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  29/7/95 ، پذيرش:21/6/95 ، اصالح:5/4/95دريافت: 

  خالصه
ركود واكنش ها همراه است.  اندوه است كه با درجاتي از غم و افسردگي احساس بيمارگونه از جمله شايع ترين اختالالت رواني هستند. اضطراب از افسردگي و سابقه و هدف:

زمينه ساز  اعتياد مي باشدكه خود اني معظل بزرگ جامعه امروزاين اختالالت رو كنار مي گذارد. در تاثير عملكردهاي فرد ترس است كه بر دلواپسي و احساس مبهم از اضطراب نيز
تماس نزديك با او  آينده فرد وكساني كه در زندگي حال و كسي پوشيده نيست كه به شدت بر و البته بر افسردگي مي باشد بروز اختالالت رواني بسياري همچون اضطراب و

  مي باشد. داراي اعتيادهمسران  زنان با افسردگي در ان اضطراب وتعيين ميز پژوهش حاضر از هدف .هستند تاثير مي گذارد
هدف انتخاب شدند. ابزارگردآوري داده ها شامل سه پرسشنامه  طريق نمونه گيري مبتني بر از داراي اعتياد همسر زن با 46پژوهش توصيفي بوده كه طي آن  ها:مواد و روش

افسردگي بك، براي  سنجش افسردگي بوده است. تجزيه و تحليل داده  براي سنجش اضطراب و رسشنامه اضطراب اسپيل برگرشامل پرسشنامه دموگرافيك و پ بود. پرسشنامه ها
 انجام شد. 16 نسخه با  spssها توسط نرم افزار 

 شديداضطراب  از درصد 26داراي اضطراب متوسط و درصد2/39داراي اضطراب خفيف، داراي اعتيادهمسران  زنان با درصد 8/34پژوهش نشان دادكه  نتايج حاصل از ها:يافته
 درصد افسردگي درحد 9/23 متوسط و افسردگي درحد درصد3/28افسردگي درحد خفيف، داراي اعتيادهمسران  زنان با درصد 1/39همچنين نتايج پژوهش نشان دادكه  ميبرند. رنج

با وضعيت اقتصادي  داراي اعتيادهمسران  افسردگي زنان با داشت. بين اضطراب و باط آماري معني داري وجوداعتياد همسرانشان ارت افسردگي زنان با شديد دارند. بين اضطراب و
  ).>p 05/0مدت زمان مصرف مواد همسران نيز ارتباط آماري معناداري يافت شد( همچنين با و

 ايجاد افسردگي به عنوان فاكتورهاي سالمت روان عالوه بر مشكالتي كه براي فرد اضطراب و و جامعه مي باشد ابعاد مهم سالمت افراد سالمت رواني يكي از گيري: نتيجه
رفع عوامل زمينه ساز و  با بررسي و آينده ي نسلهايش مي انديشد بايد و جامعه اي كه به سالمت خود مي كنند سبب تداخل با نقش حرفه اي و مسئوليت هاي وي نيزمي گردند. 

  راه نيل به اين هدف گامهاي اساسي بردارد. مهمترين آنها اعتياد مي باشد، در واني كه يكي ازر كننده مشكالت روحي و ايجاد
 .داراي اعتياداضطراب، افسردگي،  :هاي كليديواژه

  

                                                
 
   سيده مدينه قاسم نژادمسئول مقاله :  *

                      Email: mghasemnegad@yahoo.com                                             09114281736ايران، تلفن: – آزاد اسالمي واحد الهيجانآدرس: دانشگاه 

  مقدمه 
معضالت  يكي از به مواد مخدر يك مشكل جهاني بوده و مشكل اعتياد   

واقع كمتر  ود. دراجتماعي جوامع مختلف محسوب مي ش بهداشتي، درماني و
 توان يافت كه مانند اعتياد جوامع بشري را تهديد كرده باشد. با پديده اي را مي

 شمار قربانيان اين دام مرگبار روزه بر اعتياد، هر عوارض ناشي از وجود خطرات و

صحنه هاي هولناك آن نتوانسته هشداري جدي ي مشاهدهافزوده مي شود و 
 37عه تلقي شود ، بررسي ها نشان مي دهند حدودجام افراد براي اجتناب ساير

