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Abstract 

 

Background and purpose: Alongside men addiction, the rate of women addiction is increasing. 

But most studies on this subject are about men. Because addiction among women is on the rise, research 

is needed to be done on identifying the factors influencing addiction. This research investigated the 

psychological factors predisposing women to addiction. 

Materials and methods: This study was a qualitative study using thematic analysis. Purposive 

sampling of 32 women dependent on drugs was done. They were selected from those attending addiction 

clinics in 2015-2016. Data was collected using deep interviews. They were then coded and classified into 

main categories. 

Results: Data analysis showed that the following psychological factors could predispose women 

to addiction: personality characteristics including sensation seeking, neuroticism, perfectionism; harmful 

coping styles including emotional and avoidant coping styles; psychological conflicts including conflict 

in goals, gender role conflict, self conflict; negative experiences such as loss of parents, parental neglect, 

violence, emotional breakdown; and individual motives including physical or mental benefits. 

Conclusion: This research indicated that particular psychological factors could predispose 

women to addiction. Therefore, the factors causing this problem should be considered in preventing or 

treatment of these women.  
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 ـدرانــــازنـــي مـكــــــزشــــــوم پـــلــــگاه عـشـــــه دانــــلــمج

 (993-944)   5931سال    بهمن   541بيست و ششم   شماره دوره 
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 پژوهشی

 یک تحقیق کیفی شناختی مستعدکننده اعتیاد در زنان:عوامل روان
  

    1فهیمه میرزاخانی

 2جواد خدادادی سنگده   

 چكیده
خصود  اعتیاد زنان در کنار اعتیاد مردان رو به گسترش است ولی با این وجودد البوم ملالتواع اعتیواد در  و هدف: سابقه

شوا پوووش جا که سرعت رشد اعتیاد در زنان رو به افواای  اسوت نیواز اسوت ز آنا .مردان و با رویکرد کمّی صدرع گرفته است

شوناختی مسوتتدکنندا اعتیواد در واناعتیاد  صدرع گیرد. پووش  حاضر بوه بررسوی عدامول رعدامل مدثر بر شناسایی درخصد  

 زنان طی یک تحقیق کیفی پرداخته است.

نفر  23گیری شدفمند از باشد. نمدنهندع تحبیل محتدی مضمدنی میملالته حاضر یک پووش  کیفی از  ها:مواد و روش

به مراکا درمان اعتیاد شهر تهوران مراجتوه کوردا بددنودر صودرع گرفوت.  59-59از زنان متتاد به مداد مخدرکه در بازا زمانی 

 شای پووش  کدکذاری شد و درطبقاع محدری قرار گرفت.اباار پووش ر مصاحبه عمیق بدد.یافته

شای شخصویتی شواملر شیجوان شناختی از جمبه ویوگیداد عدامل روانشا نشان در نهایت تجایه و تحبیل دادا ها:فتهیا

ای اجتنوابی و شیجوانیر شوای مقاببوهزا از جمبوهر سوبکای آسویمآزردگیر کمال طببویر راشبردشوای مقاببوهخداشیر روان

زا شاملر از دسوت نق  جنسیتی و تتارض خددر تجربه آسیم شناختی شاملر تتارض در اشدافر تتارضشای روانتتارض

شای فردی شاملر کسم منافع روانی و کسم منافع شا و شکست عاطفیر انگیاادادن والدینر لفبت والدینر تجربه خشدنت

 تدانند عدامل مستتدکنندا اعتیاد در زنان باشند.جسمانی می

تداننود زنوان را مسوتتد اعتیواد نمایود. نیواز اسوت جهوت تی خاصی میشناخاین پووش  نشان داد عدامل روان استنتاج:

 پیشگیری و یا درمان اعتیاد زنان عدامل مدثر در نظر گرفته شدند.
 

 پووش  کیفی شناختیراعتیادر زنانر عدامل روانواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 اخووووووووتمل مصوووووووورف مووووووووداد مخوووووووودر

(substance use disorder) ای شوکه در تمامی ویراست

 DSM شوای روانویراشنمای تشخیصی و آمواری اختمل

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

شای توورین مشووکلیکووی از مهوو  (1)اسووتشناسووایی شدا

شرچند شویدع اخوتمل  .(3)بهداشت روانی در ایران است

اسوتر مصرف مداد در زنان کمتر از مردان گاارش شدا

و  (2)تر اسوتشوا سوریعوابستگی در آن ولی سرعت سیر

رشود تبودیل شودا بوه امروزا به یوک تهدیود جودی رو 

شودد برچسم اعتیاد بور روی زنوان مدجوم می .(9)است

محوی  زنودگی از  ییرغشای تحصیبی و اشتغال و تصتفر

 شدد. زنان متتاد به مداد بی  از مردان شمتای شا گرفتهآن
 

 :f.mirzakhani@sbmu.ac.ir E-mail                      دانشگاا آزاد اسممی واحد تهران جندب :تهران -فهیمه میرزاخانی مولف مسئول:

 تهرانر ایرانا آزاد اسممی واحد تهران جندبر شناسی و عبدم تربیتیر دانشگادانشکدا روانبالینیر کارشناسی ارشد روانشناسی . 1

 شناسی و عبدم تربیتیر دانشگاا خدارزمیر تهرانر ایران.دکتری تخصصی مشاورا خاندادار گروا مشاورار دانشکدا روان. 3

 : 23/5/1259تاریخ تصدیم :               13/8/1259 تاریخ ارجاع جهت اصمحاع :             11/8/1259 تاریخ دریافت 
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گیرنوود و شای جامتووه قوورار میموودرد بوودرفتاری خووددر

