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 چکيده
. است های گذشته دانش توليد شده در زمينه اعتياد رشد قابل توجهي داشته در طول دههدر جهان،  :طرح مسئله

های مهم توليد علم در زمينة اعتياد در كشور از طريق بررسي مقاالت چاپ  هدف اصلي اين تحقيق بررسي ويژگي

 . شده در مجالت علمي داخلي و خارجي طي سي سال گذشته بوده است

كه شامل مقاالت   (IranPsych)كشور برای انجام اين پژوهش از بانك مقاالت پژوهشي بهداشت روان :روش

به بررسي مقاالتي محدود شد كه  مطالعهاين . پايه است استفاده شد روانپزشكي، روانشناسي و علوم عصبپژوهشي 

اطالعات  مقاالت از نظر .اند منتشر شده( ميالدی 1001تا  1798) 1881تا  1811 سال در يك دوره سي ساله، از

مورد بررسي قرار  و منبع حمايت مالي پژوهش ، سازمانهانويسندگان مجالت، های مقاله نگاری شامل ويژگي

 . ديده انجام شد آوری اطالعات توسط شش روانپزشك و روانشناس آموزش جمع. گرفتند

اين حدود نيمي از  .به چاپ رسيده اند اعتياده مرتبط بامصرف مواد و مقال 118سال،  80در طي اين : ها اافته

زبان و بيش از  ديك به نيمي از مقاالت در مجالت پزشكي فارسينز. مقاالت در دو سال آخر منتشر شده بودند

نفر نويسنده در نوشتن اين مقاالت مشاركت  447در مجموع، . اند سوم ديگر در مجالت خارجي چاپ شده يك

( درصد 8/8)نفر  11مقاله تنها توسط  118نيمي از . اند درصد تنها دارای يك مقاله بوده 80كرده بودند كه حدود 

بيشترين ميزان دارای دكترای پزشكي بوده و اغلب از  ،از ميان نويسندگان مقاالت. نويسندگان نوشته شده بوداز 

حمايت مالي دريافت  ،ها از حوزة صنعت هيچكدام از اين پژوهش. اند بوده كشور های علوم پزشكي دانشگاه

 .بودند نكرده

ليكن با توجه به شيوع  ؛است مينة اعتياد چشمگير بودهدر سالهای گذشته رشد انتشار مقاالت در ز :نتيوه گيري

اين . سهم كشور در توليد دانش اعتياد جهان ناچيز است و بهبود ساختارهای علمي و اجرايي، اعتياد در كشور

چنين  هم. نمايد پژوهش را مطرح ميارتقای  تربيت پژوهشگران وريزی سيستماتيك برای  ها ضرورت برنامه يافته

 . شود پژوهش اعتياد و انتشار نتايج آنها توصيه مي درشتر متخصصين علوم اجتماعي مداخلة بي

 نگاری، ايران مصرف مواد، اعتياد، انتشارات، مقاله سوء: ه هاواژ كليد

 8811: ../../تاراخ پذارش مقاله         8811: ../../تاراخ دراافت مقاله

                                                 
 

پست . دانشگاه علوم پزشکی تهران تحقیقات ايدز و مركز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسیمركز  استاديارروانپزشك، : نويسندة مسئول 
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 روانپزشك، استاديار دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  
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 مقدمه

های گذشته دانش توليد شده در زمينه اعتياد رشد قابل توجهي  در طول دههدر جهان، 

ي حتي در بخش كوچكي شخصای كه روزآمد نگاه داشتن اطالعات  گونه است؛ به داشته

كشور ما ايران، به داليل گوناگون . نيازمند ساعتها مطالعه در روز است ،از اين حيطه

عوارض دها سال است كه با مشكل اعتياد و  تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي ص

