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رابطه ويژگي  هاي شخصيت و روابط صميمي همسر
 با دلزدگي زناشويي در همسران معتادان مرد اهواز

دكتر فرح نادری*
دكتر زهرا افتخار**
صغری آمالزاده*** 

چكيده

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين ويژگی های شخصيت )عصبيت، برون گرايي، باز بودن، 
توافق و وجداني بودن( و روابط صميمی همسر با دلزدگی زناشويی همسران معتادان مرد مراجعه 
كننده به مراكز ترک اعتياد شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 200 نفر از 
همسران معتادان متاهل بود كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل 
پرسشنامه شخصيتی نئو، مقياس صميميت  و مقياس دلزدگی زناشويی پاينز بودند. تحقيق حاضر 
از نوع همبستگی بود. داده ها با استفاده از روش های آماری ضريب همبستگي پيرسون و تحليل 
رگرسيون تجزيه و تحليل شدند. نتايج پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت بين ويژگی شخصيت 
عصبيت با دلزدگی زناشويی و رابطه منفی بين ويژگی های شخصيت برون گرايي، باز بودن، توافق و 
وجداني بودن و روابط صميمی همسر با دلزدگی زناشويی بود. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد 
كه ويژگی شخصيت عصبيت، روابط صميمی همسر و ويژگی شخصيت توافق پذيری پيش بين های 

مناسبی برای متغير مالک يعنی دلزدگی زناشويی هستند.

كليد واژگان: ويژگي  هاي شخصيت، روابط صميمي همسر، دلزدگي زناشويي.

* استادیار  دانشگاه آزاد اسال می واحد علوم و تحقیقات خوزستان
** مدرس دانشگاه آزاد اسال می واحد اهواز

*** کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسال می واحد اهواز
این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم صغری آمالزاده کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسال می واحد اهواز  می باشد.
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مقدمه
معتاد  فرد  زندگی  روی  بر  تنها  نه  و  است  اجتماعی  و   فردی  جدی  آسیب های  از  اعتیاد  
اعضای  واکنش  می دهد.  قرار  آسیب  معرض  در  نیز  را  وی  بستگان  و  اطرافیان  بلکه  دارد  تاثیر 
و  همسر   شخصیتی  ویژگی های  از  پذیری  تاثیر  با  خصوص   به  معتاد  فرد  به  نسبت  خانواده  
را  زوجین  روابط  آینده  می تواند   معتاد،  فرد  همسر  با  ویژه  به  خانواده  درونی  روابط  کیفیت 
تحقیقات  نماید.  قانونی  و  عاطفی  طالق  یا  و  زناشویی   دلزدگی  نظیر  عمیق  بحران های   دجار 
شود  شوهر  و  زن  بین  مشکالت  بروز  موجب  است  ممکن  که  عواملی  از  یکی  می دهند   نشان 
»حتی ازدواج آنان را با طالق روبه رو سازد« اعتیاد به مواد مخدر است )صادقی،1380(. دریافت و درك  
ماهیت اعتیاد  و نحوه مقابله با آن و واکنش درقبال نزدیك ترین فرد نسبت به همسر،  ویژگی های 
شخصیتی همسر فرد معتاد  را به چالشی عمیق فرا می خواند. بررسی مختصر نظریه ها و مدل های مطرح 
شده در حوزه زناشویی روشن کننده این مهم اند که عوامل مختلفی بر پایداری و ناپایداری ازدواج اثر 
می گذارند. یکی از عوامل بسیار مهم ویژگی های شخصیتی همسران است. مدل پنج عاملی شخصیتی1 
یکی از مدل هایی  مطرح در خصوص تاثیر عوامل شخصیتی است. پژوهشگران با استفاده از این 
مدل نقش ویژگی های شخصیتی را در سازگاری زناشویی بررسی کردند. این مدل، پنج ویژگی 
شخصیتی عصبیت2، برون گرایی3، بازبودن4، توافق پذیری5 و وجدانی بودن6 را بررسی می کند. بسیاری 
از مطالعات نشان داده اند که عوامل شخصیتی می توانند سازگاری و ناسازگاری را پیش بینی کنند. از 
این پنج عامل شخصیتی، عصبیت که بیشتر با هیجان پذیری منفی از آن یاد می شود اثرات قوی تری 
بر بازده زناشویی نشان  می دهد تا چهار عامل دیگر)واتسون و کالرك7، 1984؛ به نقل از خجسته، 
1384(. نمچك و السون8)1999( و کارنی و برادبوری9)1995(  نیز در پژوهش های خود نشان دادند 
که ویژگی عصبیت با سازگاری زناشویی یا وضعیت زناشویی  رابطه منفی و ویژگی های باز بودن، 
توافق پذیری، برون گرایی، وجدانی بودن با سازگاری زناشویی رابطه مثبت دارند. دونلن10، کانگر11 و 
بریانت2004،12 به نقل از خجسته مهر، 1384،  در پژوهش خود که با هدف بررسی پنج عامل شخصیتی 
در  روابط زناشویی زوجین صورت گرفت دریافتند که: عصبیت با تعامل منفی زناشویی بین زوجین 
رابطه مثبت دارد. در حالی که عصبیت و تعامل منفی زناشویی با ارزیابی کلی از ازدواج رابطه منفی 
دارند. عالوه بر آن عامل شخصیتی توافق پذیری با تعامل منفی زناشویی بین زوجین رابطه منفی و با 
1. Five factor model of personality
2. Neuroticism
3. Extraversion
4. Openness
5. Agreeableness
6. Conscientious 
7. Watson& Clark
8. Nemechek& Olson
9. Karney& Bradbury
10. Donnelan 
11. Conger
12. Bryant
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63 یافته های نو در روان شناسی

ارزیابی کلی ازدواج  رابطه مثبت دارد. همچنین عامل شخصیتی باز بودن همسران با رضایت از روابط 
جنسی آنها رابطه مثبت  و با تعامل منفی زناشویی رابطه منفی دارد.        

