واکاوی الگوی موانع اجرای
سیاستهای کلی مبارزه با
مواد مخدر در ایران
سلمان زالی
محمدرضا عطاردی
حسن داناییفرد 
چکیده
یکی از مهمترین بحثهای حوزه آسیبهای اجتماعی ،اعتیاد و مواد مخدر است .ژتهوهح حا تر بتا هتد
شناسایی موانع اجرای سیاس.های کلی ابالغی مقام معظتم رهرتری در حتوزه مرتارزه بتا متواد مختدر و در
راستای آسیبشناسی حوزه اجرای خطمشی عمومی انجام شده اس .بدینمنظور بتا  18نفتر از متخصصتا
مرترط با این سیاس.ها و با استفاده از راهررد مطالعه موردی ،مصاحره شد و مرتنیبر روش تحلیل مضمو ،
شرکه مضامین موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مختدر ههتور یا.ت .یا.تتههتای ایتن ژتهوهح،
حاکی از تاثیر بازیگرا . ،رایند ،ساختار و محیط خطمشیگذاری در اجرای این سیاس.ها اس .در گام بعتد،
عناصر شرکه مضامین ،در قالب الگوی  CIPPسازما دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شتد در ایتن الگتو،
سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر در بخح ورودیها ،بازیگرا . ،راینتد و ستاختار ختطمشتیگتذاری در
بخح ژردازش و محیط خطمشیگذاری در بخح زمینه جایتابی شتدند و درنهایت ،.عتدم اجترای اثتربخح،
کارآمد و مطلوب سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر ،بهعنوا محصول و برونداد این الگتو در نظتر گر.تته
شد

واژگان کلیدی
خطمشی عمومی ،اجرای خطمشی عمومی ،موانع اجرا ،سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر

 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسئول)
 استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
 استاد دانشگاه تربی .مدرس
تاریخ ارسال97/2/11 :

Email: zali_salman@hotmail.com
Email: ratarodi@gmail.com
Email: hdanaee@modares.ac.ir

تاریخ ژذیرش97/5/4 :

فصلنامه راهبرد  /سال بیستوهفتم  /شماره  / 88پاییز  / 1397صص 185-215

سال بیس.وهفتم /شماره هشتادوهشتم /ژاییز 1397

186

جستارگشایی
امروزه زندگی انسا ها ،تح .تأثیر دامنه گسترده ای از خطمشیها قرار دارد حکوم.هتا کته از
طریق تدوین و اجرای خط مشی های عمومی تالش می کنند تا منفع .عمومی را ا.زایح دهنتد،
هر روز بیح از گذشته نیازمند آ هستند که این کار را با آگاهی و دق .بیشتری انجتام دهنتد
تا از هزینه های گزا سعی و خطاهای سیاستی ،بیح ازژیح دوری گزینند بتدو شت

دانتح

خط مشی گذاری یکی از علومی است .کته بترای انجتام ایتن مستئولی .بته وجتود آمتده است.
()Anderson, 2003: 1
طی دهههای گذشته ،خطمشیگذارا در سراسر جها به دنرال ریشهکنکرد اعتیاد یتا
کاهح چشمگیر کش ،.تولید ،قاچاق ،عر ه و مصر مواد مخدر بودهاند با توجه به آثتار ستو
مواد مخدر در بیشتر کشورهای جها  ،چنین اهدا.ی مورد ژذیرش عموم مردم قرار گر.ته اس.
جمهوری اسالمی ایرا به دلیل قرار گر.تن در مسیر ترانزی .بین المللتی متواد مختدر ،از
دیرباز با تهدیدها و آسیب های این تجارت سیاه مواجه بوده است .الرتته متواد مختدر در ایترا
ژیشینهای طوالنی تر دارد از عصر صفوی و جایگزینشد تولیتد ابریشتم بتا کشت .خشتخاش،
سو مصر مواد مخدر ،همواره گریرا گیر جامعه ایرانی بوده اس .اما این ژدیده طی سالهتای
اخیر و با ههور مخدرهای شیمیایی ،ابعاد ژیچیدهتر و خطرناکتری ژیدا کرده اس.
با اینحال ،باوجود جدی .مسئوال و مأمورا و حمای .کمنظیر عمومی ،عف تحلیلتی و
نداشتن نگاه سیستمی به این ژدیده منجر به آ شده اس .که با گذش .ی صد سال از شتروع
تالش برای مرارزه با مواد مخدر ،بخح مهمی از تمرکز خطمشیگذارا متوجه مقابله با عر ته
مواد و مرارزه با قاچاقچیا و سوداگرا مرگ شود درنتیجه ،این جنگ .رسایشتی و بتیژایتا ،
هرساله تلفات مادی و انسانی .راوانی را بر کشورها ،بهویهه کشور عزیزما ایرا تحمیل میکند،
بدو آ که به هد اصلی خود -یعنی ریشهکنی یا کاهح چشمگیر قاچتاق و اعتیتاد -نزدیت
شود با گذش .تقریرا ی

دهه از ابالغ سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر ،هنوز آ گونه کته

بایدوشاید ،این سیاس.ها بهخوبی اجرا نشده اس.
نامه مجمع تشخیص مصلح .نظام به مقتام معظتم رهرتری در دیمتاه  ،1392بتهختوبی
دالیل نگرانی دلسوزا کشور را بازتاب متی دهتد و تتا حتدی ژترده از عمتق .اجعته برمتیدارد:
«گزارش های جدید نشا می دهد حدود  4۰درصد از مصر کنندگا از متواد ژرخطتری ماننتد
شیشه و کراک استفاده می کنند همه ساله مرلغی بیح از  3۰هزار میلیتارد تومتا مستتقیم و
غیرمستقیم در این اقتصاد کثیف ،گردش مالی صورت می ژتذیرد در طتول  25ستال گذشتته،
انواعی از راهرردها در این حوزه به کار گر.ته شده که یا به شکل جزیترهای توستط بختحهتای
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مختلف بوده یا به صورت دورهای در مقاطع گوناگو ؛ اغلب این راهرردها به دلیل عتدم شتناخ.
درس .و واقعی از مسئله ،درنهای .به بنبس .رستیده و راهرردهتای متوثری هتم کته در ستال
 1385نهایی و بهوسیله حضرت عالی ابالغ شده بود ،به دلیل تعار تات ستازمانی یتا عتدم درک
شرایط توسط نهادهای مختلف درگیر در این امر ،بهطور ناقص به اجترا گذاشتته شتده است.
ساختار ستاد مرارزه با مواد مخدر ی

ساختار کثیرالوجه و بدو ی

متتولی مرکتزی است .در

بدو تأسیس ،این ساختار برای مشارک .همگانی نهادها در حل این معضل به کار گر.ته شد ،اما
در ادامه و بهطور ناخواسته به اینجا منتهی شد که هیچ نهادی مستئولی .و تعی. .علتی را بته
عهده نمیگیرد متأسفانه در طول این هف .سال ( )1385-1392جلسهای توسط سرا قوا در
اینخصوص و برای چارهاندیشی یا نظارت بر روند ژیشر ..کارها تشکیل نشده اس».
هما گونه که بیا شد ،این ژهوهح بر حوزه اجرای خطمشیهای عمومی متمرکتز است.
در این نوشتار ،ژس از بررسی تعاریف و مروری بر مطالعات داخلی و خارجی اجترای ختطمشتی
عمومی در ارتراط با موانع اجرا ،مفاهیم اجرای مو.ق و شکس .خطمشی در ادبیات علمی دانح
خطمشیگذاری تریین شد همینطور سیاس.هتای کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر هتم بیتا و
طرقهبندی شد در ادامه ،با استفاده از روش مصاحره نیمهستاختاریا.ته بتا تعتدادی از متدیرا ،
متخصصا  ،خطمشیگذارا و مجریا سیاس.های مرارزه با مواد مخدر ،مصاحره صورت گر..
تا دادههای مورد نیاز برای ژهوهح مهیا شود ژس از آ  ،دادههای حاصتل از مصتاحره براستاس
روش تحلیل مضمو کدگذاری و تحلیل شد و برای تحلیل نهایی و رسید به هتد ژتهوهح،
ژرسحهای .رعی ژهوهح ،محور کدگذاری قرار گر ..و تالش شد مرتنیبتر تحلیتل دادههتای
حاصل از مصاحره ،ژاسخی مناستب بته آ ژرستحهتا داده شتود و در ژایتا  ،نتتای حاصتل از
کدگذاری دادهها ،با استفاده از خود دادهها ،بازروای .شد تا موانع اجراییشد سیاس.های کلی
مرارزه با مواد مخدر شناسایی شده و الگوی موانع اجرا در قالب شرکه مضامین ،ههور ژیدا کند

 .1پیشینه نظری
 .1-1اجرای خطمشی عمومی
جونز ( )1977اجرای خطمشی را شامل اهدا  ،طرحهتا و ژیشتنهادهای دستتیابی بته اهتدا ،
برنامههای مصوب دستیابی به اهدا  ،تصمیمات و حتی آثار برنامهها میدانتد ()Jones, 1977: 4
به همین ترتیب ژرسمن و ویلداوسکی نیز اجرا را شامل ایجاد ی

زنجیره علّی از اهدا تا نتای

میدانند این ا.راد اهدا و .عالی.های اجرایی انجامشده برای دستیابی به این اجرا را بخشی از
ی

.رایند تعاملی میدانند که به یکدیگر وابسته هستند و بتدین ترتیتب اجترا را یت

یکپارچه» مینامند ()Pressman & Wildavsky, 1984: 163-164

«شترکه
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محققا و نظریهژردازا  ،چه اینکه اصطالح اجرا را تعریف یا از آ استفاده کترده باشتند،
دو تعریف از اجرا ارائه شده اس( .الوانی و شریفزاده:)1۰6 :1392 ،
 1تعامل بین هد گذاری و اعمال و اقداماتی که در جه .حصول به آنها طرحریتزیشتده
اس.؛
 2قدرت و توانایی در ایجاد ژیوندهای متوالی در زنجیره روابط علّی به صتورتی کته نتتای
مطلوب به دس .آیند
اجرای خطمشی در مفهوم کلی به معنای اجرای قانو اس .که بال.اصله ژس از تصویب و
جنره قانونی یا.تن خطمشی اتفاق میا.تد و در آ بتازیگرا و ستازما هتا بتا درهتم آمیختتن
رویهها و .نو متفاوت میکوشند اهدا ی

برنامه یا خطمشی ژیشنهادی را به نتیجه مطلتوب

و مثر .برسانند خالصه آنکه اگر اجرا را مجموعته .عالیت.هتایی در نظتر بگیتریم کته بتهطتور
مستقیم خطمشی را به انجام میرسانند ،در این راستا سه دسته از .عالی.ها قابل توجه اس:.
 تفسیر :ترجما زبا و نوشتار خطمشی بهسوی جه.گیریهای قابل و ممکن اس ،.دراینجا خطمشیگذار و مجریتا از طریتق آیتیننامته ،بخشتنامه و تطریتق مصتوبات بته تفستیر
خطمشی و تریین نیات خطمشیگذار میژردازند تا اجرای خطمشی را تسهیل کنند
 سازماندهی :به ایجاد واحدها و روشهای انجام و اجرای خطمشی اطالق متیشتود کتهطتتی آ مجریتتا از طریتتق دستتتورالعمل و ستتازوکار طراحتتی ستتاختارهای اجرایتتی و تعریتتف
سازما های مجری ،خطمشی را عملیاتی میکنند
 کاربرد و استفاده عملی :اندیشید تمهیتدات الزم در جهت .تتامین منتابع و ابزارهتایالزم ،بودجه و خدمات مورد نیاز اس( .قلیژور)194-195 :1387 ،
 .2-1مطالعات اجرای خطمشی عمومی
با بررسی نظریات مختلف در زمینه اجرای خطمشی ،به این نتیجه متیرستیم کته رویکردهتای
متنوعی در ادبیات این حوزه مطرح شده اس .این رویکردها را میتوا براستاس ابعتاد مختلتف
طرقهبندی کرد امروزه در ادبیات اجرای خطمشی دو رویکرد مطرح باال به ژایین و ژایین به باال
وجود دارد که عمده مراحث حول این دو رویکرد اس .و حتی رویکرد سوم ،جمع بتین ایتن دو
رویکرد اس( .لستر و استوارت:)255 :1381 ،
رویکرد باال به ژایین که تاکید اصلی آ بر توانایی تصمیمگیرندگا در تولید اهدا صریح
خطمشی و کنترل مرحله اجرا اس ،.رویکرد باال به ژایین با تصمیمهای دولت .آغتاز متیشتود؛
میزا اجرا یا عدم اجرای این تصمیمها از سوی کارگزارا را بررسی میکند و به دنرال آ اس.
که دالیل میزا اجرای خطمشتیهتا را ژیتدا کنتد رویکترد ژتایین بته بتاال یتا رو بته بتاال کته
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بوروکراتهای محلی را بهعنوا مجریا اصلی در نظر میگیرد و اجترا را بتهعنتوا .راینتدهای
مذاکره در شرکههای اجراکنندگا می ژندارد طرق نظر آنها ،تحلیل اجرا باید با توجه به دیدگاه
کسانی آغاز شود که از اجرای خطمشی تاثیر میژذیرند رویکرد ترکیری که بهجتای جداستازی
بین دو رویکرد ،عناصری از دو الگوی نظری قرل را بهصورت ترکیری ژیشنهاد میکند
در نگاره زیر بهطور خالصه ،مقایسهای بین این دو رویکرد باال بته ژتایین و ژتایین بته بتاال
انجام میشود (منوریا :)98 :1395 ،
نگاره شماره ( -)1مقایسه رویکردهای باال به پایین و پایین به باال
رویکرد باال به پایین

