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چکیده
شــاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط بــا جرایم در فضای مجازی در
ذهن ما تداعی می شود ،جرایمی باشد که اصطالحاً تحت عنوان منافی عفت از آن
ها یاد می شــود .با گسترش کاربران فضای مجازی و استفادۀ روزافزون از رایانه در
تمام ابعاد زندگی بشــر ،انواع و نحوۀ وقوع این جرایم روز به روز بیشــتر شده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به
ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسۀ آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است.
این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است .روش گردآوری اطالعات،
میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشــنامه است .جامعۀ آماری آن محدود به  ۱۵۰نفر
از کاربران شــبکه های اجتماعی در شــهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی
صورت گرفته اســت .یافته های پژوهش بیانگر این اســت کــه میزان تأثیرگذاری
فضای مجازی نســبت به فضای حقیقی در گرایش افراد بــه ارتکاب اعمال منافی
عفت ،بیشتر است .از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در
فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی
بسنده شده ،لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،اعمال منافی عفت ،هرزه نگاری ،پیشگیری.
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درآمد
یکی از مســائل بســيار مهمي که امروزه در عرصۀ علــم و فناوری در دنيا
مطرح است ،فضای مجازی (سایبری) است .فضای مجازی ،ابزارها و موارد مرتبط با
آن مانند رایانه ،تلفن همراه هوشــمند و شبکه های اجتماعي یکي از مصادیق مهم
فناوری پيشرفته هســتند .فضای مجازی در واقع شاهراهي است که معابر مثبت و
منفي زیادی دارد .اگرچه اســاس پيدایش آن تسهيل و کوتاه نمودن مسير ارتباطي
ميان افراد جامعه اســت و توانسته با شکستن بعد مســافت انسان ها را به یکدیگر
نزدیــک کند؛ به طــوری که این نزدیکي باعث تبادل افــکار و انتقال فرهنگ از
جامعه ای به جامعۀ دیگر شده است؛ در عرصه های سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي،
علمي و صنعتي نيز نقش قابل توجهي دارد و به جزئي جدایي ناپذیر از زندگي بشر
تبدیل شــده اســت .در عين حال به دليل ویژگي های خاص خود ،منشأ پيدایش
جرایم متنوع و متفاوتي شــده است که بسياری از قوانين و رویه های پيشين برای
مواجهه با این جرایم ،ناکارآمد به نظر مي رسند.
یکي از متداول ترین ،شــایع ترین و پرچالش تریــن جرایم ارتکابي در فضای
مجازی ،جرایم منافي عفت هستند که قانون گذار مواد  14و  15قانون جرایم رایانه ای
را بــه این جرایم اختصاص داده اســت .اگرچه تا مدت ها پيش ،جرایم منافي عفت در
فضای حقيقي و با برخوردها و رفتارهای فيزیکي ارتکاب مي یافت؛ اما امروزه با پيدایش
اینترنت این رفتارها با ابعاد گسترده تری به دنيای مجازی راه پيدا کرده است و اشکال
متفاوتي مانند نشر ،توزیع ،معامله ،توليد و تجارت محتویات مبتذل و مستهجن به خود
گرفته اســت .به طوری که امروزه پرونده های متعــددی را در مجتمع های قضایي به
خود اختصاص داده است که هرکدام از این پرونده ها با اتهامات و انگيزه های متفاوت
همراه است.
در این مقاله قصد بر آن است تا ضمن بررسی نقش فضای مجازی در گرایش
افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایســۀ میزان تأثیرگذاری آن نســبت به فضای
حقیقی ،به ارائۀ راهکارهایی پیرامون پیشگیری و مقابله با این جرایم پرداخته شود .از
این رو درصدد پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که آیا فضای مجازی نسبت به فضای
حقیقی در افزایش جرایم مربوط به اعمال منافی عفت تأثیرگذار بوده است؟
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شایان ذکر است در ایران در سال های اخیر دربارۀ اینترنت و آثار (مثبت و
منفی) آن پژوهش هاي زيادي صورت گرفته اســت ،اما با توجه به پیشینۀ مذهبی
جامعۀ ایــران و قبح اخالقی در پرداختن به مســائلی پیرامون اعمال منافی عفت،
در اغلــب پژوهش هاي انجام گرفته در زمينۀ اینترنت ،کمتر به این قبیل مســائل
پرداخته شده ،از این رو اکثریت پژوهشهای صورت گرفته بنیادین بوده و مجموعۀ
تأمالت نظری در این حوزه مورد بررســی قرارگرفته است .لذا تا کنون پژوهشی که
به صورت کاربردی به مقایســۀ میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نســبت به فضای
حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت بپردازد ،انجام نشده است .در
حــال حاضر در ایران در زمینۀ جرایم منافی عفت رایانه ای ،کتاب هایی به رشــتۀ
تحریر در آمده اســت که عبارتند از -۱ :روش های پیشــگیری از جرایم جنسی و
خالف عفت عمومی در سیاســت جنایی جمهوری اسالمی ایران ،نوشتۀ بابک رزم
ســاز که در سال ۱۳۹۳به چاپ رسیده اســت -۲ .بررسی کیفری جرایم جنسی و
منافی عفت با نگاهی بر فضای سایبر ،نوشتۀ علی رزمان که در سال  ۱۳۹۵به چاپ
رسیده اســت -۳ .بررسی مســئولیت کیفری جرایم منافی عفت در فضای سایبر،
نوشــتۀ سعید پزشکی زاده که در سال  ۱۳۹۶به چاپ رسیده است -۴ .مبانی جرم
انگاری و گســترۀ جرایم منافی عفت رایانه ای در حقوق کیفری ایران ،نوشتۀ زهرا
خداقلی که در سال  ۱۳۹۷به چاپ رسیده است -۵ .جرم فحشا در فضای مجازی،
نوشــتۀ آرزو عامری که در سال  ۱۳۹۸به چاپ رسیده است .و از جمله مقاالتی که
می توان به آن ها اشــاره کرد عبارتند از -۱ :مقالۀ «جرایم رایانه ای علیه اخالق و
عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری» نوشــتۀ زهرا قدســی و
ابوالحسن مجتهد سلیمانی است که در سال  ۱۳۸۹چاپ شده است .از جمله پایان
نامه های موجود نیز در این زمینه عبارتند از -۱ :پایان نامۀ «بررســی حقوقی جرم
شــناختی جرایم منافی عفت در فضای ســایبر» که توسط زینب مقیمی ،در سال
 ۱۳۹۵دفاع شــده است -۲ .پایان نامۀ «بررسی جرم انگاری اعمال منافی عفت در
فضای سایبری» که توسط مهدیه علی اکبری ،در سال  ۱۳۹۶دفاع شده است.
از ایــن رو با توجه به این که در فرهنگ اســامی ،عفــت و اخالق جایگاه
ویژهای دارد ،الزم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود تا حریم افراد

156

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

محفوظ بماند .به نظر می رســد کــه در قانون جرایم رایانهای ،مصادیق جرایم علیه
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 .1آسیب های فضای مجازی ،مؤثر در ارتکاب اعمال منافی عفت
یکی از مهم ترین آســیب های فناوری های نویــن بر فرد و جامعه ،از بین
بردن مبانی و اصول اخالقی و نظام اجتماعی بوده که خســارات زیادی به نظام های
اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی جامعه وارد می-آورد .هرچه بیشــتر فناوری رایانه ای
توســعه یابد جرایم رایانه ای مرتبط با هنجارشکنی های غیراخالقی نیز توسعه پیدا
خواهــد نمود و تأثیر منفی بر نظام اجتماعی و بنیادی خانواده ها خواهد گذاشــت
(رزمان.)۸۶ ،۱۳۹۵ ،
از مهم ترین آســیب های فضای مجازی که در ارتکاب اعمال منافی عفت
مؤثر هستند ،عبارتند از:
 .۱-۱بی بند و باری و فساد اخالقی
بدون شک مهم ترین آسیب محتوایی در فضای مجازی ،محتوای پورنوگرافی
است .پورنوگرافی که از دیرباز در حال تولید بوده است ،با استفاده از فضای مجازی
رشــدی قارچ گونه و بسیار وسیع پیدا کرده و در حال حاضر تجارتی بسیار سودآور
اســت .امروزه  ۱۲درصد کل فضای اینترنت به ســایت های پورنوگرافی اختصاص
دارد .مواجهۀ مســتمر با تصاویر پورنوگرافی باعث می شــود بســیاری از اعمال و
رفتارهای قبیح و مجرمانه برای فرد عادی سازی شود .تحقیقات نشان می دهد بلوغ
زودرس ،آســیب دیدن روابط اجتماعی ،خودارضایی ،آغاز زود هنگام روابط جنسی،
انحرافات جنســی ،به تأخیر افتادن ازدواج ،نارضایتی زناشــویی ،بی وفایی جنسی،
طالق و  ...با مشاهدۀ تصاویر پورنوگرافی رابطه دارد.
شایان ذکر است که مشــاهدۀ این تصاویر تنها آسیب فردی در پی ندارد و
آســیب هایی برای جامعه نیز به همراه دارد که تنها مختص به جامعۀ ما نیست .در
کشورهای غربی ،از جمله کشور آمریکا که مهد پورنوگرافی است و بیشتر محتوای
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 .۲-۱تهاجم فرهنگی
فضای مجازی به دلیل درگیر کردن همه جانبۀ کاربر ،به مرور فرهنگ های
دینــی و ملــی او را تغییر داده و فرهنگ غالب خــود را تحمیل می کند .از این رو
فضای مجازی می تواند بسیاری از فرهنگ ها را تبدیل به خرده فرهنگ یا فرهنگ
های ضعیف کند یا بســیاری از فرهنگ هایی را که زمانی در مرکزیت قرار داشتند،
به حاشــیه ببرد به طوری که نتوانند دیگر هویتی ملی پیدا کنند (عاملی.)۱۳۹۴ ،
گرچــه فضای مجازی ،گــذرگاه فرهنگ های متنوع و گوناگونی اســت که هریک
درصدد عرضۀ خویش هســتند ،اما تنها فرهنگی پیشــتاز خواهد بود که حضور پر
رنگ تر و گســترده تری داشته باشد .بدین سبب اســت که در آن ،فرهنگ غالب،
فرهنگی جز فرهنگ قدرتمند ،اما منحط غرب نیست؛ چرا که با به کارگیری صحیح
از امکانات وسیع و تالشی وافر ،به عرضۀ گستردۀ خود پرداخته و یکه تاز این عرصه
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پورنوگرافی جهان را تولید می کند ،به آسیب های ناشی از محتواهای جنسی واقف
هستند و تحقیقات بســیاری در این زمینه انجام داده اند که نشان می دهد درصد
بســیار باالیی از مردان و درصد قابل توجهی از زنان دائماً از ســایت های جنســی
بازدید می کنند .چنین افرادی با آگاهی از نامناسب بودن این تصاویر و با وجود این
که استفاده از این تصاویر زندگی شخصی و اجتماعی و حتی شغلی آن ها را شدیدا ً
تحت تأثیر قرار داده اســت ،نمی توانند از مراجعه به این قبیل سایت ها خودداری
کنند .ترک های موقتی آن ها نیز معموالً ناکام اســت .تحقیقات اخیر نشــان می
دهد میزان آســیب افراد متأهل نیز کمتر از آســیب افراد مجرد نیســت .به طوری
که تحقیقات صورت گرفته توســط وکالی آمریکایی نشــان می دهد در  56درصد
موارد منجر به طالق یکی از افراد (عموماً مرد) از سایت های پورنوگرافی به صورت
وسواس گونه استفاده کرده است .بنابراین استفادۀ وسواس گونه از این تصاویر تأثیر
عمــده ای بر طالق و جدایی می گذارد .و با کاهش عالقه به فعالیت های جنســی
بین زوجین رابطه دارد .چرا که مشــاهدۀ تصاویر پورنو باعث کاهش رضایت مندی
از ظاهر جسمانی و عملکرد جنسی طرف مقابل می شود (سیاح طاهری و دیگران،
.)۱۱۱-۱۰۹ ،۱۳۹۵
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گردیده اســت .از این رو فرهنگ بی بند و بار غرب بر فضای سایبر سایه گسترانده
اســت .این خود به صورت طبیعی موجب ســیطرۀ فرهنگ غــرب بر عرصه های
گوناگون جوامع به ویژه جوامع اســامی می گردد .بدین وسیله ،ارزش ها ،روش ها
و هویت های مطلوب فرهنگ غربی بر جوامع تزریق شده و فرآیند دگرگونی عناصر
فرهنگی سرعت خواهد گرفت (طارمی.)۳۹-۳۲ ،۱۳۸۷ ،
 .۳-۱کم رنگ شدن ارزش های مترقی
هرجامعه صاحب ارزش هایی اســت که ناشی از فرهنگ آن است؛ اما برخی
ارزش های مترقی در جوامع اسالمی ،به موجب تأثیر از فرهنگ بی بند و بار و اباحه
گر غرب در حال کم رنگ شــدن اســت؛ ارزش هایی مثل حیا و عفت زن ،اهمیت
داشــتن شخصیت انسان نه جنسیت آن و قبح عریان نمایی بدن« .دین چابنر» 1در
مقاله ای چنین پیامدهایی را ناشی از رواج اباحه گری جنسی و هرزه نگاری می داند
و می گوید« :مطالعات دقیق و گسترده ای در طول این سال ها در این باره صورت
نگرفته است؛ ولی روان شناسان شبکۀ ای بی سی نیوز 2،براساس تجربیات خود در
مواردی که با کودکان ســر و کار داشــته اند ،بر این باورند که پسرانی که با تصاویر
خشونت آمیز و مستهجن مواجه بوده اند ،اغلب انگیزه های بوالهوسانه ای نسبت به
دختران دارند؛ در عین حال ،دختران نیز پاســخ مثبتی به این گونه تمایالت پسرها
نشــان می دهند» (چابنر .)۳۶ ،۱۳۸۳ ،در نتیجۀ رواج بوالهوســی است که ارسال
تصاویر مســتهجن در میان جوامع اسالمی رشــد می یابد ،روابط آزاد دختر و پسر
ترویج می شــود ،کم پوشــی و عریانی در میهمانی ها و عروسی ها به ویژه در میان
جوانان گســترش می یابد و در نهایت ،قبح برخی اعمال که سازندۀ ارتباطی سالم
و مفید در میان افراد جامعه اســت ،از بین می رود و در گذر زمان به رشــد ارتکاب
برخی اعمال خالف اخالق و حتی ارتکاب برخی جرایم ،منتهی خواهد شد (طارمی،
.)۳۹-۳۲ ،۱۳۸۷

