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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
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This study aimed to forcast the differentiation of pornography addiction based on 

feelings of shame and pathological narcissism in Tehran city in Iran. The research 

approach had a practical aim and correlational data collecting. The population of the 

study was all men above 18 in Tehran city in 2020-2021. Among them, 200 samples 

(100 people addicted to pornography and 100 people did not addict to pornography) 

were selected voluntarily via the internet. The research tools were Pornography 

Problem Consumption Scale (PPCS), Fear of Guilt and Shame (GASP) Scale, and 

Narcissism (MTNS) Scale. The discriminant analysis and SPSS-26 software was 

used for analyzing data. The results demonstrated that the ability to feel shame and 

pathological narcissism has a positive relation in predicting pornography addiction. 

They can predict the group membership of men with pornography addiction and 

without pornography addiction. Moreover, it can be concluded that with the increase 

of shame and pathological narcissism of people, their use of pornography increases. 

It can be advised to therapists and counselors who have clinicians exposed to 

pornography and, more generally, sexually addictive behaviors, pay special attention 

to the embarrassment and narcissism experienced and the personality type of these 
individuals. 
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Differential Forecast Pornography Addiction: Originating in Shame and Pathological 

Narcissism 

Extended Abstract 

Aim 
In recent decades, a pornographic production industry has emerged in response to a cultural shift in which sexual 

matters are no longer considered forbidden. Numerous researchers have identified Internet pornography as a 

potential risk to personal, interpersonal, and social health. In fact, pornography is problematic for moral, 

personal, interpersonal, and social reasons. Although the use of pornography is likely to have a negative impact 

on the lives of the majority of people, for some it proves to be so problematic that it leads to severe issues (e.g. 

job loss, problems in emotional relationships, etc.). For those who are devoted to pornography, pornography has 

become their primary focus. They repeatedly fail in their attempts to use it moderately, and as a result, they feel 

compelled to do so. In light of the aforementioned issues, the purpose of the present study was to predict the 

differentiation of pornography addiction in Tehran, Iran, based on feelings of humiliation and pathological 

narcissism. 

Method 
The methodology consists of a descriptive-correlational data collection technique intended to predict the group 

membership of males with and without a pornography addiction. In Tehran in 2021 and 2022, the study’s target 

population consisted of all males over 18 years old. The research sample consisted of 200 individuals (100 

individuals with a pornography addiction and 100 individuals without a pornography addiction) selected through 

a voluntary (internet) sampling procedure and divided into two groups based on the cut-off point. Pornography 

Problem Consumption Scales (PPCS), Fear of Guilt and Shame (GASP) Scale, and Narcissism Scale (MTNS) 

were utilized for this study. For data analysis, the discriminant analysis and SPSS-26 programs were utilized. 

Findings 
The results demonstrated that shame emotion and narcissism can predict the addiction to pornography, and based 

on this fact, it is possible to distinguish between two groups: those with and those without the addiction. For a 

more in-depth examination of the variables, distinct tests such as the equality of means test and discriminant 

analysis were employed, and the results demonstrated that shame and narcissism independently have the ability 

to predict pornographic addiction. In addition, standard, non-standard, and structural coefficients were used to 

determine the power of each variable in predicting the main variable. According to these coefficients, the 

narcissism variable has the most power to predict pornography addiction, followed by shame. 

Discussion 

The primary objective of this study was to identify factors that contribute to men’s pornographic addiction. The 

variables of shame and narcissism were assumed to be predictors of pornography addiction in men. According to 

the findings of the present study, shame and narcissism appear to play a significant role in explaining and 

predicting pornography addiction, which can result in a strong desire to use pornographic. These factors have led 

to the use of pornographic content as a means of temporary relief from shameful feelings. Furthermore, 

narcissistic people are extremely obsessed with power, and for this reason, they avoid every opportunity to exert 

control over others. Additionally, one of the finest instances of this act occurs in various sexual acts. 

Keywords: Pathological Narcissism, Pornography Addiction, Shame. 
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. رشیانامننا  مش یننبهننمش د ش دینشنوننها  عهمننا بااباننا  دیتننیش علننوت بم  یشرشنن د وننمش  مونناشر د نشنوننش   رششنوهاسنن یکارشهاسنن یمسننلو د نشنونن و سننه  ینو. 1
asem.esmaeili@gmail.com 

 . مشید شبهمش  دینشنوها  عهما بااباا  دیتیش علوت بم  یومش  مواشر د نشنوش   رششنوهاس اردینشنو. 2
 .مش یبهمش د ش دینشنوها  عهما بااباا  دیتیش علوت بم  یومش  مواشر د نشنوش   رششنوهاس اردیشستان. 3

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژشهوی

 هاي مقاله:تاریخ
 30/04/1400  افتیدر خیتار

 07/06/1400  يبازنگر خیتار

 10/07/1400  رشیپذ خیتار

 07/12/1401  انتشار خیتار

ناسنام   یفتهی مشساس شحسناس شنمت ش دونشن ی ا پورنوومشف انیشعت یزیبما یهی شیه ف پژشهش حاضمد پ
 نون.  یشبهعات هماسنته یش  محسب ومنآشر یممنش  شهم بهمش   ون. رشش پژشهش  محسب ه ف کار من

هنا آ  ا ینز مننن . ش و 1399-1400شهم بهمش  نر سا   یسا   ا  اال 18ممنش   یشامل بمام یآمار ۀجامع
نششبلااننا  یمیو(  ا رشش نمونای ا پورنوومشف انینفم   ش  شعت 100ش  ینفم معتان  ا پورنوومشف 100نفم ) 200

سناز مصنمف موشل یهنااسیپنژشهش شنامل م  یپژشهش شنتخاب ش ن . ش زشرها ۀعهوش  نمون(  ایهتمنتی)ش
(  نون. MTN) یفتهی( ش دونشنGASP) شمت وها  ش اسیشحساس شمت م  اسیم (د دمن PPCS) یپورنوومشف

پنژشهش  جیشستفان  شن . نتنا SPSS-26شفزشر نمت نیش همچه زیبم لینشنها شز رشش بحل لیش بحل ایب ز ی مش
مثات ش معهانشر  ی ا پورنوومشف انیشعت یکهه ویهی شیپ یناسام   مش یفتهینوا  نشن بوش  شحساس شمت ش دونش

 نیشسنت   هنا مش ی ا پورنوومشف انیش   ش  شعت یممنش  معتان  ا پورنوومشف یهشوم تیوعض یهی شیش قانر  ا پ
 یهنا شز پورننوومشفآ  ۀشستفان زش یناسام  شفمشند م یفتهیشحساس شمت ش دونش شیومفت  ا شفزش  اینت بوش یم

 یرفتارهنا بمدیکل متاش نر ح ی ا پورنوومشف انیکا  ا موشرن شعت یههمشنی.  ا نرمانهمش  ش  امکه یم  شیپ شیشفزش
 نینش یتیشخصن پینش   ش بب م ا یها ا یکا نرمورن ه شونیم وههانینر بماس هسته د پ یجهس یانیشعت

 نششتا  اشه . یشژ یبوجا ش یفتهیشفمشند  ا شمت ش دونش

 کلیدواژه:
 دی ا پورنوومشف انیشعت

 شحساس شمتد 
 ناسام . یفتهیدونش

 یهاناسام د فصلهاما پژشهش یفتهی   مشساس شحساس شمت ش دونشی ا پورنوومشف انیشعت یزیبما یهی شی(. پ1401. )ایآس عتم شردی.د شموممثیاخشد کح.د فمعاص  دیلیشسماع  استناد

