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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

چکیده
اهددفا

تعیییین ماهیییت اجتمییاعی شییدن مبییارزه بییا مییواد مخییدر از طری ی دسییتیییابی بییه ابعییاد و

بیانگرهییای قابییل قبییولی بییرای آن از طری ی اخییذ نظییرات و دیییدگاههییای صییاحبنظییران و تییدوین
سیاسییتهییا ،راهبردهییا و برنامییههییای اجتمییاعی شییدن مبییارزه بییا مییواد مخییدر بییر اسییاس ابعییاد و
بیانگرهای تعیینشده از اهداف اصلی تدوین سند حاضر میباشد.
روش سند حاضر در  4مرحلیه تهییه گردیید و درمجمیو  2بیار میورد وییرایش قیرار گرفیت.در اولیین
مرحله دبیرخانه موقت و کمیتیه تیدوین سیند متشیکل از صیاحبنظیران حیوزه اعتییاد و مبیارزه بیا میواد
مخدر تشکیل شد .ایین مرحلیه بیا هیدف دسیتییابی بیه ابعیاد و بیانگرهیای اجتمیاعی شیدن مبیارزه بیا
مواد مخدر به نظرخواهی از مت خصصان حوزه اعتییاد و مبیارزه بیا میواد پرداختیه شید .بیه ایین منظیور از
نظرخییواهی سامانمند(سیسییتماتی و و مرحلییهای ،بییهصییورت بییینییام همییراه بییا جمییعبنییدی نظییرات و
بازخورد آنهیا بیهمنظیور تسیهیل دررسییدن شیرکتکننیدگان بیه اجمیا اسیتفاده شید .شیرکتکننیدگان
تحقی  65نفر از صاحبنظیران حیوزههیای مبیارزه بیا میواد مخدر(جامعیهشناسیی ،میددکاری اجتمیاعی،
پزشییکی اجتمییاعی ،روانپزشییکی ،روانشناسییی ،مییدیریت ،ارتباطییات ،اقتصییاد و حقییو و جییرمشناسیییو
بییودهانیید .مجموع یاد دو دور نظرخییواهی و بییازخورد در طییول حییدود 2مییاه انجییام شیید .در جمییعبنییدی
پاسخهیا در هیر دوره از آمیارههیای توصییفی(دامنه ،مییانگین ،انحیراف معیار،نمیا و شییو نمیاو در کنیار
جمییعبنییدی کیفییی اسییتفاده شیید در مرحلییه دوم بییا مبنییا قییرار دادن ابعییاد و بیانگرهییا و رویکردهییای
تعیییینشییده پیییشنییوی

اولیییه سییند اجتمییاعی شییدن مبییارزه بییا مییواد مخییدر تییدوین گردییید و پی

از

جمییعآوری دیییدگاه صییاحبنظییران مییورد ویییرایش قییرار گرفییت .در مرحلییه سییوم  1پنییل تخصصییی و
مشییورتی بییا نهادهییای علمییی و دسییتگاههییای اجرایییی برگییزار شیید و پیی

از جمییعبنییدی نظییرات و

بازخوردهیییا نسیییخه دوم سیییند وییییرایش شییید و در مرحلیییه چهیییارم پی ی

از جمیییعآوری دییییدگاه

صاحبنظران نسخه سوم و نهایی سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر ویرایش شد.
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نتایج در سند حاضر  55سیاست بهعنوان سیاستهای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تعیین گردید که
عبارتند از5 :و استفاده از کلیه ظرفیتهای جامعه و تعامل فعال با آنها6 ،و فراهمسازی امکان گفتمان سازی
اجتماعی بهمنظور فعال شدن عرصه عمومی ،ایجاد آگاهی اجتماعی و اشاعه فرهنگ مشارکت و
مسئولیتپذیری اجتماعی2 ،و فراهمسازی امکان ساختاری مشارکت فراگیر از طری اقدامات جمعی و
اجتما محور و متناسب با ظرفیتهای جامعه4 ،و تقویت نظارت نهادی شده اجتماعی با بهرهگیری از
ظرفیت خانوادهها ،رسانههای محلی و جامعه مدنی5 ،و پاسخگویی اجتماعی دستگاهها نسبت به حمایت
یابی و کاهش عوامل خطر اجتماعی و تقویت عوامل اجتماعی محافظتکننده اعتیاد2 ،و فراهمسازی و
تسهیل مشارکت بخش خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتها2 ،و تقویت و توسعه حمایت و
مراقبتهای اجتماعی در همه سطوح پیشگیری از اعتیاد1 ،و تقویت و توسعه فعالیتهای جمعی با هدف
هویت بخشی به ارزشهای جمعی ،ایجاد تعهدات جمعی ،شکلگیری اتحادهای حمایتی و ائتالفهای
اجتماعی بازدارنده از اعتیاد3 ،و سازمانیابی اجتماعی و توسعه سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور،
54واولویت دادن راهبرد پیشگیری بر سایر راهبردهای مبارزه با اعتیاد در برنامهوبودجه55 ،و تأمین بسترهای
حقوقی ،قانونی ،پشتیبانی و حمایتی الزم در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر.
متناظر باسیاستهای تعیینشده  4راهبرد بهعنوان راهبردهای اصلی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
تدوین گردید که عبارتند از5 :وگسترش و نهادینهسازی مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی6 ،و حمایت
یابی و توسعه برنامههای حمایت و مراقبت اجتماعی2،و تقویت محیطهای اجتماعی سالم ،محافظ اجتماعی
و بازدارنده از اعتیاد4 ،و ارتقای سرمایه اجتماعی ،اقتدار افزایی سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور.در این
سند بهمنظور تحق سیاستها و راهبردها  1برنامه ملی تدوین و ذیل هر برنامه پروژههای عملیاتی تدوین
گردیده است .این برنامههای ملی عبارتند از5 :و گفتمانسازی اجتماعی6 ،و ارتقای ظرفیتهای مشارکتی
جامعه2 ،و حمایتیابی و تقویت محیطهای اجتماعی سالم4 ،و ارتقای مسئولیتپذیری بخش خصوصی5 ،و
اقتدار افزایی و تقویت همافزایی سازمانهای مردمنهاد2 ،و حمایتیابی رسانهای2 ،و طراحی و استقرار نظام
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جامع حمایت و مراقبت اجتماعی در همه سطوح پیشگیری از اعتیاد1 ،و روزآمدسازی و تقویت الزامات
قانونی و حقوقی.

کلیفواژهها اجتماعی شدن ،مواد مخدر ،سیاست ،راهبرد ،برنامه ،پروژه.
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فصل اول :کلیات

4
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مقفمه
خطمشیها در زمینه مواد مخفر مبتنی بر نحوه درک مشکل یا مسئله شکل میگیرنف .امروزه در کشور
ما اعتیاد بهعنوان یك مشکل اجتماعی _ ملی مطرح است که ازنظر مردم ،حکومت و قوانین باالدستی
بایف براي کاهش آن برنامهریزي کرد(احترامی وطنپرست.)3131،
وقتی از مشکل اجتماعی3سخن گفته میشود به پفیفههاي اجتماعیاي اشاره میشود که چهار خصیصه
دارنف )3تعریف گروهی و مبتنی بر اجماع از آنها وجود دارد )2 .بر کیفیت زنفگی یا مهمترین
ارزشهاي موردتوافق جامعه اثر منفی گذاردهانف )1 .علل و عواقب اجتماعی منفی مشخصی دارنف و
آثار آنها از سطح فردي فراتر میرود )4 .براي کاهش و کنترل آنها بایف سیاستهاي اجتماعی اصالح
شونف(رفیعی.)3131،
باوجودآنکه در کشور ما اعتیاد بهعنوان یك مشکل اجتماعی تلقی میگردد .اما هنوز نوعی وفاق کلی
بر سر «اعتیاد به مواد مخفر» بهعنوان جرم یا بیماري وجود نفارد و دستگاههاي مسئول ،رویکردهاي
متفاوتی نسبت به آن دارنف .درواقع امر ،تلقی معتاد بهعنوان یك بیمار و یا مجرم شناختن آن موضوع را
«فردي» جلوه میدهف .بر اساس این دیفگاه منشأ اصلی رفتارهاي نامطلوب و ناهنجار را فیزیولوژي،
شیمی ،روانشناسی ،شخصیت ،اخالق و نگرش فرد میدانف .به همین دلیل راه از بین بردن جرایم در
جامعه را ایجاد تغییر و تحول در فرد مجرم میدانف و براي کنترل جرم بایف فرد مجرم را از طریق
مجازات ،معالجات پزشکی و روانپزشکی ،مشاوره و ماننف آن همساز کرد .این رویکرد که تأکیف را بر
کنترل فرد گذاشته ،معتاد یا بیمار است که بایف او را با دارو درمان کرد و یا مجرم و سرکش و
پرخاشگر که بایف او را تنبیه ،سرکوب و با دارو آرام کرد .این در حالی است که مسئله اجتماعی با

1- Social problem
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اصالح فرد حل نخواهف شف و بایف به مسئله اعتیاد با رویکرد مترقیتري برخورد کرد بهعبارتدیگر
جایی که اعتیاد به مواد مخفر به یك مسئله اجتماعی تبفیلشفه در برخورد با آن نیز بایف همه گروهها
و سازمانهاي جامعه دخالت داشته باشنف(صفیق سروستانی.)3135،
بر همین اساس امدروزه توجده بده رویکردهداي جفیدف در حدوزه مبدارزه بدا مدواد مخدفر امدري
الزم و ضددروري اسددت .رویکددردي کدده متکددی بددر رهیافددتهددایی متفدداوت از گذشددته بددوده و
مستلزم تغییر از یك نگاه تجویزي به مشدارکتی و اجتمداعمحدور ،از وابسدتگی بده مندابع موجدود
به ظرفیتسازي اجتماعی و حمایت یابی ،از توجه بده راهحدلهداي دولدتمحدور بده شدیوههداي
حددل مسددئله مبتندی بددر شددواهف و بددا تأکیددف بددر ابتکددارات جامعدده مددفنی و همچنددین تأکیددف بددر
همکدداري جمعددی ،تعدداون اجتمدداعی و مسددئولیتپددذیري از ویژگددیهدداي ایددن رویکددرد جفیددف
است(اکبري.)3131،
بهعبارتدیگر با توجه به دامنه وسیع اعتیاد و مصر

مواد در کشور ،کنترل و بهبود وضعیت موجود

بفون فعال شفن عرصه عمومی و جامعه مفنی و نهایتاً شکلگیري جنبش و بسیج همگانی اجتماعی
امیفي به توقف فرآینف فعلی نمیباشف .بنابراین؛ اقفامات کاهش تقاضاي مواد مخفر نیازمنف تحولی
کیفی در موقعیت و جایگاه مفیریت اعتیاد و تغییر نگرش و دیفگاه آن نسبت به نقش و اهمیت جامعه
مفنی و مشارکت اجتماعی در عرصه عمومی است ازاینرو امروزه رویکردها و مفاخالت برنامهریزي
در برنامههاي کاهش تقاضا معطو

به جامعه مفنی است .در این راهبرد ،نهادهاي غیردولتی اثرگذارنف و

باعث میشونف که فرهنگ مبارزه با مواد مخفر زنفگی مردم رخنه کنف .بهعبارتدیگر مردم در راهبرد
کاهش تقاضا ،محور اصلی و مهمی هستنف(مفنی قهفرخی.)3131،
بر همین اساس در اسناد ،گزارشها و کنوانسیونهاي جهانی و قوانین جاري کشور ازجمله؛ قانون
برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه ،قانون مبارزه با مواد مخفر ،قانون نظام جامع رفاه اجتماعی ،سنف
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چشمانفاز جمهوري اسالمی ایران ،سیاستهاي کلی نظام و سایر اسناد و برنامههاي فرادست اشارات
مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بهضرورت و نقش جامعه در پیشگیري و کنترل اعتیاد و سایر آسیبهاي
اجتماعی شفه است که برخی از آنها عبارتانف از

اسناد و گزارشهای بینالمللی
در اسناد و گزارشهاي بدینالمللدی تأکیدف بدر رویکردهداي اجتمداعی و نقدش اجتمداع و جامعده
بهعنوان یك اصدل اساسدی در پیشدگیري و کنتدرل اعتیداد قلمدفاد گردیدفه اسدت ،بطوریکده در
گزارش مشترک سازمان جهانی بهفاشت 3و برنامه کنتدرل مدواد مخدفر سدازمان ملدل 2بدر نقدش
اجتمددداع و بخدددشهددداي مختلدددف جامعددده در پیشدددگیري از مصدددر

مدددواد تأکیدددف شدددفه

است).(UNDCP/WHO,0222

قانون مبارزه با مواد مخدر
بهموجب قانون مبارزه بدا مدواد مخدفر بدهمنظدور پیشدگیري از اعتیداد و مبدارزه بدا قاچداق مدواد
مخفر از هر قبیل اعدم از تولیدف ،توزیدع ،خریدفوفروش و اسدتعمال آن هدا و نیدز مدوارد دیگدري
که در این قدانون ذکرشدفه اسدت ،سدتادي بده ریاسدت رئدی جمهدور تشدکیل و کلیده عملیدات
اجرایی و قضدایی و برنامدههداي پیشدگیري و آمدوزش عمدومی و تبلید علیده مدواد مخدفر ایدن
ستاد متمرکز خواهف بود .همچنین به ستاد مبدارزه بدا مدواد مخدفر اجدازه داده مدیشدود کده بدر
اساس ضرورت به تهیه و تفوین آییننامههاي اجرایی مورد نیاز اقفام نمایف.
1 - WHO
0 - UNDCP
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قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
در همین ارتباط قدانون نظدام جدامع رفداه و تدأمین اجتمداعی)مصدوب  (3131بدر بهبدود وضدعیت
تعیینکننفههاي اجتماعی مهم سالمت)مثل سیاسدتهدا و برنامدههداي اقتصدادي و اجتمداعی( بدراي
ارتقاي رفاه و سالمت فردي و اجتمداعی افدراد ،خانوارهدا و اجتماعدات محلدی ازجملده پیشدگیري
از بروز اعتیاد در همده ابعداد زندفگی مدردم تأکیدف کدرده اسدت ،بندفهایی از مداده 3 ،4و  31ایدن
قانون به موارد زیر اشاره دارد
 همدداهنگی بخددشهدداي مختلددف دولددت در راسددتاي پیشددگیري از آسددیبهدداي
اجتماعی(ماده -4بنف ب) .تأمین خدفمات پیشدگیري از بدروز یدا تشدفیف آسدیبهداي
اجتمداعی در گدروههداي هدف

و تحدت پوشدش قدرار دادن آنهدا در سده سدطح

پیشگیري ،درمان و توانبخشی(ماده  -4بنفي).
 سیاست پیشگیري که شامل حوزههاي مختلدف ازجملده بیمدهاي و حمدایتی مدیباشدف
و مطدابق آن بدر ضدرورت همداهنگی بدا سدایر دسدتگاههداي مدثثر تأکیدف مدیشدود
بدهنحدويکده تدالش بدراي پیشدگیري از ظهدور یدا گسدترش انحرافدات و مشدکالت
اجتماعی بهعنوان یك سیاست همداهنگی فدرا بخشدی مبنداي عمدل قدرار گیر(مداده -3
بنف د).
 ایجاد زمینه گسدترش ،حضدور و مشدارکت بیشدتر نهادهداي خیریده وقدف و مدفنی در
حوزههاي حمایتی( ماده  -31بنف ل).
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سند چشمانداز  22ساله کشور
در سنف چشمانفاز  21ساله کشور معیارهدا و شداخ

هداي قابدلتوجده بدراي «ایجداد جامعدهاي

سالم» تا سال  3414ترسیمشفه است.

سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
تصویب و ابالغ سیاستهاي کلدی نظدام در امدر مبدارزه بدا مدواد مخدفر مهرمداه  3135از سدوي
مقام معظم رهبري گام مثبت دیگري بود که در زمینده تدفوین اسدناد قدانونی بدهمنظدور مبدارزه بدا
مدواد مخدفر برداشدته شدف .دربندفهاي 3 ،7 ، 4و 31ایدن سدنف تأکیدف بدر سیاسدتهداي زیدر
تصریحشفه است؛
 اتخدداذ راهکارهدداي پیشددگیرانه در مقابلدده بددا تهفیددفات و آسددیبهدداي ناشددی از مددواد
مخفر و روانگردان با بهرهگیري از امکاندات دولتدی و غیردولتدی بدا تأکیدف بدر تقویدت
باورهاي دیندی مدردم و اقدفامات فرهنگدی ،هندري ،ورزشدی ،آموزشدی و تبلیغداتی در
محیط خانواده ،کار ،آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی(بنف.)4
 اتخاذ تفابیر الزم براي زمینهسازي حمایدت هداي اجتمداعی پد

از درمدان مبتالیدان بده

مددواد مخددفر و انددواع روانگددردان در زمیندده اشددتغال ،اوقددات فراغددت ،ارائدده خددفمات
مشاوره و پزشکی و حمایدت هداي حقدوقی و اجتمداعی بدراي افدراد بدازتوانی شدفه و
خانوادههاي آنها و نیز فدراهم نمدودن امکاندات خدفمات درمدانی و نیازهداي حمدایتی
افراد مذکور (بنف)7
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 اتخاذ تدفابیر الزم بدراي حضدور و مشدارکت جدفي مدردم و خدانوادههدا ،حمایدت از
تشکلهاي مردمی در زمینههاي پیشگیري،کاهش آسیب و درمان اعتیاد(بنف)3
 توسعه مطالعات و پژوهشهاي بنیدادي ،کداربردي و توسدعهاي در امدر مبدارزه بدا مدواد
مخددفر و روانگددردان و پیشددگیري و درمددان معتددادان بددا تکیددهبددر دانددش روز دنیددا و
استفاده از ظرفیتهاي علمی و تخصصی ذيربط(بنف.)31

سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد (مصوب سال )7932
در سنف جامع پیشگیري اولیه از اعتیداد بدر موضدوع ظرفیدتهداي جامعده ،مشدارکت اجتمداعی و
تعیینکننفههاي اجتماعی اعتیاد تأکیف شفه است ،که برخی از آنها بفین شرح است؛
 مدفاخالت پیشدگیرانه بایدف بدا مشدارکت حدفاکثري ظرفیدتهداي بسدیج مردمدی،
سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحدور در همده مراحدل سیاسدتگدذاري ،برنامدهریدزي،
اجرا و ارزشیابی انجدام پدذیرد و از قابلیدتهداي بخدش خصوصدی نیدز بایدف حدفاکثر
استفاده در اجراي برنامهها گردد(سیاست ششم).
 رصددف تعیددینکننددفههدداي اجتمدداعی اعتیدداد بددهمنظددور مسددئول سددازي و همددراه سددازي
دستگاههاي دخیل.
سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد کشور (مصوب سال )7937
در سنف جامع حمایتهاي اجتماعی و درمان اعتیاد بر محورهاي زیر تأکیف شفه است
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 ارتقا مشارکت بخدشهداي مختلدف جامعده و نهادهداي اجتمداعی در سیاسدتگدذاري،
برنامهریزي و ارائه خفمات(راهبرد کالن .)4
 طراحی و اسدتقرار نظدام جدامع رصدف و هشدفار تعیدینکنندفههداي اجتمداعی اعتیداد و
سالمت همگانی
سند جامع تحقیقات مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگرردان هرا و پری

سرازها برا

رویکرد اجتماعی(مصوب سال )7931
هف

نهایی این سنف هفایت و جهتدهدی سیاسدتهدا و برنامدههداي مبدارزه بدا مدواد مخدفر و

روانگردانها بر مبناي باالترین سدطح شدواهف ممکدن اسدت .همچندین مدفیریت پدژوهش اعتیداد
بایددف بددهکلیدده رویددفادها و تصددمیمات مددرتبط بددا اعتیدداد حسدداس باشددف و برنامددهریددزي و
اولویتبنفي پژوهش را متناسدب بدا شدرایط موجدود جهدتدهدی نمایف(سیاسدت دوم) .همچندین
اطالعددات وضددعیت اعتیدداد کشددور بایددف بددهعنددوان بخشددی از اطالعددات اجتمدداعی و بهفاشددتی
کشور و نه امنیتی تلقی شود(سیاست چهارم).
روری اس ر می
ری جمهر
راعی و فرهنگر
رادیا اجتمر
رقه اقتصر
رنجم توسر
رهی پر
رانون برنامر
قر
ایران()7932-7931
بر اساس سیاستهاي کلی و احکدام مندفرد در قدانون برنامده پدنجم توسدعه مبدارزه همدهجانبده
با مواد مخفر و روانگردان و اهتمام به اجراي سیاسدتهداي کلدی مبدارزه بدا مدواد مخدفر مدورد
(بنف  ،)21تأکیف بر رویکدرد انسدان سدالم و سدالمت همدهجانبه(بندف  ،)33پیشدگیري و مقابلده بدا
ناهنجاري هداي فرهنگدی و اجتماعی(بندف  )21-1و توسدعه نظدامهداي پیشدگیري از آسدیبهداي
فردي و اجتماعی(بنف )15-1مورد تأکیف قرارگرفته است.
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سیاست های کلری برنامرهی ششرم توسرقه اقتصرادیا اجتمراعی و فرهنگری جمهروری
اس می ایران
بهموجب بنف  57سیاستهاي کالن برنامه ششدم توسدعه بدر مبدارزه همدهجانبده بدا مدواد مخدفر و
روانگردانها در چدارچوب سیاسدتهداي کلدی ابالغدی و مدفیریت مصدر

باهدف

کداهش 25

درصفي اعتیاد تا پایانبرنامه تأکیف شفه است.