از  .(9)کننودمیتوری دریافوت شای اجتماعی کو حمایت

و  1ز راا جنسویشای منتقبوه اطرفی شانس ابتم به بیماری

اعتیاد زنان به مثابه ورود  .(7ر6)شا باالتر استدر آن 3ایدز

درصوودزنان  93بووه دنیووای انحووراف اسووت. در آمریکووا 

زندانیر  به الکل یا مداد مخدر اعتیاد دارند درحالی ایون 

در خواندادا نیوا بوه  .(8)درصود اسوت 99مردان میاان در 

شدد خانه و خاندادا دلیل نق  زنانر اعتیاد آنها باعث می

شای زندگی اجتماعی است آسیم ترین کاندنکه از امن

 و اثرشای مخرب آن بر کل خاندادا تاثیر گذاشوته (5)دیدا

عدامول  .(13)شای بتد نیا ادامه داشته باشدحتی در نسلو 

گیری اعتیواد زنوان مودثر شناختی متتددی در شکلروان

 شستند. براساس ملالتاع انجام شدا شیدع باالی اخوتمالع

سوواز اعتیوواد تدانوود زمینهخبقووی و اضوولرابی در زنووان می

ملالتوواع دیگوور اعتیوواد زنووان را پیاموود تجربووه  .(11)باشوود

برخی ملالتاع نیا انگیاا  .(13)دانندشای روانی میآسیم

اند. بر این زنان از مصرف مداد را مدرد بررسی قرار دادا

 انگیواا ترین مه 2شخصی و تمایمع اساسر کنجکاوی

در  (12)شدا اسوت گاارش مصرف مداد در زنان 9درونی

تصدر که شمه  مقابل برخی پووششگران متتقد شستند این

زنووان و دختووران بووه دنبووال کسووم لووذع و کنجکوواوی و 

 ای نادرستآورندر اندیشهمی تفریح به مصرف مداد روی

استر ببکه زنان مداد را جهوت رفوع مشوکمع از جمبوه 

 .(19)کنندمشکمع روانی مصرف می

 پایه بر باید شا در زمینه اعتیاد زنانسیاست و شابرنامه

 تادر باشد سدءمصرف و مصرف از متتبری عبمی درک

 درنظور بوا مودثر درموان داشت آتی بتدان انتظار شایگام

 شایاسوتراتوی زمینه در و گیرد صدرع شاتفاوع گرفتن

 نیوا و مصرف با ارتباط در زنان انگیاا باید نیا پیشگیری

 تاکیود مودرد موردان با مقایسه در شانآ تربی  پذیریآسیم

 درک بوه رسویدن جهت در باید ملالتاع .(19)گیرد قرار

                                                 
1. sexually transmitted disease 
2. AIDS: acquired immune deficiency syndrome 
3. individual willingness 
4. Intrinsic motivations 
 

 در اطمعوواع ایوون فقوودان کووه باشووندر مسوواله از عمیووق

کوه در ایون به دلیل این .است کمی محسدس ایشملالته

شای آموواری گیرینوودع ملالتوواع از پرسشوونامه و انوودازا

شددر در حالی که درخصد  مصورف موداد استفادا می

شای نیاز است با استفادا از تحقیقاع کیفی بوه پیییودگی

لوذا ملالتوه حاضور  .(16)زندگی افراد دسترسی پیدا کرد

شوناختی مسوتتدکنندا اعتیواد در به بررسوی عدامول روان

  پردازد.میزنان درطی یک پووش  کیفی 
 

 مواد و روش ها
 ملالته حاضر به روش کیفی و از ندع تحبیول محتودی

 شوایبدد. تجایه و تحبیل مضومدنی اسواس روش 9مضمدنی

 ابواار پوووش  .(17)است شای کیفیتجایه و تحبیل در دادا

گیری بووه و بوودون سوواختار بوودد. نمدنووه 6مصوواحبه عمیووق

صدرع شدفمند تا رسیدن به اشباع نظوری و بوه صودرع 

دو مرکوا کننودا بوه از زنان متتاد به موداد مراجتهمقلتی 

شهر تهران در بازا زموانی بهبددی اقامتی میان مدع زنان 

اشباع نظری حالتی است کوه  انجام گرفت. 1259-1259

شای جدیودی رسد کهر دیگر داداق به این نتیجه میمحق

 کبیوه این ملالته در مداد از منظدر .(18)آیدبه دست نمی

پونج   شودا بور اسواس ویراسوتمشخص اعتیادآور مداد

  بوه لیور 7شای روانیراشنمای تشخیصی و آماری اختمل

 ورود در ملالتووه  بوودد. متیارشووای نیکوودتین و الکوول از

 8حاضر شامل اعتیاد به مدادر عودم ابوتم بوه بیمواری حواد

بوا تظواشراع حواد  شوای موامنپاشکی و یوا بیماریروان

پریشی وابسته بوه موداد و خداا عمئ  روان 5روان پریشیر

یا لیر وابسته به موداد باشودر تمایول و تدانوایی جسومی و 

شوای خودد در روانی فرد جهت مشارکت و ارائوه تجربوه

 53 تا 39بین  ملالته حاضر در مصاحبه ملالته بدد. مدع

 نودار روی بور کنندگانمشوارکت تجارب حاصل بدد. دقیقه

سازی شد. مصاحبه بوا فرصت پیادا اولین در و شد ضب 

                                                 
5. thematic content analysis 
6. indepth interview 
7. DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
8. Acute 
9. psychotic 
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 پژوهشی

