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 ده  يچك
و  يروان   ،يستياست که به عنوان معضل ز ياجتماع يها بيآس نيتر به مواد مخدر از مهم يوابستگسابقه و هدف: 

رواب ط در و ورن ناس ا م     نيباشد. ا يبر درمان معتادان موثر م يو خانوادگ يگردد. روابط اجتماع يمطرح م ياجتماع

مطا ع ه ب ا    نيآورد. ا يم نييبه مواد را پا يدرمان وابستگ يبرا يروزانه شده و آمادگ يها استرس شيبودن باعث افزا

 يم د  اعتق اد بهداش ت    يبه مواد در شهر همدان بر مبنا يدرمان وابستگ يبرا ينقش استرس در آمادگ نييهدف تع

 .انجام شد

تادان شهر همدان انجام نفر از مع 221بر روي  2931( در سا  يليتحل -توويفي) يمطا عه مقطع نياها: مواد و روش

ش د. اب زار    لي  و مصاحبه تکم يده ها به وورن خودگزارش نامه ساده بود. پرسش يبه وورن تصادف يريگ نمونهشد. 

 درمان و استرس روزانه بودند.  يمعتادان برا يمد  اعتقاد بهداشتي، آمادگ يها نامه ها پرسش آوري داده جمع

ب ه م واد ب ا     يدرمان وابستگ ياسترس و خودکارآمدي برا ريهاي شدن درک شده در مورد تاث بين سازه ها:يافته

 يخودکارآم د  زاني  م شي(. با اف زا P-value=<002/0شد ) افتي يدار يدرمان رابطه معن يمعتادان برا يآمادگ زانيم

(12/0=rو شدن درک شده ) (21/0=rم ،)ابدي يم شيبه مواد افزا يدرمان وابستگ يآمادگ زاني. 

 يآم ادگ  زاني  استرس بر م تيريمد ريتاث يبررس يهاي آموزشي مناسب برا برنامه شود يم شنهاديپ گيري:نتيجه

 .گردد نيترين تأثير را دارند تدو که بيش ياز مد  اعتقاد بهداشت ييها به مواد، با تأکيد بر سازه يدرمان وابستگ
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 یها بيآس نیتر از مهم يکیبه مواد مخدر  يامروزه وابستگ

و  يروانه  ،يسهت یمعضهل ز  کیه است که بهه عوهوان    ياجتماع

در  یباشد. عوامل متعدد يدر اغلب کشورها مطرح م ياجتماع

 يدر طراحه  ليه دل نينقش دارنهد بهه همه    ياجتماع بيآس نیا

آوردن به مواد مخهدر   یاز رو یريشگيپ یمؤثر برا یها برنامه

 :0813shahrabadi.reza@yahoo.com                              Email - 38380509  نمابر:  09360322437  تلفن:نویسوده مسئول،  *

 3/3/1393تاریخ پذیرش:   20/5/1392 دریافت:تاریخ  
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و عوامل مهرتب  بها    دهیپد نیا يشواس درمان آن، درک سبب و