سال و باالتر امريكا حداقل يك بار در طول عمر مواد مخدر را  12درصد جمعيت 
ميليون نفر  1/8تا 3/3مصرف كنندگان مواد مخدر ايران تعداد تجربه كرده اند. در

 يردرصد موارد اعتياد به مواد مخدر همراه با سا 70حدود شده است. در براورد
). 1( غيره هستند روان گسيختگي و افسردگي و اختالالت روانپزشكي مانند

غير مستقيم تحت تاثير پديده  به صورت مستقيم و خانواده ها متاسفانه بسياري از
روابط اجتماعي اعضاي  از اين بين اعتياد پدر خانواده بر شوم اعتياد هستند و

روابط اعضاي آن  گسيختگي خانواده و هم اعتياد او به از خانواده اثر مي گذارد و

 شود، با اعتياد همسر خانواده، وضعيت اقتصادي خانواده دچار اختالل مي مي منجر

) 2( گردد و نيز اعتياد مرد خانواده، نقش حمايتي مرد در خانواده را كاهش مي دهد
در خانواده، با كاهش سالمت روان و بروز  و حمايت هاي اجتماعي كم تر

 و در اين بين اضطراب و )3( افراد خانواده همراه است رواني در اختالالت
پيامد اين مسئله هستند.  افسردگي از جمله شايع ترين اختالالت رواني ناشي از

ركود واكنش ها  اندوه است كه با درجاتي از غم و افسردگي احساس بيمارگونه از
 ت كه بردلواپسي و ترس اس همراه است. اضطراب نيز احساس مبهم از

 افسردگي به عنوان دو . متاسفانه اضطراب و)4( عملكردهاي فرد تاثير مي گذارد
به مخاطره مي اندازد شناخته شده به گونه  را اختالل مهم كه سالمت رواني فرد

افراد درطول عمرخود حداقل يك بار به آن مبتال مي شوند  درصد 6اي كه تقريبا 
خانوادگي به  ي مشكالت اجتماعي، فرهنگي وو بنابراين عاملي مهم در بروز برخ

اعضاي خانواده ، به  ). متاسفانه مطالعاتي كه آثار سوء اعتياد را بر5حساب مي آيد(
 ). بسياري از1( است ويژه همسران افراد مبتال به تصوير كشيده باشند بسيار نادر

ري براي كه اعتياد والدين همواره عامل خط پژوهش ها به اين نكته اذعان دارند
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واقع اعتياد معظل بزرگ جامعه  در )6( ابتال ساير افراد خانواده به اعتياد بوده است
زندگي  البته بركسي پوشيده نيست كه اين معظل به شدت بر و مي باشد امروز
. شواهد مي گذارد تاثير تماس نزديك با او هستند آينده فرد وكساني كه در حال و

برابر آقايان است.  2سردگي در خانم ها تقريبا نيز نشان داده ميزان بروز اف
 افسردگي زنان متاسفانه در دوره هاي مختلف زندگي زنان پديدار مي شود. زنان در
خانواده هاي گريبان گير اعتياد، اغلب سعي مي كنند سوء مصرف اعضاي خانواده 

است از در نتيجه انجام دادن اين كار، ممكن  و را كاهش داده يا پنهان كنند خود
اقتصادي مانند خشونت خانوادگي آسيب  پيامدهاي منفي سالمتي اجتماعي و

افراد  ببينند و همواره خشونت هاي جسماني و جنسي با بروز اختالالت رواني در
). اعتياد شوهر اغلب به برهم خوردن نقش ها و وظايف خانوادگي 3( همراه است

آنها را تحت فشار  را مي افزايد و منجر مي شود به گونه اي كه بار مسئوليت زنان
به سوي  دارند، ممكن است خود داراي اعتياد) زناني كه شوهران 2( قرارمي دهد

 مصرف مواد روي اورند، همچنين سالمتي آن ها درخطر رفتارهاي مرتبط با
اعتياد شوهر با بسياري  )7( مي گيرد قرار تزريق مواد ايمن و آميزش جنسي نا

واقع اين زنان بيش از  عي ديگر نيز در زنان همراه است. درازآسيب هاي اجتما
پيش فشارهاي رواني داخل و خارج خانه را تحمل مي كنند و اين فشارها و 
فيزيولوژي بدني خاص آنان، ايشان را بيشتر مستعد اختالالتي چون اضطراب و 

 افسردگي مي نمايد.