اعتياد در كشور ما مانند ساير كشورهای مشرق زمين، الگوی . آن رو به رو بوده است

خاصي دارد كه با الگوی موجود در كشورهای توسعه يافته غربي كه بيشترين توليد 

و دانش  بديهي است كه در چنين شرايطي توليد اطالعات .دانش را دارند، متفاوت است

ريزی و  در بهبود سياستگذاری، برنامه را تواند نقشي اساسي مي كشور داخلي مورد نياز

 ينده،های پژوهشي آ فعاليت ارتقای ريزی برای  برنامهبرای . انجام مداخالت ايفا نمايد

يكي از . است ضروری های گذشته توليد و توزيع علم در دههوضعيت ارزيابي و نقد 

با بررسي  1سنجي ی ارزيابي وضعيت پژوهشي، استفاده از مطالعات علمها شيوه مهمترين

هايي در مورد  چنين بررسي. مقاالت پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي است

سالهاست كه چه به صورت جهاني و چه به صورت ملي در  بهداشت روان و اعتياد

و سانچز  4گارديوال؛ 1781، 8و جافه 1باكسنبام) مي شودانجام  كشورهای گوناگون

 7؛ گارسيا سيلبرمن1008، 8و ريو 9؛ الوارز1000و همكاران،   ؛ بيگنامي1778، 1كاربونل

و همكاران،  11؛ كاربونل1008و همكاران،  10؛ لوپزمونوز1004و همكاران،  7سيلبرمن

1007 .) 
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IranPsych)اندازی بانك مقاالت پژوهشي بهداشت روان  با راه
1
كه شامل مقاالت   (

ای جهت بررسي  پايه است، مطالعه پزشكي، روانشناسي و علوم عصبپژوهشي روان

وضعيت پژوهشي بهداشت روان كشور صورت گرفته و مقاالت موجود در اين بانك مورد 

به چاپ ( 1008)نتايج كلي حاصل در مطالعه شريفي و همكاران  .بررسي قرار گرفتند

ها و موضوعات مختلف، روش  هاز نظر حيط مربوط به اعتياد، بررسي مقاالت .رسيده است

 رحيمي موقر و همكاران،) به چاپ رسيده استو محل اجرای پژوهش طي مقالة ديگری 

های صورت گرفته بر اعتياد و اطالعات  به بررسي ميزان پژوهش ة حاضرمقال(. 1884

آنها شامل سال انتشار و مشخصات مجالتي كه در آنها مقاالت مربوط به  1نگاری مقاله

هدف از اين . اند، و مشخصات سازمانها و افراد پژوهشگر پرداخته است چاپ شده اعتياد

انداز كلي پژوهشهای اعتياد كشور و شناسايي نقاط قوت و  فراهم آوردن چشم ،مطالعه

هايي شود كه توجه كمتری به آنها  ضعف آن است تا موجب توسعة پژوهش در بخش

 .ژوهشي مربوطه مؤثر باشداست و در بهبود روند سياستگذاريهای پ شده

 روش

  (IranPsych)بانك مقاالت پژوهشي بهداشت روان كشور در انجام اين مطالعه از 

اين بانك توسط گروه سالمت روان مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي  تهيه .استفاده شد

آغاز و سپس به مركز تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي كشور 

اين بانك شامل كليه مقاالت پژوهشي است كه در مجالت علمي  .منتقل شدتهران 

داخلي و خارجي چاپ شده و به پژوهش درباره بهداشت روان و علوم مرتبط با آن در 

درانتخاب مقاالت . است 1881تا سال  1810اند و حاوی اسنادی از دهة  ايران پرداخته

است كه يكي از  شده ای گفته  روان به مقالهورودی به اين بانك، مقالة مرتبط با بهداشت 

