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 چکیده:

 وظایف و خوردن نقش ها  برهم به منجر غالبا   شوهر اعتیاد زمینه و هدف:
 است  ممکن معتاد، همسر با ه هایي خانواد در لذا زنان می گردد خانوادگي
و از نظر عاطفی، جسمی، رفتاری و  كنند تحمل سو هر را از فشارها بیشترین

مطالعه حاضر با رویکرد کیفی به شناخت  نی در معرض خطر هستند،روا

ماهیت مشکل، تعریف و تشریح عمیق پدیده و توصیف آنان از خودکارآمدی 

 و عزت نفس زنان دارای همسر معتاد پرداخته است.

  یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است. حاضر مطالعه: روش بررسی

از   یافته ساختار نیمه مصاحبه 20 بر تملمش ها، داده گردآوری فرآیند

 زنان مراجعه کننده به پایگاه های حمایت اجتماعی )حصه و ارزنان(

. ادامه یافتنمونه گیری مبتنی بر هدف و تا اشباع داده ها  بود.

تحلیل محتواي كیفي از  روش با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده ها 

 صورت گرفت. مرسومنوع 

 4 فرعی و  طبقه  16 اساس نتایج حاصل از تحلیل داده هابر یافته ها:
" سقف شیشه ای، از آسیب تا رهایی ، امید به قوی  شامل  اصلی  طبقه

          . استخراج شد  شدن و قربانی خاموش "

معتاد با  مردان همسران كه است این بیانگر حاضر نتایج مطالعه نتیجه گیری:

 عزت نفس مواجه هستند به صورتی که سطح پایینی از خودکارآمدی و 
 از و باشند شناسان مي روان ه هاي مشاور از استفاده و رواني حمایت نیازمند

 ان اندركار دست است الزم دارد، خانواده نظام گیري شكل در مهمي نقش زن كه آنجا
 اعتیاد پدیده با ارتباط در آنها رواني و روحي از مشكالت كافي آگاهي با

لذا موثرترین راه برای ارتقاء مفاهیم . باشند داشته را الزم مایتح شوهرشان

روانشناختی از جمله خودکارآمدی و عزت نفس ایجاد توانمندسازی در 

زنان می باشد. این راه میسر نیست مگر با آموزش، افزایش آگاهی، 

 ایجاد اشتغال و حمایت بی دریغ حمایتگران می باشد.

رف کننده مواد، اعتیاد، خودکارآمدی، عزت واژگان کلیدی : همسران، مص

 نفس
 

Self-Efficacy and Self-Esteem of Spouses of Addicted Men: A Qualitative Study 

Abstract: 



Background   & Aim: Husband's addiction often leads to a collapse of family roles and 

responsibilities, Therefore, women in the families with addicted spouses may endure the most 

stresses from each other and are emotionally, physically, behaviorally and psychologically at 

risk. The present study has been conducted with a qualitative approach to understanding the 

nature of the problem, defining and describing the phenomenon and describing them about self-

efficacy and self-esteem of women with addicted wife. 

 

Materials and methods: The present study is qualitative in terms of content analysis. The data 

collection process consisted of 20 semi-structured interviews of women referring to social 

support centers (Hessa and Erzienan). Purposeful sampling continued until data saturation. Data 

analysis was carried out using the qualitative conventional analysis method of the customary 

method. 

Results: Based on the results of data analysis, 16 sub themes and 4 main themes including " 

Glass ceiling, from injury to emancipation, Hope to be strong and the Victim is silent " were 

extracted 

Conclusion: The results of the present study indicate that wives of addicted men face a low level 

of self-esteem and self-esteem as they need psychological support and use of counselors from 

psychologists, and since women play an important role in the formation of the family system, It 

is necessary that their involvement with adequate knowledge of their mental and psychological 

problems in relation to their husband's addiction is necessary. Therefore, the most effective way 

to promote psychological concepts, including self-efficacy and self-esteem, is to empower 

women. This is not possible except by training, raising awareness, creating employment and 

supporting the supporters without doubt. 
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 مقدمه:

 

اجتماعی -نیروا-ستییک پدیده زی اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد    

گران اجتماعی، اعتیاد به به اعتقاد تحلیل .(1)شایع در سراسر دنیاست

مواد مخدر، به عنوان یکی از مسائل پیچیدة اجتماعی در عصر حاضر است 

و از  باشدها و انحرافات اجتماعی میساز بروز بسیاری از آسیبکه زمینه

می رود که به راحتی می اجتماعی به شمار  -بارزترین آسیب های روانی

تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را 

، در زمره اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد  حال امروزه (.2مختل کند)

 از بسیاري در سالمت و برنامه ریزان مدیران براي اولویت داراي و جدي مشکالت

 بر عالوه جدی آن  بسیار جایی که عوارض. از آن رودیمبه شمار  جهان نقاط

 امنیت و اجتماعی، فرهنگی اقتصادي، رشد نهیدرزم،  خانواده فرد و سالمت

روز  مسائل نیتریبحراناست لذا اعتیاد به  عمیق و گسترده بسیار نیز جامعه

 یا نفر میلیارد یک از شده زده همچنین تخمین (.3است ) شدهلیتبددنیا 

 مواد 2015 سال در بار یک حداقل جهان، در بالغ معیتج از درصد 5 حدود

 29.5 حدود که است بیشترین نگرانی مربوط به این. کنند می مصرف مخدر

 بزرگساالن از درصد 0.6 یا مخدر مواد کنندگان مصرف این از نفر میلیون



 و مرگ و میزان. برند می رنج مخدر مواد مصرف اختالالت از جمعیت، جهان

 مصرف از ناشی میر و و مرگ است یافته تغییر مواد مصرف از ناشی میر

ستاد مبارزه با (. 4است ) یافته افزایش کلی طور به گذشته دهه در مواد

مواد مخدر اعالم کرد که در ایران دو میلیون و هشتصد هزار مصرف کننده 

همسر،  روي ویژه طوربه سوءمصرف منفی یراتتأث و (5مواد مخدر وجود دارد)

(. به طوری که در موقع تضاد، 6باشد) یم معتاد فرد فرزندان و ینوالد

استرس و گستردگی روابط می تواند عزت نفس پایین، کاهش استقالل و 

اعتیاد پدر  (. 7)اختالل در اجتماعی شدن را به دنبال داشته باشد 

خانواده یکی از آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده های گریبان گیر 

