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 چکيده

دشوار و از دست دادن فرد یا داشته مهم در  اتدلیل تجارب تلخ، تصمیمهویت تهدید شده به 

از  ییبه اعتیاد جنسی، میزان باال مبتال در سابقه مبتالیان زنان. کند زندگی انسان بروز می

مطالعه حاضر به منظور درک دیدگاه زنان مبتال به اعتیاد  .های کودکی گزارش شده است آسیب

ها از  داده. ش این مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتواسترو .جنسی صورت گرفته است

نفر از اعضای انجمن معتادان جنسی گمنام دو شهر ایران، پنج تن از  11طریق مصاحبه عمیق با 

احساس تهدید در هویت فردی، نارضایتی . درمانی و یک درمانگر کسب شدند مراجعین مراکز روان

ستگی در پیوستار هویت، و بازسازی هویت در پاسخ به تهدید، از هویت جنسی یا جنسیتی، گس

احساس  دردناک عاطفی با توسعهتجارب  احتماال. هستند های پژوهش از داده ه حاصلطبقچهار 

این نوع از  گرایش به ساز تعارض یا ضعف جنسی و جنسیتی یا به عبارتی تهدید هویت فرد، زمینه

 .اعتیاد شده است

جنسیتی، اعتیاد جنسی، زنان ایرانهدید هویت، هویت ت :واژگان کليدي
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 مقدمه         

شوند را بحران در رشدد ودود    پذیری برای فرد محسوب می اریکسون مسائل روانی، اجتماعی در مراحل مختلف سنی که نقاط آسیب         

یدک   گیدری هویدت   شدکل . [1]مختدل کندد   کند که فرد با حوادثی مواجه شود که تعادل هویت را تغییر در هویت، هنگامی بروز می .نامد می

سداوتار  . [3, 2]تواند بازسازی شده و تجدیدد شدکل یابدد     با تغییر سن و در پاسخ به حوادث بحرانی زندگی، هویت می. فرایند پیچیده است

برای توصیف وود ارائده  بعد محتوا شامل ویژگیهای تعیین کننده هویت است که فرد . بعد محتوا و بعد ارزش: هویت متشکل از دو بعد است

دومین محور هویدت،  . کنند سازند و تصویر روانشناوتی متفاوتی از او نمایان می ها شخص را منحصر به فرد و متفاوت می این ویژگی. کند می

هدای اجتمداعی   تواند مثبت باشد یدا منفدی و متد ثر از باور    این ارزش می. هر جزئی در بعد محتوا به یک ارزش اتصال دارد. بعد ارزشی است

های ارزش اجتماعی و موقعیت فدرد   ارزش اجزاء ثابت نبوده و بسته به تغییرات در سیستم. نهادینه شده در سیستم ارزشی درون فردی است

تطدابق،  / طبق تئوری فرایند هویت، ساوتار هویدت توسدف فرایندد ارزیدابی و فرایندد ترکیدب        .[5, 4]قابل بازنگری و ارزیابی مجدد هستند

در . گدردد  فرایند ارزیابی به معنی و ارزش محتویات هویت بر مدی . شود شود و از طریق تفکر، عمل و احساس آشکار می ریت و کنترل میمدی

تطابق، بعد ترکیب به جذب یا ورود اجزای جدید به ساوتار هویت اشاره دارد و تطابق، به تعدیل یا اصالحاتی که به / فرایند دو بعدی ترکیب

چهار اصدل   .[6]شود تغییر هویت توسف اصول هویت هدایت می. شود ن یک مکان برای اجزای جدید در ساوتار موجود ایجاد میمنظور یافت

 :هویت عبارتند از

 پیوستگی و انسجام در طول زمان و موقعیت -1

 منحصر به فرد بودن یا تمایز از دیگران  -2

 (آمدیوودکار)احساس اطمینان و توانایی کنترل بر زندگی  -3

وقتی این نیازهدا بدا هدم    . کنند هر یک از اصول هویت، نیازهایی را برای فرد ایجاد می. [7](عزت نفس)احساس ارزش فردی یا اجتماعی  -4

رسد کده هویدت تهدیدد شدده مدرتبف بدا        بر مبنای این دیدگاه به نظر می. شوند تناقض بیابند موجب آشفتگی و اوتالل در فرایند هویت می

هنگامی که یکی از اصول هویت توسف تغییدرات  . نیازهای فردی مختلف یا تعارض بین نیازهای فردی و انتظارات اجتماعی باشد تعارض بین

ایدن  . کندد  هدای سدازگاری اسدتفاده مدی     در زمینه اجتماعی محدود شود، هویت فرد دچار تهدید گردیده و برای تسکین تهدید از اسدتراتژی 