موضوعات اصلي آن مباحث روانشناختي، تربيتي، اختالالت روانپزشكي، پيشگيری و 

اجتماعي، آموزش و ارتقای بهداشت روان، و -درمان آنها، مشكالت با ماهيت رواني

رده گست عملياتي از تعريف. پايه مرتبط با بهداشت روان باشد پژوهشهای علوم عصب

مقاله تحقيقي، مقاله مروری، گزارش  استفاده شده است و شامل مقاله پژوهشي برای

برای . سازی بوده است موردی، بررسي محتوايي، ارزشيابي برنامه، و مقاالت نظريه

های گوناگون از  مجلة عمومي و تخصصي ايراني در رشته 900تشكيل اين بانك بيش از 

اری، اجتماعي و ساير علوم انساني مورد بررسي قرار جمله پزشكي، بهداشتي، علوم رفت

                                                 
1
 http://iranpsych.tums.ac.ir 

2
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مقاالت . زبان هستند درصد مقاالت پژوهشي فارسي 71اند و دارای پوشش باالتر از  گرفته

 ISIو  MEDLINEو  PsycLITمندرج در نشريات خارجي از بانكهای اطالعاتي 

 iranا كليدواژه  نحوة استخراج به اين ترتيب بوده است كه جستجو ب. اند استخراج شده

انجام شده و  و ترانويسي التين نام تمامي شهرهای دارای دانشگاه دولتي روزانه در كشور

كليه مقاالت پژوهشي بهداشت روان و مرتبط با آن را كه حداقل يك آدرس ايران 

پس از انتخاب، . اند بود وارد بانك شده يا تحقيق مربوطه در ايران انجام شده/اند و داشته

كامل مقاالت از طريق بانكهای ديگری كه متن كامل مقاالت را در اختيار  متن

 (. 1888رحيمي موقر و همكاران، )گذارند تهيه گرديد  مي

توصيفي است، از اين بانك استفاده شده و  -برای انجام مطالعة حاضر كه از نوع مقطعي

اند،  چاپ شده( م 1001تا  1798و يا معادل ) 1881تا  1811های  مقاالتي كه بين سال

علت انتخاب اين دورة زماني پوشش باالی مقاالت چاپ شده . مورد ارزيابي قرار گرفتند

از بين مقاالت اين بانك، مقاالتي كه . در بانك بوده است( درصد 71حدود )در اين دوره 

 مرتبط با مواد اعتيادآور، مصرف مواد و اعتياد بودند از نظر متغيرهای زير مورد بررسي

 : گرفتند قرار 

ای است كه مقاله در آن  مشخصات مجالت شامل نوع و محل انتشار و زبان نشريه .1

 .درج شده است

 سال انتشار مقاله .1

مشخصات نويسندگان مقاالت شامل تعداد و جنسيت نويسندگان مقاله، مدرك   .8

 . تحصيلي و وابستگي سازماني آنها است

 منبع حمايت مالي از پژوهش .4

اين افراد آموزش . توسط شش نفر روانپزشك و روانشناس انجام گرديد مقاالت ارزيابي

الزم درباره اين طرح و نحوه ارزيابي را توسط مديران پروژه گرفته و در جلساتي مشترك 

مقاله را از نظر  0  ،آنگاه به طور آزمايشي هر شش نفر. نمودند موارد ابهام را برطرف مي

در . گيری گرديد زيابي قرار داده و پايايي بين آزماينده اندازهمتغيرهای اين طرح مورد ار

حين ارزيابي مقاالت بعدی نيز موارد ابهام در مورد هر قسمت از ارزيابي در جلسات 

درصد از ارزيابيها، جهت كنترل كيفيت مجدداً  10عالوه  به. مشترك تصميم گيری شد

هايي كه در  شاخص. شد ارزيابها ارائه ميمورد ارزيابي قرار گرفته و بازخوردهای الزم به 
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  گرفتند در فرمهايي كه به همين منظور طراحي شده اين تحقيق مورد ارزيابي قرار مي

مورد تجزيه و تحليل قرار   SPSS-11ثبت مي شدند و در نهايت با استفاده از برنامه 

 .گرفتند

 اافته ها

مقاله  118، تعريف ياد شدهپژوهشي بهداشت روان كشور با مقاله  8081از مجموع 

مجالتي كه . اند مربوط به مواد اعتيادآور، مصرف مواد و اعتياد به آنها بوده( درصد 17/9)