 .157-172(د 4)13 دیرششنوهادت یکار من

 
 شنتوارشت نشنوها  بهمش  ناشر:                                                                                                                 نویسه وا . ©
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 مقدمه
بومی  ش شستفان  شز محتوشی  ۀد صهعتی  م پاینشن نمیشدیمد  ا وستمش فمهههی کا موضوعات ش مسا ل جهسی رش با و  ۀنر چه  نه

رش نر سمشسم جها    کهه  ی ازن نیوتمی   دیپم ازن تیساشب 50 ا ینر م یپورنوومشف هایسایتشبان ش   شست. شی  1ومشفیپورنو
(. 2018 همشارش د ش) وث  کهه یمشستفان   ی ار شز پورنوومشف کیح شقل  دون یزن و نر  زروساال نرص   90شز  شینشرن  ش  

وذشتا همیوا بصاع ی  ون  شست. همچهین  ا  ۀفان  شز پورنوومشفی نر یک نهشست نمونشر( 2019 هابدپور ) تیسا آمار مطا ق
( 2020) هابپور  قمنطیهادوذشری شجتماعی ش جسمانی ش شمشیط داص د مزشت حفظ فاصلا192-جهانی  یماری کوشی  ویمیهما

کا بمشفیک جهانی  ازنی  شز شین بوری ا  تنحو چومهیمی شفزشیش یافتا شسوزشرش نشن  شست کا شستفان  شز پورنوومشفی  ا
نه  کا نر  مدی کوورها شفزشیش رش نوا  می نرص  6/11بور متوسط د  ا2020مارس  17فوریا با  24زمانی  ۀنر  از سایتشب
ست. شفزشیش یافتا ش نرص  5/26میانهین  بور اش نر ما  جوالی پی ش کمن  شفزشیش  نرص  24ش نر  مدی نیهم با  نرص  4

سهی ش جهسی مختلفد پژشهش علمی نقی ی صورت  هایومش میزش  شیوع ش شستفان  شز پورنوومشفی نر شیمش  نر  ین  نردصوص
 نرمورنشیهتمنتی  شجویجستکلمابی کا  ا فارسی  یوتمین  سوتیکشما نر  مدی شز مها عد وزشرش ش   کا  یش شز  دنهمفتا شست

نست شون. شین نتایج نر حامی  اکا رق   سیار چومهیمی محسوب می شستی پورنوومشف صورت ومفتاد کلمات مم وط  ا هاآ 
ش نر حامت عانی ش   ش  هسته  رشن د شغلب نر شیمش  فیلتم کار می مشی یافتن محتوشی پورنوومشفی  ا کا کلمابیآم   شست کا 

 کووری ن  شز پژشهشد یک  مشساس(. 1396 شحم یدکمل ش مختاری) ن شرن شجونها شجوی آ شمشا  جست دشستفان  شز فیلتمششن
 رباۀ شیتهاتد ش مصم پاکستا د شز  ع  شیمش  نششته د رش جهسی محتوشهای  مشی ووول نر شجوجست ش آنهین بماشای  یوتمین کا

 فمهههی ش شجتماعی رششنید موشهت ش مسا ل  ا کا شست بوسعانرحا  کووری شیمش   یند شین نر(. 2015 پوستامد) نشرن رش چهارت
 ش کمشمت معصومید شیمانیا د وه ید) نوجوشنی ش کونکی هاینشر  نر جهسی آموزش جملا شز جهسید رفتارهای حوزۀ نر زیانی
 ساعید شمیفی شرمشید آزشن) عابفی ش جهسی نیازهای شرضای  مشی مهاسب  ستمی ناون ش شزنششج سن شفزشیش د(2017 دویید
 مختلفی شششا   ا بوشن می شهادتیآسیب شهادتیرشش  شمهوهای ش مسا ل شین شز همیک اک شست شجاوم( 1390 باماید ش شیثاری

 شستفانۀ وستمش  ا ش  هذشرن بأثیم فمنی سهمت  ا ممباط رفتارهای  م شوند ریزی مش  شیهتمنتی مح شنیت   ش  فضای نر
 رش شیهتمنتی پورنوومشفی پژشهوهمش د شز  سیاری. (1398 دآ انیینحس ش زشن حسین سی هاشمید)  یه ام  پورنوومشفی شز شعتیانوونا

 شدهقید نالیل  ا پورنوومشفی نرششقعد. شن کمن  معمفی شجتماعی ش شرباابی فمنید  هزیستی ش سهمت  مشی  ام و  دطمی
 شستفان  کا نشرن شجون تما حش شین شومچا(. 2017 که د ش کمشس بوکهاواد رشیتد) شست آفمینموشل شجتماعی ش شرباابی شخصید

 عوشقب  ا ش شونمی سازموشل ج ی ششل  ا هاآ  شز  مدی  مشی  اش د نششتا شفمشن  یوتم زن وی  م نامطلو ی بأثیم پورنوومشفی شز
 دشزشر ش نمیتمششیس کایممید- وث  وثد) شن ام می( موشرن سایم ش عابفی رشش ط نر موشهت شغلد نشن شزنست) ش ی ی ش ناووشر
ها نر بهششست. آ  ش   با یلها آ  یزن و یمحور شصل  ا پ ی   شین یدکار مش  معتان  ا پورنوومشف  مشی(. 2020 پمید  2020
ش  ا شجون عوشقب نامطلوب آ د همچها   کهه می ب م ا رش هاییششست آ د نشن کاهش یا مهاسب میزش  بهظی   مشی مشمر های

 سایمفمششش   آمار دفوق  ام وۀ م عوشقب نامطلوب  هش (. ع2018) وث ش همشارش د  ه مانیم یاق  یپورنوومشف  ا یمینر نرو
 4یشضطمش  هایشدته نرص (د  31-72) 3یدل  هایشدته . شست ش   وزشرش رنوومشفینرمورن شفمشن معتان  ا پو یرششن موشهت

نرص ( وزشرش ش   کا نر  3-67) 6فعامی یشش  کماون بوجانرص ( ش شدته   14-41) 5مصمف موشن شدتهالتنرص (د  47-33)
ش  شرشز یممیدکا-بوثنشرن ) وثد کوسد  یوعش یدشدته  شجاار جهس یشفمشن نشرش یا نشرن  یانشعت یکا  ا پورنوومشف یشفمشن ین 

                                                           
1. pornography 

2. Covid-19 

3. mood disorders 

4. anxiety disorders 

5. substance use disorders 

6. attention deficit hyperactivity disorder 
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 ش شری  2015 پوبهزشد ش کو یههس ماربیهوکوهند -موامگ کمشسد  2015 دش پارومهت ینال  ومش زد شمکد شکس2019 میتمششیسدن
 (.2019 یتمسو دپ-یانگ ش  از ی شیلیاید  2016 همشارش د

ششار   1 ا شحساس شمت بوش میشعتیان  ا پورنوومشفی نر شربااط  اش د  ۀ ا مسلل بوشن می رس می نظم اشز جملا متغیمهایی کا 
یا   ش کارکمن آ  نر شربااط یز وستمش میمی ن زروساش با  شونمیکمن. شمت شحساس ق ربمه ی شست کا نر شششیل زن وی آششار 

 شست مسللا شین شز حاکی متع نی هایپژشهش(. 2016 مو د ش جیشوب سوسیند بوماسد شمکد) شونمی ا دون ششقعی  مجستا 
 هیی پیش ششریانس شز  سزشیی سه  ش که  کمک شعتیانی رفتارهای حفظ  ا فمنیمهحصم ا هایرشش  ا شست ممشن شمت کا
 فمن کا شونمی ساب دون شجون شز  ون شممهین(. 2005 بهههید ش شستوشیگ نریهگد) نه می شدتصاص دون  ا رش تارهارف شین