ست. پدر خانواده بر روابط اجتماعی اعضای خانواده اثر می اعتیاد  ا

گذارد و اعتیاد او به از هم گسیختگی خانواده و روابط اعضا با هم 

 نهاد پذیرترین آسیب خانواده كه این به توجه با حال (. 8منجر می شود) 

 قادر اعتیاد واسطه به معتاد سرپرست و است اعتیاد سوء آثار به نسبت اجتماعي

 خانواده در زن نقش اهمیت نیست خانواده پدر و همسر عنوان به خود نقش ایفاي هب

 سوء مشکل که (. چنین فردی 9)  گردد مي دوچندان معتاد، سرپرست با هایي

 که زند می کارهایی اغلب این فرد دست به  و باشد زا می تنش دارد مواد مصرف

 داشته معتاد خانواده اعضاي و خانوادگی روي زندگی نامطلوبی تاثیر تواند می

 از باالیی سطوح و گیرند می تاثیر قرار تحت بخصوص همسر خانواده و اعضاي باشد

همچنین در مطالعه ای  (.10می دهند )  نشان را و روانی جسمی هاي عالمت

 وجود ارتباط هاي روانپزشکی بیماري و مواد مصرف سوء بین که نشان داده شد

 و استرس اضطراب، از باالیی سطح ت که افراد معتادبه این صور  (.11) دارد

از  . (12) کنند می تجربه را منفی خلق تنظیم از تري سطح پایین و افسردگی

طرفی این رفتارهای آسیب زا بر شاخص های روانی از جمله خودکارآمدی  

همسران مردان در   (9)و عزت نفس اطرافیان خود  تاثیر بسزایی دارد 

بار  مورد در نگرانی جمله از جسمی و روانی عالیم از جملهمواردی معتاد 

 فرد روانی و جسمی وضعیت سالمت و رفتار از نگرانی اعتیاد، اثر در شده تحمیل

بین  ارتباطات روي منفی تاثیرات خانواده، ارتباطات اجتماعی کاهش معتاد،

 شامل یعاطف یا عالیم خلقی و ( فردي بین روابط در حساسیت) خانواده اعضاي

می  تجربه گناه احساس و خشم بیچارگی، افسردگی، احساس نگرانی، اضطراب،

چرا که  اشخاصی که وابسته به انواع مواد مختلف هستند نیز . (13شود)

  (.14بیشتر از جمعیت عادی به اختالالت شخصیت همراه مبتال می باشند) 

در (.  15 رد)چرا که خشم و پرخاشگری با مصرف مواد در مردان ارتباط دا

ضمن زنانی  که شوهر معتاد دارند، به واسطه اعتیاد شوهر از حمایت 

های اجتماعی پایین تری بهره مند هستند که خود با بروز اختالالت روانی 

 1393در سال  همچنین پژوهش رفیعی و همکاران(. 16)  در آن ها همراه است

ند در مقایسه با نشان داد که زنانی که با همسر معتاد زندگی می کرد

گروه شاهد، مشکالت و مسائل رفتاری بیشتری از جمله مصرف مواد، ارتباط 

جنسی با فردی غیر از همسر، افکار خودکشی و اقدام به خودکشی را 

همکاران در  و توسط ماری آرتی اي هم چنین در مطالعه(. 17گزارش کردند ) 

 به اعتماد کاهش سبب مواد به افراد وابسته در اعتیاد که داد نشان 2011 سال



 و ترس مالی، احساس فشارهاي اجتماعی، مشکالت رفتاري، و انزواي اجتماعی نفس،

(. در همین راستا 18است)  شده ها هاي آن خانواده اعضاي سایر اضطراب

 در که داد نشان نیز 2011 همکاران در سال و شاهدی توماس لی-مطالعه مورد

 استرس توجهی قابل طور به کنترل، گروه به نسبت معتادین خانواده اعضاي

 (.19) دارد وجود تري ضعیف  و عزت نفس روانی هاي آشفتگی،

اما یافته ها مبین آن است که این زنان زندگی پرچالشی را تجربه می 

کنند و به عنوان زنان سرپرست اصلی خانواده و به واسطه جنس و فرهنگ 

جامعه به شمار می روند. حال  حاکم بر جامعه از آسیب پذیرترین اقشار

مدی، آموزش مهارت های زندگی و آدر جهت افزایش عزت نفس و خودکار

توانمندنمودن زن می تواند زمینه ای را در جهت حفظ ارزشمندی در زنان 

فراهم کند و با توجه به آمار پیشرونده اعتیاد در مردان و از آن جا 

در زمره مشکالت جدی و دارای که اختالالت اعتیاد و مرتبط با  به مواد 

اولویت برای مدیران و برنامه ریزان سالمت در بسیاری از نقاط جهان به 

شمار می رود؛ ضرورت دارد. با توجه به حساس تر شدن هرچه بیشتر 

مسئولین پیشگیری و درمان جهت پیش بینی برنامه های اختصاصی و 

زنان دارای همسر مستندسازی آن ها در زمینه مشکالت روانی اجتماعی 

معتاد مطالعه حاضر با رویکرد کیفی به شناخت ماهیت مشکل، تعریف و 

تشریح عمیق پدیده و توصیف آنان از خودکارآمدی و عزت نفس زنان دارای 

 همسر معتاد پرداخته است.

 روش بررسی:

عرفی است مشارکت  مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای 

ن مراجعه کننده به پایگاه های حمایت از زنا نفر 20کنندگان را 

در اصفهان انجام شد. این  1395اجتماعی زنان آسیب پذیر در سال 

پایگاه ها تحت پوشش سازمان بهزیستی اصفهان در حاشیه شهر و مناطق 

محروم دایر است. در این پایگاه ها زنانی که بی سرپرست، بد سرپرست و 

نی هستند، تحت پوشش بوده که خدمات یا دارای  همسر معتاد یا زندا

مددکاری به آنان ارائه می شود. ورود این زنان به این پایگا ها خود 

 با منظور بدین .بود هدف بر مبتنی روش به گیری معرف می باشد.نمونه

 مصاحبه فردی صورت به  داشته تمایل مطالعه در شرکت به که زنانی

 جدید های داده به دستیابی دمع و ها داده اشباع زمان تا و شد انجام

و سعی شد تا با حداکثر تنوع در ویژگی های فردی مشارکت  .یافت ادامه

کنندگان در مطالعه انتخاب شوند.  معیار های ورود به مطالعه داشتن 

رضایت برای ورود به مطالعه، زنان سالم از نظر جسمی و روانی ، عدم 

ندگان در طول مطالعه اجازه مصرف داروهای مؤثر بر روان بود. شرکت کن

داشتند که  در صورت عدم تمایل به همکاری در پژوهش از مطالعه خارج 

 شوند.

