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 ايران در اعتياد شناسي شيوع تحقيقات دهه چهار بررسي

  3، محمود مينوئي2، مجيد قرباني1   حميد صرامي
  

  01/04/1392: تاريخ پذيرش    29/09/1391: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
مصرف مـواد مخـدر       هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تحقيقات شيوع شناسي در زمينه اعتياد و سوء             :هدف

 روش :روش.  اسـت  كـه در ادوار گذشـته در كـشور بـه مرحلـه اجـرا در آمـده             بود  دان  و داروهاي روانگر  
مـصرف   هاي شيوع سـوء    اي بوده و براي انجام آن تمامي تحقيقات صورت گرفته در زمينه            هش كتابخانه وپژ

ج  نتـاي  :هـا   يافته. آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت         مصرف مواد در ايران جمع     مواد يا ارزيابي سوء   
اي كـه    هاي انجام شده، نشان داده كه آمار اعتياد طي چهار دهه اخير در نوسان بوده است؛ بـه گونـه                     بررسي

)  ميليـون نفـر  50 معـادل    1385طبق سرشـماري سـال      ( سال   64 تا   15، اين برآورد در جمعيت      1390در سال   
هـاي حاصـل از     يافتـه  :گيـري  نتيجه. برابر با يك ميليون و سيصد و بيست و پنج هزار نفر اعالم شده است              

دهد كه با توجه بـه حجـم تهديـد مـواد مخـدر و                چهار دهه تحقيقات شيوع شناسي اعتياد در ايران نشان مي         
ن، ، تاهل، سـن، شـغل و تحـصيالت معتـادا    ها و شيوع اعتياد در كشور و به تبع آن تغيير جنسيت        گردان روان

آموزان،  مصرف مواد در جمعيت عمومي، دانش      ءشناسي مصرف و سو    توجه كافي نسبت به تحقيقات شيوع     
  . دانشجويان، كاركنان دولتي و غير دولتي صورت نپذيرفته است

 شناسي، اعتياد، آمار  شيوع:ها كليدواژه

                                                            
 Hamid.sarrami@yahoo.com  :، پست الكترونيكمدرس دانشگاه و پژوهشگر اعتياد: نويسنده مسؤول. 1

 كارشناسي ارشد علوم تربيتي و پژوهشگر اعتياد. 2

 شناسي تربيتي و پژوهشگر اعتياد كارشناسي ارشد روان. 3
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  مقدمه
مسأله مواد مخدر اعم از توليد، انتقال، توزيع و مصرف را           ) 1999(سازمان بهداشت جهاني    

هـاي كـشتار جمعـي، آلـودگي         ي توليد و انباشت سالح    در كنار سه مسأله جهاني ديگر يعن      
محيط زيست، فقر و شكاف طبقاتي، از جمله مسائل اساسي شمرده است كه حيات بـشري                
را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در عرصه جهاني مورد تهديـد و چـالش                 

حدي است كـه يكـي   آمار رو به افزايش مصرف مواد مخدر در دنيا به   . دهد جدي قرار مي  
اي  اگر غذا را مستثني كنيم، هيچ مـاده       : گويد از سم شناسان معرف دنيا به نام لودوينگ مي        

هـا شـده     در روي زمين نيست كه به اندازه مواد مخدر اين چنين آسـان وارد زنـدگي ملـت                 
هـاي بـروز     در حال حاضر در كشور ما نيز مصرف مواد مخدر افزايش داشته و زمينـه              . باشد

  ).1387نوري و همكاران، (هاي اجتماعي متعددي را فراهم نموده است آسيب
ها نيز براي روزآمد كردن اطالعات  گردان سياستگذاران عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان

هايي هـستند   هاي مؤثرتر در اين حوزه، نيازمند پژوهش    هاي خود به منظور طراحي برنامه      و يافته 
كننـدگان و معتـادان كـشور و نيـز چـشم انـدازي صـحيح از             كه شناخت دقيق تعـداد مـصرف        

اعالم آمارهاي متفاوت و متنـاقض از تعـداد       . وضعيت موجود اعتياد را در اختيار آنان قرار دهد        
بـرآوردي از معتـادان بـه داليـل مـورد نظـر،              برآوردي و كم   معتادن كشور با رويكردهاي بيش    

 تاييد يا انكارهاي متنوع از سوي ستاد مبارزه همواره به حساسيت اين موضوع دامن زده و باعث
از . هاي عضو و مرتبط بـا آن و متخصـصان علـوم اجتمـاعي شـده اسـت                 با مواد مخدر، دستگاه   

هـا بـه سـبب       گـردان  سوي ديگر سيستم هوشمند، خالق، فعال و ديناميك مـواد مخـدر و روان             
الت جامع، دقيـق و در عـين        چندوجهي بودن و همچنين تغييرات پنهاني و سريع، نيازمند مداخ         

ريـزي و انتخـاب    به عبارت ديگر، پايـه و اسـاس سياسـتگذاري، برنامـه    . حال سريع و پويا است    
هاي مقابله با اين پديده، نيازمند وجود اطالعات و آگاهي روزآمـد از رونـد تغييـرات در      روش

 ايـن   تغييـر الگـوي مـصرف و خـصوصيات افـراد مـصرف كننـده،  از جملـه                  . طول زمان است  
هـاي كـاهش تقاضـا و مبـارزه بـا             ها، سياستگذاري در حوزه    تغييرات است كه بدون علم به آن      

آوري و تحليـل اطالعـات،        بر اين اسـاس الزم اسـت بـا جمـع          . عرضه، امكان پذير نخواهد بود    
ضمن نقد و ارزيابي تحقيقات انجام شده به منظور اجتناب از تكرار خطاهاي گذشته،  نسبت به                 
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 تصويري از پديده اعتياد در هر مقطع مبـادرت ورزيـده تـا از كنـار هـم قـرار دادن ايـن                        ي هئارا
آنچـه در ايـن     . بينـي كـرد     زمان تحوالت اين پديده را نيز شناسايي و احتماالً پيش          تصاوير،  هم  

 بررسي تحقيقات با هـدف دسـتيابي بـه الگـوي مناسـب در عرصـه شـيوع                   استنوشتار مد نظر    
  .شناسي است

 است و شناخت سوءمصرف موادمخدر      ياي نسبتاً جديد   شناسي موادمخدر، حوزه   گير همه
» تـشخيص «. به عنوان يك پديده، نمايانگر نياز به استمرار مطالعه و تحقيق در اين حـوزه اسـت                

هاي تحت تاثير، عمدتا متكي به اطالعات مربوط بـه      وابستگي يا اعتياد به مواد و شناسايي گروه       
هـاي تشخيـصي و    دسـتورالعمل . مصرف مواد مخـدر اسـت      ي از سوء  معضالت و مشكالت ناش   

مـصرف و    بندي بين المللـي امـراض، از معيارهـاي رفتـاري بـراي تعريـف سـوء                  آماري يا طبقه  
هاي خاص يا عمـومي، شـامل        هاي جمعيت  البته اكثر ارزيابي  . كنند وابستگي به مواد استفاده مي    
ند، نيستند و خودشان را بـه نـوع مـواد مـصرفي و              ي اين معيارها باش    تدابيري كه منعكس كننده   

 بـا پيـشرفت و توسـعه    ،همچنـين . كنند ي خاص زماني محدود مي   تناوب مصرف در يك دوره    
هـاي رفتـاري و      مصرف كه ارزيـابي    ي سنجش سوء   ابزار بيولوژيكي و پزشكي، معيارهاي بهينه     

مصرف و  هاي گوناگون سوء وهتر شي كنند، امكان مطالعه دقيق فيزيكي را با يكديگر تركيب مي    
  ).1388قرباني و ياوري، (آورند  وابستگي به مواد را فراهم مي

هـاي   در اين عرصه ضـمن لـزوم توجـه بـه رويكردهـاي جهـاني، نـيم نگـاهي بـه روش                
اي شده كه در دو دهه گذشته به طور مكرر و در سطح وسـيع در برخـي كـشورها از                  عمده

بررسـي  «هـاي     برنامـه «: استفاده قرار گرفته كه عبارتنـد از      جمله اياالت متحده آمريكا مورد      
بيني   پيش«،  2مصرف موادمخدر   شبكه اخطار سوء  «،  »1مصرف مواد   ملي خانوارها درباره سوء   

عالوه بـر ايـن     . »4پايش آينده -آموزان دبيرستاني   بررسي ملي دانش  «و  » 3مصرف موادمخدر 
يـا پلـيس    ( «5هـاي فـدرال      بررسي آوري شده توسط دفتر     هاي علمي، اطالعات جمع     بررسي

هـاي    و سـازمان  » 6ل اجراي قوانين مبارزه با موادمخدر     ، سازمان مسؤو  )جنايي فدرال آمريكا  

                                                            
1 . national household survey on drug abuse 2. drug abuse warning network 
3. drug use forecasting program 4. national high senior survey: monitoring the future 
5 .federal bureau of investigation       6. drug enforcement authority 
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ها،   پليس محلي و شهري درباره ميزان در دسترس بودن مواد غير قانوني، درجه خلوص آن              
ه مواد بـه طـور   مقدار مواد ضبط شده و تعداد افراد دستگير شده در رابطه با جرايم مربوط ب      

