دورة زماني  هاي تحقيق درداده ،منظور اين هب

وسيلة  نيز بهآوري شد. فرايند تحقيق جمع ساعت) 10تا  5(روزانه حدود وگو  هاي گفت اتاق
اهنماي مصاحبه شروع كرد، ولي رمحقق با  ،منظوركنندگان هدايت شد. بدينكتخود مشار

ها مطرح شدند. االت تكميلي در فرايند تحقيق و با توجه به كدهاي ظهوريافته از تحليل دادهؤس
كار  بهكنندگان مشاركت كههاي واقعي االمكان از واژه محقق سعي كرد حتي ،براين عالوه
كنندگان خواست از مشاركت زمينه ند. محقق درجهت اعتمادپذيري دراينكاستفاده بردند  مي

برخي نتايج  ،منظور اين خويش كنترل كنند. به ةساني آن را با تجرب ها را مطالعه و همتا يافته
صحت اطالعات  ،عالوه ييد شد. بهأت كننده در ميان گذاشته و ركتاشمپژوهش با افراد 

اين افراد داشت  ازشخص ديگري كه شناخت كاملي  ازطريقكننده  ركتاشمشده از چهار  گرفته
هاي جمعيتها با ويژگيپذيري نيز سعي شد از همة گروهارزيابي قرار گرفت. براي انتقال تحت

گيري انجام شود و جوانب متفاوت هر فرد نمونه هم در حد امكان و شناختي متفاوت نمونه
  مطالعه قرار گيرد.تحت  طور كامل به

  
 ي پژوهشهايافته

  شدهايكنش جنسي رسانه
 كنش الگوي را هانگاريهرزه در درآمده نمايش به جنسي هايصحنه كنندگانمشاركت اغلب

 اين. پردازندمي هانگاريهرزه جنسي موجود در اعمال تقليد به كنند و مي انتخاب جنسي
 بيشتر اندنكرده تجربه را واقعي جنسي رابطة اكثرشان كه مبتدي و كارتازه افراد براي جذابيت

 آرزو، اين تحقق تا ،»كنم امتحان را واقعي رابطة دارم دوست خيلي« اينكه به اشاره با آنها. است
مي تعميم نيز واقعي موارد گاه به تخيل اين. كنندمي جايگزين را فيلم تماشاي از ناشي تخيل
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 ياد بينممي را هاصحنه آن فيلم توي وقتي گردم،برمي سركار از كه موقعي« كه ايگونه به يابد،
نگاري هرزه هايستاره خاطر ها، بهفيلم مضمون بر عالوه گاه جذابيت اين». افتممي اداره توي

 برخي عادي،فوق هايمهارت و شده اصالح هاي بدن با بازيگران، اين. است )استارهاپورن(
 هم برايم. كنم نگاه فيلم هميشه: «اند شده باعث كه اندكرده مجذوب چنان را كنندگانمشاركت
مشاركت همچنين!». خوشگل است خيلي توش است كه بازيگري آخر شود،نمي تكراري

 و اند كرده مشاهده را نامتعارف خود قول به و واقعي جنسي رابطة از فراتر چيزي كنندگان
 تمايل اين با آنها». بدهم انجام نامتعارف كارهاي دارم دوست: «كنند تجربه آن را دارند تمايل
 بدشان ممكن است ديگر هايخيلي كه كارهايي« هستند؛ جنسي تجربة هرگونه آمادة شديد
كنندگان اغلب مشاركت!». گويمنمي نه بهش بخواهد ازم هرچي شريكم« تاآنجاكه حتي». بيايد

 ،رنگ واقعيت به خود بگيرديكبار مشاهداتشان كم  دستبا اذعان به اينكه تمايل دارند حتماً و 
ترين شكل اين ال آنها به سادهؤخود هستند. س ييويژه در زندگي زناشو هواقعي، ب ةنگران تجرب
تواند مي واقعي دنياي در كنندمي تجربه مجازي صورت به كه جنسي اعمال چقدراست كه 

  اتفاق بيفتد.
  

