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  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... توان از رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و  گیران می سازان و تصمیم
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  مدیران کشور در بخش و رده

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«با این پدیده، بویژه در  آنها در مقابله
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام راحل 

هاي  اند و همه بخش به این مساله داشتهاي  رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
شود که این موضوع مهم  منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

توجه مسئواالن ذیربط گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر 
خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي 

بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد
راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 

  .یادآوري گردد
ه تاکنون جهت حل این معضل و هاي فراوانی ک ها و هزینه به رغم تالش

هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب
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از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

ه قرار گیرد، انجام هایی که همواره باید مورد توج یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

 راهبردي تهیه شده در این کمیته است هاي این گزارش از جمله گزارش
هاي موثر  بررسی نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه "که به موضوع

الزم است از زحمات جناب . پرداخته است "در مبارزه با موادمخدر
  .آقاي دکتر کاوه خبیري در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر نمایم

  
  علی هاشمی

  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر
  

  
  



  
  

  بررسی نقش، سهم، اثر و امکانات
  هاي نظارتی مبارزه با موادمخدر دستگاه 

  
 :مقدمه

پدیده اي چند وجهی هستند که  ها گردان مواد مخدر و انواع روان
). 4، 1(توانند همه ارکان جامعه را تحت تاَثیر خود قرار دهند می

هرچند جامعه ما، از دیرباز تا کنون گرفتار مسأله اعتیاد بوده است؛ با 
ربوط به این موضوع چندان زیاد نیست و  این همه، تعداد تحقیقات م

هاي نظري مستحکم  شین نیز فقدان چهارچوبیدر معدود تحقیقات پ
کامال محسوس است و عمال اعتیاد پژوهی از تحوالت و رشد نظري 

از این ). 17، 3، 2(این عرصه از تحقیقات اجتماعی به دور مانده است
قیقات اجتماعی، با رود که محققان این حوزه از تح رو، انتظار می

هاي نظري  و روشی که در تحقیقات اخیر  اعتیاد  آوري عنایت به نو
پژوهی منعکس است، به ارتقاي تحقیقات در مورد این مسأله 
اجتماعی که بصورت جدي جامعه ایران و به ویژه نسل جوان را 

تحقیق پیش رو بدون هیچ پیش فرضی و . ، بپردازندکند تهدید می
و در  هاي کلی نظام بر فرازهاي منبعث از سیاست تنها با تکیه

چهارچوب راهبردها و سیاست ها،  بر حسب استراتژي هاي مقابله با 
مشکالت و ایجاد انسجام و کارآیی، پیشنهادي در کمیته حقوقی و 
نظارت کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق، دبیرخانه مجمع 

با توجه به شاخص هاي لذا . تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است
بازمهندسی پیش نویس اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و بند دوم 

تعیین سهم، راهبردهاي کاربردي در تدوین  پیش نویس ، مبنی بر 
اثر و نقش دستگاهها در اجرائی نمودن سیاستها با لحاظ سرعت و 

مقام معظم  12/7/85مورخه  11044ابالغیه ( ،قاطعیت و اثربخشی
و تکلیف دستگاه ها به تبیین سهم و، نقش، اثر و امکانات )  بريره

براي تعیین حدود و ابعاد ). 13، 8، 5(آنها طراحی و اجرا گردیده است
مصوبه قانونی و مقررات دولتی از  80این معضل کافیست به بیش از 
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افزایش روزافزون تولید ).  12، 10، 9(تا کنون بپردازیم 1289سال 
هاي منسجم و  واد در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروهغیر قانونی م

ها، تقویت  بنیه نظامی و  اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت
هاي سازمان یافته  گیر انواع جرم ها به توسعه چشم اطالعاتی این گروه

ها بویژه کشورهاي در حال  ها و ملت انجامیده و موجب نگرانی دولت
اثر و امکانات ،سهم ،لذا بررسی نقش ).30، 29(توسعه، شده است

گردان از جمله  دستگاههاي موثر در مبارزه با مواد مخدر و روان
مسائل مهم در زمینه یاد شده است که در این بررسی با استفاده از 

 بنابراین.ها به این مسئله پرداخته شده است روش خوداظهاري دستگاه
مقررات نظارت بر با توجه به ابالغ سیاستهاي کلی از یکسو و 

سیاستهاي کلی نظام از سوي دیگر و نوع نظارت راهبردي مصوب در 
آئین نامه نظارت لزوم تدوین شاخص هاي نظارتی بر حسن اجراي 

 برلذا تاکید  .)11، 5، 2(نیستاین سیساستها بر کسی پوشیده 
بررسی نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاههاي موثر در مبارزه با مواد 

گردان، با تکیه بر سیاستهاي کلی مبارزه با مواد مخدر بر  روانمخدر و 
 حسب ابالغ مقررارت نظارت بر حسن اجراي سیاستها ي کلی نظام،

: توان  در قالب چند نکته بیان نمود که می. ضرورتی بدیهی است
شناسائی و طبقه بندي دستگاههاي موثر در مبارزه با مواد مخدر 

ري الزامی است، بررسی مقایسه اي منبعث از سیاستهاي کلی ام
قوانین تشکیل سازمان و نهادهاي موثر در مبارزه با هدف استخراج 
وظائف مرتبط با مبارزه با مواد مخدر از جمله مواردي است که داراي 
ابعاد مختلفی است و باید به آن پرداخته شود،  استخراج محورهاي 

ی مبارزه با مواد هدف و راهبردهاي اجرائی هریک از سیاستهاي کل
یکی دیگر از  ،هاي ذیربط مخدر و طبقه بندي آنها بر اساس سازمان

تدوین مستندات ).  7، 6( رود  ضروریات اجراي طرح به شمار می
ها، قوانین و آئین  ها منبعث از سیاست اختصاص وظیفه به دستگاه

نامه هاي دولتی بر اساس خود اظهاري به منظور تبیین وضعیت 
ز از جمله الزامات اجتناب ناپذیر در اجراي این تحقیق در موجود نی
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( استهاي آتی  ریزي تبیین وضعیت موجود به عنوان مبنایی در برنامه
16.(  

  :روش شناسی تحقیق
توصیفی (اي مقطعی  در تحقیق حاضر که از نوع مطالعات غیر مداخله

هاي آمار  تجزیه و تحلیل با استفاده از روش، است) تحلیلی  –
به دو صورت میدانی و  این تحقیق. وصیفی صورت گرفته استت

ها،  اي  و گرد آوري داده ها  بر مبناي خوداظهاري دستگاه کتابخانه
و اخذ نظرات  ها و نهادهاي اجرایی و تکمیل پرسشنامه سازمان
ها با الگوهاي خاص آماري توصیفی  انجام، و تحلیل داده نخبگی

هاي موثر و مورد هدف در این  اهدستگ). 21، 15(صورت گرفته است
اند؛پس از  مکاتبات متعدد  سازمان و نهاد اجرایی بوده 26پژوهش که 

وزارت : دستگاه اعالم همکاري نمودند که عبارت از 22مجموعا 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی جمهوري 

اد اسالمی ، اسالمی ایران، سازمان ملی جوانان،  وزارت فرهنگ و  ارش
وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، دادستانی کل کشور، 

ي  اي کشور، معاونت حقوقی و توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه
ایران،  سازمان پزشکی  قضایی قوه قضائیه ، گمرك جمهوري اسالمی

قانونی کشور  ، سازمان تبلیغات اسالمی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشور، وزارت اطالعات، ،  انسازمان زند

آزاد اسالمی، معاونت نظارت راهبردي و برنامه ریزي ریاست  دانشگاه
جمهوري، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی 

، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما، و نیروي انتظامی ) ره(
تحقیقات و فناوري، وزارت کشور ، وزارت جهاد  علوم و  وزارت. هستند

رغم پیگیري و مکاتبات  کشاورزي و سازمان نیروي مقاومت بسیج علی
پس . متعدد، تا پایان مهلت مقرر اطالعات مورد نظر را ارسال ننمودند

ها و بررسی شرح وظایف، امکانات بالفعل، توانایی  از شناسایی سازمان
ی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون هاي بالقوه، تعهدات سازمان

سازمانی وبر حسب شرح وظایف، به منظور پشتوانه سازي و تقویت 
راهبردهاي اجرایی مهار پدیده مواد مخدر در کشور و  تالش همه 
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جانبه در جهت شفاف سازي و  اجراي استراتژي هاي مقابله با 
و نو آوري در سته به آن، با هدف انسجام ملی بمشکالت  متنوع وا

ها در  مسیر رفع یا محدود کردن نارسایی هاي ساختاري، ناهماهنگی
تصمیم گیري در سطوح مختلف، تعیین متولی در هر زمینه، هدایت، 

هاي مردمی، امکانات درمانی،  نظارت، استفاده از ابعاد گوناگون ظرفیت
 تربیت کادر متخصص، تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز،  و ایجاد
هماهنگی بیشتر براي دستیابی به رویکرد مشترك و تعهد بی قید و 

هاي کالن نظام جمهوري اسالمی ایران   سو با اجراي سیاست شرط هم
اي براي هر  در مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان، پرسشنامه

سازمان و نهاد به تفکیک موارد یاد شده فوق و نگرش بر راهبردهاي 
ها و با دیدگاهی تحلیلی و همسو با مصوبات و  ستمنبعث از سیا

هاي کلی مبارزه با مواد مخدر که   هاي نظارت بر سیاست فعالیت
مصوب و پیشنهادي کمیته حقوقی و نظارت در  کمیسیون مبارزه با 

مواد مخدر و قاچاق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است،  
با توجه به مفهوم . دطراحی و پس از اخذ نظرات نخبگی ارسال گردی

ها، و اشراف کامل به شرح وظایف و برنامه هاي وابسته،  استراتژي
ارشدترین مقام، گزینه  مناسب را بر اساس توضیحات مندرج در  

ضمنا ). 18، 16، 13(راهنماي تکمیل پرسشنامه  انتخاب نموده است
 ها توجیه شدند که تقریبا تمامی موارد ذکر شده، مداخالتی دستگاه

هاي اجرایی، قضایی،  هستند که با مشارکت و همکاري سازمان
لذا در راستاي . تامینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي قابل اجرا است

پاسخگویی، همکاري بی شائبه از جانب تمامی ارگان هاي مسئول، در 
سه .  سایه عزم ملی، بسیج منابع، نهادها و ارگان ها جلب گردید

ر یک جدول براي هر سیاست و یا راهبرد گزینه در قالب ساختا
هاي  ها مجاز به انتخاب گزینه منبعث از آن طراحی شد و دستگاه

هاي آماري مرکزي و پراکندگی براي  از شاخص.  پیشنهادي گردیدند
ها و متغیرهاي سنجیده شده در تحقیق استفاده شده  توصیف شاخص

استفاده ترین شاخص مرکزي که در مقیاس تورستون  عمده. است
بلکه  ،شود میانه است اما در این تحقیق صرفاَ به میانه اکتفا نشده می
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همچنین از . میانگین و مد نیز محاسبه و در تحلیل به کار رفته است
حداقل نمرات و حداکثر نمرات و انحراف استاندارد نیز براي تعیین 

 روشی که لوئیز). 24، 23، 22( ه استمیزان پراکندگی استفاده  شد
سازي پیشنهاد کرد براي شناسایی و  براي سنجش و شاخص تورستون

لذا مقیاس .  آوري عقاید و نظرات تخصصی بسیار مفید  است جمع
ها رابه  کمک آن مورد  ارائه  شد  تا داوران سنجه 11تا  1مدرجی از 

براي اعالم سهم،  نقش، اثر و امکانات برمبناي  .قضاوت قرار دهند
ها، دو وضعیت موجود و مطلوب در نظر گرفته  خود اظهاي سازمان

  .شد
مجموعه اي از وظایف، میزان سهم واقعی، : منظور از وضعیت موجود 

نقش عملیاتی و تاثیر در اثربخشی قانون تشکیل، قوانین عام و خاص 
مصوب و ابالغی دیگر مقررات دولتی، مصوبات هیئت وزیران، شوراي 

مواد مخدر که تا زمان تکمیل عالی امنیت ملی، ستاد مبارزه با 
ها  باشد و بر این اساس سازمان می ،پرسشنامه بر عهده دستگاه است

ي مورد نظر را اظهار  اي تورستون، رتبه طبق مقیاس یازده رتبه
وضعیت مطلوب، منظور  مجموعه اي از اما در خصوص . )14(اند نموده

بخشی قانون وظایف، میزان سهم واقعی، نقش عملیاتی و تاثیر در اثر
و امکانات، اعم از منابع انسانی مالی و ساختاري و تشکیالتی که به 
موجب سیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر و اسناد 

