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يف عاملنا اليوم تزداد أمهية اإلحصائيات، 
األدوات  اإلحصائي�ات  ه�ذه  وتش�كل 
ش�تى  يف  امل�ؤرشات  لقي�اس  األساس�ية 
املج�االت، وم�ن دون األرق�ام اإلحصائية 
الفعلي�ة، فإن أغلب القرارات س�وف ُتتَخذ 
بن�اًء ع�ىل معلومات خاطئة يمكن التش�كيك فيه�ا، ودون اس�تناد إىل وقائع 

فعلية، فاإلحصائيات أساسية يف اختاذ القرار.
أصبح�ت اإلباحّي�ة يف هذا العرص ُمنترشة بش�كل ال يمك�ن جتاوزه، كام 
أهنا أصبحت أكثر تعقيًدا وأش�ّد تطّوًرا.  فاإلنرتنت شكل قّوة شديدة وّلدت 

انفجاًرا عنيًفا من اإلباحّية اجلنسية.
تأث�ريات اإلباحي�ة تتخط�ى األف�راد بل تؤثر ع�ىل جمتامعتنا بش�كل كبري 
فاإلباحي�ة تغ�ذي اإلدمان والط�الق واخليانة والضعف اجلن�ي واالكتئاب 
وتقلي�ل اإلنتاجي�ة  واإلجتار بالبرش واالس�تغالل اجلني لألطفال والنس�اء 

وغريها الكثري.
م�ن املمك�ن اآلن أن جتد الكثري م�ن األفراد وحت�ى احلكومات ينكرون 
حقائق كثرية متعلقة بمشكلة اإلباحية التي أصبحت بالفعل أزمة صحة عامة  

وبالتايل يتم جتاهلها وعدم التحرك للتعامل معها ووقف تأثرياهتا الضارة.
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ج�اء ه�ذا الكت�اب الص�ادر م�ن واحدة م�ن أش�هر املؤسس�ات العاملية 
األمريكي�ة املهتمة بمجال مكافح�ة اإلباحية ومس�اعدة مدمنيها عىل التعايف 
ليق�دم إحصائي�ات موثقة تفصيلي�ة عن كل م�ا يتعلق باإلباحي�ة وصناعتها 

وانتشارها وتأثرياهتا الضارة.

وم�ن منطلق اهت�امم فريق واعي بنرش الوعي يف العامل بخطر اإلباحية قام 
املهن�دس خال�د يعقوب اجليدة رئيس قس�م التعليم املس�تمر وقس�م الرتمجة 
بفري�ق واعي برتمج�ة كت�اب Pornography statistics ليقدم من خالل 
ترمجت�ه الرائعة للق�راء العرب افرادًا وحكومات معلوم�ات موثقة ألول مرة 
عن حجم املش�كلة لعلها تكون دافًعا الختاذ اج�راءات حقيقية وفعالة حلامية 

جمتامعتنا من خماطرها.

د حممد عبد اجلواد
مؤسس فريق واعي
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من الصعب معرفة احلجم احلقيقي لتجارة اإلباحية؛ وذلك يرجع إىل أن 
أغلب مصانع اإلباحية مملوكة بشكل شخيص وليس حكومي، باإلضافة إىل 
 »Adult Service«�أنه ليس هناك تعريف متفق عليه بش�أن ما بات يعرف ب
أو خدمات البالغني، قال Tom Rhinelander املسؤول عن قسم األبحاث 
يف مؤسس�ة Forrester: إن الباحثني لديه فقدوا األمل يف وضع مبلغ دقيق 

بشأن عوائد جتارة اإلباحية)1).

فف�ي عام 2006، تم تقدير عوائد جتارة كل م�ا يتعلق باجلنس من جتارة 
األف�الم، القصص، املجالت…. الخ قرابة 13 ملي�ار دوالر، وهذا فقط يف 

أمريكا)2) )3).

(1)  Dan Ackman, “How big is porn?” Forbes, May 25, 2001 http://www.forbes.

com/2001/05/25/0524porn.html (accessed June 7, 2018).

(2)  David Cay Johnston, “Indications of a slowdown in the sex entertainment 

trade,” New York Times, Jan. 4, 2007.

 http://www.nytimes.com/2007/01/04/business/media/04porn.html (accessed 

June 7, 2018).

(3)  Matt Richtel, “For pornographers, Internet’s virtues turn to vices,” New York 

Times, June 2, 2007. http://www.nytimes.

 com/2007/06/02/technology/02porn.html (accessed June 7, 2018).

تجارة اإلباحية
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يف ع�ام 2007 ت�م تقدير عوائ�د التج�ارة العاملية لإلباحية ب�� 20 مليار 

دوالر، منه�ا 10 مليارات دوالر عوائد اإلباحية ألمريكا فقط. كام إن عوائد 

اإلباحي�ة انخفض�ت إىل النص�ف م�ن ع�ام 2007 إىل 2011 بس�بب جمانية 

اإلباحية من خالل اإلنرتنت)1).

ووفًقا الستفتاء تم إجراؤه يف عام 2005 فإن تكلفة اإلباحية كانت متثل 

قرابة 69% من جمموع تكلفة الفواتري الشهرية للشخص)2).

(1)  Paul M. Barrett, “The new republic of porn,” Bloomberg Businessweek, June 

21, 2012. https://www.bloomberg.com/news/

 articles/2012-06-21/the-new-republic-of-porn (accessed June 7, 2018).

(2)  Aldo Forgione, “The good, the bad, and the ugly: the frontiers of Internet 

law,” Journal of Internet Law, July 2005.
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 »اإباحية الإنرتنت تعترب من اأوائل املنتجات املتواجدة على الإنرتنت 
والتي حتقق الربح ب�سكل م�ستمر«)1)

]Donna Rice Hughes[

م�ن عام 2001 إىل ع�ام 2007 قفزت عوائد إباحية اإلنرتنت من مليار 

دوالر إىل 3 مليارات دوالر يف أمريكا)2).

م�ن املتوقع أن إباحية الواقع االفرتايض س�تعود بعوائد ما يقارب املليار 

دوالر؛ وذل�ك ألن�ه من املتوق�ع أن إباحية الواقع اإلفرتايض س�تحدث نقلة 

(1)  Donna Rice Hughes, “Internet pornography & predators,” White House 

Briefing. Washington D.C., Aug. 9, 2001.

 h t t p : / / w w w. p ro t e c t k i d s . c o m / d o n n a r i c e h u g h e s / p o w e r p o i n t s /

WhiteHouseBriefing.ppt (accessed June 7, 2018.

(2)  Nathaniel M. Lambert, Sesen Negash, Tyler F. Stillman, Spencer B. Olmstead, 

Frank D. Fincham, “A Love That Doesn’t Last:

 Pornography Consumption and Weakened Commitment to One’s Romantic 

Partner.” Journal of Social and Clinical Psychology 31, No. 4 (2012): 410-

438.

عوائد اإلباحية
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نوعية يف مواقع اإلباحية، وقد كانت عوائد اإلباحية يف الس�ابق تزيد بمقدار 

 .(1(
0.3% من عام 2010 إىل عام 2015 

يف عام 2005 بلغت عوائد املبيعات من االشرتاكات املدفوعة يف مواقع 

اإلباحي�ة 2.5 ملي�ار دوالر، ثم زادت املبيعات لتصل إىل 2.8 مليار دوالر 

يف الع�ام الذي يليه)2)، ويضيف األس�تاذ املس�اعد Krik Doran يف جامعة 
Notre Dame من قس�م االقتصاد معلًقا بأن تلك العوائد معقولة وليس�ت 

مبالًغا فيها)3).

(1)  Jennifer Booton, “Porn industry’s billion dollar new frontier,” 

Market Watch, July 26, 2015. https://www.marketwatch.com/story/ 

how-the-future-of-virtual-reality-depends-on-porn-2015-07-15 (accessed May 

21, 2018).

(2)  Richtel, “For pornographers.”

(3)  Kirk Doran, “Industry size, measurement, and social costs,” Presentation at 

Princeton University, Dec. 11-13 2008. http://www.

 socialcostsofpornography.com/Doran_Industry_Size_Measurement_Social_

Costs.pdf (accessed June 7, 2018).
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رت رشكة Hitwise بأن�ه هناك 40.634 موقًعا   يف ع�ام 2008 قدَّ

لإلباحي�ة)1). ويف ع�ام 2010 تم تصني�ف املواقع من ناحية ع�دد الزيارات 

وحتدي�د أول ملي�ون موق�ع، وتب�نيَّ أن هن�اك 42.337 موقًع�ا منها كانت 

لإلباحي�ة)2)، واملواق�ع املجانية متثل م�ن 70 إىل 80 باملائة م�ن إمجايل املواقع 

اإلباحي�ة، وه�ي يف العادة ُتس�تخَدم كطعم؛ لكي يش�رتك املدم�ن يف املوقع، 

وحيصل عىل امتيازات أفضل)3). 90% من املواقع املجانية وقرابة 100% من 

املواقع املسبوقة الدفع تشرتي موادها اإلباحية وال ُتنتجها)4).

(1)  Bill Tancer, Click: What Millions of People Are Doing Online and Why It 

Matters (New York: Hyperion, 2008).

(2)  Ogi Ogasa and Sai Gaddam, A Billion Wicked Thoughts: What the Internet 

Tell Us About Sexual Relationships. (New York: Plume, 2011).

(3)  Matthew Zook, “Report on the location of the Internet adult industry,” in 

C’Lick Me: A Netporn Studies Reader, ed. Katrien Jacobs, Marije Janssen, 

Matteo Pasquinelli. (Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2007), 103-

121. 

 http://www.networkcultures.org/_uploads/24.pdf (accessed June 7, 2018).

(4)  Ibid.

مواقع اإلباحية
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 Media Research قب�ل  م�ن  دراس�ة  ُأجري�ت   2009 ع�ام  يف   
Center ع�ىل موق�ع يوتيوب، ومتت كتابة كلمة »إباحي�ة« يف حمرك البحث، 

وتم إجياد 330.000 نتيجة للبحث، وتم حتليل أول 157 مقطع من ناحية 
املش�اهدات، وكان ع�دد املش�اهدات لكل مقط�ع ال يقل عن ملي�ون، وكان 

حمتوى املقاطع كالتايل)1): 
 من املقاطع كان يتم تسويقه عىل أنه مقطع إباحي.    

غالبية املقاطع كانت حتتوي عىل مشاهد جنسية حقيقية / مقابالت مع ممثلني    
وممثالت جنس / إعالن ملواقع جنسية / أرقام هواتف ملكاملات جنسية. 
والكلامت البذيئة عادة ما كانت مكتوبة يف العناوين والتعليقات.    

 من إحصائيات شركة Webroot ألمن املعلومات)2):
28.258 مشاهد لإلباحية يف كل ثانية.   

يتم إنفاق 3.075.64$ يف كل ثانية من أجل مشاهدة اإلباحية.    
40 مليون أمريكي يزورون املواقع اإلباحية بشكل مستمر.    

35 % من حتميالت اإلنرتنت هي لإلباحية.    

(1)  “Eye-Opening YouTube,” Media Research Center. https://www.mrc.org/

bozells-column/eye-opening-youtube (accessed May 21, 2018).

(2)  “Internet Pornography by the Numbers; A Significant Threat to Society.” 

Webroot Smarter Cybersecurity. https://www.webroot.com/us/en/resources/

tips-articles/internet-pornography-by-the-numbers (accessed May 21, 2018).
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 ففي عام 2017 نشر موقع Pornhub إحصائية)1): 
28.5 مليار زيارة للموقع يف السنة.   

متوسط الزيارات يف اليوم الواحد هو 81 مليون زيارة.   
25 مليار بحث عن حمتوى جني تم من خالل املوقع.    

50.000 ألف بحث يف الدقيقة الواحدة.    
إمجايل املقاطع املحملة هو 4.052.542.   

68 سنة هو إمجايل وقت املقاطع.    
3.732.000 ترياباي�ت جمموع حجم املقاط�ع املحملة عىل املوقع.    

(تكفي ألن متأل مجيع أجهزة اآليفون املوجودة عىل هذا الكوكب(.

(1)  “The Most Viewed Porn Categories Of 2017 Are Pretty Messed Up.” Fight the 

New Drug. https://fightthenewdrug.org/pornhub-reports-most-viewed-porn-

of-2017/ (accessed May 21, 2018).
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مبج�������رد دخول ال�سخ��������ص لعامل التمثيل يف الإباحية فاإن�������ه من املتوقع اأن 
ي�سب�������ح ذلك ال�سخ��������ص اأكرث عر�سة لإدم�������ان امل�سكرات واملخ�������درات، واأن يكون 
مكتئبًا، واأن يعاين من م�ساكل يف ال�سخ�سية، ومن جتربتي وجدت اأنه يف الغالب 
يُ�سط�������ر املمثل / املمثلة ل�سرب اخلمر واإل فلن تكون له رغبة يف التمثيل يف ذلك 
الي�������وم؛ فالبيئة العملي�������ة فا�سدة، وعادة ما يت�سلل ذل�������ك الف�ساد اإىل املنزل، 
وتزي�������د فيهم ن�سبة الإ�سابة بالأمرا��������ص اجلن�سية، وفقط 25% منهم ميكن اأن 

يكون لديهم زواج ناجح ي�ستمر لأكرث من 3 �سنوات)1).
]Dr. MaryAnne Layden[

(1)  Judith Reisman, Jeffrey Sanitover, Mary Anne Layden, and James B. Weaver, 

“Hearing on the brain science behindpornography addiction and the effects 

of addiction on families and communities,” Hearing to U.S. Senate Committee 

onCommerce, Science & Transportation, Nov. 18, 2004. http://www.ccv.org/

wp-content/uploads/2010/04/Judith_Reisman_Senate_Testimony-2004.11.18.

pdf (accessed June 7, 2018).

