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 اإلشكالية.: أوال
تتجه غالبية الدراسات في العلوم اإلنسانية العامة واالجتماعية خاصة إلى إطالق مفهوم     

 " على الفترة الممتدة بين سنوات السبعينيات )بدايات ظهور شبكة االنترنت(عصر المعلومات"

 إلى يومنا هذا.

كما ساهمت الشبكة العنكبوتية في خدمة الفرد وتحقيق مختلف اشباعاته، فأصبحت           

جزًء ال يتجزأ من حياته وذلك بفضل انتشارها العالمي من دون أي حدود جغرافية، وقد ساعد 

مستخدمين التطور التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت، االبتكارات المستمرة التي تسهل لل

" عبر مختلف وسائل االتصال التكنولوجية، فمن أجهزة طريق المعلومات السريعالولوج إلى "

الكمبيوتر الشخصي، الهواتف الذكية إلى اللوحات االلكترونية ما جعل من اإلبحار عبر الشبكة 

 المعلوماتية سهال وال يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة أو إلى مستوى علمي عالي.

اعتبار النظام القانوني، هيئة تعكس احتياجات المجتمع، وجد من أجل حماية الحقوق وب    

الفردية واالجتماعية عبر قواعد التشريع في مختلف فروعه، فشبكة االنترنت ومنذ ظهورها خلقت 

عالما من العالقات، المسؤوليات، االلتزامات والفرص وفي المقابل، استغلت هذه الشبكة في 

 على فئة األطفال.ية وغير أخالقية، فأصبحت تشكل بيئة خطرة أغراض إجرام

ومن التحديات التي القتها العديد من الدول والمجتمعات في الشبكة المعلوماتية العالمية:       

المواد اإلباحية والتي اعتبرتها العديد من الدول من بين الجرائم الخطيرة وأخرى اعتبرتها من 

األفراد إن مورست دون إلحاق ضرر أثناء إنتاجها أو صناعتها، النشاطات الخاصة بحرية 

من المواقع عبر االنترنت هي مواقع إباحية وهي في تزايد  %12فاإلحصائيات تشير إلى أن 
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مليون سنة  347م إلى 2003مليون سنة  260مستمر، فقد ارتفع عدد الصفحات اإلباحية من 

 (1)م. 2007 مليون صفحة سنة 425م ليصل العدد إلى 2004

" مختلف أشكال المادة الملتيميدياوفرت شبكة االنترنت ومن خالل تقنية الوسائط المتعددة "     

اإلباحية مع إمكانية االطالع عليها بمقابل مادي أو مجانا وعبر مختلف األجهزة التي يمكن 

الذكية إلى إضفاء طابع إيصالها عبر الشبكة، كما ساهم انتشار آالت التصوير الرقمية والهواتف 

الديمقراطية في إنتاج المواد اإلباحية ونشرها عبر مختلف المواقع التي توفر تقنيتي التنزيل إلى 

الموقع أو التحميل منها أو عبر مواقع التواصل االجتماعي والمحادثة ما أدى إلى تراكم كم كبير 

 ي تاريخ البشرية.وهائل من صور ومقاطع الفيديو اإلباحية لم يسبق له مثيل ف

ولجلب أكبر عدد من الباحثين عن اإلباحية عبر شبكة االنترنت، تعمل شبكات التجارة      

الجنسية وألهداف كثيرة على مواكبة التطورات الحاصلة في الوسائل والبرامج االلكترونية، كما 

الستدراج مختلف أنها تعمل على التواجد في كل مكان عبر الشبكة العنكبوتية وبأشكال مختلفة 

الفئات العمرية وخاصة فئة األحداث، فمن مواقع الجنس الصريح إلى مواقع التواصل 

اإلباحية االلكترونية، فاإلباحية عبر االنترنت ال  :االجتماعي، وهنا نصل إلى مفهوم أشمل وأعم

ية، تقتصر فقط على الجنس الصريح بل تتعداه إلى رسوم متحركة إباحية، صور، محادثات صوت

 الدعاية للمقويات الجنسية عبر ومضات إشهارية إباحية وغيرها.   و قصص مغامرات جنسية 

وعليه تشكل المواقع ذات المحتوى اإلباحي خطرا على الفرد وعلى المجتمع دون استثناء،      

لما فيه من نشر للرذيلة ودعوة للممارسة الجنس بشكل صريح تستهجنه األخالق والقيم 

                                                 

م، 2010األولى، لبنان، الدار العربية للعلوم،  ةالطبع أيضا.المعرفة قوة والحرية (: فهد العرابي الحارثي، 1)
 .391 ص
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، فهي معضلة عالمية تعمل على تصيد واستدراج واستغالل العديد من فئات المجتمع االجتماعية

 من الجنسين في صناعة المواد اإلباحية وكذا الترويج لتلك المواد.

