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فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

 29، شماره هفتمسال 

 
 

، 4يشهناز دلبر پور احمد ،3مسعود يونسيان ،2آفرين رحيمي موقر، 1يخواه لنگرود يريزهرا مال

 5يعتيحمد شرم

تا  آنرغم   بهند. ا متاهل مردان معتاد، درصد 65 باًيران تقريدر ا طرح مسأله:
ن مطالعه به يقرار نگرفته است ا يمورد بررس افراد معتاد زنان كنون مشكالت

 انجام شده است.  اجتماعي همسران مردان مشكالت يظور بررسمن
 15متمركز و  يبحث گروه 6 اين مطالعه به صورت كيفي بر اساس روش:

مرد معتاد در دو گروه  20ق انجام شده است. طي اين مطالعه يعم يفرد ةمصاحب
ن ياز ب يالتيو تحص ينفر از همسران مردان معتاد در سه گروه سن 33و  يسن
گران شاغل در آن  اد در شرق تهران و درمانيك مركز ترك اعتيكنندگان  جعهمرا

 مركز مورد مصاحبه قرار گرفتند. 
 برچسب زدن اجتماع اشاره داشتند. و ياجتماع ةاكثر افراد به دافع ها: يافته
شركت  يو بدون حضور شوهر در مهمان ييزن به تنها ،در اكثر محافل همچنين

ورد قبول شوهر از جمله افراد معتاد و تر به افراد م شيبكرده و رفت و آمدها 
محدود شده است. قابل ذكر است كه در اكثر موارد مرد معتاد از فروشندگان مواد 

ن يبه ا يتياز مشكالت فوق اهم يا در صورت آگاهيموارد فوق آگاه نبوده و 
 داده است. يمسائل نم

از  ييزدا ند. انگا ر جامعهيپذ بياز اقشار آس يكيهمسران مردان معتاد  نتايج:
ن گروه ياز به ايمورد ن يو ارائه خدمات اجتماعها  آن ت خانواده ازين زنان، حمايا
 گردد. يشنهاد ميپ

 سوء مصرف مواد، زنان ،خشونت ،ادياعتي، اجتماع ها: د واژهيكل
 16/7/87تاريخ پذيرش:   3/12/86تاريخ دريافت: 

دانشگاه علوم ، مركز بهداشت غرب، يد غفاريمركز دوستدار نوجوان شهاي  دكتراي حرفه،   MPHيپزشك عموم -1

 <soosanmalayeri@yahoo.com>  پزشكي ايران
 اد دانشگاه علوم پزشكي تهرانيقات اعتيتحق يمركز مل روانپزشك، عضو هيأت علمي -2
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، دكتر اپيدميولوژي -3
 يد بهشتي، مركز بهداشت شرق، دانشگاه علوم پزشكي شهارشد مديريتكارشناس   -4
 دكتر پزشكي اجتماعي، عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان -5

همسران مردان معتاد  يشكالت اجتماعم
شش مرکز بهداشت تحت پو ةدر منطق

 شرق تهران
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 مقدمه

و  استآثار سوء اعتياد  نسبت بهترين نهاد اجتماعي پذير آسيب ادهخانو كه با توجه به اين
اعتياد قادر به ايفاي نقش خود به عنوان همسر و پدر در خانواده  ةسرپرست معتاد به واسط

گردد. اين گروه از  سرپرست معتاد دو چندان ميهاي  ، اهميت نقش زن در خانوادهنيست
 جنس و فرهنگ حاكم بر جامعه از ةبه واسط ،«سرپرست اصلي خانواده» زنان به عنوان

سزاي حمايت از اقشار  هبا توجه به اهميت ب روند. پذيرترين اقشار جامعه به شمار مي آسيب
حمايت از اين  ،جسمي، رواني و اجتماعيپذير و عدالت در برخورداري از سالمت  آسيب

 واصي برخوردار است گروه به لحاظ نقش بنيادي آنان در خانواده و جامعه از اهميت خ
متون انجام شده و   بررسي براساس. باشد ها مي آن اين امر مستلزم شناخت مشكالت

عمل ه بهي در اين زمينه بمشا ة، تا كنون مطالعاندركاران نظران و دست با صاحب مصاحبه
و اطالعات كافي در اين زمينه وجود ندارد. بنا به داليل فوق، جهت شناسايي نيامده 