رویکرد پایین به باال

راهبرد پژوهشی

از تصمیمهای سیاسی به سمت اجرای اداری

از بوروکراتها به سمت شبکههای اداری

هدف تحلیل

پیشبینی /اجرای خطمشی

توصیف /توضیح کار

مدل فرایند خطمشی

مرحلهای

پیوسته

ویژگی فرایند اجرا

راهنمایی سلسلهمراتبی

حل مشکل به شکل غیرمتمرکز

مدل زیربنایی دموکراسی

خبرگان

مشارکتی

 .3-1موانع اجرای خطمشیهای عمومی
واقعی.های اجرا که با اهدا و مقررات تعیینشده برای دستیابی به آنها کامال متفاوتنتد ،انجتام
خطمشیها را سخ .میکند؛ لذا بهمنظور بررسی ریب مو.قی .خطمشیها در اجترا تروری
اس .موانع اجرا بهدرستی شناسایی شوند (قلیژور )196 :1387،ی
اس .که از بهکارگیری ی

متانع ،عامتل بازدارنتدهای

ابزار مشخص خطمشی جلوگیری نموده یا راههای اجرایتیشتد آ

را محدود میکند این موانع میتوانند باعث بیاثر شد یا کم اثر شتد یت
(2009

 ) Konsult,و از اجرای مو.ق آ جلوگیری کنند در این تحقیق ی

ختطمشتی شتده
اجرای مو.ق اجرایتی

تلقی میشود که عالوهبر خروجیهای مدنظر ،ژیامدها و آثار مورد انتظار را نیز در جامعته هتد
بر جای بگذارد خالصه نتای مطالعات دانشمندا خارجی در ارتراط با موانع اجرای ختطمشتی
عمومی در نگاره ( )2قابل مشاهده اس( .منوریا )189-18۰ :1395 ،
نگاره شماره ( -)2خالصه نتایج مطالعات دانشمندان خارجی درخصوص موانع اجرای
خطمشیهای عمومی
ردیف
1
۲

نظریهپردازان
پرسمان و
ویلداوسکی
()1۹۷۳
ون هورن و ون

حوزه مطالعه و شرح دیدگاهها
هشدارها و شرایط دستوری برای پذیرش اجرای خطمشی .1 :اجرا نباید از خطمشی جدا باشد؛  .۲از
وسایل و ابزارهای مستقیم در اجرا استفاده شود؛  .۳در نظر گرفتن مبانی علمی و تئوریک؛  .۴تداوم
رهبری؛  ،۵سادگی و آسانسازی خطمشی.
متغیرهای موثر بر اجرای خطمشیها .1 :استانداردها و اهداف؛  .۲منابع؛  .۳ارتباطات بین سازمانی؛ .۴
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میتر ()1۹۷۵؛
ناکامورا و اسمالوود
()1۹80؛ فاالن
()1۹8۲

۳

میلبری مک
لوگین ()1۹۷۵

۴

رین و رابینوویتز
()1۹۷8

۵

ساباتیه و مازمانیان
()1۹۷۹

۶

ریچارد المور
()1۹80

۷

گارسیا زامور
()1۹80

8

گان ()1۹80

۹

ادواردز ()1۹80؛
هی یونگ سوک
()1۹88

10

جیمز اندرسون
()1۹8۲؛ بری و
همکارانش
()1۹88

11

وارویک ()1۹8۲

1۲

گان و هاگ وود

ویژگیهای موسسات اجرایی؛  .۵ویژگیهای شخصیتی مجریان؛  .۶شرایط اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی.
ناکامورا و اسمالوود ،ضمن تشریح سه محیط خطمشی (صورتبندی خطمشی ،اجرای خطمشی و
ارزیابی آن) ،سه دسته متغیر را ذکر میکنند :بازیگران و حوزهها ،ساختارهای سازمانی و هنجارهای
بوروکراتیک و شبکههای ارتباطی و سازوکارهای اجابت و پذیرش.
با جمعبندی نظرات برخی صاحبنظران ،فاالن مدلی را ارائه میدهد که در آن چهار دسته از متغیرها را
که بر اجرای خطمشی تاثیر میگذارند ،نام میبرد :متغیرهای مربوط به فرایند صورتبندی خطمشی،
متغیرهای مربوط به اجرای سازمانی و بین سازمانی ،متغیرهای مربوط به رفتار بوروکراتهای سطح
خیابان (افرادی که وظیفه تحویل خدمات دولتی به گروه هدف یک قانون ،به عهده آنها است؛ مانند
ممیزین مالیاتی) و متغیرهای مربوط به واکنش گروه هدف و تغییرات جامعه و روشن و مشخصنبودن
اهداف ،پراکندگی اهداف ،نامعینبودن ابزارهای اجرا را بهعنوان عوامل شکست خطمشی برمیشمرد.
عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست اجرا :مکان سیاسی ،رأیدهندگان ،گروههای ذینفوذ ،احزاب
سیاسی ،روابط شخصی بین مجریان و تدوینکنندگان خطمشی ،میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر
خطمشی و میزان عالقه ،تعهد و حمایت بازیگران اصلی خطمشی.
سه عامل بالقوه در اجرا .1 :الزامات قانونی؛  .۲الزامات بوروکراتیک؛  .۳الزام رضایت طرفین.
شروط کلی برای دستیابی موفقیتآمیز اجرای خطمشی :اهداف مشخص ،شفاف و یکپارچه؛ تئوری
علت و معلولی مناسب :خطمشیها باید مبتنیبر تئوری ضمنی علت و معلولی درخصوص چگونگی
اثرگذاری بر تغییرات اجتماعی باشند و این تئوری ،باید با واقعیت منطبق باشد؛ فرایند اجرا باید
بهصورت قانونی ساختاریافته باشد؛ مهارت و تعهد کافی مسئوالن اجرایی؛ پشتیبانی و حمایت گروههای
ذینفوذ و مدیران و مسئوالن سیاسی و قانونی؛ تغییرات در شرایط سیاسی -اجتماعی
بررسی فرایند اجرای خطمشی در قالب چهار مدلسازمانی .1 :مدل مدیریت سیستمها؛  .۲اجرا بهعنوان
فرایند بوروکراسی؛  .۳اجرا بهعنوان توسعه سازمانی؛  .۴اجرا بهعنوان فرایند تعارض و چانهزنی.
مواردی که مانع از اجرای موثر خطمشی میشوند :فهم ناقص از مشکالت و مسائل ،نارسایی در
بررسی میزان عملپذیری تصمیمات ،عدم توانایی مجریان در اجرای وظایف محوله.
مشکالت و موانع عمده اجرای خطمشی در کشورهای جهان سوم .1 :محدودیتهای ناشی از کمکها
و وامهای خارجی؛  .۲ساختار اداری متمرکز؛  .۳تحریف بوروکراسی وبری.
الزامات اجرای موفق خطمشیها :محیط بیرون نباید بیشازحد به سازمان مجری محدویتهایی را وارد
کند؛ زمان و منابع کافی برای اجرا فراهم شود؛ در هر مرحله از فرایند اجرا ،باید منابع الزم فراهم شود؛
خطمشی که قرار است اجرا شود ،باید براساس یک نظریه معتبر علت و معلولی باشد؛ ارتباط بین علت
و معلول مستقیم باشد و عوامل مداخلهگر حداقل باشند؛ برای اجرا باید یک سازمان خاص را مسئول
کرد که وابسته به سازمانهای دیگر نباشد؛ درک و توافق کامل در مورد اهداف موردنظر خطمشی در
همه سطوح باشد؛ کارها و فعالیتهای هر مجری ،کلی یا جزیی ،بهطور کامل مشخص شود؛ هماهنگی
و ارتباط میان عناصر مختلف درگیر در اجرای خطمشی وجود داشته باشد؛ و اختیارات الزم به افراد
مسئول داده شود.
عوامل حیاتی موثر بر اجرای خطمشیها :ارتباطات ،منابع ،تمایالت ،نگرشها و ساختار بوروکراتیک.
هی یونگ سوک در مطالعه خویش ،چهار دسته از عوامل تاثیرگذار بر اجرای خطمشی را برشمرده
است :عوامل خطمشی (نوع خطمشی ،منابع ،مشوقهای خطمشی ،درجه تغییر و پیچیدگی ،سازگاری و
مشروعیت و وضوح و مشخص بودن خطمشی) ،عوامل مداخله (شامل ارتباط و هماهنگی ،زمان،
استراتژیهای اجرا ،آموزش کارکنان ،فرایند پذیرش ،همبستگی روشن و مستمر و حذف ترس و عدم
اطمینان) ،عوامل محیطی (شامل حمایت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،زمینه ساختار سازمانی ،زمینه
جو سازمانی و حمایت سایرین) و عوامل مجری (درک کارکنان ،شایستگی کارکنان و تمایل آنها).
علل عمده عدم اجرای صحیح خطمشی .1 :عدم آگاهی و درک صحیح دستورات بهوسیله مجریان؛ .۲
عملینبودن اجرای تصمیم؛  .۳مقاومت مجریان در اجرای خطمشی.
همچنین بری و همکارانش ،عوامل ارتباطی ،عوامل وضعی ،عوامل توانایی و قابلیت را جزو عوامل
تعیینکننده اجرای خطمشیها عنوان میکنند.
اجرای موفق :حاصل انطباق مستمر با زمینهها ،شخصیتها و حوادث از طریق اشتیاق به تصدیق و
اصالح اشتباهات.
شرایطی که باعث عدم اجرای درست خطمشیها میشوند .1 :عوامل خارج از سازمان و غیرمترقبه؛ .۲

