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 چکیده
 دنیدای  در رشد   حال در معضل یک عنوان به اینترنتی نگاریهرزه گسترده منفی تأثیرات: مقدمه
 پدووهش  هد   . است کرده ایجاد آن به گرایش در مؤثر عوامل درباره زیادی هایپرسش، امروز
 مدههیی  بند ی  پای بین رابطه در خودکنترلی و نگاریهرزه به نگرش میانجی نقش بررسی حاضر
 .  بود اینترنتی نگاری هرزه به میل و

 مدردان  تمدامی  شامل پووهش آماری جامعه. بود همیستگی -توصیفی نوع از پووهش روش: روش
 وتع ادی مجازی اجتماعی هایشیکه طریق از رسانیاطالع از پس که بود اصفهان شهر ساکن متأهل
هدای   پرسشدنامه  بده  پاسدگگویی  طریدق  از داوطلیانه طور به نفر 321 اصفهان شهر هایدانشگاه از

 پرسشدنامه  شدامل  پووهش ابزارهای. کردن  شرکت درپووهش اینترنتی سایت یک در ش ه بارگهاری
، (2112، همکداران  و تدانجنی ) خدودکنترلی  مقیاس، (2132، روزنیرگ و کراس) نگاریهرزه به میل

 نگداری هدرزه  بده  نگدرش  پرسشدنامه  و( 2111، همکداران  و ورثینگتدون ) مههیی بن یپا پرسشنامه
 از اسدتفاده  با ساختاری معادالت الگویابی روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای. بود( 2133، استیلمن)

 .ش  استفاده Warp-PLS افزار نرم وسیله به جزئی مربعات ترینکم روش
 و( P<13/1 و β= -22/1) مسدتقیم  طدور  به هم مههیی بن ی پای که داد نشان نتایجها:  یافته
 خدودکنترلی  و (P<13/1 و β= -13/1) نگداری هرزه به نگرش گریمیانجی وبا مستقیم غیر هم
(01/1- =β 13/1 و>P) است متأهل مردان در اینترنتی نگاریهرزه به میل بینی پیش به قادر. 

 نقش کنترلی خود و نگاریهرزه به نگرش، مههیی بن ی پای هایافته این براساس: گیری نتیجه
 عوامدل  عندوان  بده  توانند  مدی  و داشدته  اینترنتدی  نگاریهرزه به میل بینی پیش درای  کنن ه تعیین

 هدای آموزه از توانن می جامعه سالمت متگصصان بنابراین. کنن  عمل آن برابر در کنن ه محافظت
 بدا  مقابلده  یزمینده  در درمانی و پیشگیرانه هایبرنامه ت وین در خودکنترلی راهیردهای و مههیی
 .نماین  استفاده اینترنتی نگاریهرزه

-هدرزه  بده  نگرش، مههیی بن ی پای، اینترنتی نگاریهرزه، نگاریهرزه به میل: کلیدی کلمات

 .خودکنترلی، نگاری
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Abstract 
Introduction: The widespread negative effects of internet pornography as 
a growing issue in today’s world, has raised many questions about the 
factors influencing the tendency to it. The aim of the current study was to 
investigate the mediating role of attitude toward pornography and self-
control in the relationship between religious commitment and tendency to 
internet pornography. 
Method: The study was a descriptive-correlation study. The statistical 
population consisted of all married men in Isfahan city. After informing via 
virtual social networks and a number of universities in Isfahan 123 married 
men voluntarily participated in the study by answering the questionnaire 
uploaded on a website. The used questionnaire were: The Pornography 

Craving Questionnaire (PCQ- Kraus  & Rosenberg, 2014), Attitude toward 
pornography scale (Steelman, 2011), Religious Commitment Inventory 
(RCI-10- Worthington, et al, 2003) and Self Control Scale (SCS-Tangney, 
et al, 2004). For data analysis, structural equation modeling method with 
partial least squares (PLS) by the Warp-PLS software was used.  
Results: The results indicated that religious commitment both directly (ß=-
0/25, P<0/01) and indirectly by the mediating role of attitude toward 
pornography (ß=-0/31, P<0/01) and self-control (ß=-0/80,P<0/01) is able to 

predict tendency to internet pornography in married men. 
Conclusion: Based on the findings religious commitment, attitude toward 
pornography and self-control have detrimental roles in predicting tendency 
to internet pornography, and thus could function as protective factors 
against it. Thus, social health professionals can use religious teachings and 
self- control strategies in developing preventive and therapeutic programs 
for overcoming internet pornography in society. 
Keywords: Tendency to pornography, Internet pornography, Religious 
commitment, Attitude toward pornography, Self control. 
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 مقدمه

 یروزانه زن گی از ناپهیر ج ایی بگش یک عنوان به اینترنت از استفاده کشورها از بسیاری در امروزه
 بده  گسترده دسترسی، وجود این با. آی  می حساب به مگتلفهای  فعالیت برای حیاتی ابزاری و مردم

 اجتماعی و فردی ج ی مشکالت شیوع به منجر مکان و هرزمان در ارزان نسیتاً و پرسرعت اینترنت
 محتواهدای  بده  دسترسدی  سدهولت ، کداربران  خصوصی حریم نقض، اینترنت به اعتیاد افزایش مانن 

 اسدت  شد ه  جوامد   بیشدتر  در 3اینترنتی نگاریهرزه صنعت گستردۀ شیوع و مستهجن و غیراخالقی
 ایرسدانه  عندوان  بده  نگداری هرزه(. 2111، 2کوپراسمیت ؛3131، باقری و زاده عسکری، شکرافشان)

 پردهبی نمایش و برهنگی تصاویر شامل معموالً که شودمی تعریف جنسی برانگیگتگی افزایش برای
 عندوان  بده  را اینترنتدی  نگداری هدرزه ، محققان از بسیاری(. 2113، 1ماالموث) است جنسی رفتارهای
 بده  نگداری هدرزه ، درواق . ان کرده معرفی اجتماعی و فردی بهزیستی و سالمت برای بالقوه خطری
 متعد دی هدای   پدووهش . باشد   آفدرین مشکل توان می اجتماعی و ارتیاطی، شگصی، اخالقی دالیل
 اسدتمنای ، پرخطدر  جنسدی  رفتارهدای ، جنسدی  هایانحرا  با نگاریهرزه تماشای که ان داده نشان
، رایدت ) دارد رابطه الکل و مواد سوءمصر  احتمال افزایش و اجتماعی گیریکناره، افسردگی، مزمن
 تماشای همچنین(. 2132، 2ریچاردسون -استیوارت و سیمانسکی ؛2132، 2کالن و کراوس، توکاناگا
، رفتارهدا ، باورهدا ، نگدرش  ندوع  در اساسی تغییراتی بروز به منجر محتواها و تصاویر قییل این مکرر