 شد چه" "چلدر با مداد آشنا شدید؟"شا یی از قبیلسدال

را  مصورف موداد کوه شد چه" و "کردید؟ مصرف مداد که

 مداقوع در مصاحبه طدل شکل گرفت و در «ادامه دادید؟

 شایسودال پرسویدن .شد استفادا اکتشافی شایسدال از الزم

 موودرد ایوون در بیشووتر تدانیوودمی» قبیوول از کاوشووگرانه

 به دستیابی «بدد؟ چه مدرد این از منظدرتان» یا«  بگدیید؟

 ابهوام و نمددا  فراش  را ترلنی اطمعاع و جائیاع متنار

نامه قبل از انجام مصاحبه رضایت .(15)دشدمی کاش  را

کتبی به فرد مدرد ملالته دادا شد و در مدارد لاوم مفواد 

شای ضوب  شودا مصواحبه .آن تدس  محقق  قرائت شود

تدسوو  محقووق بوور روی کالووذ پیووادا شوودندر بتوود از 

کردن متن مصاحبه بر روی کالذ و تایو  کبموه بوه پیادا

ذاری اولیه کبمهر متن مصاحبه چند بار ملالته شد. کدگ

شا صودرع گرفوت و شموه شا و اختمفبر اساس شباشت

شووای شوودا بووه بخوو  شای برداشووتمفوواشی  و مدضوودع

شودند.کدگذاری در شا ارتبواط دادامشخص از این دادا

افواار این ملالته  به صدرع دستی و بدون استفادا از نرم

انجووام گرفووت. کوودشا بووا یکوودیگر بوورای یووافتن محوودر 

گیری مفواشی  از ند و منجر به شوکلمشترک مقایسه شد

کدشا شد. از طریق مقایسه شر مفهدم بوا مفهودم دیگور و 

شوای اصوبی شا مضمدنیافتن محدرشای مشترک میان آن

شا شای اصبی و زیر مقدلهو مضامین فرعی بصدرع مقدله

ای بوه شا از طریوق منلوق مقایسوهطبقوه بندی شودند.طبقه

 ردند. مصاحبه تا زموانی اداموهتر ارتقاء پیدا کسلدح انتااعی

پیدا کرد کوه اشوباع اطمعواتی حاصول شود و اطمعواع 

 1جهت تضمین قاببیت اطمینوان .(31ر33)ای یافت نشدتازا

 گیوریر سوتیشا و فرآیند تصمی و کفایت روند تحبیل دادا

نظوران و متخصصوین ا مشدرع صواحمشد فرآیند کار ب

 اسواتید از نفور سوه تدسو و پووش  کیفی صدرع گیرد

گرفوت. جهوت  قورار بوازنگری شای تهران مدرددانشگاا

شوای دیگور بوه مدقتیوت 3افاای  قاببیت تتموی  و انتقوال

شای کننودگان از جمبوه طبقوهستی شد تندع در شورکت

                                                 
1. Dependability 

2. transferability 

 تمختبف اقتصادیر اجتماعیر طدل دورا مصورفر وضوتی

   .(33)تاشلر سن و محل سکدنت و دیگر مدارد رعایت شدد

 

 یافته ها
نفر مصاحبه انفرادی به عمل آمد.  23در مجمدع از 

سوال  99سال و حداکثر  18کنندگان حداقل سن شرکت

 کنندگانر میانگین سن شرکت1بدد. بر اساس جدول شمارا

سوالر  87/31میانگین سون اولوین مصورف سال،  82/13

 سووال بوودد. مووادا 5/8شای مصوورف مووداد میووانگین سووال

 13/2و  (2آمفتوامینشیشوه )موتدرصود  87/31 رمصرفی

زموان درصد چندین موادا را ش  31/79درصد تریاک و 

   کردند.مصرف می

 

 شای مصرف مدادویوگی :1جدول شماره 
 

 میانگین درصد فراوانی متغیر

 38/21  - کنندگانسن شرکت

 87/31 - - سن اولین مصرف

 5/8 - - شای مصرف مدادسال

  - - مصرفی مادا ندع

 - 87/31 7 شیشه       

 - 13/2 1 تریاک       

 - 31/79 39 زمان ش  مادا چندین       

 

در ملالتووه  کنندگانشووای شوورکتبوور اسوواس تجربووه

شناختی مختبفی استخراج شد که برخی از شای روانمقدله

شا و مضامین باش  شمپدشانی داشتند. در مجمدع این مقدله

مقدلوه  9شای این ملالته ر از یافته3بر اساس جدول شمارا 

 زیر مقدله اصبی شناسایی شد. 19اصبی و 

 شایشناختی از جمبه ویوگیبر این اساس عدامل روان

شوای زار تتوارضای آسویمشخصیتیر راشبردشای مقاببه

 تداننودشای فوردی میزا و انگیااشناختیر تجربه آسیمروان

  کنندا اعتیاد در زنان باشند.عدامل مستتد

 

 شای شخصیتیویوگی
در  کنندابرخی از زنان شرکت 9یشای شخصیتویوگی

 گیریشکل و مدادشا را مستتد مصرفملالته ممکن بدد آن

                                                 
3. methamphetamine 

4. Personality characteristics 
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 شناختی مستتدکنندا اعتیاد در زنانعدامل روان :2جدول شماره
 

 گیاا شای فردیان تجربه آسیم زا تتارض روان شناختی ای آسیم زاراشبردشای مقاببه شای شخصیتیویوگی شامقدله

 شازیر مقدله

 کسم منافع روانی از دست دادن والدین تتارض در اشداف ای اجتنابیمقاببه سبک خداشیشیجان

 کسم منافع جسمانی لفبت والدین تتارض در نق  جنسیتی ای شیجانیسبک مقاببه ندروزگرایی((آزردگی روان