قانون برنامهی ششم توسقه اقتصادیا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس می ایران
قددانون برنامدده ششددم توسددعه جمهددوري اسددالمی ایددران بددهمنظددور پیشددگیري ،کنتددرل و کدداهش
آسیبهاي اجتماعی با اولویت اعتیاد تأکیدف و نسدبت بده طراحدی و اجدراي برنامدههدایی در ایدن
زمینه محورهایی را تعیین نموده است .در همین راستا؛
بهموجب ماده  73دولت مکلف است در راستاي تحقق عفالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر
و بسط پوششهاي امفادي ،حمایتی و بیمهاي و پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی نسبت به
طراحی و اجراي برنامههاي الزم اقفام کنف.
همچنین بهموجب ماده  31دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعی بهمنظور
پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی ،نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهاي اجتماعی
با اولویت اعتیاد ،طالق ،حاشیهنشینی ،کودکان کار و مفاسف اخالقی بر محورهاي ذیل اقفام کنف
بهگونهاي که آسیبهاي اجتماعی در انتهاي برنامه به بیستوپنج درصف ( ) % 25میزان کنونی کاهش
یابف .برخی از برنامههاي بخش پیشگیري عبارتانف از
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 -3پیشگیري اولیه از بروز آسیبهاي اجتماعی از طریق اصالح برنامهها و متون درسی دوره آموزش
عمومی و پیشبینی آموزشهاي اجتماعی و ارتقاي مهارتهاي زنفگی.
 -2تهیه و تفوین پیوستهاي اجتماعی در طراحی کلیه برنامههاي کالن توسعهاي ،ملی و بومی با توجه
به آثار محیطی آنها و بهمنظور کنترل آثار یادشفه و پیشگیري از ناهنجاريها و آسیبهاي اجتماعی با
تصویب شوراي اجتماعی کشور.
 -1تفوین ساالنه اطل

آسیبهاي اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخ

هاي سالمت

اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 -4تفوین نظام جامع رصف آسیبهاي اجتماعی و معلولیتها تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه طبق
قوانین مربوطه و تصویب شوراي اجتماعی و اجراي آن از ابتفاي سال دوم اجراي قانون برنامه
ب) خفمترسانی و بازتوانی.
 -3خفماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیبهاي اجتماعی با مشارکت سازمانهاي غیردولتی.
 -2تحت پوشش قرار دادن و تمهیف تسهیالت اشتغال براي کلیه مفدجویان واجف شرایط پشت نوبتی
کمیته امفاد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمري آنان در
بودجههاي سنواتی ساالنه.
 -1توسعه مراکز فوریتهاي اجتماعی مطابق قوانین در شهرهاي باالي پنجاههزار نفر تا پایان سال اول
اجراي قانون برنامه و در سایر شهرها بهتناسب جمعیت و گسترش آسیبهاي اجتماعی.
 -5بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهاي مردمنهاد در حوزههاي مشارکتهاي گروهی و تأمین مالی
مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین منابع مورد
نیاز.
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منشور حقوق شهروندی
همچندین بدهموجدب مداده  33منشدور حقدوق شدهرونفي؛ حدق شدهرونفان اسدت کده از محدیط
زنفگی عداري از آسدیبهداي فدردي و اجتمداعی ازجملده مدواد مخدفر و روانگدردان برخدوردار
باشنف .گروههاي آسیبپذیر و مدفدجویان از اقدفامات مدثثر دولدت در زمینده توانمنفسدازي ،امیدف
به زنفگی و اعمال سیاستهاي تأمینی برخوردار میشونف.
این در حالی است که با ابن وجود و بهرغم تدالشهدا و هزیندههداي فراواندی کده تداکنون جهدت
حل معضل اعتیاد یا کاهش آسدیبهداي آن انجدامشدفه اسدت ،موضدوع مدواد و اعتیداد همچندان
یك موضوع جفي و هشفاردهنفه براي جامعه ایرانی است.
آییننامه پیشگیری از اعتیاد و مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر
همچنددین در آیددیننامدده پیشددگیري از اعتیدداد و مصددوبات متعددفد سددتاد مبددارزه بددا مددواد مخددفر
بهمنظور مصدونسدازي افدراد در معدرض خطدر و انجدام اقدفامات فرهنگدی ،ارشدادي ،تبلیغدی و
معاضفتی جهت کداهش تقاضداي مدواد مخدفر ،اعضداي سدتاد مبدارزه بدا مدواد مخدفر و سدایر
وزارتخانهها ،سدازمانهدا وموسسدات دولتدی و غیردولتدی ضدمن جلدب حمایدت مردمدی تأکیدف
گردیفه است.

04

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

روش و مراحل تدوین سند
سنف اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر بدهعندوان یدك سدنف باالدسدتی بدا همکداري بدیش از 11
نفددر از اسدداتیف ،متخصصددان و صدداحبنظددران در زمیندده اعتیدداد و مددواد مخددفر و بددا مشددارکت
نهادهددا و مراکددز علمددی و پژوهشددی ،محققددان و کارشناسددان فعددال سددازمانهدداي مددردمنهدداد و
دستگاههاي اجرایی ذیربط تهیه و تنظیم گردیفه است.
افزون بر ظرفیت نهادهدا و دسدتگاههداي علمدی و اجرایدی کشدور ،بدال بدر  35نفدر از محققدان و
کارشناسان در تهیه و تدفوین ایدن سدنف بدهصدورت مسدتقیم و غیرمسدتقیم مشدارکت و همکداري
داشتهانف.
بر اساس چارچوب روششناسی زیر سنف در چهار مرحله تفوین گردیف؛

مرحله اول -تشکیل کمیتهه تهیو س دهوی و تعیهیس مهییهو و مؤلفههیهه
اجتمهع

اصهل

شین مبهرزه به مواد مخیر

در اولین گام دبیرخانه موقت بهمنظدور همداهنگیهداي اجرایدی و پشدتیبانی تشدکیل و تقسدیمکدار
صورت گرفت .در ایدن مرحلده بده منظدور تعیدین ماهیدت و مثلفدههداي اصدلی اجتمداعی شدفن
مبددارزه بددا مددواد مخددفر گددروه صدداحبنظددران تشددکیل و از آنهددا نظرخددواهی شددف .گددروه
صاحب نظران از میان افدراد متخصد

و باتجربده در حدوزههداي مدرتبط بدا اعتیداد و مبدارزه بدا

مواد مخفر انتخاب شفنف .بفین منظدور فهرسدتی از حدوزههداي اعتیداد و مبدارزه بدا مدواد مخدفر
تهیدده و سددر

بددراي هددر حددوزه کانفیددفاهایی معرفددی و درنهایددت  22نفددر بددهعنددوان گددروه

صاحب نظر تشکیل شدف .بدر اسداس روش شناسدی تعیدین شدفه ،مرحلده اول تدفوین سدنف شدامل
تعیین ماهیت اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر مدیباشدف .تعیدین ماهیدت از طریدق اخدذ
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نظرات و دیفگاه هاي گدروه صداحب نظدران صدورت گرفدت .هدف

از تعیدین ماهیدت؛ مشدخ

شفن ابعاد و مثلفههدا و صدورتبندفي رویکردهاي(جهدتگیدريهدا) اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا
مواد مخفر میباشف.
بر این اساس فرآینف تعیین ماهیدت ابتدفا از طریدق مدرور گسدترده 3بدر مطالعدات موجدود داخلدی
و خددارجی و اسددناد فرادسددت در زمیندده مثلفددههدداي اجتمدداعی شددفن مبددارزه بددا مددواد مخددفر
صورت گرفت که بر اساس آن مثلفدههداي اولیده و پیشدنهادي اسدتخراد گردیدف .سدر
اخددذ نظددرات و دیددفگاههدداي صدداحبنظددران در خصددو

جهدت

مثلفددههدداي پیشددنهادي و اولیدده و

همچنین کشف مثلفدههداي جفیدف ،از طریدق پرسشدنامهاي نظدرات  22نفدر از صداحبنظدران در
دو مرحله(مرحله اول؛ تعیدین ابعداد و مثلفدههداي اصدلی اجتمداعی شدفن و مرحلده دوم؛ تعیدین
زیر مثلفهها و بیانگرهاي اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر) اخذ گردیف.

مرحله دوم :تهیهه پهی

نهو

اولیهه و جمه آور

د هیاهه صههح نظهران در

مورد نسخه اول
در این مرحلده ویدرایش اول سدنف بدراي گدروه صداحبنظدران ارسدال و بدا پیگیدريهداي مکدرر،
نظرات آنان جمعآوري گردیف .نظرات رسیفه بهدقدت توسدط گدروه تدفوین بررسدی ،دسدتهبندفي و
تحلیل شف و سر

در متن سنف اعمال گردیف.

مرحلههه دههوم -براههرار

پوههل یههه

تخمم ه

و مشههورت

و تههیو س و ههرا

دوم دوی

1- Expanding Rivew

06

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

در ایددن مرحلدده ویددرایش اول سددنف در  3پنددل تخصصددی و مشددورتی بددا نهادهدداي علمددی و
دستگاههاي اجرایدی مدرتبط موردبحدث و بررسدی قدرار گرفدت و بدا اعمدال نتدایج حاصدل از
این پنلها ،ویرایش دوم سنف تفوین شف.

مرحلههه چههههرم :جمهه آور

د ههیاهه صهههح نظههران و تههیو س و ههرا

دوم
در این مرحله ویرایش دوم سدنف بدراي گدروه صداحبنظدران ارسدال و بدا پیگیدريهداي مکدرر،
نظرات آنان جمعآوري گردیف .نظرات رسیفه بهدقت توسدط گدروه تدفوین بررسدی ،دسدتهبندفي
و تحلیل شف و سر

در متن سنف اعمال گردیف.

تقاریف مفاهیم واژگان تخصصی
خطمشی
قواعف ،روشها و مقررات کلیاي است که حفود تصمیمات اجرایی و نحوه اجراي آن را تعیین
میکنف(.تسلیمی)3132 ،
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر:
اجتماعی شدفن فرآیندفي اسدت کده انسدان هدا از طریدق آن اعتقادهدا ،گدرایش هدا  ،ارزش هدا،
هنجارهددا و عددادات را از فرهنددگ اخددذ م دی کننددف .از طری دق فرآینددف اجتمدداعی شددفن ،انسددان
آمادگی رفتاري را در خصو

زنفگی گروهی کسب میکنف(محسنی.)3131 ،
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پیشگیری

7

پیشگیري از اعتیاد به معناي پیشگیري اولیه از فرایندف منجدر بده اعتیداد ،شدامل گدرایش بده مصدر ،
مصدر

آزمایشدی ،مصدر

گداهگداهی ،سوءمصدر

وابسدتگی اسدتRobertson 2111, NIDA (.

)3337
سازمانهای مردمنهاد

2

سددازمانی اسدددت غیردولتددی ( )Non-Governmentalو غیرانتفددداعی( )Non-Benefiteکدده بدددراي
انجددام فعالیددت داوطلباندده بددا گددرایش فرهنگ دی ،اجتمدداعی ،مددذهبی بشردوسددتانه و بددر اسدداس
قانونمنفي و اساسنامه مفون ,رعایت چدارچوب قدوانین موضدوعه کشدور و مفداد آیدیننامدههداي
اجرایی آن فعالیت میکنف(مقیمی.)3137،

سازمان اجتماعمحور

9

سازمانهاي اجتماعمحور شکل ویژهاي از سازمان اجتماعی محسوب میگردد که بهطورمعمول
غیرانتفاعی و غیردولتی هستنف و توسط افراد عضو یك اجتماع یا جماعت 4ایجاد و از طری خودگردانی
اداره میشود و محوریت فعالیت آنها در اجتماعات کوچك ماننف محله ،روستا و نواحیاي است که
به لحاظ فضا محفودشفهانف(اکبري.)3131 ،

1- Prevention
)0- Non Governmental Organization (NGO
)3- Community-Based Organization (CBO
4 - community
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مشارکت اجتماعی

7

مشارکت اجتماعی داللدت بدر گسدترش روابدط بدین گروهدی در قالدب انجمدن هداي داوطلبانده،
باشگاهها ،اتحادیهها و گدروههدایی دارد کده معمدوالً خصدلتی محلدی و غیردولتدی دارندف ،کده در
قالددب سیاسددتهدداي اجتمدداعی ،مشددارکت و درگیددر سدداختن مددردم در فراینددفهاي اجتمدداعی
مختلف را هف
گروه مرجع

خود میداننف(غفاري.)3131،

2

گروه مرجع آن گروهدی اسدت کده انسدانهدا در مقایسدههدا بده آن مراجعده مدیکنندف و مقیداس
مقایسه خود را ازآنجا میگیرنف .این گروه مرجع میتواندف منفدی یدا مثبدت باشدف .یعندی انسدانهدا
یك گروه را بهعندوان گدروه مرجدع منفدی تلقدی مدیکنندف و ارزشهدا و هنجارهداي آن گدروه را
منفی و غیرقابدل پیدروي مدیدانندف و بدا بدرعک

گروهدی را مرجدع مثبدت مدیپنفارندف و همده

آرزوي دسددتیددابی بدده مقیدداسهدداي ارزشددی و الگوهدداي رفتدداري آن گددروه رادارنددف(رفیع
پور.)3132،
س مت اجتماعی

9

سالمت اجتماعی بهندوعی بهفاشدت رواندی ،فدردي و اجتمداعی گفتده مدیشدود کده در صدورت
تحقددق آن شددهرونفان انگیددزه و روحیددهاي شدداد خواهنددف داشددت و درنهایددت جامعدده شدداداب و
سددالمت خواهددف بددود .درواقددع زنددفگی محصددول تعامددل اجتمدداعی بددین انتخددابهدداي فددردي از
یكسو محیط اجتماعی و اقتصادي احاطهکننفه افراد از سوي دیگر

است(موسوي و شیانی .)3134

1 - Community Participation
0 - Reference Group
3 - Social health
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سرمایه اجتماعی

7

سرمایه اجتمداعی را مدیتدوان مندابعی تعریدف کدرد کده میدراب روابدط اجتمداعیاندف و کدنش
جمعی را تسهیل میکننف .این منابع که از طریدق اجتمداعی شدفن حاصدل مدی شدونف دربرگیرندفه
اعتمدداد ،هنجارهددا و شددبکههددایی از پیونددفهاي اجتمدداعی اسددت کدده موجددب گردآمددفن افددراد
بدددهصدددورت منسدددجم و باثبدددات در داخدددل گدددروه بدددهمنظدددور تدددأمین هدددففی مشدددترک
میگردد(زاهفي.)3134،
نگاهی به تعاریف سدرمایه اجتمداعی نشدان مدیدهدف کده سدرمایهي اجتمداعی بدهطدور عدام بده
هنجارهدداي اعتمدداد یددا روابطددی بددا رفددتوبرگشددت اشدداره دارد کدده معمددوالً درون شددبکههدداي
اجتماعی رخ میدهدف و بده نتدایجی عمدفه مثبدت و در مدواردي منفدی منجدر مدیگدردد .هدف
روابط یادشفه استفاده از منابعی است که افدراد بده دالیدل گونداگون ازجملده ویژگدیهداي فدردي
چون جدن  ،سدن ،تحصدیالت ،پایگداه و منزلدت اجتمداعی و نظدایر آن طدی زمدان انباشدتهاندف.
منابع یادشفه تنها با تصور انباشت مثبت مندابع و سدهیم شدفن در مندابع اعضداي گدروهبندفيهداي
متنوع اجتماعی مورداستفاده قرار میگیدرد .سدرمایهي اجتمداعی فدینفسده ،آثدار و نتدایج حاصدل
از آن و اشکال متعفد استفادهي آن ،عموماً مقیف بده زمدان و مکدان بدوده بدا ویژگدیهداي سداختار
جامعه و عناصر و اجزاي آن رابطهاي تنگاتنگ دارد (پیران.)13 3172،

1 - Social capital
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سازمان یادگیرنده

7

سازمانی است که بهصورت جمعی یاد میگیرد و دائماً خودش را به نحوي تغییر میدهف که بتوانف
باهف

موفقیت مجموعه سازمان به نحو بهتري منابع دانش را دریافت ،مفیریت و استفاده کنف.

بهعبارتدیگر سازمان یادگیرنفه سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژيها به ارتقاي یادگیري
سازمانی کمك میکنف(ربیعی.)3133،
سیستم اط عات مدیریت

2

گونهاي از سیستمهاي یارانهاي است که جمعآوري ،کنترل و پاالیش دادههاي مورد نیاز سازمان را بر
عهفه داشته و با بهکارگیري روشهاي مناسب هر سازمان ،اطالعات پاالیششفه را بهمنظور تصمیم،
برنامهریزي و کنترل فرآینفها در اختیار سطوح مختلف مفیران قرار میدهف(ربیعی.)3133 ،
تابآوری اجتماعی

9

تابآوري اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و گروههاي اجتماعی با تغییرات محیطی
انطباق مییابنف .بهطورکلی قابلیت تابآوري اجتماعی ،توان یك اجتماع براي بازگشت به تعادل یا
پاسخ مثبت به مشکالت است( )keck& Sakdapolark,3102,02امروزه تابآوري بهعنوان راهی براي
تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت آنها مطرح میگردد(.)Karrholm,310,4030

1 - Learning organization
0 - Management Information System
3 - Social resiliency
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مدارای اجتماعی

7

مفاراي اجتماعی به تقاضاهاي هریك از اعضاي جامعه براي برخورد خوب2با دیگر اعضاي جامعه در
محیطهاي اجتماعی و عمومی است که با پذیرش تفاوتهاي هر شخصی که در جامعه زنفگی میکنف،
شکل میگیرد(چاتز.)2114،
مفارا وسیلهاي جهت بهبود حفاقل کیفیت روابط اجتماعی ،همچنین اجتناب از خشونت و اجبار است.
وجود مفارا در هر فرد او را تبفیل به انسانی مثبت میکنف که توانایی استفاده از فرصتهاي اجتماعی
را بهمنظور ارتقاء خود و نیز پیشبرد فرهنگ صلح ،خواهف داشت(.یونسکو)3335،
حمایت یابی

9

حمایت یابی ،مفاخلهاي است که از مجموعه فعالیتهاي فردي یا گروهی حمایتطلبان تشکیلشفه و
سعی دارد با تغییر آگاهی ،نگرش و رفتار افراد ویژهاي ،از نفوذ و قفرت آنان براي تصویب سیاست و
برنامهاي خا

یا تغییر منابع و موقعیتها به نفع کاربران نهایی استفاده کنف(دالوري3137،به نقل از

احترامی)3133،
حمایت اجتماعی

1

1 - Tolerance
0 - civility
3 - Advocacy
4 - Institutional Capacity
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معرفتی است که باعث می شود فردي باور کنف که مورد احترام و عالقه دیگران بوده ،عنصري
ارزشمنف و داراي شأن به شمار آمفه و به یك شبکه اجتماعی روابط و تعهفات متقابل تعلق
دارد(مارموت و ویلکنسون)3131 ،

مداخله اجتماعمحور

7

مفاخله اجتماعمحور ،عبارت است از مشارکت اعضاي جماعت در جمعآوري اطالعات مربوط به
اجتماع ،تعیین مشکالت اجتماع ،شناسایی منابع اجتماع و برنامهریزي براي حل مشکالت اجتماع .این
مفاخالت ،با افرادي شروع میشود که در اجتماع زنفگی میکننف و به اجتماع مسثولیت اولیه را براي
تعیین کانون فعالیتها در هر سطحی ،و ایجاد راهبردها براي مواجهه با این مشکالت اعطا
میکننف(Rosenberg.6446و.
اقتدار افزایی

2

پین( )2115اقتفار فزایی را کمك به افراد ،گروهها و جوامع جهت دستیابی به قفرت تصمیمگیري و
عمل در زنفگیشان بیان میکنف(اقلیما و راسی)331 3133،
آنچه بایف اتفاق بیفتف برنامهریزي مشارکتی براي بهبود شرایط فرد در اجتماع و اجتماع براي فرد است.
چنانچه خفمات به افزایش ظرفیت افراد براي بازتولیف قفرت(به معناي توان مفاخله در شرایط زنفگی)
منجر شود اقتفار افزایی صورت گرفته است( .احترامی وطنپرست به نقل از آدامز)2113،

1 - Community- Based Initiative
0 - Empowerment
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بازاریابی اجتماعی

7

بازاریابی اجتماعی طراحی ،مفاخله و کنترل برنامههایی است که در جستجوي افزایش قابلیت پذیرش
یك ایفه یا عمل اجتماعی در یك گروه مخاطب میباشف(کاتلر.)3373،

تقیینکنندههای اجتماعی س مت

2

"تعیینکننفههاي اجتماعی سالمت عبارت است از ویژگیهاي اجتماعی جایی که

به نظر تارلو

زنفگی در آن جریان دارد" ).(Tarlov, 0991
عامل خطر

9

هر جنبهاي از رفتار یا سبك زنفگی ،عامل محیطی ،یا ویژگی مادرزاد یا ارثی است که احتمال مصر
مواد در فرد یا گروه دارنفهي آن را بیشتر از فرد یا گروه فاقف آن سازد ).)NICB,
عامل محافظ

1

هر جنبهاي از رفتار یا سبك زنفگی ،عامل محیطی ،یا ویژگی مادرزاد یا ارثی است که احتمال مصر
مواد در فرد یا گروه دارنفهي آن را کمتر از فرد یا گروه فاقف آن سازد ).)NICB

آسیبهای اجتماعی

1

1 - Social Marketing
0 - Social Determinance of Health
3 - Risk factor
4 - National Insurance Crime Bureau
5 - Protective factor
6 - Social Damage
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به هر نوع عمل فردي یا جمعی اطالق میشود که در چهارچوب اصول اخالقی و قواعف عام جامعه
قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو میگردد(عبفاللهی.)3133،
مسئولیت مشترک
مسئولیت مشترک اشکال معینی از رفتار است که مفیف ،حمایتکننفه و یاري بخش براي افراد یا
گروهها باشف و بر اساس احساس تعهف استوار بوده و یا با آن همراه باشف(تومه.)3333 ،
مسئولیتپذیری اجتماعی

7

مسئولیتپذیري اجتماعی بهعنوان یك ویژگی شخصیتی عالی در افراد میباشف ،که در روابط با دیگران
و در موقعیتهاي گوناگون و در عمل خود را نشان میدهف .داوطلبانه بودن عمل مسئولیت اجتماعی به
آن ارد و منزلتی باال میبخشف .در مسئولیتپذیري اجتماعی نوعی کنترل درونی بر فرد حاکم گشته،
که این امر براي برقراري روابط مبتنی بر همفلی ،توجه به حقوق دیگران و بهطورکلی نظم اجتماعی
داراي اهمیت میباشف(طالبی و خوشبین.)3133 ،
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی

2

بنا بر تعریف مسئولیتپذیري اجتماعی ،سازمانها نیز همچون اشخا

حقیقی عضوي از اجتماع به

شمار میرونف و در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارنف ،لذا عالوه بر درک اهمیت بهبود عملکرد
اقتصادي و اجتماعی خود ،بایف التزام به ارتقاي استانفاردهاي زنفگی اجتماعی افراد جامعه را در
دستور کار خود قرار دهنف(آلوچنا.)2131 ،

1 - Social Responsibility
0 - Corporate Social Responsibility

25

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

فصل دوم :تبیین و تحلیل وضقیت
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مقدمه
بر اساس نتایج طرح ملی نگرش مردم به مصر

مدواد مخدفر کشدور مصدر

مدواد ازنظدر مدردم

امري اجتماعی است که باوجود همه نگراندی هدا و حساسدیتهدا ،جامعده اطالعدات مشخصدی در
این حوزه نفارد ،بطوریکده حساسدیت جامعده فقدط مربدوط بده افدراد وابسدته اسدت و بدهرغدم
احساس مسئولیت فردي این احساس اساساً اجتمداعی نیسدت .نتدایج ایدن تحقیدق نشدان مدیدهدف
که مردم هیچ امیفي به دولت در حدل ایدن معضدل نفارندف و بدرخال
ح

اخدالق عمدومی ایرانیدان،

مسئولیتپدذیري در ایدن حدوزه زیداد اسدت .مهدمتدرین نقشدی کده مدردم بدراي اقدفامات

دولتی قایلنف ایجاد فضاهاي فراغتدی ،ایجداد اشدتغال ،اجدراي برنامدههداي فرهنگدی و اجتمداعی و
ایجاد مراکز درمان و کاهش آسدیب اسدت .همچندین چهدار عامدل کده ازنظدر پاسدخگویان داراي
تأثیر زیاد بدر جلدوگیري از مصدر

مدواد مخدفر بدودهاندف کده عبدارتاندف از خدانواده سدالم و

خددوب ،تربیددت خددانوادگی ،دوسددتان سددالم و محددیط زنددفگی مناسددب(حاجلی و همکدداران،
.)3133
بهعبارتدیگر نق

 ،ناتوانی و ناکارایی بخش رسمی عمومی(دولتی) در تمهیف خفمات اجتماعی بهینه

منجر به شکلگیري رهیافت ترکیبی و تکمیلی 3گردیف که مبتنی برکنش مشترک بین بخش دولت و
1- synergic and complement

27

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

بخش سوم(سازمانهاي مردمنهاد ،انجمنها و تشکلهاي مردمی) در عرضه خفمات عمومیگردیف که
بهواسطه تواناییهاي بالقوه آنها در رویارویی با مشکالت فراوانی نظیر آسیبهاي اجتماعی و اعتیاد
مهم تلقی میگردد .اگر اهمیت بخش سوم (سازمانهاي مردمنهاد ،انجمنها و تشکلهاي مردمی) با
مشخصههایی چون توان آنها در نزدیکی به مردم و اجتماعات محلی ،بسیج منابع آنها و
انعطا پذیري سازمانی آنها تبیین میشود؛ اهمیت دولت نیز بهواسطه نقش مهمی که در ارائه خفمات
رفاه اجتماعی ،خواه بهطور مستقیم از طریق نهادهاي دولتی یا سازمانهاي خا

مفنی یا بهطور

غیرمستقیم از طریق سیاستگذاري و تنظیم و تفوین مقررات دارد و تأثیري که بر عوامل ساختاري بر
جا میگذارد مورد تأکیف قرار میگیرد .در این حالت دولت میتوانف چهارچوبی را براي هفایت
خفمات بخش مفنی و عقالیی ساختن آنها فراهم سازد که مبتنی بر دیفگاه بیطرفانهاي از رفاه
عمومی است و شرایط مناسبی را براي اقفامات مفنی از طریق ابزارهاي سیاستگذاري و قانونی ایجاد
کنف(.شکوري )317-313 3131،این در صورتی است که شرایط تحقق و اجراي مشارکت واقعی در
جامعه فراهمشفه و اراده اجرایی ،قوانین ،نهادها و سازمانهاي اجتماعی مناسب براي ترویج مشارکت و
تجلی آن پفیف آیف(علیالحسابی)11 3131،
تاریخچه مشارکت
بفون شك یکی از حوزههایی که در امر توسعه و پیشرفت در دیفگاه صاحبنظران و کارگزاران
توسعه همیشه موردتوجه بوده است نقش تعامل سرمایه بوده است .هر یك از صورتهاي مختلف
سرمایه (طبیعی ،فیزیکی ،اقتصادي ،انسانی ،فرهنگی و اجتماعی) در دورههاي مختلف بهعنوان کانون و
محور توسعه قلمفاد شفه است .کانون توجهات در توسعه ابتفا تنها در ابعاد اقتصادي خالصهشفه بود
اما با افزایش پیامفهاي انقالب صنعتی بهصورت افزایش حاشیهنشینی ،افزایش جمعیت ،افزایش
مهاجرت ،افزایش آسیبهاي اجتماعی ،جرم و بزهکاري توجه به ابعاد دیگر بهخصو

ابعاد اجتماعی

و انسانی توسعه اهمیت پیفاکرده است .الگوهاي توسعه صر نظر از تشفیف دامنه نابرابريهاي
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اجتماعی ،مانع جلب و جذب مردم در فراینف توسعه شفنف و از شکلگیري سرمایه اجتماعی یعنی
اعتماد ،مشارکت و سازمانیابی بهعنوان شروط الزم توسعه جلوگیري کردنف که پیامفهایی ازجمله
کاهش انسجام و تشفیف نابسامانیهاي اجتماعی در فراینف توسعه را در برداشت .بنابراین بر اساس
مفهومسازي مجفد در پارادایم جفیف توسعه تأکیف بر مثلفههاي سرمایه اجتماعی و توانمنفسازي
موردتوجه قرار گرفت درحالیکه اولین تالشها در کشورهاي دیگر بهویژه در غرب راجع بهجایگاه
سرمایه اجتماعی در توسعه در دهه  31صورت گرفت .در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخی طوالنی
مشارکتهاي مردمی در شکل گروههاي همیار و خودیار و آموزههاي دینی و اخالقی مشوق افراد
نسبت به این امور ،ظرفیتهاي مشارکت همیشه وجود داشته و در برهههاي تاریخی ازجمله در تحقق
انقالب شکوهمنف اسالمی و تثبیت نظام نقشآفرینی کرده است .به همین دلیل است که در قوانین
کشور بهصراحت بر اهمیت و جایگاه ظرفیتهاي مشارکت مردمی تأکیف شفه است .امروزه استفاده از
مشارکتهاي مردمی در قالب نهادهاي رسمی و مفنی مثل سازمانهاي مردمنهاد و یا در اشکال سنتی
و دیرینه آن مثل مساجف و هیئتها کانونهاي فرهنگی و غیره میتوانف داراي آثاري مفیفي براي جامعه
باشف امروزه این سازمانها و تشکلها بهعنوان بازوان اصلی دولت در پیشرفت کشور میتواننف
تصفيگري دولتها در برنامهها را کاهش داده و رسالت و نقش هفایتکننفگی ،حمایت و نظارت را
بر دولت واگذار نماینف .به نظر میرسف در این زمینه نیاز به اتخاذ رویکرد و سیاستگذاري جفیف
بیشازپیش احساس میشونف .عموماً رویکرد نسبت به سازمانهاي مردمنهاد معطو

به فعالیت در

حوزههاي خیریه و حمایتی و جمعآوري کمكهاي مردمی در راستاي کمك به نیازمنفان است و نقش
آنها در حوزه اجتماعی بهویژه در ارتباط با پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی کمتر مالحظه
میشود.
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بهطورکلی میتوان دو الگوي مشارکت و بهتبع آن دو سازمان سنتی و مفنی را از همفیگر تفکیك کرد.
الگوي اول مشارکت الگوي سنتی است که حول خود سازمانهاي سنتی را شکل داده است .منظور از
مشارکت سنتی مشارکت بر اساس سنت ،عر

و مذهب است و میان افراد جامعه به شکل نهاد و

خودجوش وجود دارد .این مشارکت محصول گذشت سالیان دراز بوده است و از گذشته در میان
مردم وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر انتقالیافته است و پاسخ به نیازهاي تحوالت تاریخی
بودهانف .در این الگو  ،دولت هیچ نقشی در هفایت و سازماندهی نفاشته و انجام کارها بر عهفه مردم
است .این الگو علیرغم تحوالت اجتماعی ساده اخیر در جامعه ایرانی یا انفکی تغییرات ،هنوز
پابرجاست و باقفرت در بسیاري از شهرهاي ایران به حیات خود ادامه میدهف .این الگوي مشارکت
حول محور تشکلهاي مردمی ازجمله کانونها و هیاتهاي مناسبی ،کانونهاي قرضالحسنه و غیره
شکلگرفته است و امروزه فعالیت در چارچوب این کانونها انجام میگیرنف .الگوي دوم مشارکت،
مشارکت جفیف و یا مفنی است .در این الگو ،مشارکت بر اساس محرکی است که افراد را به فعالیت
وا میدارد .این محرک معموالً از جانب سازمانهاي دولتی براي جلب و افزایش مشارکت مردم در
امور مختلف در قالب برنامههاي خا

وارد میشونف.

موانع مشارکت اجتماعی در ایران
گولت مشارکت مردمی را بهعنوان جزء حیاتی راهبردهاي توسعه دانسته و آن را واجف سه عملکرد
عمفه میدانف .از دیفگاه وي ،مشارکت اجتماعی اوالً نحوه برخورد غیر ابزاري دولت با مردم و
احساس ارزشمنفي را تضمین میکنف .ثانیاً مشارکت بهعنوان وسیله ارزشمنفي براي بسیج
،سازماندهی و تعالی بخشیفن به فعالیتهاي توسعه خود مردم بهعنوان حالل اصلی مشکالت در
شرایط اجتماعی به شمار میرود .ثالثاً مشارکت بهمثابه کانالی است که گروهها و جوامع محلی
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میتواننف از طریق آن به عرصههاي کالن بزرگتر تصمیمگیري دسترسی پیفا کننف .بفون مشارکت،
راهبردهاي توسعه ،غیرمردمی و بینتیجه خواهنف مانف(غفاري و نیازي)3131 ،
الزمه مشارکت ،نخست آگاهی مشارکتکننفگان نسبت بهضرورت آن است؛ آگاهی که همراه با اختیار
و حق انتخاب باشف .از طر

دیگر ،مشارکت نیازمنف نظام و سازمانهاي گروهی نیز هست ،درواقع

حتی اگر تمامی افراد نسبت بهضرورت مشارکت در امري آگاهی داشته باشنف ،لزوماً مشارکت در
جامعه شکل نمیگیرد .بلکه مشارکت زمانی به یك فرآینف نهادینه در جامعه تبفیل میشود که سازمان
و نظام متناسب با خود را پیفا کنف(قراخانی)3132 ،
از حیث تاریخی مشارکت در ایران داراي سابقه دیرینهاي است بهگونهاي که عنوانشفه است در ایران
باستان و در میان اقوام مختلف آریایی ،مشارکت بهصورت عشیرهاي و محلی صورت میگرفته
است(موسوي.)3133،
به لحاظ نظري بهرغم پیچیفگی موضوع دیفگاههاي گوناگونی در خصو

چگونگی مشارکت در

ایران وجود دارد که از میان آنها میتوان به سه دیفگاه اساسی اشاره کرد .در دیفگاه اول ایرانیان
اساساً فردگرا و غیر مشارکتی معرفیشفهانف .صاحبنظران این دیفگاه معتقفنف ایرانیان بهواسطه ساخت
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي داراي روحیه فردگرایی و قبیله گرایی بوده و اکثریت مردم اعتقادي به
مشارکت در تصمیمگیريها و امور اجتماعی نفاشتهانف(کاتوزیان .)3172 ،ازنظر معتقفان این دیفگاه،
ساختار استبفادي سلطنتی در طی  25قرن بههیچوجه اجازه مشارکت فعال اجتماعی را نفاده است .بر
این اساس مشارکت اجتماعی براي مردم حیاتی تلقی نشفه و اکثریت جامعه اعتقادي به مشارکت در
تصمیمگیريها نفاشتهانف و فرهنگ مشارکتی در مقیاس جمعی امکان ظهور و بروز پیفا نکرده است.
درنتیجه جامعه ایران با عنایت به ساختار سیاسی و اجتماعی که به لحاظ تاریخی تجربه نموده است
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حاصل و برآینف وجود افراد غیر مشارکتی شفه که منافع فردي و فعالیت در مقیاس فردي را بر منافع
جمعی و فعالیت در مقیاس جمعی ترجیح میدهنف(موسوي.)3133 ،
در دیفگاه دوم ،روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان ،روحیه و شخصیت جمعگرا معرفیشفه
است .در این دیفگاه میل به مشارکت و انجام کار گروهی یکی از الگوهاي فرهنگی غالب در فرهنگ
جامعه ایران بیانشفه است .از این منظر تاریخ اجتماعی کشور ما تاریخ مشارکت و فعالیتهاي جمعی
است و اصنا

بهعنوان یکی از مثسسات و نهادهاي اجتماعی بهصورت خودجوش ،غیردولتی و

داوطلبانه فعالیت داشتهانف .از جنبه تاریخی تا قبل از به وجود آمفن دولت جفیف در ایران یعنی تا
اواخر قرن سیزدهم ،اصنا

واحفهاي اجتماعی بودنف که قاطبه مردم در آنها عضویت داشتنف و

فعالیتهاي مختلف اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی انجام میدادنف و بنیانهاي مشارکت
اجتماعی و نیز سنتهاي مشارکتی در ایران سابقه کهنی دارد(فرهادي .)3174 ،عالوه بر این پذیرش
دین اسالم توسط ایرانیان و تأکیف این دین انسانساز بر انسجام اجتماعی ،مشارکت و همیاري،
تشکلهایی ماننف شوراها ،مزارعه ،مضاربه ،تعاون ،وقف و مشاع و  ...را پفیف آورده و سبب ایجاد
واحفهاي جمعی و مشارکتی در جامعه گردیفه است(موسوي)3133 ،
در دیفگاه سوم ،این نکته موردتوجه قرارگرفته است که ایرانیان از دیرباز در زمینه مشارکت با تناقضی
عمفه روبرو بودهانف .آنان در گستره تاریخ خود به علت حاکمیت زور مفاري و شناخته نشفن بهعنوان
شهرونفان صاحب حقوق ،از عرصههاي رسمی و اجتماعی چشم پوشیفهانف .برعک

در حیطههاي

غیررسمی ،یعنی حیطههاي خانوادگی ،محلی و مذهبی و در قالب صفها نهاد و سازمان غیررسمی،
مشارکت ایرانیان فوقالعاده بوده است .ازاینجهت ایرانیان مشارکتجو تلقی میشونف(پیران.)3173 ،
وضعیت

مشارکت اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر

فعالیتها و مشارکتهاي مردمی در سالهاي اولیه پ

از انقالب( )3153-3153عمفتاً بر روشهاي

سنتی و غیرسازمانی قفیمی استوار بود و خطاب مفیریت اعتیاد« ،مردم» در مفهوم کلی آن بود .در این
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پیامها مفیران اعتیاد ،بیشتر به ارائه برخی توصیههاي اخالقی اکتفا میکردنف و در قوانین و
آییننامههاي مصوب در دولت موقت و شوراي انقالب به مفاخله و مشارکت مردم در اقفامات کاهش
تقاضا توجهی نشفه بود .در دورههاي بعفي مفیریت اعتیاد در کشور ،در سالهاي 3117 -3111
مواردي از ابتفاییترین اشکال مشارکت گروهها ،سازمانها و افراد غیردولتی را شاهف هستیم ،اما هرگز
الگو یا برنامه مشخصی در این زمینه مالحظه نمیشود .مطابق گزارشهاي رسمی ،در این دوره تنها دو
موسسه غیردولتی در زمینه اعتیاد و مواد مخفر فعالیت داشتنف .بااینوجود تشکلها و نهادهاي اجتماعی
دیگري(جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ،موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ،جامعه پزشکان
متعهف ،مشارکت روحانیون) نیز درگیر مسئله اعتیاد شفه بودنف .در دوره سوم مفیریت مبارزه با مواد
مخفر( )3172 -3117ضرورت فعالیت انجمنهاي غیردولتی بیش از گذشته موردتوجه مفیریت اعتیاد
قرار گرفت و دو سازمان غیردولتی فعالیت خود را در زمینه اعتیاد آغاز کردنف .عالوه بر این در سال
 3113اولین قفمها در زمینه تشکیل گروه «معتادان گمنام» برداشته شف .در این دوره بهتفریج ادبیات
معطو

به مشارکت مردم در فعالیتهاي اجتماعی قوت گرفت و زمینه مناسبی را براي تقویت این

رویکرد در دوره چهارم فراهم آورد .درواقع از اوایل  ،3171بهتفریج ضرورت توجه به امکانات و
منابع مردمی براي مبارزه با اعتیاد در دستور کار مفیریت مبارزه با اعتیاد قرار گرفت و در بیست و
دومین جلسه شوراي عالی تحقیقات و برنامهریزي پیشنهاد تشکیل شورایی با عنوان «شوراي هماهنگی
بسیج مردمی علیه اعتیاد» مطرح شف .درواقع این طرح به دلیل عفم انجام وظایف محوله واحف تبلیغات
ستاد که زیر نظر مفیرعامل صفاوسیما بود مطرح گردیف .اعضاي این شورا ،از نماینفگان تاماالختیار
صفاوسیما ،وزارت ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات ،شهرداري ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت
بهفاشت و درمان و نیروي مقاومت بسیج به همراه  5نفر از استادان و متخصصین صاحبنظر
تشکیلشفه بود .اما بااینوجود شواهفي دال بر فعالیت جفي بخش غیردولتی در زمینه کاهش تقاضا
در این دوره وجود نفارد .گسترش سازمانهاي غیردولتی و تقویت فعالیت آنها در امر مبارزه با اعتیاد
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یکی از پفیفههاي مهم مفیریت مبارزه با مواد مخفر سالهاي  3131 -3172بود .در دورههاي قبل
نیروهاي مردمی در زمینه مبارزه با اعتیاد همکاري میکردنف ،اما همکاري آنها با دویژگی مشخ
متمایز میگردیف .اوالً ،این همکاريها ،نهادینه و سازمانیافته نبودنف .ثانیاً ،تقریباً بهطور کامل بهوسیله
مراجع رسمی دولت کنترل و هفایت میشف ،بهخصو

اینکه عمفهترین وجه فعالیت آنها همکاري

اطالعاتی در زمینه معرفی معتادان و قاچاقچیان بود .دوره چهارم با شکلگیري تشکلهایی همراه بود
که هم سازمانیافته بودنف و هم تالش میکردنف بیشتر به استانفاردهاي تعریفشفه مرسوم در
سازمانهاي غیردولتی نزدیك شونف و تا حف امکان ،کمتر رنگ و بوي سازمانهاي دولت ساخته را
بگیرنف .تغییر فضاي اجتماعی -سیاسی به این رونف کمك بسیار کرد .درعینحال ،مفیریت مبارزه با
مواد مخفر نیز نسبت به مشارکت بخش غیردولتی دیفگاه کامالً مثبتی داشت .در قانون مصوب مجمع
تشخی

مصلحت در سال  ،3171در مواد  11 ،23و  14نیز فعالیت بخش خصوصی و مشارکت

سازمانهاي غیردولتی پیشبینیشفه بود .در همین دوره مطبوعات نیز بهتفریج مردم را به ایجاد
تشکلهاي مردمی تشویق میکردنف و پیشنهاد میدادنف که در زمینه اعتیاد در نقاط مختلف کشور
انجمنهاي محلی تشکیل شود .در این میان سازمانهاي غیردولتی نیز از دعوت مثسسات دولتی براي
همکاري و تعامل استقبال میکردنف .یکی از مهمترین ویژگیهاي مشارکت سازمانهاي غیردولتی در
اواخر دوره چهارم ،فعالیت آنها در زمینه کاهش زیان است .در پایان دوره چهارم مفیریت اعتیاد،
تعفاد قابلتوجهی از سازمانهاي غیردولتی در زمینه مبارزه با اعتیاد فعالیت میکردنف .بهطورکلی تا
سال  3131حفود  333سازمان غیردولتی باهف

فعالیت در زمینه مبارزه با مواد مخفر کل کشور به

ثبت رسیف .بهرغم همه اقفاماتی که بهمنظور تقویت فعالیت سازمانهاي غیردولتی در دوره چهارم
مفیریت اعتیاد انجام شف برخی موانع هنوز بر سر راه گسترش آنها وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتانف از  -3اتکاي مالی این سازمانها به مراکز دولتی و سازمانهاي رسمی کشور ،به دلیل عفم
توانایی در جلب مشارکتهاي مردمی که سبب شفه آنها نتواننف یکی از وظایف اصلی خود را که نقف
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عملکرد نهادهاي رسمی است به انجام برساننف -2 .عفم وجود جایگاه مشخ

قانونی براي این

جمعیتها و نبود قانون ویژه جهت قفرت بخشیفن به پتانسیلهاي این تشکلها -1.ضعف در کار
گروهی و جمعی(مفنی قهفرخی.)3131،
تقویت نسبی برنامههاي کاهش تقاضا ،تحول بسیار مثبت این دوره بود .در این دوره مبانی نظري پروژه
مبارزه با مواد مخفر بازنگري شف که مهمترین آن پذیرش نسبی این واقعیت بود که اعتیاد یك معضل
اجتماعی ،ملی و بینالمللی است و حل آن به روشهاي مفاوم ،منطقی و پیگیري نیاز دارد و با
روشهاي ضربتی تناسبی نفارد .اما ازآنجاکه نگرشهاي کاهش تقاضا فاقف الزامات مفنی و قانونی
متناسب با خود بود ،فراتر از سطح نظري نرفت و نتوانست آثار تعیینکننفهاي بهجا گذارد .مفیریت
مبارزه با اعتیاد ،همواره عفم فعالیت در زمینه پیشگیري و درمان را نتیجه کمکاري بخشهاي فرهنگی
ازجمله آموزشوپرورش ،صفاوسیما و ...میدانست .درواقع ،این دستگاهها هرگز مسئولیت جفي در
این زمینه نرذیرفتنف .تا پیشازاین تصور میشف صر

