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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :اختالل فزونکنشی جنسی ( Hypersexual disorderیا  ،)HDبه تالش هاي ناموفق متعدد افراد براي کنترل یا کاهش مدت زمان صرف شده ،درگیر شدن در
تخیالت ،تمایالت و رفتارهاي جنسی تعریف میشود که در پاسخ به حاالت خلقی ماللآور یا رویدادهاي استرسزا میباشد .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اختالل  HDدر
دانشجویان بر اساس الگوي پنج عاملی شخصیت ( Five-factor model of personalityیا  )FFMانجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن  320دانشجوي پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی  1395-96به شیوه نمونهگیري تصادفی خوشهاي
چند مرحلهاي بر اساس دانشکده و کالس انتخاب شدند و پرسشنامه رفتار فزونکنشی جنسی ( Hypersexual Behavior Inventoryیا  )HBIو سیاهه شخصیتی NEO

( )NEO Personality Inventoryرا تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،آزمون همبستگی  Pearsonو تحلیل  Multiple linear regressionمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :ارتباط منفی و معنیداري بین  HDبا ابعاد توافقجویی ( )P = -0/29 ،P > 0/01و وظیفهشناسی ( )P = 0/12 ،P > 0/05وجود داشت ،اما این اختالل با بعد رواننژندگرایی
( )P = 0/46 ،P > 0/01رابطه مثبت و معنیداري را نشان داد .الگوي  ،FFMاختالل  HDدانشجویان را با توان مطلوبی پیشبینی کرد ( 23/9 :R2درصد) .همچنین ،ابعاد شخصیتی
توافقجویی و رواننژندگرایی قادر به پیشبینی واریانس  HDدر دانشجویان بود.
نتیجهگیري :نتایج به دست آمده ،ضرورت توجه به ابعاد شخصیتی توافقجویی و رواننژندگرایی را در اختالل  HDدانشجویان نشان میدهد.

ارجاع :دینی سولماز ،حسینآبادی مریم ،سید هاشمی سید قاسم .تبیین اختالل فزونکنشی جنسی بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت در دانشجویان .مجله تحقیقات علوم
رفتاری 1397؛ 108-114 :)1( 16
پذیرش مقاله :؟1396/11/22

دریافت مقاله1396/9/18 :

مقدمه

میشود ،به تخیالت ،تمایالت و رفتارهای جنسی اشاره دارد که به سختی کنترل
میشود و باعث بروز مشکالتی در زندگی افاراد میگاردد ( Kafka .)5اخاتالل
 HDرا به عنوان یک اختالل میل جنسای تعریام میکناد کاه باا افازایش در
فراوانی و شدت تمایالت ،انگیختگی و خیالپردازی جنسی مشخص میشود (.)6
 Mickو  Hollanderایاان اخااتالل را در یااک ایاام تکانشااگری -جبااری
مفهومسازی کردند؛ یعنی در این اختالل ،تکانشگری و اجبارگری جنسی هار دو
وجود دارد .تکانشگری ابتدا با چرخه لذت ،انگیختگی یا ارضا آغاز میشود و پس
از آن مؤلفه اجبارگری منجر به تداوم رفتار میگاردد ( HD .)7در میاان ماردان
شیوع بیشتری دارد و در نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع میشود و دارای یاک
دوره مزمن میباشد .شایوع ایان اخاتالل 3 ،تاا  6درصاد در جمعیات عماومی
بزرگسال گزارش شده است (.)5
 HDدر 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

 -1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور بناب ،بناب ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
نویسنده مسؤول :سید قاسم سید هاشمی

