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[1] The same yet different refocusing the sexual Addiction Screening Test (SAST) to reflect 
orientation and gender [2] The effect of desensitization treatment with eye movements and 
reprocessing on the recovery of female sex addicts [3] Summary of psychiatry, behavioral 
sciences, clinical psychiatry [4] Out of control sexual behavior: A qualitative investigation 
[5] Handbook of attachment: theory, research and clinical applications [6] Triarchic 
conceptualization of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness, and 
meanness [7] The dark side of personality: Sci ence and practice in social, personality, and 
clinical psychology [8] The dark triad of personality: Nar cissism, Machiavellianism, and 
psychopathy [9] How the dark triad traits predict relationship choices [10] Don’t call it love: 
recovery from sexual addiction [11] The role of attachment styles, parental bonding and 
self-conception and sexual addiction [12] Sexual addiction/hypersexuality and the DSM: 
Update and practice guidance for social workers [13] Sexual compulsivity comorbidity with 
depression, anxiety, and substance use in students from Serbia and Bosnia and Herzegovina 
[14] Sex and love: Addiction, treatment, and recovery [15] Fetishism. Psychology and 
theory

Aims Sex addiction is one of the hidden problems that due to the young population of the 
country, difficult marriage for the young generation and some personality and mental disorders 
in recent years, more attention has been paid to it and its taboo state as in previous years. is not. 
In the present study, the relationship between dark personality triads and sexual addiction in 
female students in Mashhad was investigated.
Instrument & Method Present descriptive study includes all female students in Mashhad who 
due to the prevalence of coronary heart disease using the available sampling method, the dark 
three personality questionnaires as well as the SAST-T sexual addiction questionnaire. It should 
be noted that due to the prevalence of the corona pandemic, the questionnaires were provided 
to the subjects through cyberspace (Telegram, WhatsApp, and email). 
Findings The results of this study show that there is a 0.37 relationship between sexual 
addiction and Machiavellianism, which is a low level according to Cohen’s classification, but 
0.87 between sexual addiction and anti-socialism and between sexual addiction and narcissism 
0.69 there is a relationship that is strong at the Cohen classification level.
Conclusions According to the obtained data, it can be inferred that there is no significant 
relationship between sexual addiction and Machiavellianism. But there is a significant positive 
relationship between sexual addiction and anti-socialism as well as between sexual addiction 
and narcissism.
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های تاریک شخصیت با اعتیاد جنسی گانهرابطه سه

 در دانشجویان دختر شهر مشهد
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 چکیده
اعتیاد جنسی یکی از معضالت پنهانی است که با توجه به جمعیت جوان اهداف: 

شدن ازدواج برای نسل جوان و برخی اختالالت شخصیتی و روانی کشور، دشوار

ی اخیر به آن توجه بیشتری شده و حالت تابوبودن آن دیگر مثل هاسالدر 

های تاریک گانهسه ی قبل نیست. در پژوهش حاضر، به بررسی رابطههاسال

  شخصیت با اعتیاد جنسی در دانشجویان دختر شهر مشهد پرداخته شد.

پژوهش توصیفی حاضر شامل کلیه دختران دانشجوی شهر مشهد  :هاروشابزار و 

، گیری در دسترسعلت شیوع بیماری کرونا با استفاده از روش نمونهبود که به

نامه اعتیاد و همچنین پرسش شخصیتهای تاریک گانهی سههانامهپرسش

ا علت شیوع پاندمی کرونرا تکمیل کردند. الزم به ذکر است که به SAST-Tجنسی 

از طریق فضای مجازی (تلگرام، واتساپ و ایمیل) در اختیار  هانامهپرسش

 قرار گرفت. از روش آماری تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد. هایآزمودن

 %۳۷این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد جنسی و ماکیاولیسم نتایج : هاافتهی

ر د کوهنبندی ارایه شده توسط رابطه وجود دارد که این مقدار با توجه به طبقه

و بین اعتیاد جنسی  %۸۷ستیزی . بین اعتیاد جنسی و جامعهاستسطح ضعیف 

  رابطه وجود داشت که در سطح قوی بود. %۶۹و خودشیفتگی 

 استنباط کرد بین اعتیاد توانیمآمده دستی بههادادهبا توجه به  ی:گیر نتیجه

جنسی و ماکیاولیسم رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین اعتیاد جنسی و 

ستیزی و همچنین بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی رابطه مثبت معنادار جامعه