اإلباحية والممثلون
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 Pink Cross Shelley Lubben منش�ئة   يف ع�ام 2008 قال�ت 
 :(1(

 Foundation

فقط 17 % من املمثلني يس�تعملون الواقي الذكري أثناء عملية اجلامع    

مع املمثالت. 

يف عام 2004 من أصل 200 رشكة إلنتاج اإلباحية فقط فإن رشكتني    

كانتا جتربان املمثلني عىل ارتداء الواقي الذكري. 

أح�د ممثيل اإلباحية Rocco مثَّ�ل(600 فيلٍم و3000 امرأة ( وقال:    

كل ممثل \ ممثلة لإلباحية يعاين من اهلريبس . 

وقالت Dr. Sharon Mitchell يف مقابلة مع Court TV بأن %66    

َّ�ن هم يف جم�ال متثيل اإلباحية ُيعانون م�ن اهلريبس، وحوايل 12 إىل  مممِ

28% لدهيم أمراض جنسية معدية، و7% لدهيم مرض اإليدز. 

ض للتعنيف أثناء التمثيل، ويتم التعامل  وقالت إحدى املمثالت: نتعرَّ   

معنا عىل أس�اس أننا أش�ياء ولس�نا برًشا، وُيرّبرون تعاطي املخدرات 

بسبب عدم حتملهم للطريقة التي ُيعاملون فيها أثناء التصوير. 

(1)  Shelley Lubben, “Ex-porn star tells the truth about the porn industry,” 

Covenant Eyes Blog, Oct. 28, 2008. http://www.covenanteyes.com/2008/10/28/

ex-porn-star-tells-the-truth-about-the-porn-industry (accessed June 7, 2018).
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 فف���ي عام 2012 مت عمل اس���تبيان عل���ى 177 من ممثلني وممثالت 
لإلباحية وتبنينَّ أنه)1): 

كانت أعامرهم يف املتوسط حوايل 15 سنة عندما مارسوا أول مجاع.    

74 عالقة جنس طويلة املدى يف املتوسط لكل ممثل وممثلة.    

8% منهم كانوا قلقني بشأن اإلصابة باألمراض اجلنسية مثل اإليدز.    

تم استعامل املخدرات بنسبة:   

78% منهم استعملوا احلشيش.  ■

.hallucinogens  %39  ■

.ecstasy  %50  ■

44% الكوكايني.  ■

.methamphetamine  %27  ■

.tranquilizers  %26  ■

10% اهلريوين.  ■

(1)  James Griffith, Sharon Mitchell, Christian Hart, Lea Adams, and Lucy Gu, 

“Pornography actresses: An assessment of thedamaged goods hypothesis,” 

Journal of Sex Research (November 2012): 1-12.
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 يف دراس�ة مت�ت عام 2010 ع�ىل 304 مقاطع وج�دت أن %88.2 
من املقاطع حتتوي عىل اعتداءات جس�دية أثناء عملية اجلنس، وقرابة نصف 

املقاطع كانت حتتوي عىل ألفاظ غري الئقة)1).

(1)  Ana Bridges, Robert Wosnitzer, Chyng Sun, and Rachael Liberman, “Aggression 

and sexual behavior in best-sellingpornography videos: A content analysis 

update,” Violence Against Women 16 (Oct. 2010): 1065-1085.
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 الإباحية لي�ست مرتكزة على جن�سية واحدة، 
اإنها منغم�سة يف كل اجلن�سيات)1)

]Paul Fishbein[

 بع���د حتليل 400 مليون عملية حبث على اإلنرتنت جرت منذ عام 
2009 إىل 2010 تبنينَّ للباحثني أن)2):

13% من العمليات البحثية كانت ملحتوى جني.   
أكثر كلمة كان ُيبحث عنها يف املحتوى اجلني هي »يافعني«.   

الرجال ُيفضلون األش�ياء املرئية، والنس�اء يفضلن القصص اجلنسية    
واملواقع العاطفية. 

(1)  Frank Rich, “Naked Capitalists,” The New York Times, May 20, 2001. https://

www.nytimes.com/2001/05/20/magazine/naked-capitalists.html (accessed 

May 29, 2018).

(2)  Ogasa and Gaddam, A Billion Wicked Thoughts.

العادات، التركيبة 
السكانية، املفاهيم:
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 بناًء على استبيان مت إجراؤه من قبل شركة Barna Group يف 
الواليات املتحدة األمريكية عام 2014 و 2016 تبني أن)1):

نسلبة الرجلال الذيلن يشلاهدون اإلباحية ملرة واحدة على األقل يف    
الشهر:

79% ممن هم يف عمر 18 إىل 30.   

67% ممن هم يف عمر 31 إىل 49.   
49% ممن هم يف عمر 50 إىل 68 .   

نسلبة الرجلال الذيلن يشلاهدون اإلباحية أكثلر من مرة يف األسلبوع    
الواحد:

63% ممن هم يف عمر 18 إىل 30 .   
38% ممن هم يف عمر 31 إىل 49.   
25% ممن هم يف عمر 50 إىل 68 .   

نسبة النساء الالئي ُيشاهدن اإلباحية مرة واحدة عى األقل يف الشهر:   
76% ممن هن يف عمر 18 إىل 30.   
16% ممن هن يف عمر 31 إىل 49.   

(1)  The Barna Group, 2014 Pornography Survey and Statistics. Proven Men 

Ministries. http://www.provenmen.org/2014pornsurvey/ (accessed June 7, 

2018).
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4% ممن هن يف عمر 50 إىل 68 .   
نسلبة النسلاء الالئلي ُيشلاهدن اإلباحيلة أكثلر ملن مرة يف األسلبوع    

الواحد:
21% ممن هم يف عمر 18 إىل 30.   

5% ممن هم يف عمر 31 إىل 49.   
0% ممن هم يف عمر 50 إىل 68.    

55% من الرجال املتزوجني ُيشاهدون اإلباحية مرة واحدة عىل األقل    
يف الشهر مقارنة بنسبة 70% من غري املتزوجني.

25% من النس�اء املتزوجات ُيشاهدن اإلباحية مرة واحدة عىل األقل    
مقارنة ب�16% من العازبات. 

 وفًقا الس���تفتاء مت إجراؤه من قبل ش���ركة Barna Group يف 
عام 2016 على 3000 شخص وكانت هذه مفاهيمهم عن اإلباحية)1): 

90% من املراهقني 96% من الكبار إما يف حالة من التشجيع أو التقبل    
أو عدم الرفض عندما يأيت احلديث عن اإلباحية. 

54% من مشاهدي اإلباحية يعتقدون أن العنف أثناء املامرسة اجلنسية    
فعل خاطئ. 

(1)  Josh McDowell Ministry, The Porn Phenomenon: The Impact of Pornography 

in the Digital Age (Ventura, CA: Barna Group,2016).
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44% من مش�اهدي اإلباحية يظنون أن تصوير األش�خاص يف وضع    
غري إنساين وفيه تقليل لقيمة اإلنسان عمل خاطئ. 

فق�ط 55% مم�ن ه�م يف عم�ر 25 وأك�رب يظن�ون أن اإلباحي�ة عم�ل    
خاطئ. 

56% مم�ن ه�م يف عمر 13 إىل 24 اعت�ربوا عدم تدوير األش�ياء أكثر    
خطورة من اإلباحية. 

ممن يعتقدون أن اإلباحية مضرة للمجتمع:
43% من املراهقني.    

31% ممن هم يف عمر 18 إىل 24.   
51% ممن هم يف عمر 25 إىل 40 .   
59% ممن هم يف عمر 50 إىل 60.   

فق�ط 57% مم�ن هم يف عمر 13 إىل 24 يعتربون أن صورة امرأة وهي    
عارية متاًما حمتوى إباحيًّا. 

فقط 24% م�ن الكبار يعتربون صورة المرأة وهي عارية متاًما حمتوى    
إباحيًّا. 

فقط 54% من مستعميل اإلباحية بشكل يومي رصحوا بأنه أمر خاطئ    
أن يتم الزج باملراهقني يف اإلباحية. 
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 نتائج دراس���ة اجتماعية متت في عام 2000 على مس���تعملي 

اإلنترنت)1):
   نسبة مشاهدة الرجل لإلباحية أكثر من املرأة ب�%543.

السعداء يف زواجهم تقل نسبة مشاهدهتم لإلباحية ب�%61.   

الذين يميلون للفكر الليربايل تزيد نسبة مشاهدهتم لإلباحية ب�%16.   

من مارسوا عالقات جنسية خارج إطار الزواج تزيد نسبة مشاهدهتم    

لإلباحية ب�%218.

من كانت لدهيم عالقات جنس�ية عابرة فإن مشاهدهتم لإلباحية تزيد    

بنسبة %270. 

من لدهيم أطفال تقل مشاهدتم لإلباحية بنسبة %45.    

 بن���اًء عل���ى دراس���ة ق���ام بها الباح���ث Ben Edleman ونش���رت يف 

جملة The Journal of Economic perspective مت دراسة املناطق 

ملشرتكي أشهر شركات اإلباحية من 2006 إىل 2008 وتبنينَّ أن)2):

(1)  Steven Stack, Ira Wasserman, and Roger Kern, “Adult social bonds and use of 

Internet pornography.” Social Science Quarterly85 (March 2004): 75-88.

(2)  Benjamin Edleman, “Red light states: Who buys online adult entertainment?” 

Journal of Economic Perspectives 23 (Winter2009): 209-220.



إحصائيات اإلباحية24

املناطق التي كانت أكثر مشاركة يف اإلباحية كانت تتميز باآليت:    
كانت مدًنا حديثة وليست نائية.    

كان العائد املادي السنوي أعىل لدهيم.    
كانت نسبة من هم ما بني 15 سنة إىل 24 أعىل.    

حتتوي عىل أعىل نسبة من حاميل درجة البكالوريوس.   
واملناطلق التي كانلت حتتوي عى أقل عدد من املشلركني يف رشكات    

اإلباحية كانت تتميز باآليت: 
كانت مناطق عالية يف نسب الزواج والطالق.    

فيها أعىل نسبة من حاميل الشهادات العليا.   
فيها أعىل نسبة من الكهول ( 65+).   

 Barna بن���اًء عل���ى اس���تفتاء مت يف ع���ام 2016 م���ن قب���ل ش���ركة 
Group ثب���ت أن���ه كلما قلنَّ عمر الش���خص كلما زادت نس���بة موافقته 

على مقولة: »شاهدت اإلباحية قبل البلوغ«)1):
6% ممن هم يف عمر 51 إىل 69 شاهدوا اإلباحية قبل البلوغ.    

13% ممن هم يف عمر 31 إىل 50 شاهدوا اإلباحية قبل البلوغ.    
27% ممن هم يف عمر 25 إىل 30 شاهدوا اإلباحية قبل البلوغ.    

(1)  McDowell. The Porn Phenomenon.
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 ويف نفس البحث السابق تبني أن: 
57% من الرجال و 69% من النساء استلموا صورا لنساء عارياٍت.   

1 من كل 3 أمريكني يشاهد اإلباحية عىل األقل مرة يف الشهر.    
49% م�ن املراهق�ني يقول�ون ب�أن معظم أو ج�ل رفاقهم يش�اهدون    

اإلباحية بشكل منتظم. 

 يف املتوس�ط يش�اهد الش�خص اإلباحية ملدة 6.5 دقيقة يف كل زيارة 
للمواقع اإلباحية)1).

 من 80 إىل 90 % من مس�تخدمي اإلباحية يس�عون ملشاهدة اإلباحية 
املجانية، وذلك إما عن طريق املواقع املجانية، أو إعالنات األفالم اجلنس�ية، 
أو احلصول عليها بالطرق غري املرشوعة. يف عام 2008 يقدر بأن األمريكيني 
قد دفعوا ما يقارب 3 مليارات دوالر يف مقابل احلصول عىل حمتوى جني ما 

ا للشخص الواحد)2).  يقارب 60 دوالر شهريًّ

(1)  Tancer, Click

(2)  Doran, “Industry size.”
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بعد حتليل أكثر من مليون عملية بحث متت عىل حمرك جوجل من خالل 

اهلاتف يف عام 2006 تبنيَّ أن 1 من 5 عمليات كانت ملحتوى إباحي)1). 

 يف ع�ام 2012، 43.8% م�ن مس�ؤويل إنتاج اإلباحي�ة يعتقدون أن 

أجهزة اهلاتف ستكون هي املصدر الرئيس ملشاهدة اإلباحية)2).

(1)  Maryam Kamvar and Shumeet Baluja, “A large scale study of wireless 

search behavior: Google mobile search.” CHI 06:Proceedings of the SIGCHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems (2006): 701-709. http://

www.kevinli.net/courses/mobilehci_w2012/papers/googlemobilesearch.pdf 

(accessed June 7, 2018).

(2)  XBIZ Research, The 2012 XBIZ Research Report: Attitudes, Views and 

Trends Impacting the Adult Entertainment Industry,Spring 2012. http://www.

xbizresearch.com/reports/xbizresearch_2012.pdf (accessed June 7, 2018).

مشاهدة اإلباحية 
من خالل الهاتف:
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لقد راأيت يف عيادتي كيف اأن الإباحية تدمر الأداء اجلن�سي لدى م�ساهديها. 
عادة م�������ا اأن يكون لدى املدمن م�ساكل يف النت�س�������اب والقذف، فبعد اأن مي�سي 
ال�سخ��������ص �سن�������وات عديدة اأم�������ام ال�سا�س�������ات واملناديل ي�سع�������ب عليه يف ليلة 
و�سحاه�������ا اأن يعت�������اد على العالق�������ة اجلن�سي�������ة الطبيعي�������ة، لأن الإباحية ترفع 
م�ست�������وى توقعات ال�سخ�ص عن حقيقة اجلن��������ص، ويف نف�ص الوقت تخف�ص قدرة 

ال�سخ�ص على ممار�سة اجلن�ص الطبيعي)1)
]Dr. MaryAnne Layden[

 وفًق���ا جمللة Adolescent Health فإن التعرض لإلباحية لفرتة 
طويلة يؤدي إىل)2): 

هدم الثقة بني الزوجني.   

