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 بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت در دانشجویانکنشی جنسی تبیین اختالل فزون
 

 3سید قاسم سید هاشمی، 2آبادی، مریم حسین1سولماز دینی
 

 چكيده

هاي ناموفق متعدد افراد براي کنترل یا کاهش مدت زمان صرف شده، درگیر شدن در (، به تالشHDیا  Hypersexual disorderکنشی جنسی )اختالل فزون :زمینه و هدف

در  HDبینی اختالل باشد. پژوهش حاضر با هدف پیشزا میآور یا رویدادهاي استرسشود که در پاسخ به حاالت خلقی ماللتخیالت، تمایالت و رفتارهاي جنسی تعریف می

 .( انجام شدFFMا ی Five-factor model of personalityدانشجویان بر اساس الگوي پنج عاملی شخصیت )

اي گیري تصادفی خوشهنمونه به شیوه 1395-96دانشجوي پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی  320این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن  ها:مواد و روش

  NEOسیاهه شخصیتی ( و HBIیا  Hypersexual Behavior Inventoryکنشی جنسی )نامه رفتار فزونرسشاي بر اساس دانشکده و کالس انتخاب شدند و پلهچند مرح

(NEO Personality Inventory )همبستگی  ها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، آزمونرا تکمیل نمودند. دادهPearson  و تحلیلMultiple linear regression  مورد

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نژندگرایی وجود داشت، اما این اختالل با بعد روان (P ،12/0  =P < 05/0)شناسی و وظیفه (P ،29/0-  =P < 01/0) جوییبا ابعاد توافق HDداري بین ارتباط منفی و معنی ها:یافته

(01/0 > P ،46/0  =P )داري را نشان داد. الگوي رابطه مثبت و معنیFFM اختالل ،HD  طلوبی پیشمدانشجویان را با توان( 2بینی کردR :9/23 همچنین، ابدرصد .) عاد شخصیتی

 .در دانشجویان بود HDبینی واریانس نژندگرایی قادر به پیشجویی و روانتوافق

 .دهددانشجویان نشان می HD اختالل نژندگرایی را درجویی و روانضرورت توجه به ابعاد شخصیتی توافقنتایج به دست آمده،  گیري:نتیجه

 ، ایراندانشجویانگرایی، نژندروان ،شخصیترفتار جنسی،  هاي کلیدي:واژه

 

حقیقات علوم تمجله . الگوی پنج عاملی شخصیت در دانشجویان بر اساسکنشی جنسی تبیین اختالل فزون .آبادی مریم، سید هاشمی سید قاسمدینی سولماز، حسین ارجاع:

 108-114(: 1) 16؛ 1397 رفتاری

 15/1/1397تاریخ چاپ:  22/11/1396؟ پذیرش مقاله: 18/9/1396 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
هاای ای و موقعیتهای دانشگاهی، حرفهمشکالت سالمت روانی در زندگی با دوره

ری دانشاجویان در (. تحقیقات اخیار حااکی از درگیا1)باشد اجتماعی در ارتباط می
هاای روابط جنسی است که احتمال بروز مشکالت بهداشتی جدی همچون بیماری

و باارداری Human immunodeficiency virus (HIV ) عفاونی مقااربتی،
سترسی به کامپیوتر (. امروزه به دلیل سهولت د2، 3)دهد ناخواسته را افزایش می

های هوشامند در قشار دانشاجویی، دساتیابی باه هاا و گوشایتبلت و اینترنت،
های پاورن باه راحتای انجاام ها و برنامهسایتهای چت و وبپورنوگرافی، اتاق

شاود و ها با ایجاد لذت، منجر به بروز رفتارهای جنسای میپذیرد. این برنامهمی
ر عتیاادی رفتااهای خاار  از کنتارل و ااین امر باعث وارد شدن افراد در چرخاه

 (.4شود )جنسی می
( کاه باا HDیاا  Hypersexual disorderکنشی جنسی )اختالل فزون

عناوینی مانند اعتیاد جنسی، اجبارگری جنسی یا تکانشگری جنسی نیاز خواناده 

شود، به تخیالت، تمایالت و رفتارهای جنسی اشاره دارد که به سختی کنترل می
اخاتالل  Kafka(. 5گاردد )زندگی افاراد می شود و باعث بروز مشکالتی درمی

HD کناد کاه باا افازایش در را به عنوان یک اختالل میل جنسای تعریام می
(. 6شود )پردازی جنسی مشخص میفراوانی و شدت تمایالت، انگیختگی و خیال

