تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه ميكنند ،اين يك جهاد بزرگ،
يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است« .مقام معظم رهبري مدظله العالي »

جناب آقای دکتر مومني
دبير کل محترم ستاد
موضوع :ارسال نتايج پژوهش طراحي مدل مديريت راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد با رويکرد فرهنگي

با سالم و احترام؛

بدینوسیله نتایی

پژوهش صورت پذيرفته توسط اينجانب ( دکتر حميد رضا صرّامي ) با عنوان « طراحیي میدل میديريت

راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد با رويکرد فرهنگي » به همراه پیشنهید هیی کیربردی برای مزید استحضیر حضرتعیلی
تقدیم می گردد.
 1ی اهم موارد مطروحه :

الف)  :اعتیید به عنوان یک تهدید استراتژیک ،چند وجهی ،چند سببی و سیستمیتیک ،مهمترین مسئله اجتمایعی
بوده که ریشه در عوامل فردی  ،شخصیتی  ،فرهنگی  ،اجتمیعی و اقتصیدی داشته و بر روان افراد و جیمعه تأثیر
میگذارد .بهطورکلی ،مبیرزه بی مواد مخدر در اغلب کشورهیی جهین  ،بار چهایر رو

کلای مبایرزه بیعر،اه ،

درمین معتیدان  ،فعیلیتهیی پیشگیری در جهت کیهش تقی،ی و نیز زیین کیهی استوار میبیشد  .بی وجاود ننهاه
مبیرزه بی عر،ه مواد، ،روری بوده و از اهمیت بیالیی برخوردار است لیهن این تاش

نتوانساته اسات مشاهل

اعتیید را از بین ببرد .بر اسیس نتیی مطیلعیت ،تی زمینی که تقی،ی برای مصرف مواد زیید است ،لذا کنترل عر،اه
اقدامی نیموثر خواهد بود .از سوی دیگر درمین اعتیید نیز بی چیلش هیی جدی هماراه اسات .بررسای های نشاین
می دهد که عده زییدی از افراد که برای درمین اقدام می نمییند دچیر عیر،ه هیی جسامی -روانای و اجتمایعی
شده و رفع این عیر،ه هی منوط به صرف هزینه ،وقت و بودجه بیالیی است و همچنین میازان موفقیات درماین
اعتیید قیبل تأمل بوده ،زیرا همواره شیهد عود و بیزگشت مجدد درصد بیالیی از معتیدان به چرخه ماواد هساتیم.
خسیرتهی و پییمدهیی نیشی از مصرف مواد در ابعید مختلف اعم از

بُعد بهداشتي

موجب توساعه ی بیمایریهایی

جسمینی و روانی نظیر افسردگی و انزوا طلبی  ،ا،طراب  ،شهل گیری شخصیتهایی ،اد اجتمایعی  ،باروز و
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شیوع بیمیریهیی عفونی و ایدز ،مرگ و میرهیی سیلیینه بیش از سه هزار نفر از منیبع انساینی کشاور باه دلیال
مصرف بیش از اندازه و نیخیلصی مواد  ،در بُعد اجتماعي علت و پییه ی سییر جرائم و بزههیریهی اعام از همسار
نزاری ،طشق ،کودک نزاری ،قتل عمد ،نازاع و خشاونت ،جارائم منهراتای ،اخارات موقات و دائام و بیهایری و
محرومیت از شغل افراد مصرف کننده و معتید  ،در بُعد اقتصادی تحمیل خسایرت در ابعاید مختلاف باه کشاور و
هزینه در امر مبیرزه بیش از  761هزار میلییرد تومین در سیل اعم از هزینه هیی فرد مصرف کننده شیمل هزیناه
خرید مواد  ،هزینه بهداشت و درمین معتیدان  ،هزینه خینواده زندانیین مواد مخدر در ایایم زنادان  ،هزیناه تارک
اعتیید  ،هزینه هیی جیمعه شیمل هزینه کیهش بهره وری یی بیهیر شدن معتیدان  ،کیهش سرمییههیی زیر بناییی
به دلیل ارتهیب جرائم توسط معتیدان ،هزینه نسیب هیی اجتمیعی  ،هزینه مرگ زود هنگایم معتایدان  ،خسایرت
فعیلیت گروههیی تبههیر و ارز