هاي  آوري اطالعات از روش بحث هاي متفاوت براي جمع گروه مذكور از ديدگاه مشكالت
ترين مشكل از ديدگاه  كه مهم گروهي و مصاحبه )روش كيفي( استفاده شد. باتوجه به اين

بر آن شديم كه با مطالعه جا  همسران مردان معتاد مشكالت اجتماعي بيان شده بود، در اين
سران مردان معتاد و انعكاس آن به مسئولين قدمي در هماجتماعي و بررسي مشكالت 

 برداريم. از زنانگروه اين امر از  كاراناندر جهت جلب حمايت دست

 مطالعه ةنيشيپ( 1

مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه انسان از ديرباز با مواد مخدر آشنايي 
 .(12: 1381گردد )فردوسيان،  صفوي باز مي داشته است. اوج استفاده از ترياك در ايران به زمان

سوء مصرف مواد در ايران را بررسي كرده  ةسال 30روند  ،اي در مطالعهرحيمي موقر 
 ،بوده درصد 8ميزان رشد بروز سوء مصرف ساالنه  1377تا سال  1357است. از سال 
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 .((Rahimi Movaghar, et al., 1381: 171بار دو برابر شده است  سال يك 12يعني هر 
 206111از مجموع  مخدر، ارائه شده توسط ستاد مبارزه با مواد 78بر اساس آمار سال 
 درصد 70اند،  هاي كشور شده زندان ةدر رابطه با مواد مخدر روان 78نفر كساني كه در سال 

 .(56: 1381 ،يسي)رئ اند داراي همسر بوده
تعداد  انجام شد، 1380در سال ر كشور كه د يرشناسيگ همه يمل ةبر اساس تنها مطالع

نفر  1.158.000ن زده شد كه ينفر تخم 3.761.000در ايران  يونيكنندگان مواد اف مصرف
نفر مبتال به سوء مصرف و مابقي به صورت تفنني از مواد مخدر  1.390.000آن معتاد، 
 65 سال قرار داشته و 30-45سني  ةتر در محدود كنندگان بيش كنند. مصرف استفاده مي
را چنين ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار افراد درگير با اعتياد  اند. هم متأهل بودهها  درصد آن

 .(1384 ،)ستاد مبارزه با مواد مخدرميليون نفر گزارش كرده است  10
اي، ميزان حمايت اجتماعي و ميزان خشونت تجربه  در يك پژوهش توصيفي و مقايسه

ه با خشونت تجربه شدة همسران نامعتادان بررسي شده است. شدة همسران معتادان در مقايس
هاي همسران معتادان و نامعتادان در خشونت  ها نشان داد تفاوت ميانگين كلي نمره يافته

چنين، در هر دو گروه، تفاوت بين  هاي آن معنادار است. هم چنين زير آزمون تجربه شده و هم
ونت تجربه شده معنادار بود و در گروه ميزان تحصيالت و وضعيت شغلي افراد با خش

ها ارتباطي معنادار  نامعتادان نيز، ميزان تحصيالت زنان با ميزان خشونت تجربه شدة آن
داشت. در گروه نامعتادان، همبستگي ميزان حمايت اجتماعي با خشونت تجربه شده منفي و 

 .(5: 1385، جاللي) نشدمعنادار بود؛ در حالي كه اين همبستگي در گروه معتادان ديده 
طور مكرر ارتباط بين مصرف الكل و خشونت  هاي انجام شده در آمريكا به در بررسي

 پيمايش در 1985 اي كه توسط كانتر و استراس در سال در مطالعه خانگي ديده شده است.
فاكتور در خشونت عليه زنان، مصرف مواد  ترين مهم ،انجام شده يملي خشونت خانوادگ

بر  1974گلز در سال  ة. در مطالع(Kautor & Straus, 1985) شان بوده است انتوسط شوهر
ها خشونت را حين مصرف الكل گزارش  زوج درصد 48 هاي مردان الكلي، روي خانواده

 (.(Lindquist, Carol, 1997: 75 اند كرده
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 12نفر مرد دچار سوء مصرف مواد  126نفر زن و  126روي بر اي ديگر كه  در مطالعه
بوده  درصد 57ماه قبل از درمان صورت گرفته است، ميزان خشونت عليه شريك جنسي 