  مش م نر فمن شونمی موجب شمت کا ش   مطمح نظمیا شین همچهین. که  بحمکی ی شحساس ش نشه  بغییم  مشی بهشی معتان
 شحساسد رش شمت د(2013) بمیسی ش رن شمز(. 2011 هارنید ش کارپهتم ساشثد  دویلیله) ه نش مسلومیت شحساس دون شعتیانی رفتار
  ا شعتیان نر مهمی عامل رش شمت( 2013) فهنها  ش نشنه می شعتیانی رفتارهای بمامی  ین نر موتمک مشانیسمی ش عامل

  یوتمی شمت کا ممنشنی ش ش   شرزیا ی جهسی ارهایسوءرفت کهه ۀ یهیپیش بمینقوی عهوش  ا شمت. که می معمفی پورنوومشفی
  مشی کمتم بهش ش شن ک شنهیزۀ کهه ۀ یهیپیش شمت همچهین. نشرن  جهسی رفتارهای نر مشمری هاینرویمی کهه دمی ب م ا رش

 2زشریشزدون ی اسشحس نوانهم همهی نفمتد ش دون  ا دصومت شمتد(. 2011 همشارش د ش ویلیله ) شست سازموشل رفتارهای بغییم
 ری د) شونمی پورنوومشفی شز شزح  یش شستفانۀ مانه  جهسی شعتیانی رفتارهای نرویم فمن کا شست زمانی نر دونشف تی ع ت ش

 ش کهه می بغییم شز ناشمی ی شحساس پورنوومشفی  ا شعتیان  ا ماته شفمشن زیاند  سیار شمت شجون  ا(. 2014 فونگد ش م  ت بمشود
  ا(. 2015 وا د ش چیول ) نهه می شنشما رش پورنوومشفی هایفیل  شز شستفان  مهفید شحساسات چهین شز موقت رهایی شیم  همچها 

 شمت شحساس پورنوومشفید کار مش  شز زیانی بع شن رس می نظم ا هاآ  شز ناشی شمت شحساس ش شمت شحساس مهفی نتایج  ا بوجا
 شست ممشن شین ش که  ب م ا رش شمت شحساس زمانی هم نر کا که می مسللا شین مستع  رش نفم آشر ون دشمت. کهه می ب م ا رش

(. 2015 پیشو د)  اش  شربااط نر جهسی شعتیان ش جهسی شجااری رفتارهای شفزشیش  ا ش شون پورنوومشفی شز  یوتم شستفانۀ موجب
می ب م ا رش وها  یا شمت شحساس کهه دمی ان شستف ومشفیپورنو شز کا ندتمشنی نرص  32 ش پسمش  نرص  50 نه می نوا  نتایج
 شمت شحساس آ د باق کا کهه می بمسی  رش م می( 2015) وا  ش چیول  همچهین(. 2008 فیهشلهورد ش ششالک سا یهاد) کهه 

 قبمتعا ش نه می سوق پورنوومشفی شز شستفان  سمت ا رش فمن ش شونمی شجااری رفتارهای ش جهسی بمایهت شفزشیش موجب
 .هستی  فمن نر شمت شفزشیش شاه  پورنوومشفید شز شستفان 

 رس می نظم ا ش شست  ون  مفهوت شین شز ناپذیمج شیی  خوی جهسی رش طۀ د3دونشیفتهی مفهوت بوسعۀ زما  شز  مشیندعهش 
 ش شی من  2011 ریهوسود ش سو شمی موید) نشرن  نزنیشی رش طۀ جهسی رش طۀ  ا ممباط شعما   ا دونشیفتاد رفتارهای ش دونشیفتهی

 دونشیفتهی دصوصیات کا شفمشنی رس می نظم ا دونشیفتهید ش جهسی مسا ل  ین شربااط شین  ا بوجا  ا(. 2011 نامتیدمک
 وشنه بمی تیتمنشیه پورنوومشفی بمیق شز شفمشن شین شیهشا  ا بوجا  ا بمفی شز.  اشه  پورنوومشفی شز شستفان   ا متمایل  یوتم نشرن د
 پورنوومشفی شز  یوتم همچا شستفانۀ  ا دونشیفتهی شست ممشن  هذشرن د نمایش  ا ش  ایهه  دون شز بمیمثات ش  هتم بصویم

 نیهمی جهاۀ پورنوومشفی شست ممشن دونشیفتهید  ا ممباط جهسی مسا ل  ا بوجا  ا(. 2011  وفارنید)  اش  ممباط شیهتمنتی
 پورنوومشفی کا که می  یا ( 2012) شیتز(. 2015 میهتد ش شورت کاسپمد) شست جذش یت شرشین دونشیفتا شفمشن  مشی کا  اش 

 نمایش  ا رش جهسی هایفعامیت شز شی  ا   سیار بصاشیمی شغلب ش شست(  یهه   بحمیک  مشی) 4شهوشنی  سیار هایصحها شامل
 رفتارهای ش بصاشیم شز شی  ا  شششامی نناا  ا شست ممشن تادونشیف نمششف کا که می  یا ( 2012) شیتز نیز شنشما نر. وذشرنمی

 بصویم  ا هاآ   مشی رش شی  امی حاالت ش بصاشیم زیمش  اشه   نششتا پورنوومشفی شز شستفان   ا ش ی ی نماستهی ش  اشه  جهسی
شقتی یک دونشیفتا شز ی  اش  کا دابم مذت شخصی دون ش رضایت جهسی ش ی ممشن شست  ا شی  ا کو . شین نماستهی می

                                                           
1. shame 

2. self-loathing 

3. narcissism 

4. erotic 
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های )بصاشیم جهسید شفشار یا  ازنمایی 1ها  م شنتخاب موضوع جهسیمثا د دونشیفتا    مشیکه د رخ نه پورنوومشفی شستفان  می
ها همچا کهتم   یوتمی رشی موضوع جهسی دون نششتا  اشه د شز شین موضوع جهسی کهه . دونشیفتایک شخص( بممکز می

 کار مش . که می فمشه  دونشیفتا شفمشن  مشی رش کهتم  شین شیهتمنتی پورنوومشفی شز شستفان (. 2009 شدتمد)   منمیتمی مذت  یو
 بمبیبد شین  ا. هسته  دون شی  ا  جهسی بصاشیم کمن نناا  ش محتوشها شین نر مانورنشن   ا قانر پورنوومشفی شز شستفان 

 رش دون  یهیدون زرگ ش هافانتزی جهسید هایبشانا با نه می رش شجاز  شین تادونشیف نمششف  ا کا شست شیشسیلا پورنوومشفی
 میزش  ش مشمر هایشستفان   ین نشن نوا ( 2015) میهت ش شورت کاسپمد پژشهش رش طا شین نر(. 2011 ششند) کهه  ریزی مش 

 ش نشرن شجون معهانشری بفاشت عانی شفمشن ش( تیشهادآسیب ش جهسی عمومید) دونشیفتهی سطوح بمامی نر پورنوومشفی شز شستفان 
 همچهین. نهه می نوا  دون شز پورنوومشفی  ا  یوتمی بمایل هسته د نرویم دونشیفتهی سطوح شز همیک نر کا شفمشنی