تجمع فیزیکی نماینفگان نهادهاي فرهنگی و

انتظامی و دیگر بخشها در ستاد مبارزه با مواد مخفر میتوانف ضامن همگرایی و تعادل دو رویکرد
کاهش عرضه و کاهش تقاضا باشف ،درحالیکه این تجمع سازمانی و حل نسبی روابط بین بخشی در
فقفان نظریه یا رویکرد مشخ

در زمینه کاهش تقاضا ،مانع از آن بود که تمهیفات موردبحث به نتیجه

قابل قبولی منجر شود(همان).
سیاستهاي اجتماعی پیونف بسیار عمیق باسیاستهاي اقتصادي دارنف ،ازاینرو امکان نفاشت با برخی
اصالحات در روابط درون بخشی سازمانی و با تمرکز صر

بر مسئله اعتیاد بتوان اصالحات جفي و

مثثري در وضع موجود فراهم آورد .موفقیت برنامههاي مبارزه با مواد مخفر گرو اصالح سیاستهاي
اقتصادي بود .بفون توجه به افزایش تورم ،فقر و بیکاري ،چگونه میتوان مانع گسترش اعتیاد شف؟
درحالیکه بازار مواد مخفر از رونق بسیار خوبی برخوردار بود و سود حاصل از خریفوفروش مواد،
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هم مشکل پول خریف مواد را براي معتادان حل میکرد و هم بازار پرسودي براي قاچاقچیان به وجود
میآورد چگونه میشف ابعاد اقتصادي موضوع را نادیفه گرفت(همان)
دوره کنونی مفیریت اعتیاد در کشور با رویکرد اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر آغاز گردیف.
سطحبنفي سازمانهاي مردم ،ترویج گفتمان سازي و توانمنفسازي ازجمله سیاستهاي جفیف حوزه
مشارکتهاي اجتماعی محسوب میگردد .بر اساس برنامه سطحبنفي ،سازمانهاي مردمنهاد فعال در
حوزه اعتیاد بر اساس عملکرد در سه سطح طبقهبنفي شفهانف و اجراي برنامه کارگاههاي آموزشی
منطقهاي ویژه سازمانهاي مردمنهاد و برنامههاي گفتمان سازي از فعالیتهاي عمفه دوره فعلی
مفیریت مبارزه با مواد مخفر میباشف .دفتر مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردمنهاد ستاد مبارزه با
مواد مخفر راستاي تحقق اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر را در  4مأموریت نهادسازي و
آمادهسازي ظرفیتها ،نظام سازي بر اساس قابلیتهاي موجود سازمانهاي مردمنهاد ،توانمنفسازي با
توسعه مفاخالت و تعریف راهکارها و رویهها و همچنین گفتمان سازي با ترویج حوزه اجتماعی و
فعال کردن کنشگران تعریف نموده است(ستاد مبارزه با مواد مخفر.)3131 ،
بااینوجود به نظر میرسف بر اساس برآوردهاي اولیه تنها  31تا  35درصف NGOهاي حوزه مبارزه با
مواد مخفر و پیشگیري از اعتیاد در کشور به معناي واقعی فعال هستنف ،ازاینرو بایف تقسیمبنفي
صحیحی از عملکرد آنها صورت پذیرد( .ستاد مبارزه با مواد مخفر.)3131 ،
موانع و چال

های اجتماعی مشارکت در حوزه اعتیاد

ارزیابیهاي موجود نشان میدهف بسیاري از مشکالت اجتماعی ازجمله فقر و نابرابري ،مشکالت نهاد
خانواده ،مشکالت نهاد سالمت و انحرافات اجتماعی طی دوره گذار جامعه ایران از مرحله ماقبل مفرن
و شبه مفرن تا امروز ماهیتاً دچار دگرگونی و تحول شفهانف .بطوریکه میتوان به سه نسل از مشکالت
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اجتماعی در دورههاي متناوب تاریخی جامعه ایران اشاره کرد .نسل اول مشکالت اجتماعی؛ در جامعه
روستایی ایران و دوره ماقبل صنعتی که ازلحاظ تنوع محفود بودنف و عموماً متناسب با ویژگیهاي
منطقهاي و محلی بروز و شیوع محفودي داشتهانف .این مشکالت اغلب مردانه بودنف و زنان یا اساساً
سهمی در آن نفاشتنف یا سهم آنان بسیار ناچیز بود .در این دوره ارتباط فعال و جفي بین مشکالت
اجتماعی وجود نفاشت و بخش مهمی از علل وقوع مشکالت با غریزه صیانت نف
قابل توضیح بودنف .نسل دوم مشکالت اجتماعی؛ پ

یا اختالل روانی

از رشف شهرنشینی و شکلگیري جامعه

نیمهصنعتی -نیمه فئودالی ظهور کرد .در این مقطع زمانی شاهف گسترش فضاي جغرافیایی مشکالت
هستیم .در این دوره نیز مشکالت اجتماعی مختصاتی مردانه دارنف ،اما درعینحال پیونفهاي دو یا
حفاکثر سه حلقهاي بین آنها وجود دارد ،به این معنا که یك مشکل عامل یا علت مشکل دیگر است.
در توضیح علل وقوع این نسل از مشکالت اجتماعی در مقایسه با نسل قبلی عالوه بر علل فردي ،به
علل اجتماعی ،مثل افزایش تحرک طبقاتی و اجتماعی نیز اشارهشفه است .نسل سوم مشکالت
اجتماعی؛ با تسریع رشف جامعه شهري و تغییر تعادل جمعیت روستایی و شهري به سمت تسلط زنفگی
شهري بر زنفگی روستایی بروز و ظهور پیفا کرد .در این دوره پیونف بین مشکالت اجتماعی چنف
حلقهاي شف و شبکه پیچیفهاي از اتصاالت ،میان مشکالت مختلف اجتماعی با یکفیگر به وجود آمف.
مشکالت اغلب بهصورت جمعی و گروهی نمودار شفنف و اشکالی از بروز فرا منطقهاي و حتی فراملی
یافتنف .در همین نسل از مشکالت اجتماعی بهتفریج شاهف افزایش سهم زنان از مشکالت اجتماعی
هستیم .در این میان اعتیاد و مصر

مواد مخفر طول زمان اشکال پیچیفهتر یافته است ،این سه نسل را

بهطور متوالی پشت سر گذارد و اکنون ویژگیهاي نسل سوم از مشکالت اجتماعی را دارد .نکته حائز
اهمیت آن است که کنترل و کاهش نسل اول و دوم مشکالت اجتماعی ،اغلب نیازمنف برنامههاي
«بخشی» و افزایش کارآمفي دستگاههاي فعال در بخش اجتماعی بود ،اما مشکالت نسل سوم تنها در
چارچوب راهکارها و برنامههاي «فرا بخشی» قابلپیشگیري یا کاهشانف ،لذا راهحل آنها نیازمنف توجه
به همه ابعاد مثثر در بروز و ظهور آنهاست(مفنی قهفرخی)3131 ،
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باوجود ضرورت و اهمیت مشارکت اجتماعی ،عملی کردن مشارکت بهخصو

در زمینه معضل اعتیاد

بهسادگی میسر نیست .بهرغم بیش از چنف دهه بحث درباره مشارکت ،به دلیل پیچیفه بودن پفیفه
مشارکت و ارتباط آن با متغیرهاي فراوان در عمل و در سطوح مختلف ،این مبحث بهخوبی به اجرا
درنیامفه است .در اعتیاد نیز افراد ممکن است مالحظات خا
دیفگاه توسعه اجتماعی بر مشارکت جمعی مردم تأکیف دارد و هف

را براي مشارکت در نظر بگیرنف.
از آن یافتن مناسبترین مفاخله

براي کاستن از بار مشکل داراي اولویت (که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل میکنف)
میباشف ) )compbll&murray,4002محفودیت منابع ایجاب میکنف که رویکرد پیشگیرانه براي مقابله با
پفیفه اعتیاد بکار گرفته شود(.)kumpfr& Alvarado, 4002
در همین زمینه برخی چالشهاي برنامههاي پیشگیري از اعتیاد متمرکز بر محله ناشی از سیاستهاي
کالن میباشف که بعضی از آنها عبارتانف از دشواري گرد هم آمفن مردم در قالب تجمعات محلهاي
چه به دالیل امنیتی و چه به دالیل فیزیکی(مثالً نبودن سالن اجتماعات محلی) ،تعیین دستور کار از
سطح دولتی یا سازمانهاي غیردولتی مستمريبگیر از دولت براي سطوح محلهاي ،تعیین دستور کار از
سازمانهاي بینالمللی بفون توجه به انتخاب مردم محلی ،دشواريهاي بوروکراتیك حمایت از رفتار
مشارکت جویانه محلی نظیر کمكهاي مالی یا تشکیالتی براي ثبت آنها ،بیتوجهی به تفکیك
ساختارهاي دولتی و غیردولتی محلی(نظیر شورایاري و سازمانهاي اجتماعمحور) ازنظر قواعف و
اهفا  ،تسهیل شکلگیري ساختارهاي محلی خفماتی بهعوض ایجاد ساختارهاي محلی مشارکت
جویانه (و نه در کنار آنها) .همچنین برخی چالشهاي مربوط به محیط محله میباشف و عبارتانف از
محله بهشفت آسیبدیفه است و امکان اقفام براي چیزي فراتر از نیازهاي روزمره وجود نفارد ،محله از
اقوام یا گروههاي متفاوت و درگیر با یکفیگر(یا حفاقل بفون ارتباط) تشکیلشفه است که اتحاد آنها
غیرممکن است ،محله تحت تسلط فروشنفگان مواد یا معتادان است و برنامه پیشگیري از اعتیاد در آن
بیمعناست ،شرایط فرهنگی بهگونهاي است که درکی از مفاهیم مسئولیت اجتماعی ،تغییر اجتماعی،
مشارکت و امثال آن وجود نفارد ،برنامههاي قبلی متمرکز بر محله ،شرایطی را ایجاد کردهانف که اعتماد
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به این نوع برنامهها از بین رفته است .دستهاي از چالشها مربوط به زمینههاي حاکمیتی و عمومی
میباشف؛ این گروه موضوعاتی نظیر قوانین و مقررات مرتبط با اقفامات اجتماعی ،سیاستهاي تأمین
منابع ،دیفگاهها نسبت به توانمنفسازي ،سیاستها و مبانی مربوط بهسالمت و رفاه ازجمله تمرکززدایی
و نیز باورها و ارزشهاي عمومی ،همچنین مثلفههایی نظیر میزان سرمایه اجتماعی ،پذیرش تفاوت و
عمق مشارکت را شامل میشود(احترامی وطنپرست.)3131 ،
نتایج تحقیق نظرسنجی از سیاستگذاران در خصو

استفاده از مشارکت مردمی در برنامههاي

کاهش آسیب اعتیاد نشان میدهف؛ باوجود مقاومتهاي اولیه در برابر شروع برنامههاي کاهش آسیب،
هماکنون نظر مساعفي براي گسترش آن از منظر اکثر سیاستگذاران وجود دارد که زمینه را براي
همکاري و هماهنگی هر چه بیشتر میان آنها فراهم میکنف .نکتهاي که در این بررسی مکرراً به آن
اشاره شف ،نبود زیرساختهاي قانونی و اجرایی در سطح کالن براي این تعامل بود که رفع آن اولویت
داشته و زمینهساز مشارکت مردمی محسوب میشود .در مقوله کاهش آسیب اعتیاد ،تعامل سازمانهاي
کلیفي مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخفر خوب ذکر شف ولی ارتباطات بین سازمانی و ارتباط با
سطوح پایینتر جامعه ،بهجز در برخی موارد زیاد قابلتوجه نمیباشف ،به عبارتی نیاز به آن احساس
نشفه و بهجز جلسات ستاد مبارزه با مواد مخفر و یا کمیته کشوري مبارزه با اعتیاد ،که در آن
نماینفگان سازمانها گرد هم جمع میشونف ،سازمانها در عمل ترجیح میدهنف مستقل عمل کننف و
خیلی از مشارکت یکفیگر استفاده نمینماینف .مشارکت مردم در مبحث کاهش آسیب بسیار حیاتی
میباشف .حسن مشارکت مردم در این است که چون ازلحاظ جغرافیایی در همهجاي کشور مستقرنف ،با
به کار گرفتن آنها قادر خواهیم بود در همهجا خفمت ارائه دهیم و این بهترین راه براي دسترسی وسیع
به افراد است (خیلتاش و همکاران.)3133 ،
تحلیل وضعیت
گزارش زیر حاصدل مدرور گسدترده  ،کفگدذاري و تحلیدل کیفدی مندابع مختلدف علمدی ،اسدناد و
برنامههاي مختلف در حوزه مبارزه با مدواد مخدفر مدیباشدف کده در قالدب نقداط قدوت ،ضدعف،
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فرصتها و تهفیدفهاي مدرتبط بدهمنظدور اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر موردبررسدی
قرارگرفته است.
قوتها

 -1توجه به رویکرد صیانت و حمایت از گروههاي آسیبدیفه
 -2وجود فتواي مبنی بر تحریم مصر

مواد

 -3تصویب سیاستهاي کالن مبدارزه بدا مدواد مخدفر و سدایر سیاسدتهداي کدالن نظدام در
حوزه مشارکت اجتماعی
 -4درک ضرورت رویکرد اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر بین مسئولین
 -5گسترش سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور
 -6برخورداري از نظام مردمساالري دینی و زیرساختهاي اجتماعی
 -7توجه به پژوهش و تولیف دانش در حوزههاي مختلف اعتیاد
 -8تددالش بددراي گفتمددان سددازي اجتمدداعی از طریددق برگددزاري نشسددتهدداي علمددی و
گردهماییها
 -9توجه به نقش گروههاي مرجع و سفیران اجتماعی در مبارزه با اعتیاد
 -11وجود کمیته تخصصی توسعه مشارکتهاي مردمی
 -11مساعفتهاي مالی ستاد مبارزه با مواد مخفر و سایر دستگاهها بهمنظور مهار اعتیاد
 -12واگذاري و اجراي پروژههاي اجتماعی
ضعفها

 -1ضعف کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی
 -2کمتوجهی به شناسایی و رصف عوامل خطر و محافظ اجتماعی اعتیاد
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 -3کمبود شبکهها و اعتماد بین افراد و نهادها
 -4عفم توجه به مستنفسازي تجارب سازمانهاي مردمنهاد و الگوهاي موفق
 -5کمتوجهی به نقش سازمانهاي مردمنهاد در تصمیمگیري و برنامهریزي
 -6بروکراسی و دشواري اقفامات اجتماعی
 -7کمتوجهی به نشاط اجتماعی و برنامههاي اوقات فراغت سالم
 -8کمتوجهی به تقسیمکار اجتماعی و مسئولیتها
 -9کمتوجهی به اقفامات جمعی و کار گروهی
 -11ضعف در جلب مشارکتهاي مردمی
 -11ضعف در برگزار رویفادهاي اجتماعی
 -12کمتوجهی به نوآوري و ابتکارات جامعه مفنی
 -13کمتوجهی به ظرفیتهاي اجتماعی بخش خصوصی
 -14کمتوجهی به ظرفیتهاي دینی و مذهبی
 -15کمتوجهی به نقش گروههاي مختلف اجتماعی
 -16کمبود دانش و مهارت براي برنامهریزي و مفاخالت اجتماعی
 -17فقفان وجود ساختارهاي مناسب مشارکتی براي همکاري و مشارکت افراد و گروههاي مختلف
اجتماعی
 -18تعفد دستگاههاي مسئول و ضعف هماهنگی دستگاهها
 -19ضعف شناسایی گروههاي آسیبدیفه یا در معرض آسیب اعتیاد
 -21ضعف برنامهها و الگوهاي توانمنفسازي
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 -21کمتوجهی به منزلت و جایگاه اجتماعی سازمانهاي مردمنهاد و داوطلب
 -22ضعف برنامههاي حمایت و مراقبت اجتماعی
 -23عفم باور به گفتمان اجتماعی شفن در سایر دستگاههاي عضو ستاد
 -24رقیب دانستن سازمانهاي مردمنهاد از سوي دستگاههاي دولتی
 -25عفم شبکهسازي فعالیتهاي اجتماعی
 -26عفم باور به فعالیتهاي صنفی و مطالبه گري سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور
 -27نگاه شبه امنیتی به سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور
فرصتها

 -1فرهنگ و هویت غنی دینی و ملی
 -2امکان بهرهگیري از شبکههاي اجتماعی و فضاي مجازي
 -3استقبال و حمایت خیرین از برنامههاي اعتیاد
 -4حساسیت باالي افکار عمومی نسبت به مصر

مواد و اعتیاد

 -5حساسیت مسئولین و مفیران کالن کشور نسبت به مسئله اعتیاد
 -6تقویت گفتمان اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر
 -7فعالیت برخدی سدازمانهدا و نهادهداي عمدومی و غیردولتدی مدرتبط بدا اعتیداد و مشدکالت
اجتماعی
 -8امکان بهرهگیري از ظرفیتهاي دینی و مذهبی
 -9امکان بهرهگیري از تجارب و انتقال دانش سازمانهاي مردمنهاد
 -11امکان شبکهسازي سازمانهاي مردمنهاد و تعمیق فعالیتهاي مشارکتی
 -11امکان بهرهگیري از ظرفیت هنر ،فرهنگ ،رسانه در گفتمان سازي و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی
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 -12امکان بهرهگیري از نخبگان و گروههاي مرجع در اشاعه فرهنگ مشارکت
تهدیدها

 -1تمرکزگرایی در تصمیمگیري و برنامهریزي از باال به پایین
 -2تغییر الگوي مصر

مواد در جامعه

 -3نارسایی قوانین و مقررات مرتبط با اقفامات اجتماعی
 -4عفم استقبال از مسئولیت اجتماعی
 -5فقفان نظارتهاي نهادي شفه اجتماعی
 -6کمبود سدرمایهي اجتمداعی در جامعده بده طدور عدام و در محدیطهداي پرخطدر بده طدور
خا
 -7کمبود اقفامات و فعالیتهاي رسانهاي
 -8عفم انسجام و نابسامانی فعالیت سازمانهاي مردمنهاد
 -9نارسایی در سازماندهی اجتماعی ظرفیتهاي جامعه
 -11وجود موانع در برابر تأسی  ،فعالیت و مشارکت سازمانهاي غیردولتی
 -11کمتوجهی به نقش عوامل کالن اقتصادي -اجتماعی
 -12تهفیفات ناشی از فضاي مجازي
 -13کمبود خفمات تخصصی هماهنگ با نیازهاي زنان و کودکان
 -14کمتوجهی به بهزیستی کودکان آسیبدیفه و در معرض آسیب
 -15کمبود پوشش مفاخالت در محیطهاي کار و بهویژه محیطهاي نظامی
 -16کمتوجهی به حمایت و صیانت از خانوادههاي زنفانیان مواد مخفر
 -17خألهاي قانونی بهمنظور تحقق اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر
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فصل سوم:
تعیین ماهیت و مؤلفههای
اصلی
اجتماعی شدن مبارزه با
مواد مخدر
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شدن و

فرآی ند تع یین ماه یت و مؤل فههای ا صلی اجت ماعی
صورتبندی رویکردها
بر اسداس روش شناسدی تعیدین شدفه  ،مرحلده اول تدفوین سدنف شدامل تعیدین ماهیدت اجتمداعی

شفن مبارزه با مواد مخفر میباشدف .تعیدین ماهیدت از طریدق اخدذ نظدرات و دیدفگاههداي گدروه
صدداحبنظددران صددورت گرفددت .هددف

از تعیددین ماهیددت؛ مشددخ

شددفن ابعدداد و مثلفددههددا و

صورتبنفي رویکردهاي(جهتگیريهدا) اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر مدیباشدف ،تدا
ضمن بهرهگیري از تنوع و تعفد نظدرات متخصصدان رشدتههداي مختلدف ،فرآیندف تعیدین ماهیدت
و جهتگیريها ي اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر برآیندفي از هدم سدویی و همگرایدی
دیفگاهها و نظرات متخصصین باشف.
براي رسیفن به تعیین ماهیدت اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر راهدهاي مختلفدی وجدود
دارد که در این سنف از میان آنها ،اتکا بده نظدر متخصصدین برگزیدفهشدفه اسدت .از سدوي دیگدر
تعددفد و تنددوع نظددرات متخصصددانی از رشددتههدداي مختلفددی نظیر(جامعددهشناسددی ،مددفدکاري
اجتماعی ،پزشدکی اجتمداعی ،روانشناسدی و روانپزشدکی ،مدفیریت و )...اقتضداء مدیکدرد کده
اجماعی میان آن ها به دسدت آیدف .ازایدنرو بدیندامی 3و رو درو قدرار نگدرفتن شدرکتکنندفگان
در مرحله تعیین ماهیت و مشخ

شفن ابعداد و مثلفدههدا ،نخسدتین و مهدمتدرین معیدار بدود تدا

1 - Anonymity
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تأثیرات فردي و انواع سدوگیريهدا بده کمتدرین میدزان تقلیدل یابدف .ازایدنرو در مطالعده حاضدر
روش نظرخواهی از طریق پرسشنامه بهعنوان ابزار تعیین ماهیت انتخاب گردیف.
بر این اساس فرآینف تعیین ماهیت ابتدفا از طریدق مدرور گسدترده بدر مطالعدات موجدود داخلدی و
خارجی و اسناد فرادست در زمینه مثلفدههداي اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر صدورت
گرفت که بدر اسداس آن مثلفدههداي اولیده و پیشدنهادي اسدتخراد گردیدف .سدر
نظددرات و دیددفگاههدداي صدداحبنظددران در خصددو

جهدت اخدذ

مثلفددههدداي پیشددنهادي و اولیدده و همچنددین

کشددف مثلفددههدداي جفیددف ،از طریددق پرسشددنامهاي نظددرات  22نفددر از صدداحبنظددران در دو
مرحله(مرحله اول؛ تعیین ابعداد و مثلفدههداي اصدلی اجتمداعی شدفن و مرحلده دوم؛ تعیدین زیدر
مثلفهها و بیانگرهاي اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر) اخذ گردیف.
تشکککیل وککروه صککاح نظران بککهمنظور تعیککین مؤلفککههای
اصلی اجتماعی شدن
در این مرحله به منظدور تعیدین ماهیدت و مثلفدههداي اصدلی اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد
مخفر گروه صاحبنظدران تشدکیل و از آن هدا نظرخدواهی شدف .گدروه صداحبنظدران از میدان
افراد متخص

و باتجربده در حدوزههداي مدرتبط بدا اعتیداد و مبدارزه بدا مدواد مخدفر انتخداب

شفنف .بفین منظور فهرستی از حوزههاي اعتیداد و مبدارزه بدا مدواد مخدفر تهیده و سدر
هر حوزه کانفیفاهایی معرفی و در نهایت  22نفر بهعنوان گروه صاحبنظر تشکیل شف.