اند.  با خشونت شديد مواجه بوده درصد 30با خشونت خفيف و ها  درصد آن 27است كه 
در يك تحقيق مشابه ديگر، اختالل روابط خانوادگي در افراد داراي سوء مصرف هروئين 

 (.Kimberly, 2005: 29نيز ديده شده است )

 ( روش مطالعه 2

 نوع مطالعه و روش اجرا (1-2

تحت پوشش مركز بهداشت شرق تهران  ةكه در منطق استكيفي  ةتحقيق يك مطالع اين
شمال به خيابان دماوند و انقالب، از جنوب به بزرگراه  انجام شده است. اين منطقه از

فسريه و از غرب به خيابان ، از شرق به خيابان خاقاني، بزرگراه اسب دواني و اخاوران
الذكر، مركزي به  فوق ةباشد. سازمان بهزيستي در منطق حافظ و وحدت اسالمي محدود مي

دوست داير نموده است كه معتادان جهت ترك اعتياد و متادون تراپي به آن  نام شهيد ملت
بنا به اظهار . استبرخوردار  ييوع بااليالذكر از ش فوق ةاد در منطقينمايند. اعت مراجعه مي

 يو اجتماع ين اقتصادييكننده از سطح پا گران مركز فوق، اكثر افراد معتاد مراجعه درمان
 برخوردارند.

همسران معتادين از ديدگاه مردان معتاد متأهل،  يمشكالت اجتماع ،طي اين مطالعه
االت طي جلسات بحث گروهي متمركز ؤطبق راهنماي س ،گران و درمان ،ناهمسران معتاد

 و مورد بررسي قرار گرفت. شد آوري عميق جمع ةو مصاحب

 گيري و روش نمونه يآمار ةجامع (2-2

 براي بار اول به مركز ترك اعتياد مراجعه كرده بودند،مردان معتاد از بين مراجعيني كه 
ها  آن زيرا بعد از اولين جلسه، درمان ترك اعتياد شروع شده و حال عمومي ،انتخاب شدند
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مساعد نبود. اما در مورد همسران مردان معتاد اين محدوديت وجود م مصاحبه براي انجا
  گران مورد مطالعه نيز در همان مركز اشتغال داشتند. در ضمن درمان نداشت.

كه ممكن است سطح تحصيالت و سن افراد در نوع الگوي مصرف و  با توجه به اين
به دو  و زنان مردان معتادد، مدت مصرف مواد و بر نوع و شدت مشكل تاثيرگذار باش

، به دو از نظر ميزان تحصيالت نيز همسران مردان معتاد وسال  35ن ييگروه سني باال و پا
الزم به ذكر است كه به علت عدم دسترسي به  گروه باالي ديپلم و زير ديپلم تقسيم شدند.

حذف گرديد. در  اين گروه از مطالعه ،سال با تحصيالت باالي ديپلم 35گروه همسران زير 
و يا مراجعة اين افراد با فاصلة زماني طوالني به تعداد نفرات  كافي نبودنضمن به علت 

سال با تحصيالت باالي  35سال و زنان باالي  35هاي مردان زير  در گروهمركز فوق الذكر، 
 ها، و در مورد بقيه گروه صورت گرفت فوق مصاحبه عميق با افراد ،گران ديپلم و درمان

 مباحثات متمركز گروهي صورت گرفت.
جهت هر گروه  ،نفر 6-10تعداد نفرات جهت برگزاري جلسات بحث گروهي متمركز 

 نيز يك ساعت و نيم در نظر گرفته شد.هر بحث جلسه بحث گروهي متمركز و زمان  2

 ابزار مطالعه ( 3-2

عتاد متأهل، همسران ن از ديدگاه مردان ماهمسران معتاد يمشكالت اجتماع ،طي اين مطالعه
طي جلسات بحث گروهي متمركز و  االتؤراهنماي سطبق  ،گران و درمان ،نامعتاد

 آوري و مورد بررسي قرار گرفت. مصاحبه عميق جمع

 ها ( تجزيه و تحليل داده4-2

 ،ها ثبت و در صورت رضايت افراد مورد بحث ها و مصاحبه مطالب ذكر شده در بحث
عميق انجام  ةجلسه مصاحب 15جلسه بحث گروهي متمركز و  6مجموعاً  .گرديد ضبط مي