1- Din Chabner
2- ABC NEWS

159

 .۵-۱گسترش روابط نامشروع
امروزه اینترنت (فضای مجازی) به دلیل تســهیل در ایجاد روابط دوستانه و
عاشــقانۀ غیر اخالقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .تا جایی که زمینۀ گسترش
روابط نامشروع میان جوانان را فراهم کرده است .اینترنتی شدن روابط اجتماعی در
1- Bandura
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 .۴-۱افزایش رفتارهای ضد اجتماعی
تحقیقات متعدد انجام شده در داخل و خارج از کشور مؤید این موضوع است
که استفادۀ افراطی و وسواس گونه از فضای مجازی ممکن است منجر به پرخاشگری،
رفتارهای ضداجتماعی ،هیجان زیاد ،افزایش رفتارهای پرخطر جنســی ،تنوع طلبی
جنســی و افزایش رویکرد مثبت به رفتارهای ضد اجتماعی و غیراخالقی نیز شــود.
«بندورا» 1،اولین فردی بود که در این زمینه پژوهش کرد و به این نتیجه رســید که
مشــاهدۀ رفتارهای پرخاشــگرانه در تصاویر ویدیویی می تواند منجر به بروز همان
رفتارهای پرخاشــگرانه در کودکان و نوجوانان شــود .وی نظریۀ یادگیری اجتماعی
را بر همین اســاس بنا کرد و عنوان داشت مشــاهدۀ یک رفتار ،موجب یادگیری آن
رفتار از ســوی بیننده می شود .این موضوع را می توان در رسانه هایی مشاهده کرد
که مخاطب آن ها نقشــی منفعل دارد .ســینما ،تلویزیون و رســانه های مکتوب از
همین دســت هستند .زمانی که فرد در مشاهدۀ این تصاویر نقش فعالی داشته باشد،
تأثیر مشاهدۀ این تصاویر بســیار بیشتر خواهد شد .زمانی که فرد بتواند در اینترنت
به صورت فعاالنه تصاویر خشــونت آمیز و مســتهجن را جست و جو کند ،نسبت به
این تصاویر حساســیت زدایی صورت می گیرد و خطر انجام فعالیت های مجرمانه و
پرخاشگرانه در این افراد افزایش پیدا می کند .همچنین تحقیقات انجام شده پیرامون
تأثیرگذاری ســایت های پورنوگرافی روی افراد نشان می دهد به دلیل افزایش رواج
تصاویــر پورنوگرافی با مضامین خشــونت آمیز و تجاوز به عنف ،اطالعات اشــتباهی
نسبت به قبح این عمل به فرد ارائه شده و نسبت به این عمل حساسیت زدایی انجام
می شــود .در نتیجه دیدن مکرر تصاویر پورنوگرافی با افزایش تجاوز ،جرایم جنسی و
انحرافات جنسی نیز رابطه دارد (سیاح طاهری و دیگران.)۹۵-۹۴ ،۱۳۹۵ ،
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جامعۀ امروز ایران به طرز ناباورانه ای بیان کنندۀ این واقعیت است که گپ و گفت ها
و مراودات دوستانه در دنیای مجازی در حال تبدیل شدن به فرهنگی پذیرفته شده
است .از آن جایی که در فضای مجازی افراد می توانند با هویت غیرواقعی وارد شوند
یا تماس های فیزیکی با مخاطب نداشته باشند ،این ایده در ذهن آنان پدید می آید
که می توانند بدون آســیب رســیدن به مرزهای اخالقی خود ،از بسیاری از خطوط
قرمز عبور کنند؛ مث ً
ال با تصور این که ،چت کردن و حتی شــوخی کردن با نامحرم
حکم فضای حقیقی را نداشته و گناه یا مفسده ای بر آن مترتب نیست .از همین جا
اســت که اختالط با نامحرمان آغاز می شود (سیاح طاهری و دیگران-۹۱ ،۱۳۹۵ ،
)۹۲؛ و چون آزادي كامل نيز در این فضا وجود دارد ،محل مناسبي براي رشد جرايم
اخالقي از جمله انحرافات جنســي نیز شده است (ذکایی .)۲۵-۱ ،۱۳۸۶ ،تحقیقات
نشان می دهد دو سوم كساني كه از طريق چت با هم آشنا شده اند ،رابطۀ شخصی
برقرار می کنند و  ۲۹/۷درصد اين روابط به شكل وابستگي هاي عاشقانه درمی آید
(هنرپــروران ،رفاهی .)۵ ،۱۳۸۵ ،همچنین زمانی که کاربری در مورد نوشــته های
کاربر دیگر نظر می دهد روابطی آغاز می شود .یا زمانی که کاربر ،بعد از سال ها در
یکی از شــبکه -های اجتماعی مانند فیس بوک ،توئیتر و  ...معشوق دوران تحصیل
خود در دبیرستان یا دانشــگاه را می یابد؛ روابط جدیدی شکل گرفته که جایگزین
خانواده ،به ویژه همســر وی می شود و آثار جبران ناپذیری به همراه دارد .به طوری
که تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان می دهد در  ۶۸درصد از طالق های صورت
گرفته ،یکی از زوجین در فضای مجازی معشــوقی پیدا کرده است (سیاح طاهری و
دیگران.)۹۲-۹۱ ،۱۳۹۵ ،
 .۶-۱عدم بازدارندگی
گمنامی و نامرئی بودن کاربران ،از دیگر ویژگی های روابط در فضای مجازی
است که موجب پیدایش آســیب های اخالقی و روانی در افراد می شود .در فضای
سایبر شخص می تواند هر نقابی را بر خود بپوشاند و بدین وسیله هرچه می خواهد،
می گوید و هر کاری که بخواهد ،انجام می دهد؛ بدون این که ترس از شناخته شدن
و رسوا شدن داشته باشد .این ویژگی موجب کاهش خویشتن داری و بازدارندگی
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کاربــران در برابر اعمال ناهنجار اخالقی و ضد اجتماعی خواهد شــد .چنانچه این
صفت در نهاد افراد جامعه کم رنگ شــود ،قبح برخی جرایم از بین رفته و احساس
بازدارندگی در افراد کاهش می یابد .از این رو ارتکاب برخی جرایم سایبری به ویژه
جرایم جنسی مجازی افزایش می یابد (طارمی.)۳۹-۳۲ ،۱۳۸۷ ،