هدای سدازگاری، معمدوال در سدطو درون رواندی اتفدا         استراتژی. دفش از بین بردن تهدید یا اصالح آن است، فعالیتی است که ه استراتژی

بسته به روش واکنش به تهدید، ممکن است فرد راه حل سازگارانه . توانند اقدام بین فردی یا بین گروهی را نیز در بر گیرند افتند ولی می می

گیری اولین هویت در اواور نوجوانی؛ بر اساس  شکل. [7]ردیده و منجر به به بحران جدی هویت شودبیابد یا موقعیت تهدید کننده تشدید گ

طبدق نظدر   . یابد کند و در آینده به آن باور می های اجتماعی شدن تجربه می های دوران کودکی است که فرد در زمینه هویت و همانندسازی

بندابراین ممکدن اسدت از    . شدود  بحران هویت نباشد دچار تردید در تمامیت وجودی وود میاریکسون، وقتی نوجوان قادر به مدیریت اولین 

های افراطی و شدیدی  لحاظ اجتماعی، ایزوله و از دیگران جدا شود یا بالعکس حس اغرا  آمیزی نسبت به اهمیت وود پیدا کند و موقعیت

 . [1]را انتخاب کند

ها و عقایدی است که مردم در طول دوره زندگی و از طریدق   لکه یک ایده یا یکسری از ایدههویت؛ یک حقیقت عینی و قابل کشف نیست، ب 

سدازند و بازسدازی    فرهنگی و تاریخی برمدی   های واص محلی و همچنین زمینه تعامل فرایندهای ارتباطی، احساسی و شناوتی درون زمینه

 .شدود  ت که هر دو بعد هویت جنسیتی و گدرایش جنسدی را شدامل مدی    تکامل جنسی، بخشی از فرایند تکامل هویت فردی اس. [8]کنند می

اساس مدل تکامل بر . [11, 9]شود الگوهایی از جذابیت جسمی، احساسی، جنسی و عاشقانه برای دیگران را شامل می گرایش جنسی انسان،

رفتارهای پروطری . ه درک جنسی او مؤثرندبر نحوجسمی، ارتباطی و عاشقانه  -معانی ذهنی و تجارب فرد از جاذبه جنسی ،(2115)جنسی 

اندواع   اسدت کده   1اعتیاد جنسی، یک رفتار جنسی اجبارگونده . [11]کنند با تجارب بد کودکی مرتبف هستند  که سالمت فردی را تهدید می

، بدروز محرومیدت و از   2و علیرغم ایجاد عواقب منفی، با بروز تحمل، تشدید رفتدار  گیرد آفرین را در بر می مشکلجنسی مختلفی از رفتارهای 

 . [12]دست دادن کنترل ارادی همراه است 

                                                           
1
 compulsive 

2
 Escalation 
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ها در زنان بیشتر بوده اسدت   های کودکی در سابقه مبتالیان به اعتیاد جنسی گزارش شده و میزان و شدت این آسیب میزان باالیی از آسیب

بدروز   . [14]و بارزی بین این اعتیاد و آزارهای های کودکی، افسردگی و سوء مصرف مواد گدزارش شدده اسدت     همبستگی مثبت. [13-16]

هدای   و عفوندت  هدا  همچنین ابدتال بده آسدیب   ، [18] [17]افسردگی، اوتالل کارکرد جنسی و سوء مصرف مواد، اوتالالت ولقی و اضطراب 

بده دلیدل گدزارش کمتدر از     . [21, 21, 17] [19]همزمان با این اوتالل گزارش شده اسدت  ایدز مقاربتی، بارداری ناوواسته، سقف جنین و 

در و   [18]  های زیاد مرتبف با انجام تحقیق جنسی، تخمدین صدحیو از میدزان شدیوع آن دشدوار بدوده       واقعیت، تفاوت در تعاریف و چالش

شده، تقریبا نیمی از جمعیت مبتال به این اعتیداد را زندان تشدکیل    های برآورد  طبق تخمین. [22] نوسان دارد% 21تا% 3جمعیت عمومی از 

ای متقابل و دوجانبه دارند، ایدن سدؤال    بر اساس مدل تکامل گرایش جنسی هاماک و با توجه به این که هویت و رفتار، رابطه .[19]دهند می

سیسدتم معندایی    چه احساسات و تجداربی در  شده است؟ چه تجاربی در سیستم ارزشی این زنان موجب تغییر رفتار آنان شود که  مطرح می

معانی فردی و تجارب مرتبف با رفتار جنسدی اجبداری در ایدن زندان چده هسدتند؟       زنان مبتال به اعتیاد جنسی وجود دارد؟ به عبارت دیگر 