  تجربه خشدنت شا تتارض خدد  طببیکمال

  ست عاطفیشک   

 
خداشی ر شیجوانشااعتیاد کردا باشد. یکی از این ویوگی

شایی که به دلیول نیواز بوه شیجوانر کسوم بدد. شخصیت

شای جدید و متندعر ماجراجدیی و گریا از عوادی تجربه

 شدن و یکنداختی زندگیر مصرف مداد را انتخاب کردا

شای خددمحدر و جسودر بددند. برخی خدد را شخصیت

خداشی بسوتگی بوه سون یدند. شرچند میاان شیجوانناممی

تر بیشووتر کنندگان نیووا داشووت. افووراد جوودانمشووارکت

شوا شوروع مصورف خداشی را گواارش دادنود. آنشیجان

جدید و مهیج برای خدد برگایدا  مداد را به عندان تجربه

بددند و مصرف مداد اعتیادآور مختبفی را تجربوه کوردا 

جدیی در اواخور اشانه و تجربهخدبددند. رفتارشای شیجان

بدد و نتیجوه مصورف موداد را در  ندجدانی به اوج رسیدا

پودرم کدکوائین "ای گفت: ساله 15است. خان  داشتهپی

کرد بخاطر تدش  زدن فدع کرد. من دوست مصرف می

داشت  یک چیاشایی را خددم تجربه کن  ببیون  آن چوی 

آدم تد سنی  بدد که بابام به خاطرش اینجدری شد. وقتی

شسووت خووددش شوو  متدجووه نیسووت کووم موون شخصوویت 

  "کنجکاو و دنبال شیجان شست . نترس شست .

شوای شخصویتی زنان مودرد پوووش  البوم ویوگی

شا البم تجربه روان آزردگی )ندروزگرایی( داشتند. آن

خش ر عصبانیتر انتقوامر  افسردگیر احساس درماندگیر

 شودفیربویابستگیر شای عاطفیر وخمء بددنر قربانی حس

و افسردگی و به ویوا احساس تنهایی را داشوتند.  ناکامی

من ندجدان بددم مداد مصرف می  "ساله گفت: 22خان  

کردمر احساس کردم چدن شمیشه احساس افسردگی می

تنهایی داشت  اولین بار که مصورف کوردم حوس خودبی 

  "به  دست داد.

 نمددنووودبرخوووی از زنوووان مووودرد پوووووش  ا هوووار 

رسیدن به  و عیم و نقص بددنافراطی به بی شایگرای 

 میتدان گفت نیاز به تایید به حدی بددا که در آنهاکمال 

تدجووه بووه بووا  .بووددشوودا  تبوودیل یووک منبووع اضوولراببووه 

 از بسویاری شای گذشته ایون زنوانر انگیواا درونویتجربه

 شدن طرد از ترس طببیررنجدرانه کمالروان نیاز از آنها

-به دلیول شورای  فرشنگوی  شااز طرفی برخی از آن. بدد

شان و به دلیل باورشای فوردی اجتماعی حاک  بر زندگی

نقص بوددنر به صدرع افراطی به دنبال کامل بددن و بی

اقتصادی بواالترر رسویدن بوه -رسیدن به منالت اجتماعی

ساله  38خان  گرایانه بددند. زیبایی و دیگر اشداف کمال

گرایووی شسووت . کوواری را موون آدم افراط"بیووان داشووتند: 

شروع کن ر باید تا آخرش برم. مثم تد زمانی که ورزش 

رفت  شور روز اسوتخر بوددم. دوسوت دارم یوک و شنا می

کاری را کامل انجوام بودم تود درس شو  افراطوی بوددم. 

  ".شمیشه اضلراب تایید شدن را دارم

 

  1زاسیمای آشای مقاببهسبک
 کنندگانر البووم دربراسوواس ا هارشووای شوورکت

دادا و  بوروز منفوی عداطف زارتنیدگی منفی رویدادشای

 انتخووواب را زاای آسووویممقاببوووه شایدر نتیجوووه سوووبک

 شا شدا بدد.ساز مصرف مداد در آنبددند که زمینهکردا

شوای شوا در برابور تن ای ناکارآمدر آنشای مقاببهسبک

شای ناشوی از کوردا و راا را بور آسویم مدقتیتی ضوتیف

مصرف مداد شمودار کوردا بودد. برخوی از ایون زنوان در 

 ای شیجانی را در پی  گرفتوهزا سبک مقاببهشرای  تنیدگی

 بددند و جهت کسم حمایت اجتماعی به صدرع شیجانی

به شبکه اجتماعی مردانر زنان و یا اقدامی پیدسته بددنود 

ناخدشوایند بددنوود کوه خوودد و بوه دنبوال تخبیووه شیجوانی 

سواله گفوت:  35شا شدا بدد. خان  ساز اعتیاد در آنزمینه

                                                 
2. Coping styles 
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 پژوهشی

به یک شخصوی وابسوتگی داشوت . خواندادم نگذاشوتند "

ام باشاش تمام شدا بودد. رفوت  باشاش ازدواج کن . رابله

خدنه یکی از اقودام  گفوت  خیبوی دارم ا یوت میشو .... 

 همند چوه  بمویفکردم اگه مداد بکش  شمه میاحساس می

  "در حق  کردند. عاشق فرامدشی بتد از مصرف بددم.

