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 ايران هاي دانشگاه دانشجويان بين در مواد مصرف  شناسي شيوع تحقيقات دهه دو بررسي

  3، منصور تقوي2، مجيد قرباني1حميد صرامي
  
  

  25/06/1392: رشيخ پذيتار    02/05/1392: افتيخ دريتار
  
  ده يكچ

شناســي در زمينــه مــصرف و  آوري و بررســي تحقيقــات شــيوع  جمــع،تحقيــق هــدف اصــلي ايــن :هــدف
هـاي سراسـر كـشور بـود كـه بـه              مصرف مواد مخدر و داروهاي روانگردان در بين دانشجويان دانشگاه          سوء

بنـدي     كشور به مرحله اجرا در آمده و در مـورد آنهـا جمـع               در 1392 تا سال    1374صورت پراكنده از سال     
شناسـي    تحقيق شـيوع 37اي بوده و براي انجام آن   روش پژوهش كتابخانه:روش. علمي انجام نگرفته است 

هـاي   نتايج بررسي  :ها  يافته. آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت         اعتياد در بين دانشجويان ايراني جمع     
 :گيـري  نتيجـه . كه بـسياري از مطالعـات بـا اشـكاالت روش شناسـي مواجـه بودنـد         دادانجام شده، نشان

دهد كه با توجه به جايگاه نخبگان در     شناسي اعتياد در ايران نشان مي       هاي شيوع   هاي حاصل از پژوهش    يافته
ان مصرف مواد در جمعيت دانـشجوي      شناسي مصرف و سوء    ها، توجه كافي نسبت به تحقيقات شيوع        دانشگاه

توان دريافـت كـه آمـار اعتيـاد طـي             با وجود اين، مي   . و نيز مداخالت راهبردي مؤثر صورت نپذيرفته است       
 دهه اخير در برخي مواد با شيب تقريبا ثابتي پيش رفته است؛ تا حـدي كـه در يـك نگـاه كلـي بـه       2حدود  

سيد كه پس از سـيگار و قليـان،         توان به اين نتيجه ر     هاي مختلف، مي    شناسي  آمار و ارقام ارايه شده در شيوع      
ين و ساير   از آن به ترتيب ترياك، حشيش، هروي      بيشترين ماده مصرفي در بين دانشجويان الكل است و پس           

  .هاي بعدي قرار دارند مواد در رتبه
  هاي ايران شناسي، اعتياد، آمار، دانشجويان، دانشگاه  شيوع:ها كليدواژه

                                                            
 Hamid.sarrami@yahoo.com:   پست الكترونيك.مدرس دانشگاه و پژوهشگر اعتياد: ولؤ نويسنده مس.1

  كارشناسي ارشد علوم تربيتي و پژوهشگر اعتياد.2

 كارشناس ارشد مديريت. 3
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  مقدمه
 ترين پيچيده از يكي و اخير هاي سال در معضالت بشري ينتر جدي از يكي مواد صرفم 

و  بـرد  مـي  تحليـل  بـه  را انـساني ي  هجامعـ  هـاي  بنيـان  و هـا  پايه كه انساني است هاي پديده
هـاي علمـي مختلـف و     رشـته  در متعـدد  هـاي  تئـوري  كـاربرد  نيازمنـد  آن از پيـشگيري 
 اهميـت  زيحـا  رو عتياد از آنا تأثيرات ي ه دامن.)1994، 1يونسكو(هاي متنوع است  تكنيك
 قـرار  آن ويرانگـر  آثـار  در معـرض  نيـز  دوسـتان  خانواده و معتاد، فرد عالوه بر كه است

تـرين مـسايل    سوءمـصرف مـواد در ايـران يكـي از مهـم     ). 1378، 2ريلويچ(گرفت  خواهند
 درصـد   90اي كه بـيش از        رود، به گونه    بهداشتي، درماني، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي       

آمارها بيانگر آن اسـت  . اند ردم نسبت به مصرف مواد در جامعه، ابراز نگراني جدي كرده        م
 65/2 ساله كشور ايران معـادل       64 تا   15كه نرخ شيوع مصرف موادمخدر در جمعيت سني         

 هـزار نفـر بـرآورد شـده      325درصد بوده به طوري كه تعداد تقريبي معتادان يك ميليون و            
ويژه هنگـامي اهميـت بيـشتري       اين فراواني ب  ). 1390زش ستاد،   دفتر تحقيقات و آمو   (است  
 سوءمـصرف  درمـان . يابد كه به عوارض جسمي، رواني و اجتماعي اعتيـاد توجـه كنـيم    مي
 مـواد  مـصرف  ءسـو  از  پيـشگيري ،بنـابراين  .اسـت  فرسـا  طاقـت  و دشوار نيز پرهزينه، مواد
 از يكـي . جلـوگيري كنـد   تمـاع اج بـه  سنگين هاي ل هزينهيتحم از جلوگيري در تواند مي

 مـضرات  و از خطرات مردم مختلف اقشار كردن آگاه ،اعتياد از پيشگيري هاي مهم شيوه
 نـامطلوب  تأثير از فرد هر اگر. ستهاي زندگي ا  و ارايه آموزش مهارتمواد مصرفءسو

 باشد مطلع اش خانواده و خود و اجتماعي رواني ،روحي جسمي، سالمت بر مواد مصرف
 ).1380طارميان، (زند  مي دست كار اين كمتر به كند، باور را آن و

بهداشـت روانـي     سـالمتي و  . از جمله مـشتريان سوءمـصرف مـواد، دانـشجويان هـستند           
 ريـزان و  هـاي برنامـه    نگرانـي  هـا و   مشغولي از دل يكي  ) به عنوان نخبگان جامعه    (دانشجويان

ايـن حيطـه انـدك     انجام گرفته درهاي   تعداد پژوهش،اين حال  با ؛تصميم گيرندگان است  
ميــان  كــه بــه طورمــستقيم مــصرف مــواد را در هــايي  تعــداد پــژوهش،ايــن بــين در. اســت

سو ناديده گرفتن رواج و  يك  از،بنابراين. است محدود ، نيزبررسي كرده باشددانشجويان 
                                                            
1. UNESCO   2. Cirilo 
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جمعيـت دانـشجويي و وجـود        گسترش پرشتاب مصرف مواد و مشكالت وابسته بـه آن در          
 مواجهه با يك خطر عميق و پردامنه را         ،  تاسياكس نظير شيشه و     )صناعي(آزمايشگاهيمواد  

  قابـل اتكـا،  و  كمبود پژوهش، فقـدان اطالعـات آمـاري پايـه            ي ديگر سو از دهد و  خبر مي 
 شـيوع  ،الگوهـاي مـصرف   هـا و  روش  ، دانـشجويان  ناشناخته بودن انگيزه مـصرف مـواد در      

انگيزگي تحصيلي،   ا مشكالت دوران دانشجويي نظير بي      رابطه مصرف مواد ب    ،مصرف مواد 
ن احتيـاط، تخريـب   دوخودكشي، راننـدگي بـ   جسمي و رواني، هاي بيماري ،  افت تحصيلي 
 هـويتي و رفتارهـاي جنـسي پـر خطـر      احـساس بـي  ،   رفتارهـاي پرخاشـگرانه    ،اموال عمومي 

تـدوين   ريزي و  برنامه، ضرورت   )1383  ؛ به نقل از طارميان،    2002،  2پركينز؛  2002 ،  1ركوپ(
 شـرط   بـر ايـن اسـاس،     . سـازد  ها آشكار مي   دانشگاه اي پيشگيرانه را در    راهكارهاي مداخله 

 اطالع ازشرايط موجود وترسيم وضعيت فعلي مصرف مـواد     ،ريزي نوع برنامه  الزم براي هر  
 هاي شيوع شناسي در     سابقه انجام پژوهش    اين در حالي است كه     .ميان دانشجويان است   در
  .  طوالني دارداي نسبتاً  سابقههاي جهان  برخي از دانشگاهيان دانشجويان درم

گردان در بين دانشگاهيان سراسر      هاي انجام شده، سوءمصرف مواد روان       راساس پژوهش ب  
هاي كشورهاي صـنعتي،      هاي متعدد در دانشگاه     بر اساس پژوهش  . دنيا كم و بيش وجود دارد     

 الكـل اولـين و بيـشترين مـاده       .انـد  ي انـواع مـواد را داشـته       بـه دانشجويان به انحاء مختلف تجر    
انـد و   درصد دانـشجويان از آن اسـتفاده كـرده    44 مصرفي در ميان دانشجويان است كه تقريباً     

سطح تحصيلي، روابط جنسي ناسالم، بيكـاري و رفتـار پرخاشـگرانه آنهـا در ارتبـاط بـوده                   با  
بخـش،    ؛ بـه نقـل از فـرح       2002 ،5؛ بالكمن 1998 ن، و همكارا  4؛ كهلر 2005 ،3موراسكا(است  
 هاي آمريكا عـالوه بـر    ايالت تماميهرسال در ،6يابي پايش آينده  در زمينه،براي مثال). 1389
هـا نيـز مـورد بررسـي قـرار         تحـصيلي، دانـشجويان دانـشگاه      12 و   10،  8 آموزان مقـاطع    دانش
  ). 1383ل از طارميان، ؛ به نق2009، 7جانستون، بالكمن و شالنبرگ (گيرند مي

 درصـد  34 تـا  28  كه تقريباً،ي مصرفي دانشجويان آمريكا است   جوانا دومين ماده    ماري
درصد نيز ساير داروهاي غيـر قـانوني را تجربـه            18 تا 13 اند و   ي مصرف آن را داشته      سابقه

                                                            
1. Cooper  2. Perkins     3. Moraska    4. Kohler   
   

5. Buclkman  6. Monitoring the future 7. Johnston, Bachman & Schulenberg 
  



  ...در مواد مصرف  شناسي شيوع تحقيقات دهه دو بررسي 

 

12  
12 

 

سال هفتم، شماره 
27

، پاييز 
1392V

ol. 7, N
o. 27, F

all 2013 

 درصـد،   8جوانا    دانشجويان به ماري  ). 1383؛ به نقل از طارميان،      2004جانستون،   (اند  كرده
 4/4درصـد و بـه اكـستازي         4/5 درصـد، كوكـايين    1/7 درصـد، آمفتـامين    4/7 زاهـا  توهم

شيوع مصرف مواد در بـين      ). 1383؛ به نقل از طارميان،      2002يانگ،   (درصد وابسته هستند  
ي آن    درصد گزارش شده است كـه عمـده        2/53 هاي متعدد   دانشجويان هندي در پژوهش   

ر يك پژوهش طولي كـه توسـط واحـد پـژوهش سوءمـصرف              د. قليان و سيگار بوده است    
 در بــين 1999 و 1997، 1995هــاي  در ســال 1مــواد مخــدر و الكــل در دانــشگاه مديــسون

هاي اصلي اين پژوهش       يافته .داد   وضعيت شيوع مصرف مواد را نشان        دانشجويان انجام شد  
  ). 1383ده و فيضي، ؛ به نقل از سراج زا1999، 2مك آليستر(در جدول زير ارايه شده است 

   آمريكا مديسون دانشگاه دانشجويانبين شيوع مصرف مواد در : 1جدول

  1999  1997  1995  نوع مصرف
  %2/84  %82  %80  الكل
  %66  %59  %55  بنگ
  %5/38  %42  %35  سيگار
  %5/24  %22  %23  جوانا ماري

  %8/1  %6/2  %9/2  ها آمفتامين
  %2/1  %6/0  %1  كوكايين
  %7/0  %2/0  --  مواد افيوني

  