جدول  -5خالصه مشخصات گروه صاحبنظران
تخص
جامعهشناسی

جنسیت

تعفاد
5
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مرد

زن

1

2

بدراي
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مفدکاري اجتماعی

2

3

3

پزشکی اجتماعی

2

3

3

روانپزشکی

5

1

2

روانشناسی

1

2

3

مفیریت
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ابزار و فرآیند جمعآوری اطالعات
ابزار جمدعآوري اطالعدات پرسشدنامه محقدق سداختهاي بدود کده باهدف

نظرخدواهی در مدورد

«تعیین مثلفه هاي اصلی اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر» طراحدی شدف .در ایدن مرحلده
فهرستی از مثلفه ها که از طریق مرور گسدترده مندابع (اسدناد باالدسدتی ،پدژوهشهدا ،کتدابهدا و
سایر دادههاي ثانویه) بهدستآمفه بود بهعنوان مثلفههداي اولیده اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد
مخفر استخراد گردیف ،این مثلفهها عبارت بودنف از
 -1تعیینکننفههاي اجتماعی اعتیاد،

 -5سالمت اجتماعی،

 -2ظرفیت افزایی،

 -6فعالیتهاي رسانهاي،

 -3سازمانیابی اجتماعی،

 -7مسددئولیتپددذیري و پاسددخگویی

 -4سرمایه اجتماعی،

اجتماعی،
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 -8مشارکت اجتماعی،

 -16پیشگیري وضعی،

 -9گروههاي آسیبپذیر یا درخطر،

 -17آنومی،

 -11گروههاي مرجع،

 -18برنامهریزي مبتنی بر شواهف،

 -11اقتفار افزایی (توانمنفسازي)،

 -19نشاط اجتماعی،

 -12سدددازمانهددداي مدددردمنهددداد و

 -21بومیسازي برنامهها،
 -21پیشگیري از عود،

اجتماعمحور،
 -13شبکههاي اجتماعی،

 -22زمامفاري مطلوب،

 -14محیطهاي اجتماعی،

 -23تعلق اجتماعی،

 -15حمایت اجتماعی،

 -24ارزشیابی.

بددراي ایددن منظددور در ابتددفا پرسشددنامه مددذکور جهددت اظهددارنظر بدده اعضدداي شددوراي راهبددري
تفوین سنف ارسال گردیف و پد

از جمدعبندفي دیدفگاههدا پرسشدنامه مدذکور اصدالح و تکمیدل

گردیف.
در مرحلدده بعددف پرسشددنامه بددراي گددروه صدداحبنظددران ارسددال گردیددف و از متخصصددین و
صاحبنظران خواسته شف تدا در مدورد «میدزان مناسدب بدودن مثلفدههدا» نظدر دهندف .بدهمنظدور
نظرخددواهی میددزان مناسددب بددودن مثلفددههددا بددر اسدداس طیفددی از گزینددههدداي (مثلفدده مناسددبی
نمیباشف ،خیلی کم ،کم ،تدا حدفودي  ،زیداد و خیلدی زیداد) در نظدر گرفتده شدفنف .همچندین از
آنها خواسته شف تا اسدتفالل و توضدیحات خدود را در مدورد هدر یدك از مثلفدههداي اجتمداعی
شفن مبارزه با مواد مخفر ارائه دهنف و در صورت نیداز بده تغییدر مثلفدههدا بدا عندوان مناسدبتدر
نظرات خود را مطدرح نمایندف .همچندین از آنهدا خواسدته شدف مثلفدههداي دیگدري کده مدفنظر
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آنهاست و در فهرست مثلفهها دیدفه نمدیشدود بدهعندوان «مثلفدههداي جفیدف و پیشدنهادي» بده
فهرست مشخ

شفه اضافه کننف.
بککه مرحلککه اول نظککر خککواهی از وککروه

نتککایم مربککو
صاح نظران
بعف از بازگشت پرسشنامه ها ،نتایج مرحلده اول تحلیدل شدف .جهدت سدنجش نظدرات متخصصدین
در خصو

هر یك از مثلفههدا بده «میدزان مناسدب بدودن مثلفده» اعدفاد صدفرتا ( 5از«شداخ

مناسبی نیست» تا «خیلدی زیداد») تعلدق گرفدت ،بده ایدن ترتیدب میدانگین ،میانده ،نمدا و انحدرا
معیار نمرات با استفاده از نرمافزار SPSSمحاسبه شف.
اسککتخرا مؤلفککههای جدیککد اجتمککاعی شککدن مبککارزه بککا مککواد
مخدر بر اساس نظرات وروه صاح نظران

اعضاي گروه صداحب نظدران مثلفده هداي متعدفدي را بده عندوان «مثلفده هداي پیشدنهادي جفیدف»
مطددرح کردنددف .ایددن مثلفددههدداي جفیددف و پیشددنهادي در پرسشددنامه مرحلدده دوم لحدداظ و جهددت
اظهارنظر به گروه صاحبنظران ارسال گردیف؛
 -1تسهیلگري اجتماعی،

 -9بسیج اجتماعی،

 -2مفیریت اجتماعی،

 -11اعتماد اجتماعی،

 -3آینفهنگري اجتماعی،

 -11فتاواي دینی،

 -4مهارتهاي اجتماعی،

 -12عفالت اجتماعی،

 -5انسجام اجتماعی،

 -13تخصصی شفن مأموریتها،

 -6مفاراي اجتماعی،

 -14اشتغالزایی،

 -7انطباق اجتماعی،

 -15مفیریت شهري،

 -8جنبش اجتماعی،

 -16مفیریت مصر ،
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 -17امکان نظامی و انتظامی،
 -18عوامل خطر و محافظ،
 -19وفاق و همگرایی اجتماعی،
 -21رفاه اجتماعی،
 -21برنامهریزي اوقات فراغت،
 -22ترویج رفتارهاي اجتماعی مطلوب.
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همپوشانیها و تجمیع مؤلفهها

در پایددان بددر اسدداس مثلفددههدداي پیشددنهادي و جفیددف ،در نظددر گددرفتن همروشددانیهددا و تجمیددع
مثلفهها پرسشنامه مثلفدههداي اصدلی اجتمداعی شدفن مبدارزه بدا مدواد مخدفر و زیرمولفده هداي
مرتبط بدا آن اسدتخراد گردیدف و بدهمنظدور اظهدارنظر بدراي بدار دوم بده گدروه صداحبنظدران
ارسال شف (جفول شماره .)1
صککورتبندی رویکردهککا در تعیککین ماهیتهککای اجتمککاعی شککدن
مبارزه با مواد مخدر

پد

از جمدعبندفي و تلخددی

مفهدومی نتدایج مرحلده اول و دوم تعیددین مثلفدههداي اجتمدداعی

شفن مبارزه با مواد مخفر بدر اسداس دیدفگاه صداحبنظدران اسدتخراد گردیدف و بدر اسداس آن
ابتددفا ماهیددت اجتمدداعی شددفن مبددارزه بددا مددواد مخددفر و سددر
اجتماعی شفن مشخ

گردیف و مبنایی براي تهیه و تفوین پیشنوی

صددورتبنددفي رویکردهدداي
اولیه سنف گردد.

بر این اساس اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر عبارت است از؛
فرآیند نهادینه شدن مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی و فراگیر و همگانی شدن آن به منظور
اثرگذاری و ایفای نق

جامقه در کنترل اعتیاد.

همچنین متناظر با تعیین ماهیدت و مثلفدههداي مدورد اجمداع گدروه صداحبنظدران سده رویکدرد
بهعنوان جهتگیريهاي تفوین سنف مشخ
رویکرد اول :تمرکز بر مشارکت و نق

گردیف:

جامقه و فراگیر و همگانی شدن آن جهت کنترل اعتیاد

رویکرد دوم :سبب شناسی و شناخت تقیین کننده هرای اجتمراعی اعتیراد (عوامرل خطرر و محرافظ
اجتماعی اعتیاد(
رویکرد سوم :سیاستگذاری اجتماعی به منظور مداخله و کاه
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جدول  -6تلخیص ابعاد و مؤلفههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بر اساس صورتبندی رویکردها
رویکردها

بیانگرها

ابعاد

طددرحریددزي سدداختارهاي مشددارکتی -مسددئولیتپددذیري
اجتمددداعی و تقسدددیمکدددار اجتمددداعی  -تسدددهیلگري
اجتمدداعی -بسددیج منددابع -گددروههددا و سددازمانهدداي
اجتمدداعی ذینفددع ( سددازمانهدداي مددردمنهدداد(-)NGOs
سددازمانهدداي اجتمدداعمحددور( -)CBOsگددروههدداي مرجددع
ظرفیتسازي و

(مراجددع تقلیددف ،نماینددفگان مجل د  ،احددزاب ،هنرمنددفان،

سازماندهی

ورزشدددکاران ،اسددداتیف دانشدددگاه و نخبگدددان جامعددده،

اجتماعی

روحددانیون و ائمدده جمعدده ،خیددرین و -)...گددروههدداي
آسیبپدذیر -گدروههداي همسداالن -سدایر سدازمانهداي
اجتماعی (اتحادیهها و اصدنا  -انجمدنهدا و هئیدت هدا،
کانونهدا ،باشدگاههدا ،شدرکتهدا ،بنگداههدا ،تعداونیهدا
و -)...بددومیسددازي برنامددههددا -برنامددهریددزي مشددارکتی
اجتماعمحور و مبتنی بر شواهف

مشارکت اجتماعی

حمایت رسانهاي(تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،رسانههاي اجتماعی،
فعالیتهاي رسانهاي

فیلم ،مجله ،روزنامه ،تئاتر ،رسانههاي محلی ،رسانههاي
اجتماعی) -پیامرسانی سالمت -متقاعفسازي -مطالبه گري
اجتماعی
ارتقاء دانش ،مهارتها ،انگیزه و توانایی -آموزش مهارتهاي

توانمنفسازي

اجتماعی -توانمنفسازي سازمانهاي اجتماعی و مردمنهاد-
توانمنفسازي گروههاي آسیبپذیر-

سرمایه اجتماعی

اعتمددداد اجتمددداعی  -تعلدددق اجتمددداعی -انسدددجام
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تعیینکنندههای

اجتمدداعی -شددبکهسددازي -وفدداق اجتمدداعی -کددنش

اجتماعی اعتیاد

جمعی -خیر جمعی -رضایت-

( عوامل خطر و
محافظ اجتماعی)

سالمت اجتماعی
بیهنجاري(آنومی)
سایر عوامل خطر و
محافظ اجتماعی

جامعه سالم -ترویج رفتارهاي جامعه پسنف -امیف اجتماعی-
نشاط اجتماعی-
آسیبهاي اجتماعی -تغییرات اجتماعی -نظم اجتماعی-
فقر و نابرابري -سبك زنفگی -اشتغال -سالهاي اولیه زنفگی
پاسددخگویی اجتمدداعی -تضددمین مشددارکت اجتمدداعی-

زمامفاري مطلوب

فددراهمسددازي امکددان مفاخلدده -ارتبدداط بددا گددروههدداي
اجتماعی
پوشش حمایت اجتماعی (از دانش آموزان ،خانوادهها و

صیانت و حمایت

گروههاي آسیبپذیر از اعتیاد) -پوششهاي حمایت از درمان و

اجتماعی

کاهش آسیب اعتیاد -محافظت اجتماعی از کودکان و نوجوانان
 -بهزیستی کودکان-

سیاستگذاری

هزینههاي اجتماعی دولت در امور پیشگیري -پوشش بیمههاي

اجتماعی
رفاه اجتماعی

درمان اعتیاد -حمایت از اشتغال معتادان بهبودیافته ،کمك به
تأمین مسکن ،معیشت ،درمان و بهفاشت معتادان و خانواده آنان.

مفیریت اعتیاد
ارزشیابی

مفیریت یکرارچه خفمات اجتماعی اعتیاد -همگرایی و همافزایی
ستادي و اجرایی
ارزشیابی

53

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

بیانیه ارزشها و اصول اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
گزارههای ارزشی مندرج در منشور ارزشها ،بایدها و نبایدهایی اساسی است که الزم است تمام اجزا و
مؤلفههای سند حاضر هماهنگ با آنها بوده و همهی سیاستگذاران و کارگزاران اجرای برنامه ملتزم و
پایبند به آنها باشند.این اصول و ارزشها حاصل فرآیند تعیین ماهیت ،ابعاد و مؤلفههای اجتماعی شدن
مبارزه یا مواد مخدر و با الهام از دیدگاه صاحبنظران تدوینشده است و عبارتاند از:
 -7اصل تقاون اجتماعی و کار جمقی
 -2اصل گفتمان سازی اجتماعی
 -9اصل عوامل خطر و محافظ اجتماعی
 -1اصل مراقبت اجتماعی
 -1اصل حمایت اجتماعی
 -1اصل مسئولیتپذیری اجتماعی
 -1اصل سازمان یادگیرنده
 -9اصل تابآوری اجتماعی
 -3اصل اقتدار افزایی
-72اصل اعتماد اجتماعی
 -77اصل نظارت نهادی شده اجتماعی
 -72اصل س مت اجتماعی
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 -79اصل پاسخگویی اجتماعی
 -71اصل مشارکت اجتماعی
 -71اصل تقامل مؤثر
 -71اصل سرمایه اجتماعی
 -71اصل کنترل اجتماعی غیررسمی
 -79اصل سازمانیابی اجتماعی
 -73اصل حمایت یابی
 – 22اصل بازاریابی اجتماعی
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فصل چهارم:
اهدافا راهبردها و سیاستها
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اهداف:
اهداف اصلی:
 سیاسددتگددذاري و تددفوین راهبردهددا و برنامددههدداي مددثثر بددهمنظددور اجتمدداعی شددفن
مبارزه با مواد مخفر
 تقسیمکار ملی در راستاي کاربسدت سیاسدتهدا و برنامدههداي اجتمداعی شدفن مبدارزه
با مواد مخفر
اهداف فرعی:
 همگرایی و همداهنگی در سیاسدت هدا و برنامده ریدزي هدا در راسدتاي اجتمداعی شدفن
مبارزه با مواد مخفر
 فراگیري ،نهادینهسازي و تقویت همافزایی مشارکتهاي مفنی
 ارتقاي حمایت و مراقبهاي اجتماعی در کلیه سطوح پیشگیري از اعتیاد


کنتددرل اجتمدداعی غیررسددمی اعتیدداد از طریددق کدداهش عوامددل خطددر اجتمدداعی و
تقویت عوامل محافظتکننفه اجتماعی اعتیاد
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سیاستها

دیهدو اول:
ادتفهده از کلیه ظرفیویه

فرایمدهز

جهمعه و تعهمل فعهل به آنیه

دیهدو دوم:
اول
امکهن افتمهن دهز اجتمهع

شین عرصه عموم  ،ا جهد آاهی

بهموظور فعهل

اجتمهع

و اشهعه

فریوگ مشهرکو و مسئولیوپذ ر .

دیهدو دوم:
فرایمدهز

امکهن دهختهر

اقیامهت جمع

مشهرکو فراایر از طر ق

و اجتمهعمحور و متوهد

جهمعه
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دیهدو چههرم:
تقو و نظهرت نههد

شیه اجتمهع
محل

ظرفیو خهنوادهیه ،ردهنهیه

به بهرهایر

از

و جهمعه مین

دیهدو پوجم:
پهدخگو
کهی

ددتگههیه نسبو به حمه و هب

اجتمهع

و تقو و عوامل اجتمهع

عوامل خطر اجتمهع

محهفظوکوویه اعتیهد

دیهدو ششم:
فرایمدهز

و تسهیل مشهرکو بخ

مسئولیو اجتمهع

شرکویه
59
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و

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

دیهدو یفتم:
تقو و و تودعه حمه و و مراقبویه
دطوح پیشگیر

اجتمهع

در یمه

از اعتیهد

دیهدو یشتم:
تقو و و تودعه فعهلیویه
ارزشیه
اتحهدیه

جمع

به ییف یو و بخش

به

جمع  ،ا جهد تعهیات جمع  ،شکلایر
حمه ت

و ائتالفیه

اجتمهع

بهزدارنیه از اعتیهد

دیهدو نهم:
دهزمهن هب

اجتمهع

و تودعه دهزمهنیه

اجتمهعمحور
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مردمنههد و

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

دیهدو دیم:
اولو و رایبرد پیشگیر

بر ده ر رایبردیه

مبهرزه به اعتیهد

در برنهمهوبودجه

دیهدو هزدیم:
تأمیس بستریه
رادته

اجتمهع

حقوق  ،قهنون  ،پشتیبهن
شین مبهرزه به مخیر.
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و حمه ت

الزم در

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

راهبردها

رایبرد اول:
استرش و نههد وهدهز

مشهرکو و مسئولیوپذ ر

(متوهظر بهدیهدویه

اجتمهع

)11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1

رایبرد دوم:
حمه و هب

و تودعه برنهمهیه

مراقبو و حمه ویه

اجتمهع
(متوهظر بهدیهدویه

)11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1

رایبرد دوم :
تقو و محیطیه

اجتمهع

دهلم ،محهفظ اجتمهع

بهزدارنیه از اعتیهد
(متوهظر بهدیهدویه )11 ،11 ،7 ،،5 ،4
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و

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

رایبرد چههرم
ارتقه

درمه ه اجتمهع

و اقتیار افرا

دهزمهنیه

مردمنههد و اجتمهعمحور
(متوهظر بهدیهدویه  11 ، 9 ، 8 ،4 ،3 ،2 ،1و )11
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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

فصل پنجم:
برنامههای ملی
پروژهها
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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

برنامه ملی اول :وفتمان سازی اجتماعی
پروژههای برنامه ملی اول
 -3تشددکیل دبیرخاندده گفتمددان سددازي اجتمدداعی شددفن مبددارزه بددا مددواد مخددفر و
تفوین شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی گفتمان سازي ،تصویب و ابالغ آن

 -2طراحددی فرآینددف علمددی و سدداختار معرفتددی گفتمددان س دازي اجتمدداعی بددر
اساس بیانیه ارزشها و اصول اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر
 -1حمایت یابی و جلدب مشدارکت (انفیشدمنفان ،گدروههداي مرجدع ،خیدرین
واقفین ،اصحاب فرهندگ ،هندر و رسدانه ،جامعده مدفنی ،بخدش خصوصدی)
بهمنظور ترویج و اشاعه مشارکت
 -4تولیددف آثددار و محصددوالت علم دی ،فرهنگددی ،هنددري و رسددانهاي بددهمنظددور
تشویق فعالیتهاي داوطلبانه در فرهنگ عمومی جامعه
 -5برگزاري رویفادهاي علمدی ،فرهنگدی ،هندري و رسدانهاي بدهمنظدور بحدث
در زمینه مواد ،اعتیاد و بدهویدژه سیاسدتهدا و برنامدههداي مبدارزه بدا مدواد
مخفر
 -1آزادسازي جریان داده و اطالعات در زمینه مواد و اعتیاد
 -7گددزارشگیددري و ارزیددابی تددأثیرات اجتمدداعی برنامددههدداي گفتمددان سددازي
اجتماعی
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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

ارتقای ظرفیت های مشارکتی

برنامه ملی دوم :
جامعه
پروژههای برنامه ملی دوم

 -3تعامل مثثر با اقشار و بخشهداي مختلدف جامعده بدهمنظدور حمایدت یدابی
و فعالسازي ظرفیتهاي جامعه
 -2ارتقددا و توسددعه سدداختارهاي مشددارکتی اجتمدداعمحددور در محددیطهدداي
اجتمدداعی مختلددف(خددانوادهمددفار ،مفرسدده مددفار ،دانشددگاه محددور ،محلدده
محور ،متمرکز بر محیطهاي کار و فعالیت و)...
 -1بهره گیري از ظرفیت هداي وقدف ،انفداق و ندذورات مردمدی در برنامده هداي
کاهش تقاضاي مواد
 -4توسعه مشارکتهاي خیرین در برنامههاي کاهش تقاضاي مواد
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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