 ن بوشمی شفیپورنووم(. 2018 ششزنمیمد ش زشرش) نشرن  جهسی رشش ط  ا نسات زیانی نساتاً موغومین  دونشیفتا هایشخصیت
 شین  ا ن رت ا شیمش  نر مسللاد شین رشزشفزش  شهمیت رغ علی. سازن رشرش ا شساسی دطمشبی  ا رش جامعا ش دانوشن  فمند سهمت
 شین  ا پاسخهویی حاضم پژشهش ه ف شساسد همین  م شون می نی   فمشششنی پژشهوی دأل زمیها شین نر ش ش   پمنشدتا مسللا
 . مدورنشرن  پورنوومشفی  ا شعتیان  یهیپیش  مشی کافی بوش  شز دونشیفتهی ش شمت شحساس متغیمهای آیا کا شست سؤش 

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعۀ

 یهی عضویت  ا ه ف پیش شست شهماستهی -ومنآشری شبهعات بوصیفی  محسبه ف کار منی ش   محسبپژشهش حاضم 
ه ف پژشهش شامل بمامی ممنش   ۀ  شعتیان  ا پورنوومشفی بمشحی ش   شست. جامعمشفی ش   شعتان  ا پورنوومومشهی ممنش  

 ون  صورت  ینکار  ۀنششبلاانا )شیهتمنتی( شنتخاب ش ن . شیو ۀکا  ا شیو شست 1399-1400سا  شهم بهمش  نر سا   18 االی 
ش شز شفمشن ششج  شمشیط دوشستا ش   ا شرشن قمشر ومفت های مختلف فضای م ازی ها ش کانا کا میهک ش زشرهای پژشهش نر ومش 
ش  ا  ساز پورنوومشفیم یاس مصمف موشل  مشساسهه . شین شفمشن کها آ  پمکمن شق شت  ا  د ا میهک ش پاسخهویی  ا سؤشالت

های مفته . مهکفم( قمشر ون 100نفم( ش   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی ) 100عتان  ا پورنوومشفی )منر نش ومش  شستفان  شز ن طۀ  مش 
 سا  ش همچهین سشونت نر شهم بهمش   ون. 18 سن  یوتم شز شرشن شامل مذکم ون د

 ابزارهای سنجش

 (PPCS) 2پورنوگرافی سازمشکلمقیاس مصرف 

فی نر شش (  مشی شرزیا ی میزش  شستفانۀ شفمشن شز پورنوومش2018ش همشارش  )  وث بوسط سؤشمی شست کا 18شین م یاس یک ش زشر 
)همیوا( موخص  7)هموز( با  1ی شز شنرجاهای دون رش رشی یک بیف میشمت هفتا  وذشتا بمشحی ش   شست. شفمشن پاسخم

د بحمل ش 3م یاس شضوح ش  ارز ون کهه . شین م یاسد رفتارهای شعتیانی نسات  ا پورنوومشفی رش  مشساس شش دمن می
ش ح شکثم نمم   18سه ش ش ن . ح شقل نمم  نر شین م یاس  8ش بعارض 7ویمی د کهار6ووتد عون ش  از5شدود بغییم دلق4آشریباب
عهوش  ن طۀ  مش نرنظم ومفتا ش   کا چهانچا نممۀ فمن مساشی یا  یوتم شز نر شین م یاس  ا 76. همچهین نممۀ شست 126نیز 

(د 2018 وث ش همشارش  ) شون. نر پژشهشیخیص نشن  مفمنی کا  ا شستفان  شز پورنوومشفی شعتیان نشرند بو عهوش  اآ  شوند 

                                                           
1. sexual object 

2. Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS) 

3. salience 

4. tolerance 

5. mood modification 

6. relapse 

7. withdrawal 

8. conflict 
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 ید  مش77/0  ارز ون شضوح ش  م یاسدمن  ید  مش93/0 یاسکل م  یکمشنااخ  مش ی ا شستفان  شز آمفا یاسم  ینش یاییپا یبضم
 ی مش د86/0زووت عون ش  ا م یاسدمن  ید  مش84/0 یدلق ش دو ییمبغ م یاسدمن  ید  مش78/0 آشریبحمل ش باب م یاسدمن 
 ش زشن حسین ی هاشمید. نر پژشهش سشست مآشرن ش    71/0بعارض  م یاسدمن  یش  مش 86/0 یمیوکهار  م یاسدمن 

 آشریدباب ش بحمل  ارز ون دشضوح ش  هایم یاسدمن  یکمشنااخ  مش یآ   ا شستفان  شز آمفا یاییپا یب(د ضم1398) آ انیحسین
 94/0ش  68/0د 80/0د 88/0د 80/0د 84/0د 71/0 یببمب ا یاسبعارض ش کل م  یمیدوکهار ووتد ش  ازعون  یددلق ش دو ییمبغ

 نرشن . قاو  وزشرش کمن آ  رش نر ح  قا ل یی( رشش1398) آ انیحسین ش زشن حسین سی هاشمید همچهینوزشرش ش   شست. 
 اساا ش   شست.مح 93/0 اخکمشنا آمفای شز شستفان   ا م یاس شین پایایی نیم حاضم پژشهش

 (GASP) 1شرم مقیاس

 یسه ش شحساس شمت ش وها  بمشح  مشی( 2011) یهسشوشست کا بوسط کوهند شمفد پانتم ش ش سؤشمی 16 ش زشر یک م یاس شین
 شز ف ط حاضمد پژشهش نر کا شستمم وط  ا شحساس وها   سؤش  هوتمم وط  ا شحساس شمت ش  سؤش  هوتش   شست. 

 شرشزمم   زن وی هاییتنرمورن موقع هاییرششیت م یاسد شین نر. شست ش   شستفان  شمت شحساس سه ش  ا طمم و سؤشالت
 شحتما  میزش  ش کهه بصور  یتدون رش نر آ  موقع شونینهه وا  دوشستا مشرش ا ش سپس شز پاسخ هاموقعیت شین  اشفمشن  ششکهش
 شمت شحساس. کهه  موخص( یانز یلی)د 5 بان رت( ) ا 1شز  یشنرجاجهپ یشمتم یفب یک رشی شمشیطد شین نر رش دون ششکهش
فمن نر  نممۀ ح شقلبخلف شست.  یعموم ینناا  شفوا ا 3یاناجوکهار  یرفتارها ش 2مهفی دونشرزیا ی هایم یاس دمن  شز متوشل

شست. نر پژشهش کوهن ش  یوتمشمت   ۀب م  یزش م ۀنهه  االبم نوا  ۀشست کا نمم 40 یزآ  ن ۀش ح شکثم نمم 8شمت  یاسم 
 71/0با  61/0 ینمختلف آ    هایم یاسدمن  ینکمشنااخ   ی ا شستفان  شز آمفا یاسم  ینش یاییپا یب( ضم2011همشارش  )

شحساس وها  ش شحساس  یاسدکل م  یاییپا یب( ضم1396ش شس زشن  ) پورینرباجد سع  ید مآشرن ش   شست. نر پژشهش هاشم
قاو  وزشرش رش نر ح  قا ل آ  رششیی( 1394) کمامی ش جوکار همچهین. شست آم   نست ا 79/0ش  82/0 د86/0 یبمببشمت  ا

 محاساا ش   شست. 59/0 کمشنااخ آمفای شز شستفان   ا م یاس شین پایایی نیزپژشهش حاضم  نر. شن کمن 

 (MTNS) 4خودشیفتگی مقیاس

ش    یناسام  شفمشن بمشح یفتهیسه ش دونش  مشی( 1980ش بوماس ) یسمماروو وسطبشست کا  یسؤشم 24ش زشر  یک م یاسد شین
یهمش  چیزهایی نشرن  کا من ن شرتد ن یهشا)مثهً شز شنشرن  ششریفتادونش یشینش عاارت کا  ین  ی نهه    اپاسخ دشست. نر هم سؤش 