(1)  Reisman, Sanitover, Layden, and Weaver. “Hearing.”

(2)  Dolf Zillmann, “Influence of unrestrained access to erotica on adolescents’ 

and young adults’ dispositions toward sexuality,”Journal of Adolescent Health 

27 (Aug. 2000): 41-44.

تأثير اإلباحية 
على العائالت:
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تقليل الرغبة يف الزواج.   
االعتقاد بأن العالقات اجلنسية املتعددة أمر طبيعي.    

التقليل من أمهية احلب / املودة بني الزوجني.   

االعتقاد بأن الزواج ما هو إال ممارسة للجامع.   
عدم االهتامم بالعائلة وتربية األبناء.   

 وفًق���ا لع���امل االجتم���اع Jill Manning ف���إن األحب���اث تب���نينِّ أن 
استهالك اإلباحية يؤدي إىل)1): 

زيادة نسبة عدم االرتياح بني الزوجني وكذلك زيادة نسبة الطالق.   
انخف�اض العالق�ات احلميم�ة ب�ني الزوج�ني وانخف�اض االكتف�اء    

اجلني. 
اخليانة الزوجية.    

الرغبة يف مشاهدة مقاطع إباحية أكثر شذوًذا.    
هتميش فكرة الزواج وإنجاب األطفال.    

زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من إدمان جني.    

(1)  Jill Manning, “Hearing on pornography’s impact on marriage & the family,” 

U.S. Senate Hearing: Subcommittee on theConstitution, Civil Rights and 

Property Rights, Committee on Judiciary, Nov. 10, 2005. https://www.judiciary.

senate.gov/imo/media/doc/manning_testimony_11_10_05.pdf (accessed June 

7, 2018).
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 يف ع���ام 2002 ظه���ر تقري���ر م���ن أكادميي���ة حمامي���و ال���زواج ع���ن 
األسباب اليت تسبب الطالق، من نتائجه)1): 

68% م�ن ح�االت الطالق كانت بس�بب أحد الطرف�ني لديه / لدهيا    
عالقة عاطفية عىل اإلنرتنت. 

56% كان أحد الطرفني مهووًسا باملواقع اإلباحية.    
47% كان أحد الطرفني جيلس لساعات طويلة أمام الشاشات.    

33% كان أحد الطرفني جيلس لساعات طويلة يف غرف الشات.    

 يف اس���تفتاء ضم رجاال ونس���اًء علموا بأن شريك / شريكة حياتهم 
عل���ى عالقة جنس���ية م���ن خالل ش���بكة اإلنرتن���ت )مثل مكامل���ات الفيديو 

اجلنسية()2): 
68% م�ن األزواج كان ط�رف أو الطرفان قد فقدا الرغبة يف ممارس�ة    

اجلنس مع بعضهام البعض. 

(1)  Jonathan Dedmon, “Is the Internet bad for your marriage? Online affairs, 

pornographic sites playing greater role in divorces.”Press Release from The 

Dilenschneider Group, Inc., Nov. 14, 2002. http://www.prnewswire.com/news-

releases/is-the-internet-bad-for-your-marriage-online-affairs-pornographic-

sites-playing-greater-role-in-divorces-76826727.html (accessed June 

7,2018).

(2)  Jennifer P. Schneider, “Effects of cybersex addiction on the family: Results of 

a survey,” Sexual Addiction and Compulsivity 7(2000): 31-58.
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52% قلت رغبتهم يف رشيك/ رشيكة حياهتم.    
مش�اعرهم بع�د معرف�ة األم�ر كان�ت : القه�ر، الوح�دة، الغض�ب،    
التهميش، مقارنة أجسادهم مع أجساد الذين يف الشاشات، وشعروا 
ب�أن عالقاهتم اجلنس�ية من خالل االنرتنت ترض بال�زواج مثلام تفعل 

العالقات اجلنسية الواقعية.

 يف عام 2012 كانت هناك حتليل خلمس دراسات تتعلق بمدى تأثري 
اإلباحية عىل قوة االرتباط بني األزواج، خلصت الدراسات إىل أن استهالك 

اإلباحية يؤدي إىل ضعف االرتباط بني األزواج)1).

(1)  Nathaniel M. Lambert, Sesen Negash, Tyler F. Stillman, Spencer B. Olmstead, 

Frank D. Fincham, “A Love That Doesn’t Last:Pornography Consumption 

and Weakened Commitment to One’s Romantic Partner.” Journal of Social 

and Clinical Psychology31, No. 4 (2012): 410-438.
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 يف ع�ام 2012 أج�رت مؤسس�ة لألبح�اث 2.017 اس�تفتاء ع�ىل 
املراهقني من عمر 13 إىل 17 وآبائهم وخلصت إىل أن)1): 

71% من املراهقني أخفوا ش�يًئا يفعلونه ع�ىل اإلنرتنت عن والدهيم،    
وه�ذا يتضم�ن: ( مس�ح ذاك�رة تصفح اإلنرتن�ت، الكذب بش�أن ما 
يقوم�ون به من خالل اإلنرتنت، اس�تعامل اهلاتف بداًل من حاس�وب 
العائلة، تعطيل برامج املراقبة التي ُوضعت من قبل الوالدين ملشاهدة 
ما يفعله األبناء أثناء اس�تعامل اإلنرتنت، اس�تعامل حساب يف وسائل 

التواصل االجتامعي بدون علم الوالدين(. 
32% م�ن املراهق�ني اعرتفوا بأهنم دخلوا إىل مواقع إباحية عن س�ابق    
إرصار، 43% منه�م يفعلون ذلك األمر بش�كل أس�بوعي، 12% من 

اآلباء يعلمون بشأن مشاهدة أبنائهم لإلباحية. 

(1)  Jamie Le, “The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is Getting 

Past Parents,” McAfee.com. June 2012. - http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/

digital-divide-study.pdf (accessed June 7, 2018).

اإلباحية 
واملراهقون
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 يف دراس���ة أجري���ت ع���ام 2016 م���ن قب���ل Barana Group عل���ى 
املراهقني من عمر 13 إىل 17 تبنينَّ هلم أن)1): 

7% من املراهقني يشاهدون اإلباحية بشكل يومي.    
21% منهم يشاهدون اإلباحية بشكل أسبوعي.    

21% منهم يشاهدون اإلباحية مرة إىل مرتني يف الشهر. .   
يف املجمل 57% يشاهدون اإلباحية عىل األقل مرة يف الشهر.    

 ص�در تقري�ر م�ن الكونجرس األمريك�ي يف ع�ام 2004 يبني أنه يف 
اإلس�بوع الواحد هناك قرابة 70 مليون ش�خص ي�زورون املواقع اإلباحية، 

.(2(
11 مليوًنا منهم يف عمر أقل من 18 

 University of Alberta يف عام 2007 كانت هناك دراس���ة من 
 عل���ى 429 طالًب���ا / طالب���ة م���ن عم���ر 13 إىل 14 م���ن 17 مدرس���ة م���ن 
Alberta, Canda، وكان يت���م س���ؤاهلم عن عدد املرات اليت يش���اهدون 

فيها اإلباحية)3):

(1)  McDowell, The Porn Phenomenon.

(2)  “Protecting Kids Online,” The Washington Post, July 1, 2004. http://www.washington-

post.com/wp-dyn/articles/A19307-2004Jun30.html (accessed June 7, 2018).

(3)  Bev Betkowski, “1 in 3 boys heavy porn users, study shows,” Eurekalert.

org, Feb. 23, 2007. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/uoa-

oit022307.php (accessed June 7, 2018).
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90% من الطالب و 70% من الطالبات قالوا بأهنم ش�اهدوا اإلباحية    
عىل األقل مرة واحدة يف حياهتم. 

35% من الطالب قالوا بأهنم شاهدوا اإلباحية ملرات ال حرص هلا.    

 يف عام 2008، أكثر من 560 طالًبا / طالبة جامعيني أجابوا على 
استفتاء من خالل اإلنرتنت)1):

93% م�ن الط�الب و 62% من الطالبات ش�اهدوا اإلباحي�ة قبل أن    
يبلغوا عمر 18. 

14% م�ن الط�الب و 9% من الطالبات ش�اهدوا اإلباحي�ة قبل عمر    
 .13

69% م�ن الط�الب و 23% م�ن الطالب�ات ش�اهدوا اإلباحي�ة مل�دة    
متواصلة ال تقل عن 30 دقيقة مرة واحدة عىل األقل. 

83% م�ن الطالب و 57% من الطالبات ش�اهدوا مقاط�ع فيها متثيل    
جلنس مجاعي. 

69% م�ن الط�الب و55% م�ن الطالب�ات ش�اهدوا مقاط�ع لواط /    
سحاق. 

(1)  Chiara Sabina, Janis Wolak, and David Finkelhor, “The nature and dynamics 

of Internet pornography exposure for youth,”CyberPsychology and Behavior 

11 (2008): 691-693.
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39% من الطالب و23% من الطالبات شاهدوا مقاطع سادية.    
32% من الطالب و18% من الطالبات ش�اهدوا مقاطع جنسية لبرش    

مع احليوانات. 
18% م�ن الط�الب و10% م�ن الطالب�ات ش�اهدوا مقاط�ع تتضمن    

حاالت اغتصاب. 
15% م�ن الط�الب و9% م�ن الطالب�ات ش�اهدوا مقاط�ع جنس�ية    

ألطفال. 

 وفًق���ا الس���تفتاء مت إج���راؤه عل���ى اليافع���ني، ونش���رت نتائج���ه يف 
Journal of adolescent Health يف عام 2009 فإن)1):

96% م�ن املراهق�ني الذين مت�ت مقابلته�م لدهيم إمكانية الس�تعامل    
اإلنرتنت، 54% منهم اعرتفوا بأهنم دخلوا ملواقع جنسية. 

املراهقون الذين ش�اهدوا املواقع اإلباحية احتامليتهم أكرب بأن: يكون    
لدهيم عالقات جنس�ية متعددة، أو كانت لدهيم عالقات جنس�ية مع 
أكثر من ش�خص يف الثالثة ش�هور الفائتة، استعامل الكحول أو مواد 

أخرى أثناء آخر العالقات اجلنسية. 

(1)  Debra K. Braun-Courville and Mary Rojas, “Exposure to sexually explicit web 

sites and adolescent sexual attitudes andbehaviors,” Journal of Adolescent 

Health 45 (2009): 156-162.
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 بن�اًء ع�ىل دراس�ة ت�م فيه�ا حتلي�ل بيان�ات ل 3.5 ملي�ون بحث تم 
إجراؤه�ا بني 2008\2 إىل 2008\7 تبني أن كلمة »جنس« كانت هي رابع 
أكثر كلمة يتم البحث عنها، بينام كلمة »إباحية« كانت هي سادس أكثر كلمة 
يت�م البح�ث عنها. وهذا التحلي�ل كان لألجهزة التي يس�تعملها األطفال يف 

.(1(
 Norton Family املنزل وعليها برنامج احلامية

وفًقا الستفتاء مت إجراؤه من قبل Youth Internet Safety يف عام 
2010 ملعرفة العمر الذي يبدأ فيها الطفل مبشاهدة اإلباحية فإن)2): 

15% منهم يف عمر 10 إىل 12.   

23% منهم يف عمر 13 إىل 15.   

28% منهم يف عمر 16 إىل 17.   

 وفًقا الستفتاء يف عام 2011 فإن)3):
42% اعرتفوا بأهنم مسحوا سجل املواقع التي زاروها.   

(1)  BBC News, “Kids top searches include ‘Porn,’” Aug. 12, 2009. http://news.

bbc.co.uk/2/hi/technology/8197143.stm (accessedJune 7, 2018).

(2)  Lisa M. Jones, Kimberly J. Mitchell, and David Filkelhor, “Trends in youth 

internet victimization: Findings from three youthinternet safety surveys 2000-

2010,” Journal of Adolescent Health 50 (2012): 179-186.

(3)  GFI Software, “2011 parent-teen Internet safety report,” June 2011. https://

www.gfi.com/pages/parent-teen-internet-safety-report (accessed June 7, 

2018).
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31% م�ن املراهق�ني أقّروا بأهنم ش�اهدوا مواقع إباحي�ة، 13% منهم    

أقروا بأهنم يفعلون ذلك األمر بشكل مستمر. 

 يف عام 2012، تم عمل اس�تفتاء ع�ىل مراهقني وتبنّي أن 44% منهم 

شاهدوا أشياء عىل اإلنرتنت الوالدان لن يوافقوا عىل مشاهدهتا، 81% منهم 

فعل�وا ذل�ك األمر يف املن�زل، وقرابة نصفه�م فعلوا ذلك األم�ر أثناء تواجد 

والدهيم يف املنزل)1).

 يف ع���ام 2016 قام���ت مدرس���ة كاثوليكي���ة يف الوالي���ات املتح���دة 

األمريكي���ة بعمل اس���تفتاء على غالبية طالبها الذكور بش���أن مش���اهدة 

اإلباحية، وتبنينَّ هلم أن)2):

6% من الطلبة يشاهدون اإلباحية أكثر من مرة يف اليوم.    

15% من الطلبة يشاهدون اإلباحية مرة واحدة يف اليوم.   

49% من الطلبة يشاهدون اإلباحية أكثر من مرة يف األسبوع.   

(1)  Cox Communications, “Tween Internet safety survey,” June 2012. http://ww2.

cox.com/wcm/en/aboutus/datasheet/takecharge/tween-internet-safety-survey.

pdf (accessed June 7, 2018).