برنامه ملی سوم :حمایت یابی و
محیطهای اجتماعی سالم
پروژههای برنامه ملی سوم

تقویت

 -3مطالعددات سددببشددناختی عوامددل خطددر اجتمدداعی و عوامددل محافظددتکننددفه
اجتماعی اعتیاد به تفکیك محدیطهداي اجتمداعی هف (محلدههدا ،محدیطهداي
آموزشی ،محیطهاي کار و خانواده)
 -2طراحددی مددفاخالت مددثثر بددر اسدداس نتددایج سددببشناسددی عوامددل خطددر و
محافظ اجتماعی به تفکیك محیطهاي اجتماعی هف
 -1تقسیم کار اجتماعی از طریق تعیدین نقدش و مسدئولیت دسدتگاههدا در کداهش
عوامل خطر اجتماعی و تقویت عوامل محافظتکننفه اجتماعی اعتیاد
 -4حمایددت یددابی دسددتگاههدداي مسددئول در کدداهش عوامددل خطددر اجتمدداعی و
تقویت عوامل محافظتکننفه اجتماعی اعتیاد
 -5ارزیدابی عملکدرد دسدتگاههدداي مسدئول بدهمنظددور کداهش عوامدل خطددر و
تقویت عوامل محافظ اجتماعی اعتیاد
 -1تفوین و اجراي برنامه جامع غندیسدازي اوقدات فراغدت  ،تفریحدات سدالم
و نشاط اجتماعی در محیطهاي اجتماعی هف

67
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 -7توسعه برنامههاي تدابآوري اجتمداعی و اتخداذ راهکارهداي تقویدت مدفارا
و سازگاري اجتماعی به ویدژه در محدیط هدا و گدروه هداي آسدیبدیدفه و در
معرض خطر
 -3ارزیابی آسدیب هداي اجتمداعی حاصدل از اعتیداد در محدیطهداي اجتمداعی
هف
 -3ارزیددابی هزیندده اثربخشددی برنامددههدداي اجراشددفه تددابآوري اجتمدداعی و
نشاط اجتماعی

برنامه ملی چهارم :ارتقای مسئولیتپذیری
اجتماعی بخش خصوصی
پروژههای برنامه ملی چهارم
 -3ظرفیتسازي و مشارکت مثسسات و شرکتهاي بخش خصوصی در
برنامههاي اجتماعی شفن مبارزه با مواد
 -2اقتفار افزایی و ارتقاء دانش و مهارتهاي اجتماعی کارکنان مثسسات و
شرکتهاي خصوصی
 -1تشویق و حمایت از مثسسات و شرکتهاي خصوصی مسئولیتپذیر در زمینه
مبارزه با اعتیاد(ارتقا سالمت ،پیشگیري ،درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب)
 -4حمایت یابی مثسسات و شرکتهاي خصوصی از خانوادهها و گروههاي
آسیبدیفه و در معرض آسیب اعتیاد
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سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

برنامه ملی پنجم:
اقتدار افزایی و تقویت همافزایی سازمانهای
مردمنهاد
پروژههای برنامه ملی پنجم
 -3شبکهسازي سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور با استفاده از الگوي
سازمان یادگیرنفه

1

 -2بازاریابی اجتماعی در راستاي گسترش و تقویت سازمانهاي مردمنهاد
 -1حمایت یابی و ظرفیتسازي بهمنظور توسعه سازمانهاي مردمنهاد
 -4تسهیل فرآینفهاي شکلگیري ،ثبت و صفور مجوز و فعالیتهاي سازمانهاي
مردمنهاد و اجتماعمحور
 -5انتشار مجله علمی و ترویجی(ویژه سازمانهاي مردمنهاد) بهمنظور مستنفسازي
تجارب و انتقال دانش در برنامههاي مشارکتی
 -1تشکیل سامانه اطالعات مفیریتی( )MISسازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور

برنامه ملی ششم  :حمایت یابی رسانه
پروژههای برنامه ملی ششم

-1

تولیف محتواي رسانهاي روزآمف و متناسب با گروههاي مخاطب

1- learning organization

69

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

 -2نهادسازي ،حمایت یابی و توسعه رسانههاي محلی مرود سالمت و توسعه
محلی
 -1ترویج مفاراي اجتماعی باهف

کاهش آسیبهاي اجتماعی

 -4تسهیلگري اجتماعی بهمنظور ترغیب و تشویق زمینههاي حضور و مشارکت
مردم
 -5حمایت یابی و توسعه شبکههاي مجازي محافظ و بازدارنفه از اعتیاد
 -1تشکیل گروه مرجع رسانهاي بهمنظور رصف و پایش محتواي رسانهاي در فضاي
مجازي
 -7نظارت بر شبکههاي مجازي و پاالیش فضاهاي مجازي پرخطر

برنامه ملی هفتم:
طراحی و استقرار نظام جامع حمایت و مراقبت
اجتماعی در هر سه سطح پیشگیری از اعتیاد
پروژههای برنامه ملی هفتم
 -3ایجاد نظام جامع ارجاع بهمنظور حمایت و مراقبت اجتماعی از افراد و گروههاي
آسیبدیفه و در معرض آسیب اعتیاد
 -2شناسایی و ارجاع افراد و گروههاي آسیبدیفه و درخطر

71
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 -1توسعه برنامههاي پیشگیري از آسیب کودکان ،جوانان و خانوادههایی که تحت تأثیر
سوءمصر

مواد مخفر قرار دارنف

 -4توسعه برنامه جامع حمایت و مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان آسیبدیفه و
در معرض آسیب اعتیاد
 -5توسعه حمایت و مراقبتهاي اجتماعی بعف از خرود معتادان بهبودیافته و بازپیونف
مجفد آنان به جامعه
 -1توسعه حمایت و مراقبت اجتماعی از زنان معتاد و در معرض آسیب اعتیاد
 -7حمایت اجتماعی از خانوادههاي زنفانیان مواد مخفر و درمان اجباري
 -3افزایش پوشش بیمههاي درمان اعتیاد
 -3آمادگی سازي و ارتقاي مهارتهاي شغلی معتادان بهبودیافته
 -31طراحی شیوههاي تأمین مالی خرد در ایجاد اشتغال و بازتوانی معتادان بهبودیافته
 -33حمایت از کارآفرینی معتادان بهبودیافته و خانوادههاي آسیبپذیر
 -32تقویت و توسعه سازمانهاي مردمنهاد حوزه اشتغال و بازتوانی
 -31حمایت گیري ،آموزش و ترویج ابتکار و خالقیدتهداي کدارآفرینی در برنامدههداي
اشتغال و بازتوانی
 -34بهرهگیري از ظرفیت خیرین واقفین در اشتغالزایدی معتدادین بهبودیافتده و حمایدت
گروههاي آسیبپذیر
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 -35تأسی

انجمن هاي خیریه مردمی بهمنظور حمایت از گدروههداي آسدیبدیدفه و در

معرض آسیب اعتیاد

روزآمدسازی

برنامه ملی هشتم:
الزامات قانونی -حقوقی
پروژههای برنامههای ملی هشتم

و

 -3تفوین لوایح قانونی مورد نیاز اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر
 -2بازبینی و اصالح قوانین موجود و مورد نیاز
 -1ارزیابی قوانین مواد مخفر بهمنظور روزآمفسازي قوانین
 -4ارزیابی ارتباط جرایم مواد مخفر با سایر آسیبهاي اجتماعی در جامعه
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تقویت

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

فصل ششم:
تقسیمکار ملی پروژهها
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جفول شماره 1تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی اول
اجراي پروژه
ردیف

پروژه

مفیریت تفوین پروژه
مسئول

مشارکتکننفه

دستگاه دولتی
نام

نهادهاي مفنی و خصوصی
سهم

نام

سهم

تشکیل دبیرخانه گفتمان سازي
اجتماعی شفن مبارزه با مواد

1

مخفر و تفوین شیوهنامه و
دستورالعمل اجرایی گفتمان

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

کلیه دستگاههای
عضو و مرتبط با
ستاد ،سمنها

دفاتر تخصصی ستاد
مبارزه و سازمان بهزیستی
کشور و ظرفیت سایر

انجمنهای علمی،
54

سازمانهای مردمنهاد و

54

اجتما محور

دستگاههای دولتی

سازي ،تصویب و ابالغ آن
طراحی فرآینف علمی و ساختار
معرفتی گفتمان سازي اجتماعی بر

2

اساس بیانیه ارزشها و اصول
اجتماعی شفن مبارزه با مواد

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

کلیه دستگاههای
عضو و مرتبط با
ستاد

دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی

54

انجمنهای علمی ،مراکز
تحقیقاتی و پژوهشگران

54

مخفر
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی،

حمایت یابی و جلب مشارکت

3

صداوسیما،

(انفیشمنفان ،گروههاي مرجع،

کمیته

خیرین و واقفین ،اصحاب فرهنگ،

تخصصی

هنر و رسانه ،جامعه مفنی ،بخش

اجتماعی شدن

خصوصی) بهمنظور ترویج و

مبارزه با مواد

دانشگاهها،
حوزههای علمیه،
سازمان بهزیستی،
کمیته امداد امام
خمینی ،اوقاف و
امور خیریه،

اشاعه مشارکت

سمنها ،وزارت
ورزش و جوانان

4

تولیف آثار و محصوالت علمی،
فرهنگی ،هنري و رسانهاي بهمنظور

صداوسیما ،وزارت
آموزشوپرورش ،وزارت

انجمن های علمی و

تعاون ،کار و رفاه

پژوهشگران ،سازمانهای

اجتماعی ،وزارت

مردمنهاد و اجتما محور،

بهداشت ،دانشگاهها،

شورای شهر و روستا،

حوزههای علمیه ،سازمان

خیرین و واقفین ،بسیج

تبلیغات اسالمی ،شورای

و هیئت های مذهبی،

هماهنگی مبارزه با مواد

کانون های فرهنگی و

مخدر،سازمان بهزیستی،

هنری

وزارت ورزش و جوانان

کمیته

دانشگاهها ،وزارت

وزارت فرهنگ و ارشاد

تخصصی

فرهنگ و ارشاد

اسالمی ،وزارت

اجتماعی

اسالمی،

آموزشوپرورش ،وزارت
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24

44

انجمنهای علمی و
24

پژوهشگران ،سازمانهای
مردمنهاد و اجتما محور،

24

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

تشویق فعالیتهاي داوطلبانه در

شفن مبارزه

صداوسیما ،وزارت

بهداشت ،صداوسیما،

شورای شهر و روستا،

فرهنگ عمومی جامعه

با مواد

بهداشت،حوزههای

دانشگاهها ،حوزههای

خیرین و واقفین ،بسیج

علمیه ،سازمان

علمیه ،شورای هماهنگی

و هیئتهای مذهبی،

بهزیستی ،سمنها

مبارزه با مواد مخدر

کانونهای فرهنگی و

استانها،سازمان بهزیستی،

هنری

مجل

برگزاري رویفادهاي علمی،

5

کمیته

فرهنگی ،هنري و رسانهاي بهمنظور

تخصصی

بحث درزمینه مواد ،اعتیاد و بهویژه

اجتماعی

سیاستها و برنامههاي مبارزه با

شفن مبارزه

مواد مخفر

با مواد

شورای

اسالمی ،وزارت
بهداشت،سازمان
بهزیستی،
دانشگاهها،
صداوسیما،وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی  ،سمنها

انجمنهای علمی و

صداوسیما ،دانشگاهها،

پژوهشگران ،سازمانهای

حوزههای علمیه ،وزارت

مردمنهاد و اجتما محور،

بهداشت ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،شورای

24

هماهنگی مبارزه با مواد

شورای شهر و روستا،
خیرین و واقفین ،بسیج

24

و هیئتهای مذهبی،

مخدر استانها،سازمان

کانونهای فرهنگی و

بهزیستی،

هنری

دفتر تحقیقات و
کمیته

6

آزادسازي جریان داده و اطالعات
درزمینه مواد و اعتیاد

تخصصی
اجتماعی
شفن مبارزه
با مواد

آموزش ستاد،

دفتر تحقیقات و آموزش

دانشگاهها ،دفتر

ستاد ،دانشگاهها ،،دفتر

برنامهریزی و

برنامهریزی و فنآوری

فنآوری اطالعات

اطالعات ،سازمان

ستاد ،سازمان

بهزیستی ،وزارت

بهزیستی ،وزارت

بهداشت ،

311

---

---

بهداشت
کمیته

7

ارزیابی تأثیرات اجتماعی
برنامههاي گفتمان سازي اجتماعی

تخصصی
اجتماعی
شفن مبارزه

انجمنهای علمی،
دفتر تحقیقات و

دانشگاهها و مراکز

آموزش ستاد

علمی

11

پژوهشگران ،
سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

با مواد

75

41

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

جفول شماره 4تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی دوم
اجراي پروژه
ردیف

پروژه

مفیریت تفوین پروژه
مسئول

مشارکتکننفه

1

تعامل مثثر با اقشار و
بخشهاي مختلف جامعه

اجتماعی

بهمنظور حمایت یابی و

شدن

فعالسازي ظرفیتهاي جامعه

مبارزه با

دفتر مشارکتهای مردمی

کار و رفاه اجتماعی ،وزارت

ستاد،سازمان بهزیستی،

بهداشت ،دانشگاهها ،حوزههای

وزارت بهداشت ،سمنها

علمیه ،سازمان تبلیغات اسالمی،

مشارکتی اجتماعمحور در
محیطهاي اجتماعی مختلف

2

(خانوادهمفار ،مفرسه مفار،
دانشگاه محور ،محله محور،
متمرکز بر محیطهاي کار و
فعالیت و)...

اجتما محور ،شورای
24

شورای هماهنگی مبارزه با مواد
وزارت کشور ،دفتر

کمیته

مشارکتهای مردمی ستاد،

تخصصی

سازمان بهزیستی ،وزارت

اجتماعی

بهداشت ،وزارت تعاون،

شدن

کار و رفاه اجتماعی،

مبارزه با

شبکه سازمانهای

مواد

اجتما محور ،وزارت

سازمانهای مردمنهاد و

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

اجتما محور ،شورای

استانها ،سازمان بهزیستی،معاونت
اجتماعی استانداریها ،وزارت

54

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزارت آموزشوپرورش

هنری
سازمانهای مردمنهاد و

بهرهگیري از ظرفیتهاي
وقف ،انفاق و نذورات مردمی

اجتماعی

ستاد،سازمان بهزیستی،

در برنامههاي کاهش تقاضاي

شدن

اوقاف و امور خیریه،

مواد

مبارزه با

کمیته امداد امام خمینی

کمیته

مواد

هیئتهای مذهبی،

54

کانونهای فرهنگی و

اجتما محور ،شورای

صداوسیما،وزارت بهداشت،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد

24

استانها ،سازمان بهزیستی،

تخصصی
اجتماعی
شدن
مبارزه با
مواد

شهر و روستا ،بسیج و
هیئتهای مذهبی،

44

کانونهای فرهنگی و

مواد

4

شهر و روستا ،بسیج و

آموزشوپرورش ،سمنها
تخصصی

در برنامههاي کاهش تقاضاي

هیئتهای مذهبی،
هنری

مخدر،سازمان بهزیستی

دفتر مشارکتهای مردمی

توسعه مشارکتهاي خیرین

شهر و روستا ،بسیج و

44

کانونهای فرهنگی و

کمیته

3

نام

سهم

سازمانهای مردمنهاد و

آموزشوپرورش ،وزارت تعاون،

مواد
ارتقا و توسعه ساختارهاي

سهم

صداوسیما ،وزارت

کمیته
تخصصی

دستگاه دولتی
نام

نهادهاي مفنی و خصوصی

هنری
سازمانهای مردمنهاد و

دفتر مشارکتهای مردمی
ستاد،سازمان بهزیستی،

صداوسیما،وزارت بهداشت،

اوقاف و امور خیریه،

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

کمیته امداد امام خمینی،

استانها ،سازمان بهزیستی،

سمنها

اجتما محور ،شورای
24

شهر و روستا ،بسیج و
هیئتهای مذهبی،
کانونهای فرهنگی و
هنری

76

44

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

صداوسیما ،وزارت

کمیته

5

تعامل مثثر با اقشار و

تخصصی

بخشهاي مختلف جامعه

اجتماعی

بهمنظور حمایت یابی و

شدن

فعالسازي ظرفیتهاي جامعه

مبارزه با

آموزشوپرورش ،وزارت تعاون،
دفتر مشارکتهای مردمی

کار و رفاه اجتماعی ،وزارت

ستاد،سازمان بهزیستی،

بهداشت ،دانشگاهها ،حوزههای

وزارت بهداشت ،سمنها

علمیه ،سازمان تبلیغات اسالمی،

مشارکتی اجتماعمحور در
محیطهاي اجتماعی مختلف

6

(خانوادهمفار ،مفرسه مفار،
دانشگاه محور ،محله محور،
متمرکز بر محیطهاي کار و
فعالیت و)...

اجتما محور ،شورای
24

هیئتهای مذهبی،
هنری

مخدر،سازمان بهزیستی
وزارت کشور ،دفتر

کمیته

مشارکتهای مردمی ستاد،

تخصصی

سازمان بهزیستی ،وزارت

اجتماعی

بهداشت ،وزارت تعاون،

شدن

کار و رفاه اجتماعی،

مبارزه با

شبکه سازمانهای

مواد

اجتما محور ،وزارت

سازمانهای مردمنهاد و

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

اجتما محور ،شورای

استانها ،سازمان بهزیستی،معاونت
اجتماعی استانداریها ،وزارت

54

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،

شهر و روستا ،بسیج و
هیئتهای مذهبی،

54

کانونهای فرهنگی و

وزارت آموزشوپرورش

هنری

آموزشوپرورش ،سمنها
کمیته

7

شهر و روستا ،بسیج و

44

کانونهای فرهنگی و

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

مواد
ارتقا و توسعه ساختارهاي

سازمانهای مردمنهاد و

سازمانهای مردمنهاد و

بهرهگیري از ظرفیتهاي

تخصصی

دفتر مشارکتهای مردمی

وقف ،انفاق و نذورات مردمی

اجتماعی

ستاد،سازمان بهزیستی،

در برنامههاي کاهش تقاضاي

شدن

اوقاف و امور خیریه،

مواد

مبارزه با

کمیته امداد امام خمینی

اجتما محور ،شورای

صداوسیما،وزارت بهداشت،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد
استانها ،سازمان بهزیستی،

مواد

24

شهر و روستا ،بسیج و
هیئتهای مذهبی،
کانونهای فرهنگی و
هنری

77

44

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

جفول شماره 5تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی سوم
اجراي پروژه
ردیف

مفیریت تفوین پروژه

پروژه

مسئول
مطالعات سببشناختی عوامل
خطر

1

اجتماعی

محافظتکننفه

و

عوامل

اجتماعی

در

برابر اعتیاد به تفکیك محیطهاي

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

مشارکتکننفه
دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،پژوهشگران

دستگاه دولتی
نام

دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی

نهادهاي مفنی و خصوصی
سهم

24

نام

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

سهم

44

اجتماعی هف

طراحی مفاخالت مثثر بر

2

اساس

نتایج

سببشناسی

عوامل

خطر

محافظ

و

اجتماعی به تفکیك محیطهاي

کمیته

دفتر تحقیقات و آموزش

تخصصی

ستاد ،دانشگاهها و مراکز

دانشگاهها و مراکز

اجتماعی شدن

تحقیقاتی ،پژوهشگران،

تحقیقاتی

مبارزه با مواد

سمنها

24

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

44

اجتماعی هف
تقسیمکار اجتماعی از طریق
تعیین

3

نقش

و

مسئولیت

کمیته

دستگاهها در کاهش عوامل

تخصصی

خطر اجتماعی و تقویت

اجتماعی شدن

محافظتکننفه

عوامل

مبارزه با مواد

کلیه دستگاههای دولتی،

کلیه دستگاههای دولتی،

شهرداریها ،نهادها و

شهرداریها ،نهادها و

مؤسسات عمومی

مؤسسات عمومی

غیردولتی ،بخش

غیردولتی ،بخش

خصوصی

خصوصی

24

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

24

اجتماعی اعتیاد
حمایت

4

یابی

دستگاههاي

کمیته

کلیه دستگاههای دولتی،

مسئول در کاهش عوامل خطر

تخصصی

شهرداریها ،مؤسسات

اجتماعی و تقویت عوامل

اجتماعی شدن

عمومی غیردولتی ،بخش

مبارزه با مواد

خصوصی

محافظتکننفه اجتماعی اعتیاد

78

کلیه دستگاههای دولتی،
شهرداریها ،نهادها و
مؤسسات عمومی
غیردولتی ،بخش
خصوصی

14

انجمنها ،سازمانهای
مردمنهاد و اجتما محور

64

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

ارزیابی عملکرد دستگاههاي
مسئول بهمنظور کاهش عوامل

5

خطر

و

تقویت

محافظ

اجتماعی در برزاتبر اعتیاد

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،پژوهشگران

دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی

24

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

44

اعتیاد
شهرداری،

تفوین و اجراي برنامه جامع
غنیسازي اوقات فراغت ،

6

تفریحات سالم و نشاط
اجتماعی در محیطهاي

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

کلیه دستگاههای عضو
ستاد مبارزه با مواد
مخدر

وزارت ورزش و

سازمانهای مردمنهاد و

جوانان،

اجتما محور ،شورای

وزارت بهداشت،
وزارت آموزشوپرورش،

24

دانشگاهها،

شهر و روستا ،دهیاریها،
کانونهای فرهنگی و

44

هنری و ورزشی،

اجتماعی هف

انجمنهای محیطزیست
سازمان بهزیستی
صداوسیما ،شهرداری،

توسعه برنامههاي تابآوري

7

اجتماعی و اتخاذ راهکارهاي

کمیته

تقویت مفارا و سازگاري

تخصصی

اجتماعی بهویژه در محیطها و

اجتماعی شدن

گروههاي آسیبدیفه و در

مبارزه با مواد

کلیه دستگاههای عضو
ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،سمنها

معرض خطر
ارزیابی آسیبهاي اجتماعی

8

حاصل از اعتیاد در محیطهاي
اجتماعی هف
ارزیابی هزینه اثربخشی

9

برنامههاي اجراشفه تابآوري
اجتماعی و نشاط اجتماعی

وزارت بهداشت ،سازمان

سازمانهای مردمنهاد و

بهزیستی ،وزارت تعاون،

اجتما محور ،شورای

کار و رفاه اجتماعی،

شهر و روستا ،دهیاریها،

وزارت آموزشوپرورش،

24

کانونهای فرهنگی و

دانشگاهها ،کمیته امداد

هنری و ورزشی،

امام خمینی ،مراکز

انجمنهای محیطزیست

24

آموزش نظامی،
کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد
کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،پژوهشگران
دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،پژوهشگران