  شدهسبك زندگي جنسي
صورت  چه به ،دهد آنها بخش زيادي از زندگي خود راكننده نشان ميافراد مشاركت ةتجرب

 بودن صورت مشغول تواند بهكنند. اين ميصرف امور جنسي مي ،و چه در دنياي واقعي برخط
 را همه هاوقت بعضي«كه شكلي چيز به فكري مداوم با موضوعات جنسي، نگاه جنسي به همه

كنندگان  ركتاشمدر ذهن باشد. يكي از هاي جنسي و تكرار و خلق صحنه» بينممي انگيزشهوت
. دارم سروكار دخترها با زياد كارم محيط توي«گويد: دربارة درگيري مداوم جنسي مي

تداوم اين تخيالت  ».كنممي فكر آنها  به اش همه گردمبرمي سركار از وقتي. همكارانم مخصوصاً
زني در وباوقات مشغول پرسهكنندگان باعث شده آنها اغلب  هاي جنسي در مشاركتو فعاليت

 شود،مي مشغول فكرت. شودمي بدتر هي آدم«كه  شكلي باشند، به وگو هاي گفت اتاق ها وسايت
هاي آنها عمق اين درگيري را با هزينهاز برخي ». شوي آشنا بيشتري افراد با خواهيمي مدام

! چناني آن هايتلفن قبض! پايت افتدمي گزاف هايهزينه: «كنندشان توصيف ميمالي و زماني
 هدر الكي نيست وقتم دستم حسابش بار چندين. شد چتم پول تومني هزار دوبار، دوازده حدود
توان به دانلود گستردة مياند  به آن اشاره كردهكنندگان مشاركتي كه گر شواهدياز د». رفتمي

مرور موضوعات جنسي وگوي جنسي، تالش براي يافتن شريك جنسي و  عكس و كليپ، گفت
  طور مداوم اشاره كرد.  هدر ذهن ب
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  ماجراجويي جنسي
همه خواهد،نمي مكان راحت است،«چون  ،كنندگان اينترنت و سكس مجازي رابرخي مشاركت

هاي جنسي خود انگيزي براي تجربهزمينه و بستر وسوسه ،»ندارد ترس دسترس است، در جا
 براي هات و متأهل خانم«ا ي» پوش كش دست و قدبلند خانم«، »هاتF-F « چون تقاضا براي

 كي هاخانم از«هاي نامتعارفي چون اند. در اين محيط است كه درخواستافتهي» تلفني سكس
 هربار براي سكس؟ يا دوستي رابطة هيچ بدون بزنم؟ واكس را براش هايش كفش خواهدمي

ونشان به تمايالت  نامدر اين بستر بينمايد. آنها عجيب نمي» دهممي تومان 10000 زدن واكس
كنند: هل اقرار ميأتر از خود و افراد متوسالسن جنس، افراد كمخاص جنسي مثل رابطه با هم

شان از آنها ضمن اشاره به اينكه اولين تجربه». شد هازن به كم كم بعد بود مردها به تمايلم اول«
 خوشمF-F  روابط از ديدم فيلم كه كمكم: «اين ماجراجويي اغلب مجازي و تصويري بوده است

را به  ها ه، تمايل دارند اين تجرب»شد جذاب برايم زنانه هايتيپ و هاهيكل از بعضي كمكم. آمد
 هم ازدواجم از بعد را )F-F(رابطه  اين دارم دوست«حتي تاآنجاكه  ،دنياي واقعي امتداد دهند

  ». بدهم ادامه
  

  تني (تضعيف) روان تحليل
 خسته، بعد خوشحال، اول: اين جوري است بگويم مجازي سكس بعد احساسم را بخواهم اگر«

در اغلب مشاركت ،طور كامل هاگرچه نه ب ،اين فرايند تغيير احساسات». گناه احساس االن
از معاشقة مجازي يا تحريك خود  شكل تجربه شده است. اكثر آنها پس همين كنندگان به

