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 خالصه دیده بانی سالمت ایرانیان 

 دبیرخانه دیده بانی سالمت ،  موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

 کشور صنعتی مراکز کارکنان بین در گردان روان داروهای و محرک ، مخدر مواد مصرف شیوع پیمایش:  2شماره 

 

 مقدمه

 تواندميکه  است پيچيده و جهاني همگاني، فراگير، اي پديده مواد مصرف و اعتياد 

 ؛شودالي مگي و خانوادمشکالت  شغل، دادن دست از باعثو  کند مختل را سالمتي
 توجهي، کم وري، بهره دادن دست از کار، از غيبت حوادث، بروز به کاري درمحيطهاي

 . شود منجر نامنظم کاريالگوي و توليد اخشنودي،کاهشن بحث، و جر تأخير،

 روش 
مطالعه حاضر پژوهشي توصيفي مقطعي براي سنجش شيوع مصرف مواد در بين کارکنان 

که به سفارش معاونت اجتماعي فرهنگي  تمراکز دولتي و خصوصي صنعتي کشور اس
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و دفتر تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در گروه مولفه 

ند و ديده بر مبناي پرسشنامه ساختارمها از طريق مصاحبه پرسشگر آموزشداده انجام شده است .( 3131)سال هاي اجتماعي سالمت موسسه ملي تحقيقات سالمت 
اي گيري خوشهه با استفاده از روش نمونهنان مراکز صنعتي کشور بود کانجام تست ادراري گردآوري شدند. جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر کليه کارک

 .کشور بود  کلکارگاه از  903 از 31331تعداد پرسشنامه هاي تکميل شده اي و براساس جمعيت شاغلين کارگري و مراکز صنعتي هر استان انتخاب شدند. چندمرحله

 یافته ها
 %31سال بود. قريب  19 ± 1سال با ميانگين  13و بيشترين  31( زن بودند. کمترين سن %1نفر ) 3003( مرد و %33نفر ) 33011شرکت کنندگان از نظر جنسيت 

 را در اين مطالعه دسته بندي کنيم :  اگر بر اساس سه وضعيت زير نتايج مصرف مواد و الکل در حال حاضر سيگار مصرف مي کردند.

گروه هاي  شيوع مصرف واقع بينانهوضعيت در  
 مراکز کارکنان بين در الکل وشيشه  ،حشيش، اپيوئيدها

 مي باشد. %3131کشور  صنعتي
گروه هاي  شيوع مصرف خوشبينانهوضعيت در  

 مراکز کارکنان بين در الکل وشيشه  ،حشيش، اپيوئيدها
 مي باشد. %3139کشور  صنعتي

گروه هاي  شيوع مصرفبدبينانه وضعيت در  
 مراکز کارکنان بين در الکل وشيشه  ،حشيش، اپيوئيدها

 3مي باشد. %1331کشور  صنعتي
وضعيت مصرف فعلي مواد و الکل در زنان به طور واقع بينانه 

در حالت خوشبينانه، بيشترين  .است %3133و مردان  3331%
( و کمترين آن %1930وچستان )شيوع در استان سيستان و بل

( مي باشد. در حالت واقع بينانه، %033در استان زنجان )
( و %9030بلوچستان ) و بيشترين شيوع در استان سيستان

( مي باشد و در %3039کمترين آن در استان آذربايجان غربي )
بلوچستان  و حالت بدبينانه بيشترين شيوع در استان سيستان

، %3931( مي باشد. در تمام حاالت خوشبينانه واقع بينانه و بدبينانه، بيشترين شيوع در نوع کار نقليه )به ترتيب %3033در استان آذربايجان غربي)( و کمترين آن 93%)
موارد هر سه تست اداري  %11نتايج تست ادراري اعتياد نشان داد در  ( مي باشد.%3131و  %39، %3330( و کمترين شيوع در نوع کار اداري )به ترتيب %10و  11%

 موارد يک  %33هر سه تست مثبت گزارش شد و در  %3در حدود  .( تست ادراري ندادند%331نفر ) 331 مربوط به مرفين، حشيش و شيشه منفي بود، اگرچه
با هم همخواني ندارند و موارد تست مثبت  ونتايج خوداظهاري مصرف و نتايج آزمايش ادرار نشان مي دهداين د مقايسه ها مثبت گزارش شد.يا دو نمونه از تست

 بيش از موارد خوداظهار شده است. 

