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ABSTRACT

Background and aim: Addiction is a multifaceted problem and is influenced by numerous
personal and interpersonal factors. Sexual function is one of the important activities which
influenced in people with addiction. Therefore, this study aimed to investigate the mediating
role of self-esteem in the relationship between sexual dysfunction and marital Burnout in
opium dependent males.
Methods: A correlational design with path analysis approach was used to conduct this study.
Statistical population was included all opium dependent males referring to addiction treatment
centers of Tehran city in 2016. Of whom, 215 persons were selected by randomized cluster
sampling method. The Rosenberg Self-Esteem questionnaire, International Index of Erectile
Function and Marital Burnout questionnaire were used to collect the data. Descriptive and
inferential statistics including Pearson correlation and multiple regressions were used to
analyze the data in SPSS (ver.21).
Results: Although sexual function had no direct effect on marital Burnout (β= 0.006, p> 0.89)
but it indirectly affected marital burnout by lowering the self-esteem (β=0.102, p> 0.001).
Conclusion: According to the findings of this study, self-esteem plays an important mediating
role in the relationship between sexual function and marital Burnout. Therefore, a special
attention is needed for the role of self-esteem in medical interventions and family therapy or
counseling.
Keywords: Sexual Dysfunction, Self-Esteem, Marital Burnout, Opium Dependent.
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جهان معاصـر اعتیـاد   

هـاي اخیـر بـه یکـی     به مواد مخدر است که در سـال 
تـرین  ترین معضالت بشري و یکـی از پیچیـده  ازجدي
هاي انسانی تبدیل شده است کـه پایـه و بنیـان    پدیده

تـوان بـه   د. اعتیاد را مـی برجوامع انسانی را تحلیل می
عنوان یک حالت پایدار تعریف کرد که در آن ظرفیت 
فرد براي تنظـیم رفتارهـاي اجبـاري جسـتجوي دارو     

یابد بدون اینکه خطر پیامدهاي منفی جدي کاهش می
). اعتیــاد از 1(ایــن رفتــار در نظــر گرفتــه شــود    

هاي جدي فردي و اجتماعی است و نه تنها بـر  آسیب
فرد معتاد تـاثیر دارد، بلکـه اطرافیـان و    روي زندگی 

بســتگان وي و مهمتــر از همــه همســر وي را نیــز در 
دهـد و روابـط زناشـویی را    معرض آسیب قـرار مـی  

و همچنین 1زناشوییدلزدگی هایی نظیر دچار بحران
کند. بطوري که اکثر افـراد  عاطفی و قانونی میطالق

نند که به کطالق گرفته از آن به عنوان عاملی یاد می
). دلزدگـی  2(پریشانی روابطشان منجـر شـده اسـت   

از هـم پاشـیدگی تـدریجی و بطئـی رابطـه      ؛ زناشویی

1 Marital Burnout

چکیده
هـاي  یکی از جنبـه .پذیردفردي متعددي تاثیر میو بین اعتیاد مشکلی چند وجهی است و از عوامل فرديزمینه و هدف:

تعیـین پژوهش حاضـر بـا هـدف    .لذااستهاي جنسی گیرد، فعالیتتحت تاثیر قرار میدچار اعتیادمهم انسان که در افراد 
شد. مواد افیونی انجاممردان وابسته بهجنسی با دلزدگی زناشویی کژکاريبین رابطه اي عزت نفس در نقش واسطه

طرح پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماري پژوهش را کلیه معتادان مرد وابسته بـه  : کارروش 
نفر به شـیوه  215ها آندادند که از بینتشکیل 1395کننده به مراکز ترك اعتیاد شهر تهران در سال مواد افیونی مراجعه

پرسشـنامه عـزت نفـس روزنبـرگ،     هاي پژوهش، آوري دادهعه منظور جماي تصادفی انتخاب شدند. بگیري خوشهنمونه
هـاي  تحلیل دادهز مورد استفاده قرار گرفت. براي شاخص بین المللی عملکرد نعوظی و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پایین

اسـتفاده  SPSS-21درهمچون ماتریس همبستگی و رگرسیون چندگانه)(هاي آمار توصیفی و استنباطیپژوهش از شاخص
د. ش

، )p<89/0و β=006/0(گذاردنمیتأثیرنشان داد که کژکاري جنسی بطور مستقیم بر دلزدگی زناشویی هایافتهیافته ها: 
). p>001/0و β=102/0(گردددلزدگی زناشویی میافزایشمستقیم و با اثرگذاري بر عزت نفس باعث بلکه بطور غیر
کـرد  اي مهمی در رابطـه بـین عمل  حاضر که نشان داد عزت نفس نقش واسطههاي پژوهش با توجه به یافتهنتیجه گیري: 