Email: seyedhashemi@azaruniv.ac.ir
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مشکالت سالمت روانی در زندگی با دورههای دانشگاهی ،حرفهای و موقعیتهاای
اجتماعی در ارتباط میباشد ( .)1تحقیقات اخیار حااکی از درگیاری دانشاجویان در
روابط جنسی است که احتمال بروز مشکالت بهداشتی جدی همچون بیماریهاای
عفاونی مقااربتی )HIV( Human immunodeficiency virus ،و باارداری
ناخواسته را افزایش میدهد ( .)2 ،3امروزه به دلیل سهولت دسترسی به کامپیوتر
و اینترنت ،تبلتهاا و گوشایهای هوشامند در قشار دانشاجویی ،دساتیابی باه
پورنوگرافی ،اتاقهای چت و وبسایتها و برنامههای پاورن باه راحتای انجاام
میپذیرد .این برنامهها با ایجاد لذت ،منجر به بروز رفتارهای جنسای میشاود و
این امر باعث وارد شدن افراد در چرخاههای خاار از کنتارل و اعتیاادی رفتاار
جنسی میشود (.)4
اختالل فزونکنشی جنسی ( Hypersexual disorderیاا  )HDکاه باا
عناوینی مانند اعتیاد جنسی ،اجبارگری جنسی یا تکانشگری جنسی نیاز خواناده

تاریخ چاپ1397/1/15 :
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واژههاي کلیدي :رفتار جنسی ،شخصیت ،رواننژندگرایی ،دانشجویان ،ایران

سولماز دینی و همکاران

روی جمعیتهای بالینی انجام گرفته اسات ( Bancroft .)8و Vukadinovic

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی باود و جامعاه آمااری آن را کلیاه دانشاجویان پسار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز در سال تح یلی  1395-96تشکیل داد که
نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری ت ادفی خوشهای چند مرحلهای ،از باین
دانشجویان پسر بر اساس دانشکده و کاالس انتخااب شادند .حجام نموناه باا
استفاده از فرمول  320 ،Cochranنفر برآورد گردید.
=n

