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 نيديمهتاب س، يياحمد ماكو ،نداف يعل
ا جهت ياد در كل دنيمعضل اعت يبر رو يآمار يها يبررس طرح مسأله:

زان يباشد. باال بودن م مي قابل قبول و معمول يو درمان آن، روش يريشگيپ
ت يآمار مناسب از وضع معتادان و نبودمصرف مواد مخدر در كشور و تعداد 

تمركز ت ين موضوع پراهميادربارة  ران، ما را بر آن داشت كهياد در اياعتموجود 
 .يابيم

هاي دموگرافيك، روند مصرف و رفتارهاي  در اين مطالعه ويژگي روش:
هاي  آوري گرديد. نمونه كنندگان مواد مخدر توسط پرسشنامه جمع اعتيادي مصرف

ز مراكز سرپايي جنوب شهر مطالعه شامل دو گروه معتادان مراجعه كننده به يكي ا
 اند. تهران و معتادان خياباني بوده

 يريگ ش چشمير مصرف كراك نسبت به گذشته افزاياخ يها در سال ها: يافته
گزارش شده  يقيتر به صورت تزر شيب معتادانمصرف  چنين همدهد.  مي را نشان
 .اند يز داشتهق مشترك نيتزر درصد 70ن تعداد ي( كه از ادرصد 60است )
ن ياند. ا يه مصرف مواد را شروع نمودهمواد، زودتر از بق يقيكنندگان تزر مصرف
 كنندگان ترياك مصرفن و يتر كنندگان كراك جوان ي است كه مصرفدر حال

كه   يها، كسان يلاند. براساس تحل حاضر بوده يها در مجموعه داده معتادانن يرتريپ
شان  بودن يقيد، شانس )بخت( تزران ن باالتر مصرف مواد را شروع كردهيدر سن

 اند. است كه زودتر معتاد شده يافراد درصد 95
ارائه نمود  يمناسب يل رفتاريتوان تحل مي ن مطالعهيج ايبا استفاده از نتا :ايجنت

 ب باشد.يكاهش آس ةك برناميكه آغازگر 
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 مقدمه

شود كه اين  مي ندرت كشوري يافته ب و جهاني است ةسوء مصرف مواد مخدر يك پديد
كه وسعت و خصوصيات اين مشكل از يك آن  معضل در آن وجود نداشته باشد. با وجود

 ،ويژه در ميان جوانان هصرف بحال روند سوء م با اين كشور به كشور ديگر متفاوت است، 
 ةدهد. با توجه به گستر مي گذشته را نشان ةعالئمي دال بر همگرايي آن در چند ده

شوند هنوز مواد مخدر گياهي مانند حشيش )كه  مي ترين موادي كه مصرف جغرافيايي، بيش
رو هستند، مصرف  هدرصد كشورهايي كه با مشكل سوء مصرف مواد مخدر روب 96در 
باشند. پس از آن  مي (درصد 81( و مواد نوع كوكائين )درصد 87د(، مواد افيوني )شو مي

 69ها ) بنزو ديازپين و (درصد 73هاي نوع آمفتامين ) مواد مخدر صنعتي مانند محرك
سوء مصرف ها  آن سوء مصرف هروئين و دو سوم ،( قرار دارند. سه چهارم كشورهادرصد

مصرف هروئين و كوكائين از ترياك و مرفين يا  دگي سوءاند. گستر گزارش كرده را كوكائين
شوند  مي هاي توليد، مصرف برگ كوكا و خميركوكا كه معموالً در مناطق نزديك محل

 (.UNODC, 2007) تر است بيش
ع ياد و توسعه توزيمبارزه با گسترش اعت صةت در عريل عدم موفقياز دال يكيسفانه أمت

مناسب  يآمار يستم اطالعاتيك سيود نبتوان  مي ران رايدر ا چنين هما و يمواد مخدر در دن
شود.  مي احساسالً له كامأما ايران، فقدان اين مس له عنوان كرد. در كشورأن مسيمرتبط با ا

له و ... سبب أن مسيق ايع دقيها، توز كشور، رفتار آن معتادانق در مورد تعداد ينبود آمار دق
 د.باشنمناسب ناتوان  يها ه راه حلدر ارائ ،شده است كه كارشناسان

 روش مطالعه( 1

م يه، تنظيران مانع تهيت سوء مصرف مواد مخدر در ايآمار مناسب در خصوص وضع فقدان
 چنين هم .شده است ين معضل اجتماعياز ا يريشگيدر جهت مقابله و پ يا برنامه يو اجرا

تالش  ،يد نه استنباطندار يفيموجود تنها جنبه توص ين موضوع كه آمارهايبا توجه به ا
ل يتحل يبرا يها، روند آن سازي مدلرها و يان متغيآوردن روابط م دست بهم كه با يا نموده
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 م.ياد داشته باشيت اعتيبهتر وضع
در اين  .باشد مي 1381-1384هاي  ة تحت بررسي، يك مطالعة مقطعي در طي سالمطالع

ن يدر ا پرسشنامه بررسي گرديد. 3933متغير حاصل از  26هاي مربوط به  مطالعه داده
قابل  معتادانكشور،  معتاداناز كل  يتصادف ةبه نمون يابي، به علت عدم امكان دستيبررس

 معتادان ييمراكز سرپايكي از كننده به  مراجعه معتادان. م شدنديگروه تقس دودسترس به 
كننده  مراجعه معتادان انتخاب ةوي. شاين شهر يابانيخ معتادانو  واقع در جنوب شهر تهران

كز مراجعه كرده اين مربار اول به  يكه برا بود يافراد ةي، انتخاب كلمركز مورد نظربه 
گونه عمل شد: با انتخاب چند منطقه پرخطر در تهران  نيا شهر معتادانانتخاب  يبرا .بودند

 يها مكيافت كبار اول جهت در يكه برا معتادانين مناطق، يو استقرار مددكاران در ا
دند. يز واقع گردينمودند، مورد پرسش ن مي مراجعهها  آن در هر روز به يا بهداشتي يدرمان

اي   نامه پرسشن مطالعه از ينفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در ا 4000در مجموع حدود 
درنتيجه  .استفاده شده است كه توسط متخصصين همين حوزه طراحي گرديده است