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
()1۹8۴

1۳

کوئینگ ()1۹8۶؛
آلیش و پتاک
()1۹8۶

1۴

وارویک ()1۹8۲؛
آگونوان ()1۹۹1؛
دنهارت ()1۹۹۲

1۵

پاپادوپولوس
()1۹88

1۶

کالیستا ()1۹۹۵

1۷

هاولت و رامش
()1۹۹۵

18

ساباتیه و مازمانیان
()1۹۹۶

1۹

یوجین بارداک
()1۹۹۷
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زمان ناکافی و در دسترسنبودن منابع الزم و مناسب؛  .۳فقدان نظریه معتبر علت و معلولی؛  .۴عدم
ارتباط مستقیم بین علتها و معلولها؛  .۵ارتباط بیشازحد بین واحدهای اجرایی؛  .۶عدم درک و نبود
توافق در مورد اهداف؛  .۷مشخصنبودن وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی و فقدان
هماهنگی الزم؛  .8عدم درخواست مقامات و صاحبان قدرت در ارتباط با اجرای کامل خطمشی؛  .۹عدم
ارتباط و هماهنگی کامل بین عناصر مختلف اجرا.
عوامل شکست خطمشی :هدفگذاری مبهم ،محدودیتهای شناختی خطمشیگذاران و محیط غیرقابل
پیشبینی ،عدم توجه به اثرات جنبی غیرمنتظره و میزان ناسازگاری آنها ،عدم توجه به اثرات موردنظر
در گروههای هدف.
عوامل موثر در شکست اجرا :سیاستهای نمادین ،فقدان مبنای تئوریک مناسب ،تغییرات سریع
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و عدم وجود پویاییهای الزم در دولت ،منابع ناکافی ،فقدان کاردانی الزم
مجریان در استفاده از برنامهها و ساختارهای سازمانی مناسب.
تعریف ناکافی اهداف (نبود شفافیت ،انسجام درونی و سازگاری با دیگر اهداف سیاسی) ،اهداف بسیار
جاهطلبانه خطمشی ،انتخاب ساختار سازمانی نامناسب در اجرا ،بیانضباطی برنامهها.
تعداد زیاد مشارکتکننده در اجرا ،وجود دیدگاههای مختلف ،مسیر طوالنی برای اقدامات عملی ،وجود
بخشهای مختلف دخیل و تصمیمگیر در اجرا و منابع رقیب.
عوامل موثر در شکست اجرا :نادرستی نظریه خطمشی و نبود یک نظریه علمی معتبر ،وجود
زنجیرههای طوالنی علیت و سلسلهمراتب علت و معلولی بسیار ،نبود زمان و منابع کافی و در دسترس،
نبود ترکیب مناسبی از منابع برای دسترسی ،محدودیتهای فلجکننده خارجی ،عدم بازبینی عمده در
قوانین
الف) موانع اجرا .1 :ناکافیبودن منابع؛  .۲ابزارهای نامناسب؛  .۳انحرافات ناشی از نیات سیاسی (زد و
بندهای سیاسی)؛  .۴نارسابودن طرحهای اولیه (پیشبینیهای نادرست)؛  .۵عدم تعهد الزم مجریان
خطمشی.
ب) عوامل یا متغیرهای موثر در اجرا .1 :عوامل درونی شامل تنظیمات قدرت یا اختیارات ترکیبی
شبکهها و محلهای اجرا؛  .۲عوامل بیرونی شامل آرای عمومی ،نهادهای تفسیرکننده و اشخاص.
الف) محدودیتهای اجرای خطمشی .1 :محدودیتهای مربوط به ماهیت مسئله شامل :دشواریهای
فنی ،تعداد اهداف ،اندازه گروه هدف و تغییرات رفتاری ناشی از خطمشی در گروه هدف؛ .۲
اوضاعواحوال حاکم بر جامعه شامل شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ظهور تکنولوژی جدید؛ .۳
محدودیتها و مشکالت مربوط به سازمانهای مجری و مجریان خطمشی.
ب) معیارهای الزم برای طراحی و اجرای خطمشی .1 :خطمشیگذاران باید هدفهای خطمشی و
سلسلهمراتب آنها را تا حد ممکن ،واضح و بهصورت دستورالعمل ،روشن بیان نمایند؛  .۲تهیه خطمشی
باید بهصورت آشکار یا ضمنی ،به یک نظریه علی معتبر متکی باشد؛  .۳خطمشی برای اجرای موفق
باید از اعتبار کافی برخوردار باشد؛  .۴خطمشی باید حاوی مقررات روشنی باشد تا بهطور صحیح
بهوسیله سازمان مجری به اجرا درآید؛  .۵وظیفه اجرا باید به سازمانهایی محول شود که از تجربه و
تعهد کافی برخوردار باشند.
شرایط اجرای اثربخش خطمشیها .1 :اهداف مشخص و روشن؛  .۲روابط علت و معلولی و داشتن
مبنای تئوریک؛  .۳یک تثبیتکننده و یک رهبر با مهارتهای سیاسی و مدیریتی؛  .۴حمایت
خطمشیها از سوی قانونگذاران ،مقامات اجرایی ،مراجع قضایی و گروههای هدف؛  .۵توجه به شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و بینالمللی.
الف) راههای وادارکردن گروهها و بازیگران به مشارکت در اجرای خطمشی ،عبارتند از :تحریک،
معامله ،چانهزنی ،ترغیب و متقاعدکردن.
ب) برخی شگردها و بازیهایی که بهوسیله عامالن اجرای خطمشی صورت میگیرد تا مانع اجرای
صحیح شود ،عبارتند از :بازی بودجه ،حفظ صلح ،مقاومت جمعی ،زندگی آسان و راحت و بازیهای
دیگر.
ج) از اثرات منفی بازی خطمشی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :تغییر منافع ،تغییر از اهداف
خطمشی ،مقاومت در برابر کنترلهای اداری.
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۲0

مورتن اگبرگ
()1۹۹۹؛ خوزا
()۲00۳؛ سو ژانگ
و راینی ()۲00۶؛
بورگالت ()۲00۷؛
پاپیم دالیویدا
()۲008

۲1

گریندل ()۲000

۲۲

حفیظ خلید
()۲001

۲۳

انجمن مدیریت
دولتی آمریکا با
همکاری واحد
اقتصاد عمومی
مدیریت دولتی
()۲00۲

۲۴

اسکات ()۲00۴

۲۵

مکینده ()۲00۵

۲۶

برینارد ()۲00۵

۲۷

لی ،الیی و فنج
()۲00۶

۲8

جان کوگین
()۲00۶

۲۹

ساموئل استالی
()۲00۶

عوامل موثر بر شکست اجرا :روشننبودن وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی ،نبود ارتباطات
کافی بین دستگاههای اجرایی .سیاستهای غیرواقعی ،فقدان تخصص مدیریتی ،غیبت افراد هدایتگر
فرایند ،هماهنگی ناکافی در اجرای خطمشی .روشن و مشخصنبودن اهداف خطمشی ،عدم پویایی
خطمشیها ،بیتوجهی به ظرفیتهای اجرایی موجود .رقابت و تعارض دیرینه بین سازمانهای مجری.
فقدان حمایت سیاسی ،منابع مالی محدود ،محدودیتهای موجود در ظرفیت نهادی ،همکاری ضعیف
در سطوح ملی.
شرایط اساسی برای اجرای خطمشی :فرایند کلی اجرا ،زمانی آغاز میشود که اهداف و مقاصد کلی
بهطور خاص بیان شده باشند ،برنامههای عملیاتی طراحی شده باشند و سرمایه برای پیگیری اهداف
تخصیص داده شده باشد.
عوامل موثر بر شکست اجرا :نبود خالقیت و نوآوریهای الزم در مجریان جهت اجرای خطمشیها،
بیتوجهی به منافع گروههای ذینفع ،عدمحمایت شهروندان ،اشتغال دولت به رفع دغدغههای سیاسی،
همراستا نبودن برنامههای اجرایی دولتها
موانع موجود بر سر راه اجرای موثر:
الف) موانع نهادی :هزینه زیرساختها ،فقدان محرکهای نوآوری ،روشننبودن رهنمودهای خطمشی.
ب) موانع مدیریتی :فقدان قابلیتهای مدیریتی ،ضعف مدیریت اطالعات ،دودلی و مقاومت از طرف
رهبر سیاسی ،مخالفت از سوی ذینفعان حرفهای ،نگرش منفی مدیران ارشد و میانی.

عوامل موثر بر شکست اجرا :عدم پایش اثربخشی خطمشیها ،درگیرنکردن دریافتکنندگان خطمشی
با تصمیمگیرندگان خطمشیها در تحلیلها و مراحل تدوین ،عدم ادغام تحلیلهای اجتماعی و
اقتصادی ،عدم تعیین نحوه تاثیر خطمشیها بر ذینفعان مختلف.
عوامل موثر بر شکست اجرا :ارتباطات و اطالعات ناکافی ،غیبت منابع و تسهیالت کافی ،تمایالت،
انگیزهها و نگرشهای مجریان ،ارزیابی اجراکنندگان از اجرای خطمشی (تضاد بین اجرا و منافع آنها)،
ساطعشدن خطمشی از حکومت بهجای گروههای هدف ،بیتوجهی به متغیرهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و اداری ،عدم برخورداری مدیران از فضای حمایتی الزم برای تصمیمگیری ،ناکافیبودن
حقوق و دستمزد مجریان ،نبود تخصص الزم در مجریان ،خطمشیهای مبهم ،تعداد زیاد خطمشیها،
تصمیمگیری متمرکز ،نبود سازوکار هماهنگی ،عدم کنترل اطالعات دریافتی ،همراستا نبودن
برنامههای اجرایی دولتها ،بیتوجهی به گروههای ذینفع ،عدمحمایت شهروندان ،اشتغال به رفع
دغدغههای سیاسی ،تعداد و تداخل اختیارات مراجع خطمشیگذاری ،ناهمسویی اهداف
خطمشیگذاران ،تعویق در اجرا ،کندی روند اصالح خطمشیها در دستگاههای اجرایی
عوامل موثر بر شکست اجرا :بیتوجهی مدیران به خطمشیهای تدوینشده بهوسیله خبرگان ،نبود تعهد
الزم در اجرا ،اعمالنظرهای شخصی مدیران و مجریان ،تضاد بین منافع مجریان و اجرا ،نبود تخصص
کافی ،نبود توافق همگانی با خطمشیها ،غیرواقعیبودن خطمشیها ،نبود سازوکارهای هماهنگی،
ارتباطات ناکافی دستگاههای مجری ،بیتوجهی به گروههای ذینفع ،عدمحمایت شهروندان ،اشتغال به
رفع دغدغههای سیاسی ،تعدد و تداخل اختیارات مراجع خطمشیگذاری ،ناهمسویی اهداف
خطمشیگذاران ،تعویق در اجرا ،کندی روند اصالح خطمشیها در دستگاههای اجرایی.
موانع اجرای موفق خطمشیها :شفافنبودن معیارهای ارزیابی اجرا ،مجربنبودن برنامهریزان مربوط،
واگرایی نقطهنظرات برنامهریزان و دستاندرکاران و تفاوت اولویتهای طرح مذکور با اولویتهای
بخشی خصوصی.
محدودیتهای سد راه اجرای موفق :محدودیتهای سیاسی و اقتصادی خصوصا اقتصادی ،همچون
تعادل بودجه ،محدودیت تراز خارجی ،محدودیت کسری توأمان ،اثر جایگزینی ،محدودیت جهانیشدن.
عوامل موثر بر شکست اجرا :تکیه بیشازحد بر نقش بازار و سازوکارهای اقتصادی ،غلبه ابعاد سیاسی
بر اقتصادی و غلبه مقامات رسمی بر نیروهای بازار ،عدم هماهنگی ،دغدغههای سیاسی با اهداف
خطمشی ،فرایند قانونگذاری و تقنینی نامطلوب در خطمشیگذاری ،عدم تدوین روشن اهداف ،در
دسترس نبودن سازوکارهای الزم اجرایی ،نبود حمایت سیاسی الزم ،عدم توانایی پردازش اطالعات،
محدودیت دانش مجریان.
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همچنین در نگاره زیر ،خالصه نتای مطالعات و ژهوهح داخل کشور در ارترتاط بتا موانتع
خطمشیهای عمومی ارائه شده اس.
نگاره شماره ( -)3خالصه نتایج مطالعات پژوهشگران داخلی درخصوص موانع اجرای
خطمشیهای عمومی
ردیف

