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 چكيده

ستی آزمایی های اجتماعی دارد. آیا این مقیاس از دربرای کاربران شبکه یپورنوگرافتحقیقات نشان از کاربرد نسخه فارسی استفاده از  زمينه:

استفاده  اسیقم ینسخه فارس قابلیت اعتمادو  آزماییدرستی یپژوهش، بررس نیهدف از انجام اهدف: و قابلیت اعتماد کافی برخوردار است؟ 

 صورتود که بهب یشیمایپ - یفیپژوهش از نوع توص نیاروش:  .بود یاجتماع هایشبکههای سایتکاربران  انیدر م پورنوگرافی از زامشکل

 و از نوع در دسترس و داوطلبانه یرگیاجرا شد. روش نمونه 0315از مهر تا آذر  یمجاز یاجتماع هایکاربران شبکه انیدر م نیآنال شیماپی

کاران، کارول و همپرسشنامه استفاده از پورنوگرافی )ودند از اب ارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت ب نفر بود. 218حجم نمونه برابر 

 کرونباخ یو آزمون آلفا یدییعامل ت  لتحلی استفاده با هاداده(. 2108و همکاران، )بو  از پورنوگرافی زامشکل استفاده و مقیاس (2108

 ، تغییر خلو، تعارض، تحمل، عود، محرومیت و کلهای برجست یدست آمده برای مؤلفهضرایب  به ها: يافته. قرار گرفت لیمورد تحل

قرار گرفتند که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب مقیاس است. نتایج تحلیل  12/1و  81/1، 88/1، 82/1، 68/1، 81/1، 50/1مقیاس به ترتیب 

لی ت یید کرد و نشان داد که ساختار شش عام ها( راهای نهفته )عاملعاملی ت ییدی نی  رابطه معناداری بین متغیرهای آشکار )سؤاالت( و سازه

 اسیمق ینسخه فارس  گيری:نتيجه (.GFI=،  88/1 AGFI=،  16/1 =CFI ،16/1 =RMSEA 12/1)ها برخوردارند از برازش مطلوبی در نمونه

رخوردار است و ب یمطلوب یت اعتمادقابلو  آزماییدرستی از  یاجتماع هایشبکههای سایتکاربران  انیدر م پورنوگرافی از زااستفاده مشکل

  یاجتماع هایکهشب قابلیت اعتماد، ،آزماییدرستی ،یپورنوگراف  واژه كليدها:  .اعتماد است لیقا ندهیآ قاتیاب ار در تحق نیاستفاده از ا
Background: research shows applying the Persian version of problematic pornography consumption for social 

network users. But could we examine the validity and reliability of this scale among social network users. 

Aims: The purpose of the present research was to examine the validity and reliability of the Persian version of 

problematic pornography consumption scale among social networking sites users. Method: This descriptive -

Survey study was performed by online survey among social networking sites users during october to december 

2018. Four hundred and eight people were selected via voluntary-responses and convenience sampling. In this 

research, the applied instruments were the pornography use(Carroll and colleague, 2018) and problematic 

pornography consumption scale (Bőthe and colleague, 2018). Data were analyzed using Cronbach’s alpha and 

confirmatory factor analysis (CFA). Results: The coefficients obtained for salience, mood modification, 

conflict, tolerance, relapse, withdrawal and total scale, were respectively, 0/71, 0/80, 0/68, 0/84, 0/88, 0/80 and 

0/94, which indicate a good reliability. Results of confirmatory factor analysis indicated that significant 

relationship between observed variables (questions) and the latent structures (factors) confirmed, and the six-factor 

in this sample was appropriate fitness (GFI= 0/92, AGFI= 0/88, CFI= 0/96, RMSEA= 0/06). Conclusions:  Persian 

version of problematic pornography consumption scale among the social networking sites users has good 

reliability and validity, and use of this tool in future research is reliable. Key words:   Pornography, Reliability, 

Validity, Social networking 
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 مقدمه