تعمل الشبكات والشركات المنتجة للمواد اإلباحية على استهداف فئة مهمة من فئات      

اعتبارات وغايات، أهمها أن هذه الفئة وألسباب المجتمع، أال وهي فئة األحداث، وذلك لعدة 

نفسية تتعلق خاصة بمرحلة المراهقة وفترة االستكشاف الجنسي، يسعى فيها المراهق أو المراهقة 

للبحث عن اآلخر، فيجد غايته في المواقع اإلباحية، كما أن الطفل الذي يدمن هذه المواقع 

سن، كما يمكن أن تشكل هذه الفئة المادة سيصبح زبونا لها لعدة سنوات عكس فئة كبار ال

الدسمة التي تشكل منها المواقع اإلباحية، خاصة أن مرتادي المواقع اإلباحية يبحثون عن مادة 

تتعلق خصوصا بفئة األطفال   أو صغار السن من المراهقين، ومن جهة أخرى ليست للحدث 

 ع، فيقع في فخ استهالك إنتاجها.أو علمية تقيه من خطر تلك المواق  اجتماعيةخبرات نفسية 

وعلى الرغم مما تشكله هذه المواقع على فئة األحداث، وعلى الرغم من أن القانون يمنع      

التعاطي مع مختلف أشكال اإلباحية، إال أن هذه المواقع تنتشر وتجد لها روادا من طرف هذه 

 الفئة، ومما ال شك فيه أن لهذه الظاهرة عدة أسباب ودواعي.

 وعليه فقد جاءت هذه الدراسة للجواب على التساؤل العام التالي:

ما هي األسباب التي تؤدي بالحدث إلى استهالك المواقع اإلباحية؟ وما هي انعكاسات هذه      

 المواقع عليه؟

 ومن خالل هذا التساؤل الرئيسي سنطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 لإلقبال على المواقع ذات المحتوى اإلباحي؟هل لجماعة الرفاق أثر في دفع الحدث  .1

هل للتراخي في الضبط داخل األسرة أثر في إقبال الحدث على المواقع ذات المحتوى  .2

 اإلباحي عبر شبكة االنترنت؟



  

4 

 

 هل لغياب التربية الجنسية في األسرة أثر في اإلقبال على المواقع ذات المحتوى اإلباحي؟ .3

 المحتوى اإلباحي على الحدث؟ما هي انعكاسات المواقع ذات  .4

 الفرضيات.: ثانيا

 الفرضية العامة للدراسة: -

هناك عدة أسباب تدعو الحدث إلى استهالك المواقع اإلباحية عبر شبكة االنترنت، كما أن      

 لهذه المواقع آثارا سلبية على الحدث.

 تندرج تحت تساؤالت الدراسة، الفرضيات التالية: -

 ذات المحتوى اإلباحي. إلى المواقعلجماعة الرفاق عالقة في دفع الحدث للولوج  .1

للتراخي في الضبط األسري أثر في إقبال الحدث على المواقع ذات المحتوى اإلباحي عبر  .2

 شبكة االنترنت.

 لغياب التربية الجنسية داخل األسرة أثر في إقبال الحدث على المواقع ذات المحتوى اإلباحي. .3

 للمواقع اإلباحية آثار سلبية على الحدث. .4

 تحديد المفاهيم األساسية للدراسة. ثالثا:

 .الحدث .1

علماء النفس واالجتماع فيرفضون تحديد سن معينة تنتهي بها كل مرحلة من مراحل يعرف      

الحداثة ويعلقون ذلك على درجة النضج االجتماعي والنفسي وفقا لقدرات كل فرد وظروفه االجتماعية 

ودرجة نموه العقلي بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاعل اإليجابي مع المجتمع، متفهما لألسس 

 (1) حاجاته.تقوم عليها طبيعة العالقات بين األفراد والوسائل المشروعة المتاحة إلشباع التي 

                                                 

الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .جنوح األحداث في التشريع الجزائري(: محمد عبد القادر قواسمية، 1)
 .49، ص 1992
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من قانون اإلجراءات الجنائية الجزائرية على أن الحد األعلى لسن  442وتنص المادة      

سنة(، أما السن األدنى لسن الحدث فلم يشر إليه قانون 18الحدث وهو ثمانية عشر سنة )

ال يجوز في فيقول فيهما على التوالي: " 456و 444جنائية إال ضمنيا في المادتين اإلجراءات ال

حالة الجنايات والجنح، أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إال تدبير أو أكثر من 

تدابير الحماية والتهذيب، كما ال يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثالثة عشرة 

 (1) ".في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتةسنة( كاملة 13)

 التعريف اإلجرائي للحدث. -

سنة  13نقصد بمفهوم الحدث هو ذلك الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى والذي يتراوح سنه بين      

 سنة، وهي الفترة الممتدة تقريبا بين سن البلوغ وسن التكليف القانوني. 18و

 .جماعة الرفاق .2

يشير المصطلح إلى هؤالء األطفال الذين يشبهون الطفل في المستوى االجتماعي،      

االقتصادي والتعليمي وفي صفات أخرى كالسن مثال، وقد ظهر اتجاه حديث مؤداه أنه يمكن 

تصنيف األطفال في جماعة رفاق معينة على أساس تفاعلهم على المستوى السلوكي نفسه، أكثر 

مل السن، وذلك ألن السلوك يتوقف على أساس عامل السن، ذلك ألن من تصنيفهم على عا

السلوك يتوقف على مستوى نضج الطفل أكثر مما يتوقف على عمره الزمني، لذلك قد نجد طفال 

