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  چكيده

شناسي اعتياد و مصرف مواد مخدر مورد  گيري باب همهشده در تحقيقات انجام ،اين مقالهدر 
هايي از  تمركز بر بخش. تايج آنها بحث شده استن ةبار شناختي قرار گرفته و درارزيابي و نقد روش
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تورش ناشي از . است 1شناختي در اين تحقيقات تورش ترين مسائل روش رسد يكي از مهم مي

 كه دارد يرغم اهميت بهاجتماعي است كه  ، از مسائل و معضالت عمدة تحقيقاتروشمنداشتباهات 
باعث شده   شده در ايران، تورششناسي انجام گيري در تحقيقات همه. شود توجه ميبدان كمتر 
  .  شده چندان قابل اعتماد نباشندبرآوردهاي انجام ،است

  
 

رف شناسي، مص گيري مهههاي پنهان، برآورد، تورش انتخاب و مشاهده،  جمعيت :كليدي واژگان
  مخدر، اعتيادمواد 

  
  

                                                                                                                   
                                                                             artajdari @ yahoo. Com Email: * 

1  . Bias 



 اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                          182

                  
 

 

  مقدمه
هاي پنهاني اعضاي جمعيت. شناسايي و دسترسي به اعضاي يك جمعيت پنهان دشوار است

كنندگان مواد مخدر كساني هستند كه در انجام رفتارهاي خالف هنجارها و قوانين مثل مصرف
عالقة از موضوعات مورد  ،هاي پنهانهاي جمعيتمطالعة ويژگي. جامعه مشترك هستند

ها نيز تمايل دانها و آمارعالوه بر آنها، اپيدميولوژيست. ريزان اجتماعي استدانشمندان و برنامه
از آنجا كه مطالعة . هاي پنهان و ميزان شيوع يك رفتار يا واقعه را بدانندحجم جمعيت ،دارند

به تدريج  ،هاي غير پنهان دشوار استجمعيت هاي مرسوم مطالعةهاي پنهان با روشجمعيت
باعث  ،هاي معمولبه كار گرفتن روش. توسعه يافته است نهاي خاصي براي مطالعة آناروش

كنندگان مواد مخدر در ايران پرسشي مصرف حجم جمعيت. شودايجاد خطا در نتايج تحقيق مي
در راستاي پاسخگويي به  ،هاي گذشتهدر طول سال. ها در جامعه مطرح بوده استاست كه سال

تحقيقاتي صورت گرفته و نتايج حاصل از اين تحقيقات موافقان و مخالفاني داشته  ،پرسش اين
گرفته ه نتايج برآوردهاي صورتبتوانند ريزان تا چه اندازه ميسؤال اين است كه برنامه. است

از چه خطاهايي بايد پرهيز كرد؟  ،تري به دست آيدبرآوردهاي دقيق ،اعتماد كنند؟ اگر قرار باشد
شده در اين حوزه را مورد تحليل قرار توان تحقيقات انجاممي ،هابراي پاسخگويي به اين پرسش

 شناخت  ،هدف. انددر مقالة حاضر، اين تحقيقات مورد تحليل انتقادي قرار گرفته. داد
 اند؛ بنابراين، اينو نتايج آنها را با خطا مواجه كرده هايي است كه وارد اين تحقيقات شدهتورش

هاي در تحقيقات مرتبط با مطالعة حجم و ويژگي: پاسخ دهد هاقصد دارد به اين سؤال ،مقاله
هايي استفاده شده است؟ مسائل كنندگان مواد مخدر در ايران از چه روشجمعيت پنهان مصرف

 آيا ند؟اگرفته كدام؟ منابع تورش در برآوردهاي صورتانداين تحقيقات كدامشناختي روش
ريزان تواند برنامهمي ،اند؟ نتايج اين مقالهي موجود باعث كم برآورد يا بيش برآورد شدههاتورش

گرفته كند و مانع اجتماعي را متوجه ضرورت رعايت احتياط در استفاده از برآوردهاي صورت
  .آتي شودتكرار خطا در برآوردهاي از 
  

  برآورد
ارزش . اي است هاي نمونه اده از ارزشهاي جمعيتي با استف تعيين ارزش ،منظور از برآورد

، مثل ميانگين سني، )يا يك صفت و ويژگي(تواند مقدار يا درصد يك متغير  مورد نظر مي
شود و با فرض  اي از يك جمعيت انتخاب مي نمونه ،در اين حالت. درآمدي و غيره باشد

يت آماري معرف جمعيت مورد نظر است، نتايج حاصل از آن به جمع ،اينكه اين نمونه
اي استنباط  به عبارت ديگر، ارزش جمعيتي از روي ارزش نمونهيابد؛  شده تعميم ميتعريف
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هاي مشخصي  فرض اعتبار و درستي اين استنباط منوط به تأمين شرايط يا پيش 1.شود مي
اي هدف  هاي نمونه هاي جمعيتي از روي ارزش كه استنباط يا برآورد ارزش  هنگامي. است

شده بايد زيرا نمونة انتخاب ؛گيري مناسب است انتخاب روش نمونه ه،لئترين مسباشد، مهم
معرف جمعيت كل باشد و يا اگر كامالً معرف نيست، بايد مقدار انحراف آن از نمونة كامالً 

 كند؛تواند اين شرايط را تأمين  گيري احتمالي مي استفاده از نمونه. معرف قابل محاسبه باشد
اي را به جمعيت آماري تعميم   هاي نمونه ارزش ،ني از اطمينانمحدودة معي توان در يعني مي

هاي جمعيتي را ندارند، ضرورتي در استفاده از  در تحقيقاتي كه قصد برآورد ارزش. داد
گيري احتمالي هر يك از  در نمونه). 13: 1372، 2سرايي( گيري احتمالي وجود ندارد مونهن

برخوردارند و ) برابر يا نابرابر ولي نامساوي با صفر(ن واحدهاي جمعيت از شانسي معي
بارة واحدهاي جمعيت  تعيين اين شانس يا احتمال مستلزم در اختيار داشتن اطالعاتي در

گيري تصادفي ساده يا  نمونه برايده شگذاري فهرست كامل و يا حداقل واحدهاي شماره(
بنابراين، ؛ گيري دارد نمونه ةتباطي نزديك با شيوار ،برآورد ،شود مالحظه مي. است) روشمند

گذشته  ةدر طي چند ده. گيري است بيشتر مشكالت برآوردي ناشي از مسائل نمونه
البته ممكن  ؛اند تا امكان برآوردهاي بهتر فراهم شود گيري ابداع شده هاي جديد نمونه روش
گيرد و ورد مشاهده قرارم گيري وجود نداشته باشد و كل جمعيت نيازي به نمونه ،است

