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 له پژوهشیمقا

  در مراکز  متأهلدر مردان مجرد با  مواد مخدرسه عوامل مستعد کننده مصرف یمقا
 1395شهر تهران  یستیوابسته به بهز ادیترك اعت

  
  ٤نامور ي، مهد٣موريما پورتي، س٢ين حجازيري، ش*١يرديم اللهوينس

 
  02/08/1397تاریخ پذیرش  14/05/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ت يان توجه به وضعين ميکه در ا روديمامروز به شمار  يمشکالت جامعه بشر نيترمهماز  يکير ياخ سال ١٥ يط دربه مواد مخدر اد ياعت :هدف و زمينهپيش
ه اد وابسته بيدر مراکز ترک اعت متأهلسه عوامل مستعدکننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد و ين مطالعه مقاي. لذا هدف از اباشديممهم  يهاجنبهاز  تأهل

  شهر تهران بود. يستيبهز
نفر  ٢٠٠ هاآنن يشهر تهران که از ب يستياد وابسته به بهزيبه مراکز ترک اعت کنندهمراجعهه مردان يکل يبر رو ياسهيمقا – يفيمطالعه توص مواد و روش کار:

بعد علل  ۵ک و ينامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگراف، پرسشهاداده يدر دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآور يريگنمونهبا روش  متأهلمعتاد مجرد و 
  قرار گرفتند. ليوتحلهيتجزدو مورد  يتست و کا يت يآمار يهاروشبا استفاده از  هادادهشده بود.  دييتأ ييايو پا ييمستعدکننده مواد مخدر با روا

ت به نسب ياحساس کنجکاو ،يگذرانخوشو  ييجولذت ي، استفاده از مواد براينسج يدگيآزاردسابقه ، ن عوامل در افراد مجرد معتاد اضطرابيشتريب :هاافتهي
گرش مثبت ن، متأهلو در افراد  يليل، استرس تحصياد خانواده، مشکالت مربوط به محل تحصيز يريگسخترفتار خشن و مستبدانه،  گران،يد از رفتار ديمواد، تقل

  بود.د خانواده، داشتن دوست معتاد يت شديحساس، يبه مواد مخدر، فشار مسائل اجتماع
جاد کرد و از ين افراد ايدر ا يش سطح آگاهينه را جهت افزايو مجرد زم متأهل يهاگروهبه مواد مخدر در  يآوريروعلل  نيترمهمبا کشف  توانيم: يريگجهينت

  نمود. يرياد جلوگيازجمله اعت ياز مشکالت بهداشت ياريبروز بس
 متأهلمواد مخدر، عوامل مستعد کننده، مجرد،  د،اياعت :يديواژگان کل

  
 ۶۴۸-۶۵۹ ، ص۱۳۹۷ آذر، ۱۱۰درپي ، پينهم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۴۳۲۷۵۴۹۶۱، تلفن: ييو ماما ي، دانشکده پرستاريه، دانشگاه علوم پزشکياروم :آدرس مکاتبه

Email: nasim.allahverdi@yahoo.com 

  
  مقدمه

ک مشکل عمده يمواد به  سوءمصرفستم، ياز اواسط قرن ب
گزارشات دفتر مواد  طبق .)۱( ل شده استيتبد يبهداشت عموم

ا، از مواد يون نفر در دنيليم ۲۴۶مخدر و جرم سازمان ملل تعداد 
يون دو ميل باًيتقرزان در ايران ين مياکه  اندکردهاستفاده  ادآورياعت

ون نفر به علت مصرف يليم ٢٦ش از ينفر برآورد شده است. ساالنه ب
ار يبس توسعهدرحال يکه سهم کشورها کننديممواد مخدر فوت 

ون يليم٦/٢٤، ٢٠١٣در سال . )٢(شرفته استيپ يشتر از کشورهايب
ت يدرصد کل جمع ٩ش از يسال و باالتر (که ب ١٢با سن  ييکايآمر

                                                             
 سنده مسئول )ي(نو، رانيا، هياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک، هياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يمرب، يارشد آموزش پرستار يکارشناس ١
 ايران، تهران، پزشکي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه، يو پرستارمامايي  مربي ٢
 ايران، اروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، مربي هيت علمي، نهاي ويژه نوزاداکارشناسي ارشد مراقبت ٣
 رانيا، زيتبر، نايمارستان سيب، يست جراحيتکلونوژ ٤

مواد مخدر  کنندگانمصرف)، جزء دهنديمل يرا تشک متحدهاالتيا
درصد  ١/١ش يافزا دهندهنشانن آمار يج ايبودند، که نتا يرقانونيغ

 ١٣٩٦ن در سال رايآمار در ا ي، ول)٣(است ٢٠٠٢نسبت به سال 
ساله مواد  ۶۴تا  ۱۵ت يدرصد جمع ۳ک به ينزدکه  دهديمنشان 

. )۴(ن درصد مصرف در جهان است يکه باالتر کننديممخدر مصرف 
 ونيليمکي بربالغ يتيران جمعي، در اشدهارائهن آمار يدتريه جديبر پا
 يهزار معتاد تفنن صدهشتو حدود  يت هزار معتاد دائمسيو دو

است  يالت جهاناز معض يکياستفاده از مواد مخدر  .)۵(وجود دارد
و  ي، اجتماعيخاص فرد يهايژگيوبا توجه به  ياجامعهکه در هر 
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 ۱۳۹۵ تهران شهر بهزيستي به تهوابس اعتياد ترک مراکز در متأهل با مجرد مردان در مخدر مواد مصرف کننده مستعد عوامل مقايسه
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و  دهش ريناپذجبران يافراد آن جامعه، باعث بروز مشکالت يتيشخص
فرد معتاد به  يو اجتماع ي، روانيدر عملکرد جسم يباعث وابستگ
 و ي، روانيدر عملکرد جسمان ين وابستگي. ا)٦( شوديممواد مذکور 

 ديشد در مواردگذاشته و  يفرد معتاد اثر ناپسند بر جا ياجتماع
. از )۴(کنديمد يتهد يطورجدبهرا  يو يو اجتماع يفرد يزندگ

 نهيهز کشورها ،جهان در مواد سوءمصرف شيافزا باگر يطرف د

 بر مخرب اثرات مانند آن از يناش خسارت جهيدرنت را يتوجهقابل

 يهايماريبوع يش، ريوممرگ ت،يجنا و جرم شيافزا ،يسالمت جسم
 ياسيس يثباتيب ،يليو مشکالت تحص يخانمانيب، يکاري، بيعفون

  .)٧, ١(شونديم متقبل جامعه در ياقتصاد و
، کننديمکه از مواد مخدر استفاده  يافراد دهديمنشان  هاافتهي

. در سال )۸(قرار دارند ريوممرگشتر در معرض خطر يچهار برابر ب
 ۶۸۷هزار و ۲در حدود  ياد در کشور مبلغيم اعتينه مستقيهز ۱۳۸۷

ارد دالر يليم ۳ک يمان نزدهزار تو ۹۲۲ون و يليم ۹۹۰ارد و يليم
 يط عاديکشور در شرا يدرصد درآمد نفت ۱۵بوده است که معادل 

