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زمينه و هدف :امروزه اولويت بندي مشكﻼت و توزيع منابع براساس نيازهاي اساسي اعضا جامعه ،مشخص مي گردد .به دنبال ارزيابي
جامعه كه براساس الگوي تدوين شده در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ،در روستاي گلحصار صورت پذيرفته است،
"سو مصرف مواد مخدر" به عنوان اولويت اول مردم مشخص گرديد .مﻄالعه ﺣاﺿر به منظور برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف

كنندگان مواد مخدر با استفاده از روش بسط شبكه اي ،پرداخته است.

روش كار :اين مﻄالعه مقﻄعي به روش نمونه گيري هدفمند بر روي  ٣٢٠نفر از افراد  ١٥تا  ٦٥ساله جامعه انجام شد .روش مﻄالعه

شامﻞ دو بخﺶ برآورد شبكه ي اجتماعي افراد جامعه با استفاده از  ٣٢زيرگروه جمعيتي و رويكرد فراواني روش بسط شبكه اي و

سپس تخمين تعداد افراد جمعيتهاي پنهان انجام گرديد .جهت تﻄبيق خﻄاهاي رايج در اين روش از ﺿرايب تصحيح مربوطه استفاده
شد.

نتايج :متوسط شبكه اجتماعي افراد برابر با  ١٦٠/٧٩±١٦/٦٨بدست آمد ) .( %٩٥CI: ١٢٨ /٧٨_١٩٤/٣٠فراواني مواد مخدر سيگار و

قليان و موادالكلي و ترياك و شيشه و كراك و هروئين و مواد مخدر تزريقي و اكستازي با ،٦٩/٣٧ ،٧٦/٤٦ ،٩٦/٩ ،٨٨/٢٥ ،١٠٣/٤٣
 ٤/٢٣ ،٧/٢٠، ٣٦/٤٨ ،٣٠/٠٣نفر به ازاي هر هزار نفر برآورد شد .درصد مردان سوء مصرف كننده مواد مخدر ،بيﺶ از زنان بود.

نتيجه گيري:اندازه جمعيت سوء مصرف كننده مواد مخدر در اين روستا بيﺶ از ساير مﻄالعات مشابه مشخص گرديد .در نتيجه در

راستاي رفع اين معضﻞ نياز است كه تدوين و اجراي برنامه عملياتي متناسب توسط مسئولين و برنامه ريزان و با همكاري اعضا جامعه
صورت پذيرد.

واژگان كليدي :برآورد اندازه ،بسط شبكه اي ،شبكه هاي اجتماعي ،سوء مصرف مواد مخدر ،جمعيت پنهان ،ارزيابي جامعه

مقدمه

امروزه اولويت بندي مشكﻼت و توزيع منابع

براساس نيازهاي اساسي اعضا جامعه ،مشخص مي

گردد ).(Plescia et al. 2001در همين راستا فرآيند
ارزيابي جامعه با استفاده از شناسايي مشكﻼت و ارائه

خدمات و مداخﻼت موثر  ،منجر به ﺣﻞ معضﻼت و ارتقا
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برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان مواد مخدر به روش بسط شبكه اي به دنبال

 /٣٠زهرا لطفي و همكاران

سﻼمت و رفاه جامعه خواهد شد ) Maleki et al.

 ١٣٩٢نشان داده است كه معضﻞ اعتياد با فراواني %١٦/٤

بهداشتي در جامعه از طريق شناخت و جمع آوري،

.(Naieni K et al. 2015

 . (2015در ﺣقيقت ارزيابي جامعه به منظور شناخت و

درك وﺿعيت سﻼمتي ،دغدغهها و ارائهي خدمات
قوت ،منابع و نيازهاي جامعه  ،با كمك اعضا جامعه

انجام مي گردد ) .(Khosravi et al. 2013ارزيابي

جامعه از هشت مرﺣله تشكيﻞ شده است ،كه مرﺣله اول

تا هفتم به شناسايي و اولويت بندي مشكﻼت و مرﺣله
هشتم به تدوين برنامه عملياتي مناسب جامعه براي ﺣﻞ

مشكﻼت اختصاص دارد )

Holakouie-Naieni

بررسي ،به خود اختصاص داده است )Holakouie-
در ﺣال ﺣاﺿر ﺣداقﻞ٢ميليون نفر از مردم ايران به مصرف

مواد مخدر روي آوردهاند و  ٨ميليون نفر از افراد خانواده
مصرف كنندگان ،بﻄور مستقيم با معضﻼت آن مواجه

هستند ).(Sarrami et al. 2013

از طرفي مﻄالعات اخير نيز مويد كاهﺶ قابﻞ توجه

سن ابتﻼ به معضﻞ سوء مصرف مواد مخدر در كشور مي-

باشد ،آنچنان كه مي توان جوانان را بعنوان عمده ترين و

 .(et al. 2014طي ارزيابي جامعه انجام شده با

مستعد ترين گروههاي در معرض خﻄر مصرف مواد مخدر

دانشگاه علوم پزشكي تهران و طراﺣي شده براي

 ٦٤ساله كشور مبتﻼ به اعتياد يا سوء مصرف مواد مخدر

مشاركت مردمي در روستاي گلحصار از توابع شهرستان
ري ،براساس الگوي تدوين شده در دانشكده بهداشت

جمهوري اسﻼمي ايران منﻄبق با مدل بوميشده ارزيابي

جامعه اداره بهداشت كاروليناي شمالي )Holakouie-
" ،( Naieni et al. 2014مشكﻞ اعتياد و سو مصرف

مواد مخدر" بعنوان اصلي ترين مشكﻞ توسط اهالي و
مسئولين محلي شناسايي گرديد.