البته بايد يـادآور شـد هـر كـدام از ايـن منـابع               . مرتب مورد تجزيه و تحليل واقع شده است       
  ).1376مهريار، . (اند اطالعاتي نيز داراي نكات قوت و ضعف خاص خود بوده

هـاي صـورت پذيرفتـه در زمينـه          ها و نيـز ميـزان و روش        اين مقاله به بررسي مصاحبه       
هدف از اين مطالعه فراهم كردن چـشم انـداز          . در كشور پرداخته است   شيوع شناسي اعتياد    

هـا بـوده تـا موجـب         مصرف مواد مخدر و روانگـردان      هاي شيوع شناسي سوء    كلي پژوهش 
هـاي   گـذاري  توسعه پژوهش در بخش شيوع شناسي و بدين ترتيب در بهبود روند سياسـت         

هاي منتـشر شـده غيـر         برخي از آمار  بر اين اساس به     . پژوهشي در امر مبارزه موثر واقع شود      
شناسي اعتياد، كه بيانگر پراكنـدگي نظـرات در حـوزه بـرآورد ميـزان                 رسمي درباره شيوع  

  . شيوع اعتياد در كشور ايران است، مروري در زير شده است
            3/5در كـشور    : معاون پژوهشي انيستيتو تحقيقات اعتياد دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران 

 . ميليون نفر معتاد وجود دارد1/5 بيش ازده مواد مخدر هستند و كنن ميليون نفر مصرف
   )ايران سالم :اولين پايگاه خبري پزشكي: تلكس خبري: منبع(
           ايران داراي بيشترين معتـاد      :گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد 

 ميليـون  2ان از آمارهاي داخلي معتـاد . هاي جهان است    در بين كشور   نسبت به جمعيت،  
  )سالمت ايران(.  ميليون متغيير است4تا 

      رشـد اعتيـاد در كـشور سـاالنه حـدود           :  برابر رشد جمعيت است    3در ايران رشد اعتياد
 ،كنـد    درصد رشد مي   1/2 كه جمعيت كشور ساالنه حدود       هشت درصد بوده در حالي    

 وقـت   معـاون  (دكنـ    برابـر جمعيـت رشـد مـي        3بنابراين تعداد معتـادان سـاالنه بـيش از          
   .)كشورپيشگيري سازمان بهزيستي 

   ميليون نفـر    7 تا   5 بين   : بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     سالمت وزارت وقت  معاون 
در كشور تجربه حداقل يك بار مصرف مواد مخدر را دارند و اين زنگ خطري است                

 گـسترش   آمـوزان و جوانـان     كه نبايد بگذاريم مصرف اين مواد بويژه در ميان     دانش             
 متاسفانه آمار دقيقي از تعداد معتادان كـشور در دسـت نيـست، ولـي آنچـه مـسلم                    .يابد
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ها در كشور رو       هاي اكستازي و گروه آمفتامين     است مصرف مواد مخدر و بويژه قرص      
 در زمان حاضر با احتساب افرادي كه به صورت تفنني و گـاه بـه گـاه                  .به افزايش است  

 هـزار نفـر مـصرف كننـده مـواد           700 ميليـون و     3دود  كنند، حـ    مواد مخدر مصرف مي   
ها معتاد دائمي و وابسته    هزار نفر آن   200مخدر در كشور بوده كه حدود يك ميليون و          

هـا    درصـد آن 20تا  5  هزار معتاد تزريقي داريم كه بين250اما در همين گروه . هستند
  )خبرگزاري فارس (.آلوده به ويروس ايدز هستند

 10 اگرچه آمار رسمي در مورد اعتياد وجود ندارد، . هستند ن نفر درگير اعتياد ميليو15تا 
با توجه بـه    ) نشانگر آن است كه   (شود،      اما همين آمار دو ميليون نفري كه تلويحاً بيان مي         

 ميليون نفر از مـردم كـشور درگيـر مـساله اعتيـاد      15 تا 10اطرافيان معتادان در كشور، بين   
هـا و تبليغـات عليـه مـواد مخـدر بـه               ها، آگاهي بخشي    ريزي  م برنامه هستند و متاسفانه حج   

  .)رئيس وقت سازمان بهزيستي(وجه با ابعاد اين مسأله شوم مطابقت ندارد  هيچ
   بـارويكرد   »هـاي تهرانـي   اتيولـوژي واپيـدميولوژي اعتيـاد درخـانواده    «به استناد تحقيـق

ــادي ف  « ــار اعتي ــر رفت ــاثيرات ســاختار خــانواده ب ــدانبررســي ت  درصــد 11، حــدود»رزن
مـصرف موادمخـدر،     هاي مـورد مطالعـه درشـهر تهـران، بـه نـوعي دچـار سـوء                 خانواده

 .)1384محسني تبريزي، (محرك، الكل، روانگردان و داروهاي آرام بخش هستند

  كــه توســط دفتــر مطالعــات فرهنگــي وزارت علــوم،  » يــابي اعتيــاد زمينــه«در پــژوهش
 5321اي متـشكل از       روي نمونـه   1382-1381 ي  تحقيقات و فنـاوري در سـال تحـصيل        

 دانــشگاه تحــت پوشــش وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري صــورت  21دانــشجو در 
اي از مـواد مخـدر         درصد دانشجويان به صورت حرفه     11 نفر يعني حدود     586گرفت،  

   ).پديا دانشنامه آزاد، سايت ويكي(كردند  استفاده مي
     كـاهش سـن اعتيـاد بـويژه         . در تهران وجـود دارد     هزار معتاد 400طبق آمارهاي رسمي

كاهش قبح مصرف    .مواد روانگردان زنگ خطري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد          
عـدم آگـاهي عمـومي از ميـزان      .مواد مخدر در جامعه نيز به مرز هشدار رسـيده اسـت  

  يكي ديگر از مشكالت است كه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد                مخاطرات مواد مخدر،  
  ).1389 آذر 2فرمانده انتظامي تهران بزرگ (
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           شـود و همـواره حـاوي مـواد           از آنجايي كه داروهاي خياباني به صورت ناخالص تهيه مـي
افزودني بسيار است با رواج مـصرف ايـن گونـه مـواد بـاالخص بـه روش تزريقـي، شـاهد                 

ه بيش از كه در سال گذشت    ها هستيم؛ به طوري     مصرف آن   افزايش مرگ و ميرناشي از سوء     
معضل اعتياد به عنوان . اند سه هزار نفر جان خود را در اثر مصرف مواد مخدر از دست داده 

 معضل ديگـر يعنـي فقـر،    3يكي از چهار آسيب اجتماعي مطرح در جامعه، حلقه رابط بين     
بنـابر آمـار    : رئيس سازمان پزشكي قـانوني كـشور خاطرنـشان كـرد          . بيكاري و طالق است   

 ميليـوني   70ليون معتاد به مواد مخدر در كشور وجود دارد و از جمعيت              مي 2رسمي حدود   
 سال اخير   5در  .  ميليون نفر به طور مستقيم با معضل اعتياد دست به گريبان هستند            10ايران،  

با ورود مواد مخدر صـنعتي، الگـوي مـصرف مـواد نيـز در جامعـه تغييـر كـرده اسـت، تـا                         
ند ترياك، شيره و حشيش بـه مـصرف مـواد صـنعتي             كه از مصرف مواد سنتي مان       اي اندازه

مانند هروئين، كراك و شيشه و از طريق مصرف تدخين و خـوراكي بـه تزريقـي گـرايش                   
گردان سنتي مورد استفاده حشيش يا كانابيس بوده، ولي با           از جمله مواد روان   . اند پيدا كرده 

ه از تركيبات شـديداً مـورد       گردان جديد در چند دهه اخير در دنيا اين دست           ورود مواد روان  
فـن   ،دي. اس. زا ماننـد اكـستازي، ال   مـصرف مـواد تـوهم    سوء. اند مصرف قرار گرفته سوء

گـردان را تـداعي      مـصرف مـواد روان      ها، سونامي سوء    ها آمفتامين  سيكليدين و در راس آن    
  ). 1389 آبان 30رييس سازمان پزشكي قانوني كشور،( كند مي

  روزنامه اطالعات  ( مرد معتاد، يك زن معتاد وجود دارد         8هر  به ازاي   : وزارت بهداشت
  ).1389 آذر 8 -
     ما بيشترين آمار انتقـال ايـدز را از راه اعتيـاد تزريقـي       : رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران

 داريم؛ بنابراين، حركت به سوي حذف اين عامل و كمك به ترك اعتياد افراد يا حتي               
هفتـه نامـه   ( به جاي اعتياد تزريقي بسيار مهـم اسـت  ن جايگزيني اعتياد خوراكي معتادا

   ).87 آذر 2 شنبه -196سالمت ـ شماره 
هاي اول، دوم و سوم توسـعه از سـال           حال با توجه به مطالب فوق اين مهم كه در برنامه          

 هيچگونه توجهي به پديـده مـواد مخـدر نـشده بـود و فقـدان يـك راهبـرد                     1383 تا   1369
مواد مخدر و عدم اولويت توجه به موضوعات فرهنگي و پيشگيري          منطقي براي برخورد با     
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هاي مبارزه با مواد مخدر كـه منجـر بـه رشـد صـعودي       مصرف مواد مخدر در برنامه   از سوء 
، كـامال روشـن   )1387نوري و همكـاران،  (هاي اخير شده    ي مواد مخدر در طي سال      پديده