معرف محتوا و  يزانيآزمون تا چه م يها كه سوال نيا ةن درباربراساس قضاوت متخصصا
 يين شده است.تع ييباال يياند، روا هدف بوده

 ها ( متغيرها و روش تجزيه و تحليل داده2-2

رها پرداخته شده و سپس ارتباط ميان يهر كدام از متغ يفيآمار توص يدر ابتدا به بررس
وسته يپ يرهايمتغ يها برا رفته است. اين ارتباطشده، مورد بررسي قرار گ يمعرف يرهايمتغ

-رمن و تاويرسون، اسپيپ يب همبستگيس ضرايپراكنش، محاسبه ماتر يبا رسم نمودارها
ها معني دار شده  اند. براي متغيرهايي كه آزمون ضريب همبستگي آن آمده دست بهكندال 

ون ناپارامتري مورد پذيرش قرار گرفت(، آزمها  آن خطي بين ة)يعني وجود رابط
ويتني  -صورت )استقالل ميان متغيرها(، آزمون ناپارامتري من غيراين ويلكاكسون و در

 يرهايمتغ يجهت تست برابري توزيع ميان متغيرهاي مربوطه انجام گرديده است. برا
ب ي، ضريمربع كا يها و محاسبه آماره يل جداول توافقيشده( با تشك يبند گسسته )طبقه
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ن يب يهمبستگ ة(. براي محاسب1384، ياند )اگرست شده ين روابط بررسيمر اكرا Vو  ø يف
ويتني و كروسكال واليس، ـ  هاي ناپارامتري من وسته، از آزمونير گسسته و پيدو نوع متغ
 .(Kinner & Gray, 1999)ده است ياستفاده گرد

وسته و يپ يارهيرها اعم از متغين متغيروابط ب يمذكور، تمام يبا استفاده از روش ها
 ياز روند ارتباط يد كليك ديقرار گرفته است تا با دادن  يگسسته مورد بررس يرهايمتغ

 ياري سازي مدلمناسب جهت  يك الگويرا در ارائه ها  آن ن،يرها به متخصصين متغيب
 د.ينما

تم مناسب مورد ي، تالش شده است كه الگورسازي مدلموجود  يها با توجه به مدل
 ياز سو سازي مدلمناسب جهت  يرهاين اساس پس از گرفتن متغيرد. بر ايگ استفاده قرار

ها مورد تست قرار  نرم افزار انجام گرفته و سپس مدلتوسط  سازي مدلات يمتخصص، عمل
ها نشان  يا آزموننان باال به ما ارائه ندهد و يبا اطم يجه مناسبيگرفته است. اگر آزمون، نت

رها يب متغيا تركير مناسب و ير متغييست با تغيبا ، ميكند يعمل نم يخوب هدهند كه مدل ب
ار يت بسيم اهمين روند، روابط و مفاهيد. البته در ايآ دست به يتالش نمود تا مدل مناسب

 ياست كه از بررس يك مدل احتماليآمده  دست بهت، مدل يباال در انتخاب دارند. در نها
آورد. الزم به ذكر  دست بهمناسب را  يها يروجج و خيتوان نتا مي رهاين متغيروابط مدل ب

ج يكارشناسان بوده است كه بتوانند از نتا يازهايبر اساس نظرات و ن سازي مدلاست كه 
 رند. يآن بهره بگ

سازي با توجه به روابط حاصله و اهميت بررسي متغيري از ميان بقيه متغيرها  براي مدل
ن منظور روش يدر نظر گرفته شد. به هم ييدودو يها مدل با پاسخ 6 به عنوان متغير پاسخ،

 باشد. ي ميا ي رستهها ل دادهين مطالعه، روش تحلياستفاده شده در ا يآمار
براي هر مدل مدل برازيده شد.  6متغير پاسخ تعريف شده،  4 تعداد يساز مدل يبرا

راي شود، دا مي بهينه معرفي شود. مدلي كه به درستي برازش يسعي شده است كه مدل
تواند الگوهاي پيوند و اثرمتقابل را  مي دست آمده مزاياي بسياري است. براي مثال، مدل به

به كارگيري استنباط آماري به منظور تعيين چگونگي تاثيرگذاري  چنين همتوصيف كند. 
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متغيرهاي تبييني )مستقل( بر متغير پاسخ نيز بسيار مفيد است و نيز با استفاده از مقدار 
. (Agresti, 2002) توان مقدار و اهميت اثرها را تعيين كرد مي مدل، ةاي برآورد شدپارامتره

براي برآورد  SPSSاستفاده شده است. نرم افزار  SPSSها، از نرم افزار  براي برازش مدل
. (Kinner & Gray, 1999)كند  مي نمايي استفاده ضرايب از روش تكراري ماكزيمم درست

باشند،  مي بندي شده )گسسته( با دو طبقه متغيرهاي پاسخ، متغير طبقه ةكه هم نيبا توجه به ا
 يها حاك ن داده(. چو1384، يهاي رگرسيون لوجستيك استفاده شده است )اگرست از مدل
ق مشترك در ين پاسخ را شانس تزرياند، اول بوده يقيطور تزر ير مصرف بهگ يش چشماز افزا
: جنس، ازند ا ن مدل عبارتيا يمستقل برا يرهاي. متغميا كرده يمعرف يقيتزر معتادانگروه 

ت تأهل. پاسخ يو وضع يمصرف ةزندان، نوع ماد ةن مصرف، مكان مصرف، سابقيسن اول
ن و كراك در نظر گرفته شد. ياك، هروئيتر يب نوع ماده مصرفيمدل دوم تا چهارم به ترت

دت زمان مصرف، نوع ت تأهل، ميكسان جنس، وضعيمستقل  يرهايهر سه مدل، متغ يبرا
 ةسين كار، امكان مقاياند. با ا شده ي، طرز استفاده و سابقه زندان معرفين ماده مصرفياول

مختلف فراهم شده است. مدل پنجم با  ياد به مواد مصرفيشانس اعت يرها برايب متغيضرا
ترك و شغل  ةت تأهل، سابقيمستقل جنس، وضع يرهاير پاسخ سابقه زندان و متغيمتغ
مستقل جنس، سن  يرهاير پاسخ طرز استفاده شامل متغيزش داده شد. مدل آخر با متغبرا
 باشد. مي ترك ةو سابق يمصرف ةزندان، مكان مصرف، نوع ماد ةن مصرف، سابقياول

