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   یرانا در یاداعت بر موثر یاجتماع و ياقتصاد عوامل

  يتجار ادوار بر یدتاک با

   **امین بیرانوند و  *یهحسن درگا

  16/06/1399 پذیرش: ریختا    03/09/1398 دریافت: ریختا

  چکیده
 1386-1394در این مقاله رابطه عوامل اقتصادي و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 

هاي کافی ابتدا یک سري زمانی براي نرخ شـیوع بـا اسـتفاده از الگوهـاي     شود. به دلیل نبود دادهبررسی می

گروه سـنی و در سـه گـروه     10دموگرافی مختلف براي هاي پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه

هاي ترکیبی استانی مورداستفاده قـرار  و سپس روش دادهها (با نرخ شیوع باال، متوسط و کم)، برآورد استان

درصـد در سـال    7/3مصرف مواد  از حدود نرخ شیوع دهنده افزایش گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان

همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت بـه زنـان و افـراد مجـرد      است. 1394سال  دردرصد  4/5به حدود  1386

که یابد. نکته مهم آننسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با باال رفتن سطح تحصیالت کاهش می

ـ   45تا  30بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی  ین در سال اسـت. همچن

سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پـژوهش حـاکی    این گروه

از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیالت مردان رابطه منفی و معنادار و بـا تـورم و   

بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد بـا  ضریب جینی و طالق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج 

هاي دیگـر، رابطـه منفـی و معنـادار نـرخ شـیوع اعتیـاد بـا         شاخص فقر و بیکاري مردان داللت دارد. از یافته

 بودن ايچرخه مخالف بر داللت شیوع نرخ با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادي

  .رددا کشور در اعتیاد شیوع نرخ

.  

  JEL: I15, I18, C51 بنديطبقه
   .يادوار تجار ی،و اجتماع يعوامل اقتصاد یاد،مصرف مواد، اعت یوعنرخ ش ها: کلیدواژه
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   مقدمه -1

ترین معضالت بهداشتی، روانی، اجتماعی و امنیتی  سوءمصرف مواد مخدر یکی از مهم

فـرد، خـانواده و جامعـه    بار آن در ابعاد مختلـف،  شود که آثار زیانجهان محسوب می

رو، موضوع مبارزه با مواد مخدر  ). ازاین2003، 1شناسایی است (ماترز و همکاران قابل 

اسـت و  کشـورهاي جهـان بـوده     المللـی و  هاي بسیاري از نهادهاي بـین یکی از دغدغه

هاي مختلفی براي مبارزه با این معضل اجتماعی اعمال شود. در این تالش شده سیاست

 ایجـاد  باعـث  توانـد  مـی  آن هـاي محرك به توجه با مخدر مواد اعتیاد به با بارزهمیان م

شکسـت   و در بسـیاري از مـوارد   نظران در ارتباط با روش مبارزهاختالف میان صاحب

 آزاد انتخـاب  یـک  عنوان را به مخدر مواد برخی مصرف .شده، شود اعمال  هايسیاست

 کـه فشـار   باورنـد  این بر دیگر برخی. گیرندمی نظر در شخصی زندگی سبک مورد در

. کندمی منحرف مخدر مواد از استفاده به فقیر را مردم نظام حاکم، ساختار و اقتصادي

 فشـار  هاي خارجی مانندکنندگان، گرایش به مواد را به محركهمچنین برخی مصرف

کننـده همچـون   هـاي داخلـی منکـوب   مرتبط دانسته و برخـی دیگـر محـرك    همساالن

ها، هرروي محرك دانند. بهشخصیت، تمایالت و افسردگی را در اعتیاد خود دخیل می

عنوان موضوع مشترك در درك مصرف مواد کامال  چه داخلی، خارجی و یا ترکیبی به

  ). 2015، 2کنند (فیتزجرالدجلوه می

در ثر بـر اعتیـاد   وها، عوامل مـ هاي موجود در جوامع انسانی و محركبا توجه به تفاوت

ایران نیز همانند سایر کشورها همواره  تواند متفاوت باشد.اي نسبت به جامع دیگر میجامعه

بسا حتی اهمیت این موضوع در  گریبان بوده است. چه به با معضل اعتیاد به مواد مخدر دست

ایران از بسیاري از کشورهاي جهان بیشتر باشد؛ زیرا ایران در همسایگی کشوري قرار دارد 

 75حـدود  کننده تریاك در جهـان بـوده و   ترین تولید المللی، بزرگه شواهد آمار بینکه ب

دفتـر مقابلـه بـا    کشت خشخاش در جهان را به خود اختصاص داده اسـت ( درصد سطح زیر

  ). 2018، 3مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

                                                                                                              
1- Mathers et al. 
2- Fitzgerald 
3- United Nations, International Drug Control Programme 
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هـا و  ركبراي مبارزه آگاهانه با اعتیاد بـه مـواد مخـدر گـام اول شناسـایی صـحیح محـ       

ثر در مصرف مواد مخدر در کشور است. نظر بـه تنـوع رویکردهـا در ارتبـاط بـا      وعوامل م

احتمـال   ثیرگذار بر مصرف مواد مخدر، پـژوهش حاضـر تـالش دارد بـا توجـه بـه      تاعوامل 

اثرگذاري عوامل اقتصادي و اجتماعی بر شیوع مصـرف مـواد مخـدر از دیـدگاه نظـري بـه       

 شرح زیر است: االت این پژوهش بهوترین س شور بپردازد. مهمبررسی تجربی این مهم در ک

رابطه عوامل اقتصادي چون بیکاري، فقر، تورم، درآمد سـرانه، توزیـع درآمـد  بـا نـرخ       - 

  شیوع اعتیاد در کشور چگونه است؟

  نقش ادوار تجاري در نرخ شیوع اعتیاد چیست؟  -

سنی جمعیـت بـا نـرخ     رتاساخرابطه عوامل اجتماعی و جمعیتی چون سطح تحصیالت و   -

  شیوع اعتیاد در کشور چگونه است؟

هل،  بین مردان و زنان بـه تفکیـک   تااحتمال اعتیاد برحسب وضعیت اشتغال، تحصیل و   -

  هاي سنی چگونه است؟گروه

هـاي  شـود بـا اسـتفاده از روش داده   شـده تـالش مـی   االت مطرحوي پاسخ به ستادر راس

هاي نتااجتماعی بر شیوع مواد مخدر در اس -یر عوامل اقتصاديثتانی به بررسی تاترکیبی اس

اتکـا در   با توجه به عدم وجـود آمـار قابـل   . شود پرداخته 1386-1394کشور در بازه زمانی 

ارتباط با نرخ شیوع اعتیاد در گام نخست بـا اسـتفاده از منـابع آمـاري موجـود و راهکـاري       

  شود.هاي کشور ساخته مینتاتیاد براي اسزمانی از نرخ شیوع اع اي، یک سري دومرحله

  

  مروري بر مبانی نظري   -2

-زیسـت  هـاي رویکـرد  از انـد پرداختـه  مخدر مواد سوءمصرف علل تبیین به که هایینظریه

در این پژوهش  ).1394اند (دانایی، کرده استفاده شناختی جامعه یا و شناختیروان شناختی،

ثر بر اعتیاد در جامعه اسـت بـه   وعوامل کالن اقتصادي م با توجه به اینکه تالش بر شناسایی

کننده اهمیت متغیرهاي تواند به نحوي توجیهشناختی که میچندین نظریه اقتصادي و جامعه

  اقتصادي بر شیوع اعتیاد باشد، اشاره خواهد شد.  
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  1نظریه اعتیاد عقالیی -2-1

 و اقتصـاد  دهنـد؛ ایـن رویکـرد     مـی  ارائـه  اعتیـاد  از نگرشـی جـامع   )1988( 2مـورفی  و بکر

-در ایـن دیـدگاه مصـرف   . دهـد  مـی  پیونـد  »عقالیـی  انتخـاب « چارچوب در نورولوژي را

-اي، آینـده دوره بـین  ترجیحات ثبات بر مبتنی رفتار اعتیادآور، بالقوه محصوالت کنندگان