  
  

   هاروشمواد و 
داراي زن باهمسر  50بوده كه طي آن  مقطعي -روش پژوهش حاضر توصيفي  

نفر  4هدف انتخاب شدند و به دليل اينكه  طريق نمونه گيري مبتني بر از اعتياد
نفر به  46تكميل نكردند از پژوهش حذف شدند و نهايتا پرسشنامه هاي خود را

عنوان نمونه باقي ماندند. در اين پژوهش ابزار گردآوري داده ها شامل سه 
. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه دموگرافيك، پرسشنامه اضطراب پرسشنامه بود

افسردگي بك ،براي سنجش افسردگي بوده  اسپيل برگر براي سنجش اضطراب و
است. پرسشنامه دموگرافيك شامل شش متغير سن، وضعيت اقتصادي، ميزان 
تحصيالت، مدت زمان ازدواج، مدت زمان مصرف مواد همسر و محل سكونت مي 

 پايايي اين پرسشنامه نيز سشنامه دوم پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر بود.باشد. پر
ترجمه ازطريق محاسبه آلفاي كرونباخ  استخراج و ايران توسط مهرام پس از در

 %94وبراي كل آزمون %90براي اضطراب پنهان و %91براي اضطراب آشكار
) 20-1والبخش اول(س در بخش مي باشد، اين پرسشنامه شامل دو بدست آمده.

 برخي اوقات، هرگز، صورت به آن گذاري نمره مقياس كه را اضطراب آشكار

 بخش و بوده مي گيرد، 4تا1نمره ترتيب به زياد خيلي و زياد نسبتا

 و غالبا گاهي، هرگز، كه سنجد مي را ) اضطراب پنهان فرد40-20دوم(سئوال
 كه باشد بك مي افسردگي پرسشنامه سوم، پرسشنامه گيرند مي4تا1نمره  هميشه

 بر تر بيش و بوده افسردگي آشكاركردن نشانگان براي و است سوال 21داراي

 باشدكه به مي گزينه4داراي  سوال هر .دارد تاكيد شناختي افسردگي محتواي

 63 حداكثر تا صفر بين طيف نمرات .گيرند مي3تا صفر نمره و بوده شدت ترتيب
 نداشتن يا بهنجار محدوده 9تا  صفر هاي تحقيقات نمره بر طبق .باشد مي

 داشتن نشانگان معناي به باال به10نمره ي  از و بوده نشانگان افسردگي

خفيف،   افسردگي گاناننش18-10نمره ي  با افراد باشد. بنابراين مي افسردگي

را نشان  شديد افسردگي نشانگان 63-30متوسط و  افسردگي نشانگان 29 -19
مطلوب  همكارانش، و رجبي را بك افسردگي آزمون روايي و پايايي مي دهند.

آن از مقياس  بود و براي تعيين اعتبار %83آزمون پايايي ضريب اند كرده ارزيابي
MMPI   بود. ابتدا  %60برابر آمده بدست همبستگي ضريب استفاده گرديد كه

 از متغيرها ارتباط براي سنجش سپس و شد سنجيده افسردگي و اضطراب ميزان

جزيه و تحليل ت .گرديد استفاده فيشر و كاي اسكوئر آزمون نظير استنباطي آمار
  انجام شد. 16نسخه  با  spssداده ها توسط نرم افزار 

  
  

  يافته ها
) مربوط به %3/54نفر ( 25افراد مورد  مطالعه بيشترين فراواني  در بين

به ) مربوط  %8/21نفر (10سال وكمترين فراواني  29تا  24محدوده سني 
سال به باال تعلق داشت. وضعيت اقتصادي و ميزان  30محدوده سني 

) و زير ديپلم %9/60تحصيالت بيشترين درصد نمونه ها به ترتيب ضعيف (
) مي %2/15) و ليسانس و باالتر (%2/15) و كمترين درصد خوب (9/36(

 %1/39سال ودر 3يرز %9/60باشد. همچنين مدت زمان ازدواج نمونه هادر
 سال بود. مدت زمان مصرف مواد توسط همسران نمونه ها 3ها باالي  نمونه

موارد باالي يك سال بود. و نهايتا محل  %9/47زير يك سال و در  %1/52در 
  موارد در شهر بود. %2/78سكونت بيشترين درصد يعني 