امكان پوشش كامل و يا  ،هاي كوچك در جمعيت. برآورد و استنباط موردي نداشته باشد
هاي بزرگ هم  اگر چه در جمعيت ؛گيري نيست سرشماري وجود دارد و نيازي به نمونه
هايي دارد كه  گيري در مقايسه با سرشماري مزيت امكان سرشماري وجود دارد، ولي نمونه

جويي در زمان و نيروي انساني  هاي مالي، صرفه مثل كاهش هزينه ؛بخشد ارجحيت مي آن را
  .)10: 1372 3سرايي،(ها و اعتبار نتايج  افزايش در حجم و دقت داده ،در نتيجهو 

  
   تورش

شوند كه ارزش جمعيتي  كه مانع از آن مي اندمواجهبرآوردها با دو مجموعه از اشتباهات 
اي  اول اشتباهات نمونه ةدست .)153 ،سرايي(اي برآورد شود  نمونه از روي ارزشدقيقاً 

 nهنگامي كه از جمعيتي. آيند به جاي جمعيت پديد مي هنمون ةتصادفي هستند كه از مشاهد

                                                                                                                   
طور   به. تواند تعداد اعضاي يك جمعيت آماري باشد كه مجهول است در حالتي ويژه، ارزش جمعيتي مي. 1

براساس توضيحات فوق وجود  ــ به عنوان يك ارزش جمعيتي ــ نظري امكان برآورد حجم يك جمعيت پنهان
  .دارد

  

  .گيري و  مبحث تورش به اين منبع رجوع شود ا مفاهيم مورد استفاده در نمونهبراي آشنايي ب. 2

اي از مطالب اين قسمت مبتني بر اين كتـاب اسـت، بـراي آشـنايي بـا مفـاهيم مـورد         كه بخش عمده يياز آنجا. 3

  .شود به اين منبع رجوع شود تر مطالب، توصيه مي گيري و جزئيات كامل استفاده در نمونه
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شود كه در هر نمونه  شوند، معلوم مي مشخص مي نفري nاي  هاي نمونه تركيب ةنفري هم
به عبارت  ؛لزوماً با ارزش جمعيتي برابر نيست آيد كه ني به دست مياي معي ارزش نمونه

تابع شانس يا  ،اي بستگي به تركيب اعضاي نمونه دارد كه البته خود ديگر، ارزش نمونه
خاص با  ةاي به دست آمده از يك نمون بنابراين، احتمال دارد ارزش نمونه ؛تصادف است

 ايهاي نمونه ارزش ع همةبا استفاده از توزي. ته باشدارزش جمعيتي اختالف زيادي داش
  اشتباه استاندارد  « سازند كه آن را اي مي گونه اشتباهات نمونه شاخصي براي اين ،ممكن
1»برآورد

اي در  احتمال وجود اشتباه نمونه ،تر باشدهر چه اشتباه استاندارد بزرگ. نامند مي 
و هستند با افزايش از آنجا كه اين اشتباهات تصادفي و ناهمس. بيشتر خواهد بود برآورد

اشتباهات غيرتصادفي  ،دوم ةدست .يابند و كاهش مي كنندمييكديگر را خنثي  ،حجم نمونه
كنند، تورش يا  معموالً همديگر را حذف نمي كه شاخص اشتباهات غيرتصادفي. هستند

انحراف اميد رياضي برآوردكننده از ارزش جمعيتي را  ،اي هاي نمونه در بررسي. اريبي است
ها يا نتايج  در تعريفي غيرتخصصي تورش را به عنوان اختالف بين يافته. نامند رش ميتو

يعني اختالف بين آنچه در مطالعه به  ؛كنند هاي حقيقي يا واقعي تعريف ميتحقيق و ارزش
معموالً اشكال مختلف تورش را در سه نوع . آيد و آنچه در حقيقت وجود دارد دست مي

 ةتورش برآورد كه به شيو. كنند خالصه مي) گيري اندازه(و مشاهده برآورد، انتخاب : شتور
اين تورش ). 157: سرايي(شود  ها مطالعه مي آماردان از سويكردن ارتباط دارد، بيشتر برآورد 

تورش انتخاب هم در طي . دهد گيري است و افزايش حجم نمونه آن را كاهش مي قابل اندازه
و » نقص پوشش«، »غير احتمالي بودن نمونه«بع اين تورش منا. آيد انتخاب نمونه پديد مي

شونده وارد  كننده، ابزار مشاهده و مشاهده تورش مشاهده از طريق مشاهده. است» جوابي بي«
گرفته ها در برخي از برآوردهاي صورت هايي از اين تورش مثال ،اين مقالهدر  2.شوند تحقيق مي

  .خواهد شد ابرازايران   كنندگان مواد مخدر در در جمعيت مصرف
  

  هاي پنهان  جمعيت
اي از واحدها كه در چيز يا چيزهايي  به عنوان مجموعه ،گيري جمعيت در علم نمونه

اي  مجموعه ،كنندگان مواد مخدر در ايران مثالً مصرف ؛شود تعريف مي ،اشتراك داشته باشند
پنهان  هاي آشكار يا غير يتدر جمع. كه در مصرف مواد مخدر اشتراك دارند هستنداز افراد 

هاي  مثالً پليس ؛يابد دسترسي به اعضاي جمعيت با مشكالت و موانع كمتري تحقق مي
براي . تا حد زيادي وجود دارد انجمعيتي آشكار است كه امكان دسترسي به آن ،ايران

                                                                                                                   
 .نامند مي» اميد رياضي برآوردكننده«و ميانگين اين توزيع را » اشتباه استاندارد برآورد«اي را  راف استاندارد توزيع نمونهانح .1

  .تواند مصاحبه باشد دارد و يكي از مصاديقش مي گيري معنايي عام، معادل اندازه ةدر اينجا مشاهد .2
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هاي  در جمعيت .شده مراجعه كرديا اطالعات ثبت انتوان به خود آن ها مي پليس مطالعة
شده نيستند و دسترسي به آنها سخت شناخته ءهاي آشكار، اعضا ، برخالف جمعيت1پنهان
طور مشخص در چنين ه ب. نامند هم مي 2هاي دشوارياب را جمعيت انآن ،بنابراين ؛است

فهرست  ،بنابراين ؛مشخص نيست ءويژه مكان استقرار اعضاه مشخصات و ب ،هايي جمعيت
 3.كرداي تهيه  توان چارچوب نمونه ست و نميتمام اعضاي جمعيت در دسترس ني

كنند، در  ها كار مي گونه فهرستبرمبناي اين به طور معمول ،كه متداولهاي آماري  روش
  .شوند رو ميه ب هاي پنهان با مشكل روها و حجم جمعيت برآورد ويژگي

