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مقاله پژوهشي 

پرخطريفاقد روابط جنسدانشجويان داراي روابط جنسي پرخطر وعوامل و صفات شخصيتيمقايسه

٢احمداسمعلي، ١*بيراميمنصوردكتر

5/3/89، تاریخ پذیرش 20/12/88تاریخ دریافت 

چكيده
بررسي و مقايسه عوامل و صفاتاين تحقيقاز هدف .داردشخصيت و رفتارهاي پرخطر جنسي تعامل وجودن بر اين باورند که بينامحقق:و هدفزمينهپيش 

هـايي در صـفات شخصـيتي   اين مساله که آيا تفـاوت يافتناستجنسي با دانشجويان بدون رفتار پرخطر جنسيشخصيتي در دانشجويان داراي رفتار پرخطر

تعيين کننده صفات نقشدر صورت وجود تفاوت،کدام يک ازکهرد و اينپرخطر جنسي وجود دابدون رفتاردانشجويان داراي رفتار پرخطر جنسي و دانشجويان

.ها صورت گرفتبه قصد دستيابي به آنن پژوهشيدارند، عواملي است كه ا

ي پرخطـر  جنسـ ماه که داراي روابطششهالل احمر تبريز، طي به مركز مشاوره ايدز جمعيت) واجد شرايط(در اين مطالعه تمام مراجعين:مواد و روش کار

در دو نامهپرسشها به كمك داده.گرديدندشدند انتخابيها همسان سازبا آنهاي جمعيت شناختيعادي که از نظر ويژگيهستند با يك گروه از دانشجويان

.استفاده شدT-Hotelling ها از آزمونجهت تجزيه و تحليل داده.گرديدآوريجمعمدل پنج عاملي شخصيت،نامهپرسشدموگرافيكي، بخش اطالعات

و با وجدان بودن با گروه دانشجويان بدونپذيريعوامل نوروتيسم، دلپذير بودن، انعطافکه دانشجويان داراي رفتار پرخطر جنسي درنتايج نشان داد:هاافتهي

.داري داشتندرفتار پرخطر جنسي تفاوت معني

بـه  از قبيل رفتار جنسي پرخطر و به تبع آن آلودگياي وجود دارد که افراد را به مشکالتيويژهتيبراساس نتايج پژوهش ساختار شخصي:گيرينتيجهبحث و 

.داراي رفتار پرخطر جنسي وجود داردميان نوع شدت يافته اين خصايص در افرادپذير کرده و در اينبيماري ايدز آسيب

مني اکتسابيسندرم نقص ايپرخطر، صفات شخصيتي،يجنسرفتار: هاکليد واژه

١٣٨٩پاييز،٢١٥-٢٢٠صوم، سمجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

٠٩١٤٣١٣٤٤٧٠: روان شناسي، تلفندانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، گروهبهمن، دانشگاه تبريز،٢٩تبريز، خيابان : آدرس مکاتبه

E-mail: dr.bayrami@yahoo.com

)مسئولنويسنده (دانشگاه تبريز ،شناسيروانار يدانش١

زيتی دانشگاه تبريدانشکده روانشناسی و علوم تربدانشجوي دکتراي تخصصي روان شناسي عمومي، ٢