 (2) سنا.متقدما في السن يلعب مع أطفال أصغر منه 

 

                                                 

 ، 2010الطبعة األولى، مصر، المكتبة العصرية،  .االنحراف: مقاربة نفسية واجتماعية(: بوفولة بوخميس، 1)
 .20ص 

. الطبعة الثانية، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، التنشئة االجتماعية للطفل(: عمر أحمد همشري، 2)
  .351م، ص 2013
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 التعريف اإلجرائي لجماعة الرفاق. -

اسة جماعة األقران التي يتخذها الحدث، والتي ليست نقصد بجماعة الرفاق في هذه الدر      

بالضرورة أن تكون من نفس السن أو المستوى الدراسي، فقد تكون متقاربة معه في السن أو أكبر 

منه سنا، أو من نفس مستواه الدراسي أو من مستوى أكثر منه، ويتخذ الحدث من هؤالء رفاقا من 

 كذلك ألجلالحدث  وقد يرافقهمن )الخبرات الجنسية( أجل االستفادة من خبراتهم في مجال معي

 المتعددة. اوسائط التكنولوجياإلبحار عبر المواقع اإلباحية ويتبادل معهم المحتوى اإلباحي عبر 

 االستهالك. .3

من العسير أن نقدم تعريفا واحدا لالستهالك، طالما أنه يستخدم في مختلف العلوم      

االجتماعية، فهذا المفهوم يعتبر الهدف النهائي لكل أنواع اإلنتاج أو هو استغالل السلع 

" المصطلح بالمعنى األول حيث أن كل العمليات االقتصادية آدم سميثوالخدمات، وقد استخدم "

" في االستهالكالتبادل والتوزيع تهدف في النهاية إلى االستهالك، وقد ظهر مفهوم " كاإلنتاج،

تطبيق اإلطار هذا العلم بأنه: " *"نيل سملسرعلم تراث علم االجتماع االقتصادي، وقد عرف "

المرجعي العام لعلم االجتماع في دراسة األنشطة المعقدة المرتبطة باإلنتاج، التوزيع، التبادل 

تهالك، وينصب االهتمام هنا على دراسة ارتباط أنماط السلوك بمجموعة من المتغيرات واالس

 )1(.األخرى"

                                                 

بالواليات المتحدة األمريكية، أستاذ فخري في علم  1930عالم اجتماع أمريكي ولد سنة  * نيل سمسلر:
م، كانت أبحاثه تتمحور حول 1994ـ 1958ماع في جامعة كاليفورنيا، باحث نشط في الفترة الممتدة بين االجت

السلوكات الجماعية، النظرية االجتماعية، علم االجتماع االقتصادي، التغير االجتماعي، وأساليب المقارنة، وقد 
 شارك "تالكوت بارسونز" في كتابة "االقتصاد والمجتمع" 

 .78م، ص 2006مصر، دار المعرفة الجامعية،  قاموس علم االجتماع.عاطف غيث،  (: محمد1)
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"، النشاط الذي يشبع به اإلنسان حاجاته" " االستهالك بأنه:أحمد زكي بدويكما عرف "     

ويتوقف االستهالك على الدخل، الحاجات النفسية وعادات األفراد وقد عمل النشاط اإلنتاجي في 

المجتمع الحديث على خلق حاجات جديدة عن طريق اإلعالن وتسهيالت االئتمان لزيادة 

االستهالك، حتى أطلق عليه المجتمع االستهالكي، وقد كان لهذه الظاهرة آثار بعيدة على 

 (1)على السلوك االجتماعي. االقتصاد و 

وكخالصة، يعتبر استهالك المادة اإلعالمية عبر وسائل اإلعالم واالتصال كغيره من      

السلع، التي تخضع لقانون العرض والطلب، خاصة وأن المادة اإلعالمية تخضع لعملية اإلنتاج، 

أو حاجات نفسية، وكذلك  التوزيع والبيع وصوال إلى المستهلك الذي يشتريها لغاية تحقيق دوافع

األمر بالنسبة للمادة اإلباحية، فهي أيضا تخضع لعملية إنتاج أو صناعة ومنه لعملية ترويج 

وبيع للمادة اإلباحية )صور، فيديو، مواد جنسية أخرى( لتصل أخيرا للمستهلك الذي يهدف 

 لتحقيق إشباع جنسي أو نفسي من خاللها.

 التعريف اإلجرائي لالستهالك. -

ونقصد باستهالك المادة اإلباحية في هذه الدراسة، لجوء الحدث إلى مختلف المواقع اإلباحية      

واإلقبال على مختلف أشكال المادة اإلباحية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية )صور، محادثات، 

أفالم قصيرة أو طويلة...( من أجل تحقيق هدف معين، وبشكل مستمر ومنتظم مستغال مختلف 

لوسائط التكنولوجية التي تتيح وتشبع مختلف حاجاته، كما يمكن أن نالحظ من خالل استهالك ا

الفرد للمادة اإلباحية تطورا في نوع المادة اإلباحية التي يتعرض لها، فقد يقبل على نوع معين من 

الصور، ومنه إلى نوع آخر من األفالم ومنه إلى نوع آخر من أشكال الجنس المتوفرة على 

                                                 

 .207م، ص 1978مكتبة لبنان،  لبنان، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.(: بدوي أحمد زكي، 1)
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لشبكة أي أن المستهلك يجد دائما أشكال متعددة يحاول من خاللها إرضاء خياله الجنسي من ا

 خالل تلك الصورة اإلباحية، ما يشكل لديه نوعا من االعتياد أو اإلدمان.