از طرفی اعتیاد پدیده ای نیست که  در روابط با همسر مورد توجه قرار نگیرد یا  نادیده گرفته شود. 
بازتاب اعتیاد در  کیفیت رابطه با همسر و وجود یا فقدان روابط صمیمی پایدار یا ناپایدار با همسر، 
می توانند آینده یك رابطه زناشویی را رقم زنند. اعتیاد می تواند صمیمیت1 بین همسران را مورد تهدید 
قرار دهد و یا به آن آسیب برساند  یا به ورطه زوالی تدریجی بکشاند. از طرفی دیگر وجود برخی از 
ویژگی های شخصیتی در زن و مرد می تواند به روابط نزدیك تر و صمیمانه تری بیانجامد. برای مثال 
زن و شوهری که برونگرا هستند و نیاز به تحریك دارند، از انجام فعالیت های اجتماعی مانند رفتن به 
مسافرت و میهمانی لذت می برند. برعکس زن و یا شوهری که یکی از آنان برون گرا و دیگری درون 
گرا است، یکی تمایل به فعالیت های تازه و متنوع دارد و از جمع لذت می برد، در حالی که دیگری به 
آرامش و زندگی عادی و بدون تنش عالقمند است)موسوی، 1386(. بیشتر افراد ازدواج را به عنوان 
صمیمانه ترین رابطه ای که  بزرگساالن تجربه می کنند، می شناسند؛ رابطه ای که به عنوان صمیمت و 
عاطفه به کار می رود.صمیمیت شامل فرآیندی است که در آن افراد تالش می کنند به یکدیگر نزدیك 
شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان در احساسات، افکار و رفتارهایشان را کشف کنند)استهمن2، 2004(. 
صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز کنند. صمیمت یعنی ورود عاطفی، فکری، 
اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. ایجاد صمیمت یك فرآیند است نه یك رویداد مجزا. 
صمیمیت چیزی نیست که ما ناگهان»به دست بیاوریم« و آن را تا آخر عمر مثل یك گنج حفظ کنیم. 
صمیمت سیال است نه ایستا)چاپمن3، 1995، ترجمه موحد، 1384(. بنابراین هنگامی که افراد برای 
برآوردن نیاز صمیمت در رابطه زناشویی تالش می کنند ممکن است وارد یك جریان مداوم شوند 
که در آن نیازهای هر دو نفر برای صمیممت باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. به ناچار زمان هایی 
وجود دارد که نیاز به صمیمیت فردی فورا توسط همسر برآورده نمی شود. درچنین مواقعی احتماال او 
هم واکنش درونی و هم واکنش بیرونی به برآورده نشدن نیاز صمیمتش نشان می دهد. این پاسخ احتماال 
در سطح وسیع تر براینکه آیا این نیازها به طور متوالی برآورده خواهد شد یا نه بر کارکرد کل  رابطه تاثیر 
می گذارد. تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به ازدواج نشان داده است که عکس العمل های لحظه 
به لحظه زوجین می تواند کل رضایت از رابطه طوالنی مدت را پیش بینی کند)گاتمن4 و کراکف5، 
1989، به نفل از موحدی، 1387(. کربای، باکوم و پترمن6 )2005( نیز نشان دادند که نیاز صمیمت 
برآورده نشده در روابط زناشویی بر رضایت کلی از رابطه و صمیمت تاثیر منفی  می گذارد. با توجه به 
مباحث مرتبط با اعتیاد، نظیر درگیری عمیق وشدید خانواده با موضوع و همچنین  ویژگی های شخصیتی 

1. Intimacy
2. Stahman
3. Chapman
4. Gottman
5. Krokoff 
6. Kirby, Baucom, & Peterman
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همسران معتادان و ماهیت سیال صمیمت و لزوم بازآفرینی پویا و پیوسته روابط صمیمی در طول زندگی 
زناشویی، روابط زناشویی همواره به همان صورتی که آغاز شده اند باقی نمی مانند. ازجمله مخاطرات 
ازدواج و روابط بین زن و شوهر دلزدگی زناشویی است. دلزدگی زناشویی از هم پاشیدگی تدریجی و 
بطئی رابطه زناشویی بر اثر عوامل چندی است. تزلزل در روابط صمیمی، ویژگی های شتخصیتی موثر 
بر روابط صمیمی و بحران  همه جانبه و عمیق  اعتیاد همسر، می توانند منابع فرسودگی و زوال تدریجی 
زندگی و روابط زناشویی باشند. دلزدگی زناشویی وضعیت دردناك فرسودگی جسمی، عاطفی و 
روانی است که کسانی را که توقع دارند عشق رویایی و ازدواج به زندگی شان معنا ببخشد را متاثر 
می سازد. دلزدگی هنگامی بروز می کند که  زوجین متوجه می شوند علیرغم تمام تالش هایشان، رابطه 
شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد)ون پلت1، 2004، پاینز2، 1998؛ به نقل از شاداب، 1381(. انباشته 
شدن سرخوردگی ها و تنش های زندگی روزمره سبب فرسایش روانی می شوند و سرانجام به دلزدگی 
منجر می شوند. بر طبق نظر پاینز و نانر3 )2003( فرد دلزده نمی شود مگر اینکه با یك موضوعی به شدت 
درگیر شده باشد. رابطه متغیرهای متنوعی  با دلزدگی مورد بررسی قرار گرفته است. نعیم )1387( در 
پژوهشی نشان داد که دلزدگی زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه مثبت معناداری با خشونت علیه 
زنان دارند، ولی روابط صمیمی با همسر رابطه ای منفی معناداری با خشونت علیه زنان دارند. همچنین 
تحقیقات مالزاده)1381( آشکار کرد که بین عامل شخصیتی توافق پذیری با سازگاری زناشویی رابطه 
مثبت معنی داری  وجود دارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد  که بین هریك از عوامل شخصیتی 
عصبیت، برون گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن به طور مجزا با سازگاری زناشویی رابطه 
معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی عصبیت با سازگاری زناشویی رابطه منفی و بین عامل برون 
گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن به طور مجزا با سازگاری زناشویی رابطه مثبت معنی داری 
وجود دارد. در تحقیق دیگری در سال 1384 امان الهی فرد نشان داد که در کل آزمودنی های پژوهش 
انجام یافته  عامل شخصیی عصبیت با رضایت زناشویی رابطه منفی دارد. ولی  بین عوامل شخصیتی برون 
گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. در خارج نیز  
نتایج پژوهش لینگارد4)2004( نشان داد که از میان متغیرهای خانوادگی و کاری، متغیرهای خانوادگی 
منبع مهمتری از دلزدگی را تشکیل می دهد. همچنین نقش هیجده جنبه از رابطه زناشویی در دلزدگی 
زناشویی توسط پاینز )1998 به نقل از شاداب، 1381( مورد پژوهش واقع شد. نتایج نشان داد که متغیر 
نگرش مثبت نسبت به زندگی زناشویی به تنهایی 50% پراکنش متغیر دلزدگی را پیش بینی می کند.عالوه 
بررابطه  متغیرهای فوق الذکر با دلزدگی زناشویی، تفاوت نوع منابع دلزدگی در بین مردان و همسران 
نیز توسط ارییل5)1993( مورد پژوهش واقع شده است. این تفاوت  برای آزمودنی های این تحقیق که 
همسران مردان معتاد هستند حایز اهمیت است. اریل در پژوهش خود به این نتیجه رسید که زنان به 