نیروی کیر از دست رفته  ،هزینه هایی دولات شایمل هزیناههایی نظایمی و

انتظیمی  ،کیهش درنمد میلییتی و مشایرکت اجتمایعی  ،هزیناههایی قضاییی و زنادان  ،اعتبایرات مصاروفه در
عرصههیی پیشگیری اولیه از اعتیید و کیهش تقی،ی و نیز درمین و زیین کیهی اعتیاید ،در بُعید فرهنگیي هنجایر
ذهنی مثبت به عنوان جزئی از سبک زندگی و عیدت اجتمیعی گروهی از افراد نیشی از دالیل تایریخی مصارف،
شهل گیری فریب فرهنگی و ایجید بیورهی و نگر هیی غلط ، ،عف مبینی مذهبی و کمبود میزان نگایهی از
مخیطرات و تبعیت سشمتی و همچنین فقر مهیرتهیی الزم ،در بُعد امنيتي تهدید علیه تمیمیت ار،ی و حیکمیت
ملی و افزایش جرایم سیزمین ییفته و از بُعد سياسي انحطیط نسلهی و ایجید اپوزیسایون علیاه حیکمیات کشاور ،
می بیشد  .عشوه بر این  ،در نظر سنجی به عمل نمده بیش از  09درصد ماردم کشاور ایاران  ،مو،اوع ماواد
مخدر و روان گردان هی را به عنوان یک معضل اسیسی عنوان نموده اند .اصوالً جلوگیری از دچیر شدن افراد به
مصرف مواد  ،نسین تر از درمین این اختشل است و بدین ترتیب پیشگیری بیینگر به تأخیر انداختن یی جلاوگیری
از شروع استفیده از مواد در جیمعه می بیشد ،من ننهه برنیمه هیی پیشگیری اولیه از اعتیید از نظار هزیناه های و
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اثر بخشی ( نسبت به درمین ) کیمشً مقرون به صرفه بوده و احتمیل نسیب هیی وخیم دوره بازرگ سایلی را باه
شدت کیهش می دهد .در این راستی رویهرد پیشگیری از مصرف مواد  ،در پنج دهه اخير در دنيا به صاورت جادی
مورد توجه قرارگرفته است و بر پییه بررسیهیی صورت گرفته ،این رویهرد توانسته است در زمینه کیهش میزان
بروز و شیوع اعتیید ،بهصورت مؤثر عمل نمیید.
رويکردها و مدلهائي که در عموم کشورها برای پيشگيری اوليه از اعتياد به کار ميروند عبارتند از :

رویهرد و مدل مبتنی بر ارائه اطشعیت ،رویهرد و مدل مبتنی بر تغییر نگر  ،رویهرد و مدل مبتنی بار عوامال
خطر و محیفظ ،رویهرد و مدل مبتنی بر ییدگیری اجتمیعی ،رویهرد و مدل مبتنی بر اشیعه.
از منظر ديگر ،سیزمینهیی امروزی پیوسته بای اماواجی ساهمگین از تغییارات دائمای روباه رو هساتند .مادیریت
راهبردی یهی از بهترین ابزارهییی است که درصدد است بدون تسلیم در برابار تغییار  ،بای حضاوری نگیهیناه و
موفقیت نمیز در صحنه رقیبت  ،سرنوشت خود را رقم زده و نینده را تحت کنترل درنورد  .مدیریت راهبردی باه
سیزمینهی این امهین را میدهد که بی شیوه ای خشق و نونور ،عمل کنناد و بارای شاهل دادن باه نیناده خاود
منفعل نبیشند .این شیوه بیعث میشود که سیزمین دارای ابتهیر عمل بیشد و فعیلیتهییش به گونه ای در نید که
اعمیل نفوذ نمیید ،نه اینهه صرفیً در برابر کنشهی  ،واکنش نشاین دهاد .اثار بخشای و ارز
راهبردی برای سیزمینهی در گرو اثر بخشی و ارز
تیبعی از به کیرگیری و استفیده بهینه از رو