وقد استخدم هذا المفهوم بدال من مفهوم اإلقبال أو الولوج إلى المواقع اإلباحية، حيث يعبر      

د التي يقع فيها المقبل على المواقع اإلباحية، فتشكل مادة يدمن عليها الحدث عن حالة االعتيا

 المخدرات، في حين نجد أن اإلقبال قد يكون في مراحله األولى وقد ينقطع. على غراركأي مادة 

 المواقع اإلباحية. .4

وغرف  عبر شبكة االنترنت من خالل مواقع الواب المتوفرةتشير إلى المواد الجنسية      

ويطلق عليها عدة تسميات  الدردشة والمجموعات اإلخبارية والبريد االلكتروني وغيرها من المواقع

،  ,Netsex, Netporn Cybersex, Cyberporn ، Pornsex, Onlinesex منها:

 (1)والتي تهدف إلى اإلثارة الجنسية للمستخدمين. لهاوقد أصبحت شبكة االنترنت مصدرا رئيسيا 

 التعريف اإلجرائي للمواقع لإلباحية.   -

الجنسية االلكترونية سواء كانت  كل المضامينونقصد في هذه الدراسة بالمواقع اإلباحية،      

في شكل صور، أفالم ألفراد من الجنسين )في حالة تعٍر جزئي أو كامل( يقومون بإيحاءات 

ملية جنسية لية أم لم تظهر( أو القيام بعجنسية فردية أو ثنائية )سواء ظهرت فيها األعضاء التناس

 في مواقع مخصصة أو عبر مواقع التواصل االجتماعي. ()كاملة أو غير كاملة

 .الجنسية التربية .5

يمكن تعريف التربية الجنسية على أنها اإلجابة على تساؤالت الطفل حول الجنس بشكل يناسب     

سنه، وهي جزء من تربية اإلرادة واألحاسيس، كما أنها عملية تدريجية ومبكرة ال تنجز في يوم واحد  

                                                 

الطبعة األولى، مصر، دار العالم  مكافحة المواقع اإلباحية عبر شبكة االنترنت.، (: دينا عمر فرحان مرعي1)
 . 154، ص 2013العربي، 
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عني وهي تؤدي إلى اتزان جنسي كما ال نعني باالتزان الجنسي غياب المشكالت والمصاعب إنما ن

به الرؤية الصحيحة لهذه المشكالت والسيطرة عليها، ومن جهة أخرى يجب أن نفهم أن التربية 

الجنسية ال تعني مناقشة الطفل في األمور الجنسية وال تنحصر في إعطائه المعرفة العلمية المتعلقة 

 (1)بالجهاز التناسلي على الرغم من أنها معرفة ضرورية ولكنها غير كافية.

 .اإلجرائي للتربية الجنسية التعريف -

المقصود بالتربية الجنسية في هذه الدراسة، هو إعطاء المعلومة الجنسية للطفل بشكل      

يناسب سنه وقدرته العقلية بشكل تدريجي ومتوازن في أمور تخص مرحلة المراهقة والتغيرات 

الفيزيولوجية التي تطرأ على المراهق هذا من جانب ومن جانب آخر التأكيد والحوار مع الحدث 

ر العالقات الجنسية غير الشرعية وخطر المادة اإلباحية المتوفرة عبر الكثير من وسائل حول خط

 اإلعالم واالتصال وبصفة عامة تربية الطفل تربية جنسية سليمة قائمة على أسس منهجية.

 الخطة النظرية:  رابعا:
على أسباب اختيار الموضوع، أهدافه، باإلضافة إلى ضبط اإلشكالية  الفصل األول احتوى     

وصياغة الفرضيات، وقد حددت فيه أهم المفاهيم والمصطلحات، كما عرضنا فيه المقاربة 

 لصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث.لالسوسيولوجية المعتمدة وأخيرا تطرقنا 

باحث التي تناولت عملية التنشئة االجتماعية وأثر أما الفصل الثاني فقد ضم مجموعة من الم     

 .الضبط االجتماعي في األسرةمؤسساتها في انحراف األحداث باإلضافة إلى أهمية 

وقد جاء الفصل الثالث تحت عنوان الجنس والتربية الجنسية، وقد قسم إلى خمسة مباحث:      

و الجنسانية،   ي تحديد مفهومي الجنسفانطالقا من المبحث األول والذي ضم ثالث مطالب تتمثل ف

الدراسة العلمية للجنسانية، ومراحل النمو الجنسي عند الطفل، أما المبحث الثاني فقد ضم كذلك 

ثالثة مطالب تتعلق بتعريف التربية الجنسية أهميتها وأهدافها في حين أن المبحث الثالث جاء 
                                                 

 .353م، ص 2002. الطبعة األولى، لبنان، دار النهضة العربية، علم نفس النمو(: مريم سليم، 1)
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أساليب اإلعالم الجنسي، مركبات التربية الجنسية للحديث عن مرتكزات التربية الجنسية والتي تضم 

وأسسها، وقد خصص المبحث الرابع للحديث عن الجنس والتربية الجنسية في اإلسالم، وقد احتوى 

على ثالث مطالب: األول عن الغريزة والدافع الجنسي في اإلسالم، الثاني أسس تهذيب الدفاع 

ي اإلسالم، وأخيرا في المبحث الخامس: ضم مطالب الجنسي للطفل، باإلضافة إلى أهمية الزواج ف

 تتعلق بتعريف االنحراف الجنسي، بعض أنواعه وأساليب مواجهته.