 .این مطالعه حاضر به منظور درک دیدگاه زنان مبتال به اعتیاد جنسی صورت گرفتبنابر

 روش
گیری پژوهش ابتدا به صدورت هدفمندد و    نمونه. با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا از نوع متعارف یا قراردادی صورت گرفت مطالعه این 

پس از گرفتن مجوز از کمیته اوال  دانشگاه، اولین فرد از انجمن معتادان جنسی گمندام  . گلوله برفی بود، سپس به سمت نظری هدایت شد

از طریق این عضو، امکان اتصال پژوهشگر به سایر افراد انجمن فراهم گردید که همه در مرحله درمان و . ه انتخاب شدبرای شرکت در مصاحب

نفر از  11در نهایت . بودند  و گزارش وود، معتاد جنسی اعالم شده( غربالگری با آزمون کارنز)بودند و بر اساس ارزیابی انجمن  21-35سنین 

و یک نفر از درمانگران برای ( تشخیص متخصص)درمانی  سی گمنام دو شهر ایران، پنج نفر از مراجعین مراکز رواناعضای انجمن معتادان جن

به جز دو مورد که مایل به مصاحبه حضوری بودند، سایر مصاحبه ها از طریدق تلفدن و   . شرکت در مصاحبه نیمه ساوتار یافته انتخاب شدند

. با کسب اجازه از شرکت کنندگان، مصاحبه ها ضبف و پیاده سازی شدند. انجام شد دقیقه 191تا  61زمان بین  در طی یک تا سه جلسه و

 . انجام شد MAXQDAT 10ها همزمان به هر دو صورت دستی و با کمک نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده

هدا،   سدپس بدرای افدزایش اعتبدار یافتده     . دادمحقق اول پس از مرحله کدگذاری باز، سایر مراحل را با مشارکت و نظارت محقدق دوم انجدام   

جهت . کدگذاری توسف سایر اعضاء تیم تحقیق بررسی شده و نظرات آنها در رابطه با انتخاب طبقات و نام گذاری آنها مورد توجه قرار گرفت

ات گروهدی بدا اعضدای انجمدن و     های فدردی، از جلسد   های غنی و متنوع، عالوه بر مصاحبه یافتن به داده  ها و دست اطمینان از صحت یافته

 سدطوح  و اجتمداعی  اقتصدادی،  متفاوت طبقات از ها ها، نمونه انتقال داده قابلیت افزایش برای. مصاحبه با متخصصین نیز کمک گرفته شد

مشداهده   شدوندگان و  برای افزایش قابلیت اعتماد، محقق اول سعی کرد از طریق تعامل طوالنی با مصداحبه  .شدند انتخاب تحصیلی مختلف

های کسب شده، تحلیل موارد منفی و مغایر، استفاده از نظرات اصالحی اساتید و همکاران مجدرب در زمینده تحقیدق کیفدی و در      مکرر داده

ها و داسدتان توصدیفی    های به دست آمده و میزان انعکاس دنیای آنان در یافته نهایت نظر بازووردی افراد مبتال به اعتیاد جنسی در مورد تم

به این منظور طبقات و داستان توصیفی برای چهار نفر از شرکت کنندگان در . ها کسب کند ژوهش، باورپذیری یا اعتبار بیشتری برای یافتهپ

 .ها و چهار نفر از افراد مبتال که در پژوهش شرکت نداشتند فرستاده شد مصاحبه
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 مشخصات فردي، خانوادگی شرکت کنندگان( 1جدول 

کت کنندههاي  شر ویژگی     تعداد شرکت کننده 
 

 سن

<سال  33  

>سال  33  

5 

11 

 

 وضعيت تأهل

 مجرد

 متأهل

 مطلقه

9 

3 

4 

 

 

 تحصيالت

 

 دیپلم

 فوق دیپلم

 ليسانس

 فوق ليسانس

 دانشجوي دکتري

6 

1 

6 

1 

2 

 رتبه تولد فرزند

 

 فرزند آخر

 فرزند اول

7 

3 

>فرزند  4 جمعيت خانواده  

<یا = فرزند   4  

11 

5 

در خانوادهاعتياد   اعتياد پدر 

 اعتياد برادر یا خواهر

5 

7 

 

 ها یافته
تجارب زنانه مرتبف با رفتار جنسی اعتیادگونه یا هویت  عنوان به روانی، اجتماعی متعددی عوامل های حاصل از مصاحبه ها، داده اساس بر

 . های پژوهش به دست آمد پس از ترکیب نهایی، چهار طبقه از داده. شدند زنانه مبتال به اعتیاد جنسی شناسایی