، کرجوند انی  عاطفی، موسوی) شود می زناشویی روابط حوزه در ویوه به افرادهای  خواسته و انتظارات
 خشدونت  بدا  نگاریهرزه تماشای بین رابطۀ نیز گرفته انجام هایپووهش در(. 3131، پرتو و رضائی
 اسدت  قرارگرفتده  تأیی  مورد پایین جنسی رضایت و زناشویی پریشانی، زنان شیءانگاری، زنان علیه
 (.  2133، 2پری ؛2133، 1استالهوفر و رایت، میالس)

 که ایبالقوه هایمکانیسم بررسی، نگاریهرزه اجتماعی و فردی کنن ۀ ویران تأثیرات به توجه با
 عوامدل  بهتدر  درک و شناسدایی  ویدوه  بده  و باشدن   سدهیم  نگداری هدرزه  بده  میدل  در اسدت  ممکن

 تداکنون  کده  متعد دی  اجتماعی و فردی عوامل ازبین. است اهمیت حائز آن برابر در کنن ه محافظت
 بدالقوه  کنند ه  محافظدت  عامدل  یدک  عنوان به همواره مههب، ان قرارگرفته بررسی مورد رابطه دراین
 خطرنداک  و اعتیدادآور  ماهیت بر اغلب مههییهای  آموزه. است ش ه درنظرگرفته نگاریهرزه برعلیه
 معندوی  و مههیی بهزیستی بر آن منفی تأثیرات و نگاریهرزه از ناشی اخالقی انحطاط، نگاریهرزه
 تصداویر  نمدایش  و نگداری هدرزه  نیدز  اسدالمی  هدای آمدوزه  در(. 2113، 0دیسکرول) ان نموده تأکی 
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 فسداد  و گناه در ش ن گرفتار ساز زمینه و منکرات و فحشا اشاعۀ مصادیق از یکی عنوان به مستهجن
 دلیدل  کده  شودمی استنیاط طور این اسالمی مناب  از(. 3100، پورقهرمانی و بای) است ش ه تحریم
 ویدوه  بده  نگداری هدرزه  منفی پیام های نیز و حیا و عفت لزوم اخالقی دلیل، نگاریهرزه من  اصلی
 با مغایرت و م اوم گناه احساس، محارم جنسی حرمت رفتن بین از، زناشویی خیانت به میل افزایش
 تربیدت . اسدت  جنسدی  غریدزه  مند ی  ضابطه و پاک امنی و عفت مانن  اسالمی جنسی تربیت اصول
 نگداری هرزه درحالیکه، است جنسی غریزه دهی جهت و تع یل و عاقالنه پرورش بر میتنی اسالمی
 اسدالم ، عدالوه  بده (. 3132، بگتیاروند   و فیدا  ) شدود مدی  جنسی نیاز جای نابه برانگیگتن باعث

 و آلدود هدوس  هدای نگداه  مانند   نگاریهرزه با مرتیط رفتارهای از پرهیز زمینه در مؤک ی دستورات
، کلیندی ) دارد خودارضدایی  و انگیز شهوت مسائل به فکرکردن و آوردن درخیال، نامحرم به شهوانی
(. 222 ص، 3122، شدهری  ری محم ی ؛122 ص، 21 ج، 3213، حرعاملی ؛223ص، 2ج، ق3231
( کنیدزان  و) همسدران  بدا  جنسی آمیزش را جنسی غریزه ارضای مشروع و صحیح راه تنها نیز قرآن
 " متجداوز  " را کنند   خود جنسی غریزه ارضای به اق ام مشروع راه از غیر که کسانی و کرده اعالم
 طریدق  از جدز  جنسدی  تحریدک  هرگونه اسالم در بنابراین (.2-2 آیات، مؤمنون سوره) است خوان ه
 .شود می شمرده ممنوع همسر

 جوامد   در پیمایشدی  مطالعده  چن ین، نگاریهرزه به میل کاهش بر بودن مههیی تأثیر درزمینه
-مدی  بینی پیش را نگاریهرزه کمتر تماشای احتمال درکلیسا منظم حضور که ان داده نشان مسیحی

 جوامد   بدا  مقایسده  در مدههیی  جوامد   در نگداری هدرزه  طورکلی به و( 2132، 3پرایس و دوران) کن 
، پارگامندت ، اکسدالین ، گرابس ؛2132 و 2131، پری ؛2130، 2وایته  و پری) است ترکم غیرمههیی

 درجوامد   کده  این به توجه با(. 2131، 2ری گ و، کوین، استیلمن، هاردی ؛2132، 1کارلیسل و هوک
 قرارنگرفته بررسی مورد تجربی لحاظ به نگاریهرزه به تمایل بر بودن مههیی تأثیر تاکنون مسلمان

 بدا  مرتیط هایپووهش از برخی نتایج به توانمی، نیام ه دست به مورد این در ایش ه ثیت گزارش و
-ارزش و اسالمی اخالق رابطۀ کشور داخل در گرفته انجام هایپووهش در. نمود اشاره موضوع این

 رابطده ، (3132، اکیدری  افیدونی  و لطیفدی ، زاده سدلطانی ) جنسدی  داری خویشدتن  بدا  شگصی های
، سداداتی  کالته) جنسی انحرافات و مگالف جنس با رابطه مانن  جنسی پرخطر رفتارهای با دین اری
، مقد س  فقیهدی ) جنسدی  منحرفاندۀ  رفتدار  در دینی هویتی بی تأثیر، (3130، نواد مرادی و حجازی
 نگداری هدرزه  بدا  مواجهده  در خدودکنترلی  افزایش بر حیا آموزش تأثیر، (3130، شریفی و راد مؤمنی

