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WWW.DCHQ.IR :                 اينترنتي آدرس  

 جمهوری اسالمی اریان

 مهوری ج رياست 

 

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

 

 

 معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمي -

 های سراسر کشور دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان -

 نتايج طرح پژوهشي بررسي اثر بخشي طرح کرامت در کنترل و پيشگيری از اعتياد شهرستان فالورجان استان اصفهان: موضوع

 :داردعالممیوسیلهابدینبا سالم و احترام؛ 

اولریو اعالمویاسسور من ومو م یورموهو قو ه  ت سو و رسونهطرحپژوهشیمزبورر درراسوی   -1

بررسي درخصرص8931وبراس سمصربهشررا   تیت تدبیرخ مهسی د درس له  مردمیسی دمش رق 

درابنو دتان فالورجاان اساتان اصافهان   اثر بخشي و ارزيابي طرح کرامت در کنترل و پيشگيری از اعتياد در شهرس

 .فرهنگی درم می صی م  مت بلهو راممندس س امج مپذیرفیهاس 

ه  رویکرداجیم عیشدنامرمب رسهبردهقهاجرا آنبهصررتآسم یشیطرحقرام یکیاسممرمه:توضيح

شهرسی ن در س ل م ه بهمن اس اصفه ن اسی ن فالورج ن اس آغ 8931ه   شده س برم مه. طرح این در

ه وس م مدهیس س م لهه  برخرردب خردهفروش نمراد پ کآمرسانوخ مراده راممندس س منلم ن دام 

میزاناعیب رواگذارشدهاس.منی داناسجملهمرارد بردهقهاسسر میرلی نذیربطمررد  قیدواهعشدهاس 

پیشگیر دبی مبلغسر حرسه شهرسی نفالورج ناسی ناصفه ن  برا اجرا طرحقرام در سی د رخ مه

اساعیب رذا یدسیگ ه هزینهری لبردهسمنآمکهاسسر س سم ن005.555.555 ه  السمه  ذیربطمیز 

 .صررتپذیرفیهاس 

(امج مپیم ی )وقمّی(رگ نمظرخراهیاسخب)روشقیفیبه صورت آميخته شامل : روش تحقيق و نمونه آماری -0

 .بردهاس 

ه  دولییوغیردولییهمک ردراجرا دسیگ همديرانمفراس88 آم ر   تیقسهگروهمجزاش ملج منه

ش ملبهزیسیی میرو امیظ می آمرسشوپرورش فرم مدار  میرو مت وم بسیجوسه شکل)طرحقرام 

دولیی (غیر  805 اس وشناسانکارمفر غیردولیی و اداراتدولیی در قرام ش غل طرح مجری ن عنران به

8555 اس قرام مطلعشهروندانمفر اجرا طرح اس ی  جلس تشرق ممرده در قه فالورج ن شهرسی ن

.امدبرده
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 :وضعيت جمعيت شناختي و نتايج حاصله -3

 

 درصد وضعيت جنسيت شهروندان

 7/75 مرد

 9/09 زن

 0/4 بدون پاسخ

 944 جمع

 
 

 درصد وضعيت سن شهروندان

 0/1 سال34کمتر از 

 04 سال34-94

 9/94 سال99-04

 9/99 سال09-74

 3/5 و باالتر79

 944 جمع

 

 درصد فراوانی وضعيت تحصيالت شهروندان

 9/0 ابتدايی

 1/90 زيرديپلم

 3/35 ديپلم

 0/99 فوق ديپلم

 1/34 ليسانس

 5/5 فوق ليسانس

 1/0 دکتری

 5/9 بدون پاسخ

 944 جمع
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 درصد  وضعيت شغل شهروندان

 94 محصل

 0/99 دانشجو

 9/95 بيکار

 0/39 خانه دار

 7/99 شاغل

 0/9 بدون پاسخ

 944 جمع


 درصد وضعيت اطالع شهروندان از اجرای طرح کرامت

 5/90 بله

 9/07 خير

 944 جمع

اين موضوع بيانگر آن است کاه در  .طرحقرام درشهرخبرمداشیهامددرصداسپ سخگری ناساجرا 30.9:توضيح

 .رساني نشده است خصوص طرح مزبور به درستي اطالع


 درصد وضعيت نظر شهروندان در خصوص ضرورت اجرای طرح کرامت

 9/9 ضروری نيست

 3/1 خيلی کم

 1/9 کم

 5/9 متوسط

 1/0 زياد

 1/99 خيلی زياد

ی طرحعدم اطالع از اجرا  9/07  

 944 جمع
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 :نظر شهروندان به پرسش 