 ( نوع مطالعه و روش اجرا1-2

 ها افتهي( 3

 هاي توصيفي ( يافته1-3

 سن (1-1-3

 ها ين مجموعه دادهوسته در اير پيك متغين سن، سال است. چو 84تا  15ر از ين متغيا ةدامن
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ع نرمال، يكار با توز يل آسانيز مورد توجه قرار گرفت. به دليع آن نيافتن توزيباشد،  مي
 ده شود.ير برازين متغيع نرمال به ايم كه توزيمند هعالق

(، 4/36هاي تشخيص تقارن تابع چگالي، برابري سه شاخص مركزي ميانگين ) يكي از روش
 شده تساوي برقرار نشده است. ،باشد. با توجه به اين مقادير محاسبه ( مي29( و نما )35ميانه )

 رين متغيا ياز عدم تقارن تابع چگال يز حاكيرسم شده ن يليو مستط يا لهيم ينمودارها
 باشد.  مي

 :1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ته را نشانينرمالز انحراف از فرض ين Q-Qستوگرام، احتمال نرمال و يه ينمودارها
 به راست چوله شده است. يع مقداريدهد كه توز مي ده شده نشانيدهند. نمودار براز مي
ن دارد كه ياشاره بر ا ،م در نمودار احتمال نرمالياز خط مستق يانحرافات اساس چنين هم
ه نقاط خارج از خط قرار يراست بق يست. با توجه به شكل، جز در انتهايع نرمال نيتوز
ن تفاوت كه به يز مشابه نمودار احتمال نرمال است تنها با اين Q-Qل نمودار يفته اند. تحلگر
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،  P-Pمرتب از يك توزيع نرمال استاندارد در نمودار  ةامين آمار kمقدار مورد انتظار  يجا
، ي( )مونتگرk=1…nشود.) مي محاسبه يع نرمال برروي محور افقيام توز (k/n+1)چندك 

1382) 
از جمله  ،باشند مي ته موجوديجهت چك نمودن فرض نرمال يآمار يها آزمون نچني هم

ا يرو فرانسينگ و آزمون شاپيفورس، آزمون آندرسون دارل يليرسون، آزمون ليدو پ يكا
(Conover, 1998در ادامه خروج .)ر سن با استفاده از يمتغ ينگ برايآزمون آندرسون دارل ي

آزمون  5ن يا ةهم يبرا يدر حالت كل يآزمون فرض آماراستفاده شده است.  Rنرم افزار 
 باشد: مي ريبه صورت ز

H0: نمونه تصادفي داراي توزيع نرمال با ميانگين و واريانس نامعلوم 

H1تابع توزيع غير نرمال باشد : 

 ا رد شده است.يقو ،تهيفرض نرمال يعني ،دهد كه فرض صفر مي ن آزمون نشانيجه اينت
Anderson-Darling Normality Test: 

data: data1[, 1]  
A = 9.3169, p-value < 2.2e-16 

ن منظور از يا يع شود. براير به صورت نرمال توزين متغيبر آن است كه ا يسع
تم در ي، استاندارد كردن و لگار10 يتم در مبنايل لگاريالت مناسب استفاده شد. سه تبديتبد
، نمودارها Lnل يتبد ي(. برا1382، يمونتگرراعمال شد )ين متغيا ين برروينپر يمبنا
 ته داللت داشتند.يا بر رد فرض نرماليها، قو افتند اما هنوز آزمونيل يتعد

 
 :2نمودار 
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ن يا يكند. با رسم نمودار چگال ي ميروير نرمال پيع غيك توزيع سن، از ين توزيبنابرا
 ع سن رايجه توزيص داده شد. در نتيتشخ ييع دو نمايك توزي SPLUSر در نرم افزار يمتغ
 يها عيق توزيافتن دقيل جهت يخته در نظرگرفت. مطالعه و تحليع آميك توزيست يبا مي

 شود. مي شنهاديپ يسن در مطالعات بعد يمناسب برا
سال برآورد شده  36سال تحت بررسي، ميانگين سن تقريبا  84تا  15 معتادانبراي 

سال  20سال، تقريبا  70تا  1 ةراي سن اولين مصرف با دامناست. اين درحالي است كه ب
 تخمين زده شده است.

استعمال مواد  ةي كه سابقمعتادانالزم به ذكر است كه برآورد ميانگين سن شروع براي 
(، 03/21اند ) ( نسبت به معتاداني كه نداشته7/19اند ) مخدر در اعضاي خانواده را داشته

  رآورد شده است.تر ب سال جوان 2 تقريباً

 جنس (2-1-3

 اند. دهبوثبت شده، مرد  معتادان درصد 96آوري شده،  هاي جمع برطبق داده

 ( شغل2-1-3

 22بيكار،  درصد 50 حاضر، تقريباً ةمورد بررسي در نمون معتادان ،درخصوص اشتغال
 كارمند دولت درصد 1راننده و  درصد 5اي،  كارگر حرفه درصد 21كارگر ساده،  درصد

، 83و  82دو سال نسبت به  84ثبت شده در سال  معتادان. اين درحالي است كه اند بوده
كار. به مفهوم ديگر، تا بي درصد( 46و  40در مقابل  درصد 64) اند تر شاغل بوده بيش

 در اين سال داراي افزايش محسوسي بوده است. معتادانزايي  اشتغال

 ( وضعيت تأهل 4-1-3

( را به خود اختصاص درصد 39ترين فراواني ) مجرد بيش معتادان، مورد مطالعه ةدر نمون
اند به  كردههايي كه متاركه  هل، مطلقه، بيوه و آنأمت معتادانها براي  فراواني چنين هماند.  داده
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هاي مورد بررسي، مشاهده  سال ةاند. در مقايس آمده دست بهدرصد  13و  2، 7، 37ترتيب 
كننده به اين مركز در مقايسه  هل نسبت به مجردهاي مراجعهأمت معتادان، 84شد كه در سال 