(کـالرك  دهند را از خود نشان می ايدوره بین بودجه محدود به محدودیت و کامل نگري

براساس تئوري اعتیـاد عقالیـی، مطلوبیـت فـرد در هـر لحظـه تـابعی از         .)2006، 3و دانیکینا

(سایر کاالها) است. این دو نوع کـاال بـا ایـن     y (کاالي اعتیادآور) و  cمصرف دو کاالي 

 y بستگی داشته اما بـه مصـرف گذشـته   c فرض که مطلوبیت فعلی به میزان مصرف گذشته 

 تفکیک هستند.  ابل بستگی ندارد، ق

 در افـزایش  اگر ؛کند می پیدا اعتیاد c به بالقوه طور به فرد در تئوري اعتیاد عقالیی یک

بر  تعریف این .دهد افزایش را از این کاال آینده مصرف ، میزانc فعلی او از کاالي مصرف

 مصـرف  کـه  کنـد مـی  پیـدا  اعتیاد کاالیی به وقتی تنها فرد یک این مفهوم داللت دارد که

 از یـا  مصـرف  همچنـین شـروع   .دهد افزایش را فعلی مصرف نهایی مطلوبیت کاال، گذشته

 طـالق،  بلوغ، از ایجادشده ناامنی و اضطراب، تنش تحت تاثیر اغلب مضر، اعتیاد سرگیري

با توجه به نظریه اعتیاد عقالیی  ،مهم هستند. بنابراین سایر رویدادهاي و شغل دادن دست از

-می ،اگر شرایط اقتصادي جامعه چنان باشد که باعث ایجاد تشویش و استرس در فرد شود

تواند با کاهش مطلوبیت فعلی و افزایش مطلوبیت نهایی مصرف کاالي اعتیادآور منجـر بـه   

  .شودگسترش اعتیاد در جامعه 

  

  4نظریه تعارض اجتماعی -2-2

اسـاس نظریـه تعـارض    خـدر بر هـاي کـالن اقتصـادي و اعتیـاد بـه مـواد م      مولفهارتباط میان 

). این نظریـه تاکیـد دارد   1989و 1997شده است (گود،   ارائه 5اجتماعی توسط اریک گود

هـاي نابسـامان،   ین اجتمـاعی، محلـه  یکه غالب افراد مبتال به سوءمصرف مواد در طبقـات پـا  

                                                                                                              
1- Rational Addiction 
2- Becker and Murphy 
3- Clarke and Danilkina 
4- Social Conflict Theory 
5- Goode 
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 1شوند. در بیان شواهد تجربی، لـو ذ سیاسی یافت میدرآمد و مناطق فاقد نفو خانوارهاي کم

-مندي نیروي کار از درآمد کافی، افراد بدون مهارت و بـی ) نشان داد که عدم بهره2003(

 در جامعـه  فقیـر  اعضـاي  از کثیـري  جمعیت کند. سپسپذیر میسواد در برابر فقر را آسیب

 بـراي  تبـدیل بـه راهکـاري    مخـدر  مـواد  فـروش  و  متمرکزشده هاي فقیرنشین شهرهابخش

هـاي  شود. درنهایت ساکنان محلـه  شدید و کاهش شکاف درآمدي این افراد می فقر تحمل

نوعی از  فقیرنشین احساس یاس و نومیدي کرده و با پناه بردن به دامن مصرف مواد مخدر به

- محیط کنندگان مواد درمصرف اجتماعی، تعارض نظریه کنند. طبقاین احساسات فرار می

اجتماعی دارند  نابسامانی باالي سطوح محدود و قانونی هاي فرصت فقر، باالي نرخ که هاي

با توجه به ایـن نظریـه    ،سخت مواد مخدر هستند. بنابراین کنندگانمصرف فراوان احتمال به

جمله عوامل موثر بـر شـیوع    توان درآمد ناکافی، فقر و نابرابري اقتصادي در جامعه را ازمی

  در نظر گرفت. مواد مخدر

  

  2نظریه عمومی فشار -2-3

 کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل  ،هاي کالسـیک فشـار  در نظریه 5و کلوارد و اهلین 4، کوهن3مرتن

 طبقـه  وضـعیت  یـا  و مالی موفقیت آل ایده اهداف تا کند می تشویق را همه فرهنگی سیستم

 طریق از اهدافی چنین به دستیابی از اغلب پایین طبقه افراد حال، بااین. کنند دنبال را متوسط

 6این موضوع عامل ایجاد فشار بر فرد خواهد بود. اما آگنیـو . شوند می منع قانونی هاي کانال

دانـد. وي سـه منبـع عمـده فشـار را      تـر از دیـدگاه سـنتی مـی    ) منبع فشار را گسـترده 1992(

فشـار    -2، رسیدن به اهداف ارزشمند مثبت فشار ناشی از شکست در -1 :کندشناسایی می

هاي منفـی کـه   فشار ناشی از وجود محرك -3و  هاي ارزشمند مثبتناشی از حذف انگیزه

 از یـک  جوید. هـر از آن بیزاري می فرد که عاملی است شده بینی پیش یا قطعی وقوع شامل

 و اضـطراب  افسردگی، ناامیدي، منفی مانند عصبانیت، تجربه احساسات احتمال فشارها این

                                                                                                              
1- Lo    
2- General Strain Theory 
3- Merton 
4- Cohen 
5- Cloward and ohlin 
6- Agnew 
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 حـال  فـرد   دهد و بااین می افزایش در فرد را اجتناب فرار و یا اقدام، براي ارفش ایجاد ترس،

   .هستند موجه رفتارها و احساسات این که است باور این بر

 احسـاس  ناشـی از  مـواد مخـدر   از زیاد اسـتفاده  احتمال کند که بهبیان می )2006آگنیو (

رفتـار بزهکارانـه    .گیـرد ت مـی ااضطرابی است که از فشارهاي وارده بر فرد نش و افسردگی

 را نداشته و مشکل حل  ضعیف، توانایی اجتماعی هاي دهد که افراد با مهارتزمانی رخ می

  ). 2008، 2پایین هستند (کارسون و همکاران 1خودکارآمدي سطح تحمل و داراي

  

  اعتیاد و استرس -2-4

دارنـد کـه    مواد مخدر تاکیـد مطالعات تجربی فراوانی بر نقش محوري استرس در اعتیاد به 

 5)، کوب و شولکین2018( 4ابسی)، ال2019( 3توان به رویسوتو و کانتادورها می ازجمله آن

 از یکـی  عنـوان  بـه  ) اشاره کرد. اسـترس 2016( 7)، کوب و ولکوو2017( 6) و کوب2018(

-مـی  محسـوب   درمـان  در شکسـت  درنتیجه و ماندگاري اعتیاد، شروع در خطرپذیر عوامل

هاي القاء شده میل بـه  د که استرسندهاي  نشان می) در مطالعه2010( 8بانا و همکاران. شود

 ضـعیف،  ايمقابلـه  هـاي مهـارت  با همراه زااسترس کند. حوادثمصرف مواد را تقویت می

 بـه  را اعتیـاد  خطـر  افـزایش  داروهـا،  رویهبی مصرف و تکانشی  هايپاسخ طریق از تواندمی

  . باشد داشته همراه

ــودرز ــتالل 2004( 9گ ــا اخ ــاط ب ــیه    ) در ارتب ــاد، فرض ــترس و اعتی ــه اس ــته ب ــاي وابس ه

 بـر  غلبـه  بـراي  مواد مخـدر  از اغلب شخص را مطرح کرده و معتقد است که 10خوددرمانی

 افسـردگی  و اضـطراب  هـاي نشـانه  یـا کـاهش   زنـدگی  فشارزاي عوامل با مرتبط هايکنش

                                                                                                              
1- Self-Efficacy 
2- Carson et al. 
3- Ruisoto & Contador 
4- al'Absi           
5- Koob & Schulkin 
6- Koob 
7- Koob& Volkow 
8- Banna et al. 
9- Goeders 
10- Self-Medication Hypothesis 
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 ايوسـیله  مخدرها از استفاده ،دیگر عبارت کند. بهمی استفاده زنندهآسیب رخداد از حاصل