مقدمه
ي مختلف تهديدهاطول زندگي خود با بيماريها درانسان

هـا از اين بيماريبرخي.کننده زندگي و سالمت مواجه بوده اند

دليل گستردگی و شدت اهميت بيشتري مانند هپاتيت و ايدز به

چـالش  ترينزرگاپيدمي جهاني آلودگي به ويروس ايدز ب.دارند

بـه سـرعت   سال گذشـته ۲۰اين بيماري طي .عصر حاضر است

ميليـون نفـر را   ۴۰/۳حـدوداً ۲۰۰۵در سـال  وگسترده شده

اجتماعي زيادي از جمله به -اقتصادي، عوارض) ۱(مبتال کرده 

،)۲(ي تهيـه دارو هـا خدمات بهداشتي به علت هزينههدر رفتن

بـراي تهيـه   اي منفـي رهاي مقابلهبه سوي راهبهاخانوادهتوسل

عـدم  علـت مـرگ والـدين،   آينده کودکان بـه ترس از،)۳(دارو

يهاي گذشته به نسلهامهارتدانش ووانتقال تجارب انساني

رشـد و  وکـاهش نيـروي انسـاني و در نهايـت رکـورد در     بعـدي 

ايدز از طريقويروس.به دنبال داشته است) ۴(پيشرفت جامعه

از طريـق آميـزش جنسـي يـا     بيشـتر ن فرد آلـوده و مايعات بد

معتاد به ديگران سرايتمشترک توسط افراداستفاده از سوزن

برنامـه پيشـگيري از   کند ، تنها راه کاهش خطر ابتال به ايدزمي

در ايـن ميـان انتقـال از راه جنسـي     و)۵(رفتار پرخطـر اسـت   

هـا از آنكـي راه انتقال ايدز بين دو فردي است كه يتريناصلي

نقــش مهمــي در شناسـي از ايــن رو روان.ناقـل ويــروس اسـت  

معـرض خطـر، تبيـين رفتارهـاي     ي درهابيني افراد وگروهيشپ

مداخالت در اين حوزه دارد؛ اين درحالي استپرخطر و تنظيم

توفيـق درمـاني   كه متخصصان عفوني در راه مبارزه با آن هـيچ 

كسن پيشگيري و تغييـر رفتـار را   اند وااند و تنها توانستهنداشته

.)۶(بشناسانند
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جنسـي و  ي به صـورت تعـدد شـرکاي   پرخطر جنسرفتارهاي 