پژوهشگران

1

الوانی ()1۳۷1

۲

الوانی و شریفزاده
()1۳۷۶

۳

رجببیگی ()1۳۷8

۴

اعرابی و رزقی رستمی
()1۳8۴

۵

گیوریان و
ربیعیمندجین ()1۳8۴

۶

اعرابی و رزقی رستمی
()1۳8۴

۷

اشتریان ()1۳8۵

8

قلیپور ()1۳8۷

۹

داناییفرد ،ثقفی و
مشبکی ()1۳8۹

10

قلیپور ،داناییفرد،
زارعیمتین ،جندقی و
فالح ()1۳۹0

خالصه پژوهش
مشکالت و تنگناهای خطمشیگذاری عمومی .1 :عدم تمایل به آیندهنگری و گرایش به نتایج زودرس؛
 .۲جزئینگری و یکبعدیشدن در تصمیمگیـری؛  .۳نارساییهای اطالعاتی در تصمیمگیری؛ .۴
گرایش به سادهانگاری و به دنبال راهحلهای ساده رفتن؛  .۵اعمالنظر شخصی در تصمیمگیری و
اتکای بیشازحد بر تجربیات فردی؛  .۶عدم تمایل به اجرای آزمایشی خطمشیها و نبود بازخورد فرایند
خطمشیگذاری عمومی؛  .۷عدم تمایل به تصمیمگیری؛  .8انعطافپذیر بودن تصمیمها؛  .۹وضع
خطمشیهای صوری و ظاهری؛  .10عدم آگاهی عامه مردم و احساس بینقشی آنها در خطمشیگذاری.
مسائل و مشکالت اجرای خطمشیهای عمومی .1 :مسائل مدیریت و سازمان؛  .۲مسائل کمکها و
وامهای خارجی؛  .۳تحریف مدل بوروکراسی وبر.
عوامل بازدارنده و موانع اجرای کامل خطمشیها .1 :عوامل ناشی از خطمشیگذاری :هدفگذاری مبهم
و غیرواقعی ،نادرستی نظریه خطمشی ،عدم اجرای آزمایشی و بازخورد ،سادهانگاری در دریافت مشکل،
نبود توافق همگانی در مورد خطمشی؛  .۲عوامل محیطی :حوادث غیرمترقبه ،کمبود زمان و منابع،
کمبود حمایتهای عمومی ،ناسازگاری فناوری ،تعارض خطمشی با هنجارها و ارزشهای اجتماعی؛ .۳
عوامل ساختاری :نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی ،مشخصنبودن وظایف و مسئولیتهای
بخشهای اجرایی ،ارتباطات ،نبود نظام ارزیابی عملکرد.
آسیبشناسی اجرای خطمشیهای صنعتی کشور :مهمترین موانع اجرای خطمشیهای صنعتی کشور به
ترتیب اولویت عبارتند از )1 :فقدان خطمشیها و سیاستهای جامع صنعتی؛  )۲فقدان شبکه اطالعاتی
کارآمد؛  )۳عدم تطبیق مسئولیتهای محوله با تخصص و دانش افراد؛  )۴ساختار نامناسب واحدهای
صنعتی کشور برای حضور در بازار جهانی؛  )۵عدم استفاده از فناوریهای جدید.
موانع اجرای خطمشیهای عمومی :موانع اجرای خطمشیهای عمومی در هفت دسته نبود مبنای
تئوریک مستدل برای خطمشی ،کمبود منابع ،رفتار گروههای هدف ،انتخاب ابزارهای نامناسب برای
اجرا ،شرایط محیطی (اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی) نامناسب ،عدم مشارکت گروههای
مختلف در تدوین خطمشی و تعارض خطمشیها با ارزشهای افراد مجری قرار دارد.
عوامل موثر بر عدم اجرای خطمشیهای صنعتی کشور .1 :موانع مربوط به ماهیت خطمشی :موانع
مربوط به هدفگذاری و تعیین خطمشی ،موانع حقوقی؛  .۲موانـع مربوط بـه مجریان و استفادهکنندگان
از خطمشی :موانع مربوط به ویژگیهای رفتاری مجریان ،موانع مربوط به تخصص و مهارت مجریان،
موانع مربوط به استفادهکنندگان خطمشی؛  .۳موانع مربوط به سازمان مجری :موانع مربوط بهنظام
بوروکراسی ،موانع مربوط به منابع و ابزارها.
آسیبشناسی فرایند خطمشیگذاری عمومی در ایران :نبود مطالعات خطمشیگذاری عمومی در ایران،
بیتوجهی به مطالعه اجرای سیاستها ،نبود چهارچوب نظری مشخص در خطمشیگذاری ،برنامهریزی
و اجرا ،نبود تعریف فنی از سیاست ،نبود دستورالعملهای صریح سیاستی ،در اولویت نبودن ارزشها،
نبود بدنه کارشناسی دولتی مجهز به مهارتهای الزم برای اجرای سیاستها ،نبود هماهنگی بدنه
دیوانساالری از منظر مدیریت دانش ،نبود عرصه عمومی حرفهای برای بحث در اجرای سیاستها.
عوامل تاثیرگذار بر اجرای خطمشیها .1 :عوامل درونی (طبیعت مسائل)؛  .۲عوامل بیرونی و محیطی
(زمینهای).
اجرای خطمشی عمومی؛ بررسی نقش عقالنیت در مرحله تدوین خطمشی :در این پژوهش به بررسی
نقش عقالنیت در تدوین خطمشی به عنوان عاملی اثرگذار در اجرای آن پرداخته شده است .عدم رعایت
ترکیب مطلوب عقالنیت در مرحله تدوین خطمشیها ،به اجرای ناموفق آنها منجر شده است.
ارائه مدلی برای اجرای خطمشیهای صنعتی؛ مطالعه موردی در استان قم :در این پژوهش ،موانع اجرا
در هشت بخش عوامل بازدارنده ناشی از بوروکراسی ،عوامل بازدارنده ناشی از ساختارهای اجرایی،
عوامل بازدارنده ناشی از عوامل محیطی ،عوامل بازدارنده ناشی از فرهنگ سازمانی ،عوامل بازدارنده
ناشی از قوانین و مقررات ،عوامل بازدارنده ناشی از منابع انسانی ،عوامل بازدارنده ناشی از ماهیت
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1۲

1۳

1۴

1۵

1۶
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خطمشی و عوامل بازدارنده ناشی از منابع و امکانات مادی طبقهبندی شده است.
ارزیابی و اولویتبندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری :در فرایند اجرای قانون مدیریت
مرتضوی ،فروزنده خدمات کشوری ،درمجموع چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون،
دهکردی و زارعپور مجریان قانون ،نظارت بر اجرای قانون و همچنین ابزارها و پیشنیازها وجود دارد که بهغیراز عامل
نخست (شکل و محتوای قانون) ،سایر عوامل ،بهعنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات
()1۳۹1
کشوری شناسایی شدهاند.
موانع اجرای سیاستهای فرهنگی کشور طی برنامههای اول تا چهارم توسعه؛ بررسی تجربیات مدیران
فرهنگی :در این پژوهش ،به بررسی موانع اجرای سیاستهای فرهنگی کشور طی برنامههای اول تا
شریفزاده ،الوانی،
چهارم توسعه و بررسی تجربیات مدیران فرهنگی در این حوزه ،پرداخته شده است .بهطورکلی ،این
رضاییمنش و
عوامل به پنج دسته تقسیم میشوند که عبارتند از )1 :عوامل ناشی از نظام خطمشیگذاری فرهنگی
مختاریانپور ()1۳۹۲
کشور؛  )۲عوامل ناشی از نظام فرهنگی کشور؛  )۳عوامل ناشی از نظام خطمشیگذاری کالن کشور؛ )۴
برونداد نظام اجرای خطمشیهای فرهنگی؛  )۵بدنه اجتماعی خطمشی فرهنگی.
واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خطمشیهای عمومی در جمهوری اسالمی ایران؛ مطالعه
خطمشیهای مالیاتی کشور :بیتوجهی به ارزش زمان و از دست رفتن فرصتها در اجرای
مقدسپور ،داناییفرد و
خطمشیهای ملی ،بیثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خطمشیها ،ناهمسویی ابزارهای
کردناییج ()1۳۹۲
اجرای خطمشیهای ملی ،بحرانهای داخلی و خارجی موثر بر اجرای خطمشیهای ملی و فقدان
ساختار اجرایی مناسب ،از عوامل کلیدی در عدم موفقیت خطمشیها به شمار میروند.
حاجیپور ،فروزنده طراحی الگوی آسیبشناسی اجرای خطمشی عمومی در ایران :در این پژوهش ،چالشهای فضای
دهکردی ،داناییفرد و خطمشیگذاری در قالب سه مؤلفه خطمشیگذاران ،فرایند خطمشیگذاری و ساختار خطمشیگذاری
ارائه شده است.
فانی ()1۳۹۴
بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی :در این پژوهش ،موانع اجرای
عباسی ،معتضدیان و
خطمشیهای عمومی ،در شش دسته تدوینکنندگان خطمشی ،مجریان خطمشی ،ماهیت خطمشی،
میرزایی ()1۳۹۵
سازمان مجری ،انواع کنش و محیط سازمانی طبقهبندی شده است.
تبیین چالشهای اجرای خطمشیهای عمومی در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری :در این پژوهش ،موانع
اجرای خطمشیهای حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری ،به پنج دسته موانع ناشی از عملکرد نهادهای
عباسی و بیگی ()1۳۹۵
خطمشیگذار ،موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری ،موانع مربوط به مجریان
خطمشی ،موانع ساختاری و مدیریتی و موانع محیطی تقسیمبندی شده است.

 .4-1چارچوب نظری
با مرور ادبیات ژهوهح و مطالعه نظرات دانشمندا و نظریهژردازا در حوزه خطمشی عمتومی،
مؤلفههای چارچوب نظری ژهوهح تعیین شد
نمودار ( -)1چارچوب نظری موانع اجرای خطمشی عمومی
موانع مربوط به
ماهیت
خطمشی

موانع مربوط به
مجریان و ذینفعان
خطمشی

موانع اجرای
خطمشی
عمومی

موانع مربوط به
سازمانهای
مجری

موانع مربوط به
عوامل محیطی
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 .5-1گسترهشناسی حوزه اعتیاد و مواد مخدر
سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر که در  11محور از سوی مقام معظتم رهرتری در مهرمتاه
 1385ابالغ شده اس ،.مهم ترین سند باالدستی در این زمینه اس( .مجمع تشخیص مصتلح.
نظام )1385 ،که متناسب با شرح سیاس .بهوسیله ژهوهشگرا در سه حوزه اقدامات مرارزهای،
ژیشگیرانه و درمانی طرقهبندی شده اس:.
نگاره شماره ( -)4سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
ردیف

طبقهبندي

1
۲
اقدامات مبارزهای
۳

۴
اقدامات پیشگیرانه
۵
۶

اقدامات مبارزهای و
اقدامات پیشگیرانه

۷
اقدامات پیشگیرانه و
اقدامات درمانی
8

۹

10

11

اقدامات درمانی

اقدامات مبارزهای،
اقدامات پیشگیرانه و
اقدامات درمانی

شرح سياست
مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و
پیشسازهای آنها از قبیل کشت ،تولید ،ورود ،صدور ،نگهداری و عرضه مواد.
تقویت ،توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی ،نظامی ،انتظامی و قضایی برای
شناسایی و تعقیب و انهدام شبکهها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بینالمللی مرتبط با مواد
مخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها.
تقویت ،تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزهکردن سامانههای کنترلی و تمرکز اطالعات بهمنظور
کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر،
روانگردان و پیشسازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و
سایر دستگاههای ذیربط.
اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روانگردان با
بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی،
هنری ،ورزشی ،آموزشی و تب لیغاتی در محیط خانواده ،کار ،آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و
عمومی.
اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانوادهها در زمینههای پیشگیری ،کاهش
آسیب و درمان معتادان.
جرمانگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها جز در موارد علمی ،پزشکی،
صنعتی و برنامههای درمان و کاهش آسیب.
ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص ،درمان ،بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با
هدف:
 درمان و بازتوانی مصرفکنندگان؛ کاهش آسیبها؛ جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کمخطر به مواد پرخطر.توسعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای در امر مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیهبر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی و
تخصصی ذیربط در کشور.
اتخاذ تدابیر الزم برای حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع
روانگردان در زمینه اشتغال ،اوقات فراغت ،ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایتهای حقوقی و
اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانوادههای آنها.
تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقهای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:
 هدفمند کردن مناسبات؛ مشارکت فعال در تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها و اقدامات مربوط؛ بهره برداری از تجارب و امکانات فنی ،پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهایبینالمللی؛
 فراهمکردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.ارتقا و اصالح ساختار مدیریت و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بهمنظور تحقق سیاستهای
کلی نظام و سرعتبخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه
اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
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در ارتراط با ارزشیابی سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر ،در کمیته مستقل مرتارزه بتا
مواد مخدر مجمع تشخیص مصلح .نظام ،ژهوهحهای گوناگونی انجام شده اس .ازجمله ایتن
ژهوهحها ،میتوا به «بررسی میزا تحقق سیاس.های کلی مرارزه بتا متواد مختدر در برنامته
چهارم و ژنجم توسعه»« ،بررسی نقح ،سهم ،اثر و امکانات دستگاههای موثر در مرارزه بتا متواد
مخدر با هد استانداردسازی شاخصهای تلفیقی و ترکیری نظارت بر سیاس.های کلی مرتارزه
با مواد مخدر» و «ارزیابی اثربخشی سیاس.های کلتی در تتدوین ژتیحنتویس اصتالحی قتانو
مرارزه با مواد مخدر» در سال  1389اشاره کترد همچنتین ستتاد مرتارزه بتا متواد مختدر نیتز
بهصورت دورهای برنامههای ستتاد را در حتوزههتای اقتدامات مرتارزهای ،اقتدامات ژیشتگیرانه و
اقدامات درمانی ارزیابی و بازنگری کرده اس .که بهصورت ساالنه در کتاب سال ستاد مرتارزه بتا
مواد مخدر منتشر میشد الزم به ذکر اس .که در هیچی

از ایتن ژتهوهحهتا ،مستتقیما و در

چارچوب دانح خطمشیگذاری عمومی ،به بررسی موانع اجراییشد سیاس.های کلی مرتارزه
با مواد مخدر از دید خطمشیگذارا و مجریا این حوزه ژرداخته نشده است .و ایتن مو توعی
اس .که رورت انجام این ژهوهح را مضاعف کرده و نوآوری آ را اثرات میکند

 .2روششناسی پژوهش
انتخاب روش مناسب ،مهمترین گام در .رایند ژهوهح ژس از مشخص شتد زمینته و مو توع
ژهوهح اس .برای این کار باید ژارادایم ،استراتهی و سایر عناصتر .راینتد ژتهوهح بتهدرستتی
معین شوند جعرهابزار و نظام روششناسی حاکم بر این ژهوهح ،بهصورت نگاره زیر اس:.
نگاره شماره ( -)5جعبهابزار پژوهش حاضر
الیههای جعبهابزار پژوهش
مبانی فلسفی پژوهش
کارویژه پژوهش
منطق پژوهش
صبغه پژوهش
راهبرد پژوهش
انجام پژوهش از جهت مکانی
هدف پژوهش
افق پژوهش
شیوه گردآوری دادههای پژوهش
روش تحلیل دادههای پژوهش