سوءمـصرف مـواد در اقـشار مختلـف،     است كه تشتت آرا در ارائه آمار و ارقام مربـوط بـه      
 كـاهش تقاضـا و       ريزي صـحيح در زمينـه       وجود داشته و اين امر به نوبه خود، مانع از برنامه          

در اين بررسي سـعي شـده اسـت بـا           . ها خواهد شد   مبارزه با عرضه موادمخدر و روانگردان     
وال اساسـي   ها، سير مطالعات شيوع شناسي تبيين شـود و بـه ايـن سـ                مروري بر آخرين يافته   

پاسخ داده شود كه در ميان راهبردهاي پيشگيرانه، جايگاه آمار و اطالعـات شـيوع شناسـي                
  ريزي كجاست؟ براي برنامه

  
  روش 

  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
هاي شيوع شناسي كه طي چهـار دهـه اخيـر در             جامعه آماري اين بررسي را تمامي پژوهش      

 هـاي انجـام     كه به دليل محدود بودن تعـداد پـژوهش         شود ايران انجام شده است، شامل مي     
اي بـوده و بـراي انجـام آن تمـامي             روش پژوهش كتابخانـه   . ها استفاده شد   شده، از همه آن   

هاي شيوع سوءمصرف مواد يا ارزيابي سوءمصرف مـواد           گرفته در زمينه  صورت  تحقيقات  
  .آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت در ايران جمع

  
  ها يافته

در ايران مربوط به سال مواد مخدر  تعداد مصرف كنندگان در بارهولين آمار رسمي مكتوب  ا-
 نفـر از كـل   000/250/1 است كه تعـداد معتـادان بـه تريـاك را     )ش. ه 1327 ( ميالدي 1948

تعـداد  ) ش. ه 1328( مـيالدي    1949در سـال    .  اسـت   نفـر ذكـر كـرده      000/000/14جمعيت  
در سال . اند ه تخمين زد000/300/1ز كل بزرگساالن معادل   درصد ا  11  را معتادان به ترياك  

نفر و مصرف كنندة ترياك را هزار  400جمعيت معتاد كشور را ) ش. ه1351(ميالدي  1972
تعـداد معتـادين بـه      ) ش. ه 1354(مـيالدي    1975ند، ولـي در سـال       ا هنفر تخمين زد  هزار   150
 در خرداد. كردند  هروئين را تزريق مي،ها  كه تعدادي از آنهنفر برآورد شدهزار  30 نيهروئ
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معتاد ثبت نام كـرده در      نفر   502 هزار و    169، آمارهاي رسمي ايران از وجود       1354  سال ماه
تعداد معتادان . ه استشد  تن در سال بالغ مي180ها به  نياز آن  كه افيون موردهداد كشور خبر 

 1977 تـا    1974هـاي    بين سـال  . ه بود شد  هزار نفر تخمين زده      500 تا   200غير رسمي نيز بين     
تـشكيل و حـدود     معتـادان    )زدايـي   سم(سرپايي  درمان  مراكز  ) ش. ه 1356 تا   1353(ميالدي  
 سپس براي كـاهش تعـداد مـصرف كننـدگان         . ند بود  همراجعه كرد به اين مراكز     نفر   30000
در يك بررسـي كـه   . ددادن مي قرار  اختيار معتادان هاي متادون را در آن موقع در          قرص مواد،

  درصـد  5/2د شـيوع مـصرف مـواد را         شدر ايران انجام    ) ش. ه 1356(ميالدي   1977در سال   
  ). 1387ها،  نارنجي (كردگزارش 

اين بررسي توسط   ): 1377 و   1376هاي   سال( آمار مرگ و مير ناشي از سوءمصرف مواد          -
تاد و هـشت  در اين پژوهش، هفتصد و هش. سازمان پزشكي قانوني كشور صورت گرفت   

 1377و هزار و سيـصد و هفتـاد و هفـت مـورد در سـال                 1376مورد مرگ و مير در سال       
كشور حدود سي هزار نفـر تخمـين         در اين بررسي، رقم معتادان تزريقي     . ثبت شده است  

در تحقيقي ديگـر و در ارتبـاط بـا محاسـبه تخمـين رقـم معتـادان تزريقـي                    . زده شده بود  
گـزارش  (ت از حداقل صد هزار نفر بـه بـاال ذكـر شـده اسـ             كشور، آمار معتادان تزريقي     

 ).1382مصرف مواد در جمهوري اسالمي ايران،  گيرشناسي سوء همه

مــصرف الكــل، مــواد دخــاني و  تــوان گفــت مــرگ و ميرهــا و امــراض ناشــي از ســوء مــي
يـك  . موادمخدر غيرقانوني، باري سنگين را بر بهداشت عمـومي كـشور تحميـل كـرده اسـت                

ي از پاسخ بهداشت عمومي به معضالت ناشي از موادمخدر در جوامع توسعه يافته،         بخش كليد 
گيرشناسي براي مشخص كردن جمعيت در معرض خطـر، شناسـايي             گردآوري اطالعات همه  

مصرف   هاي مختلف در پيشگيري و درمان سوء        هاي مداخله و ارزيابي كارآيي سياست      فرصت
ــيب  ــدر و آس ــد   موادمخ ــا موادمخ ــرتبط ب ــاي م ــته ــامع . ر اس ــتفاده ج ــات   اس ــر از تحقيق نگ

 ساله در اياالت متحده 40اي   وضعيت مصرف موادمخدر، ريشهه مطالعهگيرشناسي در زمين همه
  .شود  كشورها اين روش، رويكردي ارجح تلقي مي و انگلستان دارد كه در آن

سـاس   بـر ا   ر پژوهش ملي در زمينه وضعيت اعتيـاد و عملكـرد سـتاد مبـارزه بـا موادمخـد                  -
هـاي مختلـف بـه بررسـي         ايـن پـژوهش در بخـش      ): 1377 (مطالعات تاريخي و پيمايشي   
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، نالؤووضعيت اعتياد از ديدگاه معتادان بـه دام نيفتـاده، وضـعيت اعتيـاد از ديـدگاه مـس                  
ــه   ــردم، جــستجوي حلق ــدگاه م ــاد از دي ــوده، بررســي   وضــعيت اعتي ــاي مفق ــال 88ه  س

 هجـري  1377 تا 1289از ( مواد مخدر در ايران   هاي اجرايي مبارزه با    قانونگذاري و شيوه  
و ارزشيابي نهايي از وضعيت اعتياد و عملكـرد سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر در                    ) شمسي

در اين تحقيق  تعـداد معتـادان كـشور را حـداكثر چهـار ميليـون و                  . كشور پرداخته است  
دوميليون و پانـصد    دويست هزار نفر و حداقل يك ميليون و پانصد هزار نفر و با ميانگين               

لين و حداكثر چهار و نيم ميليون و حداقل يك          ؤوو هفتاد و چهار هزار نفر از ديدگاه مس        
ونيم ميليون با ميانگين دو ميليـون و هفتـصد و نـود هـزار نفـر از ديـدگاه معتـادان بـه دام                   

  ).1377قورچيان (نيفتاده برآورد كرده است 
ايـن تحقيـق  توسـط       ): 1379(ن  د در ايرا   گزارش ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف موا      -

در ايـن بررسـي   . سازمان بهزيستي كشور و دفتر برنامه كنترل مواد ملل متحـد انجـام شـد          
شـد، تغييـر داد؛ بـه      پانصد هـزار نفـر بـرآورد مـي    1376آمار معتادان ايراني را كه تا سال  

 كـشور حـدود      سـال، ميـزان معتـادان      11اي كه بر اساس آمار مراكز بازپروري طي          گونه
هفتصد هزار نفر و تعداد معتادان تزريقي را حدود يكصد و شـصت و شـش هـزار نفـر و                    
حداقل ميزان شيوع وابستگي به مواد را يك ميليون نفر در زمان اجراي پژوهش بـرآورد                

  ). 1379رزاقي و همكاران، (كرده است 
آماري اين پژوهش   جامعه  ): 1381( بررسي ميزان شيوع مصرف مواد در شهروندان شيراز        -

بـه  )  نفـر زن   700 نفـر مـرد و       700( نفـر    1400 سال به باالي شهر شيراز بوده كه         15افراد  
. ابزار پژوهش نيز پرسشنامه بوده است     . اي انتخاب شدند   صورت نمونه گيري چند مرحله    
 درصد افراد، حداقل يك بار در طـول عمـر خـود  از               45در اين تحقيق مشخص شد كه       

 6/0 درصــد از هــرويين، 9/2 درصــد از تريــاك، 6/15رصــد از الكــل،  د26دخانيــات، 
. اند  درصد از حشيش استفاده كرده3/6 درصد از كوكايين و 5/0دي، . اس. درصد از ال

 9/5 درصـد، تريـاك   6/8 درصـد، دخانيـات   4/11ميزان مصرف كنندگان الكل برابر بـا       
 درصـد و حـشيش      1/0ين   درصد، كوكـاي   2/0دي  . اس.  درصد،  ال   6/0درصد، هرويين   