. آورده شده است 1مقاالت مرتبط با مواد و اعتياد در آنها چاپ شده در جدول شمارة 

و  زبان شود نزديك به نيمي از مقاالت در مجالت پزشكي فارسي چنانكه مالحظه مي

مجلة  18اين مقاالت در . اند سوم ديگر در مجالت خارجي به چاپ رسيده بيش از يك

مجالتي كه بيشترين تعداد . اند مجلة انگليسي زبان به چاپ رسيده 41فارسي زبان و 

 European Journal of: اند، به ترتيب عبارتند از مقاالت را چاپ كرده

Pharmacology (18 مقاله)پزشكي كوثر و پزشكي (مقاله 10)ر ، انديشه و رفتا ،

هر كدام ) Drug and Alcohol Dependence، اسرار و (مقاله 7هر كدام )قانوني 

، و مجالت نظام پزشكي، (مقاله  )، مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان (مقاله 9

 & Human Psychopharmacology ،Pharmacologyشهيدصدوقي يزد، 

Toxicology  وPharmacology Biochemistry & Behavior ( 1هركدام 

 (.مقاله

 

فراواني نوع موالتي كه مقاالت مرتبط با مواد و اعتياد در آنها چاپ  -8جدول 

 اند شده

 درصد تعداد نوع موالت

 1/48 74 مجالت پزشكي ايراني

مجالت علوم رفتاری و 

 * اجتماعي ايراني
88 1/11 

 8/1   ايراني مجالت انگليسي زبان 

 0/87 81 مجالت خارجي

 100 118 جمع كل
. باشند مجالت روانشناختي مي ،اغلب مجالت علوم رفتاری و اجتماعي* 

مجلة انديشه و رفتار كه مربوط به علوم روانپزشكي و روانشناسي است جزو 
 .است مجالت علوم رفتاری و اجتماعي محسوب شده
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دهد كه چاپ مقاالت مرتبط با اعتياد از  نشان مي( 1نمودار )بررسي روند انتشار مقاالت 

شدت چشمگيری  1880رو به افزايش گذاشته و ميزان رشد نيز از سال  1898سال 

 1880)ای كه نزديك به نيمي از كل اين مقاالت در دو سال آخر  است، به گونه پيدا كرده

 . اند منتشر شده( 1881و 

  

 روند ساالنة انتشار مقاالت مرتبط با اعتياد در موالت  -8نمودار 

 علمي فارسي و انگليسي

 
 

مقاله از مقاالت خارجي دسترسي  40مقالة مرتبط با اعتياد به متن كامل  118از كل 

های زير كه تنها با مطالعة متن كامل قابل  بنابراين اطالعات برخي از شاخص. نيافتيم

 .است مقاله تنظيم شده 198بررسي بود، با استفاده از 

طور متوسط هر  است؛ يعني به ذكر شده نويسنده 41  نامر مجموع مقاله د 118در 

نفر نويسنده در نوشتن اين مقاالت  447مجموعاً . است نويسنده بوده 4/1مقاله دارای 

از نويسندگان تنها دارای يك مقاله ( درصد 8/97)نفر   81تعداد . مشاركت كرده بودند

از نويسندگان نوشته شده ( درصد 8/8)نفر  11مقاله تنها توسط  118اند و نيمي از  بوده
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 88دست با  دكتر عليرضا زرين: نويسندگان با بيشترين تعداد مقاالت عبارت بودند از. بود

مقاله و دكتر احمدرضا دهپور و دكتر جمشيد احمدی  11مقاله، دكتر هدايت صحرايي 

 .مقاله 7هر كدام با 

يلي و سازمان محل كار در جدول های نويسندگان از نظر جنسيت، مدرك تحص ويژگي

طور  شود نويسندگان مقاالت اعتياد را به چنانكه مالحظه مي. است خالصه شده 1شمارة 

های  چنين غلبه با پزشكان و از نظر سازماني با دانشگاه هم. دهند غالب مردان تشكيل مي