خطـر جـدي   .شوندميرفتار جنسي پرخطر مخافظت نشده تعريف

جنسـي متعـدد را تهديـد    پرخطرديگري که افراد داراي رفتارهاي 

هاي مقاربتيو انتقال بيماريHIVناشي از ويروسکند عفونتمي

ي هاهمچنـين پيامـد  ايـن مسـاله  .باشـد مـي و بارداري ناخواسـته  

نتـايج يـک پـژوهش    .)۷(زيادي دارداطفي، و اقتصاديجسمي، ع

يهـا بسـتري در بخـش  درصد بيماران۷/۲۷اين است که نشانگر

درصد افـراد مـورد   ۷۰پزشكي، شركاي جنسي متعدد داشته وروان

.را در يک سال اخير گزارش نموده اندپرخطرمطالعه رفتار جنسي 

در اين مطالعه .درصد افراد سابقه همجنس بازي گزارش شد۱۶در 

از کاندوم استفاده کـرده بودنـد   درصد افراد گاهي اوقات۱/۱۶فقط 

در پژوهشـي بـه ايـن   ۲۰۰۹رويز و همکاران در سـال  آنتون.)۸(

مطالعـه رفتـار   درصـد از دانشـجويان مـورد   ۵۰نتيجه رسيدند که 

به طور مکرر تجربه کـرده بودنـد   پرخطر جنسي محافظت نشده را

بودنـد  جويان در زماني که در حال مصـرف الکـل  دانشکه اکثر اين

.رفتار جنسي محافظت نشده بيشتري داشتند

ميتوانـد تمـا  مـي عـاملي تعيـين كننـده،    عنـوان بهشخصيت

تأثيراجتماعي تحتانسان را در عرصة زندگي شخصي ورفتارهاي

رد و فـ ) هـاي ناسـازگارانه  اثر صفات و ويژگيگاهي در(و دادهقرار

عوامل شخصيتي جـزء  .مشكل جدي مواجه كندبااطرافيان وي را

ملمـوس  هـا يي است كه اهميت كار بـر روي آن هاويژگيترينمهم

است که پـنج عامـل را   الگوي پنج عاملي، الگويي نظري.)۹(است

شـود،  مـي که زمينه زيستي دارد، شـامل  عنوان تمايالت مبناييبه

، ساختار مغز هاژنفتاري مربوط به پنج عامل بهي رهاتفاوتيعني

دهـد كـه   مدل پنج عاملي نشان مـي ). ۱۰(گرددميو مانند آن بر 

ــيبســياري ــفات را م ــد اساســي  از ص ــنج بع ــب پ ــوان برحس ت

دلپذيربودن، باوجـدان پذيري،رنجورخويي، برونگرايي، انعطافروان

.)۱۱(توصيف کردبودن

سـهم  تواندميصفات شخصيتي دهد برخي مينشان مطالعات

.)۷(داشــته باشــدجنســيپرخطــري هــابســزايي در الگــوي رفتار

باشد ميHIVي انتقال ويروسهاراهکه يکي ازپرخطررفتارجنسي 

افـراد  .خـواهي و برونگرايـي مـرتبط اسـت    با سطوح باالي هيجـان 

بـردن تجربـه   رفتار پرخطر را به منظـور روشـي بـراي بـاال    برونگرا

محققـان در پژوهشـي بـه ايـن     ).۱۲(گيرند ميبت بكار عاطفي مث

بـا  سطوح پايين پذيرا بودن و مسئوليت پـذيري نتيجه رسيدند که

پذيري که از مسئوليتافرادي.ي پرخطر جنسي ارتباط داردهارفتار

کـارکرد خـوبي در اجتمـاع    ،برخوردارنـد و هوش و خالقيت بااليي

مسـائل  ايـن ).۱۳(آورندميرويپرخطربه رفتارهاي ترکمو دارند

پرخطـر براي رفتارهـاي  دهد كه نوعي آمادگي شخصيتيمينشان 

مطالعـه اي نشـان داد   .)۱۴(وجود داردHIVجنسي و متعاقب آن

در را)دانشـجويان (شخصيتي خاصي وجود دارد که افراد که صفات

بـه الکـل، جـرم و رفتـار     مانند وابسـتگي پرخطري هامعرض رفتار

در ) ۱۶(اليزابـت و همکـاران  .)۱۵(دهـد مـي ر قـرار  جنسي پرخط

روي دانشجويان به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه عوامـل     پژوهشي بر

ي پرخطـر  هـا شخصيت و تجارب گذشـته سـهم بسـزايي در رفتـار    

نمودنـد کـه پلـي بـين عوامـل      جنسي در دانشجويان دارد و بيـان 

ي پرخطر جنسي وجود دارد کـه دانشـجويان  هارفتارشخصيتي و

.را انجام دهندي پرخطر جنسيهاشوند که رفتارميترغيب 

ــرات بــاال در مقيــاس      مطالعــات ــد كــه نم نشــان داده ان

شيوه اي براي مقابله به عنوانپرخطري هارنجورخويي با رفتارروان

با وجدان بودن تمايـل  .)۱۷(وابسته است ي خلقي منفيهابا حالت

.)۱۸(دهد مينشان بودن رامند به توانايي، انضباط و وظيفهشخص

جنسي و مصرف پرخطري هابا رفتارو نمرات پايين در اين مقياس

سـالمت  است در حالي كه نمرات باال در آن با ارتقـاي الكل مرتبط

بعد دلپذير بودن و بـا  همچنين نمرات كم در.)۱۹(همبسته است 

خواهي تكانشي منجر شـده و فـرض شـده    وجدان بودن به هيجان

پرخطـر يهـا نمرات پـايين در ايـن دو مقيـاس بـا رفتـار     كهاست 

مـرتبط باشـد   HIV ويـژه بـه  و متعاقب آن آسيب پـذيري جنسي

)۱۸(.