ن مثالً در يك جامعه ممك ؛هاي پنهان در جوامع مختلف متفاوت است مصاديق جمعيت
كنندگان مواد مخدر يك  مصرف ،مصرف مواد مخدر جرم تلقي شود و در نتيجه ،است

. اي ديگر مصرف مواد مخدر آشكارا انجام شود جمعيت پنهان محسوب شوند اما در جامعه
ها،  خانمان يببازان، روسپيان،  جنس ها، هم كنندگان مواد مخدر، الكلي در مجموع، مصرف

ن فراري، كودكان خياباني، مبتاليان به ايدز، هپاتيت، ديابت و مهاجران غير قانوني، دخترا
را ... هاي اجتماعي، و ميني، اعضاي جنبشزيرز اقتصادهاي نهاي ديگر، فعاال برخي بيماري

هاي پنهان صورت  بندي از جمعيت يك دسته. دكرهاي پنهان تلقي  توان در زمرة جمعيت  مي
  :شود مل ميكه بخش زيادي از آنها را شا است گرفته
  ...كنندگان مواد مخدر و مصرف: نجاريافراد درگير رفتارهاي غيرقانوني و ضده �
 ...مكان و هاي سيار و بي جمعيت ها، خانمان هاي خياباني، بي بچه: اي افراد حاشيه �
  .... رانندگان كاميون، ماهيگيران، كارگران فصلي، كارگران مهاجر و: جايي هب افراد در حال جا �
  

  هاي پنهان  شكالت تحقيق در جمعيتم
هاي آشكار، تحقيق در  تگيري و استنباط در جمعي هاي معمول نمونه در مقايسه با روش

. رسد اما در عين حال امري مهم و ضروري است پنهان دشوارتر به نظر مي هاي جمعيت
ير كنندگان مواد مخدر، روسپيان، و سا هاي انساني پنهاني مثل مصرف جمعيت ةمطالع
هاي دانشمندان  هاي اجتماعي دچار انحراف از هنجارهاي اجتماعي از دغدغهگروه

  .شود اجتماعي محسوب مي

                                                                                                                   
1. Hidden Populations 
2. Hard to Reach Populations 

پذير  گيري براي آن امكان جمعيت پنهان جمعيتي است كه تهية چارچوب نمونه ،گيري علم نمونهاز ديدگاه  .3

اعضاي  ،ها و نيز اين است كه طبيعت حساس رفتارها در اين جمعيت ،علت آن. نيست يا حداقل دشوار است

 .توان از جمعيت عام جدا كرد هدف را به سختي مي جمعيت پنهان
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هاي پنهان، تحقيق در يك گروه اجتماعي غيرپنهان مشكالت  در مقايسه با جمعيت
معرف از آنها گرفت، آنها را مورد  ةتوان به آنها دسترسي يافت، نمون مي 1.كمتري دارد

 از آنجا كه. توان تعدادشان را شمرد داد، نتايج را تعميم داد و مي مشاهده قرار مطالعه و
 ةهاي محاسب مرور روش ،هاي پنهان است تعيين حجم جمعيت ،اين مقاله ئلةمس موضوع

تعيين تعداد اعضاي يك جمعيت . گر باشد روشن دتوان هاي غيرپنهان مي حجم جمعيت
شماري به اعضاي  ، از روش تمامنخست :تپذير اس غيرپنهان از چند روش امكان

و داشتن يا نداشتن  استفاده كنيمجمعيت كل كه جمعيت هدف در دل آن قرار دارد، 
افرادي كه صفت مورد نظر را  ،در اين روش .شود صفت مورد نظر مشاهده و پرسيده 

مثالً تعيين حجم جمعيت افراد شاغل  ؛شوند اعضاي جمعيت هدف محسوب مي ،دارند
هاي  دوم، مراجعه به داده. استپذير  امكان نانايران از طريق سرشماري و پرسش از آدر 

توان  مثالً براي تعيين حجم جمعيت دانشجويان ايران مي ؛ثبتي مربوط به جمعيت هدف
شده به عنوان دانشجو را شمارش هاي مرتبط مراجعه كرد و تعداد موارد ثبت به سازمان

احتمالي از  ةشماري ناممكن يا دشوار است يك نمون سوم، هنگامي كه تمام. كرد
شمرده  ،شود و تعداد افرادي كه صفت مورد نظر را دارند جمعيت كل انتخاب مي

  .  شود حجم جمعيت هدف برآورد مي ،با استنباط از نمونه. شود مي
. ستا روه ب هاي پنهان با چند مشكل اساسي و مرتبط با هم، رو تحقيق در جمعيت

هاي پنهان  معطوف به امكان برآورد يا تخمين حجم جمعيت ،به طور عمده ،تاين مشكال
. ستء اگيري معرف و دسترسي به اعضا برآورد حجم يك جمعيت مستلزم نمونه. است

 ،معرف داشتيم ةمعرف بگيريم و اگر نمون ةتوانستيم نمون مي ،اگر دسترسي راحت بود
 ،آسان بود ءمعلوم و دسترسي به اعضا اگر حجم جمعيت. شد تر انجام مي برآورد آسان

اول : كند دو مشكل ايجاد مي ءعدم دسترسي به اعضا. شد پذير مي معرف امكان ةگاه نمونآن
  .را شمرد نتوان آنا را مشاهده كرد يا از  آنها پرسيد و دوم اينكه نمي انتوان آن اينكه نمي

 ؛احتمالي فراهم نيست ةنمونكنندگان مواد مخدر امكان  هاي پنهاني مثل مصرف جمعيتدر 
در  ؛پذير نيست مكانا آنانزيرا اغلب افراد اين جمعيت ناشناخته هستند و دسترسي به 

زيرا اعضاي جمعيت ناشناخته  ؛گيري احتمالي وجود ندارد هاي پنهان امكان نمونه جمعيت
هر يك از واحدهاي د كه كرتوان ادعا  نمي ،در نتيجه. كردتهيه  انتوان فهرستي از آن هستند و نمي

                                                                                                                   
هـاي   هاي آشكار در ايران گاهي با همان مشكالت تحقيـق در جمعيـت   تحقيق در جمعيت ،دهد ه نشان ميتجرب .1

 ،به رو هستند؛ زيرا اگـر چـه در ظـاهر ممكـن اسـت      اين تحقيقات هم با مشكل تورش رو. ستا به رو پنهان رو

توان تعريـف   مي ،بدين ترتيب. كنند هاي خود را پنهان مي جمعيت آشكار به نظر برسند اما اعضاء رفتارها و نگرش