                                                           
 تعاریف:1 

 .شدند گرفته نظر در فعلی کننده مصرف بعنوان تست انجام از کننده امتناع مردان یا دارو مصرف بدون یا با مثبت تست اظهاری، خود موارد از یک هر وجود ،بینانه واقع حالت در

 ی و موارد مثبت بعنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شده است.بعنوان نتیجه منف منفی، مشکوک و فاقد ارزشموارد  خوشبینانهدر حالت 

 بعنوان نتیجه منفی و موارد مثبت و مشکوک بعنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شده است. منفی و فاقد ارزشموارد  بدبینانهدر حالت 
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 بحث و پیشنهاد  
به نظر نمي رسد که روند مصرف در محيط هاي صنعتي چيزي جداي از روند 

علل گرايش به مصرف مواد مخدر عالوه بر علل روان .. مصرف در جامعه باشد
مشاهده شده است که کشورهاي  .ماعي داردشناختي و رفتاري ريشه در عوامل اجت

داراي توزيع عادالنه درآمد وضعيت بهتري در زمينه شاخص هاي سالمت اجتماعي 
دارند و به همين دليل امروزه معتبرترين رويکرد سالمت همگاني براي کشورهاي در 

با اين  ،حال توسعه رشد اقتصادي به همراه توزيع عادالنه درآمد پيشنهاد شده است
نگاه اگر بدانيم که بيش از سه ميليون نيروي کاري مولد جامعه گرفتار اين مسئله 
هستند آن موقع مي توانيم عمق مشکل را درک کنيم به عبارت ديگر رشد اقتصادي 
توام با توزيع عادالنه درآمد بر کاهش اعتياد اثر دارد و افراد معتاد نيز نمي توانند در 

البته اين به معناي آن  نيست که پيامدهاي اعتياد  ،ندرشد اقتصادي جامعه سهيم باش
 ،فقط کاهش رشد اقتصادي است و مي دانيم که بيش از اين عوارض اجتماعي

معنوي و رواني را در پي دارد ؛ بلکه به اين معنا است که وقتي هدف رشد اقتصادي 
ي بايد در توام با توزيع عادالنه باشد براي دستيابي به اين هدف سياست هاي بزرگ

 ،جمع آوري و بازتوزيع عادالنه ماليات ،کشور استقرار يابد از تضمين حقوق شهروندي
فراهم آوردن بستر براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال تا افزايش بودجه بخش 
آموزش عمومي و عالي کشور و سياست ملي تفريحات در جامعه فقط بخشي از اين 

 .موارد است
با توجه به تئوري سيندميک )هم افزايي( نمي توان با سرمايه گذاري بر رفع يک 
علت، بر مشکل پيچيده اعتياد غلبه کرد لذا تجميع سياست هاي پيشگيرانه مصرف 

 : مواد در دو بخش علل نزديک و علل دور اثربخشي بيشتر خواهد داشت.
توانمندسازي آموزش و  ،: سرمايه گذاري در کاهش عرضهپيشگيري نزديک 

 جوامع و مردم و برنامه هاي ارتقاي سالمت 
 ،اقتصادي ،: بهبود شرايط کالن کشور در حيطه هاي سياسي پيشگيري دور 

 اجتماعي و بين المللي  
مطالعات نشان داده است که برنامه هاي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي صنعتي و 

عتياد را کم کند به همين دليل ايجاد واحدهاي هميار کارکنان مي تواند بروز ا
تخصيص منابع بيشتر توسط دستگاه هاي متولي و تعهد سنديکاهاي کارفرمايي براي 

مانند بسياري از مطالعات،   .سرمايه گذاري روي اين موضوع ضروري است
خوداظهاري به تنهايي کارگشا نيست و بايد از انجام تست هاي اداري دوره اي 

ري امکانات درمان از موارد مهمي است که در مراکز صنعتي استفاده کرد. فراهم آو
 .بايد ايجاد شود