 ، درصد31به طور كل، نتايج مطالعات مختلفي كه در آمريكا انجام گرفته حاكي است       
 درصـد وابـستگي بـه الكـل را بـر اسـاس چهـارمين                6عاليم تشخيصي سوءمصرف مواد و      

 مـاه گذشـته نـشان دادنـد         12 آمريكـا طـي      3تشخيصي اختالالت روانـي   -بندي آماري   طبقه
مـصرف حـداقل    ( درصـد مـصرف كننـده قهـار الكـل            40كـه   ) 2002 و همكاران،    4نايت(

همچنـين، نـشان داده شـد كـه         . اند  بوده)  هفته گذشته  2گيالس الكل در طي      8 تا   5بار    يك
در  مصرف الكل در دانشجويان، بيشتر از همساالن غير دانـشجوي خـود اسـت و شـيوع آن         

مـاه گذشـته      يـك افـزايش مـصرف     ). 2002  و جانـستون،   5امـالي (مردان بيشتر از زنان است      

                                                            
1. James Madison University   2. MacAlistair   3. DSM-IV 
 

4. Nightt       5. Email   
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 1999 درصـد نيـز در سـال       7/4 درصد و افزايش مصرف اكـستاسي بـه          7/15جوانا به     ماري
اي ملـي نـشان       در انگلستان نيز مطالعه   ). 2002،  1استورت، لي و وكسلر   (گزارش شده است    

درصـد مـصرف در حـد       15كنند،     درصد از دانشجويان الكل مصرف مي      89داده است كه    
) هفتگـي يـا بيـشتر   (مصرف منظم . گساري دارند  در حد مي درصد مصرف28خطرناك و   

دي، آمفتـامين و    .اس. درصد از افراد گزارش شـده و مـصرف ال          20در  ) كانابيس(حشيش  
اي در كانادا بـر روي        نتيجه مطالعه ). 1996 و همكاران،    2وب(اكستازي نيز نادر نبوده است      

از دانشجويان به ترتيب طـي سـه         درصد   8/34 و   7/62 دانشگاه نشان داد كه      16دانشجويان  
اين ميزان در مـردان     .  گيالس الكل داشتند   8گيالس و   5بار مصرف     ماه گذشته حداقل يك   

تـرين مـواد مـورد      در اسـتراليا نيـز شـايع      ). 2003 و همكاران،    3گليكسمن(بيشتر از زنان بود     
جوانـا و در درجـات بعـدي     سوءمصرف توسط دانشجويان بـه ترتيـب الكـل، سـپس مـاري          

و در اســپانيا حــشيش بــوده اســت ) 2002، 4داوي، داوي و آبــست(آمفتــامين و اكــستازي 
در ) 1999 (6 ديگـري كـه توسـط اگانـد و ليـگ            در مطالعـه  ). 1999  و همكـاران،     5مارتينز(

 2/84هاي كنيا انجام گرفت، مشخص شد كه شيوع مـصرف الكـل در طـول عمـر                    دانشگاه
 درصـد و مـصرف هـرويين، كوكـايين،          2/7اقي   درصد، مواد استنش   7/19درصد، كانابيس   

  . درصد بوده است5دي و آمفتامين كمتر از .اس.ال
در انگلـستان و آمريكـا انجـام داده بـود،           ) 2000 (7همچنين، در تحقيق وسيعي كه كـار      

 60اند،     درصد نوجوانان مصرف الكل داشته     90 سال تقريبا    19معلوم شد كه در افراد باالي       
انـد تـا     درصـد سـعي كـرده   20اند و   درصدشان نيز حشيش كشيده  50 درصد آنان سيگار و   

امـا  . زاها يا موارد ديگـر را تجربـه كننـد           ها، توهم   ها، محرك   ساير مواد خياباني مانند حالل    
 10 تـا    5برآوردهاي به عمل آمده از مصرف عادتي سوءمصرف مواد در بين نوجوانان بين              

  ).1392پيروي، ظفر و كريمي؛ به نقل از يعقوبي، طارميان، (درصد است 
هـا و حـشيش در    لبـه بررسـي فاكتورهـاي مـرتبط بـا مـصرف حـالّ       ) 2007 (8دي پيترو 

 دانشجوي  456اي به حجم      وي در اين پژوهش بر روي نمونه      . دانشجويان پزشكي پرداخت  
پزشكي به اين نتايج رسيد كه در ميـان ايـن دانـشجويان بعـد از الكـل، تنبـاكو، حـشيش و                       
                                                            
1. Stwart,  lee & kessler   2. Web     3. Gleexman   
  

4. Dawdi, Dawdi & Abbest    5. Martines    6. Eggand & liig 
  

7. Carr          8. Di peatrow   
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بـه نقـل از يعقـوبي و همكـاران؛          . (گردان دارند    بيشترين فراواني را داروهاي روان     ها،  حالل
يابي دانشجويان آمريكايي كه تحت عنوان پـايش آينـده            طبق گزارش ساالنه زمينه   ). 1392

ــده   ــاپ ش ــاران، (چ ــستون و همك ــاران،    1998 جان ــوالهري و همك ــل از ب ــه نق   ) 1385؛ ب
 درصد مـصرف    6/31 درصد مصرف سيگار،     6/43درصد دانشجويان مصرف الكل،      4/82

. انــد  درصــد مـصرف كوكـايين را در يــك سـال گذشـته تجربــه كـرده     6/1جوانـا و   مـاري 
ــابر گــزارش موســسه ملــي اعتيــاد نايــدا  ــين ) 2002 (1همچنــين، بن مــصرف اكــستازي در ب

ايـن رقـم   .  بيش از ده برابر رشد داشته اسـت 2001 تا سال 1991دانشجويان آمريكا از سال  
طارميان و همكاران،  ( درصد رسيده است 2/9 به 2001 و در سال 9/0 معادل 1991در سال  

 درصـــد از دانـــشجويان 18نيـــز نـــشان داد كـــه ) 2005 (2پـــژوهش اسالتـــسكي). 1389
مردانـي،  ( درصد از افراد غير دانشجو دچار مصرف الكل هستند           15هاي آمريكا و      دانشگاه
در بررسـي مـصرف داروهـاي       ) 2005( و همكـاران     3هـال ). 1391فيني و كاوسـيان؛       شيخي

 درصـد از    11 مرد و    179 درصد از    17 آمريكا دريافتند كه     4وسترن محرك در دانشگاه ميد   
 44. انـد    زن دانشجو مصرف مـواد غيـر مجـاز و داروهـاي محـرك را گـزارش كـرده                   202

اد محـرك   شناسـند كـه از مـو        درصد دانشجويان ابراز كردند كه دانشجويان ديگري را مي        
دهـد كـه       آمريكا در جدول زير نيـز نـشان مـي          2008يابي سال     نتايج زمينه . كنند  استفاده مي 

  .مشروبات الكلي و حشيش همچنان در صدر جدول هستند
در هاي آمريكا  شيوع مصرف مواد در طول زندگي، در دانشجويان تمام وقت دانشگاه: 1جدول 

  2008سال 
  دانشجويان دختر  نشجويان پسردا  كل دانشجويان  نوع ماده مصرفي
 مشروبات الكلي

  )حشيش(ماري جوآنا
3/85 

8/46  
6/85 

2/49  
1/85 

3/45  
 ها هاي آرامبخش قرص

  قرص اكس
6/8 

2/6  
2/10 

7  
6/7 

6/5  
  8/0  6/1  1/1  )شيشه(متامفتامين كريستال 
  3/0  2/1  7/0  هرويين

ود داشـت كـه بـه دليـل رواج نداشـتن آنهـا در       در جدول اصلي، نام و ميزان مصرف مواد مختلف ديگري وجـ   :توجه
  .اند جدول حذف شده كشور ايران، از

                                                            
1. National Inistitute on Drug Abuse   2. Slutsky 
 

3. Hull           4. midwestern university 
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هاي   دهد كه مصرف مشروبات الكلي در زنان در طي سال           همچنين، تحقيقات نشان مي   
اي كه ميزان مصرف مواد در بين دانـشجويان دختـر در حـد                اخير تغيير كرده است به گونه     

تـرين    شـايع ). 1389؛ به نقـل از طارميـان،        2002 ،1لگي (دانشجويان پسر افزايش يافته است    
؛ بـه نقـل از      2005 ،2الريمـر  (ي مصرفي در دانشجويان كشور انگليس، حـشيش اسـت           ماده

رسد مصرف مواد در دانشجويان در مقايسه با همان گروه سني             به نظر مي  ). 1389طارميان،  
سال جمعيت   24 تا 16  درصد گروه سني   45،  2005 در سال . در جمعيت عادي بيشتر است    

 ).1389به نقل از طارميان، (اند  بار يكي از انواع مواد را مصرف كرده عمومي حداقل يك

روي ) 1388، بـه نقـل از مردانـي و همكـاران؛     2001( و همكـاران  3يلتـرز  اي كه در مطالعه
  هــاي الكلــي انــد، مــصرف نوشــيدني هــاي آفريقــاي جنــوبي انجــام داده دانــشجويان دانــشگاه

هاي كايي      يافته.  درصد گزارش شده است    10 درصد و ساير مواد مخدر       6رصد، حشيش    د 11
هاي آمريكا نشان داد كه ميزان شـيوع مـشروبات             روي دانشجويان ويتنامي دانشگاه    4ماري  و آن 

 درصـد   5/8جوانا     درصد و ميزان شيوع ماري     11 درصد، ميزان شيوع مصرف سيگار       35الكلي  
 5)كانـادا (هاي پيمايش مصرف مواد بر روي دانشجويان ايالت انتاريو            ته بر اساس ياف    .بوده است 

   : به شرح زير است2003انواع مواد در سال ) يكسال گذشته(مصرف 
 درصـد،   10زا     درصد، داروهاي تـوهم    2/19 درصد، سيگار    6/29 درصد، حشيش    2/66الكل
 درصـد،  1/4ستازي  درصـد، اكـ  8/4 درصـد، كوكـائين   8/5 درصد، مـواد محـرك       1/6ها    حالل

 8/2) استنــشاقي( درصــد، چــسب 9/2 درصــد، ريتــالين 9/2دي .اس. درصــد، ال3/3متامفتــامين 
  ).1389به نقل از طارميان و همكاران؛ ( درصد 4/1 درصد و هروئين 7/2درصد، كراك 

  
  وش ر 

  گيري امعه، نمونه و روش نمونهج
زمينـه سـوء مـصرف مـواد در     هـاي صـورت پذيرفتـه در        به منظور دسترسي به تمامي پژوهش     

هـاي اطالعـاتي مـورد        با مواد مخدر و سـاير بانـك        ها، مراتب از كتابخانه ستاد مبارزه      دانشگاه
هـاي شـيوع    بر اين اساس، جامعه آماري اين بررسـي را تمـامي پـژوهش            . جستجو قرار گرفت  

دود بـودن  شود كه به دليل مح  دهه اخير در ايران انجام شده است، شامل مي     2شناسي كه طي    
                                                            
1. Gale      2. larimer   3. Yeltzer   
  

4. Kaei & Anmarie   5. Ontario Student Drug Use Survey(OSDUS) 
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  . ها استفاده شده و مورد تجزيه و تحليل واقع شدند هاي انجام شده، از همه آن تعداد پژوهش
 

 ها افتهي 

هـاي فكـري و يكـي از          تـرين دغدغـه     مواد و عـوارض پـر دامنـه و ناخوشـايند آن، از مهـم              
ارتباط مصرف مواد و رفتارهاي اعتيـاد       . هاي اجتماعي حال حاضر است      ناگوارترين آسيب 