توجـه  هاي خانوادههاي درمانی، خانواده درمانی و آموزشالزم است در مداخلهجنسی با دلزدگی زناشویی دارد، بنابراین
صورت پذیرد. ویژه اي به عزت نفس

زناشویی، معتادان مواد افیونیعملکرد جنسی، عزت نفس، دلزدگی هاي کلیدي: واژه
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زناشویی بر اثر عوامل چندي است. تزلزل در روابـط  
خصیتی موثر بر روابط صمیمی هاي شصمیمی، ویژگی

بـع  توانـد من مه جانبه و عمیـق اعتیـاد، مـی   و بحران ه
زندگی و روابط زناشویی دریجی فرسودگی و زوال ت

کنـد کـه زوجـین    د. دلزدگی هنگـامی بـروز مـی   باش
هایشــان، رغــم تمــام تــالششــوند علــیمتوجــه مــی

). 3(شان به زندگی معنـا نـداده و نخواهـد داد   رابطه
پیشینه پژوهشی موجود در زمینه پیامـدهاي مخـرب   

دهد که اعتیاد سبب بروز اختالفـات و  اعتیاد نشان می
یی زیـادي در زنـدگی افـراد معتـاد     تعارضات زناشـو 

و 1ویتنبـرگ که در ایـن زمینـه   طوري). به4(شودمی
در پژوهشی نشان دادنـد کـه افـراد معتـاد     همکاران

نسبت به افراد عادي از مشکالت جسمانی و زناشـویی  
و همکاران 2همچنین هامش). 5(بیشتري برخوردارند

زوجینی کـه تمایـل بـه اسـتفاده از مـواد      نشان دادند
مخدر داشتند، از رضایت زناشویی کمتري برخـوردار  

).6(بودند
ــادان،   یکــی از عوامــل اصــلی مشــکالت زناشــویی معت

). 7(نارضــایتی آنهــا در حــوزه مســایل جنســی اســت 
ی از مشکالت جـدي اسـت   همواره یک3کژکاري جنسی

سـتند و  کنندگان مواد با آن مواجه هکه سوء مصرف
کنندگان مواد افیونی رفدر میان سوء مصاین مساله 
). کژکـاري جنسـی عبـارت از اخـتالل یـا      8(شایع است

هایی در میل جنسی، برانگیختگی یـا اوج لـذت   آشفتگی
هــی از گروآن را بــه عنــوانو معمــوالًاســتجنســی 

مشــکالت در حــوزه مســایل جنســی بهنجــار در نظــر 
انحــراف جنســی یــا   گیرنــد کــه متفــاوت از   مــی

هـاي  هاي جنسی است و بـه عنـوان وابسـته   نابهنجاري
ء سو). 9(گیرندبالینی جداگانه مورد بررسی قرار می

مصرف مواد و دارو در بلنـد مـدت و یـا حـداقل در     
جاد مشکالتی در عملکرد جنسی دوزهاي باال موجب ای

کژکاري جنسی با ایجاد ). 10(شودکنندگان میمصرف

1 Wittenberg
2 Homish
3 Sexual Dysfunction

گذارد و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر میاحساس منفی 
همین احساس منفی نیز موجب کاهش عزت نفـس و  

ــه ). 11(گــرددهمچنــین اســترس و اضــطراب مــی ب
کیفیت پایین و نامطلوب رابطه جنسی بر عبارت دیگر، 

ــات   ــر گذاشــته و موجب ــدگی زناشــویی اث کیفیــت زن
). 12(نمایـد نارضایتی زناشویی زوجین را فـراهم مـی  

در پژوهشـی نشـان   کـه کمـایی و همکـاران   طوريبه
دادند که کژکاري جنسی رابطه مثبت و معنـاداري بـا   

بینـی کننـده   تواند پـیش دلزدگی زناشویی دارد و می
). همچنــین 9(بــراي دلزدگــی زناشــویی باشــدقــوي
دریافت که رضایت جنسی با تعارض زناشـویی  ضیایی

بت داردرابطه منفی و با سازگاري زناشویی رابطه مث
نیـز در پژوهشـی در مـورد    ). اسدي و همکـاران 13(

ــر    ــی ب ــدکارکردي جنس ــاي ب ــه باوره ــی رابط بررس
-دلزدگی زناشویی زنان دریافتند که از میـان مؤلفـه  

هاي باورهاي بدکارکردي جنسی زنان، محافظه کاري 
ا در پنداره جسـمی بیشـترین نقـش ر   و باورهاي خود

).14(افزایش دلزدگی زناشویی داراست 
از جمله عواملی که نه تنها در گرایش به اعتیاد نقـش  
دارد بلکه بعد از اعتیاد نیز زندگی فردي و زناشـویی  

دهد، عـزت نفـس اسـت   افراد را تحت تاثیر قرار می
عـزت  در پژوهش خود نشان داد کـه ). علوي15،16(