وفي الفصل الرابع تطرقنا للحديث عن اإلباحية عبر شبكة االنترنت من خالل تناول تعريف      

يها في المبحث شبكة االنترنت، نشأتها وتطورها باإلضافة إلى خصائصها وتطور عدد مستخدم

األول، أما عن المبحث الثاني فقد تناول، موضوع اإلباحية من خالل تعريفها، وعن انتشارها عبر 

مختلف وسائل اإلعالم ومجموعة من اإلحصائيات التي تخصها، وقد تناول الفصل الثالث مخاطر 

اولنا موضوع الوقاية من اإلباحية وأثرها في انحطاط القيم وتفشي اإلجرام، أما عن المبحث الرابع فتن

المواقع اإلباحية، وكمبحث أخير تناولنا اآلليات التشريعية في مكافحة المواقع اإلباحية عبر العديد 

 من الدول كبريطانيا، اإلمارات والجزائر.

 المعالجة الميدانية. خامسا:
 مجاالت الدراسة.  .1

 .أجل القيام بالدراسة الميدانية " من"شرشالاختيار مدينة  تم :المكانيالمجال -

وهــي المــدة التــي اســتغرقها البحــث، فبعــد االنتهــاء مــن الدراســة النظريــة : المجااال الزمنااي -    

 .2014-م 2013والتي دامت، طيلة السنة الدراسية 

 2015تمـــت اإلجـــراءات الميدانيـــة للدراســـة علـــى طـــول الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــين شـــهر جـــانفي      

 ، وقد تمت إجراءات الدراسة الميدانية وفق الخطوات التالية:2015وسبتمبر
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م، حيـث تـم 2015: خالل الفترة الممتدة شهر جانفي و فيفـري إجراءات الدراسة االستطالعية -

اهي االنترنـــت بالمدينـــة، باعتبـــارهم علـــى احتكـــاك دائـــم مـــع إجـــراء مقـــابالت مـــع أصـــحاب مقـــ

المبحــــرين عبــــر الشــــبكة، كمــــا تحــــدثنا إلــــى مجموعــــة مــــن األحــــداث بهــــذا الخصــــوص وحــــول 

 اهتماماتهم عبر الشبكة.

وهي المرحلة التي تم فيها إجراء المقـابالت مـع فئـة األحـداث والتـي مرحلة الدراسة الميدانية:  -

مــع رفــض العديــد مــن الحــاالت إجــراء المقــابالت، كمــا تشــم هــذه كانــت طويلــة نســبيا، خاصــة 

 المرحلة مرحلة تحليل المقابالت وتحليلها.

هـو الوحـدة اإلحصـائية للدراسـة، وقـد كـان المجـال البشـري الخـاص بهـذه  :المجال البشري-

حــاالت مــن  10ســنة، وعــددهم  18الدراســة، مجموعــة مــن األحــداث الــذين تقــل أعمــارهم عــن 

 الذكور.

 العينة وكيفية اختيارها.  .2

وقد استخدم في هذا البحث عينة كرة الثلج، والتي تعتبر عينة غير احتمالية، والتي تبدأ      

باختيار شخص يستوفي المواصفات الموضوعة لالختيار ثم نطلب منه أن يقترح آخرين بنفس 

 (1) .المواصفات

ع، فهذا الموضوع يعتبر من فهذه العينة تتماشى وطبيعة البحث وخصائص المجتم     

المجتمع الجزائري، فاألحداث الذي يقبلون على المواقع اإلباحية يصعب  في (Taboo)الطابوهات

الوصول إليهم، كما أنهم يرفضون إجراء أي مقابلة أو حتى التحدث في هذا الموضوع، لهذا 

 السبب لجأنا إلى هذا النوع من العينة رغم عيوبها.
                                                 

. الطبعة األولى، عمان، دار الرضوان للنشر سؤال وجواب في البحث العلمي(: عصام حسن أحمد الدليمي، 1)
 .89م، ص 2014والتوزيع، 
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أفراد )مجموعة أحداث تقل أعمارهم عن  10التي نحن بصدد دراستها من  تكونت العينة     

 سنة قبلوا إجراء المقابلة بعد ضمانات من طرف وسطاء. 18

 المناهج المتبعة في الدراسة.  .3

 منهج التحليل الوصفي. -

يساعدنا هذا المنهج على بيان األسباب المؤدية إلى استهالك المواقع اإلباحية عند فئة     

األحداث، كما يساعدنا في وصف العالقة بين الضبط األسري، التربية الجنسية وجماعة الرفاق 