 چت اگر توي«كنند اذعان مي ،حال زنند. بااينوقيح دست به خودارضايي ميهاي وسيلة فيلم هب
اين تجربه چنان ». گيريمي سردرد شوي،مي حالبي شوي،مي افسرده نرسي، كامل ارضاي به

   متنفر خودش از آدم بعدش ولي بدهد دست خوبي احساس آدم به اولش شايد«است كه: 
 ،ازنظر آنها ».كني سردرگمي و بودن خالي احساس شايد شودمي تمام كه موقعي. شودمي

، »شودمي خورد اعصابت كه اين است اشيكي« و» دارد عوارض خودارضايي كالً«براينكه  عالوه
 دانيمي. ترسممي جنسي ناتواني از من«اندازد: اعتياد به آن، سالمت جنسي را به خطر مي

آنها نگران روابط  ،اساس براين». ندارد نا بدنم ديگر! بار پنج از بيش شدم؟ مي ارضا چندبار روزي
 سكس به اش همه توانم،نمي. دارم مشكل هم ازدواج براي ديگر من«زناشويي آتي خود هستند: 

 روابط سردي بعد هم كني، ارضا را شوهرت نتواني ممكن است«يا ترس از اينكه  »كنممي فكر
. ندارد لذت برايم ديگر اما. كنممي خودارضايي«ها با اعتراف به اينكه كنندهمشاركت». طالق و

همواره سرگردان در دوراهي عذاب  ،»كامل لذت همان رسي؛نمي خواهيمي كه چيزي به چون
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 گفت توان مي ك مقولة كشاكش ميل و وجدان). نهايتاًر.وجدان و ميل جنسي خود هستند (
ازحد،  ها، همچنين تخيل بيشنگاريچت يا ديدن هرزهسكساقدام به خودارضايي مكرر هنگام 

خستگي مداوم، افسردگي،  :كنندگان داشته استعوارض روحي و جسمي فراواني براي مشاركت
طوالني  ةضعف بدني و الغري. به همة اين موارد بايد مشكالت فيزيكي و جسمي در اثر استفاد

  ضافه كرد.درد را ا چشم و درد مثل كمردرد، مچ شبكه،از 
  

  نگاه جنسي به زن
دهد آنها در نگاه كنندگان مرد در اين مطالعه نشان ميشده از مشاركت آوريهاي جمعافتهي

 نظرشان در چيز همه هاوقت بعضي كنندمي اقرارشكلي كه  به ،جنسي به زنان مشترك هستند
هستي زنان يك هستي جنسي است و كاركردشان ارضاي اميال  ،هانازنظر آ. است جنسي

: شاخص ورود به رابطه ميزان جذابيت فيزيكي و جنسي است ،اساس براين .است جنسي مردانه
 استيل ش،ا قيافه: گيرممي نظر در را او زيبايي بيشتر من خواهم،مي را زن ظاهر اول من«

 مهري بي«واقعي و فراجنسي به  هاي هدر تجربخورده برخي شكست ».باشد قيافه خوش بدنش،
اعتقاد  اند و اشاره كرده» اعتماديبي تنش، عصبانيت، اختالف، دوم، رابطة زناشويي، زندگي در

اي واقعي يا و برخي از ورود به رابطه» ندارد حقيقي عشق يافتن به اميدي هيچ آدم«دارند 
 خوشش من از زنم ترسممي داشتم را چت سكس تجربة چون ترسم،مي ازدواج از«دليل آنكه  هب

 فكر. ديگر ندارم اعتماد كسي به«كه  دليل اين يا به »من است جنسي مسائل منظورم نيايد،
هراسان هستند. » تو نت ديدم زياد خراب دختر چون! طور است همين هم دختر فالن كنم مي

 ازدواج بعد« :ادامه يابد و باعث شود ،درصورت غلبه بر ترس از ازدواج ،توانداين بدبيني حتي مي
  ».بشود بدبين اشبچه و زن به آدم هم
  

  زندگي چندگانة مضاعف
 ازطرف ،اي دارند وشدهزندگي جنسي سبك ،طرف ازيك ،كنندگان در اين مطالعهمشاركت