رش بحسین  هاآ که  یمرن  کا من ن شرتد سعی چیزهایی نشششر )مثهً شقتی نیهمش  شوت( ش نیهمی پاسخی غیمدونشیفتایم نمخور
نفاع  م یاسعاملی شکتوافی شین م یاس نر شیمش  نوا  نشن شین م یاس نشرشی پهج دمن که ( یشی رش شنتخاب کهه . بحلیل

شست  ششرتادونشیف یبمف ش ششردونشیفتا ومیسلطا ششردیفتادونش یوهمینما ششرددونشیفتا کوی هم  ششردیفتادونش شخصیین 
د 5د 2 سؤشالت همچهین( شست. یک) ب ش( صفمشمف ) شییهاصورت نشوز ا یزن یاسم  ینش وذشرینمم (. 1385 ششبسند ش قم انی)
 24صفم ش ح شکثم آ   یاسم  ین. ح شقل نمم  نر ششون می وذشرینمم  معشوس صورت ا 23 ش 22د 21د 19د 18د 17د 14د 9

 ا  یاسم  ینش یاییپا یب( ضم1385ش ششبسن ) یشست. نر پژشهش قم ان یوتم  دونشیفتهی ۀه نهنوا  تمیو  ۀشست کا نمم
 قم انید پژشهش نر همچهین مآشرن ش   شست.  77/0ش  70/0 یببمب ا یشاییش آمم یمشنیش ۀنش نمون یکمشنااخ  مش یشستفان  شز آمفا
آ  رش  رششیی نیز( 1385ش ششبسن ) قم انی. شست ش   وزشرش 70/0 م یاس شین کمشنااخ آمفای( 2010) یههتنش شن یششبسند حمزش
 .شست ش   محاساا 68/0 کمشنااخد آمفای شز شستفان   ا م یاس شین پایاییپژشهش حاضم  نر. شن قاو  وزشرش کمن نر ح  قا ل

                                                           
1. Guilt and Shame Proneness (GASP) 

2. negative self-evaluations 

3. shame–withdraw 

4. Margolis-Thomas Measure of Narcissism Scale (MTNS) 
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 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 یلپژشهش شز بحل هاییاپاسخ  ا فمض یشستان شرن(  مشش شنحمشف  یانهین)م یفیآمار بوص یهاعهش   م رشش حاضمد پژشهش نر
. نر ش ن  یلش بحل ب زیا SPSS-26شفزشر  ا شستفان  شز نمت یزپژشهش حاضم ن یهاشستفان  ش . نشن  2وات ا ا رشش وات 1یزمم

 شرزیا ی  مشی( 3ششآنو) هاینمیانه  مش می هایآزمو  نظیم هاییشادص شز پژشهشد هایفمضیا  ا مم وط هاییافتاقسمت 
 ششریانسد نرص  شیژ د شرزش م  شر با عد بع شن شامل) متعارف ممیز با ع  ا مم وط شبهعات بفشیشید صورت ا ها ینپیش

 ضمشیب د(نشریمعهی سطح ش آزشنی نرجۀ ممیزد با ع نر موجون متغیمهای بع شن کاید م ذشر د4شیلشز الما شی زیم هایید هماستهی
  یهیپیش ممیزد با ع معانمۀ بوشیل با عد  ه یبا ا ضمشیب متعارفد ممیز با ع سادتاری ضمشیب متعارفد ممیز عبا  شرنان شست

 شز نشریمعهی شرزیا ی ش آ   یهیپیش ق رت ش ممیز بحلیل بوسط ومشهی عضویت  ه ینستا ممیزد هاینمم  ش ومشهی عضویت
 .ش  شستفان  5کاپا ضمیب محاساۀ رش 

 هافتهای

 شناختیف( توصیف جمعیتال

ش میانهین ش شنحمشف شستان شرن  47/2ش  48/24یب بمب انر شین مطامعاد میانهین ش شنحمشف شستان شرن سهی شفمشن معتان  ا پورنوومشفی 
نرص (  77)نفم  77فی نست آم . نر ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومش ا 22/4ش  83/24یب بمب اسهی شفمشن   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی 

نرص (  45نفم ) 45نرص ( م من ش  55نفم ) 55نرص ( متأهل ش نر ومش  شفمشن   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی  23نفم ) 23م من ش 
نرص ( شاغل ش نر ومش  شفمشن   ش  شعتیان  33نفم ) 33نرص (  یشار ش  67نفم ) 67متأهل  ونن . نر ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومشفی 

نرص (  50نفم ) 50نرص ( شاغل  ونن . نر ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومشفی  32نفم ) 32نرص (  یشار ش  68نفم ) 68فی ا پورنوومش 
نرص (  34نفم ) 34یسانس ش ومش  شفمشن   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی مفوقنرص (  22نفم ) 22نرص ( میسانسد  28نفم ) 28نیپل د 
 نرص ( نکتمی  ونن . 6نفم ) 6یسانس ش مفوقنرص (  12نفم ) 12( میسانسد نرص  48نفم ) 48نیپل د 

 هاب( توصیف شاخص

ی  ا شعتیان  ا پورنوومشفید   ش  هاومش  ین شحساس شمت ش دونشیفتهی یشپمیانهین ش شنحمشف شستان شرن متغیمهای  1ج ش  
 نه .یمشعتیان  ا پورنوومشفی ش کل شفمشن رش نوا  

 بین براي افراد معتاد به پورنوگرافی، بدون اعتیاد به پورنوگرافی و کلراف استاندارد متغیرهاي پیشنگین و انح. میا1جدول 

شساس ک ی ش شنحمشف ین مشهای ک ی ش کوی وی شستفان  ش . متغیمها شز شادص  ون نمما فمض یشپمهظور  مرسی  ا
-78/0یب بمب اد ش کوی وی ش شنحمشف شستان شرن کوی وی آ  SD=17/0ش  SK=-28/0یب بمب اشستان شرن ک ی شحساس شمت 

=Ku  34/0ش=SD 03/0یب بمب اش شنحمشف شستان شرن ک ی دونشیفتهی  همچهین ک ی. ستش=SK  17/0ش=SD  ش کوی وی ش
د متغیمهای پژشهش  ون نمما کا  ا بوجا  ا معیار  شست SD=34/0ش  Ku=-44/1یب بمب اشنحمشف شستان شرن کوی وی آ  نیز 

                                                           
1. discriminant analysis 

2. Stepwise method 

3. ANOVAs 

4. wilks lambda 

5. kappa 

 کل گروه بدون اعتیاد به پورنوگرافی گروه معتاد به پورنوگرافی بینمتغیرهاي پیش
M SD M SD M SD 

 77/7 58/27 25/8 51/25 68/6 65/29 شحساس شمت
 85/7 79/11 16/8 40/8 02/7 18/15 دونشیفتهی
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رش فمض بخطی شز ینشن . شز ن و 10شز  ی وی کمتمکوش ق رمطلق ضمیب  3همهی نشرشی ق رمطلق ضمیب ک ی کمتم شز 
 یست.ن مواه  قا لهای پژشهش نشن   ون نمما 

ش  ین شعتیان  ا پورنوومشفی ش  P<001/0د r=26/0ضمیب هماستهی  ین متغیمهای شعتیان  ا پورنوومشفی ش شحساس شمت 
های ی شز مفمشضایش  مشساس همچهینشست کا هماستهی همنش مثات ش معهانشر شست.  P<001/0د r=38/0دونشیفتهی 