 [.2،1]باشد  يم یآن ضرور

روشهن از   يوه ييانهد تها تب   تالش کهرده  يگوناگونمطالعات 

 نیدهود. ا هیبه مواد مخدر ارا يعوامل مختلف مؤثر بر وابستگ

 ،يکههياز عوامههل ژنت یا بهها گسههتره یيههها هیههمطالعههات ن ر

قهرار   يرا مهورد بررسه   يو اجتمهاع  يخانوادگ ،يشواخت روان

کهه   دادنهد گونه مطالعهات نشهان    نیا یها افتهی. [3،4]اند  داده

جوامه،،   ياجتمهاع  یهها  به مواد مخدر بها شهاخ    يوابستگ

 [.6،5]ر آن، در ارتباط است موجود د یها استرس ژهیو هب

 ای یکار  يشود که فرد در مح يگفته م يطیاسترس به شرا

بها    یشهرا  نیه خود بها آن مواجهه شهده و ا    ياجتماع يزندگ

دچار را  نداشته و او يهماهوگ یو يها و امکانات کوون تيظرف

 [7]کود  يرونيو ب يدرون یها مکش عدم تعادل، تعارض و کش

 یهها  مکهش  هها و کهش   تعارض نیچه ا حالت چوان نیکه در ا

شهده و فهرد را    يباعه  احسهاس درمانهدگ    يرونيو ب يدرون

 يمستعد بيماری نمایهد، اسهترس بهه صهورت نهامطلو  تلقه      

و همکاران مشخ   (Mahoney) ي. مطالعه ماهون[1]شود  يم

بهه   يرونه يو ب يدرونه  یها مکش ها و کش تعارض نینمود که ا

 يشهود معتهادان وابسهتگ    يروزانه، باع  مه  یها شکل استرس

هها رونهد    کهرده و درمهان آن   دايه مخهدر پ  دبهه مهوا   یتر شيب

 [.8]کود  يرا ط یتر يطوالن

 یعوامل مهوثر بهر رو   یو همکاران بر رو يمطالعه سراج

مشههخ  نمههود کههه  گههروه معتههادانمصههرم مدههدد مههواد در 

از  ،يو خانوادگ يروزانه موجود در رواب  اجتماع یها استرس

بهه مهواد مخهدر اثهرات      ياست که در درمان وابسهتگ  يعوامل

 ليه به مواد مخدر به دل ي. در درمان وابستگ[4]دارد  ينامطلوب

تر بر عههده   را کم يزندگ تيمعتادان قبل از درمان مسئول که نیا

بهر   یتهر  شيبه  یهها  تيپس از شروع درمان مسئول يداشته ول

 يمطلو  رواب  اجتمهاع  تیریشود، مد يها گذاشته م عهده آن

شود  يروزانه م یها که خود باع  کاهش استرس يو خانوادگ

. [9] داردبهه مهواد    يبر روند درمان وابسهتگ  ياثر قابل توجه

 یرفتهار  راتييه تواند تغ يروزانه نه توها م یها استرس نیبوابرا

 [11،10]کوهد   دادیبه مواد مخدر را ا يمانود وابستگ ينامطلوب

معتادان در حال درمهان بهه مصهرم     لیتما شیبلکه باع  افزا

 [.13،12]شود  يمددد مواد هم م

 گهر یکه گروه معتادان نسبت به افراد د یيجا از آن نیبوابرا

قهرار   يو خهانوادگ  ياجتمهاع  یزا اسهترس   یجامعه، در شرا

مواد مخهدر   تر شيتواند باع  مصرم ب يم  یشرا نیو ا گرفته

افراد در حال درمان باع  مصرم مددد شود، توجه  یبرا ایو 

 تيگروه خاص حائز اهم کیگروه به عووان  نیبه استرس در ا

 [.14]باشد  يو الزم م

 یهها  برنامهه  يطراحه  یبرا یيها در آموزش بهداشت، مدل

 نیه عوامهل مههم و مهؤثر در ا     يو تشهخ  يگذار آموزش ريتاث

 یرا که برا یيکه بتواند رفتارها یها وجود دارد، به طور برنامه

 نیتر یدهد. از کاربرد رييآورد، تغ يرا به بار م يجامعه مشکالت

مهدل در دههه    نیه . اباشد يم يها، مدل اعتقاد بهداشت مدل نیا

 نیه شهد. ا  یگذار هیتوس  روزن استاک و همکاران  پا 1950

در  رييه سان کهه تغ  نیبد در باورها تمرکز دارد رييمدل روی تغ

مهدل،   نیه اسهاس ا  شود. بر يدر رفتار م رييباورها مودر به تغ

مهدل مشخصها     نیاز دانش و نگرش اوست. ا يرفتار فرد تابع

مشکل  کینسبت به  یریپذ بياز آس فردکود که باور  يم ديتاک

 يبهداشهت  یرا در رابطه با رفتارهها  یو ميدرمان، تصم ريو تاث

موضوع که چطهور   نیمدل بر ا نیقرار خواهد داد ا ريتحت تاث

رفتهار   دهاد یو حرکت کرده و سبب ا زهيانگ دادیباور شخ  ا

مهدل متشهکل از شهش سهازه      نیه دارد. ا ديشود تاک يدر او م

، شهدت درک شهده،   درک شهده  تيباشد که شامل حساسه  يم

عمههل و  یدرک شههده، راهومهها بههراموانهه، درک شههده، موههاف، 

 [.15]باشد  يم یخودکارآمد

 نیاز مهوثرتر  يکه یبهاور محهور بهودن،     ليمدل به دل نیا

مانود اسهترس   [15] يشواخت روان يعوامل يبررس یها برا مدل

 ینقش استرس بر رو يبررس یمدل برا نیباشد. بر اساس ا يم

به مواد مخدر، احساس خطر معتهادان   يدرمان وابستگ يآمادگ

هها   آن يادگآم ینامطلو  استرس بر رو ريدر برابر مسئله )تاث

درک شهده(،   تيبه مواد مخدر( )حساسه  يدرمان وابستگ یبرا

بهودن عهوارض    یخطهر و جهد   نیها در مورد عمق ا باور آن

 ري)تاث یو اقتصاد يروان ،ياجتماع ،يمختلف آن در ابعاد جسم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2163-en.html


 بابک معيوي و همکاران...                                                       به مواد مخدر یدرمان وابستگ یبرا ینقش استرس در آمادگ

581 

 

 یهها بهرا   آن يآمهادگ  طهه يابعاد در ح نیس بر انامطلو  استر

هها   باور آن ،)شدت درک شده( به مواد مخدر( يدرمان وابستگ

بهودن )موهاف، درک شهده( و عوامهل بازدارنهده       ديدر مورد مف

)موان، درک شده( در موثر دانستن کاهش اسهترس بهر بهبهود    

به مواد مخدر، عالئهم و عوامهل    يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ

 يعمل( در مؤثر دانستن استرس بر آمادگ یبرا ی)راهوما مثبت

)مانود مشاور مرکهز   مخدربه مواد  يدرمان وابستگ یها برا آن

 یتوانا بهودن بهرا   یباور معتادان برا زانيپزشک( و م ،يدرمان

 دهيسود يستی( بایبه مواد مخدر )خودکارآمد يدرمان وابستگ

 .شود

 یاسترس بر رو ريتاث ها بر اساس مفهوم سازه نیا نیبوابرا

به مواد مخدر ساخته شده و بهه   يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ

 .به کار گرفته شد يعووان مدل اعتقاد بهداشت

 يآمهادگ  یروزانهه بهر رو   یهها  با توجه به نقش اسهترس 

به مهواد مخهدر و بها توجهه بهه       يدرمان وابستگ یمعتادان برا

بهه کهار    ينقش تا کوون بر اساس مدل اعتقاد بهداشت نیا که نیا

 یهها  نقش استرس نييمطالعه با هدم تع نیگرفته نشده است، ا

مخدر در  موادبه  يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ یروزانه بر رو

