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  چكيده

ليكن اين مطالعـات بـه      . است    وضعيت مصرف مواد در دانشجويان انجام شده       در مورد  هاي اخير    طي سال  هاي متعددي در كشور     پژوهش
. علمي صورت نگرفته اسـت بندي    جمع  در مورد آنها يك    هاي مختلف انجام شده، دسترسي به آنها محدود بوده و           ر دانشگاه صورت پراكنده د  

  . آوري و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به شيوع مصرف مواد و الگوهاي آن در دانشجويان كشور انجام شده است اين مطالعه جهت جمع
ها  طور سيستماتيك از دانشگاه     هايي كه حاوي اطالعاتي در اين مورد بود به          ر شده تحقيقات و گزارش    به اين منظور تالش شد نتايج منتش      

اسناد مرور شده شامل مقاالت منتشر شده در مجالت علمي داخلي و خارجي،             . آوري و مورد بررسي قرار گيرند       هاي مختلف، جمع    و سازمان 
مـصرف در حـال    « ،»مـصرف در طـول عمـر   «نتايج سه شـاخص     . است    گزارشات سازماني بوده   ها و   ها، مقاالت ارائه شده در كنگره       نامه  پايان
 و آمفتـامين از ايـن       )هـا   هالوسـينوژن ( زا   مواد تـوهم    به تفكيك در مورد مواد اپيوئيدي، الكل، حشيش، كوكائين،        » مصرف روزانه «و  » حاضر

هاي بعد از   مربوط به سال)n=۱۶ ( از آن است كه تقريباً تمام اين مطالعاتنتايج اين مطالعه مروري حاكي .مطالعات استخراج و ارائه گرديد
تـوان    بـا ايـن وجـود مـي       . كـرد   كه استفاده از آنها را دچـار مـشكل مـي           بودندلوژيك  وبسياري از مطالعات داراي اشكاالت متد     . است ١٣٧٦
تعداد دانشجوياني  . باشند  اد غيرقانوني مورد استفاده مي    ترين مو   گيري كرد كه الكل و پس از آن مصرف ترياك و سپس حشيش شايع               نتيجه

 هزار نفر و تعداد كساني كه در طول يك ماه حداقل يك بـار يكـي از مـواد                    ٥٠كه به مصرف يكي از مواد غيرقانوني وابسته هستند بيش از            
  .شود  هزار نفر در كشور تخمين زده مي١٥٠كنند حدود  اپيوئيدي را مصرف مي

آمـد و مـستمر پيـشگيرانه و         هـاي روز    ي صحيح براي پايش وضعيت مصرف مواد در دانشجويان، همچنين اجراي برنامـه            بيني روش   پيش  
  .وجود امكان ارائه خدمات جدي مشاوره و درمان ضرورت دارد

  
  بررسي مروري، دانشجويان، مصرف مواد، اعتياد، ايران :ها واژه كليد
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  ٨٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  مقدمه
هاي فـراوان جـسمي، روانـي،         باي است كه آسي      پديده ،مصرف مواد 

توانـد    كه مي    طوري  به. خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال دارد      
هـاي فـردي و اجتمـاعي         شخص درگير را دچار افت جدي در كنش       

 نيازمنـد برخـورد جـدي و البتـه علمـي            موضـوع بنابراين، اين   . كند  
از اي، بـيش از هـر چيـز آگـاهي               الزمه چنين مقابله  . مسئوالن است 

يـك   چگونگي پيدايش، سـير تغييـرات و نيـز ميـزان شـيوع آن در              
در حال حاضـر اطالعـاتي از داخـل و خـارج از      .جمعيت خاص است  

دهد مـصرف مـواد در بـين قـشر            كشور در دست است كه نشان مي      
با توجـه بـه سـاختار       ]. ١-٩[جوان و دانشجويان رو به افزايش است        

در معرض خطر دانـشجويان     هاي    جمعيتي جوان ايران، يكي از گروه     
مـصرف مـواد در جمعيـت دانـشجويان موجـب صـدماتي             . باشند  مي

تـوان بـه اخـتالل در رونـد تحـصيل             خواهد شد كه از آن جمله مـي       
دانشجو و در نتيجه ركود علمـي، انتـشار بيـشتر مـصرف در جامعـه           
دانشجويي و ترويج فرهنگ مصرف در كل جامعه به علت الگـو قـرار              

تـا بـه حـال مطالعـات نـسبتاً           .كرده، اشاره نمود  دادن قشر تحصيل    
گيرشناسـي مـصرف مـواد در دانـشجويان در            فراواني در زمينه همـه    

مطالعات مختلفي در آمريكـا     . كشورهاي مختلف صورت گرفته است    
گيرد كه اغلب وسعت ملي داشته و به          بر روي دانشجويان صورت مي    

است كه     شان داده نتايج اين مطالعات ن   . دنشو  صورت طولي انجام مي   
 وابستگي به الكل    ، درصد ٦ عالئم تشخيصي سوءمصرف و      ، درصد ٣١

و ] ١٠ [انـد   نـشان داده   ماه گذشـته     ١٢ طي   DSM-IVرا بر اساس    
مـصرف  ) (Heavy-Drinker( كننـده قهـار الكـل        درصد مصرف  ٤٠

)  هفتـه گذشـته    ٢ گـيالس الكـل در طـي         ٨ الـي    ٥بار    حداقل يك   
ــوده ــد ب ــشا]. ١١[ان ــين ن ــصرف الكــل در  همچن ــه م ن داده شــد ك

دانـشجوي خـود و در مـردان       بيـشتر از همـساالن غيـر       ،دانشجويان
 كـه مـصرف     مشخص گرديد اي    در مطالعه ]. ١١[بيشتر از زنان است     

 جاري ساير مـواد در كـساني كـه ميگـساري             مصرف در طول عمر و   
افـزايش  ]. ١٢[داري بـيش از ديگـران اسـت       كنند به طور معنـي      مي

و افـزايش   ] ٥[ درصـد    ٧/١٥ه گذشته ماري جوانا بـه       مصرف يك ما  
است      گزارش شده  ١٩٩٩ درصد نيز در سال      ٧/٤مصرف اكستازي به    

مصرف كوكائين و مواد استنـشاقي نيـز در دانـشجويان آمريكـا             ]. ٦[
اي ملي نشان داده كه       در انگلستان مطالعه   ].١٤،  ١٣،  ٨[نادر نيست   

 مصرف در ، درصد١٥. نندك  دانشجويان الكل مصرف مي از درصد٨٩
 درصد مصرف در حد ميگـساري       ٢٨و  ) Hazardous(حد خطرناك   

)Binge (ــد ــنظم  . دارن ــصرف م ــشتر (م ــا بي ــي ي ــشيش)هفتگ   ح
، LSD افــراد گــزارش شــده و مــصرف  از درصــد٢٠ در)كانــابيس(

اي در دانـشگاه   مطالعه]. ١٥[باشد  آمفتامين و اكستازي نيز نادر نمي    
 برابـر   ،صرف مـواد و الكـل در دانـشجويان        آكسفورد نشان داد كه مـ     

اي در    نتيجـه مطالعـه   ]. ١٦[همساالن خود در جامعه عمومي اسـت        
 ٨/٣٤ و   ٧/٦٢داد كـه         دانشگاه نـشان     ١٦كانادا بر روي دانشجويان     

 ٥ترتيب طي سه ماه حداقل يك بار مـصرف            درصد از دانشجويان به   
ن بيـشتر از    ايـن ميـزان در مـردا      .  گيالس الكل داشتند   ٨گيالس و   
 مصرف توسـط     سوء ترين مواد مورد    در استراليا شايع  ]. ١٧[زنان بود   

جوانـا و در درجـات بعـدي          ترتيب الكل، سـپس مـاري       دانشجويان به 
  ]. ١٩[است  و در اسپانيا حشيش بوده] ١٨[آمفتامين و اكستازي 

هـاي هنـگ    اي بر روي دانـشجويان چينـي در دانـشگاه     در مطالعه 
 ٢ درصد، ماري جوانـا      ٦١جاري و گذشته الكل     كنگ، شيوع مصرف      

در هنـد مـصرف   ]. ٢٠[ درصد نشان داده شد    ٤/٠درصد و مواد ديگر     
  از  درصـد  ٦/١ درصـد و وابـستگي بـه الكـل در            ١٥جاري الكـل در     

در مطالعــه ديگــر در يكــي از   ]. ٢١[دانــشجويان گــزارش شــد   
كل هاي كنيا نشان داده شد كه شيوع در طول عمر مصرف ال     دانشگاه

 درصـد و    ٢/٧ درصد، مـواد استنـشاقي       ٧/١٩ درصد، كانابيس    ٢/٨٤
 درصد بـوده    ٥ و آمفتامين كمتر از      LSD مصرف هرويين، كوكايين،  

در همين مطالعه مصرف مواد در زنان كمتر از مردان گـزارش            . است
 ٨/٧٠در دانشجويان لبنان، افزايش شيوع مصرف الكل تا         ]. ٢٢[شد  

  زاي الكـــــل مـــــشكل و مـــــصرف ١٩٩٩درصـــــد در ســـــال 
) Alcohol problem use ( درصد و وابستگي بـه الكـل تـا   ٣/٩تا  
 دانـشجويان   دراي    در تركيـه مطالعـه    ]. ٩[ درصد گـزارش شـد       ٣/٥

  درصدي مصرف الكـل در طـول عمـر،         ١/٤٦پزشكي حاكي از شيوع     
   درصد مصرف پرخطر الكل بـوده      ٤/٧ درصد در ماه گذشته و       ٢/٢٦ 

 مصرف مواد غير قـانوني در طـول عمـر را     درصد سابقه ٤تنها  . است
]. ٢٣[اسـت     دادند كه شامل حشيش، اكستازي و كوكائين بـوده          مي

 سـال پـيش     ٢٠دست آمده از مصر مربوط بـه بـيش از             تنها سند به  
 درصد ١١ درصد الكل، ٣٣دهد از دانشجويان مرد  است كه نشان مي

 بـار در     را حـداقل يـك     صـناعي  درصد يكي از مواد      ٥ها و     ناركوتيك
در اكثـر مطالعـات يادشـده محـل         ]. ٢٤[اند    طول عمر مصرف كرده   

ها بوده و در تعدادي       ها در يك يا تعدادي از دانشگاه        آوري نمونه   جمع
ها تحقيق در سطحي گسترده، كشوري و ملـي صـورت گرفتـه               از آن 
 . است
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  ٨٥

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

. صورت مطالعات طولي انجـام گرفتـه بـود          بسياري از تحقيقات به   
هـا پرسـشنامه و در اكثـر مطالعـات روش             ه در همـه آن    ابزار مطالعـ  

هـا    پرسشنامه. صورت گزارش فردي بوده است      آوري اطالعات به    جمع
دانـشگاه محـل تحـصيل و يـا از طريـق پـستي             در درب منزل يا در    

بيش از يك دهه اسـت كـه در         .  بود   داده شده   تحويل جمعيت نمونه  
ل افزايش تحقيقـات    كشورهاي ديگر خصوصاً جوامع پيشرفته به دلي      

ها كه از منابع گونـاگون        ن  بندي نتايج آ    ها و به جهت جمع      و پژوهش 
 گردد مطالعات سيستماتيك مروري رواج يافتـه اسـت          آوري مي   جمع

ــر پــژوهش ] ٢٥ [ هــاي  و شــاهد انجــام برخــي از ايــن مطالعــات ب
ــستيم   ــشجويي ه ــددي  ]. ٢٧، ٢٦[دان ــات متع ــران مطالع در در اي

 دانشجويان انجام شده و نتايج گزارش شده         مصرف مواد در   خصوص
اي مروري بر آنها صـورت      است، ولي تاكنون مطالعه     بسيار متنوع بوده  

اي سيـستماتيك بـر روي        لذا بر آن شـديم تـا مطالعـه        . نگرفته است 
 مصرف مواد در دانشجويان انجـام داده و          سوء هاي مربوط به    پژوهش

دانـشجويان كـشور     مصرف مواد مختلف در       سوء تخميني از وضعيت  
  .ارائه نماييم

  
   كار مواد و روش

جهت دسترسي به تمامي مقاالت چـاپ شـده در مجـالت علمـي              
  سـوء  داخلي و خارجي و اسـناد و گزارشـات چـاپ شـده در زمينـه               

ترين منابع استفاده     مهم. مصرف مواد در دانشجويان بسيار تالش شد      
  وان كـشور  شده عبارت بودند از بانك اطالعاتي پـژوهش بهداشـت ر          

 )Iranpsych (    در مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور كه بـراي
آوري منـابع از      هـاي بـسيار مختلـف و جمـع          تشكيل آن از مكانيسم   