79

دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی

دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی

24

24

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

انجمنهای علمی و
پژوهشگران

44

44

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

جفول شماره 1تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی چهارم
ردیف

پروژه

مفیریت تفوین پروژه
مسئول

ظرفیتسازي و مشارکت مثسسات

1

و شرکتهاي بخش خصوصی در
برنامههاي اجتماعی شفن مبارزه

کمیته تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

با مواد

اجراي پروژه
دستگاه دولتی

مشارکتکننفه

نام

کلیه دستگاههای

وزارت کار ،تعاون و

عضو ستاد مبارزه

رفاه اجتماعی ،شورای

با مواد مخدر،

هماهنگی مبارزه با

سمنها

مواد مخدر استانها

نهادهاي مفنی و خصوصی
سهم

نام

سهم

اتحادیههای صنفی و
54

کارگری ،سازمانهای

52

مردمنهاد و اجتما محور

اقتفار افزایی و ارتقاء دانش و
مهارتهاي اجتماعی کارکنان

2

مثسسات و شرکتهاي خصوصی
درزمینه مبارزه با اعتیاد(ارتقا

کمیته تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

سالمت ،پیشگیري ،درمان،

کلیه دستگاههای

وزارت کار ،تعاون و

اتحادیههای صنفی و

عضو ستاد مبارزه

رفاه اجتماعی،شورای

کارگری ،شرکتهای

با مواد مخدر،

هماهنگی مبارزه با

سمنها

مواد مخدر استانها

24

خصوصی ،سازمانهای

22

مردمنهاد و اجتما محور

بازتوانی و کاهش آسیب)

3

تشویق و حمایت از مثسسات و

کمیته تخصصی

کلیه دستگاههای

شرکتهاي خصوصی

اجتماعی شدن

عضو ستاد مبارزه

مسئولیتپذیر

مبارزه با مواد

با مواد مخدر

کمیته تخصصی

کلیه دستگاههای

اجتماعی شدن

عضو ستاد مبارزه

مبارزه با مواد

با مواد مخدر

حمایت یابی مثسسات و

4

شرکتهاي خصوصی از خانوادهها
و گروههاي آسیبدیفه و در
معرض آسیب اعتیاد

81

وزارت کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی ،شورای
هماهنگی مبارزه با

544

--

--

مواد مخدر استانها
وزارت کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی ،شورای
هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر استانها

شرکتهای خصوصی،
24

مؤسسات عمومی
غیردولتی

24

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

جفول شماره 7تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی پنجم
اجراي پروژه
ردیف

پروژه

مفیریت تفوین پروژه
مسئول

شبکهسازي سازمانهاي

1

مردمنهاد و اجتماعمحور با
استفاده از الگوي سازمان
یادگیرنفه

2

3

5

مشارکتکننفه

کمیته تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

اجتماعی استانداری،
شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر
استانها  ،سازمان

سازمان بهزیستی،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد

بازاریابی اجتماعی در راستاي
گسترش و تقویت سازمانهاي

اجتماعی شدن

ستاد مبارزه با مواد

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

مردمنهاد

مبارزه با مواد

مخدر ،،سمنها

مخدر،

حمایت یابی و ظرفیتسازي

کمیته تخصصی

کلیه دستگاههای عضو

بهمنظور توسعه سازمانهاي

اجتماعی شدن

ستاد مبارزه با مواد

مردمنهاد

مبارزه با مواد

مخدر ،سمنها

و اجتما محور

54

سازمانهای مردمنهاد
و اجتما محور

5

وزارت ورزش و جوانان،
سازمان بهزیستی،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد

24

24

مخدر،

وزارت کشور ،وزارت

معاونت اجتماعی استانداری،

کمیته تخصصی

ورزش و جوانان،

شهرداری ،فرماندارها و

اجتماعی شدن

سازمان بهزیستی،

بخشداریها ،نیروی انتظامی،

اجتماعمحور

مبارزه با مواد

شهرداری ،نیروی

شورای هماهنگی مبارزه با مواد

انتظامی،

مخدر استانها ،سازمان بهزیستی

انتشار مجله علمی و

دفتر تحقیقات و

ترویجی(ویژه سازمانهاي

کمیته تخصصی

آموزش ستاد مبارزه با

مردمنهاد) بهمنظور مستنفسازي

اجتماعی شدن

مواد مخدر ،انجمنهای

تجارب و انتقال دانش در

مبارزه با مواد

علمی ،پژوهشگران،

برنامههاي مشارکتی

سازمانهای مردمنهاد

54

بهزیستی ،،سمنها
کمیته تخصصی

هاي سازمانهاي مردمنهاد و

54

مخدر،

کلیه دستگاههای عضو

ثبت و صفور مجوز و فعالیت-

سهم

نام

سهم

وزارت کشور ،معاونت

سازمان بهزیستی،

تسهیل فرآینفهاي شکلگیري،

4

دستگاه دولتی
نام

نهادهاي مفنی و خصوصی

سمنها

80

54

سازمانهای مردمنهاد
و اجتما محور

54

انجمنهای علمی،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استانها  ،سازمان بهزیستی

44

پژوهشگران،
سازمانهای مردمنهاد
و اجتما محور

24

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

دفتر تحقیقات و

6

تشکیل سامانه اطالعات

کمیته تخصصی

آموزش ستاد مبارزه با

مفیریتی سازمانهاي مردمنهاد

اجتماعی شدن

مواد مخدر ،انجمنهای

و اجتماعمحور

مبارزه با مواد

علمی ،پژوهشگران،

انجمنهای علمی،
شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استانها ،سازمان بهزیستی

54

پژوهشگران،
سازمانهای مردمنهاد
و اجتما محور

سمنها

54

جفول شماره 3تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی ششم
اجراي پروژه
ردیف

1

2

3

4

مفیریت تفوین پروژه
پروژه

تولیف محتواي رسانهاي روزآمف و
متناسب با گروههاي مخاطب

مسئول

مشارکتکننفه

کمیته

صداوسیما ،وزارت

تخصصی

فرهنگ و ارشاد

اجتماعی

اسالمی ،سازمان

شدن مبارزه

تبلیغات اسالمی،

با مواد

سمنها

کمیته

نهادسازي ،حمایت یابی و توسعه

تخصصی

رسانههاي محلی مرود سالمت و

اجتماعی

توسعه محلی

شدن مبارزه
با مواد

دستگاه دولتی
نام

صداوسیما،سازمان
تبلیغات اسالمی

م

مطبوعات،شبکههای مجازی ،خانه
54

سینما ،رسانههای محلی،

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

وزارت فرهنگ و
وزارت کشور،

ارشاد اسالمی،

وزارت فرهنگ و

استانداری و

ارشاد اسالمی،

فرمانداریها،

سمنها

شورای هماهنگی

اتحادیه مطبوعات محلی استانها،
44

سازمانهای مردمنهاد و

24

اجتما محور

مبارزه با مواد مخدر،

کمیته
تخصصی

فرهنگ و ارشاد

اجتماعی

اسالمی ،سازمان

شدن مبارزه

تبلیغات اسالمی،

با مواد

سمنها

تسهیلگري اجتماعی بهمنظور ترغیب

کمیته

صداوسیما ،وزارت

صداوسیما ،سازمان

و تشویق زمینههاي حضور و

تخصصی

فرهنگ و ارشاد

تبلیغات اسالمی،

کاهش آسیبهاي اجتماعی

سهم

نام

سه

انجمنهای صنفی روزنامهنگاران و

صداوسیما ،وزارت

ترویج مفاراي اجتماعی باهف

نهادهاي مفنی و خصوصی

82

انجمنهای صنفی روزنامهنگاران و
صداوسیما ،سازمان
تبلیغات اسالمی،

مطبوعات،شبکههای مجازی ،خانه
54

سینما ،رسانههای محلی،

5-

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور
54

انجمنهای صنفی روزنامهنگاران و
مطبوعات،شبکههای مجازی ،خانه

5-

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

مشارکت مردم

اجتماعی

اسالمی ،سازمان

سینما ،رسانههای محلی،

شدن مبارزه

تبلیغات اسالمی

سازمانهای مردمنهاد و

با مواد
کمیته

وزارت کشور،

شورای هماهنگی

تخصصی

دانشگاهها و مراکز

مبارزه با مواد مخدر،

اجتماعی

علمی ،وزارت

سازمان بهزیستی،

شدن مبارزه

ارتباطات و فنآوری

دانشگاهها و مراکز

با مواد

اطالعات

علمی

تشکیل گروه مرجع رسانهاي بهمنظور

کمیته

وزارت کشور ،مرکز

تخصصی

ملی فضای مجازی،

رصف و پایش محتواي رسانهاي در

اجتماعی

وزارت ارتباطات و

فضاي مجازي

شدن مبارزه

فنآوری اطالعات،

با مواد

سمنها

کمیته

وزارت کشور ،مرکز

تخصصی

ملی فضای مجازی،

اجتماعی

وزارت ارتباطات و

شدن مبارزه

فنآوری اطالعات،

با مواد

سمنها

حمایت یابی و توسعه شبکههاي

5

مجازي محافظ و بازدارنفه از اعتیاد

6

نظارت بر شبکههاي مجازي و

7

اجتما محور

پاالیش فضاهاي مجازي پرخطر

انجمنهای علمی ،شبکه
44

وزارت ارتباطات و

سازمانهای مردمنهاد و

شبکه سازمانهای اجتما محور،
14

سازمانهای مردمنهاد و

شورای هماهنگی
وزارت ارتباطات و

64

اجتما محور

فنآوری اطالعات

مبارزه با مواد مخدر،

24

اجتما محور

شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر،

سازمانهای اجتما محور،

شبکه سازمانهای اجتما محور،
14

64

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

فنآوری اطالعات

جفول شماره 3تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی هفتم
اجراي پروژه
ردیف

پروژه

مفیریت تفوین پروژه
مسئول

دستگاه دولتی
نام

مشارکتکننفه

نهادهاي مفنی و خصوصی
سهم

نام

سهم

وزارت تعاون ،کار و رفاه

ایجاد نظام جامع ارجاع
بهمنظور حمایت و

1

مراقبت اجتماعی از افراد
و گروههاي آسیبدیفه و

وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی /معاونت رفاه

کمیته

اجتماعی ،وزارت

اجتماعی ،سازمان بهزیستی،

تخصصی

بهداشت ،وزارت

وزارت بهداشت ،وزارت

اجتماعی شدن

آموزشوپرورش ،سازمان

آموزشوپرورش ،نیروی

مبارزه با مواد

بهزیستی،

انتظامی  ،کمیته امداد امام

در معرض آسیب اعتیاد

خمینی ،شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استانها

83

14

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

64

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

سازمان بهزیستی ،وزارت

شناسایی و ارجاع افراد و

2

گروههاي آسیبدیفه و
درخطر

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

سازمان بهزیستی ،وزارت
بهداشت ،وزارت
آموزشوپرورش ،،سمنها

بهداشت ،وزارت
آموزشوپرورش ،کمیته امداد
امام خمینی ،نیروی انتظامی،

14

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

64

شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر استانها

توسعه برنامههاي

3

سازمان بهزیستی ،وزارت

پیشگیري از آسیب

کمیته

کودکان ،جوانان و

تخصصی

خانوادههایی که تحت

اجتماعی شدن

تأثیر سوءمصر

مواد

مبارزه با مواد

سازمان بهزیستی ،وزارت

بهداشت ،وزارت

بهداشت ،وزارت

آموزشوپرورش ،وزارت

آموزشوپرورش،وزارت

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،

تعاون ،کار و رفاه

کمیته امداد امام خمینی،

اجتماعی ،سمنها

شورای هماهنگی مبارزه با

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

54

مواد مخدر استانها

مخفر قرار دارنف

سازمان بهزیستی ،وزارت
بهداشت ،وزارت تعاون ،کار

توسعه برنامه جامع
حمایت و مراقبت

4

اجتماعی از کودکان و
نوجوانان آسیبدیفه و

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

و رفاه اجتماعی /معاونت رفاه
سازمان بهزیستی ،وزارت

اجتماعی ،وزارت

بهداشت ،وزارت

آموزشوپرورش ،کمیته امداد

آموزشوپرورش ،،سمنها

امام خمینی ،شورای هماهنگی

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

54

مبارزه با مواد مخدر استانها،

در معرض آسیب اعتیاد

کلیه دستگاههای فرهنگی و
پیشگیری

توسعه حمایت و
مراقبتهاي اجتماعی بعف

5

از خرود معتادان
بهبودیافته و بازپیونف

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

مجفد آنان به جامعه
توسعه حمایت و مراقبت

6

اجتماعی از زنان معتاد و
در معرض آسیب اعتیاد

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،سازمان

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی /معاونت رفاه
اجتماعی ،سازمان بهزیستی،

بهزیستی ،وزارت

وزارت بهداشت،کمیته امداد

بهداشت ،وزارت
آموزشوپرورش ،،سمنها

اجتما محور

امام خمینی ،شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استانها

کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

وزارت تعاون ،کار و رفاه

تخصصی

اجتماعی ،سازمان

اجتماعی /معاونت رفاه

اجتماعی شدن

بهزیستی ،وزارت

اجتماعی ،سازمان بهزیستی،

مبارزه با مواد

بهداشت ،سمنها

وزارت بهداشت،کمیته امداد

84

54

سازمانهای مردمنهاد و

54

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

54

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

امام خمینی ،شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استانها
وزارت تعاون ،کار و رفاه

حمایت اجتماعی از

7

خانوادههاي زنفانیان مواد
مخفر و درمان اجباري

کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی /معاونت رفاه

تخصصی

اجتماعی ،سازمان

اجتماعی ،سازمان بهزیستی،

اجتماعی شدن

بهزیستی ،وزارت

وزارت بهداشت ،کمیته امداد

مبارزه با مواد

بهداشت ،سمنها

امام خمینی ،شورای هماهنگی

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

54

مبارزه با مواد مخدر استانها
کمیته

8

افزایش پوشش بیمههاي

تخصصی

درمان اعتیاد

اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،سازمان

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،سازمان بهزیستی،

بهزیستی ،وزارت

وزارت بهداشت ،سازمان بیمه

بهداشت ،سازمان بیمه

14

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

64

سالمت،

سالمت

وزارت تعاون ،کار و رفاه
کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی /معاونت توسعه

تخصصی

اجتماعی ،سازمان

کارآفرینی و اشتغال ،سازمان

معتادان بهبودیافته

اجتماعی شدن

بهزیستی ،سازمان فنی و

بهزیستی ،سازمان فنی و

مبارزه با مواد

حرفهای ،سمنها

حرفهای ،شورای هماهنگی

طراحی شیوههاي تأمین

کمیته

مالی خرد در ایجاد

تخصصی

اشتغال و بازتوانی

اجتماعی شدن

آمادگی سازي و ارتقاي

9

مهارتهاي شغلی

54

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

54

مبارزه با مواد مخدر
وزارت تعاون ،کار و رفاه

11

معتادان بهبودیافته

مبارزه با مواد

دفتر تحقیقات و آموزش

اجتماعی /معاونت توسعه

ستاد ،وزارت تعاون ،کار و

کارآفرینی و اشتغال،

رفاه اجتماعی ،سازمان

دانشگاهها و مراکز علمی،

بهزیستی ،کمیته امداد امام

شورای هماهنگی مبارزه با

خمینی (رهو

مواد مخدر ،کمیته امداد امام

انجمنهای علمی،
54

پژوهشگران ،سازمانهای

54

مردمنهاد و اجتما محور

خمینی (رهو
وزارت تعاون ،کار و رفاه
کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی /معاونت توسعه

تخصصی

اجتماعی ،سازمان

کارآفرینی و اشتغال ،سازمان

خانوادههاي آسیبپذیر

اجتماعی شدن

بهزیستی ،سازمان فنی و

بهزیستی ،سازمان فنی و

مبارزه با مواد

حرفهای

حرفهای ،شورای هماهنگی

تقویت و توسعه

کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

حمایت از کارآفرینی

11

معتادان بهبودیافته و

شرکتهای خصوصی،
54

سازمانهای مردمنهاد و

54

اجتما محور

مبارزه با مواد مخدر

12

85

وزارت تعاون ،کار و رفاه

54

انجمنهای علمی،

54

سند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

سازمانهاي مردمنهاد
حوزه اشتغال و بازتوانی

تخصصی

اجتماعی ،دفتر

اجتماعی /معاونت توسعه

سازمانهای مردمنهاد و

اجتماعی شدن

مشارکتهای مردمی ستاد،

کارآفرینی و اشتغال ،شورای

اجتما محور

مبارزه با مواد

سازمان بهزیستی ،سمنها

هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر ،سازمان بهزیستی

حمایت گري ،آموزش و
ترویج ابتکار و

13

خالقیتهاي کارآفرینی
در برنامههاي اشتغال و

وزارت تعاون ،کار و رفاه
کمیته

وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی /معاونت توسعه

تخصصی

اجتماعی ،سازمان

کارآفرینی و اشتغال ،سازمان

اجتماعی شدن

بهزیستی ،سازمان فنی و

بهزیستی ،سازمان فنی و

مبارزه با مواد

حرفهای ،سمنها

حرفهای ،شورای هماهنگی

بازتوانی

انجمنهای علمی،
54

سازمانهای مردمنهاد و

54

اجتما محور

مبارزه با مواد مخدر

بهرهگیري از ظرفیت
خیرین و واقفین در

14

اشتغالزایی معتادین
بهبودیافته و حمایت

کمیته
تخصصی
اجتماعی شدن
مبارزه با مواد

دفتر مشارکتهای مردمی
ستاد ،سازمان بهزیستی،

شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر ،سازمان

سمنها

انجمنهای علمی،
24

سازمانهای مردمنهاد و

44

اجتما محور

بهزیستی

گروههاي آسیبپذیر
تأسی

15

انجمنهاي خیریه

کمیته

مردمی بهمنظور حمایت

تخصصی

از گروههاي آسیبدیفه و

اجتماعی شدن

در معرض آسیب اعتیاد

مبارزه با مواد

وزارت کشور ،کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی،

امام خمینی ،سازمان

سازمان بهزیستی ،شورای

بهزیستی ،سمنها

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

44

سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

24

جفول شماره 31تقسیمکار ملی پروژههاي برنامه ملی هشتم
اجراي پروژه
ردیف

1

پروژه

مفیریت تفوین پروژه

دستگاه دولتی

مسئول

مشارکتکننفه

نام

تولیف محتواي رسانهاي روزآمف و متناسب

کمیته

صداوسیما ،وزارت

صداوسیما،ساز

با گروههاي مخاطب

تخصصی

فرهنگ و ارشاد

مان تبلیغات
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سهم
54

نهادهاي مفنی و خصوصی
نام
انجمنهای صنفی
روزنامهنگاران و

سهم
54
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مطبوعات،شبکههای

اسالمی

اجتماعی

اسالمی ،سازمان

شدن مبارزه

تبلیغات اسالمی،

مجازی ،خانه سینما،

با مواد

سمنها

رسانههای محلی،
سازمانهای مردمنهاد و
اجتما محور

کمیته

2

تفوین لوایح قانونی موردنیاز اجتماعی
شفن مبارزه با مواد مخفر

تخصصی

کلیه دستگاههای

اجتماعی

عضو ستاد مبارزه

شدن مبارزه

با مواد مخدر

--

--

--

--

با مواد
کمیته

3

ارزیابی و اصالح قوانین موجود و
موردنیاز

تخصصی

کلیه دستگاههای

اجتماعی

عضو ستاد مبارزه

شدن مبارزه

با مواد مخدر

--

--

--

با مواد
کمیته

4

ارزیابی قوانین مواد مخفر بهمنظور
روزآمفسازي قوانین

تخصصی
اجتماعی
شدن مبارزه
با مواد

دفتر تحقیقات ستاد
مبارزه با مواد مخدر،

دانشگاهها و

دانشگاهها و مراکز

مراکز علمی

علمی
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24

پژوهشگران ،سازمانهای
مردمنهاد و اجتما محور

24
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فصل هفتم:
نظام اجرایی سند
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نظام اجرایی سند
نظام اجرایی پیشنهادي سنف جامع اجتماعی شفن مبارزه با مواد بر اساس چارچوب و مقتضیات ذیل
تعیینشفه است .تسریع در کاربست نظام اجرایی موصو  ،مشتمل بر چارچوب و مقتضیات خا
تا حف زیادي تبیینکننفه میزان توفیق در حصول به اهفا

آن،

تعیینشفه خواهف بود.

برو نداد :کمی ته تخص صی اجت ماعی شدن م بارزه
م خدر بهعنوان وا حد ساختاری هماهنگکن نده و
اجرای سند با رعایت مقتضیات ذیل:
 .3این برنامه در یك دوره زمانی  5ساله ( )3137-3413به اجرا درخواهف آمف.

با مواد
ناظر بر

 .2ترکیب اعضا و شرح وظایف و ساختار کمیته تخصصی اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر
اولین جلسه شوراي معاونین ستاد مبارزه با مواد مخفر به تصویب برسف .معاونت کاهش تقاضا
و توسعه مشارکتهاي مردمی و دفتر مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردمنهاد داراي نقش
محوري در کمیته موصو

هستنف.