روش کار به این ترتیب بود که پژوهشگر بعد از یک ماه حضور فیزیکی در 

پایگاه های حمایت اجتماعی وابسته به بهزیستی جهت آشنایی بیشتر با 

ننده که برای دریافت خدمات به مددجویان مرکز ، با اولین مراجعه ک

 اهداف مورد در زنان با مصاحبه، از قبلپایگاه مراجعه نموه بود ، 

 مطالعه در شرکت جهت آگاهانه و کتبی رضایت آنان از و شد صحبت مطالعه

 رعایت افراد حریم که طوری به خلوت، اتاقی در ها مصاحبه .شد گرفته



 30 از کنندگان شرکت شرایط به بسته مصاحبه هر طول .گرفت صورت شد، می

پرسش  از استفاده با ها داده گردآوری .بود متغیر دقیقه 60 تا دقیقه

با سواالت مطرح شده شامل " زمانی که ازدواج کردی  ساختارمند نیمه های

از اعتیاد همسر اطالع داشتید؟؛ زمانی که شوهر مواد مصرف می کرد 

چه تاثیری روی شوهرت گذاشت؟، زندگی چه شرایطی پیدا کرد؟، این شرایط 

این شرایط چه تاثیری روی خودت داشت؟ توضیح بده، خودت چه احساسی 

نسبت به خودت داری؟، دیگران نسبت به تو چه احساسی دارند؟، فکر 

میکنی چه شرایطی باید داشته باشی که این شرایط تغییر کنه؟، و به چه 

عهده کار در تو بیشتر  چیزهایی نیاز داری تا عزت نفس و  بر آمدن از

 صوتی فایل روی بر افراد های صحبت .انجام شد پژوهشگر شود؟ " توسط

 مطالعه از این تحلیل و تجزیه جهت  .شد پیاده کاغذ روی سپس بر و ضبط

 و اول مصاحبه زمان همان از ها داده تحلیل .شد استفاده محتوا تحلیل

 که صورت بدین .)زمانهم تحلیل( شروع شد ها مصاحبه انجام موازات به

 و دست آید به متن از کلی درك تا شدند مطالعه بار ها چندین یادداشت

جمالت،  این در اصلی مفاهیم سپس به .شد می خوانده خط به خط سپس متن،

 طبقات از یکدیگر، فهرستی با مقایسه طبقات با .شد می داده مضمون یک

 محققین توسط طبقات ینتعی و کدبندی .آمد دست به طبقه ها زیر و اصلی

  .شد یکدیگر مقایسه با محققین توسط شده تعیین طبقات سپس شد و انجام

 نظرات از و شد می خوانده ها  مکرر مصاحبه نتایج، به اعتباربخشی جهت

 آن پایایی افزایش جهت همچنین .شد می مرتب استفاده طور به همکاران

 به ها از داده خشیب که صورت بدین .شد استفاده خارجی از  نظارت

او  آیا شود مشخص تا شد داده و نداشت مطالعه با ارتباطی که محققی

اصول اخالقی در پژوهش شامل  .خیر یا دارد ها داده از مشابهی درك نیز

اخذ رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان جهت شرکت در مطالعه، ضبط 

 ه بودن اطالعاتمصاحبه ضمن حفظ بی نامی و رازداری، اطمینان از محرمان

( از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه نیز می 395412و دریافت کد اخالقی)

 باشد..

 

 روش بررسی:

می  (Conventional)پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم 

 حمایتهای زن مراجعه کننده به پایگاه  20باشد. مشارکت کنندگان را 

تشکیل می دهند.  24/9/95الی  1/7/95تاریخ  اجتماعی بهزیستی اصفهان  از

سال، رضایت آگاهانه برای  18-50شرایط ورود به مطالعه شامل سنین بین 

شرکت در پژوهش، بود و به گزارش خود به بیماری جسمی و روانی تحت 

درمان مبتال نبودند . نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا اشباع داده ها 

مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد و جهت  17ادامه یافت . بطوری که با 