 واسدطه  بدا  فرازناشدویی  روابدط  بدر  اخالقدی  و معندوی  هدوش  تأثیر، (3132، احم ی و جهانشاهی)
 تماشای با داری دین رابطه و( 3132، ابوالقاسمی و عطادخت، نریمانی، جو کمال) مجازیهای  شیکه
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 مدورد ( 3132، همکداران  و جدو  کمال از نقل به ؛3133، جعفری حاجی و عاملی)  مستهجن تصاویر
  .است قرارگرفته تأیی 

 نگداری هرزه به میل و بودن مههیی بین احتمالی رابطه درمورد موجود پووهشی هاییافته
 بین رابطۀ در شناختی روان هایسازه از برخی قوی احتمال به که کنن می تقویت را فر  این
 بدر  مدههب  تدأثیر  بده  تدوان مدی  هامکانیسم این یازجمله. دارن  ایواسطه نقش متغیر دو این

-مشی خط مهاهب بیشتر. کرد اشاره نگاریهرزه به نسیت نگرش ویوه به و جنسی هاینگرش

 درباره کارانه محافظه هاینگرش به معموالً که دارن  جنسی رفتار تنظیم برای مشگصی های
، رومداس ، فدارل ، هوک ؛2133، 2رگنروس و یوکر، فارلن  مک) شودمی منجر 3جنسی تمایالت
 از شد ه  اعمدال  جنسدی  هایتحریم گفت توانمی درواق (. 2132، همکاران و 1کاراگا، دیویس
 هدای یافتده . دارد سدزایی  بده  تدأثیر  نگاریهرزه به نسیت مههیی افراد نگرش بر مهاهب طر 

 و نگاریهرزه به نسیت ترمنفی هاینگرش با بودن مههیی که است آن از حاکی نیز پووهشی
 تحقیقدات ، دیگدر  طر  از(. 2131، 2توماس ؛2133، استیلمن) است مرتیط آن پهیرش کاهش
-هرزه به تمایل کنن ه بینی پیش ایویوه طور به نگاریهرزه به نسیت نگرش که ان داده نشان

 بدین  معناداری و مثیت همیستگی و( 2131، همکاران و هاردی ؛2133، استیلمن) است نگاری
، 2وی و لو) دارد وجود کارانه غیرمحافظه و گیرانهآسان جنسی هاینگرش و نگاریهرزه به میل
-هرزه که جوامعی در، درواق (. 2112، 1بریکن و اپلت-ریچتر، سهنر، دیکر، مارتینیوک ؛2112

 نگرش جامعه آن افراد و ش ه پهیرفته جنسی تمایالت ارضای از مناسیی شکل عنوان به نگاری
 اسدت  شد ه  گدزارش  بداالتر  میزان به نیز آن از استفاده، دارن  نگاریهرزه به نسیت تریمثیت
 رفتدار  یدک  بده  نسیت مثیت نگرش، طورکلی به(. 2131، 2فینچام و پاسلی، نگاش، اولمستی )

 و تمایدل ، درواق . گردد می رفتار واقعی انجام نهایت در و رفتار آن انجام قص  به منجر، خاص
 رفتدار  آن به نسیت فرد نگرش نوع به زیادی ح  تا، خاص رفتار یک انجام ع م یا انجام قص 

 بده  نسیت نگرش که کرد فر  چنین توانمی بنابراین(. 3131، براتی و عریضی) دارد بستگی
 بده  میدل  و مههیی بن ی پای بین دررابطه اجتماعی -شناختی فراین  یک عنوان به نگاریهرزه
 .باش  مؤثر نگاریهرزه

 مدههیی  بدین  یرابطده  در میانجی عنوان به توان می که است عواملی از دیگر یکی 0خودکنترلی
 فدرد  ظرفیدت ، خودکنترلی. شود درنظرگرفته نگاریهرزه به میل طورخاص به و جنسی رفتار و بودن

                                                 
1. sexuality 
2. McFarland, Uecker & Regnerus 

3. Hook, Farrell, Ramos, Davis   & Karaga 

4. Thomas 
5. Lo & Wei 

6. Martyniuk, Dekker, Sehner, Richter-Appelt  & Briken   

7. Olmstead, Negash, Pasley, & Fincham 
8. self-control 
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، رفتدار  تنظیم و اجتماعی لحاظ از قیول قابل غیر و نامطلوب هایتکانه بازداری و کردن خنثی برای
 خدودکنترلی  که ان داده نشان مطالعات(. 2112، 3بون و بامیستر، تانجنی) است خود هیجانات و افکار
، کرایدی  و عطداری ، خیداط ) فرازناشدویی  روابط مانن  انحرافی جنسی رفتارهای از ایگستره با پایین
 1کودکدان  از نگداری  هدرزه ، (2133، 2هدرمن  و هانسون، بابچیشین)  برخط جنسی آزارگری، (3132

 و فداس ، بدازل  ؛2133، اسدتیلمن ) اینترنتدی  نگداری هدرزه  و( 2131، 2جسینسدکی  و ناوارو، کلونگر)
 یرابطه خودکنترلی و خودتنظیمی توانایی در مح ودیت طورکلی به. دارد رابطه و( 2111، 2می لتون

 بددا افددرادی و( 3130، یگاندده و رافضددی) دارد نیازهددا یتکانشددورانه و فددوری ارضددای بددا مسددتقیمی
 که ایبالقوه مزایای خاطر به، مجرمانه و انحرافی رفتارهای در بیشتری احتمال به، پایین خودکنترلی

 مدههیی  بند ی  پای، دیگر طر  از(. 3331، 1هیرسچی و گاتفردسون) شون می درگیر، وردآمی فراهم
، 2ویلدوگیی  و کدالوگ  مک) است مرتیط خودکنترلی با ه   انتگاب بر تأثیرگهاری طریق از ویوه به

 بدودن  اخالقی میزان و اهمیت تعیین قییل از عواملی شامل ه   انتگاب بر مههب تأثیرات(. 2131
 بیشتری انطیاق جامعه اخالقی و مههیی هایالای ه با که اه افی شرایطی چنین در. شودمی اه ا 
 بدر  مدههب  دیگدر  تدأثیر . یابند  مدی  اهد ا   سدایر  بر باالتری تق م و بوده ترمق س فرد برای، دارن 

-می دی ه خارجی ناظر توسط رفتارش کن می احساس شگص وقتی .است 0خودبازبینی، خودکنترلی

 بدر  خصوصدی  هدم  و عمدومی  درسدطح  هم کار این که ده می ادامه رفتارش بیشتر وارسی به شود
 یدا  را رفتار خودکنترلی و خودتنظیمی از استفاده مههیی بن ی پای بنابراین. دارد تأثیر رفتاری بازداری