 دانشگاه علوم پزشكي كشور استفاده و مـدارك         ٤٠حوزه جغرافيايي   
هاي  هاي علوم پزشكي، اجتماعي و انساني و بانك موجود در دانشكده  

ــاتي     جــستجو شــده اســت ISI و MEDLINE و PsycLITاطالع
و نيز اسناد و مدارك موجود در كتابخانه ستاد مبارزه با مـواد             ] ٢٨[

هـا و     ايـن بانـك   . مخدر و معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور      
اسـناد مـرور   . انـد    سال پيش تاكنون بوده    ٥٠منابع حاوي اسنادي از     

لي و خـارجي،    شده شامل مقاالت منتشر شده در مجالت علمي داخ        
 ها و گزارشات سازماني بوده      ها، مقاالت ارائه شده در كنگره       نامه  پايان

در اين بررسي مروري از اسنادي استفاده شد كه به مطالعـات            . است  
گيرشناســي مــصرف مــواد اعتيــادآور غيرقــانوني در جمعيــت   همــه

لوژي تحقيـق تـشريح شـده       ودانشجويي پرداخته بودند، در آنها متد     
يج به تفكيك مواد ذكر شـده، شـاخص مربوطـه مـشخص و              بود، نتا 

به مطالعاتي نيز دسترسي پيدا شد كه نـوع         . ميزان آن ثبت شده بود    
مواد را تفكيك نكرده و اكثراً شـيوع مـصرف گروهـي از مـواد قابـل                 

مصرف مانند سيگار، الكل و داروهاي روانگردان را بدون تفكيـك       سوء
دادنـد، از ايـن       ي به دسـت نمـي     كردند كه چون اطالع دقيق      ارائه مي 

  .مقاله حذف گرديدند
بود؛   در بسياري از موارد براي شاخص ذكر شده تعريفي ارائه نشده          

» مصرف در حال حاضـر    «به عنوان مثال مشخص نبود كه منظور از         
. آيا مصرف در يك ماه گذشته بوده اسـت، يـا مـدت زمـان ديگـري                

كنـد و     ژي ايجاد مـي   لوواي را در متد     گرچه اين موضوع اشكال عمده    
نمايد، ليكن به ايـن علـت كـه           بندي نتايج را محدود مي      امكان جمع 

 ايـن   تـا بسياري از مطالعات داراي همين نقص بـود، مجبـور شـديم         
هـا ارائـه      در مواردي كه تعريـف شـاخص      . مطالعات را حذف ننماييم   

بـا توجـه بـه      . ايـم   بود در زيرنـويس جـداول آن را ذكـر كـرده             شده
هاي مختلف، چند شاخص كـه        استفاده از ابزارها و شاخص    گوناگوني  

بيش از همه در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته بودند، انتخـاب و             
نتـايج بـه    . اطالعات مربوط به آنها از اسناد يافته شده استخراج شـد          

شـود كـه      تفكيك نوع مواد و شيوع مصرف در واحد زمان ارائـه مـي            
مـصرف  «و » صرف در حال حاضـر    م « ،»مصرف در طول عمر   «شامل  
تعاريف متفـاوتي   » مصرف در حال حاضر   «در مورد   . باشد  مي» روزانه

ارائه شده است، ولي اكثراً مصرف حداقل يك بار در طـول يـك مـاه            
را بـه عنـوان تعريـف ارائـه         ) يك ماه قبـل از انجـام مـصاحبه        (اخير  
ده گرچه اغلب از عناوين مختلفي براي اين شـاخص اسـتفا          . اند  كرده

در دو مطالعـه    . شده است، مانند مـصرف تفننـي يـا مـصرف جـاري            
و مجمـوع شـيوع     ] ٣٢[گـاه و روزانـه        بـه    مجموع شيوع مصرف گاه   

عنوان مصرف در حال حاضر تلقـي         به] ٣٣[اي    مصرف تفنني و حرفه   
همچنـين مطالعـات مختلـف بـراي ارائـه مفهـوم اعتيـاد يـا                 .گرديد

 از   مطالعات در بعضي . اند  ده كرده هاي مختلفي استفا    وابستگي از واژه  
در بعضي  . واژه وابستگي استفاده شده كه تعريف آن ارائه نشده است         

  اسـت  از موارد نيز مصرف حداقل يك بار در روز مواد پرسيده شـده            
طـور قـراردادي تحـت         همه اين مـوارد را بـه       ،كه براي آساني تحليل   

 مصرف روزانه در     اكثراً به  ونماييم    بررسي مي » مصرف روزانه «عنوان  
عالوه بـر ايـن     . است   طول يك ماه قبل از انجام مصاحبه اطالق شده        

بود، مصرف    اي در طول عمر صفر ذكر شده        هرگاه شيوع مصرف ماده   
  .آن ماده را در حال حاضر و مصرف روزانه را نيز صفر تلقي كرديم

نتايج مربوط به اين بررسي مروري در زير به تفكيك مواد اپيوئيدي،            
ها و آمفتامين و به تفكيك هر          هالوسينوژن  الكل، حشيش، كوكائين،  
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  ٨٦

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

در مورد هر گروه از شاخص ها، جـداول ارائـه           . شود  شاخص ارائه مي  
شده نـشانگر جمعيـت نمونـه، مكـان و زمـان انجـام مطالعـه، روش                 

دست آمده    هاي مورد بررسي، نتايج به      مطالعه و حجم نمونه، شاخص    
 مطالعه كه به بررسي نـسبت       ٦پس مرور   س. باشد  و منبع هر يك مي    

 و نتـايج     شـده  بودند انجـام    دانشجويان در جمعيت معتادان پرداخته    
هاي بـه كـار گرفتـه شـده،           تفاوت در شاخص  . است   آن ارائه گرديده  

اي از نتـايج را       انجام هرگونـه تجزيـه و تحليـل آمـاري بـر مجموعـه             
 اطالعات، نتايجي   توان با مروري بر اين      ليكن مي . نمايد  غيرممكن مي 

 مـصرف    سوء استنتاج نمود و تخميني هر چند غير دقيق از وضعيت         
  .مواد و اعتياد در دانشجويان كشورمان ارائه كرد

  
  ها يافته

گيرشناسي كه داراي مشخصات ذكر شده   مطالعه همه١٧از تعداد 
بود، در ايـن بررسـي مـروري اسـتفاده          » مواد و روش كار   « در بخش 

 ١٣٨٢ تـا    ١٣٧٦هـاي     طالعـات مربـوط بـه سـال       تمامي ايـن م   . شد
هاي قبل از انقالب بود كه بـه          تنها يك مقاله مربوط به سال     . اند  بوده

برداري  دليل عدم دسترسي به متن كامل و جزئيات نتايج، مورد بهره          
، بقيـه مـوارد توسـط       ]٣٠[غيـر از يـك مطالعـه        ]. ٢٩[قرار نگرفت   

جمعيت نمونـه در    . است هاي علوم پزشكي كشور انجام شده       دانشگاه
شامل يـك مـورد     (هاي علوم پزشكي       مطالعه دانشجويان دانشگاه   ١٢

  تحـت پوشـش    هـاي    مطالعه دانشجويان دانـشگاه    ٨در   و) دستياران
در سه مطالعه جمعيت نمونه از هـر دو گـروه           (باشد    وزارت علوم مي  

 دانـشجويان سـاير     در مـورد  اي    هـيچ مطالعـه   ). ها بوده است    دانشگاه
از . ماننـد دانـشگاه آزاد يافـت نـشد        و مراكز آموزش عالي     ها    اهدانشگ

 مطالعه در تهـران و يـك        ٤ مطالعه در شيراز،     ٥مطالعات انجام شده    
مطالعه در هر كدام از شـهرهاي كرمـان، رفـسنجان، سـاري، بابـل،               

 شـهر و مطالعـه      ١٥يك مطالعه در    . است   مشهد و اروميه انجام شده    
 مطالعه هر دو جـنس  ١٤هر در . است  يده شهر انجام گرد   ٥ديگر در     

 مورد آنها برخـي     ٨، ليكن تنها در     اند  مورد مطالعه بوده  جمعيت  جزء  
 تنهـا در    مطالعـات در ساير   . بود  تفكيك جنس ارائه شده     از نتايج به  

 تـوان  اسـت، مـي      مواردي كه ميزان شاخص مورد بررسي صفر بـوده        
ـ              اسـت و در       ودهتشخيص داد كه ميزان آن در هر دو جـنس صـفر ب

. بقيه موارد از نتايج ارائه شده در جداول استفاده تحليلي نشده است           
در دو مطالعه مردان و در يك مطالعه زنـان تنهـا جمعيـت مطالعـه                

 نفـر   ٥٢٥٠ تـا    ١٨٤ بـين     در مطالعات مختلـف    حجم نمونه . ندا  هبود
  . است  بوده

 روش تحقيق در تمـامي مـوارد اسـتفاده از پرسـشنامه و گـزارش              
غير از يك مورد كه با مصاحبه رو . است  بوده )Self-report(فردي 

، در بقيه موارد پرسشنامه توسط خود فرد        ]٣١ [پذيرفتهدر رو انجام    
  . است   شناسايي بوده ثبت مشخصات قابلتكميل شده و بدون

 )افيوني(شيوع مصرف مواد اپيوئيدي 
ئيـدي در    مطالعه در مـورد شـيوع مـصرف مـواد اپيو           ١٦مجموعاً   

طـور مـشخص ذكـر        دانشجويان به دست آمد كه روش انجام آن بـه         
  ). ١جدول شماره (شده بود 

  شيوع مصرف مواد اپيوئيدي در طول عمر 
 مطالعه بررسي   ٨مصرف ترياك در طول عمر در مردان در         : ترياك

. اسـت    درصـد پراكنـده بـوده   ٨/٣١ درصد تا ٨/٧و نتايج آن از   شده  
 در دانشجويان سال آخر پزشكي      ) درصد ٨/٣١ي  يعن(باالترين ميزان   

 مطالعه  ٧مصرف ترياك در طول عمر در زنان در         . است   گزارش شده 
  هـاي ديگـر   بررسي و ثبت شده كه در دو مطالعه صـفر و در مطالعـه   

مـصرف  : هروئين. است    درصد گزارش شده   ٥ و   ٧/٤،  ٥/٢،  ٥/٠،  ٣/٠
 و ثبت شده كه      مطالعه بررسي  ٥هروئين در طول عمر در مردان در        

  . است   درصد گزارش شده١/٢ميزان آن بين صفر تا 
 مطالعـه بررسـي و      ٥صرف هروئين در طول عمر در زنان نيـز در           

 درصـد   ٦/٠ و ٣/٠ثبت شده كه در سه مطالعه صفر و در دو مطالعـه             
  . است  گزارش شده

مصرف مـورفين در طـول عمـر در مـردان در سـه مطالعـه                : ساير
 مطالعـه بررسـي و از   ٤ درصد و در زنـان در    ٧/٢ بررسي و از صفر تا    

مـصرف شـيره در طـول عمـر         . است    درصد گزارش شده   ٦/٠صفر تا   
مورد بررسـي   )  دانشگاه كشور  ٦در  (تنها در مردان و در يك مطالعه        

  . استشده درصد گزارش ٣/٤قرار گرفته و ميزان آن 
عمر  در طول    وتنها در يك مطالعه در مردان       : مصرف تزريقي مواد  

 درصـد گـزارش     ٣٦/٠كـه ميـزان آن      ] ٣٣[مورد بررسي قرار گرفته     
  .است  شده

  شيوع مصرف مواد اپيوئيدي در زمان انجام مطالعه 
 ٤مـصرف تريـاك در زمـان انجـام مطالعـه در مـردان در                : ترياك

   تـا  ١/٧مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است و در سه مطالعـه بـين              
  مـوارد   درصـد  ٥/٢٤گاه تهـران در     هاي دانش    درصد و در انترن    ٢/١٠

جالب است كه كمترين ميزان گزارش از كرمـان         . است   گزارش شده 
اي است كه با شناسـايي و مـصاحبه رو در             بوده كه البته تنها مطالعه    

مصرف ترياك در زمان انجام مطالعه در زنان نيز      . است   رو انجام شده  
ر و در يـك      مطالعه بررسي و ثبت شده كه در دو مطالعـه صـف            ٤در  
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  ٨٧

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

 ٢/٣ درصد و در دانـشجويان پرسـتاري دانـشگاه شـيراز             ٦/١مطالعه  
  .است  درصد گزارش شده

 ٥مصرف هروئين در زمـان انجـام مطالعـه در مـردان در              : هروئين
مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است و در سـه مـورد صـفر و در دو                 