كما يسهم في وصف وتحليل مختلف البيانات الخاصة بموضوع  السلوك،في اإلقبال على هذا 

 سواء كانت نظرية أو ميدانية، وأيضا في تحليل المالحظات والمقابالت.الدراسة 

 منهج دراسة الحالة.  -

وقد اعتمد على هذا المنهج كونه يساعد على التعمق في تاريخ كل حالة على حدى من      

أجل فهم األسباب الحقيقية التي تدفع بها إلى اإلقبال على المواقع اإلباحية، فهذا المنهج يركز 

لى كل جمع البيانات الخاصة بالحالة موضوع الدراسة، الظروف التي تحيط بها، مختلف ع

المؤثرات وهذا من أجل الحصول على البيانات الكافية التي تساعد من أجل الوصول إلى نتيجة 

 واضحة ودقيقة.

 التالية: على األدواتوفي هذا الموضوع سنعتمد : أدوات جمع وتحليل البيانات  .4

 .المالحظة -

ساعدتنا هذه األداة في أخذ فكرة عامة عن استهالك المواقع اإلباحية عبر شبكة االنترنت،       

من خالل معايشة واقع الظاهرة مع فئة األحداث في مقاهي االنترنت، وحتى من خالل محادثتهم 
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وكيفية ولوجهم لشبكة االنترنت، وأيضا أخذ انطباعات مسيري مقاهي االنترنت الذين هم في 

 المبحرين.اتصال دائم مع 

 تقنية المقابلة:  -

استهالك األحداث للمواقع وقد استخدمت هذه التقنية في الدراسة الخاصة بموضوع "      

"، كونها أداة فعالة في جمع المعلومات من خالل التفاعل المباشر بين الباحث والمبحوث اإلباحية

الظاهرة موضوع الدراسة وأيضا من أجل من أجل الحصول على المعلومات الكافية حول 

االطالع أكثر على حيثيات، خبايا وجواب الظاهرة المتعددة، وعلى هذا األساس فقد اعتمدت 

المفتوحة والتي تضم مزيجا من األسئلة المغلقة المقيدة بإجابة محددة يختارها  -المقابلة المقفلة

 .الباحث وأسئلة مفتوحة يجيب فيها الباحث بطريقة حرة

 : االستنتاجات الجزئية الخاصة بالفرضيات.سادسا

 االستنتاج الجزئي الفرضية

الفرضية 

 األولى

( تبين األثر البالغ لجماعة الرفاق على الحدث، وكيف تكون سببا في تعريفه 10من خالل دراسة مختلف الحاالت )

 خالل لعب األدوار التالية:أو استهالكه للمواقع اإلباحية، حيث ظاهر دور هذه الجماعة جليا، من 

( مثال، عمل رفقاء الحالة على تعريف الحدث على 02( و )01: ففي الحالة رقم )التعريف بالمواقع اإلباحية -

 "المواقع اإلباحية" التي لم يكن يعرفها من قبل.

يما بينهم وهذا : يقوم رفقاء الحدث بتزويد بعضهم البعض وبتبادل المادة اإلباحية فالتزويد بالمادة اإلباحية -

 يعتبر كشكل من أشكال التعاون وحتى الصداقة.

: حيث تقوم جماعة الرفاق، بتبادل كيفية الحصول على التزويد بالخبرات المعرفية حول المواقع الجنسية -

المواد اإلباحية عبر شبكة االنترنت عبر وسائل اإلعالم االتصال المختلفة، باإلضافة إلى تلقينه طرق إبعاد 

 الشبهة عن نفسه عند مشاهدة تلك المواقع وخاصة في مقهى االنترنت أو في البيت.
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: يختار الحدث ورفاقه أوقات معينة لإلبحار عبر المواقع اإلباحية والتي عادة ما وقت اإلبحار عبر الشبكة -

 تكون في أوقات الفراغ في المدرسة وفي الليل خاصة.

ليست بالضرورة أن تكون من أحداث متسربين من المدرسة، ففي جماعة الرفاق التي يتعاون معها الطفل  -

حاالت كثيرة، كان األحداث يستهلكون المواقع اإلباحية في المدرسة عبر الهواتف النقالة أو األجهزة اللوحية، 

 كما يستغل الكثير من التالميذ الصور اإلباحية كشكل من أشكال اللعب أو قضاء وقت الفراغ.

الجتماعية التي يلتقي فيها الرفاق مكانا لتبادل الصور الجنسية وعناوين المواقع اإلباحية فيما تعتبر المواقع ا -

 بينهم.

 األحاديث الجنسية تشكل حيزا كبيرا من المواضيع التي يتناولها الرفاق فيما بينهم. -

الحدث على  ومن خالل عرض وتحليل هذه الحاالت يتبين لنا األثر البالغ لجماعة الرفاق في تعريف    

المواقع اإلباحية ودفعه إلى إستهالك المضمون اإلباحي عبر الشبكة العنكبوتية، وأخيرا نستنتج أن الفرضية 

 األولى قد تحققت.