   .شناختی خواهد بودروان هاياسترس تسکین و تنظیم براي

) نشـان  2010( 1) و همچنین اسـمیت و همکـاران  2010همکاران ( و مطالعات تجربی بانا

  یابد.میل به مصرف مواد افزایش می دهد که در شرایط استرس می

   

  پیشینه پژوهش -3

 رابطـه  موضـوع  در را داخلی و خارجی تجربی مطالعات برخی ترتیب، به )2و ( )1جداول (

تـوان بـه   نتایج مطالعات تجربی را مـی  .کنندمی ارائه اجتماعی و اقتصادي متغیرهاي  و اعتیاد

  :کردبندي شرح زیر جمع

افـراد  دهـد.  عنوان یک عادت بد در کسب لذت حال، رفـاه آینـده را کـاهش مـی     اعتیاد به

آرامـش و   منظـور  بـه  به دلیـل فقـر و نـابرابري و بیکـاري    پایین و مضطرب  نفس عزتداراي 

آورنـد. سـاختار   به مواد مخدر روي مـی  اي اقتصاديهو رهایی از تنش نفس اعتمادبهکسب 

-وقتی هنجارهاي اجتماعی تضعیف می اجتماعی در اعتیاد نیز حائز اهمیت است. -فرهنگی

هـا بـه دلیـل    متالشی شدن ساختار خانواده یابد.ي مواد افزایش میسو بهشوند، گرایش افراد 

عامـل   نیتـر  مهماجتماعی از  شده رفتهیپذطالق و تضعیف وفاق جمعی در مورد هنجارهاي 

 بـر  تاکیـد  اقتصـاد،  بـر  اعتیـاد  اثرگذاري مکانیسم بیان در گرایش افراد به سمت مواد است.

 گـروه  جوانـان   ویژه به تواندمخدر می مواد به اعتیاد. استکار  بازار و اعتیاد میان قوي رابطه

در . هستند، تحت تـاثیر قـرار دهـد    انسانی  سرمایه انباشت حال در  را که سال     35تا  15 سنی

 نیز مخدر مواد مصرف است، مواجه مشکل کار با بازار به که ورود باال بیکاري نرخ شرایط

 اسـت  حـالی  در این. کندمی محدود فرد براي را کار بازار در ماندن باقی یا و ورود احتمال

 را مخـدر  مواد مصرف به تمایل نیز مناسب شغل یافتن در شکست از ناشی  سرخوردگی که

نتـایج مطالعـات نشـان     شد. خواهد باطل دور یک ایجاد سبب خود این که دهدمی افزایش

-هاي تجـاري اقتصـاد کـالن مـی     چرخهدهد اثر سه متغیر مهم رشد اقتصادي، بیکاري و می

  کننده داشته باشد. تواند بر اعتیاد آثار تعیین

  

                                                                                                              
1- Smith et al. 
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 رشد اقتصادي -الف

هاي بـازار کـار،   فراغت را افزایش و با ایجاد فرصت هزینه فرصت اول اینکه اقتصادي رشد

و ناسازگاري  افسردگی با کاهش استرس، دهد. دوم اینکهمی کاهش را مخدر مواد مصرف

، 1شود. (آرکـس منجر به کاهش مصرف مواد می هاي اقتصاديانواده به دلیل فشاردرون خ

 بـازار  بـه  نیـاز  بنابراین،. است غیرقانونی مخدر مواد که باید توجه داشت سوم اینکه .)2007

 سـیاه  بـازار  و در شرایط رونق اقتصادي به دلیل دسترسی بیشتر به مشاغل قـانونی،  دارد سیاه

ازجمله مطالعات تجربی که به رابطه معکوس رشـد اقتصـادي    ود.ش تر کوچک است ممکن

  اشاره کرد. )2011( 2برتویل مطالعات توان به می ،و مصرف مواد مخدر اشاره دارند

  

  بیکاري -ب

 بر رابطه مثبـت میـان بیکـاري بـا افـزایش احتمـال اعتیـاد تاکیددارنـد         اکثر مطالعات تجربی

 2002 6، دسـیمون 2000 5مک دونالد و پـودنی  ،1997 4اتنر، 19943نورماند، لمپرت و برین(

  ). 2003لو  و

  

  هاي تجاريچرخه -ج

هاي تجاري بر مصرف مواد مخدر مطالعات تجربی نتایج متناقضـی  در ارتباط با تاثیر چرخه

 بر موافق سیکل بودن مصرف مواد مخـدر تاکیـد   تجربی مطالعات از دهد. برخیرا نشان می

که نتایج برخی از مطالعـات،   ). درحالی2010، 8کروگر و سونسون و 1999 7فریدمندارند (

 و 2007، آرکـس  2001 9ديکننـد ( مخالف سیکل بودن رفتار مصـرف مـواد را تاییـد مـی    

یاد یک بحث تجربی است کـه بایـد   تاثیر ادوار تجاري بر رفتار اعت ،). بنابراین2011 برتویل

  گیرد.بررسی قرار  هاي هر اقتصادي مورد اساس دادهبر

                                                                                                              
1- Arkes 
2- Bretteville  
3- Normand, Lempert, and Brien 
4- Ettner 
5- MacDonald, and  Pudney 
6- DeSimone 
7- Freeman 
8- Krüger, and Svensson 
9- Dee 
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 یخارج مطالعات ):1( جدول

  نتایج  کشور  نویسنده

نورماند، لمپرت و 

 )1994برین (
 مصرف مواد مخدر در میان بیکاران نسبت به افراد شاغل بیشتر است. آمریکا

 .دارد الکل مصرف بر مثبت معنادار اثر بیکاري آمریکا )1997اتنر (

مک دونالد و 

 )2000پودنی (
 .است همراه مخدر با خطر از دست دادن شغل مواد مصرف انگلستان

 آمریکا  )2001دي (

طـور   بـه در شرایط رکود اقتصادي حتی در بـین افـراد شـاغل     الکل مصرف 

 اسـترس  تـاثیر  کننـده موضـوع مـنعکس   ایـن . است افتهی  شیافزا یتوجه قابل

 است. اقتصادي

 میان اشتغال و مصرف مواد مخدر رابطه منفی وجود دارد.  آمریکا )2002دسیمون (

 دارد. مواد مصرف با مثبت رابطه بیکاري  آمریکا )2003لو (

 و دیویس

 )2005( 1جیسون
 آمریکا

 در موضـوع  ایـن  دارد، رابطه احتمال اعتیاد افزایش با اجتماعی سرمایه فقدان

 است. ترقوي مردان با مقایسه در زنان براي موارد اکثر

 اي دارد.مصرف مواد مخدر رفتار مخالف چرخه آمریکا )2007آرکس (

کروگر و سونسون 

)2010( 
 یابد.ي رونق اقتصادي افزایش میها دورهمصرف الکل در  سوئد

 دهد.رکود اقتصادي استفاده از مواد مخدر را افزایش می نروژ )2011برتول (

 صربستان )2014( 2کرستیچ

 سـیگار  مصـرف  مهم اثرگذار بـر  نظریه اعتیاد عقالیی عواملدر تائید تجربی 

گریزي و نرخ ترجیحات بین درجه ریسک تحصیالت، سن، جنس،: ازعبارتند 

 زمانی 

  

 یداخل مطالعات): 2( جدول

  نتایج  نویسنده

 )1392غالمی ( احمدي و
 معکوس رابطه اعتیاد و درآمد دارد. میان مخدر مواد مصرف بر منفی اثر تحصیالت

 .دارد وجود

اسماعیلی مقدم، مشایخ و 

 )1397اسالمی (

 در يا کننده نییتع نقش دانشجویان تحصیلی فرسودگی کاري و زندگی کیفیت ابعاد

 دارد. اعتیاد براي آمادگی هاي مولفه تبیین

لشکري و همکاران 

)1395( 

 وجود دارد.بین نرخ بیکاري و تورم با جرائم مرتبط با مواد مخدر رابطه مثبت 

موسایی، موسوي و کافی 

)1393( 

 مـاده  نـوع  میـزان تحصـیالت،   جنسـیت،  سن، مانند شناختی جمعیت هايویژگی

 مصـرف  ولـع  شدت برتواند پیشین می هايدرمان سابقه و مصرف روش مصرفی،

 .بگذارند تاثیر

                                                                                                              
1- Davis, and Jason 
2- Krstić 
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  روش پژوهش -4