Mick  وHollander جبااری  -ایاان اخااتالل را در یااک ایاام تکانشااگری
اختالل، تکانشگری و اجبارگری جنسی هار دو سازی کردند؛ یعنی در این مفهوم

شود و پس وجود دارد. تکانشگری ابتدا با چرخه لذت، انگیختگی یا ارضا آغاز می
در میاان ماردان  HD (.7گاردد )از آن مؤلفه اجبارگری منجر به تداوم رفتار می

شود و دارای یاک شیوع بیشتری دارد و در نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع می
درصاد در جمعیات عماومی  6تاا  3باشد. شایوع ایان اخاتالل، ه مزمن میدور

 (.5بزرگسال گزارش شده است )
HD  در اول چند دهاه گذشاته بیشاترین توجاه را از ساوی متخ  اان

سالمت روان و پژوهشگران به خود اخت اص داده که بیشتر ایان تحقیقاات بار 

 مقاله پژوهشی
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 Vukadinovicو  Bancroft(. 8)های بالینی انجام گرفته اسات روی جمعیت
بالینی و  هایدر نمونه HDاعتقاد دارند، بر خالف تحقیقات تجربی که در زمینه 

های گیرشناسی و همبستگیهای کمی در زمینه همهعمومی انجام شده، پژوهش
(. در زمینه رفتارهای جنسی، برخی 9شناختی این رفتار صورت گرفته است )روان

هاای شخ ایتی ط باین ایان رفتارهاا باا ویژگیمطالعات اقدام به بررسی ارتباا
بیان کرد کاه صافات اخاتالشت شخ ایتی  Carnesبه عنوان مثال،  اند.نموده
)ضد اجتماعی، مرزی، هیستریونیک، نارسیستی( در میان افارادی کاه  Bخوشه 
شود. وی به این نتیجه رسید که مردان هستند، بیشتر مشاهده می HDمبتال به 

ضد اجتماعی بیشتری دارند و زنان صافات شخ ایت مارزی، این گروه، صفات 
نیاز اباراز نماود کاه  Montaldi(. 10دهند )نمایشی و وابسته از خود نشان می

ای از اختالشت شخ ایتی را از ، الگوهای گستردهHDبسیاری از افراد مبتال به 
 (.11دهند )خود نشان می

Eysenck های شخ ایت مارتبط باا به عنوان پیشگام در بررسی ویژگی
رفتارهای جنسی، اقدام به اراحی مدل شخ یتی به نام مدل سه عاملی شاامل 

پژوهشاگران بارای پریشی نمود. پاس از آن، و رواننژندگرایی روانگرایی، برون
 هااای عمااده شخ اایت، ماادل پاانص عاااملی شخ اایت شناسااایی ویژگی

(Five-factor model of personality  یاFFM را اراحای کردناد. ایان )
 گرایای، برون(Nیاا  Neuroticismنژنادگرایی )مادل شاامل پانص بعاد روان

(Extroversion  یاEگشودگی به تجربه ،) (Openness  یاOتوافق ،) جاویی
(agreeableness  یاااA )و وظیفه( شناساایConscientiousness یااا C )
بینای تواناد پیشمی FFMمادل شان داده اسات کاه تحقیقات ن(. 12باشد )می

را در  FFMکننااده رفتارهااای افااراد باشااد. بیشااتر مطالعااات، سااودمندی اباازار 
 (.12) اندبینی رفتارهای سالم دانشجویان مورد بررسی قرار دادهپیش

توانند های انجام گرفته، اختالشت و صفات شخ یتی میبر اساس پژوهش
مبنای بار وجاود  شواهد جنسی خار  از کنترل دخیل باشند ودر بروز رفتارهای 

های روانی است. پژوهشگران نیز های شخ یتی و آسیب، ویژگیHDرابطه بین 
توانناد علات های روانای میبر این باور هستند که صافات شخ ایتی و آسایب

نشان داد کاه  Eysenck(. نتایص تحقیق 13رفتارهای جنسی پاتولوژیک باشند )
(. همچنین، افراد 14نجورخویی همبستگی مثبتی با اختالشت جنسی دارد )رروان
نژندگرایی نیز با رفتارهای انحراف گرا کنجکاوی جنسی بیشتری دارند. روانبرون

 (.15)باشد جنسی و جرایم جنسی در ارتباط می
، افااراد پااس از رابطااه جنساای، تجربیااات و Colemanباار اساااس ن اار 