 درصـد   4/12 درصد دخانيـات،     4/40اولين ماده مصرفي با شيوع      .  درصد بوده است   2/1
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 درصـد   1/0دي،  . اس.  درصـد  ال    1/0 درصـد هـرويين،      1/0 درصد ترياك،    8/1الكل،  
مصرف كنندگان مـواد متاهـل و         درصد از سوء   4/56. درصد حشيش بود   4/0كوكايين و   

  ).  1381ريفي، ش( درصد مجرد بودند 6/43
): 1382(مصرف مواد در جمهـوري اسـالمي ايـران           گير شناسي سوء    پژوهش بررسي همه   -

 با حمايت دفتر مقابلـه بـا جـرم و           1382شناسي سوءمصرف مواد در سال        گير  بررسي همه 
مواد سازمان ملل متحد و همكاري وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و سـتاد                 

 هدف اصلي تعيين ميزان شيوع مـصرف و سـوء مـصرف مـواد بـر        مبارزه با مواد مخدر با    
حسب سن، جنس، محل سكونت، وضعيت تاهل و ميزان سواد به تفكيـك در دو منطقـه        

 سـال ايرانـي مراجعـه كننـده بـه      15جامعـه آمـاري تحقيـق افـراد بـاالي         . كشور اجرا شد  
هـا بـه      نمونـه  بـود و  ) بجـز بخـش زايمـان     (هـاي كـشور      هاي اورژانس بيمارستان   درمانگاه

براي اين منظور جامعه به دو منطقه با شيوع بـاال و پـايين              . شدند صورت تصادفي انتخاب    
ايـن پـژوهش تعـداد      . ها آزمايش ادرار گرفته شد     در اين تحقيق از تمام نمونه     . تقسيم شد 
كنندگان ترياك و ساير مواد افيوني را سه ميليون و هفتصد هزار نفر اعالم كرده                 مصرف
انـد و دو     ها حداقل يك سـال ايـن مـصرف را داشـته             ميليون و سيصد هزار نفر آن      كه سه 

مـصرف  ) مـصرف و وابـستگي   سوء(ها در حد مشكل آفرين  ميليون و پانصد هزار نفر آن  
قابل ذكر است تعداد معتادان طبق معيارهاي چهارمين ويـرايش طبقـه بنـدي      . اند كرده مي

ياسمي و  (ليون و دويست هزار نفر اعالم شد        تشخيصي و آماري اختالالت رواني يك مي      
  ). 1382همكاران، 

): 1382(آمـوزان كـل كـشور      مصرف مواد مخدر در بين دانش       بررسي وضع موجود سوء    -
آمـوزان    تحقيقي تحت عنوان بررسي وضع موجود سوءمصرف موادمخدر در بين دانـش           

پروش در سـال    كل كشور با حمايت معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و             
 سـال  18 تـا  15آموزان مـورد مطالعـه در رده سـني     در اين تحقيق دانش .  انجام شد  1382

 درصـد دختـر و      3/48قرار داشتند و به لحاظ جنـسيت        ) سوم راهنمايي تا سوم دبيرستان    (
هاي تحصيلي از جملـه علـوم     تحصيلي، تمام رشته   به لحاظ رشته  .  درصد پسر بودند   7/51

اي و كـار و دانـش مـورد مطالعـه قـرار              رياضي و فيزيـك، فنـي و حرفـه        انساني، تجربي،   

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  و همكارانصرامي حميد 

 

39  
39 

 

ره 
شما

م، 
هفت

ل 
سا

26
ن 

ستا
 تاب

،
13

92
 

V
ol

. 7
, N

o.
 2

6,
 S

um
m

er
 2

01
3 

ثبات مثل جدايي پـدر و مـادر ازهـم،     آموزان داراي خانواده بي  درصد دانش 1/9. گرفت
آمـوزان ديگـر در      فوت يكي از والدين و يا زنداني شدن پدرشان بود كه بيشتر از دانـش              

آمـوزان اذعـان     درصد دانـش 1/27ي به نقل از صديق سروستان  . معرض خطر قرار داشتند   
هـا مـواد      درصد خـانواده   9/4كشد،   ها سيگار مي   اند كه يكي از اعضاي خانواده آن       داشته

نتايج اين تحقيـق نـشان      . نوشند  درصد مشروبات الكلي مي    3/4كنند و    مخدر مصرف مي  
 درصــد 1/2انـد،   آمــوزان سـيگار كـشيدن را تجربــه كـرده      درصـد از دانـش  3/5داد كـه  

انـد يعنـي صـريحاً اشـاره          شروبات الكلي نوشيده و نيم درصد مواد مخدر مصرف كرده         م
  ).1382صديق سروستاني، (اند  بار مواد مخدر را تجربه كرده اند كه الاقل يك كرده

  1382 در سال  بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد در دانش آموزان كل كشور: 1جدول
    ها فكيك طرحتعداد افراد گروه نمونه تحقيق به ت

  گزارش   نفر-تعداد نمونه
  كل  پسر  دختر

نرخ شيوع   نمونه تحقيق
  درصد

مصرف  بررسي وضع موجود سوء
آموزان  مواد مخدر در بين دانش

 1382كل كشور

آموزان مقطع سوم  دانش   7554   3908   3646
 متوسطه و  راهنمايي،

  ها هنرستان

   درصد5/0

  

 1382شود، تحقيق صديق سروسـتاني در سـال          اط مي طور كه از جدول فوق استنب       همان
 سـال در    17مصرف كننده زيـر       نفر سوء  377 نفري حدود    7554نشان داد كه از يك نمونه       

اين در حالي است كه استخراج آمار دقيق حتي از روش تخميني     . كشور وجود داشته است   
هاد وجـود دارد،    هايي كه در آن ن     در آموزش و پرورش با توجه به مالحظات و محدوديت         

  . بسيار سخت بوده است
اين ارزيابي توسـط    ): 1383(ن   ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايرا          -

مركــز آموزشــي و پژوهــشي سوءمــصرف و وابــستگي بــه مــواد دانــشگاه علــوم بهزيــستي و 
نـت امـور   توانبخشي با حمايت دفتر كنترل مواد مخـدر و جـرائم سـازمان ملـل متحـد و معاو           

 جمعيـت مـورد مطالعـه و شـيوه     .فرهنگي و پيـشگيري سـازمان بهزيـستي كـشور انجـام شـد           
گيري آن عبارت بود از سه گروه معتادان خياباني، زنداني و مراجعان به مراكز درمـاني                 نمونه
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هاي زندان و مراكز     در مورد تعداد نمونه   . كه به عنوان منابع استخراج اطالعات انتخاب شدند       
گيري تصادفي بود و در مورد معتادان خياباني از روش نمونه گيري گلوله   شيوه نمونه  درماني

ها  ، زندان) مورد452(حجم نمونه از هر بخش عبارت بود از مراكز درماني . برفي استفاده شد
گيري از روش برابرسازي، تخميني  در اين تحقيق با بهره).  مورد4091(و خيابان )  مورد387(

عتياد كشور به دست آمد كه محاسبات آن بر اسـاس تعـداد افـراد درمـان شـده در                    از ميزان ا  
نظيـر  (مراكز دولتي، تعداد موارد دستگيري، تعداد موارد تست مثبت مواد افيـوني دركـشور               

دهد كه تعداد معتادان كشور رقمي بين         نشان مي ) وري و موارد مشابه     يشه، پ ازدواج، استخدام 
تا يك ميليون و هشتصد هزار نفر با ميانگين يك ميليون و پانصد يك ميليون و دويست هزار  

در ايـن آمارهـا افـراد     . هزار نفر است كه نيازمند دريافت خدمات درماني و بـازتواني هـستند            
  ).1383ها و همكاران،  نارنجي(اند  مصرف كننده تفنني محاسبه نشده

د در ميـان نوجوانـان و جوانـان    هاي اعتيا  ماده مخدر و شاخص پنجبررسي شيوع اعتياد به      -
ايـن تحقيـق بـا      : 1383 شهرستان اصفهان، مشهد و شهركرد در سال         در سه  ساله   29 تا   15

 29 تـا  15هاي آن تمامي اعضاي خـانواده    حمايت سازمان ملي جوانان در خانوار و نمونه       
   درصــد اســتعمال ســيگار،5/13ل شــيوع مــصرف مــواد شــام . ســال انجــام شــده اســت 

 درصد اكستازي يـا     72/0 درصد متادون،    1/3 درصد هروئين،    4/3رياك،  درصد ت  83/5
  ).1383شاهرخي، ( درصد نيز حشيش بوده است 12/2و ) آمفتامين تركيبات مت(

 پژوهـشي توسـط   1383در سـال  : ها ها و واقعيت   دانشجويان و مساله مواد مخدر، پنداشت      -
باني دفتـر مـشاوره دانـشجويي    واحد تربيت معلم و بـا حمايـت و پـشتي    ـ  جهاد دانشگاهي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تحت عنـوان شـيوع شناسـي مـصرف مـواد مخـدر در                   
در اين پژوهش حدود نيمي از جمعيـت نمونـه          . هاي دولتي انجام شد    دانشجويان دانشگاه 

. هـا متاهـل بودنـد        درصـد آن   5/9.  سال بودند  3/21زن و نيمي ديگر مرد با ميانگين سني         
  انـد و   ك تـا دو بـار سـيگار كـشيده          درصد دانشجويان يـ    4/21ن تحقيق نشان داد     نتايج اي 