گشت و  ، تكميل ميمباحث ثبت شده در صورت ضبط ،شد. بعد از برگزاري هر جلسه
پس از پايان يافتن كليه جلسات بحث و  شد. االت كدبندي ميؤسپس طبق راهنماي س
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نظرات از  شده مورد بازبيني قرار گرفت، بدين صورت كه كليه مباحث ثبت ،مصاحبه
 هاي مختلف مقايسه و نتايج ثبت گرديد.  ديدگاه گروه

 ها يافته( 3

ها اعتياد به كراك  سال بوده واكثريت آن 31سال،  35متوسط سن گروه مردان معتاد زير 
ها  سال و اكثريت قريب به اتفاق آن49سال،  35داشتند. متوسط سن گروه مردان باالي 

سال به كراك و شوهران زنان باالي  35ت شوهران زنان زير اعتياد به ترياك داشتند. اكثري
 سال، چه با تحصيالت باال و چه تحصيالت زير ديپلم، به ترياك اعتياد داشتند. 35

زير گروه ديد اجتماعي، مقدار رفت و آمد، حد  4در مشكالت اجتماعي در اين مطالعه 
 رفته است. رضايت از رفت و آمد و امنيت خانواده مورد بررسي قرار گ

 اجتماعيديد  (1-3

همسران ديد مردم نسبت به  ،زنان با تحصيالت زير ديپلم و مردان معتاد اكثريتاز نظر 
 دانند.  سبب اعتياد شوهرشان ميمرا ها  آن و مردمآميز است  مردان معتاد سرزنش

 به جدايي و شان را كه ديگران همسران سال بيان نمودند 35از مردان باالي  اي عده
شان  سال اظهار داشتند كه فرزندان 35اكثر مردان و زنان باالي كنند.  طالق تشويق مي

همسر و اي بيان كرد كه  ساله 41شوند .مرد معتاد  حضور پدرشان در مدرسه نمي بهحاضر 
مورد ضرب و شتم قرار  ها دفاع كند توانست از آن او نميبارها به دليل اين كه  انشفرزند

 ،بدي نسبت به ترياك نبود در زمان شاه چون ديدِاي بيان نمود  ساله 50اد مرد معت گرفتند.
برند حتي دوستان  كه به اعتياد ما پي مي اآلن به محض اين هيچ مشكلي وجود نداشت اما

اي اذعان داشت كه  ساله 52مرد معتاد  كنند. صميمي هم رفت و آمد خود را قطع مي
بيان اي  ساله 47پسرش طالق گرفت. مرد معتاد  عروسش به محض اطالع از اعتياد او از

براي همسر  هيچ مشكلي از اين نظر ،اعتياد امري عادي استها  آن نمود كه چون در محله
  آيد. مرد معتاد به وجود نمي
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بيان نمودند كه فاميل فكر سال با تحصيالت زير ديپلم  35عده قليلي از زنان باالي 
 . زنند مد، دست به هر كاري ميكسب درآبراي ها  آن كنند كه مي

ها در جمع، به دليل بد  سال به مورد تمسخر قرار گرفتن آن 35تعدادي از زنان زير 
 قولي شوهرشان اشاره نمودند.

 ديد اجتماعي نسبت به ،سال با تحصيالت باالي ديپلم 35زنان باالي تر  بيشاز نظر 
 كه شوهرشان همراه دارد. زمانيها  آن بستگي به همراه بودن يا نبودن شوهرشان باها  آن
به ها  آن باشد بهها  آن ما وقتي شوهرشان همراه، اداز اين نظر هيچ مشكلي ندارننباشد ها  آن

 . شوند شته ميكنار گذاها  آن فرد معتاد نگاه مي شود و ةعنوان خانواد
معتاد  در اغلب موارد ديد اجتماع نسبت به همسران مرد ان،گر از ديدگاه اكثر درمان

دانند. مردم  . در اكثر موارد زن را در اعتياد شوهرش مقصر مياست كنندهآميز و تحقير سرزنش
شان به علت اعتياد  فرزندان ؛كنند اعتياد مرد شروع به برچسب زدن مي اطالع ازبه محض 