وضعیت این پژوهش
تفسیری
کاربردی
استقرایی
کیفی
مطالعه موردی
کتابخانهای و میدانی
اکتشافی
طولی
مصاحبه نیمهساختیافته
تحلیل مضمون

 .1-2هدف پژوهش
هد این ژهوهح ،بررسی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر از منظر خررگتا
عرصههای مختلف خطمشیگذاری این حوزه در جمهوری استالمی ایترا است .ایتن ژتهوهح
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تالش دارد تا الگویی از موانع اجرای خطمشیها ژیرامو عدم اجرای اثربخح ،کارآمد و مطلوب
سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر ارائه کند
 .2-2پرسشهای پژوهش
ژرسح اصلی ژهوهح این اس .که الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه بتا متواد مختدر
چیس .که برای ژاسخ داد به آ  ،الزم اس .به این ژرستح .رعتی هتم ژاستخ داده شتود کته
عناصری که مانع اجرای اثربخح ،کارآمد و مطلوب سیاس.هتای کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر
هستند ،کدامند؟
 .3-2راهبرد پژوهش :مطالعه موردی
در ژهوهح مطالعه موردی ،دادهها انتخاب ،منظم و گردآوری شده تتا بته خلتق معنتا از ژدیتده
مورد مطالعه (موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر) بپردازند
 .4-2نمونهگیری
در روشهای کیفی عمدتا از تکنی های نمونهگیری هد.مند کته نمونتهگیتری غیرتصتاد.ی یتا
نمونهگیری کیفی نیز خوانده میشوند ( )Teddlie & Yu, 2007استتفاده متیشتود نمونتهگیتری
هد.مند عرارت اس .از گزینح واحدهای خاص ،مرتنیبر اهدا خاص و مترترط بتا ژاستخ بته
ژرسحهتای ختاص تحقیتق از میتا روشهتای نمونتهگیتری هد.منتد ،از روش نمونتهگیتری
گلولهبر.ی استفاده شده اس .نمونهگیری گلولتهبر.تی یکتی از راهرردهتای روش نمونتهگیتری
متوالی اس( .محمدژور )33 :139۰ ،در این روش محقق تا زمانی به جمتعآوری دادههتا ادامته
میدهد که در سایه مقایسه مستمر ،در اثر ورود دادههای جدید تغییتری در تئتوری بته وجتود
نیامده و اصالحاتی بر روی آ اتفاق نیفتتد ( )Cohen, Manion & Morrison, 2011نمونتهگیتری
گلولهبر.ی. ،نی چندمرحلهای اس .این شیوه در ابتدا با تعداد کمتی از ا.تراد یتا موردهتا آغتاز
میشود و بر ژایه ژیوندهای موردهای اول ،گسترش متییابتد ( )Neuman, 2000: 199طرتق ایتن
.رایند 18 ،مصاحره کیفی با خررگا حتوزه اعتیتاد و متواد مختدر انجتام شتد متالک انتختاب
خررگا براساس تجربه و تخصص ایشا در حوزه خطمشیگذاری آسیب اجتماعی اعتیاد اس.
اطالعات جمعی.شناختی مصاحرهشوندگا با حفظ محرمانگی در دو نگاره زیر ارائه شده اس:.
نگاره شماره ( -)6سطح تحصیالت مصاحبهشوندگان
سطح تحصیالت
کارشناسی ارشد
دکتری

تعداد
11
۷
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نگاره شماره ( -)7سوابق اجرایی مصاحبهشوندگان
سوابق اجرایی مصاحبهشوندگان
مدیر اداره نظارت بر کنترل مواد مخدر ستاد مبارزه با
قائممقام جانشین فرماندهی کل قوا در ناجا
مواد مخدر
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
رئیس اداره بررسیهای مقابله با مواد مخدر
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
مدیرکل برنامهریزی و فناوری اطالعات ستاد مبارزه با
قائممقام دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر
مواد مخدر
مدیر دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سمنها
معاون عملیات ناجا
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
تشخیص مصلحت نظام
دبیر کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص
رئیس پلیس سابق مبارزه با مواد مخدر
مصلحت نظام
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاون اسبق وزارت اطالعات
مدیر دفتر تحقیقات و پیشگیری رئیس پلیس مبارزه با مواد
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر
مخدر ناجا

 .5-2روش تحلیل دادههای پژوهش :تحلیل مضمون
تحلیل مضمو ی

روش تحلیل کیفی قابلتوجه ،قوی و ژرکاربرد اس .که بترای تحلیتل

حجم زیادی از دادههای ژیچیده و مفصل قابل استفاده اس( .عابدیجعفری و همکارا )139۰ ،
و در آ ترکیری از استقرا ،قیاس ،نگاه از برو و نگاه از درو وجود دارد مایلز ( )2۰1۰معتقتد
اس .که تحلیل مضمو .قط ی

روش تحقیتق نیست ،.بلکته رویکتردی تحلیلتی و راهرتردی

ترکیری 1اس .که بهعنوا بخشی از .رایند معنابخشی در بسیاری از روشها مورد استفاده قترار
میگیرد درواقع تحلیل مضمو نهتنها ی

روش تحلیل مستقل است ،.بلکته دیگتر روشهتای

تحلیل دادهها نیز مانند تحلیل روایتی ،نشانه شناختی ،مکالمه ،موقعیتی ،نظریهژردازی دادهبنیاد
و غیره نیز مرتنی بر آ هستند؛ به این معنا که اکثر رویههای تحلیل دادهها ناگزیر از .رایندهای
تحلیل مضمو از قریل مفهومیابی ،مقولهبندی ،ستازما دهتی و الگوستازی مو توعی استتفاده
میکنند تحلیل مضمونی می تواند به بهترین وجه بسیاری از اهتدا متورد نظتر ژتارادایمهتای
تفسیری و تأویلی را برآورده سازد استخراج متن و الگوسازی معنایی ازجمله این اهتدا است.
این رویه تحلیلی به خالقی.های محقق در جریا دادهکاوی ارج میگذارد؛ به این معنتا محقتق
می تواند شیوه و مراحل خاص خود را دنرال کرده و بته غنتای ایتن شتیوه بیفزایتد (محمتدژور،
 )68 :139۰مراحل روش تحلیل مضمو بهصورت زیر اس:)King & Horrocks, 2010( .
1. Synthesizing Strategy
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نمودار ( -)2فرایند کدگذاری در تحلیل مضمون
مرحله اول :کدگذاري توصيفی





مطالعه دقیق متن مصاحبه
مشخصکردن بخشهای مربوط و یادداشتگذاری در کنار آنها
تعریف کدهای توصیفی
تکرار این فرایند برای هر مصاحبه و بازنگری کدهای توصیفی در حین پیشرفت
مرحله دوم :کدگذاري تفسيري






خوشهبندی کدهای توصیفی
تفسیر معنای خوشهها در ارتباط با سئوال پژوهش و حوزه مطالعاتی
بهکارگیری کدهای تفسیری برای کل مجموعه دادهها
مرحله سوم :یکپارچهسازي از طریق مضامين فراگير

 استنتاج مضامین کلیدی برای مجموعه دادهها به عنوان یک کل ،از طریق مدنظر قرار دادن مضامین
تفسیری از موضع تئوریک یا مقاصد عملیاتی پروژه تحقیقاتی
 ایجاد نموداری برای نشان دادن روابط بین سطوح کدگذاری در تحلیل

 .6-2مدل  :CIPPچارچوبی برای تعیین روابط عناصر
برای تحلیل روابط سیستمی بین عناصر از چتارچوب  CIPPاستتفاده متیشتود ایتن چتارچوب،
بیانگر محیط ( زمینه) 2،ورودیها 3،ژردازش 4و محصول 5اس .براساس ایتن چتارچوب ،عناصتر
تشکیلدهنده شرکه مضامین موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با متواد مختدر ،ذیتل متوارد
چهارگانه دستهبندی میشوند ()Stufflebeam, 1971
محیط :مضامین شناساییشده در قسم .محیط اثرگذار بر خطمشیگذاری در این بختح
از چارچوب قابل بررسی اس .عوامل محیطی همواره بر ارتقا یا تضعیف اجترای سیاست.هتا در
سراسر الگو اثر میگذارند و خطمشیگذاری ژویا بدو توجه به اثرات محیط امکا ندارد
ورودیها :ورودیهای الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مختدر ،درواقتع
هما سیاس.های کلی یازدهگانه در حوزه مرارزه با مواد مخدر هستند که برای اجرا ،بتهوستیله
مقام معظم رهرری به رؤسای محترم قوای سهگانه ابالغ شده اس.
پردازش :ژردازش در مورد سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر زمانی اتفاق میا.تتد کته
زمینه برای اجرای یکی از سیاس.ها .راهم شود درواقتع ایتن سیاست.هتا در مرحلته ژتردازش
بهوسیله بازیگرا خطمشیگذاری در ی

ساختار مشخص ختطمشتیگتذاری و در قالتب یت
1. Context
2. Inputs
3. Process
4. Pruduct
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.رایند خطمشیگذاری ،آماده اجرا میشوند
محصول :این .رایند دارای برونداد اس .که با توجه به ژردازش و بررسی ورودیها و توجه
به عوامل محیطی ،درواقع نوعی شکس .در اجرای سیاس .به شمار میرود؛ چراکه آ گونه کته
بایدوشاید ،سیاس .مدنظر ،اثربخح و کارآمد ،اجرا نشده اس .روابط مربتوط بته عناصتر موانتع
اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر در چهارچوب  CIPPنشا داده شده اس.
شکل ( -)1نمای کلی مدل  CIPPدر ارتباط با موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با
مواد مخدر
م ي ا رگذار بر ا راي سياستها

م

ول و برونداد ا راي سياستها

پرداز

در ارتبا با سياست هاي کلی
مبارزه با مواد م در

ورودي براي ا راي سياستها

بازخور

 .7-2اعتمادپذیری یافتههای پژوهش
اکثر روششناسا کیفی بهجای استفاده از واژگا روایی و ژایتایی کته اساستا و ازلحتا مرتانی
.لسفی ریشه در ژارادایم کمی دارند ،از معیار «اعتمادژذیری یا قابلی .اعتماد» جه .ارجتاع بته
ارزیابی کیفی .نتای کیفی استفاده میکننتد

(2000: 10

 )Twining,قابلیت .اعتمتاد ،بته بیتانی

ساده ،میزانی اس .که در آ میتوا به یا.تههای تحقیق کیفی متکی بود و به نتای آ اعتماد
کرد (محمدژور )184 :139۰ ،گوبا و لینکلن ،قابلی .اعتماد را شامل چهتار معیتار قابتل قرتول
بود  ،انتقالژذیری ،قابلی .اطمینا و تاییدژذیری میدانند ( )Sinkovics et al, 2008برای کسب
اطمینا از اعتمادژذیری ژهوهح یا به عرارتی دقیق بود یا.تههای آ از منظتر ژهوهشتگرا و
مشارک.کنندگا ( ،)Creswell & Miller, 2000: 124اقدامات زیر انجام شد:
الف) تطبیق بهوسیله مشارکتکنندگان (بازخور مشارکتکننده) :ژس از انجام کدگذاری
بر روی مصاحرهها ،این کدگذاری در اختیار مصاحرهشوندگا قرارگر.ته و از ایشا خواسته شد
تا مواردی را که از نظر آنها محقق بهخوبی به توصیف یا تفسیر اههارات آنها نپرداختته است .را
تعیین و اصالح کنند و سپس اصالحات مدنظر مصتاحرهشتوندگا در تحلیتلهتا اعمتال شتود
درواقع این بخح ،هما روایی توصیفی اس.
ب) مشارکتی بودن پژوهش :عالوهبر تطریق بهوسیله مشارک.کنندگا  ،بهطور همزما از
آنها در تفسیر دادهها استفاده میشد تا مشخص شود و اطمینا حاصل شود که محقق توانسته

2۰1

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر

اس .رویدادها را از منظر مشارک.کنندگا (و نه از منظر خودش) درس .تفسیر کند منظور از
این بخح ،هما روایی تفسیری اس.