تلقي نمود .(Siam 2006) ،آنچنان كه نتايج پيمايﺶ ملي

سﻼمت روان نشان داد كه ﺣداقﻞ  %٢/٨از جمعيت  ١٥تا
مي باشند ).(Vandad Sharifi et al. 2015

از آنجا كه همواره يكي از مهمترين ﭼالﺶها در

ﺣوزهي بهداشت عمومي امكان اندازهگيري دقيق برآورد

جمعيت هاي پنهان يا دور از دسترس مانند سوء مصرف

كنندگان مواد مخدر ميباشد ،به همين منظور و در راستاي

مصرف مواد مخدر در سالهاي اخير يكي از جدي

شناسايي دقيق اين معضﻞ در سالهاي اخير ،روشهاي

بشري ،ياد ميكنند ) .(Sarrami et al. 2013بنابراين

جمعيتهايي ،روش بسط شبكهايNetwork Scale-

ترين معضﻼت بشري مي باشد ،به گونه اي كه از آن به

عنوان پديدهاي منجر به تحليﻞ پايهها و بنيانهاي جوامع
افزايﺶ شيوع مصرف مواد مخدر براي جوامع مختلف
نگران كننده خواهد بود و منجر به آسيبهاي شديد و

عميق جسمي و رواني در افراد و در نتيجه افزايﺶ

آسيبهاي اجتماعي نظير طﻼق ،بزهكاري ،فحشا و

بيكاري در جوامع ميگردد )(Ghavidel et al. 2012
پديده ي اعتياد به مواد مخدر و واقعيت ها و مشكﻼت

اجتماعي هم بسته با آن سالهاست كه جامعهي ايران را

نيز به خود مشغول كرده است ) Sarrami et al.
 .(2013آنچنان كه نتايج جمع بندي  ١٢٠پروژه ارزيابي

جامعه در شهرهاي مختلف كشور بين سالهاي -١٣٧٨

جديدي براي برآورد اندازه اين گروههاي جمعيتي ارائه

شده است .يكي از روشهاي نوين براي برآورد ﭼنين

) up Method (NSUMاستShokouhi et al. ) .

 .(2014; Saidel et al. 2010بر اين اساس اين مﻄالعه

با هدف برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان مواد

مخدر در روستاي گلحصار به دنبال ارزيابي جامعه

صورت پذيرفته در اين روستا ،انجام شده است .

روش كار

مﻄالعه ﺣاﺿر در قالب پروژه ارزيابي جامعه در

روستاي گلحصار از توابع بخﺶ كهريزك شهرستان ري و

در جنوب تهران صورت پذيرفته است .براساس آخرين
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آناليز و انتشار اطﻼعات در خصوص ويژگي ها ،نقاط

رتبهي اول را در ميان مشكﻼت اولويت دار جوامع مورد

برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان ٣١ /...

سرشماري در اين روستا  ٨١٢٥نفر ساكن هستند .از اين

فاز دوم :جمعآوري دادههاي اوليه بهصورت كيفي از طريق

تعداد ٢٠٥٠خانوار ايراني و  ١٣٣٩خانوار غيرايراني

انجام بارش افكار ،بحث متمركز گروهي و مصاﺣبه با

مﻄالعه بر اساس الگوي بهكارگرفته شده در دانشكده

و تفسير نمودن دادههاي ثانويه از سازمانهاي ديگر ادامه

اسﻼمي ايران ) (Holakouie-Naieni et al. 2014و

فاز ﭼهارم :دادههاي بهدستآمده از فاز دو و سه با هدف

مي باشند %٦٩ .ساكنين اين روستا در گروه سني  ١٥تا

 ٦٤سال قرار دارند .مدل ارزيابي مورد استفاده در اين

جوامع مختلف و الگوي طراﺣي شده براي جمهوري
منﻄبق با مدل بوميشده ارزيابي جامعه اداره بهداشت

كاروليناي شمالي مي باشد .بر اساس اين الگو ،ارزيابي
جامعه شامﻞ هشت فاز است به گونهاي كه از فاز اول تا

فاز سوم :تيم ارزيابي فعاليت خود را با جمعآوري ،خﻼصه
دادند .شايان ذكر است ،اين دادهها معموﻻ با اهدافي

متفاوت با هدف ارزيابي جامعه جمعآوري شدهاند.

به دست آوردن درك پايهاي از ويژگيهاي جمعيت
شناختي ،خﻄرات عمده بهداشتي و مشكﻼت موجود در

منﻄقه باهم تركيب شدند ٥٨ .مشكﻞ از طريق مصاﺣبه با

هفتم به شناسايي و اولويتبندي مشكﻼت و فاز هشتم

مردم منﻄقه و  ٣مشكﻞ از مقايسه آمار سﻼمت شهرستان با

فاز اول :ارزيابي جامعه با تشكيﻞ تيم ارزيابي آغاز

دانﺶ آموزان و افزايﺶ شيوع موارد ابتﻼ به ديابت(

به تدوين برنامه عملياتي براي ﺣﻞ مشكﻼت اختصاص
دارد ).( Holakouie-Naieni et al. 2014

شد .تيم متشكﻞ از يك نفر اپيدميولوژيست به عنوان

راهنما ،نمايندگان ساكنين منﻄقه و مسئولين شوراي

اسﻼمي و دهياري و بسيج و پرسنﻞ مركز جامعه سﻼمت

آمار مركز جامعه سﻼمت روستايي )شاخص معيارهاي

بهداشت محيط و افزايﺶ شيوع پديكلوزيس در ميان
استخراج شد.

فاز پنجم :روند ارزيابي و نتايج آن به اعضاي جامعه
گزارش داده شد .در اين فاز ارائه يافتههاي ارزيابي به

روستايي بود ،اعضا تيم ﺿمن برخورداري از فهم

ساكنين و دريافت پسخوراند از آنان بخﺶ مهمي از

ومشاركت نمودند .يك تيم ارزيابيكننده موفق داراي ٣

مشكﻼت منﻄقه ،تهيه ،تدوين و اجراي برنامه عملياتي

مجموعهاي از گروه مشاور كه وظيفه برنامهريزي براي

نمايندگان و مسئولين محلي به مدت  ٣٠دقيقه انجام شد و

را بر عهده دارد( و گروه ناظر )مسئول انجام هماهنگي و

هاي مردمي مشخص گرديد.