1. Van Plet
2. Pienez 
3. Nunes
4. Lingard
5. Areel
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صورت معناداری در مقایسه با شوهران خود، دلزدگی بیشتری دارند و دلزدگی زنان هم تحت تاثیر 
عوامل استرس زای کاری و هم عوامل غیر کاری است، در حالی که در مردان تنها تحت تاثیر عوامل 
استرس زای کاری قرار دارد. افزون بر تفاوت در منابع موثر بر دلزدگی، شدت و میزان  آسیب پذیری 
در مردان و زنان نیز می تواند  تفاوت داشته باشد.از آنجایی که جامعه  پژوهش کنونی را  همسران مردان 
معتاد تشکیل می دهد طرح چنین نکته ای می تواند ما را در درك بهتر مشکالت چنین زنانی یاری دهد. 
)الیبرمن و پرلین1 1978(  نیز در پژوهش خود نشان دادند که زنان نسبت به مردان در برابر عوامل استرس 
زای زناشویی بیشتر زخم پذیر هستند و استرس های زناشویی برآنان تاثیر بیشتری  می گذارد و این مساله 
می تواند به دلیل اهمیت بیشتر آنان نسبت به روابط صمیمانه و نیاز به حفظ این روابط باشد )به نقل از 
ساچر و فاین2 1996(. بیکر3 )2009( در پژوهش خود نشان داد که رفتارهای مخالف دلزدگی زناشویی 
با سالمتی روانی و دلزدگی زناشویی زوجین با افسردگی رابطه معنی داری دارند. آنها همچنین نشان 
دادند که دلزدگی زناشویی نقش میانجی را در رابطه بین دلزدگی کارمندان و سالمت روانی آنها دارد. 
وستمن4 و بیکر )2008( نیز نشان دادند که دلزدگی در بیشتر روابط صمیمانه و نزدیك اتفاق می افتد. 
آهوال5 )2007( و مالمد، شیروم، توکر، برالینر و شاپیرا6 )2006( نیز  در پژوهش های خود نشان دادند 
که بین دلزدگی و سالمتی جسمی و روانی یك رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش ادیب راد و 
ادیب راد )1384(  نشان داد که تفاوت معناداری از نظر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی بین زنان 
متقاضی طالق و زنان مایل به ادامه زندگی مشترك وجود دارد. همچنین در این تحقیق نشادن داده شد 
که باورهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در رضایت یا عدم رضایت از رابطه زناشویی و نهایتا دلزدگی 

زناشویی در زنان متقاضی طالق و زنان مایل به ادامه زندگی مشترك وجود دارد.
با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در سالمت جامعه و لزوم بررسی روابط اعضای آن به ویژه 
همسران در یك چارچوب نظری متناسب، و همچنین آسیب های کوتاه مدت و طوالنی که اعتیاد بر 
روابط بین همسران دارد، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین ویژگی های 
شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق و وجداني بودن( و روابط صمیمی همسر با دلزدگی 

زناشویی همسران معتادان مرد رابطه وجود دارد؟ بنابراین فرضیه های ذیل تدوین شدند: 
فرضیه 1( بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه 2( بین ویژگی شخصیت برون گرایي با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه 3( بین ویژگی شخصیت باز بودن با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

فرضیه 4( بین ویژگی شخصیت توافق پذیری با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه 5( بین ویژگی شخصیت وجداني بودن با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

1. Liberman & Perlin
2. Sacher & Fine
3. Bakker
4. Westman
5. Ahola
6. Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira
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فرضیه  6( بین روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه 7(بین ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( 

و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه چندگانه وجود دارد.

روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گيری

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه  همسران معتادان متاهل مراجعه کننده به مراکز ترك اعتیاد 
شهر اهواز می باشند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از همسران معتادان می باشد. برای انتخاب این افراد 
ابتدا مراکز ترك اعتیاد خصوصی و مراکز تحت نظارت بهزیستی که مردان معتاد به آن مراکز مراجعه 
می کنند شناسایی شد و در مرحله بعد از میان 1000 مرد معتاد شناسایی شده همسران 200 نفر به عنوان 
آزمودنی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که همه آنها پرسشنامه ها را پس از تکمیل 

به پژوهشگران بازگرداندند.