روابط جنسي توجه به مهلک بودن بيماري ايدز و نقش موثربا

ي شخصـيتي افـراد داراي   هـا عاملپرخطر و نامطمئن در آن، تميز

شـناخت .ي اسـت پرخطر از ديگـران بسـيار ضـرور   روابط جنسي

ي درماني هاراهبردي شخصيتي مداخله گر مسير توسعه يهاعامل

بـر ايـن   .نمايدمياول و دوم را هموارتر و به ويژه پيشگيري سطح

روابـط  ضرورت آگاهي از صفات شخصيتي افرادي كـه داراي اساس

شـود، لـذا پـژوهش    ميهستند، احساسجنسي نامشروع و پرخطر

شخصيتي در گروه افراد داراي رابطـه  صفاتحاضر با هدف مقايسه 

بنـابراين  .پرخطر، و گروه افراد عادي صـورت گرفتـه اسـت   جنسي

پردازد كه صفات شخصيتي ميپژوهش حاضر به بررسي اين سئوال

ي پرخطـردر گـروه افـراد داراي رابطـه جنسـي     هـا مرتبط با رفتار

است؟پرخطر، و گروه افراد عادي نسبت به هم چگونه

هاو روشدموا
.مقايسـه اي اسـت  -حاضـر يـك مطالعـه توصـيفي    پـژوهش 

مركز مشـاوره  ي تحقيق از دانشجويان مراجعه کننده بههاآزمودني

جمعيت هـالل احمـر كـه    يپزشکروان–يشناسايدز و واحد روان

صـورت تمـام   هماه بششدر طيداشته اندHIV قصد انجام تست

نفـر از  ۴۸اري شـامل شـامل  نمونه آمـ .انتخاب شده استشماري

تقريباً کل مراجعه کننـدگان  (ن داراي رابطه جنسي پرخطرامراجع

بـه  نفـر از دانشـجوياني بـود کـه    ۴۸نيز تعـداد  و)اين دوره زماني
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ل يـ بـه دل .کرده بودنـد داليلي غير از رابطه جنسي پرخطر مراجعه

به صورت در دسترس بود و همه يرينمونه گت مورد مطالعهيماه

در پـژوهش ل به شـرکت در پـژوهش بودنـد   يکه تمايانيانشجود

ي جمعيــت هـا گـروه دوم، بــه لحـاظ ويژگــي  .شـرکت داده شــدند 

تحصـيالت، سـطح   شـناختي چـون سـن، وضـعيت تاهـل، ميـزان      

سازي شدند، به طوري که از نظـر  اقتصادي با گروه پرخطر همسان

.نسبتاً مشابه هم باشندهااين ويژگي

ور از دانشجوي داراي رابطه جنسي پرخطرمنظدر اين پژوهش

يا غيرقانوني رابطـه  شود كه به صورت نامشروعميبه فردي اطالق 

با سه نفر و در طي حداقل چهار ماه رابطهجنسي داشته و حداقل

كه فاقد رابطـه جنسـي   گروه کنترل، افرادي بودند.جنسي داشتند

ــا غيرقــانوني ــد کــه بــه داليلــي ماننــد نامشــروع ي ــرس از بودن ت

مراجعـه  يا غيرهوآرايشگاه و استفاده از تيغ مشترکپزشک،دندان

داراي روابـط جنسـي پرخطـر    نموده و از طريق مصاحبه بـا گـروه  

.و انتخاب شدندمطابقت داده شده

گونـه مراکـز   اصـول و قـوانين ايـن   كـه يکـي از  با توجه به اين

افـراد در  رکز بان است، لذا در اين مااطالعات مراجعمحرمانه بودن

نام اين افـراد خـودداري   اين زمينه صحبت شد و حتي از پرسيدن

پژوهش عبارت بودند از ابزارهاي.اکتفا گرديدشد و فقط به يک کد

كه اطالعـات مربـوط بـه مشخصـات     جمعيت شناختينامهپرسش

و) شـغل ،ميـزان تحصيالت ،سـن (هـا آزمـودني جمعيت شـناختي 

نامـه پرسـش که يك .شودميشامل راNEO شخصيتينامهپرسش

۱روان نژنـدگراي گويه است و براي عوامـل ۶۰استاندارد و داراي 

(N)۲، برونگراييE)(۳، انعطاف پذيري (O)،۴دلپذير بودن(A) و

روايـي .اسـت استفاده شدهتدوين گرديده و(C) ۵با وجدان بودن

ش روش همبسـتگي بـين دوفـرم گـزار    مالکي آزمون با استفاده از

تا ۴۵/۰مشاهده گر ارزيابي شده بود که ضرايب بينشخصي و فرم

، ۸۳/۰نامـه پرسـش ضـرايب پايـايي ايـن   .بدست آمده است۶۶/۰

به دست C,A, O, E, N عواملبه ترتيب براي۷۹/۰، ۸۰/۰، ۷۵/۰

فرشي در ايران استاندارد شـده اسـت   آمده است که توسط گروسي

)۲۰(.