داراي افسردگي زنان با همسران  پژوهش در بررسي اضطراب و نتايج حاصل از   
كه آنان درصد بااليي از اضطراب وافسردگي را تجربه مي كنند.  ان دادنش اعتياد

داراي  داراي اعتياددرصد زنان با همسران  8/34بدين سان كه نتايج نشان داد كه 
درصد از اضطراب  26درصد داراي اضطراب متوسط و  39/ 2اضطراب خفيف،

درصد  8/7تنها  همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه ).1شديد رنج مي برند(جدول 
بدون افسردگي هستند و بقيه آنان درجاتي از  داراي اعتياداز زنان با همسران 

درصد زنان باهمسران 1/39افسردگي را تجربه ميكنند چراكه از بين افراد باقيمانده 
 9/23درصد افسردگي درحد متوسط و 3/28افسردگي در حد خفيف، داراي اعتياد

 ). 2شتند (جدول درصد افسردگي درحد شديد دا

پژوهش برحسب  اي موردنسبي واحده : توزيع فراواني مطلق و1جدول 
   ميزان اضطراب

  فراواني
  ميزان اضطراب

  تعداد( درصد)

  )8/34( 16  خفيف
  ) 8/34( 18   متوسط
  )26( 12  شديد

 
پژوهش برحسب  : توزيع فراواني مطلق ونسبي واحدهاي مورد2جدول

  ميزان افسردگي. 
 تعداد (درصد)  ردگيميزان افس

  )7/8( 4 بدون افسردگي
  
  افسردگي با

  )1/39( 18  خفيف
  )3/28( 13  متوسط

   )9/23( 11 شديد

37  
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افسردگي پرداخته شد و نتايج  در ادامه به بررسي هريك از متغيرها با اضطراب و   
افسردگي زنان با اعتياد همسرانشان ارتباط آماري  كه بين اضطراب و نشان داد

داراي همسران  همچنين بين اضطراب و افسردگي زنان با ني داري وجود دارد.مع
همسران نيز  همچنين بامدت زمان مصرف مواد وضعيت اقتصادي و با اعتياد

افسردگي  بين اضطراب و). 3)(جدول >p 05/0ارتباط آماري معناداري يافت شد(

ن مصرف مواد با وضعيت اقتصادي ومدت زما داراي اعتيادهمسران  زنان با
ارتباط دارد  ارتباط آماري معناداري وجود>p  05/0 همسران درسطح معناداري 

اضطراب و افسردگي با بقيه متغيرها نيز سنجيده شد اما بين اضطراب و افسردگي 
همسر و محل  سن، ميزان تحصيالت، مدت زمان ازدواج با با متغيرهايي نظير

  .شدسكونت  ارتباط آماري معناداري يافت ن
  

  پژوهش برحسب متغيرهاي فردي : توزيع فراواني اضطراب وافسردگي واحدهاي مورد3جدول 
  

  اضطراب
  متغير

  آزمون  شديد  متوسط  خفيف

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   تعداد (درصد)

   2X=214/18  )6/6( 3   )6/8( 4   )6/6(3 غيرافسرده  سال1زير   مدت زمان مصرف مواد توسط همسر
000/0 P= 6/6( 3   )13( 6  )6/6(3 افسرده(   

  )4/4( 2  )6/8( 4  )9/10(5 غيرافسرده  سال 1باالي
   )6/8( 4  )1/15( 7 2)4/4( افسرده

  
  وضعيت اقتصادي

  =F 503/3   )1/2( 1    )7/8( 4  )0(0 غيرافسرده  ضعيف
 387/0p=  4/4( 2   )6/6( 3  )9/10(5 افسرده(  

   )7/8( 4   )7/8( 4  )13(6 فسردهغيرا  متوسط
   )6/6( 3    )1/2( 1  )13(6 افسرده

  )1/2( 1   )0( 0   )4/4(2 غيرافسرده  شديد
  )0( 0   )6/6( 3   )1/2(1 افسرده

  

   و نتيجه گيري بحث
زنان، اختالالت رواني از جمله سالمت رواني از مباحث مهم در بررسي    

عامل موثردرگرايش زنان به سمت وابستگي به مواد  است كه اضطراب و افسردگي
امروزه مباحث مربوط  در واقع .نيز باشد به مواد تواند پيامد وابستگيمينيز هست و 