ناظر دانستن خ اون  و یا وجود کنترل اجتماعی )لزوم انجدام رفتارهدای مدورد تأیید  هدم       واسطه به
(. 2111، 3و گراسدمیک ، چدارلس ، ؛ ولد  2131، ده  )مدک کدالوگ و ویلدوگیی   کیشان( افزایش می

مدههیی بده    بند ی  پدای توان این فر  را مطرح کدرد کده   ش ه میبراساس شواه  مطرح ، بنابراین
 نگاری تأثیر دارد. نگاری و خودکنترلی بر میل به هرزهنگرش به هرزه واسطه

های اخیر نگاری اینترنتی در سالبا توجه به شیوع باالی هرزه، این بیان ش  از که پیش طور همان
بررسی عوامدل  ، سالمت فردی و اجتماعی افراد جامعهو پیام های منفی و مگرب آن بر بهزیستی و 

هدای علمدی و تگصصدی درزمینده     نگاری به منظورتد وین برنامده  میل به هرزه ساز زمینههمیسته و 
های اند کی درایدن   پیشگیری و درمان آن حائز اهمیت است. از طر  دیگر در داخل کشور پووهش

اسالمی و ایرانی  نگاری در جامعهبر میل به هرزه زمینه انجام گرفته و تصویر واضحی از عوامل مؤثر
هدای فدردی و   مالحظات فرهنگی جوام  در پویایی، ی کارشناسانوجود ن ارد. درحالی که به عقی ه

                                                 
1. Tangney, Baumeister, & Boone 

2. Babchishin, Hanson & Hermann 
3. child pornography 

4. Clevenger, Navarro & Jesinski  

5. Buzzell, Foss & Middleton 
6. Gottfredson & Hirschi 

7. McCullogh & Willoughby 

8. Self-monitoring 
9. Welch, Charles & Grasmick 
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هد    ، ( . براین اسداس 2132، 3پترسون و پرایسنگاری نقش اساسی دارن  )اجتماعی میل به هرزه
نگاری اینترنتی مههیی بر میل به هرزه بن ی پایقیم پووهش حاضر بررسی اثرات مستقیم و غیرمست

نگاری و خودکنترلی بوده است. م ل پیشنهادی پدووهش  نگرش به هرزه گرانهازطریق نقش میانجی
  ( ارائه ش ه است.3در شکل )
 
 
 

 

 

 

 

 
 نگاری اینترنتی مدل مفهومی میل به هرزه .1شکل 

 

 روش  
جامعۀ آماری همیستگی درقالب م ل یابی معادالت ساختاری است.  -پووهش حاضر از نوع توصیفی

نگداری  این پووهش شامل کلیۀ مردان متأهل ساکن شهر اصفهان بود. با توجه به تابو بدودن هدرزه  
پس از دریافدت کد    ، کنن گان شرکتیم خصوصی درجامعه و لزوم رعایت اخالق پووهش و حفظ حر

نصدب فراخدوان همکداری در تعد ادی از      به منظور نمونه گیدری ابتد ا بدا   اخالق از کمیته پووهش 
شهر اصفهان از مردان متأهل ساکن شهر اصفهان برای شرکت درپووهش دعوت شد .  های  دانشگاه

نگاری اعدالم شد ه   بر میل به هرزهبررسی برخی عوامل مؤثر ، ه   از پووهش، در فراخوان مهکور
های پووهش درج ش ه بود. بود. در این اطالعیه همچنین نشانی سایت اینترنتی بارگهاری پرسشنامه

لینک مربدوط بده   ، ی جامعهبه قشر تحصیل کرده کنن گان شرکتبه منظور مح ود نش ن ، عالوه به
اجتماعی مجدازی نیدز توزید  شد ه و از     های ها از طریق تع ادی از شیکهسایت بارگهاری پرسشنامه

هدا  مردان متأهل ساکن شهر اصفهان برای همکاری دعوت ش . در سایت اینترنتی حاوی پرسشنامه
ابتد ا تعریدف   ، از ک  به جای نام و نام خانوادگی استفاده ش  و پس از تکمیل فدرم رضدایت آگاهانده   

های جمعیت شدناختی و  ویوگیربوط به ومصادیق آن و سپس فرم م اینترنتینگاری  جامعی از هرزه
تدر بدر   به دلیل حجم نمونۀ پایین و تأکید  بدیش  ش . دراین پووهش میارائه  های پووهشپرسشنامه
الگویدابی  کند ( از روش  یابی میتنی بر کوواریانس را دچار مشکل مدی )که م ل بینی پیشاکتشا  و 

 افدزار  ندرم ی وسدیله ( بده  PLSزئدی ) ا اسدتفاده از روش کمتدرین مربعدات ج   معادالت سداختاری بد  

                                                 
1. Patterson & Price 

 نگاریمیل به هرزه
 اینترنتی

 بن ی مههییپای

 خود کنترلی

 نگارینگرش به  هرزه
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WarpPLS . پدس از گهشدت یدک مداه از     ، در پووهش حاضدر  برای برآورد پارامترها استفاده ش
 نفر رسی  که برای اجرای تحقیق مکفی درنظرگرفته ش . 321تع اد نمونه به ها  بارگهاری پرسشنامه

( بود. کمترین سن گدزارش  23/31 سال )انحرا  استان ارد 21 برابر با کنن گان شرکتمیانگین سنی 
بیشترین فراوانی مشاه ه ش ه ، سال بوده است. از لحاظ تحصیالت 12سال و بیشترین آن  22ش ه 

درصد ( و   12درص ( و پدس از آن سدطح زیدر دیدپلم و دیدپلم بدا )       12مربوط به سطح کارشناسی )
 درص ( بود.  2دکتری )، کمترین سطح

 

 ابزارهای پژوهش

یدک مقیداس    نگاریپرسشنامه میل به هرزه: (PCQ ) 3نگاریمیل به هرزه الف( پرسشنامه

، 2کند  )کدراوس و روزنیدرگ   نگداری را مدنعکس مدی   ای است که میل فعلی فرد برای هرزهماده 32
) از کامال مگدالفم تدا کدامال     2تا  3ای از درجه 2مقیاس براساس طیف لیکرت گهاری  (. نمره2132