في دراستنا على المقاربة السوسيولوجية الخاصة بالمخالطة الفارقة، للعالم األمريكي "سوترالند"  وقد اعتمدنا    

األولية في سلوك أفرادها، حيث تبين لنا أن من خالل الدراسة ومن خالل ما جاء في  والتي تبين أثر الجماعات

التحليل أثر جماعة الرفاق في تشكيل السلوك الالسوي أو المنحرف في أفرادها أي اإلقبال على السلوك المنحرف 

 والتشجيع عليه.

الفرضية 

 الثانية

 يلي:عن التراخي في الضبط داخل األسرة، استنتجنا ما 

: حيث يقوم الوالدين بترك الحدث وحده أمام شاشة الكمبيوتر دون عدم وعي الوالدين بخطر المواقع اإلباحية -

 محاولة فهم ما يقوم به، وهذا ما يجعل الطفل يتنقل دون أي قيود عبر الشبكة العنكبوتية.

بالطريقة المثلى لإلبحار عبر : للتوجيه دور مهم في تعريف الطفل عدم توجيه الوالدين ألبناهم عبر الشبكة -

االنترنت وبتعريفه بأخطار الشبكة، ومن خالل الحاالت المدروسة، أجابت كل الحاالت بالنفي، حيث أن 
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الوالدان ال يقومان بأي توجيه ألبنائهم أثناء استخدام االنترنت، وذلك راجع لعدم وعيهم باستخدام االنترنت أو 

 عدم المعرفة بأخطائها.

 

: فهناك نوع من التراخي، حيث أن الوالدين ونظرا ألشغالهم الكثيرة، أو نظرا رقابة عبر الشبكةأما عن ال -

لجهلهم لخطر المواقع اإلباحية أو حتى للثقة الزائدة نحو أبنائهم، فقد استنتجنا من خالل إجابة المبحوثين من 

 م اآللي.أن كل الحاالت ال تضع برامج مراقبة أبوية عبر أجهزة اإلعال 10إلى  01

في تزايد الظاهرة، حيث ينعزل الحدث بمفرده تسهم أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف واللوحات االلكترونية  -

 ليستهلك ما يتحصل عليه من مواقع إباحية عبر االنترنت.

 تبين لنا من خالل الحاالت المدروسة أن هناك من األحداث من والده أو أمه لهما مستوى جامعي لكن     

( فنستنتج أن ال عالقة بين المستوى التعليمي للوالدين 05،08، 02أبناءهم يستهلكون المواقع اإلباحية )حالة رقم 

 واستهالك المادة اإلباحية لألبناء.

( فالحدث تعرف على المواقع اإلباحية من أخيه الذي كان هو اآلخر يدخل لتلك المواقع 03أما في الحالة ) -

، باإلنترنتيسعى الوالدان إلى استخراج كشف المواقع من الشركة المزودة  حاالت الالكما أن في كثير من 

 التي يلمح فيها األب ألبنه عن المواقع اإلباحية،  04وهذا ما تبين في غالبية الحاالت ما عدا الحالة رقم 

ي كما ذكرنا من هذه النتائج صح يؤكد الفرضية الثانية، الخاصة بغياب الضبط داخل األسرة، وليس التراخ

 العنكبوتية. خطر الشبكةقبل، فاألولياء في الحاالت العشر، ال يهتمون أبدا بحماية أبنائهم من 

من خالل الفرضية الثانية نستنتج أن الضبط في األسرة له عامل حاسم في توجيه األبناء، مراقبتهم من     

 م.أجل التدخل في الوقت المناسب وكل ذلك من أجل حماية أبنائه

الفرضية 

 الثالثة

 أن الطفل يلجأ إلى المواقع اإلباحية من أجل: 10أما بخصوص التربية الجنسية الحظنا من خالل الحاالت 

 تحقيق الفضول الجنسي نحو الجنس اآلخر. -
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عدم مرافقة األسرة للطفل أثناء مرحلة البلوغ والتي هي مرحلة حرجة يمر بها كل حدث، الذي يلجأ إلى  -

 جماعة الرفاق( تزوده بأفكار خاطئة أو توجهه نحو زيارة المواقع اإلباحية.رسمية )جماعات غير 

عدم مناقشة األسرة لمشاكل أبنائها العاطفية بشكل موضوعي وتربوي ألجل تفادي التأثيرات السلبية لجماعة  -

 الرفاق.

يدخلها من أجل الفضول يسعى الطفل لتحقيق حاجاته وميوله الجنسية عن طريق المواقع اإلباحية، التي  -

 ويستهلكها من أجل تحقيق رغبات جنسية.

الحصول على المعلومة الجنسية ال يمكن للطفل الحصول عليها في األسرة لغياب الوعي من جهة والعتبار  -

(، حيث تصبح 10-01الجنس طابو اجتماعي يمنع تجاوزه أو الحديث عنه، وهذا ما أكدته مختلف الحاالت)

 ة هي الملجأ الذي يعتمد عليه الحدث من أجل جمع المعلومات التي يريدها.المواقع اإلباحي

طلب المساعدة من طرف  استحالةإجابات المبحوثين أكدت وعيهم بسلبية المواقع اإلباحية، كما أكدوا على  -

 الوالددين.