  مشساسشجون نششتا  اش  کا  90/0 ین پژشهش ناای  هماستهی  االبم شز بوزیع نر بحلیل ممیزد  ین متغیمهای پیش  ون نمما 
 .شستشز شین میزش   ش کمتم P</001د r=27/0هاد هماستهی  ین متغیمهای شحساس شمت ش دونشیفتهی یافتا

 هاج( آزمون فرضیه

 ج آزمو   مش می میانهین ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومشفی ش ومش    ش  شعتیان  ا پورنوومشفی شرش ا ش   شست.نتای د2ش  نر ج 

 . آزمون برابري میانگین گروه افراد معتاد به پورنوگرافی و افراد بدون اعتیاد به پورنوگرافی2جدول 
 اداريمعن 2 زاديدرجۀ آ 1 درجۀ آزادي F آمارۀ المبداي ویلکز هامقیاس

 001/0 198 1 18/15 92/0 شحساس شمت

 001/0 198 1 67/45 81/0 دونشیفتهی

ش ضمیب معهانشری  Fهاد ضمیب الما شی شیلشزد م  شر آمارۀ د  ا بوجا  ا نتایج آزمو   مش می میانهین2 مشساس ج ش  
 P</001 ش F=67/45د WL=81/0 شیفتهیش دون P</001 ش F=18/15د WL=92/0یب  مشی متغیمهای شحساس شمت بمب ا

(.  ا بوجا  ا شین م انیمد بفاشت  ین نش ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومشفی ش شفمشن P<001/0) شستشست کا  مشی همنش متغیم معهانشر 
 یمعهانشرت ها بفاشهای آ شست ش  ین میانهین بوجاقا ل  ش  شعتیان  ا پورنوومشفی نر متغیمهای دونشیفتهی ش شحساس شمت 

 شجون نشرن.
کهه ۀ ش همچهین م انیم بعیین r= -05/0های متغیمهای شحساس شمت  ا دونشیفتهی مابمیس هماستهی م موع نرش  ومش 

 ش LD=15/8د LD=69/7یب بمب اها شرشنی  مشی شفمشن معتان  ا پورنوومشفید   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی ش م موع نرش  ومش 
95/7=LD هایی کا  ای  نر آزمو  بحلیل ممیز رعایت شوند  مش می ششریانس متغیمها نر شی نیهم شز مفمشضایند  مشی . عهششست

  مشساسشستفان  ش .  2شز آزمو   اکس د1 مش می مابمیس کوششریانسش سه ی   شین شمم  مهظور اسطوح متغیم مهک شست. 
د BM=86/4 مش م شست  ا  یببمب اش سطح معهانشری  2جۀ آزشنی د نر1د نرجۀ آزشنی F ۀها م  شر شادص  اکسد آماریافتا
60/1=FA 3د=df1 000/7056720د=df2  18/0ش=P  فمض نیز رعایت ش   ش شین پیش نشرنآزمو   معهانشرناون کا نوا  شز

 شست.
نوومشفی رش شز یان  ا پور مشی نستیا ی  ا با عی کا  ا  هتمین ششل  توشن  نش ومش  شفمشن معتان  ا پورنوومشفی ش   ش  شعت

 شرش ا ش   شست. 3وات شستفان  ش   کا نتایج آ  نر ج ش   ایش یهم بفشیک نه د شز رشش وات

 گامبههاي تابع ممیز متعارف به روش گامیافته ۀخالص .3جدول 
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معتاد به 

 پورنوگرافی

بدون اعتیاد به 

 پورنوگرافی

 001/0 50/0 %75 -563/0 563/0 001/0 2 78/54 75/0 29/0 49/0 100 32/0 1 م انیم

 ش C-s=78/54د WL=75/0یب بمب اد م  شر الما شی شیلشزد م ذشر کای ش سطح معهانشری با ع 3نتایج ج ش   مشساس 

                                                           
1. equality of covariance matrices 

2. boxʼs test 
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001/>P نست آم   شز ق رت بوخیصی دو ی  مشی بایین ششریانس متغیم مهک یعهی هاد با ع ممیز  اکا  ا بوجا  ا آ  شست
  ا پورنوومشفی ش   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی  مدورنشر شست. ومش  معتان
 ین شحساس شمت ش وات هممش   ا الما شی شیلشز نش متغیم پیش اهای بحلیل ممیز  ا رشش واتدهصۀ یافتا 4ج ش  

 نه .دونشیفتهی رش نوا  می

 بینویلکز دو متغیر پیش گام همراه با المبدايبههاي تحلیل ممیز به روش گام. خالصۀ یافته4جدول 

 واردشدهمتغیرهاي  مرحله
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 001/0 198 1 67/45 198 1 1 81/0 دونشیفتهی 1
 001/0 197 2 58/31 198 1 2 75/0 شحساس شمت 2

شساس ین مش(. P<001/0) شست مشی همنش متغیم شحساس شمت ش دونشیفتهی معهانشر  Fد آمارۀ 4ج ش    مشساس نتایج
  یهی ش بمیز عضویت ومشهی شعتیان  ا پورنوومشفی رش نشرن .یب بوشنایی پیشبمب امتغیمهای دونشیفتهی ش شحساس شمت 

 یهی عضویت ومشهی شفمشن یشپویمن  کا شز شرزش یشسانی نر یم ین قمشر یشپمتغیم  عهوش  انر بحلیل بمایزد بع شنی متغیم 
شون. همچهین  مدورنشر نیسته .  مشی بوخیص میزش  شرزش هم متغیمد نش ضمیب شستان شرن ش سادتاری محاساا ش شستفان  می

محاساۀ  مهظور ابا عد  نشن  با ع مورن نظمد  ا ضمشیب غیمشستان شرن ش ع ن ثا ت نیاز دوشه   ون.  مشی بوشیل نش مشی بوشیل
یمشستان شرند غیب شستان شرند ضمش ه ی هست. نتایج نیز نیاز  ا محاساۀ ضمشیب با ا هاومش شحتما  بعلق هم متغیم  ا همک شت شز 

 شرش ا ش   شست. 5 ه ی متغیمها نر ج ش  سادتاری ش با ا

 گامبهروش گام بندي به. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد، ساختاري و طبقه5جدول 

متغیرهاي 
 بینپیش

ضریب 
 استاندارد

ضریب 
 غیراستاندارد

ضریب 
 ساختاري

 بنديضریب طبقه
 بدون اعتیاد به پورنوگرافی معتاد به پورنوگرافی

 46/0 54/0 48/0 07/0 53/0 شحساس شمت
 19/0 32/0 84/0 12/0 87/0 دونشیفتهی
 -36/7 -19/11  -39/3  ع ن ثا ت

های معتان  ا د  ا بوجا  ا ضمشیب شستان شرند متغیم دونشیفتهی ق رت  یوتمی نر بمایز ومش 5نتایج ج ش   مشساس 
(. همچهین  مشساس م  شر ضمیب β=87/0مثات شست ) صورت اپورنوومشفی ش   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی رش نشرن ش شین شربااط 

شساس ش  ا بوجا  ا ضمشیب (.  مشینβ=53/0ت مثات شرزیا ی ش   شست )صورشستان شرن متغیم شحساس شمتد شربااط آ  نیز  ا
 .شستکهه وی  یوتمی  مدورنشر  یهیشستان شرن نش متغیمد دونشیفتهی شز بوش  پیش