آيا برنامه ای از شبکه های محلی ديده يا شنيده ايد که در جهت طرح کرامت به آموزش پيشگيری از اعتياد 

 بپردازد؟

 درصد

 7/37 بله

 7/50 (ناشی از عدم اطالع از اجرای طرح)خير 

 944 جمع

 
 درصد های طرح کرامت به منظور افزايش آگاهیوضعيت نظر شهروندان در خصوص تاثير پيام

 0/3 بدون تأثير

 1/99 خيلی زياد

 9/0 زياد

 9/7 متوسط

 9 کم

 9/9 خيلی کم

 54 عدم اطالع از اجرای طرح

 944 جمع


 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

محل زندگيتان که به آموزش آيا تاکنون در منطقه زندگی يا کاری خود بيلبورد، روزنامه، بروشور يا تبليغات در 

 پيشگيری از اعتياد بپردازد را ديده ايد؟

 درصد

 9/01 بله

 5/74 خير

 944 جمع

احیم لافزای میزانبروسمصرفموراددرآحو دهای پيشگيری اوليه از اعتياد، ناکافي بودن سطح پرسش برنامه:توضيح
.ج منهرابهدمب لخراهدداش 
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 درصد های پيشگيری از اعتياد برآگاهی آنان ان درخصوص تاثير پياموضعيت نظرات شهروند

 0/9 بدون تأثير

 1/90 خيلی زياد

 9/1 زياد

 0/5 متوسط

 9/9 کم

 7/3 خيلی کم

 7/75 عدم دسترسی به پيام ها

 944 جمع

د قو ه  و ریرگوذار ه  پیشگیر اولیوهاساعییو دربرم مهضعف انجام نياز سنجي و بازاريابي اجتماعي:توضيح
.ه رابهدمب لخراهدداش پی م

 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

 پردازند؟ آيا در مدارس فرزند يا آشنايان شما به طور خاص به آموزش پيشگيری اوليه از اعتياد برای دانش آموزان می
 درصد

 1/03 بله

 9/75 (ناشی از عدم اطالع از اجرای طرح)خير

 944 جمع



 درصد های پيشگيری از اعتياد در مدارس نظر شهروندان نسبت به تاثير آموزش

 7/9 بدون تأثير

 0/95 خيلی زياد

 0/5 زياد

 7/5 متوسط

 5/9 کم

 5/9 خيلی کم

 0/75 عدم اطالع از انجام آموزش پيشگيری در مدارس

 944 جمع
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 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

 نايان شما جلسات خانواده با محوريت آموزش پيشگيری از اعتياد برگزار شده است ؟آيا در مدارس فرزندان يا آش

 درصد

 3/05 بله

 5/79 خير

 944 جمع


 درصد های پيشگيری از اعتياد در مدارس نظر شهروندان نسبت به تاثير آموزش

 1/4 بدون تأثير

 3/5 خيلی زياد

 37 زياد

 94 متوسط

 1/3 کم

 7/9 خيلی کم

 7/79 های پيشگيری پاسخ به دليل عدم آگاهی از برگزاری جلسات آموزش بدون

 944 جمع


 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

آيا درجلسات با محوريت آموزش پيشگيری از اعتياد که در مساجد محل زندگی شما برگزار شده است شرکت 

 ؟کرده ايد

 درصد

 3/30 بله

 5/59 خير

 944 جمع
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های پيشگيری از اعتياد در  رکت کننده در جلسات آموزش پيشگيری،  نسبت به تاثير آموزشنظر شهروندان ش

 مساجد محل سکونت
 درصد

 3/3 بدون تأثير

 3/5 خيلی زياد

 7/7 زياد

 3/7 متوسط

 9/9 کم

 9 خيلی کم

 5/59 عدم شرکت در آموزش پيشگيری در مساجد

 944 جمع


 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

 روستا در خصوص پيشگيری و کنترل اعتياد شرکت می کنيد ؟/ در برنامه های فرهنگی شهرآيا 
 درصد

 1/33 بله

 9/55 خير

 944 جمع



 درصد روستا/ نظر شهروندان شرکت کننده در جلسات آموزش پيشگيری در شهر 

 0/9 بدون تأثير

 7/5 خيلی زياد

 0/7 زياد

 7/0 متوسط

 5/9 کم

 3/9 خيلی کم

 55 روستا/ های فرهنگی در شهر  دم شرکت در برنامهع
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 944 جمع

 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

مربوط به اجرای ( سروش، ايتا، تلگرام،واتس آپ،اينستا و شبکه های اينترنتی) آيا در شبکه های اجتماعی مجازی