ده . در نگاری را نشان میو نمرات باالتر هوس ومیل فعلی زیادتر برای هرزهشود  می موافقم( انجام
ای ( ضریب اعتیار درونی باال و میانگین همیسدتگی درون مداده  2132ی کراوس و روزنیرگ )مطالعه

 -اعتیدارآزمون ، 33/1( گزارش ش ه است. این پرسشنامه همچنین آلفای کرونیاخ r= 211متوسطی )
نگاری مدردان  معنادار تع اد دفعات هرزه بینی پیش( و ق رت r=02/1ای مطلوب )هبازآزمون یک هفت

هدای نمدرات ایدن    (. همیسدتگی 2132، دانشجو در هفته بع  را نشان داده است )کراوس و روزنیرگ
ی روابط جنسی و متغیرهای شگصیتی از اعتیار معیار و افتراقی پرسشنامه حمایت پرسشنامه با سابقه

اعتیار بازآزمدایی آن بدا اجدرا    ، پس از ترجمه و بازگردانی، منظور استفاده از این پرسشنامه کن . بهمی
و روایی همزمان آن با استفاده از نسگه  02/1نفری از دانشجویان دانشگاه اصفهان  21 برروی نمونه

( r=02/1( درح  مطلدوب ) 3131، منش فارسی پرسشنامه اعتیاد به هرزه نگاری )درویش مال و نیک
 آم . دست به 31/1محاسیه گردی . درپووهش حاضر آلفای کرونیاخ این مقیاس 

 بند ی  پایاین پرسشنامه میزان تعه  و : (RCI-10) 1مذهبی بندی پایب( پرسشنامه 

باورها و مناسک مههیی خود در زن گی روزانده را مدورد سدنجش قدرار داده و     ، هااشگاص به ارزش
، های مشابه که بیشتر به جوام  مسدیحی و یهدودی اختصداص دارند     برخال  بسیاری از پرسشنامه

هدای مدههیی مناسدب اسدت. ایدن مقیداس       ی طراحی ش ه که برای استفاده در همه بافدت صورت به
( و مسدیحیان  P<13/1و  r=23/1هدای مدههیی در مسدلمانان )   همیستگی باالیی با فراوانی فعالیت

(22/1=r  13/1و>P نشان داده و در میانگ ) هدای دانشدجویان مسدلمان و    ین نمرات آن بین گدروه
و  2بدری ، مک کالوگ، ریپلی، هایت، وی ، مسیحی تفاوت معناداری مشاه ه نش ه است )وورثینگتون

                                                 
1. The Pornography Craving Questionnaire-PCQ 

2. Kraus & Rosenberg 

3. Religious Commitment Inventory-10 / RCI-10 
4. Worthington, Wade,  Hight, Ripley, McCullough   & Berry 
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ای  درجده  2ای است که براساس مقیاس لیکرت ماده 31(. این پرسشنامه یک ابزار 2111، همکاران
 بند ی  پدای دهن ۀ  شود و نمرات باالتر نشانمیگهاری  مره)کامال موافقم( ن 2) کامال مگالفم( تا  3از 

 -اعتیدار آزمدون  ، 02/1مههیی بیشتر است. سازن گان برای ایدن مقیداس آلفدای کرونیداخ برابدر بدا       
مالک و افتراقی درحد  مطلدوب گدزارش کدرده اند       ، و روایی سازه 02/1 بازآزمون پنج ماهه برابر با
( اعتیار این مقیاس را در نمونه دانشجویان ایرانی با 3131هاشمی )(. 2111، )وورثینگتون و همکاران

 و روایی سازه و مالکی آن را مطلوب گزارش کرده است. در 33/1آلفای کرونیاخ برابر با  استفاده از

و  32/1پووهش دیگری اعتیار این پرسشنامه با روش آلفای کرونیداخ بدرای مدردان وزندان ایراندی      
احمد ی  ، گزارش ش ه است )خجسته مهدر  22/1و برای مردان  23/1ی زنان ضریب روایی سازه برا
 آم .  دست به 32/1(. در پووهش حاضر آلفای کرونیاخ این پرسشنامه 3131، میالسی و سودانی

ماده است که براسداس   32این پرسشنامه شامل : 3ج( پرسشنامه نگرش به هرزه نگاری

شود و نمرات بداالتر  میگهاری  )بسیار موافقم( نمره 2تا  )بسیار مگالفم(3 ازای  درجه 2طیف لیکرت 
( آلفدای  2133نگداری اسدت. اسدتیلمن )    تر نسیت بده هدرزه   کارانههای محافظهنگرش دهن ه نشان

به منظور استفاده از این و روایی سازه باالیی را برای این مقیاس گزارش کرده است.  32/1کرونیاخ 
نفدری از   21 زگردانی اعتیدار بازآزمدایی آن بدا اجدرا بدرروی نمونده      پدس از ترجمده و بدا   ، پرسشنامه

و روایی همزمان آن با استفاده از نسگه فارسی پرسشنامه اعتیداد   01/1دانشجویان دانشگاه اصفهان 
( محاسدیه گردید .   r= - 01/1( درحد  مطلدوب )  3131، به هرزه نگاری )درویش مال و نیک مدنش 

 آم . دست به 32/1ین پرسشنامه درپووهش حاضر آلفای کرونیاخ ا

مداده تشدکیل   31دهی ازخودگزارش یاین پرسشنامه(: SCS) 5پرسشنامه خودکنترلی د(

)بسیار زیاد( است که نمدرۀ   2)هرگز( تا  3 ای ازدرجه 2گهاری آن براساس طیف لیکرت ش ه و نمره
ضدریب همسدانی   ، سازن گان(. 2112، تانجنی و همکاراندهن ۀ خودکنترلی بیشتر است ) شانباالتر ن
، را برای این مقیداس گدزارش نمدوده اند  )تدانجنی و همکداران       01/1و آلفای کرونیاخ 02/1درونی 
ایرانی برای بررسی  آموز دانش 303ای از ( برروی نمونه3131(. در پووهش احم ی جوییاری )2112

رای تعیدین پایدایی از   روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی )تأیید  توسدط متگصصدان( و بد    
گدزارش شد ه    33/1ضریب همسانی درونی استفاده ش  که ضریب آلفای کرونیاخ برای کل مقیاس 