 ابزارهای اندازه گيری 
پرسشنامه شخصيتی نئو1. مك کری و کاستا2 )1985( برای اولین بار پرسشنامه ای را تحت عنوان 
با 185 سئوال تدوین کردند. پس از آن فرم های240 و 60 سئوالی آن را نیز به منظور   NEO
این پرسشنامه در جوامع مختلف مورد  نمودند.  تهیه  افراد  اندازه گیری ویژگی های شخصیتی 
استفاده قرارد گرفته است و ابزار مناسبی برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی افراد به شمار 
فرم  از  معتادان  همسران  شخصیتی  ویژگی های  بررسی  منظور  به  حاضر  پژوهش  در  می رود. 
کوتاه NEO که دارای 60 سئوال است و برای اولین بار توسط کیامهر )1381( به زبان فارسی 
آماده شده است، استفاده شد. این آزمون پنج ویژگی بزرگ شخصیتی افراد را مورد سنجش 
قرار می دهـد که عبارتنـد از عصبیتN( 3(، برونگرایی4 )E(، باز بودن5 )O(، تـوافق پذیری6 
)A( و وجـدانی بودن7 )C(. هـریك از ویژگی های مـذکور در ایـن آزمـون با 12 سئوال مـورد 
نوع  از  درجه ای  پنج  طیف  در یك  پرسشنامه  این  نمره گذاری  می گیرند.  قرار  انـدازه گیری 
لیکرت و در دامنه ای بین کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل موافقم )5( می باشد که نمره گذاری برخی 
از ماده ها به صورت معکوس انجام می گیرد. مك کری و کاستا )2004( در پژوهشی که بر 
روی 208 نفر از دانشجویان انجام دادند، ضرایب پایایی پنج ویـژگی شخصیتی از آزمـون نئـو 
تا 0/83  بین 0/75  از روش آلفای کرونباخ در دامنه ای  با استفاده  فرم کوتاه )60 ماده ای( را 
1. (NEO) Personality Five –Factor  Inventory (NEO-FFI)
2. McCrae & Costa
3. Neuroticism
4. Extraversion
5. Openness
6. Agreeableness
7. Conscientiousness
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گزارش نمودند. خجسته مهر )1384( نیز پایایي این پرسشنامه را در مردان و زنان متقاضي طالق 
با روش تنصیف بین 0/51 تا 0/82 و  با روش آلفاي کرونباخ بین 0/66 تا 0/90 و  شهر اهواز 
بین  تنصیف  روش  با  و   0/84 تا   0/60 بین  کرونباخ  آلفاي  روش  با  عادي  زنان  و  مردان  براي 
نئو  با آزمون  این آزمون را  نیز ضریب همبستگی  تا 0/80 محاسبه کرد. کیامهر )1381(   0/64
فرم بلند )240 سئوالی( برای پنج ویژگی شخصیتی در دامنه ای بین r=0/71 تا r=0/91 گزارش 
کردند. خجسته مهر )1384( نیز اعتبار این پرسشنامه را با دو روش اعتبار مالکي همزمان و روش 
همبستگي هاي دروني پنج شاخص پرسشنامه را مناسب گزارش کرده است. در پژوهش حاضر 
نیز پایایي پرسشنامه شخصیتی نئو، فرم کوتاه )NEO-FFI( با روش آلفای کرونباخ و تنصیف 

در دامنه ای بین 0/60 تا 0/86 محاسبه شده است.
مقياس صميميت1. این مقیاس 17 سؤال دارد که برای اندازه گیری مهر و صمیمیت توسط واکر 
بر اساس  این مقیاس در یك درجه بندی  تامپسون2 )1983( تدوین شده است. نمره گذاری  و 
روش لیکرت در دامنه ای از 1 )هرگز( تا 7 )همیشه( می باشد که نمرات باالتر نشانه صمیمیت 
بیشتر است. واکر و تامپسون )1983، به نقل از ثنایی ذاکر، 1379( ضریب پایایی این آزمون را 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/91 تا 0/97 گزارش کرده اند. همچنین اعتمادی )1384( 
نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/96 محاسبه کرد. نعیم )1387( در 
پژوهش خود پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/96 
و 0/96 محاسبه نموده است. در پژوهش حاضر نیز از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به منظور 
سنجش پایایی این مقیاس استفاده شد که به ترتیب 0/92 و 0/90 محاسبه شده است. برای بررسی 
اعتبار این مقیاس در پژوهش حاضر از پرسشنامه مثلث عشق اشترنبرگ3 )1986( استفاده شد که 
بین این دو پرسشنامه 0/81 به دست آمد که در سطح p≥0/001 معنی دار  ضریب همبستگی 

می باشد.
مقياس دلزدگی زناشویی پاینز4. مقیاس دلزدگی زناشویی یك ابزار خودسنجی است که توسط پاینز 
)1996( با هدف اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شد. این پرسشنامه 
شامل 21 ماده است که 17 ماده آن شامل عبارت های منفی مانند خستگی، ناراحتی و بی ارزش 
بودن و 4 ماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی بودن است. نمره گذاری 
این مقیاس در یك مقیاس 7 درجه ای لیکرت در دامنه ای بین 1 )هرگز( تا 7 )همیشه( می باشد 
را مشخص  زناشویی خود  رابطه  موارد مطرح شده در  افتاده  اتفاق  تعداد دفعات  که آزمودنی 
می سازد. نمره گذاری 4 ماده نیز به صورت معکوس انجام می شود و نمره باالتر آزمودنی در 
این مقیاس نشانه دلزدگی بیشتر می باشد. ضریب پایایی مقیاس با روش بازآزمایی در یك دوره 
یك ماهه برابر 0/76 محاسبه شد. همچنین پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
1. Intimacy Scale (IS)
2. Walker & Thompson
3. Sternberg
4. Pinez Burnout Scale
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در دامنه ای بین 0/91 تا 0/93 محاسبه شده است )پاینز، 1996(. نعیم )1387( در پژوهش خود 
پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/85 و 0/82 محاسبه 
نموده است. در پژوهش حاضر نیز از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به منظور سنجش پایایی 
این مقیاس استفاده شد که به ترتیب 0/78 و 0/81 محاسبه شده است. برای بررسی اعتبار این 
مقیاس در پژوهش حاضر از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ1  استفاده شد که ضریب همبستگی 

بین این دو پرسشنامه 0/40- به دست آمد که در سطح p≥0/001 معنی دار می باشد.

یافته هاي پژوهش
در این بخش یافته های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره های 
آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش ذکر شده است. جدول 1 میانگین، انحراف معیار، حداقل و 
دلزدگی  و  صمیمیت  شخصیتی،  ویژگی های  متغیرهای  در  آزمودنی ها  نمره هاي  حداکثر 

زناشویی نمونه را نشان می دهد. 

همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود، میانگین و انحراف معیار نمونه در ویژگی شخصیتی 
عصبیت به ترتیب 36/75 و 6/52، در ویژگی شخصیتی برون گرایی به ترتیب 38/07 و 5/62، در 
ویژگی شخصیتی باز بودن به ترتیب 37/55 و 4/62، در ویژگی شخصیتی توافق پذیری به ترتیب 40/32 
و 6/24، در ویژگی شخصیتی وجدانی بودن به ترتیب 42/67 و 7/25، در متغیر روابط صمیمی همسر به 

ترتیب 4/72 و 1/45 و در متغیر دلزدگی زناشویی به ترتیب 4/24 و 0/99 مي باشد. 