هـان  نهـاي پ  هـاي تحقيـق در جمعيـت    بنابراين، شـناخت روش ؛ هاي پنهان در ايران ارائه كرد تري از جمعيت وسيع

 .تواند به روند كلي تحقيقات اجتماعي در ايران كمك كند مي
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گونه  بنابراين، تحقيقاتي كه در اين ؛دن و نامساوي با صفر برخوردارنجمعيت از شانسي معي
از آنجايي كه . شوند شوند با مشكل تعميم نتايج يا اعتبار بيروني مواجه مي ها انجام مي جمعيت

از  1يري تصادفيگ هاي پنهان يا دشوارياب است، امكان نمونهجمعيت معتادان از نوع جمعيت
  .شود تعميم نتايج يا اعتبار بيروني با مشكل مواجه مي ،بين آنان وجود ندارد و بنابراين

عالوه بر . هاي پنهان تنها محدود به برآورد اندازه يا حجم آن نيست تحقيق در جمعيت
هاي يك  هاي به دست آمده از صفات يا ويژگي شناخت ــ اين، هدف هميشه تعميم نتايج

بنابراين، هنگامي كه هدف تعيين حجم  ؛به كل جمعيت پنهان نيستــ  اجتماعي گروه
تحقيق با مشكالت كمتري، و البته از نوع  ،هاي مطالعه نباشد جمعيت پنهان و تعميم يافته

 ،ها هاي غير احتمالي از اعضاي اين جمعيت از طريق تحقيق در نمونه. مواجه است  ديگري
ها يا  روش به طور مثال، ؛هايي را مطالعه كرد چنين جمعيت ها يا صفات توان ويژگي مي

هاي عدم مصرف آن  الگوهاي مصرف مواد مخدر، مثل تدخين يا تزريق، يا عوارض و نشانه
شناخت  ،كه هدف يدر اين شرايط. هاي حضوري قابل شناسايي است از طريق مصاحبه

يري مناسب، هر چند غير گ هاي نمونه توان با انتخاب روش مي ،كيفي است يها ويژگي
اما متغيرهاي ديگري مثل ميانگين سني يا نسبت  ،احتمالي، قدرت تعميم را افزايش داد

شناخت . يابند احتمالي معرف قابليت تعميم مي ةكنندگان از طريق يك نمون جنسي مصرف
ت پذير اسهاي كيفي، مثل اتنوگرافي امكان ن از طريق روشاصفات و الگوهاي رفتاري معتاد

روش اتنوگرافي براي استنتاج از نمونه براي . يابد و گاهي به نتايج معتبرتري دست مي
اعتبار بيروني وجود دارد اما مانعي بر سر راه انجام  ئلةاگر چه مس. جمعيت مناسب نيست

ها يا متغيرهاي  تحقيق در مورد برخي ويژگي. ها نيست تحقيق كيفي در اين جمعيت
هاي خوبي و به شناخت يرداعتبار بيروني را ناديده گ ئلةاند مستو هاي پنهان مي جمعيت

در صورتي كه قصد شناسايي تعداد يا ميزان اين صفات و الگوها و  ،بنابراين ؛دست يابد
هاي كوچك و نوعي استفاده  هاي كيفي با نمونه توان از روش مي ،را نداشته باشيم نتعميم آنا

تورش انتخاب در تحقيقات اتنوگرافي را ناديده گيري و  حتي اگر خطاهاي نمونه. شود
تر  رسد از همه مهم به نظر مي. چنان وجود دارداي هم مشكل خطاهاي غيرنمونه ،يريمبگ

   .گويي استاي غير واقعي يا خودداري از پاسخه گر مثل پاسخ خطاي ناشي از مشاهده
  

  خدر در ايران         مواد م  شناسي مصرف گيري تورش انتخاب و مشاهده در تحقيقات همه
ر در ايران كنندگان مواد مخد گرفته از جمعيت پنهان مصرفكي از برآوردهاي صورتي

اين تحقيق  2.را دارد» شناسي سوء مصرف در جمهوري اسالمي ايرانگير بررسي همه«عنوان 

                                                                                                                   
1  . Random Sampling 

رزه بـا مـواد مخـدر و بـا مـديريت محمـدتقي       وزارت بهداشت و ستاد مبا از سوي 1382در سال  ،اين تحقيق 2.
 .ياسمي و داوود شاه محمدي و ديگران انجام شده است
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گان مواد مخدر يا كنند از معدود تحقيقاتي است كه در رابطه با تعيين تعداد مصرف
مصرف و سوء مصرف مواد مخدر در ايران انجام شده ) اپيدميولوژي( شناسي يريگ همه

 به است، شده  كوششدر اين تحقيق، عالوه بر برآورد ميزان سوء مصرف مواد مخدر . است
هاي معتادان، روند سوء  ديگري همچون ماهيت و الگوي رفتاري اعتياد، ويژگي هايسؤال

  .يري و درمان اعتياد نيز پاسخ گفته شودمصرف، عوامل پيدايش، ادامه، پيشگ
آزمايش  ةاين تحقيق از نوع مقطعي و توصيفي است و از روش پيمايشي به اضاف

شناسي اعتياد اين  گيري سؤال اصلي مرتبط با هدف همه. است هپزشكي اعتياد استفاده كرد
به  ــ منفيبراي اطمينان از پاسخ . يركند يا خ مخدر مصرف مي ةاست كه آيا پاسخگو ماد

از افرادي كه پاسخ  ــ علت احتمال دروغ در پاسخ به دليل جرم بودن مصرف مواد مخدر
. آيد تا درستي يا نادرستي ادعاي او مشخص شود اند آزمايش پزشكي به عمل مي منفي داده

پيمايش  ،بنابراين ؛پيمايش با روش آزمايش پزشكي تكميل شده است ،در اين تحقيق
ار اگر قر. آزمايش پزشكي شود ةديل به ابزاري براي كاهش زمان و هزينتب است توانسته 

گرفتند و هزينه و  كلية افراد تحت آزمايش پزشكي قرار مي بود پيمايش انجام نشود، بايد
به ديگر سخن، با استفاده از آزمايش پزشكي تشخيص اعتياد  ؛شد زمان بيشتري صرف مي

    1.احبه كاسته شده استناشي از پاسخگو در مص ةاز تورش مشاهد
برآورد تعداد معتادان ايران از روي يك نمونة محدود از افراد صورت  ،در اين تحقيق

 ؛شده است تعيين» سال و باالتر ايراني 15كلية افراد « ،جمعيت آماري اين تحقيق. گرفته است
 تر سال و باال 15افراد  ةكلي«: گونه معرفي شده است اي اين سپس چارچوب نمونه