 .3تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
در این بخح ،مرتنیبر مصاحرههتای کیفتی انجتام شتده و براستاس روش تحلیتل مضتمو  ،از
مجموع  218گزاره ماخوذ از مصاحرهها 3۰2 ،کد اولیه استخراج شد و در مرحله بعد 3۰2 ،کتد
اولیه در  75مضمو اولیه طرقهبندی شد در مرحله کدگتذاری تفستیری ،بتا اتختاذ رویکتردی
استقرایی 75 ،مضمو اولیه با تلفیق و تجمیع ،به  16مضمو ژایه تقلیل یا.ته اس .درنهایت،.
در مرحله یکپارچهسازی ،تالش بر این اس .که من قرارداد مضامین ژایه در ذیتل مضتامین
محوری ،الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر تریین و ترسیم شود
نگاره شماره ( -)8یکپارچهسازی موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
ردیف
1

۲

۳

۴

مضامین پایه
 فقدان تخصص الزم در نیروی انسانی
 عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان
 نظام معیوب شناسایی و تعریف مسئله
 ضعف در تدوین دقیق سیاستها
 اجرای ناقص برنامهها و سیاستها
 عدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامهها و سیاستهای کلی
 ناهماهنگی بین مراجع خطمشیگذار و مجری
 عملکرد ضعیف در حوزه ساختار اجرایی و تقسیمکار
 ضعف کارکردی در حوزه تصمیمگیری و برنامهریزی
 نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوریهای جدید برای اجرا
 نبود ثبات در حوزه مدیریت سیاسی
 نادیده گرفتن نقش رسانه ،موسسات خصوصی و نهادهای آموزشی و فرهنگی
 اعمالنفوذ گروههای فشار بر سیاستگذاران و مجریان
 اعمال فشار ذینفعان اقتصادی
 کمبود حمایت عمومی و نخبگان جامعه
 نامساعد بودن شرایط محیط بینالمللی

مضامین محوری
بازیگران خطمشیگذاری

فرایند خطمشیگذاری

ساختار خطمشیگذاری

محیط خطمشیگذاری

 .4بازروایت دادههای پژوهش
 .1-4بازیگران خطمشیگذاری
نگاره شماره ( -)9کدگذاری تفسیری اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
ردیف

1







مضامین اولیه
ضعف در حوزه نیروی انسانی مناسب
عدم صالحیت فنی و تخصصی سیاستگذاران
ضعف در دید کارشناسی و تخصصی نسبت به پدیده اعتیاد
ضعف علمی در حوزههای مختلف مواد مخدر
عدم توسعه و ساخت کادر در حوزه مدیران حرفهای

مضامین پایه
فقدان تخصصگرایی
الزم در نیروی انسانی
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 اولویت و اهمیت پایین مسئله مواد مخدر در دیدگاه مقامات و مسئوالن
 سهلانگاری و نبود جدیت کافی در اجرای سیاستها
 عدم مشارکت کافی دستگاههای مسئول

۲

عدم اهتمام و عدم تعهد
مجریان

 .1-1-4فقدان تخصصگرایی الزم در نیروی انسانی

در حال حا ر ،در نظام خطمشیگذاری کشور. ،قتدا نگتاه تخصصتی بته مقولته متواد مختدر
بهعنوا مو وعی تخصصی و همچنین ،عدم استفاده از مدیرا شایسته مرترط با ایتن مو توع،
باعث کاهح اثربخشی نهادهای مجری سیاس.های کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر و بتیاقرتالی
نیروهای توانمند به این حوزه شده اس .مرارزه با مواد مخدر ،نیازمند نیروی انسانی متخصتص،
مجرب و با انگیزه اس.؛ اما در حال حا ر ،بخح مهمتی از .راینتد مرتارزه بتا متواد مختدر ،بته
نیروهایی سپرده می شود که از تجربه ،دانح ،تخصص و انگیزه الزم بیبهتره هستتند (مصتاحره
شماره )5
 .2-1-4عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان

شکل گیری ستاد مرارزه با مواد مخدر یکی از نشانه های توجه بیشتر مسئوال به مو توع متواد
مخدر بود با اینحال ،برخی کارشناسا معتقدند هنوز همه اعضای ستاد و سازما ها و نهادهای
مربوط بهاندازه کا.ی ،به جدی بود این معضل واقف نشدهاند برختی هنتوز نستر .بته معضتل
مواد مخدر و عمق مشکالتی که اعتیاد برای کشور به وجود میآورد ،آگاهی کتا.ی ندارنتد و بته
اندازه کا.ی حساس نشدهاند الرته ستاد وهیفه دارد که این حستاسستازی را انجتام دهتد ،امتا
کارشناسا سازما ها نیز باید این حستاسستازی را در مستئوال ستازما ختود ایجتاد کننتد
(مصاحرههای شماره  1و )3
 .2-4فرایند خطمشیگذاری
نگاره شماره ( -)10کدگذاری تفسیری موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد
مخدر
ردیف

1

۲

مضامین اولیه
 پیچیدگی و ذوابعاد بودن مسئله اعتیاد
 عدم شناخت کافی نسبت به ابعاد واقعی مسئله مواد مخدر
 ضعف در تعریف و تبیین علمی از مسئله اعتیاد
 عدم توجه به ریشههای مسئله اعتیاد
 ضعف در حوزه داده ،آمار و ارقام
 ضعف شدید در حوزه مسئلهیابی
 اصلی و فرعیشدن مسائل در حوزه مبارزه با مواد مخدر
 ضعف در توجه به نقش جامعه هدف در سیاستگذاری
 عدم توجه به جامعنگری و انسجام در سیاستگذاری

مضامین پایه

نظام معیوب شناسایی و
تعریف مسئله

ضعف در تدوین دقیق
سیاستها

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
۳

۴

 اجرای ناقص یا عدم اجرای کامل سیاستها
 عدم اجرای کامل قانون مبارزه با مواد مخدر
 عدم اجرای سند جامع پیشگیری از اعتیاد
 ضعف در حوزه سیستم ارزشیابی و نظارت بر اجرای برنامهها و سیاستها
 ضعف ،نقص ،ابهام و عدم بهروزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر
 عدم بازدارندگی مجازات فعلی در حوزه مواد مخدر
 ناکارآمدی سیاستهای کلی در تطبیق با برخی از حوزهها مثل قاچاق
 اثربخش نبودن سازوکارهای کنترل اجتماعی
 عدم بازنگری دورهای سیاستها و برنامهها
 برخورد مجرمانه با مصرفکنندگان مبتدی
 عدم توجه به پولشویی
 عدم نظارت دقیق بر جریانهای مالی

2۰3
اجرای ناقص برنامهها و
سیاستها

عدم بازنگری قوانین و
ارزشیابی برنامهها و
سیاستهای کلی

 .1-2-4نظام معیوب شناسایی و تعریف مسئله

ژ یچیدگی مشکل اعتیاد ناشی از عوامل متعددی اس .با توجته بته گستتردگی ابعتاد ،شتدت و
.وری .ژیامدهای کال  ،تاثیر ژر بر ساختارهای اجتماعی ،هزینه مهار باال و علت.العلتل بتود
ژدیده مواد مخدر و اعتیاد ،به جرات میتوا گف .این ژدیده تهدیدی علیه امنی .جامعه است.
مو وع مواد مخدر در ایرا از چند منظر باید تحلیل شود یکی از منظر و نگاه مردم ،دیگری از
منظر دول .و حاکمی .و نگاه آنها به این مو وع و از سوی دیگر ،از منظر کسانی که قربانی این
آسیب میشوند به نظر میرسد ،برای یا.تن ابعتاد مختلتف ایتن مستئله الزم است .شتناخ .و
تحلیل درستی از این سه منظر داشته باشیم (مصاحرههای  9 ،8و )11
 .2-2-4ضعف در تدوین دقیق سیاستها

تدوین سیاس.ها به صورت نامشخص و غیرعلمی باعث میشود که ایتن سیاست.هتا در مرحلته
اجرا نیز مو.قی .الزم را به دس .نیاورند و خروجیها ،رهاوردها و آثتار متوردنظر سیاستتگذارا
نیز آ گونه که انتظار میرود ،محقق نشود در ی

سیاس.گذاری مو.ق ،چه بهصورت شرکهای،

چه از باال به ژایین ،ژایین به باال ،ترکیری و  ،باید جامعه مخاطب شما نقح بارز و اصلی را ایفتا
کند؛ بنابراین باید کلیه ذینفعا و ذیسهما سیاس.گذاری را شناسایی کرده و به آنهتا نقتح
دهیم نقح داد  ،بدا معنا اس .که آنها در کلیه .رایندها ازجمله در تدوین دقیق سیاست.هتا
حضور موثری داشته باشند (مصاحرههای شماره  17و )18
 .3-2-4اجرای ناقص برنامهها و سیاستها

قانو مرارزه با مواد مخدر ،مصوب مجمع تشخیص مصلح .نظتام کته بتا مشتارک .همته
ارکا نظام در هر سه قوه تدوین و تصویب شد و از سوی مقام معظم رهرری تایید و ابالغ شتده
اس ،.در صورت اجرای کامل دول .و نظارت مستمر متیتوانتد کارآمتدترین قتانو باشتد ،ولتی
کامل اجرا نمیشود در حال حا ر ،حتی  1۰درصد از بندهای اصلی قانو مرارزه با مواد مخدر
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(که مربوط به مدیری .اس ).اجرایی نمیشود (مصاحره شماره )11
 .4-2-4عدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامهها و سیاستهای کلی

ستاد مرارزه با مواد مخدر باید با توجه به شتاخصهتا ،نظتارت جتدی ،کتاربردی و عملیتاتی بتر
عملکرد دستگاه ها داشته باشد و با توجه به گذش .حدود ی

دهه از ابالغ سیاست.هتای کلتی

نظام ،باید قویترین سیستم رصد ،نظارت و ارزیابی در صحنه را بدو مالحظه داشته باشتد کته
الرته این امر نیازمند کادرهای مسلط ،حر.های و دلسوز اس( .مصاحره شماره )11
از سوی دیگر ،قانو مرارزه با مواد مخدر بهعنوا ی

قتانو ختاص در مجمتع تشتخیص

مصلح .نظام تصویب شده و حال که مدت زیادی از تصتویب و اجترای ایتن قتانو متیگتذرد،
نقایص و ابهامهای .راوانی در آ وجود دارد و الزم اس .که متورد بتازنگری جتدی قترار گیترد
(مصاحرههای شماره  2و )5
 .3-4ساختار خطمشیگذاری
نگاره شماره ( -)11کدگذاری تفسیری موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
ردیف
1

۲

۳

۴

مضامین اولیه
 عدم تعامل سیاستگذار با مجری
 مداخله مراجع سیاستگذار در اجرا
 نبود گفتمان واحد میان سیاستگذاران و مجریان
 نبود مدیریت سیستمی و یکپارچه
 ضعف ساختاری و مدیریتی در دستگاههای مسئول
 ضعف در تقسیمکار سازمانی و ناهماهنگی بین نهادهای مرتبط
 ضعف در جایگاه حقوقی و پاسخگویی ستاد مبارزه با مواد مخدر
 وجود فرایندهای بوروکراتیک زیاد
 ضعف در اصالح فرایندهای اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر
 اختصاص نیافتن واحد مستقل مبارزه با مواد مخدر در سازمانهای مرتبط
 تعدد مراکز تصمیمگیری در ارتباط با مسئله مواد مخدر
 نبود مرکز تحقیقات جامع اعتیاد
 ضعف در حوزه برنامهریزی سازمانها
 برخورد یکسویه و بخشی در حوزه مواد مخدر
 عدم وجود برنامه جامع و مدون در حوزه اعتیاد
 عدم تصمیمگیری متمرکز در ارتباط با قوانین
 اتکا داشتن به برنامهای واحد در حوزه مواد مخدر
 ضعف در فرایند علمی تصمیمگیری
 نظام تخصیص بودجه نامناسب
 کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته در حوزه مقابله با مواد مخدر

مضامین پایه
ناهماهنگی بین مراجع
سیاستگذار و مجری

عملکرد ضعیف در حوزه
ساختار اجرایی و تقسیمکار

ضعف کارکردی در حوزه
تصمیمگیری و برنامهریزی

نبود ترکیبی مناسب از
اعتبارات الزم و
فناوریهای جدید برای
اجرا

2۰5

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
 .1-3-4ناهماهنگی بین مراجع خطمشیگذار و مجری

ناهماهنگی بین نهادها و سازما ها ،اجرای یکپارچه سیاس.ها را بته چتالح متیکشتد یکتی از
وهایف اصلی ستاد مرارزه با مواد مخدر ،هماهنگکرد .عالی .دستگاهها اس .و بترای رستید
به این هماهنگی ،اقدامهایی باید انجام گیرد ستاد مرارزه با مواد مخدر با نهادها و ستازما هتای
متنوعی در ارتراط اس .در این راستا باید تالش زیادی برای هماهنگی در ستاد صتورت بگیترد
تا سازما ها به وهایفشا عمل کنند؛ چرا که سازما ها گر.تار مسائل مدیریتی حوزه خودشتا
هستند و مو وع مرارزه با مواد مخدر ،گاهی در اولوی .نیس( .مصاحرههای شماره  6و )1۰
 .2-3-4عملکرد ضعیف در حوزه ساختار اجرایی و تقسیمکار