نقش معناداري در گرایش افراد به اعتیـاد دارد ،نفس
رزیابی افراد از خود اشـاره دارد  . عزت نفس به ا)17(

که قضاوت شخصی از حس ارزشمندي خـویش اسـت   
). 18(شودکه از نگرش فرد نسبت به خود حاصل می

عزت نفس متغیري است که نـه تنهـا در گـرایش بـه     
اعتیاد نقـش دارد بلکـه زنـدگی شخصـی و زناشـویی      

دهــد. افــراد را بعــد از اعتیــاد تحــت تــاثیر قــرار مــی
در زمینـه ارتبـاط   یدر پژوهشـ االريسـ که طوريبه

عزت نفس و دلزدگی زناشویی نشـان داد کـه عـزت    
). 19(نفس با دلزدگی زناشویی رابطه مستقیمی دارد

کـه بـین   اسـت مطالعات مختلف نشانگر این موضـوع  
رابطـه  رضایت زناشویی، رضایت جنسی و عزت نفس 

که زوجینی کـه عـزت   طوريمعناداري وجود دارد. به
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ــس  ــایت   نف ــی و رض ــایت جنس ــد از رض ــایینی دارن پ
ــد  ــري برخوردارن ــویی کمت ــان و 20(زناش ). پوردهق

که بین عزت نفـس بـا رضـایت    نددریافتنیز همکاران
). 21(زناشویی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

با توجه به رابطه بین عملکرد جنسـی بـا عـزت نفـس    
ي هــاو از آنجــایی کــه بــا توجــه بــه پیشــینه )22،23(

پژوهشی موجود، عزت نفـس بـا دلزدگـی زناشـویی     
، شـاید بخشـی از اثرگـذاري    )19،21(باشدمرتبط می

وسیله عملکرد جنسی بر دلزدگی زناشویی معتادان، به
هاي که پژوهشطوريعزت نفس قابل تبیین باشد. به

اند که رضـایت جنسـی زوجـین بـر     زیادي نشان داده
ویی آنهـا اثـر   روي کیفیت زندگی و رضایتمندي زناش

همبسـتگی قـوي بـین عملکـرد جنسـی و      گذارد ومی
معیوب شـدن کیفیـت زنـدگی و دلزدگـی زناشـویی      

بنابراین هدف پـژوهش حاضـر نیـز    ). 14(وجود دارد
آزمون این تبیین احتمالی است که آیا عملکرد جنسـی  

با دلزدگی زناشویی رابطه دارد یـا از طریـق   مستقیماً
اي اثرگذاري بر عزت نفس افراد معتاد چنـین رابطـه  

گیــرد و اینکـه چگونـه عــزت نفـس رابطــه    شـکل مـی  
ــانجی    ــویی را می ــی زناش ــا دلزدگ ــی ب ــرد جنس عملک

؟ کندمی

کارروش 
همبســتگی از نــوع -طــرح پــژوهش حاضــر توصــیفی

بــود. جامعــه آمــاري پــژوهش حاضــر تحلیــل مســیر 
ــده مــواد   ــه مــردان سوءمصــرف کنن مخــدرنیزکلی

کننده بـه مراکـز تـرك اعتیـاد شـهر      افیونی) مراجعه(
بودند. بـه منظـور تعیـین حجـم     1395تهران در سال 

یـابی معـادالت   شناسی مـدل از آنجا که روشنمونه، 
ساختاري و تحلیل مسیر، تا حدود زیادي بـا برخـی از   

رگرســیون چنــد متغیــري شــباهت دارد،  هــايجنبــه
ــل   مــی ــه در تحلی ــم نمون ــین حج ــول تعی ــوان از اص ت

رگرسیون چند متغیري براي تعیـین حجـم نمونـه در    
مدل یابی معادالت ساختاري و تحلیل مسـیر اسـتفاده   

در تحلیل رگرسیون چند متغیري تعیـین حجـم   . نمود

مشـاهده بـه ازاي هـر    15تـا  5توانـد بـین   نمونه می
). لـذا در ایـن   24(گیري شده تعیین شوداندازهمتغیر

در (پژوهش با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده در بـاال     
ــداقل  نظر ــرفتن حــ ــر  5گــ ــه ازاي هــ ــر بــ نفــ

ــدازه ــري شــده)، متغیران ــا اســتفاده از 215گی ــر ب نف
اي تصـادفی از بـین مراکـز تـرك     گیري خوشـه نمونه

اعتیاد مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. 
ــی از    در نها ــدن برخ ــاقص پرش ــه ن ــه ب ــا توج ــت ب ی

پرسشنامه مورد تجزیه 200ها جمعاً تعداد پرسشنامه
ماتریس ها به کمکهت. تحلیل دادو تحلیل قرار گرف

