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 چکیده  

اینترنتی، با چالش ها و مسائل بسیاری همراه بوده  پیشرفت تکنولوژی و از آن جمله گسترش شبکه های

است. یکی از این چالش ها، دسترسی به محتواهای آشکار جنسی است که پیامدها و آثار بسیار و عموما 

منفی، به خصوص در میان متاهلین به دنبال دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هرزه نگاری 

زنان و مردان متاهل شهر اصفهان، به بررسی برخی عوامل پیش بینی  اینترنتی بر اساس صفات شخصیت در

کننده هرزه نگاری های اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری شامل تمامی متاهلین شهر اصفهان بود، که 

نفر از متاهلین به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های صفات پنج گانه  400

( پاسخ 2010هرزه نگاری اینترنتی )گروبس و همکاران، ( و 1985)کاستا و مک کری،  شخصیتی نئو

ها  ضریب رگرسیون  در زن از میان ویژگی های شخصیتی،دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

بیین درصد از تغییرات استفاده از هرزه نگاری اینترنتی را ت 8= ( معنادار بود و 304/0خویی )رنجور روان

= (  معنادار بوده 0-/333گرایی)= ( و وجدان327/0خویی )رنجور کرد و در مردها ضریب رگرسیون روانمی

گرایی پیش بینی کننده معنادار استفاده از هرزه نگاری خویی و وجدانرنجور داد که روانو نشان می

کنند. در نتیجه از آنجا تی را تبیین میدرصد از تغییرات استفاده از هرزه نگاری اینترن 29اینترنتی ابوده و 

که صفات شخصیت عوامل پایدار و تاثیرگذار بر تمامی جنبه های زندگی انسان هستند،  می توانند در نحوه 

استفاده های اینترنتی و از آن جمله هرزه نگاری ها تاثیرگذار بوده و شناخت این عوامل جنبه پیشگیرانه 

 مهمی خواهد داشت.  

 هرزه نگاری، اینترنت، شخصیت، صفات شخصیت  لیدی:واژگان ک
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 مقدمه 

یک شبکه غیر متمرکز در سراسر جهان است که امروزه نفوذ گسترده ای دارد و می تواند تقریبا تمام جنبه های   1اینترنت

 مجازی ایفض در بودن در عین حال که (. 2010Hamburger & Vintzky-Amichai ,زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد )

با وجود مزایای گسترده اینترنت، قانون گذاران و مسئولین آموزشی، به   و دهد می شماری یب های فرصت  کاربران به اینترنت

(. دستگاه های فعال اینترنتی، بدون هیچ گونه محدودیتی اجازه 1390تاثیرات منفی آن هشدار داده اند )خانجانی و اکبری،

 & flood, 2007; Lo) انتشار محتواهای آشکار جنسی را به افراد مختلف در تمامی سنین می دهدمواجهه، استفاده، ایجاد و 

Wei, 2005; Wolak, Mitchel & Finkehlor, 2007).  بنابراین نسبت به سایر رسانه ها، اینترنت به عنوان یک محیط بسیار

فعالیت های جنسی را که از طریق اینترنت   می توان همه(. Peter & Valkenberg, 2006جنسی شده، محسوب می شود )

هرزه   (.1393یا پورنوگرافی مفهوم بندی کرد )ملک احمدی، عدلی پور و پیرنیا، 2صورت می گیرد، با عنوان هرزه نگاری

isAllen, Kann-)، شکلی از رسانه است که افکار، احساسات و رفتارهای وابسته به جنس مخالف را در پی دارد 3نگاری اینترنتی

Dymond & Katsikitis, 2017 .) 

همچنین میتواند به عنوان توصیف یا نمایش فعالیت های جنسی، در هر رسانه ارتبـاطی بـه قصد ایجاد احساس شهوانی تعریف 

 (.1389)علوی و جنتی فرد،  شود
فاده از اینترنت به هرزه درصد از است  12وجود دارد. برآورد شده است که  4میزان وسیعی از هرزه نگاری در وبسایت جهانی

و   (.Harper & Hadgins,2016میلیون گیگابایت است ) 156ایت یا وبس 24/6نگاری اختصاص یافته است، که معادل تقریبا 

تعداد افرادی که عامدانه یا تصادفی در معرض استفاده از پورنوگرافی قرار دارند، به طور قابل مالحظه ای رو به افزایش است 

(l, 2007olak et aW) . ،درصد از کاربران اینترنت، به تماشای هرزه نگاری می  42.7برآورد شده است که طبق برخی گزارشات

 (.2017Allen et al  ,)درصد از درخواست های موتور جستجوی روزانه، به محتوای هرزه نگاری مربوط است  25پردازند و 

(، ماهیت در 2008Hald, Smolensky & Rosser ,ساز نیست )در حالی که مشاهده محتوای آشکار جنسی به ذاته مشکل 