1- Web Cam
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 .۷-۱سوء استفادۀ جنسی
از دیگــر خطرات جدی اینترنت به عنوان منشــأ جرایم رایانه ای در فضای
مجازی ،ســوء استفادۀ جنسی اســت؛ که در دوران کنونی بیشتر متوجۀ کودکان و
نوجوانان است .به ویژه در جوامع پیشرفته که استفاده از اینترنت در خانه و مدرسه
برای آنان میســر اســت ،خاصه از طریق اتاق های چت و گــپ زنی ،مورد اغفال و
ســوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند .گاه افرادی با ضبط تصاویر خصوصی و احیاناً
غیراخالقی از طریق دوربین اینترنتی 1و یا به دســت آوردن اطالعات و عکس های
خصوصــی بزه دیدگان ،آنان را وادار به پذیرش رابطه جنســی فیزیکی می کنند .و
یا پس از آشــنایی از طریق چت با قرار گذاشتن و حضور فیزیکی دختران در محل،
آنان را مورد تجاوز قرار مــی دهند .بنابر مطالعاتی که در غرب در این زمینه انجام
گرفته اســت ،اغلب نوجوانانی که مورد اغفال و سوء استفادۀ جنسی واقع می شوند،
زیر  18ســال سن دارند و در بیشتر موارد تصاویر تحریک کننده ای از طریق چت
یا تلفن همراه برایشــان ارســال ،و ســپس از آن ها برای حضور فیزیکی در محل
خاصی دعوت شده ،بدین ترتیب فریب خورده و مورد تجاوز جنسی واقع می شوند
(طارمی .)۳۹-۳۲ ،۱۳۸۷ ،شــواهد نشان می دهد که میزان استفادۀ بزرگساالن از
اینترنــت برای تجاوز به کودکان و نوجوانان افزایش یافته اســت .به طور نمونه در
سال  2007در شبکۀ اجتماعی مای اســپیس  29000نفر مظنون به تجاوز ،مورد
شــکایت والدین آمریکایی قرار گرفتند که بســیاری از آن ها موفق به تجاوز شده
بودند )Gottschalk, 2010(.
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 .۸-۱دامن زدن به حساسیت های زناشویی
یكی از آثار عمدۀ فضای مجازی ،تأثیر عمیق آن بر روابط زناشــویی است.
همسران همیشه در رابطه با رفتارهای طرف مقابل خود حساسیت هایی نشان می
دهند .وقتی که زن یا مردی نسبت به روابط اجتماعی همسر خود شک داشته باشد،
یکی از رفتارهای رایج ،دقت در رفتارهای اجتماعی اوســت .شــبکه های اجتماعی
راه را برای این قبیل بررســی ها و حساســیت ها هموار می کند .به طوری که فرد
می تواند در هر زمان و هر مکان بر رفتارهای همســرش نظارت داشــته باشد ،می
تواند بداند با چه کسی دوست شده ،چه افرادی به صفحۀ همسرش دسترسی دارند،
چه افرادی مطالب ارائه شــده همسرش را می پسندند .آمار نشان می دهد بسیاری
از افراد از طریق برخی شــبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک رفتارهای شریک
زندگی شــان را زیرنظر می گیرند .هرچه فرد بیشتر نگران رابطه اش باشد ،بیشتر
صفحۀ فیس بوک طرف مقابل را بررســی می کند و با بررسی بیشتر ،نکات مبهم و
مشــکوک بیشتری پیدا می کند که می تواند حساسیت ایجاد کند (سیاح طاهری و
دیگران ،۱۳۹۵ ،ص.)۹۰
 .۲علل ارتکاب اعمال منافی عفت در فضای مجازی
جرم محصول و معلول علل و عوامل متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی است .غیرممکن است از جرمی صحبت شود ،بدون این که فاعل آن جرم و
عوامل سبب ساز ارتکاب جرم ،به یاد آورده شود (شیخاوندی.)۱۷۸ ،۱۳۸۰ ،
 .۱-۲عوامل اجتماعی
در این گفتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب اعمال منافی عفت
در فضای مجازی می پردازیم.
 .۱-۱-۲نابسامانی خانوادگی
یکی از عوامل مهم در وقوع بزهکاری و ســایر معضالت اجتماعی ،نابسامانی
خانوادگی است .خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد پس از تولد در آن رشد پیدا
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 .۲-۱-۲فقر فرهنگی
فقر فرهنگي و عدم پايبندي به ارزش هاي جامعه و باورهاي ديني يكي از
عوامل مهم ارتكاب برخي بزه ها در محيط سايبر است .با خلق دنياي مجازي موانع
بسياري از بين رفته و ارتكاب جرايم تسهيل شده است .فضاي سايبر شرايطي را به
وجود آورده كه بزهكاران مي توانند در مكان هايي غير از جاهايي كه آثار و نتايج
اعمال آن ها ظاهر مي شود مرتكب جرم شده و به راحتي و با كمترين هزینه و
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می کنــد ،اصلی ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد .بی توجهی والدین به تربیت
فرزنــدان عواقب وخیمــی در آیندۀ فرزندان به دنبال خواهد داشــت .ویژگی های
اخالقــی پدر و مادر ،نحوۀ رفتار بــا کودکان ،فرهنگ خاص حاکــم بر خانواده ،از
هم پاشیدگی و ســردی خانواده ،جدایی والدین و عدم پیوستگی اعضای خانواده و
سســت بودن ارکان خانواده از عوامل مهمی می باشند که زمینۀ انحراف و کجروی
را در فرد ایجاد می نمایند (ســتوده .)۷۵ :۱۳۹۷ ،از این رو خانواده و سالمت آن از
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .یـکی از زمـینه های اصلی در بروز مشکالت
خانوادگی و اصوالً نارضایتی از زندگی مشــترک ،فضای مجازی است که تحت تأثیر
تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضا از زنـدگی های
مشــترک را به ویژه در میان نسل جوان باال ببرد (جعفریان و دیگران-۱۵ ،۱۳۹۵ ،
 .)۲۴بسیاری از صاحب نظران در مسألۀ بزهكاری ،کمبود محبت و ضعف عاطفی را
ریشۀ اصلی جرم و انحراف دانسته اند .فرد در خانواده زمانی که نیازهای عاطفی اش
برآورده نشــود ،مجبور می شود دست نیاز به سوی دیگران دراز نماید .در این زمان
اســت که شكارچیان از این موقعیت ها ســوء استفاده می کنند و با ارتباط عاطفی
دروغین افراد را به ســوی انحراف می کشانند .زیاده روی در محبت نیز خود مانند
کمبود محبت اثر منفی بر تربیت فرزندان دارد ،به نحوی که فرزند همیشــه متكی
به پدر و مادر می باشــد و هیچ گاه احســاس استقالل و بزرگ منشی نخواهد کرد.
زمانی که چنین فردی وارد جامعه شود و در این موقعیت از محبت های پدر و مادر
به دور باشد ،احساس کینه و عقده جویی می نماید و برای جبران این مسأله دست
به هر خالفی خواهد زد (رستگار ،آروین اصل.)۱۱۲-۹۲ ،۱۳۹۶ ،
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اضطراب ،بيشــترين خســارات و صدمات را به بار آورده و در عين حال ناشــناخته
باقي بمانند .ارتكاب جرايمي نظير انتشــار آثار مبتذل و مستهجن از طريق سامانه
های رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده يا تســهيل دسترسي افراد به محتواي
مبتذل و مستهجن نمونه اي از جرايم سايبري است كه عدم توجه به اصول اخالقي
و ارزش هاي جامعه موجد آن اســت .ايجاد سايت هاي غيراخالقي و ترويج بي بند
و باري هاي جنســي و روابط ناســالم دختران و پسران در قالب سايت هاي دوست
يابي ،ســايت هاي پخش فيلم هاي غيراخالقي به صورت آنالين و ...از مصاديق اين
جرايم هستند (طرزی.)۱۰ ،۱۳۹۲ ،
 .۲-۲عوامل فردی
عوامــل فردی بزهکاری به عواملی گفته می شــود کــه آمادگی الزم برای
ارتکاب بزه در فرد ایجاد کند.
 .۱-۲-۲انگیزه
یکی از این عوامل ،انگیزه های متفاوتی است که فرد می تواند داشته باشد.
انگیزه عبارت اســت از تمایالت خودآگاه و ناخودآگاهی که رغبت و شــوق را برای
شــخص در انجام فعالیت هایــش و برای بزهکار در ارتکاب جــرم فراهم می کند.
(نوربها )۱۸۲ ،۱۳۸۵ ،گرچه انگیزه جز در موارد مصرح قانونی تأثیری در مسئولیت
کیفری مرتکب ندارد ،اما در علم جرم شناسی انگیزه از عوامل مهمی است که مورد
بررســی جرم شناسان قرار می گیرد .به طور کلی ،انگیزۀ جنایی سایبری را با توجه
به رایج ترین جرایم ارتکابی در فضای سایبر به ترتیب زیر می توان برشمرد :انگیزۀ
ســرگرمی ،انگیزۀ مالی ،انگیزۀ انتقام جویانه یا خشونت بار ،انگیزۀ جنسی (مقیمی،
 ،۱۳۹۵ص.)۸۸
 .۱-۱-۲-۲انگیزۀ سرگرمی
ارتکاب بزه به انگیزۀ ســرگرمی منحصر به فضای ســایبر نیست .در دنیای
واقعی نیز افرادی هستند که با این انگیزه اقدام به عمل مجرمانه می نمایند .افرادی
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 .۲-۱-۲-۲انگیزۀ مالی
فضای سایبر به دلیل ناشناخته ماندن ،سهولت کار ،سریع بودن ،عدم نیاز به
ابزارهای خاص برای ارتکاب جرایم و ویژگی هایی از این دســت ،جوالنگاه مناسبی
برای ارتکاب جرم شــده است .دیگر لزومی ندارد ســارقین به اقدام مسلحانه برای
ســرقت از بانک ها بپردازند و با پلیس و مســائلی از این دست رو به رو شوند .بلکه
با علم و آگاهی توان خروج پول های بســیار زیادی از حساب های افراد ،مؤسسات
و غیره را دارند .این موضوع در مورد افرادی که به تولید ،نشــر ،توزیع یا معاملۀ آثار
حاوی محتویات مبتذل و مستهجن ،به قصد تجارت اقدام می نمایند نیز صدق می
کند .آن ها به سهولت ،با سرعت بیشتر و در ابعاد بزرگ تر مرتکب اعمال مجرمانه
1- Like
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که در پی دریافت هیجان هســتند به ارتکاب جرم های متفاوتی از قبیل سرقت تا
قتل اقدام می کنند .افرادی که دارای اعتماد به نفس پایین تر هســتند به ســبب
ویژگی های خاص فضای سایبر از قبیل پنهان ماندن هویت و امثال آن ،برای ایجاد
تنوع ،تفریح و سرگرمی دست به اعمال مجرمانه می زنند تا به این طریق خودشان
را اثبات کنند .زمانی که ســرگرمی جنبۀ نامشــروع به خود می گیرد و از مســیر
درست خارج می شود ،سبب تعرض و سوء استفاده قرار می گیرد .ارتکاب جرم های
سایبری عمدتاً با انگیزۀ سرگرمی و وقت گذرانی آغاز می شود و سپس وسوسۀ ادامۀ
ارتکاب جرم در ابعاد وســیع تر و یا برای دفعات بعد نیز در فرد ایجاد می شود .در
جرایم منافی عفت نیز فرد با انگیزۀ کنجکاوی و سرگرمی به سایت هایی که دارای
محتویات مبتذل و مســتهجن هستند مراجعه می -کند و سپس به قصد سرگرمی
محتویات را برای دوستان خود ارسال می کند .وجود شبکه های اجتماعی که افراد
با اهداف سرگرمی به سمت آنان گرایش پیدا کرده اند از عواملی است که به بیشتر
شــدن این دسته از اقدامات انجامیده اســت .این افراد در صفحات شخصی خود به
قصد پســندیدن 1توسط سایر کاربران اقدام به انتشار هر گونه محتویاتی می کنند؛
هرچه تعداد پســندها بیشتر باشد انگیزۀ سرگرمی جویانه فرد به اقناع بیشتری می
رسد (مقیمی.)۸۸ ،۱۳۹۵ ،
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مجرمانه می شوند ،چرا که متقاضیان این دسته از محتویات در فضای سایبر بیشتر
است که به طرز مخفیانه آن ها را دریافت می کنند ،گفته می شود که سود جهانی
تجارت پورنو در ســال ،میلیارد ها دالر است و بر طبق آمار در هر ثانیه بیش از سه
هزار دالر برای دسترســی به منابع پورنو در سراســر دنیا پرداخت می شود .به هر
حال تخمین آمارهای دقیق کار دشــواری است ،چون بخشی از این صنعت کثیف
توســط گروه های زیر زمینی هدایت می شود .قوادان اینترنتی نیز نمونه ای از این
افراد هســتند که با انگیزۀ مالی مرتکب جرم در فضای ســایبر می شوند (مقیمی،
 ،۱۳۹۵ص.)۸۹
 .۳-۱-۲-۲انگیزۀ انتقام جویانه یا خشونت بار
انتقام از انگیزه های ارتکاب اولین جرایم بر روی زمین بوده است ،که افراد با
این انگیزه به قتل و یا سایر جرایم اقدام می نمودند .در فضای سایبر نیز این انگیزه
خودش را نشــان داده و اشخاص از روی خشم و یا انتقام جرایم مختلفی را مرتکب
می شوند .به طور مثال مردی با قصد انتقام گیری از همسر سابقش اقدام به انتشار
عکس ها و فیلم های خصوصی همســرش در سایت های اینترنتی می کند .گرچه
این جرم خود ،عنوان مجرمانۀ مســتقلی به نام هتک حیثیت دارد ،اما در این میان
ممکن اســت محتویات مبتذل و مستهجن نیز انتشــار یابند .یا ممکن است فردی
برای آزار روحی فرد دیگری داده های حاوی محتوای مستهجن ارسال کند و از این
طریق حس انتقام جویانۀ خود را اقناع نماید (منفرد ،۱۳۹۱ ،ص.)۵۶
 .۴-۱-۲-۲انگیزۀ جنسی
تمایالت و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی
اســت که تأثیر به ســزایی بر ویژگی های روحی ـ روانی و ارتباطات وی با دیگران
دارد .این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روان-
کاوان و روان شناســان به دنبال جنبه های پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی
انســان بوده اند .افراد در دنیای حقیقی به دالیل مختلف در تالش برای پنهان نگه
داشتن این حس خود هستند .اما در خلوت خود در فضای سایبر تمایالت پنهان
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 .۲-۲-۲اختالالت روانی
بیماری های روانی جزء علل نادر جرایم سایبری هستند اما در صورت وقوع
جرم ،آثار بســیار مخربی را به بار می آورند .افرادی که از اســکیزوفرنی ،افسردگی،
جنون و ســایر بیماری های روانی رنج می برند توسط جامعه کنار زده شده اند ،آن
ها فضای سایبر را به عنوان پناهگاهی یافته ،جایی که شخصیت آن ها پنهان است
و با رؤیاهای خود برای رسیدن به آرامش شخصی مرتکب جرم می شوند .اعمال این
مجرمین با داشــتن بعضی استعدادها برای رسیدن به انگیزه های غیر منطقی شان
غیر قابل پیش بینی است .اهمیت این موضوع زمانی احساس می شود که برخی از
این مجرمین دارای اســتعدادهای خاص هوشمندانه ای هستند )Baiden, 2010(.
مجرمین روانی که دارای اختالل شــخصیت دیگر آزاری هستند؛ می توانند موضوع
بحث باشند .این اختالل دو نوع است .دستۀ اول دیگر آزار ذهنی بوده و بدون آن که
آســیبی به کسی وارد کنند به انتشار تخیلی محتویات دیگر آزارانه شان در محیط
مجازی می پردازند .در این دسته از رفتارهای دیگر آزارانه شاهد نگارش داستان هایی
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آن ها آشکار می شود .با وجود سایت های مختلف حاوی مطالب جنسی و ناشناخته
ماندن نام و نشــان آن ها ،افراد به هر طریق ممکن اقدام به ارضای انگیزۀ خود می
نمایند .تحقیقات نشان داده واژۀ سکس بیشتر از بقیۀ واژه ها در موتورهای جستجو
درج می شــود و به همین دلیل به وب سایت هایی که به عناوین مختلف با مسائل
جنســی ارتباط دارند بیشتر از بقیه مراجعه می شــود (عالی پور .)۵۰ ،۱۳۹۵ ،در
فضای ســایبر با کاربران زیادی رو به رو می شــویم که به دنبال ارضای غریزۀ خود
هســتند ،برخی از آنان در جســتجوی پورنوگرافی کودکان و برخی دیگر به دنبال
پورنوگرافی بزرگســاالن هســتند .و عکس و فیلم به کار می برند و یا تنها از حضور
روسپیگران اینترنتی استفاده می کنند .برخی دیگر از فضای سایبر ،به عنوان ابزاری
برای پیدا کردن شــریک جنسی در دنیای حقیقی استفاده می کنند .آن ها با افراد
مدنظــر خود در اتاق های گپ یا در گروه های گفتگوی شــبکه های مجازی طرح
دوستی ریخته و در محیط فیزیکی با آن ها مالقات می کنند و این گونه به اهداف
شوم خود دست می یابند (مقیمی.)۹۱ ،۱۳۹۵ ،