و   Adams(.16)کننااد هااای جنساای ناخوشااایند خااود را تکاارار مینگرانی
Robinson  معتقد هستند که افراد مبتال بهHD از این رفتار برای کااهش یاا ،
کنند. در واقع، فارد باا ارگاسام از عوااام های خود استفاده میتسکین ناراحتی
و فعالیت جنسی یک تجربه خلقای تیییار یافتاه را فاراهم شود نامطلوب رها می

(. همچنین، افراد مبتال 17کند )کندکه افراد را از احساسات ناخوشایند دور میمی
، مستعد ابتال به بسیاری از اختالشت اضطرابی، اخاتالشت شخ ایت و HDبه 

طرح کرد کاه توان این ادعا را مرو، می(. از این5شناختی هستند )اختالشت روان
نژندگرایی، به عنوان یاک عامال ممکن است صفات شخ یتی مضطرب و روان

باشاد و افاراد بارای رهاایی از اضاطراب و می HDکننده رفتاار اندز و شروعراه
نژندگرایی، در چنین رفتارهاایی ثباتی هیجانی ناشی از صفات شخ یتی روانبی

وه اساتفاده از راهبردهاای همکاران در مطالعاه خاود نحاو  Reidدرگیر شوند. 
مباتال احساس شرمندگی بیمااران  کنندههیجانی ناراحت اثراتدر برابر ای مقابله

هاا باه ایان آن .مورد مقایسه قرار دادند ان دانشجومرد شاهدبا گروه  را HDبه 
کاه احسااس شرمسااری از  HDمبتال به بیماران از آن دسته  نتیجه رسیدند که
های ناموفق برای از تالش تجارب متعددی ارادی اور غیر دهند، بهخود بروز می

 تأمالپذیری شناختی مورد نیاز برای ها انعطافآن چرا که ؛ترک رفتارشان دارند
گونه رفتارها بساته باه و این درباره موقعیت خود از یک زاویه دید بازتر را ندارند

 . (18)تواند متفاوت باشد میزان حاد بودن مشکالت شخ یتی، می
شناختی در قشر دانشجو، با بررسای با توجه به شیوع باشی اختالشت روان

تاوان و صفات شخ یتی و نحوه ارتباط این عوامل با یکادیگر، می HDاختالل 
به درک بهتری از مشکالت در این افراد رسید. بنابراین، پژوهش حاضر با استناد 

 ایتی در شاروع و کنناده صافات شخو نقاش تعیین HDبه پیشینه پژوهشای 
بینی کننده صفات شخ یت نگهداری این اختالل، به بررسی ارتباط و نقش پیش

 .دانشجویان پرداخت HDدر 
 

 هامواد و روش
این مطالعه از نوع توصیفی باود و جامعاه آمااری آن را کلیاه دانشاجویان پسار 

تشکیل داد که  1395-96دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز در سال تح یلی 
ای، از باین ای چند مرحلهگیری ت ادفی خوشهها با استفاده از روش نمونهنمونه

دند. حجام نموناه باا دانشجویان پسر بر اساس دانشکده و کاالس انتخااب شا
 نفر برآورد گردید.  Cochran ،320استفاده از فرمول 

 

n =
Z2pq

d2

1+
1

N
(
Z2pq

d2
−1)

  

 

 pدرصاد،  95ضریب ثبات متنااظر باا ساطط اامیناان  Zدر این فرمول، 
مقادار اشاتباه مجااز  dنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین متییر ماورد مطالعاه، 

، N=  1914باشاد. در پاژوهش حاضار، جامعه مورد مطالعه می Nگیری و اندازه
96/1  =Z ،5/0  =p  05/0و  =d .من ور شد 

شیوه اجرای پژوهش به این صورت باود کاه در ابتادا از باین هفات دانشاکده 

شناسای و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، سه دانشکده علوم پایه، کشااورزی و روان

های هر دانشکده، انتخاب گردید و سپس از میان کالسعلوم تربیتی به اور ت ادفی 

نامه رفتاار کالس انتخاب شد و از دانشاجویان درخواسات گردیاد تاا باه پرساش 9

سایاهه (، HBIیا  Hypersexual Behavior Inventoryکنشی جنسی )فزون

و ااالعات دموگرافیک NEO (NEO Personality Inventory )شخ یتی 

به این صورت که پس )شامل رشته تح یلی، وضعیت تأهل و سن( پاسخ دهند. 