دهند كه به  پدرشان مشكل ازدواج داشته و حتي به علت قيافه خاص پدرشان اجازه نمي
ها در حالي است كه در  ها تمام شود و همه اين حتي اگر به قيمت اخراج آن ،ايدمدرسه بي
 شان از نظر فرد معتاد اصالً مهم نيست. ن و خانوادهاديد اجتماعي نسبت به معتاد ،اكثر موارد

 رفت و آمد  (2-3

رد شوندگان ميزان رفت و آمد با فاميل و آشنايان بعد از اعتياد م مصاحبهاكثر از ديدگاه 
تر به صورت رفت  شود؛ در ضمن ارتباطات بيش افته و حتي در مواردي قطع ميكاهش ي

 بوده تا آمد.
سال علت كاهش رفت و آمد در اكثر موارد عدم تمايل ديگران  35در گروه مردان زير 

 بيان شد. ها  آن به رفت و آمد با
هش و يا قطع رفت كا ت ديگرعل ،سال با تحصيالت زير ديپلم 35در گروه زنان باالي 

 ان شده است. عنو مشكل اقتصادي ،و آمد
فرزندشان به خود و سال عقيده داشتند كه به علت سرافكندگي  35بعضي از زنان زير 



 29شماره  ،هفتماجتماعي، سال  رفاه فصلنامة علمي پژوهشي

 

120 

  با ديگران ندارند.رفت و آمد اي به  عالقهها  علت چرت زدن شوهر در مهماني
به  يعالقه بسيار شان شوهران اظهار داشتند تمامي گروه زنان با تحصيالت باالي ديپلم

با درگيري بسيار اين ارتباطات را قطع ها  آن اما ،شان داشتندمعتاد برقراري ارتباط با دوستان
 مي كردند.

د و روابط شود كه تمام خانواده منزوي شو گران، اعتياد مرد باعث مي از ديدگاه درمان
بد و بيكاري مرد و يا از  فاميل اكثراً به علت وضعيت اقتصاديافراد اجتماعي كاهش يابد. 

ها اكثراً با كساني رفت و آمد  آن. آيند نميها  آن ترس اعتياد شوهر و پسرشان به منزل
  .را تأمين كنندها  آن كنند كه معتاد بوده و يا بتوانند مواد مخدر مي

 رضايت از رفت و آمد  (3-3

ترين  اند كه شايع ودهاز رفت و آمد را بيان نم زن عدم رضايت ،شوندگان تمامي مصاحبه
 بيان داشتند. شوهربه مهماني بدون حضور  همسرعلت را رفتن 

علت عدم  ،سال 35زنان زير  و سال با تحصيالت زير ديپلم 35زنان باالي  اكثريت
، سرشكستگي، خماري مرد و اجبار با مادر رفت و آمدن كم شد رارضايت از رفت و آمد 

شان و مقايسه كردن خود با ديگران و مشكل اقتصادي وهرش از دوستان معتاد پذيرايي به
 اند. دانسته

توجيه كردن عدم حضور مرد و دير حاضر شدن زنان با تحصيالت باالي ديپلم همگي 
ها و محدوديت شديد ارتباطات زن با دوستانش  در مهماني در صورت همراهي مرد با آن

 را بيان نمودند.
عدم رضايت زن از رفت و آمد  همسران را نارضايتيعلت  ترين مهم ،گران درمان

 ةچهربودن ها بيان داشتند. در ضمن اين گروه به تابلو  شوهرش با معتادان و مواد فروش
  اشاره كردند. كننده است مرد معتاد كه هميشه براي خانواده فرد معتاد ناراحت
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 تأثير مصرف مواد بر امنيت خانواده   (4-3

 اكثرااند كه  عدم امنيت را به شدت و به كرات بيان داشتهاحساس  شوندگان مصاحبهاكثر 
و فحاشي و ها  آن ، ضرب و شتمفرزندانمرد به زن و  ةناشي از حمل ،اين عدم امنيت

 گري بوده است.  پرخاش
سال به ضرب و  35و يك نفر از مردان زير  سال 35باالي  و زنان مردان معتاد تر بيش