1. Enriching and Nurturing Relationship Issue, Communication and Happiness (ENRICH)

حداکثرحداقلانحراف  معیارمیانگینمتغیر

36/756/521954عصبیت 

38/075/621553برون گرایی

37/554/362048باز بودن

40/326/242956توافق پذیری

42/677/252459وجدانی بودن

4/721/451/537روابط صمیمی همسر

4/240/992/056/14دلزدگی زناشویی

جدول 1. ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره های آزمودنی ها در 
متغيرهای ویژگی های شخصيت، روابط صميمی همسر و دلزدگی زناشویی 
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همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود، بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی 
رابطه  مثبت معنی داری وجود دارد )r=0/55 و p>0/001(. بنابراین فرضیه 1 تأیید شد. همچنین بین 
ویژگی شخصیت برون گرایي با دلزدگی زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/36 و 
p>0/001(. بنابراین فرضیه 2 تأیید شد. همچنین بین ویژگی شخصیت باز بودن با دلزدگی زناشویی 
رابطه  منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/39 و p>0/001(. بنابراین فرضیه 3 تأیید شد. همچنین بین 
ویژگی شخصیت توافق پذیری با دلزدگی زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/48 و 
p>0/001(. بنابراین فرضیه 4 تأیید شد. بین ویژگی شخصیتی وجداني بودن با دلزدگی زناشویی نیز 
رابطه  منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/41 و p>0/001(. بنابراین فرضیه 5 تأیید شد. و نیز بین 
 .)p>0/001 و r=-0/45( روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی رابطه  منفی معنی داری وجود دارد

بنابراین فرضیه 6 تأیید گردید.

متغیر پیش بین 
 متغیر مالك )دلزدگی زناشویی(

سطح معنی داریتعدادضریب همبستگی

0/552000/001عصبیت 

0/362000/001-برون گرایی

0/392000/001-باز بودن

0/482000/001-توافق پذیری

0/412000/001-وجدانی بودن

0/452000/001-روابط صمیمی همسر

جدول 2. ضرایب همبستگی ساده ویژگی های شخصيت
 و روابط صميمی همسر با دلزدگی زناشویی
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متغير 
مالک

ي
ص آمار

شاخ
ي

همبستگ
M

R چندگانه
ب 

ضری
R

S ن
تعيي

F ت
نسب

pل
احتما

)B( و)β( ب رگرسيون
ضرای

ت
مقدار ثاب
)a(

دلزدگی زناشویی

ش 
ي پي

متغيرها
ن

بي
1

2
3

4
5

6

ت 
1- عصبي

0/552
0/305

F=86/69
p>0/001

B =0/084
β =0/552
t=9/31

p=0/001
-

-
-

-
-

1/15

ی
2- برون گرای

0/559
0/313

F=44/82
p>0/001

B=0/076
β =0/498
t=7/32

p=0/001

B=-0/019
β=-0/106
t=-1/53
p=0/126

-
-

-
-

2/16

3- باز بودن
0/581

0/338
F= 33/31
p>0/001

B=0/068
β =0/445
t=6/32

p=0/001

B=-0/011
β=-0/062
t=-0/891
p=0/374

B=-0/041
β=-0/179
t=-2/71
p=0/007

-
-

-
3/69

ی
ق پذیر

4- تواف
0/594

0/353
F=26/62
p>0/001

B=0/06
β =0/392
t=5/29

p=0/001

B=-0/009
β=-0/049
t=-0/707
p=0/480

B=-0/014
β=-0/060
t=-0/708
p=0/480

B=-0/032
β=-0/200
t=-2/14
p=0/031

-
-

4/17

ی بودن
5- وجدان

0/595
0/354

F=21/23
p>0/001

B=0/059
β =0/387
t=5/12

p=0/001

B=-0/007
β=-0/042
t=-0/579
p=0/563

B=-0/011
β=-0/050
t=-0/551
p=0/582

B=0/031
β =0/194
t=-2/07
p=0/04

B=-0/004
β=-0/030
t=-0/342
p=0/733

-
4/20

ط 
6- رواب

ی همسر
صميم

0/631
0/398

F=21/57
p>0/001

B=0/048
β=0/314
t=4/15

p=0/001

B =-0/001
β=-0/008
t=0/114
p=0/909

B=-0/023
β=-0/100
t=-1/12
p=0/262

B=0/032
β =0/202
t=2/22
p=0/02

B=-0/007
β=-0/053
t=-0/617
p=0/538

B=-0/174
β=-0/254
t=-3/76
p=0/001

5/08 ي بودن(
ی و وجدان

ق پذیر
ي، باز بودن، تواف

ت، برون گرای
ت )عصبي

ی شخصي
ی ها

ط به ویژگ
ل رگرسيون چندگانه مربو

ج تحلي
ل 3. نتای

جدو
)Enter( ش ورود مكرر

ی همسران معتادان با رو
ی زناشوی

ی همسر با دلزدگ
ط صميم
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همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با 
روش ورود مکرر، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون 
گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران 
معتادان برابر MR=0/631 و ضریب تعیین برابر RS=0/398 می باشد که در سطح p>0/001 معنی دار 
است. بنابراین فرضیه 7 تحقیق، تأیید می شود. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، مشخص شده است 
که حدود 40 درصد واریانس متغیر دلزدگی زناشویی توسط متغیرهای پیش بین ویژگی های شخصیت 
)عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( و روابط صمیمی همسر تبیین شده است. 

همان طوري که در جدول 4 نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش 
مرحله ای، از میان متغیرهای ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری 
و وجداني بودن( و روابط صمیمی همسر به عنوان متغیرهاي پیش بین دلزدگی زناشویی، به ترتیب 
ویژگی شخصیت عصبیت، روابط صمیمی همسر و ویژگی شخصیت توافق پذیری پیش بینی کننده 
برای دلزدگی زناشویی هستند و سایر متغیرها نقشی در پیش بیني دلزدگی زناشویی ایفا نمي کنند. 
 RS =0/394 و MR =0/627 ضریب همبستـگي چندگانه براي ترکیب خطي متغیرهاي پیش بین برابر با

مي باشد که در سطح P>0/001 معني دار است.