ها، مردان مجرد و  با توجه به تحليل چنين هماند.  تر ثبت شده بيش ،با دو سال قبل از آن
 اند. مراجعه نموده ن مركزيبه ا تر از سايرين هل بيشأزنان مت

 الت يزان تحصي( م5-1-3

 33 چنين هماند.  را شامل شده معتاداناز كل  رصدد 10موردنظر تنها  ةسوادها در نمون بي
 4در مقطع دبيرستان و  درصد 20در مقطع راهنمايي،  درصد 32در مقطع ابتدايي،  درصد

 اند. هبودتحصيالت عالي  درصد داراي

  يكنون يمصرف ةو ماد يمصرف ةن مادي( نوع اول6-1-3

از  درصد 56درحالي است كه  اند. اين معتادان ثبت شده، هروئيني گزارش شده درصد 83
 اند. با ترياك شروع كرده مصرف را دگان هروئين،كنن از مصرف درصد 52 كل و تقريباً

ها  تحليلاند.  كراك مصرف نموده درصد 2ك به ياك و نزديتر درصد معتادان 14 چنين هم
 كنندگان، بدون توجه به سطح تحصيالت و دهند كه مصرف هروئين براي مراجعه مي نشان

 ،تر زندان نيز بيش ةداراي سابق معتادان چنين همدارد.  هلشان سهم بزرگيأيا وضعيت ت
 اند. هروئين گزارش شده ةكنند مصرف

 ق مشترک يتزر ةاستفاده و سابق روش( 7-1-3

اند كه از اين  د را به طور تزريقي مصرف كردهحاضر، موا ةدر نمون معتادان درصد 60
 اند. نيز داشته تزريق مشترك درصد 70تعداد، 
تري  سهم بيش ،كنندگان هروئين مشاهده شد كه مصرف ،ها چنين با توجه به تحليل هم

در مصرف به صورت تزريقي دارند. به عالوه، تزريق در زنان نصف تزريق در مردان 
و  83 يها كننده در سال مراجعه معتادانمصرف  ةنحوالزم به ذكر است كه  تخمين زده شد.
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و  (درصد 9درصد در مقابل  54و  53) تر تزريقي بوده است بيش 82ال س به نسبت 84
و  45) ده استدست آم بهنيز همين نتيجه  83تزريقي در سال  معتادانبراي تزريق مشترك 

 .(درصد 32درصد در مقابل  54

 ي استفاده در روز( فراوان8-1-3

ار در روز متغير است. ب 25بار تا  1حاضر، از  ةنمون معتادانبراي  تعداد دفعات مصرف
از  درصد 3تنها  چنين همباشد.  مي بار در روز 3ترين فراواني مربوط به مصرف  بيش

 اند. بار در روز مصرف داشته 6تر از  ، بيشمعتادان

 از مواد  يترک و مدت زمان دور ة( سابق9-1-3

زمان دوري براي ترين  بيش اند. قرار گرفته )ترك( ثبت شده، تحت درمان معتاداناز  درصد 82
دست  از موارد به درصد 11تر از دو سال تنها در  ماه گزارش شده است. دوري بيش 6تا  1ها،  آن

بار يادداشت شده  99تا  1حاضر از  ةدر نمون)درمان( تعداد دفعات ترك چنين  هم آمده است.
كر است كه تنها باشد. الزم به ذ مي ترك بار 1( مربوط به درصد 22ترين فراواني ) است كه بيش

ها، بيسوادها و  با توجه به تحليل اند. كرده تركبار  5تر از  بيش معتادانموارد،  درصد 10در 
 اند. تر درمان شده داراي سطح تحصيالت باالتر از ديپلم، كم معتادانچنين  هم

پاسخ  "ديده مي چه نوع درماني را ترجيح"به سوال مربوط به  درصد 13در اين ميان، 
در مقايسه با موارد، روش درمان با متادون  درصد 80اند. اين درحالي است كه در  نداده
 ترجيح داده شده است. 1زدايي سم روش

 ( سابقه زندان10-1-3

در زندان نيز  درصد 45اند كه از اين تعداد،  زندان داشته ةسابق درصد 77حاضر،  ةدر نمون
غيرتزريقي  درصد 53ور تزريقي و ط به درصد 28 عدهاز اين  اند. مواد مصرف نموده

                                                           
1. Detoxification 
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 ةكنندگان مواد در زندان، نحو از مصرف درصد  17اند. اين درحالي است كه  مصرف داشته
هاي  زندان رفته در سال معتادانالزم به ذكر است كه تعداد  اند. مصرف خود را ذكر نكرده

 .(درصد 20درصد در مقابل  41و  29) افزايش يافته است 82نسبت به سال  84و  83
مجردها  چنين همداراي تحصيالت ابتدايي و  معتاداندهند كه  مي ها نشان  داده چنين هم

 اند. تر زندان رفته هاي ديگر بيش نسبت به گروه
 آمد: دست بهها نتايج مفيدي  ميانگين ةدر تحليل مقايس چنين هم

و  5/38ترين ) بيش ،كنندگاه ترياك مصرفهاي سن و سن اولين مصرف براي  ميانگين الف(
اند.  ( محاسبه شده68/18و  35/33ترين مقدار ) ك، كماكنندگان كر ( و براي مصرف23

ترين و  ك جواناكنندگان كر گونه نتيجه گرفت كه مصرف توان اين مي بنابراين
 باشند. مي هاي حاضر داده ةپيرترين در مجموع كنندگن ترياك مصرف

تر  ( كم53/20( نسبت به كل )57/19ها ) يبراي تزريق مصرف چون متوسط سن شروع ب(
شروع  مصرف را زودتر از بقيه ،كنندگان تزريقي مواد توان گفت كه مصرف مي است،
 اند. كرده

طور متوسط نسبت به بقيه  اند، به تزريق مشترك نيز داشته ةتزريقي كه سابق معتادان ج(
به طور متوسط مصرف  باًيرتر )تق ( و بيش19زودتر ) چنين هم( و 34اند ) تر بوده جوان

 اند. بار در روز( مصرف كرده 3
ه يتر از بق سال( كم 20شان ) اند، متوسط سن شروع ي كه تحت درمان قرار گرفتهمعتادان د(