در این فرمول Z ،ضریب ثبات متنااظر باا ساطط اامیناان  95درصادp ،

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین متییر ماورد مطالعاه d ،مقادار اشاتباه مجااز
اندازهگیری و  Nجامعه مورد مطالعه میباشاد .در پاژوهش حاضار،N = 1914 ،
 p = 0/5 ،Z = 1/96و  d = 0/05من ور شد.
شیوه اجرای پژوهش به این صورت باود کاه در ابتادا از باین هفات دانشاکده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،سه دانشکده علوم پایه ،کشااورزی و روانشناسای و
علوم تربیتی به اور ت ادفی انتخاب گردید و سپس از میان کالسهای هر دانشکده،
 9کالس انتخاب شد و از دانشاجویان درخواسات گردیاد تاا باه پرساشنامه رفتاار
فزونکنشی جنسی ( Hypersexual Behavior Inventoryیا  ،)HBIسایاهه
شخ یتی  )NEO Personality Inventory( NEOو ااالعات دموگرافیک
(شامل رشته تح یلی ،وضعیت تأهل و سن) پاسخ دهند .به این صورت که پس
از کسب اجازه از اداره آموزش دانشکدهها و استادان ،در زماان پایاانی کالسهاا
توضیحاتی در مورد هدف پژوهش و گمنام باودن افاراد شارکتکننده داده شاد.
سپس رضایت آنها درباره انتشاار نتاایص کلای باه صاورت مقالاه کساب گردیاد.
همچنین ،به آزمودنیها گفته شد در هر زمان که مایل باشند ،حق خرو از پژوهش
را دارند .ابزارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر در ادامه به تف یل آمده است.
پرسشنامه  :HBIاین مقیاس توسط  Reidو همکاران در سال 2011
جهت سنجش دقیقتر رفتارهای افراد درگیر در  HDاراحی شد ( .)19این ابزار
شامل  19سؤال خودگزارشدهی میباشد که رفتار  HDرا در ساه بعاد کنتارل،
پیامدها و مقابلهای بررسی مینماید و افراد پاساخهای خاود را در یاک مقیااس
لیکرت پنص درجهای در دامنهای از «هرگز =  »1تاا «همیشاه =  »5رتبهبنادی
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اعتقاد دارند ،بر خالف تحقیقات تجربی که در زمینه  HDدر نمونههای بالینی و
عمومی انجام شده ،پژوهشهای کمی در زمینه همهگیرشناسی و همبستگیهای
روانشناختی این رفتار صورت گرفته است ( .)9در زمینه رفتارهای جنسی ،برخی
مطالعات اقدام به بررسی ارتبااط باین ایان رفتارهاا باا ویژگیهاای شخ ایتی
نمودهاند .به عنوان مثال Carnes ،بیان کرد کاه صافات اخاتالشت شخ ایتی
خوشه ( Bضد اجتماعی ،مرزی ،هیستریونیک ،نارسیستی) در میان افارادی کاه
مبتال به  HDهستند ،بیشتر مشاهده میشود .وی به این نتیجه رسید که مردان
این گروه ،صفات ضد اجتماعی بیشتری دارند و زنان صافات شخ ایت مارزی،
نمایشی و وابسته از خود نشان میدهند ( Montaldi .)10نیاز اباراز نماود کاه
بسیاری از افراد مبتال به  ،HDالگوهای گستردهای از اختالشت شخ ایتی را از
خود نشان میدهند (.)11
 Eysenckبه عنوان پیشگام در بررسی ویژگیهای شخ ایت مارتبط باا
رفتارهای جنسی ،اقدام به اراحی مدل شخ یتی به نام مدل سه عاملی شاامل
برونگرایی ،رواننژندگرایی و روانپریشی نمود .پاس از آن ،پژوهشاگران بارای
شناسااایی ویژگیهااای عمااده شخ اایت ،ماادل پاانص عاااملی شخ اایت
( Five-factor model of personalityیا  )FFMرا اراحای کردناد .ایان
مادل شاامل پانص بعاد رواننژنادگرایی ( Neuroticismیاا  ،)Nبرونگرایای
( Extroversionیا  ،)Eگشودگی به تجربه ( Opennessیا  ،)Oتوافقجاویی
( agreeablenessیااا  )Aو وظیفهشناساای ( Conscientiousnessیااا )C
میباشد ( .)12تحقیقات نشان داده اسات کاه مادل  FFMمیتواناد پیشبینای
کننااده رفتارهااای افااراد باشااد .بیشااتر مطالعااات ،سااودمندی اباازار  FFMرا در
پیشبینی رفتارهای سالم دانشجویان مورد بررسی قرار دادهاند (.)12
بر اساس پژوهشهای انجام گرفته ،اختالشت و صفات شخ یتی میتوانند
در بروز رفتارهای جنسی خار از کنترل دخیل باشند و شواهد مبنای بار وجاود
رابطه بین  ،HDویژگیهای شخ یتی و آسیبهای روانی است .پژوهشگران نیز
بر این باور هستند که صافات شخ ایتی و آسایبهای روانای میتوانناد علات
رفتارهای جنسی پاتولوژیک باشند ( .)13نتایص تحقیق  Eysenckنشان داد کاه
روانرنجورخویی همبستگی مثبتی با اختالشت جنسی دارد ( .)14همچنین ،افراد
برونگرا کنجکاوی جنسی بیشتری دارند .رواننژندگرایی نیز با رفتارهای انحراف
جنسی و جرایم جنسی در ارتباط میباشد (.)15
باار اساااس ن اار  ،Colemanافااراد پااس از رابطااه جنساای ،تجربیااات و
نگرانیهااای جنساای ناخوشااایند خااود را تکاارار میکننااد ( Adams .)16و
 Robinsonمعتقد هستند که افراد مبتال به  ،HDاز این رفتار برای کااهش یاا
تسکین ناراحتیهای خود استفاده میکنند .در واقع ،فارد باا ارگاسام از عوااام
نامطلوب رها میشود و فعالیت جنسی یک تجربه خلقای تیییار یافتاه را فاراهم
میکندکه افراد را از احساسات ناخوشایند دور میکند ( .)17همچنین ،افراد مبتال
به  ،HDمستعد ابتال به بسیاری از اختالشت اضطرابی ،اخاتالشت شخ ایت و
اختالشت روانشناختی هستند ( .)5از اینرو ،میتوان این ادعا را مطرح کرد کاه
ممکن است صفات شخ یتی مضطرب و رواننژندگرایی ،به عنوان یاک عامال
راهاندز و شروعکننده رفتاار  HDمیباشاد و افاراد بارای رهاایی از اضاطراب و
بیثباتی هیجانی ناشی از صفات شخ یتی رواننژندگرایی ،در چنین رفتارهاایی
درگیر شوند Reid .و همکاران در مطالعاه خاود نحاوه اساتفاده از راهبردهاای
مقابلهای در برابر اثرات هیجانی ناراحتکننده احساس شرمندگی بیمااران مباتال