هاا ها و استادان، در زماان پایاانی کالساز کسب اجازه از اداره آموزش دانشکده

شاد. کننده داده توضیحاتی در مورد هدف پژوهش و گمنام باودن افاراد شارکت

تاایص کلای باه صاورت مقالاه کساب گردیاد. ها درباره انتشاار نسپس رضایت آن

ها گفته شد در هر زمان که مایل باشند، حق خرو  از پژوهش همچنین، به آزمودنی

 ابزارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر در ادامه به تف یل آمده است.را دارند. 

 2011و همکاران در سال  Reidاین مقیاس توسط  :HBI نامهپرسش

(. این ابزار 19اراحی شد ) HDتر رفتارهای افراد درگیر در جهت سنجش دقیق
را در ساه بعاد کنتارل،  HDباشد که رفتار دهی میسؤال خودگزارش 19شامل 

های خاود را در یاک مقیااس نماید و افراد پاساخای بررسی میپیامدها و مقابله
بنادی رتبه «5میشاه = ه»تاا  «1هرگز = » ای ازدر دامنهای لیکرت پنص درجه
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 کنناااد. تجزیاااه و تحلیااال اعتبااااری مقیااااس باااا اساااتفاده از ضاااریب می
Cronbach's alpha ( 90/0محاسبه شده است؛ به اوری که اعتبار درونی باشیی )

های کنترل، مقابله و پیامدها به دست آمد )باه ترتیاب برای مقیاس کلی و زیرمقیاس
( و اعتباار کلای 95/0أییدی آن نیاز مطلاوب )(. تحلیل عاملی ت89/0و  91/0، 95/0

سانجی هاای روان(. ویژگیr ،01/0 > P( )19=  91/0آزمون و بازآزمون بااش باود )
شالچی و سید هاشمی، مطلوب گزارش شاده اسات و  در ایران توسط HBIمقیاس 
و برای سه زیرمقیاس کنترل،  90/0برای کل مقیاس،  Cronbach's alphaضرایب 

محاسابه گردیاد و نتاایص تحلیال  86/0و  80/0، 82/0ای به ترتیب پیامدها و مقابله
 (.20( نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود )91/0عاملی تأییدی )

و  Johnاین مقیاس برای اولاین باار توساط : NEO شخصیتی سیاهه
Srivastava ( سیاهه21جهت سنجش ابعاد شخ یت تهیه گردید .) شخ یتی 

NEO  کاامال  » ای ازای در دامنهسؤال به صورت ایم لیکرت پنص درجه 44از
گاناه های پنصگذاری شده است. حیطهنمره «5کامال  موافق = »تا  «1مخالم = 

شناسااای، گشاااادگی و جاااویی، وظیفهگرایااای، توافقشخ ااایت شاااامل برون
در فرهنا   NEOباشد. ضرایب بازآزمایی سه ماهه مقیااس دگرایی مینژنروان

به دست آمده و روایی همگرای این سیاهه باه وسایله  90/0تا  80/0اصلی بین 
همبستگی آن با دیگر ابزارهای سنجش پنص عامل شخ یت مطلوب بوده اسات 

گرایای، به دست آمده در ایران بارای برون Cronbach's alpha(. ضریب 21)
، 61/0، 62/0نژندگرایی و گشادگی باه ترتیاب شناسی، روانجویی، وظیفهتوافق
 (.22گزارش شده است )63/0و  80/0، 72/0

 های توصیفی )میانگین و انحاراف معیاار(، آزماونها با استفاده از آمارهداده
افازار در نرم Multiple linear regressionو تحلیال  Pearsonهمبستگی 

SPSS  20نساخه (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اامینان از برقاراری شارایط اساتفاده از 

ها مورد بررسای قارار گرفات. های آماری آنفرضهمبستگی و رگرسیون، پیش
05/0 > P  داری در ن ر گرفته شدسطط معنیبه عنوان. 
 

 هایافته
سااال و میااانگین ساانی  29تااا  20دانشااجوی پساار بااا دامنااه ساانی  320

ها در دو ساطط سال در مطالعه حاضار شارکت نمودناد. نموناه 41/22 ± 64/2
درصاد(  93/30نفر،  99درصد( و کارشناسی ارشد ) 06/69نفر،  221کارشناسی )

شناسای درصاد(، روان 94/10نفار،  35رشته تح یلی تحقیقاات آموزشای ) 9و 
درصااد(،  06/9نفاار،  29درصااد(، مطالعااات خااانواده ) 12/13نفاار،  42می )عمااو
درصد(، ریاضای  87/11نفر،  38درصد(، فیزیک ) 57/11نفر،  37شناسی )زیست
درصاد(، زراعات و  19/12نفار،  39پزشکی )درصد(، گیاه 38/9نفر،  30محض )

درصاد(  62/10نفر،  34درصد( و بیوتکنولوژی ) 25/11نفر،  36گیاهان دارویی )
کنندگان مجارد و درصد( از مشارکت 93/80نفر ) 259مشیول به تح یل بودند. 