 سال( برآورد شده است. 23)
سال(  20اند، متوسط زمان شروع اولين مصرفشان ) زندان داشته ةي كه سابقمعتادانبراي  هـ(

 در خصوص فراواني مصرف اين افراد، متوسط ميزان مصرف چنين همت. تر بوده اس كم
 تر برآورد شده است. بار( بيش 2 باًيبار در روز( نسبت به بقيه )تقر 3 باًي)تقرها  آن

 يوستهپ يرهايدر متغ يهمبستگ (2-3

سن  : سن،ازند ا ر عبارتيمتغ 5ن ي. اه استوسته درنظر گرفته شدير پيمتغ 5در اين تحقيق، 
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 شايد كه درحالي ؛استفاده در روز ين مصرف، تعداد فرزندان، تعداد دختران و فراوانياول
غيرخطي نمايي وجود داشته باشد.  ةبراي فراواني استفاده و تعداد دختران يك رابط

كندال( جهت بررسي روابط خطي ميان اين -ناپارامتري )تاو يب همبستگيس ضرايماتر
 .(Kruskal & Goodman, 1979) ده شده استآور 1جدول شمارة متغيرها در 

 يهمبستگ :1 جدول
تعداد 

 دختران

تعداد 

 فرزندان

فراواني 

 استفاده در روز

سن اولين 

 مصرف
 متغيرها سن

 تاو كندال سن ضريب همبستگي 000/1 283/0 -062/0 446/0 313/0

000/0 000/0 000/0 000/0 . p-مقدار   

   تعداد 3929 3867 3586 3929 3929

  سن اولين مصرف ضريب همبستگي 283/0 000/1 -109/0 231/0 150/0

000/0 000/0 000/0 . 000/0 p-مقدار   

   تعداد 3867 3867 3542 3867 3867

 ضريب همبستگي -062/0 -109/0 000/1 -055/0 -031/0
فراواني استفاده در 

 روز
 

000/0 000/0 . 000/0 000/0 p-مقدار   

   تعداد 3586 3542 3586 3586 3586

  تعداد فرزندان ضريب همبستگي 446/0 231/0 -055/0 000/1 491/0

000/0 . 000/0 000/0 000/0 p-مقدار   

   تعداد 3929 3867 3586 3929 3929

  تعداد دختران ضريب همبستگي 313/0 150/0 -031/0 491/0 000/1

. 000/0 000/0 000/0 000/0 p-مقدار   

   تعداد 3929 3867 3586 3929 3929

دهد كه هرچه سن  مي براي سن اولين مصرف و فراواني استفاده عالمت منفي نشان
 ةتر خواهد بود. به روش مشابه بقي فرد بيش ةتر باشد، فراواني استفاد شروع مصرف كم
كندال -ضرايب همبستگي ناپارامتري تاو 1شمارة شوند. در جدول  مي ضرايب نيز تفسير

اند و  شدهدار  تمام اين ضرايب معنيشود  مي طور كه مشاهده هماناند.  محاسبه شده
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ها مشهود است. ابتدا براي هر  وابستگي اين متغيرها به يكديگر با توجه به نتايج اين آزمون
وابسته، آزمون  ةنمون kمقايسه شد. اين آزمون براي ها  آن متغير، آزمون برابري توزيع 5

شود  مي متغير رد 5آزمون، يكسان بودن توزيع اين  p-valueنام دارد. با توجه به  فريدمن
(p.value=0.000در ادامه براي يافتن منشاء اين اختالف، مقايسه .)  هاي دو به دو صورت

كه براي ـ اي ويلكاكسون  گرفت. بنابراين براي دو به دوي اين متغيرها آزمون رتبه
ها، هيچ دو متغيري  اجرا شد. با توجه به نتايج اين آزمون ـ شود مي هاي وابسته تست نمونه

 د.يستنداراي توزيع يكسان ن

 گسسته يرهايمتغ يبرا يهمبستگ( 3-3

ب يكرامر و ضر Vآماره  ةو محاسب يگسسته با رسم جداول توافق يرهايروابط متغ يبررس
رده شده ك مورد آوي ،ر تنها به عنوان نمونهيدر ز .(Cox, 1997) صورت گرفته است ø يف

 است.
 رد فرض استقالل با توجه به آزمون  تزريق مشترک و طرز استفاده: ةارتباط ميان سابق

خطي  ةوجود رابطه قويا پذيرفته شده است. شدت رابط چنين همكاي دو مورد قبول است. 
 دهد. مي ( را نشان534/0خوبي ) اًنيز مقدار نسبت

 شدت  ريدو و مقاد يآزمون كا :2 جدول

 ميان سابقه تزريق مشترک و طرز استفاده ةرابط

p- مقدار آماره مقدار  

 øآماره  534/0 000/0

 كرامرVآماره  534/0 000/0

 دو يآزمون كا 254/1119 000/0

 حجم نمونه معتبر 3929 
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 يوستهگسسته و پ يرهايمتغ ي( همبستگ4-3

واني استفاده مواد در روز سن، سن اولين مصرف و فرا ةمتغير پيوست 3در اين مطالعه روابط 
هاي ناپارامتري  ين حالت از آزمونمتغير گسسته موجود، روابط بررسي شدند كه در ا 12و 
ـ ك مورد ي. تنها (Lehmann, 1975) ده استيويتني و كروسكال واليس، استفاده گردـ  من

 ر آورده شده است:يدر ز ـ مؤثر بوده سازي مدلج آن در يكه نتا
 آزمون  سن، سن اولين مصرف و فراواني استفاده با نوع ماده مصرفي: ةبررسي رابط

ها رد  يعني فرض برابري توزيع ؛دار شده است كروسكال واليس براي هر سه متغير معني
داري ميان سن، سن اولين مصرف و فراواني استفاده   معني ةتوان رابط مي شده است. بنابراين

منديم كه منشا اين  هاين آزمون رد شده است عالق نظر گرفت. چون با نوع ماده مصرفي در
كردن فرض  امتحانويتني براي ـ  هاي من اختالف را پيدا كنيم. براي اين منظور آزمون

بدين  هاي متغير پيوسته در دو به دوي سطوح متغير گسسته اجرا شدند. برابري توزيع
م. فرض يا ر نظر گرفتهن و كراك دياك، هروئيرا در سه سطح تر يمصرف ةنوع ماد منظور
اً رد ين سطوح قويا ياستفاده در دو به دو ين مصرف و فراوانيع سن، سن اوليتوز يبرابر
 اند. شده

 هاي تحقيق ( مدل4

 تزريقي: معتاداناي شامل  مدل با پاسخ تزريق مشترک براي نمونه( 1-4

  استبرازش داده شده  SPSSمدل رگرسيون لوجستيك با استفاده از نرم افزار 
(Kinner & Gray, 1999) ،اين مدل شامل متغيرهاي مستقل جنس، سن اولين مصرف .