 ما می پردازيد عضو هستيد ؟  روستا ی ش/ طرح کرامت که به وضعيت اعتياد و پيشگيری و کنترل آن در شهر
 

 درصد

 5/77 بله

 3/00 خير

 944 جمع

 
 درصد های پيشگيری از اعتياد در شبکه های مجازی نظر شهروندان نسبت به تاثير آموزش

 5/9 بدون تأثير

 97 خيلی زياد

 9/99 زياد

 1/1 متوسط

 3/5 کم

 5/5 خيلی کم

 3/00 های مجازی اطالع رسانی عدم عضويت در شبکه

 944 جمع


 :وضعيت نظر شهروندان به پرسش

 فرد معتادی داريد که توسط مجريان طرح کرامت درمان شده باشد؟  ( خانواده/اقوام/ همسايگی) آيا در اطراف خود
 درصد

 9/99 بله

 1/05 خير

 944 جمع


 درصد نظر شهروندان درخصوص ميزان پايداری درمان فرد معتاد، توسط مجريان طرح کرامت



 

 

 40/40/9911:   تاريخ

 97/ 3571599:  شماره

  ستاد مبارزه با موادمخدرستاد مبارزه با موادمخدر : پيوست

   0202پالك پالك     --نرسيده به بزرگراه نيايش نرسيده به بزرگراه نيايش     --جنب مجتمع هويزهجنب مجتمع هويزه    --باالتر از ميدان پونكباالتر از ميدان پونك  --بزرگراه شهيد اشرفي اصفهانيبزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني    --تهرانتهران

WWW.DCHQ.IR :                 اينترنتي آدرس  

 جمهوری اسالمی اریان

 مهوری ج رياست 

 

 7/3 بدون تأثير

 1/5 خيلی زياد

 9/94 زياد

 5/0 متوسط

 0/3 کم

 3/9 خيلی کم

 1/05 عدم وجود فرد معتاد در اطرافيان برای درمان توسط مجريان طرح کرامت

 944 جمع


 درصد وضعيت جنسيت کارشناسان

 00 مرد

 70 زن

 4 بدون پاسخ

 944 جمع

 

 

 درصد وضعيت سن کارشناسان

 4 سال34از  کمتر

 9/9 سال34-94

 9/09 سال99-04

 5/93 سال09-74

 5/3 و باالتر79

 944 جمع

 

 درصد وضعيت تحصيالت کارشناسان
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 5/3 ديپلم

 94 فوق ديپلم

 0/05 ليسانس

 0/90 فوق ليسانس

 9/9 دکتری

 5/3 بدون پاسخ

 944 جمع



 درصد وضعيت سابقه کار کارشناسان

 0/30 سال و کمتر 7

 7/95 سال94تا  0

 0/91 سال97تا  99

 7/1 سال34تا  90 

 0/7 و باالتر 39

 944 جمع

م هبردهاس 83می مگینس بتهمدتهمک ر ق رشن س نب طرحقرام :توضيح


 درصد های طرح کرامت  وضعيت همکاری کارشناسان در کميته

 5/33 کميته فرهنگی

 7/5 کميته مقابله

 7/79 هش آسيبکميته درمان و کا

 5/94 کميته صيانت و حمايت اجتماعی

 3 های فرهنگی و صيانت کميته

 3 های درمان و صيانت کميته

 3 های فرهنگی، درمان، صيانت کميته
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 درصد های طرح کرامت  وضعيت همکاری کارشناسان در کميته

 3 هر چهار کميته مقابله،  درمان، فرهنگی و صيانت 

 944 جمع


:سمن شکراسمجری نطرحبندی بر اساس نتايج طرح  ؛  جمع

یبررس - اس قرام  طرح در شده مطرح مرارد  م می بین اس  ح قی مطلربنظر شهروندان،ه  می مگین ب 

میزانرع ی -8:ه می رانمییجهگرف مت یسهمی مگینا قهب بهگرمه. ف وتوجرددارد(اثربخشي طرح)

برگزار جلس تآمرسشی-2 مجری نطرح دارا قمیرینرس ی و أریربردهاس /احیرام رسطق رشن س ن

حم ی اسخ مرادهه  دارا عضرمنی د اسسطحمطلربی پ یینیبرخرردار-9درسمینه پیشگیر اساعیی د 

اهدامسریع-0امج ممش ورهمن سببرا درم ناعیی ددارا سطحمطلربارربخ مبردهاس  -4بردهاس  

شهرعبرا جم در مخدر قنندگ نمراد اطالع تدرب ره/آور  رسیع ارائه شف فی در روسی  م لسمدگی 