و اهداف،  1404باالدستی نظیر سند چشم انداز ایران در افق 
راهبردها و الزامات منبعث از آنها که باید بر عهده دستگاه ذیربط قرار 

ي مورد نظر را اظهار  اي تورستون، رتبه رد طبق مقیاس یازده رتبهگی
 . )20، 19( اند نموده
  :هاي تحقیق یافته

سازمان و بررسی شرح  26همانطور که ذکر گردید، پس از شناسایی 
وظایف، امکانات بالفعل، توانایی هاي بالقوه، تعهدات سازمانی، توافقات 

مانی؛  بر حسب شرح وظایف، به و تفاهم نامه هاي درون و برون ساز
منظور پشتوانه سازي و تقویت راهبردهاي اجرایی مهار پدیده مواد 
مخدر در کشور و  تالش همه جانبه در جهت شفاف سازي و  اجراي 
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سته به آن، با هدف باستراتژي هاي مقابله با مشکالت  متنوع وا
ی هاي انسجام ملی و نو آوري در مسیر رفع یا محدود کردن نارسای

ها در تصمیم گیري در سطوح مختلف، تعیین  ساختاري، ناهماهنگی
متولی در هر زمینه، هدایت، نظارت ، استفاده از ابعاد گوناگون 
ظرفیت هاي مردمی، امکانات درمانی، تربیت کادر متخصص، تامین و 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز،  و ایجاد انسجام و کارآیی بیشتر براي 

یکرد مشترك و تعهد بی قید و شرط در راستاي اجراي دستیابی به رو
مبارزه با  با هم سوسیاست هاي کالن نظام جمهوري اسالمی ایران 

اي براي هر سازمان و نهاد  مواد مخدر و انواع روان گردان ، پرسشنامه
به تفکیک موارد یاد شده فوق براي ارشدترین مقام هر سازمان ارسال 

نامه به شرح  ه ترتیب تکمیل و ارسال پاسخهاي آن ب گردید که یافته
  : ذیل است

  

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  :اعالم نمود) 1(جدول 

  

  و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایفهاي مرتبط  سیاست)  1(جدول 
  1و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
 * 7 5/3 * 2 66/4 - 4 * * * نقش
 * 7 5/3 * 1 66/3 - 4 * * * سهم
 * 8 5/3 * 2 33/5 - 4 * * * اثر

 * 5 5/3 * 1 33/3 - 4 * * * امکانات
  

و یازده جزو  8، 3، 2، 1هاي  نگونه که مشخص است  سیاستهما
وظایف نیست و وزارت بهداشت با تکمیل پرسشنامه آن را تایید 

اما  سیاست پنجم که پیرامون جرم انگاري مصرف مواد  .نموده است
مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها است با توجه به تبیین و 

نقش . ري از نظر دورمانده استي منتج به جرم انگا تعیین محدوده
                                                        

ي  باشند و مواردي که زمینه هایی هستند که جزو شرح وظایف نمی تیره دارند  سیاستي  مواردي که  زمینه-1
  .رنگ روشن داردند بر حسب شرح وظایف  با سازمان مرتبط هستند



  
 �17  

 

 

وزارت بهداشت در  اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات 
و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان، ایجاد و گسترش 

عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی   امکانات
ان، کاهش درمان و بازتوانی مصرف کنندگ :جامع و فراگیر بااهداف

آسیب ها و  جلوگیري از تغییر الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد 
اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پرخطر، 

، اتخاذ تدابیر و انواع روانگردان مخدر پس از درمان مبتالیان به مواد
الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمایت 

ز تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و ا
ي ضعیف را  درمان معتادان و از نظر نقش، سهم، اثر و امکانات رتبه

اظهار نموده است و تنها  در مورد  توسعه مطالعات و پژوهش هاي 
بنیادي، کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان 

ان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و و پیشگیري و درم  گردان
ي  استفاده از ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در کشور رتبه

این در حالی است که . اند  متوسط را در اثرگذاري اعالم نموده
هاي بنیادي در حد  ي مطالعات و پژوهش امکانات  موجود را در توسعه

 4تنها به   ،لی مرتبطسیاست اص 6از  ،بنابراین. کرده اندضعیف اعالم 
ها و مداخالت توجه دارد و عمال سیاست پنجم  ریزي مورد در برنامه

جرم انگاري در   هاي مصوب درمان و کاهش آسیب برنامهکه پیرامون 
را هدف قرار مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها 

موده هاي با امکان مشارکت داوطلبانه اعالم ن دهد را جزو سیاست می
اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در و سیاست چهارم را نیز که در مورد  

مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با 
با تاکید بر تقویت باورهاي  تیبهره گیري از امکانات دولتی و غیردول

دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی 
 حیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومیدر م

سیاست  5در مورد . است را جزو وظایف خویش اعالم ننموده است
. باقیمانده نیز به درستی اعالم عدم ارتباط موضوع اظهار شده است

 .در این دستگاه مغفول مانده است 5و   4لذا عمال سیاست 
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 سازمان تربیت بدنی 
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست تایج اعالم شده میبا توجه به ن

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  :اعالم نمود) 2(جدول 

  

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  2(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص

  *  4  3  *  1  *  *  5  *  *  *  نقش
  *  2  5/3  *  2  *  *  5  *  *  *  سهم

  *  3  5  *  2  *  *  4  *  *  *  اثر
  *  3  3  *  3  *  *  5  *  *  *  امکانات

  

، سازمان تربیت بدنی با توجه به است همانگونه که از جدول مشخص
هاي یک،دو،سه، پنج،  ي سیاست شرح وظایف  مصوب ، در حوزه

سیاست  4ي   مضافا در حوزه. شت، و یازده مداخله نداردشش، ه
اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با باقیمانده که پیرامون 

تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري 
با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و  یاز امکانات دولتی و غیردولت

نري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط اقدامات فرهنگی، ه
اتخاذ ؛ خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان 
مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات 

مایت هاي حقوقی و و ح  فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
و نیز فراهم   اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي آنها

؛ و نیاز هاي حمایتی افراد مذکور  نمودن امکانات خدمات درمانی
اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده 

ش ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاه
توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، و  آسیب و درمان معتادان

و    کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
پیشگیري و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از 

، بر مبناي  است ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در کشور
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بنابراین همانگونه که در .  ي ضعیف است همقیاس تورستون حائز رتب
جدول  مشخص است بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، 

 11توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
-9-7- 4هاي گردان، سیاست سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس  10
ي  ها به عنوان وظیفه وداظهاري دستگاه توجه به همه این سیاستخ

اعالم امکان مشارکت داوطلبانه در هیچ . قانونی صورت گرفته است
سیاست باقیمانده نیز  7ها نشده است و در خصوص  یک از سیاست

  .ي قانونی ندارند وظیفه
  سازمان ملی جوانان

هایی  صه امتیاز سیاستتوان بطور خال با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

  :اعالم نمود) 3(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  3(جدول 

 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  2  5  -  *  -  -  *  -  *  *  *  نقش
  2  3  -  *  -  -  *  -  *  *  *  سهم
  2  2  -  *  -  -  *  -  *  *  *  اثر

  3  5  -  *  -  -  *  -  *  *  *  امکانات

هاي یک،  همانگونه که از جدول مشخص است در خصوص سیاست
دو،، سه، پنج، و هشت، که بر اساس شرح وظایف مصوب سازمان ملی 

ي  ریزي و مداخله هي برنام هاي مرتبط در حوزه جوانان جزو سیاست
اند اما در   ، برمبناي خود اظهاري نیز اعالم کردهنیستاین سازمان 

ارتقاء و اصالح ساختار نظام خصوص سیاست یازدهم که پیرامون 
منظور تحقق سیاست   مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به

هاي کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ 
است  سیاستهاي عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی

براي نقش، سهم، اثر  ني آ ولی  رتبه ،اند که مرتبط است اظهار نموده
تحلیل اطالعات بدست آمده . و امکانات بسیار ضعیف اعالم شده است

هاي  دهد که علی رغم ارتباط سازمان ملی جوانان با سیاست نشان می
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اتخاذ راهکارهاي : ت، نه و ده که در خصوصهار، شش، هفچ
پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و 

با تاکید بر تی روانگردان با بهره گیري از امکانات دولتی و غیردول
تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، 

ار ، آموزش و تربیت و مراکز آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، ک
عمومی تشخیص،   ایجاد و گسترش امکانات؛ فرهنگی و عمومی

بازتوانی    :درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف
جلوگیري از تغییر الگوي  و  کاهش آسیب ها، مصرف کنندگان

اي زمینه اتخاذ تدابیر الزم بر؛  مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر
سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و 
انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و 
اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده 
ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش 

و حمایت هاي حقوقی و اجتماعی   و درمان معتادان پزشکی آسیب
و نیز فراهم نمودن    براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي آنها

است،  بر مبناي خود اظهاري  امکانات و نیازهاي حمایتی افراد مذکور
ي وظایف آن سازمان نیست که قطعا  اند که در حوزه اعالم نموده

ریزي پیرامون مبارزه با مواد مخدر و  برنامه حکایت از وجود خالء در
بر اساس شرح وظایف، تعهدات . روانگردان در این سازمان دارد 

سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از 
گردان،  سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان 11مجموعه 

اد شده است جزو وظایف اصلی آن پیشنه 10-9-7-6-4هاي  سیاست
و  10هاي  تنها توجه به سیاست ،که بر اساس خوداظهاري دستگاه

 لذا به نظر می .به عنوان وظایف اصلی سازمان اعالم شده است 11
توسعه مطالعات و پژوهش هاي سد توجه این سازمان تنها به ر

ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با و  بنیادي، کاربردي
این سازمان امکان مشارکت  . جاي تامل دارد وانگردانمواد مخدر و ر

اظهار نموده است که عمال  9،7،6،4هاي  در مورد سیاست را داوطلبانه
در خصوص پنج . هاي مورد نظر مغفول بماند سیاست دشو باعث می
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سیاست باقیمانده نیز به درستی اعالم شده است که وظیفه قانونی 
  .ندارند

  سالمیوزارت فرهنگ و ارشاد ا
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  :اعالم نمود) 4(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  4(جدول 
 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو گی شاخص

  *  4  4  *  2  *  *  4  *  2  2  نقش
  *  4  3  *  3  *  *  3  *  2  2  سهم
  *  4  5/7  *  6  *  *  7  *  2  2  اثر

  *  3  3  *  4  *  *  2  *  3  3  امکانات

هاي یک، دو، سه،  سیاست .استهمانگونه که در  جدول مشخص 
ي  حوزههاي مرتبط در  پنج، شش، هشت، ده و یازده جزو سیاست

که در موارد سه، پنج، شش، و  نیستشرح وظایف وزارت فرهنگ 
 اما موارد یک، دو و ده را که در خصوص ،یازده اتفاق نظر وجود دارد

مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط 
با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها از قبیل کشت، 

تقویت، توسعه ،تجهیز و  ؛،صدور،نگهداري و عرضه موادتولید،ورود
استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي 
شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و 
بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي 

عات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه اي توسعه مطالو  آنها
و پیشگیري و درمان   در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي علمی و 
اند که به نظر  است را مرتبط  اظهار نموده تخصصی ذیربط در کشور

ها عمال موجب  ین سیاسترسد در صورت مداخله در اجراي ا می
اتالف بخشی از سرمایه سخت افزاري و نرم افزاري مبارزه با مواد 

هاي مرتبط   شوند و از سوي دیگر با سازمان مخدر و روانگردان می
در سیاست چهارم که .  موثر در این حوزه موازي کاري خواهند داشت
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و  اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیداتدر خصوص 
آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري از امکانات 

با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات  تیدولتی و غیردول
کار ، ،فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده 

ي نقش، سهم و  است رتبه آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
در . ت در حد ضعیف و اثربخشی متوسط اعالم شده استامکانا

اتخاذ تدابیر الزم براي که پیرامون هاي هفتم و نهم  خصوص سیاست
زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد 
مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات 

و   حقوقی و اجتماعی براي افراد و حمایت هاي  مشاوره و پزشکی
اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده 
ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش 

ي ضعیف  است ، مشابه سیاست چهارم رتبه آسیب و درمان معتادان
ی است که شده است و این در حال براي نقش، سهم و امکانات اعالم

بنابراین بر اساس . ي متوسط براي اثربخشی عنوان شده است رتبه
شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و 

سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و  11برون سازمانی  از مجموعه 
جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده  9-7-4هاي  گردان، سیاست روان

به  10،9،7،4،2،1هاي  س خوداظهاري دستگاه سیاستاست که بر اسا
رسد  عنوان وظایف اصلی سازمان اعالم شده است که به نظر می