ها از يك سو و پيوند ناگسستني آن با مشكالتي نظيـر        ها و كج رفتاري     آميز با ساير انحراف   
انواع اختالالت رواني، فرار از منزل، پرخاشگري و خشونت در رفتارهاي اجتماعي، دزدي             

عالقه شدن به تحصيل و اقدام به خودكـشي و فحـشاء از               و ارتكاب بزه، افت تحصيلي و بي      
ضرورت اين تأمل بـا     . به اهميت توجه دوباره و تعمق در اين مسأله دارد         سوي ديگر، اشاره    

هـاي   كه در سال   ويژه آن شود، ب   كشور بيش از پيش مطرح مي     در نظر گرفتن جمعيت جوان      
  . ها نيز قابل تأمل شده است اخير مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه

دان كشور به ترتيب اولويت     بر اساس آخرين آمار اعالم شده، مواد مصرفي توسط معتا         
ضـمن  . ، هرويين، حـشيش و اكـستاسي      )هرويين فشرده (ترياك، شيشه، كراك    : عبارتند از 

هــاي كرمــان، مازنــدران،  كــه نــرخ شــيوع مــصرف مــواد بــه نــسبت جمعيــت در اســتان  آن
خوزســتان، آذربايجــان غربــي، لرســتان، سيــستان و بلوچــستان، كرمانــشاه، فــارس، تهــران، 

در ميـان معتـادان     . قم و البرز باالتر از متوسط نرخ شيوع در كـشور اسـت            خراسان رضوي،   
كشور، اقـشار مختلـف بـا سـطح تحـصيالت گونـاگون مـشاهده شـده كـه افـراد بـا سـطح                        

  ).1391صرامي، (اند تحصيالت ليسانس، دومين رتبه را به خود اختصاص داده
تـرين    ن به عنوان مهم    واضح است كه سالمتي و بهداشت رواني دانشجويا         بر اين اساس،  

ريـزان و تـصميم گيرنـدگان كـشور      هاي برنامـه  ها و نگراني مشغولي قشر جامعه، يكي از دل  
هاي انجام گرفته در ايـن حيطـه، مجـال توجـه و ايجـاد                 است، ولي كم بودن تعداد پژوهش     

هـاي    دغدغه الزم را در اين زمينه مهيا نكرده است تا بـه عنـوان مـساله جـدي، در پـژوهش                    
 .تر قرار گيرد ام گرفته و آتي مورد بررسي دقيقانج

 مـورد   1392 تـا    1374هاي    مطالعه شيوع شناسي مربوط به سال      37در اين بررسي تعداد     
 1389 و 1385هـاي   ها در سـال  استفاده قرار گرفت كه بر اين اساس بيشترين تعداد پژوهش     

  ). 1نمودار (بوده است 
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  شناسي در دو دهه اخير هاي شيوع پراكندگي پژوهش: 1نمودار

  

 20هـاي علـوم پزشـكي، در           مطالعه مربوط به دانشجويان دانـشگاه      16معيت نمونه نيز در     ج  
 مطالعه مربـوط  3هاي تحت پوشش وزارت علوم و در  مطالعه مربوط به دانشجويان دانشگاه   

العـه  با توجه به مط) (2نمودار  (به دانشجويان تحت پوشش دانشگاه آزاد اسالمي بوده است          
ضـمنا  ).  مطالعـه بيـشتر خواهـد بـود    37ها، تعداد از  مشترك و همزمان در برخي از دانشگاه     

  .روند مطالعات در دو دهه اخير به شرح زير است
  

 
  هاي مختلف شناسي انجام شده توسط دانشگاه هاي شيوع پراكندگي پژوهش: 2نمودار
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 پزشـكي تهـران، شـهيد        دانـشگاه علـوم    6نتايج تحقيقي كه بر روي دانـشجويان مـذكر          
 دانشگاه تحـت نظـر وزارت علـوم، تحقيقـات و            6بهشتي، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد و        

هاي تهران، شهيد بهشتي، اصفهان، شيراز، تبريـز و مـشهد در مقـاطع               فناوري شامل دانشگاه  
  : انجام شد، نشان داد1374كارشناسي و باالتر ورودي سال 

  . د از كل دانشجويان به سيگار معتاد بودند درص9/18: ضعيت مصرف سيگارو 
بـار از     درصد از كل دانـشجويان دسـت كـم يـك           6/25: بار مواد   ضعيت مصرف يك  و  

 و كوكـايين يـا مـواد        1دي. اس. حشيش، ترياك، هرويين، شيره، الكل، آمفتامين، ال      (مواد  
  . استفاده كرده بودند) ديگر

مـصرف  (شجويان بـه صـورت تفننـي     درصد از كل دان17: ضعيت مصرف تفنني موادو  
شـامل حـشيش، تريـاك،      (از مـواد    )  روز، باشـد   3گاه مواد كه فاصله آن بـيش از          گاه و بي  

  . استفاده كرده بودند) دي و كوكايين يا مواد ديگر.اس.هرويين، شيره، الكل، آمفتامين، ال
هـر  ( درصد از كل دانشجويان نيز به صـورت مـداوم            7/4: ضعيت مصرف مداوم مواد   و  

حشيش، ترياك، هرويين، شيره، الكل، آمفتـامين،       (از مواد   )  روز 3روز يا با فاصله كمتر از       
  . استفاده كرده بودند) دي و كوكايين يا مواد ديگر.اس.ال

بـار از مـواد فـوق        از بين دانـشجوياني كـه بـراي حـداقل يـك           : ولين ماده مصرف شده   ا  
اولين ماده .  درصد به اين سوال پاسخ دادند6/25 درصد آنها از 21استفاده كرده بودند تنها 

در : اند عبـارت اسـت از       مصرف شده در طول عمر اين درصد از دانشجويان كه پاسخ داده           
 درصد حشيش، 9/10 درصد ترياك، 96/31 درصد از آنها اولين ماده مصرفي الكل،      5/51
 مـواد را در   درصـد دانـشجويان، سـاير   74/3 درصد شـيره بـوده و    8/0 درصد هرويين،    1/1

 ).1379رضايي، (اولين تجربه خود مصرف كرده بودند

در ) الكـل، حـشيش، تريـاك   (در تحقيقي كه براي تعيـين ميـزان شـيوع مـصرف مـواد              
 50 انجام گرفت، مشخص شـد       1376هاي مذكر دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال           انترن

. انـد  شـده را مـصرف كـرده      بار يكي از سه مـاده يـاد          درصد افراد مورد مطالعه حداقل يك     
اند و اين رقم در مورد تريـاك و          بار الكل مصرف كرده     درصد كل افراد حداقل يك     5/42

                                                            
1. LSD  
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در بررسي وضعيت   ). 1376كاشاني و لطيفي،    ( درصد است    7/24 و   8/31حشيش به ترتيب  
سوءمصرف مواد در دانشجويان پزشكي مشهد در استان خراسان رضوي نشان داده شد كه              

هـا    درصـد، بنزوديـازپين  5/3 درصـد، تريـاك   4 درصد، هرويين   18ه گراس   مصرف روزان 
 درصـد اسـت     1 درصد و كوكـايين      4/1ها     درصد، آمفتامين  6/1ها     درصد، باربيتورات  3/2
 كه به صـورت مقطعـي در        ديگردر تحقيقي   ). 1390؛ به نقل از نقويان،      1380سر گلزايي،   (

گاه شهيد بـاهنر كرمـان اجـرا شـد نتـايج زيـر               نفر از دانشجويان دانش    993 روي   1380پاييز  
 ):1380ظهور، (دست آمد  به

 13ي مصرف سيگار داشتند، ولي ترك كـرده بودنـد و حـدود                 درصد دانشجويان سابقه   5/1
ي استفاده از مواد مخدر        درصد دانشجويان سابقه   2. درصد در زمان انجام پژوهش سيگاري بودند      

درصد در زمان انجـام پـژوهش حـداقل يكـي از مـواد             8د  داشتند، ولي ترك كرده بودند و حدو      
 5/19 درصد ترياك،    6/25 درصد الكل،    1/45: كردند كه به شرح زير است       مخدر را استفاده مي   

 . درصد هرويين4/2هرويين و الكل، - درصد ترياك3/7درصد ترياك و الكل، 

م پزشكي شـهيد   مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علو       تحقيقي كه براي بررسي سوء     
 :دست آمد  صورت گرفت نتايج زير به1380-81بهشتي در سال تحصيلي 

درصـد دخترهـا    15 درصـد پـسران و       82 نفـر از دانـشجويان مـورد مطالعـه           565از ميان   
 درصد و   6/27بار سيگار مصرف كرده بودند و اين رقم در مورد الكل، پسران              حداقل يك 

درصـد، در مـورد     3/0 درصـد و دخترهـا       8/7ن   درصد، در مورد ترياك پـسرا      1/1دخترها  
 درصـد و    1/1 درصـد، در مـورد هـرويين پـسران           3/0 درصد و دخترها     6/6حشيش پسران   

 درصد از پسران نيز مصرف روزانه الكـل         7/1كه   دخترها صفر درصد بوده است، ضمن آن      
 ).1385؛ به نقل از حسين بر، 1381بحرينيان و قائدي، (داشتند 

تحـت پوشـش وزارت   (هاي دولتـي   ا و رفتار دانشجويان دانشگاه    ه  طرح سنجش نگرش  
ي شـيوع   يك طرح پيمايشي بوده كه در آن دو پرسـش دربـاره        ) علوم، تحقيقات و فناوري   

در بـين   ) از جملـه مـصرف مـواد مخـدر و مـشروبات الكلـي             (برخي از رفتارهاي نابهنجـار      
 اين طرح براساس يـك نمونـه   .دانشجويان و نيز انجام آن رفتار توسط خود آنان مطرح شد 

 نفــره از دانــشجويان بيــست دانــشگاه دولتــي تحــت پوشــش وزارت علــوم در ســال  1522
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ــم 1380-1381تحــصيلي  ــده و مه ــرا ش ــه   اج ــرين يافت ــود از  ت ــارت ب ــاي آن عب ــسبت : ه ن
 6/11انـد     بار مشروبات الكلي مصرف كـرده      اند دست كم يك    دانشجوياني كه اظهار داشته   

؛ به نقل   1382زاده و جواهري،      سراج( درصد بوده است     3/2و حشيش    2/5درصد، ترياك   
در يــك تحقيــق كــه در مــورد اپيــدميولوژي وابــستگي و ). 1383از ســراج زاده و فيــضي، 

صـورت  ) استان مازنـدران  (سوءمصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل          
 :گرفت نتايج زير به دست آمد

بار مصرف حشيش، ترياك يا الكل و يا         رصد سابقه حداقل يك    د 3/22 نفر   946از بين   
بــار  ســال اخيــر حــداقل يــك  درصــد در يــك5/16. انــد دو يــا ســه مــورد از آنهــا را داشــته

 درصد مصرف دايم مواد در يـك مـاه          5اند و از كل دانشجويان        سوءمصرف مواد را داشته   
 ).1385بر،  ز حسين؛ به نقل ا1381خير خواه و همكاران، (اند  اخير را داشته

هـاي دولتـي كـه        در طرح شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه          
 بـا يـك نمونـه       1381-82به صورت يك پژوهش پيمايشي در نيمسال اول سـال تحـصيلي             

 دانـشگاه تحـت پوشـش وزارت علـوم اجـرا شـد نتـايج زيـر                  21 نفره از دانـشجويان      5231
نشجويان اظهار داشتند دست كم يـك بـار مـشروبات الكلـي              درصد از دا   20: دست آمد   به