نزديك بوده سر ساله بيان نمود كه  44مردي  ه نمودند.شتم زن و بچه از جانب مرد اشار
ها كه من به  بيان داشت كه دختران من شبساله  46. مردي هاي خود را با چاقو ببرد بچه

  ند.نك م از خانه فرار مييآ منزل مي
شان  سال به نبودن حمايت پدر از فرزند در خانواده 35مردان باالي تقريباً نيمي از 

  .اشاره كردند
كرد، به  ي كه امنيت خانواده را تهديد ميمواردبه  ، در اشارهسال 35مردان زير  اكثر

گذاشتن  تنهاو  نداشتن امنيت اقتصاديشان، مجبور كردن زن به پذيرايي از دوستان معتاد 
وقتي فهميدم زنم ساله بيان كرد كه  29اشاره نمودند. مردي  شبدر طول  زن در خانه

اي  دنيا آمدن بچهبارداري بخورد و همين منجر به ور كردم قرص ضدحامله است او را مجب
 با ناهنجاري مادرزادي شد. 

كه شوهرشان در  سال با تحصيالت زير ديپلم بيان نمودند 35زنان باالي اي از  عده
شان را به خانه آورده و در حضور فرزندان مواد استعمال  ها در منزل دوستان زمان غيبت آن

 كنند.  مي
را بيان نمودند. چاقو ، تهديد با امنيت روانينداشتن  ، در موردسال 35وه زنان زير گر

از نظر امنيت براي ما ايجاد  تنها يك مورد از اين گروه بيان نمود كه شوهر من هيچ مشكلي
تنها مشكل من اين است كه فاميل و مردم از اعتياد او مطلع شوند و آبروي ما  ؛كند نمي

 برود. 
، و ها از پدر ان با تحصيالت دانشگاهي نداشتن امنيت رواني، ترس بچهتمامي زن

از اين  ساله 41زني شان با شوهرشان را بيان نمودند.  شان از تنها گذاشتن پسران اضطراب
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گروه بيان داشت كه شوهرش او را تهديد به طالق كرده است و اگر او شوهرش را تنها 
 بزند.  خالفير بگذارد ممكن است شوهرش دست به هر كا

بستگي به نوع مصرف،  ها ميزان امنيت در اين خانواده ،گران از ديدگاه تمامي درمان
 ةابتال به بيماري رواني دارد. اگر فرد معتادي سابق ة، سن مصرف و سابقميزان مصرف

اش را مورد آزار و اذيت قرار  خود را كنترل كرده و خانواده ،بيماري رواني نداشته باشد
تحصيل  ةهزين غذا، اجاره خانه و ، از جملهأمين نيازهاي خانوادهدر ضمن عدم ت هد.د نمي

 نمايد.  از عواملي است كه ايجاد عدم امنيت مي

 گيري بحث و نتيجه( 4

 ديد اجتماعي  (1-4

در خصوص ديد اجتماعي تفاوت چشمگيري بين مردان و زنان با تحصيالت زيرديپلم و 
ديد  ،شود. در گروه مردان و زنان زير ديپلم لم ديده ميزنان با تحصيالت باالي ديپ

نسبت به همسر و فرزندان مرد معتاد به كرات بيان شده است؛  آميز اجتماع سرزنش
آميز و  برخورد سرزنشتري بر  تاكيد بيشخصوص در گروه زنان زير ديپلم كه  هب

هاي اين نوع  يكي از انگيزه رسد كه احتماال . البته به نظر مياند ي داشتهاجتماع ةكنندتحقير
باشد. در واقع مردم براي  شان  برخورد، ترس اطرافيان از به اعتياد كشيده شدن افراد خانواده

كه ايجاد دافعه  زنند مي خود از افراد معتاد دست به برخوردهايي ةدور كردن افراد خانواد
ه همه از اعتياد شوهرش كند ك چون همسر مرد معتاد فكر ميرسد  به نظر مينمايد. اما  مي

 . گزيند ، از اجتماع دوري ميگيري اطالع دارند، به اين برخوردها دامن زده و با گوشه
رسد كه در مناطقي كه اعتياد از شيوع بااليي برخوردار است و يك امر  يالبته به نظر م
 وجود دارد. تري در اين زمينه  مشكالت كمشود  طبيعي تلقي مي