ا ب ژهيوبهران يا يشناختجامعهو  ير و تحوالت اجتماعيي. تغ)۹(است
ده جنگ، ير مانند پديسه دهه اخ پردامنهم و يتوجه به تحوالت عظ

 و شهرهاکالن، رشد تينده جمعيفزا ييجاجابهت، يع جمعيرشد سر
 خدرر تجارت مواد مي، قرار گرفتن در مسينيشهرنشر در نسبت ييتغ

ر گياد و ديده اعتيپد تر شدنقيعمباعث  رسديمره به نظر يو غ
  .)۱۱, ۱۰(ده است يگرد ياجتماع يهابيآس

ر ياست که تحت تأث يچندعاملسندرم ک ي موامخدر سوءمصرف 
و  يشناختروان، يکيولوژيب ياز عوامل خطرزا يعيف وسيط

شتر در شروع يب ي. عوامل اجتماع)۱۲(قرار دارد يفرهنگ -ياجتماع
مطرح  يدر ادامه وابستگ يشناختستيزمصرف و عوامل 

 يريگشکل در که اندداشته انيب مطالعات ي. برخ)۱۳(هستند
 روابط ،يوه زندگيش ،يتيشخص يهايژگيو مخدر مواد به يوابستگ

 و عواطف ،هايبستگدلاحساسات،  باورها، نگرش، ،ياجتماع
 فايا ياساس نقش ،اندگرفته فرد شکل رشد يط در که ييرفتارها

 مطالعات مخدر مواد مصرف به شيگرا علل مورد در .کننديم

 و موردپژوهش جامعه اساس بر هاآن جينتا که افتهي انجام يمختلف
  . )١٤( است بوده متفاوت ييايجغراف منطقه
 کسب ،درد تسکينبه  توانيمدر مصرف مواد  مؤثراز عوامل  
 و يگذرانوقت، تحصيلي عملکرد بهبود ،آرامش کسب ،تجربه

 ،استرس کاهش ،خستگي رفع ،تمرکز افزايش، لذت کسب ،سرگرمي
 پذيرش به تمايل ،خودنمايي، همتايان فشار ،زندگي مشکالت وجود

 رفتار سوء، يموزشآپايين  سطح و خانوادگي يسابقه ،اجتماعي
 ويژگيهاي، رواني اختالل به ابتال ،خشونت ،فيزيکي ،عاطفي

باال،  يجانيه نيازهاي با فردي ،تکانه کنترل کاهش مانند شخصيتي
و همکاران  يضيج مطالعه فينتا. )١٥(و اضطراب اشاره کرد يافسردگ

ش به مواد مخدر از يگرا ينشان داد که علل اصل ١٣٩٦در سال 
اه، کرمانشاد استان يبه مراکز ترک اعت کنندهمراجعهدگاه معتادان يد

شبانه،  يهايمهمانان معتاد، شرکت در يارتباط با دوستان و آشنا
و نداشتن دوستان خوب، عالقه به مصرف مواد مخدر و  ييتنها

ان و همکاران علت يحاج. )٢( ن مواد بوده استينسبت به ا يکنجکاو
 نازآپسواد را دوستان ناباب و ش معتادان خود معرف به سمت ميگرا

 و همکاران نشان دادند با يمحمدخان. )٥(کردند يمعرف ييجولذت

 کاهش خودمهارگري، و سودرون يمذهب يريگجهت زانيم شيافزا

 .)٧( شوديم مشاهده مخدر مواد به ادياعت يآمادگ در معناداري
 يهامؤلفه بينو همکارانش در مطالعه خود نشان دادند  يوسفيآقا

 و خشم، يزيردرون خشم، يزيربرون خشم، صفت خشم، حالت
 د.دار وجود رابطه مثبت به اعتياد يآمادگ با خشم بيان كلي شاخص

 يزيردرون كنترل و خشم يزيربرون كنترل يهامؤلفه بين ،عالوهبه
 سوکي. پس از )١٦(دارد  وجود منفي رابطه اعتياد آمادگي با خشم

 يهانهيهزاد و يحاصل از اعت و گستردهاد يبا توجه به مشکالت ز
گر زنگ خطر نفوذ مواد يد يمبارزه با مواد مخدر و از سو يار بااليبس

 متفاوت متأهلمجرد و  يهاگروهدر  اندتويم هاخانواده يمخدر برا
 شيسه عوامل مستعدکننده گراين مطالعه با هدف مقاي. ا)٤(باشد 

به  کنندگانمراجعه متأهلبه مصرف مواد مخدر در مردان مجرد و 
  .ام گرفتشهر تهران انج يستياد وابسته به بهزيمراکز ترک اعت

  
  مواد و روش کار

است که جهت  ياسهيمقا – يفيک مطالعه توصين پژوهش يا
سه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در افراد مجرد با يمقا

ال شهر تهران در س يستيوابسته به بهز اديدر مراکز ترک اعت متأهل
ه مردان معتاد به مواد يجامعه پژوهش کل انجام شد. ۱۳۹۵-۱۳۹۴
 ييا مراجع قضايا توسط خانواده و يخود معرف،  صورتبهکه مخدر 

شده بودند و  ين مراکز معرفيمواد مخدر به ا سوءمصرفجهت ترک 
ه ين کليل دادند. از بيورود به پژوهش بودند، تشک يارهايمع يدارا

و در دسترس  صورتبهنمونه  ،ن مراکزيبه ا کنندهمراجعهمردان 
 متأهلنفر  ١٠٠دو گروه  اب شدند که بهنفر انتخ ٢٠٠به تعداد  آسان

  د.يم گردينفر مجرد تقس ١٠٠و 
ورود به مطالعه در نظر گرفته شد  يارهايمع عنوانبهچهار شرط 

 ،ت شرکت در پژوهش را داشته باشندين رضايکه شامل: معتاد
 يگريار و قادر به صحبت کردن باشند، در پژوهش مشابه ديهوش

. ران و ساکن شهر تهران باشنديتابع ا تيدرنهاشرکت نکرده باشند و 
واحد پژوهش در زمان جواب دادن  يو خستگ يحوصلگيبدو شرط 

پژوهش به ادامه جواب  يل واحدهايپرسشنامه و عدم تما سؤاالتبه 
خروج از مطالعه در نظر گرفته  يارهايمع عنوانبه سؤاالتدادن به 

  شدند.
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 نامور مهدي تيمور، پور سيما حجازي، شيرين اللهويردي، نسيم
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شامل  يسمتدوقابزار مطالعه پرسشنامه خود محقق ساخته 
زان کار در يالت، نوع شغل، ميک (سن، تحصياطالعات دموگراف

اد، سن يدر مورد عواقب اعت ي، آگاهيکارشب، داشتن روزشبانه
ن مکان ي، اولين ماده مخدر مصرفيشروع استفاده از ماده مخدر، اول

 با مواد، نوع ييقه آشنايمصرف مواد، طر کنندهيهمراهن يمصرف، اول
وه مصرف، تعداد دفعات مصرف در روز ي، شيفعل يرفماده مخدر مص