  برآورد نرخ شیوع مصرف مواد در ایران   -4-1

کـه بـا   ) 1394ملی خانوار در مورد شـیوع مصـرف مـواد مخـدر (    پیمایش گزارش  مطابق با

 اسـت،  گرفتـه  انجـام  مشارکت دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیسـتی 

مصرف مواد در هفته گذشته، مـاه گذشـته، سـال گذشـته و طـول عمـر در کـل        نرخ شیوع 

  اعـالم سـال   64 تـا  15ر بین جمعیت درصد د 5/8و   4/5، 9/4، 3/4کشور به ترتیب معادل 

هزار نفر در طول عمر خود و حـدود   400حدود چهار میلیون و  ،گرید عبارت به .است شده

به دلیل عـدم  اند. هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه، مواد مصرف کرده 900و دو میلیون 

هـاي  ي کشـور طـی سـال   هـا ناتکا در ارتباط با نرخ شـیوع اعتیـاد در اسـتا     وجود آمار قابل

 30در این پژوهش سعی شده است یک سـري زمـانی از نـرخ شـیوع اعتیـاد بـراي        مختلف

ملـی  پیمـایش  گـزارش  هـاي مقطعـی   بـا اسـتفاده از داده   1394-1386در بـازه   کشور استان

به شرح مراحـل   )1394( دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستیخانوار 

  زیر برآورد شود. 

خ شـیوع مصـرف   ي با نرها استانبراي  طبقه  سهدر  1394هاي سال مرحله اول: تفکیک داده

 باال، متوسط و پایین

 سال 60-65تا  15-20گروه سنی از  10به  طبقه سههاي هر مرحله دوم: تقسیم داده

جــنس،  نظـر  از شـده  کیـ تفکگـروه   32مرحلـه سـوم: بـرآورد احتمـال اعتیـاد بـراي افـراد        

 1ي پروبیتتحصیالت، اشتغال و وضعیت تاهل با الگوها

بـراي هـر گـروه سـنی      شـده  فیتعرگروه  32مرحله چهارم: تعیین آمار افراد در هر یک از 

 مرکز ملی آمار ي طرح هزینه درآمد خانوارها دادهها از براي تمام استان

ل نمونه هزینه درآمد خانوار از طریق ضرب احتمامرحله پنجم: برآورد تعداد افراد معتاد در 

 اعتیاد در تعداد افراد هر گروه

مرحله ششم: برآورد نرخ شیوع استان از طریق تقسیم تعداد افراد معتاد برآورد شده به کـل  

 .داده نمونه استان

                                                                                                              
1- Probit 
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، 1394هـا در سـال    گردان روان و مخدر مواد مصرف مورد در طرح پیمایش ملی خانوار

 کشور تـاکنون  اعتیاد شناسیشیوع حوزه در پژوهش ترین مهم و میدانی تحقیق نتری بزرگ

 سیگار، مصرف شیوع اطالعات و آمار از موثقی مده از آن، منبعآ دست به نتایج .است بوده

 هـاي اسـتان  و کشـور  در پزشـکی  مجـوز  بـدون  داروهـاي  و مـواد  الکلـی،  مشروبات قلیان،

  هاي مختلـف کشـور تشـکیل   نفر در استان 57450از جامعه آماري این طرح  مختلف است.

هـاي مختلفـی در ارتبـاط بـا نـوع،      نامه پیمایش ملی خانوار حاوي پرسششده است. پرسش

هـاي  اولین بار مصرف و میزان مصرف مواد مخدر و همچنین سواالت در ارتباط با ویژگـی 

  فردي و اجتماعی افراد موردمطالعه است. 

شده در ارتباط با مصـرف انـواع مـواد مخـدر در      پژوهش مطرح اولین سوالی که در این

نفر بـه ایـن پرسـش     3438شده،  آوري پرسشنامه جمع 57450طول زندگی فرد است. از بین 

پاسخنامه مخـدوش وجـود    6279پاسخ، منفی است. همچنین  47733اند و پاسخ مثبت داده

توانـد  بـا مصـرف مـواد مخـدر مـی      اند. سوال مرتبط شده  ها کنار گذاشتهدارد که از تحلیل

عنوان متغیر وابسته مدل پروبیت براي برآورد احتمال اعتیاد مورداسـتفاده قـرار گیـرد. در     به

است، افراد  (Y)این پژوهش با توجه به اینکه در مرحله اول هدف تعیین احتمال اعتیاد فرد 

-یـک مشـخص مـی    با صفر و مواد مصرف مورد در خانوار ملی مورد مطالعه طرح پیمایش

اسـت. در ایـن صـورت     Y=0معتاد  و فرد غیر Y=1شوند؛ بدین مفهوم که براي فرد معتاد 

 ) خواهد بود.1احتمال وقوع حادثه موردنظر (اعتیاد فرد) به صورت رابطه (

  

)1(  P(add)= P(Y = 1) 

  

نامه در ارتباط با آخرین بار مصـرف  از سوال پرسش (Y)براي تعیین احتمال اعتیاد فرد 

نفر آخرین  1629اند، نفري که اقرار بر مصرف داشته 3438شده است. از بین   مواد، استفاده

نفر نیز بـیش   614نفر سال گذشته و  250نفر ماه گذشته،  398بار مصرفشان را هفته گذشته، 

مورد داده مخدوش وجـود داشـته اسـت.     547اند. همچنین سال گذشته اعالم کرده از یک

  کند.فراوانی آخرین بار مصرف افراد را ارائه می ) درصد1نمودار (
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 تیجنس کیتفک به نمونه در مخدر مواد مصرف بار نیاول سن ینسب یفراوان): 1( نمودار

 
  1394ها در سال  گردان روان و مخدر مواد مصرف مورد در منبع: طرح پیمایش ملی خانوار

 

 بـه ایـن صـورت   در این پژوهش با توجه به نظر نخبگان نرخ شیوع مصرف مواد مخـدر  

است که چنانچه  فـرد در سـال گذشـته مـواد مصـرف کـرده باشـد در گـروه          شده  تعریف

سال از آخرین بار  شده و چنانچه بیش از یک  در نظر گرفته (Y=1) گان موادکنندمصرف

احتمـال اعتیـاد هـر فـرد      .(Y=0) اسـت  گرفته نشدهمصرف فرد گذشته باشد معتاد در نظر 

بستگی به مشخصه فردي وي دارد که در این پژوهش با توجه به اطالعات موجود در طرح 

پیمایش ملی خانوارها از جنسیت، شرایط سنی، وضـعیت تاهـل، وضـعیت اشـتغال و سـطح      

  شده است.   تحصیالت فرد استفاده

ح پیمایش ملی خانوار، پرسـش سـن اولـین بـار     شده در طر از دیگر سواالت مهم مطرح

) فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف را به تفکیـک  1مصرف مواد مخدر فرد است. نمودار (

گانـه  هـاي سـنی ده  هـا بـه گـروه   دهد. از این سـوال بـراي تفکیـک داده   جنسیت نمایش می

 بنـابراین  شده اسـت،  در نظر گرفته کلیدي متغیري عنوان به سن ازآنجاکه شده است. استفاده

 این. است پذیرفته صورت مجزایی تخمین ،)است ساله 5 صورت به که( سنی گروه  هر براي

 باهم مختلف سنی هايگروه در دموگرافیک متغیرهاي اثر شده فرض  که استبه معنی آن 

   .است کرده تایید را فرض این نیز مدهآ دست به نتایج البته که است متفاوت
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تر بیان شد تعیین نرخ شیوع مـواد در هـر اسـتان نیازمنـد وجـود      پیشطور که  همان