168

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره ششم /زمستان 1398

مبتنی بر دیگر آزاری جنســی هستیم که عمدتاً تخیلی هستند .دستۀ دیگر ،جرایم
دیگــر آزارانۀ واقعی ســایبری علیه عفت و اخالق عمومی اســت .در این جرایم با
موردی مواجهیم که فرد واقعاً اقدام به آزار دادن دیگری نموده و تصاویری از آن را
به محیط مجازی فرســتاده اســت ،که این رفتارها دارای دو بعد دیگر آزارانه است.
که اولین آن نسبت به فردی است که مستقیماً قربانی جرم واقع می شود و دومین
آن نسبت به افرادی است که با این تصاویر در محیط سایبر مواجه می شوند (الهی
منش ،یعقوبی نژاد.)۱۳۴-۱۳۱ ،۱۳۹۴ ،
 .۳-۲-۲گریز از واقعیت
مراجعه کنندگان به سایت های غیراخالقی ،تجربه داشتن نوعی ارضای
جنســی اینترنتی را دلیل اصلی رجوع شان معرفی می کنند .مطالعات نیز نشان
می دهد که ارضای جنســی دلیل اولیۀ درگیر شدن فرد به سکس مجازی است.
امــا از جمله پیامدهای این رفتار ،واقعیت گریزی و گســترش چنین تجربه ای
زن تنها ،ناگهان در چنین فضایی ،نوعی گریز عقالنی
اســت .به عنوان مثال یک ِ
را تجربه کرده و شــخصیت و هویت جدیدی را در چنین فضایی در خود شکل
می دهد ،که خود منشــأ به وجود آمدن رفتارهای ناهنجار و اباحه گری جنسی
می گرد (بن شــاب .)۴۱ ،۱۳۸۴ ،با اعتیاد به این مســائل ،بــه ویژه به صورت
مجازی افراد دچار اختالالت و انحرافات گوناگون جنســی می شوند ،که نتیجۀ
آن به خطر افتادن ســامت روانی و حتی جســمی جامعه خواهد بود (شجاعی،
.)۱۱۵ ،۱۳۸۷
 .۳راهکارهای مقابله با اعمال منافی عفت در فضای مجازی
پس از بررســی و شناخت صحیح آسیب های فضای مجازی که در ارتکاب
اعمال منافی عفت تأثیرگذار اســت و همچنین علل ارتــکاب این اعمال در فضای
مجازی ،ضروری اســت که به مهم ترین راهکارهــای مقابله با این اعمال در فضای
مجازی پرداخته شود.
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 .۱-۳پیشگیری از مشکالت زناشویی
روابط جنســی مجازی و رویارویی های جنسی سایبری بیشتر به عنوان
نشــانه ای از مشــکالتی هســتند که قبل از حضور در اینترنت در زندگی یک
زوج وجود داشــته اند .ارتباط ضعیف با همســر ،انواع نارضایتی های جنســی،
مشــکالت مربوط به تربیت فرزند و مســائل مالی از مشــکالت متداول زندگی
زناشویی هســتند .و این گونه مشــکالت ،راه اندازهای قدرتمندی برای جست
وجوی روابط جنســی مجازی فراهم می کنند .بنابراین برای همسران پرداختن
به مشــکالت مجازی به جای مواجه شدن با مشکالت موجود در زندگی واقعی
به راه حل آســان تری تبدیل می شود .برای مثال زنی با زندگی زناشویی از هم
گسیخته ممکن است از اتاق های گپ برای فرار از احساس پوچی و مهم نبودن
یا حتی مورد پسند واقع شدن از سوی دوستان مجازی اش استفاده کند (یانگ،
نابوکــود آبرئو؛  .)۲۱۷ ،۱۳۹۱پژوهش ها نشــان می دهند که رضایت از زندگی
و نشانه های افســردگی با میزان مصرف فناوری مرتبط هستندMcDaniel,( .
 )2015بــه عبارت دیگر می توان گفت ،حضور فنــاوری های جدید و ابزارهای
نویــن ارتباطی در قالب فضای مجــازی در زندگی واقعی افراد ،تأثیرات ملموس
و آســیب های قابل توجهی به جای می گذارد« .چلسی» 1نیز در پژوهش خود
نشــان داد که اســتفاده از تلفن همراه ،مرزهای بین خانه و کار را مبهم كرده و
انتقال منفی محیط کار به محیط خانواده را در زنان و مردان افزایش داده است.
با این رویکــرد می توان گفت فناوری های دیجیتال می توانند به شــیوه های
مختلف برای شــروع ،پیشبرد و تسهیل موارد بی وفایی و خیانت استفاده شوند.
اما برای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و حل مشکالت موجود در روابط
زوجین ،باید در مرحلۀ اول به «دالیل بروز» این مشــکالت توجه كرد و ســپس
بــه نحوۀ برقراری مجدد اعتماد بین زوجین متمرکز شــد (یانگ ،نابوکود آبرئو؛
 .)۲ ،۱۳۹۱در ادامــه ضمن پرداختن به دالیل بروز این مشــکالت ،به برخی از
اصول و روش های کلیدی برای بهبود رابطه اشاره می شود.
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 .۱-۱-۳بازسازی اعتماد متقابل و امنیت روانی در رابطه
یکی از نیازهای اساســی زوجین در رابطه ،احســاس اعتماد متقابل است.
متأســفانه ویژگی کنترل گری ،باعث می شود رعایت مرزهای خصوصی در زندگی
مشــترک بی معنا شود که این موضوع امنیت روانی طرف مقابل را تحت تأثیر قرار
می دهد .غالباً افراد تصور می کنند بعد از ازدواج ،حریم خصوصی معنا ندارد و تحت
کنترل بودن طرف مقابل ،بخشــی از حقوق همســران است .در صورتی که كنترل
کردن همیشــگی تلفن همراه همسر و زیر نظر داشــتن مداوم ،نیاز به آزادی را در
طرف مقابل فعال می کند که به صورت انجام رفتارهایی مثل اســتفاده از رمز عبور
بــرای تلفن همراه یا قفل کردن کمد بروز می کند .ایــن رفتارها به مرور زمان ،به
اعتماد متقابل آســیب می زند (سیاح طاهری و دیگران .)۱۳۴ ،۱۳۹۵ ،با این حال
یکی از دالیلی که روابط فرا زناشویی را از طریق پناه بردن به فضای مجازی تسریع
می بخشــد ،وجود تنش ،نداشتن امنیت روانی در رابطه (محمودی )۵۵ ،۱۳۹۳ ،و
نیاز فرد به دریافت توجه و دوســت داشته شدن است .پژوهش -ها نشان می دهد
که عدم توجه همســران به مؤلفۀ قدرت در مــردان ،مؤلفۀ توجه و تعلق در زنان و
خأل عاطفی ،پیش زمینۀ حرکت به سوی خیانت و روابط فرا زناشویی اس.تLam�(.
 )mers. & Eta1, 2011, 1191-1197در این شــرایط ،افراد برای فرار از موقعیت
فعلی و برای دریافت توجه ،آرامش و حمایتی که از طرف همسرشــان تأمین نمی
شــود ،به روابط مجازی پنهانی روی می آورند؛ روابطی که هم از نظر عاطفی تأمین
کننده هســتند و هم دیگران نمی توانند به سادگی به آن ها برچسب خیانت بزنند،
امــا باید توجه داشــت که ایجاد رابطه فراتر از چارچوب زندگی مشــترک ،چه در
فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ،آسیب های جدی به روابط زوجین می زند.
در این میان ،شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان تســهیل گر ،شکل
گیری روابط مجازی را سرعت می بخشند (سیاح طاهری .)۱۳۲ ،۱۳۹۵ ،از این رو
اختصاص دادن زمان هایی برای گفت و گو با همسر ،توجه به ویژگی های مثبت او،
ابراز احساسات در قالب کالمی و غیرکالمی از جمله راهکارهایی است که می تواند
نیــاز به توجه و تعلق را در زوجین برآورده و آرامش و امنیت را به رابطه بازگرداند
(نبوتی ،شمسی بالنجانی؛ .)۱۳۸-۱۳۰ ،۱۳۹۳
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 .۳-۱-۳پایبندی زناشویی و تعهد اخالقی
تعهد به معنای وفادار مانــدن و پایداری به خانواده و اعضای آن هنگام غم
و شــادی ،بحران ها و مسائل ناخوشایندی اســت که بر مبنای احساس و عالقه و
همچنین قصد و نیت اســتوار اســت .همچنین به معنای ارتباط و وابستگی روانی
به شــریک زندگی و میــزان انگیزۀ زوجین در حفظ و تداوم ازدواج اســتMac( .
 )Carthey, 1999, 1-12محققــان معتقدند که رابطه با تعهد باال ،انعطاف پذیری
بیشــتری دارد و به احســاس امنیت روانی زوجین ،کمک مــی کندSpanier&( .
 )Dean, 1974بــا توجه بــه ویژگی های فضای مجازی همچــون گمنامی ،عدم
محدودیت مکانی ،تعاملی بودن ،آزادی و در دســترس بودن ،نقش تعهد به عنوان
یکــی از مؤلفه های بازدارندۀ مهم روان شــناختی و اخالقی ،پررنگ تر می شــود
(خسروی .)۱۱-۶ ،۱۳۸۹ ،مؤلفه هایی که به تقویت تعهد در زندگی زناشویی کمک
می کنند عبارتند از:
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 .۲-۱-۳دوری از عادت های مخرب و جایگزینی عادات مفید در رابطه
از دیــدگاه نظریۀ انتخاب ،عادت های مخرب و تنش زا در رابطۀ کالمی و
غیرکالمی زوجین که رابطه را به ســردی می -کشــاند و امنیت روانی را به خطر
می اندازد ،عبارتند از -1 :انتقاد -2 ،ســرزنش -3 ،غر زدن -4 ،شــکوه و گالیه،
 -5تهدید -6 ،تنبیه -7 ،باج دادن برای کنترل طرف مقابل (گلسر)۱۲۶ ،۱۳۹۷ ،
که زمینه ســاز گرایش افراد به روابط عاطفی جایگزین می شــودBaucom &(.
 )Epstein, 2002, 48از این رو ضروری اســت برای پیشگیری از گرایش افراد به
این روابط ،رفتارهای مناســبی جایگزین عادات مخرب و تنش زا در رابطۀ زوجین
گــردد .از جمله رفتارهای جایگزین در روابط زوجین عبارتند از -۱ :گوش كردن،
 -2حمایت -3 ،احترام -4 ،اعتماد -5 ،تشــویق -6 ،پذیرش -7 ،گفت و گو برای
حل اختالف ها (گلســر .)۳۰۲ ،۱۳۹۷ ،این رفتارها ،احســاس امنیت روانی را در
طــرف مقابل افزایش می دهد و همســر را به عنوان تکیــه گاهی ایمن در رابطه
معرفی می کند.
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 .۱-۳-۱-۳کیفیت روابط زناشویی
رضایت مندی زناشــویی می تواند میزان رضایت از زندگی و ســطح تعهد
زناشــویی را افزایش دهد (شاه سیاه و همکاران .)۲۳۸-۲۳۳ ،۱۳۸۸ ،بنابراین الزم
اســت زوجین تالش نموده تا مشکالت شان را در رابطۀ جنسی شناسایی و برطرف
نمایند و با ایجاد خالقیت در روابط خود موجب ارتقای آن گردند.
 .۲-۳-۱-۳تقویت باورها و اعتقادات درونی
بسیاری از فالسفه و جامعه شناسان غیر مسلمان نیز با اشاره به ارتباط میان
مذهب ،اخالق و فناوری بر نقش مؤثر دین در كنترل و نظارت بر فناوری تأكید می
کنند .پژوهش های بســیاری نشان می دهند که معنویت ،عقاید و باورهای مذهبی
با ســطح تعهد اخالقی و خویشــتن داری جنســی زوجین ،رابطۀ مستقیمی دارد
( )Rosenau. & Tan, 2002, 190بنابراین با تقویت ابزارهای کنترل درونی مانند
حیا ،غیرت ،عفت و احســاس حضور ناظر بیرونی و تقیدات مذهبی ،میزان پایبندی
فرد به تعهدات زناشویی افزایش پیدا می کند و احتمال خیانت های عاطفی ،روانی
و جنسی کاهش می یابد (گلزاری.)۱۵۴ ،۱۳۷۹ ،
 .۳-۳-۱-۳آشنایی با مصادیق عدم تعهد در فضای مجازی
بسیاری از افراد ،رفتارهای خود را در فضای مجازی منافی تعهد نمی دانند،
زیرا از یک ســو ویژگی های فضای مجازی و از ســوی دیگر مصادیق عدم تعهد را
به درســتی نمی شناسند ،بنابراین بدون توجه به نوع عملکرد خود ،روابط کالمی و
عاطفی شان را گسترش می دهند .بی وفایی ،شکستن یک پیمان با یک فرد واقعی
است چه منشــأ آن محرک جنسی دنیای واقعی باشــد یا دنیای مجازی .بنابراین
بی وفایی اینترنتی زمانی رخ می دهد که قوانین رابطه به واســطۀ رفتار نامناســب
هیجانی یا جنســی با دست کم یک فرد که همسر شخص نیست ،شکسته می شود
(یانگ ،نابوکو آبرئو د؛  .)۲۵۸ ،۱۳۹۱بی وفایی هیجانی می تواند درســت به اندازۀ
بی وفایی جنسی به عنوان شکلی از خیانت ناراحت کننده باشد .بی وفایی هیجانی
عمدتاً به عنوان عاشق شخص دیگری شدن تلقی می شود .همچنین می تواند به
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 .۲-۳آگاهی از ساختارهای مغزی درگیر در مشاهدۀ پورن و شناخت پیامدها
شناخت آســیب ها و پیامدهای ناشی از مشــاهدۀ پورن می تواند به روند
پیشــگیری و ترک آن کمک کند .سال هاســت که آثار منفی این پدیده بر مغز و
ســاختارهای مغزی از سوی متخصصان و دانشــمندان علوم مغز و روان شناسی به
صورت جدی مطالعه شــده است .برخی از عوارض پورنوگرافی که در پژوهش های
اخیر مشخص شده اند ،عبارتند از:
 .۱-۲-۳ناکامی در رابطۀ واقعی
هر چیز تــازه ،جدید و هیجان انگیزی ،دوپامین را افزایش می دهد .در واقع
دوپامین ،مســئول ایجاد احساس سرخوشی و لذت در مغز است .تحریکات و ارضای
جنســی ،بزرگ ترین منبع طبیعی ایجاد دوپامین در مدار پاداش مغز هستند .پورن
از آن جهت برای مغز جذاب اســت که در آن تازگی و هیجان به وفور یافت می شود.
ایــن تازگی می تواند در قالب فردی جدید ،صحنه ای غیرمنتظره و حرکت جنســی
جدیدی باشــد .در این صورت فرد می تواند در مدت کوتاهی و بســیار راحت ،تعداد
بســیار زیادی شریک جنسی جدید را تجربه کند و سطح دوپامین را به باالترین حد
خود برساند .عالوه بر این محرک های پورن ،غیرواقعی و اغراق شده هستند و دوپامین
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عنوان صمیمیت هیجانی نامناســب بــا فرد دیگر نیز تصور شــود ،مانند در میان
گذاشــتن اسرار شــخصی (یانگ ،نابوکو آبرئو د؛  .)۲۵۹ ،۱۳۹۱بنابراین اگر مردی
بداند خود افشــایی و در میان گذاشتن اسرار شخصی با خانمی (در قالب همکار یا
دوســت اجتماعی) از مصادیق بی وفایی است یا قبح ارسال برچسب های احساسی
(بوســیدن ،در آغوش گرفتن) برای یک مخاطب خانم در فضای مجازی ،معادل با
همین رفتار در دنیای واقعی اســت ،شــاید در  50درصد موارد از تکرار این رفتار
خودداری کند .بنابراین افراد باید تالش کنند تا با مصادیق عدم تعهد آشــنا شوند،
قوانیــن اخالقی و حــدود دنیای واقعی را به محیط مجــازی تعمیم بدهند و برای
افزایش همخوانی رفتارشان در هر دو محیط تالش کنند (سیاح طاهری و دیگران،
 ،۱۳۹۵صص.)۱۳۸-۱۳۷
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بیشتری تولید می کنند ،بنابراین چون مغز نمی تواند محرک واقعی را از غیر واقعی
تشــخیص بدهد ،آن ها را با ارزش تر می داند و فرد در رابطه واقعی نمی تواند آن
ســطح از لذت را تجربه کند و دچار ناکامی خواهد شــد (سیاح طاهری و دیگران،
.)۱۴۳ ،۱۳۹۵
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 .۲-۲-۳کاهش حساسیت به دوپامین
یکی از عوارض جدی پورن ،تحریک بیش از اندازه و غیرواقعی مغز است .این
حالت در ابتدا لذت بخش است و با عمل خود ارضایی ،احساس کاهش تنش جنسی
را به دنبال دارد ،اما به مرور زمان مغز احســاس خطر می کند ،چون برای این حجم
از تحریک ،طراحی نشــده و هدف از تحریک ،بقای نســل بوده است .بنابراین مغز به
مرور زمان و برای محافظت از خود در برابر تحریکات بیست و چهارساعته ،حساسیت
بــه مادۀ دوپامین را کاهش می دهد ،به صورتی که فــرد با دیدن تصاویر قبلی ارضا
نمی شود و لذت کمتری تجربه خواهد کرد .بنابراین نیاز به دوز باالتری از پورن دارد
و همین موضوع فرد را به جســت و جوی تحریک بیشتر وادار می کند .این وضعیت
احتمال تشدید فعالیت پورنوگرافی را بیشتر خواهد کرد ،به صورتی که فرد را به سوی
اعتیاد به پورن می کشاند (سیاح طاهری و دیگران.)۱۴۴ ،۱۳۹۵ ،
 .۳-۲-۳افزایش حساسیت مدار پاداش
مغز نســبت به محرک هایی که یاد آور پورن هســتند ،حســاس می شود.
عالئمی مثل تنهایی ،دیدن موبایل ،آدرس یک ســایت و حتی شرایط استرسی ،تپش
قلب را باال می برد و احساس ولع شدید برای دیدن پورن و انجام خود ارضایی ایجاد
می شــود که به مرور زمان فرد را به اعتیاد به پورن می کشــاند (ســیاح طاهری و
دیگران.)۱۴۴ ،۱۳۹۵ ،
 .۴-۲-۳کاهش قدرت کنترل و بازداری مغز
استفادۀ طوالنی مدت از پورن باعث ضعف اراده می شود ،به صورتی که فرد
احساس می کند بر خودش و اعمالش کنترلی ندارد؛ یعنی دقیقاً زمانی که بقیۀ
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قسمت های مغز دستور توقف تحریک را می دهند ،اما قسمت جلویی مغز که توان
بــازداری ندارد ،نمی تواند این رفتــار را کنترل کند و قادر به توقف تحریک و ارضا
نیست (سیاح طاهری و دیگران.)۱۴۵ ،۱۳۹۵ ،