 يبعد فرد ۵اد در يش به اعتيعلل مستعدکننده گراو هفته) و 
 ياررفت يژگي، وي، سابقه آزار جنسيا رواني يجسم يماري(داشتن ب

ا ي يالت، مشکل جسمياد، تحصي(سن، درآمد، اعت يخاص)، خانوادگ
 يگر اعضايد معتاد و دمادر با فر پدر وپدر، روابط  مادر و يروان

، مشکالت موجود در خانواده مانند يا نامادري يناپدر داشتن خانواده،
زان درآمد، ي(منبع درآمد، م يره)، اقتصادياد و غيز يريگسخت

ه، يله نقليت وسيمنطقه سکونت محل سکونت، نوع مسکن، مالک
در محله، داشتن  ي(همبستگ يتعداد افراد تحت تکفل)، اجتماع

 -ي، داشتن امکانات خدماتيحيت سالم، داشتن امکانات تفرحايتفر
 به اعتقادات يبندي، ضد ارزش بودن ماده مخدر، پايو شغل يامشاوره

، ليمشکالت محل تحص( يفرهنگ، داشتن دوست معتاد) و يمذهب
  ) بود.يعاطف يازهايمدرسه به ن يتوجهيب ،يلياسترس تحص

 ييامه از روش روااطالعات پرسشن يابزار گردآور ييرواجهت 
، ب که پس از مطالعه کتبين ترتياستفاده شد. بد ييو محتوا يصور

د يساتات اازنظرق و استفاده يات مرتبط با موضوع تحقيمقاالت و نشر
 يار ده نفر از اعضايه و در اختياطالعات ته يآورجمعفرم 

حد وا يدانشگاه آزاد اسالم يو مامائ يدانشکده پرستار يعلمئتيه
قرار  اديتهران و ده نفر از پزشکان مشغول در مرکز ترک اعت يپزشک

س پپرسشنامه  سؤاالتو قضاوت قرار گرفت.  يموردبررسداده شد و 
رار ق مورداستفادهو  دييتأ يشنهاديرات و اصالحات پييجام تغان از

ن پژوهش از روش آزمون يپرسشنامه در ا يياين پاييگرفت. جهت تع
نفر از  ۱۰ار يب ابتدا پرسشنامه در اختيترتن يمجدد استفاده شد. بد

اد قرار گرفت و پرسشنامه يبه مراکز ترک اعت کنندهمراجعهن يمعتاد
به  مجدداًد و پس از ده روز همان افراد يل گرديتکم هاآنتوسط 
 يهاآزمونبا استفاده از  تيدرنهاپرسشنامه پاسخ دادند و  سؤاالت

 ۸/۰قرار گرفت که  يردبررسموابزار  سؤاالتکل  ييايپا يهمبستگ
  به دست آمد.
خذ اپرسشنامه، پژوهشگر با  يعلم ييايو پا يين رواييپس از تع

 يواحد پزشک يو مامائ يآزاد پرستارقات دانشگاه يمجوز از مرکز تحق
پژوهش  يشهر تهران و معرف يستيتهران و ارائه آن به معاونت بهز

 نيارائه به مسئول يبرامربوط  يهانامهيمعرفاجازه الزم را کسب و 
اد را اخذ نموده و سپس به هرکدام از مراکز ترک يمراکز ترک اعت

و اهداف آن و محرمانه ماندن  موردپژوهشاد مراجعه کرده و در ياعت
، يريگنمونهانجام  يح داده شد. براين مراکز توضياطالعات به مسئول

افته ي در مراکز حضور يادار يروزها ۸-۱۲خود پژوهشگر در ساعت 
نمود. ابتدا  هاپرسشنامهامن و مناسب شروع به پخش  يطيو در مح

ح داده شد و يپژوهش توض يهانمونه يهدف از انجام پژوهش برا
پر کردن پرسشنامه به آنان اختصاص داده  يقه برايدق ۹۰ زمانمدت

ل کردند. در يدر حضور پژوهشگر پرسشنامه را تکم هانمونهشد، و 
حات الزم يدر پرسشنامه وجود داشت، توض ياتکه ابهام يموارد

در قرار گرفت.  موردپژوهش يار واحدهايجهت رفع ابهام در اخت
نداشتند. پرسشنامه با قرائت سؤاالت  يکه سواد کاف يخصوص افراد

از  پس ل شدند.ي، تکمشدهارائه يهاجوابتوسط پژوهشگر و نگارش 
ز قرار گرفت. يآنالو  يموردبررس هاداده، هاپرسشنامه يآورجمع

 Spss افزارنرمن پژوهش از يحاصل از ا يهاداده ليوتحلهيتجزجهت 
ه يته( يفيف اطالعات از آمار توصيتوص ياستفاده شد و برا ١٦نسخه 

 ار) وين و انحراف معيانگي، ميمطلق و نسب يع فراوانيجداول، توز
جهت مستقل  tآزمون  ياستنباط يآمار از آزمون هاآنل يتحل يبرا

 يفيک يرهايشر جهت متغيدو، ف يو آزمون کا يکم يرهايمتغ
  .استفاده شد

  
  هاافتهي

 در پژوهش کنندهشرکتک افراد يات دموگرافيخصوص يبررس
ار سن و سن شروع استفاده از ين و انحراف معيانگيم نشان داد که

و  ۶۵/۳۱± ۰۱/۷ب در مردان مجرد معتاد برابر با يماده مخدر به ترت
 ±١٢/٦و  ۳۴/ ۹۲± ۸۷/۷معتاد  متأهلو در مردان  ۰۴/۱۹ ۹۷/۵±
 ٧٨(ن درصد شغل در هر دو گروه معتاد آزاد يشتريبود. ب ۱۸/۲۲

در مردان  يکاريافراد مجرد) و ب درصد ٥٣و  متأهلافراد  درصد
درصد)  ٩معتاد ( متأهلشتر از مردان ي) بدرصد ٢٧مجرد معتاد (

 يتفاوت آمار متأهلمجرد و ن سن و شغل در دو گروه يانگي، که مبود
الت در دو گروه يتحص ن درصديشتريب ).>٠٠١/٠p(داشت  يمعنادار

ن يدرصد در افراد مجرد)، اول ۴۳و  متأهلدرصد در افراد  ۳۳پلم (يد
افراد  درصد ۴۶(ن درصد خانه خود يشتريمکان مصرف مواد مخدر ب

 دوه مصرف مواين درصد شيشتريدرصد افراد مجرد)، ب ۳۱و  متأهل
درصد افراد  ۸۷و در  متأهلدرصد افراد  ۹۵کردن (دود  صورتبه

 يفراوان ازنظرن يمستقل و همچن t مجرد) بود که با استفاده از آزمون
سه شدند که يدو مقا يکا شر ويف يآمار يهاآزمونبا استفاده از 

ن لحاظ هر دو ي)، فقط از ا< ۰۵/۰pنداشتند ( ياختالف معنادار
 مصرف مواد مخدر در کنندهيهمراهن ياولدند. گروه باهم همتا بو