افـزار بـه كمـك نـرم   ت آمـده ي بدسهاو تحليل دادهتجزيه

SPSS-11.5از روشو با استفاده T-Hotellingصورت گرفت.

هايافته
۲و۱مـورد بررسـي در جـداول    توصيفي متغيرهاينتايج آمار

مشخصات ميانگين و انحراف معيار۱شماره جدول.ارائه شده است

.دهدمينشان ي شخصيتيهاي پژوهش را در مقياسهاگروه

جنسيداراي رفتار پرخطر جنسي و بدون رفتار پرخطرنتايج آمار توصيفي عوامل شخصيتي در دانشجويان):۱(شماره جدول

نوروتيسم برونگرائي دلپذير بودن يريانعطاف پذ باوجدان بودن

گروه رفتار پرخطر ميانگين ۳۳/۰۰ ۲۹/۸۳ ۲۴/۱۶ ۲۶/۳۷ ۲۹/۴۵

معيارانحراف ۵/۷۱ ۵/۲۳ ۷/۱۸ ۲/۹۳ ۳/۸۰

بدون رفتار پرخطر ميانگين ۲۶/۹۱ ۲۸/۳۵ ۲۹/۸۳ ۳۱/۱۲ ۳۳/۶۶

معيارانحراف ۶/۹۷ ۷/۴۹ ۵/۲۳ ۴/۳۱ ۷/۴۴

كل ميانگين ۲۹/۹۵ ۲۹/۰۹ ۲۷/۰۰ ۲۸/۷۵ ۳۱/۵۶

معيارانحراف ۷/۰۳ ۶/۴۷ ۶/۸۷ ۴/۳۷ ۶/۲۵

داراي ي شخصـيتي دانشـجويان  هـا ژگـي يمنظور بررسـي و به

نمـرات بدسـت آمـده از    وه كنتـرل و گـر روابط جنسـي پرخطـر،  

تجزيـه و  مـورد T-Hotelling اسـتفاده از ي شخصيتي بـا هاويژگي

.تحليل قرار گرفتند

Tدهـد، بـر اسـاس   مـي نشـان  ۲جدول شـماره  طور كههمان

دلپذير ؛ي روان رنجورخوييهادر متغيرهاآمده تفاوت گروهبدست

اما در برونگرايي .اشدبدار ميمعنيسازگاري،؛با وجدان بودن؛بودن

.داري بدست نيامدمعنيتفاوت
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جنسي و بدون رفتار دانشجويان داراي رفتار پرخطرشخصيتيبراي تعيين تفاوت بين عواملT-Hotelling آزمون):۲(شماره جدول

پرخطر جنسي

هايمقياس متغيرهاي وابسته مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين    F سطح