دست ههای گذشته، اینترنت منبع ارزشمندی برای بدر طول دهه

، با 0آوردن و به اشتراک گذاشتن اطالعات زیادی درباره سکسوالیته

 تبوده اس در نظر گرفتن هر دو عملکرد اکتشافی و ارتباطی

 و روزن پترسون، . گلدبرگ،(2100، 2والش و بایرز )شوونیسی،

میلیون نفر در سراسر دنیا  5/61د تخمین زدند که حدو (2118) 3سارا

امروزه . ندکناستفاده می)آنالین( های جنسی از اینترنت برای فعالیت

نتی جنسی اینترجنسی در دام رابطه انتعداد رو به اف ایشی از معتاد

 ایهدسترسی به سایت برایرا  زیادیهای ساعت وشوند گرفتار می

 مواجهه جنسی آنالین واقعیگو و وهای گفت، اتاق2پورنوگرافی

 (0118) 7کوپر(. 0315سید هاشمی و سعادت، ) دهنداختصاص می

های یژگیو ،های جنسی آنالینبرای درک پراکندگی گستره فعالیت

ه ش قدرت و جاذبه قوی شدباعث اف ای کلیدی اینترنت که احتماالً

، 6قابلیت دسترسی: کرد تشریو "A سه عاملمدل "است را با ارائه 

رغم پیشینه علی. 8گمنام و ناشناس ماندن، و 5صرفه بودنمقرون به

هبود روابط مثبت اینترنت بر تحصیالت و ب ت ثیرالمللی که تحقیو بین

جود دارند شماری ومطالعات بیدر مقابل،  د.کنجنسی را مشخص می

 می 1پاتولوژیکالهای دارند که از آن استفادهتمرک  که بر افرادی 

 عنوان یك زیرپورنوگرافی به .(2108، و همکاران 01)بو  کنند

باشد که تعاریف مختلفی از آن شده است. گروه از اعتیاد جنسی می

 محتوای او ویدیوهایی ب ها، تصاویربه نوشته کلی پورنوگرافی طوربه

ها، تصاویر و افراد از طریو کتاب اشاره دارد که نی و جنسیشهوا

 هیجان و تحریك موجب کنند و احتماالًویدیوها از آنها استفاده می

 (. 0315گردد )سید هاشمی و سعادت،  افراد برخی در جنسی

بیشترین  سایت،وب 71 میان در پورنوگرافی هایسایتوب

 درصد 11 از بیش و دارند جهان سراسر در ننده راد کبازدی

)بو  و  انداستفاده کرده از پورنوگرافی خود زندگی در ب رگساالن

 از شیوع و اسللتفاده می ان خصوص در(. 2108همکاران، 

                                                           
1. sexuality 
2. Shaughnessy, Byers, & Walsh 
3. Goldberg, Peterson, Rosen, & Sara 
4. pornography 
5. Cooper 
6. accessibility 
7. affordability 
8. anonymity 
9. pathological 
10. Bőthe 

 یهای سنی و جنسی مختلف، مطالعهایران در گروه در پورنوگرافی

 اما در برخی از منابع گ ارش شده .علمی دقیقی صورت ن رفته است

 رینبیشت فارسللی به که کلماتی سللومیك از یشب"است که 

نوگرافی پور کلمات گرفته، صورت آنها مورد در اینترنتی جستجوی

 به یحال در نتایج شود. اینمی محسوب چشم یری رقم که باشدمی

وگرافی پورن محتللوای یافتن برای که کلماتی است که آمده دسللت

 دونب و عادی حالت در و تندهس فیلتر ایران در اغلب روندمی کاربه

نقل از  )به "ندارد وجود آنها جستجوی امکان فیلترشکن از استفاده

(. بر اساس یك تحقیو صورت 0316احمدی، مختاری و مالك

کشوری که بیشترین تماشای آنالین  01، از PornMDگرفته توسط 

و جستجو در گوگل برای مواد و محتوای جنسی را داشتند، ایران بعد 

، 00پاکستان، مصر و ویتنام رتبه چهارم را دارد )پوستبر استف از

 نشود تهگرف نظر از پورنوگرافی در اسللتفاده انواع دی رِ (. اگر2107

 نظر رد جنسی، هایواژه اینترنتی جستجوی می ان با مسللئله صرفاً و

با توجه به آمارهای غیر رسمی ارائه شده، با یك معضل  شود، گرفته

نادیده گرفته شده مواجهه  02فرهن یاجتماعی رگ روانیو بحران ب

  .هستیم

  ثیرتفضای سایبری، ال وهای رفتاری و فرهن ی حاکم بر آن تحت 

(. ایران 2105، 03مستقیم محیط و فضای بیرونی و فی یکی است )آملی

باشد که با مسائل و مشکالت روانی یك کشور در حال توسعه می

ی رفتاهای جنسی از جمله، حوزهاجتماعی فرهن ی زیادی در 

 آرمان، های کودکی و نوجوانی )شریفی،آموزش جنسی در دوره

؛ گنجی، ایمانیان، معصومی، 2106، 02کهن و پور فردبانکی عبدلی،

های و خشونت علیه اقلیت 06(، سکسیسم2105، 07کرامت و خویی

؛ 2108، 05جنسی )خورشید، روشن، طالیی، آرزومندان و صدر

(، اف ایش سن ازدواج و نبود 2102، 08آبادیانو بهرامیادگارفرد 

؛ 2111، 01بستری مناسب برای ارضای نیازهای جنسی و عاطفی )تیت

( مواجهه هست؛ 0311آزاد ارامکی، شریفی ساعی، ایثاری و طالبی، 

11. POSTOBER Staff 
12. psychosocial/cultural 
13. Ameli 
14. Sharifi, Arman, Abdoli, Bankipour Fard, & Kohan 
15. Ganji, Emamian, Maasoumi, Keramat, & Khoei 
16. sexism 
17. Khorashad, Roshan, Talaei, Arezoomandan, & Sadr 
18. Yadegarfard, & Bahramabadian 
19. Tait 
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 شناختی پاتولوژیکال میکه هر یك از این مسائل و ال وهای جامعه

 بدون محدودیت سایبری برون توانند به اَشکال مختلفی در فضای

ده و قرار دا ت ثیرری ی شده و رفتارهای مرتبط با سالمت فردی را 

بر طالعات مزا از پورنوگرافی گردد. منجر به گسترش استفاده مشکل

 امطلوبنات ت ثیردهد که نشان می پورنوگرافیروی افراد درگیر در 

ل جدایی از قبی)اعی پیامدهای اجتمدر ابعاد مختلفی از جمله  این رفتار

هیجانی مثل احساس تنهایی، و مشکالت  پیامدهادوستان؛  واز خانواده 

-ع تو از دست دادن ات نظم جویی هیجاندشواری در ساری، شرم

صورت قربانی کردن کودکان و نوجوانان )بهپیامدهای قانونی  نفس(؛

دهای مو پیاهای جنسی و رفتارهای پدوفیلیایی(؛ رومدر تاالرها و چت

 وریاز دست دادن شغل یا از دست دادن بهره ،کاری و مالی از قبیل

ت برای مثال، جستجو در اینترن)به دلیل انجام اعمال جنسی هن ام کار 

وسواس فکری درباره انجام اعمال جنسی  یا( برای پورنوگرافی

؛ سید 0315ند )سید هاشمی و سعادت، هن امی که سر کار هست

، (2106، 0نایر داوسون و داس ؛ دافی،0316وبی، هاشمی، شالچی، یعق

طور ویژه، پیامدهای جسمی از قبیل خطر اف ایش یافته برای ابتال به به

HIV 2های منتقله آمی شیو عفونت (STIs ) است شناسایی شده

، 2چرری و گارسیا پاپ، کین، ؛ ایتون،2102، 3)ماهاپاترا و ساگوراتی

2102 .) 