ب همکارانشان و يبه ترت معتاد مردان متأهل و مجرد
با مواد مخدر در  ييقه آشناين طريشان بودند. همچنيهايهمکالس

از  معتاد مجرد مردان ق همکاران و درياز طرمعتاد  متأهل مردان
ه قيورد طرشر در ميآزمون ف يبود و بررس يامحلهق دوستان هميطر

د بو داريمعن يآمار ازنظر با آن ييقه آشنايمواد مخدر و طر ييآشنا
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)٠٠١/٠p=متأهلن تعداد دفعات مصرف در مردان مجرد و يشتري). ب 
 در دو گروه يفعل يمخدر مصرف معتاد در هفت روز هفته بود. ماده

ز ب بعد ايشه به ترتياک و شيتر يطور معناداربهاما  ن بود،يهروئ
در مردان متأهل و  يمخدر مصرف ن مادهيشتريب عنوانبهن يهروئ

ر شتيبمعتاد مجرد  افراد يمصرف هفتگ زمانمدتمجرد معتاد بود. 
 ن دو گروهيب يمعنادار يتفاوت آماربود که معتاد  متأهلاز افراد 

مصرف روزانه مردان مجرد و  زمانمدتن يانگيماما  شد.مشاهده 
  ).١(جدول شماره  باهم برابر بودمتأهل معتاد 

  
  مستقل tک با استفاده از آزمون يات دموگرافيخصوص ازنظرمعتاد  متأهلمجرد و  مردانسه يمقا): ۱جدول (

  ريمتغ
جه ينت  معتاد متأهل مجرد معتاد

  مقدار احتمال  t آزمون
  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم

=p  ٩٤/٢  ٢٩/٢  ٩٧/٩  ١٤/٣  ٧١/٨ روزساعت کار در شبانه ٠٠٤/٠  

=p  ٤٨/٣  ٣٨/١  ٨٥/١ ١٨/٢ ٧٥/٢ دفعات مصرف در روز ٠٠١/٠  
=p  ٥٧/٣ ٢٣/٩  ٧١/١٢  ٦٥/٥  ٣٢/١٠ هفته دفعات مصرف در ٠٠١/٠  

مصرف روزانه زان ساعت يم
 مواد مخدر

٧٧٥/٠  ٨٤/٥  ٦٩/٩  ٦٥/٥  ٣٢/١٠  p= ٤٣٩/٠  

سن شروع استفاده از مواد 
=p  ٦٧/٣ ١٢/٦  ١٨/٢٢  ٩٧/٥  ٠٤/١٩  مخدر ٠٠١/٠  

  
 ۵مرتبط در  يو کم يفيات کيخصوص ازنظر دو گروهدر ادامه 

 يهايماريببر اساس  يدر علل فرد سه شدند.يگر مقايکديبعد با 
 ازنظرشدند.  يابيخاص ارز يرفتار يهايژگيوو  ي، روانيجسم

، العالجصعب يماري، بکمردرد مزمن، يماري، بيجسم يماريب
، يريپذکيتحر، ترس، يافسردگ( يروان يماريمزمن و ب يدردها

مون ) آزيزوفرنيو اسک يدوقطب اختالل ک،يد، حمالت پانيخشم شد
). ˃٠٥/٠pن دو گروه نشان نداد (ي، بيمعنادار يدو اختالف آمار يکا

 متأهل مردان سه بايمقا ) دردرصد ٢١مجرد ( مردان در اضطراباما 

خاص  يرفتار يهايژگيون يب. =p)٠٠٩/٠( شتر بوديب درصد)، ٨(
 ياحساس کنجکاو ،يگذرانخوشو  ييجولذت ياستفاده از مواد برا
 شتريبگران در مردان مجرد معتاد يد از رفتار دينسبت به مواد، تقل

معتاد  مجرد مردان نيهمچنمعتاد گزارش شده بود.  متأهلاز مردان 
گزارش کرده  متأهلاز مردان  يشتريب يجنس يدگيسابقه آزارد

 وجود يمعنادار ين دو گروه اختالف آمارير بد يآمار ازنظربودند که 
  ).۱(نمودار شماره  )˂٠٥/٠p(داشت 

  

اد وابسته به يکننده به مراکز ترک اعتمراجعه موردپژوهشدر افراد  يدر بعد فرد خاص يرفتار يهايژگيوجود و ينسب يفراوان): ۱(نمودار 
  شهر تهران يستيبهز
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ت ياکثر يمعنادار ورتصبهنشان داد که  يعلل خانوادگ يبررس
معتاد  متأهل مردانسه با يمعتاد در مقا مجرد پدران و مادران مردان

سن  ي. ول)=٠٠٠١/٠pو  =p ٠١٢/٠بودند (ات يد حيشتر در قيب
شتر از سن يب يمعنادار صورتبهمتأهل معتاد  ان و مادران مردانپدر
 .)=٠٠٠١/٠pو  =٠٣٢/٠p(بود مجرد معتاد  مردان ان و مادرانپدر

 متأهلافراد  سه بايدر مقا جردپدران افراد مر از گروه مادران، فقط يغ
بود  معنادار يو ازنظر آمار تندداش يشتريب يروان يماريب
)٠١٧/٠p=( .اد معت جردمپدران در مردان  التيتحص ن درصديشتريب
گروه دو  در يبود ول سواديبمعتاد  متأهل و در مردان پلمير ديز
ران سه با پديدر مقا دار بودند.سواد و خانهيبن ن درصد مادرايشتريب

متأهل مردان شتر از يمجرد معتاد ب ان در مردانمادرزان درآمد يم
ارتباط مادر با  ت ازيرضا نيانگيمن ي. همچن)=٠٢١/٠p( بودمعتاد 

 بود. مجرد معتاد شتر از افراديبمتأهل معتاد  مردانهمسر در 
)٠٤٧/٠p=(ر خانواده در دو گروه مجرد ن مشکالت موجود دي. در ب

)، رفتار خشن و مستبدانه =٠٠١/٠pاد (يز يريگسختن يب متأهلو 
)٠٠٢/٠p=٠٣٤/٠(خانواده  يد و نگرانيت شدي) و حساسp= تفاوت (

اد، رفتار يز يريگسخت کهيطوربهمشاهده شد  يمعنادار يآمار
مردان مجرد  يهاخانوادهد در يت شديخشن و مستبدانه و حساس

  ).٢نمودار شماره (معتاد بود  متأهلشتر از مردان ياد بمعت

  

 )يبعد خانوادگ( در خانواده موجود وجود مشکالت برحسب موردپژوهشافراد  ينسب يفراوان ):۲(نمودار 
  

 ازنظرشر در دو گروه يدو و ف يکا يآزمون آمار يدر آخر، بررس
رآمد ع دت منبينشان داد که وضع يو فرهنگ ي، اجتماعيعلل اقتصاد

مجرد  مردانشتر از يب يطور معنادارمتأهل معتاد بهمردان  در
 شتريب يطور معنادارمجرد معتاد به مردانکه يدرحالبود.  يشخص

). =p ٠٠٠١/٠شان خانواده بود (درآمد منبعمتأهل معتاد  مردان از
شتر در يب محل سکونت مردان مجرد معتاد معنادار طوربهن يهمچن

در غرب تهران بود  متأهل معتاد در مردان ين ولمنطقه شرق تهرا
)٠١٤/٠ p=نسبت بهمتأهل معتاد  گان در مرداني). ارتباط با همسا 

بود  داريمعن يآمار ازنظرکمتر بود که مجرد معتاد  مردان
)٠١٢/٠p=مجرد معتاد از مردانشتر ي). مردان متأهل معتاد ب ،

مشکالت مربوط  ادمجرد معت دوست معتاد داشتند، در مقابل مردان
 يشتريب يعاطف يازهاينو کمبود  يليل، استرس تحصيبه محل تحص

  داشتند.
  