مصاحبه دیگر انجام شد. نمونه گیری با  3اطمینان از صحت داده ها ،

حداکثر تنوع از نظر مدت اعتیاد و نوع مواد مورد استفاده ، تفاوت در 

 سن ، سطح تحصیالت ، تاهل، سطح اقتصادی و اجتماعی انجام شد . مصاحبه

مصاحبه   .گرفت صورت ساختاریافته نیمه هره و چ به ها به صورت عمیق، چهره

زمانی که » بطوری که سواالت کلیدی شامل مي شد شروع راهنما سوال با ها

ازدواج کردی از اعتیاد همسر اطالع داشتید؟؛ زمانی که شوهر مواد مصرف 

می کرد زندگی چه شرایطی پیدا کرد؟، این شرایط چه تاثیری روی شوهرت 

چه تاثیری روی خودت داشت؟ توضیح بده، خودت چه  گذاشت؟، این شرایط

احساسی نسبت به خودت داری؟، دیگران نسبت به تو چه احساسی دارند؟، 

فکر میکنی چه شرایطی باید داشته باشی که این شرایط تغییر کنه؟، و 

به چه چیزهایی نیاز داری تا عزت نفس و  بر آمدن از عهده کار در تو 

بعدی و پیگیری کننده بر اساس تجارب مطرح  التبود. سوا« بیشتر شود ؟

» شده توسط مشارکت کنندگان ادامه می یافت. همچنین از سواالتی مانند 

منظورتان چیست؟، لطفا  در این مورد بیشتر توضیح دهید؟ یا برداشت من 

به منظور عمق « از صحبت های شما این است، آیا من درست درک کردم؟

دقیقه  30-60گردید. مدت زمان مصاحبه ها  بین  دادن به مصاحبه استفاده

بود .در ابتدا پژوهشگر با هماهنگی با مسئولین پایگاه ها به محل 

پژوهش مراجعه نموده و با توجه به اهداف و شرایط ورود به مطالعه با 

هماهنگی مسئولین ذیربط به انتخاب مشارکت کنندگان پرداخت. متن 

ه به کلمه نوشته و آماده سازی داده ها ساعت بعد کلم 48مصاحبه ها تا 

، روش تحلیل  lundmanو  Graneheimانجام شد. در مطالعه حاضر از رویکرد 

(. بر اساس این 20) تحلیل داده استفاده شد محتوی کیفی جهت تجزیه و

 انجام موازات به و اول مصاحبه زمان همان از ها داده تحلیلرویکرد، 

 ها چندین یادداشت که صورت بدین ( همزمان تحلیل( شروع شد ها مصاحبه

 خط به خط سپس متن، و دست آید به متن از کلی درك تا شدند مطالعه بار

 می داده مضمون جمالت، یک این در اصلی مفاهیم سپس به .شد می خوانده

طبقه  زیر و اصلی طبقات از یکدیگر، فهرستی با مقایسه طبقات با .شد

 سپس شد و انجام محققین توسط طبقات عیینت و کدبندی .آمد دست به ها

های رایج معیار شد. یکدیگر مقایسه با محققین توسط شده تعیین طبقات

های کیفی از قبیل قابلیت تایید، اطمینان و انتقال مقبولیت در پژوهش

هایی همچون بازنگری مشارکت کنندگان ، جمع آوری ازطریق تکنیک



اسرع وقت، استفاده از نظرات  سیستماتیک داده ها ، نسخ نویسی در

همکاران  و مطالعه مجدد کل داده ها و قابلیت انتقال  از طریق 

مصاحبه با مشارکت کنندگان متفاوت و ارایه نقل قول های مستقیم و 

(. اصول اخالقی در 21شد )مثال ها و تبیین غنی داده ها در نظر گرفته 

از مشارکت کنندگان جهت پژوهش شامل اخذ رضایت آگاهانه به صورت کتبی 

شرکت در مطالعه، ضبط مصاحبه ضمن حفظ بی نامی و رازداری، اطمینان 

دادن از محرمانه بودن اطالعات و حق آنها در شرکت یا خروج از مطالعه 

از کمیته اخالق در پژوهش  ( 395412) بود. مطالعه حاضر دارای کد اخالقی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

 

 ه ها:یافت

میانگین و انحراف  نفر بود که 20مطالعه این تعداد شرکت کنندگان در  

سطح تحصیالت در مشارکت  ، ( 5/33  ±6/7)معیار سن مشارکت کنندگان 

مشارکت کنندگان دارای فرزند  %( 6/96، )ابتدایی   ( % 6/65 )کنندگان

حراف و ان میانگین . ندبودخانه دار مشارکت کنندگان   %(  87/7 و )

براساس  سال بود.   (5/15  ±7)مصرف مواد در همسر  سال های معیار 

در  و عزت نفس خودکارآمدی پیرامون نتایج حاصل از تحلیل داده ها

 طبقه اصلی چهاردر  طبقه فرعی و  16همسران مردان مصرف کننده مواد در 

 شو قربانی خامو امید به قوی شدن ،" سقف شیشه ای، از آسیب تا رهایی 

نشان داده شده  1ن گردید که در جدول شماره تدوی فرعی" و چندین طبقه 

 است.

 (:سقف شیشه ای )طبقه اول
، از همسرانشان می پندارند شرکت کننده در مطالعه تکیه گاهی که زنان

 . خانواده و جامعه دارای بار سنگینی است در ،همراه با واژه اعتیاد 

تکیه گاهی از جنس ایی به عنوان " مشارکت کنندگان از این سقف شیشه 

 یاد نمودند.شرمندگی" مترسک بی روح و  ، بی اعتباریشیشه، 

معتاد  : مشارکت کنندگان از زندگی  با همسری تکیه گاهی از جنس شیشه-

تکیه گاهی از جنس شیشه که در برخورد با مسائل روزمره به مثابه  

این تکیه گاه ور آن ها به باو  ، یاد کردندزندگی وجودش احساس نمی شد

بلکه سقفی است که هر لحظه خواهد شکست و بر سر همه آوار خواهد  ،نیست

  شد.
"...شرایط همسر روی من اثر میگذاره، خیلی داغونم کرده، از شوهرم 

رنجیدم. بریدم. انگار زندگی روی سرم ریخته. من فقط به خودم تکیه 

ن بار سنگینی بر دوشم می دارم. و این تمام آرامشم را ازم گرفته. چو

)ای کاش هایی که همیشه بر زبانش جاری بود( و دیگه کسی رو  کشم.

 (. 3شماره  )مشارکت کننده  ندارم".
توسط  سقف شیشه ایی از مقوله هایی بود که زندگی زیر: بی اعتباری -

این احساس بی اعتباری در کنار مردی که احساس می شد. مشارکت کنندگان 

ریشه باورها و مشارکت کنندگان ذعان اسقف است، به  سازنده این

 . می سوزاندرا  و عزت نفس رفتارهای خودکارآمدی



خرج و مخارج درس خوندن بچه هام مونده. به مدرسه شون نگفتم که ...." 

ره پدرش اعتیاد دارده. چون میگن بابات میتونه هزینه مواد رو در بیا

مدرسه شون گفتم که پدرش مریضه.  و من بهاما هزینه مدرسه رو نمیتونه 

االن که میره مدرسه همه کتاب دارند اما دخترم نداره. از اون طرف 

 )مشارکت کننده پسرم هم لباس نداره و با لباس خونه میره مدرسه".

 (. 6 شماره

اکثر قریب به اتفاق مشارکت کنندگان اذعان داشتند که : مترسک بی روح-

بی روحی است که وی را از جایگاه پدر و  همسر به مثابه مترسک اعتیاد

دنیا برایش معنایی ندارد. مگر توان به همسری مسئول خارج می کند. 