دسترس، مقرون به صرفه بودن و  ناشناس بودن هرزه نگاری اینترنتی ممکن است منجر به استفاده بیش از حد و همچنین 

اجبار قوی به   بسیاری از افراد احساسی از یک(.  به عنوان مثال 2017et al Allen ,اختالالت و نارسایی مرتبط با آن شود )

تماشای هرزه نگاری اینترنتی را حتی در زمان هایی که انجام آن بسیار نامناسب است، مثال هنگام کار، در اتاقی که کودکان 

حضور دارند، یا با کامپیوتری که متعلق به آنان نیست توصیف می کنند. برخی از کاربران به سختی تالش می کنند که استفاده 

   (.Harper & Hadgins, 2016)د شان را متوقف کنن

به عنوان مثال برخی از عالئمی که افراد به نظر می رسد که هرزه نگاری اینترنتی پیامدهایی در میان متاهلین نیز داشته باشد. 

ه و دستیابی ب 5استفاده کننده از هرزه نگاری ها، اعم از زن و مرد، گزارش می دهند، شامل بدکارکردی در برانگیختگی جنسی

اهش عالقه در شریک عاطفی فرد است (، کاهش شور جنسی یا عالئق جنسی با شریک واقعی و ک6،2000ارگاسم )اشنایدر

(016, 2Harper & Hodgins.)   

 یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های استفاده از هرزه نگاری است؛ 7بر اساس برخی تحقیقات ، به نظر می رسد که جنسیت 

با  .(Fisher & Byrne, 1978; Rengnerus, 2007)یشتری نسبت به زنان از پورنوگرافی استفاده می کنند مردان به احتمال ب

این حال تحقیقات اخیر نشان داده است که، هرچند زنان واقعا هرزه نگاری را با نرخ بسیار پایین تری نسبت به مردان استفاده 

ش است و تقریبا نیمی از نوجوانان زن در شش ماه گذشته از هر نوع هرزه می کنند، استفاده از هرزه نگاری زنان در حال افزای

 
1 Internet  
2 Pornography  
3 Internet pornografhy (IP) 
4 World Wide Web (WWW) 
5 Sexual arousal  
6 Schneider  
7 Gender  



 

  

 

همچنین جالب توجه است، الگوهای رفتاری مختلفی برای مردان و (. 2009Peter & Valkenberg ,) نگاری استفاده کرده اند

درحالی که مردان معموال به ( ansson, 2009Mمیبینند ) زنان وجود دارد که زنان معموال هرزه نگاری ها را با یک شریک

 (.Poulsen & Galovan, 2015تنهایی تماشایی می کنند )

علیرغم افزایش روزافزون تحقیقات بین المللی در مورد هرزه نگاری اینترنتی، کمبود مطالعات در زمینه ارتباط با این وجود 

همانطور که تعداد کمی از  و( Lakoni  et al, 2017) شخصیت و متغیرهای روانپزشکی مرتبط با هرزه نگاری وجود دارد

مطالعات بر روی ویژگی های شخصیتی متمرکز شده اند، تحقیقات بیشتری برای درک اینکه چرا افراد از هرزه نگاری استفاده 

یژگی و .(Lakoni  et al, 2017)هستند، نیاز هست می کنند، با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی در اوایل بزرگسالی پایدار 

، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمی کنند. آنها گرایشات باثبات و بادوام  8های شخصیتی

پاسخگویی به شیوه یکسان به محرک های مختلف هستند و می توانند پیش بینی کننده رفتار فرد در موقعت های مختلف 

 (. 1390ز خانجانی و اکبری، ؛ به نقل ا1388باشند )شولتز و شولتز 

پنج عامل بزرگ یک چارچوب اخیرا مدل پنج عاملی شخصیت در نظریه صفات شخصیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

نظریه پنج عاملی شخصیت که  .(2012Tan & Young ,)خوب و یکپارچه برای اندازه گیری و درک ویژگی های شخصیت است 

 ۸۰، در اواخر اواخر دهه 10روف است، از سوی دو روان شناس آمریکایی به نام کاستا و مک کرینیز مع 9به پنج عامل بزرگ

، 12، برون گرایی11ارزیابی مجدد شد. این مدل ابعاد زیر را شامل می شود: روان رنجورخویی ۹۰میالدی ارائه و در اوایل دهه 

و کاستا اساسا این پنج عامل را به عنوان تمایالتی . مک کری 15و وجدان گرایی 14، توافق پذیری13تجربه گرایی )گشودگی( 

مبنایی که زمینه زیستی دارند معرفی کرده اند. بنابراین این تمایالت اساسی، آمادگی های بدنی هستند و به طور مستقیم  

 (.1389تحت تاثیر محیط قرار ندارند )خورسندی، کامکار و ملک پور، 

 Tanهد، ویژگی های شخصیتی چگونه بر استفاده از فضای مجازی تاثیر می گذارند )مطالعات اندکی وجود دارد که نشان می د