بل توجه های علوم پزشكي شهرستانها نيز قا سهم دانشگاه. باشد علوم پزشكي كشور مي

بار، و دانشگاههای علوم  181ها، دانشگاه علوم پزشكي تهران با  از ميان دانشگاه. است

بار بيشترين ميزان از سازمانهای  81و  88پزشكي شهيد بهشتي و كرمان به ترتيب با 

 .اند محل كار نويسندگان مقاالت را به خود اختصاص داده

نويسندة خارجي مشاركت  ،دست بود يك از مقاالتي كه متن اصلي آنها در در هيچ

مقاله منبع حمايت مالي ذكر شده بود كه در همة موارد دولتي   1تنها در . است نداشته

 .دريافت هيچگونه حمايتي از صنايع دارويي ذكر نشده بود. بود

 

 هاي نواسندگا  مقاالت مرتبط با اعتياد واژگي-8جدول 

 های نويسندگان ويژگي
 نويسندة اول

فراواني مطلق   

 فراواني نسبي

 تمام نويسندگان

فراواني مطلق   

مقالة فارسي  119مربوط به ) جنسيت فراواني نسبي

 (زبان
    

 8/98 4 1 1/97 77 مرد
 1/11 91 8/10  1 زن

     *(مقاله 198)مدرك تحصيلي 
 8/14 117 8/11 41 دكترای حرف پزشكي يا پزشكي تخصصي

 PhD 18 9/11 98 9/14يا دانشجوی دكترای  PhDدكترای 
 7/  11 9/10 17 (با درجة نامشخص)دكترا 

 10/   1 0/14 11 كارشناس ارشد

     * (مقاله 198) سازما  محل كار
  8/  174 0/81 19 دانشگاههای علوم پزشكي تهران
 1/19 144 9/88 0  دانشگاههای علوم پزشكي شهرستانها

 4/18 91 1/11 19 (غير از علوم پزشكي)دانشگاههای تهران 
غير از علوم )دانشگاههای شهرستانها 

 (پزشكي

4 1/1 1  0/8 
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 1/  14 4/8   ساير سازمانها
 مقاله دسترسي پيدا شد كه در بعضي از موارد مدرك 198تنها به متن اصلي  *

 .بود نشدهتحصيلي يا سازمان محل كار نويسندگان در متن اصلي مقاله نيز ثبت 

 گيري بحث و نتيوه

عالوه بر رشد قابل . رشد انتشار مقاالت در زمينة اعتياد طي سالهای اخير چشمگير است

ويژه در زمينه پژوهشهای اعتياد را مي توان به  رشدتوجه برونداد كلي دانش كشور، 

 شناخت بيشتر مشكل اعتياد در كشور و تعامل افزاينده نهادهای اجرايي با نهادهای

عالوه بر اين، افزايش مشكل اعتياد در كشور در دو دهة گذشته نيز  .علمي كشور دانست

 (. 1881رحيمي موقر و همكاران، )بر اهميت موضوع افزوده است 

تحقيقي . دانش اعتياد در جهان شاهد رشد چشمگيری بوده است ،های گذشته در دهه

مصرف مواد و  در زمينة سوء 1780تا  0 17های  كه بر روی مقاالت چاپ شده در سال

انجام شد نشان داد كه ميزان رشد اين مقاالت اندكس مديكوس  اعتياد و با استفاده از

باكسنبام و جافه، )است  تر از ميزان رشد كل ادبيات پزشكي چاپ شده بوده سريع

شده  اعتياد در جهان چاپ مياختصاصي مربوط به مجلة  8تنها  1798در سال (. 1781

ده  برون. رسيده استمجله  94به  1004و در سال  مجله 81به   177در سال  است كه

تنها مجالت اختصاصي با  ای درحال رشد است كه نه گونه های علمي در اعتياد به فعاليت

شوند، بلكه ميزان پيدايش مجالت جديد نيز  رو نمي هيچگونه كمبودی از مقاالت روبه

در دورة زماني كه اين مطالعه به  .(1004همكاران،  و 1بيبور) يابد همه ساله افزايش مي