 درصد( متأهل بودند.  06/19نفر ) 61
های آماری )نرمال بودن توزیع فراوانی متییرها، روابط خطی بین فرضپیش

متییرها و یکسانی و همگنی پراکندگی( برای استفاده از تحلیل همبستگی ماورد 
 قرار گرفت که در بخش تحلیل رگرسیون ارایه شده است. استفاده 

با ابعاد شخ یتی  HD، 1های ماتریس همبستگی در جدول بر اساس داده
( P ،12/0-  =r < 05/0شناسی )( و وظیفهP ،29/0-  =r < 01/0جویی )توافق

( P ،46/0  =r < 01/0نژندگرایی )داری داشت و با بعد روانرابطه منفی و معنی
 .داری را نشان دادرابطه مثبت و معنی

جویی، گرایی، توافقبرای تعیین سهم هر یک از پنص عامل شخ یت )برون
از تحلیال ، HDبینای میازان نژندگرایی و گشادگی( در پیششناسی، روانوظیفه

Multiple linear regression ( به روش ورودEnter.استفاده گردید ) 
های نرمال باودن، خطای باودن و از مفروضهبرای اامینان از عدم تخطی 

های مقدماتی استفاده شد. بارای بررسای مفروضاه یکسانی پراکندگی، از تحلیل

 واریاانسو عامال تاورم ( Toleranceهای تحمال )خطای از شااخصچند هم

(Variance inflation factor  یااVIF) شاد. اگار ارزش شااخص  اساتفاده

باشد، از این مفروضه تخطی شده  10شتر با VIFو شاخص  1/0کمتر از تحمل 

دهاد است. مقادیر ارایه شده این دو آماره برای متییرهای مورد مطالعه نشان می

که از این مفروضه تخطی نشده است. همچنین، برای بررسی استقالل خطاها، از 

قرار  5/2تا  5/1استفاده گردید. اگر این آماره در بازه  Durbin-Watsonآزمون 

به دست آماد و  14/2( که مقدر آن 23، از این مفروضه تخطی نشده است )گیرد

 فرض استقالل خطاها پذیرفته است. 

 
 Hypersexual disorder (HD)های توصیفی و ماتریس همبستگی پنج عامل شخصیت با . شاخص1جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1 گراییبرون -1 پنص عامل شخ یت

        1 **20/0 جوییتوافق -2

       1 **46/0 **22/0 شناسیوظیفه -3

      1 **-30/0 **-38/0 -05/0 نژندگراییروان -4

     1 **-18/0 **26/0 **29/0 **33/0 گشادگی -5
HD 6- 1 -08/0 **42/0 -09/0 **-24/0 *-11/0 کنترل    

   1 **70/0 -07/0 **32/0 **0-/17 **-28/0 *-14/0 پیامدها -7

  1 **60/0 **55/0 -01/0 **40/0 -08/0 **-24/0 01/0 ایمقابله -8

 1 **85/0 **83/0 **88/0 -06/0 **46/0 *-12/0 **-29/0 -08/0 نمره کل -9

 ± 71/4 انحراف معیار ±میانگین  
31/25 

31/5 ± 
14/31 

90/4 ± 
19/30 

82/6 ± 
44/26 

24/6 ± 
99/33 

42/6 ± 
12/20 

21/3 ± 
96/7 

39/5 ± 
03/15 

25/12 ± 
14/42 

*05/0 > P ،**01/0 > P                         disorder HD: Hypersexual 
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 بر اساس پنج عامل شخصیت Hypersexual disorder (HD). خالصه مدل رگرسیون خطی 2جدول 

 خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده 2Rمقدار  Pمقدار  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 24/12 درصد 7/22 %9/23 001/0 698/19 742/2952 5 710/14763 رگرسیون
 903/149 314 511/47069 ماندهباقی
 - 319 222/61833 کل

 
ن مفروضه دیگری که در آزمون رگرسیون بایاد رعایات شاود، نرماال باود
 توزیااع نماارات متییاار مااالک اساات کااه در مطالعااه حاضاار از آزمااون 