, 2014(& Young برخی پژوهش ها حاکی از آن بوده که افزایش استفاده از هرزه نگاری های اینترنتی با نمره های  با این حال

نجوری( و نمره های پایین در مولفه هیجانات باال در  اضطراب، افسردگی، وسواس و آسیب پذیری به استرس )در مقیاس روان ر

و نمرات باال در مولفه ی فانتزی  17) در مقیاس برون گرایی( ، نمرات پایین در وجدانی بودن در مولفه خودنظم دهی 16مثبت

( نیز نشان 2016و همکاران ) Kurpisz (.gan & Parmar, 2013E))در گشودگی نسبت به تجربه( همراه بوده است  18سازی

ادند که نمرات باالی روان رنجوری با رضایت پایین جنسی، نگرش منفی نسبت به روابط جنسی و خودپذیری پایین تر همراه د

( نشان داد که اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان با روان رنجوری ارتباط 2013است. نتایج پژوهش اخوی و همکاران )

یی و وجدانی بودن رابطه منفی معنادار دارد. رستمی، احمدیان و حسینی مهدی مثبت معنادار و با برون گرایی، توافق گرا

گرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت -( نیز به این نتایج دست یافتند که بین ویژگی های شخصیتی درون1395آبادی )

گی های روان رنجوری و برون (  نیز در پژوهش خود نشان داد که بین ویژ1391معنی دار وجود دارد. حسینی بهشتیان )

گرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنادار و بین توافق و وجدان گرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری وجود  

به بین پنج عامل شخصیتی، عامل روان نژند گرایی با اعتیاد ( نیز به این نتایج دست یافتند که 1390دارد. خانجانی و اکبری )

اینترنت رابطه مثبت و معنی دار و عامل وجدان گرایی، گشودگی به تجربه  و برون گرایی، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. 

 
8 Personality traits  
9 Big five factor  
10 Costa & McCrae  
11 Neuroticism 
12 Extraversion  
13 Openness  
14 Agreeableness 
15 Conscientiousness 
16 Positive emotions  
17 Self-discipline  
18 Fantasy  



 

  

 

( نشان دادند 2013) Egan & Parmarدر پژوهشی دیگر  اما بین توافق گرایی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری یافت نشد

ایی و وجدان گرایی با استفاده از هرزه نگاری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. در پژوهشی که میان روان نژندی، توافق گر

نفر از زنان و مردان دانمارکی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد  200( به بررسی 2014)   Hald & Malamuthآزمایشی 

توافق گرایی، به طور معناداری خشونت علیه زنان را که سطوح باالتر استفاده از هرزه نگاری ها و همچنین سطوح پایین تر 

( در پژوهشی تحت عنوان آیا ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده خوبی برای 2017) Gerymskiپیش بینی می کند. 

تماشای هرزه نگاری هستند؟ تحلیلی از رابطه میان ویژگی های شخصیتی و ترجیح انتخاب دسته بندی های پورنوگرافیک، به 

ساله پرداخت. نتایج نشان داد که تماشاچیان هرزه نگاری ها به طور معنی داری سطوح   56تا19پاسخ دهنده  136ررسی ب

در زمینه ارتباط ویژگی های باالتری از برون گرایی در روابط نسبت به افرادی که از هرزه نگاری استفاده نمی کردند داشتند. 

(  نیز نشان داد که میان اعتیاد به 2018)  Kircaburun & Griffithsشخصیتی و فضای مجازی نتایج جالب پژوهش 

اینستاگرام و روان رنجوری و برون گرایی ارتباط معنی داری یافت نشد در حالی که میان اعتیاد به اینستاگرام و توافق گرایی 

میان روان نژندی و وجدان گرایی با  ( نیز نشان داد که2015و همکاران ) Oztürkرابطه معناداری وجود داشت. نتایج مطالعه 

رسیک اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود نداشت، در حالی که ریسک اعتیادهای اینترنتی با ویژگی های برون گرایی 

( نیز در پژوهشی به 2018) Shimoni et alتجربه رابطه مثبت معناداری داشت.  رابطه منفی معنادار و با گشودگی نسبت به

ی نقش ویژگی های شخصیتی و جنسیت در درجه بندی اعتیاد زنان و مردانی که از اینترنت برای مقاصد جنسی استفاده بررس

می کردند، پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که گشودگی نسبت به تجربه و روان رنجوری به طور مثبت و معنادار و 

سی اینترنتی همبسته بود. همچنین روان رنجور خویی بسیار باال با نمرات وجدان گرایی به طور منفی و معنادار با اعتیاد جن

 باالتر اعتیاد فقط در مردان همبسته بود.