 مصرف هروئين در زمـان    . است    درصد گزارش شده   ٨/١ و   ٢/١مورد  
 ٥ مطالعـه بررسـي و ثبـت شـده كـه در              ٦انجام مطالعه در زنان در      
  .است  گرديده درصد گزارش ٤/٠مطالعه صفر و در ديگري 

مصرف جاري مورفين در مردان در دو مطالعه بررسـي و در            : ساير
هر دو صفر و در زنـان در سـه مطالعـه بررسـي و در هـر سـه صـفر               

 مطالعـه تنهـا در      مـصرف شـيره در زمـان انجـام        . گزارش شده است  
مـورد بررسـي قـرار      )  دانـشگاه كـشور    ٦در  (مردان و در يك مطالعه      

  . استگرديده درصد گزارش ٢/٣گرفته و ميزان آن 
  شيوع مصرف روزانه مواد اپيوئيدي 

 مطالعه بررسي و ارائه     ٤ ترياك در مردان در      همصرف روزان : ترياك
 ترياك در   هنمصرف روزا . است   درصد گزارش شده   ٨/٨ تا   ٤/٣و بين   

 ٢/١ مطالعه بررسي و ارائه و در سه مورد صفر و در شيراز              ٤زنان در   
  .درصد گزارش شده است

 هروئين در مردان در سه مطالعه بررسـي و          همصرف روزان : هروئين
. اسـت    درصد گزارش شده٢/١ارائه و در دو مطالعه صفر و در شيراز         

ي و ثبت و در تمام       مطالعه بررس  ٤ هروئين در زنان در      همصرف روزان 
  .موارد صفر گزارش شده است

 مورفين در مردان در سه مطالعه بررسـي و در       همصرف روزان : ساير
 مطالعـه   ٤ درصد و در زنان در       ٦/٠دو مطالعه صفر و در يك مطالعه        

 درصـد گـزارش     ٦/٠بررسي و در سه مطالعه صفر و در يك مطالعـه            
  . است  گرديده

  شيوع مصرف الكل 
 و   طالعه به بررسي مصرف الكل در دانشجويان پرداخته        م ١٧تعداد  

  ). ٢ هجدول شمار(بودند   شاخص مربوطه و ميزان آن را ذكر كرده
در مردان شيوع مصرف الكـل در   :شيوع مصرف الكل در طول عمر    

 ٩/١١ كـه ميـزان آن از          مطالعه بررسي و ثبت شـده      ٩طول عمر در    
ديگـر ميـان ايـن دو رقـم      و ارقام  ذكر گرديده  درصد ٩/٤٥درصد تا   

 تـا   ١/١ مطالعه ميزان آن بـين       ٨در زنان نيز در     . پراكنده بوده است  
  .  درصد و ميان اين دو رقم پراكنده بوده است٤/١٣

در مردان شيوع مصرف     :شيوع مصرف الكل در زمان انجام مطالعه      
 مطالعه بررسي و ثبت شـده اسـت         ۴الكل در زمان انجام مطالعه در       

 درصد بوده   ۴/۳۰ و در يك مطالعه      ۶/۱۲ تا   ۲/۱۰لعه  كه در سه مطا   

در زنان تنها در دو مطالعه اين شاخص بررسي شده است كـه             . است
   .اند  درصد گزارش نموده۱/۲ و ۸/۱ميزان آن را 

ـ       :شيوع مصرف روزانة الكـل      ٥ الكـل در     هدر مـردان مـصرف روزان
 ٤ كـه طيـف وسـيعي داشـته و در             است مطالعه بررسي و ثبت شده    

ــا ٥/٠مطالعــه از   درصــد ٤/٣٠ و در يــك مطالعــه در شــيراز ٢/٥ ت
 مطالعـه بررسـي     ٤در زنان نيز ايـن شـاخص در         . گزارش شده است  

 درصـد   ١/٤شده كه ميزان آن در سه مطالعه صفر و در يك مطالعه             
  . است  گزارش شده

  شيوع مصرف حشيش 
جوانا در   مطالعه به بررسي شيوع مصرف حشيش و ماري      ۱۴تعداد  

 مطالعه، شـيوع    ۶۵در  ). ۳جدول شماره   (بودند    انشجويان پرداخته   د
جوانا از هم تفكيك و جداگانه مـورد بررسـي            مصرف حشيش و ماري   

در بقيه تنها از واژه حشيش استفاده شـده بـود كـه             . بود  قرار گرفته   
شـوندگان بـه مـصرف حـشيش و           احتماالً در چنين حـالتي پرسـش      

ر زير به ذكر نتـايج مربـوط بـه حـشيش            د. اند   داده  جوانا پاسخ   ماري
پردازيم، چرا كه معلوم نيست به چه ميزان نتـايج ذكـر شـده در                 مي

پوشـاني دارد و بنـابراين        جوانـا هـم     مطالعات براي حـشيش و مـاري      
توان نتايج آنها را با هم جمع كرد و تحت عنوان گروه كانـابيس                نمي

  .ذكر نمود
 مطالعـه بـه   ۷ در در مـردان  :شيوع مصرف حشيش در طول عمـر   

نتـايج  . ميزان شيوع مصرف حشيش در طول عمر دسترسي پيدا شد    
 مطالعـه   ۵در زنـان در     . اسـت    درصد متفاوت بوده     ۷/۲۴ تا   ۶/۶بين  

تنها نتيجه صفر درصد مربوط     . ميزان اين شاخص بررسي شده است     
 درصد  ۳/۲ تا   ۳/۰به مازندران بوده و در بقيه موارد سوء مصرف بين           

  .  است گزارش شده
در مـردان در سـه      :شيوع مصرف حشيش در زمان انجـام مطالعـه        

 درصـد   ۸/۸ تا   ۷/۱مطالعه اين شاخص بررسي شده كه ميزان آن از          
  در زنان تنها يك مطالعه در شـيراز ميـزان آن را           .  است  گزارش شده 

  . است  درصد ذكر كرده۶/۰
تـوان     مطالعـه مـي    ۶مـردان در     در : حـشيش  هشيوع مصرف روزان  

 مطالعه  ۴يج شيوع مصرف روزانه حشيش را استنتاج نمود كه در           نتا
 درصد گزارش شـده     ۸/۵ و   ۶/۳ميزان آن صفر و در دو مطالعة ديگر         

 ۵ مطالعـه بررسـي شـده كـه در هـر      ۵در زنان ميـزان آن در   . است  
تنها در يك مطالعه شيوع وابستگي      (است    مطالعه صفر گزارش شده     

  ).است ش گرديده  درصد گزار۳/۰جوانا  به ماري 
  شيوع مصرف كوكائين 
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  ٨٨

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

   مطالعه به بررسي مصرف كوكائين در دانشجويان پرداخته۷تعداد 
  ). ٤ هجدول شمار(بودند   و شاخص مربوطه و ميزان آن را ذكر كرده

 مطالعه شيوع ٤در مردان در  :شيوع مصرف كوكائين در طول عمر     
كـه سـه   اسـت    مصرف كوكائين در طول عمر بررسـي و ثبـت شـده        

 درصـد   ٤/٣ از صـفر تـا        سوء مـصرف   مطالعه مربوط به شيراز بوده و     
 مـصرف    سـوء   مطالعه شيوع  ٤در زنان نيز همين     . است   گزارش شده 

  .اند  درصد گزارش كرده٢/١كوكائين در طول عمر را صفر تا 
در سـه مطالعـه    :شيوع مصرف كوكـائين در زمـان انجـام مطالعـه       

بار كوكائين در طول يـك مـاه            شيوع مصرف حداقل يك     به توان  مي
در مردان ايـن ميـزان   . قبل از مصاحبه به تفكيك جنس دست يافت   

 درصـد و در زنـان دو مطالعـه          ٤/٣در دو مطالعه صفر و در ديگـري         
  .است   درصد گزارش شده٦/٠صفر و در ديگري 

 ٤اين شاخص به تفكيك جـنس در   : كوكائين هشيوع مصرف روزان  
 وابستگي بـدون    ه كه در يكي از آنها از واژ       مطالعه قابل استنتاج است   

در مـردان در سـه      ايـن ميـزان     . اسـت گرديـده   ذكر تعريف استفاده    
 درصد و در زنان در سه مطالعه صفر و   ٣/٠مطالعه صفر و در ديگري      

  .است  درصد گزارش شده٦/٠در ديگري 
   ها هالوسينوژنشيوع مصرف 

در دانـشجويان  هـا    مطالعه به بررسي مصرف هالوسـينوژن      ۶تعداد  
جـدول  (بودنـد     و شاخص مربوطه و ميزان آن را ذكر كـرده           پرداخته

 مطالعـه در زنـان نتـايج،        ۴ مطالعه در مـردان و در        ۳در  ). ٥ هشمار
  . است قابل استنتاج 

 مطالعه  ٣در مردان در     :ها در طول عمر     شيوع مصرف هالوسينوژن  
اسـت      شده  در طول عمر بررسي و ثبت      ها    هالوسينوژنشيوع مصرف   

 بـــراي  صـــفر و در ســـوميLSD كـــه در دو مطالعـــه در مـــورد
 مطالعـه  ٤در زنـان در    . است    درصد گزارش شده   ٧/٢ ها    هالوسينوژن

  سه مورد   در طول عمر   ها    هالوسينوژن  و يا ساير   LSDشيوع مصرف   
  .است شده  درصد گزارش ٦/٠صفر و در چهارمي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مـردان در     :ن انجام مطالعه  ها در زما    شيوع مصرف هالوسينوژن  
 در طـول  LSDبـار     شيوع مصرف حداقل يك بهتوان  دو مطالعه مي  

صـفر گـزارش شـده      يك ماه قبل از مصاحبه دست يافت كه هـر دو            
هر سه صـفر گـزارش   در  در سه مطالعه و  اين شاخصدر زنان. است  

 ٣ايـن شـاخص در       :هـا    هالوسـينوژن  هشيوع مصرف روزان   .است  شده
 هدر مردان قابـل اسـتنتاج اسـت كـه در يكـي از آنهـا از واژ                 مطالعه  

اسـت و در دو مطالعـه         گرديـده   وابستگي بدون ذكر تعريف استفاده      
 در زنـان    اين ميزان  . گزارش شده است    درصد ٣/٠صفر و در ديگري     

  .است   مطالعه صفر گزارش شده٤در 
 ها  مصرف آمفتامينشيوع

در . ه بررسي شده اسـت     مطالع سهشيوع مصرف آمفتامين تنها در      
كـه در دانـشجويان دختـر در تهـران انجـام شـده شـيوع                اي    همطالع

در تحقيق  . ]۳۴ [است    درصد گزارش شده   ٤/٠مصرف در طول عمر     
 نتايج بدون تفكيك جنس ارائه شـده و مـصرف در       ديگري در مشهد  

 درصد از كل نمونـه  ٢/٠ درصد و مصرف روزانه در     ٤/١  در طول عمر 
 شـهر انجـام   ۱۵اي نيز كه در   در مطالعه .]۳۵ [است   گزارش گرديده 

است، نتايج بدون تفكيك جنسي ارائه شده و مصرف اكـستازي      شده  
  ].۳۰[ درصد گزارش شده است۴/۰در طول عمر 

  .قانوني ديگر يافت نشد گزارشي از بررسي مصرف مواد غير
   دانشجويان در جمعيت معتاداننسبت

 جمعيـت معتـادان بررسـي        مطالعه نسبت دانشجويان در    ٦در  
 تـا  ١٣٧٥هاي  كه همگي مربوط به سال  ) ۷  شماره جدول(است    شده

منبع اكثر آنها سازمان بهزيستي كشور است و ايـن          . باشد   مي ١٣٨٢
شاخص در مراجعين به مراكز درماني بهزيستي مـورد بررسـي قـرار             

باشـد و    درصـد مـي  ٩/٠ تا ٣/٠ميزان گزارش شده بين    . گرفته است 
 يك مطالعه در زندان كرمانشاه اين ميزان صفر و در گزارشي            تنها در 

 ٧/٢گيرندگان با صداي مـشاور تهـران ايـن نـسبت              مربوط به تماس  
  .است درصد گزارش شده
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  ٨٩

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

   مصرف مواد اپيوئيدي در دانشجويان سوءشناسي در مورد شيوع گير  مطالعات همه-١جدول شماره 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه  جمع زن مرد