 رداختهپ ت به بررسی پدیده پورنوگرافیتعداد زیادی از مطالعا

حقو های ماند، با این حال اکثریت این تحقیقات با اب ارها و مقیاس

اند. این معموالً اند که برای مطالعات خاصی طراحی شدهساخته بوده

ها ت یید آن قابلیت اعتمادو  آزماییدرستیبه این معنی هست که 

اند افتهسنجی انتشار یهای روانیاند و یا بدون بررسی دقیو ویژگنشده

 01ی مروری از تحقیقات (. در یك مطالعه2108)بو  و همکاران، 

ناسی و شاز پورنوگرافی اینترنتی که روش ساله بر روی استفاده

محتوای ارائه شده )از جمله تعریف پورنوگرافی اینترنتی در 

ی نندهکگیریسنجی اب ارهای اندازههای روانمطالعات، ویژگی

ورنوگرافی شده در ارتباط با پپورنوگرافی اینترنتی، متغیرهای بررسی

( آن را ی پورنوگرافی اینترنتیاینترنتی، اشکال و کارکرد استفاده

طور کلی نتایج نشان داد که در مورد بررسی قرار داده بودند، به

                                                           
1. Duffy, Dawson, & Das Nair 
2. sexually transmitted diseases 
3. Mahapatra, & Saggurti 
4. Eaton, Cain, Pope, Garcia, & Cherry 
5. Short, Black, Smith, Wetterneck, & Wells 

ز نها اها، و ارزیابی آگیریهای پورنوگرافی اینترنتی، اندازهتعریف

ی پورنوگرافی اینترنتی ناهماهن ی و اَشکال و کارکرد استفاده

، 7ناهمسانی وجود دارد )شورت، بالک، اسمیت، وترنیك و وال 

ای هشناسی و ویژگی(. بنابراین، نتیجه این مطالعه اهمیت روش2102

کار گرفته شده را برای کاربرد و تعمیم نتایج سنجی اب ارهای بهروان

ازد. در مقابل، تعدادی از مطالعات اب ارهای دقیقی سآنها روشن می

های معتبری از گیریکه هم به لحاظ تجربی و هم نظری، اندازه

اند )دافی و های مرتبط با آن گ ارش کردهپورنوگرافی و سازه

 (.2106همکاران، 

 با توجه به موارد فوق و همچنین اهمیت نظری اب ارهای اندازه

( 2108ای، بو  و همکاران )قدامات مداخلهگیری برای تحقیقات و ا

( را بر اساس مدل PPCS) 6پورنوگرافی از زامشکل استفاده مقیاس

( پیشنهاد دادند که در حین 2117) 5ای گریفیت اعتیادی شش مؤلفه

ای ههای بالینی و عادی، از ویژگیکوتاه بودن، برای ارزیابی در نمونه

 است. مطالعات عصبودهتری نی  برخوردار بسنجی قویروان

ر مدار طور بالقوه باند که تعدادی از رفتارها بهشناختی نی  نشان داده

گذارند و منجر به از دست دادن کنترل و پاداش در مغ  انسان اثر می

گردد )الو، الییر، براند، هتچ و سایر عالئم اعتیاد در برخی افراد می

ت، بودن استفاده از اینترن (. با در نظر گرفتن اعتیادی2107، 8هاجال

ه برای اند کشناختی نی  از این فرضیه حمایت کردهتحقیقات عصب

ا اعتیاد ای مشابه باین نوع از اعتیادهای رفتاری فرآیندهای عصبی پایه

 1به مواد مخدر وجود دارد. همچنین، انجمن روانپ شکی آمریکا

(APA یاد با اعت(، قماربازی اینترنتی )یکی از رفتارهای مرتبط

عنوان یك اختالل بالقوه اعتیادآور در ویرایش پنجم اینترنتی( را به

اختالالت روانی به رسمیت شناخته است  آماری و تشخیصی راهنمای

که سایر رفتارهای مرتبط با اینترنت مانند، استفاده از پورنوگرافی 

اینترنتی را تحت پوشش قرار ندادند )انجمن روانپ شکی آمریکا، 

ای گریفیت  در انواع حال، مدل اعتیادی شش مؤلفه(. با این2103

های تحقیقاتی و بالینی مورد ت یید قرار های رفتاری در حوزهاعتیاد

یك اب ار  PPCS(. 2108، 01گرفته است )کیم و هودجین 

ا و زی مشکلتواند استفادهآیتمی است که می 08دهی خودگ ارش

6. Problematic Pornography Consumption Scale 
7. Griffiths 
8. Love, Laier, Brand, Hatch, & Hajela 
9. American Psychiatric Association 
10. Kim, & Hodgins 
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( 2108متمای  کند. بو  و همکاران ) را پورنوگرافی زا ازمشکلغیر