درستي از فرآيند ارزيابي و همچنين زمان و انرژي ﻻزم

براي انجام فرآيند از آغاز تا پايان اجراي فرآيند همكاري
زيرگروه شامﻞ گروه مشاور )افرادي كه بهعنوان مشاور

در تمامي مراﺣﻞ همكاري ميكنند( ،گروه كار )زير

جمعآوري دادهها ،تجزيهوتحليﻞ و تفسير اطﻼعات،
تدوين سند ارزيابي جامعه و ارائه نتايج به گروه مشاور

رهبري براي اجراي فرايند( مي باشد.ﻻزم به ذكر است

يك نفر متخصص اپيدميولوژي به عنوان سرپرست و
ناظر تمامي برنامه هاي پروژه  ،تيم را همراهي و هدايت
نمود.

فرآيند ارزيابي جامعه را تشكيﻞ ميدهد و منجر به

مشاركت و ﺣمايت آﺣاد جامعه در هنگام اولويتبندي
متناسب مي گردد .ارائه گزارش با توجه به شرايط منﻄقه

به صورت شفاهي و كتبي طي جلسه اي با ﺣضور

در نهايت پس از بحث و گفتگو و پرسﺶ و پاسخ،

فهرست مشكﻼت داراي اولويت در منﻄقه توسط نماينده
فاز ششم :مشكﻼت با كمك  ٩نفر از نمايندگان جامعه ،به

روش هانلون ) ( Pickett et al. 1990) (Hanlonو

براساس معيارهاي ﺣجم و بزرگي مشكﻞ ،جدي و وخيم

بودن آن و امكان انجام يك مداخله موفقيتآميز اولويت

بندي شدند .اولويت هاي اصلي استخراج شده به ترتيب

شامﻞ :اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر ،روابط جنسي
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بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت ارزيابي

افراد كليدي جامعه انجام شد.

 /٣٢زهرا لطفي و همكاران

پرخﻄر ،وجود مهاجرين غير قانوني ،و نبود كلينيك

روش بسط شبكهاي مورد استفاده در اين مﻄالعه شامﻞ

درماني شبانه روزي مي باشد .طي نتايج به دست آمده

دو بخﺶ برآورد شبكهي اجتماعي افراد جامعه ،و تخمين

مشكﻞ در سﻄح روستاي گلحصار با تدوين پروپوزال

 .(et al. 2014در ﺣقيقت ميتوان گفت در روش بسط

اولويت اصلي از ديدگاه نمايندگان مردمي به سوء
مصرف مواد مخدر تعلق گرفت ،براي بررسي دقيقتر اين
مصرف كنندگان مواد مخدر در ساكنين روستاي

گلحصار" ،پژوهﺶ ميداني صورت پذيرفت.

فاز هفتم :پس از گزارش يافتههاي ارزيابي جامعه،
تدوين سند مكتوب ارزيابي جامعه آغاز ميشود .اين

استفاده از شبكهي اجتماعي ميباشد )Shokouhi

شبكهاي بر اساس ميانگين تعداد افرادي كه ،پاسخ دهندگان

درگروههاي پنهان ميشناسند و ميانگين اندازه شبكه فردي

پاسخ دهندگان ،نسبت افراد گروه پرخﻄر در جامعه برآورد

مي گردد) .( Daneshi et al. 2014بر اين اساس ابزار

گردآوري اطﻼعات اين مﻄالعه شامﻞ دو پرسشنامه ميباشد.

سند شامﻞ شرح فرايند ارزيابي به همراه افراد و سازمان-

پرسشنامه اول در مورد اطﻼعات دموگرافيك مصاﺣبه

گرفت.

بخﺶ است :بخﺶ اول با  ٣٢سوال به عنوان زير گروه هاي

هاي مشاركتكننده و همچنين اطﻼعات و يافتههاي
ارزيابي است ،كه جهت انتشار آن مورد برنامه ريزي قرار

فاز هشتم :هدف اين فاز تدوين برنامه جامع عملياتي
براي مسائلي است كه به عنوان مشكﻼت داراي اولويت

شونده و پرسشنامهي دوم با هدف محاسبه تخمين اندازه
مصرف كنندگان مواد مخدر در روستاي گلحصار شامﻞ دو

جمعيتي جهت تخمين اندازه شبكه اجتماعي مصاﺣبه

شوندگان و بخﺶ دوم با  ٩سوال جهت تخمين اندازه

در فرآيند ارزيابي شناسايي شدهاند .اگرﭼه انتخاب

جمعيت سو مصرف كنندگان مواد مخدر و با در نظر گرفتن

ممكن براي طراﺣي برنامه عملياتي هستند .گروه كار

نمود ،مﻄابق تعريف شناختن ،هر فرد مصرف كننده موادي

مشكﻼت اولي مستلزم قابليت اجراي آنان نيز هست.
گروه كار آشنا و مسلط به مشكﻞ موردنظر ،بهترين افراد

مصرف مواد مخدر به صورت اعتياد و تفنني طراﺣي شده

است .در اين مﻄالعه پرسشگر از مصاﺣبه شونده درخواست

بايد به دادههاي موجود در مورد شهرستان توجه كند،

را كه در ﺣدفاصﻞ سه خانه از سمت ﭼپ و راست منزل

راستاي بررسي مشكﻞ ،شناسايي كنند.

گلحصار ساكن باشد وهر دو همديگر را به اسم و ﭼهره

عوامﻞ ايجاد مشكﻞ و تداوم آن و همچنين عوامﻞ مانع
كاهﺶ آن را از طريق ايجاد فرﺿيه و انجام پژوهﺶ در
تخمين اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان مواد مخدر

جمعيت ايراني و غير ايراني در اين مﻄالعه مﻄابق آمار

مركز بهداشت روستاي گلحصار در سال ٨١٢٥ ،١٣٩٣
نفر ميباشد .ﺣجم نهائي نمونه براساس نمونهگيري

هدفمند ٣٢٠نفر برآورد گرديد .بدين ترتيب با تقسيم

بندي روستا به  ٤منﻄقه و انتخاب ٨٠خانوار در هر منﻄقه،

اطﻼعات مورد نظر با مراجعه به درب منازل و اخذ

رﺿايت نامه كتبي براي يك فرد  ٦٤-١٥ساله از هر

خانوار جمع آوري گرديده شد.