دست آوردن یک چیز، آن هم مواد. مواد همه زندگی اش هست. هیچ حسی را 

مترسکی که انگار نگاهش  ش و دیگران نمی تواند هدیه کند. مثلبه خود

 ی دزده، عنوان نمودند.ی زندگی مواقعیت ها همه  را از

اعتیاد باعث شد که کتک بزنه. انگار جسمی است که روحی درش نیست. …" 

انگار نه انگار که تو این دنیا خبریه. براش زن و بچه مهم نیست.فقط 

 (. 5 شماره ) مشارکت کنندهمواد و غرق افکارش".
می شرم و حیا درونی به مراتب زیاد در مشارکت کنندگان حس  :شرمندگی-

شرم از نگفتن ها، شرم از وجود  اذعان مشارکت کنندگان،بنا به شود. 

 گفت: .سالح مواد را به یدک می کشدکه پا به پای زندگی اش همسری 
هر جایی که بخوام برم احساس شرم و خجالت امانم رو بریده، و از  ..."

ه مشارکت کننده شمار. )اینکه بگم شوهر دارم اما معتاده خجالت می کشم"

10.) 

  طبقه دوم)از آسیب تا رهایی(:
 با بیان اینکه مشارکت کنندگان از زندگی در گذشته رنج می بردند .

و با مشکالت و فردا را به قبل نسبت می دادند اکثر اتفاقات امروز 

زیادی مواجه بودند و گاهی برای فرار از آن موقعیت و فرار از واقعیت 

احساس ناامنی در  "د که شاید دلیلها زندگی دیگری را ترجیح می دادن

را می   "یال و توهمو خ سرابگذشته و اکنون، ماندن در بین دوراهی، 

 توان درک کرد. 

احساس ناامنی اکثر مشارکت کنندگان : احساس ناامنی در گذشته و اکنون

این احساس با فرار از آن به بیان شان و  ذکر می کردند در کودکیرا 

 در زندگی با همسری معتاد بدتر شد. لکه نه تنها برطرف نشد ب

برای فرار از زندگی با پدر و برادرهام و آزار و اذیت هایشان  ..."

تن به ازدواج با مردی دادم که از همان اول دست بزن داشت. و طوری 

و م. اصال نمی فهمید که من آدم ام زیر دست و پایش له و بیهوش می شد

اگر زیر لگدهاش می مردم کسی  ن بدهم.قرار نیست تاوان بد بودنش را م

. ازش می ترسیدم. هر لحظه فکر می کردم مرگ بهم به دادم نمی رسید

و زمانی ام که باردار شدم همیشه با دوستاش بیرون بود  نزدیک می شد

اصال خودش رو مسئول چیزی تو  تا اخر شب حتی بعضی شب هام خونه نبود. 

مال و خونی به خونه می اومد..هر گاهی وقت ها لگد زندگی نمی دونست 

، هم خودم در خطر بودم و هم روزخودم را به خاطر بارداری سرزنش کردم

 (.13 شماره )مشارکت کننده ".بچه ام
باور به نشدن و مشارکت کنندگان  اکثر: بین دوراهی ماندن در-

آن ها بر این . را بیان داشتندنتوانستن و امید بین شدن و توانستن 

داشتن همسری معتاد حس نشدن و نتوانستن را به آن ها  دند کهباور بو

امید دوباره بیشتر  منتقل می کرد و به دنبال راهی  برای رسیدن به 

 بودند. 



اصال زندگی ام در هم ریخته شده. توان ندارم. از زندگی ام سیر ..." 

شدم. دوست ندارم کار کنم. یه قالی تو خونه دارم اما اصال نمیتونم 

دلم به کار نمیره. االن احساس خستگی و دل مردگی  ر کنم. دیگه دست وکا

می کنم اما اگه راهی پیدا بشه و کالسی گذاشته بشه که دوباره از نو 

حرفم گوش نمیده. شروع کنم و کسی باشد تا دست مرا بگیرد. هیج کس به 

 (.1شماره )مشارکت کننده  ".یعنی وجود ندارم
گان درخانواده هایی ازهم پاشیده زندگی کرده اکثر مشارکت کنند سراب:

بار منفی قضایای زندگی  از  بنا به باورشان به دلیل  اکنونو اند 

  .قرار داشتند خود و دیگران   در معرض بدبینی ،جمله اعتیاد همسر 
ح. بدبین اند. وقتی از خونه دیگران دیدشان نسبت به من افتضا..." 

چه همسایگان میپرسند کجا بودی و کجا می روم چه اطرافیان و  بیرون

رفتی. منم دیگه دوست ندارم برم بیرون. قبال در جلسات و جمع ها زیاد 

دارند از زندگی من سر  بودم اما االن دیگه نمیخوام. همه دوست

 (.14 شماره  دربیارند". )مشارکت کننده
: خیال دوست داشتن و دوست داشته شدن از سوی همسران خیال و توهم-

بود که تمام زنان آن را  حس دوست داشتنزنان را آزار می داد و باور 

  تجربه کرده بودند.
شوهرم من را دوست داشت. شاید دوست داشت. اخر خیال می کردم. ...."

واستم ا خفه می کرد. بغضی که هیچ گاه نتهمیشه خیالی پوچ گلویم ر

ه نیستی. همیشه باورش کنم.  چرا که بهم خیانت کرد. میگفت تو مثل بقی

تحقیرم می کرد. همین قضیه باعث شد تا زندگی ام رو ببازم. و من 

 (.9شماره  )مشارکت کننده  باختم".

 : (امید به قوی شدن طبقه سوم)
باور و در نهایت رفتارهای متناسب با نمی توانم، نمی دانم و خستم از 

ی شد. لمس م توسط مشارکت کنندگان مواردی است که در اوج واژه ها

مشارکت کنندگان تجربه خود از خودکارآمدی و عزت نفس شان در راهروی 

یاس تا امید، در سایه زندگی کردن، بی  "زندگی با یک فرد معتاد را در

 را بیان نمودند.  "و نیمه شب های روشن  سالح می جنگم

از پا ننشستن اکثر قریب به اتفاق مشارکت کنندگان  : از یاس تا امید-

 خود می دانستند. تنها دلیل ادامه زندگی را فرزندان  و حضور

همه زندگی من بچه هایم شده. چون دیگه چیزی برایم نمونده که ..." 