 درصد  8/3 درصد ترياك،    8/9 درصد مشروبات الكلي،     1/19. درصد سيگاري هستند   6
ــاك،  2/2 درصــد شــيره، 3/2حــشيش،  ــا،  1/1 درصــد ســوخته تري  درصــد مــاري جوان

. صرف كـرده بودنـد  دي و اكستاسي م.اس. ال- درصد كوكايين4/0درصد هرويين،  6/0
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 درصـد تـا حـدي       8/5 درصد در حد زيـاد و        1/3از بين كساني كه مصرف مواد داشتند،        
 سـالگي بـراي     15ها قبل از       درصد آن  3/33. دانستند خودشان را وابسته به مواد مخدر مي      

كردنـد،    و دو سوم از دانـشجوياني كـه مـواد مـصرف مـي        اولين بار سيگار مصرف كرده    
  ).1383سراج زاده، (اند   مواد را در دوران دانشگاه اعالم كردهاولين تجربه مصرف

هـاي    دانشگاه 1385-86 بررسي وضعيت سالمت روان دانشجويان ورودي سال تحصيلي          -
اين تحقيق توسط دفتر مركزي مـشاوره       : تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري      

ها انجـام    دانشجويي دانشگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري مراكز مشاوره          
هـاي آزمايـشي علـوم رياضـي و فنـي بـه لحـاظ خطرپـذيري                  گرفت نشان داد كه گـروه     

 در مقايـسه بـا      1385دانشجويان پسر ورودي سال     . مصرف مواد، باالترين نمره را داشتند     
 درصد از   7/0 درصد از پسران و      7/3. دختران، بيشتر در معرض خطر مصرف مواد بودند       

 درصـد از    3/3 درصد از پـسران و       5/11كه    بودند ضمن آن    گار مصرف كرده  دختران سي 
  ). 1386سهرابي و همكاران، (دختران، قليان مصرف كرده بودند 

 شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانـشجويان دانـشگاه صـنعتي اصـفهان و عوامـل خطـر و                   -
گرفت و مـشخص شـد       نفر انجام    1181اين پژوهش با حجم نمونه      ): 1385(محافظت كننده   

 درصـد تريـاك،     3/2 درصد مـشروبات الكلـي،      5/12درصد سيگار،   21 درصد قليان،    37كه  
 4/0 درصـد حـشيش و       3/1 درصد كراك،    08/0  درصد هرويين،    08/0 درصد شيشه،    26/0

  ).1385گرجي، (درصد قرص اكستاسي را يك بار در طول عمر تجربه كرده بودند 
 مخدر و مـشروبات الكلـي در بـين نوجوانـان و جوانـان           بررسي ميزان شيوع مصرف مواد     -

 سـاله   29 تـا    15 در بين افراد     1386اين پژوهش در سال     ): 1386(شهرهاي استان مركزي    
 درصـد نيـز زن     3/43 درصد افـراد نمونـه مـرد و          7/46.  شهرهاي استان مركزي اجرا شد    

 سـال  4/22هـا   نميـانگين سـن آ    .  درصد متاهـل بودنـد     5/36 درصد مجرد و     5/63. بودند
 5 درصـد از مـشروبات الكلـي،    2/8در اين تحقيق مشخص شـد كـه      . گزارش شده است  
 درصـد از سـوخته   2/1 درصـد از شـيره،    8/1درصـد از حـشيش،      2/1درصد از تريـاك،     

 درصـد از    6/0،  )هـرويين فـشرده   ( درصـد از كـراك       8/0 درصد از هـرويين،      1ترياك،  
  ).1386فيضي، (اند   يك بار استفاده كرده درصد از اكستاسي حداقل 5/0متادون، و 
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ايـن طـرح توسـط      ): 1386 (1نارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايرا          -
مركز تحقيقات سوءمصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علـوم بهزيـستي و توانبخـشي انجـام                 

ي و بـه منظـور ارزيـابي    گيري از روش زمينه يـابي از نـوع مقطعـ          نتايج اين تحقيق با بهره    . شد
 از 580،  از مراكز درماني  1246(ر   نف 7769وضعيت سوءمصرف مواد در ايران با حجم نمونه         

 درصـد بيـشترين   34انجام شد و نشان داد كه ترياك بـا فراوانـي         )  از خيابان  5943ها و     زندان
كـراك  پـس از آن بـه ترتيـب         . ماده مصرفي را در ميان معتادان به خود اختصاص داده است          

 درصــد، 4/4 درصــد، شــيره تريــاك   2/19 درصــد، هــروئين  6/26)  هــرويين فــشرده (
مـواد مـصرفي    )  درصـد  2( درصـد، و حـشيش     6/3 درصد، شيشه يا كريـستال     1/4نورجيزك

 درصـد مـواد     5/0دي، كوكائين، اكـستاسي كمتـر از        . اس .ساير مواد مانند ال   . معتادان بودند 
 58(وش غالب مصرف مـواد نيـز بـه ترتيـب دودي             ر. غالب را به خود اختصاص داده بودند      

در اين بررسي . بود)  درصد1/3(و انفيه )   درصد9/18(تزريقي )  درصد20(خوردن ) درصد
 8/94تعداد معتادان كشور حدود يك ميليون و دويست نفر تخمين زده شد كه از ايـن ميـان               

انگين سني معتادان كشور مي. اند  سال بوده29 درصد زير 6/44 زن و  درصد2/5 ودرصد مرد 
  .اند  درصد در گروه كارگران ساده و ماهر بوده6/34.  سال بود59/32

هـاي شهرسـتان       بررسي وضعيت سوءمـصرف در بـين مـصدومين ارجـاعي بـه اورژانـس               -
 درصـد مـرد،      3/75ها زن و      درصد از نمونه   7/24ها نشان داد     يافته: 1387سبزوار در سال    

كـه نتـايج   . انـد   در روستا و بقيه در حومه شهر زندگي بـوده      6/34 درصد در شهر و      4/57
  ).1387زردشت، (ه شده است تفكيك نوع جراحت در جدول زير ارايآن به 

  فراواني و نتيجه آزمايش سوءمصرف مواد در بين مصدومين ارجاعي : 2جدو ل
  به اورژانس به تفكيك نوع حادثه

  كل  موارد منفي  موارد مثبت  آماره  نوع حادثه
   نفر53   نفر36   نفر17  فراواني

  100  9/67  1/32  درصد  تصادف
ضرب و جرح، ( ساير موارد   نفر32   نفر19   نفر13  فراواني

  100  4/59  6/40  درصد  )خودكشي، زمين خوردگي
  100  7/64  3/35  درصد  جمع كل   نفر85   نفر55   نفر30  فراواني

                                                            
1. rapid situation assessment  
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 درصـد از افـرادي كـه        35 اعتياد   شود آزمايش  طور كه از جدول فوق استنباط مي        همان
هاي شهرستان سبزوار مراجعه كرده بودند، مثبت بود و اين  در اثر مصدوم شدن به اورژانس

مصرف مواد در بين جمعيت عمومي كشور اسـت كـه ميـزان شـيوع                آمار بيانگر شيوع سوء   
  .كند اعتياد را در جمعيت پنهان بيان مي

هـاي علـوم پزشـكي شـهر تهـران در سـال              اه شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگ      - 
پايه يك طرح     شناسي مصرف مواد  بر     با هدف شيوع  اين تحقيق   : 1388- 89تحصيلي  

، با توجه به گستره طـرح از لحـاظ موضـوع          . يابي و به صورت مقطعي انجام شد       زمينه
بررسي نقـش  نيز  كننده و    محافظتعوامل  جامعه هدف و اهميت تعيين عوامل خطر و         

بـوالهري،  . مرحلـه انجـام شـد   ر چهار سوءمصرف مواد، پژوهش د  ر شيوع و  هريك د 
در اين تحقيق اعالم كردند كه بيشترين ميـزان مـصرف در            ) 1389(طارميان و پيروي    

متعلق بـه مـصرف قليـان و پـس از آن بـه ترتيـب متعلـق بـه                    )  درصد 7/25(طول عمر   
)  درصـد  3/2(اك  و تريـ  )  درصد 8/11(، مشروبات الكلي    )درصد18(مصرف سيگار   

 و  1و هرويين نيـز بـه ترتيـب بـا           ) هرويين فشرده  (مصرف شيشه و كراك     . بوده است 
مصرف داروهـايي ماننـد مـورفين،       . اند  درصد داراي كمترين ميزان مصرف بوده      9/0

هاي چهارم، پـنجم و شـشم مـصرف مـواد را در بـين           ريتالين، ترامادول به ترتيب رتبه    
در همـه انـواع مـواد، ميـزان مـصرف در پـسران              . انـد   هدانشجويان علوم پزشكي داشـت    

 درصـد از گـروه پـسران گـزارش          2/31اي كـه     بـه گونـه   . بيشتر از دختران بوده است    
انــد در حــالي كــه ايــن نــسبت در  انــد كــه در طــول عمــر خــود ســيگار كــشيده كــرده