بحث و نتيجه گيری
با توجه به هدف تحقیق که بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی)عصبیت، برون گرایی، بازبودن، 

ك
مال

یر 
متغ

شاخص آماري

همبستگي 
چندگانه 

MR

ضریب 
تعیین 
RS

F نسبت
pاحتمال)B( و)β( ضرایب رگرسیون

مقدار 
ثابت
)a(

123متغیرهاي پیش بین

یی
شو

زنا
ی 

دگ
دلز

10/5520/305F=86/69- عصبیت 
p>0/001

B =0/084
β =0/552
t=9/31

p=0/001

--1/15

2- روابط 
0/5930/351F= 53/35صمیمی همسر

p>0/001

B=0/067
β =0/439
t=6/78

p=0/001

B=-0/167
β=-0/244
t=-3/77
p=0/001

-2/57

30/6270/394F=42/42- توافق پذیری
p>0/001

B =0/047
β=0/307
t=4/24

p=0/001

B=-0/162
β=-0/237
t=-3/78
p=0/001

B=-0/039
β=-0/247
t=-3/70
p=0/001

4/87

جدول 4. نتایج تحليل رگرسيون چندگانه مربوط به ویژگی های شخصيت )عصبيت، 
برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( و روابط صميمی همسر

)Stepwise( با دلزدگی زناشویی همسران معتادان با روش مرحله ای 
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توافق پذیری و وجدانی بودن( و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتاد  بود در 
مجموع هفت فرضیه تدوین شد. 

فرضيه 1( بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه مثبت وجود دارد.
چنان که در جدول 2 نشان داده شد بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی همسران 
معتادان مرد رابطه مثبت معنی داری وجود دارد )r=0/55 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 1 تأیید می شود. 
به عبارت دیگر باال بودن ویژگی عصبیت در همسران معتادان مرد با افزایش دلزدگی زناشویی آنان 

همراه است.
 فرضيه 2( بین ویژگی شخصیت برون گرایي با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

همان طور که در جدول 2 ارایه شد بین ویژگی شخصیت برونگرایی با دلزدگی زناشویی همسران 
معتادان مرد رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/36 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 2 تأیید می شود. 
به عبارت دیگر باال بودن ویژگی برونگرایی در همسران معتادان مرد با کاهش دلزدگی زناشویی آنان 

همراه است. 
فرضيه 3( بین ویژگی شخصیت باز بودن با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

به طوری که در جدول 2 مشاهده شد بین ویژگی شخصیت باز بودن با دلزدگی زناشویی همسران 
معتادان مرد رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/39 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 3 تأیید می شود. 
به عبارت دیگر باال بودن ویژگی باز بودن در همسران معتادان مرد با کاهش دلزدگی زناشویی آنان 

همراه است. 
فرضيه 4( بین ویژگی شخصیت توافق پذیری با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

همان طور که در جدول 2 مالحظه شد بین ویژگی شخصیت توافق پذیری با دلزدگی زناشویی 
همسران معتادان مرد رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/48 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 4 تأیید 
می شود. به عبارت دیگر باال بودن ویژگی توافق پذیری در همسران معتادان مرد با کاهش دلزدگی 

زناشویی آنان همراه است.
فرضيه 5( بین ویژگی شخصیت وجداني بودن با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.

چنان که که در جدول 2 مشاهده شد بین ویژگی شخصیت وجدانی بودن با دلزدگی زناشویی 
همسران معتادان مرد رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/41 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 5 تأیید 
می شود. به عبارت دیگر باال بودن ویژگی وجدانی بودن در همسران معتادان مرد با کاهش دلزدگی 

زناشویی آنان همراه است. 
به طور کلی یافته های حاصل از آزمون پنج فرضیه مربوط به رابطه بین ویژگی های شخصیتی با 
دلزدگی زناشویی با نتایج پژوهش های واتسون و کالرك )1984(، نمچك و السون )1999(، کارنی 
و برادبوری )1995(، کانگر و بریانت )2004(، پاینز و نانر )2003،  مالزاده )1381( و همچنین  امان 

الهی)1384( همخوانی دارد.
در تبیین فرضیه اول یعنی رابطه مثبت بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی همسران 
معتادان باید گفت که ویژگی شخصیتی عصبیت در محیط مرتبط با بحران اعتیاد همسر و بازخورد 
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روش های مقابله ای غیر موثر با اعتیاد می تواند ابعاد غیر قابل کنترلی یافته و نه تنها روابط صمیمی با 
همسر بلکه کل رابطه زناشویی را زیر سوالهای کوبنده و فرساینده قرار دهد. دلزدگی زناشویی حتی در 
یك روال نسبتا عادی زندگی زناشویی امری ممکن و محتمل است.در شرایطی که اعتیاد بحران های 
همه جانبه ای را به کل زندگی خانواده و  روابط زناشویی تحمیل می کند فرآیند دلزدگی می تواند  تشدید 
شود و شتاب قابل توجهی به خود بگیرد. عدم تسلط فرد معتاد بر روال های عاطفی زندگی زناشویی و 
فقدان توانایی احتمالی وی در پاسخگویی به توقعات و انتظارات  حتی معقول همسر خویش عالوه بر 
تاثیر منفی بر کیفیت روابط صمیمی باهمسر می تواند بر بروز زود هنگام دلزدگی زناشویی به طور قاطعی 
موثر واقع شود. حتی اگر اعتیاد را به عنوان نقطه شروع  آغاز فرآیند دلزدگی زناشویی و عامل موثر بر 
تقلیل روابط زناشویی و روابط صمیمی با همسر  قرار ندهیم،  خود ویژگی شخصیتی  عصبیت همسر  که 
با  اضطراب، خشم و کینه، افسردگی و تکانشگری توام است به اندازه کافی بر بروز دلزدگی موثر و نافذ 
است.بنابراین تایید فرضیه اول یعنی اثبات وجود رابطه مثبت بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی 