صهرم مهواد شههر    سهوء م  يمعتادان خود معرم مراکز درمهان 

 .دیاندام گرد يمدل اعتقاد بهداشت یها همدان بر اساس سازه
 

 هامواد و روش
 نيبهود کهه در به    يليتحل -يفيتوص یا پژوهش مطالعه نیا

کووده بهه مراکهز    نفر زن( مراجعه 14نفر مرد،  104)معتاد  118

 .سوء مصرم مواد شهر همدان اندام گرفت يدرمان

ای  مرحلههه چوههد یريههگ مطالعههه از روش نمونههه نیههدر ا

توجهه بهه   ای( اسهتفاده شهد. بها     مرحله ای دو خوشه-ای )طبقه

و بها در ن هر گهرفتن ميهزان      [16]مطالعه ستوده و همکهاران  

به  یا درصد، حدم نمونه 90و توان آزمون درصد  95اطميوان 

 ی هموطقه  4مطالعهه   نیه نفر تخمهين زده شهد. در ا   130اندازه 

شهر همدان به عووان طبقهه در ن هر گرفتهه شهده و      یيايجغراف

سوء مصرم مواد هر موطقهه بهه عوهوان خوشهه      يمراکز درمان

. سپس از هر طبقه بهر اسهاس تعهداد معتهادان     دندیگرد ميتقس

سهوء   يسه خوشهه )مرکهز درمهان    ایدو  ای کیتحت پوشش، 

 یوامصرم مواد( به تصادم انتخا  و از درون هر خوشه بر مب

ن ر خوشه مورد ن ر، تعداد نمونهه مهورد    ریفهرست معتادان ز

اسهتخرا  شهد. از    یگهذار  یبدون جا يرت تصادفبه صو ازين

هشت مرکز شرکت داده شده در مطالعهه، دو  مرکهز در موطقهه    

نفر(، دو مرکهز   30به تعداد نمونه  ي)شمال شرق کی یيايجغراف

نفهر(،   25به تعداد نمونه  يدو )شمال غرب یيايدر موطقه جغراف

ر( و نف 50به تعداد نمونه  يسه مرکز در موطقه سه )جوو  شرق

بهه تعهداد    يچهار )جوو  غربه  یيايمرکز در موطقه جغراف کی

 .نفر( بود 25نمونه 

استرس درک شده از  زانيسودش م یدر مطالعه حاضر برا

 1983که توس  کوهن و همکاران در سال  يجهان اسيمق کی

و همکهاران در   يويمع استفاده شد. [16]و ارائه گشته  يطراح

اط اسهترس بهها سههالمت روان و  در رابطههه بها ارتبهه  یا مطالعهه 

 اسيمق نیدرک شده افراد مورد مطالعه خود، از ا یآمد خودکار

 يسهوال  14پهژوهش از فهرم    نیه . در ا[17]انهد   استفاده نموده

تا  چياز ه اسيها طبق دستورالعمل مق وهیاستفاده شد. پاسخ گز

شهده اسهت. داموهه     یبود درجه 4تا  0و از نمرات  ادیز يليخ

 نیه هها در ا  يبوده، نمره باالتر آزمودن ريمتغ 56تا  0نمرات از 

باشهد   ياسترس درک شده م سطحدهوده باال بودن  نشان اسيمق

[18،17.] 

به مهواد   يدرمان وابستگ یمعتادان برا یخودکارآمد زانيم

 برامسهون  اديترک اعت ینامه خوکارآمد پرسش لهيمخدر به وس
(Bramson’s Quit Addiction Self-Efficacy),  

Questionnaire (DASES)  (The Drug Avoidance Self-

Efficacy Scale) سوال به صهورت   16شد که شامل  دهيسود

)از  کهرت يل اسيتا قطعا  بله( و مق رياز قطعا  خ) یا وهیهفت گز

تها   16 نيبه  مهه نا پرسش نیباشد. داموه نمره ا ي( م7تا  1نمره 

دهوده  نامه نشان باال رفتن نمره حاصل از پرسشباشد.  يم 112

به مواد مخدر  يدرمان وابستگ یبهتر معتادان برا یخودکارآمد

را  اسيمق نیا 1390در سال  و همکاران يبي. حب[19]باشد  يم

را گهزارش   يمواسهب  یيایپا و یيترجمه نموده و روا يبه فارس

نامهه   پرسش نیسواالت ا يدرون ينهمسا بی. ضر[20]نمودند 

 .به دست آمد 9/0کرونباخ،  یآلفا قیدر مطالعه حاضر از طر
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بهه   يدرمهان وابسهتگ   یمعتادان برا يآمادگ زانيسودش م