  يريگجهينتبحث و 
مواد سه عوامل مستعد کننده مصرف يمقا ن مطالعه باهدفيا
وابسته به  اديدر مراکز ترک اعت متأهلمجرد با  در مردان مخدر

ک يگرافسه مشخصات دمويشهر تهران انجام شد. در مقا يستيبهز
و سن شروع استفاده از مواد مخدر  ين سنيانگي، مموردمطالعهافراد 

) کمتر از مردان متأهل معتاد ٠٤/١٩و  ٥٦/٣١مردان مجرد معتاد (
در ) ١٣٩٤و همکاران ( يضي) بود، اما در مطالعه ف١٨/٢٢و  ٩٢/٣٤(

از مطالعه  ترنييپاکه  شدهانيب ٨٨/٢٤زان ين ميمعتادان ا گروه
ان و همکاران يگر توسط حاجيد يامطالعهدر . )٢(حاضر بود 

 ،)١٧(بوده است  )۲۱ ±٧( ادياعتن سن شروع يانگيز مي) ن۱۳۹۲(
ن ن سيانگيج پژوهش حاضر، ميمطالعات برعکس نتا يدر برخ يول

در مطالعه  ازجملهسال بود.  ۲۰ر يشروع مصرف مواد مخدر ز
آغاز مواد مخدر  ين سنيانگي) که م۱۳۹۰ان و همکاران (يدعاگو
و در مطالعه راسخ و همکاران  ۰۲/۱۸ انيگوپاسخن يدر ب يصنعت
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 )۱۳۹۱ان و همکاران (يسال و در مطالعه جالل ۲۰) کمتر از ۱۳۹۱(
, ۱۳(مطرح شده بودند مواد مخدرسال، سن شروع به مصرف  ۶/۱۴

و  يو اجتماع يفرهنگ يهاتفاوتجه گرفت ينت توانيم. )۱۹, ۱۸
تادان مع يسن يبه مواد بتواند تفاوت الگو يزان دسترسين ميهمچن
 مجرد يهاگروه يالزم برا يهاآموزشن يبنابرا .)۵( ه کنديرا توج

ش يمعتاد آغاز گردد تا از افزا متأهل يهاگروهد زودتر از يبا معتاد
   گردد. يريشگياد پينرخ اعت

لم پيدمعتاد  متأهلالت مردان مجرد و ين درصد تحصيشتريب 
ان و همکاران يحاجمطالعات  يهاافتهيبودند که با  ترنييپاو 

) که مصرف مواد در مقاطع ۲۰۱۶ن و همکاران (ي) و ج۱۳۹۲(
دارد.  يوانشتر بود همخيسه با مقاطع باالتر بيدر مقا ترنييپا يليتحص

نداشت  ي) همخوان۱۳۹۱و همکاران ( ييخزا يهاافتهيو با  )۲۰, ۵(
 متأهلن درصد شغل در هر دو گروه مردان مجرد و يشتريب. )۲۱(

 متأهلشتر از مردان يدر مردان مجرد معتاد ب يرکايمعتاد آزاد و ب
در دو گروه متفاوت نبود. در  ير طبقات شغليمعتاد بود، نسبت سا

 يدارا موردمطالعهشتر افراد ي) ب١٣٩٥همکاران (و  يگيمطالعه ب
ن ي. همچن)۲۲(بود ن مطالعه همسو يکه با ا شغل آزاد بودند

شتر افراد ي) نشان دادند در گروه معتاد ب۱۳۹۳ان و همکاران (يشاطر
ن مطالعه يمردان مجرد معتاد در ا يهاافتهيکار بودند که با يب

است که در  ين از عواملييالت پايعامل تحص. )۲۳(داشت يهمخوان
 اد مطرح شده استياعت کنندهييشگويپ عنوانبهمطالعات متعدد 

ت يه اهمب توانيمنداشتند که  يالت دانشگاهيشتر معتادان تحصي.ب
عامل  عنوانبه يالت دانشگاهيتحص خصوصبهل يادامه تحص

ن آ سازنهيزمل اد و اختاليبرد. البته خود اعت ياد پياعت بازدارنده
ر از مشاغل د يبرخ رسديمل شود. به نظر يمانع ادامه تحص توانديم

ق فراهم ساختن ياز طر يکاريب ازجمله ريپذبيآسافراد 
 يهاشغلو  سازنديماد فراهم ياعت يط را برايآلوده شرا يهامعاشرت

اد ياعت يشتر بر کارکنان عامل بازدارنده برايبه علت نظارت ب يدولت
 ييزااشتغال يبرا يزيربرنامهت ياهم دهندهنشانسوب شوند که مح

  ک عامل مهار کننده است.ي عنوانبهل يدر کنار امر تحص
اد در مردان متأهل يدر مورد عواقب اعت يآگاه در پژوهش حاضر

) ۱۳۸۸و همکاران ( يآقابخش شتر از مردان مجرد معتاد بود.يمعتاد ب
 مواد سوءمصرفاز عوارض  ياطالعيبان کردند که يدر مطالعه خود ب

 سوءمصرفش جوانان به يبر گرا يمؤثرنقش  يد صنعتيمخدر جد
ق در مورد ين تحقيداشته است که همسو با ا يمواد مخدر صنعت

و کمبود  يعدم آگاه نيقيبه قطع .)۲۴(مردان مجرد معتاد بود
 توانديم دراد و ماده مخياعت مضراتاطالعات الزم در مورد عواقب و 

 و باعثگردد  فرد سمت از مخدر مواد مصرف انگاشتن مهم عدم باعث
ن گروه مردان مجرد معتاد نسبت يبنابرا.)١٤(اد شوديش به اعتيگرا

اد يعتنه ايشتر در زمياز به آموزش بيشتر نيمعتاد ب متأهلبه مردان 
  دارند.