با توجه به اهمیت رسانه های نوین اجتماعی که به عنوان جزئی جدایی ناپذیر در توسعه جامعه ارتباطی نقش ایفا میکنند، 

. از بررسی پژوهش های پیشین ذکر شده در می یابیم که توافق کاملی در این بررسی آسیب شناختی آنان امری با اهمیت است

زمینه وجود ندارد و نتایج این مطالعات در زمینه هرزه نگاری و آثار آن و ارتباط هرزه نگاری با صفات شخصیت گاهاٌ متناقض 

بکه های مجازی و اینترنت پرداخته اند، بوده است، ضمن اینکه بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به بررسی آثار ش

این درحالی است که بررسی عوامل زمینه ساز می تواند جنبه پیشگیرانه ارزشمندتری داشته باشد و به شناخت علل زیربنایی 

یک مساله کمک کند. از طرفی دیگر، با توجه به جنبه های ارزشی و فرهنگی این مسئله و کمبود تحقیقات در ایران، لزوم 

ررسی این موضوع احساس میگردد؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که کدام یک از عوامل فردی و با ب

 ثبات نسبتا زیاد مثل ویژگی های شخصیتی در پیش بینی استفاده از  هرزه نگاری اینترنتی در افراد متاهل موثر است؟
 

 
  روش تحقیق  

بینی هرزه نگاری اینترنتی بر اساس ویژگی های شخصیتی در زنان و مردان  متاهل شهر با توجه به هدف پژوهش که پیش 

 400و نمونه شامل  1397اصفهان بود، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی متاهلین شهر اصفهان در بازه زمانی زمستان سال 

نفر در نظر  400جلوگیری از ریزش نمونه  به دست آمد و  برای 384نفر بود که بر اساس فرمول کوکران در جامعه نا محدود 

 گرفته شد. نمونه گیری نیز به شیوه در دسترس بود.

 
 ابزارهای پژوهش 

 ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامة استاندارد شخصیتی :(NEO-FFI)فرم کوتاه پرسشنامه صفات پنج گانه شخصیتی 

FFI-NEO)  بزرگ شخصیت( ، فرم کوتاه تجدیدنظرشدة پرسشنامة پنج عاملCosta & McCrae  (1992 شامل )سؤال  60

بود. شاخص های مورد بررسی شامل پنج عامل شخصیتی روان رنجورخویی، برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق گرایی و وجدان 

زینه ای گویه، اندازه گیری می شدند. تمامی گویه های این پرسشنامه، به صورت پنج گ 12گرایی بود که هر کدام از طریق 



 

  

 

 Costaرا به خود اختصاص می دهد. براساس نتایج تحقیق  4تا  0پاسخ داده می شوند و هر گویه، امتیازی بین  )طیف لیکرت( 

& McCrae  (1992 در هر کدام از شاخص های پنج گانة مورد بررسی، هرچه نمرة پاسخگو بیشتر باشد، شدت شاخص مورد )

( برای 1992)  Costa & McCraeدر تحقیق  FFI-NEO سشنامة استاندارد شخصیتینظر نیز بیشتر خواهد بود. اعتبار پر

 78/0، 85/0گانة روان رنجوخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و وظیفه شناسی، به ترتیب برابر  جهای پنشاخص 

 گزارش شده است. 83/0و  90/0، 87/0،

( برای شاخص های پنج گانة روان 1992حقیق کاستا و مک کری )در ت FFI-NEO اعتبار پرسشنامة استاندارد شخصیتی

گزارش  83/0و  90/0، 87/0، 78/0، 85/0رنجوخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و وظیفه شناسی، به ترتیب برابر 

بین نفر از  2000روی نمونه ای با حجم  (1380که توسط گروسی فرشی ) NEOدر هنجاریابی آزمون  شده است.

بعد اصلی را  5دانشجویان دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی 

، برون گرایی، باز روان آزردگی خویی گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی  87/0تا  56/0بین 

به دست آمد . جهت بررسی اعتبار محتوایی  87/0و  68/0، 56/0، 0/ 73. ، 86/0تیب بودن، ساز گاری و با وجدانی به تر

(، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به  R( و فرم ارزیابی مشاهده گر )Sاین آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی )

( نیز با 1386د.  در پژوهش آتش روز )در عامل سازگاری بو 0/ 45در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان  0/ 66میزان 

، برون گرایی، گشودگی، روان آزردگی خویی صفت :  5استفاده از روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از 

 به دست آمد.  77/0و   38/0، 0/ 27، 55/0، 74/0سازگاری و وجدانی بودن به ترتیب 

: این پرسش نامه ابزاری (CPUI) 19پرسشنامه استفاده از هرزه نگاری اینترنتیی:  پرسشنامه استفاده از هرزه نگاری اینترنت

( تدوین شده است. این ابزار، یک پرسش نامه خود 2010) Grubbs et alبرای سنجش  استفاده از هرزه نگاری است که توسط 