به مواد  يدرمان وابستگ یبرا ينامه آمادگ مواد مخدر با پرسش

 (SOCRATES) گهههههههانيو تون لهههههههريمخهههههههدر م

The Stages of Change Readiness and Treatment 

Eagerness Scale سوال  19نامه شامل  پرسش نیاندام شد. ا

باشهد.   يم 5تا  کی يده و نمره کرتيل یا وهیپوج گز اسيبا مق

درمهان   یکهم بهرا   اريبسه  يآمهادگ  دهدهو نشان 29تا  19نمره 

 69تها   50کهم، نمهره    49تا  30نمره  به مواد مخدر، يوابستگ

دهوهده   بهه بهاال نشهان    90و از  ادیه ز 89تها   70متوس ، نمره 

بهه مهواد مخهدر     يدرمهان وابسهتگ   یبهرا  ادیز اريبس يگآماد

نامهه از   پرسهش  نیا يسودش اعتبار علم ی. برا[21]باشد  يم

 هيههاسههتفاده شههد. پههس از ترجمههه اول یروش اعتبههار محتههو

 يآن، سواالت مربوط به آمهادگ  یيروا نييتع ینامه، برا پرسش

ارائه شده و ن رات آنهان در   مربوطه نيدرمان به متخصص یبرا

ها رسانده شهد. مقهدار آلفها     آن دیيخصوص اعمال و به تا نیا

 .دست آمد هب 73/0مطالعه  نینامه مذکور در ا کرونباخ پرسش

بر اسهاس   يپس از طراح ينامه مدل اعتقاد بهداشت پرسش

درمهان   یبهرا  ينقش استرس در آمهادگ  يعوی يموضوع انتخاب

 نيآن از ن ر متخصص یيبه مواد مخدر و سودش روا يوابستگ

کهه   دیه سهوال گرد  25پزشکان شامل  آموزش بهداشت و روان

 8درک شهده شهامل    تيحساس آن عبارت بودند از: یها سازه

تا  8از حداقل  کرتيل اسيآن با توجه به مق يده که نمره السو

 6شدت درک شهده شهامل   ، 83/0لفا کرونباخ آبا  40حداکثر 

تا  6از حداقل  کرتيل اسيآن با توجه به مق يده که نمره سوال

 5ان، درک شهده شهامل   ، مو89/0لفا کرونباخ آبا  30حداکثر 

تا  5کرت از حداقل يل اسيآن با توجه به مق يده سوال که نمره

 6اف، درک شهده شهامل   ، مو60/0لفا کرونباخ آبا  25حداکثر 

تا  6از حداقل  رتکيل اسيآن با توجه به مق يده سوال که نمره

سهواالت   هيه دست آمد. کل هب 85/0با آلفا کرونباخ  30حداکثر 

از  یا وهیگز 5 یها شامل پاسخ ينامه مدل اعتقاد بهداشت پرسش

مخالفم بود. برای سازه راهوما برای عمل  ال موافقم تا کام کامال 

نيز تعدادی سوال باز از قبيل مواب، کسهب اطالعهات در مهورد    

سهوال   یبهه مهواد مخهدر و تعهداد     يرابطه استرس و وابسهتگ 

ههای ارتبههاطي بهرای اجههرای    در مهورد کانههال  یا وهههیگز چوهد 

 .طراحي گردید ودهیهای آموزشي در آ برنامه

در  يعه داشهتن پرونهده بهداشهت   ورود به مطال یارهاياز مع

ها بهه مهواد    آن يوابستگ که نیمراکز مورد ن ر تحت درمان و ا

خاص )مانود سرطان(  يهر گونه اختالل جسمان ليمخدر به دل

 نيچوه  ( نباشد. ههم يزوفرني)مانود اسک يخاص ياختالل روان ای

اطالعات بهه ههر    ریکه در طول اندام طرح و گردآو يمعتادان

گيهری کردنهد از جامعهه     تحقيق کواره دليلي از شرای  مشمول

 .دندیخار  گرد یآمار

 ينامهه کتبه   تیمطالعهه بها رضها    نیها در ا نامه تمام پرسش

بانهه معتهادان و بهه صهورت     بهر شهرکت داوطل   يآگاهانه مبوه 

 نیه ا انیه . در پادنهد یگرد ليه و مصاحبه تکم يده خودگزارش

مه به صورت کامل پاسهخ داده شهد کهه    نا پرسش 118مطالعه 

مطالعهه   نیه در ا یدرصهد  90 يدهه  پاسهخ  زانيه دهوده م شانن

 .شدبا يم

علههوم  یبهرا  یافهزار آمههار  هها از نههرم  جههت تحليههل داده 

و  نيانگيه )م يفيتوص یها ، آزمون16( نسخه SPSS) ياجتماع

 يو رگرسهيون( و بهرای بررسه    ي)آزمون ته  يليدرصد( و تحل

 رنومياسهم  -هها از آزمهون کلمهوگروم    داده ،یتوز يچگونگ

 .استفاده شد

 

 نتايج
نفهر   14درصهد( مهرد و    7/88نفهر )  104مطالعه  نیدر ا

 ریه درصد از افهراد ز  3/23 نيچو درصد( زن بودند. هم 3/11)

 نيدرصد ب 3/20سال و  39تا  30 نيدرصد ب 6/37، سال 30

 سال سن داشتود.  50 یدرصد باال 15سال و  49تا  40

سهوء   يمدت مراجعهه معتهادان بهه مراکهز درمهان      نيانگيم

( و ميدو مهاه و نه   اريه ماه )انحهرام مع  20 با یمصرم مواد تقر

مدت مصرم مواد مخهدر قبهل از مراجعهه بهه مرکهز       نيانگيم

( ميهشهت سهال و نه    اريه سال )انحهرام مع  11 با یتقر يدرمان

 7/64مراکهز   نیکووده به ا معتادان مراجعه انيدست آمد. در م هب

را تدربه  یا کست خوردهدرمان ش کیها حداقل  درصد از آن
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را  یا درصد( درمان شکست خورده 8/33اد )افر يکرده و مابق

 تدربه نکرده بودند.

نمونه مسهتقل،   دو ياز آزمون ت یريگ مطالعه با بهره نیدر ا

 زانيه دو گروه زنهان و مهردان از لحها  م    نيب دیمشخ  گرد

-p=44/0وجود ندارد ) یدار ياختالم معو استرس درک شده،

value 1(. )جدول.) 

 
 های آماری متغير استرس درک شده بر حسب جوسيت شاخ  .1جدول 

 

 جوسيت

  ميزان استرس درک شده

 انحرام معيار ميانگين سطح معوي داری 

  98/10 31/29 مرد

 44/0 46/9 07/37 زن

  07/11 21/30 جم،

 

 6/49معتهادان )  تهر  شيمطالعه مشهخ  نمهود کهه به     نیا

به مهواد   يدرمان وابستگ یبرا ادیز يآمادگ تيدرصد( از وضع

 (.2مخدر برخوردار بودند )جدول 

 
توزی، فراواني معتادان مورد مطالعه بر حسب وضعيت آمادگي . 2جدول 

 مخدر مواد به برای درمان وابستگي

 درصد تعداد مخدر مواد به آمادگي برای درمان وابستگي

 8/0 1 کم

 8/36 49 متوس 

 6/49 66 زیاد

 5/1 2 خيلي زیاد

 7/88 118 جم، کل

 

تعهداد کهم    ليه بهه دل "جدول شهماره دو   جیبا توجه به نتا

 "یتر آمار قيدق يو بررس ياز طبقات آمادگ يها در برخ نمونه

 ادیه طبقه و طبقه ز کیتر از آن به عووان  نیيطبقه متوس  و پا

در ن هر گرفتهه شهد. بها      گهر یو باالتر از آن به عووان طبقهه د 

دو  نيمطالعه ب نینمونه مستقل، در ا دو ياز آزمون ت یريگ بهره

استرس درک شهده، اخهتالم    زانياز لحا  م يآمادگ تيوضع

 (.3(. )جدول p-value=39/0نشد ) افتی یدار يمعو

مدل اعتقاد  یرهايمتغ نيمطالعه نشان داد که در ب نیا جینتا

با  یشدت درک شده و خودکارآمد ريدو متغ نيتوها ب يبهداشت

 یبه مواد مخدر رابطه آمار يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ ريمتغ