مجرد و  در مردانمصرف مواد مخدر  کنندهيهمراهن ياول
 نياول يمعنادار طوربه يولبودند.  يامحلهمعتاد دوستان هم متأهل
متأهل معتاد مصرف مواد مخدر در مردان  کنندهيهمراه

ارتباط و بود..  شانيهمکالسمجرد معتاد  در مردانهمکارانشان و 
دوستي با همساالن مبتالبه سو مصرف مواد، عامل مستعد کننده 

تن گرف يمواد، برا کنندگانمصرفاد است. يابتال به اعت يبرا يقو
آنان را وادار به همراهي با خودنمايند.  کننديمد دوستان، سعي يتائ

ار يش بسيگار و حشي، در شروع مصرف سخصوصبههمساالن  گروه
شتر درصد ين مکان مصرف در بين اولي. همچن)۲۵( مؤثر هستند

ج يافته با نتاين يخودشان بود. ا يخانهمعتاد  متأهلمردان مجرد و 
) ۱۳۹۱و همکاران ( يدري) و ح۱۳۹۰و همکاران ( يزيمطالعات عز

 يدوستانه و خانوادگ ين مکان مصرف مواد مخدر را در مهمانيکه اول
شتر مردان ين بي. همچن)۲۷, ۲۶(ندارد  يذکر کرده بودند، همخوان

با مواد مخدر آشنا  يامحلههمق دوستان يمعتاد از طر متأهلمجرد و 
) در پژوهش ۱۳۹۰همکاران (ان و يدعاگون مطالعه يهمسو با اشدند 
مصرف مواد مخدر را  کنندهيهمراهن يزان اولين ميشتريخود ب

 ان کردنديزان را دوستان مدرسه بين ميو کمتر يامحلههمدوستان 
 يهاگروهبا  يوجود ارتباط و دوست رسديم. پس به نظر )۱۸(

 اندتويمگر يرفتار همد دييتأهمچون همکاران و همساالن با  يميصم
  اد باشد.يابتال به اعت يبرا ياز عوامل مستعد کننده قو

ن ماده مخدر يمعتاد اول متأهلشتر مردان يدر مطالعه حاضر ب 
ن عنوان کردند که در يفن آن را مريو کمتر اکيخود را تر يمصرف

آن  نيو کمتر اکيتر ين ماده مصرفيشتريمورد مردان مجرد معتاد ب
 در هر دو يفعل ين ماده مخدر مصرفيشتريب کهيدرحال. بود کراک

 يهانمونهت ين مطالعه اکثريبود. همسو با ا نيهروئگروه معتاد 
ان و همکاران ي) و حاج۱۳۹۱و همکاران ( يدريح موردپژوهش

, ۵(اک عنوان کردنديخود را تر ين ماده مخدر مصرفياول )۱۳۹۲(
) ۱۳۹۰و همکاران ( يگروس ن مطالعهيمتفاوت از ا يجي. در نتا)۲۷
ر د ين ماده مصرفيب نخستي) به ترت۱۳۹۰و همکاران ( انيدعاگوو 

با  رهمسويغو  )۲۸, ۱۸(کردند  يشه و کراک معرفيمعتادان را ش
) در مطالعه خود ۱۳۹۲جه و همکاران (يعلو ييرزاين مطالعه ميا
را  مواد مخدردر گروه وابسته به  يفعل يماده مخدر مصرف نيشتريب

قه مصرف مواد در ين طريشترين بي. همچن)۲۹(ان کردندياک بيتر
ق يت شامل دود کردن، خوردن و تزريب الويه معتاد به ترتهردو گرو

ان کردند که يق بين تحقي) همسو با ا۱۳۹۶و همکاران ( يضيبود. ف
 يول .)۲(غلبه دارد  هاروشر يدرصد بر سا ۱/۷۲روش دود کردن با 

روش مصرف  نيترعيشا) در مطالعه خود ۱۳۹۰و همکاران ( يزيعز
 انيه بين، خوردن مواد و انفيق، تدخيب تزريمواد مخدر را به ترت
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ن تعداد يانگيدر ضمن م .)۲۶(ق بودين تحقيبا ا رهمسويغکردند که 
مردان مجرد معتاد  يمصرف هفتگ زمانمدتدفعات مصرف روزانه و 

) در ۱۳۹۱و همکاران( يدريحمعتاد بود.  متأهلان شتر از مرديب
ن در هفت روز هفته مواد يت معتاديان کردند که اکثريمطالعه خود ب

 رسديم. به نظر )۲۷(ن مطالعه بود يکه همسو با اکردند يمرا مصرف 
 خطرکمدر مصرف و باور به  يل در دسترس بودن، راحتياک به دليتر

و  شوديمح داده يشتر توسط هر دو گروه ترجين ماده بيبودن ا
ب خطرناک و ي(با ترکيمه صناعيو ن ين مواد مخدر صناعيهمچن

را در  اکيتر يمواد مخدر سنت يناشناخته) خوشبختانه نتوانسته جا
 ا چند سال ازيشتر افراد بعد از چند ماه يور پر کند. بمعتادان کش

  .آورنديم ين رويمانند هروئ يگرياک به مواد ديمصرف تر
ش به مواد مخدر، مردان مجرد معتاد در يگرا يدر عوامل فرد

 يجنس يدگيمعتاد، اضطراب و سابقه آزارد متأهل با مردانسه يمقا
 اد افراد مجرد معتاديعتش به اين عوامل در گرايداشتند و ا يشتريب
و  ين مطالعه، احسان صبوري. همسو با ااندداشتهشتر نقش يب

دند يجه رسين نتيبه ا )۲۰۰۹ت و همکاران (يرا) و ١٣٩٥همکاران (
مخدر  به مواد يو وابستگ يآزارکودکن يب يميمستق يکه همبستگ
کردلر و همکاران  يبا مطالعه فتح ي. حت)٣١, ٣٠(وجود دارد

وز و همکاران ين هي. همچن)٣٢(شده بود  ديتأک) همسو بود و ١٣٩٦(
 يهاکنندهييشگويپرا از  يدر مطالعه خود اختالالت روان) ٢٠١٠(

گفت که  توانيم. )۳۳(کرده بودند  يمهم مصرف مواد مخدر معرف
ل شدن يتعد يافراد مبتال به اضطراب به دنبال مصرف مواد برا

ن يب يرابطه قو جهيدرنت. )٣٤(عواطف و احساسات خود هستند 
  اضطراب و استفاده از مواد وجود دارد. 

ل يسه با مردان مجرد معتاد به دليمردان متأهل معتاد در مقا
ردند. ک مواد گزارشبه  يترنگرش مثبت ياز فشار مسائل اجتماعفرار 

، احساس يگذرانخوشو  ييجومردان مجرد معتاد لذت در مقابل
 دنداظهار کر يشتريگران جهت مصرف مواد بيد از ديو تقل يکنجکاو

) نشان دادند که ۱۳۹۱و همکاران ( يدرين مطالعه. حيهمسو با ا
ن يخانواده و احساس لذت از ب يضااز مصرف اع يامشاهده يريادگي

ت را دارد ين اهميشترياد، بيش به اعتيعوامل مطرح شده در گرا
) در مطالعه خود نشان دادند ۱۳۹۲ا و همکاران (يمدبرن ي، ول)۲۷(
 اد به مواد مخدرينسبت به اعت يمنف کامالً يدگاهين ديه معتادک

نگر راي، شوم و وبراندازخانهچون  ينيدگاه را با عناوين ديداشتند و ا
ن مطالعه يمعتاد در ا متأهلمردان  يهاافتهيکه با  ان کردنديب