که خارج از وظایف  10و  2، 1هاي  برنامه ریزي پیرامون سیاست
ها موجب  اصلی است، ضمن ایجاد شرایط موازي کاري با سایر دستگاه

ضمنا در . گردد زاري میاتالف بودجه و نیروي سخت افزاري و نرم اف
به درستی اظهار شده است که  11و  8، 6، 5، 3هاي  مورد سیاست

  .اي ندارد  وظیقه
 وزارت آموزش و پرورش

هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

 :نموداعالم ) 5(جدول 
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  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  5(جدول 
 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص

  3  4  5  *  3  1  *  6  *  *  *  نقش
  3  3  6  *  4  1  *  4  *  *  *  سهم

  4  4  6  *  4  1  *  5  *  *  *  اثر
  4  1  3  *  4  1  *  3  *  *  *  امکانات

وزارت آموزش و پرورش،  ،همانگونه که در جدول  مشخص است 
هاي یک،  اي مرتبط با سیاسته برمبناي شرح وظایف مصوب در حوزه

این در حالی است که در . نماید دو، سه، پنج و هفت مداخله نمی
اتخاذ تدابیر الزم براي هاي هفت و یازده که پیرامون  خصوص سیاست

ي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد زمینه سازي حمایت ها
مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات 

و   و حمایت هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد  مشاوره و پزشکی
ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 

نظام و سرعت بخشیدن به منظور تحقق سیاست هاي کلی    به
فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي عملیاتی و کلیه اقدامات 

ها اعالم  است، خود را موثر در این حوزه اجرایی و قضایی و حقوقی
تواند  ها می اند و که قطعا عالوه بر اقدام موازي با سایر سازمان نموده

ر در این حیطه موجب اتالف منابع سخت افزاري و نرم افزاري موث
سیاست  4مضافا در خصوص سهم و نقش و اثر و امکانات در . شود

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در ي مرتبط که در خصوص  باقیمانده
مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با 

با تاکید بر تقویت باورهاي  تیبهره گیري از امکانات دولتی و غیردول
نی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی دی

؛ در محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده 
ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش 

توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، و  نآسیب و درمان معتادا
و    کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
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پیشگیري و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از 
ي ضعیف را  است رتبه ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در کشور

ي بسیار  توجه به رتبه. اند هبراي نقش، سهم، اثر و امکانات اعالم نمود
اتخاذ  ضعیف اظهار شده در اثربخشی سیاست ششم که پیرامون 

، بازتوانی مصرف کنندگان  :تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف
جلوگیري از تغییر الگوي مصرف از مواد کم خطر  و  کاهش آسیب ها

  .است  نیز جاي تعمق دارد  به مواد پرخطر
 سازمان بهزیستی

هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست وجه به نتایج اعالم شده میبا ت
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

 :اعالم نمود) 6(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  6(جدول 

 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج ارجه سه دو یگ شاخص

  *  2  5/4  *  2  3/4  -  3  *  *  *  نقش
  *  -  4  *  3  6/4  -  5  *  *  *  سهم
  *  -  5/3  *  2  6/5  -  6  *  *  *  اثر

  *  -  5/3  *  2  3  -  4  *  *  *  امکانات

همانگونه که در جدول مشخص است، در سازمان بهزیستی حسب 
خارج از هاي یک، دو، سه، هشت و یازده  شرح وظایف مصوب سیاست

که طبق خود اظهاري در اطالعات جمع آوري  استي مداخله  حوزه
هاي چهار،  اما در مورد سیاست. شده مورد تائید قرار گرفته است

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله شش، هفت و نه، که پیرامون 
هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره  با تهدیدات و آسیب

نات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهاي دینی گیري از امکا
مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در 

ایجاد محیط خانواده،کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی؛ 
عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر    و گسترش امکانات

، درمان و بازتوانی مصرف کنندگان  :فعلمی جامع و فراگیر باهد
جلوگیري از تغییر الگوي مصرف از مواد کم خطر  و  کاهش آسیب ها
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اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي  ؛به مواد پرخطر
اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان 

و   وره و پزشکیدرزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشا
حمایت هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده 

و نیاز هاي   و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات درمانی   هاي آنها
اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت  و  حمایتی افراد مذکور

جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در 
ي  است رتبه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان معتادانزمینه 

مضافا در مورد  .ضعیف در نقش، سهم، اثر و امکانات اعالم شده است
در خصوص  سیاست پنجم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان که 

جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش مداخالت موثر در 
زشکی،صنعتی و برنامه هاي مصوب سازهاي آنها جز درموارد علمی،پ

است، بر اساس خود اظهاري خود را موثر  درمان و کاهش آسیب
دهم است که   تر در مورد سیاست ي جالب نکته. اند اعالم نکرده

توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه پیرامون 
رمان و پیشگیري و د  اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي علمی و 
باشد و سازمان بهزیستی بدون داشتن  می تخصصی ذیربط در کشور

سهم، اثر و امکانات ،  خود را صاحب نقش در این حوزه اظهار نموده 
بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی،  .است که جاي  تعمق دارد

 11هم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه توافقات و تفا
-6-5-4هاي  گردان، سیاست سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس  9-10- 7
سیاست پنحم که در مورد اهمیت توجه به  ،خوداظهاري دستگاه

و  می،پزشکیدرموارد عل برنامه هاي مصوب درمان و کاهش آسیب
جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش به منظور  صنعتی

ریزي اعالم ننموده  امهناست را جزو وظایف  خود در بر سازهاي آنها
توجهی شده است و  لذا به این سیاست در مداخالت سازمانی بی. اند

یر در سا. اند تنها امکان مشارکت داوطلبانه را در مورد آن اظهار نموده
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ها  صورت  موارد به درستی اعالم عدم وظیفه قانونی در قبال سیاست
  .گرفته است

 دادستانی کل کشور
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  :اعالم نمود) 7(جدول 

  ي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف ها سیاست)  7(جدول 
 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  2  5  5  6  3  5  2  4  2  18/2  6/2  نقش
  2  4  5  4  3  4  2  3  1  31/2  3/2  سهم
  2  3  4  5  3  4  2  3  2  37/2  16/3  اثر

  2  6  6  5  3  5  2  5  2  37/2  33/3  امکانات

همانگونه که در  جدول مشخص است، دادستانی کل کشور در 
ها  ، نقش، سهم، اثر و امکانات در نظر  ي سیاست خصوص  کلیه

: هاي یک، دو، سه، پنج، هفت، یازده که پیرامون  سیاست. گرفته است
مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط 

وانگردان و پیش سازهاي آنها از قبیل کشت، با مواد مخدر و ر
تقویت، توسعه ،تجهیز و  تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد؛ 

استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي 
شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و 

و انواع روانگردانها و پیش سازهاي  بین المللی مرتبط با مواد مخدر
تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم هاي  ؛ آنها

کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي 
کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، 

مبارزه با  روانگردان و پیش سازهاي آنها و تقویت ساختار تخصصی
جرم انگاري ، مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاههاي ذیربط

مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها جز درموارد 
، علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه هاي مصوب درمان و کاهش آسیب

اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از 
به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، درمان مبتالیان 
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و حمایت هاي حقوقی   اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
و نیز فراهم   و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي آنها

و  و نیاز هاي حمایتی افراد مذکور نمودن امکانات خدمات درمانی
م مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ارتقاء و اصالح ساختار نظا

منظور تحقق سیاست هاي کلی نظام و سرعت بخشیدن به    به
فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي عملیاتی و کلیه اقدامات 

باشد و جزو شرح وظایف این دستگاه  می اجرایی و قضایی و حقوقی
عیف اعالم کرده ي ض است به لحاظ نقش، سهم، اثر  و امکانات رتبه

هار ، شش، هشت، نه و ده که در چهاي  در مورد سیاست. است
اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب  خصوص

هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري از امکانات دولتی و 
با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی،  تیغیردول

هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش 
ایجاد و گسترش ، و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی    امکانات
کاهش ، درمان و بازتوانی مصرف کنندگان :جامع و فراگیر باهدف

مصرف از مواد کم خطر به مواد  جلوگیري از تغییر الگوي و  آسیب ها
تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی مرتبط با  ، پرخطر

اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت ،  مواد مخدر و روانگردان
جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در 

توسعه ، زمینه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان معتادان
مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه 

و پیشگیري و درمان معتادان باتکیه بر    با مواد مخدر و روان گردان
دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در 

ي ضعیف اظهار  است نیز در نقش، سهم، اثر و امکانات ، رتبه کشور
لذا بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و . ندا نموده

سیاست کلی  11تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
به   11- 7-5-3- 2-1هاي  گردان، سیاست مبارزه با مواد مخدر و روان

عنوان وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس خوداظهاري 
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نیز جزو  10و  9، 8، 6هاي  شده، سیاست عالوه بر موارد یاد ،دستگاه
کار گیري  رسد توجه و به وظایف اصلی اظهار شده است که به نظر می

ایجاد و لفعل و بالقوه این دستگاه پیرامون اظرفیت و پتانسیل ب
تقویت و ارتقاء عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی؛    گسترش امکانات

از تشکل هاي مردمی در حمایت ؛ دیپلماسی منطقه اي و بین المللی
اتخاذ براي  زمینه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان معتادان

و  حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده ها جهتتدابیر الزم 
بهتر است جزو  توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي

گردید تا بصورتی هدفمند  موارد میسر ر مشارکت د اوطلبانه اعالم می
البته بر اساس تحلیل . هاي این نهاد ویژه استفاده گردد ز ظرفیتا

ها به  ، ضعف در مداخله دستگاهآماري که در گزارش اصلی آمده است
لحاظ نقش، سهم، اثر و امکانات ممکن است تا حدودي با مداخالت 

ي  هایی که به لحاظ قانونی فاقد وظیفه هاي دیگر در حوزه دستگاه
  .پوشش داده شودتعریف شده هستند ، 

 اي سازمان آموزش فنی و حرفه
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  .:اعالم نمود) 8(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  8(جدول 
 اي خود اظهاري در مقیاس تورستونو  بر مبن

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  -  3  *  3  -  *  3  *  *  *  نقش
  *  -  3  *  5  -  *  4  *  *  *  سهم
  *  -  4  *  4  -  *  4  *  *  *  اثر

  *  -  3  *  4  -  *  4  *  *  *  امکانات

:  هاي یک، دو، سه، پنج، هفت، هشت و یازده که در خصوص سیاست 
راگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط مبارزه ف

با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها از قبیل کشت، 
تقویت، توسعه ،تجهیز و تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد، 

استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي 
هدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و شناسایی و تعقیب و ان
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بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي 
تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم هاي ، آنها

کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي 
ونی مرتبط با مواد مخدر، کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقان

روانگردان و پیش سازهاي آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با 
جرم  ، مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاههاي ذیربط

انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها جز 
درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه هاي مصوب درمان و کاهش 

اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی ، آسیب
پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه 

و حمایت هاي   اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
و نیز   حقوقی و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي آنها

و نیاز هاي حمایتی افراد   ات خدمات درمانیفراهم نمودن امکان
تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی مرتبط با ، مذکور

ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه و  مواد مخدر و روانگردان
منظور تحقق سیاست هاي کلی نظام و   با مواد مخدر و روانگردان به

هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي سرعت بخشیدن به فعالیت ها و 
به غیر از سیاست   عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی

در . اند هفتم، خود را فاقد نقش، سهم، اثر و امکانات معرفی نموده 
که پیرامون  نهچهار و هاي  مورد سایر موارد نیز فقط براي سیاست

ات و آسیب هاي ناشی اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدید
 تیاز مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري از امکانات دولتی و غیردول

با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، 
ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و 

حضور و اتخاذ تدابیر الزم براي و  تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي 
 مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان معتادان

در . ي  ضعیف نقش، سهم، اثر و امکانات  اعالم کرده اند است رتبه
ایجاد و گسترش ه در مورد ک هاي شش و ده مورد سیاست
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هدف بازتوانی  لمی جامع و فراگیر باعمومی و اتخاذ تدابیر ع   امکانات
 مرتبطاستفاده از ظرفیت هاي علمی و تخصصی و  کاهش آسیب هاو 

باشد،  هیچگونه نقش، سهم، اثر و امکاناتی را اعالم  می در کشور
بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم .  نکرده اند

سیاست کلی مبارزه  11نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
جزو وظایف  10-9-6-4هاي  گردان، سیاست با مواد مخدر و روان

اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس خوداظهاري دستگاه 
هاي چهارم و ششم را به عنوان مواردي که امکان مشارکت  سیاست

اند که موجب مغفول ماندن آنها  داوطلبانه وجود دارد اظهار نموده
اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه هفتم را که در خصوص شده و سیاست 

با توجه به  سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان
ي  است را به عنوان وظیفه حمایت هاي حقوقی و اجتماعی افراد

ي  ضمنا  سایر موارد به درستی خارج از وظیفه. اند قانونی اعالم نموده
  .قانونی اعالم شده است

  وقی و توسعه قضایی قوه قضائیهمعاونت حق
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 .اعالم نمود) 9(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست  9(جدول 
  ر مقیاس تورستونو  بر مبناي خود اظهاري د

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  -  -  4  3  -  *  -  4  -  3/3  -  نقش
  -  -  4  3  -  *  -  2  -  3  -  سهم
  -  -  6  5  -  *  -  5  -  5/3  -  اثر

  -  -  3  3  -  *  -  3  -  3/2  -  امکانات

ي  معاونت حقوقی و توسعه ،همانگونه که از جدول مشخص است
هاي یک، سه، پنج، هفت و  وص سیاستقضایی قوه قضائیه در خص

مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و یازده که در خصوص ، 
اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي 

تقویت،   ،د،ورود،صدور،نگهداري و عرضه موادآنها از قبیل کشت، تولی
ستم هاي کنترلی و تمرکز تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سی
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اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگیري از 
روانگردان و پیش سازهاي  ؛ اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر

آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروي انتظامی 
خدر و جرم انگاري مصرف مواد م؛ .و سایر دستگاههاي ذیربط

روانگردان و پیش سازهاي آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و 
اتخاذ تدابیر الزم براي  ؛برنامه هاي مصوب درمان و کاهش آسیب

زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد 
مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات 

 است، و حمایت هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد  کیمشاوره و پزش
اند و تنها در مورد  اي براي نقش، سهم، اثر و امکانات اعالم ننموده رتبه

تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از دوم  که پیرامون  سیاست
امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي شناسایی و تعقیب و 

و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با  انهدام شبکه ها
ي  است رتبه مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي آنها

اند که بر حسب  ضعیف براي نقش، سهم، اثر و امکانات عنوان کرده
هاي چهار،  در مورد سیاست ماا. استي ضعیف   مقیاس تورستن رتبه

هاي مرتبط  وظایف جزو سیاست شش، هشت، نه و ده که حسب شرح
اتخاذ راهکارهاي نیست ، براي موارد چهار، هشت و نه که در خصوص 

پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و 
با تاکید بر  تیروانگردان با بهره گیري از امکانات دولتی و غیردول

ري، ورزشی، تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هن
آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز 

تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین ؛  فرهنگی و عمومی
اتخاذ تدابیر الزم براي و  المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان

حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل 
ردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان هاي م
ي ضعیف را در مورد نقش، سهم، اثر و امکانات  است نیز رتبه معتادان

بنابراین بر اساس شرح وظایف،  .اند که جاي بازنگري دارد اعالم  کرده
تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از 
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گردان،  لی مبارزه با مواد مخدر و روانسیاست ک 11مجموعه 
جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده  11-7-5-3-2- 1هاي  سیاست

دوم به عنوان   تنها سیاست ،است که بر اساس خوداظهاري دستگاه
در این نهاد در خصوص . ي قانونی مورد تائید قرار گرفته است وظیفه

ه امکان مشارکت هاي یکم، سوم، پنجم، هفتم و یازدهم تنها ب سیاست
مضافا در .رسد داوطلبانه اکتفا شده است که خالء مهمی به نظر می

تقویت باورهاي دینی مردم و که پیرامون  9و  8،  4هاي مورد سیاست
اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط 

با بهره و عمومی  خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی
اتخاذ راهکارهاي  جهت  تیاز امکانات دولتی و غیردول گیري

پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و 
اتخاذ و  تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللیو  روانگردان

تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده ها و 
مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش حمایت از تشکل هاي 

تاکید دارد را به عنوان بخشی از وظایف قانونی معرفی  آسیب و درمان
ي وظایف قانونی  ششم را به درستی خارج از حیطه سیاست. اند نموده

  .خود معرفی کرده اند
  گمرك جمهوري اسالمی ایران

هایی  سیاستتوان بطور خالصه امتیاز  با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

  :اعالم نمود) 10(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  10(جدول 

  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص

  *  *  *  -  *  *  *  *  3  -  2  نقش
  *  *  *  -  *  *  *  *  2  -  66/2  سهم
  *  *  *  -  *  *  *  *  2  -  2  اثر

  *  *  *  -  *  *  *  *  1  -  1  امکانات

گمرك جمهوري اسالمی ایران ،همانگونه که در جدول مشخص است
مبارزه فراگیر و قاطع علیه هاي یک و سه را که در خصوص  سیاست
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اد مخدر و روانگردان و کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مو
پیش سازهاي آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه 

تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم هاي و  مواد
کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي 
کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، 
روانگردان و پیش سازهاي آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با 

باشد را با  می مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاههاي ذیربط
ي نقش، سهم،  وظایف مصوب سازمان مرتبط اعالم نموده است و رتبه

. ها بسیار ضعیف اعالم نموده است اثر و امکانات را نیز در این سیاست
استفاده فراگیر از هاي دو و هشت که در مورد  یاستدر مورد س

امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي شناسایی و تعقیب و 
انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با 

تقویت و ارتقاء و  مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي آنها
 اي و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگرداندیپلماسی منطقه 

فراهم نمودن زمینه اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت خصوصا 
را مرتبط با شرح وظایف سازمانی بر اساس  غیر قانونی مواد مخدر

در خصوص . داند که جاي بررسی و تعمق دارد خود اظهاري نمی
رفت اعالم نموده  نتظار میباقیمانده نیز همانگونه که ا  هفت سیاست

لذابر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، . باشد است که مرتبط نمی
 11توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 

-3-2- 1هاي  گردان، سیاست سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان
ظهاري جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس خودا 8

هاي  هاي یکم و سوم را مورد تائید قرارداده و سیاست دستگاه سیاست
دوم و هشتم را به عنوان موارد ممکن در مشارکت داوطلبانه اظهار 

ي قانونی اعالم  ها نیز به درستی عدم وظیفه اند در سایر سیاست نموده
  .ستا شده
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  سازمان پزشکی قانونی کشور
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست می با توجه به نتایج اعالم شده

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 :اعالم نمود) 11(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  11(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  2  5/2  *  2  3  -  2  *  *  *  نقش

  * 2  2  *  3  6/2  -  3  *  *  *  سهم

  * 2  5/2  *  2  6/2  -  5  *  *  *  اثر
  * 1  5/1  *  2  3  -  3  *  *  *  امکانات

هاي یک،  با توجه به جدول در سازمان پزشکی قانونی کشور، سیاست
 مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه: دو ، سه، هشت و یازده که پیرامون 

فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش 
؛ سازهاي آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد

فراگیر از امکانات اطالعاتی،  استفاده و تقویت، توسعه ،تجهیز
نظامی،انتظامی و قضایی براي شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و 

با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع مقابله 
تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و ؛ روانگردانها و پیش سازهاي آنها

مکانیزه کردن سیستم هاي کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور 
کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی 

، روانگردان و پیش سازهاي آنها و تقویت ساختار مرتبط با مواد مخدر
تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاههاي 

تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی مرتبط با ؛ ذیربط
ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه و  مواد مخدر و روانگردان

منظور تحقق سیاست هاي کلی نظام و   به با مواد مخدر و روانگردان
سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي 

است را بر حسب  عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی
خود اظهاري اعالم نموده است که مرتبط با شرح وظایف مصوب 

ده، باقیمان  اما در خصوص شش  سیاست ،باشد که صحیح است نمی
ي ضعیف را در نقش،  پیرامون موارد چهار، شش، هفت، نه و ده ، رتبه
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سهم، اثر و امکانات بر مبناي مقیاس تورستون اعالم کرده است و 
جرم انگاري ریزي و مداخله در  سیاست پنجم را که پیرامون برنامه

مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي آنها جز درموارد 
 ی و برنامه هاي مصوب درمان و کاهش آسیبعلمی،پزشکی،صنعت

بر اساس شرح وظایف، تعهدات . است را غیر مرتبط اعالم نموده است
سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از 

گردان،  سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان 11مجموعه 
اد شده جزو وظایف اصلی آن پیشنه 10-9-7-6-5-4هاي  سیاست

است که بر اساس خوداظهاري دستگاه مورد تائید قرار گرفته و فقط 
. اند سیاست پنجم را به عنوان امکان مشارکت داوطلبانه اعالم نموده

ی اظهار شده است که وظیفه قانونی وجود تدر سایر موارد به درس
  .ندارد

  سازمان تبلیغات اسالمی
هایی  خالصه امتیاز سیاست توان بطور با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 :اعالم نمود) 12(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  12(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  1  5/2  *  2  1  *  2  *  *  *  شنق

  *  1  5/2  *  3  1  *  2  *  *  *  سهم
  *  1  5/1  *  5  2  *  2  *  *  *  اثر

  *  1  5/3  *  5  2  *  5  *  *  *  امکانات

هاي یک،  سیاست ،بر اساس اطالعات جدول سازمان تبلیغات اسالمی
دو، سه، پنج، هشت و یازده را بر اساس شرح وظایف مصوب، اعالم 

رسد، اما  باشد که به نظر صحیح می نموده است که مرتبط نمی
اتخاذ تدابیر الزم درزمینه اشتغال، سیاست هفتم را که در خصوص 

و حمایت هاي حقوقی   اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
و اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان 

ب مقیاس تورستون ي ضعیف را بر حس است را مرتبط اعالم ولی رتبه
باقیمانده که در خصوص  هاي ضمنا در مورد سیاست. اند اعالم نموده
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اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی 
 تیاز مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري از امکانات دولتی و غیردول

گی، هنري، با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهن
ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت 

عمومی  ایجاد و گسترش امکانات؛ و مراکز فرهنگی و عمومی
تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر 

 و  ها کاهش آسیب، کنندگان درمان و بازتوانی مصرف  :باهدف
؛ مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر جلوگیري از تغییر الگوي

اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و 
ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري،  خانواده

توسعه مطالعات و پژوهش هاي و  کاهش آسیب و درمان معتادان
و روان بنیادي، کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر 

و پیشگیري و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و   گردان
ي  است رتبهاستفاده از ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در کشور

. نقش، سهم، اثر و امکانات بر حسب مقیاس تورستون ضعیف است
تخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي ضمنا سیاست هفتم که در مورد  

ی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع حمایت هاي اجتماع
روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و 

و حمایت هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و   پزشکی
و نیاز   و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات در مانی  خانواده هاي آنها

رسد منطبق بر شرح  ت و به نظر میاس هاي حمایتی افراد مذکور
اند  باشد ولی اعالم نموده وظایف مصوب سازمان تبلیغات اسالمی نمی

ي ضعیف را  که در این سیاست نقش، سهم، اثر و امکانات دارند و رتبه
ي جالب توجه اینکه در مورد  نکته. اند به خود اختصاص داده

بیشتر از  نقش،  ي امکانات رتبه ،هاي چهار ، شش، هفت و نه سیاست
بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و . سهم و اثر است

سیاست کلی  11تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
جزو  10-9-6-4هاي  گردان، سیاست مبارزه با مواد مخدر و روان

وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس خوداظهاري 
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زمینه هفتم که در مورد   ائید قرار گرفته اما سیاستدستگاه مورد ت
است نیز به  سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان

سایر موارد به درستی خارج از . ي اصلی اظهار شده است عنوان وظیفه
  .ي وظایف قانونی عنوان گردیده است حیطه

  ستاد مبارزه با مواد مخدر 
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست می با توجه به نتایج اعالم شده

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 :اعالم نمود) 13(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  13(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص

  3  5  3  33/3  2  66/2  3  2  3  75/3  5  نقش
  2  5  5/3  66/3  2  3/3  3  4  4  87/3  3/4  سهم
  3  4  5/2  3  3  66/2  4  5  5  75/3  3/5  اثر

  4  3  5/2  33/3  1  66/1  4  4  4  12/4  4  امکانات

ستاد مبارزه با مواد مخدر  در  ،همانگونه که از جدول مشخص است
ثر و امکانات دارد، که منطبق ها نقش، سهم، ا ي سیاست خصوص کلیه