 آم  دست به 32/1است. در پووهش حاضر آلفای کرونیاخ این پرسشنامه 
 

 هایافته
  گزارش ش ه است. 3 میانگین و انحرا  استان ارد متغیرهای پووهش درج ول

 

                                                 
1. Attitude toward pornography scale 
2. Self Control Scale-SCS 
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 توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش های. شاخص1جدول 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین       

 نگاری اینترنتیمیل به هرزه
 نگارینگرش به هرزه

 مههیی بن ی پای
 خودکنترلی

12/21 
22/12 
11/21 
23/12 

02/22 
22/0 
20/31 
21/3 

321 
321 
321 
321 

 
 بند ی  پدای ی بدین  نگاری در رابطهخودکنترلی و نگرش به هرزهگرانه به منظور بررسی نقش میانجی

نگاری از الگویابی معادالت ساختاری بدا اسدتفاده از روش کمتدرین مربعدات جزئدی      مههیی و میل به هرزه
(PLS) م ل برازش یافته ارائه ش ه است. های تأثیر مؤلفه نمودار ضرایب 2شکل  استفاده ش . در 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 و مقدار واریانس تبیین شدهها  معناداری آن، مستقیم. ضرایب مسیر 2شکل 

 
میدل بده   هدای   ضرایب تأثیر همیسته 2با توجه به سؤال کلی تحقیق و م ل ارائه ش ه در شکل 

  نگاری اینترنتی در مردان متأهل به طور کلی به شرح زیر است:هرزه
 

 

 

 

 

 

 

 

e

e

e

 بهنگرش

 هرزهنگاری

 پایبندیمذهبی

 خودکنترلی

نگاریهرزهمیلبه

 اینترنتی

 اینترنتی

55/0=β    89/0=R2      

(01/0>P) 

66/0=β     44/0=R2 

(01/0>P) 

25/0- =β  89/0=R2   

(01/0>P) 

31/0- =β 

(01/0>P) 

80/0- =β      

(01/0>P) 
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 مدلهای  مؤلفه تأثیر ضرایب. 2 جدول

 اثرغیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل وابستهمتغیر  متغیر مستقل
سطح 

 معناداری

 <13/1**   -10/1 -10/1 نگاری اینترنتیمیل به هرزه <--- خود کنترلی

 <13/1**   -13/1 -13/1 نگاری اینترنتیمیل به هرزه <--- نگارینگرش به هرزه

 <13/1**  -13/1 -22/1 -12/1 نگاری اینترنتیمیل به هرزه <--- پای بن ی مههیی

 <13/1**   22/1 22/1 نگارینگرش به هرزه <--- پای بن ی مههیی

 <13/1**   11/1 11/1 خودکنترلی <--- پای بن ی مههیی

 

متغیر نگرش ، -01/1متغیر خودکنترلی با ضریب تأثیر ، در م ل مورد بررسی 2با توجه به ج ول 
بدر   -22/1مههیی با ضریب تدأثیر   بن ی پایو متغیر  -13/1به هرزه نگاری اینترنتی با ضریب تأثیر 

نگاری اینترنتی تأثیر معناداری دارن . با توجه به منفی بودن میزان ضریب تدأثیر میدزان   میل به هرزه
هدای خدودکنترلی و   مؤلفده مههیی بر  بن ی پایاین تأثیر معکوس است. همچنین در این م ل متغیر 

 1نگاری تأثیر معناداری دارد. ماتریس همیستگی بین متغیرهای پدووهش در جد ول   نگرش به هرزه
 آورده ش ه است. 

 
 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش3جدول 

 4 9 5 8 متغیر

    - نگاری اینترنتیمیل به هرزه
   - -01/1 ** خودکنترلی
  - -22/1 ** -01/1 ** نگارینگرش به هرزه

 - -23/1 ** -11/1 ** -21/1 ** مههیی بن ی پای

 ** 
P≤ 13/1    *

P≤ 12/1  

 
، نگداری اینترنتدی بدا خدودکنترلی    شود بین میل به هدرزه مشاه ه می 1گونه که در ج ول همان

(. همچندین  P≤13/1مههیی روابط منفی و معناداری وجود دارد ) بن ی پاینگاری و نگرش به هرزه
 نگداری روابدط مثیدت و معنداداری مشداه ه     مههیی با خودکنترلی و نگرش بده هدرزه   بن ی پایبین 
 آورده ش ه است.  2های برازش م ل در ج ول شاخص(. P≤13/1شود ) می

 
 و متغیرهاها  آمده از تحلیل داده دست بهبرازش مدل های  شاخص .4جدول 

 گیری نتیجه مقدار مدل مقدار استاندارد مورد بررسیهای  شاخص

 برازش مدل مناسب است 25/5 <99/6 عامل تورم واریانس
 برازش مدل مناسب است 52/6< 00/6 (GOFنیکویی برازش )

 برازش مدل مناسب است 5/6< 8 (SPRنیکویی برازش )

 برازش مدل مناسب است 5/6< 8 (RSCRنیکویی برازش )

 مدل مناسب استبرازش  8 >5/6 مجموع مربعات رگرسیونی

 برازش مدل مناسب است 5/6< 8 (NLBCDRنیکویی برازش )
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لدها بدرازش مد ل معندادار اسدت. در      ، م ل وضعیت مناسب و ای ه آلی دارد 2با توجه به ج ول 
گرانده خدودکنترلی و نگدرش بده     مههیی ازطریق نقش میانجی بن ی پایمجموع نتایج نشان داد که 

 نگاری اینترنتی تأثیر دارد.نگاری بر میل به هرزههرزه
 

  گیری نتیجهبحث و 
نگاری اینترنتی براساس ش ۀ میل به هرزه پووهش نشان داد که م ل ت ویناین حاصل از های  یافته
نگاری برازش گر با دو متغیر خودکنترلی و نگرش به هرزهمههیی و در تعامل میانجی بن ی پایمتغیر 

  پووهش حاضر در مسیرهای زیر قابل تییین است:مطلوبی دارد. م ل برازش یافته 
کنن ه میل به  بینی مههیی به طورمستقیم و منفی پیش بن ی پایده  که مسیر نگست نشان می