بـــا اســـتفاده ازهمبســـتگی و رگرســـیون چندگانـــه
SPSS-21گرفت.انجام

ابزارهاي پژوهش
15مقیـاس  یـک  : 1المللی عملکرد نعوظیشاخص بین

طراحی شده و همکاران 2است که توسط روزنسؤالی 
محدوده اصـلی عملکـرد جنسـی شـامل عملکـرد      5و 

ارگاسمیک، میل جنسی، عملکـرد نعـوظی، رضـایت از    
ســنجد. آلفــاي مقاربــت و رضــایت کلــی فــرد را مــی

). 25(بدست آمـده اسـت  73/0کرونباخ این آزمون 
-صورت لیکرتی سنجش میها به در این مقیاس پاسخ

و سـواالت  5تا 0دامنه لیکرتی 10-1سواالت (شوند
ي ایـن مقیـاس   هاسؤال. )5تا1دامنه لیکرتی 10-15

نمـره  دهنـد.  ج دامنه عملکرد جنسی را پوشش مـی پن
باالتر نشانه عملکرد جنسی بهتر است و حداکثر نمـره  

است که بیانگر بهترین وضـعیت جنسـی   75قبول قابل
شــدت اخــتالل هــاي مختلــف اســت. تعیــیندر حیطــه

صـورت،  شده به عملکرد جنسی برحسب نمره کسب 
16-11اخـــتالل عملکـــرد جنســـی شـــدید)، (0-10
25-22متوســط تــا خفیــف)،    (21-17متوســط)، (
پایـایی و  عدم وجود اخـتالل) اسـت.   (30-26خفیف)، (

اي شمول که به طرز گستردهروایی این شاخص جهان
توسط مهربـان و  گردد در سایر کشورها استفاده می

در ارزیابی مردان مبـتال بـه نـاتوانی جنسـی،     همکاران

1 International Index of Erectile Function
2 Rosen



133و همکاران نادر اعیادي...اي عزت نفسنقش واسطه

در بررســی اخــتالل عملکـرد    ). 26(تایید شده است
المللی عملکرد نعـوظی جنسی مـردان، پرسشنامۀ بین

یک ابـزار بـا حساســیت و ویژگــی مناســب اســت.       
هاي مختلف تأیید روایـی ایـن پرسشنامه نیز در زبان

ون پراسـتفاده در ایـن زمینـه اسـت    شده و یک آزمـ 
)26.(

ایـن مقیـاس توسـط    :1نفس روزنبرگمقیاس عزت)2
بـه منظـور ارزیـابی عـزت     1965روزنبرگ در سـال  

نفس کلی و ارزش شخصی عزتنفس طراحی شد که 
بـا مقیـاس   عبارت کلی10گیرد و شامل را اندازه می

مخـالفم موافقم تا کامالًدر جه است از کامال4ًلیکرتی
که میزان رضایت از زندگی و داشتن احسـاس خـوب   

5در ایـن مقیـاس   ).27(سـنجد در مورد خود را مـی 
) بــه صــورت معکــوس 9و 8، 6، 5، 2ســؤاالت (سـؤال 

30شـوند و دامنـه آن از صـفر تـا     نمره گـذاري مـی  
تـرین  مقیاس عزت نفس روزنبرگ یکی از رایجاست. 

یـاس  گیري عزت نفـس بـوده و مق  هاي اندازهمقیاس
شود زیرا براي عزت نفس معتبري در نظر گرفته می

هـاي  از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه
کنـد. ایـن   اسـتفاده مـی  » خـود «شناختی دربـاره  روان

ــوي  ــتگی ق ــرایب همبس ــاس ض ــه  مقی ــبت ب ــري نس ت
ــمیت   ــوپر اس ــس ک ــزت نف ــنامه ع دارد و در 2پرسش

تنفس داراي روایی باالتري اسـ ح عزتسنجش سطو
ایـن  در پژوهش روزنبرگ ضریب تکرارپذیري). 28(

بـه دسـت   72/0و مقیـاس پـذیري آن   92/0مقیاس
هـاي  آمده بود و به طور معناداري بـا دیگـر مقیـاس   

نفس کـوپر اسـمیت   عزت نفس از جمله مقیاس عزت
).29(همبستگی داشت

از مقیـاس دلزدگـی   :3) مقیاس دلزدگـی زناشـویی  3
آیتم که نشان دهنده نشـانگان دلزدگـی زناشـویی    21

-آن شامل عبارتآیتم17ساخته شده است که است 

ارزش هـاي منفـی ماننــد خســتگی، نــاراحتی و بـــی     

1 Rosenberg Self-Esteem Scale
2 Coopersmith Self-Esteem Inventory
3 Couple Burnout Measurement(CBM)

ـــودن و  ــد  4ب ــت مانن ــارات مثب ــامل عب ــتم آن ش آی
گـذاري  خوشحال بودن و پر انرژي بودن است. نمره