روسی وم یرا آمرسشیجلس تبرگزارشدهاسمطلربی یکس میبرخررداربردهام اسمظر/وسنی اعیی دشهر

 اس   مبرده برخرردار من سبی مطلربی  اس م-3شهرومدان برا  اشیغ ل اعیی دایج د اس شده ره  نی دان

روسی بنداس/ق ه مسب منی دانشهر روسی و/روسی  اطالعرس میمن سبدرب رهاجرا طرحدرشهر/شهر

اجرا طرحقرام اسمطلربی یکس میبرخررداربردهسمنآمکهب سطحمطلربف صلهداشیهام متدارآن

روسی بنداساجرا طرحقرام وداشین/نی قنیرلمنی دانشهررب تدروس-1.قمیراساهدام تهبلیاس 

دام وآگ هیالسمق رشن س نبرا پ سخگرییبهمردماسمطلربی ب ال ر مسب بهس یراهدام تاجراشده

دارد بهخرداخیص صداشیهامدام می رانگف هنرس  . گرچهایناهدام تسطحمن سبیر اسرس ی را

بن براینجه ار ت  رس ی شهرومدانسرور اس به ر یبِاولری  .حمطلربف صلهمننیدار دارمدسط

.اهدام تبنداول  هفیمدرمراردمش به مرردب سمگر واهعواهدامالسمصررتپذیرد
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سمینهاز نظر کارشناسان همکار - قرام در طرح ا  اسیف ده  بلیغ  ی  م یرا   رلید ظرفی ه    بلیغ  یس ه  

دامشگ ه مدارسو س س  آگ ه عمرمی  افک ر  رجیه و برامگیخیگی حرق م لی  میزان خردجرشه   ه  

مشس  مسیند  افراد شن س یی عملی  ی  و آمرسشی ه   پرو کل آلرده  من طق در س س  آگ ه ه  مردمی 

ه  ه  مسیندس س ه  ق رگروهیوسنج آمرسش رجیهیسخنررانوق رقن ن شن س ییافرادآلرده ارسی ب

ه  شهرسی ن عملی تروامیوپ قس س  اعزامبهاردوگ ه پرداخینبهمی سه  اشیغ لپ کشن س ییظرفی 

ه  اشیغ ل رکقنندگ ن آمرسشومه رتافزایی رکقنندگ ن و رکشدگ ن   مینامک م توظرفی 

.قعملقردهاس مررد   حدود مرف

ریز  مراردسیربه ر یبمرردب سمگر واصالحواهعالرماس سمنبرم مهاز نظر کارشناسان جهت ارتقای سطح مطلوبيت -

شرمد پرو کل-8: عملی  ی و آمرسشی -2ه   آم ن س سم مدهی و مرشدین -9آمرسش امبره فرهیخیگ ن-4 رک شن س یی

او-3وهم ی برگزار ق رگ ه-0مش رق قننده خ مراده و آلرده فرد بهچهره جمعآور منی دانمیج هر-1ارش دچهره

1-  بلیغ  ی م یرا  -3 رلید عمرمی افک ر  رجبه و -85برامگیخیگی م لی  بلیغ  ی ظرفییه   اس میزان-88اسیف ده

شن س یی-84 اشیغ ل رکقنندگ ن  مینامک م توظرفییه -89شن س ییافرادمسیند-82حرقیه  خردجرشمردمی

آمرسشومه رتافزایی-81ایج دامگیزهدرافرادمجربحرسهپزشکیداوطلب-83 رکمررد -80ه  شهرسی نظرفی 

 -81 رکقنندگ ن اردوگ ه به اعزام پ قس س  و روامی -83عملی ت ق رقن ن و سخنرران  رجیهی شن س یی-25مشسیه  

ه  ق رگروهه وآگ هس س درمسیندس س -29ارسی بیوسنج آمرسشه -22س مدارسودامشگ هه آگ هس -28آلردگ ن

.من طقآلرده

بینعملکردقمییهه  چه رگ مهفن لدرطرحقرام  قمییهه  فرهنگیودرم مینظر کارشناسانبراس س -

بیشیر  قمییهارربخشی س یر به داشیهمسب  امده  میبن براین. گف  عملکرد  ران ابن د در  ن دل عدم

 .ه  عرسهمب رسهدرطرحقرام  مرجبق ه ارربخشیشدهاس قمییه
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ه  پیشگیر وقنیرلاعیی ددرسم ن دوینواجرا طرح درعرصههای علميديدگاهاسیف دهحداقثر اس -