کهه بهر    ی( بهه طهور  >05/0p-valueوجهود دارد )  یدار يمعو

 95/0 وهان ياطمکه در سهطح   يخط يونيمدل رگرس نیاساس ا

ههر   یمدل، به ازا گرید یرهايباشد، با ثابت نگه داشتن متغ يم

درمهان   یبرا يآمادگ ريمتغ ،یخودکارآمد ريمتغ شیواحد افزا

ههر واحهد    یو بهه ازا  شیافهزا  41/0به مواد مخدر  يوابستگ

درمهان   یبهرا  يآمهادگ  ريه شدت درک شده، متغ ريمتغ شیافزا

 (.4)جدول  ابدی يش میافزا 17/0به مواد مخدر  يوابستگ
 

استرس درک شده بر حسب وضعيت  شاخ  های آماری متغير.3جدول 

 آمادگي

 وضعيت آمادگي
 ميزان استرس درک شده

 سطح معوي داری 
 انحرام معيار ميانگين

 6/11 33/32 متوس  و پایين تر
39/0 

 86/10 97/28 زیاد و باالتر

 
مخدر بر اساس  مواد به ميزان تغيير آمادگي برای درمان وابستگي .4جدول 

 اعتقاد بهداشتيمتغيرهای مدل 

 r P-value متغير

 1/0 08/0 حساسيت درک شده

 007/0 17/0 شدت درک شده

 5/0 063/0 موان، درک شده

 117/0 098/0 مواف، درک شده

 002/0 41/0 خودکارآمدی

 

عمهل،   یبا توجه به سواالت مربوط به بخش راهومها بهرا  

 دهيشهو  يدرصد( در مورد استرس مطلب 1/51معتادان ) تر شيب

هها در مهورد رابطهه     درصهد از آن  6/22خوانهده بودنهد و    ای

انهد.   دهیه به مواد مخهدر آمهوزش د   ياسترس با درمان وابستگ

 درکهه   یافهراد  انيدرصد از م 3/35معتادان ) تر شيب نيچو هم

 قیههخوانههده بودنههد( از طر ایهه دهيشههو يمههورد اسههترس مطلبهه

 نيچوه  استرس مطالب را فهرا گرفتهه و ههم    ی درباره ونیزیتلو
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در مهورد   دهیه افراد آموزش د انيدرصد از م 70ها ) آن تر شيب

 قیه بهه مهواد مخهدر( از طر    يرابطه استرس با درمان وابسهتگ 

سهوء مصهرم مهواد در مهورد رابطهه       يمراکز درمان نیمشاور

انهد. در   دهیبه مواد مخدر آموزش د يو درمان وابستگ استرس

درصهد( آمهوزش    3/35معتادان در حال درمان ) تر شيب انیپا

 ريآمهوزش تهاث   وهه يو توس  افراد متخصه  را در زم  یانفراد

 .دندیپسود يبه مواد مخدر م ياسترس بر وابستگ
 

 گيريبحث و نتيجه
 يمانود وابستگ ينامطلوب یرفتار راتييتواند تغ ياسترس م

 شیباعه  افهزا   نيچو . هم[10،11]کود  دادیبه مواد مخدر را ا

شهود   يافراد به مصرم مواد مخدر و عود مددد به آن م لیتما

 نیه گذاشته و ا ريتاث ي. استرس بر ابعاد مختلف زندگ[12،13]

خهاص    یمعتادان در حال درمهان کهه در شهرا    انيدر م ريتاث

 .[3،4]باشد  يتر م هستود افزون يو روان ياجتماع

نقش استرس بر اسهاس   ،يليتحل -يفيمطالعه توص نیدر ا

 یبهرا  يآمهادگ  زانيه م یبر رو يمدل اعتقاد بهداشت یها سازه

کووده به  معتادان مراجعه انيبه مواد مخدر در م يدرمان وابستگ

قهرار   يسوء مصرم مواد شهر همدان مورد بررس يمراکز درمان

 گرفت.

 یمطالعهه عهدم همکهار    نیه ا یهي اجرا یهها  تیاز محدود

 حينامه بود که بها توضه   پرسش ليتکم یاز معتادان برا یتعداد

پژوهش بهه   يبر نکات اخالق ديپژوهش و تاک تيدر مورد اهم

به حداقل ممکهن   یعدم همکار نیها، ا آن یطور قابل فهم برا

 شد. دهيرسان

مطالعه مهرد   نیدرصد( در ا 7/88کوودگان ) شرکت تر شيب

 40تها   30 يدرصد( در رده سهو  6/37ها ) آن تر شيبودند و ب

مطالعهه   نیه از معتهادان در ا  يمه ياز ن شيسال قرار داشتود. به 

را تدربه  یا درمان شکست خورده کیدرصد( حداقل  7/64)