شاید بتوا مهمترین چالح .علی کشور در حوزه اعتیتاد بته متواد مختدر و روا گتردا را تعف
ساختاری و مدیریتی بیا کرد از لحا ساختاری همه دستگاههتای عضتو ستتاد مرتارزه بتا متواد
مخدر ،طرق مصوبه  3۰8شورای عالی امنی .ملی کشور ،باید در حتوزه اعتیتاد و مرتارزه بتا متواد
مخدر زیر نظر باالترین مقام وزارتخانه یا دستگاه یا سازما قرار گیرند که این امر تاکنو در اکثتر
دستگاهها محقق نشده اس .همچنین رئیسجمهور بهعنوا رئیس ستاد مرتارزه بتا متواد مختدر،
ی

نفر را بهعنوا دبیرکل ستاد معر.ی میکند که امور مربوط به دبیرخانه و دستگاههای عضتو را

بررسی و مدیری .کند متاسفانه ساختار دبیرخانهای ،آ هم در حتد جانشتینی دبیرکتل کته .اقتد
اختیارات قانونی اس ،.تالشها را کم اثر میکند (مصاحره شماره )15
مهمترین چالح برو سیستمی ،ناکارآمدی یا عف سیستم متدیریتی و ستاختاری است.
که باید ژدیده اعتیاد را مدیری .کند برای کنترل مهمترین چالحهتای درو سیستتمی حتوزه
اعتیاد ،به ساختاری منظم با مدیری .قوی ،منسجم و همگرا نیاز اس( .مصاحرههای شتماره 11
و )14
مسئله دیگر این اس .که درواقتع .راینتدهای بوروکراتیت

خیلتی ژیچیتدهای در اجترای

تصمیمات در حوزه اعتیاد حاکم اس .ستاد مرارزه با مواد مخدر بههیچعنوا نراید کار اجرایتی
انجام دهد؛ بلکه کار این ستاد ،مدیری .نهادهتای مترترط از طریتق برنامتهریتزی ،همتاهنگی و
ژیگیری تمام امور بخشی ،میا بخشی و .رابخشی اس( .مصاحره شماره )1۰
 .3-3-4ضعف کارکردی در حوزه تصمیمگیری و برنامهریزی

سیستم مرارزه با مواد مخدر باید حداقل بهانتدازه سیستتم عر ته آ چتاالک باشتد بنتابراین،
نخس .باید تصمیمگیری درباره سیاس.های مرترط با مواد تا حتد ممکتن بتهصتورت متمرکتز
صورت ژذیرد دوم  ،باید .اصله بین معر.ی محصوالت جدید به بازار تا تصویب و اجترای قتوانین
مربوط به آ به حداقل برسد عدم انسجام در برنامهریزی .عالی.ها ،یعنی هر دستگاهی .قط به
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زیرمجموعه خود نگریسته و مطابق با آ برنامهریزی و هد گذاری کرده است ،.کتاری هتم بته
دستگاه متناهر با خودش نداشته اس .ما در حوزه برنامههای عملیاتی مرتارزه بتا متواد مختدر،
برنامهای جامع ،مدو و همهسونگر نداریم درواقع ،در برابر ژدیده اعتیاد نراید یت ستویه عمتل
کنیم و در کنار .عالی.های ژیشگیری و درما . ،عالی.هتای ژلیستی و انتظتامی را هتم داشتته
باشیم و اینها را مکمل هم بدانیم (مصاحرههای شماره  4و )12
 .4-3-4نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوریهای جدید برای اجرا

در حوزه مواد مخدر ،به عقیده صاحرنظرا این حوزه ،مهمترین مشکل بودجه اس .آ هتم بته
این دلیل اس .که کل بودجه مرارزه با مواد مخدر در کشور کم اس.؛ درحالیکه ستاد مرارزه با
مواد مخدر مهمترین نهاد در زمینه مرارزه با مواد مخدر اس .بودجه تخصیصیا.ته به آ تنهتا
بخح کوچکی از کل بودجه ای اس .که صر مرارزه با مواد مخدر متیشتود و تابعیت .بودجته
حوزه مرارزه با مواد مخدر از درآمدهای مرارزه ،نگاه منصفانه ملی نیست( .مصتاحره شتماره )1
همچنین رویکردها و ابزارهای نیروهای مرارزه با مواد مخدر ،مرتنیبر روشهای سنتی انتظتامی
اس ،.درحالیکه قاچاقچیا  ،بازیگرانی هوشمند. ،عال و هد.منتد هستتند عتدم دسترستی بته
تجهیزات مناسب در مرادی ورودی کشور ،منجر به شکلگیری ژدیده قاچاق از مرتادی رستمی
شده اس( .مصاحرههای شماره  7و )9
 .4-4محیط خطمشیگذاری
نگاره شماره ( -)12کدگذاری تفسیری اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
ردیف

1








مضامین اولیه
ضعف در حوزه مدیریت سیاسی
نگرشهای فردی و سلیقهای در دولتهای مختلف
تمایل مدیران به اجرای برنامههای کوتاهمدت
نبود سازوکار مناسب برای انتخاب دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
عدم نگرش مثبت به سیاستگذاران و مجریان
عدم انتصاب مدیران از بین افراد فرابخشی

مضامین پایه

عدم ثبات در حوزه مدیریت
سیاسی

۲

 عدم تقویت نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی در مسئله مواد مخدر
 عدم توجه به نقش مؤسسات خصوصی در پیشگیری از پدیده اعتیاد
 استفاده ناکافی از رسانه عمومی

نادیده گرفتن نقش رسانه،
مؤسسات خصوصی و نهادهای
آموزشی و فرهنگی

۳

 فشار افکار عمومی از طریق رسانهها
 فشار خانوادههای دارای فرد معتاد

اعمالنفوذ گروههای فشار بر
سیاستگذاران و مجریان

۴

 چالش وجود منافع اقتصادی برای افراد و سازمانها
 تالش قاچاقچیان برای نفوذ به حاکمیت

اعمال فشار ذینفعان اقتصادی

۵

 عدمحمایت نخبگان در اجرای فعالیتها
 عدم توجه کافی مردم به مسئله اعتیاد

کمبود حمایت عمومی و نخبگان
جامعه

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
۶

 عدم توجه به ظرفیتهای بینالمللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر

2۰7
نامساعد بودن شرایط محیط
بینالمللی

 .1-4-4عدم ثبات در حوزه مدیریت سیاسی

نکته بسیار حائز اهمی .این اس .که مدیری .کال سیاسی در حوزه مواد مخدر دچار بیثرتاتی
اس .ستاد مرارزه با مواد مخدر نیازمند مدیری .باثرات و حر.های اس.؛ امتا بتا تغییتر دبیرکتل
ستاد ،این ثرات رویه خدشهدار میشود و گاهی شاهد اختراع مجدد چتر و تکترار تجربتههتای
ژیشین هستیم انتصاب دبیرکل ستاد خارج از مجموعه نیروهای درگیتر در بحتث متواد مختدر،
رویهای نادرس .اس .و به بیثراتی سیاس.ها منجر میشود انتصتاب متدیرا دبیرخانته ستتاد
مرارزه با مواد مخدر باید از میا ا.راد .رابخشی باشد (مصاحره شماره )1
 .2-4-4نادیده گرفتن نقش رسانه ،موسسات خصوصی و نهادهای آموزشی و فرهنگی

در بعد مرارزه با مواد مخدر ،نراید با برچسبزد به جوانا  ،آنها را بیشتر به سم .مصر متواد
مخدر و ر.تارهای مجرمانه سوق دهیم بخح بزرگی از نوجوانانی کته بته ستم .مصتر متواد
مخدر میروند ،در سالهای بعد ،مصر این مواد را ادامه نمیدهنتد؛ بنتابراین ،بایتد از برختورد
مجرمانه با این مصر کنندگا مرتدی ختودداری و در مقابتل ،بتا استتفاده از نقتح رستانههتا،
رویکردهای آموزشی و .رهنگی را تقوی .کرد در تدوین برنامهها ،توجه به آموزش و ویهگیهای
.رهنگی محلی و منطقهای و عدم اتکا به برنامهای واحد بترای منتاطق مختلتف کشتور موجتب
تقوی .برنامههای ژیشگیرانه اس .که این امر کمتر اتفاق ا.تاده اس( .مصاحره شماره )3
 .3-4-4اعمالنفوذ گروههای فشار خطمشیگذاران و مجریان

گروههاى .شار یا ذىنفوذ گروههایی هستتند کته هتاهرا در جامعته ههتور عینتد ندارنتد ،ولتد
بهوسیله دخال.ها و اعمالنفوذها بهطور نامرئی ،به شکل مثر .یا منفی ،روند امتور اجتمتاعد را
بهدلخواه خود به حرک .درآورده و مورد بهرهبردارى قرار متددهنتد بنتابراین ،حتتی اگتر ایتن
سیاس.ها به اهدا اعالمشده خود نرسند ،بازهم منا.ع گروهی از صاحرا قدرت درگترو ادامته
این سیاس .ها خواهد بود الرته این نوع استداللها بیشتر دربتاره کشتورهای امریکتای جنتوبی
مطرح میشود و بنابر گزارشهای سازما های بینالمللی. ،ساد مرترط با مواد مخدر بته ستطوح
ارشد نظام جمهوری اسالمی رسو نکرده اس .با اینحال ،شواهدی از تالش قاچاقچیتا بترای
نفوذ به حاکمی .مثال از طریق حمای .از کاندیداهای مجلتس شتورای استالمی مشتاهده شتده
اس( .مصاحره شماره )2
 .4-4-4اعمالنفوذ ذینفعان اقتصادی

در حوزه اعتیاد و مواد مخدر ،منا.ع کال اقتصادی ممکن است .حتتی کستانی را کته بتهطتور
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مستقیم در قاچاق دخیل نیستند ،به حفاه .از و عی. .علی سوق دهد؛ بدین معنا کته حفتظ
شرایط موجود و مقاوم .در برابر تغییرات در حوزههای مختلف ،بهخصوص در حوزه بحتثهتای
قانونی ،دارای منفع.های بزرگی برای ذینفعا اقتصادی بهویهه در عرصه قاچتاق متواد مختدر
اس( .مصاحره شماره )2
 .5-4-4کمبود حمایت عمومی و نخبگان جامعه

اصلیترین مو وع در ژیشگیری از اعتیاد ،استفاده از خود مردم و انجام کار به دس .آنها است.
الرته این نکته مدنظر باید قرار گیرد که بسیار بعید اس .که اجرای برنامه ،حمای .همهجانره را
دربر داشته باشد و همه از نتای حاصل از آ را ی شوند بسیاری از برنامهها ،به دلیل مخالف.
ا.کار عمومی ،ناقص اجرا میشوند یا اصال اجرا نمیشوند (مصاحره شماره )6
نخرگا جامعه هم نقح مهمی را در این زمینه ایفا میکنند؛ بهویهه اگر بتتوا از نخرگتا
در .رایند تصمیمسازی استفاده کرد در این صورت ،تصمیمها علمی میشود و ی

عقل جمعی

از نخرگا  ،تصمیمها را اتخاذ میکنند از سوی دیگر ،نخرگتا در اجترا از کارهتای متا حمایت.
میکنند و شکا بین اجرا و تصمیمسازی به حداقل میرسد (مصاحره شماره )12
 .6-4-4نامساعد بودن شرایط محیط بینالمللی

سیاس .باید در نوع خودش با توجه به شرایط محیطی ،خصوصا شرایطی که و ع بینالمللی را
نشا میدهد ،تدوین شود در ارتراط با هر.ی.های بینالمللی جمهتوری استالمی ،بتهویتهه در
حوزه ا.غانستا  ،شاهد کاستی جدی هستیم و چندا مورد استفاده قرار نگر.تهاند و برنامههتای
مرارزه در کشور مردأ ،ژس از چند تالش نامو.ق کنار گذاشته شدهاند؛ درحالیکه هنوز میتتوا
از قدرت و نفوذ سیاسی جمهوری اسالمی ایرا در ا.غانستتا استتفاده کترد چنتین تغییتری،
میتواند مقابله تهاجمی را جایگزین رویکرد تدا.عی .علی کند (مصاحرههای شماره  12و )13