 
 طبقات حاصل از داده ها(  2جدول

 زیرطبقات طبقات اصلی

 

 نارضایتی از وجود و جنسيت خود( 1

 احساس رنجش از ضعف زنانه( 1 -1

 احساس تبعیض جنسی و جنسیتی( 1 -2

 جنسی شدن زن در جامعه دو ارزشی(    2

 دوگانگی احساسی به پدر و جنس مخالف ( 3

 ( رابطه جنسی، کليد آرامش و کاميابی)پنداشت ناهنجار از عشق ( 4

 

 

 نارضایتی از وجود و جنسيت خود( 1

یدا  های وانواده، همچنین مواجهه با آزارهای گوناگون جسمی، جنسی، عاطفی و ناتوانی در کنترل  تجربه بحران، اوتالفات وانوادگی و تنش

تغییر شرایف به ویژه زمانی که حریم وصوصی و هویت کودک مورد تهدید قرار گرفته، حس منفعل بودن و قربانی را در فدرد توسدعه داده و   

 .وصومت و رنجش او شده است سبب
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 احساس رنجش از ضعف زنانه( 1 -1

دفاعی زنان در برابر قدرت مردان، آزارهای جسمی، جنسی و عاطفی، احساس فقددان زیبدایی و جاذبده رداهری،      تجربه ضعف یا احساس بی

همچنین ناتوانی در جلب رضایت و ت یید والدین به ویژه پدر، جدایی از پدر به واطر ازدواج مجدد او، تدرس زیداد از قددرت و وشدم پددر و      

او همدواره در پدی   . ا حس منفعل بودن و نقص در او توسعه یابد و از هویت و جنسیت وود رضدایت نداشدته باشدد   جنس مرد موجب شده ت

 : از این احساسات ناگوار  چند نمونه. کفایتی وود را جبران کند و کنترل از دست رفته وود را باز یابد فرصتی است تا ضعف و بی

قدرت و کنترلی تدو   دفاعی هستم که  حس میکردم موجود بی. کردم فلج شدم می احساس زد وقتی پدرم جلوی چشم ما، مادرم رو کتک می"

 ."زندگی ندارم

کدردم  و   کردم چون احساس ضعف مدی  تا قبل از این که برم پیش روانشناس، از برادرهام ویلی رنجش داشتم و دائم وودم رو سرزنش می"

 .    "کردم مظلوم واقع شدم  فکر می

 انجدام  دوبداره  و میکدردم  پداک  بدده  نه میگفتم بعد میکردم آرایش و بودم آینه جلوی یکساعت. نداشتم وودم از رضایت احساس اصال من"

 ."کنه کامل منو بشه پیدا یکی داشتم نیاز. کردم پیدا می مردها وجود تو رو وودم من. میدادم

 احساس تبعيض جنسی و جنسيتی  ( 1 -2
وواهر یدا  )های وود  توجهی از جانب دیگران به ویژه توسف پدر و جنس مخالف در مقایسه با هم جنسبرای بروی از این زنان احساس کم 

شدود و از  ( حقدارت )که راهر بهتر و جاذبه بیشتری دارند موجب شده تا فرد از طرفی دچار احساس نقص جنسی و وودکم بینی( زنان دیگر

واردی که ارزش قائل شدن بیشتر برای جنسدیت مدرد در ودانواده مرسدوم بدوده،      در م. اعتماد گردد طرف دیگر به جنس مخالف بدبین و بی

هایش به واسطه زن بودن، از او سلب گشته، مسبب توسعه این باور شده  همچنین در شرایطی که قدرت تفکر، اوتیار، انتخاب و بیان وواسته

 ."ارزشم و جنس مرد توانمند و برتر است من ضعیف و بی"که 

چون ووشدگل و جدذاب و سدر و     کردند،  همیشه فقف به وواهر کوچکم توجه می (و وویش قوم پسرهای مخصوصا)و فامیل  توی وانواده"

 ."بهم اهمیت نمیده  من همیشه به اون حسادت میکردم و فکر میکردم مورد توجه هیچ کس نیستم و کسی. زبون دارتر از من بود

گفتن و وشن بروورد  حتی وقتی برادرهام مثل بابا زور می. حرف و نظر اونا مهم بود. شد مادرم همیشه برای پسرها اهمیت زیادی قائل می"

 ."گفت شما ساکت باشید و حرف نزنید کردن، مامانم به من و وواهرهام می می

 جنسی شدن زن در جامعه دو ارزشی (2
مرزی قرار گرفته وی را سردرگم کرده  دائمی با فرهنگ برونای که به لحاظ فرهنگی، در تقابل و رقابت  موقعیت و جایگاه زن جوان در جامعه