به  HDرا با گروه شاهد مردان دانشجو مورد مقایسه قرار دادند .آنهاا باه ایان
نتیجه رسیدند که آن دسته از بیماران مبتال به  HDکاه احسااس شرمسااری از
خود بروز میدهند ،به اور غیر ارادی تجارب متعددی از تالشهای ناموفق برای
ترک رفتارشان دارند؛ چرا که آنها انعطافپذیری شناختی مورد نیاز برای تأمال
درباره موقعیت خود از یک زاویه دید بازتر را ندارند و اینگونه رفتارها بساته باه
میزان حاد بودن مشکالت شخ یتی ،میتواند متفاوت باشد (.)18
با توجه به شیوع باشی اختالشت روانشناختی در قشر دانشجو ،با بررسای
اختالل  HDو صفات شخ یتی و نحوه ارتباط این عوامل با یکادیگر ،میتاوان
به درک بهتری از مشکالت در این افراد رسید .بنابراین ،پژوهش حاضر با استناد
به پیشینه پژوهشای  HDو نقاش تعیینکنناده صافات شخ ایتی در شاروع و
نگهداری این اختالل ،به بررسی ارتباط و نقش پیشبینی کننده صفات شخ یت
در  HDدانشجویان پرداخت.

الگوي پنج عاملی شخصیت و پیشبینی اختالل فزونکنشی جنسی

میکنناااد .تجزیاااه و تحلیااال اعتبااااری مقیااااس باااا اساااتفاده از ضاااریب
 Cronbach's alphaمحاسبه شده است؛ به اوری که اعتبار درونی باشیی ()0/90
برای مقیاس کلی و زیرمقیاسهای کنترل ،مقابله و پیامدها به دست آمد (باه ترتیاب
 0/91 ،0/95و  .)0/89تحلیل عاملی تأییدی آن نیاز مطلاوب ( )0/95و اعتباار کلای
آزمون و بازآزمون بااش باود ( .)19( )P > 0/01 ،r = 0/91ویژگیهاای روانسانجی
مقیاس  HBIدر ایران توسط شالچی و سید هاشمی ،مطلوب گزارش شاده اسات و
ضرایب  Cronbach's alphaبرای کل مقیاس 0/90 ،و برای سه زیرمقیاس کنترل،
پیامدها و مقابلهای به ترتیب  0/80 ،0/82و  0/86محاسابه گردیاد و نتاایص تحلیال
عاملی تأییدی ( )0/91نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود (.)20
سیاهه شخصیتی  :NEOاین مقیاس برای اولاین باار توساط  Johnو
 Srivastavaجهت سنجش ابعاد شخ یت تهیه گردید ( .)21سیاهه شخ یتی
 NEOاز  44سؤال به صورت ایم لیکرت پنص درجهای در دامنهای از «کاامال
مخالم =  »1تا «کامال موافق =  »5نمرهگذاری شده است .حیطههای پنصگاناه
شخ ااایت شاااامل برونگرایااای ،توافقجاااویی ،وظیفهشناسااای ،گشاااادگی و
رواننژندگرایی میباشد .ضرایب بازآزمایی سه ماهه مقیااس  NEOدر فرهنا
اصلی بین  0/80تا  0/90به دست آمده و روایی همگرای این سیاهه باه وسایله
همبستگی آن با دیگر ابزارهای سنجش پنص عامل شخ یت مطلوب بوده اسات
( .)21ضریب  Cronbach's alphaبه دست آمده در ایران بارای برونگرایای،
توافقجویی ،وظیفهشناسی ،رواننژندگرایی و گشادگی باه ترتیاب ،0/61 ،0/62
 0/80 ،0/72و 0/63گزارش شده است (.)22
دادهها با استفاده از آمارههای توصیفی (میانگین و انحاراف معیاار) ،آزماون
همبستگی  Pearsonو تحلیال  Multiple linear regressionدر نرمافازار
 SPSSنساخه )version 20, IBM Corporation, Armonk, NY( 20
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای اامینان از برقاراری شارایط اساتفاده از
همبستگی و رگرسیون ،پیشفرضهای آماری آنها مورد بررسای قارار گرفات.
 P > 0/05به عنوان سطط معنیداری در ن ر گرفته شد.