. يابـد    درصد تقليل مـي    10اين نسبت براي مصرف ترياك به نصف يعني         . اند مصرف كرده 
پس از ترياك، حشيش،شيره و سوخته ترياك شيوع بيشتري در بين دانشجويان داشته و به               

ماري . صرف شده است   درصد دانشجويان حداقل يك بار م      2/2 و   3/2،  8/3 ترتيب توسط 
.  درصد دست كم يك بار مصرف شده اسـت         1/1جوانا در مرتبه بعدي قرار دارد و توسط         

ميزان شيوع ساير مواد مخدر بسيار ناچيز بوده به طوري كه نـسبت كـساني كـه آن مـواد را                
 درصـد،  6/0هـروئين  (اند كمتر از يك درصد بوده اسـت   دست كم يك بار مصرف كرده     

سـراج زاده و  ( ) درصـد 4/0 درصـد و اكـستازي نيـز    4/0ين  رصد، كوكاي  د 4/0دي  .اس.ال
 داوطلـب درمـان و      108روي  ) 1382( تحقيق كردميرزا، آزاد و اسـكندري        .)1383فيضي،  

هاي تهران     دانشجوي رشته پزشكي، هنر، فني مهندسي، علوم انساني در سطح دانشگاه           500
هاي    درصد دانشجويان رشته   85/8نر،  هاي ه    درصد دانشجويان رشته   3/16دهد كه     نشان مي 

 درصـد دانـشجويان رشـته پزشـكي بـه           5 درصد دانشجويان فني مهندسي و       6علوم انساني،   
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؛ به نقل از مردانـي و همكـاران،         1382كردميرزا و همكاران،    (اند    مصرف مواد اذعان كرده   
ش مـصرف مـواد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوز          اداره پيشگيري و درمـان سـوء      ). 1391

گيرشناسي سوءمصرف مـواد در دانـشجويان         همه"در گزارش خود به نام      ) 1383(پزشكي  
 :  آمار و اطالعات زير را ارايه كرده است"هاي علوم پزشكي دانشگاه

 24/57 تـا    3/24بار مصرف سـيگار در دانـشجويان مـذكر از            سابقه حداقل يك  : سيگار
 درصـد  5/31 تا  3/17 در مجموع از      درصد و  7/27 تا   8/1درصد و در دانشجويان مونث از       

 درصد و در دانشجويان مونث 6/30 تا 6/15مصرف منظم سيگار در دانشجويان مذكر . بود
  . درصد بوده است20 تا 2/14 درصد و در مجموع از 13 تا 8/5از 

در بين آقايان اشاره    %) 4/2(و پيپ   %) 7/4(فقط در يك پژوهش به مصرف قليان        : قليان
  .شده است
 7/24 تـا    6/6بار مصرف حشيش در دانشجويان مـذكر از          ي حداقل يك   سابقه: حشيش

  . درصد بود9/12 تا 3/1درصد و در دانشجويان مونث از 
 20 حداقل يك بار مصرف مشروب در دانشجويان مـذكر از            ي  سابقه: مشروبات الكلي 

 8/38 تـا    7/5 درصد و در مجموع از       1/1 تا   26/0 درصد و در دانشجويان مونث از        9/45تا  
  .درصد بوده است
 درصـد و در     8/31 تـا    8/9در دانـشجويان مـذكر از       ): تريـاك و هـرويين    (مواد افيـوني    

مـصرف  .  درصد بـود   1/34 تا   1/1 درصد و در مجموع از       5/13 تا   3/0دانشجويان مونث از    
طارميـان و   ( درصـد بـود      5 تـا    8/0منظم مواد افيـوني در دانـشجويان مـذكر در مجمـوع از              

 ).1389ن، همكارا

بررسي شيوع مصرف مواد اعتيادآور بـين دانـشجويان         "پژوهشي با عنوان    ) 1384(سيام  
 درصـد افـراد مـورد       75/46هـا نـشان داد        يافتـه .  انجام داد  "هاي مختلف رشت    پسر دانشگاه 

مـواد اعتيـادآور مـورد      . انـد   آور را ذكـر كـرده       ي حداقل يكي از مواد اعتيـاد        مطالعه، تجربه 
آور ماننـد      درصـد، مـواد نـشاط      5/10 درصد، الكل    13/24  سيگار: ودند از مصرف عبارت ب  

بـه  ( درصـد  87/4   درصد و ماده مخـدر تريـاك  25/7قرص اكستازي و تركيبات مشابه آن  
 ).1390نقل از نقويان، 
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بررســي شــيوع مــواد اعتيــادآور در "پژوهــشي بــا عنــوان ) 1384(جعفــري و همكــاران 
 دانـشجوي دختـر چهـار دانـشگاه         601 ايـن تحقيـق بـر روي         . انجام دادند  "دختران دانشجو 

شـيوع اسـتعمال سـيگار بـه طـور          . هاي مختلف انجام شد     تهران، هنر، آزاد و شاهد در رشته      
 5/7 درصد، آزاد 6/12 درصد، تهران 9/15 هنر   درصد و به تفكيك در دانشگاه1/18كلي  

 5/1 درصـد، قـرص   8/10شـيوع مـصرف قليـان    .  درصـد بـود  8/5درصد و دانشگاه شـاهد     
 درصـد و تريـاك      3/0 درصد، هرويين    5/0 درصد، پيپ    7/0جوانا و حشيش      درصد، ماري 

 )1390به نقل از نقويان، ( درصد به دست آمد 2/0

اميركبير، علم و صنعت، تهـران،      (در سه تحقيق انجام شده در شش دانشگاه شهر تهران           
مان و دانشگاه فردوسي مشهد و دانـشگاه        ، دانشگاه كر  )تربيت معلم، عالمه طباطبائي، و هنر     

در طول زنـدگي، در سـال   ( شيوع مصرف مواد  1384-85صنعتي اصفهان در سال تحصيلي    
  .)1389 ،نطارميا(به شرح زير ارايه شده است ) گذشته، و در ماه گذشته

  
، دانشگاه كرمان، دانشگاه فردوسي مشهد و رف مواد در شش دانشگاه شهر تهرانشيوع مص

  1384-85در سال تحصيلي  ه صنعتي اصفهاندانشگا
  كراك  شيشه  اكستازي  حشيش  هرويين  ترياك  الكل  سيگار  قليان  مدت مصرف  ها انشگاهد 

  %2/0  %7/0  %7/0  %2/2  %2/0  %3/2  %17  %2/24  %9/33  درطول زندگي
  %1/0  %2/0  %4/0  %2/1  %1/0  %8/0  %12  %7/15  %1/22  درسال گذشته

  
  تهران

  %1/0  %2/0  %2/0  %8/0  %1/0  %6/0  %3/8  %6/11  %2/13  درماه گذشته
  %1/1  %1/1  %8/1  %6/2  %8/0  %4/4  %7/13  %8/17  %6/30  درطول زندگي
  كرمان  %8/0  %1  %1/1  %4/1  %6/0  %1/3  %3/10  %3/11  %9/18  درسال گذشته
  %8/0  %8/0  %1  %9/0  %5/0  %4/2  %3/7  %7/8  %6/12  درماه گذشته
  %1/0  %2/0  %5/0  %7/1  %3/0  %1/3  %9/8  %5/17  %8/24  درطول زندگي
  مشهد  %1/0  %1/0  %1/0  --  %2/0  %8/1  %1/6  %3/10  %1/14  درسال گذشته
  %1/0  %1/0  %1/0  %5/0  %1/0  %3/1  %8/3  %7/7  %3/9  درماه گذشته
  %08/0  8%26/0  %44/0  %32/1  %08/0  %3/2  %5/12  %5/21  %37  درطول زندگي
نعتي ص   %1/0  %1/0  %0  %82/0  %1/0  %82/0  %24/8  %2/14  %31/24  درسال گذشته

  اصفهان
  %1/0  %0  %0  %27/0  %1/0  %46/0  %6  --  %2/15  درماه گذشته

  

                                                            
             عنوان شيوع مصرف مواد در ميان دانـشجويان  " اطالعات اين بخش بر گرفته از تحقيق طارميان، بوالهري، پيروي و قاضي طباطبايي تحت

 . انجام گرفته است1384-85ن در سال تحصيلي هاي دولتي شهر تهرا  دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه2997 است كه روي "شهر تهران
       با عنوان شيوع شناسي مصرف مواد در دانـشگاه صـنعتي اصـفهان   1385 در سال بكراني اين گزينه برگرفته از تحقيق گرجي و " 

 . انجام گرفت، استخراج شده است1384-85 نفر از دانشجويان در سال تحصيلي 5800كه در ميان 
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طور كه در جدول فوق ارايه شده اسـت، بيـشترين درصـد مـواد مـصرفي در بـين                      همان
 سـيگار و     دانشجويان در طول زندگي، سال گذشته و ماه گذشـته بـه ترتيـب شـامل قليـان،                 

هاي بعدي قرار گرفتـه   و بعد از آن ساير مواد با درصدهاي بسيار كمتري در رتبهالكل بوده  
. دهـد   نتايج اين بررسي با ديگر تحقيقات داخلي و حتي خارجي همخواني نشان مـي             . است

  .الزم به ذكر است كه در جدول فوق منظور از كراك، همان هرويين فشرده است
رشناسـي سوءمـصرف مـواد در جامعـه         گي  همـه "تحت عنوان   ) 1385(در تحقيق رستمي  

ــشگاه تهــران  ــشجويان دان ــشجو و 140 كــه روي "دان ــاد داوطلــب تــرك  81 دان  221( معت
 و  2 اسـتعداد اعتيـاد     ،1بـا اسـتفاده از سـه مقيـاس پـذيرش اعتيـاد            ) آزمودني همتا شـده سـني     

 انجـام گرفـت، نـشان    4)فرم بلنـد ( در پرسشنامه چند وجهي مينه سوتا 3اندرو بارگي مك مي
 به دسـت آورد  3داد كه چنانچه فرد دانشجويي در مقياس پذيرش اعتياد نمره خام باالتر از     

بنابراين، از آنجـا كـه از       .  درصد داراي مشكالت سوءمصرف مواد نيز هست       92به ا حتمال    
 در اين مقياس    3 نفر از آنها نمره باالتر از        16 دانشجوي پژوهش حاضر، تعداد      140مجموع  

درصد از دانشجويان ممكـن     15حدود  %) 92با احتمال   (توان گفت كه       مي  دست آوردند،  به
  .است داراي مشكالت سوءمصرف مواد باشند

دست    به 24اندرو نمره خام باالتر از        بارگي مك   همچنين، اگر دانشجويي در مقياس مي     
بنـابراين، از آنجـا     .  درصد داراي مشكالت سوءمصرف مواد نيز هـست        84آورد به احتمال    

 در اين 24 نفر از آنها نمره باالتر از 34 دانشجوي پژوهش حاضر، تعداد 140از مجموع كه 
 درصد از دانشجويان    25حدود  %)  82با احتمال   (توان گفت كه      دست آوردند، مي    مقياس به 

. ممكن است داراي مشكالت سوءمصرف مواد بوده يا در آينده دچار اين مشكالت شـوند        
 است كه از مقياس استعداد اعتياد به دليل نداشتن شاخص تميـز     البته ذكر اين نكته ضروري    

 ).1385رستمي، (توان براي تشخيص افراد معتاد از دانشجويان استفاده كرد  قابل قبول، نمي

در تحقيقي كه بر روي دانـشجويان سـه دانـشگاه علـوم پزشـكي، خلـيج فـارس و آزاد                     
 :به دست آمد انجام گرفت نتايج زير 1385اسالمي بوشهر در سال 