نمره(، هرگز  6تا0الف تا بسیار موافق )سواالت دارای طیف لیکرت از بسیار مخ خرده مقیاس است. 3آیتم و  31گزارشی دارای 

( هستند. این سه عامل شامل الگوی اعتیادی )رفتار اجباری(، مقیاس رفتار اجتماعی و 1تا0( و درست و غلط )4تا0تا همیشه )

، 32، 28، 27، 26، 25، 21، 20، 19، 18، 12، 11، 10، 9، 7،  6، 3، 2احساس گناه هستند.. الگوی اعتیادی شامل سواالت 

، 15، 14، 13جنسی آنالین شامل سواالت  -و رفتارهای اجتماعی 39، 38، 37، 36، 35، 34، 8، 5؛ احساس گناه شامل 33

 نیز معکوس بودند.  39، 35، 34، 11، 7و سواالت   17، 16

ی از استفاده از (، احساس گناه ناشα = 0/89تحلیل عاملی این پرسش نامه ، ساختار سه عامل را نشان داد: الگوی اعتیادی )

تحلیل عاملی این ابزار نشان داده که سه عامل ساختاری آن (. /84α =0( و رفتار اجتماعی ) α =0/83پورنوگرافی آنالین )

 (.α>80اعتبار قابل قبولی داشته اند )

خصص زبان از آنجا که این پرسش نامه به فارسی ترجمه نشده بود، ابتدا به فارسی برگردانده شد و سپس توسط یک مت

»پرسشنامه استفاده اینترنتی از ( Fred Volkانگلیسی دوباره به زبان انگلیسی برگردان شد و برای نویسنده مسئول مقاله )

ارسال شد و پس از تایید نویسنده مسئول اجازه استفاده از  21« آقای فرد فولک20پورنوگرافی: ایجاد ابزار اندازه گیری جدید

و قابل  70/0نفر اجرا شد و آلفای به دست آمده  50این نسخه در یک طرح پایلوت مشتمل بر  نسخه فارسی گرفته شد. لذا

 قبول به دست آمد.
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  یافته ها
میانگین،  و سپس 1ی تغییرات و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در قالب جدول ابتدا میانگین، انحراف استاندارد، دامنه

ارائه  ،  2ت متغیرهای صفات شخصیت و هرزه نگاری اینترنتی به تفکیک جنسیت در جدول ی تغییرا انحراف استاندارد و دامنه

 گردیده است. 

 

 
 میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات، فراوانی و درصد سن آزمودنی به تفکیک جنسیت 1جدول 

 متغیر فراوانی  درصد دامنه تغییرات میانگین  انحراف استاندارد 

63/10  79/35  20-69 5/74  زن 298 
 سن 

53/11  01/39  21- 69 5/25  مرد  102 

 

 ی تغییرات متغیرهای صفات شخصیت و هرزه نگاری اینترنتی به تفکیک جنسیتمیانگین، انحراف استاندارد و دامنه 2جدول 

 دامنه تغییرات انحراف استاندارد  میانگین  متغیر جنسیت 

 زن

14/76 هرزه نگاری   75/9  52-  110  

نجورخوییروان ر  22/24  14/8  5-  47  

94/27 برونگرایی  47/6  6-  41    

50/27 تجربه گرایی  56/5  8-  42  

15/30 توافق پذیری   54/5  3-  42  

58/33 وجدان گرایی   94/6  5-  48   

 مرد 

04/78 هرزه نگاری   97/14  54-  112  

72/21 روان رنجورخویی  93/6  8-  42  

64/28 برونگرایی  46/6  10-  44  

15/26 تجربه گرایی  27/7  5-   46  

35/26 توافق پذیری   77/6  10-  38  

63/30 وجدان گرایی   63/8  11-  45  

 

ها و مردها، از ضریب به منظور نشان دادن همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیتی و استفاده از هرزه نگاری اینترنتی در زن

گزارش شده است. مقادیر همبستگی  3به ماتریس همبستگی در جدول همبستگی پیرسون استفاده شد. خالصه نتایج مربوط 

*(. جهت پیش بینی استفاده از P ( ،)**05/0> P <01/0که از لحاظ آماری معنادار هستند، با عالمت * مشخص شده اند؛ ) 

اینتر وارد شدند.  ها و مردها نیز در مدل رگرسیون چندگانههرزه نگاری اینترنتی بر اساس بر اساس صفات شخصیت در زن

 آورده شده است. 3خالصه ی نتایج در جدول 
 

 ضرایب استاندارد مدل رگرسیون چندگانه اینتر استفاده از هرزه نگاری اینترنتی بر اساس صفات شخصیتی در زن ها و مردها 3جدول 



 

  

 

B β t sig F R R2 متغیرپیش بین  جنسیت 
 

 چند هم خطی 

Toleranc

e 

vif 

زن
ها

 