دهند. گيري از خدمات جنسي فضاي مجازي پاسخ ميبخش اعظم اين تمايالت را با بهره ديگر،
در  ي ناپذيرفتنيمطالعه، كنش تحتدر بافت  هابه آن هيدازآنجاكه اين تمايالت و شكل پاسخ

شود آنها ناچارند اين بخش از زندگي اجتماعي خود را پنهان كنند چراكه نظر گرفته مي
 كه كنممي پاك هايم راعكس و فيلم شب هر همين براي مشترك است ما خانة سيستم«

و دربارة  ».كنممي تماشا آنالين يا كنممي دانلود دوباره باشم داشته نياز هروقت. نبيند خواهرم
 امدرسي كارهاي مشغول ديروقت تا گويم مي امخانواده به«آن دروغ بگويند، نظير اينكه: 
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 وقتي داندنمي كسي و دارند اعتماد به من همه هستم، مثبت بچه خانه توي من«ا ي» هستم
سو درگير شكاف جهان واقعي و  ازيك كنندگانركتاشم. »امكاري چه مشغول اينترنتم توي

كنند كه اغلب را تجربه مي اي در همان جهان مجازي زندگي دوگانه ديگر اند و ازسوييمجازي
وصل مي اينترنت به نيست خانمم وقتي يا كار سر از« :كه چنان ؛گذردصحنه مي آن در پشت

درگير يك زندگي چندگانة مضاعف و پيامدهاي آن نظير تعدد توان گفت آنها رو مي . ازاين»شوم
  گويي هستند. كاري و دروغهويت، سردرگمي هويتي، پنهان

  
  كشاكش ميل و وجدان

را كشاكش ميل و  توان آنكنند كه ميكنندگان در پژوهش كشاكشي را تجربه ميركتاشماغلب 
هايي جهت تغيير اين مرتباً تالش ،شانوجدان ناميد. آنها ضمن اعالم نارضايتي از وضع فعلي

 كه نيستم ماهي چند گفتم بهش كردم، پاك داشتم شماره هرچي االن«دهند: وضعيت انجام مي
: كه چنان شود؛ نميها در اكثر موارد موفق . ولي اين تالش»باشيم نداشته ارتباط ديگه طور اين

 هاوقت بعضي شهوتم من. نشدم موفق زياد خوب ولي. كنم كنترل را امجنسي ميل كردم سعي«
اين ناكامي در كنترل ميل جنسي و ارضاي آن به ». آيدبرنمي دستم از كاري. باال رودمي خيلي
ها توصيف لحاظ اجتماعي باعث شده است آنها خود را معتاد به اين كنش هاي غيرمتعارف بهشيوه
 كنم مي سعي. نيست خودم دست«يا  »فايده؟ چه اما كنم ترك خواهممي«اذعان به اينكه  .كنند
نشان از ناتواني در كنترل اين ميل دارد. همچنين  »ام شده معتاد. شودنمي ولي ندهم، ادامه

كنندگان و عاملي اساسي در اين كشاكش است. احساس گناه، تجربة مشترك اغلب مشاركت
شود آنها عث ميكشاكش ميان تمايل به ارضاي ميل جنسي و احساس گناه و عذاب وجدان با

 كنم؟ كار چي ولي دارم بدي احساس. شود برطرف بايد كه نياز است يك اين آخر«اقرار كنند كه 
جنسي ميل كنم؟ كار چه ولي كردم گناه ببخشد، مرا خواهممي خدا از. روحي مشكل ضعف، گناه،

زندگي زناشويي هم وجود دارد:  درباباين احساس گناه ». نكنم فكر بهش دهدنمي اجازه ام
اين احساس گناه حتي ». نيست زياد چتمسكس آخر ولي. دارم زنم به نسبت گناه احساس گاهي«

 شدم ارضا«ند: كنشكلي كه اظهار مي به ،جنسي برايشان خوشايند نباشدباعث شده ارضاي ميل
  ».گناه است خاطر به كنم فكر شد، خرد اعصابم كمي ولي
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  گيرينتيجهبحث و 
ها انواع گوناگون تحريك و ارضاي جنسي در نياز جنسي يكي از نيازهاي بنيادين بشر است. قرن