اي لیکـــرت در درجــه7ایــن مقیــاس در یــک مقیــاس 
باشــد کــه همیشــه) مــی7(هرگــز) تــا1(اي ازامنــهد

آزمودنی تعداد دفعـات اتفـاق افتـاده مـوارد مطـرح 
سازدشـده در رابطـه زناشـویی خـود را مشخص می

معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر وسطح 1سطح (
ــاد عبــارت مــورد نظــر اســت) 7 ــه زی . معــرف تجرب

147-21بنابراین در این آزمون دامنـه نمـرات بـین    
آیـتم بـه صـورت    4نمره گذاري ). 29(گیردقرار می

شود و نمـره بـاالتر آزمــودنی در    معکوس انجام می
. ضـریب  اسـت ایـن مقیـاس نشـانه دلزدگـی بیشـتر 

پایایی مقیاس بـا روش بازآزمـایی در یـک دوره یـک     
محاسـبه شـد. همچنـین پایـایی ایـن      76/0ماهه برابر

اي آلفاي کرونباخ در دامنهمقیاس با استفاده از روش 
نویـدي ). 9(گـزارش شـده اسـت   93/0تا 91/0بین 

آلفـاي کرونبـاخ ایـن    نیز در پـژوهش خـود   ) 1384(
).30(گزارش نمود86/0آزمون را 

نامـه و  بعـد از اخـذ معرفـی   در اجراي تحقیق حاضـر،  
ــق و    ــداف تحقی ــیح اه ــمن توض ــاي الزم و ض مجوزه

محرمانه بـودن  مالحظات اخالقی همچون رازداري و 
ــرکت  ــات شـ ــدگانمشخصـ ــور  (کننـ ــدین منظـ بـ

ها کدگذاري شـدند تـا نیـازي بـه نوشـتن      پرسشنامه
آوري شـده از اعضـاي   هاي جمـع اسامی نباشد)، داده

هاي آمار توصیفی همچون با استفاده از شاخصنمونه 
-میــانگین و انحــراف معیــار، و آزمــون کولمــوگروف

ن رگرسـیون  اسمیرنوف، ماتریس همبستگی و همچنی
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     SPSS-21درچندگانه 

گرفت.

یافته ها
هاي دموگرافیک پـژوهش حاضـر   نتایج حاصل از یافته

30تـا  20) در دامنـه سـنی  %32(نفـر 64نشان دادکه 
56سـال و 41تـا  31) در دامنه سنی%40(نفر80سال، 

سال قرار داشـتند.  50تا 42) در دامنه سنی %28(نفر
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هاي جمعیـت شـناختی پـژوهش حاضـر     همچنین یافته
) داراي تحصـیالت ابتـدایی،   %15(نفر30نشان داد که 

29) دیـپلم،  %37(نفـر 74) راهنمایی، %5/26(نفر53
ــپلم و %5/14(نفـــر ) داراي %7(نفـــر14) فـــوق دیـ

تحصیالت لیسانس و باالتر بودند. 

، عزت نفس و جنسیکژکاري نمرات معیارمیانگین و انحراف .1جدول 
دلزدگی زناشویی

بیشینهکمینهمعیارانحرافمیانگینمتغیر
کژکاري 

50/2144/71045جنسی

95/1207/4524عزت نفس
دلزدگی 
09/10402/1753137زناشویی

کمینه و بیشینه نمرات کژکاري جنسـی،  1طبق جدول
)،45و 10(عزت نفس و دلزدگی زناشویی به ترتیب

باشد.) می137و 53() و24و 5(
داد کـه  ف نشانواسمیرن-نتایج آزمون کولموگروف

براي هیچ یـک از متغیرهـاي عملکـرد    Zمقدار آماره 
ــادار   جنســی، عــزت نفــس و دلزدگــی زناشــویی معن

و بـوده باشد، لذا توزیع نمـرات متغیرهـا نرمـال    نمی
پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها رعایت 

توان از آزمون هـاي پارامتریـک بـراي    و میگردیده
.شودارائه میبررسی فرضیه پژوهش 

ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش.2جدول 
123متغیرها

1عزت نفس1
1-5977/0**کژکاري جنسی2
098/01*- 196/0**دلزدگی زناشویی3

p**<0.01p*<0.05

بـین تمـامی متغیرهـاي پـژوهش     2با توجه به جدول
مـاتریس همبسـتگی   همبستگی معناداري وجـود دارد.  

