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

 

 

 دبيرخانه ستاد  معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های های مردمي -

 دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور -

 نتايج طرح پژوهشي آسيب شناسي طرح های اجتماع محور در محيط های هدف در استان مازندران: موضوع

 با سالم و احترام؛

 :می داردبدین وسیله اشعار 

دراصاو    7931 -7931طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقاا  دبیرااهاه ساتاد در ساا       -1

باا ارششایابی باروا داد    آسيب شناسي طرح های اجتماع محور پيشگيری در محيط های هدف محلي استان مازندران 

 .طرح های مزبور صور  پذیرفته است

غار  و مرزاز اساتاا     اش مناطق جغرافیاایی شار ،  توصیفی با جامعه آماری اش هوع : روش تحقيق و جامعه آماری -0

اساتاا  هفر در حوشه پیشاییری اش اتتیااد    761ر به تعداد محوع جتماح های اطرشامل سمن و مجریاا ماشهدراا 

 ابازار . فعا  بوده اهد به روش تمام شاماری ماورد ارشیاابی واشاه شاده اهاد       7931زه در هیمه دوم سا   ماشهدراا

هی متمرزز و پیمایش بوده زه تاثیر  ابعاد زارزردی، گروهی، فردی، چااشش هاا و   گردآوری اطالتا  بحث گرو

 .ساش و زارهای موثر بر موفقیت طرح های اجتماع محور در محیط هدف را مورد سنجش شرار داده است

 ها طرح اثربخشي ابعاد سنجش به مربوط عملياتي تعريف ماتريس

 ها موشفه ابعاد

 
 زارزردی

 مشارزت اجتماتی

 امنیت اجتماتی

 حمایت اجتماتی

 اطالع رساهی

 سبک شهدگی جامعه هدف

 تواهمندساشی جامعه هدف

 گروهی

 فرهنگ پیشییری

 حساسیت افزایی

 بسیج منابه

 همدشی

 پایداری گروهی
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 ها موشفه ابعاد

 فردی

 آگاهی

 مهار  های فردی

 احساس مؤثر بودا

 ارتباط اجتماتی

 

 موجود موانع و ها چالش سنجش به مربوط عملياتي تعريف ماتريس
 

 ها موشفه ابعاد

 مواهه اجرایی

 تدم همکاری هیا  تلمی داهشیاه های استاا

 تدم وجود پاییاه های جامه اطالتاتی و به روش هبودا آمار موجود

 زمبود مشو  های ماشی و پژوهشی

 دشواری دسترسی به جامعه هدف

 هشدا هتایج تملیاتی

 تدم پی گیری تملیاتی شدا هتایج طرح ها

 باشهشستیی یا جابجایی مجریاا و مدیراا طرح های ااتمه یافته

 تدم وجود متوشی برای پیییری پیشنهادا  طرح های ااتمه یافته

 بی اطالتی مدیراا ساشماا های سیاستیذار اش هتایج طرح ها

 زردا پیشنهادهاتدم تخصیص اتتبارا  جهت تملیاتی 

 تدم باور و اهییزه مجریاا هسبت به زاربست یافته های پژوهش
 
 
 

 :وضعيت جمعيت شناختي -3
 

 درصد وضعيت سن پاسخگويان

 73 سا  93-13

 17 سا  03-97

 73 سا  73-07

 7 سا  و بیشتر 77

 733 جمه

 



 

 

 50/50/9911:   تاريخ

 90/ 2815002:  شماره

  ستاد مبارزه با موادمخدرستاد مبارزه با موادمخدر : پيوست

   0202پالك پالك     --اه نيايش اه نيايش نرسيده به بزرگرنرسيده به بزرگر    --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 

 

 درصد وضعيت جنسيت پاسخگويان

 17 مرد

 17 شا

 733 جمه

 

 درصد تحصيلی پاسخگويان وضعيت مدرک

 73 دیپلم

 77 فو  دیپلم

 73 شیساهس

 17 فو  شیساهس و باالتر

 733 جمه

 

 درصد وضعيت تاهل پاسخگويان

 37 متاهل

 7 مجرد

 733 جمه

 

 درصد وضعيت سابقه کار پاسخگويان

 73 سا  7شیر 

 13 سا  73-7

 77 سا  77-73

 7 سا  و بیشتر 77

 733 جمه
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 :حاصلهنتايج  -4

جامعه هدف ، اش ساح  شابال شباوشی برااوردار      مشارزت اجتماتیهای اجتماع محور بر  میزاا تاثیر اجرای طرح -