Kolmogorov-Smirnov وزیع نمرات متییر جهت بررسی تHD  استفاده شد
ت را تأییاد به دست آمد که مفروضه نرمال بودن توزیع نمرا P=  095/0و مقدار 
اساتفاده گردیاد  Mahalanobisهای پرت، از آزمون دهکند. برای بررسی دامی

ز مقادار او میازان آن کمتار  33/16و  151/0که کمینه و بیشینه آن به ترتیاب 
پانص متییار  با در ن ار گارفتن 2χبود )مقدار بحرانی  001/0با آلفای  2χی بحران
(. 23های پرت در مطالعه است )باشد( که حاکی از نبود دادهمی 52/20بین، پیش

د. تفاده شابرای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها نیز از نماودار هیساتوگرام اسا
ود. بناابراین، ( ب992/0) 1به میانگین این توزیع صفر و انحراف معیار آن نزدیک 

 باشند.توان نتیجه گرفت که خطاها دارای توزیع نرمال میمی
 دار بااود و نشااان داد کااه آزمااون تحلیاال واریااانس معناای 2نتااایص جاادول 

 شود.بر اساس پنص عامل شخ یت تبیین می HDدرصد از واریانس  9/23
جاویی و ضرایب رگرسیونی محاسبه شده نشان داد که ابعاد شخ ایتی توافق

 (.3باشد )جدول در دانشجویان می HDبینی واریانس نژندگرایی قادر به پیشروان
 

 گیریبحث و نتیجه
شناختی در میان دانشجویان نشان دهنده یک مشاکل بهداشات اختالشت روان

ای را برای خدمات بهداشتی پیامدهای عمدهعمومی نادیده گرفته شده است که 
دوران دانشاگاهی باه عناوان  (.2ها و به اور کلی جامعه به دنبال دارد )دانشگاه

زا و محیط پرتنش، با انواع رفتارهای پرخطر و ناسالم )به ویاژه یک دوره استرس
شاناختی و جسامی جنسی( همراه است و این امر تأثیر منفی بر بهزیساتی روان

گذارد که نیاز اساسای باه شناساایی متییرهاای همبساته باا آن جویان میدانش
بار  HDپژوهش حاضر با هدف تبیین اخاتالل رو، (. از این24)شود احساس می

اساس الگوی پنص عاملی شخ یت در دانشجویان انجام شد. نتایص به دست آمده 
ه منفی و رابط HDشناسی با جویی و وظیفهنشان داد که صفات شخ یتی توافق

رابطاه مثبات و  HDنژنادگرایی باا دار دارد و این در حالی است کاه روانمعنی

  HDها باا پیشاینه ن اری تحقیقاات رفتاار داری را نشان داد. ایان یافتاهمعنی
 باشد.همسو می
کناد را مانعکس می اعمال و احساسات افکار، از الگویی شخ یتی، صفات

 در ایکنندهتعیین نقش و باشدمی پایدار یتا حدود هاموقعیت و که در ای زمان
پژوهشاگران (. 25کناد )ایفا می زندگی هایزا و چالشوقایع استرس با سازگاری
عااملی،  ارتباط شخ یت با رفتارهای جنسی با اساتفاده از مادل پانصدر بررسی 

شناسای را باا رفتارهاای جنسای جاویی و وظیفهارتباط بین سطوح پایین توافق
شناسی با جویی و وظیفهمورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند که توافقخطرناک 

(. ایاان یافتااه در 26، 27داری دارد )خطرپااذیری جنساای ارتباااط منفاای و معناای
 (. 28) تحقیقات دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است

Costa ای به این نتیجاه رسایدند کاه ساطوح و همکاران با انجام مطالعه
نژندگرایی با رضایت جنسی پایین ارتباط دارد؛ در حاالی کاه ساطوح باشی روان

( کاه 29باشی اضطراب با افزایش میل جنسی همبستگی بیشتری را نشان داد )
و  Lloydها با نتایص بررسی حاضر همخاوانی داشات. نتاایص پاژوهش این یافته

ماورد از  بیمار دچار اعتیاد جنسی، حاکی از وجود تنها یاک 85همکاران بر روی 
ها به این نتیجاه رسایدند معیارهای تشخی ی برای اختالشت شخ یت بود. آن

ثباتی هیجانی با اجبارگری جنسای و اخاتالشت که بین رفتارهای تکانشی و بی
 و احساسات تجربه میزان نژندگرایی بیانگر(. روان30شخ یتی رابطه وجود دارد )