های انجام گرفتده در بافدت جوامد     نگاری اینترنتی در مردان متأهل است. این یافته با پووهشهرزه
؛ هدداردی و 2132و  2131، ؛ پددری2130، ؛ گددرابس و همکدداران2130، مسددیحی )پددری و وایتهدد 

نگداری و نیدز   ( درباره تأثیر مههیی بودن بر کاهش میل بده هدرزه  2133، ؛ استیلمن2131، همکاران
سدلطانی زاده و  ، (3130فقیهی مق س و همکاران )، (3130کالته ساداتی و همکاران )های پووهش

دربداره تددأثیر  ( 3132( و کمدال جدو و همکدداران )  3132جهانشداهی و احمدد ی ) ، (3132همکداران ) 
با توجده  های اسالمی در کاهش رفتارهای منحرفانه جنسی همسو است. به باورها و ارزش بن ی پای

های مورد بحث در اکثر مهاهب و به ویدوه  به این که موضوعات جنسی یکی از با اهمیت ترین حوزه
های مههیی ارائه ش ه در این زمینه نقش به سدزایی  مشینتظار داشت که خطتوان امی، اسالم است

مههیی داشته باش . به ویوه این که مههب سدهم   بن ی پایدر بسترسازی تربیت جنسی افراد دارای 
-تماشای هدرزه اصول اخالقی هر جامعه نیز دارد و افراد مههیی معموال  گیری شکلقابل توجهی در 

ها و اصول اخالقی خود و هنجارهای پهیرفته ش ه توسط هم کیشان خدود  ارزش نگاری را تگطی از
رفتارهای جنسی خاصی ، دیگر ادیان ابراهیمیاسالم نیز مانن  (. 2130، دانن  )گرابس و همکارانمی

بر دی گاه طرفد اران ایدن مدههب نسدیت بده       کن  کهرا مجاز و برخی دیگر را غیر مجاز تعریف می
تنها جایگاه مناسدب اخالقدی و   ها و رفتارهای جنسی تأثیرگهار است. از نظر اسالم نگرش، تمایالت

های صدریحی در مدورد   مجاز برای ابراز تمایالت و رفتارهای جنسی در چارچوب ازدواج است و نهی
در خیال آوردن و فکرکردن به مسدائل شدهوت   ، آلود و شهوانی به نامحرمهای هوساجتناب از نگاه
؛ 122ص ، 21ج ، 3213، ؛ حرعداملی  223ص، 2ج، ق3231، ارضایی وجود دارد )کلیندی انگیز و خود

نمایش دادن تصاویر عریان ، های اسالمی(. برطیق آموزه222ص ، 3ج ، 3102، محم ی ری شهری
و اعمال جنسی از مصادیق اشاعۀ فحشا و فعلی حرام است. همچندین در احکدام اسدالمی قواعد  و     

مورد ضوابط ارضای نیداز جنسدی وجدود دارد. بد یهی اسدت کده چندین        اصول صریح و مؤک ی در 
ای بدر تمایدل   هایی به ویوه با ایجاد احساس گناه و شرم تأثیر بدالقوه بازدارند ه  ها و ممنوعیتتحریم

اند   های پیشین نیز نشدان داده نگاری دارد. پووهشافراد دارای تعه  مههیی نسیت به تماشای هرزه



 8931زمستان،وششمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

55 

 

 

اضطراب و بیزاری نسیت ، نگاری احساس شرماحتمال زیاد پس از تماشای هرزهکه افراد مههیی به 
هدای  نگداری تگطدی از ارزش  ان  کده تماشدای هدرزه   به این عمل خود گزارش کرده و اعتقاد داشته

مههیی آنان بوده و تأثیرات منفی بر زن گی آنان خواه  گهاشت. این افراد همچنین رضایت جنسدی  
 بند ی  پای (. بنابراین2132، ان  )گرابس و همکاراننگاری گزارش کردههرزهکمتری پس از تماشای 

 نگاری عمل کن .یک عامل ق رتمن  در تضعیف میل به هرزه عنوان بهتوان  مههیی می
نگاری بر میدل  مههیی به واسطه نگرش به هرزه بن ی پایهای این پووهش تأثیر از دیگر یافته

ین یافته با نتایج دیگر مطالعات در زمینه تأثیر نگرش منفی نسدیت بده   نگاری مردان است. ابه هرزه
هدای جنسدی همسدو    نگاری و نیز تأثیر مههیی بودن بر نگدرش نگاری بر کاهش میل به هرزههرزه

(. 2132، ؛ مارتینیوک و همکداران 2112، ؛ لو و وی2131، ؛ هاردی و همکاران2133، است )استیلمن
بده   دهدی  شدکل یک سیستم معنایی اثرگهار در  عنوان بهان به نقش مهاهب تودرتییین این یافته می

در زند گی روزانده برطیدق باورهدای     های پیروان خود اشداره نمدود. افدراد    باورها و ارزش، هانگرش
هدای  دیگران و جهان دارن ؛ این باورها سیستم، کنن  که درباره خودهایی عمل میشگصی یا نظریه
دهن  که به آنان اجازه معنادهی به جهان پیرامون و تجاربشان را داده و در تعیین معنایی را شکل می

، 3ای دارن  )سیلیرمنها و نظم دادن به رفتار تأثیر مستقیم و قابل مالحظهفعالیت ریزی برنامه، اه ا 
یک چارچوب مرج  در زن گی افراد مدههیی از طریدق شدکل دادن     عنوان بهمههب ، (. درواق 2112
مدههب بدا ارائده    ، های مگتلف تأثیرگهار است. بده همدین طریدق   های آنان درحیطهورها و نگرشبا

های جنسی افدراد را نیدز شدکل    نگرش، هایی در مورد فعالیت جنسی مناسب و نامناسبدستورالعمل
تدری دربداره روابدط جنسدی خدارج از      ده . به همین دلیل است که افراد مههیی به احتمدال کدم  می

طدر  دیگدر    (. از2133، مدک فارلند  و همکداران   کنند  ) اشویی یا خودارضایی فکدر مدی  سیستم زن
های جنسدی نامشدروع و باورهدای    ایجاد ش ه به وسیله ناهمگوانی بین فعالیت 2ناهماهنگی شناختی

جنسی محافظه کارانه قرار های  آموزه تأثیر تحتای که مههیی راسخ درباره پاک امنی در افراد مههیی
های چالش، مههیی بن ی پای(. به طورکلی افراد دارای 2132، تر است )هوک و همکاران شای ، دارن 