باشد. حجم نمونه برابر  مي هلأزندان، نوع ماده مصرفي و وضعيت ت ةمكان مصرف، سابق
 دار نشده است. است. در اين مدل عرض از مبدا معني 2344

سطح  3در  ت تأهليعوض. متغير است 0ر=يو خ 1بله=متغير پاسخ داراي دو سطح 
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باشد. بنابراين اين متغير به صورت دو متغير نشانگر در  مي رهيغ و 2متأهل ،1بدون همسر
ت تأهل يسطح بدون همسر و وضع ي( برا1ت تأهل )يكه وضع يبه طور شود مي مدل ظاهر

 1خارج از منزل=در دو سطح  3 اند. مكان مصرف سطح متأهل درنظر گرفته شده ي( برا2)
 در دو سطح 5يمصرف ة، نوع ماد0و بله= 1ر=يخ در دو سطح 4زندان ة، سابق0=و داخل

 اند. تعريف شده 0و زن= 1مرد= در دو سطح 6جنس و 1=ينير هروئيو غ 0=ينيهروئ
تمام  p-valueچون مقادير دهد.  مي ضرايب برآورد شده را نشان :3شمارة  جدول

ض صفر آن اين است كه مقدار ضريب )كه فر( ,Agresti، 2002)ضرايب كه از آزمون والد 
 در مدل الزمها  آن اند، وجود همگي دار شده اند معني برابر صفر باشد( به دست آمده

اند. مقادير منفي ضرايب به اين مفهوم  ارائه شده .Sigباشند. اين مقادير در ستوني به نام  مي
تزريق مشترك به  ةسابق ها، لگاريتم شانس داشتن است كه با افزايش يك واحد در مقدار آن

 يابد. مي ميزان ضريب مربوطه كاهش
 رها در مدليب برآورد شده متغيضرا :3 جدول

Exp(B) Sig. df Wald S.E B  
 (1جنس ) 69/0 281/0 036/6 1 014/0 993/1

 ن مصرفيسن اول -049/0 008/0 022/35 1 000/0 953/0

 (1مكان مصرف ) 957/0 101/0 027/89 1 000/0 604/2

 (1سابقه زندان ) -523/0 129/0 311/16 1 000/0 593/0

 ت تأهليوضع   122/11 2 004/0 

 (1ت تأهل )يوضع 811/0 289/0 885/7 1 005/0 249/2

 (2ت تأهل )يوضع 6/0 302/0 952/3 1 047/0 823/1

 (1) ينوع ماده مصرف -642/0 247/0 741/6 1 009/0 526/0

 

                                                           
1. Non-Spouse 
2. Married 
3. Plase Use 
4. Prison 
5. ABUSE 
6. GENDER 
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 ه صورت زير خواهد بود:مدل لوجستيك ب ،در نهايت
 
 
 

 اند. ها رسم شده براي بررسي كفايت مدل معرفي شده، نمودار باقيمانده
 2و  -2مقادير خارج از باند  مشاهدات: ةهاي انحراف در مقابل شمار نمودار باقيمانده 

 هاي پرت هاي بزرگ هستند كه مشاهدات متناظر با اين مقادير، داده باقيمانده ةدهند نشان
 اند. قرار گرفته 2و  -2تمام مشاهدات در باند  ،براساس نمودار رسم شده دهند. مي را نشان

كند. مشاهدات  مي مشاهدات رسم ةهاي كوك را در مقابل شمار نمودار بعدي، فاصله
تاثيرگذار در  ةنقطمشاهده شده است كه باشد.  مي نقاط تاثيرگذار ةدهند نشان Di>1با 

 مشاهدات وجود ندارد.
باشد و  ها مانند رگرسيون معمولي نمي در رگرسيون لوجستيك تفسير نمودار باقيمانده

ها از توزيع نرمال  تحليل اين نمودارها بدون مفهوم است. البته اگر براي مدلي باقيمانده
له أاما در رگرسيون لوجستيك اين مس .بهترين مدل خواهد بود ،مدل حاصل ،پيروي كنند

 شود كه نتوان مدل مناسب انتخاب نمود فتد و اين موضوع باعث نميا مي به ندرت اتفاق
(2002 Agresti,). 

 :مصرفي ترياک ةمدل با متغير پاسخ نوع ماد( 2-4
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 : ينئمصرفي هرو ةمدل با متغير پاسخ نوع ماد( 3-4

 به صورت زير خواهد بود: درصد 5/72با اطمينان  مدل نهايي
 
 
 

 :کامصرفي كر ةوع مادمتغير پاسخ ن مدل با (4-4

 
 
 
 
 

 : زندان ةمدل با متغير پاسخ سابق( 5-4

 به صورت زير خواهد بود: درصد 82مدل با اطمينان 
 
 
 
 

 : مدل با متغير پاسخ طرز مصرف مواد( 6-4

 به صورت زير خواهد بود: درصد 82مدل با اطمينان 
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 اند:  ان شدهير بيباال در ز يج حاصل از مدل هاينتا
باشد. بخت  مي تر از زنان شيب درصد 99انس دارا بودن تزريق مشترك براي مردان ش

 تر درصد كم 95اند،  ي كه ديرتر شروع كردهمعتادانداشتن تزريق مشترك براي  ةبرآورد شد
هايي كه در خارج از منزل  اند. براي آن تر شروع كرده در سنين پايين كه ي استمعتاداناز 

تر از كساني است  شيب درصد 160داشتن تزريق مشترك  ةت برآوردشداند، بخ تزريق داشته
زندان  ةي كه سابقمعتاداناند. شانس داشتن تزريق مشترك  كه در منزل تزريق داشته