گسیرد  بلیغ تص یحو گزارشپیشرف طرح  ارایه ظرفی شف فی در اس جه اسیف ده در ه  مردمی ه

م هم هنگی اس جلرگیر  و منسجم ریز  برم مه طرح  اجرا  اس هبل شهرومدان اس آمرسشی می سسنجی

ه  اجرایی  رجیهج معوق ملمسئرلینمسب بهطرحواهدافآن افزای بردجهطرحقرام ودسیگ ه

ه  میرلیرردیگرهزینهمگردد می سسنجیاسق رشن س ندسیگ همدیری برآنبهم ر قهاعیب راتدرام

امراعیی دو دوینبرم مهاهدامب هدفپیشگیر وقنیرلاعیی د عزمجد وی بهعب ر یاحس سمسئرلی 

دغدغه و اهداف بیشیر به رسیدن برا  ریز  برم مه طرح  قردن اجرایی منظرر به ذیربط مسئرلین مند 

ق رگیر مربی نوسرگروهبه اس  رانب البرا امیت لو فهیمبهیرمط لب  ه  جملهاولری ه  مجربب 

.ق رشن س نطرحبردهاس پیشنه د 

بیاز نظر کارشناسان - و اعیم د  بی م مند ب مس یلی همک ر  به  م یل عدم مییجه در و ج منه امگیزگی

بر  هدیداتطرح جمله اس بهدسیگ هه   اس درسمنمرارد م مند مردمیه  ذ ق رگیر گروهده مفرذ

برا  تری طرحذقرروه  پی ه  مذهبیوهمچنینفض  مج س  بهعنرانفرص م مندبسیجوگروه

 .اس شده

هودر اینطرح رامسیهاس متشهراهمدیریییرادرشهرسی نبهصررتواسح رسیمممرداز نظر کارشناسان -

ارربخشیطرحراممکنس سدقهاسجملهقن رحم ی  ه  ه مرمیوبرخرردار اسامک م تس خی ر وم لی 

ریز  عدمرع ی پی می سه  علمیوم دودی درسمنسنفدربرم مه.طرح لتیشدهاس نقاط قوت

.طرحاعالمشدهاس نقاط ضعفاطالع تپیرامرنج منههدف اسجمله

 :پيشنهادها
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

  ه  ج یگزینمظیرایج دسرگرمیو فری  تس لمو رغیبآح دج منهبهآمه بهعنرانیکی تری فن لی
.ب شده  پیشگیر اسمصرفمرادمررد  قیدمیاسمررر رینراه

 بهگرمه ارائهشردقهآمرسشه  آنان بينجامد به جای ارتقای سطح آگاهي افراد، به بهبود باورا طراحیو به.
  افرادرااسخطره  م شیاسمصرفمراد غییرمگرشطراحیشدهه  مبینیبرار ت ءدام وعب ر یآمرسش

 .آگ هیبخشیدهواسقنجک و آم ندراینسمینهبک هد

 ظر ب  اطالعرس میمن سبو  غییرمگرشافرادج منهدرب رهمنی دانبهبردی فیه  اف ه  السمبهمنظرر
 .صررتپذیرد

 ه  پیشگیر  مرردریز واجرا برم مهاسیف دهحداقثر اسدیدگ هه  علمیومب میمظر درسم نبرم مه
 . رجهدس امدرق رانواهعشرد

 در م میسمینهه  اجراییوم لیطرحه  اصلشف فی مررد رجهواهعشرد. 

 ریز منسجموجلرگیر اسم هم هنگیبیندسیگ هه  یربطدرعرصهبرم مه رجیهج معوق ملمسئرلینذ
 .اجرایی مرجبپیشگیر اسبههدررفینمن بعوپرهیزاسمراس ق ر  رسطس سم مه خراهدشد

 ه  مجرببهل  ظعلمیو رجهجد به رلیدم یرا آمرسشیوفرهنگی بک رگیر مربی نوسرگروه
گرفینش خصمین سبب  مظر در ب  و ج منه آح د شغل ه  سنمی س و جنسی   در  مهم مرارد جمله اس

 .ه  پیشگیر درق مرنه  هدفخراهدبردارربخشیطرح

 می رامد رفعمت طسنفو تری مت طمثب   ب  اجرا طرحه  پیشگیر همراه در مداوم واسیمرار
 .  هدفدرپیداشیهب شدمی یجمن سبیرادرق مرنه

  ه  ه  میندد سرورتدارددرطراحیبرم مهه  اعیب ر وب  رجهبهمی یجپژوه ب عن ی بهم دودی
 .پیشگیر  مرجرام نوب مراندراولری برم مهه هرارگیرمد
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