مصرف در طول عمر 
     ۸/۳۱ ۶۳ ترياك

گاه   به  مصرف گاه
     ۱/۲۱ ۴۳ ١ترياك

هاي مذكر  انترن
دانشگاه علوم 

  ]۳۲[پزشكي تهران 

   مرد٢٠٤  ----  تهران

 مصرف روزانه ترياك
۷ ۴/۳     

اك در حال مصرف تري
 ٢ حاضر

    ۹ ۹/۴ 
 Seniorدانشجويان 

  ]٣٦[پزشكي شيراز 
   نفر١٨٤  ١٩٩٨  شيراز

  %)٧/٧١( مرد ١٤١
  %)٣/٢٨( زن ٤٣

 مصرف روزانه ترياك
    

۰ ۰ 

مصرف در طول عمر 
 ترياك

    ۴۵ ۲۱ 

 طول عمر مصرف در
 هرويين

    ۱ ۵/۰ 

 ماه ٦مصرف در طول 
 اخير ترياك

    ۲۱ ۱۰ 

دانشجويان دانشگاه 
  ]٣٧[شيراز 

   نفر٢١٣  ١٩٩٩  شيراز
  %)٨٩( مرد ١٨٩
  %)١٠( زن ٢١

 ماه ٦مصرف در طول 
 اخير هروئين

    
۰ ۰ 

مصرف در طول عمر 
 ترياك

 ۸/۱۲     

مصرف در طول عمـر     
 شيره

 ۳/۴     

مصرف در طول عمـر     
 هرويين

 ۱/۱     

     ۳/۷  ٣مصرف تفنني ترياك
     ۶/۲  مصرف تفنني شيره

     ۲/۱  مصرف تفنني هرويين
ــه ــصرف حرفــ اي  مــ

 ٤ترياك
 ۸/۱     

     ۶/۰  اي شيره مصرف حرفه

دانشجويان مذكر 
 ٦ دانشگاه شامل ١٢

دانشگاه علوم 
 ٦پزشكي كشور و 

دانشگاه كشور 
 )١٣٧٤ورودي (

] ٣٣[  

 شهر ٤تهران و 
  ديگر

   مرد١٢٦٧ ٧٨-٧٩

ــصر ــهمــ اي  ف حرفــ
 هرويين

 
۶/۰ 

    

دانشجويان دانشگاه  ۷/۴ ۵۲     مصرف ترياك
علوم پزشكي اروميه 

]٣٨[  

  نفر١١٠٠  ١٣٧٩  اروميه
  % )٧/٢٨( مرد ٣١١
 ۳/۰ ۳     مصرف هرويين  %)٣/٧١( زن٧٨٩

  
  

                                                           
    مصرف در فواصل بيش از يك روز١
   مصرف حداقل يك بار در ماه٢
   روز يا بيشتر٤ فاصلة مصرف  ٣
   روز يا كمتر٣ فاصلة مصرف  ٤
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  ٩٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  شناسي در مورد شيوع مصرف مواد اپيوئيدي در دانشجويان گير  مطالعات همه-١جدول شماره ادامه 
  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه  عجم زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
مصرف در طول عمر 

 ۲/۲۱ ۱۰۶ ۷/۴ ۸ ۸/۲۹ ۹۸ ترياك

ر مصرف در طول عم
 ۶/۱ ۸ ۶/۰ ۱ ½ ۷ هرويين

مصرف در طول عمر 
 ۲ ۱۰۲ ۶/۰ ۱ ۷/۲ ۹ مورفين

 ۲/۶ ۳۱ ۲/۱ ۲ ۸/۸ ۲۹ ٥مصرف روزانه ترياك
 ۸/۰ ۴ ۰ ۰ ۲/۱ ۴ مصرف روزانه هرويين

دانشجويان دانشگاه 
  ]٣٩[شيراز 

  نفر٥٠١  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٧/٦٥( مرد ٣٢٩
  %)٣/٣٤ زن ١٧٢

 ۶/۰ ۳ ۶/۰ ۱ ۶/۰ ۲ مصرف روزانه مورفين

مصرف در طول عمر 
 ۵/۸ ۳۴ ۵ ۱۷ ۸/۲۸ ۱۷ ترياك

مصرف در طول عمر 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هرويين

مصرف در طول عمر 
 ۵/۰ ۲ ۳/۰ ۱ ۷/۱ ۱ مورفين

مصرف ترياك در حال 
 ¾ ۱۷ ۲/۳ ۱۱ ۲/۱۰ ۶ ٦ حاضر

مصرف هرويين در 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حال حاضر

مصرف مورفين در 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حال حاضر

 ۸/۰ ۳ ۰ ۰ ۱/۵ ۳ وابستگي به ترياك
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وابستگي به هروئين

تمامي دانشجويان 
پرستاري دانشگاه 

علوم پزشكي شيراز 
]٤٠[  

   نفر٤٠٠  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٣/٨٥( زن ٣٤١
  %)٧/١٤(د  مر٥٩

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مورفينوابستگي به 

مصرف در طول عمر 
 ترياك

    ۲۹ ۴/۸ 

مصرف در طول عمر 
 هرويين

    ۳ ۹/۰ 

مصرف در طول عمر 
 مورفين

    ۰ ۰ 

مصرف منظم ترياك 
 ٧در حال حاضر

    ۵ ۴/۱ 

مصرف منظم هروئين 
 در حال حاضر

    ۱ ۳/۰ 

 Healthدانشجويان 

care) هاي  شكدهدان
داروسازي و 
  ]٤١) [دندانپزشكي

   نفر٣٤٦  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٩/٤٣( زن ١٥٢
  %)١/٥٦( مرد ١٩٤

مصرف منظم مورفين 
 در حال حاضر

    ۰ ۰ 

  

                                                           
   استفاده منظم و روزانه حداقل به مدت يك ماه ٥
  )بدون وابستگي( مصرف حداقل يك بار در ماه ٦
  ).مصرف منظم تعريف نشده است( مصرف منظم در يك ماه اخير ٧
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  ٩١

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

  شناسي در مورد شيوع مصرف مواد اپيوئيدي در دانشجويان گير  مطالعات همه-١اره جدول شمادامه 
 درصد تعداد درصد درصد تعداد درصد  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه  جمع زن مرد

مصرف ترياك در حال 
 ۳/۴ ۴۳ ۶/۱ ۸ ۱/۷ ۳۵ حاضر

هاي  دانشكده
دانشگاه شهيد 

شامل (باهنر كرمان 
 ) علوم پزشكي

]۳۱[  

  نفر٩٩٣  ١٣٨٠  كرمان
  %)٥/٥٠( زن ٥٠١
مصرف هروئين در  )%٥/٤٩( مرد ٤٩٢

 ۸/۰ ۸ ۴/۰ ۲ ۲/۱ ۶ حال حاضر

مصرف در طول عمر 
 ترياك

    ۱۴ ۲/۳ 

رف در طول عمر مص
 هرويين

    ۷ ۶/۱ 

 ۵/۳ ۱۵     مصرف روزانه ترياك

دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد 

]۳۵[  

  نفر٤٣٣  ١٣٨٠  مشهد
  %)٥/٥٧( مرد ٢٤٩
  %)٥/٤٢( زن ١٨٤

 ۹/۰ ۴     مصرف روزانه هرويين

مصرف در طول عمر 
 ۲۷/۸ ۲۳ ۰ ۰ ۸/۱۴ ۲۳ ترياك

دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشكي 

  ]۴۲[مازندران 

   نفر٢٧٨  ---  ساري
  %)٨/٥٥( مرد ١٥٥
 ۳/۴ ۱۲ ۰ ۰ ۷/۷ ۱۲ ه ترياكمصرف روزان  %)٢/٤٤( زن ١٢٣

دانشجويان دانشگاه 
 علوم پزشكي بابل

] ۴۳[  

  نفر٩٤٦  ---  بابل
  %)٦/٤٠( مرد ٣٨٤
  %)٤/٥٩( زن ٥٦٢

 ٧/١       مصرف ترياك سوء

مصرف در طول عمر 
 ترياك

دانشجويان دانشگاه    ۳/۰ ۱ ۸/۷ ۱۴
علوم پزشكي شهيد 

  ]٤٤[بهشتي 

  نفر٥٦٥  ٨٠-٨١  تهران
  %)٣٢( مرد ١٨١
مصرف در طول عمر   %)٦٨( زن ٣٨٤

 ۰ ۰ ۱/۱ ۲ هرويين
  

مصرف در طول عمر 
 ۷/۸ ۱۰۴ ۵/۰ ۲ ۹/۱۲ ۱۰۲ ترياك

مصرف در طول عمر 
 ۷/۰ ۸ ۳/۰ ۱ ۹/۰ ۷ ينهروي

ــال   ــصرف در ســ مــ
 ۵/۳ ۴۱     گذشته ترياك

ــال   ــصرف در ســ مــ
 ۰ ۰     گذشته هروئين

مصرف در ماه گذشته 
 ۹/۱ ۲۲     ترياك

مصرف در ماه گذشته 
 ۰ ۰     هروئين

 ۳/۰ ۳     مصرف روزانه ترياك

دستياران تمامي 
ها در  رشته

هاي علوم  دانشگاه
پزشكي تهران، 
ايران و شهيد 

  ]۴۵[بهشتي 

   نفر١١٩٧  ٨٠-٨١  تهران
  %)٦/٦٦( مرد ٧٨٩
  %)٤/٣٣( زن ٣٩٥

 مصرف روزانه هروئين
    ۰ ۰ 

عمر مصرف در طول 
 ۱۰   ۵/۲  ۱/۱۷ ترياك

دانشجويان مقطع 
 ٥٧كارشناسي از 

دانشگاه وزارت 
  ]٣٠[علوم 

 ١٤تهران و 
   ديگر شهرستان

   نفر٥٢٥٠  ٨١-٨٢
% ٥٠مرد و % ٥٠(

مصرف در طول عمر   )زن
 ۶/۰      هروئين
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  ٩٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  شناسي در مورد شيوع مصرف الكل در دانشجويان گير  مطالعات همه-٢جدول شماره 
مكان   جمع زن مرد

  ررسيشاخص مورد ب  تعداد نمونه  سال مطالعه  مطالعه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

     ۵/۴۲ ۸۵ مصرف در طول عمر
هاي مذكر دانشگاه  انترن     ۹/۲۹ ۶۱ )۱(گاه  به مصرف گاه

     ۵/۰ ۱ مصرف روزانه   مرد٢٠٤  ----  تهران  ]۳۲[علوم پزشكي تهران 

 Seniorدانشجويان 
  ۷۷-۷۸  شيراز  ]٣٦[پزشكي شيراز 

   نفر١٨٤
  %)٧/٧١( مرد ١٤١
  %)٣/٢٨( زن ٤٣

حال مصرف در 
   )۲(حاضر

    

۲۲ ۱۲ 

 ۲۵ ۵۳     مصرف در طول عمر
دانشجويان دانشگاه شيراز 

  ۷۸-۷۹  شيراز  ]٣٧[
   نفر٢١٣

  %)٨٩( مرد ١٨٩
  %)١٠( زن ٢١

 ماه ٦مصرف در طول 
 گذشته

    
۲۸ ۱۳ 

دانشجويان دختر       ۳/۸  ۳۹      ر طول عمرمصرف د
هاي دانشگاه  دانشكده

تهران شامل دانشگاه علوم 
  ]٣٤) [٧٧ورودي (پزشكي 

      ۰  ۰      مصرف مداوم   زن٤٧٠  ١٣٧٨  تهران

     ۸/۱۲  مصرف در طول عمر
مصرف تفنني در حال    

 )۳ (حاضر
 ١٢دانشجويان مذكر      ۳/۴ 

 دانشگاه ٦دانشگاه شامل 
 ٦علوم پزشكي كشور و 

ورودي (انشگاه كشور د
٣٣) [١٣٧٤[  

تهران و 
 شهر ٤

  ديگر
 اي در حرفـــه مـــصرف   مرد١٢٦٧ ٧٨-٧٩

 )۴ (حاضر  حال
 

۱/۱ 
    

دانشجويان دانشگاه علوم 
  ١٣٧٩  اروميه  ]٣٨[پزشكي اروميه 

  نفر١١٠٠
  % )٧/٢٨( مرد ٣١١
  %)٣/٧١( زن٧٨٩

 مصرف 
    

۱۲۹ ۷/۱۱ 

  ۷/۳۴  ۱۷۴ ۴/۱۳ ۲۳ ۹/۴۵ ۱۵۱  صرف در طول عمرم
دانشجويان دانشگاه شيراز 

  ۷۹-۸۰  شيراز  ]٣٩[
   نفر٥٠١

  %)٧/٦٥( مرد ٣٢٩
  ۴/۲۱  ۱۰۷ ۱/۴ ۷ ۴/۳۰ ۱۰۰  )۵ (مصرف روزانه  %)٣/٣٤ زن ١٧٢

  ۸/۵  ۲۳ ۶/۲ ۹ ۷/۲۳ ۱۴  مصرف در طول عمر
 مصرف در حال حاضر

تمامي دانشجويان   ۵/۳  ۱۴ ½ ۷ ۹/۱۱ ۷  )۶(
اه علوم پرستاري دانشگ

  ]٤٠[پزشكي شيراز 
  ۷۹-۸۰  شيراز

   نفر٤٠٠
  %)٣/٨٥( زن ٣٤١
  ۳/۰  ۱ ۰ ۰ ۷/۱ ۱  وابستگي  %)٧/١٤( مرد ٥٩

 Health careدانشجويان   ۱۵  ۵۲      مصرف در طول عمر
هاي داروسازي و  دانشكده(

  ]٤١) [دندانپزشكي
  ۷۹-۸۰  شيراز

   نفر٣٤٦
  %)٩/٤٣( زن ١٥٢
  %)١/٥٦( مرد ١٩٤

  حال نظم درمصرف م
  )۷ (حاضر

    
۶  ۷/۱  

هاي دانشگاه  دانشكده
شامل (شهيد باهنر كرمان 

  ]٣١) [علوم پزشكي
  ١٣٨٠  كرمان

   نفر٩٩٣
  %)٥/٥٠( زن ٥٠١
  %)٥/٤٩( مرد ٤٩٢

  ٩/٥  ٥٩  ٨/١  ٩  ٢/١٠  ٥٠  مصرف در حال حاضر

ويان دانشگاه علوم دانشج  ۸/۶  ۲۹      مصرف در طول عمر
  ١٣٨٠  مشهد  ]٣٥[پزشكي مشهد 