(2)  Amanda Zurface, “Survey Shows Why Parents Should Keep Smartphones out 

of the Bedroom,” Covenant Eyes. http://www.covenanteyes.com/2018/05/10/

parents-keep-smartphones-out-of-bedroom/ (accessed June 15, 2018).
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20% من الطلبة يشاهدون اإلباحية ال يزيد عن مرة يف األسبوع.   
57% م�ن الطلب�ة يش�اهدون اإلباحي�ة من خ�الل هواتفه�م النقالة،    
24% من خالل أجهزة احلاس�وب، 61% منهم يش�اهدوهنا يف غرف 

النوم. 
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 بيَّنت دراسة أجريت يف عام 2018 أن)1):
قرابة 27% من املراهقني يستلمون رسائل جنسية املحتوى.   

قرابة 15% من املراهقني يقومون بإرس�ال رس�ائل جنسية (من صور    
ومقاطع( ختصهم.

 يف دراسة متت يف عام 2017 بّينت أن األفراد ليس لدهيم مانع يف نرش 
صور فاضحة لصديقته / صديقها إن تم االنفصال فيام بينهم)2).

(1)  Sheri Madigan, Anh Li, Christina L. Rash, Joris Van Ouystel, and Jeff 

R. Temple, “Prevalence of Multiple Forms of SextingBehavior Among 

Youth: A Systematic Review and Meta-Analysis,” JAMA Pediatrics 172:4 

(2018), 327-335. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-

abstract/2673719?redirect=true (accessed June 7, 2018).

(2)  University of Kent, “Research Finds a Majority Endorsing Revenge Porn,” 

Phys.org, March 2, 2017. https://phys.org/news/2017-03-majority-endorsing-

revenge-porn.html#jCp (accessed June 7, 2018).

 املراهقون 
والرسائل اجلنسية
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إحصائية األعمار التي ُترسل رسائل جنسية تخصهم:
4% ممن هم يف عمر 12 سنة أرسلوا رسائل جنسية املحتوى ختصهم)1).   
7% ممن هم يف عمر 14 إىل 17 سنة أرسلوا رسائل جنسية املحتوى ختصهم)2).   
9% ممن هم يف عمر 13 إىل 18 سنة أرسلوا رسائل جنسية املحتوى ختصهم)3).   
19% ممن هم يف عمر 18 إىل 24 سنة أرسلوا رسائل جنسية املحتوى ختصهم)4).   

إحصائية األعمار التي ُأرسل إليها رسائل اجلنسية:
4% ممن هن يف عمر 12 سنة ُأرسل إليهن رسائل جنسية املحتوى)5).   

(1)  Amanda Lenhart, “Teens and sexting: How and why minor teens are sending 

sexually suggestive nude or nearly nude imagesvia text messaging,” Pew 

Internet and American Life Project. Dec. 15 2009. http://www.pewinternet.

org/~/media//Files/Reports/2009/PIP_Teens_and_Sexting.pdf (accessed June 

7, 2018).

(2)  Associated Press and MTV, “Executive summary: 2011 AP-MTV Digital 

Abuse Survey,” Sept. 2, 2011. http://www.athinline.org/pdfs/MTV-AP_2011_

Research_Study-Exec_Summary.pdf (accessed June 7, 2018).

(3)  Cox Communication, 2009 Cox Teen Online & Wireless Safety Survey: 

Cyberbullying, Sexting and Parental Controls, May 2009.http://www.

scribd.com/doc/20023365/2009-Cox-Teen-Online-Wireless-Safety-Survey-

Cyberbullying-Sexting-and-ParentalControls#archive (accessed June 7, 

2018).

(4)  Associated Press and MTV, “Executive summary.”

(5)  Lenhart, “Teens and sexting.”
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17% ممن هن يف عمر 13 إىل 18 سنة ُأرسل إليهن رسائل جنسية املحتوى)1).   

20% ممن هن يف عمر 16 سنة ُأرسل إليهن رسائل جنسية املحتوى)2).   
30% ممن هن يف عمر 17 سنة ُأرسل إليهن رسائل جنسية املحتوى)3).   

:(4(
 وفًقا لدراسة متت من قبل Barana يف عام 2016 

51% م�ن الفتي�ات املراهقات (دون 18 س�نة( والكبار (أكرب من 18    
بقليل( قالوا بأنه تم إرس�ال إليهن رس�ائل حتت�وي عىل حمتوى جني 

من قبل مشاهدي اإلباحية. 
44% ممن هم يف عمر 13-17 س�نة أرس�لوا صوًرا جنسية هلم، %69    

ممن هم يف عمر 18 -24 فعلوا نفس األمر كذلك. 
21% م�ن املراهقني وج�دوا َمن ُيبنّي هلم خط�ورة موضوع اإلباحية،    

13% من الكبار وجدوا َمن ُيبنينِّ هلم خطورة أمر اإلباحية. 
 وفًق�ا الس�تفتاء تم عمله يف أس�رتاليا عىل فتي�ات أعامرهن ما بني 15 
إىل 19، وجدوا أن 80% من الفتيات رفضن فكرة أن يرسلوا صورهن وهن 

عاريات ألصحاهبن)5).

(1)  Cox Communication, “2009 Survey.”

(2)  Lenhart, “Teens and sexting.”

(3)  Ibid.    )4)    McDowell. The Porn Phenomenon.

(5)  “Don’t send me that pic,” Plan International Australia and Our Watch. https://
www.plan.org.au/learn/who-we-are/blog/2016/03/02/dont-send-me-that-pic 
(accessed March 26, 2018).



إحصائيات اإلباحية41

 وفًقا الستبيان مت عمله على 500 طالب وطالبة من بريطانيا من 
عمر 13 إىل 18 فإن)1):

60% قال�وا بأنه تم س�ؤاهلم إلرس�ال صورهم أو مقاط�ع فيديو وهم    

عراة. 

38% قال�وا بأهن�م أرس�لوا صوًرا جنس�ية هلم ألش�خاص يعرفوهنم،    

32% قالوا بأهنم أرس�لوا حمتوى جني خيصهم لش�خص عىل ش�بكة 

اإلنرتنت ال يعرفونه. 

20% قال�و بأهن�م عرف�وا بأن�ه مت�ت مش�اركة صوره�م اجلنس�ية مع    

أش�خاص آخرين، 28% قالوا بأهنم ليسوا عىل علم ما إذا كان هنالك 

شخص آخر قد شاهد صورهم وهم يف وضع غري الئق. 

8% ممن هم يف عمر 14 إىل 24 شاركوا يف مكاملة فيديو مع شخص    
كان يفعل أموًرا جنسية أمام الكامريا)2).

(1)  Daniel Martin, “60% of teens face ‘sexting’ pressure: More than half have 

been asked to take explicit self-portrait in practicethat is now seen as ‘pretty 

normal’ by youngsters,” DailyMail.co.uk. Oct. 16, 2013. http://www.dailymail.

co.uk/news/article-2463751/Sexting-More-half-teens-asked-explicit-self-

portraits.html (accessed June 7, 2018).

(2)  Ibid.
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 يف عام 2017 مت س���ؤال 681 مراهًقا / مراهقة من بريطانيا، 1001 
مراهق�/ة من نيوزيلدنا، 3017 مراهًقا / مراهقة من أس���رتاليا عن إرس���ال 

حمتويات جنسية ختصهم)1). وعندما مت حتليل البيانات تبني أن)2):
1 من كل 5 اس�تلم / اس�تلمت صورة عارية أو مقطًعا مل يتم طلبها،    

ونفس املعدل تم سؤاله أن يتم إرسال صورة له وهو عاٍر / عارية. 
يف أس�رتاليا 21% من الفتيات، 8% من األطفال تم س�ؤاهلم إلرس�ال    
صور هلم وهم عراة، ويف أغلب األحيان يأيت هذا الطلب من شخص 

غريب. 

(1)  SWGFL/UK Safer Internet Centre, University of Plymouth (United Kingdom), 

Netsafe (New Zealand), and Office of the eSafetyCommissioner (Australia), 

“Young People and Sexting—Attitudes and Behaviors,” December 13, 2017. 

South West Grid forLearning. https://swgfl.org.uk/Uploads/1b/1bb7d65b-

b6a7-4c55-81bc-aef5de6bcb59.pdf (accessed June 7, 2018).

(2)  SWGFL/UK Safer Internet Centre, University of Plymouth (United Kingdom), 

Netsafe (New Zealand), and Office of the eSafetyCommissioner (Australia), 

“Comparing Young People’s Experiences of Sending, Receiving, or Being Asked 

for Nude andSemi-Nude Images or Video in Australia, New Zealand, and the 

UK,” South West Grid for Learning. https://swgfl.org.uk/Uploads/17/17a2f1c0-

a69f-4e9c-8748-09a8e695c36a.pdf (accessed June 7, 2018).
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أن يرس�ل الش�خص صوًرا ل�ه وهو يف وض�ع خُمّل قد ينته�ي فيها احلال 
 إىل أن تنت�رش ب�ني مجي�ع األجه�زة. من أش�خاص أعامرهم ب�ني 14 إىل 24، 
10% قال�وا بأهنم وصلت هلم صورة أو مقطع لش�خص هم عىل معرفة به يف 
وض�ع خُمّل باآلداب. بينام 13% قالوا بأن ش�خًصا ما آراهم صوًرا لش�خص 

يعرفونه يف وضع خُمّل)1).

(1)  Associated Press and MTV, Digital Abuse Survey.
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 يف دراسة يف عام 2005، على 688 مراهًقا / مراهقة من الدانيمارك 
أعمارهم ما بني 18 إىل 30 تبني أن)1):

98% من الرجال و 80% من النساء شاهدوا اإلباحية.    
68% م�ن الرجال و 18% من النس�اء قالوا بأهنم يش�اهدون اإلباحية    
عىل األقل مرة يف اإلسبوع، 17% من الرجال و 30% من النساء قالو 

بأهنم يشاهدون اإلباحية مرة إىل مرتني يف الشهر. 

 بن���اًء على دراس���ة متت يف ع���ام 2007 على 813 طالًب���ا / طالبة من 
6 مدارس أمريكية تبني أن)2):

(1)  Gert Martin Hald, “Gender differences in pornography consumption among 

young heterosexual danish adults,” Archives ofSexual Behavior 35 (2006): 

577-585.

(2)  Jason S. Carroll, Laura M. Padilla-Walker, Larry J. Nelson, Chad D. Olson, 

Carolyn McNamara Barry, and Stephanie D. Madsen,“Generation XXX: 

Pornography acceptance and use among emerging adults.” Journal of 

Adolescent Research 23 (2008): 6-30.

إباحية اإلنترنت 
واملراهق���ون



إحصائيات اإلباحية45

66% من الطالب و48% من الطالبات قالوا بأنه أمر طبيعي أن يشاهد    
املرء اإلباحية لكي ينمي / يغذي اجلانب اجلني لديه / لدهيا.

21% من الطالب قالوا بأهنم يشاهدون اإلباحية بشكل يومي / شبه    
يومي. 

27% من الطالب يشاهدون اإلباحية يوًما أو يومني يف اإلسبوع.   
21% من الطالب يشاهدون اإلباحية مرة أو مرتني يف الشهر.    

16.8% م�ن الط�الب يش�اهدون اإلباحي�ة م�ا ال يزي�د ع�ن مرة يف    
الشهر. 

13.9% من الطالب مل يشاهدوا اإلباحية قط يف حياهتم.    
31% من الطالبات قلن بأهنن ُيشاهدن اإلباحية.    

 يف دراس���ة ق���ام بها Michael Leathy يف ع���ام 2009 على 29,000 
طالب وطالبة جامعيني من الواليات الشمالية يف أمريكا تبني أن)1):

51% م�ن الرج�ال و 32% من النس�اء قال�وا بأهنم ش�اهدوا اإلباحية    
للمرة األوىل وهم يف عمر أقل من 12 سنة. 

35% منهم كان التعرض األول لإلباحية هلم كانت من خالل اإلنرتنت    
مقارن�ة 32% كان التع�رض هلم لإلباحية من خ�الل املجالت، %13 

(1)  Michael Leahy, Porn University: What College Students Are Really Saying 

About Sex on Campus (Chicago: NorthfieldPublishing, 2009).
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كان م�ن خالل أرشطة الفيدي�و أو الدي يف دي، 18% كان من خالل 
التلفاز. 

64% من الطلبة و 18% من الطالبات يقضون وقًتا بش�كل إس�بوعي    
عىل اإلنرتنت لغرض جني (مثل مكاملة ڤيديو جنسية(.

42% من الرجال و 20% من النساء قالوا بأهنم بشكل دوري يقرؤون    
روايات رومانسية، جمالت جنسية، ويزورون مواقع جنسية أو غرف 

حمادثات جنسية. 
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استعمال اإلباحية في مقر العمل:

 بن���اًء عل���ى دراس���ة قامت بها ش���ركة Barana يف أمري���كا يف عام 
2014 فإن:)1):

63% من املوظفني قالوا بأهنم شاهدوا اإلباحية عىل األقل مرة واحدة    
يف الثالث�ة أش�هر الفائتة، بينام 38% قالوا بأهن�م فعلوا ذلك األمر أكثر 

من مرة.
36% من املوظفات قلن بأهنن ش�اهدن اإلباحية عىل األقل مرة واحدة يف    

الثالثة أشهر الفائتة، بينام 13% قلن بأهنن فعلن ذلك األمر أكثر من مرة.

يف دراس���ة متت م���ن قب���ل Business & Legal Reports على 474 
موظًفا من املوارد البشرية يف عام 2003 استنتجت أن)2):

(1)  Barna Group, 2014 Pornography Survey and Statistics.

(2)  Michael Leahy, Porn @ Work: Exposing the Office’s #1 Addiction (Chicago: 

Northfield Publishing, 2009).