 .وجود دارد

های تاریک شخصیت، اعتیاد جنسی، دانشجویان دختر شهر گانهسه ها:کلیدواژه

 مشهد
 

 ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ تاريخ دريافت:

 ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ تاريخ پذيرش:
 -نويسنده مسئول: *

 

 مقدمه

 انداختنتعویقبه یا کنترل در توانایی عدم به جنسی رابطه به اعتیاد

 یجنس رابطه واقع در شود.می اطالق جنسی هایفعالیت و تمایالت

 و دهدمی قرار خود سیطره تحت را معتاد افکار آن، به اندیشیدن و

 فرد. ردیگیم را صمیمیت به نیاز جای جنسی، انگیختگی به نیاز

 را خود روانی یهاعقده و عاطفی آالم جنسی رابطه راه از معتاد

 جنسی مسائل ایران، کشور در که آنجایی . از[1]دهدیم تسکین

 باقی ردهپ پشت در نیز جنسی اختالالت ،رودمی شماربه بزرگ تابویی

 رند،بمی رنج جنسی مشکالت از که ییهاانسان بسیار چه. مانندیم

 گناه و شرم احساس آن درباره کردنصحبت و نمودنمطرح از اما

 از. دغافلن خود زندگی از رضایتمندی عدم بر آن تاثیر از و ندینمایم

 تاریخچه در جنسی یهابیآس درباره نیز درمانگران دیگر، طرفی

 موارد از بسیاری و کنندینم سئوال خود درمانجویان زندگی

 ون شدوسیع و عمیق از قبل توانندیم که جنسی یهااستفادهسوء

 جهتو مورد شوند، رفع و درمان جنسی، اعتیاد چون پیآمدهایی ایجاد

  .رندیگینم قرار

ت؛ اس اهمیت حائز بسیار جنسی اعتیاد درمان و موقع به تشخیص

 افراد بلکه شود،می مختل فرد زندگی تنهانه جنسی اعتیاد در که چرا

 عتیادا تاثیر. نندیبیم جسمی و روانی آسیب جریان این در هم دیگر

 اریبرقر  در ناتوانی و زاآسیب ارتباطات شکل به خانواده بر جنسی

 عملکرد ناکارآمدی و خانوادگی پاشیدگیهماز و صمیمانه رابطه

 یهابیآس به منجر اعتیاد این نیز جامعه دراست.  خانواده

 هایبیماری شیوع و جنسی پرخطر رفتارهای گسترش اجتماعی،

 و گذشته دهه دو طول در جنسی اعتیاد مفهوم .[2]شودمی جنسی

 تجارب پی در وسواسی، صورتبه که قرار گرفت کسانی توصیف برای

 د،کنن ارضا را شانیجنس یهاتکانه نتوانند اگرو  هستند جنسی

 الگوهای معموالً  اشخاص این سابقه در .شودیم مختل رفتارشان

 ردنکمتوقف در سعی جنسی معتاد که اجباری رفتارهای از متداومی

 چند هر. دارد وجود )،شودیها نمآن کنترل به موفق دارد (اما آنها

 ناهگ احساس و پشیمانی دچار اعمالی چنین از پس است که ممکن

 فتارر  این بعدی بروز از جلوگیری برای احساساتی چنین ولی شوند

 . [3]نیستند کافی

 مهم املع که کاسل و کارنز مانند پردازانینظریه در تایید امویلیگیگ

 جاربت اساس بر خودپنداره شکلی نحوه را جنسی اعتیاد به گرایش

 و خودپنداره مشکالت که کرد عنوان، دانندمی کودکی دوران اولیه

 در واست. ا جنسی اعتیاد به گرایش اصلی دالیل از یکی نفس عزت

 التمشک با پایین نفس عزت که رسید نتیجه این به خود پژوهش

، کودکی دوران در شدهتجربه هایآسیب، منفی عواطف، ارتباطی

 نظر که افرادی. دارد ارتباط جنسی گیریجهت و جنسی هویت

 در و دارند پایینی کارکرد سطح اغلب ندارند، خود به راجع مثبتی

 راداف این از بعضی و شوندمی مشکل دچار صمیمانه رابطه برقراری

 اردچ دارند که ضعیف خودپنداره خاطربه خود عواطف مدیریت در نیز

 . [4]شوندیم مشکل

شناسی ی اخیر در ادبیات روانهاسالیکی از مفاهیمی که در 

صفات . استهای تاریک شخصیت گانهمتداول شده است، سه

تاریک شخصیت، بخش اصلی اختالالت شخصیت را شامل  گانهسه

 ستیز وی ماکیاولیسم جامعههاتیشخصکه عبارتند از  شوندیم

گانه تاریک شخصیت، سه اولین مولفه از صفاتخودشیفته. 