خودمي شناسد ذكر بنمايد .تعريف شناختن در اين مﻄالعه
هر فردي است كه ﺣداقﻞ در پنج سال اخير در روستاي

بشناسند و در يك سال گذشته ﺣداقﻞ يك بار با او )رو در

رو ،تلفني ،پيامكي و يا از طريق ايميﻞ( در تماس بوده و

امكان برقراري تماس مجدد نيز فراهم باشد ) Shokoohi
(et al. 2010
روش بسط شبكه اي شامﻞ سه مرﺣله است:

 -١برآورد ميانگين اندازه شبكه شخصي افراد پاسخ
دهنده؛

 -٢پرسﺶ از پاسخ دهندگان در مورد تعداد افرادي كه در
زيرگروه مورد نظر مي شناسند؛ و

 -٣برآورد اندازه زيرگروه مورد نظر )Daneshi et al.
.(2014; Saidel et al. 2010
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تحقيقاتي تحت عنوان "تخمين اندازه جمعيت سوء

تعداد افراد جمعيتهاي پنهان يا دور از دسترس با

برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان ٣٣ /...

در اين مﻄالعه جمعيت شناخته شده با برآورد

بسيار بزرگ و غيرمنﻄقي باشد و همچنين در صورتي كه

ﺣداكثر درستنمايي  Maximum Likelihoodو ٣٢

گذاشته خواهد شد .در نهايت اندازه جمعيت سوء مصرف

ﺣاصﻞ شد .علت اين امر صحت بيشتر روش ﺣداكثر

استفاده از روش بوت استرپ بر اساس  ١٠٠٠تكرار

ميانگين اندازه شبكه شخصي از معادله اوليه روش بسط

شبكه اي به صورت معكوس و با به كارگيري روش

مصاﺣبه شونده مي شناسد و كودكان زير  ٥سال(

محدوده  ٠/٥تا  ٢باشد ،زير گروه مورد نظر از آناليز كنار

كنندگان مواد مخدر و همچنين اندازه مصرف كنندگان

مواد مخدر به شكﻞ اعتياد و تفنني با  ٪٩٥اطمينان ) (CIو

درستنمايي ) (MLدر مقايسه با روشهاي ديگر مي-

محاسبه شد.

در نهايت پاسخ هاي شركت كنندگان به هر يك از زير

تصحيح مربوطه

باشد كه باعث ترجيح اين روش در مﻄالعات گذشته نيز
شده است )) .(Shokouhi et al. 2014فرمول (١

گروه تركيب شده و اندازه شبكه فعال از هر پاسخ به

طور جداگانه محاسبه ميگردد .پس از آن ،با استفاده از

روش ﺣداكثر درستنمايي ،مجموع اندازه شبكه فعال
 Cبا  ٪٩٥اطمينان ) (CIبرآورد شده و سپس با استفاده

از روش بوت استرپ بر اساس  ١٠٠٠بار تكرار برآورد
نهايي به دست آمد.

فرمول :١

.

̂

∑

∑

=

̂ برآورد اندازه جمعيت هدف C ،تعداد افرادي از

جمعيت هدف مي باشد كه پاسخ دهنده  iميباشند و
 Tجمعيت كﻞ مي باشد ).(Bernard et al. 2010

سپس به منظور برآورد سوء مصرف كنندگان مواد

مخدر با استفاده از  NSUMبه روش تخمين فراواني
از فرمول زير استفاده شد  ) :فرمول (٢

فرمول٢

M/C=E/T

كه در آن M ،ميانگين اندازه سو مصرف كنندگان مواد
مخدر در جامعه كه توسط نمونه به رسميت شناخته

شدهاند C ،اندازه شبكه اجتماعي فعال جامعه مورد

بررسي E ،برآورد اندازه جمعيت هدف و  Tجمعيت

كﻞ مي باشد .با دانستن اعداد  C ،Mو  ،Tمي توان E
را با استفاده از فرمول ذكر شده در باﻻ برآورد نمود.

شايان ذكر است ،در صورتي كه اندازه شبكه اجتماعي
در هر يك از زير گروههاي مورد بررسي صفر و يا

براي از بين بردن اشتباهات رايج در روش بسط شبكه

اي مانند خﻄاي انتقال و اثر مانع ،در اين مﻄالعه از ﺿرايب

Transmission rate and

 ،Popularity ratioاستفاده شد )Shokouhi et al.

 .(2014در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار IBM

 SPSS 22مورد تجزيه و تحليﻞ قرار گرفت.

نتايج

در اين مﻄالعه از مجموع  ٣٢٠نفر ٣٠ ،نفر بعلت داشتن

 cبرابر صفر و يا بسيار بزرگ و غيرمنﻄقي از مراﺣﻞ
تجزيه و تحليﻞ خارج شدند .از  ٣٢زير گروه جمعيتي

مورد مﻄالعه نيز تعداد  ١٥گروه بعلت داشتن شيوع خارج
از محدوده  ٠/١تا  ٥از آناليز كنار گذاشته شد .نتايج تجزيه

و تحليﻞ نسبت تعداد برآورد شده به تعداد واقعي  ١٧زير
گروه جمعيتي مورد نظر ،در جدول  ١مشخص شده است.

 %٥٠شركت كنندگان مرد بودند .ميانگين و انحراف

معيار سني براي مردان  ٣٦/٣٣±١٢/٦١و براي زنان

 ٣٤/٢٢±١٠/٤٤بود % ٩٦/٩ .از مصاﺣبه شوندگان داراي

مدرك ديپلم يا پايين تر و  %٧٧/٦متاهﻞ بودند%٥٦/٦ .

ايراني و مابقي افغاني بودند) .جدول (٢
محاسبه اندازه شبكه اجتماعي :

تخمين متوسط اندازه شبكه اجتماعي ) (cبا  ١٧زيرگروه و

با استفاده از تخمين ﺣداكثر درستنمايي ) (MLمحاسبه
شد.

متوسط  cبرابر با  ١٦٠/٧٩و انحراف معيار ١٦/٦٨

بدست آمد ) .( %٩٥CI: ١٢٨/٧٨_١٩٤/٣٠ازآنجايي كه
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زير گروه جمعيتي )مانند تعداد زنان باﻻي  ٧٠سال كه

شيوع در گروه مورد بررسي جامعه مورد مﻄالعه خارج از

 /٣٤زهرا لطفي و همكاران

ميانگين شبكه اجتماعي براي تك تك شركت كنندگان

گردد ) .(Jafarikhounigh et al. 2014آنچنان كه در

در تمامي گروه هاي مصرف كننده مواد مخدر،

است ) (Shokoohi et al. 2012و همچنين در مﻄالعه

محاسبه شده است ،بيشترين مقدار  Cبرابر  ١٢٠٢/٩و

كمترين آن برابر  ٤٧/٧بود.