ن. کمرش موخص  هانشن عضویت ومشهی  بوش میشون کا  ا شستفان  شز آ  بوشیل با عی می موجبفمشیه  شن ات بحلیل ممیز 
ش مفی بم دوشه   ون.  بمنقیقششقعی شااهت  یوتمی شجون نششتا  اش د با ع   ه ینستابا ع ش  شسیلۀ ا  ه ینستاهمچا  ین 
 شرش ا ش   شست. 6شفمشن نر ج ش    ه یبا اچهونهی 

 گامبهبه روش گام شدهبینیپیشو درصد  شدهمشاهدهافراد  ۀدست .6جدول 

 شدهینیبشیپ
 

 با اعتیاد به پورنوگرافی ورنوگرافیبدون اعتیاد به پ کل

  ا شعتیان  ا پورنوومشفی 73 27 100
 ش  مواه  

   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی 24 76 100

 نرص   ا شعتیان  ا پورنوومشفی 73 27 100
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   ش  شعتیان  ا پورنوومشفی 24 76 100

نر ومش   ا  نرستی انفم رش  73 ا پورنوومشفید  معتانممن  100وات شز  ا ا رشش وات ش  بوشیلد با ع ممیز 6ج ش    مشساس
کمن  شست. همچهین با ع   ه یبا ا ا پورنوومشفی رش نر ومش    ش  شعتیان  ا پورنوومشفی  معتانممن  27ش  شعتیان  ا پورنوومشفی

نفم شز شفمشن   ش   24ان  ا پورنوومشفی ش نر ومش    ش  شعتی نرستی انفم رش  76ممن   ش  شعتیان  ا پورنوومشفید  100مذکور شز 
 کمن  شست.  ه یبا ا پورنوومشفیعتان  ا مشعتیان  ا پورنوومشفی رش نر ومش  

 رش نمونشرهای هیستوومشت بوزیع نممشت متمایز ش نمونشرهای  اکس بوزیع نممشت متمایز بمبیب ا 2ش  1 هایهمچهین نر ششل
( نر نش متغیم شحساس شمت ش دونشیفتهی 1ومش  ) پورنوومشفی( ش   ش  شعتیان  ا 2وومشفی )ومش   مشی همنش ومش   ا شعتیان  ا پورن

 شرش ا ش   شست.
 . نمودارهاي هیستوگرام توزیع نمرات متمایز1شکل 
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 هانمودارهاي باکس توزیع نمرات متمایز براي گروه. 2شکل 

  ین  ا بفشیک شرش ا ش   شست.یشپ ی بحلیل ممیز  مشی هم متغیمهاآزمو نتایج  7نر ج ش  

 هاي تحلیل ممیز تفکیکینتایج آزمون .7جدول 
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 هاهمرکزوارۀ داد

معتاد به 

 پورنوگرافی

بدون اعتیاد به 

 پورنوگرافی

001/0 1 59/14 92/0 26/0 100 07/0 1 شحساس شمت  13/0 67/3- 24/0 001/0  276/0 276/0- 

001/0 1 99/40 81/0 43/0 100 23/0 1 دونشیفتهی  14/0 66/1- 44/0 001/0  478/0 478/0- 

 ش WL=81/0ش دونشیفتهی  P</001 ش WL=92/0ش سطح معهانشری  مشی شحساس شمت  د الما شی شیلشز7 مشساس ج ش  
001/>P ج شوانا نیز  صورت اسازن بوش ع متغیمهای دونشیفتهی ش شحساس شمت معهانشر شست ش شین بوش ع کا موخص می شست

عتان  ا پورنوومشفی ش   ش  شعتیان شز ق رت بوخیص ش بفشیک  مشی بایین متغیم مهک یعهی عضویت ومشهی نر نش سطح شفمشن م
شون کا ها ش نتایج بحلیل ممیز بفشیشی موخص می ا پورنوومشفی  مدورنشرن . همچهین  ا بوجا  ا نتایج آزمو   مش می میانهین

 شین نش آزمو  یشسا  هسته .

 گیرینتیجهبحث و 
کهه . فمض  م شین  ون کا ی ممنش  شیفای ن ش میشهاسایی عوشملی  ون کا نر شعتیان  ا پورنوومشف ده ف شصلی پژشهش حاضم

بم شین  مرسی نقیق مهظور اه . هست یهی شعتیان  ا پورنوومشفی نر ممنش  متغیمهای شحساس شمت ش دونشیفتهی قانر  ا پیش
 ا پورنوومشفی ش ومش  متغیمها شز بحلیل بمیز شستفان  ش  با  توش  ن ش همیک شز متغیمها رش نر بفشیک ممنشنی کا نر ومش  شعتیان 



 169           و دیگراني ليعاصم اسماع /...: براساس احساس شرم ويبه پورنوگراف ادياعت یزیتما ينيبشيپ

های پژشهش حاضم ش نتایج آزمو   مش می میانهین ش ویمن  شهاسایی کمن.  ا بوجا  ا یافتا  ش  شعتیان  ا پورنوومشفی قمشر می
 یهی شعتیان  ا پورنوومشفی نششتا نر بایین ش پیش شیکهه  بعیینرس  متغیم شحساس شمت ن ش می نظم ابحلیل ممیز بفشیشید 

 متصور پورنوومشفی  ا شعتیان   ش بوش  بفاشت معهانشری رش  ین نش ومش  شعتیان  ا پورنوومشفی ش  ا بوجا  ا آ  می کانحوی ا   اش 
 هایپژشهش  ا همسو یافتا شین. که   یهیپیش رش پورنوومشفی  ا شعتیان ومشهی عضویت بوشن می متغیم شین همچهین. ش 

 همشارش  ش ری  ش( 2015) موسشوشیچ ش  وریس پتمیشا د د(2015) پیشو  د(2015) وا  ش ل چیو د(2020) فارشن ش شسهیفسشی
 شعتیان مختلف شششا  ش پورنوومشفی سمت ا فمن رفتن نرمورن قوی شیکهه   یهیپیش شمتد شحساس نشنن  نوا  کا شست( 2014)

  یوتمی شمت شحساس کا شفمشنی وفت بوش می یافتا ینش بایین نر. که می شیفا آ  ب ششت نر مؤثمی ن ش همچهین ش شست جهسی
  ا دونشف تی نسات هما   ا هاآ  با ش   موجب مسللا شین(. 2010 ری د) کهه می شنزجار ش دصومت شحساس دون نرمورن نشرن د
 سازن  آرشت رش دون شفیدپورنووم جملا شز جهسی شعتیانی هایفعامیت شن ات  ا ش  اشه  نششتا فشمی نوخوشر  هذشرن د کهار رش دون

 شحساس شز سمشار ن شرن د دون  ا دو ی شحساس شفمشن شین کا کهه می شست ال ( 2015) وا  ش چیول (. 2014 همشارش د ش ری )
 ش چیول  م   نر. کهه می شستفان  پورنوومشفی شز مهفی ش قوی شحساسات شین شز موقت رهایی  مشی ش هسته  دون بغییم شز ناشمی ی

 شز شستفان  شفزشیش  ا ش شونمی پورنوومشفی جملا شز جهسی شجااری رفتارهای سمت ا فمن یافتنسوق موجب شمت( 2015) وا 
 شمت. کمن رفع رش مسللا شین زیم هایی شمت  ای  ش ت ش  ابلد زن یمۀ شین کمن قطع  مشی. که می پی ش شفزشیش نیز شمت پورنوومشفی

 ش  وریس پتمیشا د) که   مشنهیختا جهسی معتانش  شنهیزشی پویایی  ا متهاسب رش فاشبیمت بوجهی ساک بوشن می معموالً
  ا مهحصم مورن شین کا شونمی جهسی  ام وۀ شه شف ش  جهسی شفزشیش ساب شمت شحساس داصد بور ا(. 2015 موسشوشیچد