داريمعني

هاآزمودني نوروتيسم ۸۸۸/۱۶۷ ۱ ۸۸۸/۱۶۷ ۲۱/۸۶ ۰/۰۰

برونگرائي ۵۲/۵۱ ۱ ۵۲/۵۱ ۱/۲۵۷ ۲۵۶

بودندلپذير ۷۷۰/۶۶ ۱ ۷۷۰/۶۶ ۱۹/۵۰ ۰/۰۰۱

پذيريانعطاف ۵۴۱/۵۰۰ ۱ ۵۴۱/۵۰۰ ۳۹/۸۱۳ ۰/۰۰۰

بودنباوجدان ۴۲۵/۰۴۲ ۱ ۴۲۵/۰۴۲ ۱۲/۱۴۹ ۰/۰۰۰

خطا نوروتيسم ۳۸۱۷/۶۶۷ ۹۴ ۴۰/۶۱۳

برونگرائي ۳۹۲۵/۶۴۶ ۹۴ ۴۱/۷۶۲

بودندلپذير ۳۷۱۳/۳۳۳ ۹۴ ۳۹/۵۰۴

پذيريانعطاف ۱۲۷۸/۵۰۰ ۹۴ ۱۳/۶۰۱

بودنباوجدان ۳۲۸۸/۵۸۳ ۹۴ ۳۴/۹۸۵

مجموع نوروتيسم ۹۰۸۶۶ ۹۶

برونگرائي ۸۵۲۳۷ ۹۶

بودندلپذير ۷۴۴۶۸ ۹۶

پذيريانعطاف ۸۱۱۷۰ ۹۶

بودنباوجدان ۹۹۳۴۸ ۹۶

بحث
بين دو گروه اين تحقيق نشان داد که در عامل برونگرايينتايج

امـا در عوامـل روان رنجورخـويي،    .داري وجـود نـدارد  تفاوت معني

ي دارمعنـي بودن، دلپذيربودن و انعطاف پذير بودن تفاوتباوجدان

.وجود دارد

جنسي بـا گـروه داراي  پرخطرداراي رفتار گروه: گراييبرون

ي دارمعنـي تفـاوت  گرايـي عدم رفتار جنسي از نظر ويژگـي بـرون  

در بعـد  تـوان گفـت کـه    مـي ايـن پـژوهش   براساس نتايج.ندارند

مطالعـه اي در.توان بين دو گروه تفاوت قايل شـد مينگراييبرون

Cooper ي صـورت گرفتـه بـه    هابا مرور پژوهش) ۱۹(و همکاران

شواهد مربوط به تفاوت گـروه داراي رفتـار  اين نتيجه رسيدند که

گرايي جنسي در بعد برونداراي عدم رفتارجنسي با افرادپرخطر

.همواره مغشوش بوده استزنکنظريه شخصيتي آي

ويژگـي روان رنجورخـويي ميـانگين    در: رنجورخوييروان

بيشـتر از  يدارمعنيداراي روابط جنسي پرخطر بطور نمرات افراد

باال با ناپايداري روانـي همـراه   روان رنجورخويي.گروه كنترل است

اراي عـادي د با روان رنجورخويي باال در مقايسه با افرادافراد.است

در واقــع روان .هســتندسيســتم عصــبي خودكــار تحريــك پــذير

رواني واكنش پذيري زيستي افراطي و ناپايداريرنجورخويي باال با

از عوامل مـوثر  مشخص شده است كه فشارهاي رواني.ارتباط دارد
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هـاي  تمـام ناهنجـاري  .هسـتند گيري رفتارهـاي ناهنجـار  در شكل