هـاي جنسـي چيـز    دادن درگيري افراد در فعاليت نشان«ها وجود داشته است. اگرچه بين انسان
هاي رسـانه وجودآمدن تكنولوژي ، با به (Ferguson & et al,2009:324)» جديدي نيست

ه و ازسـوي  داي رشد يافته و متنـوع شـ  شكل فزاينده هاي جنسي بهسو بازنمايي كنش ، ازيكاي
كنشـي   ،شكل گرفته است» كنش جنسي مجازي«عنوان  باديگر گونة جديدي از كنش جنسي 

(برنـواين   شودتعريف مي» اي و نظربازياي عجيب از سكس تلفني، قرار عشقي رايانهآميزه«كه 
  ).201: 1389 به نقل از بل،

ظرگرفتن بداعت پديداري، نابهنجاري اجتماعي و حرمت ديني ايـن  نبا در ،هدف اين مطالعه
طور كه اشـاره   اي پيامدهاي مشاركت در چنين تجربياتي است. همان موضوعات، بازسازي زمينه

اي هم تفسيري و با استفاده از سنت نظرية زمينيمحققان در اين نوشتار در چهارچوب پارادا ،شد
  اند.متمركز شده بر بخش پيامدها
پيامدهاي مشاركت در اين كـنش در سـطح    ،1شده در مدل  بنديهاي صورتبراساس يافته

كدبندي محوري به هفت دسته و درنهايت به سه مقولة گزينشي تقليل يافتـه اسـت. ايـن سـه     
تند. البته مقولههس "پيامدهاي رواني"و  "پيامدهاي نگرشي"، "پيامدهاي كنشي"مقوله شامل 

شـكل تجربـي و در    نـد، وگرنـه بـه   پذيرشكل تحليلي و در سطح نظري تفكيـك  هاي ذكرشده به
با همـة ايـن پيامـدها مواجـه بودنـد، منتهـا سـطح        زمان  همكنندگان ساحت واقعيت، مشاركت

  يك از مراحل اعتيادي باشند، متفاوت بود. درگيري آنها، بسته به اينكه در كدام
سـبك  «، »شـده ايهـاي جنسـي رسـانه   كـنش «توان به پيامدهاي كنشي مي در چهارچوب

در مشاركت كنندگان اشاره كرد. منظـور از كـنش   » ماجراجويي جنسي«و » شده زندگي جنسي
شده ازنظر اجتماع و  شده كنشي است كه الگوي خود را از فطرت و امور پذيرفته ايجنسي رسانه

گيـرد. در  از رسـانه الگـو مـي    گيـرد، بلكـه صـرفاً   نمي ،دين ازجانب ييد شدهأايراني، ت ةدر جامع
ولـي در كـنش    ،هاي دو طرف استبسياري از موارد، كنش جنسي تابع روابط متقابل و خواسته

شود. يكي از مهمهاي طرف مقابل نيز به حاشيه رانده ميشده ساليق و خواستهايجنسي رسانه
كننـدگان در ايـن مطالعـه    ده در بين مشاركتشايگيري كنش جنسي رسانهترين عوامل شكل

هـاي   ها كه نوعي بازنمايي بدون پـرده از كـنش  نگارانه است. پورنوگرافيمصرف محصوالت هرزه
گيـري فرهنـگ   و باعـث شـكل  » هيچ ارتباطي با واقعيـت ندارنـد  «جنسي هستند ازنظر بودريار 

سـطح و عمـق يـا واقعيـت و تـوهم       ،و خيـال  تد كه در آن تمايز بين واقعيـ نشوفراواقعيت مي
كنندگان، تقليـد از  مشاركت ةازمنظر تجرب ،ترزبان ساده به ).123: 1389 (بل، شودمخدوش مي
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 ،رسـد خواه و رضايت جنسي نمـي  به نتايج دل ،نگاريشده در هرزه داده هاي جنسي نمايشكنش
جنسي ارائـه مـي   ةاز رابطنگاري چيزي فراتر چون واقعيت ندارد و ساختة رسانه است. در هرزه