   نفر٤٣٣
  %)٥/٥٧( مرد ٢٤٩
  ۵/۲  ۱۱      مصرف روزانه  %)٥/٤٢( زن ١٨٤

   روز يا بيشتر ۴ فاصله مصرف -۳ مصرف حداقل يك بار در ماه                             -۲ مصرف در فواصل بيش از يك روز                                          -۱
  )بدون وابستگي( مصرف حداقل يك بار در ماه -۶ استفاده منظم و روزانه حداقل به مدت يك ماه              -۵                       روز يا كمتر        ۳ فاصله مصرف -۴
   مصرف منظم در يك ماه اخير-۷
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  ٩٣

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

  
  شناسي در مورد شيوع مصرف الكل در دانشجويان گير  مطالعات همه-٢جدول شماره ادامه 

مكان   جمع زن مرد
  مطالعه

سال 
  مطالعه

  يشاخص مورد بررس  تعداد نمونه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

دانشجويان دانشگاه علوم  ۵ ۱۴ ۸/۲ ۳ ۹/۱۱ ۱۱ مصرف در طول عمر
  ]٤٢[پزشكي مازندران 

   نفر٢٧٨  ---  ساري
  %)٨/٥٥( مرد ١٥٥
  %)٢/٤٤( زن ١٢٣

 ۹/۲ ۸ ۰ ۰ ۲/۵ ۸ مصرف روزانه

دانشجويان دانشگاه علوم  ۷/۱۵ ۱۴۹     )۸ (صرفسوء م
  ]٤٣[پزشكي بابل 

   نفر٩٤٦  ---  بابل
  %)٦/٤٠( مرد ٣٨٤
  %)٤/٥٩( زن ٥٦٢

 ۳/۳ ۳۱     سوء مصرف دائم

دانشجويان دانشگاه علوم   ۶/۹  ۵۴  ۱/۱  ۴  ۶/۲۷  ۵۰  مصرف در طول عمر
پزشكي شهيد بهشتي سال 

  ]٤٤[٨٠-٨١صيليتح

   نفر٥٦٥  ٨٠-٨١  تهران
  %)٣٢( مرد ١٨١
  %)٦٨( زن ٣٨٤

          ۷/۱  ۳  روزانهمصرف 

 ۴/۲۷ ۳۲۴ ۷/۱۲ ۵۰ ۷/۳۴ ۲۷۴ مصرف در طول عمر
مصرف در سال 

 گذشته
 

 
  ۲۱۴ ۱/۱۸ 

 ۶/۸ ۱۰۱     مصرف در ماه گذشته

ها  دستياران تمامي رشته
هاي علوم  در دانشگاه

پزشكي تهران، ايران و 
  ] ٤٥[شهيد بهشتي

   نفر١١٩٧  ٨٠-٨١  تهران
  %)٦/٦٦( مرد ٧٨٩
  %)٤/٣٣( زن ٣٩٥

 ۳/۰ ۳       مصرف روزانه
دانشجويان دانشگاه 

  ] ٤٦[عصر رفسنجان  ولي
  نفر٨٥٨  ١٣٨١  رفسنجان

  %)٨/٤١( مرد٣٥٧
  %)٢/٥٨( زن ٤٩٩

  ١/١٦  ١٣٨  ٨/٦  ٣٤  ١/٢٩  ١٠٤  مصرف در طول عمر

دانشجويان مقطع 
 دانشگاه ٥٧كارشناسي از 
  ]٣٠[وزارت علوم 

تهران و 
١٤ 

شهرستان 
  ديگر

   نفر٥٢٥٠  ٨١-٨٢
  ٢٠   ٧/٧  ٢/٣٢   مصرف در طول عمر   )زن% ٥٠مرد و % ٥٠(

  .است  كرده منظور شكل خفيف وابستگي بوده است و يا با آن كه به الكل اعتياد نداشته ولي آن را مصرف مي -۸
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  ٩٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

   دانشجويانجوانا در  شناسي در مورد شيوع مصرف حشيش و ماري گير  مطالعات همه-٣جدول شماره 
مكان   جمع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه  مطالعه
     ۷/۲۴ ۴۹ مصرف در طول عمر

     I ۱۸ ۸/۸گاه  به  مصرف گاه
هاي مذكر دانشگاه  انترن

  ]۳۲[علوم پزشكي تهران 
   مرد٢٠٤  ----  تهران

     ۰ ۰ وزانهمصرف ر

مصرف حشيش در 
  IIحال حاضر

    ۵ ۷/۲ 

جوانا در   مصرف ماري
  حال حاضر

    ۲  ۱/۱  

  ۰  ۰      مصرف روزانه حشيش

 Seniorدانشجويان 
  ]٣٦[پزشكي شيراز 

   نفر١٨٤  ١٩٩٨  شيراز
  %)٧/٧١( مرد ١٤١
  %)٣/٢٨( زن ٤٣

 مصرف روزانه ماري
  جوانا 

    
۰  ۰  

دانشجويان دانشگاه شيراز  ۱۲ ۲۶     ر طول عمرمصرف د
]٣٧[  

   نفر٢١٣  ١٩٩٩  شيراز
  %)٨٩( مرد ١٨٩
 ماه ٦مصرف در طول   %)١٠( زن ٢١

 گذشته
    

۱۰ ۵ 

          ۵/۷  ۹۵  مصرف در طول عمر
          III  ۵۹  ۷/۴مصرف تفنني

 ١٢دانشجويان مذكر 
 دانشگاه ٦دانشگاه شامل 

 ٦علوم پزشكي كشور و 
ورودي (ر دانشگاه كشو

٣٣) [٧٤[  

تهران و 
 شهر ٤

  ديگر

   مرد١٢٦٧  ٧٨-٧٩

          IV  ۱۶  ۳/۱اي مصرف حرفه

دانشجويان دانشگاه علوم  ۷/۱ ۱۹     مصرف حشيش
  ]٣٨[پزشكي اروميه 

  نفر١١٠٠  ١٣٧٩  اروميه
  % )٧/٢٨( مرد ٣١١
  جوانا  مصرف ماري  %)٣/٧١( زن٧٨٩

    
۳  ۳/۰  

  طول عمرمصرف در
  ۶/۱۲  ۶۳ ۳/۲ ۴ ۹/۱۷ ۵۹  حشيش

مصرف در طول عمر 
  ۲  ۱۰ ۰ ۰ ۳ ۱۰  جوانا  ماري

  ۴/۲  ۱۲  ۰  ۰  ۶/۳  ۱۲  مصرف روزانه حشيش

دانشجويان دانشگاه شيراز 
]٣٩[  

   نفر٥٠١  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٧/٦٥( مرد ٣٢٩
  %)٣/٣٤ زن ١٧٢

  مصرف روزانه ماري
  ۶/۰  ۳  ۰  ۰  ۹/۰  ۳  جوانا

عمر مصرف در طول 
  ۵/۱  ۶ ۶/۰ ۲ ۸/۶ ۴  حشيش

مصرف در طول عمر 
  ۸/۰  ۳ ۳/۰ ۱ ۴/۳ ۲  جوانا  ماري

مصرف حشيش در 
  V  ۱ ۷/۱ ۰ ۰ ۱  ۳/۰حال حاضر

جوانا در   مصرف ماري
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  حال حاضر

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  وابستگي به حشيش

تمامي دانشجويان 
پرستاري دانشگاه علوم 

  ]٤٠[پزشكي شيراز 

   نفر٤٠٠  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٣/٨٥( زن ٣٤١
  %)٧/١٤( مرد ٥٩

 وابستگي به ماري
  ۳/۰  ۱  ۳/۰  ۱  ۰  ۰  جوانا 

I                         مصرف در فواصل بيش از يك روز II                              مصرف حداقل يك بار در روز III روز يا بيشتر۴ فاصله مصرف   
IV روز يا كمتر            ۳ فاصله مصرف                  V بدون وابستگي( مصرف حداقل يك بار در ماه(  
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  ٩٥

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

  جوانا در دانشجويان  شناسي در مورد شيوع مصرف حشيش و ماري گير  مطالعات همه-٣جدول شماره ادامه 
 جمع زن مرد

  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه 
 درصد تعداد درصد درصد تعداد درصد

مصرف در طول عمر 
  حشيش

    ۹  ۶/۲  

مصرف در طول عمر 
  جوانا  ماري

    ۷  ۲  

مصرف منظم حشيش 
  VIدر حال حاضر

    ۱  ۳/۰  

 Healthدانشجويان 
care) هاي  دانشكده

  داروسازي و 
  ]٤١) [دندانپزشكي

   نفر٣٤٦  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٩/٤٣( زن ١٥٢
  %)١/٥٦( مرد ١٩٤

 مصرف منظم ماري
  وانا در حال حاضرج 

    
۳  ۹/۰  

دانشجويان دانشگاه   ۷/۰  ۳      مصرف در طول عمر
 علوم پزشكي مشهد

] ٣٥[  

   نفر٤٣٣  ١٣٨٠  مشهد
  %)٥/٥٧( مرد ٢٤٩
  مصرف روزانه  %)٥/٤٢( زن ١٨٤

    
۸  ۸/۱  

ن دانشگاه دانشجويا  ۶/۷  ۲۰ ۰ ۰ ۹/۱۲ ۲۰  مصرف در طول عمر
علوم پزشكي مازندران 

]٤٢[  

   نفر٢٧٨  ---  ساري
  %)٨/٥٥( مرد ١٥٥
  ۲/۳  ۹ ۰ ۰ ۸/۵ ۹  مصرف روزانه  %)٢/٤٤( زن ١٢٣

دانشجويان دانشگاه 
 علوم پزشكي بابل 

]۴۳[  

   نفر٩٤٦  ---  بابل
  %)٦/٤٠( مرد ٣٨٤
  %)٤/٥٩( زن ٥٦٢

سوء مصرف 
  ٣/٢  ٢٢          VIIحشيش

دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد 

بهشتي سال 
  ٨٠-٨١تحصيلي

   نفر٥٦٥  ٨٠-٨١  تهران
  %)٣٢( مرد ١٨١
  ٣/٢  ١٣  ٣/٠  ١  ٦/٦  ١٢  مصرف در طول عمر  %)٦٨( زن ٣٨٤

  ۲/۵  ۶۲  ۳/۰  ۱  ۷/۷  ۶۱  مصرف در طول عمر
سال مصرف در 
  ۱  ۱۱          گذشته

  ۷/۰  ۸          مصرف در ماه گذشته

دستياران تمامي 
ها در  رشته

هاي علوم  دانشگاه
پزشكي تهران، ايران و 

  ]٤٥[شهيد بهشتي 

   نفر١١٩٧  ٨٠-٨١  تهران
  %)٦/٦٦( مرد ٧٨٩
  %)٤/٣٣( زن ٣٩٥

  ۰  ۰          مصرف روزانه

مصرف در طول عمر 
دانشجويان مقطع   ۸/۳            حشيش

 ۵۷كارشناسي از 
 دانشگاه وزارت علوم 

]۳۰[  

 ١٤تهران و 
شهرستان 

  ديگر

   نفر٥٢٥٠  ٨١-٨٢
  )زن% ٥٠مرد و % ٥٠(

مصرف در طول عمر 
  ۱/۱            جوانا  ماري

VI  مصرف منظم تعريف نشده است(مصرف منظم در يك ماه اخير.(  
VII است  كرده كه به حشيش اعتياد نداشته ولي آن را مصرف مي منظور شكل خفيف وابستگي بوده است و يا با آن.  
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  ٩٦