 7/40مصرف قليان نيز در دانشجويان پـسر        .  درصد بوده است   7/10دانشجويان دختر   
. انـد    درصد دانـشجويان دختـر تجربـه مـصرف قليـان داشـته             4/17صد بود و صرفاً     در

 و  5/20مصرف مشروبات الكلي در بين دانشجويان پسر و دختر نيز به ترتيب برابر با                 
  ).1379بوالهري و همكاران، ( درصد بوده است 7
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 هاي شيوع شناسي در دانشجويان ها و نرخ شيوع طرح مقايسه داده:  3جدول

  ها تعداد افراد گروه نمونه تحقيق به تفكيك طرح
  گزارش   نفر-تعداد نمونه 

  كل  پسر  دختر
نرخ شيوع   جامعه تحقيق

  درصد
: دانشجويان و مساله مواد مخدر

  5143  2549  2594 ها ها و واقعيت پنداشت
 57دانشجويان مقطع كارشناسي 

دانشگاه تحت پوشش وزارت 
  علوم، تحقيقات و فناوري

7/2  

شيوع مصرف مواد در 
هاي علوم  دانشجويان دانشگاه

پزشكي شهر تهران در سال 
 88-89تحصيلي 

2309  1273  3582  

علوم هاي  دانشگاهدانشجويان 
  75/2   شهر تهرانپزشكي

شيوع شناسي مصرف مواد در 
ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي 

اصفهان و عوامل خطر و 
  محافظت كننده

586  571  1158  

دانشگاه صنعتي دانشجويان 
اصفهان در سه گروه فني 

مهندسي، كشاورزي و علوم 
  پايه

64/1  

  

با يك نگاه اجمالي به درصد نرخ شيوع در جمعيت عادي و شيوع مصرف مواد در بين     
شود كه جامعه دانشجويي و فرهيخته جامعه نيـز          چنين استنباط مي  ) جدول فوق (دانشجويان  

آنچـه حـايز    .  معرض خطر شيوع مصرف مـواد هـستند        به نوعي مشابه افراد عادي جامعه در      
  .باشد تر در قشر متفكر جامعه مي اهميت است تقويت اقدامات پيشگيرانه جدي

 سـال   60 تـا    14اين طرح در بين افـراد       ): 1389( طرح بررسي روند مصرف مواد محرك        -
نه مجرد  درصد از افراد نمو7/47بر اساس اطالعات اين بررسي،    . در شهر تهران اجرا شد    

 درصد شامل مواردي مانند متاركه، طالق يـا فـوت همـسر             3/11 درصد متاهل و     9/47و  
يك چهارم افراد مورد مطالعه داراي سطح سواد زيـر مقطـع دبيرسـتان و نيمـي از                  . بودند

افراد نمونه داراي تحصيالت ديپلم و پيش دانشگاهي و بـيش از يـك چهـارم نيـز داراي                   
 درصـد روزانـه     06/1نتايج اين طـرح مـشخص كـرد كـه           . ندا تحصيالت دانشگاهي بوده  

 درصـد روزانـه   62/0 درصـد روزانـه حـشيش،    71/0 درصد روزانه ترياك،   88/0شيشه،  
 درصـد روزانـه يـك مـاده مخـدر را اسـتفاده              7/2و در مجموع    ) هرويين فشرده (كراك  

اده  درصد در طول عمـر يـك مـ         9/14 درصد در طول ماه يك بار و         7/4ضمنا  . كنند مي
 ).  1389نوري و  همكاران، (اند  مخدر مصرف كرده
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اي الگوي مصرف مواد اعتيادآور در معتادان درمانجوي مراكـز درمـاني در سـطح         بررسي دوره  -
اين تحقيق با هدف بررسي برخي از عوامل مربوط بـه الگوهـاي مـصرف           ): 1389(استان تهران   

ده براي درمان اعتياد در استان تهـران انجـام          كنندگان مراجعه كنن    مواد اعتيادآور در بين مصرف    
و ) بـويژه هـرويين   (گرفت كه نتايج آن بيـانگر كـاهش چـشمگير مـصرف موادمخـدر طبيعـي               

هـاي    نمونـه . هاي تحقيق بود    و شيشه در بين نمونه    ) هرويين فشرده (افزايش سوءمصرف كراك    
 ماهـه اول    3ي تهـران در     كننده به مراكـز درمـان        معتاد مراجعه  1108مورد بررسي در اين تحقيق      

، )هـرويين فـشرده   ( درصد از معتـادان كـراك        05/31نتايج اين تحقيق نشان داد كه       . بود 1389
 درصــد هــرويين، 62/1صــد شــيره،  در95/6 درصــد تريــاك، 21/21درصــد شيــشه،   23/30
  ).1390حاج رسولي، ( درصد از ساير مواد استفاده كرده بودند 22/7درصد متادون و 71/1

اين تحقيـق  ): 1390(شناسي مصرف مواد مخدر در بين شهروندان ايراني            ملي شيوع  طرح -
 و بـا    1390توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي در سـال             

حجـم نمونـه   . حمايت مالي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد       
 سـال مـصاحبه انجـام       15ك نفر از اعضاي خانوار باالي        خانوار بوده كه با ي     15000برابر  

 سـال كـشور و بـر اسـاس          64 تـا    15 جمعيـت     بـراي شـيوع    نرخدر اين تحقيق    . شده بود 
 منـاطق  بـراي بـر آورده شـد؛ بـه طـوري كـه              درصد 65/2، معادل   1385سرشماري سال   

 فمصر شيوع نرخ. گزارش شده است   درصد   47/2 و 75/2 ترتيب به ييروستا و شهري
 بـوده    درصـد  3/9 و درصـد    7/90 ترتيـب  بـه  زنـان  و مـردان  براي  در جمعيت نمونه   مواد
 دوسـتان  از يكـي  منـزل  در را خـود  مـصرف  تجربـه  اولين محل ،كنندگانمصرف. است

، خوابگـاه  %)21/8(، پـارك   %)21/8(، اماكن مخروبـه     %)28/22( خود منزل و%) 46/28(
، %)71/3(، محــل كــار %)71/3(موزشــي ، محــيط آ%)04/5(، كوچــه و خيابــان %)84/5(

 مـواد  نوع .ند بود كرده ذكر %) 88/11(جواب    و بي )% 27/0(، زندان   %)39/2(سربازخانه  
هـرويين   (كـراك  ، درصد 22/26 شيشه،   درصد 02/52ترياك  : عبارتند بودند از   مصرفي
   اكـــستازي ، درصـــد43/6 حـــشيش درصـــد،77/9  هـــروئين، درصـــد94/15 )فـــشرده

  . 1)1390قنبري برزيان و همكاران، (ست بوده ا درصد83/2 رهشيو  درصد 08/3

                                                            
 .استزمان چند ماده توسط يك نفر، جمع كل بيش از صد در صد  به دليل مصرف هم. 1
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هــاي  هــا يــا پيمــايش هــاي حاصــل از پــژوهش جــدول زيــر بــه مقايــسه بعــضي از يافتــه
  . شناسي ذكر شده پرداخته است شيوع

 هاي شيوع شناسي و ارزيابي سريع سوءمصرف مواد مقايسه نرخ شيوع طرح: 4جدول

  ها ه تفكيك طرحتعداد افراد گروه نمونه تحقيق ب
   نفرجامعه تحقيق-كشور    نفر-تعداد نمونه   گزارش

  نرخ شيوع
  درصد

تعداد تقريبي 
  معتادين

 سال

         كل  مرد  زن  

همه گير شناسي مصرف 
مواد در جمهوري 
 اسالمي ايران

1913  3341  5254  
 سال به باالي مراجعه 15افراد 

هاي  كننده به درمانگاه
  اورژانس كل كشور

2/8  000/500/3  1382 

ارزيابي سريع وضعيت 
 1383اعتياد در  

مراجعين مراكز درمان ـ   4859  4525  334
  زندانيان ـ معتادان خياباني

 تا 4/2
65/2  

 تا 000/200/1
 1383   نفر000/800/1

ارزيابي سريع وضعيت 
 1386اعتياد در 

مراجعين مراكز درمان ـ   7731  7331  400
 تا 000/100/1  4/2 تا 2/2  زندانيان ـ معتادان خياباني

 1386   نفر000/200/1

شيوع شناسي مصرف 
مواد در بين شهروندان 

  كشور
 64 تا 15جمعيت عمومي   15000  7900  7100

 1390   نفر000/325/1  65/2  سال

  

هاي اخير نيز در نوسان بوده است        بر اساس جدول فوق آمار شيوع اعتياد در ايران طي سال          
ع شناسي و ارزيابي سريع، بيانگر اين واقعيت است كه هر دو             طرح ملي شيو   4به طوري كه    

 .هاي شيوع شناسي تكرار شوند سال يك بار ضرورت دارد طرح

  
  روند نرخ شيوع مصرف مواد در ايران: نمودار
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شـود بـر اسـاس نتـايج تحقيقـات صـورت پذيرفتـه، نـرخ شـيوع                   گونه كه مالحظه مي    همان
  . در نوسان بوده است1390 تا سال 1327مصرف مواد از سال 

  
  گيري بحث و نتيجه

ها در چند سـال اخيـر بـه داليـل مختلـف در سـطح                 كه مواد مخدر و روانگردان     به رغم آن  
كشور بسط و توسعه يافته و از سوي مقامات ارشد كشور، به عنوان تهديد جدي عليه نظـام            