                                                            
1. Addiction acknowledgment Scale (AAS)   2. addictional Potential Scale ( APS) 
 

3.  MacAndrew Alcoholism-Revised (MAC-R)   4. Minnesota Multiphasic Inventory-2 (MMPI2) 
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 درصد براي يك بار از يك ماده استفاده كرده كه از اين      3/43در ميان پاسخ دهندگان     
 6/3 درصد تريـاك،     2/6 درصد الكل،    9/12 درصد سيگار،    4/25 درصد قليان،    6/27ميان  

 درصد  6/0 درصد كوكايين و     9/0 درصد هرويين،    1 درصد گراس،    4/1درصد اكستازي،   
  .)1385 برجويي،(ر موارد را مصرف كرده بودند  درصد ساي6/0مورفين و

در بررسي ميزان شيوع مصرف مواد اعتيادآور بين دانشجويان دانـشگاه علـوم پزشـكي               
 دانشجوي شـركت كننـده در تحقيـق،    597 نتايج نشان داد كه از بين   1385زاهدان در سال    

شـيوع  .  درصـد بـود  7/27 درصـد و بـين دختـران       24/57شيوع مصرف سيگار بـين پـسران        
در .  درصـد بـود  4/22 درصـد و بـين دختـران    6/36مصرف مواد به جز سيگار بـين پـسران          

جوانـا بـوده و    ترين مواد مورد مصرف سيگار، حشيش، الكل، ترياك و مـاري       نهايت، شايع 
  ).1385حسين بر، (بيشترين شيوع مصرف را دانشجويان پسر مجرد دارند 

هـاي داروسـازي و     ميـان دانـشجويان رشـته    در) 1385(اي كه توسط احمدي       در مطالعه 
بار مـصرف مـواد داشـتند و          درصد حداقل يك   7/34دندانپزشكي دانشگاه شيراز انجام شد      

 درصـد   7/1 درصـد سـيگار،      5/5كردند كه شـامل        درصد دانشجويان مواد مصرف مي     9/6
  ).1385به نقل از برجويي، ( درصد حشيش بود 2/1 درصد ترياك و 4/1الكل، 

مطالعه در مورد شيوع مصرف مواد سيگاري بين دانشجويان پسر دانشگاه علوم            در يك   
پزشكي اراك مشخص شد كه ميزان شـيوع اسـتعمال مـواد سـيگاري در دانـشجويان پـسر                   

 1/1 درصـد مـصرف پيـپ و    8/3 درصد آنها مصرف سـيگار و  5/29 درصد بوده كه   3/34
 ).1385ن بر، به نقل از حسي(كردند  درصد آنها مواد ديگر مصرف مي

، نيز در مطالعه مروري وضعيت مصرف       )1385(ايزديان و يونسيان      موقر، سهيمي   رحيمي
مـصرف در حـال    "،  "مصرف در طـول عمـر     "نتايج سه شاخص     مواد در دانشجويان كشور     

  حــشيش،  را بــه تفكيــك در مــورد مــواد اپيوئيــدي، الكــل،"مــصرف روزانــه" و "حاضــر
هـا از مطالعـات اسـتخراج و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه          مينزا و آمفتـا  كوكايين، موادتوهم 

در ايـن تحقيقـات نتـايج نـشان         . شناسـي بودنـد     بسياري از مطالعات داراي اشـكاالت روش      
ترين مـواد غيرقـانوني       دهند كه الكل و پس از آن مصرف ترياك و سپس حشيش شايع              مي

واد غيرقانوني وابسته بودنـد     تعداد دانشجوياني كه به مصرف يكي از م       . مورد استفاده بودند  
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و تعداد كساني كـه در      ) 1376 مطالعه صورت گرفته بعد از سال        16از  ( هزار نفر  50بيش از   
 هـزار   150اند، حـدود      بار يكي از مواد اپيوئيدي را مصرف كرده        طول يك ماه حداقل يك    

 .شود نفر در كشور تخمين زده مي

  هـاي دولتـي در سـال تحـصيلي          هدر بررسي مـصرف مـواد در بـين دانـشجويان دانـشگا            
بار در طول عمر قليان، سـيگار، مـشروبات           نسبت دانشجوياني را كه حداقل يك      86-1385

 مـاه   12 درصـد و بـراي       80/1 و   13،  20،  30انـد بـه ترتيـب       الكلي و ترياك مـصرف كـرده      
همچنين، سن شروع . اند  درصد گزارش كرده50/1 و 10، 90/13، 70/20گذشته به ترتيب    

؛ به نقـل از  1388سهرابي و همكاران، ( سالگي بوده است 18 تا  13تقريباً همه مواد    مصرف  
  ).1391، فيني و كاوسيان مرداني، شيخي

هـاي    رخ مصرف مواد در تمـامي دانـشجويان دانـشگاه           پژوهشي كه با هدف بررسي نيم     
تحت پوشش وزارت علوم انجام گرفت، نشان داد كه ميزان شيوع مصرف مواد بـر اسـاس                 

 :نوع ماده مصرفي به ترتيب زير است

 درصـد بـه     8/3 درصد و هرويين     19/4 درصد، الكل    5/5 درصد، حشيش    93/5ترياك  
 درصد مصرف كننده بيش از يك ماده 9/11همچنين، . اند ترتيب بيشترين مصرف را داشته    

  ).1386زراني و وقار، به نقل از موسوي و پيروزمند، (بودند 
با هدف تخمـين نـرخ بـروز سوءمـصرف          ) 1386(نشگاه تبريز   هايي كه در دا     در بررسي 

 1/10 نفر مورد بررسي قرار گرفتند كه به ترتيـب  1785مواد در بين مردان صورت گرفت،    
 درصد دانـشجويان گـزارش داده بودنـد كـه از الكـل و مـواد ديگـر اسـتفاده                 2/2درصد و   

 ).1391فيني و كاوسيان ،  خي؛ به نقل از مرداني، شي1386پور اصل و همكاران، (اند  كرده

كـه بـه روش   ) 1387(پـور و رسـتمي گـوران     در تحقيق شمس عليزاده، مقـدم، محـسن     
 نفر دانشجوي دختر و پسر بـا پرسـشنامه محقـق سـاخته در دانـشگاه                 1186سرشماري روي   

بار يا بيشتر در طـي   ي مصرف يك نشان داد كه سابقه  علوم پزشكي كردستان انجام گرفت،  
 7/2 درصـد، اكـستازي      7/4 درصـد، حـشيش      8/4درصد، ترياك 1/17ورد الكل   عمر در م  

مـصرف مـستمر در مـورد الكـل     .  درصـد بـود  2/5 درصد و ساير مواد   7/0درصد، هرويين   
.  درصـد بـود    2/0 و ساير مـواد      1/0، اكستازي   1/0، هرويين   1/0، ترياك   1/0، حشيش   1/1
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، تحصيل در رشته پزشـكي رابطـه        مصرف مواد با جنس مرد، سن، زندگي همراه با دوستان         
پيـشنهاد اولـين    . رابطه مصرف مواد با وضعيت تأهل و تحصيالت پدر معنـادار نبـود            . داشت

. مصرف مواد در مورد تمامي مواد به جز ترياك، بيشتر توسط دوستان صورت گرفتـه بـود              
 هـرويين و اكـستازي، لـذت،         در مورد حـشيش و تريـاك، كنجكـاوي و در مـورد الكـل،              

به طور كل، شيوع مصرف الكل و ساير مواد در اين دانشگاه            . ترين انگيزه مصرف بود     شايع
ها هر چند به نحـو        شيوع مصرف مواد در خانم    . هاي ايران است    قابل مقايسه با ساير دانشگاه    

هاي ديگـر بـاالتر        ولي نسبت به مطالعات مشابه در دانشگاه        چشمگيري كمتر از آقايان بود،    
  ).1387 ه و همكاران، عليزاد شمس(بود 

اسـتان  (در شيوع شناسي و بررسي عوامل خطر مصرف مواد در بين دانشجويان آسـتارا               
 8/24كـشند و    درصد از دانشجويان در حـال حاضـر سـيگار مـي           8/21دريافتند كه   ) گيالن

كنند؛ همچنين، شيوع در طـول زنـدگي اكـستاسي در بـين               درصد از آنان الكل مصرف مي     
محتشم اميـري و    ( درصد است و     6/4و ترياك   ) حشيش(درصد، كانابيس    6/5دانشجويان  
  ).1391؛ به نقل از مرداني و همكاران، 1388همكاران، 

شناسي مصرف مواد در دانـشجويان دانـشگاه گـيالن بـه       در پژوهشي تحت عنوان شيوع    
 درصـد و مخـدرها بـا        17 درصد، الكـل بـا       39/26مصرف سيگار با    : نتايج زير دست يافتند   

؛ به نقل از مردانـي،      1388ضرابي و همكاران،    ( درصد باالترين فراواني را دارا هستند        86/3
  ).1391فيني، كاوسيان،  شيخي

شيوع و عوامل مرتبط با سوءمـصرف مـواد         "پژوهشي با عنوان    ) 1388(دهقاني و همكاران    
 اعتيادآور بـه    شيوع مواد .  انجام دادند  "در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد       

هــاي  ، قــرص%)8/2(، الكــل %)8/2(، تريــاك %)4/14(، ســيگار %)9/15(ترتيــب شــامل قليــان 
  ).1390به نقل از نقويان، (بوده است %) 8/0(و هرويين %) 1/1(، حشيش %)2/1(گردان  روان

ــوان   ــا عن ــر اســاس پژوهــشي ب ــشجويان   "ب ــان دان ــواد در مي شــيوع شناســي مــصرف م
 كـه در ميـان دانـشجويان دختـر و پـسر مقـاطع               " كي شـهر تهـران    هـاي علـوم پزشـ       دانشگاه

اي و دكتــراي تخصــصي ســال  كــارداني، كارشناســي، كارشناســي ارشــد، دكتــراي حرفــه
نفري كه بـه تفكيـك از ميـان سـه            4000از ميان يك نمونه     .  انجام شد  1388-89تحصيلي  
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دسـت   د نتـايج زيـر بـه      دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي انتخاب شده بودن          
  : آمد

%) 7/25(بيشترين ميـزان مـصرف      : شيوع مصرف مواد در ميان دانشجويان در طول عمر        
و مـشروبات   %) 18(متعلق به مصرف قليان و پس از آن به ترتيب متعلق به مـصرف سـيگار                 

 9/0 و   1نيـز بـه ترتيـب بـا         ) هروئين فـشرده  (مصرف شيشه و كراك     . است%) 8/11(الكلي  
مصرف داروهايي مانند مورفين، ريتـالين، ترامـادول        . اي كمترين مصرف هستند   درصد دار 

  .هاي چهارم، پنجم و ششم مصرف مواد را در دانشجويان علوم پزشكي دارد به ترتيب رتبه
اند كه در   درصد دانشجويان گزارش كرده1/16: شيوع مصرف مواد در يكسال گذشته 

 درصـد بـوده     9/10كـه ايـن ميـزان در سـيگار            اند در حالي    سال گذشته قليان مصرف كرده    
 بودنـد برابـر      درصد دانشجوياني كه در سال گذشته مشروبات الكلي مـصرف كـرده           . است

هاي اكس و كراك هرويين تعلـق      كمترين ميزان مصرف به قرص    .  درصد گزارش شد   5/7
  . درصد است3/0دارد كه برابر با 

. اي است خودسرانه داروهاي نسخهيكي از موارد مورد بررسي در اين پژوهش مصرف     
شوند، مصرف    در بين داروهايي كه به شكلي خودسرانه و بدون تجويز پزشك مصرف مي            