از كه برخيطوريهتباط هستند، ببا استرس در اررفتاري از جهاتي

مقابله اي ناكارآمـد  يهاي شخصيتي موجب انتخاب سبكهاويژگي

افـراد داراي روابـط جنسـي نامشـروع     به بيان ديگـر .)۲۱(شودمي

حـل  خـود را بـه شـيوه ناكارامـد و خـالف قواعـد فرهنگـي       مساله

ي تحقيقات مختلفهانتايج اين بخش از پژوهش با يافته.كنندمي

دهـد كـه   مـي ي مختلـف نشـان   هـا پـژوهش نتايج.باشدميهمسو 

زياد و رنجورخويي كه با افسردگي، اضطراب و خشمخصيصه روان

بيني عنوان بهترين پيشهبشود، هممياعتماد به نفس كم مشخص 

بـه به ايدز بوده و هم از خصايص افراد مبتالكننده آسيب پذيري

).۲۲،۱۸-۲۴(باشدميايدز

افراد داراي روابـط ويژگي با وجدان بودندر: بودننباوجدا

نسبت بـه گـروه   يترکمي ميانگين دارمعنيطور هجنسي پرخطر ب

و همکاران بـا وجـدان بـودن را بـا     Cooper .دهندميكنترل نشان 

دانسته به توانايي، انضباط و وظيفه مند بودن مرتبطتمايل شخص

ايـن  پـايين در ران، نمراتو همکاMcCole و در مطالعه؛)۱۹(اند 

الكل مـرتبط بـود، در   ي پرخطر جنسي و مصرفهامقياس با رفتار

.)۲۵(در آن با ارتفاي سالمت همبسته بود حالي كه نمرات باال

داراي روابط جنسي پرخطـر دلپـذيربودن   افراد: بودندلپذير

بـودن و بـا   نمـرات كـم در بعـد دلپـذير    .دهندميرا نشان يترکم

منجر شـده و فـرض شـده    دن به هيجان خواهي تكانشيوجدان بو

ي پرخطر جنسـي و  هااين دو بعد با رفتاراست كه نمرات پايين در

در .)۱۹(باشـد مـي نهايت آسيب پذيري ويـژه بـه ايـدز مـرتبط     در

در بعـد  معتقد اسـت كـه نمـرات پـايين    Zukerman همين راستا

يـري هيجـان   منجر به شـکل گ دلپذير بودن و بعد با وجدان بودن

ايـن تركيـب شخصـيتي    گـردد و بـه اعتقـاد او   ميخواهي تکانشي 

قـرار  پرخطـر ويژه اي شخص را در معرض ارتبـاط جنسـي   طورهب

قرار HIV معرض آلودگي بهدهد كه اين رفتار نيز شخص را درمي

.)۲۶(دهدمي

جنسـي پرخطـر ميـزان    افـراد داراي روابـط  : پذيريانعطاف

گونـه کـه مشـخص    همان.دهندميرا نشان يانعطاف پذيري پايين

جنسـي مـرتبط   انعطاف پذيري پـايين بـا رفتارهـاي پرخطـر    است

با فشارهاي هيجاني، خود طوري كه رفتار جنسي پرخطرههستند ب

.)۱۷(ي خصومت آميز ارتباط دارد هاو نگرش،كنترلي پايين

گيرينتيجه
گذار در ثيررسدكه شخصيت از جمله عوامل مهم و تامينظرهب

در برقـراري روابـط جنسـي    اتخاذ روش بهداشتي يا غير بهداشـتي 

راه شخصيتيرسد يک شاهميبه نظر .باشدميپرخطر يا كم خطر

HIV آلـودگي بـه  جنسي و متعاقب آنپرخطري هابه سوي رفتار

رابطـه جنسـي   همچنـين مشـخص شـد كـه برقـراري     .وجود دارد

گـر  توانـد نشـان  مـي بط اسـت كـه   مرتثباتي هيجانينامشروع با بي

و اي از اخـتالالت شخصـيت، اخـتالالت اضـطرابي    حيطه گسترده

تـوان  ميپژوهش حاضر يهااز محدوديت.خلقي در اين افراد باشد

دليل جامعه آمـاري  هكنندگان بيشتر ببه عدم دسترسي به شركت

كه شناختيي روانهاخصوص پژوهشهكم اشاره كرد؛ بدر دسترس

بـه جامعـه آمـاري    گيـرد نيازمنـد  مـي ار خود گزارشي صورت با ابز

.باشدميبيشتري 

شود طرحميبه محدوديت پژوهش حاضر پيشنهاد توجهلذا با

اجـرا گـردد، تـا    مشابهي در سطح جامعه آماري گسترده در كشـور 

بهتـر افـراد داراي رفتارهـاي    تـري در جهـت شـناخت   نتايج كامـل 

نتـايج  مراكز مشاوره ايـدز بـه  چنانچه.حاصل گرددجنسي پرخطر

اين مطالعه به خاطر اين که در.يي نيازمند هستندهاچنين پژوهش

و مركـز مشـاوره ايـدز از دانشـجويان مـرد بودنـد      اكثـر مـراجعين  

تمـام نمونـه آمـاري    تري وجود داشـت، بـه ناچـار   مراجعين زن كم

شود در مطالعات بعدي جامعه زنـان  ميتوصيه.پژوهش مرد بودند

.نيز مورد توجه قرار گيردانشجود
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