ور، منشی، غرآمیز بزرگمبالغه به احساسات خودشیفتگی است که

 یهاجنبهبودن اشاره دارد. خودشیفتگی در شدن در خود و محقغرق

، چون دیگران از کندیممختلف عملکرد بین فردی تداخل ایجاد 

منشی فرد خودشیفته ی استثمارگرانه، خودمحوری و بزرگهاشیگرا

صفت در مجموعه  نیترنحسستیزی، . جامعه[5]ندیآیمبه ستوه 

، طلبی، سنگدلیهیجان یی مانند تکانشگری،هایژگیوصفات و با 



 ۵۳ دختر شهر مشهد انیدر دانشجو یجنس ادیبا اعت تیشخص کیتار یهاگانهرابطه سهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pajouhan Scientific Journal                                                                                                                                                   Volume 20, Issue 1, Autumn 2021 

سومین مولفه . [6]شودیممشخص  گستاخی و پرخاشگری بین فردی

شخصیت، اصطالح ماکیاولیسم است که به  گانه تاریکصفات سه

به این نام معروف شده است.  نیکوال ماکیاولی یهاشهیانداحترام 

ی اخودخواهانهگیری به شدت کننده جهتمنعکس ماکیاولیسم

تمایل دارد از هر راهی مانند فریبکاری، تقلب و  است که فرد

که اصطالح  ویلیامزو  پائولوس . [7]اهداف خود برسد کشی بهبهره

 هاشباهترا ابداع و مطرح کردند،  گانه تاریک شخصیتصفات سه

شخصیت را گسترش تاریک  گانههای بین صفات سهو تفاوت

 . [8]دادند

با توجه به تفاسیر موجود در پژوهش حاضر با توجه به شیوع اعتیاد 

 های تاریک شخصیتگانهجنسی در جامعه، به بررسی رابطه بین سه

 و اعتیاد جنسی در دانشجویان دختر شهر مشهد پرداخته شد.
 

 هاروشابزار و 

امل و ش استپژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی از نوع همبستگی 

که بر اساس ماهیت  استتمام دختران دانشجوی شهر مشهد 

نفر برای این تحقیق با استفاده از  ۳۰۰ی مشتمل بر انمونهپژوهش 

علت شیوع کرونا) انتخاب شدند. گیری در دسترس (بهروش نمونه

دانشجوبودن، جنسیت مونث  ی ورود به پژوهش عبارتند ازهامالک

ی خروج هامالکو رضایت کامل برای شرکت در پژوهش و همچنین 

از پژوهش شامل عدم رضایت در پژوهش یا عدم تکمیل کامل 

علت . الزم به ذکر است که بهاست هایآزمودننامه توسط پرسش

توسط پژوهشگران خانم به  هانامهپرسشحساسیت موضوع 

علت شیوع بیماری کرونا ارایه شد و همچنین به هایآزمودن

از طریق فضای مجازی (واتساپ، تلگرام و ایمیل) به  هانامهپرسش

 ارایه شدند.  هایآزمودن

نامه اطالعات بر پرسشآوری اطالعات عالوهبرای جمع

شناختی که شامل سن، وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی جمعیت

و  جانسونهای تاریک شخصیت گانهی سههانامهپرسش، از است

همچنین غربالگری اعتیاد جنسی تجدید نظرشده  و [9]همکاران

(sexual Addiction Screening Test; SAST-R)  استفاده

 .استگویه  ١٢های تاریک شخصیت شامل گانهنامه سهپرسششد. 

نامه سه مولفه دارد که خودشیفتگی، ماکیاولیسم و این پرسش

و  جانسون. سنجدیمی ادرجه٥در طیف لیکرتی ستیزی را جامعه

شرکت کننده،  ١٠٨٥در چهار مطالعه مختلف و در  [9]همکاران

سنجی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند، به ی روانهایژگیو

آیتم برای فرم نهایی آن  ١٢آیتم ابتدایی در نهایت  ٩١نحوی که از 

ویژگی پست شخصیت  ١٢مقیاس خود را  هاآنباقی ماند. در نهایت 

ری گینامیدند، در حالی که همان سه جنبه تاریک شخصیت را اندازه

یی این وادر مطالعات متعددی که انجام دادند، ر هاآن. کندیم

 %٧٢برای ماکیاولیسم  نامه را بر اساس میزان آلفای کرونباخپرسش

 %٨٥تا  %٧٨و خودشیفتگی  %٦٦تا  %٦٢، ضداجتماعی %٧٧تا 

 بار اولین نیز برای جنسی اعتیاد غربالگری نامهپرسش گزارش کردند.