زنی که به شدت گرفتدار رداهر   . کند آماج تبلیغات، اینترنت و ماهواره تصویر زن وواستنی، سکسی و زیبا را به عنوان ارزش معرفی می. است

. ها و تجارت شده اسدت  به فروش بیشتر در کمپانی بوده و برای جلب توجه مردان، وود را در معرض دید گذاشته و زیبایی و لوندی او منجر

زن همواره عامل تزلزل، لغزش و انحراف جنس مخالف در نظر گرفته شده . از طرفی در جامعه ملی و فرهنگ داولی، مسائل جنسی تابوست

و بوی هر دو دیدگاه بیگانه و بدومی  به عبارتی با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیکی، رنگ . و انگشت اتهام، شرم و گناه به سوی اوست

 .به شدت جنسی و جنسیتی می باشد
. بدودن  ترسدونده  وددا  غضدب  و وشدم  از رو مدا . شدد  یاستفاده م یدشد یهوطا نکردن ما از تنب یبرا یشهوونه، مدرسه و دانشگاه، هم یتو"

 وقدت  هدیچ . میکنده  آویزونتدون  موهداتون  از وددا  وگرنده ..  و جدور  این باشین، داشته حجاب بخونین، نماز. بترسین ودا از میگفتن همیشه

 یدهمون رو دهاو رلم و زور پدر و برادر وشونت همیشه وودمون زندگی توی ما. کنه کمکتون تا بخواین کمک ودا از. مهربونه ودا نمیگفتن

 ."هست در انتظارمون یبخشه و عذاب سخت یما رو نم یانداره  یودا هم به ما توجه یکردیمو فکر م یمبود

کنه ولی توی وونده میگده مدن     های لوند و جذاب با نرمش بروورد می دیدم بابام بر والف عقاید مذهبیش، بیرون از وونه با وانم وقتی می"

ها ووب هستند یا ما بدرای پددرم اهمیدت     کردم پس یا من و مامانم عیب و نقصی داریم و اون وانم کنم،  فکر می محبتم رو کالمی ابراز نمی

 ."....(ها، ماهواره و اینترنت،  فیلم... مثل زنهای . )پس یک زن ووب باید سکسی و رومانتیک باشه.  ها براش مهم هستند نداریم و اون وانم

فکر می کردم دوست پسرم اینو می پسدنده   .با چند نفر ارتباط داشته باشه نستتو که یه زن می، فیلم هایی دیدیم فیلم می دوست پسرمبا "

زمینه ذهنی داشتم چون همیشه رنج و زجر کشیدن مامانم رو دیده بدودم و ایدن    البته من وودم هم پیش. بینه این رو ارزش زن می ماو حت

 . "باشم وواستم مثل اون من نمی. رفت یه زن دیگه گرفتاش ارزشی قائل نبود و ، بررلم کردویلی در حقش  که بابام
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 مخالفدوگانگی احساسی به پدر و جنس ( 3

این . رفتارهای نامناسب و متعارض پدر یا افراد منحرف در وانواده، کودک ناتوان و نیازمند توجه و آرامش را به گرداب تعارض فرو برده است

و ثباتی عاطفی پدر، عدم کنترل هیجانات زودگذر و وشم در بروورد با همسر  بی. شاید مرتبف با تجارب کودکی آنان باشد  احساسات دوگانه

ممکدن  (  برداری جنسی در مقابل رضایت و لذت از دریافت پاداش ترس از رفتار بهره)فرزندان یا همزمان شدن تجربه ترس با رضایت یا لذت 

 . است مسبب این احساسات شده باشند

از تدرس ایدن کده بابدام      مدن وقتی با مامانم دعوا میکردن، یارکشی میکرد و . من عاشق بابام بودم ولی از بعضی کارهاش ویلی رنجش دارم"

کدرد و   کدرد مدن رو بغدل مدی     وقتی بابام با مامانم قهر مدی . سووت ناراحت نشه مجبور بودم اون رو انتخاب کنم ولی دلم برای مامانم هم می

 . "ووابید می

کدرد هدم    کارهدا رو مدی   شدم ولی وقتی اون ورید ویلی ووشحال می برد سینما یا گردش و برام بستنی می وقتی شوهر وواهرم من رو می"

چون بابام ویلدی عصدبی و تعصدبی    . ترسیدم کشیدم، از این که به کسی بگم چی شده و بابام بفهمه هم می ترسیدم هم وجالت می ازش می