محاسبه اندازه شبكه اجتماعي از  ١٠٠تا ٣٥٠تغيير نموده
مشابه كه با استفاده از روش بسط شبكه اي

و

ميباشد .همچنين مصرف كنندگان مواد الكلي با %٦٩/٣

نمونه گيري هدفمند بر روي  ٥٠٠نفر از مردم شهر

ميان افراد غير ايراني هروئين با  %٢٧/٣٢به صورت

). (Jafarikhounigh et al. 2014

در ميان افراد ايراني بيشترين مصرف مواد مخدر تفنني را

به خود اختصاص داده اند اين در ﺣالي است كه در
تفنني بيشتر مصرف مي شد .همچنين %٧٤/٥٣مصرف

تبريز صورت پذيرفته ،نيز اندازه شبكه اجتماعي

افراد

برابر

١١٣/٨

به

دست

آمده

است

از طرفي برآورد اندازه شبكه اجتماعي در جوامع

كنندگان ايراني به مواد تزريقي اعتياد دارند%٣٤/١ .

مختلف با توجه به ساختار فرهنﮓ و اجتماعي آنها

نتايج به دست آمده در اين مﻄالعه با استفاده از

محققين اندازه شبكه اجتماعي را  ١٠٨نفر به دست آورده-

مصرف كنندگان غير ايراني به سيگار اعتياد داشته اند

) جدول .(٣

متفاوت مي باشد ) .(Rastegari et al. 2013در
مﻄالعه مشابهي كه در اياﻻت متحده صورت گرفته است،

ﺿرايب تصحيح مربوطه Transmission rate and

اند ) . (Killworth et al. 1998همچنين در مﻄالعهاي

به سيگار با فراواني  ١٠٣/٤٣نفر به ازاي هر هزار نفر

استخراج شد ) ،(Rastegari et al. 2013اين در ﺣالي

اكستازي با  ٨٨/٢٥و  ٩٦/٩و  ٧٦/٤٦و  ٦٩/٣٧و ٣٠/٠٣

است ،اندازه شبكه اجتماعي با استفاده از روش ﺣداكثر

 ،Popularity ratioمويد اين است كه در بين زير

گروه هاي مصرف مواد مخدر ،بيشترين فراواني مربوط

بوده و سپس به ترتيب قليان و موادالكلي و ترياك و
شيشه و كراك و هروئين و مواد مخدر تزريقي و

و  ٢٠/٤٨و  ٧/٣٦و  ٤/٢٣نفر به ازاي هر هزار نفر
برآورد شد ) جدول .( ٣

بحﺚ

در اين مﻄالعه اندازه شبكه اجتماعي افراد جامعه

 ١٦٠/٧٩استخراج شد) .( %٩٥CI: ١٢٨/٧٨_١٩٤/٣٠اين

عدد به اين معني است كه هر فرد باﻻي  ١٥سال در

روستاي گلحصار بﻄور متوسط  ١٦٠/٧٩نفر را مي-

شناسد .با توجه به اينكه در روش بسط شبكه اي ،اندازه
شبكه اجتماعي افراد محاسبه مي گردد و با در نظر

گرفتن تغيير اين عدد در افراد مختلف طبق تعريف
شناختن و همچنين روش محاسبه آن ،طبيعي است كه
اندازه شبكه اجتماعي در مﻄالعات مشابه دﭼار تغييراتي

مشابه كه در ﭼندين شهر بزرگ كشور ايران صورت
پذيرفته است ،اندازه شبكه اجتماعي افراد برابر ٢٩١

است كه در مﻄالعه مشابه بر روي مردان  ١٥تا  ٤٥ساله

ساكن كرمان كه به روش بسط شبكهاي صورت پذيرفت
درستنمايي و  ٦زير گروه جمعيتي برابر  ٣٠٣استخراج

گرديده است ،مي توان يكي از دﻻيﻞ تفاوت نتايج مﻄالعه

ﺣاﺿر با مﻄالعات مشابه در ايران را در تفاوت تعريف

شناختن با توجه به معرفي هر فردي كه در ايران مي-

شناسند و نمونه گيري از جوامع شهري و استفاده از زير
گروه جمعيتي كم و نامناسب در اين مﻄالعات دانست

)Jafarikhounigh et al. 2014; Bernard et al.
 .(2010اما در مﻄالعه ﺣاﺿر تعريف شناختن مبتني بر
معرفي افراد ساكن در روستاي گلحصار بوده و جمعيت

مورد مﻄالعه از جامعه روستايي با مليت ايراني و غير
ايراني ميباشد ،همچنين در عين ﺣال اين مﻄالعه
تنها مﻄالعه انجام شده در كشور بر گروههاي جمعيتي

روستايي است ،اين خود دليلي براي تفاوت اين مﻄالعه با
مﻄالعات مشابه مي باشد و مي تواند جهت انجام مﻄالعات
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درصد سوء مصرف مواد مخدر در مردان بيﺶ از زنان

مﻄالعه مشابه در شهر كرمان با ﭼهار روش مختلف

برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان ٣٥ /...

مشابه در مناطق روستايي مورد استفاده قرار گيرد

)Jafarikhounigh et al. 2014; Bernard et al.
 .(2010تشابه تقريبي اندازه شبكه اجتماعي اين مﻄالعه

با مﻄالعه تبريز را نيز مي توان استفاده از زير گروههاي

گفت اندازه شبكه اجتماعي در مﻄالعه ﺣاﺿر منﻄقي به
نظر ميرسد.

نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر مشخص نمود كه در تمامي

گروههاي مصرف كننده مواد مخدر ،درصد مردان مصرف

كننده بيﺶ از زنان تخمين زده شده است ،كه با نتايج

مﻄالعه تبريز و مﻄالعاتي كه بر روي جمعيت  ١٥تا ٣٥

ساله كشور و دانشجويان تهراني با استفاده از روش
ديگري صورت پذيرفته است ،هم خواني دارد

) Taremian et al. 2008; Jafarikhounigh
 (et al. 2014; Hamdieh et al. 2008در همين
راستا ،نتايج مﻄالعه اي كه بر روي جمعيت باﻻي  ١٥سال
ساكن در فرانسه صورت پذيرفته ،نيز مويد مصرف بيشتر

مواد الكلي و تنباكو در مردان نسبت به زنان بوده است
).(Baumann et al. 2007

همچنين نتايج به دست آمده از اين مﻄالعه مشخص

نمود كه مصرف مشروبات الكلي به شكﻞ تفنني  ،بيﺶ از

ساير مواد مخدر در افراد ايراني استفاده مي گردد كه با
نتايج مﻄالعه تبريز تا ﺣدودي همخواني دارد

) ،(Jafarikhounigh et al. 2014با اين تفاوت كه
درصد مصرف كنندگان مشروبات الكلي در مﻄالعه ﺣاﺿر

 %٦٩/٣و در مﻄالعه تبريز  %٩٤/٤را به خود اختصاص
داده است ،مي توان يكي از دﻻيﻞ اين تفاوت استفاده از

جامعه شهري در مﻄالعه تبريز و ﺣجم نمونه كمتر نسبت
به مﻄالعه ﺣاﺿر دانست.

در اين مﻄالعه بيشتر مصرف كنندگان مواد مخدر،

ترياك ،كراك ،شيشه ،اكستازي و سيگار ،به مصرف اين

مواد اعتياد داشتند ،از آنجا كه در مﻄالعه تبريز نيز به
ترتيب ترياك و شيشه و اكستازي باﻻترين شكﻞ مصرف
به صورت اعتياد را به خود اختصاص داده بودند ،ميتوان

خواني دارد ).(Jafarikhounigh et al. 2014

همچنين در مﻄالعه اي كه به بررسي دو دهه شيوع

شناسي مواد مخدر در دانشجويان پرداخته است نيز،

بيشترين مصرف مواد مخدر پس از سيگار و قليان و مواد
الكﻞ ،به ترتيب به ترياك ،ﺣشيﺶ ،هروئين نسبت داده

است ،كه با نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر همسو ميباشد ) Sarrami
.(et al. 2013

در مﻄالعه ﺣاﺿر نتايج مويد شيوع باﻻتر مصرف مواد

الكلي و ترياك و مواد مخدر تزريقي و شيشه نسبت به
مﻄالعه با روش مشابه در تبريز مي باشد .همچنين در

مﻄالعهاي كه به روش بسط شبكه اي بر روي مردان  ١٨تا

 ٤٥ساله كرماني صورت گرفته نيز مصرف مواد الكلي كمتر

از نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر گزارش شده است .تفاوت مناطق

شهري و روستايي و ﺣجم نمونه باﻻتر به نسبت مﻄالعات
مشابه و از طرفي ﺣضور افراد غير ايراني در اين مﻄالعه

ميتواند ،دليﻞ تفاوت نتايج اين مﻄالعه با مﻄالعات مشابه

باشد .در مﻄالعهاي كه به بررسي شيوع مصرف مواد مخدر
در دانﺶ آموزان  ١٠استان كشور با روش ديگري

پرداخته است نيز شيوع مواد الكلي را  %٩/٨استخراج

نمود كه با نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر هم راستا ميباشد
) .(Mohammadkhani 2012در مﻄالعه اي كه بر روي
دانشجويان دانشگاه هاي تهران با روش ديگري صورت

پذيرفته است نيز ،شيوع مصرف مواد مخدر ترياك  %٢/٣و

قرص اكستازي  %٠/٧مشخص گرديد كه كمتر از نتايج
مﻄالعه ﺣاﺿر مي باشد ).(Taremian et al. 2008

ميتوان دليﻞ تفاوت نتايج اين مﻄالعه با مﻄالعه دانشجويان

دانشگاه تهران را در گروه هدف مورد بررسي و همچنين

روش مورد استفاده در نظر گرفت.

مﻄابق نتايج ارزيابي جامعه با مشاركت ساكنين و نتايج

تحقيق ميداني صورت گرفته در زمينه تخمين اندازه

جمعيت سوء مصرف كنندگان مواد مخدر ،معضﻞ افزايﺶ

اندازه جمعيت سوء مصرف كننده مواد مخدر در اين

روستا به عنوان يك اولويت بسيار مهم مﻄرح ميباشد .در
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بيشتر نسبت به مﻄالعه كرمان دانست ،در نتيجه ميتوان

گفت نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر با مﻄالعه تبريز تا ﺣدودي هم

 /٣٦زهرا لطفي و همكاران

همين راستا نياز است تا مسئولين و برنامه ريزان با

توجه به اينكه فرآيند ارزيابي جامعه مبتني بر مشاركت

جامعه طرح ريزي ميگردد را به خوبي اجرا نمايند .از

نتايج بهتر ،افزايﺶ مي يابد .همچنين تكرار دوره اي و

استفاده از نتايج مﻄالعه ﺣاﺿر برنامه عملياتي مناسب با
نيازها و مشكﻼت جامعه ،كه در فاز هشتم فرآيند ارزيابي

مردمي مي باشد ،در نتيجه امكان همكاري و مشاركت

مردمي در راستاي ﺣﻞ معضﻼت كشف شده و دستيابي به

تكرار دورهاي فرآيند ارزيابي جامعه در نظام ارائه خدمات

تفكيك جمعيت شهري و روستايي نيز ميتوان شرايﻄي را

علﻞ افزايﺶ اين معضﻞ در اين روستا با ديد بازتري

جهت برنامهريزيهاي ﻻزم اقدام نمود .همچنين تداوم و

بهداشتي كشور ميتواند منجر به ارزشيابي اقدامات انجام

شده و بهبود تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي آتي ،در

كنار مد نظر قرار دادن نيازهاي جامعه و هدفمند سازي
منابع انساني و مالي گردد.