شده تا زماني كه حجم نمونة تعيين 10/6/81كننده به مراكز اورژانس كشور از تاريخ مراجعه
درصد يا نسبت معتادان (برآورد ارزش جمعيتي  ،هدف ،طور كه گفته شد همان. »كامل شود

درصد يا نسبت معتادان در (اي  از روي ارزش نمونه) سال و باالتر ايراني 15در بين افراد 
  . است) نمونه

 ،تورش انتخاب در اين تحقيق. در معرض تورش انتخاب قرار دارد ،اين تحقيق
3و غير احتمالي بودن نمونه 2نقص پوشش: عمدتاً ناشي از دو عامل است

نقص  . 
شود  گيري مي نهدهد كه چارچوبي كه از داخل آن نمو هنگامي رخ مي ،پوشش

كننده به مراكز  افراد مراجعه. شدشده منطبق نبابر جمعيت تعريف) اي چارچوب نمونه(
اورژانس در برخي شهرها در يك زمان مشخص و محدود، منطبق بر جمعيت آماري 

                                                                                                                   
و الكل در افراد سالم كمتر از افراد بيماري است كه براي درمان به واحدهاي اعتراف به مصرف مواد مخدر  1.

 .اند درماني مراجعه كرده

2. Incomplete Coverage 
3. Non-probable sample 
  



                               189                                                                   ...تورش انتخاب و مشاهده
 

 

بديهي . نيست) سال و باالتر ايراني 15افراد  ةيعني كلي(شده در اين تحقيق تعريف
گيري كامالًٌ اتفاقي به اورژانس  افراد خاصي تحت شرايطي ويژه و به زبان نمونه ،است

ن به اورژانس مراجعه سال و باالتر ايراني در مدتي معي 15تمام افراد  .كنند راجعه ميم
اي قرار  تعداد كثيري از جمعيت آماري بيرون از چارچوب نمونه ،در نتيجه ؛كنند نمي
شده به يعني كساني كه در مدت تعيين ،زيرا جمعيت خارج از چارچوب ؛گيرند مي

كه اورژانس  جمعيت ساكن در روستاها يا شهرهاييكنند يا  اورژانس مراجعه نمي
ها در  جمعيت؛ بنابراين، اين زيرندارند، هيچ شانسي براي وارد شدن در نمونه ندارند

هر چه درصد . شوند نمونة تحقيق بدون معرف هستند و در عمل مشمول تحقيق نمي
 معتادان در زيرجمعيت خارج از چارچوب و زيرجمعيت داخل چارچوب اختالف

با توجه به نقص  ،بنابراين ؛بيشتري داشته باشد، مقدار تورش هم بيشتر خواهد بود
شده در رابطه با تعداد معتادان كشور برآورد انجام ،رسد پوشش در اين تحقيق به نظر مي

 ،حل براي رفع نقص پوششيك راه. سال و باالتر دچار تورش باشد 15در افراد 
 ،ولي به علت اينكه در اين تحقيق ،ل آن استاي يا تكمي اصالح چارچوب نمونه

جمعيت خارج از چارچوب ع و پراكنده و اطالعات ما از زيرجمعيت آماري بسيار وسي
كنندگان  شده، يعني مراجعهاي اتخاذ ه علت نوع چارچوب نمونهب(ناكافي و ناقص است 

به سبب  ،اين عالوه بر. ، انجام اين كار در عمل دشوار و غيراقتصادي است)به اورژانس
  . اي مكمل هم در اين تحقيق وجود ندارد امكان تدارك چارچوب نمونه ،داليل فوق

. غير احتمالي بودن نمونه است ،دومين عامل ايجاد تورش انتخاب در اين تحقيق
هاي جمعيت را از روي نمونه استنباط  اگر محققي بخواهد ويژگي«آماردانان معتقدند 

گيري  در نمونه. »اي نخواهد داشت چاره ،را احتمالي انتخاب كندكند، غير از آنكه نمونه 
احتمالي، احتمال انتخاب هر يك از واحدهاي جمعيت بايد از پيش معلوم و نامساوي با 

. گيري غيراحتمالي، از نوع اتفاقي انجام شده است نمونه ،در اين تحقيق. صفر باشد
بر ماهيت آن، امكان  زيرا بنا ؛ودش اي مربوط مي به انتخاب چارچوب نمونه ،علت آن

گيري تصادفي از  تهية فهرستي از اعضاي آن وجود نداشته و در نتيجه، امكان نمونه
نفر بوده است كه بنا بر ماهيت  5000حدود  ،اين تحقيق ةحجم نمون. دست رفته است

تورش ناشي از نقص پوشش، حتي افزايش حجم نمونه هم كمكي به كاهش تورش و 
  .حتمال درستي برآورد درصد معتادان كشور نخواهد كردافزايش ا

 ،گرفته از ميزان سوء مصرف مواد مخدر در ايران يكي ديگر از برآوردهاي صورت
 ،هدف اصلي اين تحقيق 1.است» ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف در ايران«تحقيق 

                                                                                                                   
كنترل مواد ملل متحد و به مديريت عمران محمد  ةتوسط سازمان بهزيستي و برنام 1378در سال  ،اين تحقيق. 1

  .رزاقي، مهدي حسيني، آفرين رحيمي موقر و كاظم محمد انجام شده است
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هاي معتادان و الگوهاي اعتياد و مصرف و ساير علل و پيامدهاي مرتبط  شناخت ويژگي
شناخت ميزان شيوع يا تعداد معتادان كشور در زمرة اهداف اصلي و . با آن است

با اين وجود، در پايان گزارش تحقيق، بسيار . دار اين تحقيق قرار نداشته است اولويت
اقامت در مراكز  ةسابق(دست آمده در اين تحقيق   ايج بهگذرا، با استفاده از يكي از نت

كنندگان مواد در ايران به  تخميني از تعداد معتادان يا مصرف) بازپروري جهت ترك مواد
كنندگان  تعداد مصرف ،اي همچنين طي محاسبه ؛)نفر 000/700حدود (عمل آمده است 

  . ن زده استهزار نفر تخمي 166تا  100تزريقي كشور را نيز در حدود 
آوري اطالعات مورد نياز از دو روش عمده استفاده شده  براي جمع ،در اين تحقيق

ساختاريافته،  ةمصاحب :ها، شامل رجوع به اطالعات در دسترس و انواع مصاحبه: است
از آنجايي كه . يافتهساختار هاي نيمه  مصاحبه هاي عميق و مباحثات متمركز گروهي، مصاحبه

شود و نيازي به تشخيص اعتياد آنان از  ها از قبل مشخص مي شونده احبهمعتاد بودن مص
كند مگر در  طريق پرسش وجود ندارد، استفاده از روش مصاحبه مشكل حادي ايجاد نمي