در آن  کهه و همکهاران   يوه يبا مطالعه ام جینتا نیکرده بودند. ا

درمان  کیدرصد حداقل  42 سال سن، 41تا  21 نيب نیمعتاد

را بهه   يو خهانوادگ  يخورده داشته و روابه  اجتمهاع   شکست

انهد   ل در مصرم مددد مواد مخدر دانسهته عام نیتر معووان مه

مهدت مراجعهه و    نيانگيه . با توجه بهه م [22]باشد  يم کینزد

 يکه معتهادان  دیمدت مصرم مواد مخدر مشخ  گرد نيانگيم

از  تهر  شيبه  ایتر از سه ماه  کم ها به مرکز که  مدت مراجعه آن

سهال مهواد    10تهر از   کهم  سال و قبل از مراجعه به مرکهز  کی

درمهان و   یبهرا  يآمهادگ  زانيه م نیتهر  کردنهد کهم   يمصرم م

 یگروه از معتهادان بهرا   نیا نیاسترس را دارند بوابرا نیتر شيب

 .گردد يم شوهاديپ وهيزم نیدر ا ياندام مداخالت آموزش

 کیه نشان داده شهده در جهدول شهماره     جیبا توجه به نتا

از  یدو گروه زنان و مردان در جامعه آمار نيب دیمشخ  گرد

وجهود   یدار ياسترس درک شهده، اخهتالم معوه    زانيلحا  م

کهل   ني( در به 21/30) نمهره اسهترس   نيانگيم نيچو ندارد. هم

 ا نمونه مورد پژوهش مشخ  نمود که افراد مورد مطالعه نسهبت 

زاده  لعه فهالح با مطا جینتا نیا از استرس را دارند. یيسطح باال

از معتهادان اسهترس    يمه ياز ن شيکه در آن ب [23]و همکاران 

مطالعات  نيچو دارد. هم يخوان داشتود، هم یيمتوس  رو به باال

استرس در معتهادان،   شیاند که با افزا نشان داده [25،24] يقبل

 نیه توجهه بهه ا   نیبوهابرا  ابدی يم شیها افزا ول، مصرم در آن

 اريتوانهد بسه   يبه مواد مخدر م يعامل در روند درمان وابستگ

 باشد. تيحائز اهم

 6/49معتهادان )  نیتر شيجدول شماره دو، ب جیبر طبق نتا

قهرار داشهتود. بها توجهه بهه       ادیز يآمادگ تيدرصد( در وضع

بهه مهواد    يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ ی نامه پرسش یراهوما

 يمعتادان در حال درمان وابسهتگ  ینامه برا پرسش نیمخدر، ا

مطلو   التکود که ح يم يويب شيبه مواد مخدر ساخته شده و پ

قهرار   ادیز يليخ يآمادگ تياست که اکثر افراد در وضع يحالت

 يستیسوء مصرم مواد با يکه معتادان مراکز درمان رایز رند،يگ

الزم  التياز تسهه  ،یهي عالوه بر درمان دارو يبه صورت رسم

 يآموزشه  یهها  کهالس  یدرمان خهود از جملهه برگهزار    یبرا

الزم  نیبوابرا باشود،برخوردار  ياجتماع یها تیسالمت و حما

افراد مهورد مطالعهه    يآمادگ تيبه وضع يستیرسد با يبه ن ر م

 شود. يبه مواد مخدر توجه خاص يدرمان وابستگ یبرا

 دیجدول شماره سه در ابتدا مشخ  گرد جیبا توجه به نتا

به مواد مخدر و  يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ تيوضع نيکه ب
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 نيوجود ندارد اما محقق یدار يمعو یاسترس رابطه آمار زانيم

مههم   ی رابطه نیکه باع  شده است ا يدر جهت شواختن عامل

و  کيه دموگراف یهها ريمتغ يبهه بررسه   د،یايمعوادار به دست ن

بها   دیه مشهخ  گرد  تیه ها پرداختوهد. در نها  کردن آن لیتعد

افهراد،   نيخهورده در به   درمان شکست ريمتغ ريکردن تاث لیتعد

  دیههآ يدسههت مهه  همعوههادار بهه  یرابطههه از ن ههر آمههار  نیهها

(05/0p-value<با توجه به ا .)دو  بها  یمطالعه تقر نیکه در ا نی

داشتود  خورده درصد( درمان شکست 7/64اد جامعه )سوم افر

بهه مهواد مخهدر،     يکه در روند درمهان وابسهتگ   یيجا و از آن

فهرد نسهبت بهه     يتفهاوت  يخورده باع  ب وجود درمان شکست

 يدرمانهدگ  ليروزانه خود به دل يشده و در زندگ يروند درمان

، بهه ن هر   [26]کود  يم یتر شده احساس استرس کم گرفته ادی

مطالعهه   نین رابطه در ایا یدار يعامل مان، از معو نیرسد ا يم

 شده است.

شهدت   ريه جدول شماره چهار نشهان داد کهه دو متغ   جینتا

 ريه بها متغ  يدر مدل اعتقاد بهداشهت  یدرک شده و خودکارآمد

 یبه مهواد مخهدر رابطهه آمهار     يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ

 نیه بهر اسهاس ا   نی(. بوهابرا >05/0p-valueدارند ) یدار يمعو

 یرواسترس بر  ريشدت درک شده در مورد تاث ريمدل، دو متغ

 یبه مواد مخهدر و خودکارآمهد   يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ

 زانيه کووهده م  یيگهو  شيبه مواد مخدر په  يدرمان وابستگ یبرا

باشهود. در   يمه به مهواد مخهدر    يدرمان وابستگ یبرا يآمادگ

 کهه  نیه بهاور معتهادان در مهورد ا   ) شدت درک شده نيب دهينت

روابه    یروبهر   ريتواند با تهاث  يروزانه م یها استرس شیافزا

شهغل در   یبهر رو  ريو رواب  با دوسهتان و بها تهاث    يخانوادگ

بهه مهواد    يدرمهان وابسهتگ   یها برا آن يآمادگ یبر رو تینها

 یخودکارآمهد  نيچوه  داشته باشد( و ههم  ينامطلوب ريمخدر تاث

 يآمهادگ  زانيه به مواد مخهدر بها م   يدرمان وابستگ یها برا آن

 يميمستق یدار يبه مواد مخدر رابطه معو يدرمان وابستگ یبرا

کهه   [25]با مطالعه نوشری و همکهاران   جینتا نیوجود دارد. ا

خودکارآمدی در افراد مبتال به اختالل مصهرم مهواد و افهراد    

 یباشد. به طهور  ياند همسو م قرار داده يبهودار را مورد بررس

توانهد بهر    يمه  یخودکارآمهد  دیکه در آن مطالعه مشخ  گرد

درمان مهوثر   رفت شيعود و پ اهشتر مواد، ک مصرم کم یرو

 [27]کلموته و همکهاران   یبا مطالعه د جینتا نیا نيچو باشد. هم

 يآمهادگ  یاز عوامل موثر بهر رو  يکیکه شدت درک شده را 

 باشد. يهمسو م افتودیبه مواد  يدرمان وابستگ

عمهل   یبهرا  یحاصل از سواالت راهوما جیبا توجه به نتا

نتقهال  نقش را در رابطه با ا نیتر شيب ونیزیتلو دیمشخ  گرد

مراکهز   نیاسهترس و مشهاور   ی اطالعات بهه معتهادان دربهاره   

نتقهال  نقش را در رابطه با ا نیتر شيسوء مصرم مواد ب يدرمان

 ياسهترس و وابسهتگ   انيرابطه م ی اطالعات به معتادان درباره

 تهر  شيکهه به   دیمشخ  گرد نيچو اند. هم به مواد مخدر داشته

و توس  افهراد   یمعتادان در حال درمان، آموزش از نوع انفراد

بهه   نیپسودند. بوهابرا  يکاهش استرس م وهيمتخص  را در زم

در  وهده یآ يآموزشه  یهها  یزیه ر در برنامه يستیرسد با ين ر م

رسانه که  کیعووان  به ونیزیکاهش استرس به نقش تلو وهيزم

نمود.  یا ژهیگذار بوده توجه و ريآموزش ما تاث جیتواند بر نتا يم

 يسهت یبا يدر مراحهل برنامهه آموزشه    رسد يبه ن ر م نيچو هم

مراکهز بهه عوهوان     نیعوامل موثر مانوهد شهرکت دادن مشهاور   

ها را در صورت مقهرون   بودن آموزش یدهوده و انفراد آموزش

 .میيابه صرفه بودن لحا  نم

 زانيه م يوه يب شيه در په دههد که   يمطالعه نشان م نیا جینتا

سهوء مصهرم    يکووده به مراکهز درمهان   معتادان مراجعه يآمادگ

به مواد مخهدر بها توجهه بهه مهدل       يدرمان وابستگ یمواد برا

 یشدت درک شهده و خودکارآمهد   یرهايمتغ ،ياعتقاد بهداشت

 ريبها تهاث   اندتو يمفهوم که استرس م نیتواند موثر باشد. به ا يم

رواب  معتادان با اعضاء خهانواده و دوسهتان    ینامطلو  بر رو

 تيه موقع یبهر رو  ريبا تهاث  نيچو ( و هميخود )رواب  اجتماع

بهه   يدرمهان وابسهتگ   یها برا آن يآمادگ زانيم یشغل، بر رو

 نيچوه  نهامطلو  داشهته باشهد. ههم     ريمواد مخهدر خهود تهاث   

بهه مهواد    يابسهتگ درمهان و  یمعتادان برا یباال یخودکارآمد

 یاجهرا  یفرد بهرا  لهيوس هدرک شده ب یيمخدر که شامل توانا

مطالعهه درمهان    نیه رفتار خواسته شهده کهه در ا   زيآم تيموفق

 زانيه م یبر رو يمطلوب ريباشد، تاث يبه مواد مخدر م يوابستگ

 به مواد مخدر دارد.  يدرمان وابستگ یها برا آن يآمادگ
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مداخلهه بهر اسهاس     وهيدر زم ودهیمطالعات آ یبرا نیبوابرا

درمهان   یمعتادان برا يارتقاء آمادگ یبرا ،يمدل اعتقاد بهداشت

شهدت درک   یبه مواد مخدر در ن ر گرفتن فاکتورها يوابستگ

درمهان   یبهرا  یاسهترس و خودکارآمهد   ريتهاث  وهيشده در زم

مهدل   نیا یها هودکو يويب شيبه مواد مخدر به عووان پ يوابستگ

آمهوزش در   یگردد برا يم شوهاديپ نيچو گردد. هم يم شوهاديپ

بهه مهواد مخهدر از     يرابطه استرس بها درمهان وابسهتگ    وهيزم

 یسوء مصرم مواد به عوهوان راهومها   يمراکز درمان نیمشاور

در صهورت مقهرون بهه     يآموزشه  یها عمل بهره برده و کالس

برگهزار   یانفهراد  تبهه صهور   يو انسان يصرفه بودن مواب، مال

 .گردد

 

 قدردانیتشكر و 
: بیتصهو  خیاین پژوهش در قالب طهرح تحقيقهاتي )تهار   

( و با پشتيباني مهالي  9112154430، شماره ثبت:15/12/91

)مرکز تحقيقات دانشهدویي( دانشهگاه علهوم     معاونت پژوهشي

وسيله نهایت سپاس  همدان اندام پذیرفته است که بدینپزشکي 

وهين از  چ آیهد. ههم   عمهل مهي  ه و قدرداني از مسئولين محترم ب

سوء مصرم مواد شههر همهدان و    يمحترم مراکز درمان رانیمد
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 .شود گزاری مي کردند، سپاس

 

 منابع
    

[1] Beinecke RH, Moore PW, Manderscheid RW. Mental 

health and addictions services in resort communities: The case of 

Martha’s Vineyard. Arch Psychiatr Nurs 2008; 3: 167-174. 

[2]  Springer JF, Sale E, Hermann J, Sambrano S, Kasim R, 

Nistler M. Characteristics of effective substance abuse prevention 

programs for high-risk youth. J Prim Prev 2004; 25: 171-194. 

[3] Polimeni AM, Moore SM, Gruenert S. MMPI-2 profiles of 

clients with substance dependencies accessing a therapeutic 

community treatment facility. Electron J Appl Psychol 2010; 6: 1-

9. 

[4] Seraji A, Momeni H, Salehi A. The investigation of factors 

affecting dependence on narcotics and reappearance of drug usage 

in narcotics anonymous population in Khomein. Arak Med Univ J 

2010; 13: 68-75. 

[5] Rohsenow DJ, Martin RA, Monti PM. Urge-specific and 

lifestyle coping Strategies of cocaine abusers: Relationship to 

treatment outcomes. Drug Alcohol Depend 2005; 78: 211-219. 

[6] Trinidad DR, Unger JB, Chou C, Johnson CA. The 

protective association of emotional intelligence with psychosocial 

smoking risk factors for adolescents. Pers Individ Diff 2004; 36: 

945-954. 

[7] Sinha R, Jastreboff AM. Stress as a common risk factor for 

obesity and addiction. Biol Psychiatry 2013; 73: 827-835. 

[8] Mahoney JJ, Newtona TF, Omara Y, Rossa EL, Garza R. 

The relationship between lifetime stress and addiction severity in 

cocaine-dependent participants. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 

23: 351-357. 

[9] Orford J, Velleman R, Natera G, Templeton L, Copello A. 

Addiction in the family is a major but neglected contributor to the 

global burden of adult ill-health. Soc Sci Med 2013; 78: 70-77. 