نتيجه گيري

استفاده از فرآيند ارزيابي جامعه كمك شايان توجهي

به مسئولين در زمينه آشكار سازي مشكﻼت از ديدگاه

مردم نموده و در نهايت منجر به تدوين و اجراي

برنامههاي عملياتي متناسب با توجه به مشكﻼت و

محدوديتهاي موجود ،جهت ارتقا سﻼمت و رفاه

جامعه و به ﺣداقﻞ رساندن و يا ﺣذف مشكﻼت
شناسايي شده در جامعه مي گردد .از سويي ديگر با

تدوين برنامههاي عملياتي آتي ميگردد .از طرفي با انجام

مﻄالعات مشابه در ساير جمعيتهاي ساكن در كشور به
در راستاي مقايسه هر ﭼه بهتر نتايج با يكديگر فراهم

آورد.

تشكر و قدرداني

نويسندگان بر خود ﻻزم ميدانند كه از مسئولين و

ساكنين گرانقدر روستاي گلحصار كه در جمعآوري داده
هاي اين مﻄالعه همكاري و مشاركت بي دريغي داشته و
همچنين از همكاري و مساعدت جناب آقاي دكتر علي

اكبر ﺣق دوست و جناب آقاي دكتر محمدرﺿا بانشي كه

در تجزيه و تحليﻞ دادهها ما را ياري نمودند ،صميمانه
تشكر و سپاسگزاري بعمﻞ آورند .اين پژوهﺶ برگرفته از

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اپيدميولوژي به شماره
 IR.TUMS.REC.١٣٩٤ .٤٨٠مي باشد.
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طرفي در راستاي دستيابي به نتايج بهتر ميتوان با بررسي

منظم فرآيند ارزيابي جامعه منجر به ارزشيابي ،بهبود

برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان ٣٧ /...

جدول  -١نسبت تعداد براورد شده به تعداد واقعي در هركدام از زير گروههاي جمعيت شناخته شده ،براساس آخرين سرشماري مركز

١
٢
٣
٤
٥

زيرگروه مورد نظر

آيا فردي را ميشناسيد كه داراي مدرك پزشكي
باشد؟

آيا فردي را ميشناسيد كه مبتﻼ به" فشارخون
باﻻ"باشد؟

آيافردي را ميشناسيد كه مبتﻼ به"عقب ماندگي
ذهني" باشد؟

آيا فردي را ميشناسيد كه مبتﻼ به "صرع و تشنج"

باشد؟

آيا كودكي را ميشناسيد كه سال گذشته مهدكودك
رفته باشد؟

آيا دانﺶ آموز ايراني را ميشناسيد كه در سال

٦

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣دوره ابتدايي بوده

٧

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣دوره ابتدايي بوده

٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

است؟

آيا دانﺶ آموز افغاني را ميشناسيد كه در سال

است؟

آيا فردي را ميشناسيد كه مبتﻼ به "ديابت" باشد؟

آيا كسي را ميشناسيد كه در سال گذشته فوت
كرده باشد ؟

آيا خانمي را ميشناسيد كه در سال گذشته فرزند
دوقلو به دنيا آورده باشد ؟

آيا پسربچه اي ميشناسيد كه سن كمتر از ٥سال
داشته باشد؟

آيا دختربچه اي ميشناسيد كه سن كمتر از ٥سال
داشته باشد؟

آيا مردي را ميشناسيد كه بيﺶ از  ٧٠سال سن

داشته باشد؟

آيا زني را ميشناسيد كه بيﺶ از  ٧٠سال سن داشته

باشد؟

آيا فردي را ميشناسيد كه بيمه تامين اجتماعي
داشته باشد ؟

آيا خانمي را ميشناسيد كه در سال گذشته باردار

بوده و فرزندش به دنيا آمده است ؟

آيا خانمي را ميشناسيد كه سال گذشته زايمان

طبيعي داشته باشد؟

آيا خانمي را ميشناسيد كه سال گذشته زايمان
سزارين داشته باشد؟

نسبت تعداد برآورد

شده به تعداد واقعي
٠/٠٠٦١
٠/٠١٢

٠/٠٠٣١

٠/٠٠٠٦١
٠/٠٥٦

توﺿيحات

ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز

١/٠

**

٠/٩٣٧

**

٠/٠٠١٣

ﺣذف از اناليز

٠/٠٣٩
٠/٠١٠
٠/٥١

٠/٤٨٩
٠/٥٩١

٠/٤٦٧٧
٠/٤٠٠
٠/١٣٧
٠/٦٠١
٠/٣٩٨

ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
**
**
**
**
**
**
**
**
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رديف

جامعه سﻼمت گلحصار

 /٣٨زهرا لطفي و همكاران

ادامه جدول  -١نسبت تعداد براورد شده به تعداد واقعي در هركدام از زير گروههاي جمعيت شناخته شده ،براساس آخرين

١٩
٢٠

زيرگروه مورد نظر

آيا خانمي را ميشناسيد كه در سال گذشته زايمان
در بيمارستان يا زايشگاه انجام داده است ؟

آيا خانمي را ميشناسيد كه سال گذشته زايمان
درمنزل داشته باشد؟

آيا دانﺶ آموز ايراني را ميشناسيد كه در سال

٢١

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣در

دوره راهنمايي

٢٢

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣در

دوره راهنمايي

٢٣

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣در

دوره دبيرستان

٢٤

تحصيلي گذشته ) (٩٤-٩٣در

دوره دبيرستان

٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

تحصيﻞ كرده است؟

آيا دانﺶ آموز افغاني را ميشناسيد كه در سال
تحصيﻞ كرده است؟

آيا دانﺶ آموز ايراني را ميشناسيد كه در سال
تحصيﻞ كرده است ؟

آيا دانﺶ آموز افغاني را ميشناسيد كه در سال
تحصيﻞ كرده است ؟

ﭼند تا دختر بچه را ميشناسيد كه سال گذشته به
دنيا آمده باشد؟

ﭼند تا پسر بچه را مي شناسيد كه سال گذشته به
دنيا آمده باشد؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام امير علي به دنيا آمده باشد ؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام فاطمه به دنيا آمده باشد ؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام محمدطاها به دنيا آمده باشد ؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام زهرا به دنيا آمده باشد ؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام محمد به دنيا آمده باشد ؟

آيا نوزاد زير يكسالي را مي شناسيد كه در سال
گذشته با نام محمدرﺿا به دنيا آمده باشد ؟

** زيرگروه وارد شده در آناليز

نسبت تعداد برآورد

شده به تعداد واقعي
٠/٩٧٣
٠/٠٢٦
٠/٢٧٠١
٠/٢٦٨
٠/٣٣٨
٠/٣٣١
٠/٤٧٨
٠/٥٢١
٠/٠٥٨

٠/٠٢١٢
٠/٠٤٢

٠/٠٢١٢
٠/٠٣٧٢
٠/٠٢١٢

توﺿيحات
**

ﺣذف از اناليز
**
**
**
**
**
**
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
ﺣذف از اناليز
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رديف

سرشماري مركز جامعه سﻼمت گلحصار

برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان ٣٩ /...