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

جدول  .1شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی پنج عامل شخصیت با )HD( Hypersexual disorder
متغیرها
پنص عامل شخ یت

**0/20

1

 -3وظیفهشناسی

**0/22

**0/46

1

 -4رواننژندگرایی

-0/05

**-0/38

**-0/30

1

 -5گشادگی
 -6کنترل

**0/33

**0/29

**0/26

**-0/18

*-0/11

**-0/24

-0/09

**0/42

 -7پیامدها

*-0/14

**-0/28

**0-/17

7

1

1
-0/08

1

**0/32

-0/07

**0/70

1

 -8مقابلهای

0/01

**-0/24

-0/08

**0/40

-0/01

**0/55

**0/60

1

 -9نمره کل

-0/08

**-0/29

*-0/12

**0/46

-0/06

**0/88

**0/83

**0/85

1

میانگین  ±انحراف معیار

± 4/71
25/31

± 5/31
31/14

± 4/90
30/19

± 6/82
26/44

± 6/24
33/99

± 6/42
20/12

± 3/21
7/96

± 5/39
15/03

± 12/25
42/14

*P > 0/01** ،P > 0/05

HD: Hypersexual disorder
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HD

1

2

 -1برونگرایی
 -2توافقجویی

3

4

5

6

8

9
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 22/41 ± 2/64سال در مطالعه حاضار شارکت نمودناد .نموناهها در دو ساطط
کارشناسی ( 221نفر 69/06 ،درصد) و کارشناسی ارشد ( 99نفر 30/93 ،درصاد)
و  9رشته تح یلی تحقیقاات آموزشای ( 35نفار 10/94 ،درصاد) ،روانشناسای
عمااومی ( 42نفاار 13/12 ،درصااد) ،مطالعااات خااانواده ( 29نفاار 9/06 ،درصااد)،
زیستشناسی ( 37نفر 11/57 ،درصد) ،فیزیک ( 38نفر 11/87 ،درصد) ،ریاضای
محض ( 30نفر 9/38 ،درصد) ،گیاهپزشکی ( 39نفار 12/19 ،درصاد) ،زراعات و
گیاهان دارویی ( 36نفر 11/25 ،درصد) و بیوتکنولوژی ( 34نفر 10/62 ،درصاد)
مشیول به تح یل بودند 259 .نفر ( 80/93درصد) از مشارکتکنندگان مجارد و
 61نفر ( 19/06درصد) متأهل بودند.
پیشفرضهای آماری (نرمال بودن توزیع فراوانی متییرها ،روابط خطی بین
متییرها و یکسانی و همگنی پراکندگی) برای استفاده از تحلیل همبستگی ماورد
استفاده قرار گرفت که در بخش تحلیل رگرسیون ارایه شده است.
بر اساس دادههای ماتریس همبستگی در جدول  HD ،1با ابعاد شخ یتی
توافقجویی ( )r = -0/29 ،P > 0/01و وظیفهشناسی ()r = -0/12 ،P > 0/05
رابطه منفی و معنیداری داشت و با بعد رواننژندگرایی ()r = 0/46 ،P > 0/01
رابطه مثبت و معنیداری را نشان داد.
برای تعیین سهم هر یک از پنص عامل شخ یت (برونگرایی ،توافقجویی،
وظیفهشناسی ،رواننژندگرایی و گشادگی) در پیشبینای میازان  ،HDاز تحلیال
 Multiple linear regressionبه روش ورود ( )Enterاستفاده گردید.
برای اامینان از عدم تخطی از مفروضههای نرمال باودن ،خطای باودن و
یکسانی پراکندگی ،از تحلیلهای مقدماتی استفاده شد .بارای بررسای مفروضاه
چند همخطای از شااخصهای تحمال ( )Toleranceو عامال تاورم واریاانس
( Variance inflation factorیاا  )VIFاساتفاده شاد .اگار ارزش شااخص
تحمل کمتر از  0/1و شاخص  VIFباشتر  10باشد ،از این مفروضه تخطی شده
است .مقادیر ارایه شده این دو آماره برای متییرهای مورد مطالعه نشان میدهاد
که از این مفروضه تخطی نشده است .همچنین ،برای بررسی استقالل خطاها ،از
آزمون  Durbin-Watsonاستفاده گردید .اگر این آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار
گیرد ،از این مفروضه تخطی نشده است ( )23که مقدر آن  2/14به دست آماد و
فرض استقالل خطاها پذیرفته است.