ه نظـر   ، لـيكن بـ    )1380شـوراي عـالي امنيـت ملـي،         (جمهوري اسالمي مطـرح شـده اسـت         
مؤيـد ايـن   . رسد از سوي مراكز علمي توجه كافي به اين پديده صورت نپذيرفتـه اسـت        مي

موضوع، مطالعات محدود در زمينه شيوع شناسي اعتياد در كشور بوده كه متناسب با حجم               
چنين رويكردي از سوي پژوهشگران و مراكز علمـي   . تحوالت سيستم پيچيده اعتياد نيست    

به عبارت ديگر، شايد بتـوان  . ل و تهديد اجتماعي، قابل تامل است     نسبت به بزرگترين معض   
هـاي   هاي نانوشته انكار و سكوت نـسبت بـه پديـده اعتيـاد، در دهـه                علت آن را در سياست    

چنين محدوديت اعتبار در شرايط پس از آن و فقدان يك الگوي مناسـب در                گذشته و هم  
ابالغي از سوي رهبـر معظـم انقـالب         در همين چارچوب، در نامه      . اين عرصه جستجو كرد   

، ضـمن   12/7/1385اسالمي به روساي محترم قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران مورخ            
ها در باره عدم بـرآورد درسـت از سـوي دسـت انـدركاران نـسبت بـه بـالي                      اعالم نگراني 

هـاي كلـي     زمان نيز در بنـد دهـم سياسـت         بزرگ و تهديد عظيم مواد مخدر در كشور، هم        
اي در امر    كاربردي و توسعه  -هاي بنيادي  ارزه با مواد مخدر بر توسعه مطالعات و پژوهش        مب

هـاي علمـي و تخصـصي     مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و نيـز لـزوم اسـتفاده از ظرفيـت       
  .كشور تاكيد شده است

تـرين مطالبـات سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر، شـيوع           در همين چارچوب، يكي از مهـم      
آموزان به صـورت كـشوري و اسـتاني     ها در دانش رف مواد مخدر و روانگردان   شناسي مص 

هـا در كاركنـان دولتـي و غيـر           ، شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روانگردان       )دو ساالنه (
مـصرف مـواد     ، شيوع شناسـي مـصرف و سـوء        )ساالنه(دولتي به صورت كشوري و استاني       

  .است) دو ساالنه( كشوري و استاني ها در جمعيت عمومي به صورت مخدر و روانگردان
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هاي اخير در كـشور و اتخـاذ         با توجه به تغيير سياست مديريت كالن امر مبارزه در سال          
رويكرد واقع بينانه از يك سو و افزايش نسبي اعتبارات پژوهـشي از سـوي ديگـر، بـه نظـر                     

مخـدر فـراهم    رسد شرايط براي محققين به منظور تحقق مطالبات ستاد مبـارزه بـا مـواد                 مي
به عبارتي با توجه به روند اعتياد در كشور، نيازمند رصد مستمر اين پديده با در                . شده است 

نظر گرفتن روش و روش شناسي مناسب با تشكيل كميته شيوع شناسي بـراي تبيـين علمـي               
هـا در   هاي جهاني و بومي كردن آن گيري از روش روند، اندازه و سايز مشكل اعتياد با بهره 

ــه انجــام شــيوع زمي ــز از الگوهــاي وارداتــي در ســطح جمعيــت عمــومي،    ن شناســي و پرهي
هـاي غيـر دولتـي     هـاي دولتـي و سـازمان    ها، كاركنـان دسـتگاه   ها، مدارس، پادگان   دانشگاه
هـاي عـضو     ها و دستگاه   بدون شك همكاري و تعامل مناسب و مستمر كليه سازمان         . هستيم

هاي  ها و نيز جلب اعتماد مردم و آموزش تكنيك  گاهو مرتبط با ستاد و مراكز علمي و دانش        
ها، اطالعات صحيح و معتبر      خاص به پرسشگران سبب خواهد شد با انجام اينگونه پژوهش         

هـاي   ربط قرار گيرد و بـدين ترتيـب مـداخالت در عرصـه             علمي در اختيار متخصصان ذي    
  .  انجام پذيردممنظپيشگيري، درمان، زيان كاهي و حتي كاهش عرضه به نحواصولي و 

هاي جامعه شناسـي،      در عرصه  متخصصان و افراد    محققانبر اين اساس مشاركت جدي      
، موجب خواهد شـد در جهـاد علمـي شـيوع            ...شناسي، روانپزشكي، آمار، پزشكي و       روان

مصرف مواد در جمعيت عمومي و جمعيت خاص، ضمن دستيابي به            شناسي مصرف و سوء   
ف منابع جلوگيري شود و بدين ترتيب موجبات ضـربه پـذيري            مدل اجرايي همزمان از اتال    

  .ها فراهم شود هاي سيستم هوشمند و خالق مواد مخدر و روانگردان به استراتژي
گيـر شناسـي      جرم بودن اعتياد، نامشخص بودن حد و مرزهاي همه         كردالبته بايد اذعان    

يـت عمـومي و   مصرف مواد، فقدان الگـو و مـدل مـشخص اجرايـي در جمع     مصرف و سوء 
گيـري از ابـزار سـنجش پرسـشنامه و           گيري و بهـره    هاي خاص در زمينه نحوه نمونه      جمعيت

هـا از اعتيـاد در       دهي، فقدان يك تعريف ملي مورد قبول همه دسـتگاه          سيستم خود گزارش  
رود كميتـه    باشـد كـه اميـد مـي        سطح كشور از جملـه موانـع در عرصـه شـيوع شناسـي مـي               

 .ها مبادرت ورزد  به رفع آنتخصصي شيوع شناسي نسبت
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جمعيت هدف معرف كل    : هاي اجرا شده شيوع شناسي، مشكالتي نظير        با بررسي طرح  
 اطالعـات نـامرتبط بـا شـيوع را نيـز            ،هـاي مـورد اسـتفاده      پرسشنامه،  جمعيت عمومي نبوده  

نيازهـاي  در نظـر نگـرفتن      ،  ) اطالعات مربوط به نگرش و يا سبب شناسـي         مانند(داشته   دربر
 اشتباه در نحوه تجزيه  وسطوح انتظار دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل           ني از جمله    جها

: شود به همين سبب پيشنهاد مي. خورد ، به چشم ميهاي نامطمئن و تحليل اطالعات و تعميم  
هـاي سـبب شناسـي،       دوري از داده  (سـنوات گذشـته     در  هـاي پژوهـشي       با بازنگري فعاليت  

 در  شناسـي   گيري  همههاي   مشكالت طرح به  )  اعتياد ابعادوجه به   نگرش سنجي و ضرورت ت    
علـوم  هـاي    شود، و يك تيم پژوهشي توانمند بـا حـضور نماينـدگان دانـشگاه             كشور توجه   

 سرپرسـتي  وتشكيل شـده  ربط  هاي ذي  سازمان و نيز بهزيستي و علوم انساني   ، علوم   پزشكي
داده شده، همچنين يـك تـيم    ناسي داراي تجربه قبلي در عرصه شيوع ش       علمي ي فرد آن به 

هـاي شـيوع شناسـي، آمـار،         صالح كه داراي تجربه طرح     ناظر تخصصي با حضور افراد ذي     
بـه سـطوح    زمـان نيـز      روان پزشكي، روان شناسي و جامعه شناسي باشند، تشكيل شود و هم           

  تـا  15 سنجش جمعيـت عمـومي       :انتظار دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل شامل          
 سال، سنجش در مدارس، با بررسـي رونـد مـصرف در تمـام عمـر، سـاالنه و يـك مـاه                     64

گذشته، هفته گذشته و روز، نوع ماده مصرفي، تعداد مصرف كننـدگان، مـصرف تزريقـي                
همراه با نوع ماده، بررسي اسـتفاده مـشترك از سـرنگ و يـا سـوزن در مـصرف كننـدگان                  

 و  هـا    روسـپي  ،زنـدان (هـاي بـا خطـر بـاال           تزريقي، شـيوع سـاليانه مـصرف مـواد در گـروه           
جمعيـت    هـاي    گـروه  ، نوع مواد جديـد    ، تحوالت در الگوي جديد مصرف     و  ) ها  خانمان بي

  . توجه شود

  منابع
ــشگاهي      ــاد دان ــاعي جه ــات اجتم ــساني و مطالع ــوم ان ــشگاه عل ــيوع  ). 1390(پژوه ــي ش ــرح مل ــي   ط شناس

ــالمي ايــ      ــوري اس ــهروندان جمه ــين ش ــدر در ب ــواد مخ ــصرف م ــوزش   .رانم ــات و آم ــر تحقيق  دفت
 .ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

ــاجي ــسعود  حـ ــولي، مـ ــادين   دوره بررســـي). 1389(رسـ ــادآور در معتـ ــواد ا عتيـ اي الگـــوي مـــصرف مـ
ــران   ــتان ته ــان در ســطح اس ــان جــوي مراكــز درم ــتاد   .درم ــوزش س ــات و آم ــژوهش، مطالع  مركــز پ