 .۴-۳مهارت مدیریت تکانه های درونی
«تکانه» 1به هر عمل یا رخدادی گفته می شود که در پی محرکی برانگیخته
می شــود و زمان نهفتگی کوتاهی دارد و کنترل آگاهانه در آن اندک است یا وجود
نــدارد (پور افکاری ،۱۳۹۱ ،ج .)۴۱۲ ،۱برای مثال تكانۀ گرســنگی ،میل به غذا و
تكانۀ جنســی ،میل به رابطۀ جنســی را ایجاد می کند .بنابراین تکانه ها ،از درون
نشأت می گیرند و بسیاری از غرایز و نیازهای اولیه را راه اندازی می کنند .در بیشتر
موارد ،این تکانه ها به عنوان محرک درونی با رفتاری به عنوان پاسخ ارضا کننده،
1- impulse
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 .۳-۳مهارت خود کنترلی
مهارت خویشــتن داری یا خــود کنترلی ،به توانایی پیروی از درخواســت
معقــول ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت ،به تأخیر انداختن ارضای خواســته ها در
چارچوب قابل قبول اجتماعی ،بدون مداخله و هدایت مســتقیم فردی دیگر تعریف
شــده اســت (جان بزرگی ،نوری؛  .)۲۱۰ ،۱۳۹۳تقویت ناظر درونی و فعال كردن
ابزارهای کنترل خود ،مانند ترمز درونی عمل می کند .به کمک این مهارت ،وسوسه
ها ،محرک ها و انگیزه های قانون شــکنی در فرد کنترل می شود .گاهی الزم است
بعضی از خواســته ها به تأخیر بیفتد و در زمان و جایگاه مناســبی برای تأمین آن
تالش شــود .گاهی باید بعضی خواســته ها را مهار کرد و گاهی شاید الزم باشد از
دســتورهای معقول و منطقی كه خیلی هم خوشایند نیستند ،پیروی کرد .بنابراین
خود كنترلی یعنی مدیریت نیازها و خواســته هــا .اعمالی مثل گرفتن روزه ،حفظ
نگاه و زبان از عمل حرام و پاکدامنی نسبت به انگیزه های جنسی غیرحالل ،نمونۀ
تمرین های عملی در اسالم است که به رشد مهارت خویشتن داری در انسان کمک
می کند (زارع.)۵۷-۴۴ ،۱۳۸۴ ،
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گره می خورند و حالت شــرطی پیــدا می کنند .از منظر روان شناســی در این مهارت،
موقعیت شرطی شــده بین محرک (تکانۀ گرسنگی) و پاسخ (غذا خوردن) ،به مرور زمان
شــرطی زدایی می شود و احساس تســلط بر نیازها و تکانه های درونی به وجود می آید.
پژوهش ها نشان می دهد که مذهب می تواند در آرامش هیجانی و مهار تکانه مؤثر باشد
( .)Pargament,1990, 396کنتــرل تکانــه یعنی توانایی مقاومــت در برابر انگیزه های
آنی (ابراز خشــم یا ارضای لذت فوری) که جهت گیری آگاهانه در آن اندک اســت .این
توانایی کمک می کند تا براساس شرایط ،آن ها را به تأخیر بیندازیم یا به کلی مهار کنیم
(قدیری .)۱۱۷-۸۷ ،۱۳۸۹ ،مدیریت تکانه ها با روش های زیر امکان پذیر است:
 .۱-۴-۳تأخیر
به معنی فاصله انداختن بین احساس نیاز و ارضای آن است .توانایی صبر بر
امیال و خواسته های آنی ،نشانۀ قدرت «بازداری» فرد است که یکی از کارکردهای
اجرایی مغز محســوب می شــود .این توانایی به فرد کمک می کند از انجام اعمال
تکانشی و بدون در نظر گرفتن پیامدها جلوگیری کند (شجاعی.)۴۴ ،۱۳۸۸ ،
 .۲-۴-۳محرومیت
مثال روشن این روش ،روزه داری است که نشان می دهد حتی غریزی ترین
نیاز را می توان کنترل و مدیریت کرد.
 .۳-۴-۳انحراف توجه
تغییر آگاهانه مســیر توجه از یک تکانۀ ناخود آگاه به موضوعی دیگر کمک
می کند که احســاس تســلط بر تکانه افزایش یابد .این موضوع جدید باید از بافت
تکانۀ قبلی متمایز باشــد و بخش های دیگر آگاهی را درگیر كند .مشغول شدن به
رفتاری دیگر ،انحراف فکر ،درگیر شــدن در رابطۀ کالمــی ،نمونه هایی از انحراف
توجه از تکانه است؛ برای مثال رابطۀ شرطی شدۀ تکانۀ تجربۀ لذت جنسی و رفتار
خود ارضایی ،با روش انحراف توجه و محرومیت ،به مرور زمان سســت شده و تحت
کنترل فرد در خواهد آمد (جان بزرگی ،نوری.)۲۱۰ ،۱۳۹۳ ،
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 .۱-۵-۳تغییر و کنترل محیط
بعضی موقعیت هــا و محیط ها ،تحریك كننده هســتند .دیدن تصاویر
پورن ،حضور در اتاق های چت خصوصی ،قفل کردن درب اتاق و ســایر موقعیت
هایی که شرایط را برای وسوسه شدن و برانگیخته شدن تکانه های جنسی فراهم
می کند ،رفتارهای عادتی را به ســرعت فرا می خواند .بنابراین با تغییر موقعیت،
تغییر اطرافیان و انحراف توجه از موضوع ،می توان پیوند محرک ها و محیط را به
مرور ضعیف و خاموش کرد (سیاح طاهری و دیگران.)۱۵۰ ،۱۳۹۵ ،
 .۲-۵-۳شناخت نشانه های تداعی کننده
بعضی نشــانه ها ،تکانه و سپس رفتار خاصی را تداعی می کنند؛ مث ً
ال دیدن
تصاویر تبلیغاتی با نشــانه های جنسی ،یادآوری احســاس لذت در خود ارضایی و
تصور حالت خاصی در رابطه ،این ها همه نشانه هایی هستند که اگر در بدو شروع،
متوقف و منحرف نشــوند ،احســاس نیاز به لذت جنســی و دنبال کردن پورن،
زنجیره وار ،در پی آن ها می آیند (سیاح طاهری و دیگران.)۱۵۰ ،۱۳۹۵ ،
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 .۵-۳مهارت مدیریت محرک های بیرونی
کنترل و مدیریت تکانه ها به دلیل ناخود آگاه بودن و غریزی بودن ،معموالً
سخت اســت .روش ساده تر برای پیشــگیری از اعتیادهای رفتاری ناپسند و مضر
(مثل اعتیاد به پورن) یا ترک چنین عادت هایی ،جلوگیری از تحریک و راه اندازی
تکانــه های درونی اســت .دیدن تصاویر محرک پورن ســبب می شــود که مغز با
دریافت محرک لذت بخش ،در جست و جوی منبع لذت ،بارها و بارها و بدون هیچ
محدودیتی به سوی رفتارهای جنسی متنوع میل پیدا می کند؛ البته به دلیل تفاوت
زیــاد محرک های پورن با محرک های واقعی ،فرد هیچ وقت به ارضای روانی مورد
نظر نمی رســد و مشــکالت جدی ای برایش ایجاد می شود .بنابراین این مهارت با
جلوگیری از ورود محرک ها ،به فرد کمک می کند در معرض تکانه های درونی قرار
نگیرد ،طوری که بعدا ً مجبور نباشــد جنگ درونی بزرگ تری را تحمل کند (بالک،
هرسن .)۱۳۹۱،۱۹۷ ،چند تكنیك برای كنترل محرك ها وجود دارد:
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 .۶-۳مهارت مدیریت افکار و نیت ها
در این گفتار در ذیل دو بند به مهارت مدیریت افکار و نیت ها می پردازیم.
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 .۱-۶-۳احساس حضور ناظر بیرونی
از نظر روانی «احساس دیده شدن» ،رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین
احساس حضور ناظر بیرونی می -تواند آگاهی را فعال کند و مانع بروز رفتار ناخود آگاه شود.
 .۲-۶-۳نیت کردن
از دیدگاه روان شــناختی ،نیت کردن در واقع همان حالت تذکر و هوشیاری
نســبت به انجام کار اســت که کمک می کند عادت ها از حالت خودكار بیرون بیاید و
فرد نسبت به انجام کار ،احساس آگاهی پیدا کند؛ برای مثال اگر یکی از کاربران پورن
بخواهد که نیت کند تا یک ساعت پورن ببیند ،به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
در واقع ،نیت کردن و مرور افکار کمک می کند که قصد و هدف فرد به سطح خود آگاه
بیاید و رفتار ،جهت بگیرد و همین جهت دهی آگاهانه در بســیاری موارد می تواند از
بروز رفتار ناپسند جلوگیری کند (سیاح طاهری و دیگران.)۱۵۲-۱۵۱ ،۱۳۹۵ ،
دستاوردهای پژوهش
در این تحقیق فرض شــده است فضای مجازی از حیث ایجاد نمودن فضاهایی
که موجب تحریک نمودن ،ترغیب نمودن ،تشویق نمودن و آموزش شیوه های ارتکاب
جرم و  ...می گردد؛ در افزایش جرایم مربوط به اعمال منافی عفت تأثیرگذار بوده است.
از این رو برای اثبات درســتی یا نادرســتی فرضیۀ مذکور در صدد پاسخگویی به این
ســؤال اصلی که فضای مجازی تا چه اندازه در ارتکاب اعمال خالف اخالق مؤثر است؟
و مقایسۀ میزان تأثیرگذاری آن در ارتکاب اعمال منافی عفت نسبت به فضای حقیقی
هستیم .بنابراین با استفاده از ابزار پرسشنامه که توسط  ۱۵۰نفر از کاربران شبکه های
اجتماعی در شــهر تهران تکمیل گردیده ،اطالعات را گردآوری نموده و برای تجزیه و
تحلیل داده های به دســت آمده و آزمون فرضیات نیز از نرم افزار آماری  spssاستفاده
شده ،در نهایت اقدام به نتیجه گیری می شود.
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نمودارهای آماری براساس توزیع جمعیت شناختی پرسشنامه ها
جدول  -۱توزیع فراوانی داده های جنسیت پاسخ دهندگان
زن