ی ادر مطالعه خود با استفاده از تحلیل عاملی ت ییدی، اعتباره سازه

اند، شش قوی برای ساختار شش عاملی این مقیاس گ ارش داده

، عود 2، تحمل3، تعارض2، تغییر خلو0زیرمقیاس آن شامل برجست ی

یك مقیاس  باشد که بر رویمی 6، و محرومیت و ترک7یا بازگشت

 گذاری می)همیشه( نمره 5)هرگ ( تا  0ای از لیکرت هفت درجه

باشد، کارایی آن در یك اب ار جدیدی می PPCSشود. با اینکه 

ست امطالعات جدید رفتارهای جنسی پاتولوژیکال نشان داده شده

کیرالی، اوروس  و  - ؛ بو ، کووس، تو 2101)بو  و همکاران، 

 (.2101، 5دِمِترُویکس

تردیدی نیست که مس له سالمت اجتماعی، پیش یری و درمان 

های رفتاری روز به روز اهمیت بیشتری در اختالالت و ناهنجاری

یابد. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که با جهان کنونی می

وجود بهبود وضع زندگی و خدمات بهداشتی در جهان، می ان این 

ش با سرعت بیشتری رو به اف ایمشکالت و رفتارهای پاتولوژیکال 

دارد )نایت و ای نی  نوع آن با جوامع دی ر فرق است و در هر جامعه

 در ایران در کارشناسان اکثر نظرات سفانه(. مت 2105همکاران، 

 گمانه رتصومربوط به پورنوگرافی به مشکالت و مسائل با ارتباط

 علمی لعاتمطا به یك هیچ و بوده ذهنی هایمالک بر اساس و زنی

 یبرا دقیو اب ارهای نبود هم آن علت و شودنمی داده استناد دقیو

با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در حوزه  .باشدمی مطالعات انجام

صوص خرفتارهای جنسی پاتولوژیکال اینترنتی در جامعه ایرانی، به

ست اصورت گرفته اجتماعی هایشبکههای سایت کاربران میان در

یك اب اری قوی در شناسایی و تشخیص PPCS ین و همچن

رو مطالعه حاضر بر حسب از اینباشد. میزا پورنوگرافی مشکل

 یت اعتمادقابلو  آزماییسعی دارد تا با بررسی درستیضرورت مسئله، 

های ایجاد این اب ار در جامعه ایرانی گامی در جهت پر کردن خالء

 این بر. ای جنسی برداردشده در بطن تحقیقات مربوط به رفتاره

 هایبه لحاظ شاخص :باشدمی صورت این به تحقیو سؤال اساس

 ینسخه فارسسنجی )همسانی درونی و تحلیل عاملی ت ییدی(، روان

های ایتسکاربران  انیدر م پورنوگرافی از زااستفاده مشکل اسیمق

                                                           
1. salience 
2. mood modification 
3. conflict 
4. tolerance 
5.relapse 

 ادقابلیت اعتمو  آزماییدرستیبه چه می ان از  یاجتماع هایشبکه

 برخوردار است؟

 روش

 بروود، ها - شناسی بود )لوبیوندواین مطالعه یك پژوهش روش

ی پرسشنامه صورت پیمایشی با استفاده از( که به2101، 8کونر و

های سایت انمرد( از کاربر 067زن و  223نفر ) 218 آنالین در میان

به اجرا شد. با توجه  0315آذر  تا های اجتماعی ایرانی از مهرشبکه

 21عنوان یك قاعده کلی، برای یك مقیاس ( به2105) 1نظر دولی 

باشد، مسلماً انتخاب این حجم نفر کافی می 311آیتمی تعداد نمونه 

 نمونه به مراتب بیشتر از نظر مطرح شده است.

ورت گردید، به این ص رعایت هلسینکی بیانیه مفاد مطالعه این در

 و وهشپژ اهداف توضیو یش،که در یك صفحه به همراه لینك پیما

 بودن اختیاری مورد مطالعه، هاینمونه از آگاهانه رضایت کسب

 هب پاسخ بودن ضرر بدون مطالعه، از خروج حو پژوهش، در شرکت

 .دذکر گردی تمایل، صورت در نتایج دادن قرار اختیار در و سؤاالت

های ها و گروههای اجتماعی )کانالکاربران شبکهنفر از  270تعداد 

هروی لینك پیمایش کلیك کردبوک و توییتر( مختلف تل رام، فیس

 6کننده گ ارش داده بودند که در شرکت 01بودند که از این تعداد، 

پیمایش ناقص  33ماه گذشته از پورنوگرافی استفاده نکرده بودند و 

پیمایش  218شده بود که کنار گذاشته شدند. در مجموع پاسخ داده

 .و تحلیل شدند وارد مطالعه

 ابزار

استفاده  یفراوان گیریاندازهبرای : 01استفاده از پورنوگرافی

ت که این صور این سازه )بهاز ی فیبتدا تعرپورنوگرافی اعامدانه از 

 و هوانیش محتوای با ویدیوهایی و تصاویر ها،نوشته به پورنوگرافی

 زا یدیوهاو و تصاویر ها،کتاب طریو از افراد که دارد اشاره جنسی

 رد جنسی تحریك و هیجان موجب احتماالً و کنندمی استفاده آنها

(، و 0315گردد( ارائه شد )سید هاشمی و سعادت، می افراد برخی

طور میان ین شما ماه گذشته، به 6سپس این پرسش مطرح شد که در 

ید ااز پورنوگرافی استفاده کرده عامدانهگونه هرچند یکبار به

6. withdrawal 
7. Bőthe, Koós, Tóth-Király, Orosz, & Demetrovics 
8. LoBiondo-Wood, & Haber 
9. DeVellis 
10. pornography use 
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گ ینه پاسخ  6کنندگان از میان (. شرکت2118مکاران، و ه 0)کارول