شانس )بخت( داشتن . اند ي است كه زندان نرفتهمعتادانتر از  شيب درصد 69اند،  داشته
هروئيني است. شانس داشتن  معتادان ددرص 53ر هروئيني يغ معتادانتزريق مشترك براي 
در دو گروه ديگر  معتادانتر از  شيب درصد 125بدون همسر  معتادانتزريق مشترك براي 

 است.
لگاريتم طبيعي نسبت باشد.  مي زنان درصد 70شانس مصرف ترياك براي مردان 

شانس  يابد. مي ها كاهش متأهل چنين همبدون همسر و  معتادانشانس مصرف ترياك براي 
 معتادان درصد 98تر است  شان كوتاه ي كه طول مدت مصرفمعتاداناعتياد به ترياك براي 

ي كه با ترياك معتادانباشد. لگاريتم طبيعي نسبت شانس اعتياد به ترياك براي  مي با تجربه
هايي كه با  شانس اعتياد به ترياك براي آن ،يابد. به عبارت ديگر مي اند افزايش شروع كرده

ي كه با هروئين معتادانكه براي  درحالي ؛يابد مي افزايش درصد 57اند  ياك شروع كردهتر
 معتادانبراي باشد.  مي هيبق درصد 8/42اند، شانس اعتياد به هروئين  شروع كرده

 ةباشد. براي متغير سابق مي تزريقي معتادانبرابر  26 غيرتزريقي، شانس اعتياد به ترياك
ها خواهد  تر از زندان رفته شيب درصد 75زندان نرفته  معتاداندن زندان، شانس ترياكي بو

 بود.
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تر از زنان محاسبه شده است. در مدل  شيب درصد 53شانس اعتياد به هروئين در مردان 
براساس مدل  تر از مردان ترياكي هستند. توان گفت كه زنان بيش مي ترياكبررسي اعتياد به 

دن، ضريب طول مدت مصرف، كوچك و مثبت برآورد بو ينيده شده با پاسخ هروئيبراز
 معتادانتوان گفت كه  ـ مي كه منفي برآورد شده استـ شده است. در مقايسه با مدل قبل 

اند. بنابراين  كه تازه واردان با ترياك شروع كرده درحالي ،تر گرايش به هروئين دارند باتجربه
نسبت شانس اعتياد به هروئين تر باشد، لگاريتم طبيعي  هرچه طول مدت مصرف بيش

ي كه معتادانيابد. براي  مي كه لگاريتم شانس ترياكي بودن كاهش درحالي يابد مي افزايش
شان ترياك بوده است، لگاريتم طبيعي نسبت شانس اعتياد به  مورد مصرف ةنوع اولين ماد

ي كه با دانمعتاهروئين )با توجه به عالمت منفي ضرايب در مدل( كاهش يافته است. براي 
 نتايج در. افته استيافزايش  درصد 84ها  آن اند، شانس هروئيني بودن هروئين شروع كرده

آمده است. لگاريتم طبيعي نسبت شانس هروئيني  دست بهمتفاوت  مقايسه با مدل قبل كامالً
قة براي معتاداني كه سابيابد. شانس اعتياد به هروئين  مي تزريقي افزايش معتادانبودن براي 

 اند. رفتهني است كه زندان معتادان درصد 55اند،  داشتهزندان 
كه  انس اينيابد. ش مي ك براي زنان افزايشانس اعتياد به كرلگاريتم طبيعي نسبت شا

 درصد 93 تر كماي معتادان با طول مدت مصرف ك بوده باشد، براكر ةكنند معتاد مصرف
 311غيرتزريقي  معتادانك براي ابه كر تياداست. شانس اع تر بيشمدت با طول  معتادان
تر  شيب درصد 70ك اان به كرها شانس اعتيادش زندان نرفته چنين هميابد.  مي افزايش درصد

تم طبيعي نسبت شانس اعتياد به زندان محاسبه شده است. لگاري ةداراي سابق معتاداناز 
  .يافته استش ها نيز كاه هلأچنين براي مت همبدون همسر و  معتادانك براي اكر

يابد. شانس زندان  مي زندان براي مردان افزايش ةلگاريتم شانس نسبت داراي سابق
 78ها  هلأكه اين مقدار براي مت زايش درحالياف درصد 55بدون همسر  معتادانها براي  رفته

 22اند  درمان نداشته ةي كه سابقمعتادانها براي  باشد. شانس زندان رفته مي هيبق درصد
 45بيكار  معتاداني اند. شانس زندان رفتن برا ي است كه تا حاال درمان داشتهمعتادان درصد
 باشد. مي شاغل معتادانتر از  شيب درصد
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باشد. به ازاي يك واحد  مي تر از زنان شيب درصد 113شانس تزريقي بودن مردان 
بارت ديگر يابد. به ع مي افزايش در سن اولين مصرف، لگاريتم طبيعي نسبت شانس كاهش

 95شان  اند، شانس تزريقي بودن كه در سنين باالتر مصرف مواد را شروع كرده كساني
زندان  ةي كه سابقمعتاداناند. شانس تزريقي بودن  افرادي است كه زودتر معتاد شده درصد
هايي كه مصرف مواد در  اند. براي آن ي است كه زندان رفتهمعتادان درصد 54اند  نداشته

تر از كساني است  شيب درصد 95 ،تزريقي بودن ةاند، بخت برآوردشد نزل داشتهخارج از م
ها و  اند. لگاريتم طبيعي نسبت شانس تزريقي بودن ترياكي كه در منزل مصرف كرده

ها، شانس  حالي است كه براي هروئيني اين در ؛يابد مي كنندگان كراك كاهش مصرف
تم طبيعي نسبت شانس تزريقي بودن براي لگاري .افزايش دارد درصد 147تزريقي بودن 

 . يافته استافزايش  درصد 17اند  ي كه تا به حال درمان نكردهمعتادان

 گيري ( بحث و نتيجه5

رها ين متغيافتن روابط مؤثر بي، يفيها از لحاظ توص داده ين مقاله، عالوه بر بررسيهدف از ا
ن يا ةسياد است. مقايت اعتيوضعل بهتر يمناسب در تحل يها افتن مدلي ،آن ةجيو در نت