سولماز دینی و همکاران

جدول  .2خالصه مدل رگرسیون خطی  )HD( Hypersexual disorderبر اساس پنج عامل شخصیت
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات
14763/710
47069/511
61833/222

درجه آزادی
5
314
319

میانگین مجذورات
2952/742
149/903
-

آماره F

مقدار P

مقدار R2

19/698

0/001

%23/9

معنیداری را نشان داد .ایان یافتاهها باا پیشاینه ن اری تحقیقاات رفتاار HD

همسو میباشد.
صفات شخ یتی ،الگویی از افکار ،احساسات و اعمال را مانعکس میکناد
که در ای زمان و موقعیتها تا حدودی پایدار میباشد و نقش تعیینکنندهای در
سازگاری با وقایع استرسزا و چالشهای زندگی ایفا میکناد ( .)25پژوهشاگران
در بررسی ارتباط شخ یت با رفتارهای جنسی با اساتفاده از مادل پانص عااملی،
ارتباط بین سطوح پایین توافقجاویی و وظیفهشناسای را باا رفتارهاای جنسای
خطرناک مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند که توافقجویی و وظیفهشناسی با
خطرپااذیری جنساای ارتباااط منفاای و معناایداری دارد ( .)26 ،27ایاان یافتااه در
تحقیقات دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (.)28
 Costaو همکاران با انجام مطالعهای به این نتیجاه رسایدند کاه ساطوح
باشی رواننژندگرایی با رضایت جنسی پایین ارتباط دارد؛ در حاالی کاه ساطوح
باشی اضطراب با افزایش میل جنسی همبستگی بیشتری را نشان داد ( )29کاه
این یافتهها با نتایص بررسی حاضر همخاوانی داشات .نتاایص پاژوهش  Lloydو
همکاران بر روی  85بیمار دچار اعتیاد جنسی ،حاکی از وجود تنها یاک ماورد از
معیارهای تشخی ی برای اختالشت شخ یت بود .آنها به این نتیجاه رسایدند
که بین رفتارهای تکانشی و بیثباتی هیجانی با اجبارگری جنسای و اخاتالشت
شخ یتی رابطه وجود دارد ( .)30رواننژندگرایی بیانگر میزان تجربه احساسات و
عواام منفی از جمله ترس ،غم ،شرم ،خشم ،گناه ،نفرت و کیناهتوزی در برابار
استرس است .افراد رواننژندگرا مستعد استفاده از مواد مخدر و انجاام رفتارهاای
پرخطر برای مقابله با حاشت خلقی آزار دهنده هستند ( .)31فعالیت جنسی یاک
تجربه خلقی تیییر یافته فراهم میکند تا افراد قادر به قطع ارتبااط از احساساات
ناراحتکننده ،خام و ناخوشایند خویش گردند ( .)17به ن ر میرسد کاه یکای از
دشیل وجود رابطه مثبت معنیدار بین عامل شخ ایتی رواننژنادگرایی و ،HD
عامل تخلیه هیجانی و کاستن از اضطراب باشد .افراد با رواننژندگرایی باش در مقایسه
بااا افااراد عااادی ،دارای سیسااتم ع اابی خودکااار تحریکپااذیر هسااتند .در واقااع،
رواننژندگرایی باش با واکنشپذیری افراای و ناپایداری روانی ارتباط دارد (.)31