عدم مناقشة القضايا إذن نستنتج مما سبق، أن لغياب التربية الجنسية خاصة والمرافقة في مرحلة البلوغ و      

العاطفية لألبناء ألسباب إجتماعية أو ثقافية دور في تشجيع الطفل على اإلقبال على المواقع ذات المحتوى 

 الجنسي.

 هذا يؤكد الفرضية الثالثة الخاصة بغياب التربية الجنسية وعالقته باإلقبال على المواقع اإلباحية.

" إبراهام ماسلوفي هذه الدراسة على المقاربة السوسيولوجية الخاصة بنظرية الحاجات، للعالم " اعتمدناوقد     

لنبين أثر الحاجة إلى إشباع الغريزة الجنسية عن طريق ممارسة العادة السرية من جهة والتي تكون باستهالك 

الجانب المعرفي، ففضول الحدث المادة اإلباحية المنتشرة عبر االنترنت، وليس فقط الجانب الجنسي بل حتى 

 ال يعرفه عن الجنس اآلخر. عمايجعله يبحث 
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الفرضية 

 الرابعة

أما بخصوص التأثير السلبي للمواقع اإلباحية على الحدث، فقد أكدت أغلب الحاالت وظهر وعيها بأن الجنس 

 عبر االنترنت له تأثير سلبي على الفرد، قد يالحظه على نفسه.

ت أن لديها رغبة في ممارسة عالقات جنسية غير شرعية، فالتعرض الكثير للمواقع أكدت مختلف الحاال -

 القيود الدينية وال االجتماعية. ااإلباحية يجعل من الجنس أمرا عاديا، ال تراعى فيه

ى باإلضافة إلى هذا فقد بين الحاالت التي تناولتها الدراسة ممارستها للعادة السرية وما قد تسببه من أضرار عل -

الحدث ن الجانب النفسي أو الصحي، والتي هي األخرى إدمان آخر يصاب به متابع المواقع اإلباحية، وهو ما 

 .10، 07، 05، 01أكدته خاصة الحالة رقم 

 تبين من الحاالت المدروسة أن للمبحوثين نية للتوقف عن استهالك المواقع اإلباحية. -

الحدث وهو اإلدمان فقد أكدت الحاالت المتناولة عدم فقد بين الحاالت وجود أخطر مرض قد يصاب به  -

إمكانيتها التخلص والتوقف عن مشاهدة المقاطع الجنسية، حيث أن الحاالت تشاهدها باستمرار وعبر وسائط 

 إعالمية متعدة )هاتف نقال، أجهزة إعالم آلي....(

 

 االستنتاج العام.

من خالل الحاالت التي تناولناها في موضوع استهالك المواقع اإلباحية عند فئة األحداث      

وأثرها على الفرد، وبعد التحليل السوسيولوجي لمجموعة المقابالت تأكد لنا بأن اإلقبال على استهالك 

ذلك نظرا المادة اإلباحية عبر االنترنت موجود عند فئة األحداث كغيرها من الفئات في المجتمع، و 

لعدة أسباب، تناولناها في دراستنا الميدانية، فالحدث، ونظرا لتأثير عامل جماعة الرفاق التي يتأثر 

بها كثير ويؤثر فيها ونظرا لعامل المراهقة أو فترة البلوغ التي يمر بها تعتبران عامال حاسما في 
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المخالطة الفارقة، والتي تبين أثر إقباله على مواقع الجنس عبر االنترنت، وهذا ما أكدت عليه نظرية 

 الجماعات األولية على سلوك أفرادها.

كما يلعب عامل غياب الضبط داخل األسرة عامال حاسما في ترك الطفل يستمر في متابعة     

المواقع اإلباحية دون أي حواجز أو موانع والدية أو اجتماعية، خاصة في ظل عدم وعي اآلباء 

على أبنائهم واالنعكاسات السلبية التي قد تنجم عن تهاونهم في مراقبة  بخطر المواقع اإلباحية

 وحماية أبنائهم.

ونظرا ألن للطفل الحدث وخاصة في مرحلة المراهقة ميول جنسية نحو الجنس اآلخر، وكذلك      

ه لديه حاجات جنسية أخرى، يحاول الحدث إشباعها مبكرا، فيلجأ إلى جماعة الرفاق التي بدورها تدل

على المواقع اإلباحية، هنا يجب أن نؤكد على دور التربية الجنسية في األسرة، حيث أن غياب 

المتابعة األسرية وعدم مرافقة الوالدين ألبنائهما في مرحلة المراهقة والبلوغ له خطر عليهم،  ما قد 

تباعيؤدي بهم إلى االنحراف،  مة الجنسية المادة اإلباحية، فغياب المعلو  استهالكطريق :  وا 

الصحيحة والتي تقدم بشكل سلس في إطار اجتماعي داخل األسرة أو حتى المدرسة يدفع بالطفل 

للبحث عنها في جماعات غير رسمية على غرار جماعة الرفاق أو رفقاء السوء ما يساهم في انحرافه 

ليه، ويصبح مدمنا عن قيم ومعايير المجتمع، فالطفل الذي يشاهد المواقع اإلباحية قد يصبح مدمنا ع

فل، وأيضا على العادة السرية كذلك  والتي بدورها تؤثر على الجانب األخالقي والصحي والنفسي للط

 .على مردوديته الدراسية
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