برخی نیا بوه دنبوال اجتنواب از واقتیوت و مدقتیوت 

شووا جهووت مقاببووه بووا عداطووف بحرانووی بددنوود. البووم آن

شوای الزم را کسوم دشندا و شرای  بحرانی مهارعآزار

من چدن سن و سال  "ساله گفت:  25نکردا بددند. خان  

دانست  چی به چیه. سفرا عشق و محبت شو  ک  بدد نمی

بین من و شدشرم نبدد. من با یکی دیگه رابله داشوت  بوه 

شدشرم خیانت کوردم. راا را ببود نبوددم )تود مشوکمع( 

ای که جبدی پام شست را پر کن  یا برش آمدم چالهنمی

رفت  ولووی دارم شوور سووری از یووک طوورف چالووه مووی

  "چاله اعتیاد. افت  تددانست  که یک روز مینمی

 

 1شناختیشای روانتتارض
ملالتوه  ا هوار کردنود کوه کننودا در زنان شورکت

  نامسواعدی شای مدجدد در زندگی شرایتجربه تتارض

شوای دورن فوردی و تتوارضبدد. شا فراش  کردابرای آن

 شوا شودامیان فردی مدجم احساس فشار و تنیودگی در آن

 شوایملالتوه از تتارض کنندا دربدد. برخی از زنان شورکت

خدد با خاندادا و والدین خصدصا در انتخاب اشوداف و 

شوا اشوداف خودد را در متنای زندگی در رنج بددند. آن

تتارض با شرای  محیلی و خاندادگی پنداشته و احساس 

شوا بوه دلیول ناکامی و ناامیدی را تجربه کردا بددنود. آن

ز سونت بوه ورود به اجتماع و یوا شواید بوه دلیول گوذار ا

شای سونتی مدرنیته اشدافی برگایدا بددند که با دیودگاا

 شوای خواندادگیسواز تتارضخاندادا مغایرع داشته و زمینه

ام خیبوی سوتی خواندادا"ساله گفوت:  29شدا بدد. خان  

بوا ازدواج ولوی مون  کردند به من شدف بدشنود موثمًمی

  شدف  این بدد که ماشین بخرم منلقوه زنودگیمدن بواالتر

 

                                                 
1. Psychological conflicts 

کردنوود بووه شمووه دری شوو  باشووه خوواندادا ام درک نمووی

تودن  یوک  کردم من تنها چلدر میزدم ولی فکر نمیمی

 بار اولین را مداد تنه شرای  زندگی  را تغییر بدم.... وقتی

 کنهمی کمک  خیبی کردم احساس)مصرف کردم(  زدم

  "بگذران . آن با را زندگی بتدشای بتدن  اینکه برای

شایی که زنوان تجربوه کوردا بددنود رضاز دیگر تتا

اجتمواعی -بدد. شورای  فرشنگوی 3تتارض نق  جنسیتی

تربیتی و انتظارشای خاندادا منجر به القواء  و سبکحاک  

دوگانگی در نق  شدیت جنسی در آنها شدا بدد. خان  

سه سال بتد از ورشکستگی پدرم خرج "ساله گفت:  26

ت کردا بددند بتود تربیمن را یک پسر  .دادمخانه را می

تد سن ک  چادر سرم کردند و شدشرم دادند. خریدشای 

 تجوارعحوس خدنه با من بدد حتی نسیه. درسته که مون 

خدبی داشت  ولوی یوک زن بوددم ازم تدقوع داشوتند شو  

  "گرگ باش  ش  نجیم.

 شخصویتگاشی عدم تتادل در رشد ابتاد جنسویتی 

سویتی مدجوم فرد و ناتدانی در دستیابی به شنجارشای جن

احسوواس اضوولرابر افسووردگی و ناکووامی در آنهووا شوودا 

نیووا از  9و خددآرمووانی 2بدد.تتووارض بووین خووددواقتی

 شوایتتارض درون فردی بدد. برخی از این زنان به دلیل

جمبوه تحصویمع پوایینر فرشنگی از -فردی یا اجتماعی

شای ضوتیف ارتبواطی و دیگور شورای  مدجوددر مهارع

به خدد آرموانی و آنیوه آرزو  امکان الزم جهت رسیدن

شووا و بددنوود را نداشووتند و بووه سووبم ناشمخدانی کووردا

 9خودد شا دچار تتارض شودا بددنودر حرموتناشماشنگی

در  تحقیری مدجم افاای  خدد شا تنال پیدا کردا وآن

 را زیادی عاطفی و رفتاری شایمشکل که شا شدا بددآن

 ترینککدچو بوا فورد بودد شودا سوبم و داشوته دنبال به

خوان   .شودد افسردگی و ناامیدی اضلرابر دچار بحران

خاندادا شمسرم تد رواب  خاندادگی شر "ساله گفت:  35

کدام کار خددشودن و دیسویپبین خددشودن را داشوتند و 

گفت  ببنود کردم.... به خوددم مویمن احساس کمبدد می

                                                 
2. gender-role conflict 

3. realself 

4. Idealself 

5. Self-Esteem 
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شد  باید تتییر کنی ستی کن خدب باشی خیبی مه  بدد 

آوردم. اعتماد به نفس  پایین بدد. ازش  ک  میبرام. ولی ب

تفواوع کوردن زنودگی باعوث کرد. بیخیال  میمداد بی

  "مصرف دوبارا من شد.

 

 : 1زاتجربه آسیم
شای عواطفی و کنندگان در پوووش  تجربوهشرکت

روانی دردناکی را یادآوری کردند که منجر به احسواس 

 شوادر آن پذیریاضلرابر افسردگیر درماندگی و آسیم

روانی البم در سنین کوددکی و یوا  شایضربهشدا بدد. 