 درصد و پس    7/9...  درصد، ديازپام و لورازپام و     4/32هاي حاوي كدئين      ها و شربت    قرص
كمتـرين ميــزان  .  درصــد از سـاير مـواد بيــشتر اسـت   5/5از آن ديفنوكـسيالت و ترامـادول   

  . درصد تعلق دارد3نورفين با ميزان  همصرف نيز به بوپر
شـيوع شناسـي مـصرف مـواد در دانـشجويان دانـشگاه آزاد              "در تحقيقي كه بـا عنـوان        

دسـت آمـده حـاكي از         انجام شد، نتايج به    "1388-89 اسالمي بندرعباس در سال تحصيلي    
جو گـزارش    نفـر دانـش    77 نفـر دانـشجوي شـركت كننـده در پـژوهش           310آن است كه از     

 نفر حداقل يك بار 29بار سيگار،   نفر هم حداقل يك48بار قليان،  اند كه حداقل يك كرده
در ايـن ميـان، تفـاوت    . انـد   نفر حداقل يك بار ترياك مصرف كرده12مشروبات الكلي و    

شود و پسران نـسبت بـه دختـران مـصرف      معناداري بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده مي 
 ).1391فيني و كاوسيان،  مرداني، شيخي(اند  اشتهمواد بيشتري د

 نفر از دانـشجويان دولتـي   8375با بررسي ) 1389(جاه، حمديه و يعقوبي  نتايج تحقيق ترقي 
هاي كشور نشان داد كه شيوع مصرف قليان و سيگار در كل نمونه پژوهش بـه ترتيـب                    دانشگاه
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فته از اين بررسي مشخص كرد كـه      تحليل رگرسيون انجام گر   .  درصد بوده است   8/30 و   3/40
   وضعيت تأهـل، نگـرش نـسبت بـه مـصرف سـيگار، جنـسيت،                متغيرهاي استان محل سكونت،   

داشتن دوست سيگاري، مذهبي بودن، معدل تحصيلي ترم گذشته و حمايـت عـاطفي خـانواده                
هاي معناداري براي سيگاري شدن و متغيرهاي استان محل سـكونت، جنـسيت،       بيني كننده   پيش

اشتن دوست قلياني، نگرش نسبت به مصرف قليان، بومي و غير بومي بودن، معدل تحصيلي و                د
بنابراين، مـصرف سـيگار و      . كننده معنادار قلياني شدن بودند      بيني  حمايت عاطفي خانواده، پيش   

   . قليان در جمعيت مورد بررسي به طور قابل توجهي باال است
نيـز بيـانگر آن اسـت كـه اغلـب           ) 1389 (هاي پژوهش محمدي، شبيري و محجـوب        يافته

هـاي دانـشگاه علـوم پزشـكي           نفر از دانشجويان پسر ساكن خوابگـاه       430(افراد مورد بررسي    
محـل  . بودنـد %) 8/92معـادل   (و مجـرد    %) 9/21معـادل   ( سال   20در گروه سني    ) شهر همدان 

از نظـر   . د درصد حاشـيه شـهر بـو       6/1 درصد، روستا و     2/31 درصد آنها شهر و      9/66زندگي  
 نفـر و كمتـرين      6داراي بعد خانوار    %) 9/21(بعد خانوادگي بيشترين واحدهاي مورد پژوهش     

فرزنـد اول خـانواده و      %) 3/23(همچنين، اكثر آنها    .  نفر بودند  3داراي بعد خانوار    %) 6/1(آنها
بيـشتر والـدين داراي تحـصيالت ابتـدايي و          %). 4/85(كردنـد   با هردو والد خـود زنـدگي مـي        

 18تا سـن    %) 4/38(از نظر سوءمصرف مواد، اكثريت واحدهاي مورد پژوهش       . سواد بودند   بي
اولين مـاده مـصرفي بيـشتر واحـدهاي پـژوهش،           . اي را مصرف نكرده بودند      سالگي هيچ ماده  

اي را مصرف     كنون ماده   درصد از دانشجويان تا    27كل، نتايج نشان داد كه       به طور . مسكن بود 
  ،%)7/44(بخـش  ترتيـب مـسكّن و آرام    مـواد مـورد اسـتفاده مـواد سـبك بـه           نكرده و بيشترين    

، %)1/4(، حـشيش  %)25/5(مواد سنگين مانند تريـاك      . بودند%) 2/20(و الكل %) 4/28(سيگار
  .فراواني كمتري داشتند%) 13/1(و ساير مواد %) 64/1(اكستازي 

 1389شاه در سـال  در پژوهش ديگري كه بر روي دانشجويان پسر دانشگاه رازي كرمان     
ترين ماده مخدر مصرفي ترياك است، كـه          شايع: دهندكه  انجام شد، نتايج حاصله نشان مي     

 درصد از مـاده حـشيش اسـتفاده         10 درصد از ماده شيشه و       25 درصد از ماده ترياك و       65
  ). 1389حيدري،  (مي كردند

                                                            
 )م(اي اشكال باشدها دار شناسي و تجزيه و تحليل داده  اين پژوهش از لحاظ روشهاي با توجه به نتايج به نظر مي رسد يافته: توضيح* 
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 و شيـشه در     بررسي فاكتورهاي موثر بر سـوء مـصرف اكـستازي         "در پژوهشي با عنوان     
در "ريزي شـده   گيري از تئوري رفتار برنامه هاي شهر همدان با بهره بين دانشجويان دانشگاه  

ي مصرف هميشگي     درصد از دانشجويان سابقه    5/4، نتايج حاكي از آن بود كه        1389سال  
 درصد از آنهـا سـابقه مـصرف مـشروبات الكلـي را بـه            19مشروبات الكلي را ذكر كرده و       

ي مـصرف     درصـد از دانـشجويان سـابقه       8/2همچنين،  . اند  اوقات بيان كرده  صورت گاهي   
ي   درصـد از آنهـا سـابقه   8/14را ذكـر كـرده و   ) شـامل شيـشه و اكـستازي   (هميشگي مواد   

 درصـد شـركت     69 ،بـه عـالوه   . انـد  مصرف مواد را به صـورت گـاهي اوقـات بيـان كـرده             
ي مصرف سيگار نـشان داد كـه         ابقهس. اند  كنندگان سابقه مصرف داروهاي مسكّن را داشته      

 درصـد آنهـا   31انـد و    ي مصرف هميشگي سيگار را داشـته        درصد از دانشجويان سابقه    8/7
 ).1389براتي و همكاران،(اند سابقه مصرف سيگار را به صورت گاهي اوقات بيان كرده

 نفـر دانـشجوي دختـر در سـال تحـصيلي            240بررسي شيوع مصرف موادمخدر در بين       
 دانشگاه گيالن نشان داد كه بين ميزان مصرف انواع موادمخـدر بـين دانـشجويان                 در 1390

با توجه به اينكه در بين      . دختر تربيت بدني و غير تربيت بدني تفاوت معناداري وجود ندارد          
دانشجويان غير تربيت بدني افرادي بودند كه داراي سطح فعاليت بدني مناسبي بودنـد، بـار                

ها نـشان داد      تحرك انجام گرفت و يافته      براي دانشجويان فعال و بي    مستقل    ديگر آزمون تي  
تحـرك تفـاوت معنـاداري        كه در مورد مصرف سيگار و الكل بين دانـشجويان فعـال و بـي              

 ).1390اراضي و عسگري، (وجود داشت 

شيوع مصرف مـواد در دانـشجويان دانـشگاه         "ضرابي و همكاران در پژوهشي با عنوان        
 به دنبال تعيين شيوع مصرف مـواد در بـين دانـشجويان ايـن دانـشگاه       "علوم پزشكي گيالن  

، %)04/17(، الكـل    %)26/36(هـا نـشان داد مـواد مـورد مـصرف شـامل سـيگار                  يافته. بودند
ــاك  ــشيش %)86/3(تري ــستازي %)78/2(، ح ــرويين %)05/2(، اك ــستال %)08/1(، ه ، كري

بـه نقـل از     (بـوده اسـت   %) 6/0 (و سـاير مـواد    %) 6/0(، مـرفين    %)84/0(، كوكايين   %)14/0(
  ).1390نقويان، 

در تحقيق مقايسه ميزان استعمال سيگار و قليان در بين دانشجويان تربيـت بـدني و غيـر                  
 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه گيالن انجام گرفت مشخص شد           530تربيت بدني كه روي     
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 1/27ت بـدني پـسر   استعمال سيگار و قليان در ايـن مطالعـه بـه ترتيـب در دانـشجويان تربيـ              
 درصـد و دختـر      1/30 درصد و در دانشجويان غيـر تربيـت بـدني پـسر              8/11درصد، دختر   

 تحصيلي و سابقه ورزشي با       ها نشان داد كه بين رشته       تجزيه و تحليل داده   .  درصد بود  2/14
ميزان استعمال سيگار و قليان رابطه معنـاداري وجـود نـدارد؛ همچنـين، اسـتعمال سـيگار و                   

ترين علـت گـرايش بـه مـصرف      مهم. در پسران به طور معناداري بيشتر از دختران بودقليان  
. سيگار در پسران، ارتباط صميمانه با دوستان سيگاري و در دختران تفريح و سرگرمي بـود             

به طور كل، استعمال سيگار و قليان در اين مطالعه نسبت بـه مطالعـات نقـاط ديگـر كـشور                     
 ). 1392زاده،  و رحيماراضي، حسيني (باالتر بود 

 نفر دانشجوي دانشگاه آزاد 310نيز روي ) 1391(هاي پژوهش مرداني و همكاران  يافته
 سال بوده است و مصرف      25 تا   22ي سن شروع مصرف مواد       بندرعباس نشان داد كه دامنه    

سيگار، قليان، مشروبات الكلي و ترياك به ترتيب در بين دانشجويان پسر بيشتر از دختـران                
. دو معنـادار بـوده اسـت        ها از لحاظ آماري بـر اسـاس آزمـون خـي             بوده است و اين تفاوت    
ي مصرف مواد در اعضاء خانواده و دوستان از عوامل خطر ساز در    بنابراين، جنسيت، سابقه  
  .شوند مصرف مواد تلقي مي

ــر مــصرف مــواد روان   يافتــه گــردان در  هــاي تحقيــق بررســي شــيوع و عوامــل مــوثر ب
 نفـر از دانـشجويان انجـام گرفـت،          640هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز كه روي          دانشگاه

گـردان در بـين دانـشجويان دانـشگاه علـوم پزشـكي          نشان داد كه ميزان مصرف مـواد روان       
ميـزان  . اين اخـتالف معنـادار نبـود      .  درصد بود  2/9 درصد و در دانشگاه شيراز       8/10شيراز  

ي  ، سـابقه  %)25در مقابـل    % 9/1(شتر از زنـان بـود       گـردان در مـردان بيـ        مصرف مـواد روان   
دانـشجويان دانـشگاه    %) 7/8در مقابـل    % 5/19(مصرف در متأهلين بيـشتر از مجـردين بـود           

  ،%)4/9در مقابـل    % 7/17(پزشكي شيراز مصرف مشروبات الكلـي         شيراز در مقايسه با علوم    
انـد كـه      بيشتري داشته %) 5/17در مقابل   % 5/21(و سيگار   %) 3/3در مقابل   % 8/9(موادمخدر

  ).1392حافظ و همكاران،  اشرفي. (اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود
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  هاي ايران مطالعات شيوع شناسي در مورد شيوع مصرف و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه

 -تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه
  نفر

نوع ماده مصرفي به ترتيب اولويت بر 
  ها عالم نتايج پژوهشاساس ا

  )براساس مصرف روزانه، سال گذشته و مداوم(
هاي وزارت  هاي علوم پزشكي و دانشگاه دانشگاه
شهيد   استان شامل علوم پزشكي تهران،6(علوم

  )بهشتي، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد

دانشجويان   1374
  مذكر

  لكل، ا   شيره،  ن،شيش، ترياك، هرويي  ح  
  ...آمفتامين و

  لكل، ترياك، حشيشا   هاي مذكر انترن  1376  م پزشكي تهرانعلو
دانشجويان   1380  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  پزشكي
ــ  ــاك،   راس،گــــ ــرويين، تريــــ  هــــ

  )روزانه(ها بنزوديازپين
  لكل، ترياك، هرويينا   993  1380  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

ــ   565  1380-1381  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ــشيش،  يگسـ ــاك، حـ ــل، تريـ ار، الكـ
  هرويين

  لكل، ترياك، حشيشا   1522  1380  هاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم دانشگاه
  شيش، ترياك، الكلح   946  1381  دانشگاه علوم پزشكي بابل استان مازندران

 دانشگاه تحت 21-هاي دولتي دانشجويان دانشگاه
  پوشش وزارت علوم

  جوانا شيش، ماريلكل، ترياك، حا   5231  1382-1381

رشته پزشكي، هنر، مهندسي و (هاي تهران دانشگاه
  )علوم انساني

 داوطلب 108  1382
  500درمان و 
  دانشجو

  نواع موادا 

دانشجويان پسر   1383  هاي علوم پزشكي كشور دانشجويان دانشگاه
  و دختر

  يگار، الكل، موادافيونيس 

   الكل، اكستازي و ترياك يگار،س   انشجويان پسرد   1384  هاي مختلف رشت انشجويان پسر دانشگاهد 
انشجويان دختر چهـار دانـشگاه تهـران، هنـر، آزاد و       د  

  شاهد
ــ   601   1384 ــاري س ــرص، م ــان، ق ــا،  يگار، قلي جوان

  ترياك حشيش، هرويين،
شـامل اميـر كبيـر، علـم و     (ش دانـشگاه شـهر تهـران      ش  

، )صنعت، تهران، تربيت معلم، عالمه طباطبايي و هنـر         
  نشگاه كرمان و دانشگاه فردوسي مشهددا

1385-1384  
 2997  

  ليان، سيگار، الكل، حشيشق 

 دانشجو و 140   1385  انشجويان دانشگاه تهراند 
 داوطلب 81

  ترك

  نواع موادا 

انشجويان سه دانشگاه علوم پزشكي، خليج فـارس و         د  
  آزاد اسالمي بوشهر

اس، ليان، سـيگار، الكـل، اكـس، گـر        ق    انشجوياند   1385
  هرويين، كوكايين، مرفين

   يگار، حشيش، الكل، ترياكس   597   1385  هاي علوم پزشكي زاهدان انشجويان دانشگاهد 
   ماري جواناو 

ــته د  ــشجويان رش ــكي    ان ــازي و دندانپزش ــاي داروس ه
  دانشگاه شيراز

  يگار، الكل، ترياك، حشيشس   انشجوياند   1385

  يگار و انواع موادس   انشجويان پسرد   1385  انشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك د 
  طالعه مروري وضعيت مصرف مواد در دانشجويان كشورم 

  1376 مطالعه صورت گرفته بعد از سال 16 
انشجويان د   1385

  كشور
  لكل، ترياك، حشيشا 

انشجويان د   1385-1386  هاي دولتي كشور انشجويان دانشگاهد 
  كشور

 و ليـــان، ســـيگار، مـــشروبات الكلـــيق 
  ترياك
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 -تعداد نمونه  سال مطالعه  مكان مطالعه
  نفر

نوع ماده مصرفي به ترتيب اولويت بر 
  ها عالم نتايج پژوهشاساس ا

  )براساس مصرف روزانه، سال گذشته و مداوم(
انشجويان د   1386  هاي تحت پوشش وزارت علوم ليه دانشجويان دانشگاهك 

  كشور
  رياك، حشيش، الكل و هرويينت 

  لكل و مواد ديگرا   1785   1386  انشگاه تبريزد 
 لكل، ترياك، حشيش، اكس، هرويينا   1186   1387  انشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي كردستاند 
انشجويان د   1388   آستارا استان گيالنانشجوياند 

  كشور
الكــل، اكــستاسي، حــشيش،    يگار،ســ 

  ترياك
انشجويان د   1388  انشجويان دانشگاه گيالند 

  كشور
   مخدرها يگار، الكل،س 

انشجويان د   1388  انشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدد 
  كشور

 سـيگار، تريـاك، الكـل، قــرص     ليـان، ق 
  حشيش و هرويينروانگردان، 

انــشجويان دانــشگاه علــوم پزشــكي تهــران، ايــران و د 
  شهيد بهشتي

ليــان، ســيگار، الكــل، اكــس، كــراك ق   4000   1389-1388
  هرويين

   سيگار، الكل، ترياك ليان،ق   310   1388-1389  انشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباسد 
  ليان، سيگارق   8375   1389  هاي كشور انشجويان دولتي دانشگاهد 
هـاي دانـشگاه علـوم        انشجويان پسر سـاكن خوابگـاه     د  

  پزشكي شهر همدان
ها، سـيگار، الكـل،       بخش  سكّن و آرام  م    430   1389

  ترياك، حشيش، اكس
  رياك، شيشه، حشيشت   سرپ   1389  انشجويان پسر دانشگاه رازي كرمانشاه د 
ــاي   ا   انشجوياند   1389  هاي شهر همدان انشجويان دانشگاهد  ــستازي، داروه ــشه و اك ــل، شي لك

  مسكّن، سيگار
  يگار و الكلس   240   1390  انشجويان دختر دانشگاه گيالند 
  1390  انشگاه علوم پزشكي گيالند 

  انشجوياند 
ــ  ــشيش،  سـ ــاك، حـ ــل، تريـ يگار، الكـ

اكـــــستازي، هـــــرويين، كريـــــستال، 
   مرفين كوكايين،

  يگار و قليانس   530   1390  انشجويان دختر و پسر دانشگاه گيالند 
  يگار، قليان، الكل، ترياكس   310   1391  انشجويان دانشگاه آزاد بندرعباسد 
  لكل، موادمخدر و سيگارا   640   1392  هاي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز انشگاهد 

  

  گيري بحث و نتيجه
ر خطـر، در  ها به عنوان يكي از رفتارهـاي پـ   اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان       

 ميليون نفر مصرف كننـده غيـر قـانوني مـواد و در كـشور                240سطح جامعه جهاني بيش از      
رونـد رو بـه رشـد       .  هزار نفر معتـاد را جـذب كـرده اسـت           325ايران حداقل يك ميليون و      

هـاي    باورها و نگـرش    سوءمصرف مواد در سطح جوامع ناشي از عصر فرا مدرنيته و ترويج           
 درصد مردم ايران درباره مصرف 90 جديد، ابراز نگراني بيش از غلط براي جذب مشتريان

مواد در جامعه، دغدغه بيش از ده ميليون نفر از همسران و فرزندان معتادان در سطح كشور               
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هـاي امـر      از جمله خسارت و هزينه    (هاي اقتصادي   نسبت به اين رفتار پرخطر، بروز خسارت      
هـاي   ، خـسارت )1384 تومـان طبـق بررسـي سـال     هـزار ميليـارد  10مبارزه به ميزان بـيش از   

نظيـر  (هـاي بهداشـتي       ، خـسارت  )عنوان جزيي از سـبك زنـدگي        مصرف مواد به  (فرهنگي  
 نفـر ناشـي از      11هاي عفـوني، هپاتيـت سـي، ايـدز و متوسـط مـرگ روزانـه                   شيوع بيماري 

مـصرف مـواد بـه      (هاي اجتمـاعي      ، خسارت )عوارض سوءمصرف مواد طي ده سال گذشته      
هاي اجتمـاعي همچـون سـرقت،         ها و آسيب    علت و پايه بسياري از جرايم، بزهكاري      عنوان  

قتل عمد، جرايم منكراتي، نزاع و خـشونت، جـرايم        طالق، كودك آزاري، همسر آزاري،    
، تغيير الگو، سن و جنسيت مصرف كنندگان و همچنين تغيير نوع مواد مصرفي و      ...)مالي و 

 يت قانوني از نوع كانوبينوئيدهاي صناعي به نام اسـپايس          با ماه  1بروز مواد نو ظهور و جديد     
ي  ي رفتارهــاي ناشــي از اعتيــاد در آينــده و در نتيجــه مواجهــه  تــر شــدن مؤلفــه و پيچيــده
هاي متولي درمان و پيشگيري با مشكالت مضاعف، همه و همه حكايت از اهميـت                 دستگاه

ن دانـشجويان بـه عنـوان قـشر         يژه در بـي   وشناسي، ب   تر به بحث شيوع     ه جدي و ضرورت توج  
توان با مقايسه ميزان شيوع مصرف مواد در طول          فرهيخته، فعال و پر انرژي كشور دارد تا به        

 .را تحليل و كنترل كرد هاي متفاوت، روند تغييرات شيوع مصرف مواد سال

هــاي مختلــف  بــر ايــن اســاس و در يــك نگــاه كلــي بــه نتــايج ارايــه شــده در پــژوهش
توان نتيجه گرفت بعد از سيگار و قليان، بيشترين           بين دانشجويان كشور مي   شناسي در     شيوع

ماده مصرفي در بين دانشجويان الكل بوده است و پس از آن به ترتيـب تريـاك، حـشيش،                   
  . اند هاي بعدي را به خود اختصاص داده هرويين و ساير مواد رتبه

تـوان گفـت      ها، مـي    نشگاههاي اجرا شده شيوع شناسي در دا        به طوركل، با بررسي طرح    
معرف كل جمعيت اي كه  به گونهجمعيت هدف : كه اغلب آنها داراي مشكالت زير است    

 اطالعـات نـامرتبط بـا        بـه نحـوي كـه      هـاي مـورد اسـتفاده      پرسـشنامه  اسـت؛    عمومي نبـوده  
؛ )شناسـي   اطالعات مربوط به نگـرش و يـا سـبب          مانند(داشته است     را نيز دربر   شناسي  شيوع

؛ محدوديت  هاي نامطمئن   نحوه تجزيه و تحليل اطالعات و تعميم       شناسي و   روشاشكال در   
شناسي مـصرف مـواد در دانـشجويان كـشور؛ عـدم تفكيـك مـواد مـصرفي          در زمينه شيوع 

  .ها ها و متامفتامين باالخص عدم توجه در زمينه مصرف آمفتامين
                                                            
1. New Psychoactive Substances (NPS) 
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شناسـي در دو   وعشـي هـاي پژوهـشي    با بازنگري فعاليـت : شود به همين سبب پيشنهاد مي   
هـاي اپيـدميولوژيك    طـرح ها، نسبت بـه شناسـايي اشـكاالت     در سطح دانشگاه گذشته  دهه  
بـار نـسبت بـه سـنجش رونـد اعتيـاد در              الـذكر مبـادرت ورزيـده و هـر دو سـال يـك               فوق

ها شامل بررسي متوسط سن شروع مصرف، روند مصرف مواد در طول عمر، سـال     دانشگاه
اده مصرفي، جنسيت مصرف كننـدگان، مقايـسه شـيوع در ميـان             گذشته، ماه گذشته، نوع م    

تحـوالت در   هاي مجردي و بـومي، تعـداد مـصرف كننـدگان،              دانشجويان خوابگاهي،خانه 
 در سطح دانشجويان مبادرت ورزيده شود تـا ضـمن برخـورداري از              الگوي جديد مصرف  