 برابار در توزیکیناه و نفرت گناه، خشم، شرم، غم، ترس، جمله از منفی عواام
 رفتارهاای انجاام و مخدر مواد از استفاده نژندگرا مستعدروان افراد. است استرس
(. فعالیت جنسی یاک 31) هستند آزار دهنده خلقی حاشت با مقابله برای پرخطر

کند تا افراد قادر به قطع ارتبااط از احساساات تجربه خلقی تیییر یافته فراهم می
رسد کاه یکای از (. به ن ر می17کننده، خام و ناخوشایند خویش گردند )ناراحت

، HDنژنادگرایی و دار بین عامل شخ ایتی رواندشیل وجود رابطه مثبت معنی
 مقایسه در نژندگرایی باشروان با استن از اضطراب باشد. افرادعامل تخلیه هیجانی و ک

 واقااع، در. هسااتند پااذیرتحریک خودکااار ع اابی سیسااتم دارای عااادی، افااراد بااا
 .(31دارد ) ارتباط روانی و ناپایداری افراای پذیریواکنش با نژندگرایی باشروان

 
 بر پنج عامل شخصیت Hypersexual disorder (HD). ضرایب رگرسیون 3جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 P Tolerance VIFمقدار  tمقدار 
 β خطای استاندارد Bمقدار 

 - - 001/0 545/3 - 632/7 054/27 مقدار ثابت
 164/1 859/0 167/0 -384/1 -074/0 157/0 -217/0 گراییبرون
 446/1 692/0 005/0 -856/2 -169/0 155/0 -443/0 جوییتوافق
 349/1 741/0 152/0 438/1 082/0 162/0 223/0 شناسیوظیفه
 214/1 824/0 001/0 908/7 429/0 111/0 875/0 نژندگراییروان

 223/1 818/0 194/0 301/1 071/0 121/0 158/0 گشادگی
*05/0 > P داربین معنیمتییر پیش                   VIF: Variance Inflation Factor 
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  کنشی جنسیبینی اختالل فزونالگوي پنج عاملی شخصیت و پیش

 1397 /1/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  112

 کساب را شناسای بااشییوظیفه نماره کاه در تحقیق حاضر، دانشاجویانی
 یاناافراد دارای  ویژگی .کنشی جنسی پایینی بودنددارای رفتارهای فزون کردند،

 گونه به سخپا دادن و گیریت میم در احتیاط سنجیده، عملکرد صفت شخ یتی،
 به قادر شناسوظیفه افراد. است عادت روی از یا تکانشی واکنش جای به مؤثری
 تار باهکم و هساتند خاود نامتناساب هیجاناات باروز یاا تکانه برابر در مقاومت

 از مایال هساتند یشترب افراد این همچنین،. پردازندمی رفتارهای پرخطر و ناسالم
هاای فعالیت در و یندنما دوری اندازد،می مخااره به را سالمتشان که رفتارهایی

و  Vollrathهای مطالعه (. یافته32دارای پیامدهای رفتاری مثبت شرکت کنند )
Torgerson شناسی باش، با کااهش تعاداد شاریکان نشان داد که عامل وظیفه

اشات. ( که با نتایص پژوهش حاضار مشاابهت د33ط بود)جنسی دانشجویان مرتب
نژندگرایی باش، احتمال درگیر شناسی پایین و روانجویی و وظیفههمچنین، توافق

اندوم را کو عدم استفاده از  HIVشدن افراد در رفتارهای ناسالم جنسی همچون 
 دارای دارناد، بااشیی پاذیریتوافق کاه (. همچنین، افرادی34دهد )افزایش می
 دلسوز بودن، و تواضع همراهی، دوستی،نوع راستگویی، اعتماد، مانند هاییویژگی
و  بیننادمی خاود نیز همچاون را دیگران هستند، همدردی حس و کردن کمک

 پاذیریتوافق صفت از که (. افرادی35) خوردمی زود جوش دیگران پیوندشان با
 ثباات و بااش پاذیریتحریک بیشاتر، تکانشی رفتارهای برخوردار هستند، پایینی
وک مشاک خاودبین، جو،ستیزه گرا، غیر دلپذیر،منفی هاآن .دارند کمتری هیجانی
 اخاتالشت ابا عامال، ایان در نمرات پاایین. هستند جورقابت و دیگران به نیات
 ناابراین،ب. (36) اسات مارتبط پریشیروان و اجتماعی خودشیفته، ضد شخ یت