بددند و چنوان تاثیرگوذار بوددا کوه  ندجدانی تجربه شدا

 شوایشای درش  شکستگی از جمبه ناامیدیر ترساحساس

 سوازشای روانی ناشی از آن زمینهگدناگدن و دیگر آسیم

: گفوت سواله 36 بروز رفتارشای پرخلر شدا بودد. خوان 

 آدم پودرم رفوت و کورد ول را موا پودرم بودد سال  19"

 شوامدقوع شمودن کورد ترکمدن پدرم وقتی بدد شدسبازی

 و کوردا بارگ بیگی من را از نامادری  فهمیدم که بدد

 جودا پودرم از و کوردا ول را من مادرم بددم بیه که من

 سوخت بهو  اینقودر کوردم بوددن اضوافی احسواس شودا

  ".کردم فرار خانه از و خانه از بیرون زدم که گذشت

شای ناشی شا و آسیمدر بسیاری از مدارد این ضربه

شای است. خشودنت از آن به صدرع مامن و مکرر بددا

پودرم "ساله گفوت:  36خانگی نمدنه بارز آن بدد. خان  

کرد. یادمه یک من و داداش  را تنبیه بدنی می بیگی از 

ار کورد و بوا بدد موا را بیود صبح که با مامان  بحث کردا

کمربند کتکمدن زد. االن ش  اگوه یوک جوایی کمربنود 

  "ترس .آویاان باشه می

شای عاطفی نیا در شرایلی که بوه صودرع شکست

عمیقی بدد تاثیرشای بینی رخ داداهانی و لیرقابل پی ناگ

گفووت:  29 بوودد. خووان بوور سیسووت  روانووی فوورد گذاشووته

د. سوال  بود 15 ربودد عشوقی شکسوت یک از شروع "

 جریوان در شو  شواخاندادا .کنوی  ازدواج بواش  بودد قرار

 یوک آن ولوی داشوت  دوسوت  خیبوی بددند. ارتباطمدن

                                                 
1. trauma 

 سووخت بهوو  خیبووی. نیاموود دیگووه و رفووت ایووران از دفتووه

انود. زندا شودا بواد با که بددم شدا شاییآدم مثل گذشت

 ایون پوذیرش شودم تموام مون کوم زدم را چیوا شمه قید

 پنوواا جوودرایی یوک ....بوودد سووخت خیبوی بوورام شکسوت

  ".مداد به آوردم

شا و تجاوزشای جنسی تدس  محارم تجربه خشدنت

در این زنوان  لیرشمجنسفردر اقدام نادیک و یا دوستان 

 وقتوی": گفوت سواله 23 به مراتوم گواارش شود. خوان 

 فهمیدم بتدا شدم. آشنا پسر گروا یک با رفت می مدرسه

 اسوتفاداسدء از مون .بددنود شیشوه تدزیع باند گروا یک

 آیودمی شا یوادمآن صوحنه کوه شو  شندز. کردند جنسی

 از بتود بگو  تدنسوت نمی شو  کسی به. دارم عصبی فشار

  ".بددم شدا افسردا اتفاق آن

طمق والدین و مرگ ناگهانی والودین و اعودام یوا 

توواثیراع  رخددکشووی افووراد خوواندادا در برخووی از زنووان

سواله  13مون "ساله گفت:  38مهبکی گذاشته بدد. خان  

بددم که فهمیدم پدرم اعدام شدا. باعث شد که شندز ش  

ترسو  موثم از شوا میترس داشته باشو  خیبوی از مدقتیت

زنوان بوا سوابقه  "اینکه نکنه مادرم را شو  از دسوت بودم.

ایون تصودر را داشوتند کوه تدانوایی  زاشای آسویمتجربه

  رند.از این تجربه دردناک را ندا خارج شدن

 

 : 3شای فردیانگیاا
البوم  رشناختی  کر شداشای روانبا تدجه به زمینه

زنان جهت کسم آرام ر جسارع و اعتمواد بوه نفوسر 

فرار از واقتیتر فرار از تنهاییر رسیدن به شادیر ارضواء 

تفواوتی و تدانوایی وری و بیخداشیر افاای  بهراشیجان

انتخواب  مصورف موداد رار سازگاری بوا شورای  مدجودد

وقتوی موداد اسوتفادا "گفوت:  سواله 91زن کردا بددنود. 

کردم احساس کردم من شو  وجودد دارم مون شو  یوک 

شخصیتی شست  من ش  تد جامته شست  با اینکوه واقتیوت 

نداشت. احساس خیبوی خودبی بهو  دسوت داد احسواس 

  "تدان  وجدد داشته باش .کردم شندز ش  می

                                                 
2. Individual motivation 
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 پژوهشی

 جسومانی منوافع هبو سوریع زنان نیا رسویدن از برخی

 جمبوه خدددرموانی در از مصورف موداد از ناشی ملبدب

اشتهار کواش  وزن  کاش  یا افاای  شای جسمیرمشکل

 انگیاا مصرف اولیوه یوا اداموه مصورف را و تناسم اندام

 ورزش چوی شور دیگه": گفت ساله 35 خان .کردند بیان

 دیودم کردم مصرف شیشه وقتی شدمنمی اللر کردممی

 شودا اسوتیلخدش خیبی کردم مصرف مداوم شدم اللر

 اللرع که کنی مصرف چیای سال یک کن فکر بددم.

داد. شرچوی ورزش دیگه ورزش بهو  جوداب نموی. کنه

شودم ولوی خیبوی لوذع دویدم اللور نمیکردم یا میمی

  "کیبد شدا بددم. 92داشت که بتد از مصرف 

 

 

 

 تیاد در زنانشناختی مستتدکنندا اععدامل روان :1شماره تصویر

 