 3ماه(،  6بار در )یك 2ام(، )اصالً ندیده 0خود را انتخاب کردند: 

)هر  6)چندبار در هفته(،  7بار در هفته(، )یك 2بار در هرماه(، )یك

ررسی کنندگانی مورد بروز یا تقریباً هر روز(. بنابراین، فقط شرکت

 ماه گذشته از پورنوگرافی استفاده کرده بودند. 6در قرار گرفتند که 

یك اب ار  (:PPCS) 2از پورنوگرافی زامشکل استفاده مقیاس

برای ( 2108و همکاران )دهی است که توسط بو  خود گ ارش

زا لمشک تر رفتارهای افراد درگیر در پورنوگرافیسنجش دقیو

که رفتار باشد ماده می 08درست شده است. این اب ار شامل 

، برجست ی، تغییر خلو، تعارض، تحملرا در شش بعد ) پورنوگرافی

 اسخو افراد پکند، ( بررسی میعود یا بازگشت، و محرومیت و ترک

نند. کبندی میرتبه ایدرجه هفتهای خود را در یك مقیاس لیکرت 

. تج یه هست (همیشه) 5)هرگ ( تا  0نمرات پاسخ داده شده در دامنه 

مقیاس با استفاده از ضریب  سنجی اینهای روانویژگیو تحلیل 

برجسته های و زیر مقیاس 13/1برای مقیاس کلی  آلفای کرونباخ،

، عود یا 58/1، تحمل 50/1، تعارض 82/1، تغییر خلو 55/1بودن 

دست آمده است.  به 86/1، و محرومیت و ترک 86/1بازگشت 

ود دان و زنان مطلوب بهمچنین، تحلیل عاملی ت ییدی آن نی  برای مر

(18/1 CFI=همبست ی بین زیرمقیاس .) 27/1های آن مطلوب و بین 

 از با مقیاس رضایت PPCS(. همچنین >110/1pمتغیر بود ) 87/1تا 

 (. 10/1p< ،22/1- =rدار داشت )جنسی، رابطه منفی و معنی زندگی

 PPCSمنظور ترجمه و تطابو فرهن ی به :PPCSترجمه و انطباق 

( انجام شد 2117) و همکاران 3ابتدا طبو روش پیشنهاد شده وایلد در

آزمایی محتوایی از نظرات اساتید روانشناسی  و جهت تعیین درستی

نفر( استفاده گردید. همچنین برای  3متخصص در رفتارهای جنسی )

نفر از دانشجویان  21مطالعه مقدماتی، نسخه فارسی پرسشنامه در میان 

ام کار ی انجاطمینان حاصل گردید. شیوه ت کاربرد آناجرا و از قابلی

بدین صورت که در ابتدا اجازه کتبی از طراح اصلی مقیاس کسب 

یك  توسط محققین وین مقیاس ا فرم ان لیسیگردد و در مرحله بعد 

ستقل با مترجمه  دوصورت مستقل ترجمه شد. زبان ان لیسی به استاد

ه یك فرم واحد بط به زبان ان لیسی مسلشناسی نظر یکی از اساتید روان

توسط دو نفر از س شده مقیاتبدیل گردید. سپس فرم ترجمه

ه ان لیسی ب  دانشجویان دکتری زبان ان لیسی با روش ترجمه معکوس

                                                           
1. Carroll 
2. Problematic Pornography Consumption Scale 

و به طراح اب ار فرستاده شد و توسط ایشان ت یید گردید  برگردانده شد

با توجه  .س شدااین کار موجب اطمینان بیشتر از صحت ترجمه مقی که

 هتصحیحات الزم انجام گرفت به کارهای انجام شده تا مرحله مذکور،

ها حین اجرا از آزمودنی .اجرا گردید آزمودنی 21و پرسشنامه روی 

 ،شناسیانرو استادبا نظر  .االت مبهم را مشخص کنندؤخواسته شد تا س

 PPCSدر خصوص سؤاالت مبهم اعمال گردیده و  تصحیحات الزم

 سازی گردید.اجرا در نمونه اصلی آماده جهت

 هايافته

نسخه  SPSSاف ارهای از نرمها با استفاده در پژوهش حاضر داده

برای و مورد تج یه و تحلیل قرار گرفت  21نسخه  AMOSو  22

های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی آزمون ها ازتج یه و تحلیل داده

 استفاده شد. در تحلیل عاملی ت ییدی با هدف مطالعه ساختار عاملی

اشد، بای میت ییدی که هدف پژوهش ر ت یید ساختار عاملی ویژه

ش شود و برازای بیان میطور آشکار فرضیهها بهدرباره تعداد عامل

ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کوواریانس متغیرهای 

بازرگان و گیرد )سرمد، گیری شده مورد آزمون قرار میاندازه

 .(0387حجازی، 

ارائه شده  0کنندگان در جدول اطالعات دموگرافیکی شرکت

 است. 
 کنندگاناطالعات دموگرافیکی شرکت.  0جدول

 درصد تعداد متغیرها

 سن

01-08 7 2/0 
01-31 205 2/73 
30-71 058 6/23 
71 + 8 1/2 

 جنسیت
 2/21 067 مرد
 6/71 223 زن

 وضعیت ت هل
 8/87 371 مجرد
 3/01 22 هلمت 

 1/3 06 متارکه

 وضعیت تحصیلی

 7/2 01 ابتدایی
 5/03 76 راهنمایی
 1/06 61 دبیرستان
 6/30 021 کارشناسی

 6/33 035 کارشناسی ارشد
 5/0 5 دکتری
 

 