 ."بود

 (رابطه جنسی، کليد آرامش و کاميابی)پنداشت ناهنجار از عشق و کاميابی  (4

یا محیف زندگی فرد، همچنین مشاهده بحد  هدای والددین و احسداس     در وانواده  منحرفحضور الگوهای طبق ارهارات شرکت کنندگان، 

 منفعل بودن مادر و سوء رفتار پدر در روابف زناشویی، نبودن حجب و حیا در گفتار و رفتار پدر در مورد موضوعات جنسی یا رفتار و دیددگاه 

و انتظدار  ، ایدن  (مادر یدا پددر  )و احساس ویانت در وانواده ( ا از جانب پدرغالب)او نسبت به زنان، انتخاب همسر مجدد، ترک کردن وانواده 

احتماال الگوهای . استآرامش  ایجاد برایترین روش  ترین نیاز زندگی و ارجو ترین و ضروری رابطه جنسی، مهم که است ایجاد کرده را تصور

. اندد   زنانی که از دید او سمبل توانایی، شایسدتگی و برتدری بدوده   . اند دهنیز در همانند سازی او ت ثیرگذار بو( ارتباط واقعی یا مجازی)جنسی 

 :اند برای مثال بروی از آنان چنین گفته

همیشه سر مسائل جنسی دعوا . ولی با مادرم مشکل داشتن. من بچه آور وونه بودم و با من رابطه ویلی ووبی داشت. دودای من بوپدرم "

مدرد  باشدم و  و جدذاب  لوند  اینقدربهترین زن دنیا باشم و . مثل مامانم نباشمبا وودم عهد کردم که من . بود پدرم زیاد  جنسی میل. داشتن

 . "...ها مثل اون وانم. کس نره چطرف هیو ارضا کنم که ازم ناراحت نشه وودم رو به حدی 

ه بودم و چیزهایی که از دوسدتان و ودانم هدای    فیلم هایی که دید. هایی که داشتم فهمیدم فقف من رو برای رابطه میخواستن توی دوستی"

تونند رابطه و دوستی ودوبی بدا هدم داشدته      فامیل شنیده بودم هم تو ذهنم جا انداوته بود که آدما اگه با هم رابطه جنسی داشته باشن می

کردم هر کی دوسدتم داره   دیگه فکر می بعد. کرده پس حتما به نظرش ووب و به درد بخور بوده... کردم اگر فالنی با این آدم  فکر می. باشند

 . "کرد شد اگه این کار رو نمی داشته باشه و بهم توهین می... حتما باید باهام 

 بحث

. هدای فرعدی آن    پژوهش، نارضایتی از وجود و جنسیت است و احساس رنجش از ضعف زنانه و تبعیض جنسی و جنسیتی مفهوم اولین یافته

. شدن در دوتران، شدیدتر از پسران است ردطبق نتایج بروی مطالعات، احساس حسادت، همچنین نگرانی در مورد ارزیابی منفی دیگران یا 

در مطالعدات  . [23]رونی کردن عالئمی مانند عزت نفس پایین، اضطراب و توسعه مشکالت احساسی شود تواند منجر به د این احساسات می

شددن   عدم پذیرش یا طردحساسیت واصی به  سبک دلبستگی اضطرابی،که نوجوانان مؤن  و افراد با  تصویربرداری از مغز نیز گزارش شده 

های اعتیاد جنسی مطدرح شدده    کننده بینی اد به نفس درکودکی به عنوان یکی از پیشو همکاران نیز ضعف اعتم پریرا در مطالعه. [24]دارند

متاآنالیز گزارش داده که کنترل زیاد و استبداد پدر با افزایش وشونت ارتباطی کودکان دوتر ارتباط قابدل تدوجهی     مطالعه یک. [25] است

محدروم کدردن   . ی، استقالل روانشدناوتی و تعددیل احسداس نباشدند    کارآمد-این کودکان ممکن است قادر به توسعه حس مثبت وود. دارد

دوتران در مقایسه با پسران، ت کید بیشتری بر روابف زوجی یا . تواند موجب ضعف اعتماد به نفس و تعلق کودکان شود کودک از محبت، می

ناک تبعیض جنسی و جنسیتی، شداید ندوعی آزار   تجربه درد. [26] دوتایی دارند و ممکن است با تعارض های ارتباطی زیادتری مواجه شوند

در ت یید این یافته، مطالعه مکفرسدون  . عاطفی مت ثر از زمینه فرهنگی وانواده باشد که توسف بروی از زنان شرکت کننده گزارش شده است

، (2116)بده عقیدده وولدی و ریدد    . [27] و همکاران نشان داده که سوء رفتار عاطفی حین دوران کودکی، ارتباط زیادی با اعتیاد جنسی دارد