 ريپذ امكان يفياد، تنها در بخش توصياعت ةنيگر مطالعات صورت گرفته در زميمطالعه با د
 يريگ توان در خصوص همه ين مقاله نميشده در ا يرا براساس نمونه گردآوريباشد. ز مي

اد ياعت ةز در حوزين يگريمطالعات د چنين همسوء مصرف مواد در كل كشور بحث نمود. 
 قاتين تحقياز ا يبرخ يتحت بررس يها ي نمونهها تيانجام شده است كه به علت محدود

 ي( بررس2چند محله و ... و ) يقيتزر معتادان، (1381،بوالهري)ي زندان معتادان مانند
 ن مقاله بايج اينتا ةسيگر، امكان مقايد يآن در برخ يل رفتارياد و تحلياعت يشناخت روان

 معتادانشده تنها شامل  يگردآور ةالزم به ذكر است كه چون نمون چنين همباشد.  ينمها  آن
در بخش  ،بوده است .اند مراجعه نموده ييكه به مراكز درمان سرپا ييها و آن يابانيخ

، پرخطرتر باشد. يعموم معتاداننسبت به  معتادانن يم كه رفتار ايا ، انتظار داشتهيفيتوص
 دهد. مي ه را نشانين فرضيج حاصل صحت اينتا
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. اند زن گزارش شده درصد 4، مرد و معتادان درصد 96ق، ين تحقيا يها افتهيبراساس 
ن يتر از ا زان مردان كمي، م1377-78ق انجام شده در سال ياست كه در تحق ين درحاليا

 (.1381، وزيريان( )درصد 93تعداد بوده است )
سال برآورد شده است كه  36 ن مطالعهمعتادان در اي، متوسط سن يع سنياز لحاظ توز

ج يباشد. در خصوص سن شروع مصرف، نتا مي وزيريانق يباً مشابه تحقين آمار تقريا
مصرف مواد را شروع  يسالگ 20 در به طور متوسط، معتادانن است كه ياز ا يحاك

ه تر برآورد شد شيسال ب 2، متوسط سن شروع وزيريانق يكه در تحق يدر صورت ؛اند نموده
سن شروع مصرف مربوط به  ين فراوانيتر شيهر دو مطالعه ب ياست. اما در هر حال برا

 سال بوده است. 19سن 
ها  درصد( و متأهل 39ت مجردها )يزان جمعيباً مي، تقرمعتادانت تأهل يوضع يدر بررس

وه، مطلقه و يت بدون همسر )بيجمع چنين همآمده است.  دست بهكسان ي( درصد 37)
از  يميدهد كه ن مي ان نشانيريموارد را در برداشته است. اما مطالعه وز درصد 23متاركه( 
 اند. ك ششم موارد بدون همسر گزارش شدهياند و تنها  ، متأهل بودهمعتادان

 ةنوع ماد"ر يبه عنوان متغ معتادانمورد استفاده توسط  ةن ماديتر جين مقاله، رايدر ا
اك و يتر درصد 14ن، يموارد هروئ درصد 83ين اساس ثبت شده است. بر هم "يمصرف

و  درصد 4/73اك يان، تريريق وزياند. در تحق كراك مصرف نموده درصد 2ك به ينزد
ان يريق وزين آمارها در تحقيموارد را به خود اختصاص داده است. ا درصد 4/39ن يهروئ

ه درنظر گرفته ك ماديش از ياز افراد، مصرف ب ياريبس ين مطلب است كه برايبا توجه به ا
 56از مصرف  ين مقاله حاكين ماده مورد استفاده در ايج حاصل از نوع اوليشده است. نتا

است كه  ين در حاليش بوده است. ايحش درصد 15ن و يهروئ درصد 18اك، يتر درصد
ش مصرف خود يبا حش درصد 33اك و يبا تر معتادان درصد 60 باًيان تقريريق وزيدر تحق

 اند. را شروع نموده
موارد( و متوسط تعداد دفعات مصرف در روز  درصد 50ق مشترك )يدر خصوص تزر

ت روابط يچون وضع يموارد چنين همكسان بوده است. يج هر دو مطالعه يبار( نتا 3تا  2)
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ن يدر ا معتادان ين روابط جنسيو سن شروع اول HIVمتعدد،  يها يماري، بيكنون يجنس
 نبوده است. يعات قابل بررسل ناقص بودن اطاليه به دلطالعم

كه از آن جمله  وجود داشت ين روند كاريبر سر راه ا ياديمشكالت ز يكل طور به
موضوعات، سواد كم  يها به برخ چون عدم توجه پركنندگان فرم هم يمشكالت توان به مي

، ترس از دادن نامه پرسشو پركنندگان ها  آن ةستيناشا يت مورد مطالعه، رفتارهايجمع
 يانسان يو خطاها ي، مشكالت انتظاميطيط محي، شرايح به علت مشكالت آتياب صحجو

 ييها ن دادهين چنيا يآور ن مشكالت، جمعيا يبا وجود تمام يكل طور بهاما  اشاره كرد
 ار ارزشمند بوده است.يبس

 يل رفتاريشود تحل مي جين نتايان كرد كه با استفاده از اين گونه بيتوان ا مي در انتها
 ب خواهد بود.يكاهش آس ةك برناميارائه كرد كه آغازگر  يمناسب

گران در اين حوزه  چنين موارد ذيل، جهت تحقيقات و مطالعات آتي براي پژوهش هم
 گردد: پيشنهاد مي

به منظور  يآمار يها ج حاصل از مدلينتا يبرا يميو تصم يرفتار يك الگويارائه الف( 
 ؛در كشور آوريادزان مصرف مواد اعتيكاهش م

 ؛ت كشوريجمع يع سنيآن با توز ةسيو مقا معتادانت يجمع يسن يع آماريمحاسبه توزب( 
كه رفتار پرخطر در  يتيدر جمع HIV-AIDSت يو وضع يجنس يق رفتارهايدق يبررسج( 

 ي حاصل از آن؛ها ل دادهيكشور دارند و تحل
در تهران به منظور مكان  ادياعت يتيع جمعيا به منظور توزيپو ةستم نقشيك سي ياجراد( 

 معتادان.امداد رسان به  ياحداث سازمان ها يابي
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