زناشویی همسران معتادان غیر قابل انتظار نیست.
می توان به منظور یافتن توضیحی برای رابطه منفی  بین ویژگی شخصیت برون گرایي با دلزدگی 
زناشویی همسران معتادان یعنی فرضیه دوم چنین مطرح کرد: از آنجایی که برون گرایی با صمیمت، 
قاطعیت، فعالیت، تحریك جویی، جمع گرایی و عواطف مثبت همراهی و همخوانی دارد نه تنها می تواند 
در روش های مقابله با اعتیاد همسر موثر واقع گردد بلکه همچنین می تواند به مثابه منبع موثر بر پویایی 
وافزایش روابط صمیمی با همسر و نیز عامل  مهمی در تاخیر و به عقب انداختن پیدایش و بروز دلزدگی 
زناشویی عمل نماید. با پذیرش چنین مفهومی از برون گرایی وجود رابطه منفی بین ویژگی شخصیت 

برون گرایي با دلزدگی زناشویی همسران معتادان امری موجه خواهد بود.
همچنین به منظور تبیین فرضیه سوم  یعنی وجود رابطه منفی   بین ویژگی شخصیت باز بودن با دلزدگی 
زناشویی همسران معتادان باید اذعان کرد که افراد باز نسبت به دنیای درونی و بیرونی کنجکاو بوده و  
نسبت به افراد دارای ذهن بسته هیجان های مثبت و منفی را با شدت بیشتری تجربه می کنند. افراد دارای 
ذهن باز احتماال توانایی درك دنیای همسر معتاد خویش  و همدردی با وی را بیش از افراد دارای 
ذهن بسته  دارند، بنابراین این ویژگی همچون ویژگی برون گرایی نقش مثبتی در روش های مقابله با 
اعتیاد همسر و نیز حفظ روابط صمیمی و نهایتا مصونیت در برابر بروز دلزدگی زناشویی را دارا است. 
همسرانی که نمره هاي باالیی در این ویژگی شخصیتی کسب می کنند، طالب لذت بردن از موضوعات 
جدید و ارزش هاي غیر سنتی هستند، در انجام مراقبت از شوهر خود به عنوان یك بیمار و کمك به 
فرایند درمان وی جهت ترك اعتیاد، اندیشه های نو و خالقیت بیشتری دارند، نسبت به محیط اطراف 
و خواسته های شوهر و شرایط آزاردهنده وی کنجکاو هستند، به دنبال زیر سؤال بردن محدودیت ها و 
کاستی های موجود در جامعه که منجر به اعتیاد افراد می شود هستند، احساسات مثبت و منفي فراواني 
را در موقعیت های مختلف و هنگام برخورد با شوهر تجربه می کنند و به طور کلی از تجربه کردن هر 
موقعیتی، حتی اگر ناخوشایند باشد، پرهیز نمی کنند. این همسران از موضوعات و پیشامدهای اتفاقی 
در محیط خانه و مراکز ترك اعتیاد استقبال کرده و هنگام برخورد با شوهر خود -مثالً زمانی که به 
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مراکز ترك اعتیاد مراجعه می کند و یا زمانی که فرد خود داوطلب ترك مواد می شود- او را تشویق و 
متمایل به کسب تجربه جدید می نماید. فرد معتاد نیز از مشاهده و دلگرمی چنین همسری، امیدوارتر و با 

روحیه ای بهتر در فکر گذراندن دوره بیماری و ترك خود خواهد بود.
در توضیح احتمالی  نتایج حاصل از آزمون رابطه بین ویژگی شخصیت توافق پذیری با دلزدگی 
زناشویی همسران معتادان می توان گفت: از آنجایی که  ویژگی شخصیتی توافق پذیری با  اعتماد، 
سادگی، نوع دوستی، تبعیت، تواضع و درك دیگران آمیخته است، بنابراین این ویژگی های مثبت، 
به صورت یك پارچه زنان دارای همسر معتاد را در یافتن روش مثبت و کارآمد مقابله با اعتیاد یاری 
می کنند.در آن صورت این ویژگی نه تنها به عنوان سدی در برابر کاهش روابط صمیمی با همسر عمل 
می کند بلکه می تواند در به تاخیر انداختن بروز دلزدگی زناشویی و حفظ تداوم زندگی کلی خانواده 
بسیار کارساز باشد. همسرانی که نمره هاي باالیی در این ویژگی شخصیتی کسب می کنند اساساً 
نوع دوست، دلسوز و مشتاق کمك به دیگران هستند، با دیگران احساس همدردي مي کنند و اعتقاد 
دارند که دیگران نیز در موقعیت هایی که برای آنها مشکل ایجاد می شود با آنها رفتاری مناسب دارند. 
چنین زنانی خودمحور و مغرور نیستند و بیشتر تمایل به کمك به شوهر خود دارند. در زمانی که اعتیاد 
به یك معضل جدی و برهم زننده آرامش خانواده تبدیل می شود با کمك گرفتن از خانواده خود، 
خانواده فرد معتاد و یا نهادهای یاری رسان مانند بهزیستی، سعی می کند تا جلوی آسیب های بیشتر اعتیاد 
را بگیرد و از فروپاشی کامل خانواده و طالق جلوگیری کند. اگر شروع اعتیاد شوهر قبل از ازدواج 
آنها باشد ناراحتی کمتری وجود دارد و چنین زنانی با شوهر خود همدلی و همدردی بیشتری می کند 
و حاضر به هر نوع کمکی به شوهر بیمار خود می شوند. این زنان جنبه هاي مثبت اخالقي و سالمت 
رواني بیشتری دارند، در میان فرزندان و خانواده های پدری به عنوان فردی دوست داشتنی و قابل احترام 
تلقی می شوند و در نتیجه با وجود مشکل بزرگی مثل اعتیاد، دلزدگی زناشویی کمتری را تجربه خواهند 