درصد شرزت زنندگاا، افزایش مشارزت اجتمااتی جامعاه هادف را اش جملاه تااثیرا        6181بوده به طوری زه 

 . های اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد موفق اجرای طرح

هاای   جامعه هدف را اش جمله تااثیرا  موفاق اجارای طارح     افزایش امنیت اجتماتید شرزت زنندگاا، درص 16 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای   جامعه هدف را اش جمله تاثیرا  موفق اجرای طارح  افزایش حمایت اجتماتیدرصد شرزت زنندگاا،  0683 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای   جامعه هدف را اش جمله تااثیرا  موفاق اجارای طارح     افزایش اطالع رساهیدرصد شرزت زنندگاا،  0781 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

های اجتماع  را اش جمله تاثیرا  موفق اجرای طرح بهبود سبک شهدگی جامعه هدفدرصد شرزت زنندگاا،  1181 -

 .محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای   را اش جمله تااثیرا  موفاق اجارای طارح     افزایش تواهمندساشی جامعه هدفصد شرزت زنندگاا، در 6686 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

های  را اش جمله تاثیرا  موفق اجرای طرح افزایش فرهنگ پیشییری جامعه هدفدرصد شرزت زنندگاا،  7187 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای اجتمااع    را اش جمله تاثیرا  موفق اجرای طرح افزایش حساسیت جامعه هدفدرصد شرزت زنندگاا،  1787 -

 .محور در جامعه هدف بیاا زردهد
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های اجتماع  را اش جمله تاثیرا  موفق اجرای طرح افزایش بسیج منابه جامعه هدفدرصد شرزت زنندگاا،  7989 -

 .محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای اجتمااع    را اش جمله تاثیرا  موفق اجارای طارح   افزایش همدشی جامعه هدفرزت زنندگاا، درصد ش 6187 -

 .محور در جامعه هدف بیاا زردهد

هاای   را اش جمله تااثیرا  موفاق اجارای طارح     افزایش پایداری گروهی جامعه هدفدرصد شرزت زنندگاا،  16 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد

در محیط هدف را اش جمله تااثیرا  موفاق اجارای     های مجری افزایش آگاهی گروهگاا، درصد شرزت زنند 69 -

 .های اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد طرح

در محیط هادف را اش جملاه تااثیرا  موفاق      های فردی گروه های مجری مهار درصد شرزت زنندگاا،  1083 -

 .دهای اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زرده اجرای طرح

در محیط هادف را اش جملاه تااثیرا      های مجری احساس موثر بودا گروهدرصد درصد شرزت زنندگاا،  6383 -

 .های اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد موفق اجرای طرح

در محیط هدف را اش جمله تاثیرا  موفاق   های مجری افزایش ارتباط اجتماتی گروهدرصد شرزت زنندگاا،  13 -

 .اجتماع محور در جامعه هدف بیاا زردهد های اجرای طرح

 اولويت بندی مولفه های ابعاد کارکردی موثر بر موفقيت طرح های اجتماع محور

 اوشویت تنواا تامل

 او  مشارزت اجتماتی

 دوم تواهمندساشی جامعه هدف

 سوم اطالع رساهی

 چهارم حمایت اجتماتی

 پنجم سبک شهدگی جامعه هدف

 ششم امنیت اجتماتی
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 اولويت بندی مولفه های ابعاد گروهي موثر بر موفقيت طرح های اجتماع محور

 اوشویت تنواا تامل

 او  بسیج منابه

 دوم حساسیت افزایی

 سوم پایداری گروهی

 چهارم فرهنگ پیشییری

 پنجم همدشی
 

 اولويت بندی مولفه های ابعاد فردی موثر بر موفقيت طرح های اجتماع محور

 اوشویت لتنواا تام

 او  آگاهی

 دوم مهار  های فردی

 سوم احساس مؤثر بودا

 چهارم ارتباط اجتماتی
 

 موانع اجرايي موثر بر سر راه موفقيت طرح های اجتماع محور

 اوشویت تنواا تامل

 او  تدم وجود پاییاه های جامه اطالتاتی و به روش هبودا آمار موجود

 دوم زمبود مشو  های ماشی و پژوهشی

 سوم دسترسی به جامعه هدف دشواری

 چهارم تدم همکاری هیا  تلمی داهشیاه های استاا

 