از روش مصاحبه براي  ،بدين ترتيب. مورد اطالعات مربوط به مسائل شخصي و جنسي
بازپروري، سن معتادان، سن شروع مصرف اقامت در مراكز  ةآوري اطالعاتي نظير سابق جمع

هاي در دسترس نيز   از اسناد و مدارك يا اطالعات و دادههمچنين . مواد استفاده شده است
شده در مراكز بازپروري و درصد يا براي يافتن اطالعات مربوط به تعداد كل افراد پذيرش

  . تعداد پذيرش مجدد يا بيش از يك بار استفاده شده است
، الزم است بدانيم از 1روش تخمين در اين تحقيق، يعني روش ضريبي براساس

معتادان كشور چند درصد تا به حال به مراكز بازپروري مراجعه و در آن اقامت 
هزار نفري كه طبق  177توان گفت تعداد  با در اختيار داشتن اين درصد مي. اند  داشته

 ،اند اكز بازپروري پذيرش شدهدر مر) سال 11(هاي گذشته  آمارهاي موجود طي سال
تعداد معتادان كشور را  ،چه درصدي از تعداد كل معتادان كشور هستند و در نتيجه

2.محاسبه كرد
نيازمند دانستن درصد اقامت در مراكز بازپروري  ،اين تحقيق ،بنابراين 

و گيري از بين معتادان و پرسش از آنان كرده  اقدام به نمونه ،است و براي يافتن آن
همچون  .دست آمده را به ارزش جمعيتي تبديل كرده است  اي به سپس ارزش نمونه

درصد (اي  تحقيق قبلي، در اينجا نيز هدف برآورد ارزش جمعيتي از روي ارزش نمونه
معرف بودن نمونه يا احتمالي  ،بنابراين؛ است) مراجعه و اقامت در مراكز بازپروري

                                                                                                                   
1. Multiplier Technique 

ـا اقامـت در مراكـز       ،شدر ايـن رو . هاي پنهان استاين شيوه نوعي روش ضريبي  براي برآورد جمعيت .2 درصـد مراجعـه ي
ـا بـه مراكـز     و سپس  معكوس اين ضريب در تعداد كل مراجعـه ) به عنوان ضريب(آيد  بازپروري از روي نمونه به دست مي ه

درصـد باشـد، فـرض     يـك مثالً اگر درصد مراجعه به ايـن مراكـز   . شود تا تعداد كل معتادان به دست آيد بازپروري ضرب مي
ـادان اسـت     100/1ها هم  اد كل مراجعهدعشود كه ت مي ـيم داده        (تعداد كـل معت يعنـي ايـن ضـريب از نمونـه بـه جمعيـت تعم
    .آيد ضرب شود، تعداد كل معتادان به دست مي 100ها در  بنابراين، اگر تعداد مراجعه ؛)شود مي
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قيق نيز اين ضرورت مورد توجه قرار نگرفته ولي در اين تح ،بودن آن ضروري است
گيري اينجا نيز خود را نشان  نمونه ةعدم دقت در تعريف جمعيت آماري و شيو. است

  . دهد مي
، به »افراد سوء مصرف كنندة مواد مخدر در ايران«جمعيت آماري اين تحقيق، يعني 

ان زنداني و معتادان كننده به واحدهاي درمان سرپايي، معتاد سه دسته معتادان مراجعه
شهر مركز  10از ميان شهرها و روستاهاي ايران تنها . اند خياباني در سطح شهر تقسيم شده

اند، كه به علت انتخاب   شده در كشور انتخاب شدهمنطقة تعيين 10استان به نمايندگي از 
ف هاي غير مركز، در همين گام اول شرط معرغير تصادفي و حذف روستاها و شهرستان

 هسپس از ميان هر يك از سه دست ؛كند قابليت تعميم نتايج را نقض مي برايبودن نمونه 
معتادان  ةدر دست. اند طور غير تصادفي انتخاب شده  نفر به 50 ،معتادان، در هر شهر

كننده براي بار اول، ني افراد مراجعهكننده به واحدهاي درمان سرپايي، از تاريخ معيمراجعه
نفر به  50از بين معتادان زنداني . اند شده نفر، انتخاب و مصاحبه 50حجم تا پر شدن 

 .اند  انتخاب شده 1نفر به روش گلوله برفي 50دلخواه و از معتادان خياباني 
گيري با توجه به ويژگي پنهان جمعيت معتادان، براي  هاي نمونه اگر چه چنين روش

تادان، بدون قصد تعميم نتايج، مناسب است هاي اعتياد و مع دسترسي به اطالعات و ويژگي
روشي  ،آن ةروش گلوله برفي در شكل ساد. هاي جمعيتي نيست ولي مناسب برآورد ارزش

اي احتمالي منجر  براي دسترسي به اعضاي يك جمعيت پنهان است و لزوماً به نمونه
ادان هاي زيادي از معت بخش ،شوند هاي غير احتمالي موجب مي چنين روش. شود نمي

به  ؛دست نيايد معرفي به  ةنمون ،شانسي براي وارد شدن در نمونه نداشته باشند و در نتيجه
مركز  18معتادان ساكن روستاها، معتادان شهرهاي غير از مركز استان، معتادان  طور مثال،

از  اند، استان ديگر و معتاداني كه نه زنداني هستند، نه خياباني و نه براي درمان مراجعه كرده
با در نظر گرفتن معتادان خياباني و زنداني، نتايج اين . اند اي بيرون مانده چارچوب نمونه

صورت حادي درآمده است و يا ه تحقيق بيشتر مربوط به معتاداني است كه اعتياد آنان ب
كنندگان وجود دارند  دانيم بخش زيادي از مصرف كه مي در حالي. اند جرمي مرتكب شده

اقامت در  ةة سابقبار دست آمده در  درصد به ،بنابراين ؛گيرند دسته قرار نمي كه در اين دو
هاي اين دو دسته از معتادان، بيشتر از مقدار واقعي خود  مراكز بازپروري، براساس ويژگي

 4/37زيرا نسبت معتادان خياباني ؛كند نتايج تحقيق هم اين ادعا را تأييد مي. رسد به نظر مي
اند،  ترك داشته ةكه از طريق اقامت در مراكز بازپروري سابق درصد 9/24و زنداني  درصد

 ،در نتيجه ؛بوده است درصد 7/9بيشتر از معتادان خود معرف واحدهاي درمان سرپايي 
ي است كه در هيچ يك از اين سه دسته قرار اندرصد اقامت اين سه دسته بيشتر از آن