ن رنجورخوییروا  364/0  304/0  22/4  001/0  

38/6  283/0  080/0  

60/0  64/1  

010/0 برونگرایی  006/0  09/0  929/0  63/0  58/1  

-006/0 توافق پذیری   003/0-  05/0-  956/0  79/0  25/1  

059/0 وجدان گرایی   042/0  60/0  543/0  66/0  49/1  

 مردها 

706/0 روان رنجورخویی  327/0  140/3  002/0  

16/10  543/0  295/0  

66/0  49/1  

102/0 برونگرایی  044/0  425/0  672/0  67/0  47/1  

-169/0 توافق پذیری   077/0-  776/0-  440/0  74/0  34/1  

-577/0 وجدان گرایی   333/0-  484/3-  001/0  79/0  25/1  

 

-رنجـوردهد که روانمعنادار است و نشان می (β=  304/0)خویی رنجورها  ضریب رگرسیون رواندر زن 3مطابق با نتایج جدول 

درصد از تغییرات استفاده از هرزه نگاری اینترنتـی را  8خویی پیش بینی کننده معنادار استفاده از هرزه نگاری اینترنتی است و 

ننده معنادار استفاده ها پیش بینی کگرایی در زنپذیری و وجدانکنند. باقی صفات شخصیتی شامل برونگرایی، توافقتبیین می

توانـد خـویی مـیرنجـورها، تنهـا روانتوان گفت از میان مولفه های صفات شخصیت در زناز هرزه نگاری اینترنتی نیستند. می

 پیش بینی کننده معنادار استفاده از هرزه نگاری اینترنتی به شمار رود.

-دهد کـه روانمعنادار است و نشان می  (β= 0-/333) گراییو وجدان( β= 327/0) خوییرنجوردر مردها ضریب رگرسیون روان

درصد از تغییـرات اسـتفاده از  29گرایی پیش بینی کننده معنادار استفاده از هرزه نگاری اینترنتی است و خویی و وجدانرنجور

مردهـا پـیش بینـی کننـده پـذیری در کنند. باقی صفات شخصیتی شامل برونگرایی و توافـقهرزه نگاری اینترنتی را تبیین می

-رنجـورتوان گفت از میان مولفه های صفات شخصیت در مردان، تنها روانمعنادار استفاده از هرزه نگاری اینترنتی نیستند. می

تواند پیش بینی کننده معنادار استفاده از هرزه نگاری اینترنتـی بـه شـمار رود. در نتیجـه اسـتفاده از گرایی میخویی و وجدان

 گاری اینترنتی، بر اساس صفات شخصیت در زنان و مردان متفاوت است.هرزه ن

    . 
 

  گیریبحث و نتیجه
(  β=  327/0( و )β=  304/0)چنانچه نتایج تحلیل آماری نشان داد، ضریب رگرسیون روان رنجورخویی در زنان و مردان به ترتیب 

ر مردان قادر به پیش بینی استفاده از هرزه نگاری اینترنتی معنادار بود. بدین ترتیب روان رنجور خویی هم در زنان و هم د

(، اخوی و 2013) Shimoni et al (2018 ،)Kurpisz (2016 ،)Egan & Parmarاست. این نتیجه همسو با نتایج پژوهش های 

و با  ( همسو1385( و نادمی و سعیدی رضوانی )1390(، خانجانی و اکبری )1391(،حسینی بهشتیان )2013همکاران )

( ناهمسو بود.  هرچند دو پژوهش اخیر نشان دادند که 2015) ozturk( و 2018)  Kircaburun & Griffithsنتیجه پژوهش 

میان اعتیاد و ریسک ابتال به اعتیادهای اینترنتی با روان نژندی رابطه معناداری یافت نشد، با این حال تقریبا اکثر پژوهش های 

فتند که روان رنجوری با اعتیاد به اینترنت، استفاده مشکل زا از اینترنت و هرزه نگاری ها مرتبط پیشین به این نتیجه دست یا

است. در تبیین این یافته می توان گفت روان رنجورخویی )که قطب مطلوب آن گاهی با عنوان ثبات احساسی عنوان می شود(، 

دهد. افراد دارای درجات باالی روان رنجوری، مستعد تجربه   تفاوت های افراد در فراوانی و شدت هیجانات منفی را نشان می

کردن اضطراب، ناراحتی و نوسانات خلق هستند، در مقابل افرادی که ثبات هیجانی دارند، حتی در شرایط سخت تمایل دارند 

ساس گناه، عصبی (. همچنین روان رنجوری دربرگیرنده اسنادهایی همچون شرم، احSoto, 2018آرام و انعطاف پذیر باشند )

(. به نظر می رسد که کسانی که نمرات باالی روان رنجوری دارند بیشتر  Tousan & Lajunen, 2010و دمدمی بودن است )



 

  

 