نشان داد که بـین عـزت نفـس بـادلزدگی زناشـویی      
همبستگی منفی معناداري وجـود دارد. همچنـین بـین    
کژکاري جنسی با دلزدگی زناشویی همبسـتگی مثبـت   
معناداري وجود دارد. با توجه به جـدول فـوق، عـزت    

.بطه را با دلزدگی زناشویی داشتنفس بیشترین را

بینی دلزدگی زناشویی معتاداننفس در پیشنتایج تحلیل رگرسیون براي تعیین نقش کژکاري جنسی و عزت. 3جدول 

ضرایب پیش بینمالك
استاندارد

ضرایب 
معنی داريسطح آمارهFضریب تعیینهمبستگی چندگانهغیراستاندارد

ی 
دگ

دلز
یی

شو
زنا

-7/149ثابت
248/0061/0280/4006/0 014/0006/0کژکاري جنسی

- 383/0- 598/1عزت نفس

بینـی کننـدگی دلزدگـی    براي بررسـی قـدرت پـیش   
کژکاري جنسی (بینپیشزناشویی براساس متغیرهاي 

و عزت نفس) از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده 
دهـد مـدل   بدسـت آمـده نشـان مـی    Fشد. میزان 

معنـادار اسـت. بـا    99/0رگرسیون در سطح اطمینان 
6توان گفـت  توجه به ضریب تعیین بدست آمده می

درصد تغییرات دلزدگی زناشـویی توسـط متغیرهـاي    
اهمیـت  βت. همچنـین میـزان   بین قابل تبیین اسپیش

بـین را در تبیـین تغییـرات    هر یک از متغیرهاي پـیش 
دهد که با توجه به نتایج حاصـل  متغیر مالك نشان می

بین، قـدرت  عزت نفس بیشتر از سایر متغیرهاي پیش
زناشویی را دارد.بینی تغییرات متغیر دلزدگی پیش
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میزان و سطح معناداري اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کل استاندارد شده. 4جدول 

سطح اثر مستقیم
سطح مستقیماثر غیرمعناداري

سطح اثرکلمعناداري
معناداري

006/089/0102/000/0108/0008/0کژکاري جنسی بر دلزدگی زناشویی
001/0- 383/0--001/0- 383/0عزت نفس بر دلزدگی زناشویی

000/0- 268/0--000/0- 268/0کژکاري جنسی بر عزت نفس

شـود کـه اثـرات    مشـاهده مـی  4با توجه بـه جـدول  
مســـتقیم، غیرمســـتقیم و کلـــی تمـــامی مســـیرهاي

) و فقط p>05/0(دباشپیشنهادي در مدل معنادار می
اثر مستقیم کژکـاري جنسـی بـر دلزدگـی زناشـویی      

.نبودمعنادار 
دهد کـه کژکـاري جنسـی بطـور     این جدول نشان می

ــی    ــر نم ــویی اث ــی زناش ــر دلزدگ ــتقیم ب ــذاردمس گ
)006/0=β 89/0و>pــ ــاد ) و مقــدار آن را ک ــا زی م ی

گـذاري بـر   مسـتقیم و بـا اثـر   کند بلکه بطور غیرنمی
ــر در    ــث تغیی ــس باع ــزت نف ــویی  ع ــی زناش دلزدگ

). با توجه به این نتایج p>00/0و β=102/0(گرددمی
فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه عزت نفـس در رابطـه   
ــا دلزدگــی زناشــویی نقــش   ــین کژکــاري جنســی ب ب

گردد و مدل نظري حاصل از اي داردتأیید میواسطه
شود.می1این نتیجه به بصورت شکل

مدل نظري حاصل شده.1شکل 

بحث
اي عـزت  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسـطه 

بــا دلزدگــی کژکــاري جنســینفــس در رابطــه بــین 
کننـدگان مـواد افیـونی بـود.     سوء مصـرف زناشویی 

هاي پژوهش حاضـر نشـان   نتایج حاصل از تحلیل داده
تواند با کاهش عزت نفس میجنسی کژکاريداد که 

بر دلزدگی افراد معتاد موثر باشد و خود بـه تنهـایی   

بینـی دلزدگـی زناشـویی افـراد معتـاد      قادر یه پـیش 
بــا پــژوهش علــی اکبــري ي حاضــرهــایافتــهنیســت. 

بین عملکـرد  نشان داد خوددهکردي که در پژوهش
آن در زنان با سازگاري زناشویی هايجنسی و مولفه

دار وجـود  آنان و همسرانشان همبستگی مثبت معنـی 
). همچنین یافته پـژوهش حاضـر   31(همسو نبود دارد

مبنــی بــر عــدم رابطــه مســتقیم کژکــاري جنســی بــا 
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دلزدگی زناشویی معتادان، با نتیجه مطالعـه کمـایی و   
که نشان دادند کژکاري جنسی رابطه مثبـت  همکاران

توانـد  و مـی و معناداري بـا دلزدگـی زناشـویی دارد    
براي دلزدگـی زناشـویی باشـد   بینی کننده قويپیش