تمایدل بده جسدتجوی    . [28]احساس درد عاطفی یا عدم کنترل بر احساسات، محرکی برای مشارکت این افراد در رفتارهای جنسدی اسدت   

 . [29] صمیمیت ممکن است موجب بروز اضطراب و ناراحتی شود و توانایی کنترل احساسات را کاهش دهد

پذیری جنسیتی میان وانواده هدای انگلیسدی    در ت یید دومین یافته پژوهش یعنی جنسی شدن زنان، نتایج مطالعه کریسپی در مورد جامعه

ها از طریق یادگیری و تجربده   نگرش. [31]نشان داده که نقش پدر در شکل گیری نگرش جنسیتی در فرزندان دوتر مؤثرتر از پسران است 
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های شرکت کننددگان، بده نظدر     بر اساس گفته ]31[صول تعامل عوامل احساسی، شناوتی و فرایندهای رفتاری هستند شوند و مح ایجاد می

درون وانواده و جامعه در این زنان ( مستقیم و غیرمستقیم)های فرهنگی  احساس ضعف و تهدید جنسیتی از طریق دریافت پیامرسد که  می

فارت از هویت و جبران ضعف عزت نفس وود در جستجوی انتقدام و کنتدرل مدردان برآیندد و     درونی شده و موجب شده تا گروهی برای ح

ارزشی وود را تخفیف دهند یا با دریافت عشق  بروی با جلب توجه، ت یید و حمایت مردان، احساس ارزشمندی کنند و احساس حقارت و بی

ایدن سدازگاری،   . زگاری مؤثر و مناسب با تهدید بسیار دشدوار اسدت  سا. و محبت مردان به احساس تعلق، آرامش و معنی زندگی دست یابند

مستلزم انتخاب یکی از اصول هویت به عنوان مهمترین اصل یا اولویت دادن یک نیاز به نیازهای دیگر، همزمان با حفظ انسجام در هویدت و  

ر ایجاد کردن روابف اجتماعی با دیگران و دسدتیابی  تواند به منظو جستجو برای یافتن هویت می. [33, 32]احساس مثبت از وود وواهد بود

با تعلق به گروه متفاوت، احسداس منحصدر بده فدردی و     . توانم منحصر به فردی وود را ت یید کنم به این هدف باشد که من با چه افرادی می

بر مبنای عقایدد گدافمن و نظریده مددیریت احساسدات و      . [34]شود  تمایز و احساس تشابه، با هم بودن و یکی شدن یا حس تعلق ایجاد می

کنند که  مورد قبول و پذیرش دیگران واقع شوند و  هایی استفاده می ها و روش تجارب، افراد در زندگی و تعامالت اجتماعی وود از استراتژی

 .[35]کنند تا درک دیگران را نسبت به هویت وود تحت ت ثیر قرار دهند  تالش می

بر اساس نتدایج مطالعده مدایو و همکداران، دوگدانگی      . های دیگر این پژوهش است ساسی نسبت به پدر و جنس مخالف، از یافتهدوگانگی اح

بنابراین تعامل با پدر بده عندوان   . احساسات و عقاید کودکان نسبت به پدر وود، ارتباط معناداری با دلبستگی ایمن بین او و سایر مردم دارد

دلبسدتگی  )کند و ممکن است سبک های دلبستگی به پدر را برای ارتبداط بدا دیگدران بده کدار بگیرندد        ان عمل مییک مدل تعامل با دیگر

افرادی که دوگانگی نسبت به والدین دارند احتماال بیش از دیگران در روابف عاشقانه وود فراز و نشیب دارند و ممکدن  (. اضطرابی یا اجتنابی

. [36]کنند  کنند، به طوری که در اوقات ووب، روابف را مثبت و در اوقات بد، روابف را منفی ارزیابی می است تغییرپذیری در روابف را تجربه

اند که احساس دوگانگی در ارتباطات نزدیک یدا عاشدقانه مربدوط بده      ، نیز در مطالعه وود به این نتیجه رسیده(2112)کدونالد و همکاران م

( فرصت برای صمیمیت)و پاداش اجتماعی ( دغدغه عدم پذیرش و طرد شدن)رک تهدید اجتماعی دوگانگی، نشانه د. دلبستگی ناایمن است

 .[37]به عبارت دیگر احساس دوگانگی، تعارض بین ترس از طرد شدن و امید برای ارتباط است . در روابف است

وری نموده و قضاوت یا دیدگاه وصمانه و وشدن  کنند، از آن گروه واص د زمانی که افراد در تعامالت وود با دیگران احساس طرد شدن می