 بحث
 مهو  عدامول از یکوی داد نشوان حاضرملالته  نتایج

شای شخصیتی تفاوع در ویوگی زنان اعتیاد گیریشکل

 شایتفاوع به خداشیشیجان. بدد خداشیشیجان جمبه از

 شاملالتوه. دارد اشارا لیرمتمدل شایتجربه جهت شخصیتی

بواالی شیجان خداشی باال مربدط به سولح  راندنشان دادا

مغوا  3فتالیوت سیسوت  دوپامینرکیوک افاای  و 1دوپامین

شناسوی روانوی ارتبواط مسوتقی  دارد و با آسیمکه  است

 رنشوان داد ملالتواع .(32)شددشای باال میمنجر به شاینه

 جمبووه خداشی و جسووتجدی رفتارشوای پرخلوور ازشیجوان

افوراد متتواد در  .(39)اعتیاد ارتباط مسوتقیمی بواش  دارنود

شای آن کووووه شووووامل خداشی و زیوووور مدلفووووهشیجووووان

                                                 
1. dopamine 

2. dopaminergic 

 6طببیو تنودع 9پوذیریر ممل9ر مواجراجدیی2طببیتجربه

استر سلح باالتری از افراد عادی دارنود. شرچوه میواان 

خداشی فورد بواالتر باشودر احتموال ابوتمی وی بوه شیجان

 تر است. شمسد با دیگر ملالتواعراختمل مصرف مداد بی 

 التووه حاضوورنیا نشووان دادر زنووان متتوواد ممکوون اسووتمل

ی داشووته توورخداشی بووی ویوگووی شخصوویتی شیجووان

  .(37ر39)باشند

 7جوی یدنو  شوایتحقیوقملالته حاضر شمسود بوا 

نشان داد   بددا  و (3312ا )8مارانگدنی و اُلیدر ( و3312)

سواز اعتیواد تدانود زمینهمی گیآزردندروزگرایی و روان

افووراد وابسووته بووه مووداد میوواان اضوولراب و زنووان باشوود. 

 .(35ر38)کننودافسردگی و تنیودگی بواالیی را تجربوه موی

سواز تدانود زمینوهموی گویتی روان آزردویوگوی شخصوی

  .(23)اعتیاد در افراد باشد

پووش  حاضر نشان داد زنان متتاد به موداد ممکون 

طببانوه داشوته باشوند. ویوگیهوای شخصویتی کموالاسوت 

و  5گرایانهشای کمالیا نشان دادند ویوگیشای اخیر نملالته

یوک تداند می 13رتایید بددن طدر افراطی در جستجدیبه

. گیوری انوداع اعتیواد باشودشکل کنندا قدی دربینیپی 

مسوتتد اعتیواد  طببویشای ناکارآمد کموالافراد با نگرش

بور  تودان گفوتردر تبیین ایون یافتوه می .(23ر21)باشندمی

طببوی شای کمالافراد با ویوگی ی پیشینشااساس ملالته

ای شیجوووانی اسوووتفادا البوووم از سوووبک شوووای مقاببوووه

شایی از جمبه دلیل ترسطبم به افراد کمال و (22)کنندمی

شار اضلراب بواالیی را ترس از شکست و نگرانی از ارزیابی

و جهت مقاببه با اضلراب ممکون اسوت  (29)کنندتجربه می

   .(29)مداد مصرف کنند

نشوان داد زنوان ملالتواع  شمسد با دیگر ملالتهاین 

ای هشا و راشبردشووای مقاببووکنندا مووداد از سووبکمصوورف

دختوران  کنند. ملالتاع نشان دادنوددا میزا استفاآسیم

                                                 
3. experience seeking 

4. adventure seeking  

5. boredom susceptibility 

6. Variety seeking   

7. Giyong  

8. Marangoni, S. n. R., & Oliveira, M. L. c. F. l. d.  

9. perfectionistic attitude 

10. approval 
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ای مقاببووه کنندا مووداد بیشووتر از سووبکجوودان مصوورف

مدار ای شیجانکنند. سبک مقاببهاستفادا می 1مدارشیجان

ر 26)شا به اعتیاد را فراش  نمایودتداند زمینه گرای  آنمی

( نیا نشان داد زنانی که 3335) 3باتبر-ملالته کدرع. (27

 کنندر مسوتتد گورای ای اجتنابی استفادا میاز سبک مقاببه

شای بر اساس یافتهکارانه شستند. شمینین باا به رفتارشای

( 3335) 2ملالتووه راکتیووکر کدواسوویدک و دجدریووک

اعتیواد نایافته بوا نایافته و سوازشای رشدشای مقاببهسبک

ای شای مقاببوهسوبک .(28)دندار داردر زنان ارتباط متنی

اضوولراب فوورد را افوواای  دادا و ر شووامتمرکوا بوور شیجان

پیامدشایی از اندازد و سممت روانی فرد را به مخاطرا می

و کووواش  میووواان  9شوووناختیجمبوووه درمانووودگی روان

  .(25)داردرا در افراد  9خددمراقبتی

 

 زاتجربه آسیم
 ملالته حاضر شمسد با دیگر پ ملالتواع نشوان داد

 کوه زایی باشودآسویم نتیجه تجربوه تداندمی زنان اعتیاد

 تجربوه شوکند و مدجوممی درش  را طبیتی ایمقاببه سبک

 درنهایوت کوه شوددمی دردآور شایشیجان و منفی احساس

 .(93)باشود داشوته دنبوال بوه را رفتاری پیامدشای تداندمی

زا انداع مختبفی دارند و شرکدام بنوا بوه شای آسیمضربه

شای رفتواری تدانند به مشوکلشدع و خصدصیاتشان می

 و گوودیترس ملالتووه .(91)خصدصووا اعتیوواد منجوور شوودند

نیا نشان داد که تجربوه خشودنت و  (6333) 6پامبرگون

شای سدءرفتارشایی در زندگی زنوان بوه صودرع آسویم

 گیریشوکل و مصورف موداد سواززمینه تداندروانیر می

از دسوت دادن افوراد  چنین تجربوه. ش (92ر93)شدد اعتیاد

مه  زندگی به دلیل مرگر طمق والدین یا دیگر مودارد 

سواز اعتیواد تداند از عدامول زمنیوهو تجربه طرد شدن می

کننود شا را دارند احسواس مویباشد. زنانی که این تجربه

که تدانایی دریافت عشق و یا اعتماد به دیگران را نودارد 

                                                 
1. Emotional-oriented  

2. Kort-Butler, L. A. 

3. Raketic, D., Kovacevic, M., & Djuric, T 

4. psychological distress 

5. self-care 

6. Gutierres, S. E., & Van Puymbroeck, C 

پندارند و ممکن است جهت تسکین ربانی میو خدد را ق

جا از آن خصدصاً .(99)به مصرف مداد گرای  پیدا کنند

 شایسوال بوه تحودل چهوارچدب در شواآن پدیدآیی که

 تداند بر سوازا شخصویتیگردد میمیبر فرد زندگی نخستین

 سولح بواالی میوانگین فرد تاثیر گذاشوته و سوبم ایجواد

  .(99)ددافراد ش این در ناایمن دلبستگی و اضلراب

 