هاي یاد شده  برمبناي  ي شاخص اما رتبه .استبا شرح وظایف مصوب 
بنابراین بر . خوداظهاري در مقیاس تورستون ضعیف اعالم شده است

اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي 
واد سیاست کلی مبارزه با م 11درون و برون سازمانی  مجموعه 

گردان، جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر  مخدر و روان
  .اساس خوداظهاري دستگاه مورد تائید قرار گرفته است

  ها و اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

مغفول مانده را به شرح  هاي که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 :اعالم نمود) 14(جدول 
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  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  14(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
 **                                   2 10 1 6 - 7 7 66/4 5 نقش
 * * 5/1 9 1 7 - 1 6 66/5 4 سهم
 * * 5/2 10 2 5 - 3 7 66/4 4 اثر

 * * 1 10 1 7 - 1 8 16/1 4 امکانات

هاي دو، چهار، هفت،و نه که در  با توجه به جدول در خصوص سیاست
تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، : مورد

یی و تعقیب و انهدام شبکه ها و نظامی،انتظامی و قضایی براي شناسا
مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع 

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله ؛ روانگردانها و پیش سازهاي آنها
با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره 

با تاکید بر تقویت باورهاي دینی  تیگیري از امکانات دولتی و غیردول
مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در 
، محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از 
ینه اشتغال، درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزم

و حمایت هاي حقوقی   اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
و نیز فراهم   و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي آنها

و   و نیاز هاي حمایتی افراد مذکور  نمودن امکانات خدمات درمانی
ده اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانوا

ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه هاي پیشگیري ، کاهش 
ي نقش،  است بر اساس مقیاس تورستون رتبه آسیب و درمان معتادان

سهم، اثر و امکانات آن غیر از نقش در سیاست چهارم که متوسط 
در مورد سایر  .ي موارد ضعیف اعالم شده است اظهار شده است بقیه

د دو و یازده  امکان مشارکت و فعالیت سازمان ها غیر از موار سیاست
این نکته در سیاست . ها در مقایسه با سایر موارد بیشتر است زندان

تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی هشتم که پیرامون 
است بسیار جالب است که امکان  مرتبط با مواد مخدر و روانگردان

ش ، قلحاظ سهم، ن س تورستون بهیاقمشارکت این سازمان بر اساس م
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لذا .اظهار شده است)   9باالتر از ( اثر و امکانات در حد بسیار خوب 
بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي 

سیاست کلی مبارزه با مواد  11درون و برون سازمانی  از مجموعه 
وظایف اصلی آن جزو  9-7-5-4-2هاي  گردان، سیاست مخدر و روان

پیشنهاد شده است که بر اساس خوداظهاري دستگاه غیر از سیاست 
پنجم که امکان مشارکت داوطلبانه اعالم شده مورد تائید قرار گرفته 

هاي یکم، سوم، ششم و هشتم نیز به عنوان  در مورد سیاست.  است
رسد  با توجه به  ي قانونی اظهار شده است که به نظر می وظیفه
کشت، ها که در مورد مبارزه با  و نوع مداخله در این سیاست  حیطه

تقویت، تجهیز و توسعه و  تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد
و  عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی  گسترش امکاناتو  یگانها

است در صورت  تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی
تواند عالوه بر اقدام  قانونی می مداخله مستقیم به عنوان وظایف

ي سخت افزاري و نرم  ها موجب اتالف سرمایه موازي با سایر دستگاه
هاي اصلی  افزاري و کاهش توانایی بالفعل در مورد سایر سیاست

  .مرتبط با شرح وظایف قانونی گردد
 وزارت اطالعات

ایی ه توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

  .:اعالم نمود) 15(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  15(جدول 

 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  -  -  -  1  -  -  -  -  -  5/3  33/2  نقش
  -  -  -  1  -  -  -  -  -  16/3  66/1  سهم
  -  -  -  33/1  -  -  -  -  -  5/4  33/2  اثر

  -  -  -  33/1  -  -  -  -  -  5/3  83/1  امکانات

هاي یک، دو و هشت بر  تنها در مورد سیاست ،با توجه به جدول
ي ضعیف براي نقش،  مبناي خود  اظهاري در مقیاس تورستون ، رتبه

 ي موارد  با وجودي شده است و براي بقیه سهم، اثر و امکانات اعالم
رت اطالعات باید در تمامی موارد موثر باشد اما ارسد وز که به نظر می
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لذا بر اساس شرح وظایف، تعهدات . اي اعالم نشده است هیچ رتبه
سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  مجموعه 

گردان، جزو وظایف  و روان سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر 11
اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس خوداظهاري دستگاه موارد 
یکم، دوم و هشتم مورد تائید است و در خصوص هشت سیاست 

  .باقیمانده امکان مشارکت داوطلبانه اعالم شده است
 دانشگاه آزاد اسالمی

هایی  یاستتوان بطور خالصه امتیاز س با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

 :اعالم نمود) 16(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  16(جدول 

  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
 * 1 1 7 11 1 6 1 1 2 5 نقش
 * 1 1 7 11 1 6 1 2 2 5 سهم
 * 1 1 7 11 1 6 1 2 3 5 اثر

 * 1 1 7 11 1 6 1 3 2 5 امکانات

با توجه به اطالعات موجود در جدول دانشگاه آزاد اسالمی، در  
هار، شش،نه و ده برمبناي مقیاس تورستون، چهاي  خصوص سیاست

کانات اعالم نموده ي بسیار ضعیف را براي نقش، سهم، اثر و ام رتبه
د اصلی مرتبط با شرح وظایف راست و براي سایر موارد که جزو موا

هاي یک، دو، سه و پنج  باشد در خصوص سیاست این دستگاه نمی
هاي هفت  یاستسي ضعیف و براي مشارکت دااوطلبانه پیرامون  رتبه

اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي : ترتیب در مورد و هشت، که به
یت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع حما

روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و 
و حمایت هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و   پزشکی

و نیاز   و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات در مانی  خانواده هاي آنها
تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و و  فراد مذکورهاي حمایتی ا

ي بسیار خوب  است، رتبه بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان
بنابراین بر اساس شرح وظایف، تعهدات . و خوب را اعالم نموده است
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سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از 
گردان،  ه با مواد مخدر و روانسیاست کلی مبارز 11مجموعه 

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است  10-9-6-4هاي  سیاست
که بر اساس خوداظهاري دستگاه  تمامی موارد جزو وظایف اصلی و 

رسد باتوجه  به نقشی که  قانونی عنوان شده است که به نظر می
هاي فعال متصور  مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی در تمامی زمینه

قطعا مداخله در . باشد ستند، چنین انتظاري از آن دور از ذهن نمیه
کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواردي مثل مبارزه با 

تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، ؛ مواد
انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی براي  نظامی،انتظامی و قضایی

مکانیزه کردن سیستم هاي کنترلی و تمرکز ؛ ین المللیداخلی و ب
جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهاي ؛ اطالعات

آنها جز درمواعلمی،پزشکی،صنعتی و برنامه هاي مصوب درمان و 
و  تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی؛ کاهش آسیب

 ت مبارزه با مواد مخدر و روانگردانارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیری
اي دارد  که نیاز به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري قابل مالحظه

تواند بر سایر امور اصلی که به عنوان شرح وظایف قانونی یک  می
  .گردد موثر باشد دانشگاه عنوان می

 معاونت نظارت راهبردي و برنامه ریزي  ریاست جمهوري
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست عالم شده میبا توجه به نتایج ا

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
 :اعالم نمود) 17(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  17(جدول 
 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت تهف شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  6  -  5/2  -  -  5  -  -  4  5  -  نقش
  4  -  5/3  -  -  5  -  -  3  3  -  سهم
  6  -  5/2  -  -  7  -  -  4  5  -  اثر

  3  -  5/1  -  -  3  -  -  3  4  -  امکانات

ریزي ریاست  با توجه به جدول،  معاونت نظارت راهبردي و برنامه
تقویت، توسعه : هاي دو و نه را که در مورد جمهوري تنها سیاست
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،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و 
قضایی براي شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل 
اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و انواع روانگردانها و 

اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي و  پیش سازهاي آنها
و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي مردمی در زمینه  آحاد مردم

است را جزو موارد  هاي پیشگیري ، کاهش آسیب و درمان معتادان
ي ضعیف را براي  مرتبط با شرح وظایف خود اعالم کرده است و رتبه

ها نیز در خصوص  ي سیاست در خصوص بقیه. آن اعالم نموده است
تقویت، تجهیز و توسعه ن هاي سه، شش و یازده که پیرامو سیاست

یگانها و مکانیزه کردن سیستم هاي کنترلی و تمرکز اطالعات به 
منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگیري از اقدامات 
غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهاي آنها و 
تقویت ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر در نیروي انتظامی و 

عمومی تشخیص،   ایجاد وگسترش امکانات؛ سایر دستگاههاي ذیربط
درمان و  :درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف

جلوگیري از تغییر  و  کاهش آسیب ها، بازتوانی مصرف کنندگان
ارتقاء و اصالح و  الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

منظور   ارزه با مواد مخدر و روانگردان بهساختار نظام مدیریت مب
تحقق سیاست هاي کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و 
هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و 

است آمادگی مشارکت  را در تمامی موارد به لحاظ  قضایی و حقوقی
در مورد اثر در  نقش، سهم، اثر و امکانات اظهار نموده است و تنها

بنابراین بر اساس . ي متوسط را اعالم نموده است سیاست هفتم رتبه
شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و 

سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و  11برون سازمانی  از مجموعه 
جزو وظایف اصلی آن  10-9- 8-7-5- 4-1هاي  گردان، سیاست روان

د شده است که بر اساس خوداظهاري دستگاه سیاست نهم پیشنها
هاي یکم، جهارم، پنجم، هفتم،  مورد تائید است و در مورد سیاست

این نهاد . هشتم و دهم امکان مشارکت داوطلبانه اظهار شده است
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هاي دوم، سوم و ششم  را جزو وظایف اصلی عنوان نموده و  سیاست
ي قانونی  رج از حیطهدر مورد سیاست یازدهم، به درستی خا

  . مداخالت ذکر شده است
  وزارت رفاه و تامین اجتماعی
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست
  :اعالم نمود) 18(جدول 

  بر اساس شرح وظایف هاي مرتبط و غیر مرتبط   سیاست)  18(جدول 
 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  *  5/4  10  4  6  -  5  *  *  *  نقش
  *  *  5/4  10  2  6  -  7  *  *  *  سهم
  *  *  5/3  9  2  6  -  5  *  *  *  اثر

  *  *  5/2  10  1  6  -  4  *  *  *  امکانات

، هفت و نه بر مبناي مقیاس هاي چهار تنها در خصوص سیاست
تورستون، نقش، سهم، اثر و امکانات در حد ضعیف اعالم شده است و 

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه فقط سهم در سیاست چهارم که پیرامون 
در مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با 

د بر تقویت باورهاي با تاکی تیبهره گیري از امکانات دولتی و غیردول
دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی 

است در محیط خانواده،کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
هاي شش و  پیرامون سیاست. ي متوسط اعالم گردیده است رتبه

عمومی تشخیص،   ایجاد و گسترش امکاناتهشت که در مورد 
درمان و  :وانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدفدرمان ، بازت

جلوگیري از تغییر  و  کاهش آسیب ها، بازتوانی مصرف کنندگان
تقویت و ارتقاء و  الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

 دیپلماسی منطقه اي و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان
بر اساس . و خوب اعالم شده است هاي متوسط است به ترتیب رتبه

شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و 
سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و  11برون سازمانی  از مجموعه 

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد  9-7-5-4هاي  گردان، سیاست روان
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م و شده است که بر اساس خوداظهاري دستگاه موارد چهارم، هفت
اما در خصوص سیاست پنجم امکان . ها مورد تائید است نهم سیاست

هاي ششم و هشتم که در  سیاست. مشارکت داوطلبانه ذکر شده است
 و  عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی   ایجاد و گسترش امکاناتمورد 

است نیز جزو شرح  تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی
بر اساس شرح وظایف، لذا . انونی اعالم شده استوظایف اصلی و ق

تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از 
گردان،  سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان 11مجموعه 

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر  7-6-4هاي  سیاست
عنوان امکان مشارکت  این سه سیاست به اساس خوداظهاري دستگاه

پیشگیري داوطلبانه مطرح شده است و تنها سیاست نهم که در مورد 
حضور و مشارکت جدي آحاد و  ، کاهش آسیب و درمان معتادان

باشد به عنوان  می مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي مردمی
سایر موارد به درستی . ي اصلی و قانونی اظهار گردیده است وظیفه