تحصيالت زير ديپلم دارند شخصيت زن جزء الينفكي از شخصيت كه  زناني مورد در
كه در زنان با  در صورتي ؛بيند را تقريباً در يك قالب ميها  آن مرد بوده و اجتماع همه
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 بيند.  زن و فرزند را جدا از مرد مي ،، اجتماعصيالت باالي ديپلم در اغلب مواردتح
ن نهايت سعي خود را جهت مخفي در ضمن قابل ذكر است كه چون در اين گروه زنا

ها موجه نموده و يا  هاي مرد را در محافل و ميهماني كردن اعتياد همسر نموده و غيبت
گردد كه  همين عامل سبب مي اند، داشتهها  آن و شخصيت فاميل سعي در حفظ آبرو

ان از ديد نه چند ،هاي خانوادگي رغم رنج و ناراحتي زن از تنها حاضر شدن در مجمع علي
 ديگران در امان باشد.  ةشايست

 يها يق رسانهگسترده از طر يها تيرسد شروع فعال يالذكر به نظر م بنابر اظهارات فوق
از همسر و  ييانگ زدا ةني، نگرش و عملكرد جامعه در زمير در آگاهييجهت تغ يمل

 باشد. ياز ميفرزندان مردان معتاد مورد ن

 ( رفت و آمد2-4

افراد مورد رفت و آمد در اكثر موارد تحت تأثير تمايل مرد نسبت به ميزان رفت و آمد و 
مورد نظر  ةباشد. تمايل مرد نيز بستگي به ميزان پذيرش اعتياد او توسط خانواد اين امر مي

 دارد. 
در اما  كند؛ رسد اين امر در مورد زنان با تحصيالت باالي ديپلم صدق نمي به نظر مي

 روند.  مرد معتاد به منزل اقوام مي ةطرفه بوده و خانواد رت يكارتباط به صو ،موارد اكثر
م گروه مردان و زنان با تحصيالت زير ديپل ،فاميل ةارتباطات خارج از حوز ةدر زمين

 هيچ ارتباطيرسد اين مسأله  يخود ندارند و به نظر م دوستاناكثراً تمايلي به رفت و آمد با
است كه ارتباط با فاميل را  به نحويها  آن وادگي و تفكربلكه بافت خان ،با اعتياد مرد ندارد

له در زنان با تحصيالت باالي ديپلم به أاما اين مس دهند. به ارتباط با دوستان ترجيح مي
كه افراد مذكور تمايل  اين است دال براين گروه اظهارات  نحو ديگري بيان شده است.

و در اين راستا ارتباط با همكاران و  ارتباطات اجتماعي خود دارند ةفراواني به توسع
كه در صورت اطالع دوستان از  اما احتماال با علم به اين ،دانند دوستان خود را الزامي مي

رغم  افتد، از ابتدا علي به خطر ميها  آن ارتباط قطع و موقعيت اجتماعي ،شان اعتياد شوهران
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تلف اجازة برقراري هاي مخ بهانه با آوردن عذر وها،  آن تمايل ديگران به رفت و آمد با
 دهند.  ارتباط را نمي

رسد اعتياد نه تنها منجر به كاهش در كميت و  يالذكر به نظر م با توجه به مطالب فوق
گردد بلكه زن جهت توجيه عدم حضور همسرش در محافل مجبور به  كيفيت ارتباطات مي

ها  ة آنخانواد ان )بنا به حضوردانش را با ديگرشود تا تفاوت خود و فرزن دروغ گفتن مي
رسد در مواردي كه زن از قدرت  ي( موجه نمايد. به نظر مها بدون پدر خانواده در ميهماني

كافي در منزل برخوردار باشد و يا مرد بخواهد در هنگام مصرف مواد تنها باشد زن 
به رفت و صورت زن يا مجبور  در غير اين ؛يك خود برود ةتواند به منزل فاميل درج مي

 يا بايد منزوي شود.  آمد با افراد مورد عالقه شوهرش بوده و

 رضايت از رفت و آمد  (3-4

در افراد عادي اجتماع معموالً رفت و آمد با ديگران بنا به تمايل و يا بنا به تعهدات اخالقي 
 بخش و برخي گيرد. بخشي از اين رفت و آمدها لذت دي نيز به اجبار صورت ميو در موار