جدول  -٢خصوصيات دموگرافيك شركت كنندگان بعد از ﺣذف داده هاي پرت در روستاي گلحصار در سال ١٣٩٤

متغيرهاي دموگرافيك

گروه سني

سﻄح تحصيﻼت

وﺿعيت تاهﻞ
مليت

زن

كمتر از  ١٨سال
 ٣٠ - ١٨سال

(٥٠) ١٤٥
(٥٠) ١٤٥
(٣/٨) ١١

(٣٦/٢) ١٠٥

بيشتر از  ٣٠سال

(٦٠) ١٧٤

سيكﻞ

(٢٤/٥) ٧١

بيسواد

ابتدايي
ديپلم

(١٢/٤) ٣٦
(٢٣/٨) ٦٩

(٣٦/٢) ١٠٥

ليسانس يا باﻻتر

(٣/١) ٩

مﻄلقه يا همسر فوت شده

(١/٧) ٥

مجرد

متاهﻞ
ايراني

افغاني

(٢٠/٧) ٦٠

(٧٧/٦) ٢٢٥
(٥٦/٦) ١٦٤
(٤٣/٤) ١٢٦
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جنسيت

مرد

تعداد )درصد(

 /٤٠زهرا لطفي و همكاران

جدول  -٣تعداد و درصد برآورد شده خام به تفكيك جنس ،گروه سني و برآورد تﻄبيق يافته براي هريك از جمعيت هاي مصرف كننده مواد مخدردر روستاي گلحصار سال ١٣٩٤

نوع

مخدر

شده

)فراواني(

زير ١٨
سال

 ١٨تا
٣٠

سال

باﻻتر از
٣٠

سال

سيگار

٨٤٠/٣٦

١١/٠٩

٤٠/٤١

٤٦/١٠

ترياك

٢٥١/٦١

٢/٦٤

٣٢/٨٨

٦٣/١٨

قليان

الكﻞ

٧١٧/٠٢
٣١٨/٨٧

هرويين

٨٦/٢٥

شيشه

١٣/٩٣

تزريقي

كراك

اكستازي

ساير

٣١/٠١

٩/٧٠

١١/٥٥
٤/٦٣

٥٧/١٩
٣٢/٩٨

١٠/٥٨

٣٩/٤٠

٢/٥٩

٥٣/٢٦

١٢٦/٥٠

٩/٦٣

١١٩/٨٨

٢٠/٠٥

٢٢٨/٢٦

٥١/٢٥

١٢/٦٧

٥٤/٩١
٦٣/٤١
٤٠/١١

٣٥/٧٣
٢٩/٦٢
٦٢/٣٩
٤٩/٤٠
٣٣/٩٤
٢٢/٨٢
٤٤/١٥
٣٧/٢٨

كﻞ

زير
١٨

سال

٠/٣٩

٠/٥٧

٩٧/٦٠
٩٨/٧٠

٠/١٩

٩٨/٣٦

١٠٠

٠/٦١
٠/٠

٩٩/٤٢

٠/٠

١٠٠

٠/٠

٩٨/٤٨
٩٨/٩١
٩٧/٤٤

٣٠

سال

٠/٤٥

٩٦/٦٨

 ١٨تا

٠/٠

٠/٢٣
٠/٤٢

٠/٥٣
١/١١
٠/٢٦
٠/٠

٠/٥٨
١/٢٢
٠/٢٣
٠/٠

٠/٥٧

باﻻتر از
٣٠

سال

١/٤٢
١/٦٠
٠/٦٨
٠/٨٥
٠/٠
٠/٠

كﻞ

٢/١٣

٢/٠

١/٣٠

٦/٣٣

٣/٣٢
١/٦٤
٠

٠/٥٨

٠/٣٠

١/٥٢

١/٥٧

٢/٥٦

٠/٦٣
٠/٠

ايراني
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ماده

مردان )درصد(

اندازه خام

تخمين زده

زنان )درصد(

مصرف تفنني )درصد(

اعتياد )درصد(

اندازه تﻄبيق

٤١ /... برآورد اندازه جمعيت سوء مصرف كنندگان
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ABSTRACT
Background and Aim: Nowadays, prioritizing problems and distribution of resources is
determined according to the basic needs of the individuals in the population. Based on the
study done by researchers in Tehran University of Medical Sciences School of Public Health
in Golhesar Village, Tehran, taking action about "drug abuse" was ranked by the community
as the first priority. Therefore, the present study aimed to estimate the size of the population
of drug abusers using the network expansion method.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on a purposive sample of
320 persons 15-65 years old. The study included two parts: 1. estimation of the social
network based on 32 population subgroups using the frequency of network expansion
approach; 2. estimation of the size of the hidden population. The relevant correction
coefficients were used for adjusting errors usually observed in this method.
Results: The mean of the social network was 160.79±16.68 (95% CIs: 128.78-194.30).The

frequencies of cigarette smoking, hookah smoking, alcohol consumption, opium use, meth
use, crack use, heroin use, injecting drugs and ecstasy were 103.43, 88.25, 96.9, 76.46, 69.37,
30.03, 20.48, 7.36, and 4.23 per 1000; respectively. The percentage of drug abusers was
higher among men.
Conclusion: As compared to results of previous reports, the size of drug abuser population in
Golhesar Village is currently higher. In order to solve this problem an appropriate action plan
should be implemented by the planners and policy-makers in partnership with community
members.
Keywords: Size Estimation, Network Scale-up, Social Network, Drug Abuse, Hidden
Population, Community Assessment