  .ي قانونی عنوان شده است ج از حیطهخار
  )ره(کمیته امداد امام خمینی 

هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

  :اعالم نمود) 19(جدول 
  شرح وظایف هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس سیاست)  19(جدول 

 و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  *  8  *  -  -  *  -  *  *  *  نقش
  *  *  9  *  -  -  *  -  *  *  *  سهم
  *  *  10  *  -  -  *  -  *  *  *  اثر

  *  *  11  *  -  -  *  -  *  *  *  امکانات

و هفت که در  هاي چهار، شش با توجه به جدول  در خصوص سیاست
تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، مورد 

ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و 
عمومی    ایجاد و گسترش امکانات؛ تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر 
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 و  کاهش آسیب ها، درمان و بازتوانی مصرف کنندگان  :باهدف
و  جلوگیري از تغییر الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد 
مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات 

است  حقوقی و اجتماعی براي افرادو حمایت هاي   مشاوره و پزشکی
براي تعیین رتبه اظهار نظر ننموده است و از سایر موارد نیز در مورد 

تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و سیاست هشتم که در خصوص 
ي  است براي نقش، رتبه بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان

ار خوب را اظهار نموده ي  بسی خوب و براي سهم،اثر و امکانات رتبه
بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه . است

سیاست کلی مبارزه با  11هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
جزو وظایف اصلی  10-8-3-2هاي  گردان، سیاست مواد مخدر و روان

انه براي سه مورد دیگر امکان مشارکت داوطلب .آن پیشنهاد شده است
ي  ها نیز به درستی خارج از حیطه سایر سیاست. اظهار شده است

  .مداخالت قانونی عنوان گردیده است
  وزارت امور خارجه

هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می
هاي مغفول مانده را به شرح  که دستگاه بدان پرداخته است و سیاست

  :اعالم نمود) 20(جدول 
  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  20(جدول 

  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 
 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  -  *  6  *  *  *  *  -  -  *  نقش
  *  -  *  7  *  *  *  *  -  -  *  سهم
  *  -  *  3/6  *  *  *  *  -  -  *  اثر

  *  -  *  9  *  *  *  *  -  -  *  امکانات

با توجه به جدول فوق، از چهار سیاست دو، سه، هشت و ده تنها در 
تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه اي هشتم که در مورد  مورد سیاست

ي متوسط و  است رتبهو بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان 
ها،  نیز خود را  یک از دیگر سیاست خوب را اعالم نموده و در هیچ

بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی،  .اظهار ننموده استمرتبط 
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 11توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 
-8-3- 2هاي  گردان، سیاست سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان

جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس  10
است و براي سه مورد  یید، سیاست هشتم مورد تاخوداظهاري دستگاه

ها نیز  سایر سیاست. دیگر امکان مشارکت داوطلبانه اظهار شده است
  .ي مداخالت قانونی عنوان گردیده است به درستی خارج از حیطه

 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران
هایی  توان بطور خالصه امتیاز سیاست با توجه به نتایج اعالم شده می

هاي مغفول مانده را به شرح  ان پرداخته است و سیاستکه دستگاه بد
 :اعالم نمود) 21(جدول 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف  سیاست)  21(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  *  *  -  *  -  -  -  7  *  *  *  نقش
  *  *  -  *  -  -  -  6  *  *  *  سهم
  *  *  -  *  -  -  -  5  *  *  *  اثر

  *  *  -  *  -  -  -  5  *  *  *  امکانات

از مجموع پنج سیاست مرتبط با سازمان صدا و سیما ،  ،طبق جدول 
اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در تنها براي سیاست چهارم که در مورد 

مقابله با تهدیدات و آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با 
با تاکید بر تقویت باورهاي  تیبهره گیري از امکانات دولتی و غیردول

دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی 
 در محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

بر مبناي مقیاس تورستون، نقش، سهم، اثر و امکانات اعالم . است
ي  ي متوسط و براي سایر موارد رتبه اي نقش، رتبهشده است که بر

بر اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، . ضعیف اعالم شده است
 11توافقات و تفاهم نامه هاي درون و برون سازمانی  از مجموعه 

-6-5-4هاي  گردان، سیاست سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و روان
ت که بر اساس جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده اس 9- 7

و چهار . ، تنها سیاست چهارم تائید شده استخوداظهاري دستگاه
سیاست دیگر به عنوان امکان مشارکت داوطلبانه عنوان گردیده و 
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ي وظایف قانونی ذکر شده  ي موارد به درستی خارج از حیطه بقیه
  .است

 نیروي انتظامی
گاه بدان هایی که دست با توجه به نتایج اعالم شده امتیاز سیاست

  :باشد می) 22(پرداخته است، به شرح جدول 
 

  هاي مرتبط و غیر مرتبط  بر اساس شرح وظایف سیاست)  22(جدول 
  و  بر مبناي خود اظهاري در مقیاس تورستون 

 یازده ده نه هشت هفت شش پنج جهار سه دو یگ شاخص
  3  5  3  33/3  2  66/2  3  2  3  75/3  5  نقش
  2  5  5/3  66/3  2  3/3  3  4  4  87/3  3/4  سهم
  3  4  5/2  3  3  66/2  4  5  5  75/3  3/5  اثر

  4  3  5/2  33/3  1  66/1  4  4  4  12/4  4  امکانات
  

ها نقش، سهم، اثر  بر اساس جدول، نیروي انتظامی در تمامی سیاست
ي اعالم شده در  و امکانات دارد، اما بر اساس خود اظهاري رتبه

بر . به مداخله داردرسد نیاز  ي موارد ضعیف است که به نظر می همه
اي درون  اساس شرح وظایف، تعهدات سازمانی، توافقات و تفاهم نامه

سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر و  11و برون سازمانی  مجموعه 
گردان، جزو وظایف اصلی آن پیشنهاد شده است که بر اساس  روان

  .باشد ، مورد تائید میخوداظهاري دستگاه
هاي کلی  ها  متناظر با سیاست ستگاهنقش،سهم،اثر و امکانات د

  مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات  ":سیاست اول

غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر  و روانگردان و پیش سازهاي آنها از 
  "قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد 
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  ها در تناظر با سیاست اول ، اثر و امکانات دستگاهنقش، سهم)23(جدول
  امکانات  اثر  سهم  نقش  ویژگی

تعداد 
  ها ارگان

 8 8 8 11  مرتبط

غیر 
 14 14 14 11  مرتبط

 3.2700 3.6363 3.2775 3.4482  میانگین

 3.6650 3.5800 3.3300 3.0000  میانه

 4.00 (a)2.00 4.30 5.00  نما

 1.30354 1.45484 1.26294 1.28060  انحراف استاندارد

 1.00 2.00 1.66 2.00  حداقل

 5.00 5.30 5.00 5.00  حداکثر

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
  

تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات  ":سیاست دوم
اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي شناسایی و تعقیب و انهدام 

بکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد ش
  ".مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي آنها

  ها در  تناظر با سیاست دوم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  24(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

 ها تعداد ارگان
 9 9 9 9 مرتبط

 13 13 13 13 غیر مرتبط

 2.9522 3.6144 3.2082 3.3489 میانگین

 3.0000 3.7500 3.0000 3.5000 میانه

 2.00(a) 3.75 4.12 (a)2.00 نما

 1.06129 1.02345 1.15693 1.10666 انحراف استاندارد

 1.16 2.00 2.00 2.00 حداقل

 4.12 5.00 5.66 5.00 حداکثر

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن  ":سیاست سوم
سیستم هاي کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و 
مبادي ورودي کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد 
مخدر ، روانگردان و پیش سازهاي آنها و تقویت ساختار تخصصی 

  ".ر نیروي انتظامی و سایر دستگاههاي ذیربطمبارزه با مواد مخدر د
  

  ها درتناظر با  سیاست سوم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  25(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 7 7 7 7 مرتبط
 15 15 15 15 غیر مرتبط

 3.5714 3.8571 3.1429 3.2857 میانگین
 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 میانه
 (a)3.00 2.00 2.00 3.00 نما

 2.22539 1.95180 1.67616 1.88982 انحراف استاندارد
 1.00 2.00 1.00 1.00 حداقل
 8.00 7.00 6.00 7.00 حداکثر

  

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و  ":سیاست چهارم
ز امکانات آسیب هاي ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیري ا

دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات 
فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار 

  ".، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی
  ها در سیاست چهارم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  26(جدول 
 اناتامک اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 14 14 14 14 مرتبط

 8 8 8 8 غیر مرتبط

 3.4286 4.4286 3.6429 3.7857 میانگین

 4.0000 5.0000 4.0000 3.5000 میانه

 4.00 5.00 4.00 2.00 نما

 1.34246 1.55486 1.78054 1.96815 انحراف استاندارد

 1.00 1.00 1.00 1.00 حداقل

 5.00 7.00 7.00 7.00 حداکثر
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جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش  ":یاست پنجمس
سازهاي آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه هاي مصوب 

 "..درمان و کاهش آسیب
  ها در سیاست پنجم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  27(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 4 4 4 4 مرتبط

 18 18 18 18 غیر مرتبط

 4.0000 4.0000 3.5000 3.5000 میانگین

 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 میانه

 4.00 4.00 3.00 3.00 نما

 1.63299 1.63299 1.73205 1.73205 انحراف استاندارد

 2.00 2.00 2.00 2.00 حداقل

 6.00 6.00 6.00 6.00 حداکثر
  

عمومی تشخیص، درمان ،   امکانات ایجاد و گسترش ":سیاست ششم
درمان و  :بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر بااهداف

بازتوانی مصرف کنندگان، کاهش آسیب ها و  جلوگیري از تغییر 
  ."..الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر

  ها در سیاست ششم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  28(جدول 
 امکانات اثر سهم قشن ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 12 12 12 12 مرتبط

 10 10 10 10 غیر مرتبط

 3.1375 3.6542 3.5383 3.5233 میانگین

 3.0000 3.3300 3.4800 3.6500 میانه

 3.00 (a)1.00 1.00 1.00 نما

 1.94172 1.94106 1.95071 1.89234 انحراف استاندارد

 1.00 1.00 1.00 1.00 حداقل

 7.00 7.00 7.00 6.00 داکثرح

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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اي  اتخاذ تدابیر الزم براي زمینه سازي حمایت ":سیاست هفتم
و انواع روانگردان  مخدر اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد

و  درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی
اي حقوقی و اجتماعی براي افراد بازتوانی شده و خانواده هاي  مایتح

و نیاز هاي حمایتی   و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات درمانی   آنها
  "..افراد مذکور

  ها در سیاست هفتم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  29(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 14 14 14 14 مرتبط

 8 8 8 8 غیر مرتبط

 3.0714 3.6429 3.2143 2.8571 میانگین

 2.5000 3.0000 3.0000 2.0000 میانه

 1.00 2.00 3.00 2.00 نما

 2.67364 2.46848 2.48623 2.47626 انحراف استاندارد

 1.00 2.00 1.00 1.00 حداقل

 11.00 11.00 11.00 11.00 حداکثر

  
قاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللی تقویت و ارت ":سیاست هشتم

هدفمند :  مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با استفاده از روش هاي
نمودن مناسبات،  مشارکت فعال در تصمیم سازي ها، تصمیم گیري 
ها و اقدامات مربوط،  بهره برداري از تجارب و امکانات فنی ، 

ي بین المللی و  پشتیبانی و اقتصادي کشور هاي دیگر و سازمان ها
فراهم نمودن زمینه اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت غیر قانونی 

  "..مواد مخدر
  ها در سیاست هشتم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  30(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 9 9 9 9 مرتبط

 13 13 13 13 غیر مرتبط

 5.7767 5.5144 5.3689 5.5178 میانگین

 5.0000 5.0000 4.0000 6.0000 میانه

 3.66(a) 3.00(a) 3.33(a) (a)3.33 نما
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 3.30941 2.86743 3.00763 3.14573 انحراف استاندارد

 1.33 1.33 1.00 1.00  حداقل

 10.00 10.00 10.00 10.00 حداکثر

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
  

اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي آحاد  ":مسیاست نه
هاي  هاي مردمی در زمینه ها و حمایت از تشکل مردم و خانواده

 "..پیشگیري، کاهش آسیب و درمان معتادان
  ها در سیاست نهم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  31(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 17 17 17 17 مرتبط

 5 5 5 5 غیر مرتبط

 3.2353 4.0000 3.7059 3.5882  میانگین

 3.0000 3.5000 3.5000 3.0000 میانه

 3.00 2.50 3.50 3.00 نما

 2.31920 2.29810 1.82909 1.57356 انحراف استاندارد

 1.00 1.00 1.00 1.00  حداقل

 11.00 10.00 9.00 8.00 حداکثر

ت و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه مطالعا ":یاست دهمس
و پیشگیري و    توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي 
  "..علمی و تخصصی ذیربط در کشور