75

50

ﻣﺮد

75

50

ﺟﻤﻊ

150

100

نمودار -۱توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

جدول  -۲توزیع فراوانی داده های سن پاسخ دهندگان
ﺳﻦ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

10-20

13

67/8

20-30

80

33/53

30-40

42

28

40-50

15

10

ﺟﻤﻊ

150

100
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ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
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نمودار  -۲توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
جدول  -3توزیع فراوانی داده های وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻣﺠﺮد

100

67

ﻣﺘﺄﻫﻞ

49

32

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم

1

1

ﺟﻤﻊ

150

100

نمودار -۳توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
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جدول  -۴توزیع فراوانی داده های تحصیالت پاسخ دهندگان
اﺑﺘﺪاﯾﯽ

3

3

ﺳﯿﮑﻞ

1

1

دﯾﭙﻠﻢ

31

17

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ

11

8

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

62

37

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

31

27

دﮐﺘﺮي

3

3

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم

8

4

ﺟﻤﻊ

150

100

نمودار  -۴توزیع فراوانی تحصیالت پاسخ دهندگان
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ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
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در ادامه به تحلیل نتایجی که از آزمون فرضیۀ مطروحه با اســتفاده از نرم
افزار آماری  SPSSبه دســت آوردیم می پردازیم .فرضیۀ مطروحه با استفاده از این
دو سؤال اصلی -۱ :به نظر شما فضای مجازی تا چه اندازه در ارتکاب اعمال خالف
اخالق مؤثر اســت؟  -۲به نظر شــما فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی ،تا چه
اندازه در گرایش افراد به ارتکاب اعمال خالف اخالق مؤثر اســت؟ که ســؤال  ۴و
 ۵پرسشــنامه است ،سنجیده می شــود .پس از تکمیل پرسشنامه ها به پاسخ های
«بسیار زیاد» ارزش « ،4زیاد» ارزش « ،3کم» ارزش  2و «بسیار کم» ارزش  1داده
می شــود و ســپس میانگین سؤال های  4و  5را به دست می آوریم که نتایج آن با
استفاده از نرم افزار  SPSSدر زیر آمده است .با توجه به این که میانگین ارزش های
 1تا  4برابر  2/5اســت ،مشاهده می شود  36نفر ارزشی کمتر از میانگین به فرض
داده اند ،که نشان می دهد فضای مجازی از حیث ایجاد نمودن فضاهایی که موجب
تحریک نمودن ،ترغیب نمودن ،تشــویق نمودن و آموزش شیوه های ارتکاب جرم
و  ...می گردد؛ در افزایش جرایم مربوط به اعمال منافی عفت تأثیرگذار بوده است.

جدول  -۵توزیع فراوانی داده های مربوط به فرض
درﺻﺪ داده ﻫﺎي
درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
7/2

7/4

0/24

7/2
0/2

3/19

درﺻﺪ

ﻓﺮاواﻧﯽ

0/2

3

7/2

3/19

4

29

54

00/3

7/38

7/14

7/14

0/90

3/15

3/15

23

7/74
0/100

0/36
0/10

0/100

0/10

0/100

50/1
00/2

22

0/36

00/1

15

150

50/2

50/3
00/4

Total

Valid
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جدول  -۶انحراف معیار و میانگین فرض
انحراف معیار

میانگین

تعداد

0/70231

2/8267

150

فرض

جدول  -۷آزمون فرض
Test Value = ۵/۲

فاصله اطمینان 95
درصد تفاضل

حد

0/4400

0/2134

()tailed-2

آزادی

T

0/32667

۰/۰۰۰

149

5/697

فرض

حد باال

پایین

میانگین
تفاضل

.Sig

درجه

با توجه به جدول باال این فرض آزمون می شود که با احتمال  95درصد آیا می
توان پذیرفت که میانگین فرض برابر  2/5است یا خیر؟ با توجه به مقدار  sigکه برابر
صفر اســت با احتمال  95درصد برابری فرض با مقدار میانگین را رد کرده و با توجه
بــه میانگین و فاصلۀ اطمینان  ۹۵درصد ،می پذیریم که فضای مجازی از حیث ایجاد
نمودن فضاهایی که موجب تحریک نمودن ،ترغیب نمودن ،تشــویق نمودن و آموزش
شیوه های ارتکاب جرم و  ...می گردد؛ در افزایش جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
به مقدار زیاد تأثیرگذار بوده است و در نتیجه فرضیۀ مذکور پذیرفته می شود.
در ادامه به توزیع فراوانی کل پرسشنامه می پردازیم .پس از تکمیل پرسشنامه ها
به پاسخ های «بسیار زیاد» ارزش « ،4زیاد» ارزش « ،3کم» ارزش  2و «بسیار کم» ارزش
 1داده می شود .نتایج زیر بر اساس میانگین سؤال های  3الی  20به دست آمده است.
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با توجه به جدول باال مشــاهده می شــود فرضیۀ مذکــور دارای میانگین
 2/8267و انحراف معیار  0/70231می باشد.
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جدول -۸انحراف معیار و میانگین کل پرسشنامه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

۱۵۰

۲/۸۹۳

۰/۴۱۳۹

۰/۱۷۱

-۰/۲۳۸

-۰/۰۵۸
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با توجه به جدول باال کل پرسشنامه دارای میانگین  ۲/۸۹۳و انحراف معیار
 ۰/۴۱۳۹اســت .مقدار چولگی برابر  -۰/۲۳۸و کشــیدگی برابر  ۰/۰۵۸می باشد.
توزیع فراوانی کل پرسشــنامه در نمودار هیســتوگرام زیر آمده اســت .با توجه به
نمودار ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه  ۲/۵تا  ۲/۷۵است .و در حالت کلی مشاهده
می شود بیشتر پاسخگوها ارزشی بیشتر از میانگین را به پرسشنامه داده اند.

نمودار  -۵هیستوگرام
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برآمد
امروزه وابســتگی زندگی مدرن به فناوری کامپیوتر در زمینــه های مختلف واقعیتی
انکارناپذیر اســت .طبیعتاً هرگونه توســعه و نوآوری در ارتباط با تکنولوژی های مدرن ،زمینه و
بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم می آورد .از این رو اینترنت و فضای مجازی همان
قدر که به شــئون زندگی بشــر کمك می کند ،در صورت استفادۀ نادرست ،آسيب های جبران
ناپذیری به بار می آورد .از آنجا که این محيط ،مخفی ،آزاد و نامحدود است ،احتیاج به نظم دارد
و اگر خالف این باشد ،هر صفحه از این محيط می تواند صحنۀ جرم و آشفتگی بسیار باشد.
الزم به ذکر اســت ،با توجه به تحلیلی که به طور کلی از پاســخ های پرسش
شوندگان صورت گرفت ،در زمینۀ تأثیر فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال
منافــی عفت ،می توان دو دیــدگاه عمده را از یکدیگر جدا کرد .در دیدگاه اول فضای
مجازی با ظرفیت های موجود در آن ،از قبیل ارائۀ خدمات ارتباطی در سطح گسترده،
افزایــش امکان تبادل اطالعات و تعاملی بودن ارتباطات ،امکان برقراری ارتباط صوتی
و تصویری با اقتصادی ترین روش ،امکان دستیابی آسان به آخرین اطالعات در زمینه
های مختلف و جدیدترین مباحث علمی روز و ...دارای نقش مثبت اســت .طرفداران
این دیدگاه بیشتر بر نقش مثبت این فضا در عرصه های مختلف زندگی تأکید داشته و
معتقدند فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت تأثیر کمی دارد.
در مقابل ،دیدگاه دوم که بیشترین نظرات را به خود اختصاص داده بود ،این است که
فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در افزایش جرایم مربوط به اعمال منافي عفت
تأثير زیادی دارد؛ چرا که برخــاف محدودیت های موجود در فضای حقیقی ،فضای
مجازی با توجه به ویژگی های خاص خود از قبیل امکان ناشناخته ماندن هویت کاربر،
آزادی و ســهولت دسترســی به اطالعات در زمینه های مختلف ،عدم نظارت دقيق و
مؤثر بر محيط آن و  ...زمینه و بستری را برای افراد سود جو و بزهکار فراهم می آورد
که از این فضا در جهت دســتیابی به منافع و ارضای غرایز خویش بهره برند .بنابراین
از طریق رایانه و در فضای اینترنت به ســهولت می توان به مطالب و تصاویر مستهجن
دسترســی پیدا نمود؛ این امر نیز خود یکی از عوامل اصلی تحریک جنســی است که
منجر به وقوع جرایم منافی عفت می گردد .از این رو اینترنت و شبکه های اجتماعی
مجازی در افزایش جرایم منافی عفت نقش مؤثری دارند.
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منابع
 -الهی منــش ،محمدرضــا؛ یعقوبی نژاد ،هورمزد ،نمــود های جزایی
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سادیسم (دیگر آزاری) بررســی اختالل شخصیت دیگر آزاری در جرایم
سنتی و سایبری ،تهران ،انتشارات مجد ،چاپ اول.۱۳۹۴ ،
 -بالک ،آلن.اس؛ هرســن ،مایــکل ،فرهنگ شیوه های رفتار درمانی،