است. سالمت رواني  جنسيتي زنان قرار گرفته به سالمت زنان در اولويت مباحث
 ر). اگ8( استها است كه موضوع تامل و تفكر واقع شده زنان، در اين ميان قرن

اقسام  انواع و آنان دچاراز دارند، اما بيشتربيشتري  مردان عمر در مقايسه با چه
. سالمت رواني آنان بيشتر به خطر مي افتد و رواني مي شوند مشكالت روحي و

اين است كه گاهي زنان  اين زمينه را ايجاد مي كندآنچه جاي بحث فراوان در
ناخواسته در ارتباط با افرادي قرارمي گيرند كه  اين افراد مي توانند منشا 

افسردگي براي آنان باشند و دراين بين همسران  اختالالتي چون اضطراب و
   تاثيرگذارترين افراد در اين مقوله مي باشند.

ظرمي رسد مصرف مواد در بين افراد نه تنها به خود با توجه به نتايج پژوهش، به ن
فرد صدمات جبران ناپذيري وارد مي سازد بلكه كساني كه در تماس با اين افراد 
هستند نيز از اثرات مخرب آن درامان نخواهند بود. دراين مطالعه با توجه به 

ط آنان درصد بااليي از اضطراب درحد خفيف ومتوس بررسي اضطراب زنان، اكثر
نتايج پژوهش نوري و همكارانش نيز تاييدي برنتايج اين پژوهش مي  داشتند،

كه وابستگي به مواد در بين همسران سطوح  باشد. نوري و همكارانش نشان دادند
و   Didvyنتايج پژوهش  .)9( اضطراب را در بين زنان نشان مي دهد بااليي از

 داراي اعتيادودكان افراد همسران وك همكارانش كه به بررسي سطوح اضطراب در
 سطوح بااليي از داراي اعتيادهمسران  پرداخته بودند نيز نشان داد كه زنان با

). در مورد افسردگي نيز نتايج 10( طول زندگي خود تجربه ميكنند در اضطراب را
كه تنها درصد  بحث برانگيز بود. نتايج پژوهش نشان داد پژوهش جالب و

وهش بدون افسردگي هستند و درصد بااليي از نمونه محدودي از نمونه هاي پژ
هاي مورد پژوهش افسردگي را تجربه كردند و اين افسردگي بيشتر درحد خفيف و 

 رفيعي و نتايج پژوهش همسو با نتايج پژوهش متوسط بوده كه جاي تامل دارد.
همكارانش در پژوهشي تحت عنوان بررسي  همكارانش مي باشد. رفيعي و

طريق مقايسه زنان عادي و زنان داراي همسر  عات اعتياد همسر ازعوارض و تب
به نتايج مشابهي دست يافتند آنها در پژوهش خود دريافتند كه زنان  داراي اعتياد
نمرات باالتري در مقياس هاي مربوط به اضطراب ،  داراي اعتياد داراي همسر
لم كسب كردند سا اختالل كلي رواني نسبت به زنان داراي همسر افسردگي و
 زنان داراي همسر جهت اختالل رواني نشان داد كه در گروه زنان از مقايسه دو

مشاهده مي شود و از جهت شاخص  ، اضطراب وافسردگي بيش ترداراي اعتياد
دارد. شايد بتوان گفت اضطراب و  فوق اختالف معني داري ميان دوگروه وجود

حادث شده و به عنوان يك  اي اعتياددارهمسر  افسردگي ناشي از شرايط زندگي با
  ).2( عارضه در ميان اين زنان قابل طرح است

نسبت به مردان حساس تر  دغدغه و نگراني هاي مربوط به زندگي هميشه زنان را
آنان را در برخورد با مشكالت بيشتر مستعد اختالالت مي نمايد. اضطراب  كرده و
آنجا كه اين مشكالت حل نشده باقي مشكالت حل نشده افراد دارد و از  ريشه در

آنچه نماي واقعي آن است جلوه مي كند و  از لحظه براي افراد بزرگتر مي مانند هر
تاثير بر روح  بر تمام جنبه هاي زندگي فرد، تاثير گذاشته، به تدريج شدت يافته و با

ستعد و روان فرد، او را آسيب پذيرتر مي نمايند. بنابراين فرد با چنين شرايطي م
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افسردگي نيز مي گردد. همچنان كه پژوهش ها نشان  بروز مشكالت ديگر نظير
خانواده اي زندگي  داده اند زناني كه خودشان، مصرف كننده مواد نيستند، بلكه در