 شناختیشای روانتتارض
شووار بینیر نظوام باورشووار فرشن شوا در جهووانتفاوع

شوای حودزا شار سواختارشای قودرعر پایوه تتارضتاریخ

شوایی از جمبوه تتارض .(96)شناسی اجتمواعی اسوتروان

که در این ملالته اسوتخراج شودر تتوارض در اشوداف و 

شای محیلوی نق  جنسیتی زنان بدد که ریشه در تتارض

 شای خاندادگی داشت. شمسد بوا دیگور ملالتواعرو تتارض

بووین افووراد خوواندادا  ملالتووه حاضوور نشووان داد تتووارض

در  .(97)تداند منجر به سدءمصرف مداد در افراد شوددمی

شای انجوام گفت بر اساس ملالتهتدان تبیین این یافته می

شدا تتارض در خاندادا مدجم احساس خشو  در افوراد 

گرا از جمبه خواندادا شای جمعو در خاندادا (98)شددمی

شوا ایرانی تتارض بین افوراد خصدصوا تتوارض در ارزش

 .(95)شوددمدجم کاش  رضایت از زندگی در دختران می

ساز مصورف تداند زمینهدر نتیجه این کاش  رضایت می

شایی دیگور ایون ملالتوه نشوان شمسد با ملالتوه .(93)شدد

دادر افوورادی کووه دچووار تتووارض نقوو  جنسوویتی شسووتند 

 ممکوووون اسووووت بووووه مصوووورف مداداعتیادآورکشوووویدا 

شوای ارنود در ویوگویجا که افراد نیاز داز آن .(91)شدند

جنسیتی زنانگی و مردانگی به تتادل مناسم دسوت پیودا 

افوورادی کووه در تتوارض نقوو  جنسوویتی قوورار  .(93)کننود

شای زنوانگی اند و تدانایی رسیدن به تتادل در جنبهگرفته

 شوناختیاند بهایسوتی روانو مردانگی شخصیت نداشوته

(Psychological Well-Being)   و سممت روانی بهینوه

از طرفوی ملالتواع  .(99ر92)کننودتوری را تجربوه میکو 

تری دارند جهت نشان دادر افرادی که سممت روانی ک 

آور بوه عنودان مقاببه با تنیودگی از مصورف موداد اعتیواد
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 پژوهشی

ین چنوشو  .(99)کنندراشبرد مدیریت تنیدیگی استفادا می

این ملالته  نشان دادر ممکن است افوراد جهوت کواش  

تتارض میان خددواقتی و خددآرموانی مصورف موداد را 

 شوا در خدیشوتنشا و ناشماشنگیناشمخدانی .(96)تجربه کنند

 (98ر97)شددمدجم تن  و اضلراب و افسردگی در فرد می

و فرد ممکن است جهت خدددرموانی در جهوت درموان 

  .(29)کندشای اضلرابیر مداد مصرف اختمل

 

 انگیاا
شای دیگور ایون ملالتوه نشوان دادر شمسد بوا ملالتوه

تداند انگیاا قودی جهوت مصورف کسم منافع روانی می

مووداد در زنووان باشوود. زنووان ممکوون اسووت جهووت ارضوواء 

نیازشووای شیجووانی از جمبووه کنجکوواوی مووداد را تجربووه 

کسم انرکی نیا ممکون اسوت انگیواا درونوی  .(95)کنند

و یا ممکن است افوراد جهوت تسوکین  (63)مصرف باشد

و یووا  (63ر61)و اسووترس و فوورار از واقتیووت زنوودگی فشووار

چنوین به مصرف روی بیاورند. ش  (62)رسیدن به آرام 

کاش  وزن سریع و رسیدن به اللری و تناسوم انودام و 

شوای جسومانی میتدانود یا تسکین دردشا و درمان اختمل

شای فوودق را یافتووه .(63)نووان باشوودانگیوواا مصوورف در ز

تدان با نظریه رفتارگرایی تبیوین کورد. بور اسواس ایون می

شای خوودب مصوورف اولیووه ازجمبووه کسووم نظریووه احسوواس

شادی و فرار از واقتیت دردناک زندگی در این  آرام ر

در مجمودع  .(69)کنندا باشودتداند عامل تقدیتافراد می

تدانود ادراک فرد از دریافت پاداش به مدجوم مصورف می

  .(69)کنندا انگیاا مصرف باشدتقدیت

شوایی ش  حاضور بوه ندبوه خودد بوا محودودیتوپو

که دسترسی بوه زنوان متتواد بوه باتدجه به این مداجه بدد.

شای خا  خودد را کا درمانی مشکلخارج از مرا رمداد

داشت لذا در این ملالته تنها زنانی که به مراکا درموانی 

تتمی  نتایج به شموه شرکت داشتند.  رمراجته کردا بددند

به زنان متتاد مستبام رعایت احتیاط است. از طرف دیگر 

که این پووش  یک ملالته مقلتی بدد و افوراد دلیل این

بددنوود ممکوون بوودد در شوورکت کننوودا تحووت درمووان 

 دیدگاششان تغییراتی بدجدد آمدا باشد.
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