 .مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري
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 . مــيالدي2006گــزارش جهــاني موادمخــدر در ســال ). 2007(مقابلــه بــا مــواد و جــرم ســازمان ملــل دفتــر 
  .پروين رئيس اسفهالن، جمعيت مبارزه با اعتياد: ترجمه

ــعيد          ــدني، س ــاظم و م ــد، ك ــرين، محم ــوقر، آف ــي م ــدي، رحيم ــسيني، مه ــران، ح ــي، عم ).  1379(رزاق
عاونــت امــور فرهنگــي و پيــشگيري     م. ارزيــابي ســريع وضــعيت ســوء مــصرف مــواد در ايــران      

  .سازمان بهزيستي كشور، برنامه كنترل مواد ملل متحد
بررســي ميــزان سوءمــصرف مــواد در    ). 1387(زردشــت، رقيــه؛ هاشــميان، معــصومه و اكبــري، آرش    

ــه     ــه در مراجع ــوع حادث ــا ن ــاط آن ب ــصدومين و ارتب ــين م ــتان   ب ــس بيمارس ــه اورژان ــدگان ب ــاي  كنن ه
 مركــز پــژوهش، مطالعــات و آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر        .امــدادي و واســعي ســبزوار  

  .رياست جمهوري
شناســـي مــصرف موادمخـــدر و   هــاي پيمايـــشي در شــيوع   پـــژوهش). 1381( ســـيد حــسين   زاده، ســراج 

 .1381 خردادماه 11-13هاي اجتماعي در ايران   اولين همايش ملي آسيب.اعتياد

ــا هـــا و واقعيـــت نداشـــتپ). 1383(زاده، سيدحـــسين و فيـــضي، ايـــرج  ســـراج دانـــشجويان و مـــساله : هـ
ــيوع .موادمخــدر ــرح ش ــشگاه     ط ــشجويان دان ــين دان ــواد در ب ــصرف م ــي م ــي  شناس ــاي دولت ــاد : ه جه

  .دانشگاهي واحد تربيت معلم تهران
ــ ــديقه و  س ــاه، ص ــي ج ــرز، تريق ــود هرابي، فرام ــي، محم ــالمت روان   .  نجف ــعيت س ــي وض ــزارش بررس گ

ــوم،    دانـــشگاه1385-1386دانـــشجويان ورودي ســـال تحـــصيلي  هـــاي تحـــت پوشـــش وزارت علـ
ــاوري  ــات و فن ــشاوره     . تحقيق ــز م ــاوري و مراك ــات و فن ــوم تحقيق ــشاوره وزارت عل ــر مركــزي م دفت
  .ها دانشجويي دانشگاه

ــهناز   ــاهرخي، ش ــه   ). 1383(ش ــاد ب ــيوع اعتي ــي ش ــاخص  5بررس ــدر و ش ــاده مخ ــان     م ــاد در مي ــاي اعتي ه
. 1383رســـتان اصـــفهان، مـــشهد و شـــهركرد در ســـال  شه3 ســـاله 29 تـــا 15نوجوانـــان و جوانـــان 

  . سازمان ملي جوانان
ــرداد  ــريفي، مه ــيراز   ). 1381(ش ــهروندان ش ــواد در ش ــصرف م ــيوع م ــزان س ــه دوره  .بررســي مي ــان نام  پاي

 .دكتري تخصصي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهر شيراز

ــت   ــتاني، رحم ــديق سروس ــه  ص ــو    ).1382(ال ــصرف م ــوء م ــود س ــع موج ــي وض ــين   بررس ــدر در ب اد مخ
معاونـــت تربيـــت بـــدني و تندرســـتي وزارت آمـــوزش و پـــرورش  .  آمـــوزان كـــل كـــشور دانـــش

 .جلدهاي اول، دوم و سوم

شـــيوع مـــصرف مـــواد در دانـــشجويان ). 1389(طارميـــان، فرهـــاد بـــوالهري، حعفـــر و پيـــروي، حميـــد 
ــشگاه ــصيلي      دان ــال تح ــران در س ــهر ته ــكي ش ــوم پزش ــاي عل ــات و  . 88-89ه ــر تحقيق ــوزش دفت آم

  .ستاد مبارزه با مواد مخدر
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بررســي ميــزان شــيوع مــصرف مــواد مخــدر و مــشروبات الكلــي در بــين نوجوانــان ). 1386(فيــضي، ايــرج 
ــزي   ــتان مرك ــهرهاي اس ــان ش ــشگاهي    . و جوان ــاد دان ــاعي جه ــيب شناســي اجتم ــژوهش آس ــروه پ گ

  .ريزي استان مركزي واحد تربيت معلم و با حمايت سازمان مديريت و برنامه
تــرين ركــن  مهــم: گيــر شناســي ســوء مــصرف مــواد همــه). 1388( يــاوري، اميــر حــسين و قربــاني، مجيــد

ــه   ــا و مقدم ــاهش تقاض ــرد ك ــه  رويك ــر برنام ــزي اي ب ــاد  ري ــشگيري از اعتي ــاي پي ــره    ه ــستين كنگ نخ
ــواد   ــوء مـــصرف مـ ــشگيري از سـ ــشوري پيـ ــا 4كـ ــاه،6 تـ ــفند مـ ــستي و   اسـ ــوم بهزيـ ــشگاه علـ  دانـ

 .توانبخشي

نتــايج پــژوهش ملــي در خــصوص وضــعيت اعتيــاد و عملكــرد ســتاد        ). 1377(قلــي قورچيــان، نــادر  
ــاريخي و پيمــايش    ــر اســاس مطالعــات ت ــا مــواد مخــدر ب ــارزه ب ــه آمــاري  (مب ــا حجــم نمون  200000ب

  ستاد مبارزه با مواد مخدر).نفر

ــشگاه صــنعتي اصــفهان   ). 1385(گرجــي، يوســف  ــشجويان دان ــان دان شــيوع شناســي مــصرف مــواد در مي
مركـــز مـــشاوره دانـــشجويي دانـــشگاه صـــنعتي اصـــفهان بـــا . امـــل خطـــر و محافظـــت كننـــدهو عو

 .همكاري دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مــصرف  گيــر شناســي ســوء گــزارش پــژوهش همــه). 1382( شــاه محمــدي، داود  وياســمي، محمــد تقــي
ــران  ــالمي ايـ ــوري اسـ ــواد در جمهـ ــالمت، وزارت بهداشـــت مـ ــوزش ، معاونـــت سـ ــان و آمـ ، درمـ

  .پزشكي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر كنترل مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد
ــارنجي ــداني         ن ــه؛ وج ــان، پيمان ــيرين بي ــا؛ ش ــوري، روي ــا؛ ن ــستاني، احمدرض ــسن؛ باغ ــي، ح ــان؛ رفيع ــا، هوم ه

ــسين    ــادي، حـ ــسن و اعتمـ ــد حـ ــادي، محمـ ــشين، فرهـ ــن، افـ ــعيت ). 1384(روشـ ــريع وضـ ــابي سـ  ارزيـ
مركـــز آموزشـــي و پژوهـــشي ) 1383نيمـــه دوم ســـال (سوءمـــصرف و وابـــستگي بـــه مـــواد در ايـــران  

ــواد   ــه م ــستگي ب ــصرف و واب ــور     .سوءم ــت ام ــاري معاون ــا همك ــستي و توانبخــشي ب ــوم بهزي ــشگاه عل  دان
  .فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور ودفتر كنترل مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد

نيــا،  ان؛ رفيعــي، حــسن؛ باغــستاني، احمدرضــا؛ نــوري، رويــا؛ غفــوري، بهــاره؛ ســليماني  هــا، هومــ نــارنجي
ــه  ــان، پيمان ــيال و شــيرين بي ــواد در   ). 1387(ل ــه م ــستگي ب ــابي ســريع وضــعيت سوءمــصرف و واب ارزي

معاونـــت پژوهـــشي دانـــشگاه علـــوم بهزيـــستي و توانبخـــشي و معاونـــت امـــور . 1386ايـــران ســـال 
  .هزيستي كشورفرهنگي و پيشگيري سازمان ب

ــارنجي  هــا، هومــان؛ باغــستاني، احمــد رضــا؛ كيــومرثي، عليرضــا؛ ديلمــي   نــوري، رويــا؛ رفيعــي، حــسن؛ ن
بررســي رونــد مــصرف مــواد    ). 1389(الــدين  زاده، عبــاس؛ اكبريــان، مهــدي و قــادري، صــالح    

ــران  ــهر ته ــر      .محــرك در ش ــاره و ودفت ــد دوب ــه تول ــت خيري ــاري جمعي ــا همك ــوش ب ــسه داري  موس
  .د مخدر و جرائم سازمان ملل متحدكنترل موا
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هــا، هومــان؛ صــرامي، حميــد و باغــستاني، احمــد  نــوري، رويــا؛ صــديقيان، آمنــه؛ رفيعــي، حــسن؛ نــارنجي
ــر   ). 1387( ــه اخي ــاد در طــي دو ده ــد اعتي ــل رون ــده(تحلي ــد پدي ــاد در طــي    رون ــا اعتي ــرتبط ب ــاي م ه

ــال ــعه   س ــارم توس ــا چه ــه اول ت ــاي اجــراي برنام ــ ).ه ــات س ــز تحقيق ــه   مرك ــستگي ب ــصرف و واب وء م
  .مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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