احتمال دارد برای اجتناب از تنهایی به اینترنت پناه ببرند. پژوهش ها نشان می دهد چنین افرادی، حمایت اجتماعی کمتری 

 (.  Ross et al, 2009) نسبت به خود گزارش می دهند

از طرفی، به نظر می رسد که استفاده از محتواهای جنسی می تواند به عنوان باالبرنده خلق برای مدیریت هیجانات منفی ناشی 

 & Peter) یا فرار از واقعیت رابطه ی نارضایت بخش(، Zillman , 1988از پایین بودن کیفیت رابطه در روابط زناشویی )

Valkenbutrg, 2010 ) استفاده شود. چنانچه ذکر شد، افراد دارای نمرات باال در روانرنجوری در انطباق با دیگران و شرایط فشار

روانی ضعیف تـر عمـل کنند نابراین ایـن افـراد زمینـة مناسـبی بـرای جـذب شـدن بـه دنیـای پررمز و راز اینترنت دارند، 

قعیت زنـدگی روزمـره می بینند. از این رو، گرایش بیشتری به استفاده از اینترنت و زیرا صفحة نمایش رایانه را جذابتر از وا

درنتیجه آسیب پذیری بـیشتـری نیز دارند. اینترنت و فضای مجازی برای این افراد محیطی پذیراتر و انعطاف پذیرتر از محـیط 

ی کمتـری نسـبت بـه دنیای واقعی دارد و گمنامی افراد واقعی فراهم می کند، زیرا مواجهه با افراد مجازی هزینه و چالش روان

بدین ترتیب مجموعة عوامل مذکور محرک نیرومندی را برای  در ارتباطات اینترنتی باعث احساس امنیت آنـان مـی شـود.

(؛ 1391تیان، )حسینی بهش ترغیب افـراد روان رنجـور بـه استفادة بیشتر از اینترنت و ماندن در محیط مجازی فراهم می کند

و فرضت استفاده بیشتر از اینترنت و ماندن در آن می تواند زمینه ساز استفاده های آسیب زا از جمله هرزه نگاری ها گردد. 

بدیت ترتیب متاهلینی با نمرات باالی روان رنجوری، به احتمال بیشتری برای فرار از  هیجانات منفی و اضطراب هایشان  در 

ابط زناشویی و جنسی، به محیط های مجازی و از آن جمله هرزه نگاری ها پناه می برد. چنانچه رابطه و به خصوص رو

Jonason  et al (2011 ) دریافتند که افراد نوروتیک شانس بیشتری برای رفتارهای شبه خیانت دارند، زیرا کمتر نگران

 پیامدهای کارشان هستند.

گرایی می تواند استفاده از هرزه نگاری اینترنتی را فقط در مردان به صورت  همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجدان

منفی و معنادار پیش بینی کند. به عبارت دیگر وجدان گرایی پایین می تواند زمینه ساز استفاده از هرزه نگاری در مردان 

ن وجدان گرایی با رسیک اعتیاد به اینترنت ( از این جهت که نشان دادند میا2015) Oztürk et alگردد. این نتیجه با مطالعه 

اثرات  ( همسو بود. این پژوهش با بررسی2014) Hald & Mallamothرابطه ای وجود ندارد، ناهمسو بود ولی با نتایج جالب 

وح نشان داد که سط آزمایشی مواجهه با پورنوگرافی؛ تاثیر تعدیل کننده گی شخصیت و تاثیرات واسطه ای برانگیختگی جنسی،

پایین توافق گرایی و استفاده های قبلی از هرزه نگاری با نگرش های خشونت علیه زنان فقط در مردان با وجدان گرایی پایین 

(  نشان داد که سطوح پایین وجدان گرایی با اعتیادهای جنسی 2018)  Shimoni et alهمبسته بود. همچنین نتایج پژوهش 

مبستگی دارد و با نتیجه مطالعه حاضر از این جهت که این ارتباط فقط در میان مردان اینترنتی در هر دوی زنان و مردان ه

( نشان داد که وجدان گرایی پایین با 2013) Egan & Parmarیافت شد، ناهمسو بود. این در حالی است که نتایج پژوهش 

 نمرات باالی اعتیاد جنسی ارتباط دارد و بنابراین همسو با نتیجه حاضر است. 