 

3. Wild 
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نفر مردان  067درصد( و  6/71نفر زنان ) 223افراد تحت مطالعه، 

سال، و  31-01ها در رده سنی یت آندرصد( بودند که اکثر 2/21)

باشند و سال می 72/32±23/5دارای میان ین و انحراف معیار سنی 

درصد آنها مجرد بودند. از لحاظ تحصیالت بیشتر افراد نمونه  8/87

( و کارشناسی ارشد %6/30دانش اهی و دارای مدرک کارشناسی )

ی اطالعات توصیفی و همبست  2( بودند. در جدول 6/33%)

ها و نمره کل پرسشنامه ارائه گردیده است. برای بررسی زیرمقیاس

 کشیدگی و های کجیبودن توزیع نمرات مقیاس از شاخصنرمال

قابل  ±2تواند در آنها می( 2111استفاده شد که با توجه به نظر فیلد )

 .قبول باشد

 

 PPCS (218N=)های . اطالعات توصیفی، همبست ی و آلفای کرونباخ زیر مقیاس2جدول

 6 7 2 3 2 0 ارمعی انحراف ± میان ین کشیدگی چول ی Alpha هازیرمقیاس

      — 72/7±15/2 13/0 56/1 50/1 . برجست ی0

     — 51/1* 28/7±22/3 07/1 85/1 81/1 . تغییر خُلو2

    — 22/1* 72/1* 18/6±55/3 21/0 20/0 68/1 . تعارض3

   — 72/1* 56/1* 58/1* 62/7±58/3 17/1 66/1 82/1 . تحمل2

  — 51/1* 62/1* 67/1* 66/1* 11/7±25/2 81/0 52/1 88/1 . عود7

 — 52/1* 53/1* 77/1* 52/1* 50/1* 51/2±13/2 12/0 86/0 81/1 . محرومیت6
 86/1* 88/1* 81/1* 52/1* 82/1* 86/1* 22/33±86/05 85/0 68/0 12/1 . کل مقیاس5

 

* P< 10/1  
 

و همسانی  اعتماد فای کرونباخ به منظور بررسی قابلیتضرایب آل

شود که مالحظه می(. همانطوری2شد )جدول  محاسبه PPCSدرونی 

 12/1آلفای کرونباخ محاسبه شده برای برای کل پرسشنامه مقدار 

باشد، هچنین مقدار آلفای کرونباخ باشد که این مقدار عالی میمی

تا  68/1باشد )قبول و مطلوب می ها قابلبرای هر یك از زیرمقیاس

بودن آنها ها و هم ن( که حاکی از هبست ی درونی بین ماده88/1

 .باشدمی

منظور بررسی برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به

(، شاخص نسبت مجذور 2χبرازش مدل از شاخص های مجذور خی )

شاخص  (،GFI(، شاخص نیکویی برازش )dfχ/2آزادی )خی بر درجه

(، CFI) ای(، شاخص برازش مقایسهAGFIنیکویی برازش انطباقی )

مانده مجذور (، و باقیRMSEAخطای ریشه مجذور میان ین تقریب )

( استفاده شده است. اگر مجذور خی از لحاظ آماری RMRمیان ین )

معنادار نباشد دال بر برازش بسیار مناسب است اما از آنجا که این 

آید، معنادار بدست می 011نمونه های ب رگ تر از شاخص غالباً در 

گردد. لذا شاخص مناسبی برای سنجش برازش مدل محسوب نمی

باشد  3آزادی، کوچك تر از چنانکه شاخص نسبت مجذور بر درجه

 هایبرازش بسیار مطلوب را نشان می دهد. در صورتی که شاخص

CFI ،AGFI ،GFI های و شاخص 11/1تر ازب رگRMSEA و RMR 

سب بسیار مناباشد دال بر برازش بسیار مطلوب و  17/1کوچك تر از 

برازش مطلوب داللت دارد )به نقل  18/1تر از به شمار آمده و کوچک

(. در تحلیل عاملی ت ییدی، مدل شش 0316از شالچی و سید هاشمی، 

( مورد بررسی قرار 2108عاملی ارائه شده توسط بو  و همکاران )

 بر روی شش زیر PPCSاست که مدل فرض شده گرفت و در این

مقیاس یعنی برجست ی، تغییر خلو، تعارض، تحمل، عود، و 

نشان داده شده  3گونه که در جدول شوند. همانمحرومیت جمع می

، این مدل در مطالعه حاضر ت یید نی  شده است و از برازش است

 مطلوبی برخوردار است.

دگی مدل ارائه شده در های برازنی شاخصطورکلی همهبه

پژوهش حا ر از برازش مطلوبی برخوردار بود و مدل مفروض را 

 GFI=،  88/1 AGFI=،  16/1 =CFI ،16/1 12/1)اند  ت یید کرده

=RMSEA نشان داده شده  0طور که در شکل (. همان3( )جدول

خوبی برآورد کرده است و قابل قبول می است، مدل پارامترها را به

 باشد.
 