کرد.
و در آخر به منظور تبیین پنجمین فرضیه از فرضیه های مرتبط با ویژگی های شخصیتی یعنی وجود 
رابطه منفی بین ویژگی شخصیت وجداني بودن با دلزدگی زناشویی همسران معتادان می توان چنین 
اظهار نمود : ویژگی شخصیتی وجدانی بودن حاکی از شایستگی، نظم، وظیفه شناسی، پیشرفت جویی، 
خود نظم بخشی و مشورت است. این ویژگی به تنهایی و در کنار دیگر  ویژگی های نظیر برون گرایی، 
بازبودن، توافق پذیری از عوامل موثر بر سلسله اقدامات حمایت کننده از روابط زناشویی است. همسرانی 
که در این شاخص نمره باالتری کسب می کنند، داراي هدف و خواست هاي قـوي و از پیش تعیین 
شده هستند، دقیق، وسواسي، وقت شناس و قابل اعتماد هستند، برای کمك به شوهر خود احساس وظیفه 
می کنند، در جریان مراقبت از شوهر پرانرژی هستند و نیازهای دارویی و مراقبتی وی را که از سوی 
پزشك و مراکز ترك اعتیاد تجویز شده، با میزان صحیح و در زمان تعیین شده انجام می دهند. آنها با 
وجود اعتیاد شوهر، همچنان با احساس مسئولیت باال و توان زیاد در جهت انجام وظایف خود به عنوان 
مادر و همسر هستند و حتی ممکن است به عنوان منبع درآمد خانواده نیز نقش ایفا کنند. آنها کمك به 
گذران زندگی و مراقبت از فرزند را وظیفه خود می دانند و وجدان آن ها همیشه برای کمك به دیگران 
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و انجام وظیفه همراه آنها است. آشکار است که همسران منظم، وقت شناس و با وجدان؛ دلزدگی 
زناشویی کمتری دارند.

فرضيه 6( بین روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه منفی وجود دارد.
همانطور که در جدول 2 مشاهده شد بین روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان 
مرد رابطه منفی معنی داری وجود دارد )r=-0/45 و p≥0/001(. بنابراین فرضیه 6 تأیید می شود. به 
عبارت دیگر باال بودن صمیمیت همسران معتادان مرد با کاهش دلزدگی زناشویی آنان همراه است. 
این یافته با نتایج پژوهش های کربای، باکوم و پترمن )2005(، پاینز )1998(؛ پاینز )1996(، ون پلت،  
2004  و ادیب راد و ادیب  راد )1384( همسو است. باال بودن ویژگی صمیمیت می تواند بر کاهش 
دلزدگی زناشویی همسران معتادان مرد مؤثر باشد. در تبیین این یافته می توان گفت، اگر چنین همسرانی 
در رابطه خود با شوهرشان صمیمیت داشته باشند و احساس کنند که می توانند برای ارضای نیازهای 
خود بر وی تکیه کنند، از رابطه با شوهرشان لذت ببرند، موجب تقویت ارتباط جسمی و روحی آنها 
می شود. زمانی که نیاز صمیمیت و ارزشمند بودن بین زن و شوهر ارضا شود، احساس نیاز به یکدیگر 
پیدا می کنند و زوجین در جریان ارتباط خود و به هنگام بروز مشکالت، حامی یکدیگر می شوند و 
برای حل مشکالت مهمی مانند اعتیاد که می تواند این صمیمیت را برای همیشه از بین ببرد، به فکر راه 
چاره و ترك آن باشند. همسران معتادان سعی می کنند یك رابطه سالم و بدون ناراحتی داشته باشند، و 
اغلب به دلیل نداشتن مهارت های الزم، یك رابطه خالی از صمیمیت را تجربه می کنند. اگر صمیمیت 
در جریان ارتباط آنها متوقف شود، انرژی عشق به آزردگی و خشم تبدیل می شود و می تواند باعث 
شکل گیری دلزدگی زناشویی نزد آنان شود. برای داشتن یك رابطه سالم، صمیمیت از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. وقتی هیجانات مثبت و محبت بین همسران ابراز شود به صمیمیت می انجامد 
و هنگامی که صمیمیت در رابطه وجود دارد، رابطه تقویت می گردد. اما زمانی که ارتباط به صورت 
تدافعی، سرد و بدون احساس باشد، رابطه تضعیف می شود و احتمال دلزدگی زناشویی بیشتر می شود. 
این یافته نشان می دهد که وجود یا عدم صمیمیت در رابطه، می تواند پیش بینی کننده بسیار مهمی برای 
میزان دلزدگی زناشویی در همسرانی معتادان باشد، زیرا که اعتیاد یك مشکل بنیادی و اغلب مختل 

کننده رابطه صمیمانه می باشد. 
فرضيه 7( بین ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( 

و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی همسران معتادان رابطه چندگانه وجود دارد.
همان طور که در جدول 3 و 4 مشاهده شد بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و 
با روش ورود مکرر، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ویژگی های شخصیتی و روابط 
برابر  برابر MR=0/631 و ضریب تعیین  با دلزدگی زناشویی همسران معتادان مرد  صمیمی همسر 
RS=0/398 می باشد که در سطح p≥0/001 معنی دار است. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، 
مشخص شده است که حدود 40 درصد واریانس متغیر دلزدگی زناشویی توسط متغیرهای پیش بین 
ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( و روابط 
صمیمی همسر تبیین شده است. همچنین طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای، از 
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میان متغیرهای ویژگی های شخصیت )عصبیت، برون گرایي، باز بودن، توافق پذیری و وجداني بودن( 
و صمیمیت به عنوان متغیرهاي پیش بین دلزدگی زناشویی، به ترتیب ویژگی شخصیت عصبیت، روابط 
صمیمی همسر و ویژگی شخصیتی توافق پذیری پیش بینی کننده برای دلزدگی زناشویی هستند و سایر 
متغیرها نقشی در پیش بیني دلزدگی زناشویی ایفا نمي کنند. ضریب همبستـگي چندگانه براي ترکیب 
 P≥0/001 مي باشد که در سطـــح RS =0/394 و MR =0/627 خطي متغیرهاي پیش بین برابر با
معني دار است. بنابراین فرضیه 7 تحقیق، تأیید می شود. از میان ویژگی های شخصیت پنج گانه و روابط 
صمیمی همسر، ویژگی شخصیت عصبیت باالترین رابطه را با دلزدگی زناشویی همسران دارد و به تنهایی 
حدود 40% واریانس دلزدگی زناشویی را به خود اختصاص می دهد. به نظر می رسد، ثبات هیجانی 
در پیشگیری از دلزدگی زناشویی همسران نقش بسیار مهمی دارد. پس از آن روابط صمیمی همسر و 

ویژگی شخصیت توافق پذیری در این پیش بینی نقش مهمی دارند.
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