هـاي حاصـل از   بـا ایـن وجـود، یافتـه    ).9(همسو نبود
و همکـاران کـه   1پژوهش حاضر با نتایج مطالعه والجو

وانـد بـر   تنشان دادند مصرف مـواد بـه تنهـایی نمـی    
عملکرد جنسـی و کژکـاري جنسـی اثرگـذار باشـد و      

با مصرف نکردن مـواد، عمکـرد جنسـی بهبـود     صرفاً
و همچنـین  در تبیین یافته فـوق  . همسو بودیابدنمی

در توضیح عدم همسـویی نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا      
توان گفت کـه از  چنین میمطالعات ذکر شده در باال، 

افتادن جسمانی، جایی که دلزدگی زناشویی به از پا آن
ویـژه نسـبت   روانی و عاطفی در رابطه زناشویی و به

، شاید مـردان معتـادي کـه    )32(به همسر اشاره دارد
دچــار کژکــاري جنســی هســتند بــه ایــن دلیــل دچــار 

شوند که این ناتوانی در دلزدگی زناشویی کمتري می
ردد و ایـن  گـ عملکرد جنسی به ضعف شخصی بر مـی 

همسرشان نیست که دچار این ضعف عملکرد جنسـی  
. لذا با توجه به ست بلکه خود فرد این ضعف را دارد ا

تعریف دلزدگی زناشویی که به خستگی روانی، عاطفی 
ــرف    ــاره دارد، ص ــر اش ــه همس ــبت ب ــمانی نس و جس

تواند موجب خسـتگی عـاطفی یـا    کژکاري جنسی نمی
ضـعف در عملکـرد   روانی نسبت به همسر شود بلکـه  

جنسی بصورت منفی بر عزت نفس افـراد معتـاد اثـر    
توانـد موجـب   گذارد کـه عـزت نفـس پـایین مـی     می

-افزایش خستگی روانی و عاطفی این افـراد شـود. بـه   

هـاي  که از پا افتادن روانـی کـه یکـی از مولفـه    طوري
به صورت کـاهش  باشد معموالًدلزدگی زناشویی می
ــاوري و منفــی ــه نگــري نســخودب ـــط، ب ـــه رواب بت ب

. )33(دهدخصوص رابطه با همسر رخ می
و 2وستیمربه نقل از هاشمی و همکارانعالوه براین، 

هاي جنسـی منجـر   که نابهنجاريبیان کردند همکاران 

1 Vallejo
2 Whestheimer

به کاهش اعتماد به نفـس و احسـاس ناکارآمـدي در    
بنابراین در تبیین رابطه کژکاري . )22(شوندفرد می

کـه  ییاز آنجـا تـوان گفـت،    جنسی با عزت نفس مـی 
ــرار  ــایی برق ــی و توان ــائل جنس ــی مس ــاط جنس ي ارتب

مطلوب، یکی از اجزاي شخصـیت و خودپنـداره فـرد    
که فرد در عملکرد جنسی با شود، زمانیمحسوب می

شود، خود را به عنـوان یـک شـریک    مشکل مواجه می
بیند و این مسئله اعتمـاد بـه   صالحیت میجنسی فاقد 

با توجه به رابطـه  . لذا )21(دهدنفس او را کاهش می
ــی  ــاري جنس ــس کژک ــزت نف ــش  و ع ــین نق ، در تبی

اي عزت نفس در رابطه بین کژکاري جنسی و واسطه
تـوان گفـت کـه    چنین مـی دلزدگی زناشویی معتادان 

افــرادي کــه داراي عملکــرد جنســی معیــوب هســتند 
،کنند این مشکل خود را کتمـان کننـد  سعی میمعموال 

آیند که موجـب  لذا کمتر در جستجوي درمان بر می
گرایی و احساس م اضطراب، خویشتنمزمن شدن عالئ
در نتیجه ممکن است فرد )،23(شودگناه در آنها می

احساس گناه و اضطراب خویش، این به منظور کاهش
رافکنی ضعف خود را به دیگران و خصوصا همسرش ف

بکند و از این طریق سعی کنـد عـزت نفـس شـکننده     
خویش را حفظ نماید. بطوري که از دیدگاه روانکاوي 

مکانیسم دفاعی ناخودآگـاهی اسـت کـه از    »فرافکنی«
هاي ها، افکار، احساسات، و تکانهطریق آن، فرد اندیشه

ــا ناخودآگــاهیمعمــوالً ــراي او ناخوشــایند ی را کــه ب
دهد. به شخص دیگري نسبت میقابل قبول است غیر

مکانیسم فرافکنی از فرد در مقابل اضـطراب ناشـی از   
و فرد کندیک منازعه یا تعارض درونی محافظت می

از راه بیرون کردن آنچه غیر قابل قبول است، موفق 
حالی اسـت کـه  این در.)34(شود با آن کنار بیایدمی