 های برازندگی مدل ارائه شده در پژوهششاخص. 3جدول

 χ2 df χ2/df GFI AGFI CFI RMSEA RMR های برازش مدلشاخص

 18/1 16/1 16/1 88/1 12/1 51/2 006 01/302 هامقادیر شاخص
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 اختار شش عاملی آنو س (PPCS) از پورنوگرافی زامشکل استفاده مقیاسنمودار مسیر برای تحلیل عاملی ت ییدی . 0شکل

 

 گيریو نتيجه بحث

رافی از پورنوگ زامشکل استفاده مقیاسدر این پژوهش با معرفی 

(PPCS) ،هدر میان کاربران شبکآن  قابلیت اعتمادو  آزماییدرستی 

بررسی شد. پرسشنامه مذکور با توجه به  های اجتماعی مجازی

زا از کلده مشفرهن ی و بهداشتی که استفااجتماعیمشکالت روانی

های مختلفی از کودکان، نوجوانان و پورنوگرافی در گروه

؛ ماهاپاترا 2102وجود آورد )ایتون و همکاران، تواند بهب رگساالن می

 (، و همچنین اهمیت2106؛ دافی و همکاران، 2102و ساگوراتی، 

 تشخیص رفتارهای جنسی پاتولوژیکال که در برخی افراد به

ا زعنوان مثال، استفاده مشکلودی وجود دارند )بهطورچندگانه و همب

پورنوگرافی، خود ارضایی اعتیادگونه و اختالالت مرتبط با مصرف از 

سید هاشمی و ؛ 0318نژاد، مردانی، ( )سید هاشمی، حسینمواد

 تواند برای تسریع و تسهیل در اثربخشی تالشمی، (0315سعادت، 

 مقیاسئ  اهمیت باشد. اندرکاران بهداشت روانی، حاهای دست

نجی که سهای روانویژگیبا توجه به از پورنوگرافی زامشکل استفاده

 گری بهتواند در جهت تامین اهداف پژوهشی و غربالذکر شد، می

 متخصصان علوم رفتاری کمك کند.

نتایج حاصل از بررسی همسانی درونی و تحلیل عاملی ت ییدی 

ان در نمونه مطالعه حاضر نش گرافیاز پورنو زامشکل استفاده مقیاس

العه که مط پورنوگرافیداد که شش عامل مطرح شده برای رفتارهای 

 لیل عاملی( بر اساس پیشینه نظری مورد تح2108و همکاران )بو  

فهوم یید شده بود، در این مطالعه نی  ت یید شد. مت ییدی قرار گرفته و ت 

دی مدل اعتیا بر اساساز پورنوگرافی  زامشکل استفادهچندوجهی 

الف( ( تبیین شده است که در آن: )2117ای گریفیت  )شش مؤلفه

دیل شده های زندگی فرد تبترین فعالیترفتارهای پورنوگرافی به مهم

های ذهنی و تحریفات شناختی(، احساسات )ولع و و بر تفکر )مشغله

 (تمایالت شدید( و رفتار )تضعیف و بدتر شدن رفتارهای اجتماعی

ا هشوند. برای مثال، حتی وقتی افراد واقعا در این فعالیتفرد غالب می

 درگیر نیستند درباره دفعات بعدی که استفاده خواهند کرد فکر می

برجست ی(؛ )ب( افراد حاالت و تجارب روانی دارند ی مؤلفهکنند )

عنوان پیامدهای درگیری در رفتارهای پورنوگرافی گ ارش که به

وند ای در نظر گرفته شهای مقابلهتوانند مانند استراتژیمیدهند و می

تغییر خُلو(؛ )ج( افراد درگیر برای دستیابی به اثرات سابو ی مؤلفه)

 یمؤلفهدهند )ی آن را اف ایش میپورنوگرافی، مقادیر استفاده

تحمل(؛ )د( افراد درگیر زمانی که بخشی از رفتارهای پورنوگرافی را 

های احساسی یابند، حالتد یا ناگهان کاهش میکننمتوقف می

ناخوشایند و یا اثراتی جسمی )مانند لرزش، خلو وخوی دمدمی، 

و  عالئم ترکی مؤلفهکنند )تحریك پذیری و غیره( را تجربه می

 محرومیت(؛ )ه( افراد درگیر در رفتارهای پورنوگرافی تعارضات بین

ای دی ر )شغل، زندگی هفردی )بین خود و اطرافیان(، با فعالیت
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ها( و یا با خودشان )تعارض درون مندیها و عالقهاجتماعی، سرگرمی

تعارض(؛ )و( افراد ی مؤلفهکنند )روانی( را تجربه میفردی و درون

درگیر در رفتارهای پورنوگرافی، گرایش به بازگشت تکرار شونده 

افراطی  ل وهایبه ال وهای پیشین از این رفتارها را دارند، حتی اکثر ا

ا هکه در باالترین درجه اعتیاد معمول هستند و به سرعت بعد از سال

های صشاخ (.عود یا بازگشت یمؤلفه) گردندپرهی  و کنترل بر می

( دارای 2108و همکاران )بو  نیکویی برازش مورد استفاده در مدل 

( که این RMSEA=17/1و  CFI=18/1برازش بسیار مطلوبی بود )