کنن . برطیق تعالیم اسالم بیشتری در رسی ن به همگوانی جنسی با باورهای مههیی خود تجربه می
هدایی از  ها پهیرفته اسدت و بندابراین فعالیدت   نیز تماس جنسی فقط در مح وده ازدواج غیرهمجنس

نگاری با تگطی از باورهدای مدههیی افدراد و ایجداد نداهمگوانی شدناختی       یل خودارضایی و هرزهقی
ای در تمایدل  شود که به نوبه خود تأثیر بازدارند ه موجب احساس پریشانی و شرم و گناه در آنان می

 نگاری دارد. آنان به هرزه
 نگداری بده واسدطه   مدههیی بدر میدل بده هدرزه      بن ی پایهای این پووهش تأثیر از دیگر یافته

دهد  مدههیی   می( همسو است که نشان 2133خودکنترلی است. این یافته با نتایج مطالعه استیلمن )

                                                 
1. Silberman 
2. cognitive dissonance 
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نگداری در نوجواندان تدأثیر دارد.    بودن به واسطه تأثیر بر فراین های خودتنظیمی بدر مصدر  هدرزه   
سازی معیارهدای  درونی، ستان اردهای اخالقی خاصی تأکی  بر اتوان  به وسیلهمههیی می بن ی پای

بهدره بدرداری از قد رت    ، انگیزش دادن به افراد برای خوب بودن، رفتاری مورد تأیی  جامعه مههیی
ی باثیاتی ازروابدط اجتمداعی بدا دیگدر     مرتیط کردن افراد مههیی با شیکه، ی احساس گناهبازدارن ه
دانتقادی و خودبازبینی و ایجاد این نگرش کده همدۀ   پرورش خو، توانمن سازی شگصیت، همکیشان

خدودکنترلی را افدزایش دهد  )مدک     ، رفتارهای خوب و ب  انسان مورد مشاه ه و ثیت و ضیط است
(. ب ین ترتیب چنانچه فرد کار نادرستی انجام ده  ویا انگیزشدی بدرای آن   2133، کالوگ و ویلوگیی

در خلدوت  ، تواند  رفتدار او را بییند    که خ اوند  مدی  ی این ادراک کار درخود احساس کن  به واسطه
کن  وبده وارسدی و کنتدرل رفتارهدای خدود      شگصی خود نیز احساسات منفی درباره خود تجربه می

ده . همچنین وقتی یک رفتار متعار   مطابق با معیارهای اخالقی ارائه ش ه توسط مههب ادامه می
ی آن رفتار نامطلوب بازدارد. توان  فرد را از ادامهاه میاحساس گن، افت  می های مههیی اتفاقبا آموزه

هدای مدههیی و   خواند ن کتداب  ، دعا، مههب همچنین افراد را به انجام رفتارهای مههیی )مانن  نماز
کند . بدا   کن  که به آنان درزمان وسوسه شد ن کمدک مدی   شرکت در اجتماعات مههیی( تشویق می

ن  فرد را از انجام رفتارهایی که به لحاظ مههیی نادرست درنظر تواخودکنترلی می، تسلط این راهیرد
های اسدالمی نیدز مفداهیمی همچدون تقدوا و عفدت ورزی       محافظت کن . در آموزه، شون گرفته می

عوامدل مصدونیت    عندوان  بهخویشتن داری جنسی( وجود دارن  که در افراد دارای تعه  مههیی باال )
نفسانی و تمدایالت جنسدی انحرافدی    های  ر برابر میل به خواستهدرونی دهای  بگش و کنترل کنن ه

 کنن . می عمل
این پووهش برروی نمونه کوچکی از مردان متأهل ساکن شهر اصفهان اجرا ش ه و بندابراین در  

هدایی اسدت.   مردان مجرد و یا نوجواندان دارای محد ودیت  ، ها مانن  زنانتعمیم نتایج به سایر گروه
مالحظات فرهنگی مناطق مگتلدف درنظدر گرفتده    ، درتعمیم نتایج این پووهشهمچنین الزم است 
نگدرش  ، مدههیی  بن ی پایتوان چنین نتیجه گرفت که های پووهش حاضر میشود. بر اساس یافته

مؤثری در برابر میل بده   کنن ه محافظتعوامل  عنوان بهتوانن  نگاری و خودکنترلی میمنفی به هرزه
الزم بدرای اجتنداب از   ای  و مقابلده  شناختی روانعمل نموده و انگیزش و مناب   نگاری اینترنتیهرزه
 فراهم آورن . ی درگیر ش ن دررفتارهای انحرافی مانن  هرزه نگاری راوسوسه
های پیشدگیرانه و درمدانی   توان  تلویحات مهمی در راستای ت وین برنامههای حاصل از این پووهش مییافته 

نگاری مشکل  شود متگصصان درکار با مراجعان درگیر در هرزهپیشنهاد مینگاری اینترنتی داشته باش .  درزمینه هرزه
نگاری و خودکنترلی آنان را مورد سنجش قراردهن  تا تصدویر واضدح   نگرش به هرزه، مههیی بن ی پایساز میزان 

شدود در تد وین   نگاری در اختیار داشته باشن . همچنین پیشنهاد میسمت هرزه تری از عوامل سوق دهن ه آنان به
های مههیی و اخالقی برای آگاهی رسان ن به افدراد  های آموزشی پیشگیرانه و نیز م اخالت درمانی از آموزهبرنامه

ردهدای خدودکنترلی   تدوان از راهی نگاری اسدتفاده شدود. مدی   در این زمینه و نیز اصالح نگرش آنان نسیت به هرزه
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های روان درمانی با الگوهای تربیت جنسی اسالمی )در قالب مفاهیم تقوا و عفت ورزی( در تلفیق تکنیک صورت به
نمایش و فیلم با ، مجله، کتاب، های آموزشی متنوع در قالب جلسات گروهیبرنامهکار با این مراجعان بهره برد. تولی  

-های افراد جامعه به ویوه نوجوانان و جوانان نسیت به هرزهتأثیرگهاری بر نگرشتوان  برای محتوای مههیی نیز می

های مههیی در کاهش میل شود تحقیقات بع ی سودمن ی استفاده از آموزهنگاری مؤثر باش . همچنین پیشنهاد می
 نگاری را مورد بررسی قراردهن . به هرزه
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