گونه مجلة اختصاصي در مورد اعتياد در  هيچ 1881تا  1811شود يعني  آن مربوط مي

در كشور ما تنها يك مجلة علمي اختصاصي در  ،در حال حاضر. است ايران وجود نداشته

مدتي شود و  منتشر مي 1881كه از سال ( مجلة اعتيادپژوهي)زمينة اعتياد وجود دارد 

عالوه بر اين، اين مطالعه نشان داد كه بيشترين ميزان از . نيز چاپ آن متوقف بوده است

ت كمتری در مجالت اند و نسب در مجالت پزشكي كشور به چاپ رسيده ،اعتيادمقاالت 

در ساير نقاط جهان نيز با اينكه تعداد زيادی . اند علوم رفتاری و اجتماعي چاپ شده
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مجالت اختصاصي اعتياد وجود دارد، ليكن نسبت قابل توجهي از علم اعتياد در مجالت 

 (.1779، 1و ميلر 1آرسينيژا) رسند به چاپ مي پزشكي غيراختصاصي

های اخير را شايد بتوان به  دانش جهاني اعتياد در دهه رشد قابل توجهيكي از عوامل 

مطالعات بر اعتياد توسط منابع  ،اين واقعيت ربط داد كه در بسياری از كشورهای جهان

ها، نهادهای  های مختلف دولتي، ايالتي و شهری، دانشگاه گوناگون مانند سازمان

در كشور ما نيز . دگيرن خصوصي، بنيادها و صنايع دارويي مورد حمايت قرار مي

هايي  المللي مرتبط با مواد از چنين پژوهش چنين بين های مختلف داخلي و هم سازمان

ليكن تعداد بسيار محدود مقاالتي كه وجود منبع حمايت مالي را قيد . كنند حمايت مي

هايي  كرده باشند، حكايت از اين امر دارد كه مطالعات مورد حمايت چنين سازمان

از سويي امكان نقد  ،در اين صورت. رسند صورت مقالة علمي به چاپ ميندرت به  به

گيرد و  قبل و بعد از چاپ  را نيافته و كيفيت آنها مورد بررسي دقيق قرار نمي 8همتايان

سازند و  امكان نشر و توزيع نيافته و دانش داخلي و جهاني را متأثر نمي ،از سوی ديگر

تجديد نظر نهادهای  ،در نتيجه. رسد اقل ميبرداری از آنها به حد امكان بهره

بيني  ماند و پيش های آنها باقي مي هايي كه در قفسه كننده در حمايت از پژوهش حمايت

تواند به رشد  مي ،راهكارهای مؤثر در توزيع و چاپ اين مقاالت توسط محققين مربوطه

 . يدسزايي بنما وری آنها كمك به  كمي و كيفي دانش توليد شده و بهره

كننده،  رسد كه احتماالً در برخي از مقاالت عليرغم وجود منبع حمايت گرچه به نظر مي

باشد؛ ليكن قطعاً بسياری از اين مطالعات بدون حمايت  اين موضوع در مقاله قيد نشده

 10بودجة پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر  1881در سال . اند مالي انجام شده

درصد از مجموعة بودجة اختصاصي مبارزه با مواد مخدر را  9/1ميليارد ريال بوده كه 

در دهة  ،عالوه براين(. 1881ريزی،  سازمان مديريت و برنامه)است  داده تشكيل مي

و پژوهش بر  بوديمرو  با افزايش بودجة تحقيقات در مراكز علمي و پژوهشي روبه گذشته،

. نددش يت باالتری برخوردار ميموضوعاتي كه بر معضالت اجتماعي متمركزند از اولو

های  شد ديد كه فرصت آمريكا مي 1780تا دهة  0 17چنين شرايطي را در در دهة 

يافتند و موجب رشد سريع اطالعات در دست برای بهبود  پژوهشي افزايش مي
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چنين موجبات افزايش دانش بشری در زمينة اعتياد را فراهم  ها شده و هم سياستگذاری