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  
   كوكايين در دانشجويان سوء مصرفشناسي در مورد شيوع گير  مطالعات همه-٤جدول شماره 

مكان   جمع زن مرد
  مطالعه

   مورد بررسيشاخص  تعداد نمونه  سال مطالعه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

دانشجويان دانشگاه علوم 
  ]٣٨[پزشكي اروميه 

  نفر١١٠٠  ١٣٧٩  اروميه
  % )٧/٢٨( مرد ٣١١
  ٣/٠  ٣          مصرف   %)٣/٧١( زن٧٨٩

دانشجويان دانشگاه شيراز  ۲/۲ ۱۱ ۲/۱ ۲ ۷/۲ ۹ مصرف در طول عمر
]۳۹[  

   نفر٥٠١  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٧/٦٥( مرد ٣٢٩
 ۲/۰ ۱ ۰ ۰ ۳/۰ ۱ *مصرف روزانه  %)٣/٣٤ زن ١٧٢

  ۵/۱  ۶  ۲/۱  ۴  ۴/۳  ۲  مصرف در طول عمر
ل مصرف در حا

  **حاضر
۲  ۴/۳  ۰  ۰  ۲  ۵/۰  

تمامي دانشجويان 
پرستاري دانشگاه علوم 

  ]٤٠[پزشكي شيراز 

   نفر٤٠٠  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٣/٨٥( زن ٣٤١
  %)٧/١٤( مرد ٥٩

  ۵/۰  ۲  ۶/۰  ۲  ۰  ۰  وابستگي

 Health careدانشجويان  ۰ ۰     مصرف در طول عمر
هاي داروسازي و  دانشكده(

  ]٤١) [دندانپزشكي

   نفر٣٤٦  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٩/٤٣( زن ١٥٢
مصرف منظم در حال   %)١/٥٦( مرد ١٩٤

 ***حاضر

 

 

  

۰ ۰ 

دانشجويان دانشگاه علوم   ۹/۰  ۴          مصرف در طول عمر
  ]۳۵[پزشكي مشهد 

  نفر٤٣٣  ١٣٨٠  مشهد
  %)٥/٥٧( مرد ٢٤٩
  ۲/۰  ۱          مصرف روزانه  %)٥/٤٢( زن ١٨٤

ها  دستياران تمامي رشته
هاي علوم  در دانشگاه

پزشكي تهران، ايران و 
  ]٤٥[هشتي شهيد ب

   نفر١١٩٧  ٨٠-٨١  تهران
  %)٦/٦٦( مرد ٧٨٩
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  مصرف در طول عمر  %)٤/٣٣( زن ٣٩٥

دانشجويان مقطع 
 دانشگاه ٥٧كارشناسي از 
  ]٣٠[وزارت علوم 

تهران و 
١٤ 

شهرستان 
  ديگر

   نفر٥٢٥٠  ٨١-٨٢
% ٥٠مرد و % ٥٠(

  )زن
  ٤/٠        مصرف در طول عمر 

  استفاده منظم و روزانه حداقل به مدت يك ماه *
  )بدون وابستگي(مصرف حداقل يك بار در ماه  **

  ).مصرف منظم تعريف نشده است( ماه اخير مصرف منظم در يك ***
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  ٩٧

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

  ها در دانشجويان  مصرف هالوسينوژن سوءشناسي در مورد شيوع گير  مطالعات همه-٥جدول شماره 
مكان   جمع زن مرد

  مطالعه
  شاخص مورد بررسي  تعداد نمونه  سال مطالعه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
دانشجويان دختر 

هاي دانشگاه  دانشكده
شامل دانشگاه (تهران 

ورودي ) (علوم پزشكي
٣٤) [٧٧[  

   زن٤٧٠  ١٣٧٨  تهران

مصرف در طول عمر 
  ها هالوسينوژن

    ۰ ۰     

دانشجويان دانشگاه 
 علوم پزشكي اروميه 

]٣٨[  

  نفر١١٠٠  ١٣٧٩  اروميه
  % )٧/٢٨( مرد ٣١١
 LSD          ۰ ۰مصرف   %)٣/٧١( زن٧٨٩

ول عمر مصرف در ط
  ها هالوسينوژن

دانشجويان دانشگاه   ۲/۱  ۱۰  ۶/۰  ۱  ۷/۲  ۹
  ]٣٩[شيراز 

   نفر٥٠١  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٧/٦٥( مرد ٣٢٩
  %)٣/٣٤ زن ١٧٢

مصرف روزانه 
  ۲/۰  ۱  ۰  ۰  ۳/۰  ۱  *ها هالوسينوژن

مصرف در طول عمر 
LSD 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

در حال  LSDمصرف 
 **حاضر

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

تمامي دانشجويان 
انشگاه علوم پرستاري د

  ]٤٠[پزشكي شيراز 

   نفر٤٠٠  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٣/٨٥( زن ٣٤١
  %)٧/١٤( مرد ٥٩

 LSD  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وابستگي به

مصرف در طول عمر 
  ها هالوسينوژن

 Healthدانشجويان   ۶/۰  ۲        

care) هاي  دانشكده
داروسازي و 
  ]٤١) [دندانپزشكي

   نفر٣٤٦  ۷۹-۸۰  شيراز
  %)٩/٤٣( زن ١٥٢
  %)١/٥٦( مرد ١٩٤

مصرف منظم 
 حال ها در هالوسينوژن

  ***حاضر 
        ۱  ۳/۰  

دانشجويان مقطع 
 ٥٧كارشناسي از 

 دانشگاه وزارت علوم
] ٣٠[  

 ١٤تهران و 
شهرستان 

  ديگر

   نفر٥٢٥٠  ٨١-٨٢
مصرف در طول عمر   )زن% ٥٠مرد و % ٥٠(

LSD        ٤/٠  

  استفاده منظم و روزانه حداقل به مدت يك ماه *
   يك بار در ماهمصرف حداقل **

  ).مصرف منظم تعريف نشده است(مصرف منظم در يك ماه اخير  ***
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  ٩٨

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  *يت مصرف به تفكيك نوع مواد و جنس سوءگيرشناسي در مورد ميزان شيوع  خالصه نتايج مطالعات همه-٦جدول شماره 
  نوع ماده  زنان  مردان

 طيف ميزان شيوع تعداد  طيف ميزان شيوع تعداد
  ٠-٥  ٧   ٨/٧-٨/٣١  ٨  ترياك
  ٠-٦/٠  ٥   ٠-١/٢  ٥  هروئين
  ٠-٦/٠  ٤   ٠-٧/٢  ٣  مورفين
  ١/١-٤/١٣  ٨   ٩/١١-٩/٤٥  ٩  الكل

  ٠-٣/٢  ٥   ٦/٦-٧/٢٤  ٧  حشيش
  ٠-٢/١  ٤   ٠-٤/٣  ٤  كوكائين

  ٠-٦/٠  ٤   ٠-٧/٢  ٣  )LSDيا تنها (ها  هالوسينوژن

  مصرف در طول عمر

  ٤/٠  ١   -  -  ها آمفتامين

  ٠-٢/٣    ١/٧-٥/٢٤  ٤  ترياك
  ٠-٤/٠    ٠-٨/١  ٥  هروئين
  ٠    ٠  ٢  مورفين
  ٨/١-١/٢    ٢/١٠-٤/٣٠  ٤  الكل

  ٦/٠    ٧/١-٨/٨  ٣  حشيش
  ٠-٦/٠    ٠-٤/٣  ٣  كوكائين

  مصرف در يك ماه اخير

  ٠    ٠  ٢  )LSDيا تنها (ها  هالوسينوژن

  ٠-٢/١  ٤   ٤/٣-٨/٨  ٤  ترياك
  ٠  ٤   ٠-٢/١  ٣  هروئين
  ٠-٦/٠  ٤   ٠-٦/٠  ٣  مورفين
  **٠-١/٤  ٤   ***٥/٠-٤/٣٠  ٥  الكل

  ٠  ٥   ٠-٨/٥  ٦  حشيش
  ٠-٦/٠  ٤   ٠-٣/٠  ٤  كوكائين

  مصرف روزانه

  ٠  ٤   ٠-٣/٠  ٣  )LSDيا تنها (ها  هالوسينوژن
  . آورده شده بوديتدست رسيده به تفكيك جنس   كه نتايج آن در اسناد به استدر اين جدول از مطالعاتي استفاده شده *

  .است   درصد ذكر شده است، در سه مطالعه ديگر اين ميزان صفر گزارش شده١/٤ مطالعه ميزان مصرف روزانه الكل در زنان در يك **
  .است   درصد بوده٢/٥ درصد ذكر شده است، در بقيه حداكثر ميزان ذكر شده ٤/٣٠تنها در يك مطالعه ميزان مصرف روزانه الكل در مردان  ***

  
  

  ات و اسناد در مورد نسبت دانشجويان در جمعيت معتادان مطالع-٧جدول شماره 
  دانشجويان) درصد(تعداد   تعداد نمونه  سال مطالعه 

  )٧/٢ (٨   نفر٢٨٩  ١٣٧٤-٧٥  ]٤٧[گيرنده با صداي مشاور تهران  معتادان تماس

  صفر   مرد١٤٩  ١٣٧٥  ]۴۸) [ سال۱۸باالي (كرمانشاه ) زندان(معتادان مستقر در اردوگاه 

شدگان به مراكز درمان و بازتواني سرپايي معتادان سازمان بهزيستي،  پذيرش
  )٣/٠ (٥  ١٤٧٢  ١٣٧٨  ]٢[معتادان زنداني و معتادان خياباني 

۱۳۷۷ ۲۲۹۳۶ ۱۶۴) ۷/۰( 
۱۳۷۸ ۳۱۰۹۷ ۲۱۰) ۷/۰( 
۱۳۷۹ ۳۳۰۸۳ ۱۶۶) ۵/۰( 
۱۳۸۰ ۲۰۱۶۶ ۱۱۵) ۶/۰( 

شدگان به مراكز درمان و بازتواني سرپايي معتادان وابسته به سازمان  پذيرش
  ]٤٩[بهزيستي كشور 

۱۳۸۱ ۲۵۰۴۷ ۹۷) ۴/۰( 
ها و  هزيستي، بخش خصوصي، زندانبكننده به سازمان  معتادين مراجعه
  )٣٩/٠ (٦٠  ١٥٥٢٧  ١٣٨١-٨٢  ]٥٠[وزارت بهداشت 
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  ٩٩

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

   گيري  و نتيجه بحث
هاي اخير، ميزان اطالعات توليد و منتـشر شـده            در ايران، در سال   

وسعت و ماهيت اعتيـاد افـزايش يافتـه و در همـين راسـتا               در مورد   
گيرشناسي مربوط به مصرف مـواد و         تعداد قابل توجهي مطالعه همه    
تمـامي مطالعـات مربـوط بـه     . است  اعتياد در دانشجويان انجام شده   

 سـاله وقفـه در      ٢٠پـس از دوره     . باشـد    مـي  ١٣٧٦هاي بعـد از       سال
عتياد، اين سال نقطه عطفي مداخله سيستم بهداشتي ـ درماني در ا 
دنبـال آن وزارت بهداشـت،        است كه سازمان بهزيـستي كـشور و بـه         

درمان و آموزش پزشكي وارد عرصـه مطالعـه و مداخلـه مبتنـي بـر                
اي اجازه توليد و توزيع     دانش روز شده و فضاي اجتماعي نيز تا اندازه        

ه مطالعه ديگري بر كل مقاالت علمي چاپ شـد        . دهد  اطالعات را مي  
از كشور در زمينه اعتياد نيز نشان از رشـد چـاپ مقـاالت از همـين           

گيرشناسي جمعيت   مطالعه همه١٧در مجموع از ]. ٥١[ها دارد     سال
 مطالعـه توسـط   ١٦كار گرفتـه شـده در ايـن مطالعـه،         دانشجويي به 

هاي علوم پزشكي انجام شده بود كه نشان از توجه تخصصي             دانشگاه
آميــز  م پزشــكي بــه ايــن رفتــار مخــاطرههــاي علــو بيــشتر دانــشگاه