 .1الزم است با استفاده از ظرفیت سازمانهاي مردمنهاد فعال و پژوهشگران و صاحبنظران فعال
حوزه اعتیاد(با اولویت پژوهش و فعالیت در حوزه مشارکت اجتماعی) اتاق فکر کمیته
تخصصی اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر تشکیل گردد.
 .4اهم وظایف کمیته تخصصی اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر به شرح ذیل میباشف؛
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 تفوین ،تصویب و ابالغ آییننامه تشکیل ساختار متناظر استانی کمیته باهف

هماهنگی

فعالیتها و اقفامات در استانها اقفام.
 تفوین پیشنوی

دستورالعملها و آییننامهها و بررسی تخصصی موارد مرتبط با سنف

 اولویتبنفي پروژهها و اقفامات
 اخذ بازخورد و اصالح فراینفها
 سیاستگذاري الزم در راستاي تسهیل در کاربست اجرایی سنف
نظارت بر حسن اجراي سنف جامع اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر و ارزشیابی و پایش پروژه
دستگاههاي اجرایی و سازمانهاي مردمنهاد و اجتماعمحور ازنظر رعایت سیاستها ،اصول و
ارزشهاي تعیینشفه اجتماعی شفن مبارزه با مواد مخفر و ارائه گزارش سالیانه پیشرفت سنف جهت
اتخاذ تصمیمات الزم بر این اساس هر دستگاه موظف است گزارش عملکرد و مالی خود را بهطور
سالیانه به کمیته تخصصی اجتماعی شفن مبارزه با مواد ستاد ارائه نمایف .این کمیته نیز موظف است،
میزان تحقق اهفا

و انطباق آن با سنف جامع اجتماعی شفن را در پایان هرسال محاسبه و گزارش

نمایف .تفاوم هر برنامه و اختصا
اهفا

اعتبارات به هر دستگاه ،تنها با تائیف انطباق برنامهها و میزان تحقق

توسط کمیته یادشفه صورت خواهف گرفت.
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فصل هشتم:
شاخصهای

برنامههای
ملی
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جدول :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

ضریب نفوذ آگاهی اجتماعی از مشارکت در برنامههای کاهش تقاضا بر پایه نتایج
سنجش نسبت جمعیت به سال اول برنامه
نسبت جمعیت عالقهمند به مشارکت در برنامههای کاهش تقاضا بر پایه نتایج سنجش
نسبت جمعیت به سال اول برنامه
نسبت افزایش سالیانه رویدادهای علمی ،فرهنگی ،هنری و رسانهای برگزار و
حمایتشده در زمینه مواد ،اعتیاد و بهویژه سیاستها و برنامههای مبارزه با مواد مخدر
نسبت سالیانه آثار و محصوالت علمی ،فرهنگی ،هنری و رسانهای تولید و حمایتشده
به سال پایه
نسبت دسترسی به دادهها ،اطالعات و تحقیقات اعتیاد در هر 5444نفر جمعیت
تعداد گزارشهای جامع ارزیابیشده در هر سال برنامه
جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

نسبت ساختارهای جدید اجتما محور بهکل ساختارهای مشارکتی در هرسال
تعداد موارد تقاضای وقف و انفا در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد
تعداد موارد تقاضای مشارکت خیرین در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد
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نسبت مشارکت خانوادهها،گروهها و سازمانهای اجتماعی در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه
با مواد در هرسال
نسبت سازمانهای اجتماعی(اتحادیهها ،اصناف ،کانونها ،انجمنها ،باشگاهها ،بنگاهها و...و
مطلع از برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد در هرسال
برنامه ملی دوم

نسبت خانوادهها و گروههای اجتماعی(هنرمندان ،ورزشکاران ،روحانیون ،فرهنگیان ،گروههای
آسیبپذیر و...و مطلع از برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد در هرسال

نسبت سازمانهای اجتماعی(اتحادیهها ،اصناف ،کانونها ،انجمنها ،باشگاهها ،بنگاهها و...و
عالقهمند به مشارکت در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد در هرسال
نسبت خانوادهها و گروههای اجتماعی(هنرمندان ،ورزشکاران ،روحانیون ،فرهنگیان ،گروههای
آسیبپذیر ،و...و عالقهمند به مشارکت در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد در هرسال
تعداد جمعیت مطلع به وقف و انفا در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد در هرسال
تعداد جمعیت عالقهمند به وقف و انفا در برنامههای اجتماعی شدن مبارزه با مواد در
هرسال
نسبت خیرین مطلع از برنامههای اعتیاد بهکل خیرین در هر استان
نسبت خیرین فعال در برنامههای کاهش تقاضا به سال اول برنامه
تعداد افراد تحت پوشش خدمات خیرین در هرسال
تعداد افراد تحت پوشش خدمات وقف و انفا در هرسال
نسبت افزایش سالیانه سازمانهای اجتماعی(اتحادیهها ،اصناف ،کانونها ،انجمنها ،باشگاهها،
بنگاهها و...و مشارکتکننده در برنامهها در هرسال
نسبت افزایش سالیانه خانوادهها و گروههای اجتماعی(هنرمندان ،ورزشکاران ،روحانیون،
فرهنگیان ،گروههای آسیبپذیر و...و مشارکتکننده در برنامهها در هرسال
تعداد میزان وقف و انفا در برنامههای کاهش تقاضا در هرسال
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جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

تعداد مطالعات سببشناسی عوامل خطر و محافظ اجتماعی اعتیاد در خانوادهها،
محلهها ،محیطهای آموزشی ،محیطهای کار
تعداد برنامههای حمایتگری کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ اجتماعی
اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی
تعداد مداخالت طراحیشده بر اساس نتایج سببشناسی عواملخطرو محافظ اجتماعی اعتیاد

تعداد برنامههای تابآوری اجتماعی اجراشده در هرسال
برنامه ملی سوم نسبت افزایش تابآوری اجتماعی در محیطها و گروههای هدف برنامه در هرسال
تعداد برنامههای نشاط اجتماعی اجراشده در هرسال
نسبت برنامههای تابآوری اجتماعی ارزیابیشده از کل برنامهها
نسبت برنامههای نشاط اجتماعی ارزیابیشده از کل برنامهها
تعداد اقدامات حمایتی -پشتیبانی کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ
اجتماعی اعتیاد در هر سال
تعداد برنامههای ارزشیابی شده کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ اجتماعی
اعتیاد
نسبت گزارشها و اقدامات ارزیابیشده ساالنه دستگاهها به تعداد سالهای برنامه
تعداد پژوهشهای حمایتشده سببشناختی_ مداخالتی تعیینکنندههای اجتماعی اعتیاد

تعداد پژوهشهای حمایتشده ارزیابی آسیبهای اجتماعی حاصل از اعتیاد در
محیطهای اجتماعی هدف
جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
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شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

تعداد مؤسسات و شرکتهای خصوصی مطلع از برنامههای اجتماعی شدن
مبارزه با مواد
تعداد مؤسسات و شرکتهای خصوصی مشارکتکننده در برنامههای اجتماعی
شدن مبارزه با مواد
تعداد برنامههای اقتدار افزایی مؤسسات و شرکت خصوصی
نسبت مؤسسات و شرکتهای خصوصی مشارکتکننده به کل موسسات و
شرکت های خصوصی
تعداد برنامههای اجراشده اقتدار افزایی در مؤسسات و شرکت خصوصی
نسبت جمعیت تحت پوشش برنامههای اقتدار افزایی به سال اول برنامه
برنامه ملی چهارم

نسبت جمعیت های آسیبدیده و در معرض آسیب حمایتشده توسط
مؤسسات و شرکتهای خصوصی در طول سالهای اجرای برنامه به کل افراد
آسیب دیده و در معرض آسیب
تعداد مؤسسات و شرکتهای خصوصی حمایتشده در طول سالهای اجرای
برنامه
تعداد مؤسسات و شرکتهای خصوصی تشوی شده در طول سالهای اجرای
برنامه

جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

تعداد شبکه های سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی در هر سال
تعداد مجله علمی و ترویجی ویژه سازمانهای مردمنهاد منتشر شده در هر سال
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تعداد سازمانهای مردمنهاد عضو سامانه اطالعات مدیریت()MIS
نسبت جلسات تصمیمگیری برگزارشده با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور بهکل جلسات

تعداد پروژههای طراحیشده با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور در هر سال
نسبت پروژهها اجراشده با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور از کل پروژهها
برنامه ملی پنجم

نسبت پروژههای ارزشیابی شده با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور بهکل ارزشیابیها

تعداد برنامههای بازاریابی اجتماعی اجراشده در هرسال
تعداد برنامههای اقتدار افزایی سازمانهای مردمنهاد در هرسال
نسبت سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی اعتیاد عضو شبکه سازمانهای مردمنهاد فعال
نسبت صدور مجوز سازمانهای مردمنهاد به سال اول برنامه
نسبت صدور مجوز جدید سازمانهای مردمنهاد از کل تقاضاها در هرسال
نسبت جمعیت مطلع از فعالیتهای داوطلبانه و مردمنهاد به سال اول (برپایه نتایج سنجشو
نسبت سازمانهای مردمنهاد و اجتما محور عضو سامانه اطالعات مدیریت اطالعات ()MIS
به کل سازمان های مردم نهاد و اجتما محور

جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی
تعداد رسانههای محلی

تعداد شبکههای مجازی محافظ و بازدارنده از اعتیاد
تعداد گروه های مرجع رسانهای رصد و پایش فضای مجازی
نسبت رسانههای محلی جدید دارای مجوز فعالیت در هرسال به کل رسانه های محلی در
هر سال
نسبت رسانههای محلی منتشرشده در هرسال
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نسبت رسانههای محلی حمایتشده در هرسال
نسبت برنامههای رسانهای ترویج مدارای اجتماعی بهکل برنامهها
نسبت برنامههای رسانهای مروج مشارکت بهکل برنامهها
تعداد شبکههای مجازی محافظ و بازدارنده از اعتیاد در هرسال
نسبت جمعیت استفاده کننده از شبکههای مجازی محافظ اعتیاد بهکل جمعیت استفاده کننده
از فضای مجازی در هرسال

جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

تعداد افراد خدمت گیرنده نظام ارجا حمایت و مراقبت اجتماعی
تعداد انجمنهای خیریه مردمی
تعداد برنامههای پیشگیری از آسیبهای اعتیاد
برنامه ملی
هفتم

تعداد برنامههای حمایت و مراقبت اجتماعی
وجود برنامههای حمایت و مراقبتهای اجتماعی بعد از خروج
تعداد افراد بهره مند از برنامههای آمادگی سازی و ارتقای مهارتهای شغلی
تعداد افراد آسیبدیده و در معرض آسیب شناسایی و ارجا شده
تعداد معتادین زن تحت حمایت و مراقبت اجتماعی
تعداد کودکان ،جوانان و خانوادههایی که تحت تأثیر سوءمصرف مواد مخدر قرار دارند
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تعداد معتادین بهبودیافته تحت حمایت و مراقبت اجتماعی بعد از خروج
تعداد خانوادههای زندانیان مواد مخدر تحت حمایت اجتماعی
تعداد خانوادههای درمان اجباری تحت حمایت اجتماعی
تعداد سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه اشتغال و بازتوانی
تعداد برنامههای تأمین مالی خرد اشتغال و بازتوانی معتادین بهبودیافته اجرا شده در هرسال
تعداد خیرین واقفین فعال در حوزه حمایت و مراقبت اجتماعی
نسبت برنامههای اجراشده پیشگیری از آسیب کودکان ،جوانان و خانوادههایی که تحت تأثیر
سوءمصرف مواد مخدر قرار دارند
نسبت جمعیت تحت پوشش برنامههای پیشگیری از آسیب کودکان ،جوانان و خانوادههایی که
تحت تأثیر سوءمصرف مواد مخدر بهکل جمعیت آسیبدیده و در معرض آسیب در هرسال
نسبت جمعیت تحت پوشش مراقبت و حمایت اجتماعی از اعتیاد بهکل جمعیت آسیبدیده و در
معرض آسیب در هرسال
نسبت جمعیت تحت پوشش نظام جامع حمایت و مراقبت اجتماعی در هرسال
نسبت معتادین زن تحت حمایت و مراقبت اجتماعی بهکل زنان معتاد
تعداد خانوادههای(درمان اجباریو تحت حمایت و مراقبت اجتماعی در هرسال
نسبت جمعیت معتادین بهبودیافته تحت حمایت و مراقبتهای اجتماعی بعد از خروج بهکل
معتادین در هرسال
نسبت خانوادههای زندانیان مواد مخدر تحت پوشش حمایت اجتماعی بهکل خانوادههای زندانی مواد مخدر

نسبت افزایش سالیانه هزینههای اجتماعی دولت در امور پیشگیری
نسبت پوشش بیمههای درمان اعتیاد به کل معتادین فاقد بیمه درمان
نسبت برنامههای آمادگی سازی و ارتقای مهارتهای شغلی معتادین بهبودیافته بهکل برنامههای
اجراشده در هرسال
نسبت سازمانهای مردمنهاد حوزه اشتغال و بازتوانی بهکل سازمانهای مردمنهاد در هرسال
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نسبت برنامههای حمایت و مراقبت اجتماعی اجراشده بهکل برنامههای اجراشده در هرسال
نسبت انجمنهای خیریه مردمی نسبت به سال پایه برنامه
نسبت سازمانهای مردمنهاد توانمند ساز حوزه اشتغال و بازتوانی بهکل سازمانهای مردمنهاد
نسبت برنامههای تأمین مالی خرد اشتغال و بازتوانی اجراشده
نسبت برنامههای اشتغال و بازتوانی اجراشده بهکل برنامههای اجراشده در هرسال
نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات خیرین واقفین در هرسال به کل افراد نیازمند خدمات
تعداد پژوهش حمایتشده در حوزه حمایت و مراقبت اجتماعی در هر سال
تعداد پژوهشهای حمایتشده هزینه اثربخشی اشتغال و بازتوانی معتادین بهبودیافته
تعداد پژوهش حمایتشده مطالعه تطبیقی برنامههای اشتغال و بازتوانی

جدول  :11ربانهماهی ملی و شاخصاهی مرتبط
شاخصاهی ربانهم

ربانهماهی ملی

تعداد پژوهش حمایتشده ارزیابی قوانین مبارزه با مواد مخدر
تعداد پژوهشهای حمایتشده ارتباط جرایم مواد مخدر با سایر آسیبهای اجتماعی
برنامه ملی هشتم

تعداد لوایح قانونی مصوب شده در سالهای اجرای برنامه
تعداد قوانین بازبینی و اصالح شده در طول سالهای برنامه
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نته ج کهربرد :
بر اسیاس نتیایج ایین طیرح اجتمیاعی شیدن مبیارزه بیا میواد مخیدر عبیارت اسیت از؛ فرآینید نهادینیه شیدن مشیارکت و
مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی و فراگیییر و همگییانی شییدن آن بییهمنظییور اثرگییذاری و ایفییای نقییش جامعییه در کنتییرل اعتیییاد.
بییدین منظییور سییه رویکییرد بییهعنییوان رویکردهییای محییوری اجتمییاعی شییدن مبییارزه بییا مییواد مخییدر تعیییین گردییید؛ 5و
تمرکییز بییر مشییارکت و نقییش جامعییه و فراگی یر و همگییانی شییدن آن جهییت کنتییرل اعتی یاد6 ،و سییببشناسییی و شییناخت
تعیییینکننییدههییای اجتمییاعی اعتی یاد (عوامییل خطییر و محییافظ اجتمییاعی اعتی یادو2 ،و سیاسییتگییذاری اجتمییاعی بییهمنظییور
مداخلییه و کییاهش علییل و عوامییل اجتمییاعی اعتیییاد .بییهمنظییور التییزام بییه همییاهنگی و همسییویی نظییرات و شییفافیت
رویکردی نسیبت بیه اصیول و ارزش هیای حیاکم بیر سیند ،بیسیت اصیل بیهعنیوان بیانییه ارزشهیا و منشیور اجتمیاعی
شییدن مبییارزه بییا مییواد مخییدر مشییخص گردییید کییه عبییارتانیید از؛  -5اصییل تعییاون اجتمییاعی و کییار جمعییی -6 ،اصییل
گفتمییان سییازی اجتمییاعی  -2،اصییل عوامییل خطییر و محییافظ اجتمییاعی -4 ،اصییل مراقبییت اجتمییاعی -5 ،اصییل حمایییت
اجتمییاعی -2 ،اصییل مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی -2 ،اصییل سییازمان یادگیرنییده -1 ،اصییل تییابآوری اجتمییاعی -3 ،اصییل
اقتییدار افزایییی-54 ،اصییل اعتمییاد اجتمییاعی -55 ،اصییل نظییارت نهییادی شییده اجتمییاعی -56 ،اصییل سییالمت اجتمییاعی،
 -52اصییل پاسییخگویی اجتمییاعی -54 ،اصییل مشییارکت اجتمییاعی -55 ،اصییل تعامییل مییؤثر -52 ،اصییل سییرمایه
اجتمییاعی -52 ،اصییل کنتییرل اجتمییاعی غیررسییمی -51 ،اصییل سییازمانیییابی اجتمییاعی -53 ،اصییل حمایییت یییابی– 64 ،
اصل بازاریابی اجتماعی .بیر اسیاس نتیایج بیهدسیت آمیده راهبردهیای اجتمیاعی شیدن مبیارزه بیا میواد مخیدر عبیارتانید
از؛گسییترش و نهادینییهسییازی مشییارکت و مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی ،حمایییت یییابی و توسییعه برنامییههییای مراقبییت و
حمایییتهییای اجتمییاعی ،تقوی یت محیییطهییای اجتمییاعی سییالم ،محییافظ اجتمییاعی و بازدارنییده از اعتی یاد ،ارتقییای سییرمایه
اجتماعی و اقتیدار افزاییی سیازمانهیای میردمنهیاد و اجتمیا محیور .بیر همیین اسیاس تحقی راهبردهیای میذکور نیازمنید
برنامییهسییازی مییؤثر در زمینییههییای؛ گفتمییان سییازی اجتمییاعی ،ارتقییای ظرفیییتهییای مشییارکتی جامعییه ،حمایییت یییابی و
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تقویییت محیییطهییای اجتمییاعی سییالم ،ارتقییای مسییئولیتپییذیری بخییش خصوصییی ،اقتییدار افزایییی و تقویییت هییمافزایییی
سییازمانهییای مییردمنهییاد ،حمایییت یییابی رسییانهای ،طراحییی و اسییتقرار نظییام جییامع حمایییت و مراقبییت اجتمییاعی و
روزآمدسازی و تقوییت الزامیات قیانونی -حقیوقی مییباشید .بیر اسیاس نتیایج بیهدسیتآمیده در سیطوح محلیی نیازمنید
ظرفیت سازی ،نهادسیازی و ارتقیای ظرفییتهیای مشیارکتی جامعیه مییباشید .در سیطح حاکمییت و سیازمانهیای دولتیی
نیازمنیید پاسییخگویی اجتمییاعی ،روزآمدسییازی قییوانین ،فییراهمسییازی امکییان مشییارکت اجتمییاعی ،تقویییت همییاهنگی و
همکاری بین بخشیی و آمیوزش و حماییتییابی میی باشید .در سیطح بخیش خصوصیی نیازمنید ارتقیای مسیئولیتپیذیری
اجتمییاعی و در سییطح سییازمانهییای مییردمنهییاد نیازمنیید اقتییدار افزایییی و هییمافزایییی سییازمانهییای مییردمنهییاد و ارتقییای
سییرمایه اجتمییاعی میییباشیید .بییهمنظییور انتشییار نتییایج اییین طییرح روشهییای؛ معرفییی گزینییههییای
ارسال گزارش سند به ذینفعان ،تشکیل جلسه با ذینفعان و معرفی در رسانهها پیشنهاد میگردد.
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Abstract
Objectives: main purpose of the present document gathering was socialization nature
determination of drug control for achieving acceptable dimensions and presentations using
comments and opinions of experts, gathering of the policies, strategies and socialization
programs of the drug control.
Methods: The current document was prepared in four stages and it was edited 3 times. In the
first stage, temporary secretariat and document gathering committee including the addiction
and drug control experts was formed. Purpose of this stage was achieving the socialization
dimensions and presentations of the drug control by addiction and drug control experts. In
order to, systematic and step by step viewpoints were used through collecting views of
participants without using individuals’ name. Research participants were 01 experts of the
drug control including sociology, social worker, social medicine, psychiatry, psychology,
management, communications, economy, law and criminology. In total, two periods of the
survey and feedback were performed for about 6 months. Descriptive statistics such as
domain, means, standard deviation, mode, mode incidence and qualitative summing was used
in each period from collecting responses.
In the second stage, primary draft document of the drug control socialization was gathered
according to determined dimensions, presentations and approaches and following, viewpoints
of the experts were edited. In the third stage, 8 panels of the professional and consultative
were held with academic institutions and executive organs and after collecting comments and
feedbacks, the second version of the document was edited. In the fourth stage, after collecting
the experts opinion was edited the third and final version of the socialization document of
control drug.
Results:
In the present document, 11 policies were defined as policies of drug control socialization, as
follow:
1) Use of all community capacities and active engagement with them.
0) The feasibility of social conversation in order to activate the public area, creating social
awareness and promoting the participation culture and social responsibility
3) The feasibility of universal participation through collective actions, community-based and
proportional with society capacities.
4) Strengthening Institutionalized supervision of the social by utilizing the capacity of
families, local media and civil society.
5) Social Responsibility of systems than finding support, reducing social risk factors and
Socio-protective factors of addiction.
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6) Developing and facilitating private section participation in format of social responsibility
of companies.
1) Strengthening and developing social care and support at all levels of addiction prevention.
8) Strengthening and developing collective activities with the aim of identifying collective
values, establishing collective obligations, formation of supportive unions and sociallypreventing integrations of addiction.
9) Social organization, development of non-governmental organizations (NGOs) and
community-based.
12) Giving priority prevention strategies on other strategies of addiction control in the
program and budget
11) Providing necessary platforms of lawful, legal, protective and supportive in line drug
control socialization.
Corresponding to designated policies, four strategies were gathered as main strategies of drug
control socialization, as follow:
1) Development and participation institutionalization and social responsibility
0) Protecting and developing supportive programs and social care.
3) Strengthening healthy social environments, social security, and addiction inhibitor.
4) Promoting social wealth, Increasing authority of NGOs and community-based.
In this document, in order to performance of policies and strategies, 8 national programs was
gathered and following each program have its specific operational projects. National
programs are including:
1) Creating social conversations
0) Promoting community participation capacities
3) Protecting and strengthening healthy social environments
4) Promotion of private section responsibility
5) Increasing authority and strengthening of NGOs.
6) Media support
1) Design and establishment of the supportive comprehensive system and social care at all
levels of addiction prevention.
8) Updating and strengthening legal and lawful requirements

Keywords: Socialization, drug, document, policy, strategy
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