 نيز اطالعات آمـاري قابـل       ها و  بينانه مسأله موادمخدر و روان گردان       ارزيابي به موقع و واقع    
ي مـصرف   ها، شاهد شناخته شدن انگيـزه  اي و نيز تحوالت آن در سطح دانشگاه       اتكا و پايه  

ريـزي و نيـز تـدوين راهكارهـاي          مواد در دانشجويان باشيم و به اين ترتيب نسبت به برنامـه           
هـاي   تسازي و اطـالع رسـاني هدفمنـد، آمـوزش مهـار            اي پيشگيرانه در ابعاد آگاه      مداخله

اي و مـددكاري بـه صـورت         هاي جايگزين و ارايه خدمات مشاوره       زندگي، تقويت فعاليت  
هـاي    ها مبادرت ورزيده تا نسبت بـه ضـربه زدن بـه اسـتراتژي               هوشمندانه در سطح دانشگاه   

  .ها اقدام شود گردان سيستم هوشمند، فعال، خالق و پوياي موادمخدر و روان
گيـر شناسـي مـصرف و     بـودن حـد و مرزهـاي همـه      نامـشخص    البته بايـد اذعـان كـرد،      

هـاي خـاص در زمينـه        مصرف مواد، فقدان الگو و مدل مـشخص اجرايـي در جمعيـت             سوء
دهـي،   گيري از ابـزار سـنجش پرسـشنامه و سيـستم خـود گـزارش               گيري و بهره   نحوه نمونه 

يوع فقدان يك تعريف ملي مورد قبول از اعتياد در سطح كشور از جمله موانع در عرصه ش                
رود با حضور جدي و موثر نخبگان و انديشمندان نسبت به رفع             باشد كه اميد مي    شناسي مي 

 )1392،  مينويي و قرباني،مياصرّ( .آنها مبادرت ورزيده شود
   

  منابع
مقايسه ميزان استعمال سـيگار و قليـان در بـين       ). 1392(راضي، حميد؛ حسيني، رستگار؛ رحيم زاده، مهدي        ا  

  .مجله علوم پزشكي جهرم. زير چاپ.  بدني و غير تربيت بدنيدانشجويان تربيت
شيوع مصرف موادمخدر در بين دانشجويان دختـر تربيـت بـدني و             ). 1390(راضي، حميد؛ عسگري، بهمن     ا  

  57-70)19(5. فصلنامه اعتيادپژوهي. غير تربيت بدني
سيني، فاطمـه؛ رزمپـوش، الهـام؛       شرفي،حافظ، اصغر؛ فكور زيبا، محمد رضا؛ بابايي حيدرآبادي، اكبـر؛ حـ           ا  

بررسـي شـيوع و عوامـل مـوثر بـر           ). 1392(اله؛ قبادي داشدابي، كامل؛ ولي زاده، رضا          قارلي پور، ذبيح  
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مجلـه دانـشگاه علـوم پزشـكي        . هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز       مصرف مواد روان گردان در دانشگاه     
 58-66، 21 .ايالم

بررسي فاكتورهاي موثر بر سوءمصرف اكستازي و شيـشه        . )1389(اوود  راتي، مجيد؛ افسر، علي؛ دارابي، د     ب  
گـزارش  .  هاي شهر همدان با بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريـزي شـده               در بين دانشجويان دانشگاه   

 1389. نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات كاربردي استان همدان

مواد مخدر، اكـستازي و علـل مـرتبط بـا آن در بـين        بررسي شيوع مصرف سيگار،      ).1385(برجويي، قاسم    
  . پايان نامه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني بوشهر. هاي استان بوشهر دانشجويان دانشگاه

طـرح شــيوع شناســي مـصرف مــواد در ميــان   ). 1385(بـوالهري، جعفــر؛ طارميــان، فرهـاد؛ پيــروي، حميــد    
وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري و معاونـت دانـشجويي و            معاونت دانشجويي   . دانشجويان شهر تهران  

 .فرهنگي مركز مشاوره دانشجويي

بيني كننده مصرف سيگار و قليـان در          عوامل پيش ). 1389(جاه، صديقه؛ حمديه، مصطفي؛ يعقوبي، نرگس         رقيت  
  249 -256، )4(34 مجله پژوهشي دانشكده پزشكي،. پژوهش در پزشكي. هاي دولتي دانشجويان دانشگاه

بررسي ميـزان شـيوع مـصرف مـواد اعتيـادآور بـين دانـشجويان دانـشگاه علـوم                   ). 1385(محمود   بر، حسين 
 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، پايان نامه دكتري پزشكي عمومي، چاپ نشده. پزشكي زاهدان

العـه مـوردي    مط: عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بين دانـشجويان           ).1389(يدري، كامران   ح  
 . پايان نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه كردستان.دانشجويان پسر دانشگاه رازي

مطالعه مروري وضعيت مـصرف مـواد       ). 1385(ايزديان، الهه؛ يونسيان، مسعود       موقر، آفرين؛ سهيمي    حيمير  
  .83-104، )2(5فصلنامه پايش . در دانشجويان كشور

گـزارش  . يرشناسـي سوءمـصرف مـواد در جامعـه دانـشجويان دانـشگاه تهـران       گ همه). 1385(ستمي، رضا   ر  
     .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پژوهشي دانشكده روان

Psyedu.ut.ac.ir/acstaff/rostami/…retrieved on 17/November/1392 

تحـصيلي كارشناسـي و     بررسي شيوع مصرف مواد در بين دانشجويان مذكر مقـاطع           ). 1379(ضايي، سيد احمد    ر  
هـاي تهـران، شـهيد بهـشتي، اصـفهان،            هاي علوم پزشكي و دانشگاه       دانشگاه 1374-75دكتري ورودي سال    
 . اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي تهران-پايان نامه تخصصي پزشكي. شيراز، تبريز، مشهد

هـاي    بين دانشجويان دانشگاه  شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در        ).1383(زاده، سيد حسين؛ فيضي، ايرج       سراج 
 .اداره كل مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. دولتي

شـيوع مـصرف    ). 1387(گـوران، نـرگس       پور، بهزاد؛ رسـتمي     عليزاده، نرگس؛ مقدم، مرضيه؛ محسن      مسش  
 .اه علـوم پزشـكي كردسـتان   مجلـه علمـي دانـشگ    . مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردسـتان       

13)2(26-18.  
. سايت ستاد مبارزه با مـواد مخـدر رياسـت جمهـوري           . شيوع شناسي اعتياددر ايران   ). 1391(رامي، حميد   ص  

  .12/04/1392تاريخ بازبيني 
شناسـي اعتيـاد در       بررسي چهار دهه تحقيقات شيوع    ). 1392(رامي، حميد؛ قرباني، مجيد؛ مينويي، محمود     ص  

  .29 -52، )26(7، نامه اعتيادپژوهيفصل. ايران
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شــيوع شناســي مــصرف مــواد در ميــان دانــشجويان ). 1389(ارميــان، فرهــاد؛ بــوالهري، جعفــر؛ حميــد پيــروي ط 
 .ستاد مبارزه با مواد مخدر. هاي علوم پزشكي شهر تهران؛ بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده دانشگاه

 كنگـره   30مجموعه مقاالت منتخـب     . هاي ايران    دانشگاه وضعيت مصرف مواد در   ). 1389(ارميان، فرهاد   ط  
  .178-181. استاني پيشگيري اوليه از اعتياد

 پيشگيري منظور به زندگي هاي مهارت آموزش برنامة اثربخشي مقدماتي بررسي .)1380( فرهاد ارميان،ط 

 مـواد  مصرف سوء از پيشگيري راهنمايي، دفتر اول سال آموزان دانش در مصرف موادمخدر سوء از

  .پرورش و آموزش مخدر
شـيوع مـصرف مـواد در    ). 1386(طباطبايي، محمـود    ارميان، فرهاد؛ بوالهري، جعفر؛ پيروي، حميد؛ قاضي      ط  

  .335 -342).13(4شناسي باليني ايران،  مجله روانپزشكي و روان. ميان دانشجويان شهر تهران
يگار و مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي         عوامل مؤثر در استفاده از س     ). 1380(هور، عليرضا   ظ  

  .99-104 ،)11 و 12(3، نشريه اصول بهداشت رواني. باهنر كرمان
پيــشگيري از مــصرف و سوءمــصرف مــواد روان گــردان در دانــشجويان ). 1389(فــرح بخــش، كيــومرث  

  .62-64. ياد كنگره استاني پيشگيري اوليه از اعت30مجموعه مقاالت منتخب . ها دانشگاه
هنجاريـابي آزمـون آمـادگي اعتيـاد بـه منظـور             ).1382( آزاد، حسين؛ اسـكندري، حـسين      اله؛ ردميرزا، عزت ك  

فـصلنامه علمـي و پژوهـشي    . هاي تهران شناسايي افراد مستعد سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه     
  . 47-80، )1(2، اعتيادپژوهي

شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانـشگاه صـنعتي           ). 1385(رجي، يوسف؛ بكراني، فريدون     گ  
مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري        . اصفهان و عوامل خطر و محافظت كننده      

 .دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ف مواد در دانشجويان دانشگاه فراواني سوءمصر). 1391( ناهيد؛ شبيري، فاطمه؛ محجوب، حسين        حمدي،م  
  .86-88)1(14 مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان،. 1387علوم پزشكي همدان در سال 

شيوع شناسي مصرف مـواد در دانـشجويان        ). 1391( اكبر، كاوسيان، جواد   فيني، علي   مرداني، حميد، شيخي  
  .65-82، )23(6فصلنامه اعتيادپژوهي، . دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس

سـتاد  . بررسي مصرف مواد مخدر در دانشگاه تربيت معلم سبزوار        ). 1386(وسمي، احمد؛ پيروزمند، مريم     م  
 . مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

بررسي علل گرايش به مصرف مواد در ميان دانشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه آزاد                 ). 1390(قويان، سميه   ن  
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل. شناسي ارشدپايان نامه كار. اسالمي واحد بابل

هاي مذكر دانشگاه  بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد در انترن). 1376(ويدي كاشاني، محمد؛ لطيفي، حسينن 
  .پايان نامه دكتراي پزشكي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. علوم پزشكي تهران

شناسـي مـصرف    شيوع). 1392(يروي، حميد؛ ظفر، مسعود؛ كريمي، مريم  حميد؛ طارميان، فرهاد؛ پ  عقوبي،ي  
هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل             مواد در ميان دانشجويان دانشگاه    

  .47 -49. رياست جمهوري-پژوهش ستاد مبارزه با موادمخدر. خطر و حفاظت كننده
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The Survey Two Decades of Prevalence Studies among Iran 

University Students 
 
 
Sarrami, H.1, Ghorbani, M.2, Taghavi, M.3 
 
 
Abstract 
Objective: the main purpose of this research was to collect and survey the 
prevalence studies of drug misuse and psychotropic drugs that have been done 
sporadically among university students from 1374 to 1392. Up to now, no survey of 
data has been done on these researches. Method: library has been the method of 
this research and 37 researches were analyzed. Findings: methodologically, the 
results show that many prevalence studies are with major faults. Conclusion: the 
studies show that less attention has been given to prevalence studies of drug 
addiction and useful interventions in university students. However, the rate of 
addiction during 2 decades has been stable; cigar, hookah take the first and second 
places and alcohol, opium, hashish and heroine come respectively. 
Keywords: prevalence, addiction, statistics, students, Iran universitdies 
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