صــوص کــاربرد خدر تاییــد مطالــب  ذکــر شــده در
افـراد  فردي و زناشویی فرافکنی در زندگیمکانیزم
انـد افـرادي کـه بـه سـوي      ها نشـان داده یافتهمعتاد، 

هـاي  روند، بیشتر از مکانیزممصرف مواد و سیگار می
).35(کننددفاعی رشد نیافته استفاده می
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تحقیــق حاضــر نیــز همچــون ســایر مطالعــات، داراي 
ـ  هایی بود کـه از ایـن جملـه مـی    محدودیت ه تـوان ب

، متأهـل و  ان دچار اعتیـاد مختص بودن نمونه به مرد
ــین  ــاکنینهمچن ــه    س ــرد ک ــاره ک ــران اش ــهر ته ش

سـخت  راپذیري نتایج پژوهش به جوامع دیگـر تعمیم
هـاي پـژوهش   کـه داده کند. همچنـین، از آنجـایی  می

حاضر با استفاده از پرسشنامه گردآوري شدند، امکان 
ند و ابهـام در  هاي سوگیرانه و جامعـه پسـ  ارائه پاسخ

تواند یکـی  دهی به پرسشنامه وجود دارد که میپاسخ
هاي تحقیق حاضر قلمداد شود.دیگر از محدودیت

گیرينتیجه
نظـري و  هاي بدست آمده و پیشـینه ه یافتهبا توجه ب

گیـري کـرد کـه عـزت     توان نتیجهتجربی موجود، می
نفس نقـش حساسـی در زنـدگی فـردي و زناشـویی      

کند و همانطور که نتایج مطالعـات  ایفا میافراد معتاد 
اند، عزت نفس متغیري است که نه مختلف نشان داده

تنها در گرایش به اعتیاد نقش دارد، بلکه بعد از اعتیاد 
نیز زندگی فردي و زناشویی افراد را تحت تاثیر قرار 

هــاي آمــوزش خــانواده و . لــذا در برنامــهدهــدمــی
ــ   ــوص اعتی ــانی در خص ــداخالت درم ــه  م ــه ب اد، توج

عــزت نفــس ضــروري بــه نظــر ءراهبردهــاي ارتقــا
هاي پیشـگیرانه در  رسد. همچنین در زمینه برنامهمی

مدارس نیز معطوف کردن توجـه والـدین بـه نقـش     
مهم عزت نفس در شخصیت و رفتار آتی فرزندان و 
نقش مهم خانواده و والدین در ارتقا یا تضعیف عـزت  

دیگـر،  عبـارت رسـد. بـه   نفس ضروري به نظـر مـی  

عنوان بخشی از نظـام شخصـیتی افـراد،    نفس بهعزت
گیـرد  تحت تأثیر تجارب اولیه و گذشته فرد قرار می

تواند بر کارکرد افراد در ابعاد مختلفی همچون و می
زندگی فردي، خانوادگی، شـغلی و اجتمـاعی اثرگـذار    

عنوان عـاملی  تواند به باشد و در زمینه اعتیاد نیز می
ر گرفته شود که نقش مهمی در ابعاد مختلـف  در نظ

کند و بـا تمرکـز مـداخالت    زندگی فرد معتاد ایفا می
نفـس افـراد معتـاد    شناختی و مشاوره بـر عـزت  روان

هاي وارده بـر سـایر ابعـاد زنـدگی     توان از آسیبمی
ها جلوگیري کرد. بنابراین، باتوجه بـه نقـش مهـم    آن

ــاي روان ــ متغیرهـ ــدگی شخصـ ــناختی در زنـ ی و شـ
شـود کـه   ، پیشـنهاد مـی  دچـار اعتیـاد  زناشویی افـراد  

مسئوالن مربوطـه در زمینـه اعتیـاد، بـه نقـش مهـم       
هــاي کــاهش ریــزيشــناختی در برنامــهعوامــل روان

هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر توجه نمایند. آسیب
نفس تحت تـأثیر تجـارب   که عزتهمچنین، از آنجایی

گیـرد و از  ار مـی اولیه و کـارکرد خـانواده اصـلی قـر    
سویی بر زندگی خـانوادگی و زناشـویی افـراد تـأثیر     

ــی ــی م ــنهاد م ــذارد، پیش ــداخالت  گ ــه در م ــود ک ش
اي در ایــن زمینــه بــر نقــش مهــم مشــاوره مشــاوره

درمانی بـین نسـلی توجـه    ویژه خانواده خانواده و به
اي شود.ویژه

تشکر و قدردانی
همکاري و زحمات دانند که از محققان برخود الزم می

کلیه عزیزانی که در اجراي پژوهش حاضـر همکـاري   
.نمودند، نهایت قدردانی خود را اعالم بدارند
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