) 63: 1386 (بودريـار،  »وار به واقعيتگرايي و وسواس ديوانهتشديد واقع«د و درنتيجه باعث شو
  شود.يعني اقدام مكرر به كنش جنسي مي

اسـت كـه در آن هزينـة مـالي و زمـاني      ايـن  » شدهسبك زندگي جنسي«پيامد رفتاري ديگر 
همـراه بـا    رويـه ايـن   يـافتن  هشود كه ادامواقعي يا مجازي ميزيادي صرف امور شهواني در دنياي 

 زمينـه  كننـدگان درايـن  مشـاركت  ةشود. تجربمنجر تواند به اعتياد جنسي بسترسازي اينترنت مي
  چيز به ابژة جنسي بود. مداوم ذهني با تخيالت و افكار جنسي و تبديل همه شدن حاكي از مشغول

معناي ميـل بـه تجربـه يـا تجربـة روابـط        به است »سيماجراجويي جن«ديگر پيامد رفتاري 
هـاي  فرهنـگ  گيري خـرده هاي نامتعارف و شكلمتعدد و متنوع جنسي در اينترنت كه به رابطه

در  2هـا مـن و گـي  1هاهاي جنسي مانند لزبينشود. ازآنجاكه اقليتميمنجر جنسي در اينترنت 
مـي  ،شـوند  راحتي پذيرفته نمي به ،گيرترهاي سنتي و سختويژه فرهنگ هب ،يك فرهنگ خاص

توانند از اينترنت براي آزادسازي عقايد و بهبود انزواي اجتماعي، تشكيل شبكة اجتماعي خـاص  
هـاي سياسـي اسـتفاده كننـد. ايـن      نفس و هويت فردي و انجـام فعاليـت   خود، تقويت اعتمادبه

 5هي،خـوا غييـر جنسـيت  ت 4هي،خـوا دوجنس 3هي،خوا جنس هاي جنسي شامل همفرهنگ خرده
 8(يادگارپرستي جنسي) فتيشيسم 7،(آزارطلبي جنسي) مازوخيسم 6،(آزارگري جنسي) ساديسم

برخـي از انـواع انحرافـات     ،در پـژوهش حاضـر  ). 1090: 2009(دورينـگ،   شـود مي 9و پارافيليا
كننـدگان  گرايـي در بـين زنـان، در مشـاركت    جنسويژه نظربازي در بين مردان و هم به ،جنسي

هـايي را  نامي، پايگـاه  ن امكان گمآورد خواهي سايبر با فراهمجنس فضاهاي هم ،ديده شد. درواقع
كنندة اتاقـك زنـدگي واقعـي را بـراي      كه هنوز پوشش حفاظت دهند تا افراد درحاليدست مي به

  ).203: 1389 (بل، خواه هستندجنسدارند، بتوانند آزادانه بگويند كه همخود نگه مي

________________________________________________________ 
1. Lesbian  
2. Gay man 
3. Homosexuality 
4. Bisexuality 
5. Transsexuality 
6. Sadism 
7. Masochism 
8. Fetishism 
9. paraphilia 



 1394، تابستان 2 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

104 

 

به آنها » نگاه جنسي«نتايج مطالعه تغيير نگرش به زنان و  ،پيامدهاي نگرشي در چهارچوب
هـا و  ويژگـي  ةمعنـاي تقليـل همـ    كنندگان نشان داد. نگاه جنسي به زن بـه  را در بين مشاركت

سـت. اسـتفاده از   ا مبنـا  هاي جنسي و ارزيـابي و مقايسـة زنـان، بـراين    كيفيات زنان به جذابيت
كننـدگان  نگاري باعث ديد كااليي، خشونتي و اعمال نامتعارف جنسي مشـاركت زهمحصوالت هر