استعمال اإلباحية 
في الشرك����ات
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 قالوا بأهنم وجدوا مواد إباحية عىل حواسيب موظفيهم.   
43% قال�وا بأهنم وج�دوا مواد إباحية عىل حواس�يب موظفيهم أكثر    

من مرة.
 يف دراسة متت من قبل Queen’s University يف عام 2004 على 

350 شركة من أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا مت إجياد أن)1):
28% قالوا بأهنم محلوا مواد إباحية أثناء تأدية عملهم.   

50% قالوا بأهنم شاهدوا مواد إباحية من قبل رفاقهم يف العمل.   
الدراس�ة وج�دت أنه كلام زاد ع�دد املوظفني ع�ن 500 موظف كلام    

زادت احتاملية وجود موظفني يشاهدون اإلباحية أثناء العمل.

 وفًقا لدراس�ة أجريت من قبل Message Labs تبنّي يف شهر 3 من 
عام 2004 أن حوايل 70% من الزيارات ملواقع اإلباحية كانت بني الساعة 9 

ص إىل 5م ( وهذا الوقت يكون فيه أغلب املوظفني مبارشين لعملهم()2).

 Websense Incorporated يف ع�ام 2000 متت دراس�ة من قب�ل 
أن  خالهل�ا  م�ن  تب�نيَّ   and The Center for Internet Studies 

(1)  Bob Sullivan, “Porn at work problem persists,” MSNBC News, Sept. 6, 2004. 

http://www.nbcnews.com/id/5899345/ns/technology_and_science-security/t/

porn-work-problem-persists/#.WxlExlMvyjg (accessed June 7, 2018).

(2)  Leahy, Porn @ Work.
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30% م�ن 1500 رشك�ة قالوا بأهن�م فصلوا ع�اماًل لدهيم؛ ألهنم اس�تعملوا 
اإلنرتنت بشكل غري منضبط)1).

 يف ع�ام 2005 م�ن أص�ل 500 رشكة قرابة نصفه�م كان لدهيم عىل 
األق�ل قضي�ة واح�دة يف آخر 12 ش�هر ملوظف ُيش�اهد اإلباحية أثن�اء تأدية 

عمله)2).

 National Science منظم���ة  مفتش���و  كان   2009 ع���ام  يف   
Foundation ب���داًل م���ن البح���ث عن َم���ن حيتالون يف اس���تعمال الدعم 

احلكومي، كانوا يبحثون عن َمن يستعمل أجهزة احلكومة يف اإلباحية، 
وقال أحد املفتش���ني بأنه كانت هناك حاالت عديدة مَلن يس���تعمل أجهزة 

احلكومة يف مشاهدة اإلباحية)3):
أح�د املوظفني أمىض ع�ىل األقل قراب�ة 331 يوم عىل املواق�ع اإلباحية    
وعىل غرف الش�ات اجلنسية، وعندما تم سؤاله عن سبب فعله قال بأنه 
ا. يفعل ذلك؛ لكي يساعد الفتيات (الاليت يعرضن له أجسادهن( ماديًّ

(1)  Leahy, Porn @ Work.

(2)  Ibid.

(3)  Jim McElhatton, “Exclusive: Porn surfing rampant at U.S. Science 

Foundation,” Washington Times, Sept. 29, 2009. http://www.washingtontimes.

com/news/2009/sep/29/workers-porn-surfing-rampant-at-federal-agency/ 

(accessed June 7, 2018).
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أح�د املوظفني اس�تعمل املئ�ات من املواق�ع اإلباحية يف ظ�رف ثالثة    
أسابيع أثناء ساعات عمله، وتم إيقافه عن العمل ملدة 10 أيام. 

لة  موظف آخر كان لديه العديد من الصور ومقاطع فيديو إباحية حُممَّ   
عىل جهازه. 

موظف�ة قام�ت بتخزين العدي�د من صوره�ا وهي عاري�ة عىل جهاز    
العمل. 
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 األعراض اجلانبية ملشاهدة الطفل / املراهق لإلباحية)1):
مشاعر سلبية \ الصدمة العاطفية.   

زيادة نس�بة ممارس�ة اجلنس خارج اإلطار الصحي؛ مما يزيد من خطر    
إصابته بأمراض جنسية. 

االعتقاد بأنه يمكن أن حيصل الرجل عىل قمة النش�وة اجلنس�ية بدون    
االرتباط بزوجة. 

هتميش فكرة الزواج وإنشاء أرسة.    
ازدياد احتاملية وقوعه يف إدمان اجلنس أو إدمانات أخرى.    

زي�ادة احتاملي�ة أن يتعرض ألفكار جنس�ية مغلوطة يف س�ن غري قادر    
عىل معرفة صحة تلك املعلومات من خطئها. 

االقتناع بأن األفكار الش�اذة اجلنسية هي أفعال منترشة ومقبولة مثل:    
مجاع احليوانات، اجلنس اجلامعي، السادية. 

(1)  Manning, “Hearing.”

عالقة اإلباحية 
ب�..........
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 Dr. Dolf يف ع���ام 1982 و 1984 أجريت دراس���ة قام به���ا الباحثان 
طالب���ة   80 و  طالًب���ا   80 عل���ى   Dr.Jennings Bryantو  Zillmann

جامعي���ة)1). مت تقس���يم كل م���ن الرجال والنس���اء إىل ثالث جمموعات، 
وكل جمموعة ش���اهدت ما يقارب من 5 س���اعات م���ن احملتوى املرئي ملدة 

6 أسابيع: 

1- املجموعة األوىل تم تعريضهم إىل 36 فيلاًم إباحيًّا.

2- املجموعة الثانية تم تعريضهم إىل 18 فيلاًم إباحيًّا و18 فيلاًم غري إباحي. 

3- املجموعة الثالثة تم تعريضهم إىل 36 فيلاًم غري إباحي. 

 العالقة كانت طردية مع كمية األفالم اإلباحية املش�اَهدة مع الرضاء 

العام عن العالقة اجلنس�ية مع صاحبته / صاحبها، مثل الرضاء عن الش�كل 

اخلارج�ي، األداء اجلني، املحبة. واس�تنتج الباحثان أن مش�اهدي اإلباحية 

(1)  Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Effects of massive exposure to 

pornography,” in Pornography and Sexual Aggression (New York: Academic 

Press, 1984); Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Shifting preferences 

in pornography consumption,” Communication Research 13 (1986); 560-

578, Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Pornography’s impact on sexual 

satisfaction,” Journal of Applied Social Psychology 18 (1988): 438–453, 

Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Effects of Prolonged Consumption of 

Pornography on Family Values,” Journal of Family Issues 9 (1988): 518-

544.
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يب�دؤون بمقارن�ة ما يش�اهدونه م�ع boyfriend & girlfirend وغالًبا ما 
ُترّجح كفة املمثلني / املمثالت يف تلك املقارنة.

 م�ن تعرض�وا ألوقات أط�ول يف مش�اهدة اإلباحية كان�وا أكثر تقباًل 
لفكرة ممارسة اجلنس بدون أي عواطف. 

 عندم�ا تم س�ؤال املش�اركني عن م�ا إذا كان من الالزم محاي�ة الُقرصَّ 
م�ن التعّرض لإلباحية فإن: 84% م�ن املجموعة الثالثة، 54% من املجموعة 

الثانية، 37% من املجموعة األوىل أجابوا باملوافقة. 
 الذين ش�اهدوا اإلباحية كان لدهيم قبول لفكرة اجلنس قبل الزواج، 

وأن يامرس الزوج\ الزوجة اجلنس خارج إطار الزواج. 
 كل�ام ازداد وق�ت مش�اهدة اإلباحية كل�ام قلت رغبة امل�رء يف الزواج 

وتكوين عائلة وأن يكون خملصا لرشيك\ رشيكة احلياة.
 كل�ام زادت كمي�ة اإلباحية املش�اهدة كلام قلل الش�خص م�ن عقوبة 
االغتص�اب عندما تم س�ؤال املش�اركني ما ه�ي العقوبة التي يس�تحقها من 
اغتصب فتاة، فالرجال من املجموعة الثالثة افرتضوا 94 ش�هًرا، بينام رجال 

املجموعة الثانية افرتضوا 50 شهًرا.
 تم س�ؤال املش�اركني عن مدى دعمهم لقضايا حقوق املرأة: الرجال 
والنساء من املجموعة األوىل كانت نسبة موافقتهم لدعم قضايا املرأة منخفضة 
مقارنة باملجموعة الثالثة. من املجموعة األوىل فقط 25% من الرجال و %52 
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من النس�اء موافقون عىل دعم حقوق النساء. بينام من املجموعة الثالثة %71 
من الرجال و 82% من النساء موافقون عىل دعم حقوق النساء. 

 عندم�ا ت�م س�ؤال املش�اركني عن م�دى اعتقاده�م يف انتش�ار بعض 
املامرس�ات اجلنس�ية مثل اللواط، اجلنس اجلامعي، السادية، مجاع احليوانات. 
والنس�ب التي ت�م حتصيلها من املجموعة األوىل كانت م�ا بني ضعفني إىل 3 

أضعاف النسب التي ُأعطيت من قبل املجموعة الثالثة. 

 املجموع�ة األوىل كانت أكث�ر قابلية لتصديق ما يت�م نرشه يف املقاطع 
اإلباحية عن صورة املرأة، بأهنا امرأة ليس لدهيا مانع من تلبية احلاجة اجلنسية 

للرجل مهام شذت.

 باإلضاف�ة بعدم�ا انته�ت الدراس�ة تم إعطاء املش�اركني سلس�لة من 
األفالم اإلباحية وغري اإلباحية، وكان املش�اركون من املجموعة األوىل أكثر 

عرضة ملشاهدة اإلباحية. 

 يف دراس�ة متت يف عام 1984 عىل 46 رجل لدهيم صاحبات، قاموا 
بتقيي�م صاحباهتم بأهنن أقل جاذبية، وذلك فقط بعدما ش�اهدوا 26 صورة 

وفيلام مدته 6 دقائق ملحتوى جني)1).

(1)  James Weaver, Jonathan Masland, and Dolf Zillmann, “Effect of erotica on 

young men’s aesthetic perception of their female sexual partners,” Perceptual 

and Motor Skills 58 (1984): 929-930.
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 يف دراسة متت يف عام 2000، عىل جمموعة من املراهقني تبنيَّ أنه كلام 
زاد املحتوى اجلني املش�اهد كلام زادت احتاملية خيانة عش�يقته، وأن ُيشاهد 

مقاطع جنسية شاذة)1).
1000 ام�رأة زرن مركًزا للرعاية األرسية يف س�توكهومل يف عام 2003. 
4 من كل 5 نس�اء قلن بأهنن شاهدن أفالًما إباحية، 1 من كل 3 نساء مقتنعة 

بأن سلوكها تغرّي بعدما شاهدت تلك األفالم)2).

 يف ع�ام 2004 ف�إن الرج�ال الذي�ن زاروا عيادة الصحة اجلنس�ية يف 
الس�ويد تم سؤاهلم عن مش�اهدة اإلباحية من أصل 296 شخص فإن %53 

ت سلوكهم اجلني)3). قالوا بأن اإلباحية غريَّ

 يف عام 2005 متت دراس�ة عىل 718 طالًبا / طالبة من 47 مدرس�ة 
للمرحلة الثانوية يف السويد، وتبني أنه كلام زادت كمية املشاهدة لإلباحية كلام 
زادت نسبة أن يامرس ذلك الطالب \ الطالبة اجلنس خارج إطار الزواج)4).

(1)  Dolf Zillmann, “Influence of Unrestrained.”

(2)  Christina Rogala and Tanja Tydén, “Does pornography influence young 
women’s sexual behavior?” Women’s Health Issues 13 (2003): 39-43.

(3)  Tanja Tydén and Christina Rogala, “Sexual behavior among young men in 
Sweden and the impact of pornography,” International Journal of STD and 
AIDS 15 (2004): 590-593.

(4)  E. Haggstrom-Nordin, U. Hanson, and T Tydén, “Associations between 
pornography consumption and sexual practices among adolescents in 
Sweden,” International Journal of STDs & AIDS 16 (2005): 102-107.
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 يف دراس�ة متت يف عام 2005 عىل 400 مس�تخدم لإلنرتنت تبني أن 
هناك عالقة مبارشة بني اإلباحية والوحدة)1).

 يف ع�ام 2005 مت�ت دراس�ة ع�ىل 2.001 طال�ب من 20 مدرس�ة يف 
التايوان للمرحلة املتوسطة والثانوية، وتبني أنه كلام زادت فرتة مشاهدة اإلباحية 

كلام أصبح الشخص أكثر تقباًل لفكرة ممارسة اجلنس خارج إطار الزواج)2).

 يف دراس�ة مت�ت يف ع�ام 2005 ع�ىل اليافع�ني م�ن ع�ام 10 إىل 17 
ت�م التوص�ل إىل أن هن�اك عالق�ة قوي�ة ب�ني اس�تعامل اإلباحي�ة والوح�دة 

واالكتئاب)3).

 يف عام 2006، متت دراسة عىل 188 طالًبا جامعيًّا يف كندا، وجدت 
الدراسة أن هناك عالقة قوية بني اإلباحية وثقة املرء يف نفسه جنسيًّا)4).

(1)  Vincent Cyrus Yoder, Thomas B. Virden III, and Kiran Amin, “Internet 

Pornography and Loneliness: An Association?” Sexual Addiction & 

Compulsivity 12 (2005): 19-44.

(2)  Ven-hwei Lo and Ran Wei, “Exposure to Internet Pornography and Taiwanese 

Adolescents’ Sexual Attitudes and Behavior,” Journal of Broadcasting & 

Electronic Media 49 (2005): 221-237.

(3)  Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell, “Exposure to Internet Pornography 

among Children and Adolescents: A National Survey,” CyberPsychology & 

Behavior 8 (2005): 473-486.