 (.1778 ،1اسمارت)كرد 

های حمايت شده توسط صنايع دارويي، در درجة اول نشان  عالوه براين، فقدان پژوهش

گيری از پژوهش برای افزايش فروش  از عدم احساس نياز صاحبان اين صنايع به بهره

با توجه به اينكه همه ساله حدود . خود و در درجة دوم عدم تعامل محققين با آنها دارد

ان كشور به مراكز درماني دولتي و خصوصي برای درمان خود صدهزار نفر از معتاد

كار رفته در درمان اعتياد  نمايند كه نشان از وجود بازار قابل توجه داروهای به مراجعه مي

تواند  دارد، ايجاد ارتباط بين صنايع دارويي داخلي و خارجي با پژوهشگران در كشور مي

موجب افزايش  ،تأمين نموده و غيردرماني منبع قابل توجهي را برای مطالعات درماني

 .     دانش ما در اين امر را فراهم نمايد

درصد مقاالت مربوط به اعتياد در مجالت  40چنانكه در اين مطالعه مشخص شد حدود 

توجهي است كه بيش از  اين رقم ميزان قابل. اند خارجي اندكس شده به چاپ رسيده

در مجالت خارجي در ( درصد 8/17)روانشناسي  های روانپزشكي و ميزان چاپ مقاله

اند كه  مطالعاتي نشان داده. باشد مي( 1008شريفي و همكاران، )همين دورة زماني 

به طور  ،شوند ارسال ميبه مجالت بين المللي  مقاالتي كه از كشورهای درحال توسعه،

ای بر   العهمط(. 1778، 1سارتوريوس)يابند  كلي شانس كمتری برای پذيرفته شدن مي

را ميان مجالت اختصاصي اعتياد دارد   8كه باالترين ضريب تأثير Addictionمجلة 

بدون ارتباط با كيفيت  ،نشان داد كه مقاالت به چاپ رسيده از كشورهای درحال توسعه

در (. 1001، 1ايلوين و مك 4وست) مورد استناد قرار مي گيرندكمتر از ساير مقاالت  ،آنها

تر به مقاالت كشور در زمينة اعتياد كه در مجالت خارجي به چاپ  نگاه دقيق ،هر حال

های علوم پايه كه مطالعات حيواني بوده و  رسند نشان داد كه نيمي از آنها را پژوهش مي

های واقع در تهران انجام  های فارماكولوژی و بعضاً فيزيولوژی دانشگاه اغلب توسط گروه

 .اند شوند تشكيل داده مي

                                                 
1
  Smart 

2
  Sartorius 

3
  Impact Factor 

4
  West 

5
  McIlwaine 



  01 ....مطالعه مقاله نگاري سي سال
 

 

  

های مختلفي برای بررسي كميت و كيفيتت كتار پژوهشتي     در حال حاضر در جهان روش

فتار  از اينكته از چته روش سنجشتي استتفاده شتود، تفتاوت        . افراد و مراكز وجتود دارد 

ختود را   1هر ديسيپلين علمي گروه شاخص. فاحشي در ميزان توليد علم افراد وجود دارد

نيمتي از ادبيتات علمتي منتشتر شتده را توليتد       دارد، گروهي از افراد شناخته شتده كته   

هتای   ليكن در كشور ما غير از آنچه كه در علوم پايه مشخص استت، در زمينته  .  كنند مي

در اين مطالعته مشتخص شتد كته     . توان يافت الگوی خاصي را نمي ،1881تا سال  ديگر

ينكته تنهتا ده   با توجه بته ا . اند درصد از نويسندگان تنها دارای يك مقاله بوده 80حدود 