افازوده مادیریت

افزوده ارکین نن یعنی برنامه ريزی راهبردی اسات کاه خاود

شنیسی منیسب در بهره جساتن حاداکثری از رویهردهای ،مادلهای

،رو هی  ،ابزار متنوع و تمییز کیربرد ننهی میبیشد.
نگیهی به مطیلعیت پیشین در مورد پیشگیری اولیه از اعتیید و مصرف مواد  ،حیکی است بی وجود ننهاه تعادادی
برنیمه و الگوهیی پیشگیری در کشور ارائه شده ولی مدل فرهنگی مشخصی در این زمینه وجود نداشته اسات و
دستگیه هیی فرهنگی عضو و مرتبط بی ستید مبیرزه بی مواد مخدر رییست جمهوری که رسیلت عرصاه فرهنگای
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به منظور پیشگیری از اولیه از اعتیید کشور را عهده دار هستند  ،بعضیً به صورت جزیره ای  ،نیهمیهنگ  ،ماوازی
و پراکنده ،هر کدام در طی بیش از دو دهه به نوعی سیز خود را نواخته اند که تیثیر جدی در جلاوگیری از ورود
نوجوانین و جوانین به چرخه مصرف مواد نداشته است  .براسیس مفید سند جیمع پیشگیری اولیه از اعتیید کاه در
سیل  7909در ستید مبیرزه بی مواد مخدر رییست جمهوری تصویب شاده و بارای یاک دوره پان سایله و یفاه
دستگیههیی مختلف را مشخص کرده است  ،مقارر باوده  ،اقادامیت مشخصای صاورت گرفتاه و نتایی وا،ا
براسیس شیخص هیی از پیش تعیین شده حیصل می شده است ،لیهن در عمل این مو،وع مطیبق انتظیر پایش
نرفته است .به گونه ای که بر اسیس نتیی حیصل از طرح پژوهش ارزشییبی سند جیمع پیشگیری اولیه از اعتیاید
حدود  11درصد از جمعيت  11تا  46سال کشور تحت برنیمه هیی پیشگیری از اعتیید قرار گرفته اند.
ارائه يك الگوی فرهنگي با تاکيد بر مدل علمي مديريت راهبردی پيشگيری از اعتياد  ،مي تواند از گرايش افراد به مصرف مواد
و اعتياد جلوگيری نموده و از ضررهای فردی  ،خانوادگي  ،اقتصادی  ،بهداشتي  ،توسعه جیرائم و کیاهش سیرمايه اجتمیاعي
جلوگيری و راه گشای روشي جديد و از بين بردن خالء موجود در اين زمينه باشد تا بدين ترتيب شاهد کاهش ميزان بروز اعتياد
(پيشگيری اوليه) در سطح کشور باشيم.

به عبیرت دیگر طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهارد فرهنگای بای لحایو ویژگای
هیی بومی و بیورهیی ارزشی و دینی که خیص کشور مین بیشد  ،تیکنون در سط کشور انجیم نپذیرفتاه اسات.
عشوه براین ،نگیه فرهنگی در برنیمه هیی پیشگیری اولیه از اعتیید  ،بعضیً نگیه غیلب بوده ولی در عمل تلفیقی از
این دو دیدگیه در جییی مشیهده نمیشود .در این پژوهش بی کنیر هم قرار دادن این دو منظر از رویهاردی ناو ،
به مسیله پیشگیری از اعتیید نگریسته شده و الگوی فرهنگای پیشاگیری اولیاه از اعتیاید مبتنای بار مادیریت
راهبردی طراحی و ارائه خواهد شد تی نتیی نن مورد بهره گیری  76دستگیه فرهنگی عضو و مرتبط بی ستید قارار
گیرد.
0ی

هدف اصلي پژوهش :طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی.
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روش تحقيق :پژوهش حی،ر به لحیو میهیت پژوهش در زماره مطیلعایت اکتشایفی و باه لحایو اساتراتژی

پژوهش دارای استراتژی استقرایی بوده و از حیث میهیات داده هایی پاژوهش در زماره رو
(شیمل :رو

دلفی ،سوات  SWOTو رو

پیمییشی) قلمداد می گاردد.

نمیختاه متاوالی

در فاز اول مطالعه دلفي (تست خبرگي) بیا

رجوع به  64نفر از خبرگان ،متخصصین و پینلیست های کاه دارای چهایر خصوصایت داناش و تجرباه در مو،اوع
موصوف ،تمییل ،زمین کیفی برای همهیری و مهیرت هیی الزم را دارا بودند بای رو

نموناه گیاری هدفمناد و

نظری انتخیب شده و در چهیر راند دلفی عوامل و گویه هیی موثر بر مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاید
کشور بی رویهرد فرهنگی شنیسییی و مورد اجمیع نهییی قرار گرفات.

در فاز دوم پژوهش به منظور شناسايي نقاط ضعف

و قوت از عوامل محيط داخلي و فرصت ها و تهديدها از عوامل محيط خارجي موثر بر مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از
اعتیید کشور بی رویهرد فرهنگی و نیز ارزییبی عوامل محیطی داخلی و خیرجی در راستیی تعیین اقدام استراتژیک
استفیده شد .به عبیرتی راهبردهی و برنیمه هیی عملییتی مدیریت راهبردی پیشاگیری اولیاه از اعتیاید کشاور بای
رویهرد فرهنگی بی تشهیل گروه کینونی  8نفره از متخصصین و صیحب نظران حوزه پیشگیری اولیه از اعتیید بای
رویهرد فرهنگی بی ابزار پرسشنیمه محقق سیخته ملهم از مطیلعه دلفی بی انجیم مراحل مختلاف مطیلعاه

SWOT

صورت پذیرفت و در نهییت بی مشخص شدن اوزان موزون حیصل از ارزییبی عوامال محایط داخلای و خایرجی،
اقدام استراتژیک مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی بی تدوین راهبردهی و برنیمه هایی
عملییتی به منظور طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید کشور بی رویهرد فرهنگی مبیدرت شد.
در فاز سوم پژوهش با انجام پيمايش (تست اجرایی) و،عیت سنجی راهبردهی بی ارزییبی قیبلیت اجرایی مدل از دیدگیه
 512نفر از کیرشنیسین حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیید در ساط کلیاه اساتینهیی کشاور برحساب میازان
اهمیت(قیبلیت اجرا) و و،ع موجود(میزان اجرا) مراتب مورد نزمون واقع و در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیال
استنبیطی مورد تحلیل و توصیف قرار گرفت.
 6ی نتايج نشان مي دهد:

الف)  :ییفته هیی نهییی راند چهیرم و پییینی خبرگین ،در خصوص عوامل و گویه هایی تایثیر گاذار بار مادیریت
راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی عبیرتند از:

تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:

WWW.DCHQ.IR

تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

 1ا بیورهیی مبتنی بر عقشنیت
 8ا توجه به داشته هایی فاردی و ویژگای هایی
شخصیتی
 0ا بهره گیری از همسیالن
 79ا بیزارییبی اجتمیعی

 6ا گفتمین اجتمیعی قب مصرف مواد

ب) :يافته های تحليل سوات ( : SWOTشنیسییی و دسته بندی گویه هیی ذیل عوامل محیطی داخلای و خایرجی،
شنیسییی و دسته بندی نقیط قوت و ،عف عوامل محیطی داخلی و خیرجی ،ارزیایبی عوامال محیطای داخال و
خیرجی و تعیین اقدام استراتژیک براسیس نظرات خبرگین)

تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:

WWW.DCHQ.IR

تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

جدول ارزيابي عوامل (محيط) داخلي

عوامل (محیط)

گویه هی

،عف

داخلی

،ریب اهمیت

اوزان رتبه ای

اوزان موزون

7ا ،عف سییستهیی بهبود تهیمل دوران کودکی

9/999

5

9/969

5ا عدم حداکثر بهره گیری از منیبع و ثروت محلی

9/945

7

9/945

،-9عف غربیلگری برای اختشالت روانی در کودکین و نوجوانین

9/948

7

9/948

 -4عدم مراقبت از افراد بیزمینده از تحصیل

9/990

5

9/918

-2عدم حمییت از افراد بدسرپرست

9/945

7

9/945

، -6عف در اصشح کتب درسی

9/940

7

9/940

، -1عف در تقویت معنویت و بیورهیی دینی

9/996

5

9/915

، – 8عف در تقویت هویت ییبی

9/969

7

9/969

 -7سییستهیی رسینه ای

9/965

9

9/786

5ا هم افزایی بین دستگیهی و پیسخگویی

9/922

9

9/762

کنشگران فرهنگی

9/927

9

9/729

4ا اولویت دهی به پیشگیری

9/904

4

9/916

2ا خط مشی و سییست مداخله در محیطهیی نموزشی

9/917

4

9/584

9/964

4

9/526

9/915

4

9/588

 -8برنیمههیی جییگزین

9/921

9

9/717

 -0خدمیت مشیوره ای تخصصی

9/964

4

9/526

 -79نگیه سیزی

9/964

4

9/526

7

-----

5/845

 9ا نموز
قوت

 -6شفیفیت و گرد
-1نموز

جمع کل

دامنه پیسخ

نزاد اطشعیت

از سنین پییین و دوران کودکی

78

همینگونه که در جدول ارزییبی عوامل(محیط) داخلی نشین میدهد؛ جمع اوزان موزن بی مقادار  5/845بایالتر
از خط بر  5/2میبیشد؛ این امر بیینگر نن است که نقطه قوتهیی مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید
بی رویهرد فرهنگی بر نقطه ،عفهیی نن برتری دارد.

تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:

WWW.DCHQ.IR

تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

جدول ارزيابي عوامل(محيط) خارجي

دامنه پیسخ

عوامل (محیط)