توانـد  خشونت ندارد و حتي مـي  براي معتقدند پورنوگرافي اثري عليه زنان شده بود. گرچه عده
(بـراي  كنـد  اجتمـاعي آن جلـوگيري    ظهـور خشونت و پرخاشگري نهفتـه را تخليـه كنـد و از    

اما  )،Fergoson: 2009به نقل از  Abrason & Hayashi, 1984؛Kutchinsky, 1993نمونه:
به ايـن موضـوع    1پورنوگرافي و خشونت جنسي) در كتاب خود به نام 1989و دانرستين ( ماالموت
هاي خشـونتي بـه زنـان را    تواند نگرشكنند كه اشكال خاصي از پورنوگرافي تهاجمي مياشاره مي

  كند.ييد ميأيز اين ميل به خشونت يا حتي اعمال آن را تكنندگان نمشاركت ةتجرب كند. بيشتر
هـاي روانـي   كنندگان دال بر تضعيف و كشـاكش  مشاركت ةپيامدهاي رواني، تجرب در بخش

صـورت   كننده، سكس مجازي فرايندي اسـت كـه كـامالً بـه    ركتاشمافراد  ةاست. براساس تجرب
از فرد ديگري در رابطه وجود ندارد،  صورت كه هيچ حضور جسماني اين به ؛شود تخيلي انجام مي

هاي جنسـي  بلكه صرفاً براساس مكالمات جنسي و تصوير ذهني از شريك مجازي و مرور صحنه
كننـدگان  دليل است كه مشاركت همين گيرد. بهارضايي صورت ميدر ذهن و اغلب همراه با خود

روابـط   دربـارة  ريكردند، همچنين وسواس فكضعف روحي و جسمي شديد را در خود حس مي
  در آنها شكل گرفته بود. ،ويژه واردشدن در رابطة رسمي ازدواج آينده، به

وآمد مكـرر   معناي رفت زندگي چندگانة مضاعف نيز يكي ديگر از پيامدهاي رواني بود، كه به
 .دادن تصـويرهاي مختلـف از خـود در ايـن دو دنيـا اسـت       بين دنياي واقعي و مجـازي و نشـان  

بخش افراطي  ظهور ،تبع آن هاي اساسي و مهمي از خود در دنياي واقعي و بهبخشكردن  پنهان
اغلـب   ،بـراين  د. عـالوه وشـ مـي  ديـده كننـدگان  مشـاركت  ةدر تجربنيز در دنياي مجازي  پنهان

تمايل شـديد بـه موضـوعات جنسـي اينترنـت و احسـاس عـذاب         هيكنندگان در دورامشاركت
البته اغلب اين كشاكش بـا   ؛را كشاكش ميل و وجدان ناميد توان آنوجدان قرار داشتند كه مي

  رسيد. راندن وجدان و پيروزي ميل به پايان مي حاشيه به
 طـور كـه از تجربيـات افـراد      جنسـي در اينترنـت، همـان    يهاتوان گفت كنشمي ،درنهايت

فرايندهايي اسـت  وابستگي به كنش جنسي مجازي شامل ، شود ميبه وابستگي منجر  ،آيدبرمي
كننـد. گريفتيـز    كنندگان احساس و حاالت خاصـي را تجربـه مـي    كه در هريك از آنها مشاركت

________________________________________________________ 
1. Pornography and Sexual Aggression, 
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 .3تغييـر خلـق،    .2برجسـتگي،   .1مرحلـة:  شـش  ) اعتياد رفتاري به اينترنت را شـامل  1998(
ـ     بازگشت مي. 6تعارض و  .5گيري، هاي كنارهنشانه. 4تحمل،   ةدانـد كـه ايـن مراحـل در تجرب

سـت كـه   ا معنـا  اين كنندگان در پژوهش قابل رديابي است. ازنظر گريفتيز برجستگي بهشاركتم
  فرد شود. ةترين فعاليت و دغدغصورت اشتغال ذهني و چه رفتاري، مهم چه به ،فعاليت معيني