) در ۱۳۹۲ان و همکاران (ين حجاري. همچن)۹(نداشت  يهمخوان
 يارميل تفکر بين به دليه خود نشان دادند که اکثر معتادمطالع

و  حيل تفريبه دل يو تعداد کم ياد نگرش منفينسبت به اعت
 يز زندگا يل فرار از مشکالت ناشيه به دلينظر مثبت و بق ييجولذت

. در ضمن، )٣٥(نسبت به مواد مخدر داشتند  ينينابينگرش ب

) ۱۳۹۱مقدم و همکاران ( ي) و رضاخان۱۳۹۰مکاران (ان و هيدعاگو
علت مصرف مواد مخدر در  نيترعمدهافتند که يدر پژوهش خود در

را در  ريتأثن يشتريو کسب لذت بود که ب يح، سرگرميمعتادان، تفر
 ندگذاريم يکارشناسان بر جا ازنظرمصرف مواد مخدر  ير الگوييتغ
ان يز در مطالعه خود بي) ن۱۳۸۸و همکاران ( يآقابخش .)۳۶, ۱۸(

 سوءمصرفش جوانان به يچندان بر گرا ياجتماع يکردند فشارها
با  نداشته است که کنندهنييتعو  ياساس ريتأث يمواد مخدر صنعت

  .)۲۴(نداشت  يخوانهمن مطالعه يا
ت پدران و مادران افراد مجرد ي، اکثريعلل خانوادگ يدر بررس

ر يز التين درصد پدران تحصيشتريات بوده که بيد حيمعتاد در ق
مادرانشان درآمد  يشتر بودند وليب يروان يماريب يپلم و دارايد
معتاد پدر و مادرانشان  متأهلداشتند. در مقابل مردان  يشتريب

 درانبوده و ما سواديبشتر بوده که اکثر پدرانشان يسن ب يدارا
ن داشتن يهمچن در ارتباط با همسر داشتند. يشتريت بيرضا

 ونيليمکين پانصدتا يبپدر (انه يماه درآمداد و يزان اعتيم ،يناپدر
در هر دو ) دارخانهو  سواديبمادران (الت و شغل يتومان) و تحص

جه و همکاران يعلو ييرزاين مطالعه ميکسان بود. همسو با ايگروه 
 پدران اکثراًه خود نشان دادند که در گروه معتادان ) در مطالع۱۳۹۲(

الت پدر در گروه معتاد يزان تحصيم يات بودند وليد حيدر ق
وه پلم بود و در گرير معتاد ديو در گروه غ يين درصد ابتدايشتريب

زان ين ميات بودند و بيد حيشتر مادران در قير معتاد بيمعتاد و غ
وجود نداشت  يمعنادار يمارالت مادر در دو گروه تفاوت آيتحص

ن يز در مطالعه خود نشان دادند بي) ن۱۳۹۳. آهون و همکاران ()۲۹(
ن مطالعه يبا ا بود کهمعنادار  يتفاوت آمار هانمونهسن پدران 

و  يدرآمد خانواده با مطالعه موهات ازنظر. )۳۷(داشت  يهمخوان
کردلر و همکاران  ي) همسو بوده و با مطالعه فتح۲۰۱۳ران (همکا

وجود پدر و  رسديمبه نظر  .)۳۸, ۳۲(داشت ي) ناهمخوان۱۳۹۶(
، يت عاطفيک الگو در جهت حماي عنوانبهمادر در کنار فرزندان 

تر فرزندان در مقابل کم يريپذبيآسباعث  يو اقتصاد ياجتماع
  .شوديماد يهمچون اعت ياجتماع يهابيآس

اد، رفتار يز يريگسختن مشکالت موجود در خانواده يدر ب
در  شلوغ و پرتعداد بودن د،يت شديخشن و مستبدانه و حساس

معتاد بود.  متأهلشتر از مردان يمردان مجرد معتاد ب يهاخانواده
) نشان دادند ١٣٩٣مکاران (و ه يياحمدرضان مطالعه يهمسو با ا

ن ي. همچن)٣٩(اد فرزندان رابطه وجود داردين و اعتين کنترل والديب
همکاران  و اوزولدوملو)، ۱۳۹۲و همکاران ( ياريشهردر مطالعات 

محبت در خانواده،  کمبود ) به۲۰۱۶) و پاتل و همکاران (۲۰۱۴(
در  يي، احساس تنهايخشونت، قهر و دور، نيوالد يهايريگسخت

ن و همکاران يبا مطالعه حس يول .)۴۲-۴۰( شده بود ديتأکخانواده 
ن به امور ين پرداختن والدي. بنابرا)٤٣(نداشت  ي) همخوان٢٠١٧(
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داشته ن يهيتنب يژگيکه و يفرزندان که شامل اصول اخالق يتيترب
، کسب اطالع از هاآنق بر کار يشامل نظارت دق در مقابلباشد و 

از  توانديمباشد  يزندگ يهامهارتفرزندان و آموزش  يهاتيفعال
 توهين حتي يا و طرد ،حال اين در کند. يرياد جلوگيش به اعتيگرا

 ممکن هاآن و شوديم خانواده از بيزاري باعث فرزندان با و خشونت
  .آورنديرواد يمانند اعت  هايبزهکار و مخرب رفتارهاي انواع به است

ع منب يشتر دارايمتأهل معتاد ب در مردان يدر مورد علل اقتصاد
 کهيدرحالبودند.  در غرب شهر يااجارهخانه  ي، دارايدرآمد شخص

شتر منبع درآمدشان خانواده و نوع مسکنشان ين مجرد معتاد بمردا
ان زين ميشتريو ساکن شرق شهر بودند. در هر دو گروه ب يشخص

محل  ون تومان ويليک مين پانصد هزار تا يشان بانهيدرآمد ماه
ان و همکاران ين مطالعه حاجيسکونتشان داخل شهر بود. همسو با ا

د معتادان خود معرف، ساکن درص ۳/۷۵) نشان دادند که ۱۳۹۲(
) و ۲۰۱۴همکاران ( و سورکن مطالعات يهاافتهي. )۵(شهر بودند 

) که مصرف مواد با محل سکونت ارتباط ۲۰۱۲اران (مک و همک يپر
ن ي. همچن)۴۵, ۴۴(نداشت  ين مطالعه همخوانيداشت با ا معنادار

از معتادان  يميش از ني) که ب۱۳۹۲(ان و همکاران يبا مطالعه حاج
رابطه  دهندهنشان، که )۵(و بود داشتند همس يمسکن شخص

  ت.اد اسياعت نرخش يشدن با افزا يو صنعت ينيشهرنشم يمستق
شتر از مردان يمعتاد ب متأهلمردان  يل اجتماعدر مورد عل

مجرد معتاد دوست معتاد داشتند. مردان مجرد معتاد امکانات 
عه ج مطالينتا. گان داشتنديهمسابا  يشتريو ارتباط ب يحيتفر

ان استفاده ياز آن بود که م ي) حاک١٣٩٣همکاران (و  يياحمدرضا
وجود  يبطه معناداراز اوقات فراغت و عدم استفاده از مواد مخدر را