 و شايد به همين دليل تعداد مطالعاتي كه جمعيـت           دارددانشجويان  
، بـيش    است هاي علوم پزشكي بوده      آنها از دانشجويان دانشگاه     نمونه

روش تحقيق  . باشد  از دانشجويان مشغول تحصيل در وزارت علوم مي       
 مشخصات قابـل    ثبتدر تمامي موارد با گزارش فردي و اغلب بدون          

ايـن روش، بـراي تحقيـق بـر روي دانـشجويان      . است   بوده شناسايي
روش مطلوبي است كه موجب افزايش اعتبار تحقيق شـده و از نظـر              

اي ميزان حساسيت و      ليكن در هيچ مطالعه   . اخالقي نيز مقبول است   
است و معلـوم نيـست بـا           ويژگي اين روش مورد بررسي قرار نگرفته      

 بايد ميزان واقعي مصرف مواد در دانشجويان را         چه ضريب تصحيحي  
 و فقدان هر ١٣٨٢ تا ١٣٧٦هاي  تجمع مطالعات در سال .تخمين زد

ويژه قبل از انقالب امكـان        هاي قبل از آن و به       گونه تحقيقي در سال   
. نمايد  مقايسه ميزان شيوع مصرف مواد در طول زمان را ناممكن مي          

 ١٣٨٠ تا   ١٣٧٨هاي    در سال همچنين تجمع بيشتر همين مطالعات      
هـاي    هـا و تعـاريف متفـاوت و جمعيـت نمونـه             و استفاده از شاخص   
گردد كـه نتـوان هيچگونـه تحليلـي از تغييـرات              متفاوت موجب مي  

ها ارائه كرد و اين در حاليست كه در           شيوع مصرف مواد در اين سال     
هاي اخير بيشترين مطالعات خارجي بر روي دانشجويان را كـه             سال
رسـند مطالعـات طـولي بـا تجزيـه و             مجالت علمي به چاپ مـي     در  

ــد  ــل رون ــي) Trend-analysis(تحلي ــشكيل م ــد ت ــن . دهن در اي

هاي مختلـف بـا تعـاريف گونـاگوني       از شاخص بررسي شده  مطالعات
 و يا طول    تواترگاهي نيز از واژه مصرف بدون ذكر        . بود   استفاده شده 

 كـاربرد گيرشناسـي كـه    هدر مطالعـات همـ  . بـود  زمان نام برده شده  
د، براي بررسي وضعيت مصرف     نرساني ندار   تشخيص باليني و خدمت   

شـود   دهنده تكميل مي اي كه توسط پاسخ    ساخته  با پرسشنامه محقق  
ها   ترين شاخص   و فراهم شدن امكان مقايسه با ساير كشورها مطلوب        

هر گونه مصرف در    «،  »مصرف در طول عمر   «استفاده از سه شاخص     
. باشـد   مـي » مصرف روزانه در يك ماه اخيـر      «و  » ماه اخير طول يك   

مصرف «و  يا    » مصرف در طول يك سال اخير     «گاهي نيز از شاخص     
هيچ كدام از اين موارد به معنـاي  . شود استفاده مي» در سه ماه اخير 

ها به    بايد از به كار بردن اين واژه        مصرف يا وابستگي نيست و مي       سوء
رخي از مطالعات به اين علت كـه در آنهـا           ب. جاي يكديگر پرهيز كرد   

نوع مواد از يكديگر تفكيك نشده بود و حتـي در بـسياري از مـوارد                
شـد و بـه همـين دليـل           سيگار و يا داروهاي روانگردان را شامل مي       

در . داد مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت          دست نمي   ارزشي به   با اتاطالع
زم است نوع مـواد     گيرشناسي مربوط به مصرف مواد ال       مطالعات همه 

از يكديگر تفكيك شده و سؤاالت به تفكيك نـام دسـته مـواد و نـام            
تـوان    در ضمن مـي   . ماده پرسيده شده و به همين شكل ارائه گردند        

شيوع مصرف مواد اعتيادآور غير قانوني را به طور كلي ارائـه كـرد و               
 .براي امكان مقايسه با ساير كشورها الكل را نيز از آن تفكيك نمـود             

ليكن بايد از ادغام مصرف سيگار و داروها كه معمـوالً شـيوع خيلـي               
ارائه شـيوع مـصرف تركيبـي     . بيشتري دارند با ساير مواد پرهيز كرد      

تواند شاخصي براي شدت مصرف       قانوني با هم نيز مي    غير  چند ماده   
در جامعه مورد بررسي باشد كه بندرت در اين مطالعات بررسي شده 

 اغلب در مورد شيوع مـصرف تركيبـي دو مـاده            و در اين صورت نيز    
بـا   .خاص بوده و نه مصرف تركيبي هر ماده اعتيـادآور غيـر قـانوني             

 مطالعه در اين بررسـي مـروري، چنـان كـه در             ١٧وجود استفاده از    
 نيز مالحظه شد در مورد ميزان هر شاخص حداكثر          ٦جدول شماره   

  مطالعهزان به يكاست و در بعضي اين مي      مطالعه استفاده شده   ٩از  
هـا در     رسـد مـصرف آمفتـامين       نظر مي   با وجودي كه به   . رسد  نيز مي 

باشد، متأسفانه تنها دو مطالعه به بررسـي          قشر دانشجو شيوع داشته     
هـا بـه تفكيـك     بودند كه در آنها نيز يافته  مواد پرداخته  دسته از اين

ي دارد  اين يافته نشان از ضعف كلـي مطالعـات        . بود   جنس ارائه نشده  
مطالعات معدودي بودند كـه ميـزان       . اند  كه در اين زمينه انجام شده     

  . بودند  را ارائه نموده ها شيوع تمامي شاخص
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  ١٠٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

دهـد كـه      دست آمده نشان مـي      بندي نتايج به    طور خالصه جمع    به
مصرف الكل احتماالً بيش از ساير مواد بررسي شده در ايـن مطالعـه           

 اين موضوع هم در مورد مـصرف        در ميان دانشجويان رايج است، كه     
در طول عمر و هم در مورد مصرف در طول يـك مـاه اخيـر صـدق                  

پس از آن ميزان مـصرف تريـاك و سـپس حـشيش بـاالتر               . كند  مي
اين الگو كم و بيش هم در مردان و هم در زنـان             . است   گزارش شده 

ليكن در مورد مصرف روزانه كه نشان از شدت بيـشتر  . شود  مي  ديده
 احتمال ايجاد عوارض آن ماننـد وابـستگي وجـود دارد، در             مصرف و 

مردان بيشترين ميزان را ترياك و سـپس الكـل و حـشيش تـشكيل       
در زنان با توجه به كم بودن ميـزان مـصرف روزانـه تمـام               . دهند  مي

گيـري    توان نتيجه   مواد در مورد شيوع بيشتر نوع خاصي از مواد نمي         
از قبل از انقالب در چهار دانشگاه       دست آمده     در تنها مطالعه به   . كرد

تـرين مـاده مـورد اسـتفاده توسـط       عنـوان شـايع     كشور، حشيش بـه   
و ايـن احتمـال وجـود دارد كـه          ] ٢٩[بـود      دانشجويان گزارش شده  

. باشـد    سال اخير تغيير كـرده ٢٥الگوي مصرف دانشجويان در طول      
  سال ٢٥ تا   ١٨از آنجا كه جمعيت دانشجويان بيشتر در طيف سني          

قرار دارند، شاخص مصرف در طول عمـر از نظـر بهداشـتي اهميـت               
ويژه در مـورد      ليكن شاخص مصرف در يك ماه اخير به       . زيادي ندارد 

به علت قدرت   (برخي از مواد مانند هروئين و در درجه بعدي ترياك           
و در مورد موادي ماننـد الكـل و حـشيش           ) شديد در ايجاد وابستگي   

 توأم با ساير اعمال مانند رانندگي كه        مصرفروي و     در صورت زياده  (
بـا  . تواند اهميـت داشـته باشـد        مي) كند  رفتار پرخطري را ايجاد مي    

توجه به نتايج ذكر شـده شـايد بتـوان در مـردان دانـشجو بـه طـور         
 ١٥متوسط شيوع مصرف در يك ماه گذشته را در مورد الكل حدود             

يـك   هـروئين     در خـصوص    درصـد و   ١٢درصد، براي ترياك حـدود      
طور قراردادي شيوع وابستگي يا اعتيـاد بـه           اگر به . درصد تخمين زد  

مواد را با شيوع مصرف روزانه مواد تقريباً يكسان در نظر بگيريم، بـا              
توجه به نتايج اين مطالعـه، در مـردان ميـزان وابـستگي بـه تريـاك            
حدود يك سوم ميزان شيوع مصرف آن در يك مـاه گذشـته يعنـي               

سوم  ستگي به الكل و حشيش بسيار كمتر از يك درصد و واب٤حدود  
در زنان دانشجو   . شود  مي  مصرف آنها در يك ماه گذشته تخمين زده         

ميزان مصرف در يـك مـاه گذشـته مـواد و اعتيـاد بـه آنهـا حـدود                    
در صورتي  . شود  دهم ارقام ذكر شده براي مردان تخمين زده مي          يك

 در انـواع    ٨١ و   ٨٠هـاي     كه تعداد دانشجويان كـشورمان را در سـال          
شـامل  ( مليون نفـر     ٢ها و مقاطع تحصيلي حدود        ها و رشته    دانشگاه

 هزار نفر از ٥٠فرض كنيم، اين بدان معناست كه بيش از ) مرد و زن 

دانشجويان كشور كه عمدتاً مرد هستند به يكي از مواد غيـر قـانوني           
 باشـند و     هستند و نيازمند دريافت خدمات جدي درماني مي         وابسته

باشـند و در خطـر        كننـده مـي     بيش از صدهزار نفر ديگر نيز مـصرف       
هـاي   گرچـه شـيوع مـصرف در دانـشگاه      . ابتالي به وابستگي هستند   

هـا بـه نظـر        مختلف متفاوت است، ليكن حداقل در برخي از دانشگاه        
اي كـه   گونه به. اي قرار دارد  كننده  رسد كه ميزان آن در حد نگران        مي
اي در فـضاي علمـي و معنـوي دانـشگاه             الحظهتواند تأثير قابل م     مي

 باشد و خطر سرايت مصرف مواد به ساير دانـشجويان ممكـن              داشته
هـاي   است بسيار افزايش يافته و محيط دانـشگاه و يـا سـاير محـيط            

قطعــاً در چنــين . دانــشجويي را بــه مكــاني پرخطــر تبــديل نمايــد 
 مصرف مواد   ريزي جدي براي اوالً پايش وضعيت       هايي برنامه   دانشگاه

تر براي يافتن عوامل مؤثر بر آن، ثانياً اجـراي      و انجام مطالعات عميق   
هاي روزآمد و مـستمر پيـشگيرانه و ثالثـاً وجـود امكـان ارائـه              برنامه

  .خدمات جدي مشاوره و درمان ضرورت دارد
] ٥٢[اي ملـي      نظر كارشناسي و برگرفته از مطالعـه        بر اساس نقطه  

تياد در جمعيت عمومي مـردان بزرگـسال      توان گفت كه شيوع اع      مي
 ٢٠حدود دو مليـون معتـاد مـرد از ميـان حـدود         ( درصد   ١٠حدود  

البتـه بايـد در نظـر       . باشـد   مي) مليون نفر جمعيت مردان بالغ كشور     
 سـال اسـت كـه از    ٣٢داشت كه ميانگين سن معتادان كشور حدود        

شـيوع  بنابراين ميـزان  ]. ٤٩،  ٢[است    دست آمده   مطالعات مختلف به  
معـادل سـني    ( سـال    ٢٥ تـا    ١٨اعتياد در جمعيت عمـومي مـردان        

در هـر صـورت     . باشـد    درصـد مـي    ١٠كمتر از   ) جمعيت دانشجويان 
رسد كه ميزان اعتياد در مردان دانشجوي كشور بـيش از             نظر نمي   به

اي مـروري     در مورد زنان، مطالعـه    . جمعيت مشابه غير دانشجو باشد    
 ١٥٠ تـا    ١٠٠يوئيـدي كـشور را بـين        جمعيت زنان معتاد به مواد اپ     

 درصد از زنـان بزرگـسال كـشور تخمـين           ٨/٠ تا   ٦/٠هزار نفر يعني    
با توجه به كم بودن ميزان شيوع مصرف روزانه مـواد  ]. ٥٣[است    زده

در زنان دانشجو و اين يافته كه در اكثر مطالعـات ايـن ميـزان صـفر        
زان اعتياد در   توان مقايسه قابل قبولي بين مي       است، نمي   گزارش شده 