(4)  Todd G. Morrison, Shannon R. Ellis, Melanie A. Morrison, Anomi Bearden, and 

Rbecca L. Harriman. “Exposure to sexually explicit material and variations in = 
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 يف عام 2007 متت دراسة عىل 2305 أشخاص من هولندا، وكانت 
أعامرهم ترتاوح بني 13- 20 س�نة، وتبنّي أن التعرض للمواد اإلباحية ُيزيد 

الرغبة لدى الشخص يف جتريب وضعيات جنسية غري جمربة)1).

يجعل  للمحتوى اجلن�سي  التعر�ص 
الرج�������ل ينظ�������ر اإىل الن�س�������اء على 
اأنهن عبارة عن اأج�ساد لتفريغ 

ال�سهوة)2)

=body esteem, genital attitudes, and sexual esteem among a sample of 

Canadian men.” The Journal of Men’s Studies 14 (2006): 209-223.

(1)  Jochen Peter and Patti M. Valkenburg, “Adolescents’ exposure to online sexually 

explicit material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual 

exploration: Is there a link?” Communication Research 35 (2008): 579-601.

(2)  Jochen Peter and Patti M. Valkenburg, “Adolescents’ exposure to a sexualized 

media environment and their notions of women as sex objects,” Sex Roles 56 

(2007): 381-395.
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 يف عام 2008 متت دراس���ة على 164 معاجًلا من املنظمة األمريكية 
للرعاية األسرية والزواج، وقد قالوا بأن)1):

أغلب املعاجلني راجعهم مراجعون ُيعانون من مشاكل تتعلق بإباحية    
اإلنرتنت والعدد يف تزايد آخر سنتني.

أغلب املعاجلني يشعرون بأهنم عىل مقدرة بتشخيص الكبار وعالجهم    
بش�أن اإلباحية، ولكن نصفهم قالوا بأهنم غري مس�تعدين لتشخيص 
وع�الج األطف�ال من اإلباحية، وأضاف�وا القول بأن املواد الدراس�ية 
الت�ي متت دراس�تها يف اجلامعة مل هتيئهم لتش�خيص وع�الج ما يتعلق 

باإلباحية. 

 يف دراس���ة مت���ت يف ع���ام 2011 عل���ى 782 طالًب���ا / طالبة جامعيني 
أمريكيني، ونشرت النتائج يف Journal of Sex، وأثبتت أن)2):

58% م�ن الرج�ال قالوا بأهنم يش�اهدون اإلباحية ع�ىل األقل مرة يف    
اإلسبوع.

(1)  Peter Goldberg, Brennan Peterson, Karen Rosen, and Mary Linda Sara, 

“Cybersex: The impact of a contemporary problem on the practices of 

marriage and family therapists,” Journal of Marital and Family Therapy 34 

(2008): 469-480.

(2)  Elizabeth M. Morgan, “Association between young adults’ use of sexually 

explicit materials and their sexual preferences, behaviors, and satisfaction,” 

Journal of Sex Research 48 (2011): 520–530
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أول مرة شاهدوا فيها اإلباحية كانت أعامرهم يف املتوسط 12 سنة.   
املشاهدة املكثفة لإلباحية من قبل الرجال والنساء كانت مرتبطة بكثرة    
العالقات اجلنس�ية العابرة، بمعنى أنه كلام زادت مرات املش�اهدة زاد 

عدد العالقات اجلنسية العابرة.
املش�اهدة املكثفة لإلباحية من قبل الرج�ال كانت ُتفيض إىل أن يكون    

الرجل أقل رضاًء عن العالقة اجلنسية والعالقة مع رشيكة احلياة. 

 وفًقا للمتخصص يف علم األعصاب Serge Stoleru فإن التعرض 
لإلباحية ُيرهق املستقبالت اجلنسية الطبيعية لدى الرجال)1).

 يف دراس���ة مت���ت يف عام 2012 م���ن University of Sydney على 
800 مستخدم لإلباحية بشكل معتاد ثبت أن)2):

43% بدؤوا بمشاهدة اإلباحية عندما كانوا يف عمر بني 11 إىل 13.    
مش�اهدة  يف  يوميًّ�ا  س�اعات   3 إىل  دقيق�ة   30 م�ن  يقض�ون   %47   

اإلباحية. 

(1)  Judith Reisman, “The impotence pandemic,” WorldNetDaily. Sept. 27, 2007. 

http://www.drjudithreisman.com/archives/2007/10/the_impotence_p_2.html, 

(accessed June 7, 2018).

(2)  Katie Szittner, “Study exposes secret world of porn addiction,” Sydney.

edu. May 10, 2012. http://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=9176 

(accessed June 7, 2018).
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20% يفضل�ون مش�اهدة اإلباحي�ة ع�ىل ممارس�ة اجلنس م�ع رشيكة    
حياة. 

30% قالوا بأن عملهم ترّضر بسبب إدماهنم لإلباحية.    
88% قال�وا بأهن�م حيتاجون للمس�اعدة م�ن أجل التخل�ص من هذا    
اإلدم�ان، ولك�ن فق�ط إذا كان�ت ه�ذه املس�اعدة متوفرة م�ن خالل 

اإلنرتنت.

 وق���ال الباح���ث Gary R.Brooks ب���أن ما الحظه من مش���اكل 
يعان���ي منه���ا َمن يس���تهلكون اإلباحي���ة اخلفيفة مثل اجملالت اجلنس���ية 

خالصتها)1):
النش�وة من خالل مش�اهدة اآلخرين يامرس�ون اجلنس: بعد أن يعتاد    
اإلنس�ان ع�ىل مش�اهدة ص�ور لنس�اء عاري�ات وهن يف أهب�ى حاهلن 
م�ن الزينة جتعل الش�خص ُيدمن عليها، ويزهد في�ام لدى زوجته من 

مجال. 
تش�ييء النساء: مش�اهدو اإلباحية عادة ما يكون تقييمهم للمرأة بناًء    

عىل مظاهرها اخلارجية من حجم اجلسم وشكله. 

(1)  Gary R. Brooks, The Centerfold Syndrome: How Men Can Overcome 

Objectification and Achieve Intimacy with Women (San Francisco: Jossy-Bass 

Publications, 1995).
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التخ�ّوف من اجلنس احلقيقي: الغرق يف اإلباحية قد جيعل الش�خص    
يزه�د يف ال�زواج أو خيش�ى أن�ه ل�ن يتمك�ن م�ن ممارس�ة اجلنس مع 

زوجته. 
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يف ع�ام 2014 مت�ت دراس�ة يف جامع�ة كام�ربدج ملقارن�ة عق�ل مدمني 
اإلباحية مع العقول الطبيعية. ُأجريت الدراس�ة عىل 19 شخًصا مدمنًا و19 
ش�خًصا غ�ري مدمن، وتم تعريض األش�خاص من كلت�ا املجموعتني ملقاطع 
جنس�ية ومقاط�ع رياضية، وتب�ني أن عقل مدمن�ي اإلباحية عندما ش�اهدوا 
املقاط�ع اجلنس�ية حتفزت به مناطق يف الدماغ مس�ؤولة ع�ن املكافأة، وتقدير 
أمهية األح�داث والعواطف، وهذه املناطق التي حتفزت متاًما كانت مش�اهبة 
للمناطق التي حتفزت عندما ش�اهد مدمٌن للخمر إعالنا عن اخلمر، وكذلك 
تب�ني أن�ه كل�ام كان عمر املدمن أصغ�ر كل�ام كان التفاعل مع ما يش�اهده من 

مقاطع إباحية أشد)1).

(1)  Valerie Voon, Thomas B. Mole, Paula Banca, Laura Porter, Laurel Morris, 

Simon Mitchell, Tatyana Lapa, Judy Karr, Neil A. Harrison, Marc N. Potenza, 

Michael Irvine, “Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with 

and without Compulsive Sexual Behaviours.” PLoS One 9(7): e102419 (July 

11, 2014); Daisy J. Mechelmans, Michael Irvine, Paula Banca, Laura Porter, 

Simon Mitchell, Tom B. Mole, Tatyana Lapa, Neil A. Harrison, Marc N. = 

 اإلباحية 
وعلم األعصاب
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 يف دراسة متت يف عام 2014 يف برلني عىل 64 رجاًل مدمنًا لإلباحية، 
وجيلس�ون لس�اعات أمام اإلباحية بش�كل أس�بوعي، تبنّي للباحثني أنه كلام 
اس�تغرق الش�خص وقتا أكث�ر يف املش�اهدة كلام تقلص�ت امل�ادة الرصاصية 
املوج�ودة يف الف�ص األيمن للمخ، وهذه املادة كذل�ك متقلصة لدى مدمني 
املخدرات، والباحثون يتوقعون أن يكون سبب تاليش تلك املادة هو إهالك 

نظام املكافأة املوجود يف العقل)1).

 نرشت املجلة العلمية Human Brain Mapping دراس�ة يف عام 
2002 تبني أنه أثناء مشاهدة اإلباحية فالرجال والنساء يتشاركون يف معظم 
املناط�ق العقلية، ولك�ن يف الرجال يتم تفعيل مناطق يف العقل مس�ؤولة عن 
الطعام والرشاب واجلنس وكذلك التحفيز؛ وهذا يعني أن التجربة اجلنس�ية 

التي خيوضها الرجل يعتربها العقل حاجة أساسية للعيش)2).

=Potenza, Valerie Voon, “Enhanced Attentional Bias towards Sexually Explicit 

Cues in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviours,” PLoS 

One 9(8):e105476 (August 25, 2014)

(1)  Simone Kühn, Jürgen Gallinat, “Brain Structure and Functional Connectivity 

Associated With Pornography Consumption: The Brain on Porn,” JAMA 

Psychiatry 71 (July 2014): 827-834.

(2)  Sherif Karama, André Roch Lecours, Jean-Maxime Leroux, Pierre Bourgouin, 

Gilles Beaudoin, Sven Joubert, Mario Beauregard, “Areas of brain activation 

in males and females during viewing of erotic film excerpts,” Human Brain 

Mapping 16 (May 2002): 1–13.
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 ن�رشت جمل�ة NeuroImage يف عام 2008 دراس�ة تب�ني أنه عندما 
يش�اهد الرجل اإلباحية فإن عقله ال يكتفي باالستمتاع باملشهد، وإنام يتخيل 

أنه هو َمن يقوم بالفعل)1).

(1)  H. Mourasa, S. Stolérua, V. Mouliera, M. Pélégrini-Issacb, R. Rouxela, B. 

Grandjeana, D. Glutrond, J. Bittound, “Activation of mirror-neuron system 

by erotic video clips predicts degree of induced erection: an fMRI study,” 

NeuroImage 42 (Sept. 2008): 1142–1150.
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 يف دراس�ة حتليلية ل�46 دراس�ة نرشت ما بني عام 1962 إىل 1995 
ختص اإلباحية، وبلغ عدد العينات12.323 ش�خًصا، واس�تنتج الباحثون 

أن اإلباحية تزيد من خطورة ما ييل)1):
تزيد احتاملية أن ينحرف سلوك الشخص اجلني بنسبة %31.    

تزيد احتاملية أن يعتدي عىل اآلخرين جنسيًّا بنسبة %22.    
يتقبل فكرة االغتصاب بنسبة %31.    

 يف دراس�ة حتليلية ل�24 دراس�ة متت من بني عام 1980 إىل 1993، 
وبلغ جمموع املش�اركني يف الدراس�ة 4.268 شخًصا، اس�تنتج الباحثون أن 
مشاهدة الشخص لإلباحية سواء كانت حتتوي عىل مقاطع عنف أو ال سوف 

تؤدي هبم إىل تقبل فكرة االغتصاب)2).

(1)  Manning, “Hearing.”

(2)  Ibid.

 اإلباحية 
والعنف
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 املوقوفون بشأن قضايا اعتداء جني ارتكبوها ُوجد أن اإلباحية كان 
هلا نصيب من وقت مراهقتم)1).

 يف دراس�ة متت عىل 187 فتاة جامعية جعلت الباحثني يستنتجون أن 
تع�رض الفت�اة لإلباحية يف مقتب�ل عمرها جيعلها تقتنع ب�أن عملية اغتصاب 

الفتاة جمرد عملية رومانسية)2).
 يف دراس�ة مت�ت يف ع�ام 2004 ع�ىل 271 ام�رأة تب�نيَّ أن مش�اهدة 
رشي�ك حياهتم لإلباحي�ة زادت من احتاملية أن يعاملها بس�وء أثناء املعارشة 

اجلنسية)3).
 احتاملية أن يكون زبائن أوكار الدعارة املقبوض عليهم قد شاهدوا إباحية 

يف العام املايض هي ضعف نسبة احتاملية غري مرتادي أوكار الدعارة)4).

(1)  Christina Mancini, Amy Reckenwald, and Eric Beauregard, “Pornographic 

exposure over the life course and the severity of sexual offenses: Imitation and 

cathartic effects,” Journal of Criminal Justice 40 (2012): 21-30.

(2)  Shawn Corne, John Briere, and Lillian Esses, “Women’s attitudes and 

fantasies about rape as a function of early exposure to pornography,” Journal 

of Interpersonal Violence 7 (1992): 454-461.

(3)  Janet Hinson Shoppe, “When words are not enough: The search for the effect 

of pornography on abused women,” Violence Against Women 10 (2004): 56-

72.

(4)  Martin Monto, Focusing on the Clients of Street Prostitutes: A Creative 

Approach to Reducing Violence Against Women, Reportsubmitted to the U.S. = 



إحصائيات اإلباحية67

 يف دراس�ة عىل رجال يابانيني، تم تقس�يمهم لثالث جمموعات، وكل 
جمموعة شاهدت نوًعا معينًا من اإلباحية: جمموعة شاهدت فيلاًم إباحيًّا يظهر 
عملية اغتصاب ويظهر فيه أن املرأة مس�تمتعة، جمموعة شاهدت فيلاًم إباحيًّا 
لعملي�ة اغتص�اب وفيه املرأة غ�ري موافقة وتت�أمل من ذلك الفع�ل، وجمموعة 
أخرى ش�اهدت فيلاًم إباحيًّا املرأة كانت موافقة عىل ممارس�ة اجلنس. الرجال 
الذين ش�اهدوا فيلم االغتصاب الذي كانت فيه املرأة مس�تمتعة كانت لدى 

أغلبهم قناعة بأن عملية االغتصاب عملية ممتعة للمرأة)1).