هـاي  شده به تفکیک استان هاي انجامبنديتخمین احتمال اعتیاد فرد در هریک از طبقه

کشور است. هرچند استان هر یک از افراد جامعه آماري پیمایش اشاره شده، مشخص 

، اما چنانچه نمونه موردمطالعه بـه  برآورد شده 1394ها در سال است و نرخ شیوع استان

دسته مختلـف در نظـر    300گروه سنی؛ یعنی درمجموع  10استان کشور و  30تفکیک 

ها بسیار کم شده و امکان بـرآورد مناسـب وجـود    گرفته شود، حجم نمونه برخی دسته

ها برابر نخواهد داشت. همچنین چنانچه فرض شود که احتمال اعتیاد فرد در تمام استان

ها در نظـر گرفتـه   هاي میان استانست و تنها یک مدل برآورد شود، بسیاري از تفاوتا

بندي انجـام  ناچار با توجه به طبقه رو به نشده و نتایج با تورش همراه خواهند بود. ازاین

- هاي با نرخ شیوع باال، استانها را به سه گروه استاندر گزارش طرح پیمایش که استان

بندي کرده است در این پژوهش نیز از متوسط و نرخ شیوع کم دستههاي با نرخ شیوع 

نـابراین     این طبقه بندي استفاده شد و داده برحسب سه گروه اشاره شـده، جـدا شـدند. ب

دسته مختلف برحسب گروه سنی و سطح شیوع مواد در  30)، نمونه به 3مطابق جدول (

شـده بـا توجـه بـه      ه اشـاره دست 30هاي مختلف تفکیک شد. سپس در هر یک از استان

) عنوان هر یک از 4زیرگروه مختلف تعریف شد. جدول ( 32مشخصات دموگرافیک، 

  کند.دسته را ارائه می 30گانه براي هر یک از  32هاي هزیرگرو

  

   خانوار ملی پیمایش هاي مختلف تفکیک جامعه آماريدسته): 3( جدول    

  هاي سنیگانه گروه10تفکیک   موادها برحسب سطح شیوع گانه استان تفکیک سه

  هاي با شیوع کماستان

  هاي با شیوع متوسطاستان  60-65تا  20-15

  هاي با شیوع زیاداستان

  1394ها در سال  گردان روان و مخدر مواد مصرف مورد در منبع: طرح پیمایش ملی خانوار
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 گانه 10هاي سنی  هاي گروهزیرگروه): 4( جدول

  تفکیک

  جنسیت

  وضعیت

  تاهل

  تفکیک سطح تحصیالت

  کارشناسی  دیپلم  ابتدایی
تحصیالت 

  تکمیلی

  

  مردان

  مجرد
  بیکار  بیکار  بیکار  بیکار

  شاغل  شاغل  شاغل  شاغل

  متاهل
  بیکار  بیکار  بیکار  بیکار

  شاغل  شاغل  شاغل  شاغل

  

  زنان

  مجرد
  بیکار  بیکار  بیکار  بیکار

  شاغل  شاغل  شاغل  شاغل

  متاهل
  بیکار  بیکار  بیکار  بیکار

  شاغل  شاغل  شاغل  شاغل

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته  در ادامه متغیر دوتایی مصرف مواد طی سال گذشته به

شد و متغیرهاي دموگرافیک (جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و سطح تحصیالت) 

تخمـین   اشـاره شـده،  هـاي  تعریـف و بـراي هـر یـک از دسـته      عنوان متغیرهاي وابسته نیز به

پروبیت مجزایی انجام گرفت. پس از انجام تخمین، تفکیک کاملی از احتمال مصرف مواد 

اسـاس   هـا بـر  با توجه به مشخصات دموگرافیک براي هر گروه سنی و هر سه دسته از استان

ن ارائـه تمـام نتـایج حـاالت     دست آمد. با توجه بـه عـدم امکـا    میزان شیوع مصرف مواد به

صورت نموداري ارائـه  هاي با نرخ شیوع متوسط بهممکن، برخی نتایج مربوط به دسته استان

  شود.می

  احتمال اعتیاد مرد و زن -الف

 .) احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان بیشتر است4هاي جدول ( طورکلی در تمام زیرگروه به

-بـا مشخصـه   سنی مختلـف  هاي) احتمال اعتیاد مردان و زنان در گروه2براي نمونه نمودار (

  کند. هم مقایسه می هاي بیکار، متاهل و تحصیالت دیپلم را با
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  هاي بیکار، متاهل و دیپلم هاي سنی مختلف با مشخصهاحتمال اعتیاد مرد و زن در گروه): 2نمودار (

 
  هاي پژوهشمنبع: یافته

 
  

  احتمال اعتیاد برحسب وضعیت تاهل -ب

) به مقایسه تاثیر تاهل بر احتمال اعتیاد در زیرگروه مـردان، شـاغل بـا تحصـیالت     3نمودار (

هاي سنی احتمال اعتیاد مردان شود در تمام گروهطور که مشاهده می همان .پردازددیپلم می

هاي دیگر و در ارتباط با یرگروهمجرد نسبت به مردان متاهل بیشتر است. این نکته در تمام ز

  زنان نیز وجود دارد. 

  هاي سنیاحتمال اعتیاد برحسب وضعیت تاهل مردان به تفکیک گروه ): 3نمودار (

 
  هاي پژوهشمنبع: یافته 
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  احتمال اعتیاد برحسب وضعیت اشتغال -ج

تحصـیالت دیـپلم را   ) تاثیر اشتغال بر احتمال اعتیاد در زیرگروه مردان، مجرد بـا  4نمودار (

سـال احتمـال    50تـا   30هـاي سـنی بـین    شود در گروه دهد. همچنانکه مشاهده می نشان می

اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شـاغل بیشـتر اسـت و ایـن موضـوع بـر اهمیـت اشـتغال در         

  کاهش احتمال اعتیاد تاکید دارد. 

  

  هاي سنیبه تفکیک گروهاحتمال اعتیاد برحسب وضعیت اشتغال مردان  ):4نمودار (

  
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  احتمال اعتیاد برحسب سطح تحصیالت  -د

) به مقایسه تاثیر سطح تحصیالت بر احتمـال اعتیـاد در زیرگـروه مـردان، شـاغل،      5نمودار (

شود احتمال اعتیاد در مردان با بـاال رفـتن سـطح     طور که مشاهده می همان .پردازدمتاهل می

-سـواد، کـم  : بی1یابد. این موضوع در هر چهار زیرگروه تحصیلی (تحصیالت کاهش می

شـده    : تحصـیالت تکمیلـی) در نظـر گرفتـه    4 و : کارشناسی3: دیپلم، 2 ،دیپلم سواد و زیر

  محسوس است. کامال
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  هاي سنیاحتمال اعتیاد برحسب وضعیت تحصیل مردان به تفکیک گروه ):5نمودار (

 
  هاي پژوهشمنبع: یافته 

  

ها در میان مردان و که بیشترین احتمال مصرف مواد در تمام زیرگروهتوجه آن نکته قابل

سال است. اهمیت این موضوع با مراجعه به هـرم سـنی    50تا  30زنان، مربوط به گروه سنی 

، 1395شود. مطابق هرم سنی جمعیت کشـور در سـال   ازپیش روشن می ر بیشجمعیت کشو

شود بینی می سال تعلق دارد که پیش 40تا  25وانی جمعیت کشور به گروه سنی ابیشترین فر

سـال برسـد کـه بـا توجـه بـه        45تـا   30فراوانی جمعیت بـه گـروه سـنی بـین      1400تا سال 

باالترین  ،شناختی هاي جمعیتاز سایر مشخصشده این گروه سنی فارغ  احتماالت محاسبه

هـاي آتـی، نـرخ    رود در سال انتظار می ،دهد. بنابرایناحتمال اعتیاد را به خود اختصاص می

  شیوع اعتیاد در کشور با رشد همراه باشد. 