 رشش ط نمیل ا شعتیان شین کا که می حمطم رش فمضیا شین جهسی شعتیان کهسیک م  (. 2018 کار هود) شست جهسی معتانش 
(. 2013 سایتماد ش ریمزمم) ویمنمی ششل دل ی شدتهالت ش شمت  م ماتهی هایشهادت بشاناد کهتم  نر شدته  ناشیمند نماستهی

 شمت شحساس ش ت ا دوند عمیق ش زیم هایی سطوح نر نشرن د شعتیان پورنوومشفی  ا کا شفمشنی نششت شنتظار بوش می شساس مشین
 شین رشی نحوی  ا با نه می سوق شعمامی سمت ا رش فمن ش شونمی دون  ا شرزشی ی شحساس ساب نرشنی شمت شین. کهه می

 ا بوشنه می جهسی شعما  ش رفتارها  یند شین نر. سازن رها آ  نست شز رش دون موقتی صورت ا ش  هذشرن سمپوش نادوشایه  ب م ۀ
 نشر شا نرشنی شحساس شز صااحی چه   مشی با کهه  جلب دون  ا رش شفمشن شین بوجا ش شون  مطمح شصلی هایوزیها شز یشی عهوش 
 شفزشیش آ  شز شستفان  میزش  نیز ممشر ا ش یا   ب ششت آ  شز شستفان   ای  شستد م طعی مسشهی مانه  مسللا شین کا آن ا شز. شون 
 . اش  نششتا رش ششمیا شثم با که  پی ش

 شین رس می نظم ا دونشیفتهید متغیم  ا مم وط بفشیشی ممیز بحلیل ش میانهین  مش می آزمو  نتایج  ا بوجا  ا مچهینه
 بفاشت بوش می آ   ا بوجا  ا کانحوی ا  اش   نششتا پورنوومشفی  ا شعتیان  یهیپیش ش بایین نر شیکهه  بعیین ن ش نیز متغیم

 ومشهی عضویت بوشن می  مشینعهش . ش  متصور پورنوومشفی  ا شعتیان   ش  ش پورنوومشفی  ا یانشعت ومش  نش  ین رش معهانشری
 هماموم-آماچای ش شفمشبی د(2015) میهت ش شورت کاسپمد هایپژشهش  ا همسو یافتا شین. که   یهیپیش رش پورنوومشفی  ا شعتیان

شصلی  هایشیژویشز  دونشیفتهی شن نشن  نوا  همک شت کا شست( 2020) پیه ش ش پاپاسیلشا میستمزد شبهارد موریسد ش( 2020)
شصلی  هایکهه   یهیپیشدونشیفتهی یشی شز  کابوری ا شست مذکم  هایکهه  شستفان شز پورنوومشفی ش دصوصاً  هاکهه  شستفان 
شفمشن دونشیفتا معموالً نر پی رفتارها ش رشش ط  بوش   یا  کمن کا. نر بایین شین یافتا میشستشستفان  شز پورنوومشفی  ۀنر زمیه
 شمع ش ناسازوار جهسی میل ش ی بم شحساس موجب کا( 2010 باستد ش نگکی جانسند) هسته  زشنوذرش  م تکوبا جهسی 
 شهمیت ۀنر ار آمیزیشغمشق شحساسات شفمشن شین(. 2017 هوتد-میلن ش وموس جانسند) شونمی پورنوومشفی شز شستفان   مشی  یوتم
نردوشست هاآ  بمامی نر کا کهه  بصور مختلفی هایموقعیت نر رش دون کا نه می هاآ   ا رش شجاز  شین پورنوومشفی ش نشرن  دون
 جهسی رشش ط زمیهۀ نر دونشیفتا شفمشن همچهین(. 2020 همامومد-آماچای ش شفمشبی) شونمی  مآشرن  ش پذیمفتا شا جهسی های
 شین مصانیق شز یشی عهوش  ا نیز پورنوومشفی کا کهه   مقمشر رش رشش ط شین زیانی شفمشن  ا نشرن  نشست ش ته هس بلببهوع  سیار
  مشی مشانی بوشن می پورنوومشفی ننیای(. 2010 نامتیدمک ش شی من) شونمی مطمح شفمشن شین نر جهسی بشثمبلای ش بلایبهوع
 آمیزبوه  نرشنی ب م ۀ شین نر بوشن می شش.  امن پها  آ   ا دارج جها  بح یمهای ش می یناش شز  توشن  با آشرن فمشه  دونشیفتا فمن
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 کا نشرن رش بوشنایی شین پورنوومشفید بمیق شز آ  نر کا که  متاانر ذهن  ا رش چامش   ش  مطلق ق رت شز دیامی دوند نر محصور
 مشانی ش که  می بغذیا ششردونشیفتا هایموغلا چهین شز پورنوومشفی. شون شباعت نستورهایش ش که  فمشه  رش شمشیطی هم

(. 2018 شیلسو د) سازنمی فمشه  مح شنیت   ش  مختلف هایپمنشزیدیا   ا کمن  ازی ش کمن پهها   مشی شیژ  ش دصوصی
 شز یشی. کهه می  شستفان هاآ   م سلطا ش نیهمش  کهتم   مشی فمصتی هم شز ش هسته  ق رت شیفتۀ ش ت ا دونشیفتا شفمشن
 شز نستا شین  مشی رش فمصت شین پورنوومشفی. که می پی ش  مشز جهسی رفتارهای ش شعما  نر نیز عمل شین هایموقعیت بمینمه 
 شین شز ش کهه  بصور شصلی شخصیت جای ا رش دون. کهه  مواه   عیها ا رش دون ومبسلط ذههی هایموقعیت با کمن  فمشه  شفمشن

کا   اش  شا کمن  نیازهای نرشنی مشی  مآشرن  د نحلیبوشن   مشی شین شفمشنپورنوومشفی می بمبیب  ینن .  اممذت   مبمی موقعیت
 .شست نر وذشتا  مآشرن  نو  
های آبی  ای   ا کا نر پژشهش شستها هممش  ها نر ممشحل شن ات  ا  مدی مح شنیتسایم پژشهش مانه پژشهش حاضم نیز 

ن  ش شز شین نظم  مشی بعمی  نتایج  ا همنش جهس  ا ش ممنش   مرسی  ف طشیهشا نر شین پژشهش  نخست ا نششت.بوج هاآ 
 ها مشین نر بعمی  آ   ا ممنش  شهمهای  شست رش هستی . نشت شیهشا شین پژشهش  ا شهم بهمش  مح شن هایی رش امح شنیت

 ۀبا شمشا  م ایس شون شضعیت زنا  نیز  مرسی دهای آیه  ن نر پژشهششونیهم  ای  جانب شحتیاط رش رعایت کمن. پیوههان می
هایی موا ا نر نیهم شون پژشهشنست آی . همچهین پیوههان میبمی شز شین مسللا  ان ش بصویم جامعونیز فمشه  ش جهسیتی ین

ی کا  ا موشرن شعتیان  ا پورنوومشفی ش نر بعمی  شین نتایج موخص شون.  ا نرمانهمش  ش  امیههمشن ۀبا وستم نمیشهمها نیز صورت و
ش بیپ شخصیتی شین  ش  ب م اهای هی ا  نرمورنشون بمد رفتارهای شعتیانی جهسی نر بماس هسته  پیوههان میحامت کلی

 شی نششتا  اشه .شفمشن  ا شمت ش دونشیفتهی بوجا شیژ 
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