 تشخیص برای ابزار اولین عنوانبه کارنس توسط ۱۹۸۸ سال در

 ،دادندیم نشان را اجباری جنسی رفتارهای عالیم که بیمارانی

 برای مقیاس این که دادند نشان اولیه یها. پژوهششد طراحی

 خهنس وی نهایتاً  بود. مناسب خواهدگرجنس مردان گذاری تشخیص

 این .کرد ارایه SAST-TR عنوان با را خود نامهپرسش دوم

 بخش یک دارای آزموناست.  بله/خیر پرسش ۴۵ شامل نامهپرسش

 که برای است زیرمقیاس گروه دو و) اول سئوال ۲۰ شامل( اصلی

 انباز همجنس و زنان خصوصبه جنسی معتادان غربال توان افزایش

 در را آزمون این روایی [10]همکاران و کارنس .است شده طراحی

 هک کردند محاسبه کرونباخ آلفای روش به افراد گوناگون هایگروه

 مردان برای و %۸۴ زنان برای، %۸۲ خواهدیگرجنس مردان برای

 در نامهپرسش درونی همسانی. است شده گزارش %۸۹ بازهمجنس

 شدهمرخص جنسی معتاد زنان، %۷۷ ها، راهبه%۸۱ دانشگاهی زنان

 مردان، %۸۸ها ، راهب%۸۴ دانشگاهی مردان، %۹۱ بیمارستان از

 جنسی معتاد مردان و %۹۰ بیمارستان از شدهمرخص جنسی معتاد

 جمعیت برای را آزمون اعتبار مقدار زاهدیان. شد گزارش %۹۶ بستری

 یهاداده بین پیرسون همبستگی ضریب محاسبه روش به ایرانی

 دستبه %۹۲ هفته سه فاصله به مرد و زن آزمودنی ۷۰ برای وابسته

 .[11]آورد

گانه تاریک شخصیت های سهبررسی همبستگی بین مولفه

ستیزی، خودشیفتگی) با استفاده از روش (ماکیاولیسم، جامعه

 آماری تحلیل همبستگی پیرسون آزمون انجام شد.
 

 هاافتهی

نفر  ۱۱۰دانشجوی خانم که برای این پژوهش انتخاب شدند،  ۳۰۰از 

 ).۱نفر مجرد بودند (جدول  ۱۹۰متاهل و 

 
 شناختی دانشجویان نتایج مشخصات جمعیت) ۱جدول 

 متغیر تعداد درصد
 وضعیت تاهل  
 مجرد ۱۹۰ ۴/۶۳
 متاهل ۱۱۰ ۶/۳۶
 وضعیت تحصیالت  

 کارشناسی ۱۹۵ ۶۵
 کارشناسی ارشد ۷۸ ۲۶
 دکتری ۲۷ ۹
 (سال)سن   

  ۲۵تا  ۲۰ ۱۷۲ ۳/۵۷
  ۳۰تا  ۲۶ ۹۱ ۱/۳۰
  ۳۵تا  ۳۱ ۳۷ ۳/۱۲

 

گزارش شد. همان طور که در جدول  ۲ها در جدول نامهنتایج پرسش

رابطه  %۳۷، بین اعتیاد جنسی و ماکیاولیسم شودیممشاهده  ۳

شده توسط بندی ارایهوجود داشت که این مقدار با توجه به طبقه

ولی بین اعتیاد جنسی و  استدر سطح ضعیف  کوهن

رابطه  %۶۹و بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی  %۸۷ستیزی جامعه

 .استدر سطح قوی  کوهنبندی وجود داشت که بر اساس طبقه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ یلیابوالفضل محدث اردب ۵۴

  ۱۴۰۰ پاییز، ۱، شماره ۲۰دوره                                                                                                                                                                                                     پژوهان یمجله علم

 نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش )۲جدول 

 متغیر حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
 ماکیاولیسم ۱ ۵ ۱۶/۲ ۶۵/۰
 ستیزیجامعه ۲۵/۱ ۴ ۲۸/۲ ۶۹/۰
 خودشیفتگی ۵/۱ ۵ ۰۵/۳ ۷۳/۰
 اعتیاد جنسی ۱۱ ۴۱ ۲/۲۷ ۴۵/۳

 
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش )۳جدول 

 متغیر اعتیاد جنسی سطح معناداری
 ماکیاولیسم ۳۷/۰ ۰۰۰۱/۰
 ستیزیجامعه ۸۷/۰ ۰۰۰۱/۰
 خودشیفتگی ۶۹/۰ ۰۰۰۱/۰

 

 بحث

های تاریک شخصیت گانههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سه

 یهاافتهاعتیاد جنسی در دانشجویان دختر شهر مشهد بود. ی با

بین اعتیاد جنسی و  دهدیمحاصل از این پژوهش نشان 

ماکیاولیسم رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین اعتیاد جنسی و 

ستیزی و همچنین بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی رابطه جامعه

مثبت معنادار وجود دارد. در بررسی عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد جنسی 

ی شخصیتی مانند هایژگیوبر عوامل فردی باید به برخی از عالوه

 حول ییهامناقصه های تاریک شخصیت نیز توجه کرد.گانهسه

 دارد. وجود آن نظریه و درمانی یهاهیفرض در جنسی اعتیاد عبارت

 ،برچسب این بود شده گزارش که است این آن منتقدانه پایه یک

 از استفاده و خودارضایی مثال، برای( جنسی رفتارهای بعضی

 که یلدل این به تنها ،کندیم شناسانهآسیب را) غیره و پورنوگرافی

 رخیب وسیله به تاییدشده جنسی هنجارهای با مطابق است ممکن

 ببرچس این داشتند باور منتقدان. نباشد خاص فرهنگی هایگروه

 فردی اخالقی استانداردهای اساس بر را هنجاری جنسی رفتارهای

 موضوع. دارند اندازه از بیش و افراطی حالت که بردیم سئوال زیر

 رزیابیا یافته،رواج برچسب این رسید کهمی نظربه که بود این دیگر

 خوبیهب بتواند که ارزیابی. گیردمی نادیده را نیاز مورد جامع بالینی

 مشکالت دیگر همراه به را مراجع جنسی یهادغدغه متنوع، اظهارات

  .[12]کند توصیف را روانی سالمت احتمالی

های گانهرابطه اعتیاد جنسی و سه ماً یمستقتاکنون پژوهشی که 

 رد تاریک شخصیت را مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است، ولی

 نبی که شد مشخص گرفت، انجام چیبربرووتوسط  که پژوهشی

 تمثب همبستگی مخدر مواد مصرف و اضطراب با جنسی اجبارگری

 و الکل مخدر، مواد مصرف همچنین دارد. وجود معناداری و

 در . همچنین[13]کندیم پیشبینی را جنسی افسردگی، اجبارگری

 واستهخ دانشجویان از است، گرفته انجام گرفین توسط که تحقیقی

 افراد از %۳۰ از بیش که کنند پر را جنسی اعتیاد نامهپرسش که شد

 نشان نیز میسن مطالعات .[14]بودند جنسی اعتیاد یهامالک دارای

 نشان جنسی، انحراف به مبتال اشخاص کودکی سوابق که داد

-والد روابط و جنسی بدرفتاری معرض در معموالً  آنها که دهدمی

 یهامرارت در احتماالً  اولیه تجربه این بودند؛ نامطلوب کودک

 بتالم افراد میان در اغلب که صمیمی روابط نبود و ضعیف اجتماعی

 .[15]دارند نقش شود،می دیده جنسی یهاانحراف به

تر اشاره شد، با توجه به بافت فرهنگی کشور طور که پیشهمان

ی کمی درباره اعتیاد جنسی انجام شدخ است که هاپژوهشایران، 

 .سازدیملزوم توجه بیش از پیش محققان را به این مقوله فراهم 

 

 گیرینتیجه

نتیجه گرفت که بین اعتیاد جنسی و  توانیماز این پژوهش 

ماکیاولیسم رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین اعتیاد جنسی و 

ستیزی و همچنین بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی رابطه جامعه

که اعتیاد  دهدیممثبت معنادار وجود دارد. این موضوع نشان 

 تواندیمستیزی و خودشیفتگی جنسی با شخصیت جامعه

 ی باالیی داشته باشد. همبستگ
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