هـاي  هاي پروبیت احتمال اعتیاد افـراد بـا مشـخص   همچنانکه گذشت، با استفاده از مدل

ها برآورد شـد.  گروه سنی و در سه گروه استان 10گانه براي هر 32 هاي دستهدموگرافی در 

هـاي  دست آوردن فراوانی جمعیت هـر یـک از دسـته    پس از برآورد احتمال اعتیاد براي به

هاي خـام طـرح هزینـه درآمـد     از داده رهاي کشوشده براي هر گروه سنی در استان تعریف

. بـراي هـر سـال در دوره    شـد شود، استفاده نه ارائه میصورت سالیاخانوار مرکز آمار که به

با ضرب تعداد فراوانی هر گروه در احتمال اعتیاد آن گروه، تعداد افراد  1394-1386زمانی 

کننـدگان بـرآورد شـده    کننده آن گروه خاص برآورد شد. با تجمیع تعداد مصرف مصرف
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دسـت آمـد و بـا تقسـیم      خانوار به براي هر گروه، کل معتادان استان در نمونه هزینه درآمد

سال نمونه، نرخ شیوع اعتیاد در هـر اسـتان محاسـبه     64تا 15تعداد معتادین به کل افراد بین 

چـین) را  (خـط نقطـه   هاي ایـران ) روند نرخ شیوع مصرف مواد در کل استان6نمودار (شد. 

دوره زمــانی هــا در هــاي بــرآورد شــده ســایر ســالو داده 1394براســاس داده واقعــی ســال 

  دهد.موردمطالعه (خط ممتد) نشان می

  

کننده مواد در سال  ) (تعداد مصرف1386-1394): روند نرخ شیوع مصرف مواد در ایران (6نمودار (

  سال) 64تا  15گذشته به جمعیت 

 
کشـور،   مطابق گزارش پیمایش ملی خانوار، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیسـتی  1394منبع: داده سال 

  ها براساس محاسبات و برآورد پژوهش داده سایر سال

  

مصـرف مـواد در کـل کشـور (نسـبت تعـداد       نـرخ شـیوع   شود مشاهده می همانطور که

درصد در سـال   7/3از حدود  سال) 64 تا 15کننده مواد در سال گذشته به جمعیت مصرف

هـاي مرکـز   جـه بـه داده  است. بـا تو  افتهی  شیافزا 1394در سال درصد  4/5به حدود  1386

میلیون و  49به ترتیب معادل  1394و  1386هاي سال کشور در سال 64تا  15، جمعیت آمار

هـاي  شده است. بنـابراین، براسـاس نـرخ    هزار نفر گزارش 900میلیون و  55هزار نفر و   750

در هزار نفـر   840میلیون و  کننده مواد در کشور از یکشیوع برآورد شده، جمعیت مصرف

  یافته است.      افزایش 1394میلیون نفر در سال  3به بیش از  1384سال 
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  تصریح الگوي پژوهش -4-2

در بخش بررسی مبانی نظري پژوهش باهدف شناسایی عوامـل مـوثر بـر اعتیـاد در جامعـه،      

ــه  ــه اقتصــادي و جامع ــهچنــدین نظری ــراي توجی اهمیــت متغیرهــاي اقتصــادي و  شــناختی ب

ع اعتیاد مـورد بررسـی قـرار گرفـت؛ براسـاس نظریـه اعتیـاد عقالیـی اگـر          اجتماعی بر شیو

توانـد بـا کـاهش    شرایط اقتصادي جامعه باعث ایجاد تشویش و استرس در فـرد شـود، مـی   

مطلوبیت فعلی و افزایش مطلوبیت نهایی مصرف کاالي اعتیادآور منجر به گسـترش اعتیـاد   

د ناکـافی، فقـر و نـابرابري اقتصـادي در     در جامعه شود. با توجـه بـه نظریـه تعـارض، درآمـ     

شـود. در نظریـه فشـار    جامعه ازجمله عوامل موثر بر شیوع مـواد مخـدر در نظـر گرفتـه مـی     

 متوسـط  طبقـه  وضـعیت  بـا  و اجتماعی خـود را  هاي مالیموفقیت پایین، طبقه عمومی افراد

مثبت بـه مـواد   و به دلیل فشار ناشی از شکست در رسیدن به اهداف ارزشمند  مقایسه کرده

 هـاي بـر کـنش   غلبه براي مواد مخدر از اغلب برند. براساس نظریه استرس نیزمخدر پناه می

 از حاصـل  افسـردگی  و اضـطراب  هـاي نشـانه  یـا کـاهش   زندگی فشارزاي عوامل با مرتبط

  شود.  می استفاده زنندهآسیب رخداد

با توجه به مبانی نظري، الگوي پژوهش براساس متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی تصـریح  

متغیرهاي درآمد سرانه، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شاخص فقر، ضریب جینی،  که يطور بهشد 

نرخ شیوع مصـرف مـواد    دهنده حیتوضعنوان عوامل سطح تحصیالت مردان و نرخ طالق به

هاي دولت متغیر مخارج سرانه دولت بـه  بررسی نقش سیاست منظور بهمخدر انتخاب شدند. 

 بنابراین، ندارد، وجود استان تفکیک به و اعتیاد حوزه در دولت مخارج چونالگو اضافه شد. 

 اسـتان  در) عمرانـی  و جـاري ( دولـت  کـل  مخارج. شد گرفته نظر در استان در مخارج کل

 هـاي  بخـش  جمله از گذاري سیاست مختلف هاي حوزه در دولت دخالت میزان دهنده نشان

  . دارد ارتباط اعتیاد با مبارزه یا و پیشگیري با که است عمومی امور و بهداشت و آموزش

گشـتاورهاي   اقتصادسـنجی  هـاي تـابلویی پویـا، روش   براي برآورد الگو در قالب مـدل 

جایگزین بودن با توجه به استفاده شده است.   Stata  افزارنرم ) درمحیطGMMیافته (تعمیم

برخی از متغیرها با یکدیگر، چند الگوي مختلف بـراي بررسـی سـواالت پـژوهش بـرآورد      

)) اثـر درآمـد سـرانه، فقـر، مخـارج دولـت و  رکـود        2شده است. در الگـوي اول (رابطـه (  
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عنـوان متغیرهـاي    اقتصادي، به عنوان متغیرهاي اقتصادي  و نرخ طالق و ساختار جمعیتی بـه 

  ب شدند.اجتماعی انتخا

  

)2(  logADD��
= α + β�logGDP�� + β�logPOV�� + β�logBUD��
+ β�logDIV�� + β�logPOP�� + β�Dummy �� + u�� 

  

 متغیـر  POV بـدون نفـت،   سرانه درآمد GDP ،شیوع اعتیادنرخ  ADD )،2در رابطه (

مخـارج   BUD،  عنوان شـاخص فقـر   هاي خانوار بههاي خوراکی به کل هزینه نسبت هزینه

سال به کـل   45تا  30نسبت جمعیت POP  هاي دولت،عنوان نقش سیاستسرانه دولت  به

 Dummy،نرخ طالق DIVعنوان شاخص ساختار جمعیتی استان، به سال 64 تا 15جمعیت 

اساس بررسـی انحـراف تولیـد    برسال است.  tنماد استان و  iو  هاي رکود متغیر مجازي سال

هـاي رکـود در دوره    عنـوان سـال   به1394و  1392، 1391هاي  ناخالص داخلی از روند، سال

  زمانی موردمطالعه انتخاب شدند. 