مردان معتاد در  ةدر خانواد شوندگان، در صورتي كه بنا به اظهارات مصاحبه است؛ اجباري
اكثر رفت و آمدها ظاهر نامناسب مرد و اختالالت رفتاري ناشي از اعتياد مثل غلو كردن، 

همسر مرد معتاد با گويي و رفتار نامناسب با همسر، عدم حضور او و مقايسه كردن  دروغ
ترين  الوصول گردد. در واقع سهل موجب نارضايتي همسر ميدر ميهماني  ديگر زنان حاضر

در مقايسه با ديگران ها  آن شود كه تفريح نيز براي همسران مردان معتاد تبديل به امري مي
آميز ديگران قرار گيرند. اين در  ديد ترحم در معرضاحساس سرافكندگي نمايند و يا 

صورت گيرد كه مورد عالقه مرد نيستند. در  صورتي است كه رفت و آمد با افرادي
نمايد، به خطر افتادن امنيت زن  مواردي كه مرد با افراد معتاد يا دالالن مواد رفت و آمد مي

. احساس شرم و سرافكندگي در كنار استاصلي نارضايتي زن يكي از علل و فرزندان، 
رو است در طول زمان  هبروها  آن اعتياد همسرش با ةواسط هاي كه زن ب مشكالت عديده

 باشد.  آن منزوي شدن زن مي ةشده و نتيجها  آن منجر به بروز عالئم افسردگي در
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مردان معتاد هيچ تمايلي به ارتباط و رفت و آمد با  همسرانها  در تمامي مصاحبه
هايي مشابه خود نداشتند. شايد بتوان علت آن را احساس خطر از انگشت نما شدن  خانواده
 شان در دام اعتياد دانست. و يا در معرض خطر قرار گرفتن فرزندان در محل

مندسازي همسران مردان معتاد به  ارائه خدمات اجتماعي از جمله مشاوره جهت توان
 گردد. منظور حل اين گونه مشكالت توصيه مي

 تأثير مصرف مواد بر امنيت خانواده (4-4

جتماعي و رواني نقش مهمي ايفا ا هم در حمايت اقتصادي و هم ،در خانواده انمرد
هاي ايراني، درآمد مرد  نمايد. از نظر اقتصادي چون منبع درآمد اصلي اغلب خانواده مي

امنيت خانواده از نظر اقتصادي ، هزينه كردن ةتوجه به نقش اعتياد در ميزان و نحو ، بااست
طبق د است اي كه سرپرست آن معتا گردد. از طرف ديگر خانواده دچار اختالل مي

شود. همين امر ممكن  اي ضعيف و بدون حامي شمرده مي از نظر ديگران خانوادهاظهارات، 
كه  جا است منجر به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن همسر و فرزندان مرد معتاد گردد. از آن

دهد.  فشار مضاعف آن زن را به طور جدي آزار مي نيست،چنين مسائلي از نظر مرد مهم 
گاه بايد به تنهايي از خود و فرزندانش در مقابل آزار و  داشتن حامي و تكيه زن بدون

 هاي سايرين حمايت نمايد.  اذيت
مشكالت خود مرد در ايجاد به نقش ، همسر مرد معتادعالوه بر فشارهاي اجتماعي بر 

بودن ن ةاندازد و به واسط را به خطر ميها  آن كه امنيتاشاره شده است خانواده در  فراوان
شان  و فرزندانها  آن حمايت اجتماعي از اين زنان و عدم اطمينان آنان از حمايت قانوني،

اندازد قرار  را به مخاطره ميها  آن هاي شديد كه گاه زندگي بارها تحت ضرب و شتم
 مانند.  اما خاموش مي ،گرفته

تا يك  شده استبه عنوان يك عامل خطرزا تلقي ها  در واقع پدر در اين خانواده
در  هاي رواني بيماري ةنوع مواد، مقدار مواد مصرفي و سابق؛ كه البته گر شخصيت حمايت

 . اين مشكالت تاثيرگذار است
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 است.وضعيت معاش خانواده  ،يكي از عوامل مهم ديگر در نوع خشونت احتماالً
و هر چه  ،خشونت شديدتر ،تر باشد اقتصادي و وضعيت مسكن نابسامان ةچه پايهر
 تر است.  عيت اقتصادي بهتر باشد خشونت خفيفوض
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