) ۱۳۹۴و همکاران ( يضي)، ف۱۳۸۹و همکاران ( يباقر. )٣٩(داشت
) در مطالعات خود نشان دادند که ۱۳۹۲ان و همکاران (يو حاج

ستان دواد خود را معاشرت با يکه معتاد شدند علت اعت يشتر افراديب
. )۴۶, ۵, ۲(ن مطالعه استيناباب و معتاد دانسته بودند که همسو با ا

نداشتن ) در مطالعه خود نشان دادند که ۱۳۸۸و همکاران ( يآقابخش
 بر گرايش مؤثرابزار مناسب براي گذران اوقات فراغت هفتمين عامل 

ن يبنابرا. )۲۴(است يمواد مخدر صنعت رفسوءمصجوانان تهراني به 
 مواد مخدر، عامل سوءمصرف به مبتال افراد با دوستي و ارتباط

 هايدوستن ياست و در انتخاب ا اعتياد براي قوي کننده مستعد
ر ر خانواده ديبه نقش خط توانيمدقت الزم انجام شود. که  يستيبا

امن و مطمئن بدون تنش  يتراد با فراهم کردن بسياز اعت يريجلوگ
 ارتباط و يبه برقرار يازين صورت نياشاره نمود که در ا يريو درگ

  .شودينماز دوستان ناباب احساس  يالگوبردار
ل يزان مشکالت مربوط به محل تحصيم يدر مورد علل فرهنگ

 متأهلشتر از مردان يل در مردان مجرد معتاد بيو استرس زمان تحص
) و ١٣٩٤و همکاران ( يآبادسلمن مطالعه يا امعتاد بود. همسو ب

ان کردند هر چه استرس ادراک شده ي) ب٢٠١٤همکاران (کوسما و 
در . )٤٨, ٤٧( ابدييمش ياد افزايش به اعتيزان گرايابد ميش يافزا

 زاترساسگفت زماني كه فرد در شرايط  توانيم هاافتهيتبيين اين 
آن موقعيت و آرام شدن به مواد  فرار از يبرا رديگيمو فشارزا قرار 

استرس و  جهينترا كه وهش انددرد و و  کنديممخدر گرايش پيدا 
فشار رواني است به كمک مواد مخدر تحت تأثير قرار داده و شرايط 

  .رواني او را دگرگون كند
به مواد مخدر و  يآوريروعوامل متعدد در  ريتأثبا توجه به 

 يت از افراد معتاد و حفظ پاکينقش مهم خانواده و جامعه در حما
در  دهيدآموزشگر افراد يو د الزم است پرستاران هاآنپس از ترک 

 رانروان پرستااد حضور داشته باشند، روانشناسان و يمراکز ترک اعت
با آموزش به  تواننديمدر جامعه  کنندهآگاهعوامل و افراد  عنوانبه

را  ييمواد مخدر، راهکارها رگذاريتأثعوامل  ييدر شناسا هاخانواده
و  نفساعتمادبهت يبا تقو تواننديمن يند. همچنيبه آنان ارائه نما

اد آنان نقش يش به اعتيافراد، در گرا يفرد يهايژگيوو  نفسعزت
ز الزم است ين يتيريبازدارنده داشته باشند. در خصوص نقش مد

 يج پژوهش عالوه بر نظارت در اجرايبا توجه به نتا يران پرستاريمد
 ضمن يوزشآم يهابرنامهل يالزم از افراد معتاد با تشک يهامراقبت

 اديبه اعت يآوريرورا به شناخت علل  يخدمت، توجه کادر پرستار
خدمات  يند و در جهت ارتقاياز آن معطوف نما يو مشکالت ناش

 يامشاورهجاد مراکز ين با ايمناسب را ارائه دهند. همچن يراهکارها
و  يحيآسان به امکانات تفر يو فراهم کردن دسترس يو خدمات

و اوقات فراغت مناسب  يسرگرم يهانهيزم توانيمحات سالم يتفر
  اد نمود.يبه اعت يآوريرون يگزيرا جا

ل يل عدم تمايگفت به دل توانيمپژوهش فوق  يهاتيمحدوداز 
حات الزم در مورد يافراد معتاد جهت شرکت در مطالعه، با ارائه توض

ن مشکل حل شد. ياهداف مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات ا
جاد يپرسشنامه و احتمال ا سؤاالتاد يل تعداد زيه دلن بيهمچن
 دو نوبت انجام گرفت. يدر ط هاداده يآورجمع افراد معتاد،. يخستگ

 گرييد يليتکم و ارزشمند اطالعات مشاهده، و مصاحبه از استفاده

 و يزمان يهاتيمحدود بر بنا متأسفانه که کند فراهم توانستيم را
در آخر به علت کمبود منابع و  .نشد سريم کاري نيچن انجام اداري

ر د صورتبه يريگنمونهبه کل جامعه پژوهش،  يعدم امکان دسترس
افراد  از جامعه يتصادف يريگنمونه شوديمشنهاد يدسترس بود. لذا پ

 کهنيادر ضمن با توجه به  رد.يانجام گ يمعتاد در مطالعات بعد
، دباشيماد يدرمان اعت از ترمهمار ياد بسياز اعت يريشگيت پياهم

رد، يانجام گ يقاتيتحق کنندهيريشگيپعوامل  ييدرباره شناسا
ورت اد صيدر رابطه با علل اعت نگرندهيآ يگروههم صورتبه يمطالعات

  رد.يگ
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  يتشکر و قدردان
با  يپرستارارشد  يکارشناس نامهانيپاکار ن مطالعه حاصل يا 
 يآزاد واحد پزشک دانشگاه ١٣٦١٠٤٠٣٩٣٢٠٠٢ ييشناساکد 

ه ير و تشکر خود را از کليمراتب تقد . محققانباشديمتهران 
قات ين و کارکنان مرکز تحقيدر طرح، مسئول کنندگانشرکت

  .دارنديماعالم  تهراناد استان يو مراکز ترک اعت ادشدهيدانشگاه 
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Abstract 
Background & Aim: Drug addiction is one of the most serious humanitarian problems of the past 15 
years. In this regard, paying attention to marital status is an important aspect. The purpose of this study 
was to compare the predisposing factors of drug use in single and married individuals in addiction 
treatment centers in Tehran. 
Materials & Methods: A descriptive-comparative study was conducted on all male individuals referred 
to the welfare Dependent centers of Tehran, among whom 200 single and married addicted  male 
subjects were selected by available sampling method. Data were analyzed using T-test and Chi-square. 
Results: The most important factors in single =subjects were anxiety, the history of sexual abuse, the 
use of drugs for pleasure and leisure, curiosity towards drugs, imitation of others' behavior, violent and 
authoritarian behavior, and family rigor, educational problems, educational stress and in married 
subjects, a positive attitude towards drugs, social pressures, a severe family feeling, having a friend of 
addicts were found to be the most important factors. 
Conclusion: By discovering the most important causes of drug use in married and single groups, it is 
possible to create a field for increasing awareness among these individuals and to prevent many health 
problems including addiction. 
Key words: Addiction, Drugs, predisposing factors, Single, Married 
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