بحث و نتیجهگیری
اختالشت روانشناختی در میان دانشجویان نشان دهنده یک مشاکل بهداشات
عمومی نادیده گرفته شده است که پیامدهای عمدهای را برای خدمات بهداشتی
دانشگاهها و به اور کلی جامعه به دنبال دارد ( .)2دوران دانشاگاهی باه عناوان
یک دوره استرسزا و محیط پرتنش ،با انواع رفتارهای پرخطر و ناسالم (به ویاژه
جنسی) همراه است و این امر تأثیر منفی بر بهزیساتی روانشاناختی و جسامی
دانشجویان میگذارد که نیاز اساسای باه شناساایی متییرهاای همبساته باا آن
احساس میشود ( .)24از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف تبیین اخاتالل  HDبار
اساس الگوی پنص عاملی شخ یت در دانشجویان انجام شد .نتایص به دست آمده
نشان داد که صفات شخ یتی توافقجویی و وظیفهشناسی با  HDرابطه منفی و
معنیدار دارد و این در حالی است کاه رواننژنادگرایی باا  HDرابطاه مثبات و
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مفروضه دیگری که در آزمون رگرسیون بایاد رعایات شاود ،نرماال باودن
توزیااع نماارات متییاار مااالک اساات کااه در مطالعااه حاضاار از آزمااون
 Kolmogorov-Smirnovجهت بررسی توزیع نمرات متییر  HDاستفاده شد
و مقدار  P = 0/095به دست آمد که مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات را تأییاد
میکند .برای بررسی دادههای پرت ،از آزمون  Mahalanobisاساتفاده گردیاد
که کمینه و بیشینه آن به ترتیاب  0/151و  16/33و میازان آن کمتار از مقادار
بحرانی  χ2با آلفای  0/001بود (مقدار بحرانی  χ2با در ن ار گارفتن پانص متییار
پیشبین 20/52 ،میباشد) که حاکی از نبود دادههای پرت در مطالعه است (.)23
برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها نیز از نماودار هیساتوگرام اساتفاده شاد.
میانگین این توزیع صفر و انحراف معیار آن نزدیک به  )0/992( 1بود .بناابراین،
میتوان نتیجه گرفت که خطاها دارای توزیع نرمال میباشند.
نتااایص جاادول  2نشااان داد کااه آزمااون تحلیاال واریااانس معناایدار بااود و
 23/9درصد از واریانس  HDبر اساس پنص عامل شخ یت تبیین میشود.
ضرایب رگرسیونی محاسبه شده نشان داد که ابعاد شخ ایتی توافقجاویی و
رواننژندگرایی قادر به پیشبینی واریانس  HDدر دانشجویان میباشد (جدول .)3

ضریب تعیین تعدیل شده
 22/7درصد

خطای استاندارد
12/24

جدول  .3ضرایب رگرسیون  )HD( Hypersexual disorderبر پنج عامل شخصیت
مدل

مقدار B

خطای استاندارد

β

27/054
-0/217
-0/443
0/223
0/875
0/158

7/632
0/157
0/155
0/162
0/111
0/121

-0/074
-0/169
0/082
0/429
0/071

* P > 0/05متییر پیشبین معنیدار

3/545
-1/384
-2/856
1/438
7/908
1/301

0/001
0/167
0/005
0/152
0/001
0/194

0/859
0/692
0/741
0/824
0/818

1/164
1/446
1/349
1/214
1/223

VIF: Variance Inflation Factor
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مقدار ثابت
برونگرایی
توافقجویی
وظیفهشناسی
رواننژندگرایی
گشادگی