های برازندگی از برازش مطلوبی ه نی  همسو با آنها، شاخصمطالع

 GFI=،  88/1 AGFI=،  16/1 =CFI ،16/1 12/1)برخوردار بود 

=RMSEA) . نتایج حاصل از آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد

 نشان داد که قابلیت اعتماد مقیاس کلی و زیر PPCSهای زیرمقیاس

( و همسو با 88/1تا  68/1د )باشهای آن در سطو خوبی میمقیاس

( هست که قابلیت اعتماد مقیاس کلی 2108و همکاران )بو  مطالعه 

اند. گ ارش داده86/1تا  50/1های آن را و زیرمقیاس 13/1را 

 های روانای که ویژگی( در مطالعه0316منش )مال و نیكدرویش

ن و همکارا 0ن اری کورهرزه از سازمشکل سنجی مقیاس استفاده

نفر از دانشجویان دانش اه  203( را در جامعه ایرانی بر روی 2102)

اعتماد  قابلیت و آزمایی گیالنی مورد بررسی قرار داده بودند، درستی

 آیتمی با چهار زیرمقیاس مشکالت 02مطلوبی را برای این مقیاس 

 و کنترل در ناتوانی استفاده، به شدید تمایل اجتماعی، و روانشناختی

ه با منفی گ ارش دادند ک هایهیجان از پرهی  یا فرار منظوربه هاستفاد

و همکاران بو  باشد. با این حال، نتایج پژوهش حاضر همسو می

های محتوایی و ی خود گ ارش کردند که ویژگیدر مطالعه (2108)

 از سازمشکل نظری اب ارهای قبلی، از جمله مقیاس استفاده

برای ازریابی رفتارهای ( 2102و همکاران ) ن اری کورهرزه

 .باشدپورنوگرافی خیلی قوی نمی

ت توان چنین نتیجه گرفهای این پژوهش میطورکلی از یافتهبه

تایج با در نظر گرفتن ناز پورنوگرافی  زامشکل استفاده مقیاسکه 

 ، زمان الزم برای تکمیلقابلیت اعتمادو  آزماییدرستیمرتبط با 

گذاری و تفسیر، اب ار  مطلوبی برای سنجش هپرسشنامه و سهولت نمر

ا توجه . بباشدپورنوگرافی در جامعه ایرانی میزای رفتارهای مشکل

ده این ت یید شقابلیت اعتماد و  آزماییدرستیبه پایه نظری و می ان 

                                                           
1. Kor 

های آتی و هم توان از آن هم در پژوهشاب ار در پژوهش حاضر، می

 ند شد.مسیله تشخیصی ضمنی بهرهعنوان یك ودر مراک  درمانی به

 هایمحدودیت تریناصلی از یکیها و پیشنهادات: محدودیت

و  صورت پیمایشیبه که هست آن گیرینمونه شیوه حاضر، پژوهش

ینکه در دلیل اهمچنین به .شد استفاده در دسترس گیرینمونه شیوه از

نتی و ترصورت ایناکثر مواقع )نه همیشه( افراد پورنوگرافی را به

کنند، تمرک  پژوهش بر روی کاربران فضای مجازی استفاده می

و رمجازی بود که باید در تعمیم نتایج این مطالعه احتیاط گردد. از این

های عادی و بالینی نیاز است این اب ار در فضای واقعی و در گروه

ز زا ابا توجه به اینکه استفاده مشکل مورد نی  مورد بررسی قرار گیرد.

، پیشنهاد باشددر حوزه رفتارهای جنسی پاتولوژیکال می پورنوگرافی

 اختالالت به مبتال های خاص )از جمله، افرادگردد که در گروهمی

های جنسی، مجرمان جنسی و افراد دارای اختالالت پارافیلیایی، اقلیت

سنجی این اب ار بررسی گردد تا های روانمصرف مواد( نی  ویژگی

 های فوق مشخص شود.ستفاده آن در گروهقابلیت ا

 یلانب از بعلد کننلدهشلرکت افلراد تماملی از: اخالقی ت ییدیله

 .شلد اخلذ آگاهانله رضایلت پژوهلش، هلدف

 بیان نویسندگان توسللط منافع تعارض تعارض منافع: هیچ ونه

 است. نشده

منابع مالی: پژوهش حاضر بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام 

 شده است.

 منابع

 سحر طالبی، مریم؛ ایثاری، محمدحسین؛ ساعی، شریفی تقی؛ ارمکی،آزاد

. نایرا در ازدواج از پیش جنسی روابط ال وهای شناسیسنخ(. 0311)

 .32-0 ،(2)2 ،فرهن ی شناسی جامعه مجله

 هایویژگی بررسی(. 0316) زهرا منش، نیك مهدی؛ مال، درویش

 ین ارهرزه از سازمشکل استفاده اسمقی فارسی نسخه سنجیروان

 ،روانشناختی هایمدل و هاروش فصلنامه .(ن اریهرزه به اعتیاد)

8(25)، 21-63. 

 در تحقیو هایروش(. 0387) الهه حجازی، عباس؛ بازرگان، زهره؛ سرمد،
 .سی دهم چاپ آگاه،: تهران ،رفتاری علوم

 آنچه: جنسی اعتیاد (.0315) حسن سعات، قاسم؛ سید هاشمی، سید
ینی، بدانند )اطالعات بال آن مورد در باید درمان ران و بالینی متخصصان
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. تهران: انتشارات فرهیخت ان دانش اه، ارزیابی، تشخیص و درمان(

 چاپ اول.

 طیفهل مردانی، شالله؛ نژاد، حسین به اد؛ شالچی، قاسم؛ هاشمی، سید سید

. درموادمخ به وابست ی با آن همبودی و جنسی اعتیاد (.0318سادات )

 .16-55، (20)6 ،اعتیاد و اجتماعی سالمت فصلنامه
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270. 
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