جـاي درآمـد سـرانه منظـور شـده و اثـر        بـه  در الگوي دوم، متغبر نـرخ بیکـاري مـردان   

  ).)3(بر نرخ شیوع اعتیاد بررسی می شود (رابطه  شاخص نابرابريمردان و تحصیالت 

  

)3(  logADD��
=  α + β�logMUNEGD�� + β�logINEQU�� + β�logMEDU��  
+ β�Dummy �� + u�� 

  

ضـریب جینـی بـه عنـوان شـاخص        INEQUبیکاري مـردان،   MUNE)، 3در رابطه (

   سطح تحصیالت مردان است. MEDUنابرابري و 

در الگوي سوم، نرخ تورم به عنوان متغیر جایگزین شاخص هاي فقر و نابرابري منظـور شـده   

  )).4گیرد (رابطه ( کشور مورد بررسی قرار میو اثر موافق یا مخالف چرخه بودن اعتیاد در 

  

)4(  logADD��
= α + β�logGDP�� ∗ DBoom + β�logGDP�� ∗ DBust
+ β�logINF�� + u�� 
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هـاي رونـق و   به ترتیب براي سال  DBustو  DBoomدو متغیر مجازي  )،4در رابطه (

ضرب  GDPهاي تجاري جداگانه در لگاریتم رکود تعریف شده  و براي آزمون اثر چرخه

 ایـران  در اعتیـاد  رفتـار  که صورتی رخ تورم است. دردهنده ن نشان INF اند. همچنینشده

به ترتیب مثبت و  �βو   �β هايعالمت رود می انتظار چرخه) باشد، (مخالف چرخه موافق

 (منفی و مثبت) باشد. منفی

 
  هاي پژوهشداده -4-3

، همراه 1386-1394استان کشور طی دوره  30هاي مورداستفاده براي ) شرح داده5جدول (

  دهد.ها را نشان می با منابع آن

 هاي پژوهشداده ):5( جدول

 منبع مورداستفاده آمار متغیر

 نرخ شیوع اعتیاد
 سال 64 تا15 بین افراد کل برآورد شده به معتادین تعداد

 در نمونه
 هاي پژوهشیافته

 درآمد سرانه
نسبت تولید ناخالص داخلی بدون نفت حقیقی استان به 

 جمعیت استان
 ز آمارمرک

 مرکز آمار نرخ بیکاري مردان استان نرخ بیکاري مردان

 مرکز آمار ضریب جینی استان شاخص نابرابري

 بانک مرکزي نرخ تورم استان نرخ تورم

 1تحصیالت مردان
تحصیالت دانشگاهی به کل مردان باالي با  نسبت مردان

 سال 18
 درآمد خانوار -هزینه

 شاخص فقر
 هاي خانواري خوراکی به کل هزینههاهزینهنسبت متوسط 

 در استان
 بانک مرکزي

 وبودجه سازمان برنامه نسبت مخارج حقیقی دولت در استان به جمعیت استان مخارج سرانه دولت

 سال استان 10تعداد طالق در هر هزار نفر جمعیت باالي  نرخ طالق
سازمان ثبت احوال 

 کشور

 ساختار جمعیت
 64تا  15به کل جمعیت  سال 45تا 30نسبت جمعیت 

 سال استان
 مرکز آمار

                                                                                                              
هاي  درآمدخانوار در سال-هاي طرح هزینهبا توجه به نبود آمار مناسب از تحصیالت مردان با استفاده از داده -  1

سال نمونه استان به  18سال استان با تحصیالت دانشگاهی به کل مردان باالي  18، نسبت مردان باالي 1386- 1394

  ز تحصیالت مردان در نظر گرفته شده است.عنوان شاخصی ا
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هـاي رونـق و    هـا، سـال  تولید ناخالص داخلی استان یپژوهش، با توجه به هم حرکت در این

شـود. بـراي   کـار گرفتـه مـی    ههـا بـ  هاي کالن شناسایی و براي استانرکود با استفاده از داده

مطالعــه، روش  انی مــوردهــاي تجــاري اقتصــاد کــالن ایــران در دوره زمــشناســایی چرخــه

و  1پرسـکات -ابتدا بـا روش هـدریک   ،گیرد. بنابراینقرار میاستفاده  هاي رشد مورد چرخه

، روند لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) 1380-94ماهه دوره  6هاي اساس دادهبر

دسـت  بـه   )7( برآورد و سپس انحراف لگاریتم تولید ناخالص داخلی از روند مطابق نمودار

رونق فاصله بین حضـیض تـا اوج   دوره و  حضیض رکود دوره زمانی بین اوج تادوره آمد. 

نتیجه رکود شامل مراحل نزول است در شده  تعریف
(یا کاهش) و کسادي 2

3
و رونق شامل  

الگوي پژوهش،  موردنظراست. مطابق این تعریف، در دوره زمانی  5و انبساط 4مراحل بهبود

دوران  1393و سـال   1390تا  1386هاي  دوران رکود و سال1394و  1392، 1391هاي  سال

  شود. می بندي طبقهرونق 

  

  )روند از GDP تمیلگار انحراف HP (روش با رانیا اقتصاد يتجار ادوار): 7( نمودار

  
  هاي پژوهشمنبع: یافته

                                                                                                              
1-Hodrick Prescott Filter 
2- Downturn 

3- Slowdown 

4- Recovery 

5- Expansion 
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  برآورد الگوهاي پژوهش -5

 کنترل به منظور )GMM( 1افتهیگشتاورهاي تعمیم اقتصادسنجی در پژوهش حاضر از مدل

2زایی درون
مشکالت همبسـتگی   استفاده شده است. این روش توانایی رفع لمد تخمین در 

به معتبر  GMMزننده دارد. سازگاري تخمین پانل را مدل در ناهمسانی واریانس سریالی و

-میبودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت اخالل و متغیرهاي ابزاري بستگی دارد که 

) 1995( 4بوور)، آرالنو و 1991(3وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرالنو و باندتواند به

آزمون سارگان است که معتبر بـودن ابزارهـا را    آزمون شود. اولی) 1998( 5و بلوندل و باند

اسـت کـه وجـود همبسـتگی سـریالی       AR(2)و  AR(1)دومـی آزمـون    و کندآزمون می

کنـد. عـدم رد فرضـیه صـفر در آزمـون دوم       اول و دوم آزمـون مـی  پسماندها را در مرتبه 

جدول  .کندشواهدي را دال بر فرض نبود همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می

کنـد. بـا توجـه بـه آزمـون      نتایج برآورد سه الگو تصریح شده در بخش قبل را ارائه می )6(

 تند.هاي ارائه شده، الگوهاي تحقیق قابل اتکا هس

نرخ شیوع اعتیاد با تولید سـرانه بـدون نفـت و مخـارج دولـت       ،مطابق نتایج الگوي اول

سـال   45تـا   30رابطه منفی و معنادار و با شاخص فقر، نرخ طالق و همچنین نسبت جمعیت 

مده از الگوي اول در آ دست سال رابطه مثبت معنادار دارد. نتایج به 64تا  15به کل جمعیت 

  ي اعتیاد عقالیی، تعارض اجتماعی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. هاقالب نظریه

افزایش درآمد منجر به افزایش مطلوبیت مصـرف کـاالي    ،براساس نظریه اعتیاد عقالیی

شـود.  غیراعتیادآور نسبت به کاالي اعتیادآور و کاهش تمایل به مصـرف مـواد مخـدر مـی    

و همچنین رابطه منفـی میـان نـرخ شـیوع اعتیـاد بـا       رابطه مثبت میان نرخ شیوع اعتیاد و فقر 

تواند در چارچوب نظریه تعارض اجتماعی نیز بیـان شـود.   درآمد سرانه و مخارج دولت می

ین اجتمـاعی و خانوارهـاي   یبراساس این نظریه، مصـرف مـواد مخـدر بیشـتر در طبقـات پـا      

یابـد و یـا درآمـد سـرانه      هراندازه فقر در جامعه افـزایش  ،شود. بنابرایندرآمد یافت می کم

هرانـدازه مخـارج سـرانه     همچنـین انتظار بر افزایش مصرف مواد مخدر است.  ،کاهش یابد

                                                                                                              
1- Generalized Method of Monents  
2- Endogeneity 
3- Arrellano and Bond  
4- Blundell and Bover 
5- Blundell & Bond 
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حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه به ویژه آموزش و بهداشـت،  

  رود نرخ شیوع اعتیادکاهش یابد. انتظار می ،افزایش یابد

تواند با هاي اقتصادي و اجتماعی میکه مشقت و سختینظریه عمومی فشار تاکید دارد 

بـه  نتایج  ،سوي مصرف مواد مخدر ترغیب کند. بنابراین فرد را به ،شناختیایجاد فشار روان

در ارتباط با رابطه منفی درآمد و رابطه مثبت طالق و فقر با اعتیاد منطبق بر این  دست آمده 

کـاهش مشـکالت اقتصـادي فـرد و تـامین بهتـر       دیدگاه است. افزایش درآمد در جامعه بـا  

-شود. همچنین فقر در جامعه امکان دستنیازهاي اقتصادي منجر به کاهش فشار بر فرد می

موجود در جامعـه را   مالی موفقیت آل ایده ین و حتی متوسط جامعه به اهدافییابی طبقه پا