ها و تمایالت و  شامل دو ویژگی عمده است: توانایی کنترل تکانه در توضیح این نتیجه می توان گفت که وجدان گرایی

هایی ازپیش  کارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهـداف مـورد نظـر. فـرد وظیفـه شـناس هدف همچنـین به

شناس، و قابل اعتمادند. حال آنکه،  ای و دانشگاهی افرادی موفق، دقیق، وقت های حرفه شده دارد. این افراد در زمینه تعیین

دادن کارها  اند. این افراد معموالً برای انجام هـایی از قبیل فقدان پایبندی به اصول اخالقی دارای ویژگی وجدانیافراد غیر 

پیگیر نیستند. پس طبیعی است که چنین دقت کافی از خود نشان نمیدهند و در رسیدن به اهـداف خـویش چنـدان مصر و 

افرادی با احتمال بیشتری به سمت اعتیاد به اینترنت کشیده شوند؛ چون اگر فرد بر خود کنترل الزم را نداشته باشد، اینترنـت 

ت؛ (. در مورد مردان متاهل نیز، شاید بتوان گف1391)حسینی بهشتیان،  راحتـی میتواند او را به سمت خود جذب کند بـه

افرادی که وجدانی هستند بیشتر تمایل دارند نسبت به روابط زناشویی، بدون در نظر گرفتن باال بودن تعارضات بین فردی، 

.  (Barta & Kiene, 2005; Jonason & Et-al, 2011)پایبند باشند و همچنین قادرند در برابر فریفتگی ها، مقاومت کنند 

Shekelford (2008بیان می کند که اف ) رادی که وجدان گرایی پایینی دارند، در ازدواج و روابط زناشویی نیز رضایت پایین

تری دارند که موجب افزایش احتمال خیانت  و احتماال استفاده های آسیب زا از اینترنت می شود. افرادی با وجدان گرایی 

طرف مقابلشان دارند. به همین دلیل بجای درک پایین تعهد کمتری دارند و در نتیجه، معموال نگرانی کمتری درباره احساسات 



 

  

 

 حاضر پژوهش حال این باعواطف طرف مقابل و تعهد نسبت به رابطه، راحت تر از  سایرین به هرزه نگاری ها پناه میبرند. 

ای  قرار گیرد. این پژوهش فقط در شهر اصفهان با نمونه  نظر  مد باید نتایج تعمیم در  که باشد می هایی محدودیت دارای 

نسبتا محدود با روش نمونه گیری در دسترس، انجام گرفته است و درنتیجه برای تعیم آن به سایر جوامع باید محتاط بود. 

پیشنهاد می شود که در پژوه همچنین به دلیل تابو بودن موضوع مورد مطالعه احتمال خودسانسوری اعضای نمونه وجود دارد. 

وامع و نمونه های گسترده تری صورت گیرد. همچنین سایر متغیرهای اثرگذار بر های آتی، موضوع این پژوهش، بر روی ج 

 استفاده های هرزه نگارانه به منظور شناسایی و مداخله به موقع، مورد بررسی قرار گیرند. 

 

 پررنگ(  -  12اندازه    -  B Nazaninفونت  ) منابع
ی و صفات پنج گانه شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد.  (. پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگ1386آتش روز، ب. )

 دانشگاه شهید بهشتی. 

(. رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران.  1391حسینی بهشتیان، م. )

 .96-79(:  1)3،  جامعه پژوهی فرهنگی

  6ت. یافته های نو در روانشناسی، یهای شخصیتی نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنرابطه ویژگ(. 1390) اکبری س.  ز، خانجانی 

(19  :)127-113 

  دانش  در تنظیمی-خود یادگیری راهبردهای و شخصیت عمده  عامل پنج ابطهر (.1389) م. پور،  ملک م، کامکار، ف، خورسندی،

 .64-41  (:2)  5  ،آمورشی  نوین  رویکردهای  .8613-87  تحصیلی  سال  در  اصفهان  شهر  دبیرستانی  پسر  و  دختر  آموزان

(. بررسی اعتیاد به اینترنت بر اساس پنج عامل بزرگ  1395رستمی، چ، اردالن، ا، احمدیان، ا، حسینی مهدی آبادی، س. م. )

 .73-65شخصیتی در دانشجویان دانشگده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله علوم پزشکی زانکو،  

اعتیاد به اینترنت، تعاریف، ابعاد، معیارهای تشخیصی و پیامدهای منفی ناشی از آن. چاپ اول.  (.  1389)و جنتی فرد، ف.    سعلوی،  

 .اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ریز:  (. رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت )کاربرد  تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت(. چاپ اول. تب1380گروسی فرشی، م. ت. )

 نشر دانیال و جامعه پژوه. 

(. کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی ها و  1380گروسی فرشی، م. ت، مهریار، ا، ه، قاضی طباطبایی، م.)

 .198-173(:  39)  11  فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س(.ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه های ایران.  

رسانه و  . آسیب شناسی آثار هرزه نگاری اینترنتی بر روابط جنسی زوج ها(. 1393حمدی، ح، عدلی پور، ص، پیرنیا، ز. )ملک ا
 . 50=29:  11و10،  خانواده

نامه کارشناسی ارشد   استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی و اجتماعی آن. پایان(. 1385)رضوانی،ک.  سعیدی ف،نادمی، 

 .می واحد اهوازال روانشناسی، دانشگاه آزاد اس
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