 ها در سیاست دهم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  32(جدول 

 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 12 12 12 12 مرتبط
 10 10 10 10 غیر مرتبط

 3.1000 3.4000 3.5000 3.7500 میانگین

 3.0000 3.5000 3.5000 4.0000 میانه

 4.00 3.00 (a)1.00 5.00 نما

 1.79196 2.01108 1.90029 1.86474 انحراف استاندارد

 1.00 1.00 1.00 1.00 حداقل

 6.00 8.00 7.00 7.00 حداکثر
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد  ":سیاست یازدهم
منظور تحقق سیاست هاي کلی نظام و سرعت    مخدر و روانگردان به

بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي عملیاتی و 
  "..یه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقیکل
  

  ها در سیاست یازدهم نقش، سهم، اثر و امکانات دستگاه)  33(جدول 
 امکانات اثر سهم نقش ویژگی

تعداد 
 ها ارگان

 6 6 6 6 مرتبط

 16 16 16 16 غیر مرتبط
 3.3333 3.3333 2.5000 3.1667 میانگین

 3.5000 3.0000 2.0000 3.0000 میانه

 4.00 (a)2.00 2.00 3.00 نما

 81650. 1.50555 83666. 1.47196 انحراف استاندارد

 2.00 2.00 2.00 2.00 حداقل

 4.00 6.00 4.00 6.00 حداکثر

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

  
  :گیري نتیجه

قابل هاي درگیر مبارزه با مواد مخدر  با وجود اینکه تالش و کوشش ارگان
تقدیر و تشکر است، اما پیچیدگی، مصائب و ابعاد آن آنقدر زیاد است که 

تکافوي برخورد با آن را ... ها و  ها، وزارتخانه ها، سازمان شائبه ارگان تالش بی
از آنجائیکه اعتیاد به مواد مخدر یک معضل اجتماعی است، به . نماید نمی

هاي مختلف جامعه با  سازمان ها و رسد در برخورد با آن باید گروه نظر می
گردد، در مواجهه با  قدرالسهم خویش که برمبناي شرح وظایف مشخص می

آن دخالت داشته باشند و لذا واگذار کردن امر مبارزه با مواد مخدر به یک یا 
دو سازمان که عالوه بر پرداختن به این مسأله وظایف متعدد دیگري نیز 

 این بررسی که با  هدف اصلی.مطمئنی باشدتواند راهکار  برعهده دارند نمی
هاي موثر اجرا شده است،  نقش و اثر هر یک از دستگاه ،ن میزان سهمیتعی

اي  شناسی پژوهش را  بگونه سعی دارد براي رسیدن به اهداف یادشده  روش
انتخاب نماید که بتواند ارزیابی صحیح و قابل اعتمادي را از نقش، سهم، اثر 

بر مبناي  مخدر و روانگردان دهاي موثر در مبارزه با موا هو امکانات دستگا
  . ارائه نماید خود اظهاري آنها
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ها  که برخی ارگان ستا  از جمله نکات قابل توجه در این بررسی این
هاي متناظر با شرح وظایف خویش را  به عنوان موارد  تعدادي از سیاست

از ظرفیت عملکردي مرتبط در نظر نگرفته و در برخی موارد نیز بخشی 
همانگونه که . نمایند هاي دیگر می خویش را صرف برنامه ریزي در سیاست

مشخص است، وزارت بهداشت سیاست پنجم را  که عمال ) 1(در جدول 
ي جرم انگاري در آن منوط به تبیین حدود موارد پزشکی،  تعیین دامنه

 هاي مصوب درمان و کاهش آسیب است را  جزو صنعتی و برنامه
داند و تنها اعالم آمادگی  هاي مرتبط با شرح وظایف خویش نمی سیاست

سازمان ملی جوانان . داند براي مشارکت داوطلبانه در این مورد را کافی می
تقویت باورهاي دینی مردم و : را که تاکید بر 9و  7-6- 4هاي  نیز  سیاست

انواده ، اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خ
کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی به همراه  اتخاذ تدابیر الزم 
براي زمینه سازي حمایت هاي اجتماعی، حضور و مشارکت جدي آحاد 
مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل هاي مردمی را مرتبط با خود ندانسته 

وهش هاي بنیادي، توسعه مطالعات و پژرا که به  11و  10و تنها بندهاي  
و پیشگیري   و روان گردان مخدر کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد

و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي علمی و 
ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با  و تخصصی ذیربط در کشور

قق سیاست هاي کلی نظام و سرعت منظور تح  و روانگردان به مخدر مواد
بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهاي عملیاتی و کلیه 

را به عنوان موارد مرتبط با شرح وظایف  اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی
یکم و  هاي سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. سازمان اعالم نموده است

موادمخدر  و روانگردان و پیش سازهاي آنها از دوم را که پیرامون مبارزه  با 
قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداري و عرضه مواد و تقویت، توسعه 
،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی براي 
شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین 

با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهاي آنها را در کنار    المللی مرتبط
توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه 

و پیشگیري و درمان معتادان باتکیه بر دانش   با مواد مخدر و روان گردان
ور  را به روز دنیا و استفاده از ظرفیت هاي علمی و تخصصی ذیربط در کش

ي شرح وظایف خویش اعالم نموده  هاي اصلی مرتبط در حوزه عنوان سیاست
گردد، که نیاز به  ها نیز این موارد مشاهده می در خصوص  سایرسازمان. است
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هاي کلی مبارزه با مواد مخدر را  ي سیاست ظایف  در حوزهو شرحنگري باز
  .دهد نشان می

ارزه با مواد مخدر و نیروي انتظامی برحسب تحلیل اطالعات موجود، ستاد مب
هاي کلی مبارزه با مواد مخدر و  باالترین رتبه را به لحاظ پوشش سیاست

)  ره(امداد امام خمینی  سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه  و کمیته
موارد دیگري که ضرورت بازبینی شرح وظایف .  هستندکمترین رتبه را دارا 
کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تاکید  هاي و انطباق با سیاست

  .ول بخوبی قابل احصاء استانماید نیز در جد می
دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه  :تحلیل سیاست اول

اند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده 11اند، تنها  پاسخگو بوده
اعالم شده بر مبناي مقیاس دارند و کمترین و بیشترین مقدار  نقش

  4482/3 ± 2806/1است و میانگین آن  00/5و  00/2تورستون به ترتیب 
هایی که خود را مرتبط اعالم  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است
دستگاه اعالم  8دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می کرده
ارند و کمترین و بیشترین مقدار د سهماند که در اجراي این سیاست  نموده

است و  00/5و  66/1اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
که به لحاظ آماري سهم ضعیف  است  2775/3 ± 2629/1میانگین آن 

ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سازمان
دارند و  اثرند که در این سیاست ا دستگاه اعالم نموده 8دستگاه تنها  22

کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
که به لحاظ  است  6363/3 ± 4548/1است و میانگین آن    30/5و  00/2

اند را نشان  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده آماري اثر ضعیف سازمان
 امکاناتاند که  دستگاه اعالم نموده 8نها دستگاه ت 22ي  از مجموعه. دهد می

اجراي این سیاست دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي 
 ± 3035/1است و میانگین آن  00/5و  00/1مقیاس تورستون به ترتیب 

ي  ضعیف امکانات موجود  که به لحاظ آماري رتبه است  2700/3
  .دهد  نشان میهاي مرتبط با این سیاست را  سازمان

دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه : تحلیل سیاست دوم
اند  دستگاه اعالم نموده 9اند، تنها  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  نقشکه در اجراي این سیاست 
و میانگین آن  است 00/5و  00/2بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است  3849/3 ± 1066/1
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دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده
دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده 9

و  00/2رستون به ترتیب بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تو
باشد که به لحاظ آماري  می  2082/3 ± 1569/1است و میانگین آن  66/5

. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان
اند که در این سیاست  دستگاه اعالم نموده 9دستگاه تنها  22ي  از مجموعه

اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون  دارند و کمترین و بیشترین مقدار اثر
که  است  6144/3 ± 0234/1است و میانگین آن    00/5و  00/2به ترتیب 

اند را  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان
اند که  دستگاه اعالم نموده 9دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد نشان می

ست دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر اجراي این سیا امکانات
است و میانگین آن  12/4و  16/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

ي  ضعیف امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است  9522/3 ± 06129/1
  .دهد هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان

دستگاه که  22ي  جموعهبیانگر آن است که از م : تحلیل سیاست سوم
اند  دستگاه اعالم نموده 7اند، تنها  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  نقشکه در اجراي این سیاست 
است و میانگین آن  00/7و  00/1بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

هایی که  قش ضعیف سازمانکه به لحاظ آماري ن است  2857/3 ± 8898/1
دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده

دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده 7
و  00/1بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

که به لحاظ آماري  است 1429/3 ± 6761/1است و میانگین آن  00/6
. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان

اند که در این سیاست  دستگاه اعالم نموده 7دستگاه تنها  22ي  از مجموعه
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون  اثر

که  است  8571/3 ± 9518/1و میانگین آن    است 00/7و  00/2به ترتیب 
اند را  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان

اند که  دستگاه اعالم نموده 7دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد نشان می
اجراي این سیاست دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  امکانات

است و میانگین آن  00/8و  00/1تورستون به ترتیب  مبناي مقیاس
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ي  ضعیف امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است 5714/3 ± 2553/2
  .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان

دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه : تحلیل سیاست چهارم
اند که  دستگاه اعالم نموده 14، اند احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 
است و میانگین آن  00/7و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است  7857/3 ± 9681/1
 14دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده

دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده
و  00/1بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

که به لحاظ آماري  است 6429/3 ± 7805/1است و میانگین آن  00/7
. دهد اند را نشان می اعالم کردههایی که خود را مرتبط  سهم ضعیف سازمان

اند که در این  دستگاه نیز اعالم نموده 14دستگاه تنها  22ي  از مجموعه
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس  اثرسیاست 

  4286/4 ± 5548/1است و میانگین آن    00/7و  00/1تورستون به ترتیب 
هایی که خود را مرتبط اعالم  وسط سازمانکه به لحاظ آماري اثر مت است
اند  دستگاه اعالم نموده 14دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می کرده
اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم  امکاناتکه 

است و میانگین آن  00/5و  00/1شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
ي  ضعیف امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است  4285/3 ± 3424/1

  .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان
دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه : تحلیل سیاست پنجم

اند  دستگاه اعالم نموده 4اند، تنها  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته
و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  دارند نقشکه در اجراي این سیاست 

است و میانگین آن  00/6و  00/2بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است  5000/3 ± 7320/1

دستگاه تنها  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده
دارند و کمترین و  سهمه در اجراي این سیاست اند ک دستگاه اعالم نموده 4

و  00/2بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
که به لحاظ آماري  است  5000/3 ± 7320/1است و میانگین آن  00/6

. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان
اند که در این  دستگاه نیز اعالم نموده  4نها دستگاه ت 22ي  از مجموعه
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دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس  اثرسیاست 
  0000/4 ± 6329/1است و میانگین آن    00/6و  00/2تورستون به ترتیب 

هایی که خود را مرتبط اعالم  که به لحاظ آماري اثر متوسط سازمان است
اند  دستگاه اعالم نموده  4دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می کرده
اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم  امکاناتکه 

است و میانگین آن  00/6و  00/2شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
ي  متوسط امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است  0000/4 ± 6329/1

 .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می انموجود سازم
دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه :تحلیل سیاست ششم

اند که  دستگاه اعالم نموده 12اند،  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 

است و میانگین آن  00/6و  00/2به ترتیب مبناي مقیاس تورستون 
هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است  5233/3 ± 8923/1

 12دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده
دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده

و  00/1ده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب بیشترین مقدار اعالم ش
که به لحاظ آماري است  5383/3 ± 9507/1است و میانگین آن  00/7

. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان
اند که در این سیاست  دستگاه نیز اعالم نموده  12دستگاه  22ي  از مجموعه

و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون  دارند و کمترین اثر
باشد  می  6542/3 ± 9410/1است و میانگین آن    00/7و  00/1به ترتیب 

اند  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده که به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان
اند که  دستگاه اعالم نموده  12دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد نشان می

اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  امکانات
است و میانگین آن  00/7و  00/1بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

ي  ضعیف امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است 1375/3 ± 9417/1
  .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان

دستگاه که  22ي  ر آن است که از مجموعهبیانگ: تحلیل سیاست هفتم
اند که  دستگاه اعالم نموده 14اند،  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 
است و میانگین آن  00/11و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