گویه هی

،ریب

اوزان رتبه ای

اوزان موزون

7ا عدم کیهش دسترسی به مواد

9/998

7

9/998

5ا عدم کیهش ا،طرابهیی اجتمیعی

9/925

7

9/925

9ا عدم توجه به متغیرهیی جمعیت شنیختی

9/949

5

9/986

4ا عدم جیبجییی جمعیت و حیشیه نشینی

9/949

5

9/989

 -2عدم کنترل تعیین کنندههیی اجتمیعی

9/969

7

9/969

6ا عدم هویت محله ای

9/948

7

9/948

1ا ،عف داشتن ارتبیط شبهه ای

9/941

5

9/904

، -8عف توانمند سیزی محلههی

9/929

7

9/92

-0عدم حمییت اجتمیعی

9/921

7

9/921

79ا ،عف بیورهیی مبتنی بر عقشنیت

9/929

5

9/799

9/949

5

9/989

75ا عدم بهره گیری از همسیالن

9/948

7

9/948

7ا توجه به دانش روز دنیی

9/945

9

9/756

5ا جلب مشیرکت اجتمیعی

9/922

4

9/559

9/927

4

9/594

4ا گفتمین اجتمیعی قب مصرف مواد

9/999

9

9/900

2ا مهیرتهیی زندگی

9/921

4

9/558

6ا سبک زندگی سیلم

9/928

4

9/595

1ا مهیرتهیی فرزند پروری

9/966

4

9/564

8ا بیزارییبی اجتمیعی

9/965

4

9/548

7

-

5/471

اهمیت

تهدید

 -77عاادم توجااه بااه داشااتههاایی فااردی و ویژگاایهاایی
شخصیتی
خیرجی

 -9تقویت سیزمین هایی تخصصای ماردم نهاید در عرصاه
فرصت

جمع کل

پیشگیری

59

همینگونه که در جدول ارزییبی عوامل(محیط) خیرجی نشین میدهد؛ جمع اوزان موزن بی مقدار  5/471پییین
تر از خط بر  5/2میبیشد؛ این امر بیینگر نن است که تهدیدهیی مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید
بی رویهرد فرهنگی بر فرصتهیی نن برتری دارد.

تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:
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تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

ستاد مبارزه با موادمخدر

رياست جمهوری

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

تعیین اقدام استراتژیک مقتضی مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی بر اساس مقادیر عوامل
داخلی و عوامل خارجی

با توجه به مراتب فوق ،اقدام استراتژيك مقتضيِ مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهارد فرهنگای از
نوع استراتژی رقیبتی(تنوع سیزی) خواهد بود؛ در این نوع استراتراتژی میبییست بی توجه باه قاوتهایی عوامال
داخلی (به شرح زیر) ،تهدیدهیی عوامل خیرجی (باه شارح زیار) را تقلیال و کنتارل نماود .باه بیاین دقیقتار از
استراتژیهیی مختلف رقیبتی همچون تمرکز ،یهپیرچگی و مشیرکت بهره برد.
الف -قوتهای مديريت راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد با رويکرد فرهنگي:

- 7سییستهیی رسینه ای،
 - 5هم افزایی بین دستگیهی و پیسخگویی،
- 9نموز کنشگران فرهنگی،
 - 4اولویت دهی به پیشگیری،
 - 2خط مشی و سییست مداخله در محیطهیی نموزشی،
- 6شفیفیت و گرد نزاد اطشعیت،
- 1نموز از سنین پییین و دوران کودکی،
 - 8برنیمههیی جییگزین،
- 0خدمیت مشیوره ای تخصصی
- 79نگیه سیزی.
ب -تهديدهای مديريت راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد با رويکرد فرهنگي:

- 7عدم کیهش دسترسی به مواد،
- 5عدم کیهش ا،طرابهیی اجتمیعی،
 - 9عدم توجه به متغیرهیی جمعیت شنیختی،
تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:
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تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

 - 4عدم جیبجییی جمعیت و حیشیه نشینی،
- 2عدم کنترل تعیین کنندههیی اجتمیعی،
- 6عدم برخورداری از هویت محله ای،
،- 1عف داشتن ارتبیط شبهه ای،
،- 8عف توانمند سیزی محلههی،
- 0عدم حمییت اجتمیعی ،
، - 79عف در بیورهیی مبتنی بر عقشنیت،
 - 77عدم توجه به داشتههیی فردی و ویژگیهیی شخصیتی،
 - 75عدم بهره گیری از همسیالن.
ج -نتايج حاصله از استخراج هشت استراتژیِ مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از هر اعتیید بی رویهارد فرهنگای ( بای
توجه به قوتهی و تهدیدهیی بر شمرده ) و  99برنیمه عملییتی مرتبط بی هر استراتژی ،در راستیی نتیی حیصله از
خبرگین به منظور ارزییبی میزان انطبیق برنیمه هیی عملییتی در نظر گرفته شده بی استراتژی هیی هشت گینه:
استراتژی اول :تعیمل همافزا بین دستگیههیی مختلف فرهنگی در امر پیشگیری از اعتیید.
 -7تدوین نئین نیمههی و دستورالعملهیی اجرایی یهسین باه منظاور تعیمال دساتگیههایی مختلاف در عرصاه
پیشگیری اولیه از اعتیید
 -5نسیب شنیسی موانع و چیلشهیی موجود در تعیمل مطلوب دستگیههیی مختلف در عرصه پیشگیری اولیاه از
اعتیید
استراتژی دوم :اعمیل سییستهیی پیشگیرانه در محیطهیی نموزشی ( رسمی و غیررسمی )
-9بیزنگری و اجرا سییستهیی مداخله ای پیشگیرانه در کتب درسی مدارس و دانشگیههی.
 -4شنیسییی تعیین کنندههیی اجتمیعی سشمت مرتبط بی اعتیید در محیطهیی نموزشی مدارس و دانشگیههی.
-2تقویت تشهلهیی موجود در مدارس و دانشگیههی باه منظاور ارتقای ارتبایط شابهه ای باین ننهای در عرصاه
پیشگیری اولیه از اعتیید.
-6برنیمه ریزی برای تولید محتوای نموزشی پیشگیرانه از سوی نخبگین علمی و توزیع و نشر نن در محیطهایی
نموزشی رسمی و غیررسمی.
استراتژی سوم :توانمندسیزی شهروندان بی استفیده از رفیت نهیدهیی مختلف فرهنگی و اجتمیعی.
-1برنیمه ریزی برای استفیده از خدمیت مشیوره ای تخصصی در محیطهیی نموزشی و سییر کینونهیی هدف.

تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:

WWW.DCHQ.IR

تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

-8برگزاری دورههی و کیرگیههیی نموزشی پیشگیرانه در کاینونهایی مختلاف هادف در راساتیی توانمندسایزی
شهروندان.
-0ایجید حسیسیت و ایفیی نقش توسط نحید جیمعه در کینونهیی هدف در عرصه پیشگیری از مصرف مواد.
-79نموز

و تقویت مهیرتهیی اجتمیعی(زندگی) شهروندان بی مشیرکت دستگیههیی پیشگیری و تشاهلهایی

اجتمیعی .
استراتژی چهیرم :پییش مداوم محیط اجتمیعی از حیث فراهم بودن مداخشت پیشگیرانه.
-77تقویت تخصصی سیزمینهیی مردم نهید در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیید .
-75تقویت هویت محله ای و توانمندسیزی محلههی.
-79رصد تعیین کنندههیی اجتمیعی سشمت مرتبط بی اعتیید در جیمعه.
-74ارزییبی اثربخشی و تغییر نگر

و رفتیر بواسطه اجرای برنیمههیی پیشگیری اولیه از اعتیید.

استراتژی پنجم :نسیب شنیسی سییستهیی فرهنگی در حیل اجرا در پیشگیری اولیه از اعتیید.
-72نسیب شنیسی سیختیری سیزمینهیی فرهنگی مرتبط بی پیشگیری اولیه از اعتیید.
-76نسیب شنیسی مدیریتی سیزمینهیی فرهنگی مرتبط بی پیشگیری اولیه از اعتیید.
-71نسیب شنیسی برنیمههیی اجرا شده و در حیل اجرا سیزمینهیی فرهنگی مرتبط بی پیشگیری اولیه از اعتیید.
استراتژی ششم :اعمیل مدیریت دانش در رویهرد فرهنگی پیشگیری از اعتیید.
 -78تشهیل بینک اطشعیت پیشگیری اولیه از اعتیید.
-70افزایش دانش و تولید منیبع علمی پیشگیری اولیه از اعتیید بی انجیم پژوهش(درحوزههایی تیپولاو ی ،سابب
شنیسی ،مداخشت ،نییز سنجی  ،امهین سنجی و نینده پژوهی).
-59ارتقی دانش و نموز

تخصصی نیروهیی انسینی فعیل در پیشگیری اولیه از اعتیید.

-57مبیدله دانش کیربردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی مراکز علمی و اجرایی داخلی و خیرجی.
-55حمییت و تعیمل بی مراکز و موسسیت علمی -نموزشی پیشگیری اولیه از اعتیید.
استراتژی هفتم :بهره مندی از تمیمی رفیتهیی فرهنگی موجود در سیزمینهیی دولتی و غیردولتی پیشاگیری
از اعتیید.
-59نموز هیی همگینی  ،انتخیبی و موردی پیشگیری از اعتیید در کاینونهایی هادف خاینواده  ،محایطهایی
نموزشی  ،محلههی و محیطهیی کیری.
تهران -بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني -باالتر از ميدان پونك -جنب مجتمع هويزه -نرسيده به بزرگراه نيايش  -پالك 02
آدرس اينترنتي:
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تاريخ 9911/60/60 :

جمهوری اسالمی اریان

رياست جمهوری

ستاد مبارزه با موادمخدر

-54کیرزار فرهنگی برای نموز

شماره92/ 0018902 :
پيوست:

ارز هیی اخشقی و اصشح بیورهیی غلط جیمعه نسبت به مواد .

-52غنی سیزی اوقیت فراغت جیمعه.
 -56کیرزار رسینه ای برای تروی هنجیرهیی اجتمیعی ،د اعتیید و سبک زندگی سیلم و عیری از مصرف مواد.
استراتژی هشتم :اعمیل سییستهیی پیشگیرانه از عوامل پیشران در گرایش به ماواد و کایهش عوامال خطار و
تقویت عوامل محیفظت کننده در جیمعه.
-51به کیرگیری پیوستهیی فرهنگی و اجتمیعی در کلیه برنیمههیی توسعه ای کشور در عرصه پیشگیری اولیه
از اعتیید
-58برنیمهریزی برای شنیسییی و کنترل عوامل خطر گرایش به اعتیید در جیمعه
-50برنیمه ریزی برای شنیسییی و تقویت عوامل محیفظت کننده از اعتیید در جیمعه
-99برنیمه ریزی برای شنیسییی منیطق و محشت نسیب پذیر از حیث شیوع مصرف مواد و ارائه خدمیت حمییتی
به افراد در معرض خطر.
د -يافته های پيمايشي پژوهش:
نتايج تحليلي توصيفي استراتژی های تدوين شده هشت گانه و برنامه های ذيل آن بر حسب ميزان اهميت (قابليت اجرا) و وضعيت
موجود (ميزان اجرا) از نظر  071نفر از کارشناسان حوزه فرهنگي و پيشگيری از اعتياد کليه استانهای کشور:

توزیع فراوانی برحسب جنس پاسخ دهندگان

فراوانی
جنس
زن
مرد
جمع

تعداد

درصد

65
579
512

5522
1122
79929

از مجموع  572نفر پاسخگو  25(%5522نفر) زن و 512( %7722نفر) مرد بودند.
توزیع فراوانی برحسب میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
فراوانی

تعداد

درصد

کارشناسی

35

3.95

کارشناسی ارشد

381

1.91

دکترا

51

3593

جمع

5.3

311

میزان تحصیالت
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از مجموع  572نفر پاسخگو  22(%1.22نفر) دارای تحصیالت کارشناسی  182( %2722نفر) کارشناسی ارشد و  22( %1221نفر)
دکترا بودند.
توزیع فراوانی برحسب سازمانهای محل اشتغال پاسخگویان
فراوانی

تعداد

درصد

دانشگاه

53

3195

آموزش و پرورش

55

35

شورای هماهنگی استان

5.

3193

ادارات ورزش و جوانان

5.

3193

سازمان بهزیستی

51

.93

سپاه پاسدران (نیروهای نظامی و انتظامی )

53

.93

سایر

55

89.

سازمان صدا و سیما

55

895

سازمان تبلیغات اسالمی

55

891

ادارات کل فرهنگ و ارشاد

35

393

سازمان بسیج مستضعفین

3

398

5.3

311

سازمانهای محل اشتغال

جمع

توزیع فراوانی برحسب تخصص پاسخگویان در حوزه مبارزه با مواد مخدر
فراوانی

تعداد

درصد

خدمات روانشناسی

.3

5.95

خدمات فرهنگی

55

3391

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

5.

3595

درمان اعتیاد

5.

.98

مشاوره

51

.93

امور آموزشی

53

.93

سایر

31

398

امور ورزشی

35

393

امور رسانه

31

591

جمع

5.3

31191

تخصص
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نتايج حاصله از پيمايش استان های کشور:

.7

.5

.9

.4

.2

.6

.1

.8

استراتژی تعیمل هم افزای بین دستگیههیی مختلف فرهنگی در امر پیشگیری از اعتیاید و دو برنیماه عملیایتی
ذیل نن:
نتیجه :میزان اهمیت ( قیبلیت اجرا ) در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا ) در سط نسابتیً متوساط قارار
دارد.
استراتژی سییست هیی پیشگیری در محیط هیی نموزشی رسمی و غیر رسمی و چهیر برنیمه عملییتی ذیل نن:
نتیجه :میزان اهمیت ( قیبلیت اجرا ) در سط بیال و و،عیت موجود (میزان اجرا ) در ساط عادم مطلاوب قارار
دارد.
استراتژی توانمند سیزی شهروندان بی استفیده از رفیت نهیدهیی مختلف فرهنگای و اجتمایعی و چهایر برنیماه
عملییتی ذیل نن:
نتیجه :میزان اهمیت ( قیبلیت اجرا ) در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا ) در سط نسابتیً متوساط قارار
دارد.
استراتژی پییش هیی مداوم محیط اجتمیعی از حیث فراهم بودن مداخشت پیشگیرانه و چهیر برنیمه عملییتی
ذیل نن:
نتیجه  :میزان اهمیت ( قیبلیت اجرا)در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا) در سط عدم مطلوب قرار
دارد.
استراتژی نسیب شنیسی سییست هیی فرهنگی در حیل اجرا در پیشگیری اولیه از اعتیید و سه برنیمه عملییتی
ذیل نن:
نتیجه  :میزان اهمیت (قیبلیت اجرا) در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا) در سط عدم مطلوب قرار
دارد.
استراتژی اعمیل مدیریت دانش در رویهرد فرهنگی و پیشگیری از اعتیید و پن برنیمه عملییتی ذیل نن:
نتیجه  :میزان اهمیت (قیبلیت اجرا) در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا ) در سط عدم مطلوب قرار
دارد.
استراتژی بهره مندی از تمیمی رفیت هیی فرهنگی موجود در سیزمینهیی دولتی و غیر دولتی پیشگیری از
اعتیید بی چهیر برنیمه عملییتی ذیل نن:
نتیجه  :میزان اهمیت (قیبلیت اجرا) در سط بیال و و،عیت موجود ( میزان اجرا ) در سط عدم مطلوب قرار
دارد.
استراتژی اعمیل سییست هیی پیشگیرانه از عوامل پیشران در گرایش به مواد و کیهش عوامل خطر و تقویت
عوامل محیفظ در جیمعه و چهیر عملییتی ذیل نن.
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نتیجه  :میزان اهمیت (قیبلیت اجرا ) در سط بیال و و،عیت موجود (میزان اجرا) در سط عدم مطلوب قرار
دارد.
نتيجه گيری کلي از تحليل توصيفي:

میزان اهمیتِ ( قیبلیت اجرا ) استراتژی هشت گینه و برنیمه هیی عملییتی ذیل ننهی از منظر کیرشنیسین حوزه
فرهنگی و پیشگیری از اعتیید کشور در سط بیال و در مقیبل نن و،ع موجود ( میزان اجرای ننهی) یی زیر سط
متوسط یی نسبتیً در سط متوسط است.
جمع بندی نهایی:
از مجموعه داده های پژوهش ،می توان مدل زیر را برای امر پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی در
کشورمان ارائه نمود.
استراتژی اول :تعامل هم افزا بین
دستگاههای مختلف فرهنگی در
استراتژی دوم :اعمال سیاستهای

امر پیشگیری از اعتیاد.

استراتژی هشتم :اعمتال سیاستت
های پیشگیرانه از عوامتل پیشتران

پیشگیرانه در محیط های آموزشی

در گرایش به مواد و کاهش عوامل

( رسمی و غیر رسمی )

خطر و تقویت عوامتل محافتتت
کننده در جامعه.

استتتراتژی ستتوم :توانمندستتازی

مدل مديريت راهبردی

استتتراتژی هاتتتم :بهتتره منتتدی از

شهروندان بتا استتااده از ظرفیتت

پيشگيری اوليه از اعتياد با

تمتتامی ظرفیتتت هتتای فرهنگتتی

نهادهتتتای مختلتتتف فرهنگتتتی و

رويکرد فرهنگي

موجود در سازمان هتای دوتتتی و

اجتماعی.

غیر دوتتی پیشگیری از اعتیاد.

استتراتژی ههتتارم :پتتایش متتداوم

استراتژی ششم :اعمتال متدیریت

محیط اجتمتاعی از حیتف فتراهم

دانتتتش در روی تتترد فرهنگتتتی

بودن مداخالت پیشگیرانه.

استراتژی پتنمم :آستی

شناستی

پیشگیری از اعتیاد.

سیاستهای فرهنگی در حال اجرا
در پیشگیری اوتیه از اعتیاد.
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 - 3پيشنهادها:

 – 2/7به منظور عملییتی شدن استراتژی هیی هشت گینه و  99برنیمه عملییتی ذیل ننهی در حاوزه پیشاگیری
اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی ،مراتب در سال  1311در دستور کیر "کمیته فرهنگی و پیشگیری ستید مبیرزه بی
مواد مخدر" به عنوان اصلی ترین نهید برنیمه ریز امار مبایرزه در عرصاه توساعه فرهنگای و همچناین کمیتاه
فرهنگی و پیشگیری شورای همیهنگی مبیرزه بی مواد مخدر استینهیی کل کشور قرار گیرد.
 -2/5بی عنییت به گذشت هفت سیل از تصویب ،ابشغ و اجرای سند جیمع پیشگیری اولیاه از اعتیاید و تحقاق
صرفیً  72درصد از برنیمه هی و  ، ...و بی توجه به افزایش روند شیوع مصرف مواد در کشور ،تدوین سند راهباردی
پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی و متعیقبیً تدوین نئین نیمه هی و دستورالعمل اجرایی به منظاور ارتقای
همیهنگی ،تعیمل و همهیری بین دستگیه هیی فرهنگی و پیشگیری از اعتیید کشور باه عناوان برنیماه ریازان و
همچنین دست اندرکیران اجرایی حوزه پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی براسیس مادل طراحای شاده
مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی در دستور کیر حوزه فرهنگی و پیشگیری دبیرخیناه
ستید قرار گیرد.
 -2/9به منظور حسن اجرای مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بای رویهارد فرهنگای  ،از ساوی ساتید
مبیرزه بی مواد مخدر رییست جمهوری  ،مکانيسم های نظارتي و کنترلي در نظر گرفته شاود و نهاید و یای ارگاینی باه
عنوان بیزوی نظیرتی ستید ،عهده دار نن شود تی بی اخذ بیزخوردهایی کوتایه مادت ،میاین مادت و بلناد مادت؛
اثربخشی مدل طراحی شده مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیید بی رویهرد فرهنگی مورد رصاد و ارزیایبی
قرار گیرد.
موکول به اوامر حضرتعیلی است.
با احترام

حميد رضا صرامي
مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش
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