شكل عالقه و وابستگي شديد به فعاليـت  كنندگان بهمشاركت هاي هبرجستگي در ميان تجرب
هـاي  هاي هرزه، مطالعه يا نوشتن داستانكردن عكس كردن و نگاهر (مثل كپيهاي جنسي سايب

هـاي جنسـي) و خودارضـايي    كـردن پيـام   و ردوبـدل  وگو گفتهاي صريح جنسي، بازديد از اتاق
حركت از سـكس مجـازي بـه سـكس      ها هها خود را نشان داد. اين تجرب فعاليتاين هنگام انجام 

و اشـتغال   نداين رويافتن  ها در زندگي واقعي را درصورت ادامهتلفني و حتي ترتيب قرار مالقات
  كند.بيان مي برخطهاي جنسي ذهني به يافتن شريك

دانـد.  معـين مـي   يفعـاليت  بـه شدن  اي در اثر مشغولگريفتيز تغيير خلق را رفتاري مواجهه
گفـتن   و دروغ بـرخط  هاي جنسيكردن فعاليت صورت مخفي تغيير خلق را بهكنندگان ركتاشم

كـردن سـكس واقعـي و     به خانواده دربارة ميزان استفاده از اينترنـت، تمايـل شـديد بـه تجربـه     
دادن سكس مجازي به شريك جنسي واقعي و سردي روابط، تغيير نگـرش بـه    همچنين ترجيح

  ازدواج، زن و خانواده گزارش كردند.
زمـان در اينترنـت بـراي رسـيدن بـه همـان سـطح         صـرف مل شامل نيـاز بـه افـزايش    تح

(مثل مصرف دوز باالتري از مواد مخدر براي رسيدن به سطح لذت قبل)  رضايتمندي قبلي است
هـاي اينترنتـي و    شكل صرف زمان، پول و انرژي روزافزون و خارج از كنترل براي فعاليـت  كه به
انحرافـي مثـل    گـاه  تـر و همچنين نياز بـه موضـوعات جنسـي متنـوع    هاي جنسي و بافيخيال
  .استبازي درميان مشاركت كنندگان قابل رديابي  جنس هم

هاي فيزيكي و روحـي ناخوشـايند هنگـام قطـع يـا كـاهش       گيري به حالتهاي كنارهنشانه
ينترنـت  قراري و بدخلقي هنگام نبودن در اشكل احساس بي شود كه بهاطالق مي برخطفعاليت 
  .ندككنندگان نمود پيدا ميركتاشمدر بين  برخط در يافتن شريك جنسي نشدن يا موفق

صـورت   فردي اسـت كـه بـه    شخصي و تعارض درون تعارض ازنظر گريفتيز شامل تعارض بين
ولـي جنبـة    شود، اختالف بين اعضاي خانواده يا اختالل در كارهاي تحصيلي و شغلي نمودار مي

گـويي،   صورت دروغ فردي است كه به كنندگان، تعارض درونركتاشمتر اين تعارض در بين  مهم
  شود.گر ميكاري و تعدد هويت جلوهپنهان
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هاي تالش بـراي تـرك و   بازگشت آخرين فرايند كنش جنسي در اينترنت است كه با نشانه
وضع موجود، عالقه بـه  شكل نارضايتي از  كنندگان به ركتاشمهمراه است و در بين  نشدن موفق
  اقدام به ترك مكرر توصيف شد. و ترك

شـده در   مكمل تحقيقـات انجـام   منزلة هتوان موضوعاتي را بمي ،هاي اين تحقيقبراساس يافته
نگـاري اينترنتـي، بررسـي    د: ارائة چارچوب بومي اخالق سايبر در حوزة هرزهكراين حوزه پيشنهاد 
سي به فرزندان با توجه به سهولت دسترسي به موضـوعات  دادن جن خطر آگاهي شيوة صحيح و كم

نگاري در بين افراد و رابطـة آن   گي و شيوع هرزههاي جديد، بررسي گستردجنسي ازطريق فناوري
  (سن، جنس، وضعيت تأهل، تحصيالت و طبقة اجتماعي). شناختيهاي جمعيتويژگيبا 
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