آن همسر خانواده سوء مصرف مواد دارد ، مسلما تحت تاثيراين  مي كنندكه در
ادامه  اكي را سپري مي كنند. درتجارب دردن و )11( گيرند مي سوء مصرف قرار

با  داراي اعتيادهمسران  باافسردگي زنان  پژوهش مشخص شد بين اضطراب و
وضعيت اقتصادي و همچنين با مدت زمان مصرف مواد همسران نيز ارتباط آماري 

دارد درحالي كه اين ارتباط بين اضطراب و افسردگي با متغيرهايي  معناداري وجود
صيالت، مدت زمان ازدواج با همسر و محل سكونت وجود سن، ميزان تح نظير

كه  همكارانش نيز در پژوهش خود به اين نتايج دست يافتند نوري ونداشت. 
زندگي زناشويي كوتاه، سطوح پايين آموزش و درآمد پايين خانواده ارتباط معناداري 

ظير رفيعي ). پژوهشگران ديگري ن9دارد( داراي اعتيادبا افسردگي زنان با همسران 
همكارانش نيز بين اعتياد همسر با وضعيت اقتصادي ارتباط آماري معنا داري را  و

). هر چقدر مدت زمان بيشتري از اعتياد همسر مي گذرد به نظر 2مشاهده نمودند(
  مي رسد اين زنان بيشتر احساس ياس و نا اميدي مي كنند و خود را ناتوان تر 

بين چنين زناني، بايد با ديد  ي اين اختالالت درتوجه به شيوع باال مي يابند. با

  آينده مادر  واقع در كه اين زنان در عميق تري به اين مسئله نگريست چرا
اجتماع به كار و فعاليت  است كودكاني را پرورش دهند كه در مي شوند و قرار

طي بپردازند و از آنجا كه وجود اين اختالالت بر پنداشت فرد از خود، شرايط محي
فرد و سازگاري وي تاثير منفي خواهد گذاشت و بنابراين او نمي تواند نقش 

و بخصوص در  داراي اعتيادكارآمدي در محيط خانوادگي خود، در برابر همسر 
تربيت كودكان خود داشته باشد لذا الزم است زمينه مناسبي براي آموزش  برابر

نشان را در اولويت قرار داد و اين افراد ايجاد كرد ودرمان مشكالت آنان و همسرا
شايد بتوان درآينده با تكيه بر اين پژوهش و پژوهش هاي مشابه، مسير را براي 

 كمك و رشد رواني و درمان مناسب اين افراد و خانواده هايشان فراهم كرد.
  
  

 تقدير و تشكر
  از كليه افرادي كه دراين پژوهش صميمانه همكـاري داشـتند تشـكر و قـدرداني    

 شود.مي  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Depression and anxiety are the most prevalent mental disorders. Depression is 

a sick feeling of sadness and grief accompanied with some degrees of inactive reactions. Anxiety is a vague feeling of 

fear and anxious that affects the individuals' performance. In addition to the mental disorder, addiction which is a big 

problem in today's society causes many underlying mental disorders such as anxiety and depression It is obvious that 

the addiction strictly influences on the present and future life of the addicts and on those who have close contact with 

them. The aim of this study was to determine the level of anxiety and depression in wives of husbands with addiction. 

Methods: 
This descriptive study was conducted on 46 wives of husbands with addiction via sampling. Collection tools consisted 

of 3 questionnaires including demographic questionnaire, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory and Beck Anxiety 

Inventory. Data were analyzed using SPSS 16. 
FINDINGS: The results showed that on the one hand, 34.8%, 39.2% and 26% wives of husbands with addiction had 

low, moderate and high anxiety, respectively. On the other hand, 39.1%, 28.3% and 23.9% women with addicted 

husbands had low, moderate and high depression, respectively. There was a significant relationship between anxiety 

and depression of wives and their husbands with addiction, their economic status and the time of drug consuming 

(p<0/05). 

CONCLUSION Mental health is one of the important aspect of public health and anxiety and depression as mental 

health factors not only create problems but also interfere with their professional roles and responsibilities. A society 

that think about individuals' health and future must investigate and eliminate the factors which cause the psychological 

problems. One of these factors is addiction, so the authorities should take the essential steps to achieve this goal. 
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