زشـمند مثبـت را   تواند فشـار ناشـی از شکسـت در رسـیدن بـه اهـداف ار      کاهش داده و می

-افزایش دهد. طالق نیز یکی از عوامل ایجاد استرس و فشار روحی بر زوجین است که می

تواند منجر به اعتیاد شود. در ارتباط با اثر مثبت شاخص ساختار جمعیتی بر نرخ شیوع اعتیاد 

طور که در بخش بـرآورد احتمـاالت نـرخ شـیوع اعتیـاد نیـز مشـاهده شـد نسـبت           نیز همان

  اي بر نرخ شیوع دارد. کننده سال اثر تعیین 64تا  15سال به کل جمعیت  45تا  30 جمعیت

الگوي دوم بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با بیکاري مردان و ضریب جینی و 

رابطه منفی و معنادار با تحصیالت مردان داللت دارد. رابطه مثبت و معنادار بیکـاري مـردان   

شده در این پژوهش قابل توجیه و مورد انتظـار اسـت.    هاي ارائهتمام نظریهو اعتیاد براساس 

هـاي تعـارض اجتمـاعی و فشـار قابـل      رابطه مثبت ضریب جینی و اعتیاد نیز براساس نظریـه 

انتظار است. رابطه منفی میان تحصیالت مردان و اعتیاد براساس نظریه اعتیـاد عقالیـی قابـل    

دان منجر به افزایش هزینـه فرصـت مصـرف مـواد و در     توجیه است. افزایش تحصیالت مر

نتیجه افزایش مطلوبیت مصرف کاالي غیر اعتیادآور نسبت به کـاالي اعتیـادآور و کـاهش    

  شود. تمایل به مصرف مواد مخدر می

پـردازد. همـانطور   هاي تجاري در کشور و اعتیاد میالگوي سوم به بررسی رابطه چرخه

دهنـده رفتـار    ه ترتیب منفی و مثبت است که نشـان ب  �β و �βهاي شود عالمتمشاهده می

اي نرخ شیوع اعتیـاد در کشـور اسـت. همچنـین  در ایـن الگـو اثـر مثبـت و         مخالف چرخه

هاي فقر و نابرابري، مورد تایید است  به عنوان متغیر جایگزین شاخص بر اعتیاد معنادار تورم

 قابل تفسیر است.که براساس نظریه فشار و تعارض اجتماعی 
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  )ادیاعت وعیش نرخ: وابسته ریمتغ( پژوهش هايالگو برآورد جینتا ):6( جدول

  صد است. در 90و  95، 99***، ** و * به ترتیب بیانگر معناداري در سطح 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  3الگو   2الگو   1الگو  متغیر

 مبداعرض از 
2571/0 -  

)57/0-( 

476/2 - ***  

)91/19-(  

3366/2 -***  

)82/28-(  

  وقفه

  نرخ شیوع اعتیاد

1703/0 ***  

)56/2( 

4705/0 ***  

)37/11( 

2388/0 ***  

)11/11( 

 بدون نفت تولید سرانه
0379/0 - **  

)21/2-(  
    

   مردان بیکاري
0358/0 ***  

)65/2( 
 

      تورم
0029/0 ***  

)45/10(  

   ضریب جینی
4230/0***  

)37/23( 
 

  شاخص فقر
0877/0 ***  

)03/0( 
   

  مخارج دولت
0877/0 - ***  

)17/4-(  
    

  ساختار جمعیت
6945/0 ***  

)73/5( 
    

  مردان تحصیالت
1048/0 -**  

)07/3-(  
  

  طالق
1232/0***  

)16/4( 
    

تولید سرانه * مجازي 

  هاي رونقسال
    

0122/0 - **  

)69/44-(  

تولید سرانه* مجازي 

  هاي رکودسال
    

00219/0 ***  

)19/9(  

  مجازي

  هاي رکودسال

0446/0***  

)19/18(  

0425/0***  

)50/25(  
  

  آزمون سارجنت

(Sargan test) 

28931/17  

)6341/0(  

55688/24  

)5993/0(  
55972/24 )5991/0(  

باند براي -آزمون آرالنو

)AR1(  

5064/3 -  

)005/0(  

8603/1 -  

)0737/0(  

2589/2 -  

)0239/0(  

باند براي -آزمون آرالنو

)AR2( 

00152/0 -  

)9988/0(  

54747/0 -  

)5841/0(  

043/1 -  

)2969/0(  
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  گیري بندي و نتیجهجمع -5

هدف از انجام پژوهش حاضر  بررسی رابطه عوامل اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی بـا  نـرخ   

اسـت. بـه دلیـل     1386-1394هاي کشور در بازه زمـانی   شیوع مصرف مواد مخدر در استان

اي نرخ شـیوع بـا اسـتفاده از الگوهـاي     هاي معتبر و کافی ابتدا یک سري زمانی برنبود داده

 10گانه براي 32 هاي هاي دموگرافی در دستهپروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه

ها (با نرخ شیوع باال، متوسط و کم) برآورد شد. سپس براي گروه سنی و در سه گروه استان

  فاده قرارگرفت.هاي ترکیبی استانی مورداستپاسخ به سواالت پژوهش، روش داده

مصـرف مـواد در کـل کشـور     نـرخ شـیوع   نتایج کلی بخش اول پژوهش نشان داد کـه  

 7/3از حـدود   سـال)  64 تـا  15کننده مواد در سال گذشته به جمعیت (نسبت تعداد مصرف

طـورکلی   بـه  اسـت.  افتـه ی شیافـزا  1394در سال درصد  4/5به حدود  1386درصد در سال 

هـاي  به زنان بیشتر و افراد مجرد نسبت به افـراد متاهـل در گـروه   احتمال اعتیاد مردان نسبت 

یابد. نکته پرخطر قرار دارند. همچنین احتمال اعتیاد با باال رفتن سطح تحصیالت کاهش می

ها در میان مردان و زنان، مربـوط  که بیشترین احتمال مصرف مواد در تمام زیرگروهمهم آن

بینی هرم سـنی جمعیـت کشـور بـراي     با توجه به پیشسال است که  50تا  30به گروه سنی 

سنی  احتمال اعتیاد افراد  در این گروههمچنین رو بسیار داراي اهمیت است. هاي پیش  سال

بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است و این موضوع بر اهمیت اشـتغال در کـاهش احتمـال    

  اعتیاد تاکید دارد. 

الگوهاي داده ترکیبی (پنل) نشان داد که نرخ شیوع نتایج بخش دوم پژوهش با برآورد 

رابطـه منفـی و   اعتیاد با درآمد سرانه، سطح تحصیالت مردان و مخارج سرانه حقیقی دولت 

و با تورم و ضریب جینی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و  معنادار

ویـژه بیکـاري مـردان) و طـالق داللـت      (بهمعنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر، بیکاري 

هاي اعتیـاد عقالیـی و نظریـه عمـومی فشـار قابـل       در قالب نظریه دست آمده به دارد. نتایج 

اي نرخ شیوع اعتیاد در کشور اساس یافته هاي پژوهش، رفتار مخالف چرخهبرتفسیر است. 

  مورد تایید است. 

 یـک  تنهـا  نـه  اجتمـاعی،  هـاي  آسـیب  نتری مهم از یکی عنوان به مواد مصرف به اعتیاد

 از اقتصـادي  عوامـل  کـه  طوري به آید می شمار هب نیز اقتصادي پدیده بلکه ،اجتماعی پدیده

 تغییـر  بـه  منجـر  بایـد  شـناخت  ایـن . اسـت  ایـران  در اعتیاد شیوع نرخ مهم هاي کننده تعیین
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 کـاهش  قتصادي،ا شرایط بهبود به توجه بدون توان نمی زیرا  ؛شود گذاري سیاست رویکرد

 هاي سیاست نگر، جامع رویکرد یک چارچوب در ،بنابراین. داشت انتظار را جامعه در اعتیاد

 گسـترش  بـا  همراه تورم و فقر کاهش همچنین و اشتغال و سرانه درآمد افزایش به معطوف

   .است اهمیت داراي اجتماعی امنیت و بهداشت آموزش،
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