فرجام
بحث آسیبهای اجتماعی در جمهتوری استالمی ایترا  ،یکتی از مستائل اصتلی حتوزه امنیت.
اجتماعی به شمار متی آیتد ژهوهشتگرا در ایتن ژتهوهح ،از میتا مستائل مربتوط بته حتوزه
آسیبهای اجتماعی ،مسئله اعتیاد به مواد مخدر را انتخاب کرده و بته بررستی ایتن مستئله در
بستر نظام خطمشیگذاری جمهوری اسالمی ایرا ژرداختتهانتد بنتابراین ،حتوزه مستئله ایتن
ژهوهح ،خطمشیگذاری در حوزه اعتیاد و مواد مخدر اس .در ادامه قصد این ژهوهح این بتود
تا بهصورت جزئیتر ،سیاس.های کلی ابالغی مقام معظم رهرری در حوزه مرارزه با مواد مختدر
را بهصورت عمیق مورد بررسی قرار داده و موانع اجراییشد این سیاس.ها را تریین نمایتد در
این راستا ،ژرسح اصلی این ژهوهح این اس .که الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرتارزه

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
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با مواد مخدر چیس.؟ بدین منظور ژرسشی .رعی برای رسید به ژاسخ ستؤال اصتلی طراحتی
شد ،به این صورت که عناصر تشکیلدهنده شرکه مضتامین موانتع اجترای سیاست.هتای کلتی
مرارزه با مواد مخدر کدامند در ادامه ژهوهح ،براساس نقشه روششناختی ژهوهح ،بتا  18نفتر
از خررگا و متخصصا حوزه اعتیاد و مواد مخدر مصاحره انجام شد که مرتنیبر روش تحلیتل
مضمو  ،دادههای بهدس.آمده تحلیل شده و شترکه مضتامین در ارترتاط بتا ستؤال .رعتی اول
استخراج شد برای ژاسخ به سؤال .رعی دوم که ربتط و نستر .عناصتر تشتکیلدهنتده شترکه
مضامین موانع اجرایی شد سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر اس ،.از مدل  CIIPاستتفاده
شد که شرح آ  ،در بخح سوم گذش .ژتس از استتخراج الگتوی شترکه مضتامین ،ایتن الگتو
بهمنظور بررسی و اصالح و تائید ،مجددا به خررگا ارائه شد و اعترارسنجی شد
هما گونه کته در مترور ادبیتات ژتهوهح بیتا شتد ،ایتن نوشتتار ،در حتوزه اجراژهوهتی
سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر ،ژهوهشی نوآورانه محسوب میشود بنتابراین یا.تتههتای
این ژهوهح که با عنوا موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر در نمتودار  3قابتل
مشاهده اس ،.در نوع خود بدیع به شمار میآید؛ چو تابهحال در این حوزه ژهوهشتی از منظتر
دانح خطمشیگذاری انجام نشده اس .بنابراین ،الگوی شرکه مضتامین حاصتل شتده در ایتن
ژهوهح ،بهعنوا الگویی بومی در عرصه اجراژهوهی سیاس.هتای کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر
قابلبحث و بررسی اس .نمودار زیر ،بهصورت کلی ،ژرسح .رعی این ژهوهح را ژاسخ میدهد:
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نمودار ( -)3نمای کلی موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
فقدان تخصصگرایی الزم در نیروی انسانی
بازیگران خطمشیگذاری

عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان
نظام معیوب شناسایی و تعریف مسئله

موانع اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

ضعف در تدوین دقیق سیاستها
فرایند خطمشیگذاری

اجرای ناقص برنامهها و سیاستها
عدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامهها و سیاستهای کلی
ناهماهنگی بین مراجع خطمشیگذار و مجری
عملکرد ضعیف در حوزه ساختار اجرایی و تقسیم کار

ساختار خطمشیگذاری

ضعف کارکردی در حوزه تصمیمگیری و برنامهریزی
نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوریهای جدید برای اجرا
عدمثبات در حوزه مدیریت سیاسی
نادیده گرفتن نقش رسانه ،مؤسسات خصوصی و نهادهای آموزشی و فرهنگی
اعمال نفوذ گروههای فشار بر سیاستگذاران و مجریان

محیط خطمشیگذاری

اعمال فشار ذینفعان اقتصادی
کمبود حمایت عمومی و نخبگان جامعه
نامساعد بودن شرایط محیط بینالمللی

در ارتراط با مقایسه الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر با چارچوب
نظری حاصل از بخح مرور ادبیات ژهوهح ،باید گف .که هما گونه که در نمودار ( )3مشتاهده
میشود ،موانع احصا شده در عرصه اجراژهوهی سیاس.های کلی مرارزه با متواد مختدر در ایتن
ژهوهح (بازیگرا . ،رایند ،ساختار و محیط خطمشیگذاری) با چارچوب نظتری موانتع اجترای
خطمشی عمومی (موانع مربوط به ماهی .خطمشی ،مجریا و ذینفعا خطمشی ،سازما های
مجری و عوامل محیطی) به لحا کلی با هم تطابق داشته و موانع احصا شده در ایتن ژتهوهح،
به لحا اینکه در ارتراط با سیاس.های کلی مرارزه با متواد مختدر است ،.از دقت .و جامعیت.
بیشتری در این حوزه برخوردار اس.

واکاوی الگوی موانع اجرای سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر
جایگاه و رابطه هری

211

از موانع مطرحشده در چارچوب نظتری بختح ادبیتات ژتهوهح بتا

یا.تههای ژهوهح به شرح زیر اس:.
الف) موانع مربوط به ماهیت خطمشی :منظور از این موانع ،موانع مربوط به هد گذاری و
تعیین و تدوین خطمشیها و موانع حقوقی و قضایی اس .این مانع مطترح شتده در چتارچوب،
در بطن مضمو محوری «.رایند خطمشیگذاری» در این ژهوهح قرار گر.تته و کتامال ژوشتح
داده شده اس .و حتی یا.ته این ژهوهح در این زمینه دقیقتر به نظر میرسد
ب) موانع مربوط به مجریان و ذینفعان خطمشی :متراد از ایتن متانع ،موانتع مربتوط بته
ویهگتتیهتتای ر.تتتاری مجریتتا  ،تخصتتص و مهتتارت آنتتا و موانتتع مربتتوط بتته ذینفعتتا و
استفادهکنندگا خطمشی اس .با بررسی دقیقتر ایتن متانع ،بتا مضتمو محتوری «بتازیگرا
خطمشیگذاری» کامال تطابق و همژوشانی دارد
ج) موانع مربوط به سازمانهای مجری :ایتن متانع ،مربتوط بتهنظتام اداری و بوروکراستی
سازما های مجری و موانع مربوط به منابع و ابزارهای اجرای ختطمشتیهتا است .متانع بتود
سازما های مجری ،مطابق با مضمو محوری «ساختار خطمشیگذاری» در این ژهوهح اس.
د) موانع مربوط به عوامل محیطی :موانتع مربتوط بته عوامتل محیطتی شتامل شترایط و
حمای.های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و حوادث غیرمترقره و بحرا هتای داخلتی و ختارجی
.یزیکی ،اجتماعی و سیاسی اس .که با مضمو محوری «محتیط ختطمشتیگتذاری» در ایتن
ژهوهح ،مطابق .دارد
اما آنچه در این ژهوهح حائز اهمی .اس ،.هما گونه که گفته شد مدل بومی اجراژهوهتی
در عرصه سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر اس .که از جامعیت .و دقت .بتاالیی برختوردار
بوده و مخصوص این حوزه از آسیبهای اجتماعی میشود
در ارتراط با ژرسح اصلی ژهوهح نیز ،شکل ( )2ژاسخ مناسری را مرتنیبتر الگتوی
بیا میکند:

CIPP
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شکل ( -)2روابط بین عناصر الگوی شبکه مضامین موانع اجرای سیاستها براساس
مدل CIPP
م ي ا رگذار بر ا راي سياستهاي کلی مبارزه با مواد م در

عدمثبات در حوزهی
مدیریت سیاسی

نادیده گرفتن نقش
رسانه ،مؤسسات
خصوصی و نهادهای
آموزشی و فرهنگی

اعمال فشار ذینفعان

اعمال نفوذ گروههای
فشار بر سیاستگذاران

اقتصادی

و مجریان

کمبودحمایتعمومیو
نخبگانجامعه

نامساعد بودن شرایط

محیط بینالمللی

سياستهاي کلی

گانه مبارزه با مواد م در

مبارزهی فراگیر و قا ع علیه کلیهی فعالیت ها و اقدامات یرقانونی مرتبط با مواد مخدر و
روانگردان و یش سازهای آن ها از قبی کشت ،تولید ،ورود ،صدور ،نگهداری و عرضه مواد.

تقویت ،توسعه ،تجهیز و استفادهی فراگیر از امکانات ا عاتی ،نظامی ،انتظامی و ق ایی
برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوام اصلی داخلی و بینالمللی مرتبط
با مواد مخدر و روانگردان و یشسازهای آنها.

موان

بازیگران
خ مشیگذاري

ليا ا راي سياستهاي کلی مبارزه با مواد م در

فقدانتخصصگراییوشایستهساالریالزمدرنیرویانسانی

بیاعتقادی ،عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان

مح و موانعاجرایسیاستهایکلیمبارزهباموادمخدر

فرایند
خ مشیگذاري

عدمموفقیتدراجرایمؤثروکارآمدسیاستهایکلیمبارزهباموادمخدر

تقویت ،تجهیز و توسعهی یگانها و مکانیزهکردن سامانه های کنترلی و تمرکز ا عات
به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات یرقانونی مرتبط با
مواد مخدر ،روانگردان و یشسازهای آن ها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر
در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.

اتخاذ راهکارهای یشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و
روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و یردولتی با ت کید بر تقویت باورهای دینی مردم
و اقدامات فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی و تبلی اتی در محیط خانواده ،کار ،آموز و
تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

نظاممعیوبشناسایی،تعریفوصورتبندیمس له

جرمانگاری مصر مواد مخدر و روانگردان و یشسازهای آن ها جز در موارد علمی،
زشکی ،صنعتی و برنامه های درمان و کاهش آسیب.

اجرایناقصبرنامهها و سیاستها

ایجاد و گستر امکانات عمومی تشخیص ،درمان ،بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و
فراگیر با هد درمان و بازتوانی مصر کنندگان ،کاهش آسیب ها و جلوگیری از ت ییر
الگوی مصر از مواد کم خ ر به مواد رخ ر.

ضعفدرتدویندقیقسیاستها

عدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامهها و سیاستهای کلی

از درمان مبت یان به مواد مخدر و انوا
اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت های اجتماعی
روانگردان در زمینهی اشت ال ،اوقات فرا ت ،ارا هی خدمات مشاوره و زشکی و
حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانوادههای آنها.

تقویت و ارتقا دی لماسی من قه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت

سیاستگذارومجری

ناهماهنگیبینمراجع
عملکردضعیفدرحوزهیساختاراجراییوتقسیمکار

ساخ ار
خ مشیگذاري

ضعف کارکردی در حوزهی تصمیمگیری و برنامهریزی

هدفمند کردن مناسبات ،مشارکت فعال در تصمیمسازیها ،تصمیمگیری ها و اقدامات مربو ،
بهره برداری از تجارب و امکانات فنی ،شتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای
بینالمللی و فراهم کردن زمینه ی اقدام مشتر در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.

اتخاذ تدابیر الزم برای ح ور و مشارکت جدی مردم و خانوادهها در زمینههای یشگیری،
کاهش آسیب و درمان معتادان.

نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوریهای جدید برای اجرا
توسعهی م العات و وهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای در امر مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان و یشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از رفیت های
علمی و تخصصی ذیربط در کشور.

ساختار مدیریت و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بهمنظور تحقق
ارتقا و اص
سیاستهای کلی نظام و سرعتبخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای
عملیاتی و کلیهی اقدامات اجرایی و ق ایی و حقوقی.

بازخور

در همین راستا ،توصیه میشود تا در ادامه این ژهوهح و تکمیل آ  ،مو وعاتی از قریل ارزیابی
اثربخشی سیاس.های کلی مرارزه با مواد مخدر در ارتراط با نهادهای عضو ستاد مرارزه بتا متواد
مخدر ،تدوین شاخصهای نظارت بر تحقق سیاس.های کلی مرارزه بتا متواد مختدر ،واکتاوی و
بازنمایی سیاس.های کلی نظام در مرارزه با مواد مخدر و الزامات تحقق آنها و تدوین جعرهابتزار
خطمشی عمومی در ح وزه اعتیتاد و متواد مختدر در حتوزه ژهوهشتی دنرتال گتردد همچنتین
ژیشنهاد می شود تا ستاد مرارزه با مواد مخدر در عرصه اجرا با در نظر گر.تن موانع احصا شتده،
در بازنگریهای دورهای و در .رایند تتدوین راهرردهتا و برنامتههتای عملیتاتی ستتاد در حتوزه
اقدامات مرارزهای ،ژیشگیرانه و درمانی ،بهصورت .عاالنه عمل نماید
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