=Department of Justice, Oct. 30, 1999. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/

grants/182859.pdf, (accessedJune 7, 2018).

(1)  Ken-Ichi Ohbuchi, Tatsuhiko Ikeda, and Goya Takeuchi, “Effects of violent 

pornography upon viewer’s rape myth beliefs: Astudy of Japanese males,” 

Psychology, Crime & Law 1 (1994): 71-81.
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 يف دراس�ة متت عىل مراهقني كنديني يف عام 2016 تبنّي أن %45.3 
أقروا بأهنم لدهيم مشاكل يف االنتصاب)1).

 يف عام 2001 - 2002 كانت نسبة املصابني بضعف االنتصاب وأعامرهم 
ما بني 40 إىل 80 يف أوروبا حوايل 13%. ويف عام 2011 نسبة املصابني بضعف 

االنتصاب وأعامرهم ما بني 18-40 تراوحت بني 14 إىل %28)2).

 يف دراس�ة متت يف عام 2015 عىل رجال متوس�ط أعامرهم 36 عاما 
قال�وا بأهنم يعانون من ضع�ف االنتصاب ورغبة يف اجلنس؛ جراء مش�اهدة 

(1)  Lucia O’Sullivan, E. Sandra Byers, Lori Brotto, JoAnn Majerovich, and Jason 

Fletcher, “A Longitudinal Study of Problems inSexual Functioning and Related 

Sexual Distress Among Middle to Late Adolescents.” Journal of Adolescent 

Health 59, no. 3(September 2016): 318-24.

(2)  Gary Wilson, “Research Confirms Sharp Rise in Youthful Sexual Dysfunctions.” 

Your Brain on Porn, September 5, 2015. https://www.yourbrainonporn.com/

research-confirms-sharp-rise-youthful-ed (accessed June 7, 2018).

 اإلباحية 
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اإلباحية وممارسة العادة الرسية)1).

 يف ع�ام 2007 كان�ت مؤسس�ة Kinsey Institute م�ن أوائل َمن 

اكتش�فوا عالقة اإلباحية بضعف االنتصاب وضعف الشهوة اجلنسية. حيث 

قام�وا بتجربة تعريض جمموع�ة من الرجال ألفالم إباحي�ة، وتبني أن نصف 

العينة مل ينتصب لدهيم العضو الذكري عندما ش�اهدوا حمتًوى جنس�يًّا خفيًفا 

يف حدت�ه، ولك�ن ربع العينة انتص�ب لدهيم العضو الذكري عندما ش�اهدوا 

حمت�وى جنس�يًّا ش�ديًدا يف حدت�ه، والرب�ع اآلخ�ر مل ينتص�ب لدهي�م العضو 

الذكري مهام تغرّيت حدة الفيلم اإلباحي)2).

 يف دراس�ة مت�ت يف ع�ام 2015 عىل رج�ال متوس�ط أعامرهم حوايل 

41.5 س�نة يتعاجل�ون من الش�هوة املفرطة، ويامرس�ون الع�ادة الرسية عىل 

امل�واد اإلباحية، ويقضون قرابة 7 س�اعات أس�بوعيًّا أو أكثر عىل املحتويات 

(1)  Verena Klein, Tanja Jurin, Peer Briken, and Aleksandar Stulhofer, “Erectile 

Dysfunction, Boredom, and Hypersexuality amongCoupled Men from Two 

European Countries.” The Journal of Sexual Medicine 12, no. 11 (2015): 

2160-167.

(2)  E. Janssen and J. Bancroft, “The Dual-Control Model: The role of sexual 

inhibition & excitation in sexual arousal and behavior.”The Psychophysiology 

of Sex; Janssen, E., Ed. (Bloomington: Indiana University Press, 2007).
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اإلباحي�ة، وتب�نّي أن 71% منهم لدهيم مش�اكل جنس�ية، و 33% يعانون من 
مشاكل يف القذف)1). 

 يف عام 2014 متت دراس�ة من قبل Dr. Valerie Voon من خالل 
تصوي�ر الدماغ بأجهزة الرنني املغناطيي، وتبنّي أن َمن يش�اهدون اإلباحية 
بكثرة لدهيم مشاكل يف الشهوة اجلنسية جتاه رشيكة حياهتم، إضافة إىل ضعف 
االنتصاب، ولكن عندما يأيت األمر ملشاهدة اإلباحية فال تظهر لدهيم مشاكل 

يف الشهوة أو ضعف االنتصاب)2).

متت الرتجمة بت�صرف املرتجم: خالد يعقوب اجليدة
)رئيس قسم التعليم املستمر بفريق واعي( 

(1)  K. Sutton. “Patient Characteristics by Type of Hypersexuality Referral: A 

Quantitative Chart Review of 115 Consecutive MaleCases.” Journal of Sex 

and Marital Therapy 41, no. 6 (September 2, 2014): 563-80.

(2)  Voon, et al, “Neural Correlates”.



71

حكاية فريق واعي

 كيف بداأنا؟

بدأنا برغبة بس�يطة يف إحداث تأثري يف هذا العامل العريب باستخدام العلم 

واحلقائق للمس�اعدة يف نرش رس�التنا عن اآلثار الضارة لإلباحية ومس�اعدة 

من يعاين منها عىل التعايف.

 وتوجهنا مؤخًرا للتوعية بمخاطر التبغ.

 فريقنا:

  نحن جمموعة من الش�باب امُلْبَتكمِر والش�غوف بحل املش�كالت، نرغب 

يف إح�داث ف�ارق يف عاملنا العريب. ومهمتنا هي زي�ادة الوعي باآلثار الضارة 

لإلباحية عن طريق وسائل إبداعية خمتلفة.

 مهمتنا:

مهمتن�ا ه�ي أن نحارب ذل�ك املخدر اجلدي�د وأن نوفر لألف�راد فرصة 

ك�ي يتخ�ذوا قراًرا مهامًّ بش�أن مواجهة اإلباحية وذلك برف�ع الوعي بأرضار 

اإلباحية وباستخدام العلم واحلقائق.

#حكاية_واعي
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 ق�صتنا:

  اعتدنا أن تكون اإلباحية مسألة آراء شخصية، البعض يراها أمًرا طبيعيًّا 
ومعتاًدا ومتوقًعا، والبعض اآلخر كان يش�عر بأهنا يشٌء سيٌئ وخاطٌئ بسبب 
ا -إن  اعتقاداهتم الدينية ونحن نتفق مع هذا الفريق، ومع ذلك عدد قليل جدًّ

ا يدعُم وجهَة نظرهم. َد- كانوا يملكون دلياًل قويًّ ُوجمِ
من�ذ فرتة ليس�ت بالبعيدة علمن�ا كيف تؤث�ر اإلباحية ع�ىل الدماغ وكنا 
مصدوم�ني إزاَء ذل�ك، بعد دراس�ة أخرى وجدنا أن اإلباحية ال تؤثر س�لبيًّا 
فق�ط ع�ىل األف�راد وإن�ام تؤث�ر أيًض�ا ع�يل العالق�ات االجتامعي�ة املختلفة، 
ومتّ�زق األرُس وكذلك وجدنا أن إنتاج اإلباحي�ة مرتبط بعامل االجتار باجلنس 
واالس�تغالل اجلن�ي. البح�وث العلمية كان�ت واضحًة متاًما ب�أن اإلباحية 
هلا آثارعصبية س�لبية، وتدّمر العالقات وتؤثر س�لبيًّا ع�ىل جمتمعنا بالكامل. 
واأله�م م�ن كل ذل�ك أنن�ا مل نص�دق أن كل هذا حي�دث وال أح�د يتحدث 
عن�ه، فرسعان ما أصبحنا ش�غوفني ب�أن نعّلم العامل الع�ريب أمجع -خصوًصا 
املراهق�ني- هبذه األخط�ار، وأن نرفع الوعي هبذه القضي�ة. يف 2014  بدأنا 

العمل وبدأنا محلتنا.
 نح�ن أول جيل يف التاريخ يواجه قضي�ة اإلباحية هبذه الكثافة وهذا 
املعدل، ونحن أيًضا أول جيل لديه معرفة علمية مبنية عىل احلقائق باألرضار 

التي يمكن أن تسببها  اإلباحية.

#حكاية_واعي
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 هب�ذه املعرفة جيب علينا أن نش�ارك الناس ه�ذه املعلومات ونعّرفهم 
بأن اإلباحية تؤذي الدماغ وهتدم العالقات وتؤثر عىل املجتمع بالكامل. 

 حركتنا ال تس�تخدم ش�يًئا سوى العلم واحلقائق لتخرج هذه القضية 
للنور، وجتعل الناس يتحدثون عنها بعد أن كانت ُتْعَترب أمًرا حمظوًرا. 

 عن طريق اختيار حماربة اإلباحية، متابعو احلملة يس�تطيعون تشكيل 
حياهتم بشكل أفضل. وبنرش هذه الرسالة لدى اآلخرين يمكننا كتابة التاريخ. 

من هذه الفكرة البسيطة ولدت محالتنا: )حرر نف�سك( و)واعي(.

 من نحن؟

مع التقدم الشامل الذي نعيشه نحمل رسالتنا ضد اإلباحية عرب تقديمها 
كقضي�ة صح�ة وس�المة عام�ة باإلضاف�ة إىل كوهن�ا معصية دينية و مش�كلة 

أخالقية. 

وكمنظم�ة ليس�ت هادف�ة للربح، نح�ن يف محلتنا  متكنا م�ن أن نصل إىل 
عرشات اآلالف من املراهقني وغري املراهقني. ونوصل رس�التنا عرب وسائل 
التواص�ل االجتامع�ي، حيث متكنا من حش�د متابعة ضخمة أنش�أت حركة 

اجتامعية قوية عىل اإلنرتنت.

ب�دأ مرشوعن�ا بافتتاح املوقع الرس�مي لن�ا موقع عالج إدم�ان اإلباحية 
www.antiporngroup.com يف أغس�طس من عام 2014 م  وقدمنا من 

#حكاية_واعي
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خالل�ه مئات املقاالت املرتمجة وغري املرتمجة باإلضافة إىل خمتلف أنواع امليديا 
ا يف عالج خمتلف القضاي�ا املتعلقة بمش�كلة إدمان اإلباحية  املتخصص�ة ج�دًّ
بطريق�ة علمية حتوي جتارب غربية وعربية وحمتوى حرصي وأدوات حقيقية 

وألول مرة يف عاملنا العريب.
 ث�م تواىل افتتاح الصفحات مثل صفحة واعي وصفحة عالج إدمان 
اإلباحي�ة ع�ىل الفيس ب�وك - حيث يمكن ألي ش�خص التواص�ل معنا من 

خالهلام-  واحلسابات األخرى  عىل خمتلف مواقع التواصل االجتامعية. 
والتي استطعنا من خالهلا ومن خالل موقعنا نرش الوعي بخطر اإلباحية 
عىل الدماغ والعالقات واملجتمع، ونرش ثقافة التعايف من إدمان اإلباحية بني 
الرجال والنساء عىل حد سواء، وتعليم اآلباء واألمهات كيفية محاية أوالدهم 
من خطر اإلباحية وطريقة التحدث إليهم حول تلك املش�كلة، وأيًضا كيفية 
تعامل الزوجة مع زوجها إذا اكتش�فت أنه مدمنً�ا عىل املواد اإلباحية،  فكان 
ا مقارنة  التفاع�ل مع اس�تمرار العمل وع�ىل مدى أكثر م�ن عامني كبري ج�دًّ

بالبداية حيث كان اخلوف واخلجل يمنعان الكثري من املشاركة والتفاعل.

 وباإلضافة إىل نرش الوعي نقوم بمس�اعدة األشخاص الذين يعانون 
بالفعل من إدمان اإلباحية.

 وحينام نقدم رس�التنا للتوعية ضد أخطار اإلباحية   نمكن املراهقني من 
اخت�اذ قرار بش�أهنا وقمنا أيًضا بتوفري م�كان يلجأ إليه من يعان�ون من إدمان 

#حكاية_واعي
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اإلباحي�ة للمس�اعدة حت�ى ال يعان�ون وحده�م يف صمت بس�بب خجلهم 

وإحراجه�م م�ن املواجهة وطلب املس�اعدة فافتتحنا جمموعت�ني للتعايف عىل 

التليجرام األول للش�باب وحيوي اآلن قرابة األلف�ني ممن يتعافون من إدمان 

اإلباحي�ة وآخ�ر للفتي�ات به أيًضا م�ا يق�ارب الثالثامئة، وأصب�ح لدينا اآلن 

جت�ارب وقصص نجاح عظيمة يف وطننا العريب حتكي كفاح املتعافني من هذا 

املرض، ننرشها تباًعا عىل مواقع التواصل يف س�باق ش�به يومي نحو التحرر 

من قيد اإلباحية وسجنها.

 ليس ذلك فقط بل أصبح لدينا نشاط كامل خارج العامل العريب باللغة 
اإلنجليزية حتت اس�م Aware وصفحة عىل الفيس بوك باسم Aware بدأنا 

يف أسرتاليا ثم الفلبني ثم رسيالنكا ثم إندونيسيا وال زال النشاط مستمر.

 اأمنيتنا:

نتمنى أن تكون لنا مؤسسة رسمية باسم »مؤسسة واعي«.