رستد   گذرد، به نظتر متي   تر پژوهشگران در اين موضوع مي سال است كه از مداخلة جدی

تجمتع  . كه برای رسيدن گروهي از محققين به چنين جايگاهي زمان بيشتری الزم است

نگارش تعداد زيادی از مقاالت توسط چند نويسنده عمدتاً مربوط به تحقيقات علوم پايته  

ای  در استپانيا نيتز مطالعته   . شود معدودی از پژوهشگران نوشته مي است كه توسط تعداد

درصد نويسندگان تنها يك مقالة چتاپ شتده داشتتند     81نشان داد كه در زمينة اعتياد 

 (.1778گارديوال و سانچز كاربونل، )

. كنند متنوعند مطالعة حاضر نشان داد كه مراكزی كه در كشور بر اعتياد تحقيق مي

. های بسيار در آن است ن يافته عدم انحصار اين موضوع و مداخلة گروهجنبة مثبت اي

فقدان مراكزی كه توليدات بسيار در اين امر داشته باشند، نشان از  ،ليكن از سوی ديگر

تواند  پرداخت سطحي و هر از چند گاه محقق و يا مركزی به اين موضوع بوده كه نمي

های بارز اين  يكي ديگر از يافته. ش داخلي گرددقابل مالحظه در رشد دان 1منجر به تأثير

در . اند كمبود مقاالتي است كه در آن پژوهشگران خارجي مشاركت داشته ،مطالعه

های بهداشت روان و  درصد پژوهش 19تحقيقي كه در مكزيك انجام شده است، در 

(. 1004گارسيا سيلبرمن و همكاران، )است  اعتياد يك پژوهشگر خارجي مشاركت داشته

با توجه به وجود محققين به نام در دنيا در زمينة اعتياد و شيوع اعتياد در كشور، 

مشاركت پژوهشگران كشور با پژوهشگران ساير نقاط دنيا در امر پژوهش قابل امكان 

است؛ ليكن شايد وجه سياسي اعتياد از عوامل محدودكننده در تمايل پژوهشگران 

 .ايراني به چنين مشاركتي باشد

های علوم پزشكي و  مطالعة حاضر نشان داد كه بيشترين مطالعات اعتياد توسط دانشگاه

ای در اسپانيا نيز نشان داده شد كه  در مطالعه. شود متخصصين حرف پزشكي انجام مي
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ها و عمدتاً توسط  بيشترين مقاالت چاپ شده در زمينة اعتياد توسط دانشگاه

همين مسئله (. 1778ارديوال و سانچز كاربونل، گ)شوند  های پزشكي انجام مي دانشكده

ليكن . دهد كه توليد علم در امر اعتياد به چه ميزان رويكرد پزشكي يافته است نشان مي

هايي كه توسط متخصصين علوم  طور كلي ميزان پژوهش معلوم نيست كه در ايران، آيا به

شگران كمتر به انتشار گيرد، كم است و يا اين پژوه اجتماعي در امر اعتياد صورت مي

پردازند كه در هر دو صورت نياز به توجه و  نتايج مطالعات خود در مجالت علمي مي

 .تقويت بيشتری دارد

به طور كلي، گرچه مشاركت ايران در توليد دانش اعتياد جهان قابل مالحظه نيست، 

در گسترش ولي با روند مطلوبي روبه رو هستيم كه مي تواند در آينده، سهم كشور را 

گوناگون در زمينه  كز تحقيقاتااندازی مر با راه. مرزهای دانش اعتياد بهبود بخشد

و مطرح شدن اعتياد به عنوان  در سالهای گذشتهاعتياد در كشور  بهداشت روان و

و ضرورت توليد دانش بومي  ،ها و مراكز علمي اولويت موضوعي در بسياری از دانشگاه

های آينده با رشد مطلوبتری در  شود در سال بيني مي پيشور، برای كنترل اعتياد در كش

 .رو باشيم اين زمينه روبه
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 .89-44: 4، شماره 8مجله پژوهشي حكيم، دوره 

 كل كشور 1881اليحة بودجة سال (. 1881)ريزی كشور  سازمان مديريت و برنامه. 
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