دستگيري و حتي ترك در مراكز بازپروري زيرا آنان كمتر در معرض جرم،  ؛اند نگرفته

                                                                                                                   
1. Snowball sampling 
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آنان اغلب از لحاظ تحصيالت و منزلت اجتماعي باالتر از معتادان خياباني و زنداني . هستند
شان در مراكز بازپروري كمتر از سه دسته معتادان جمعيت  هستند و احتمال مراجعه و اقامت

كه حجم قابل توجهي (عتادان بنابراين در صورتي كه اين نوع از م. آماري اين تحقيق است
اي اين تحقيق  دهند و خارج از چارچوب نمونه كنندگان را تشكيل مي از جمعيت مصرف

شدند، درصد اقامت در مراكز بازپروري كمتر از  گيري وارد مي در نمونه) اند قرار گرفته
وش مطابق ر ،در نتيجه. شد مي) درصد 2/24يعني ( ،دست آمده در اين تحقيق  مقدار به
هر چقدر اين درصد كمتر باشد، برآورد تعداد  ،كار گرفته شده در اين تحقيقه تخمين ب

شده كمتر از مقدار واقعي برآورد انجام ،رسد پس به نظر مي. معتادان كشور بيشتر خواهد شد
اگر درصد  ؛ به طور مثال،هزار نفر معتاد در كشور وجود دارد 700يعني بيشتر از  ؛است

نفر  000/700/1درصد باشد، تعداد معتادان كشور حدود  10كز بازپروري اقامت در مرا
  .شود برآورد مي

برآوردي  ،هاي همين تحقيق همچنين تالش شده است تا براساس يافته ،در اين تحقيق
اين برآورد نيز درست ). هزار نفر و باالتر 166تا  100(از تعداد معتادان تزريقي به عمل آيد 

عالوه بر اين، در صفحات پاياني  1.گفته چندان قابل اعتماد نيستبه همان علل پيش 
البته براساس نتايج  ــ گزارش ارزيابي سريع، تالشي ديگر براي برآورد تعداد معتادان كشور

منطق اين . به عمل آمده است ــ آمارها و تحقيقات ديگر و نه براساس نتايج همين تحقيق
از بين  ،هاي موجود براساس داده. ت كه توضيح داده شدبرآوردها تقريباً شبيه آن چيزي اس

ازدواج، استخدام، جواز كسب، رانندگي و (آزمايش اعتياد  1377و  1376كساني كه در سال 
مواد مخدر  ةكنند درصد معتاد يا مصرف 88/2درصد و  39/2به ترتيب  ،اند داده) ساير

اند  به جمعيت ايران تعميم داده اين درصدها را ،محققان. اند تشخيص داده شده) اپيوم(
به علت آنكه افراد . اند و تعداد يك ميليون نفر را تخمين زده) جمعيت باالي پانزده سال(

خالف كساني كه توسط نيروي انتظامي براي بر(دهنده آگاهانه و با قصد قبلي  آزمايش
ان امكان و طبق نظر كارشناس كنندآزمايش مراجعه مي براي) شوند آزمايش معرفي مي

. تواند واقعي باشد دستكاري و گمراه ساختن ابزار آزمايش وجود دارد، اين درصدها نمي
توان به سادگي و با اطمينان اين درصدها را به جمعيت ايران يا حتي  نمي ،عالوه بر اين

  .پانزده سال به باال تعميم داد
رسد عوامل  به نظر مي .حال ببينيم اين درصدها كمتر يا بيشتر از مقدار واقعي هستند

  :ثر در افزايش يا كاهش مقدار يا درصد واقعي به شرح زير استؤم
و از است سازي برخي افراد، آزمايش آنان را منفي نشان داده كاري و گمراهدست  .1

با فرض چنين كاري تعداد يا درصد واقعي  ،بنابراين ؛سازد اين درصدها خارج مي
  ؛ير فوق استبيشتر از مقاد ،هاي مثبت آزمايش

                                                                                                                   
  .شود در قسمت قبل صرفنظر مي هاي انتقادي مذكور پرهيز از تكرار، از ذكر استدالل براي .1
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ناشي از مصرف داروهاي مشكوك باشد  ،بخشي از اين نتايج مثبتممكن است   .2
 ؛درصد واقعي كمتر از مقادير فوق باشد ،و در نتيجه

دهندة تعداد معتاداني است كه قبل از ازدواج، استخدام، جواز نشان ،اين مقادير .3
ش زيادي از افراد پس از بخ ،كه حالي در ؛اند  انندگي معتاد بودهر ةكسب يا گواهينام

 ،اين؛ بنابرشوند در محاسبه منظور نمي ،شوند و در نتيجه ازدواج و استخدام معتاد مي
 ؛مقدار واقعي بيشتر از درصدهاي فوق است

هاي خاص سني، شغلي، جنسي،  دهنده، به علت ويژگياين افراد آزمايش .4
آن را به كشور تعميم  توان نتايج اجتماعي و غيره معرف جمعيت كشور نيستند و نمي

شود درصدهاي فوق كمتر از درصد واقعي  رسد اين عامل هم باعث مي به نظر مي. داد
دهد كه به طور متوسط احتمال اينكه  مجموعة عوامل فوق نشان مي. محاسبه شوند

 ،بنابراين ؛درصد واقعي بيشتر از درصدهاي فوق باشد، زيادتر از حالت عكس آن است
    1.معتادان كشور بيشتر از يك ميليون نفر خواهد بوداحتماالً تعداد 

 2»پژوهش ملي در خصوص وضعيت اعتياد و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر«تحقيق   
ن و مردم سنجي از معتادان به دام نيفتاده، مسئوالل سه قسمت متمايز است و نوعي نظرشام

بارة نظر مخاطبان در  ك سؤال درمتنوع اين تحقيق، تنها ي هايدر كنار ديگر سؤال. است
تعداد  ةبار خواهد نظر خود را در مورد تعداد معتادان كشور گنجانده شده است و از آنان مي

  ن الئوصرفاً نظر مردم، معتادان و مس ،نتايج اين تحقيق ،بنابراين. معتادان كشور بيان كنند
دست آمده به   نتايج به. ن كشوربارة تعداد معتادان است و نه برآورد تعداد واقعي معتادا در

شناسي  گيري هاي همه دست آمده از بررسي  ارز نتايج به رديف و هم تواند هم هيچ وجه نمي
 7/3توان گفت در يك تحقيق تعداد معتادان  نمي ،به طور مثال ؛يا ساير برآوردها باشد

  .نفر 000/679/2 ،ميليون نفر برآورد شده است و در اين تحقيق
هاي  هايي براي برنامه هاي كاهش تقاضاي مواد در ايران و توصيه بر برنامهمروري «  

شناسي و  گيري ترين نتايج دو تحقيق همهست كه مهما اي مقاله 3»راهبردي كشورة توسع
كنندگان مواد در سال  تعداد معتادان يا مصرف در نهايت ارزيابي سريع را ذكر كرده و