  .جمعيت زنان دانشجو با جمعيت زنان غير دانشجو انجام داد
كه عمدتاً از   (بررسي نسبت دانشجويان در جمعيت معتادان كشور        

، حـاكي از    )دست آمده اسـت     آمار مراكز درماني سازمان بهزيستي به     
 درصـد از ايـن معتـادان را         ٥/٠طور متوسـط حـدود        اين است كه به   

اگر رقم معتادان كشور را دو مليون نفر     . دهند  ميدانشجويان تشكيل   
 هـزار نفـر معتـاد دانـشجو         ١٢در نظر بگيريم، از اين طريق به رقـم          

 هزار نفري است كه از مطالعـات        ٥٠رسيم كه بسيار كمتر از رقم         مي
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  ١٠١

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

اين به آن معناست كه يا ميـزان     . است   دست آمده   گيرشناسي به   همه
طـور قابـل    مات درمـاني بـه    مراجعه دانـشجويان بـراي دريافـت خـد        

هاي جامعـه اسـت و يـا دانـشجويان،            اي كمتر از ساير گروه      مالحظه
هاي خصوصي، مراكـز عمـومي        اغلب به ساير انواع مراكز مانند مطب      

كننـد و     روانپزشكي و يا شايد مراكز مشاوره دانشجويي مراجعـه مـي          
 بنابراين نسبت دانشجويان در آمـار سـاليانه مـراجعين معتـادان بـه             

كه شايد تنها آمار مـنظم منتـشره        (مراكز درماني سازمان بهزيستي     
براي استنتاج شيوع اعتياد در دانشجويان و تغييرات        )  كشور باشد  در

مطالعـات مختلـف از كـشورهاي       . تواند منبعي مكفـي باشـد       آن نمي 
غربي مانند آمريكا، كانادا، انگلـستان و اسـپانيا و حتـي كـشورهايي              

ترين ماده  بنان و تركيه حاكي از آن است كه شايع مانند هند، كنيا، ل   
-٢٣،  ١٨،  ١٧،  ١٥،  ٩-١١[باشـد     مورد مصرف دانشجويان الكل مـي     

كه ميزان مصرف طول عمر و مـاه گذشـته آن بـسيار بـيش از                ] ٢١
ميزان يافت شده در اين مطالعه در دانشجويان ايرانـي اسـت كـه بـا        

لكل در ايـران ايـن      توجه به ممنوعيت توأم قانوني و مذهبي مصرف ا        
جوانـا و     پـس از الكـل، حـشيش يـا مـاري          . موضوع قابل انتظار است   

هـا و بـه ميـزان كمتـر كوكـائين             هـا، هالوسـينوژن     سپس آمفتـامين  
  دهنـد   بيشترين ماده مورد مصرف در ساير كـشورها را تـشكيل مـي            

ترتيب ترياك و سپس      در ايران پس از الكل به     ]. ١٩،  ١٨،  ١٥،  ٦،  ٥[
در . باشند   ماده مورد مصرف توسط دانشجويان مي      حشيش بيشترين 

كشورهاي غربي گرچه شيوع مصرف در زنان دانشجو كمتر از مردان           
اطالعات مربوط بـه    . دانشجو است، ولي اين اختالف چشمگير نيست      

مقايسه مصرف بـين زنـان و مـردان دانـشجو از كـشورهاي درحـال                
. د اسـت ويـژه كـشورهاي مـسلمان منطقـه بـسيار محـدو         توسعه بـه  

زاي الكـل و      اي از لبنان نشان داده كه شيوع مـصرف مـشكل            مطالعه
  برابـر زنـان بـوده   ٣ و ٤ترتيب حـدود   وابستگي به الكل در مردان به     

ايـن  ]. ٩[است، ولي اين اختالفات در طول زمان كاهش يافته است             
هـاي مختلـف مـصرف        است كه در كشور ما ميزان شاخص         در حالي 

در هـر   . باشـد   دهـم مـردان مـي       و در حدود يـك    مواد در زنان دانشج   
رسد كه اين الگوها در كشورهاي مختلف از الگـوي            نظر مي   صورت به 

هـاي گذشـته      در مجموع در سـال     .كند  موجود در جامعه تبعيت مي    
مـصرف مـواد در       هاي فراواني در مورد وضعيت مصرف و سوء         پژوهش

ايـن   صـرف     نيـز   و بودجـه فراوانـي      دانشجويان كشورمان انجام شده   
رغم ايـن كـه از بهتـرين آنهـا در ايـن مقالـه                 علي. مسأله شده است  

ها و اشكاالتي كه ذكر شد استفاده از آنهـا            استفاده شده، ليكن نقص   
بيني روشي صحيح براي پـايش        بنابراين پيش . است   را محدود نموده  

توانـد    مداوم وضـعيت مـصرف مـواد در دانـشجويان كـشورمان مـي             
ها را افزايش داده و الگوي مناسبي را           از اين بودجه   وري استفاده   بهره

  .براي پايش وضعيت كلي اعتياد در كشور ارائه نمايد
  

  تشكر و قدر داني
هـاي دبيرخانـه سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر،           از حمايت و كمك   

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز ملي تحقيقـات     
  .نماييم ن مطالعه سپاسگزاري ميعلوم پزشكي كشور براي انجام اي
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منــصوري نغمــه، شــريفي ونــداد، تــشكيل بانــك مقــاالت پژوهــشي 
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  ١٠٣

    آفرين رحيمي موقر و همكاران                                                                                                                           ...       مطالعه مروري وضعيت مصرف مواد در

د حسين، فيضي ايرج، ميزان مصرف مـواد مخـدر          زاده سي    سراج -٣٠
در بين دانشجويان و عوامل مؤثر بر آن، درج شده در كتاب مـشاوره              

  ١٣٨٤دانشجويي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تهران، 
 ظهور عليرضا، عوامل مؤثر در استفاده از سيگار و مواد مخدر در -٣١

، اصــول ١٣٨٠ دانـشجويان دانـشگاه شــهيد بـاهنر كرمــان در سـال    
 ١٠٥-١١٤، ١١-١٢، ١٣٨٠بهداشت رواني، 

 نويدي كاشاني محمد، لطيفي حـسين، بررسـي ميـزان شـيوع             -٣٢
سوء مصرف مواد در انترنهاي مذكر دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران،              

نامه دكتراي پزشكي، دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران، تهـران،               پايان
١٣٧٦ 
و سـوء مـصرف     (واد رضائي سيد احمد، بررسي شيوع مصرف مـ        -٣٣
در بين دانشجويان مذكر مقاطع تحصيلي كارشناسي و دكتـراي    ) آن

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي،       ١٣٧٤-٧٥ورودي سال   
نامه تخصصي پزشكي اجتماعي،  اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد، پايان     

دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني تهـران، تهـران،              
١٣٨٠ 

وانيان الهام، بررسـي الگوهـاي اجتمـاعي مـصرف مـواد در              رض -٣٤
هاي دانشگاه تهران ورودي سال تحصيلي        دانشجويان دختر دانشكده  

نامه دكتراي پزشكي عمـومي، دانـشكده پزشـكي            ، پايان  ١٣٧٧-٧٨
 ١٣٧٨دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، 

ــاني    ســرگلزايي محمــد-٣٥ ــدي، آزاد رضــا، اردك ــي مه رضــا، بالل
اكبر، مطالعه فراواني سوء مصرف مواد مخدر و          درضا، ثمري علي  محم

ارتباط آن با وضعيت فردي و خانوادگي دانشجويان پزشكي مـشهد،           
 ٢٨٣-٩٤، ٩، ١٣٨٢رفاه اجتماعي، 

36- Ahmadi J, Benrazavi L, Ghanizadeh A. Substance 
abuse among contemporary Iranian medical students 
and medical patients. The Journal of Nervous and 
Mental Disease 2001; 189: 860-861 
37- Ghanizadeh A. Shiraz university students’ towards 
drugs: An exploratory study. East Mediterranean 
Health Journal 2001; 7: 425-60 

يـين   بيگلو شهاب حسن، حسيني فرهاد، صـوفي زاده بهـار، تع           -٣٨
ميزان فراواني مصرف مواد و داروهاي اعتياد آور در بين دانـشجويان            

نامـه، دانـشگاه      ، پايـان  ١٣٧٩دانشگاه علوم پزشكي اروميـه در سـال         
 ١٣٧٩علوم پزشكي اروميه، اروميه، 

39- Ahmadi J, Yazdanfar F. Current substance abuse 
among Iranian university students. Addictive 
Disorders & their Treatment 2002; 1: 61-64 

40- Ahmadi J, Maharlooy N, Alishahi M. Substance 
abuse: Prevalence in a sample of nursing students. 
Journal of Clinical Nursing 2004; 13: 60-4 
41- Ahmadi J, Javadpour A. Assessing substance use 
among Iranian healthcare students. European Journal 
of Psychiatry 2002; 16: 174-177 

پور وحيد، بررسي آگاهي و نگرش و ميزان مصرف مـواد             حاجي -٤٢
نامـه    در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران، پايـان          

دكتراي پزشكي عمومي، دانشگاه علـوم پزشـكي مازنـدران، سـاري،            
١٣٨١ 

 فضائلي يوسف آبادي حميد، جوادي الريجاني محمـد حـسين،       -٤٣
اد در بـين دانـشجويان دانـشگاه        بررسي اپيدميولوژي وابستگي به مو    

نامه جهت دكتراي پزشكي عمومي دانـشگاه         علوم پزشكي بابل، پايان   
 ١٣٨١علوم پزشكي بابل، بابل، 

مـصرف     بحرينيان عبدالمجيد، قائدي غالمحسين، بررسي سـوء       -٤٤
مواد در دانـشجويان دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي سـال                

 سراســري اعتيــاد، ، چكيــده مقــاالت همــايش١٣٨٠-٨١تحــصيلي 
 ١٣٨١چالشها و درمانها، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، 

 نويدي كاشاني محمد، بررسي ميزان شيوع سوء مـصرف مـواد            -٤٥
هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران          در دستياران دانشگاه  

نامه جهت دريافت دكتراي تخصصي       ، پايان ٨٠-٨١در سال تحصيلي    
 ١٣٨١پزشكي تهران، تهران،پزشكي، دانشگاه علوم 

 صيادي احمدرضا، بررسي ميزان فراواني مصرف       ،...ا  خالقي عزت  -٤٦
داروهاي اعصاب و روان و مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه وليعصر           

هـاي تحقيقـاتي      ، خالصه مقـاالت طـرح     ٨١رفسنجان در سال    ) عج(
 ١٣٨١، ١٣٨١دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 

هزيستي كشور معاونت فرهنگي و پيشگيري، گـزارش         سازمان ب  -٤٧
  ١٣٧٦، تهران، ١٣٧٤-١٣٧٥عملكرد صداي مشاور در سال 

 سازمان بهزيستي كشور معاونت فرهنگي و پيشگيري، گـزارش          -٤٨
مطالعات انجام شده در استان كرمانشاه براي شناخت بيشتر وسـعت           

 ١٣٧٥و ماهيت اعتياد، تهران، 
د مراجعين به مركز درمان اعتياد سازمان       ها هومان، رون     نارنجي -٤٩

، خالصه گزارش تحقيـق، مؤسـسه       )١٣٨٣نيمه دوم سال    (بهزيستي  
مركز آموزشي و پژوهشي سوءمصرف و وابستگي بـه مـواد،           : داريوش
  ١٣٨٤تهران، 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار و اطالعات طرح الگوي مـصرف             -٥٠
  ١٣٨٢، تهران، ١/٥/٨٢مواد اعتيادآور در ايران تا تاريخ 
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  ١٠٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

 رحيمي مـوقر آفـرين، شـريفي ونـداد، محمـدي محمـد رضـا،                -٥١
فرهوديان علي، سهيمي ايزديان الهه، راد گودرزي رضـا و همكـاران،            
 بررسي سه دهه مقاالت پژوهشي كشور در زمينه اعتياد، در دست چاپ

محمـدي داود، نقـوي محـسن، بـاقري            ياسمي محمد تقي، شاه    -٥٢
  زجاجي علي، رحيمـي مـوقر آفـرين و همكـاران،           يزدي سيد عباس،    

  

شناسـي سـوء مـصرف مـواد در           گيـري   گزارش پژوهش بررسي همـه    
جمهوري اسالمي ايران، معاونت سـالمت وزارت بهداشـت درمـان و            

  ١٣٨١آموزش پزشكي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، 
 رحيمي موقر آفرين، شيوع و الگوهـاي مـصرف مـواد و اعتيـاد               -٥٣
 ٢٠٣-٢٢٦، ١٢، ١٣٨٣ن در ايران، رفاه اجتماعي، زنا
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