بخوام راجع به خودم فکر کنم. خیلی چیزا قاطی شده. فقط امیدم بچه 

هامه. که اونا مثل پدرشون نشوند. هر کاری میکنم فقط یک کلمه بچه 

 (.17شماره . )مشارکت کننده هام"

 روزهای سپری شده برایبه بیان مشارکت کنندگان : در سایه زندگی کردن-

چرا که محیط زندگی این زنان در زنان همچون مه و غبار آلود است 

  حاشیه شهر بوده و امکانات مناسبی برای آنها وجود ندارد.
واسطه ی همدیگر برادرهام در این منطقه اعتیاد داشتند. همه به ..." 

مواد مصرف می کردند. شاید عادی شده بود. من پذیرفته بودم که باید 

 (.10) مشارکت کننده شماره در این شرایط بسوزم و بسازم" .

که به  رکت کنندگان بر این باور بودندمشابندرت : بی سالح می جنگم-

ارزش دلیل وجود همسری معتاد  بدون سالح اعتماد به خود و بدون حس با 

  می جنگیدند. برای مواجه با چالش های زندگی شان بودن 
زمانی که خودم شب تا صبح کار می کردم  تا تونستم خونه ای برای ..." 

خودمون جور کنم شوهرم و خانواده شوهرم خواستند تا خونه را از چنگ 

من دربیارند. اما این زندگی را من خودم ساختم حاال دوباره خودم را 



ست و نمی توانم ها  در نم  هرچند که فشارها روی من زیاد انابود ک

 (.11مغزم هست". )مشارکت کننده  شماره 

اکثر مشارکت کنندگان بر این باور بودند که  : نیمه شب های روشن-

و گاه با یادآوری آن  روزهای خوش آن ها به فراموشی سپرده شده است

با تمام تنگناهای  شانبه اذعان خود احساس خوشی را تجربه کردند. و

در دل تاریکی ها باز ستاره ای می  احساس می کردندو ترس  زندگی 

  درخشد.
روزهای خوب من وقتی بود که بچه هام به دنیا آمدند. هیچ تفریحی ..." 

نداشتیم و نداریم. اما وقتی یادم به مادرم، به روزهای خوب کودکی و 

ندگی ام بود. " گریه اش بدون حرص گذشت آن لحظات بهترین روزهای ز

 (.2. )مشارکت کننده  شماره" . ای کاش روزها تکرار شدنی بودندگرفت"

 : (قربانی خاموشطبقه چهارم)
که در عمق نگاه همسران مردان معتاد به  در درون و جان زنانآتشی 

دلیل آسیب پذیری شدید فردی، خانوادگی و اجتماعی   خاموش ماند. در 

ن، تولدی محزون، غوغای ستارگان دورغینندگان به "مشارکت ک این میان 

ذعان خود از ناکارآمدی ، نقصان  عزت نفس ا" به باطن و عبور از گرداب

  شان در طی فرایند اعتیاد همسرشان عنوان نمودند. 

وجه تشبیه همسران از زندگی اولیه مشارکت کنندگان : ستارگان دروغین-

غین و بدون درخشش تعبیر می را به ستاره ای دروبا مردی رویایی 

  همانند شاهزاده ای سوار بر اسب . نمودند.

وقتی دیدمش احساس کردم اون همان مردی است که همیشه منتظرش ..."

که می توانست من را خوشبخت کند و احساس می  بودم. او تنها کسی بود

من زیبا ترین زن روی زمین بودم . اما کم کم با سپری شدن کردم که 

سراسر زندگی ام را سیاه کرد؛ ا از گرمی به سردی متوجه دودی که روزه

 (.16. )مشارکت کننده شماره "شدم

هر روز چرایی به دنیا آمدنشان را در  مشارکت کنندگان تولدی محزون:-

دعوت به دنیایی که  نتیجه ای جز آ نها ذهن شان  مرور می کردند. 

نداشت زمان تولد را  تکرار گریه های ناشی از درد و بی قراری در

آنان ناکارآمدی خود را در اصل بودنشان یعنی  .بارها تکرار می کردند

 تولدشان می دانستند و این احساس هر روز شرایط را برای آنان سخت تر

 می کند. 

همیشه گریه می کنم. افسرده شدم. با کسی نمیخوام حرف بزنم. از ..." 

اش من به دنیا نیامده بودم. دیدن آدم ها حالم بد میشه. میگم ای ک

مامانم برای بدبختی من رو به دنیا آورد. دیگه از زندگی نفرت دارم. 

. )مشارکت ". من هیج کاری نمیتونم انجام بدمدیگه دستم به کار نمی ره

 (. 12کننده شماره 

درد و رنجی وصف ناپذیر که مشارکت کنندگان با بیان   غوغای باطن:-

و فریادشان آرزوی برآورده شدن زندگی  کرده است درونشان غوغایی بر پا

 . ؛ سخن گفتنداش را انتظار می کشید

اعتیاد همسرم و اخالق و رفتارهاش باعث شد که من از لحاظ روحی و ..."

روانی داغون بشم. حسرت زندگی بقیه رو دارم. حتی تو فامیل هیچ کس 

بشینم از کنارم بهم اهمیت نمیده. از بس که ضعیف هستم. پیش هر کس که 

میره. با هرکس سالم و تعارف می کنم فکر میکنند برای پول. دیگه از 

ا من " از درون من رو آزار این دنیا متنفر شدم و همیشه گفتن "چر

 (. 7. )مشارکت کننده شماره "میده



مشارکت کنندگان براین باور بودند که دانسته های : عبور از گرداب-

مانند  در کنار همسری مصرف کننده ی زندگیدر خصوص پدیده هانادرست 

  را در کام خود فرو می کشد. آنانگردابی 

من اصال نمیخواستم ازدواج کنم. اما به اصرار پدرم که اول دختر ..."

بزرگتر و بعد کوچکتر، شوهر کردم. به خاطر خواهرم من بدبخت شدم. چون 

بعدها زود بچه معتاد بود. اما من اصال نمیدونستم اعتیاد چی هست؟. 