 اولويت بندی مولفه های عملياتي نشدن نتايج موثر بر موفقيت طرح های اجتماع محور موثر

 اوشویت تنواا تامل

 او  تدم تخصیص اتتبارا  جهت تملیاتی زردا پیشنهادها

 دوم ری پیشنهادا  طرح های ااتمه یافتهتدم وجود متوشی برای پییی

 سوم باشهشستیی یا جابجایی مجریاا و مدیراا طرح های ااتمه یافته

 چهارم طرح هاپی گیری تملیاتی شدا هتایج ضعف 

 پنجم بی اطالتی مدیراا ساشماا های سیاستیذار اش هتایج طرح ها

 ششم وهشباور و اهییزه مجریاا هسبت به زاربست یافته های پژضعف 
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 :پيشنهادها -5

شیوع مصرف مواد مخدر در زشور و با توجه به تمایل به مشارزت در ترصه پیشاییری   و با تنایت به روهد بروش

 ضارور  بهاره گیاری اش یرفیات هاای      باه  سا  زشور و توجهاا   60تا  77 جمعیت تمومیدرصد اش  66معاد  

اجتماتی شدا امر راهبرد  تقویت مبنی بر با مواد مخدرمبارشه  بی بدیل مردمی و تازیدا  دبیر زل محترم ستاد 

 :یر جهت اشدام الشم ایفاد می گرددشذا موارد ش ،مبارشه

 سازنین جامعه هدف در طرح های اجتمااع محاور و همیناین اطاالع      با ایجاد مشو  های پیش بینی شده برای

تبلیغااتی،  شمیناه افازایش مشاارزت     رساهی برهامه ریزی شده اش طریق رساهه های جمعای در شاشاک زارشارهاای    

 .طرح های اجتماع محور فراهم شودآمیز اجتماتی و همینین ارتقاء موفقیت

     با ایجاد زارزرد شبکه ای گسترده بین سمن های فعا  در شمینه مدااال  اجتماع محور در ساح  زشاور، ضامن

 سااشماههای   و رهنیای و پیشاییری  مواشی زااری هاا توساط دساتیاههای ف     اتالف منابه و پرهیز اش جلوگیری اش

 .شمینه افزایش ضریک موفقیت اجرای طرح های اجتماع محور فراهم گردد ،مردم ههاد

    با برهامه ریزی دشیق و پیییری مستمر، ضمن برگزاری زارگاه ها و سمینارهای آموششی با بهره گیاری اش فااای

تمامی اتااء گروه های جامعه محاور اشادام    تلمیِ داهش افزایی و تواهمند ساشی، مجاشی، هسبت به ارتقاء مهار 

 . شودطرح های اجتماع محور در محیط های هدف ضریک موفقیت اجرای شده تا شمینه ساش افزایش 

      و بارگاذاری تماامی هتاایج     دبیرااهاه ساتاد   با توجه به راه اهداشی زتابخاهاه دیجیتاا  دفتار تحقیقاا  و آماوشش 

 ، پایاا هامه های تحصایال  تکمیلای زارشناسای ارشاد و دزتاری مارتبط باا        طرح های تحقیقاتی ملی و استاهی

اش  ضارور  دارد  ،....امر مبارشه، زتک ترجمه و تاشیف شده در ترصه های سخت و هارم افازاری ترصاه مباارشه و     

هاه  شینک ساشماههای مردم ههاد باه زتابخا اطالع رساهی و  هسبت به سوی دفتر تشکل های مردمی دبیرااهه ستاد،
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WWW.DCHQ.IR :                 اينترنتي آدرس  

 جمهوری اسالمی اریان

 مهوری ج رياست 

 

 

 صراميرضا حميد دکتر 

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

ا  محلای بار   مبتنی شدا اشداما  اجتماتا اشدام الشم صور  پذیرد تا شاهد   lib.dchq.irدیجیتا  به آدرس  

 .پشتواهه های تلمی باشیم

  طارح هاای اجتمااع     تقویتبا تنایت به هزینه های شابل توجه مصروفه در دو دهه اایر در سح  زشور به منظور

شییری و توسعه مشارزت های مردمی ساتاد و اساتاهها هسابت باه     محور، ضرور  دارد زمیته های فرهنیی و پی

وازاوی و مهندسی مجدد، رفه ایرادا  و تقویت طرح های پیشییری اجتماع محور در محله ها اشدام جدی هماوده  

در ساح    ماواد مخادر  مصارف  شایوع   و ، شاهد جلوگیری اش باروش همشارزت الیه های مختلف جامع فزایشتا با ا

 .باشیم زشور

 

 

  

 

 

 

 

 

 : رونوشت

  .جناب آقای دکتر مومني دبير کل محترم ستاد برای مزيد استحضار

  