اقتصادي، در تحليل بروز و شيوع مصرف مواد مخدر تاثير فزاينده يا کاهنده عوامل سياسي، 
     .زيستي محيطي و بين المللي را نبايد فراموش کرد ،اجتماعي و فن آوري

 مصرف مواد در محيط هاي صنعتي وجود دارد : با اين مقدمه پيشنهاداتي براي کاهش 
  کميسيون  ،براي کليه ذينفعان وزارت خانه هاي مرتبطنتايج اين مطالعه حمايت طلبي

 و ... سنديکارهاي کارفرمايي ،هاي مجلس شوراي اسالمي

  هدف گذاري و برنامه ريزي بر اساس نتايج اين مطالعه با مشارکت کليه ذينفعان 
 آن گونه که در قانون  ]زي مراکز سالمت درون محيط هاي صنعتيتوسعه و فعال سا

 .براي ارايه خدمات پيشگيرانه  [مربوطه آمده است
 سنديکاهاي کارفرمايي که به همه ابعاد سالمت کارکنان اهميت مي دهند  تشويقو  رتبه بندي 
  است هاي کالن کشور براي بهبود و ارتقاي سيتصميم گيرندگان ارشد رايزني و حمايت طلبي در سطوح 

 

 

 

 

 الکل به تفکيک نوع کار وضعيت مصرف فعلي مواد و

 

 به تفکیک استان صنعتی مراکز کارکنان بین وضعیت مصرف مواد و الکل در

 

 بدبینانه واقع بینانه خوش بینانه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 .8.1 601 8.16 638 8613 611 خوزستان

 .181 32 8818 11 6012 16 خراسان شمالی

 .101 36 8610 11 6110 13 بوشهر

 .181 32 .631 82 .6.1 86 مایال

 6111 2. .661 6. .1. .8 یزد

 1.10 683 .101 666 .111 8. سیستان و بلوچستان

 6.12 0. 6611 .6 .1. .6 زنجان

 8013 8. 6316 .. 6116 18 سمنان

 8612 661 8018 .66 6113 1. گیالن

 8.10 881 8612 628 6116 .66 خراسان رضوی

 .821 22 .811 20 6111 1. خراسان جنوبی

 .8.1 1. 8016 12 6111 83 گلستان

 6611 16 6110 86 .681 62 کردستان

 010. 6. 8.16 11 6018 82 کرمان

 8316 .1 .8.1 16 .8.1 16 کرمانشاه

 6.16 11 6118 88 6618 61 قم

 6110 6. 6310 81 210 61 کهکیلویه و بویراحمد

 8018 .. 6.12 3. 6111 13 لرستان

 6616 611 6.16 661 6618 30 مرکزی

 .681 12 .661 18 .611 .6 چهارمحال بختیاری

 8810 21 6.10 .1 6111 .. هرمزگان

 6210 63 6612 66 116 60 همدان

 1611 ..6 6316 606 6613 6.2 قزوین

 8018 266 6211 .10 6811 860 تهران

 6.16 80 6011 66 .21 .6 آذربایجان غربی

 6318 622 6113 613 6611 610 آذربایجان شرقی

 .611 11 6611 10 .601 82 اردبیل

 6112 886 6218 .66 6613 ..6 اصفهان

 8010 601 .611 .61 6010 681 البرز

 .01. 661 1811 .63 8310 616 فارس

 8812 .61 6210 28 6611 .1 مازندران

 مجموع
8442 6281 9683 8982 489
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 سنامه شنا
مشاوره  با ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعي فرهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعيشوراي پژوهشي و تصويب  سفارش به طرح اين

 شده منتشر کتاب به برگ گزاره اين اطالعات از استفاده صورت در .ت جمهوري اسالمي به انجام رسيده است متدولوژي موسسه ملي تحقيقات سالم

 :دهيد ارجاع زير شرح به پژوهش اين از

و برآورد شیوع مصرف مواد مخدر و محرک . بهزاد ، سيدحسين المدني ، عالء الديني فرشيد ، نارنجي ها هومن ، اسمعيلي ايرج دماري 
  3130بهار . نشرطب و جامعه . داروهای روانگردان در بین کارکنان مراکز صنعتی کشور