 خاوبی به پایین پذیریتوافق سطط دانشجویان بر اساس HDافزایش رفتارهای 
تاوان ماانع چناین می ساازگاری، و پاذیریتوافق افازایش با است و تبیین قابل

 رفتارهایی شد.
توان به تمرکز پاژوهش باه یاک های تحقیق حاضر میاز جمله محدودیت

بارای سانجش  HBIجنس )مذکر( اشاره کرد. باا توجاه باه ایان کاه مقیااس 

اسات، دانشاجویان دختار در کنشی جنسی در مردان ساخته شدهرفتارهای فزون
گردد که در مطالعات آینده با اساتفاده از پژوهش شرکت داده نشدند. پیشنهاد می

کنشای جنسای مخ اوص زناان، گیری اعتیاد و رفتارهای فزونابزارهای اندازه
باا  HDتار اسات ارتبااط ها بررسی شاود. همچناین، بهصفات شخ یت در آن

های مطالعه حاضر ، باید یافتهاز سوی دیگر اختالشت شخ یت نیز بررسی گردد.
های دانشجویی( در ن ر گرفت و از تعمیم آن باه را در چارچوب جامعه آن )گروه

شود که تحقیقات اولی و رو، پیشنهاد میهای عمومی احتیاط کرد. از اینجمعیت
نه بیشتر و تنوع فرهنگای انجاام گیارد تاا ماهیات ایان کنترل شده با تعداد نمو

همچنین، بهتر است باه بررسای همباودی  اختالل به صورت دقیق تبیین گردد.
 پرداخته شود. HDسایر اختالشت با 

جاویی و خ ایتی توافقصفات شکننده آن است که در مجموع، نتایص بیان
 HDنژنادگرایی باا ندار و صافت روارابطه منفی و معنای HDشناسی با وظیفه

نژنادگرایی جاویی و روانداری دارد. صفات شخ یتی توافقرابطه مثبت و معنی
رو، توجاه باه ابعااد ز ایانادر دانشجویان بودند.  HDبینی واریانس قادر به پیش

دانشجویان حاایز اهمیات  HDنژندگرایی در بروز جویی و روانشخ یتی توافق
و به  های بالقوه افراد را برجسته کنندد تواناییتواننصفات شخ یتی میباشد. می
ها کمک نمایند و با تمرکز و هدف قارار دادن ایان صافات ریزی برای آنبرنامه

تاوان باه ، میHDو آموزشای مارتبط باا  های ماداخالتیشخ یتی در برناماه
رمانگر تیجه، دتعامالت بین درمانگر با بیماران در روان درمانی کمک کرد و در ن

 .باشددر به راهنمایی و درمان صحیط مراجع میقا
 

 سپاسگزاری
ها نامهباادین وساایله نویسااندگان از تمااام دانشااجویانی کااه در تکمیاال پرسااش

 .آورندمشارکت نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
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Explaining Hypersexual Disorder Based on Big Five Personality Factors in 

University Students 
 

Solmaz Dini1, Maryam Hosseinabadi2, Seyed Ghasem Seyed-Hashemi3 

 

Abstract 
Aim and Background: Hypersexual disorder is defined as many unsuccessful attempts by individuals to control or 

reduce the time spent engaging in sexual fantasies, tendencies, and behaviors that are responsive to frustrating mood 

situations or stressful events. The purpose of this study was to predict hypersexual disorder in university students 

based on the big five personality traits. 
Methods and Materials: In this descriptive research, 320 students in Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, 

Iran, were randomly selected using multi-stage cluster sampling method based on the faculty and class in the 

academic year of 2016-2017. The participants completed the Hypersexual Behavior Inventory (HBI) and the NEO 

Personality Inventory. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson 

correlation tests, and multiple linear regressions. 

Findings: Hypersexual disorder had a negative and significant relationship with the dimensions of agreeableness  

(P ˂ 0.01, r = -0.29) and conscientiousness (P < 0.05, r = -0.12), and had a positive and significant relationship with 

neuroticism (P < 0.01, r = 0.46). Moreover, the big five personality traits (R2 = 23.9%) could favorably predict the 

hypersexual disorder in the university students; and personality dimensions of agreeableness and neuroticism were 

able to predict the variance of hypersexual disorder in university students. 

Conclusions: The findings of this study indicate the necessity of considering personality dimensions of 

agreeableness and neuroticism in hypersexual disorder among university students. 

Keywords: Sexual behavior, Personality, Neuroticism, Students, Iran 
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