ترجمۀ سیروس ایزدی و فرهاد ماهر ،تهران ،انتشارات رشد ،چاپ سوم.۱۳۹۱ ،
 پور افکاری ،نصرت اهلل ،فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی،جلد  ،۱تهران ،انتشارات فرهنگ معاصر ،چاپ هشتم.۱۳۹۱ ،
 جان بزرگی ،مســعود ،نوری ،ناهید ،شیوه های درمانگری ،اضطراب وتنیدگی (استرس) ،تهران ،نشر سمت ،چاپ چهارم.۱۳۹۳ ،
 رزمــان ،علی ،بررسی کیفری جرایم جنسی و منافی عفت با نگاهیبر فضای سایبر ،تهران ،انتشارات قانون یار ،چاپ اول.۱۳۹۵ ،
 سیاح طاهری ،محمد حســین؛ چینی فروشان ،مسعود؛ محمد زاده ،ندا؛طاهری ،محمدرضا؛ عامل نیک ،فاطمه؛ نصر هرندی ،محمد مهدی؛ زارع میرک آباد،
محمدسجاد؛ موحد ،نعیمه ،حقیقت مجازی (دربارۀ فضای مجازی چه بدانیم و
چه بگوییم؟) ،تهران ،انتشارات مرکز ملی فضای مجازی ،چاپ اول.۱۳۹۵ ،
 ســتوده ،هدایت اهلل ،آســیب شناســی اجتماعی :جامعه شناسیانحرافات ،تهران ،نشر آوای نور ،چاپ بیست و هفتم.۱۳۹۷ ،
 شیخاوندی ،داور ،جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران،تهران ،انتشارات محقق ،چاپ چهارم.۱۳۸۰ ،
 شــجاعی ،محمد صادق ،درآمدی بر روان شناســی تنظیم رفتار بارویکرد اسالمی ،قم ،انتشارات دارالحدیث.۱۳۸۸ ،
 عالی پور ،حســن ،حقوق کیفری فناوری اطالعات ،تهران ،انتشــاراتخرسندی ،چاپ چهارم.۱۳۹۵ ،
 گلســر ،ویلیام ،درآمدی بر روان شناســی امید (تئوری انتخاب)،ترجمۀ علی صاحبی ،تهران ،انتشارات سایه سخن ،چاپ یازدهم.۱۳۹۷ ،
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 نوربها ،رضا ،زمینۀ حقوق جزای عمومی ،تهران ،انتشارات گنج دانش،چاپ شانزدهم.۱۳۸۵ ،
 یانگ ،کیمبرلی .اس؛ نابوکود آبرئو ،کریســتیانو ،اعتیاد اینترنتی ،کتابراهنمــا برای ارزیابــی و درمان ،ترجمۀ فاطمه وحدت نیا ،تهران ،آســیم ،چاپ ،۱
.۱۳۹۱
 بن شــاب ،آلبرت« ،پورنوگرافی در فضای مجازی» ،ماهنامۀ سیاحتغرب ،سال سوم ،شمارۀ .۴۵-۴۱ ،۱۳۸۴ ،26
 جعفریان ،حمید؛ خدایاری ،ناهید؛ حســن زاده ،لیال« ،آسیب شناسیفضای مجازی و خانواده» ،مطالعات روان شناســی و علــوم تربیتی ،دورۀ دوم،
شمارۀ .۲۴-۱۵ ،۱۳۹۵ ،۴
 چابنر ،دین« ،مستهجن نگاری در اینترنت و تأثیر آن بر نوجوانان»،ماهنامۀ سیاحت غرب ،سال اول ،شمارۀ .۴۲-۳۶ ،۱۳۸۳ ،۱۲
 خســروی ،آرش« ،مفهوم شناسی هویت مجازی در فضای سایبر»،کتابداری ،آرشــیو و نسخه پژوهی :ره آورد نور ،سال نهم ،شمارۀ  ،۱۳۸۹ ،۳۲صص
.۱۱-۶
 ذکایی ،محمد ســعید« ،جوانان و فراغت مجازي» ،فصلنامۀ مطالعاتجوانان ،شمارۀ .۲۵-۱ ،۱۳۸۶ ،6
 رســتگار ،عصمت؛آروین اصل ،غالمحســن« ،بررســی تأثیر عواملاجتماعی بر بزهکاری زنان در استان کهگیلویه و بویر احمد» ،مطالعات علوم
سیاسی ،حقوق و فقه ،دورۀ سوم ،شمارۀ .۱۱۲-۹۲ ،۱۳۹۶ ،۳
 زارع ،حمیــد« ،الگویی از خود کنترلی در فرهنگ اسالمی» ،حوزه ودانشگاه ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،۱۳۸۴ ،۴۵صص .۵۷-۴۴
 شــجاعی ،محمد صادق« ،روان شناسی و آسیب شناسی اینترنت»،فصلنامۀ روان شناسی و دین ،سال اول ،شمارۀ .۱۴۲-۱۱۵ ،۱۳۸۷ ،1
 شاه سیاه و همکاران ،مرضیه« ،بررسی رابطۀ رضایت جنسی و تعهدزناشــویی زوجین شهرستان شهرضا» ،مجله علمی ـ پژوهشی اصول بهداشت
روانی ،سال یازدهم ،شمارۀ ( 3پیاپی ،۱۳۸۸ ،)43صص .23۸-23۳

188

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره ششم /زمستان 1398

 طارمی ،محمد حســین« ،فضای سایبر ،آســیب ها و مخاطرات»،فصلنامه ره آورد نور ،سال هفتم ،شمارۀ .۳۹-۳۲ ،۱۳۸۷ ،۲۲
 عاملی ،ســعید رضــا« ،فرهنگ و فضای مجازی» ،همایش بین المللیســبک زندگی و سالمت ،برگزارشده در دانشــکدۀ مطالعات جهان دانشگاه تهران،
.۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 قدیری ،محمد حســین« ،خود کنترلی کودک؛ خمیر مایۀ خویشتنداری اخــاق (تقوا) .گام هایی در تربیت نفس» ،فصلنامۀ راه تربیت ،شــمارۀ
یازدهم ،۱۳۸۹ ،صص .۱۱۷-۸۷
 -گلزاری ،محمود« ،تهیۀ ابزارهایی جهت ســنجش عمل به باورهای

دینی و انواع حیا و بررسی رابطۀ دین داری و حیا با ویژگی های شخصیتی
و سالمت روانی» ،فصلنامۀ روان شناسی تربیتی ،۱۳۷۹ ،صص.۱۶۴-۱۵۴
 -منفرد ،محبوبه« ،بررسی جرم شناختی بزهکاری رایانه ای» ،فصلنامۀ

مطالعات علمی پیشگیری از جرم ،ش  ،۲۵زمستان .۱۳۹۱
 نبوتــی ،اعظم؛ شمســی بالنجانی ،الهــه« ،رضایت از رابطۀ عاطفی وجنسی و نقش آن در خیانت زناشویی» ،نخستین همایش ملی علوم تربیتی و
روان شناسی ،مرودشت :شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان ،۱۳۹۳ ،ص .۱۳۸-۱۳۰
 هنرپروران ،نازنین؛ رفاهی ،ژاله« ،زنان و پيامدهاي روان شــناختيچت و دوست يابي اينترنتي» ،مجموعۀ مقاالت منتخب همايش سراسری زنان
و اينترنت در هزارۀ سوم ،دفتر امور زنان سپاه ،۱۳۸۵ ،ص .۵
 محمودی ،پریا ،بررسی رابطۀ میان امنیت روانی با رضایتمندی زناشوییدر زنان ،پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناســی ارشــد ،تهران :دانشکدۀ علوم
انسانی دانشگاه تربیت مدرس.۱۳۹۳ ،
 مقیمی ،زینب ،بررسی حقوقی جرم شناختی جرایم منافی عفت در فضایسایبر ،پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد ،تهران :دانشکدۀ آموزش های
الکترونیکی دانشگاه قم.۱۳۹۵ ،
 طرزی ،عبدالرضا ،علت شناســی جرایم ســایبری ،روزنامۀ ایران ،شماره.۱۳۹۲/۹/۲۸ ،۵۵۳۹
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The impact of cyber space on committing
acts of against chastity
Marzieh Malekshoar
Abbas Tadayyon
Perhaps one of the first interpretations that comes in to our
mind in the context of crimes in the cyber space, the crimes
are that is termed as the against of chastity. With the expansion of cyber space users and the increasing use of cyber
space in all aspects of human life, the types and manner of
occurrence of these crimes have been increasing day by day.
The present research was done to the purpose of investigate
the impact of cyber space on people’s tendency to commit
acts of against chastity and compare it with real space. This
research is descriptive analytic. The method of information
collecting is field and its collecting tool is the questionnaire.
It’s statistical society is limited to 150 people social networks
users in Tehran and sampling was done randomly. The findings of the research indicate that cyber space is more effective than real space in the people’s tendency to commit acts
of against chastity. Therefore, Iran’s criminal policy has not
been efficient in confronting with the crimes of against chastity in cyber space and to confront with these crimes has been
restricted to judicial conflicts. no success has been achieved
in controlling internet damages yet.
Keywords: cyber space, acts of against chastity, pornography, prevention.