دار شدم. چون روش جلوگیری بلد نبودم و بهم گفتند بچه دار بشی، 

. )مشارکت " شرایط سخت تر شد .، اما این طور نشدشوهرت خوب میشه

 (. 20کننده  شماره 

 
 
 

 :بحث
 

 در خصوص تجربه  کیفی با تحلیل محتوای مرسوم ژوهش حاضر یک مطالعه پ

 دارای همسر معتاد به مواد/ موادمخدردر زنان خود کارآمدی و عزت نفس 

 کارآمدی و عزت نفسپایین درخوددر مورد تجربه  نان راآبود که بینش 

 مطالعه حاضر نشان داد که به طور تقریبی تمام مشارکت. را فراهم کرد

نی از خودکارآمدی  و سطح پاییکنندگان در این مطالعه، گزارش تجربه 

و تجربه  را داشتندهمسری معتاد  احساس بی ارزشی ناشی از زندگی با

خود در این خصوص را با استفاده از مفاهیمی چون  " سقف شیشه ای"،" 

از آسیب تا رهایی" ، " امید به قوی شدن" و " قربانی خاموش" ، توصیف 

 نمودند.
یکی از طبقات اصلی در این مطالعه، تجربه مشارکت کنندگان از زندگی 

سقف شیشه ای) تکیه گاهی از جنس شیشه،   با همسری معتاد را به مثابه

بی اعتباری ، مترسک بی روح و شرمندگی( عنوان نمودند. در این راستا 

 به ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرپرست معتاد1388پور شهباز )
نیست،  خانواده پدر و همسر عنوان به خود نقش ایفاي به قادر اعتیاد واسطه

 مي دوچندان معتاد، سرپرست با هایي خانواده در زن نقش اهمیت بنابراین

 همسري نقش در اختالل ( 1392همچنین در مطالعه رزاقی و همکاران ) (22گردد)
 اعضاي خانواده وظایف و حقوق زمینه در متقابل انتظارات خوردن برهم و پدري و

(. 23دهد )  می قرار تأثیر تحت را مرد منزلت و شأن اقتدار، اعتیاد، دلیل به

زندگی  یک اداره مسئولیت که را خود حقیقی خانه جایگاه در نتواند مردي اگر لذا

 همسرو با بدرفتاري خشونت و اعمال با ناکامی این مقابل در گیرد عهده بر است

 در کنندگان مشارکت اظهارات به (. بنا24)  دهد نشان می واکنش خود از فرزندان
درگیري،  و بحث و جر عاطفی، تعلق دمع به همسرانشان اعتیاد پژوهش، این

  . است شده منتهی شرمندگی 

 چند كه از آسیب تا رهایی   مي باشد دست آمده به اصلي طبقات از دیگر یکي

احساس ناامنی در گذشته و اکنون، ماندن در بین  شامل مضمون فرعي

در  نیز را خودکارآمدی و عزت نفس به دوراهی، سراب و خیال و توهم نسبت

( به مشکالت شخصی زنان ناشی از 1388رمي گیرد. در پژوهش محمد خانی)ب

 روزمره منفي تجارب یا رواني اعتیاد در همسر  ازجمله به   فشارهای

 از رضایت و عدم بیروني  بین فردی، سردرگمی،  فشارزاهای مشكالت زندگي، 

 (.25خود اشاره کرد )



در نتیجه عواملی از  هران ( نشان داد که  شو2017همچنین در مطالعه سن )

   (26جمله مصرف مواد ، بیکاری بر زنان خود خشونت را اعمال می کنند)

 به اقدام لذا دهند، مي دست از را خود نفس به اعتماد ها آن به گونه ای که

 زنان علیه كنند و خشونت مي شان همسران خصوص به و خانواده علیه خشونت اعمال

 است و اعتماد جهان در بشر حقوق نقض موارد ترین معروف و بدترین شاید

( که این مطالعات 27اندازد ) می خطر به را آنها نفس و عزت نفس  به

احساس ناامنی را در مشارکت کنندگان در این پژوهش حمایت می کند و 

این موارد بر خودکارآمدی و عزت نفس  پایین در زنان مشارکت کننده در 

( 1393فاهیمي که در مطالعه فتحی و همکاران )م از مطالعه بارز بود. یکي

 مي نگرش این كه باشد مي زنان این به نسبت اجتماع افراد منفي مطرح شد نگرش

 مي تواند زني برچسب فرایند درزمینه نظري .باشد زني برچسب از ناشي تواند

 نقشي است خورده برچسب كه است شخصي بدیهي باشد، داشته را خود خاص منفي آثار

همچنین در   .(28مي شود) نسبت داده او به برچسب آن در كه بپذیرد خود به را

( این طور بیان شده است که اعتیاد بر 1392مطالعه منچری و همکاران )

سالمت روانی افراد خانواده موثر می باشد چرا که به دلیل 

( که با مصرف مواد در ارتباط است اغلب مصرف سوء مصرف stigmaبرچسبی)

در خانواده ها مخفی می ماند، این امر نه تنها تجربه تنش را در مواد 

 می خانواده که و همکاري مساعدت از است خانواده ها برتر می کند، ممکن

 به وابسته فرد کند. وجود جلوگیري شود معتاد برخوردار فرد بهبود براي تواند

 اعضاي اده،قرار د تاثیر تحت را خانواده مختلف هاي جنبه خانواده مواد در

 هاي هیجان تجربه و کرده شکست دچار احساس جدي طور به را معتاد فرد خانواده

( در این مطالعه زنانی که به دلیل اعتیاد 29دارد) در پی را منفی

شوهرانشان  با این چالش ها مواجه هستند محتمل است که  ناکارآمدی و 

 بی ارزشی را در خود احساس کنند. 

 امید به قوی شدن مي باشد كه پژوهش در بدست آمده لياص دیگر طبقات  از
یاس تا امید، در سایه زندگی کردن، بی سالح می  فرعي از طبقه چند شامل

و نیمه شب های روشن می باشد در همین راستا در مطالعه جوالیی و   جنگم

(، به صورت کیفی طی مصاحبه بیان داشت که اعتیاد، جامعه 1393همکاران )

ثیر قرار می دهد و همسران مردان مصرف کننده مواد به عنوان را تحت تا

آسیب پذیرترین فرد در میان خانواده با پیامدهای بی شماری ناشی از 

اعتیاد از جمله ناامیدی، محیط نامناسب برای زندگی و بی ارزشی  

( که 2011( و همچنین در مطالعه موریته و همکاران)30مواجه می باشند )

فراد وابسته به مواد سبب کاهش اعتماد به نفس، انزوای اعتیاد  در ا

اجتماعی و رفتاری، مشکالت اجتماعی، فشارهای مالی، احساس ترس و 

اضطراب سایر اعضای خانواده به خصوص زنان دیده شده است، هم راستا می 

(. این یافته نشان می دهد که ناامیدی، ترس آنها را در معرض 31باشد.)