 ةبراساس تعداد معتادان بر پاي ،اين عدد. رده استنفر محاسبه ك 000/387/4را  1382
محاسبه ) طرح ارزيابي سريع(درصد  8و نرخ رشد ) شناسي گيري طرح همه( 1380سال 

، براساس طرح ارزيابي 1377اين در حالي است كه تعداد معتادان در سال . شده است
اد معتادان در درصد همان طرح، تعد 8نفر برآورد شده است و با نرخ  000/700سريع، 

                                                                                                                   
... ، وابسـتگي و البته بايد توجه داشت كه تعاريف و معاني متفاوت مفاهيمي مثل اعتياد، مصرف، سـوء مصـرف   .1

 .تواند باعث ايجاد تفاوت در نتايج شود مي
 .ستنادر قلي قورچيان در ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده ا از سوي 1377اين تحقيق در سال  .2

 .1382، تابستان8محسن وزيريان، مجلة رفاه اجتماعي، شمارة  .3
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 ،بنابراين ؛نخواهد شد) گيرشناسييعني برآورد طرح همه( 000/700/3، 1380سال 
و (شناسي و ارزيابي سريع  گيري دهد كه يكي از دو طرح همه چنين تناقضي نشان مي

  .اند در برآورد خود دچار اشتباه شده) شايد هم هر دو
شود كه در  بيان مي 1ق به سازمان مللبه نقل از يك منبع متعل ،در بخش ديگري از مقاله  

اگر . كنندة مواد افيوني هستندسال سوء مصرف 15درصد جمعيت باالي  8/2تا  7/1ايران 
ميليون  40سال فرض كنيم، يعني حدود  15ميليوني ايران را باالي  65درصد جمعيت  60

اين رقم به . ر نفرهزا 900شود حدوداً  آن مي)8/2تا  7/1ميانگين (درصد  25/2نفر، آنگاه 
 2.كند درصد نزديك است و آن را تأييد مي 8رقم طرح ارزيابي سريع و با نرخ رشد 

نيز با  3»هاي دولتي شناسي مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاهشيوع« پژوهش 
انجام  ــ البته در يك گروه خاص مثل دانشجويان ــ شناسي مصرف مواد مخدرهدف شيوع
اگر چه . است 4»اعتراف شخصي«روش مورد استفاده پيمايش و به طور خاص . شده است

واقعي مصرف و  پيمايش در كشورهاي غربي، به علت اعتماد اجتماعي و عدم ترس از اظهار
قابليت در تحقيقات اجتماعي به طور عام و هاي مناسب و حتي پراعتياد، از روش

كاربرد آن در ايران با  حقيقات كجروي و بزهكاري به طور خاص است وليت
بارة مسائل با حساسيت اندك، مثل  در ،پاسخگويان در ايران. ستا روه ب ترديدهايي رو

 دهند و بالطبع در مورد مسائل حساس و پر خطري مثل  درآمد، به راحتي پاسخ نمي
گويي و واني دارد، پاسخامصرف مواد مخدر كه هم جرم است و هم قبح اجتماعي فر

  .نزديك به واقعيت دشوارتر است دريافت پاسخ
از پاسخگويان دانشجو پرسيده شده است كه آيا اسم ترياك را  ،در اين تحقيق  

درصد آن را  59اند و  درصد نام ترياك را شنيده 7/98. انداند و آيا آن را ديده شنيده
از  .اند بار ترياك مصرف كرده 20يك بار تا بيش از  ندرصد از آنا 10حدود . اند ديده

يعني از بين  ؛اند دانسته) تا حدي و زياد(درصد خود را وابسته  9درصد،  10بين اين 
 ).نفر 52(دانند درصد خود را وابسته مي 1كل پاسخگويان تنها 

  
  گيري نتيجه

شناسي و برآورد شيوع  گيري تحقيقات همه ،دهد شده نشان ميمرور و ارزيابي تحقيقات انجام
مشكل تورش انتخاب و مشاهده : ان با دو مشكل اساسي مواجه استمصرف مواد مخدر در اير

 ،خالصه اينكه، از يك سو. هاي ضريبي هاي برآورد مثل تكنيك در تحقيقات پيمايشي و روش

                                                                                                                   
1. UNODC (2003), Global Illicit Drug Trend, New York: United Nations. 

 .بايد بررسي شود كه آيا اين منبع از نتايج طرح ارزيابي سريع استفاده كرده يا مستند بر تحقيقات ديگري است. 2

  .انجام شده است در وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري 1383يلة حسين سراج زاده در سال تحقيق، به وس اين .3
   

4. Self Report  
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پرسش از افراد در مورد مصرف يا عدم مصرف مواد مخدر سؤالي حساس است كه تحقيق را 
معموالً كمتر  ،گرفته از اين طريقردهاي صورتبرآو. كند شونده مي دچار تورش ناشي از مشاهده

از سوي ديگر، به علت در . شوند مي 1برآوردي دچار كم ،از مقدار واقعي هستند و به عبارتي
گيري احتمالي فراهم نيست و اين  امكان نمونه ،ها دسترس نبودن فهرست اعضاي اين جمعيت

كه امكان سرشماري جمعيت  ييآنجا از. رو هستنده ب با تورش انتخاب رو تحقيقات معموالًً
گيري اي يا بخشي از آن جمعيت در دسترس است، ناچار به نمونه پنهان وجود ندارد و تنها عده

آيد و سپس ارزش جمعيتي از روي آن  اي به دست مي ارزش نمونه ،از اين طريق. هستيم
گيري  الي بودن نمونهاي به جمعيت آماري، احتماما شرط تعميم ارزش نمونه. شوداستنباط مي

در . گيري احتمالي نيازمند در اختيار داشتن فهرست اعضاي جمعيت آماري است است و نمونه
شود كه  مالحظه مي. فهرست وجود ندارد ةاند و امكان تهي ناشناخته ءاعضا ،يك جمعيت پنهان

شناسي  يگير رو هستند و كاربرد آنها در همهه ب ورهاي متداول برآورد با مشكالتي  روش
ند استفاده بنابراين، نيازم ؛مصرف مواد مخدر در ايران به نتايج معتبر و مطمئن منتهي نخواهد شد

. اند ها در ايران كمتر معرفي شده و هنوز آزمون نشده اما ساير روش هاي ديگر هستيم، از روش
ن طراحي و شناسي مصرف مواد مخدر در ايرا گيري رسد گام اول در همه به نظر مي ،در نتيجه

  .      آزمون الگو يا الگوهاي روشي مناسب است
  

                                                                                                                   
1. Underestimation 
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