[10] Prochaska JJ. Failure to treat tobacco use in mental health 

and addiction treatment settings: A form of harm reduction?. Drug 

Alcohol Depend 2010; 110: 177-182. 

[11] Bindu R, Sharma MK, Suman LN, Marimuthu P. Stress 

and coping behaviors among smokers. Asian J Psychiatr 2011; 4: 

134-138. 

[12] Delgadillo J, Gore S, Jessop D, Payne S, Singleton P, 

Gilbody S. Acceptability of mental health screening in routine 

addictions treatment. Gen Hosp Psychiatry 2012; 34: 415-422. 

[13] Kosten TR. Stress and addiction. Am J Psychiatry 2011; 

168: 566-568. 

[14] Rommer D, Hennessy M. A biosocial–affect model of 

adolescent sensation seeking the role of affect evaluation and peer 

group influence in adolescent drug use. Prev Sci 2007; 8: 89-101. 

[15] Rosenstock IM, Stretcher V. The health belief model. In: 

Glanz K, Lewis FM, Rimer BK, editors. Health behavior and 

health education: theory, research, and practice. 4nd ed. San 

Francisco: Jossey-Bass; 2008; p: 45-62. 

[16] Sotodeh Navroi O, Zeinali SH, Khasteganan N. 

Relationship between spouse abuse, social support and perceived 

stress in women with addicted and non-addicted husbands in rasht 

city. Iran J Nurs Midwifery Res 2013; 22: 25-32. (Persian). 

[17] Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure 

of perceived stress. J Health Soc Behav 1983; 24: 385-396. 
[18] Moeini  B, Shafii  F,  Hidarnia  A, Babaii  GH, Birashk  

B, Allahverdipour H. Perceived stress, self-efficacy and its 

relations to psychological well – being status in Iranian male high 

school students. Soc Behav Pers 2008; 36: 257-266. 

[19] Bramson J. The impact of peer mentoring on drug 

avoidance self-efficacy and substance use. [dissertation]. United 

States, Greeley: university of Northern Colorado; 1999. 

[20] Habibi R, Karshky H, Dashtgard A, Heidary A, Talaei A. 

Validity the reliability of the bramson's quit addiction self-efficacy 

questionnaire. Hakim Res J 2012; 15: 53-59. (Persian). 

[21] Miller W, Tonigan J. Assessing drinkers' motivation for 

change: The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness 

Scale (SOCRATES). Psychol Addict Behav 1996; 10: 81-89. 

[22] Amini K, Amini D, Afshar Moghadam F, Azar M. 

Assessing social and environmental factors related to relapse in 

addicts referring to addiction treatment centers in Hamadan. 

ZUMS J 2001; 11: 41-47. (Persian). 

[23] Fallahzadeh H, Hosseini N. The study of the causes of 

relapse in addicts referring to Behzisti of Yazd 2002. Toloo e 

Behdasht 2006; 5: 67-74. (Persian). 

[24] Porsid mosaee SF, Mosavi SV, Kafi SM. Compare the 

relationship between stress and craving in opiate and industrial 

material. Res Addic J 2012; 6: 9-24. 

[25] Ranjbar Noshari F, Alilo MM, Asadi Mojre S, Ghodrati 

Y, Najae Mobaraki SM. Comparison of coping with stress 

strategies, perfectionism and self-efficacy in individuals with 

substance use disorder and normal individuals. Addict Health 

2013; 7: 39-56. (Persian). 

[26] Narimani M. Investigate the effect psychological 

behavioral treatment on Quit Addiction and rehabilitation of 

addicts. Counseling Research & Developments 2004; 3: 42-59. 

[27] DiClemente CC. Alcoholism; Motivational readiness for 

alcohol/drug treatment is more about self-evaluation than 

consequences. Psychol Psychiatry J 2009; 28: 34. (abstract). 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2163-en.html


 Koomesh                                                                                                                           Winter 2015, 16 (2):  

 25 

 Role of stress in treatment readiness of drug dependence 

based on Health Belief Model 

 

Babak Moeini (Ph.D)
1
, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei (Ph.D)

2
, Reza Shahrabadi (Ph.D)

*3
, Javad 

Faradmal (Ph.D)
4,
 Saeed Dashti (Ph.D)

5 

 

1 - Social Determinants of Health Research Center & Department of  Public Health, Hamadan University 

of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

2 - Research Center for Health Sciences  & Department of  Public Health, Hamadan University of Medical 

Sciences, Hamadan, Iran 

3 - Dept. of Health Education & Promotion, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

4 - Modeling of Noncommunicable Disease Research Center & Department of Vital Statistics, Hamadan 

University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

5 - Dept. of Health Education & Promotion, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 

 
 (Received: 11Aug 2013; Accepted: 24 May 2014) 

 

Introduction: Drug dependence is one of the most social pathologies that it is discussed as a problem of 

biological, psychological and social. Social and family relationships are effective in treatment of addicts. If 

unhealthy relationships are used, increase daily stress and decrease treatment readiness of drug dependence. 

This study was performed to determine role of stress in treatment readiness of drug dependence based on 

Health Belief Model in Hamadan. 
Materials and Methods: This cross-sectional study (descriptive – analytical), was conducted on 118 

addicts of Hamadan in 2013. Sampling was simple random. Questionnaires were completed with self-report 

and interview. Data gathering tools were included: Questionnaire designed based on HBM constructs, 

Readiness to Treatment Questionnaire, Perceived Stress Scale. T-test and Regression test were used to 

assess hypotheses and SPSS-16 to analyze data. 

Results: Regression test showed statistically significant relationship between perceived severity of stress 

impact and self-efficacy for treatment of drug dependence with treatment readiness of drug dependence 

(P≤0.05). By increasing self-efficacy (r=0. 41) and perceived severity (r=0.17), increases treatment 

readiness of drug dependence. 

Conclusion: It is suggested appropriate educational programs for assessing the effect of stress 

management on treatment readiness of drug dependence, with emphasis on the Health Belief Model 

structures that have the most impact. 
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