وأن نج�وب الب�الد العربي�ة وغ�ري العربية ونق�دم رس�التنا يف املدارس  

واجلامعات، وأن نصل إىل مئات اآلالف من املراهقني حول العامل.

 وأن نوصل رس�التنا أيًضا عرب وس�ائل التواصل االجتامعي بصورة 
أكرب، وبمساعدة كل الشخصيات التي هلا حضور اجتامعي قوي.
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 وأن نتمكن من حش�د متابعة ضخمة لتش�كيل حركة اجتامعية قوية 
عىل اإلنرتنت.

 وأن نق�وم بمس�اعدة األش�خاص الذي�ن يعانون بالفع�ل من إدمان 
اإلباحية عرب برنامج فريد نقوم بتجهيزه اآلن عىل اإلنرتنت.

 وأن نوف�ر مكاًن�ا نتمك�ن م�ن خالله من تقدي�م ال�دورات التثقيفية 
والتدريبية لتوعية املراهقني ولتعلم كيفية التعامل مع مشكلة اإلباحية، وأيًضا 
توعي�ة اآلباء واألمهات بمخاطر اإلباحي�ة وتعليمهم  كيفية محاية األبناء من 
اإلباحي�ة، وكيفي�ة حتذير أوالده�م منها، وطريق�ة التعامل م�ع أوالدهم إذا 
اكتش�فوا متابعتهم لإلباحية، وكذلك تقديم املش�ورة للمتزوجني لعبور فرتة 

التعايف بأمان، وأن يتم ذلك من قبل متخصصني.

#واعي_ضد_اإلباحية
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إجنازات فريق واعي

 الروؤية:

إنشاء جمتمع خاٍل من اإلباحية.

 الر�صالة:

تعزيز املس�ئولية الفردية واملجتمعية واحلكومية ملنع واحلد من اس�تخدام 
اإلباحية، وذلك عن طريق التوعية، ومساعدة مستخدميها عىل التعايف.

 الهدف:

احلد من املشكالت التي حتدث بسبب استخدام اإلباحية.

 الأهداف الرئي�صة:

خطة العمل هلا ثالثة أهداف رئيسية هي:
1- احلد من استخدام اإلباحية بني الشباب والكبار.

2- احلامية من التعرض لإلباحية خاصة األطفال.
3- تعزيز اإلقالع عن اإلباحية بني املستخدمني.

 الأهداف املحددة:

 زيادة الوعي باآلثار الضارة لإلباحية وعواقب استخدامها.
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 حث احلكومات عىل تطبيق سياس�ة حج�ب املواقع اإلباحية؛ حلامية 
قيم األرسة ومحاية األطفال من التعرض املبكر لإلباحية.

 حث احلكومات عىل وضع سياس�ات وبرام�ج ملكافحة اإلباحية يف 
املدارس.

 احلد من إمكانية وصول صغار السن إىل منتجات اإلباحية.
 تعزيز اإلقالع عن اإلباحية بني املستخدمني.

 تصميم برامج وأدوات مساعدة لإلقالع عن اإلباحية.

إجنازات فريق واعي
 تعد مب�ادرة #عالج_إدمان_اإلباحية، ومن ث�م فريق #واعي بمثابة 
نقطة ضوء ىف هناية نفق مظلم بالنس�بة للكثريين، حيث قمنا بعملنا التطوعي 

املستمر منذ أربعة أعوام يف اجتاهني:
1 نرش الوعي بخطر املخدر اجلديد: »األفالم اإلباحية«.

2 مساعدة مدمني اإلباحية عىل التعايف.

 وقد حققنا إنجازات كبرية خالل تلك الفرتة منها:
1- تكوي�ن الفري�ق الع�ريب الوحي�د املتخصص بص�ورة علمية يف جمال 
ع�الج إدمان اإلباحية. وتش�كيل فرق تطوعية ع�ىل أرض الواقع يف كل من 
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مرص واألردن وأس�رتاليا وجاري إعداد فرق أخرى يف الدول املختلفة حول 
العامل. 

2- إنت�اج وتقديم حمتوى علمي متخصص ىف عالج إدمان اإلباحية من 
خالل منظور شموىل متكامل، وليس من جانب واحد كام كان سائًدا، حيث 

قدمنا عدة حمتويات من أمهها:

 إط�الق املوقع العريب الوحيد أيًضا يف تاريخ العامل العريب الذي يقدم 
حمتوى حرصى وأدوات حقيقية للتعايف من إدمان اإلباحية: 

www.antiporngroup.com :موقع عالج إدمان اإلباحية

 تس�جيل العدي�د م�ن دورات التعايف ىف ش�كل تس�جيالت صوتية، 
ورفعها عىل قناتنا عىل الساوند كالود والتليجرام.

 ترمجة مئات املقاالت والدراسات املتخصصة ىف هذا املجال.
 طباعة ونرش تس�عة كت�ب متخصصة يف جمال ع�الج إدمان اإلباحية 

والتوعية بمخاطرها وعالج إدمان التبغ.

3 مس�اعدة املتعافني وتقديم الدعم النفي واالستشاري والتحفيزي 
من خالل صفحاتنا ىف خمتلف مواقع التواصل االجتامعي، وما زالت خدماتنا 
جماني�ة لكل متابعينا، وصفحتن�ا عىل الفيس بوك (صفحة واعي( هي صفحة 

مليونية يصلنا من خالهلا يف املتوسط 300 رسالة أسبوعيًّا.
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4 ن�رش ثقاف�ة الوع�ي حي�ث إن أهم ما قامت ب�ه واعي لي�س فقط إجياد 
حلول علمية وعملية ملن وقع ىف املشكلة، ولكن أيًضا لفت األنظار ألمهية ودور 

التوعية -وخاصة لألطفال-، وهذه بعض إنجازات واعى ىف جمال التوعية:

 اس�تطعنا ألول م�رة يف الع�امل الع�ريب التحدث عن مش�كلة هي من 
أخطر املش�كالت يف الع�امل كله، وهي تعترب وباًء عامليًّ�ا انتبه الغرب منذ فرتة 
خلطورت�ه، ولك�ن مل يتحدث أح�د يف العامل العريب عنه علميًّ�ا، ومل يقدم أحد 

حلواًل عملية له قبلنا.

 م�ن خ�الل صفحاتن�ا ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتامعي اس�تطعنا 
الوص�ول إىل مالي�ني األش�خاص م�ن الع�رب، ومت�ت توعيتهم بفك�رة أن 
اإلباحية تسبب اإلدمان، وتؤثر عىل العالقات واملجتمع، وتسبب االكتئاب، 
والضع�ف اجلن�ي، واالس�تغالل اجلن�ي للنس�اء واألطف�ال، والش�ذوذ، 

والطالق، واخليانة، وغريها من املشكالت.

 اس�تطعنا ن�رش ثقافة التعايف بني قط�اع كبري من الذك�ور واإلناث يف 
العامل العريب من الذين كانوا يعانون من إدمان اإلباحية، واستطاعوا أن حيققوا 

اإلنجازات وكتابة قصص بطوالهتم، ويرسموا طريق النجاح لغريهم.

 قمنا بتصميم مئات التصاميم للمسامهة يف التوعية بمخاطر اإلباحية 
عىل الدماغ والعالقات واملجتمع.
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 أنتجنا العديد من فيديوهات املوشن جرافيك املتخصصة يف التوعية 
بمخاطر اإلباحية وعالج إدمان اإلباحية.

 قمن�ا بطباع�ة ون�رش العدي�د م�ن املطبوع�ات للتوعي�ة بمخاط�ر 
اإلباحية.

 التواص�ل مع اآلباء واألمهات واملربني وتوعيتهم بمخاطر اإلباحية 
عىل اجليل الناشئ.

5 اإجنازات واعي على اأر�ض الواقع:
 عقدنا أول مؤمتر علمي يف تاريخ العامل العريب يف 11 أبريل 2017م، 
حرضه نخبة من مشاهري مواقع التواصل، وأساتذة اجلامعات، والصحفيني، 

والشخصيات العامة.

وكان ه�ذا املؤمت�ر افتتاًحا ملبادرة األس�بوع الع�ريب األول، خالل الفرتة 

 

من 11-17 أبريل 2017م.

 عقدن�ا الكثري م�ن الفعاليات يف م�رص واألردن يف أماكن خمتلفة من 
خ�الل مبادرتنا األس�بوع الع�ريب للتوعية بمخاطر اإلباحي�ة والتي أطلقناها 

مرت�ني حتى اآلن يف ع�ام 2017، 2018، يف مرص واألردن. وكانت بعضها 

يف كربى اجلامعات مثل اجلامعة األردنية والريموك باألردن.
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وكذل�ك كان لن�ا فعالي�ات خ�ارج العامل الع�ريب يف جامع�ات موردوك 
وغ�رب س�يدين بأس�رتاليا ودول أخرى مث�ل الفلبني رسيالنكا وإندونيس�يا 

وشاركنا يف مهرجان Basant festival يف أسرتاليا أيًضا. 

 تم تكريمنا يف يوم التطوع املرصي عام 2017م.

 ت�مَّ إع�داد أكثر م�ن لقاء صحف�ي وتقرير ح�ول فريق واع�ي، وتم 
اس�تضافة الفري�ق يف أكث�ر م�ن لق�اء تلفزي�وين يف ع�دة قن�وات، س�واء عىل 

الفضائيات أو يف الراديو بلغت العرشات. 

 تواصلنا مع الكثري من املش�اهري يف جمال الرياضة واإلعالم لتسجيل 
كلامت داعمة لفكرتنا، والتوعية بمخاطر اإلباحية.

 قدمن�ا مذكرة علمية مفصلة عن أمهية حجب املواقع اإلباحية ألحد 
ن�واب جمل�س الن�واب امل�رصي؛ دعاًم ل�ه يف م�رشوع قانون قدم�ه إىل جملس 

النواب باقرتاح حجب املواقع اإلباحية.

 ش�جعنا الش�باب ع�ىل ممارس�ة الرياضة كوس�يلة للتعايف م�ن إدمان 
اإلباحية عرب عقد دوري كرة قدم يف مرص واألردن يف إطار فعاليات األسبوع 

العريب للتوعية بمخاطر اإلباحية عام 2018.

6 اس�تطعنا أن نس�اهم يف اجله�ود املبذول�ة للتوعي�ة بمخاط�ر التبغ، 
ومس�اعدة املدخن�ني ع�ىل اإلق�الع م�ن خ�الل: ترمج�ة ع�رشات املق�االت 
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املتخصص�ة يف ه�ذا املجال، ونرشها بقس�م خاص يف موقعنا مس�امهة منا يف 
املس�اعدة ع�ىل تغيري الع�ادات الس�يئة يف املجتم�ع، وقدمنا برناجمًا ملس�اعدة 
املدخن�ني ع�ىل اإلق�الع، وأنتجنا العدي�د من فيديوه�ات املوش�ن جرافيك 
التعليمي�ة والتوعوية، وهناك كت�اب حتت الطباعة يقدم برناجمًا عمليًّا مفصاًل 
لإلق�الع عن التدخ�ني، وش�اركنا بصفتنا الراعي األس�ايس م�ع العديد من 
اجلمعيات واملؤسس�ات املهتمة بمكافحة التدخ�ني يف محلة: »بدهلا يف اخلري« 

ذات الفعاليات والنشاطات العديدة.

7 أنش�أنا جمموعات التع�ايف من إدمان اإلباحي�ة  (جمموعات الدعم( 
كمجتمع آمن ألول مرة عىل اإلنرتنت؛ لدعم وتوجيه ومساعدة وإرشاد كل 

الذين حيتاجون إىل دعم عن قرب، ومنها:
 جمموعات التليجرام »للشباب«.
 جمموعات التليجرام »للفتيات«.

 جمموعة دعم املتزوجني من مدمني اإلباحية.
 جمموعة دعم زوجات مدمني اإلباحية. 

8 حمالتنا: 
 واعي ضد اإلباحية.

 حرر نفسك.
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 فطريت أقوى من الشذوذ.
 بدهلا يف اخلري (محلة عن التدخني(.

 حاربوا املخدر اجلديد.

9 إنت�اج برامج توعوية (ڤيديو(  مثل: برنامج املس�ئولية، والزم ناكل 
صح.

 إجراء العديد من االس�تبيانات حول موضوع إدمان املواد اإلباحية، 
شارك فيها املئات.

10 ص�ار فريق واعي Aware هو الفريق الوحيد يف العامل الذي يعمل 
يف هذا املجال وله نشاط داخل وخارج العامل العريب. 

11 أنتجن�ا أغنيتني لفري�ق واعي واحدة بعن�وان: »واعي«، واألخرى 
بعنوان: »إيدي يف إيدك«.

 الإجنــاز املرتقب:

 اإلع�داد إلطالق الربنامج األول عىل مس�توى الع�امل العريب »ويب 
أبليكش�ن للتعايف«، وق�د انتهينا من 60% منه، وس�يتم إطالقه يف أواخر عام 

2018م بإذن اهلل.

#حكاية_واعي



85

 ح�صاباتنا على مواقع التوا�صل:

www.antiporngroup.com عنوان املوقع عىل شبكة اإلنرتنت:

 عنوان صفحتنا عىل الفيس بوك:
/https://www.facebook.com/wa3i.org

 عنوان قناتنا عىل اليوتيوب:
   www.youtube.com/antiporngroup

   www.twitter.com/antiporngroup عنوان حسابنا عىل تويرت:

 عنوان حسابنا عىل األنيستجرام:
www.instagram.com/a.n.t.i.p.o.r.n.g.r.o.u.p

 عنوان قناتنا عىل التليجرام:
www.telegram.me/antiporngroup

 عنوان حسابنا عىل الساوند كلود:
 www.soundcloud.com/antiporngroup

:ASK عناويننا على 
https://ask.fm/antiporn2014 :واعي للرجال
https://ask.fm/tafieforgirls :حساب الفتيات
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