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار t

مقدار P

Tolerance

VIF

الگوي پنج عاملی شخصیت و پیشبینی اختالل فزونکنشی جنسی

سپاسگزاری
باادین وساایله نویسااندگان از تمااام دانشااجویانی کااه در تکمیاال پرسااشنامهها
مشارکت نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.
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در تحقیق حاضر ،دانشاجویانی کاه نماره وظیفهشناسای بااشیی را کساب
کردند ،دارای رفتارهای فزونکنشی جنسی پایینی بودند .ویژگی افراد دارای ایان
صفت شخ یتی ،عملکرد سنجیده ،احتیاط در ت میمگیری و دادن پاسخ به گونه
مؤثری به جای واکنش تکانشی یا از روی عادت است .افراد وظیفهشناس قادر به
مقاومت در برابر تکانه یاا باروز هیجاناات نامتناساب خاود هساتند و کمتار باه
رفتارهای پرخطر و ناسالم میپردازند .همچنین ،این افراد بیشتر مایال هساتند از
رفتارهایی که سالمتشان را به مخااره میاندازد ،دوری نمایند و در فعالیتهاای
دارای پیامدهای رفتاری مثبت شرکت کنند ( .)32یافتههای مطالعه  Vollrathو
 Torgersonنشان داد که عامل وظیفهشناسی باش ،با کااهش تعاداد شاریکان
جنسی دانشجویان مرتبط بود( )33که با نتایص پژوهش حاضار مشاابهت داشات.
همچنین ،توافقجویی و وظیفهشناسی پایین و رواننژندگرایی باش ،احتمال درگیر
شدن افراد در رفتارهای ناسالم جنسی همچون  HIVو عدم استفاده از کاندوم را
افزایش میدهد ( .)34همچنین ،افرادی کاه توافقپاذیری بااشیی دارناد ،دارای
ویژگیهایی مانند اعتماد ،راستگویی ،نوعدوستی ،همراهی ،تواضع و دلسوز بودن،
کمک کردن و حس همدردی هستند ،دیگران را نیز همچاون خاود میبینناد و
پیوندشان با دیگران زود جوش میخورد ( .)35افرادی که از صفت توافقپاذیری
پایینی برخوردار هستند ،رفتارهای تکانشی بیشاتر ،تحریکپاذیری بااش و ثباات
هیجانی کمتری دارند .آنها منفیگرا ،غیر دلپذیر ،ستیزهجو ،خاودبین ،مشاکوک
به نیات دیگران و رقابتجو هستند .نمرات پاایین در ایان عامال ،باا اخاتالشت
شخ یت خودشیفته ،ضد اجتماعی و روانپریشی مارتبط اسات ( .)36بناابراین،
افزایش رفتارهای  HDدانشجویان بر اساس سطط توافقپذیری پایین به خاوبی
قابل تبیین است و با افازایش توافقپاذیری و ساازگاری ،میتاوان ماانع چناین
رفتارهایی شد.
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به تمرکز پاژوهش باه یاک
جنس (مذکر) اشاره کرد .باا توجاه باه ایان کاه مقیااس  HBIبارای سانجش

رفتارهای فزونکنشی جنسی در مردان ساخته شدهاسات ،دانشاجویان دختار در
پژوهش شرکت داده نشدند .پیشنهاد میگردد که در مطالعات آینده با اساتفاده از
ابزارهای اندازهگیری اعتیاد و رفتارهای فزونکنشای جنسای مخ اوص زناان،
صفات شخ یت در آنها بررسی شاود .همچناین ،بهتار اسات ارتبااط  HDباا
اختالشت شخ یت نیز بررسی گردد .از سوی دیگر ،باید یافتههای مطالعه حاضر
را در چارچوب جامعه آن (گروههای دانشجویی) در ن ر گرفت و از تعمیم آن باه
جمعیتهای عمومی احتیاط کرد .از اینرو ،پیشنهاد میشود که تحقیقات اولی و
کنترل شده با تعداد نمونه بیشتر و تنوع فرهنگای انجاام گیارد تاا ماهیات ایان
اختالل به صورت دقیق تبیین گردد .همچنین ،بهتر است باه بررسای همباودی
سایر اختالشت با  HDپرداخته شود.
در مجموع ،نتایص بیانکننده آن است که صفات شخ ایتی توافقجاویی و
وظیفهشناسی با  HDرابطه منفی و معنایدار و صافت رواننژنادگرایی باا HD
رابطه مثبت و معنیداری دارد .صفات شخ یتی توافقجاویی و رواننژنادگرایی
قادر به پیشبینی واریانس  HDدر دانشجویان بودند .از ایانرو ،توجاه باه ابعااد
شخ یتی توافقجویی و رواننژندگرایی در بروز  HDدانشجویان حاایز اهمیات
میباشد .صفات شخ یتی میتوانند تواناییهای بالقوه افراد را برجسته کنند و به
برنامهریزی برای آنها کمک نمایند و با تمرکز و هدف قارار دادن ایان صافات
شخ یتی در برناماههای ماداخالتی و آموزشای مارتبط باا  ،HDمیتاوان باه
تعامالت بین درمانگر با بیماران در روان درمانی کمک کرد و در نتیجه ،درمانگر
قادر به راهنمایی و درمان صحیط مراجع میباشد.
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Abstract
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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.
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