 نفس پایین قرار می دهد. ناکارآمدی و عزت

در نهایت از طبقات اصلی در این مطالعه می توان قربانی خاموش که خود 

شامل چندین طبقه فرعی از جمله ستارگان دروغین، تولدی محزون، غوغای 

  درباطن و عبور از گرداب می باشد، اشاره کرد.  در همین راستا 

که بر روی همسران    (، طی مطالعه ای 1394همكاران ) و نوریمطالعه 



افسردگي،  خود، به آسیب كه رفتارهاي دریافتند دادند انجام معتاد افراد

است که تمامی  شده مشاهده افراد بین این در پرخاشگرانه هاي رفتار اضطراب

این موارد بر شاخص های روانی از جمله خودکارآمدی و عزت نفس موثر 

 مطالعه حاضر همسو می باشد.(. چرا که این موارد نیز با 9بوده است )

زنان  معضالت از یکی همسر به مثابه تولدی محزون  طرف از نشدن همچنین حمایت

 این از کردند.   بسیاري می را طلب همسر خود  حمایت ها آن .بود کننده مشارکت

 .دارد مطابقت حاضر در پژوهش کننده مشارکت زنان اظهارات با موارد
ت و آسیبها درناتوانی افراد در تحلیل صحیح در واقع بسیاری از اختالال

مسا یل شخصی ، عدم احساس کنترل و کفایت جهت رویارویی با موقعیتهای 

دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکالت و مسایل زندگی به شیوه مناسب 

که با نتایج پژوهش حاضر بر تجارب خودکارآمدی و عزت  (32ریشه دارد)

 کننده مواد همخوانی دارد. نفس در همسران مردان مصرف 

یافته ها مبین آن است که همسران مردان مصرف کننده مواد در معرض 

ترس، انزوا، خشونت، عدم اعتماد به نفس، عدم عزت نفس، احساس بی 

( حال این 33کفایتی، اعتیاد، طالق و سایر اختالالت روانی قرار می دهد )

ت زنان فراهم می کند و چالش ها بستر قابل توجهی در اوج گیری مشکال

سالمت جسم و روان آن ها مورد تهدید قرار می دهد که زنان امید به قوی 

شدن، داشتن مهارت در  رهایی از آسیب و موانع زندگی  را عامل مهمی 

در شکل گیری عزت نفس و خودکارآمدی خود بیان نمودند. لذا خدمات 

 میت می باشد.آموزشی و مشاوره ای در این زنان با ارزش و پراه

بیان تجارب خود  نقطه مشترک مطالعات فوق و مطالعه حاضر این است که 

حمایت های دیگران  در ایجاد سالمت روان از جمله خودکارآمدی و  در کنار

( . برگزاری برنامه های آموزشی  34است ) تعیین کننده احساس عزت نفس

آنان باشد.چرا که  وجلسات مشاوره ای جهت ایجاد انگیزه می تواند حامی 

با آموزش می توان به ارتقائ سالمت روانی و عزت نفس زنان رسید و 

آموزش باعث کسب تجربه، حل مساله و ارتباط موثر در زنان می گردد که 

 مانع بروز رفتارهای منفی در زنان می گردد.

 

  

 

 نتیجه گیری:
کننده در باور  و درک رنج های ناشی از اعتیاد مردان در زنان مشارکت 

مطالعه  می تواند به تبیین روی آوردن آن ها به بی انگیزگی ، بی 

ارزشی و  رفتارهای منجر به خودکارآمدی پایین شود و چاره مشکل 

 یافتن، کمک کننده می باشد. 

در این پژوهش مشارکت کنندگان به  رفتارهایی از جمله  وجود ترس ، 

ن حس مسئولیت در زندگی با عدم امینت ، عدم اعتماد ، ناامیدی، فقدا

همسر معتاد اشاره داشتند اما از آن جا که هنوز تاثیر اعتیاد مردان 

بر همسران بخوبی مشخص نیست و درک آن توسط دیگر افراد پوشیده است و 

مهم ترین گامی که می توان برداشت این است که نیازها و احساسات 

توانمندسازی زنان در  همسران مردان معتاد بخوبی شنیده شود و در جهت

حوزه آموزش، بهداشت و اشتغال تالش شود. و در این راه همراهی افراد 

حاذق و برجسته و بی دریغ جامعه ضروری است.  همسران مردان معتاد طیف 

وسیعی از مشکالت روانی و اقتصادی را در ابعاد مختلف تجربه می کنند و 



ویژه و همچنین درک شرایط در مواجهه با مشکالت روانی نیازمند حمایت 

موجود زنان و تالش جهت بهبود، مدیریت و کنترل زندگی می باشد چرا که 

زنان نقش مهمی در شکل گیری نظام خانواده و به بیانی ضربان خانواده 

می باشند، الزم است . پیشنهاد می شود که با آگاهی کافی از مشکالت 

یاد شوهرانشان حمایت  روحی و روانی آنها در ارتباط با پدیده اعت

ویژه از طریق آموزش، مشاوره و ارجاع به مراکز ویژه زنان آسیب پذیر 

و پایگاه های حمایت اجتماعی استفاده نمود تا از طریق تطابق با 

مشکالت روانی و استفاده از برنامه های آموزشی، سالمتی را افزایش داد 

براي  پیشنهادي راهكارهاي ارائه جهت در پژوهش می تواند  این هاي و  یافته

 جسمي، درمان مشكالت و پزشكي روان و شناسي روان هاي مشاوره بهتر چه هر ارائه
   .بگیرد قرار استفاده و توجه مورد مسئوالن طرف از افراد این اجتماعي و رواني

 

 تشکر و قدردانی:
الزم به ذکر است این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی 

)مهسا شاعلی(، مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم   395412به شماره  

پزشکی اصفهان است. از مسئولین پایگاه های حمایت اجتماعی تحت پوشش 

بهزیستی و همچنین از مشارکت کنندگان که پژوهشگر را یاری نمودند، 
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