اما در پاسخ به نیاز ارضا نشده برای حس تعلق و پیوستگی، در جستجوی برقراری ارتباطدات جدیدد بدا شدرکای     . کنند نسبت به آنها پیدا می

در   نفس پدایین بده عندوان واکدنش     بروی از پیامدهای عزت. نیاز به تعلق بر عزت نفس فردی نیز ت ثیرگذار است. [38]آیند  اجتماعی بر می

افسردگی، سوء مصدرف مدواد، بزهکداری یدا انحدراف و اودتالالت       : مقابل رد شدن واقعی توسف دیگران یا تصور ذهنی طرد شدن عبارتند از

فقدان )دگی مطالعات روانشناوتی بیانگر این است که احساس تنهایی و طرد شدن اجتماعی منجر به ادراک بی معنی بودن زن. [39]ووردن 

 . [41]شود  می( هدف، ارزش، کارآمدی و عزت نفس یا ارزشمندی وود

این پژوهش، احتماال تجارب زندگی در دوران کودکی و نوجوانی موجب تغییر پنداشت و نگرش این زندان بده سدمت      یافتهبر اساس آورین 

سازد کده از هدیچ    جاذبه و رابطه جنسی قدرتی برای زنان فراهم میهای فرهنگی دریافته که  او در پیام .استفاده از رفتار جنسی گردیده است

هایی که عشق را با رابطه جنسی به تصویر  رسانه. توانند به آن برسند زیرا هویت، ارزش و اعتبار زنان وابسته به مردان است طریق دیگری نمی

ه که روابف جنسی را رمز توانمنددی و ارزش وجدودی یدا    کند به توسعه این نگرش منجر شد کشد و آن را با صمیمیت جنسی معادل می می

بر اساس نظریه سیمون و گاگنون، افراد یک جامعه، تصور از امدر جنسدی و الگوهدای رفتدار جنسدی را در سده         .معنی زندگی وود بشناسد

هدای روزمدره و بطدن زمینده      کدنش کده در  (الگوی مقبول و ت یید شده جامعه از امر جنسی) سناریوی فرهنگی . کنند نمایشنامه دریافت می

سناریو یا نمایشنامه درون روانی که به شرایف روانی و شخصی فرد بستگی دارد و به تجارب کودکی، سن، جدنس،  . شوند فرهنگی دریافت می

از قضاوت آنها نسبت بده   فردی که اشاره دارد به روابف ما با اطرافیان و نوع برداشتی که گردد و سناریوی میان نژاد و طبقه اجتماعی او بر می

 .[41]وود داریم 

از طریدق  )های مستقیم و غیدر مسدتقیم فرهنگدی     و جنسی شدن زنان در پیام( هوشیاری جنسی نامناسب)راهرا تجارب جنسی زود هنگام 

عاطفی، روانی مانند نیاز به تعلق، وود کارآمددی و عدزت نفدس یدا ارزش      وألهای، همزمان با (های بین المللی وانواده، جامعه ملی و رسانه

فرهنگ  بنا به عقیده بامیستر و دیاموند، . [3]ساز هویت فعلی آنان؛ یعنی وابستگی به رفتارهای جنسی افراطی باشد  تواند زمینه وجودی، می

جنسی زنان نسبت  (طرحواره)به عبارت دیگر، الگوی . ا مردان داردتری بر نگرش، احساسات و رفتارهای جنسی زنان در مقایسه ب عمیق ت ثیر

تدری از   جنسی انعطاف پذیر و سیال  زنان به دلیل فشارهای تکاملی و اجتماعی، گرایش. پذیری بیشتری دارد فرهنگی آسیب( نفوذ)به اثرات 

, 42]ه در گرایش جنسی و رفتار جنسی آنان بیشتر وواهد بود بنابراین احتمال بروز تغییر پذیری در طول زمان و بسته به زمین. مردان دارند

43]. 
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 نتيجه        
 احتماال با توجه به این که اجتماعی شدن کودک و درک معنا و مفهوم عشق و ارتباطات عاطفی، مت ثر از رفتار و نگرش والدین است،        

( بده ویدژه هویدت جنسدیتی    )عبارتی تهدیدد هویدت فدرد    احساس تعارض یا ضعف جنسی و جنسیتی یا به  دردناک عاطفی با توسعهتجارب 

های جنسیتی و  نحوه نگرش والدین در زمینه جنسی، ت کید و توجه زیاد والدین به جنبه. این نوع از اعتیاد باشد گرایش به ساز تواند زمینه می

 .ممکن است با این اعتیاد در ارتباط باشد جنسی و تبعیض جنسیتی یا بها دادن کمتر به جنس زن، از جمله عوامل فرهنگی، روانی است که
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