لحاظ آماري نقش بسیار ضعیف که به  است 8571/2 ± 4762/2
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ي  از مجموعه. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سازمان
دارند  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده 14دستگاه  22

و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
که به لحاظ  است 2143/3 ± 4862/2ین آن است و میانگ 00/11و  00/1

اند را نشان  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده آماري سهم ضعیف سازمان
اند که در این  دستگاه نیز اعالم نموده  14دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد می

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس  اثرسیاست 
 6429/3 ± 4684/2است و میانگین آن  00/11و  00/2 تورستون به ترتیب

هایی که خود را مرتبط اعالم  که به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان است
اند  دستگاه اعالم نموده  14دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می کرده
اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم  امکاناتکه 

است و میانگین  00/11و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب شده بر 
ي  ضعیف امکانات  باشد که به لحاظ آماري رتبه می  0714/3 ± 6736/2آن 

 .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان
دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه :تحلیل سیاست هشتم

اند که  دستگاه اعالم نموده 9اند،  خگویی داشتهاحساس مسئولیت جهت پاس
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 

است و میانگین آن  00/10و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
هایی  که به لحاظ آماري نقش متوسط سازمان است  5178/5 ± 1457/3

 9دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می هکه خود را مرتبط اعالم کرد
دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده

و  00/1بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
که به لحاظ آماري است  3689/5 ± 0076/3است و میانگین آن  00/10

. دهد اند را نشان می خود را مرتبط اعالم کرده هایی که سهم متوسط سازمان
اند که در این سیاست  دستگاه نیز اعالم نموده  9دستگاه  22ي  از مجموعه

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون  اثر
که است  5144/5 ± 8674/2است و میانگین آن  00/10و  33/1به ترتیب 

اند  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده اثر متوسط سازمان به لحاظ آماري
اند که  دستگاه اعالم نموده  9دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد نشان می

اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  امکانات
است و میانگین آن  00/10و  33/1بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
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ي  متوسط امکانات  که به لحاظ آماري رتبهاست  7767/5 ± 3094/3
 .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان

دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه :تحلیل سیاست نهم
اند که  دستگاه اعالم نموده 17اند،  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته

ند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر دار نقشدر اجراي این سیاست 
است و میانگین آن  00/8و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازمان است  5882/3 ± 5735/1
 17دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می خود را مرتبط اعالم کرده

دارند و کمترین و  سهماجراي این سیاست اند که در  دستگاه اعالم نموده
و  00/1بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

که به لحاظ آماري  است  7059/3 ± 8290/1است و میانگین آن  00/9
. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان

اند که در این سیاست  تگاه نیز اعالم نمودهدس  17دستگاه  22ي  از مجموعه
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون  اثر

که  است 0000/4 ± 2981/2است و میانگین آن  00/10و  00/1به ترتیب 
اند  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده به لحاظ آماري اثر متوسط سازمان

اند که  دستگاه اعالم نموده  17دستگاه  22ي  موعهاز مج. دهد نشان می
اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  امکانات

است و میانگین آن  00/11و  00/1بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
ي  ضعیف امکانات  که به لحاظ آماري رتبه است  2353/3 ± 31920/2

  .دهد  تبط با این سیاست را نشان میهاي مر موجود سازمان
دستگاه که  22ي  بیانگر آن است که از مجموعه :تحلیل سیاست دهم

اند که  دستگاه اعالم نموده 12اند،  احساس مسئولیت جهت پاسخگویی داشته
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 

است و میانگین آن  00/7و  00/1مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 
هایی که  که به لحاظ آماري نقش ضعیف سازماناست  7500/3 ± 8647/1

 12دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می خود را مرتبط اعالم کرده
دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده

و  00/1قیاس تورستون به ترتیب بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي م
که به لحاظ آماري  است  5000/3 ± 9002/1است و میانگین آن  00/7

. دهد اند را نشان می هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم ضعیف سازمان
اند که در این سیاست  دستگاه نیز اعالم نموده  12دستگاه  22ي  از مجموعه
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قدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون دارند و کمترین و بیشترین م اثر
که است  4000/3 ± 0110/2است و میانگین آن  00/8و  00/1به ترتیب 

اند  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان
اند که  دستگاه اعالم نموده  12دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد نشان می

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده  اجراي این سیاست را امکانات
است و میانگین آن  00/6و  00/1بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

ي  ضعیف امکانات  باشد که به لحاظ آماري رتبه می  1000/3 ± 7919/1
  .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می موجود سازمان

دستگاه که  22ي  از مجموعهبیانگر آن است که  :تحلیل سیاست یازدهم
اند که  دستگاه اعالم نموده 6اند،  پاسخگویی داشته براي احساس مسئولیت

دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر  نقشدر اجراي این سیاست 
است و میانگین آن  00/6و  00/2مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

هایی که  قش ضعیف سازمانکه به لحاظ آماري ن است  1667/3 ± 4719/1
 6دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می خود را مرتبط اعالم کرده

دارند و کمترین و  سهماند که در اجراي این سیاست  دستگاه اعالم نموده
و  00/2بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس تورستون به ترتیب 

که به لحاظ آماري  است  5000/2 ± 8366/0است و میانگین آن  00/4
اند را نشان  هایی که خود را مرتبط اعالم کرده سهم بسیار ضعیف سازمان

اند که در این  دستگاه نیز اعالم نموده  6دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد می
دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم شده بر مبناي مقیاس  اثرسیاست 

 3333/3 ± 5055/1و میانگین آن است  00/6و  00/2تورستون به ترتیب 
هایی که خود را مرتبط اعالم  باشد که به لحاظ آماري اثر ضعیف سازمان می

اند  دستگاه اعالم نموده  6دستگاه  22ي  از مجموعه. دهد اند نشان می کرده
اجراي این سیاست را دارند و کمترین و بیشترین مقدار اعالم  امکاناتکه 

است و میانگین آن  00/4و  00/2ستون به ترتیب شده بر مبناي مقیاس تور
ي  ضعیف امکانات موجود  که به لحاظ آماري رتبه است 3333/3 ± 8165/0

  .دهد  هاي مرتبط با این سیاست را نشان می سازمان
ها آنچه  ها در تناظر با شرح وظایف ارگان بر اساس تحلیل یکایک سیاست

ش، سهم و اثر آنها در تناظر با مشخص است اینکه بر مبناي خود اظهاري نق
یا متوسط و در اکثر  5ها  بر حسب مقیاس تورستون کمتر از  تمامی سیاست

است،  که به هیچ عنوان وضعیت قابل قبولی نیست و   4تا  2موارد بین 
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ي ضرورت  نیاز به مداخله، بازبینی و تغییر  در شرایط فعلی  به  دهنده نشان
  .ه  را  داردعنوان یک معظل  در این حوز

  
  پیشنهادات

  :گردد با استناد به نتایج این بررسی پیشنهاد می
هاي کلی مبارزه با مواد مخدر در  هاي متناظر با سیاست نگرش و بازبینی برنامه - 1

 هر سازمان
 هاي موثر در مبارزه با مواد مخدر  بازنگري در طبقه بندي و شناسائی دستگاه  - 2
ی در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با حفظ ایجاد انسجام، انتظام و یکپارچگ  - 3

 استقالل در ماهیت حقوقی 
بررسی مقایسه اي قوانین تشکیل سازمانه و نهادهاي موثر در مبارزه با مواد   - 4

 مخدر و روانگردان با هدف استخراج وظائف مرتبط با مبارزه با مواد مخدر
هاي همسو در  سازمان استانداردسازي ضوابط، شرایط احراز و سطح تعهدات  در  - 5

 مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
هاي سازمانی با هدف تفکیک تخصصی در مبارزه با  ها و خالء رفع همپوشانی  -6

 مواد مخدر و روانگردان
الزام قانونی به طراحی و استقرار نظام پاسخگویی در تقویت سیستم نظارت بر   - 7

 زه با مواد مخدر و روانگرداني مبار هاي کلی نظام در حوزه حسن اجراي سیاست
استخراج محورهاي هدف و راهبردهاي اجرائی هریک از سیاستهاي کلی مبارزه   - 8

 هاي ذیربط با مواد مخدر و طبقه بندي آنها بر اساس سازمان
ها براي فراهم آوردن  استفاده از ابزارهاي فرهنگی، آموزشی و رسانه   - 9

می و فناوري مورد نیاز در هاي ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی، عل زیرساخت
- 10ي  مبارزه با مواد مخدر  ها، در حوزه شناسایی عمومی شرح وظایف ارگان

ریزي مبارزه با  بیین تعاریف عملیاتی نقش، سهم، اثر و امکانات در حوزه برنامه
  مواد مخدر و روانگردان توسط هر سازمان

با راهبردها و انتظارات  ها متناظر تعیین نقش، سهم، اثر و امکانات  دستگاه  -11
 از هر دستگاه

 ها هاي نظارت بر حسن اجراي سیاست تدوین شاخص -12
تدوین نظام جامع پایش و نظارت کارآمد در مبارزه با مواد مخدر و  -13

 روانگردان
ها در مشارکت داوطلبانه  هاي تشویقی ارگان تنظیم و قانونمند کردن سیاست -14

 هاي پنهان و بالقوه  ت  استفاده  از ظرفیتمبارزه با مواد مخدر در جه
طراحی مکانیزم ارزشیابی و اعتبار بخشی کارآمد و مستند به چشم انداز  -15

 اي مشخص و ارزش مدار   روشن با برنامه
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ها در  وري سازمان تبیین ابزارهاي مناسب جهت تعیین راندمان و بهره -16
 در و روانگردانهاي مبارزه با مواد مخ اعتباربخشی به برنامه

هاي کلی مبارزه با  طراحی مکانیزم ارزیابی عملیاتی میزان اثربخشی سیاست -17
 مواد مخدر در تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر 

 ي راهبردي پایش و نظارت کشوري بصورت آبشاري ایجاد شبکه -18
قابلیت هاي موثر بر مبارزه با مواد مخدر با  بندي ارگان ایجاد نظام رتبه -19

 جایگزینی شناور 
گیري موثر بر مبارزه با  ایجاد نظام هماهنگ و همسو در مراکز متعدد تصمیم -20

 مواد مخدر و روانگردان
تدوین مستندات اختصاص وظیفه به دستگاهها منبعث از سیاستها، قوانین و  -21

 آئین نامه هاي دولتی
قانون مبارزه با مواد  ها و ابزارهاي نظارت بر حسن اجراي  طراحی شاخص -22

ها و راستی آزمایی و  سن اجراي سیاستحهاي نظارت بر  مخدر متناظر با شاخص
   و روانگردان اعتبار سنجی کاربرگ اخذ گزارش در حوزه مبارزه با مواد مخدر
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 .همبستگیروزنامه ) 1383(ي مواد مخدر،  تحوالت نظري و عملی در عرصه  - 8
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و موادمخدر در سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور، 

 .، جلد سومبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدرد



  
   ...بررسی نقش، سهم   �64
 

 

ارکان برنامه جامع ملی ـ  )1384(دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر  -11
ها و راهبردهاي ملی پیشگیري، کنترل و مقابله  انداز سیاست نویس چشم پیش

 .با اعتیاد و قاچاق موادمخدر، ، ، جلد اول
، ارکان برنامه جامع ملی ـ ربع  )1384(دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر -12

 .با موادمخدر، ، جلد چهارم قرن مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه ستاد مبارزه
هاي مهم مبارزه با  دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، گزارش شاخص -13

 .ریزي موادمخدر، اداره آمار و برنامه
، مجموعه مقاالت )  1385(دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،  -14

 ، جلد اول و1404همایش ملی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق 
 .پنجم

هوشنگ  ترجمهطرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی ، )1387(دواس،دیوید -15
 .نشر آگاه  :تهراننایبی ،

شرکت سهامی  :تهرانکندوکاوها و پنداشته ها، )1386( ،فرامرزرفیع پور -16
 .انتشار، چاپ شانزدهم

روش هاي تحقیق بین رشته اي در  )1387(و همکاران  رفیعی ، حسن -17
 .نشر دانژه  :ران تهاعتیاد، 

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت ) بی تا(نظارت  روش شناسی -18
 .نظام
ي  ترجمه "ها و اصالح و درمان، مواد مخدر، زندان ")1380(رونتلو، النل  -19

 .مهرداد رایجیان اصلی، نشریه کانون سردفتران و دفتر یاران
مه هوشنگ نایبی روش هاي سیاست پژوهی ، ترج )1379(زاك ، ماژر -20

 .نشر تبیان :تهران،
روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد دوم  )1377(ساروخانی، باقر  -21
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