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 چکیده
 هتد   بتا های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است.  ژتهوهح حا تر     آسیب  های حوزه ترین بحث یکی از مهم

مرتارزه بتا متواد مختدر و در       های کلی ابالغی مقام معظتم رهرتری در حتوزه    شناسایی موانع اجرای سیاس.
نفتر از متخصصتا     18منظور بتا   مشی عمومی انجام شده اس.  بدین اجرای خط  شناسی حوزه راستای آسیب

بر روش تحلیل مضمو ،  شد و مرتنی  موردی، مصاحره  ها و با استفاده از راهررد مطالعه مرترط با این سیاس.
هتای ایتن ژتهوهح،     های کلی مرارزه با مواد مختدر ههتور یا.ت.  یا.تته     مضامین موانع اجرای سیاس.  شرکه

ها اس.  در گام بعتد،   گذاری در اجرای این سیاس. یمش بازیگرا ، .رایند، ساختار و محیط خط تاثیرحاکی از 
شدند و روابط بین آنها برقرار شتد  در ایتن الگتو،     یده سازما  CIPPمضامین، در قالب الگوی   عناصر شرکه

گتذاری در   مشتی  ها، بازیگرا ، .راینتد و ستاختار ختط    های کلی مرارزه با مواد مخدر در بخح ورودی سیاس.
، عتدم اجترای اثتربخح،    .یت درنهاگذاری در بخح زمینه جایتابی شتدند و    مشی بخح ژردازش و محیط خط

این الگتو در نظتر گر.تته     بروندادعنوا  محصول و  های کلی مرارزه با مواد مخدر، به مد و مطلوب سیاس.کارآ
   شد 
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 جستارگشایی

 کته از  هتا  حکوم. ها قرار دارد  مشی ای از خط گسترده  دامنه ریتح. تأثها،  امروزه زندگی انسا 

 دهنتد،  ا.زایح را عمومی منفع. تا کنند می تالش عمومی های مشی خط اجرای و تدوین طریق

 دهنتد  انجتام  بیشتری دق. و آگاهی با را کار این که هستند آ  نیازمند گذشته از بیح روز هر

 دانتح  بتدو  شت     گزینند دوری حیازژ حیب سیاستی، خطاهای و سعی گزا  های هزینه از تا

است.   آمتده  بته وجتود   مستئولی.  ایتن  انجتام  بترای  کته  است.  علومی از گذاری یکی مشی خط

(Anderson, 2003: 1 ) 

 کرد  اعتیاد یتا  کن به دنرال ریشهگذارا  در سراسر جها   مشی گذشته، خط  های دههطی 

اند  با توجه به آثتار ستو     کاهح چشمگیر کش.، تولید، قاچاق، عر ه و مصر  مواد مخدر بوده

 مواد مخدر در بیشتر کشورهای جها ، چنین اهدا.ی مورد ژذیرش عموم مردم قرار گر.ته اس. 

المللتی متواد مختدر، از     جمهوری اسالمی ایرا  به دلیل قرار گر.تن در مسیر ترانزی. بین

های این تجارت سیاه مواجه بوده است.  الرتته متواد مختدر در ایترا        دیرباز با تهدیدها و آسیب

تولیتد ابریشتم بتا کشت. خشتخاش،       شد  نیگزیجاتر دارد  از عصر صفوی و  ای طوالنی ژیشینه

هتای   گیر جامعه ایرانی بوده اس.  اما این ژدیده طی سال مخدر، همواره گریرا  مواد سو مصر 

 تری ژیدا کرده اس.  تر و خطرناک اخیر و با ههور مخدرهای شیمیایی، ابعاد ژیچیده

نظیر عمومی،  عف تحلیلتی و   جدی. مسئوال  و مأمورا  و حمای. کم باوجودحال،  با این

صد سال از شتروع   ی  گذش. باده منجر به آ  شده اس. که نداشتن نگاه سیستمی به این ژدی

  عر ته  باگذارا  متوجه مقابله   مشی تالش برای مرارزه با مواد مخدر، بخح مهمی از تمرکز خط

ژایتا ،   ، این جنگ .رسایشتی و بتی  جهیدرنتمواد و مرارزه با قاچاقچیا  و سوداگرا  مرگ شود  

کند،  ویهه کشور عزیزما  ایرا  تحمیل می را بر کشورها، بهتلفات مادی و انسانی .راوانی  هرساله

نزدیت    -کنی یا کاهح چشمگیر قاچتاق و اعتیتاد   یعنی ریشه -که به هد  اصلی خود بدو  آ 

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

 اجرا نشده اس.  یخوب بهها  ، این سیاس.دیدوشایبا

 یختوب  بته  ،1392متاه   نامه مجمع تشخیص مصلح. نظام به مقتام معظتم رهرتری در دی   

دارد:  دهتد و تتا حتدی ژترده از عمتق .اجعته برمتی        دالیل نگرانی دلسوزا  کشور را بازتاب متی 

 ماننتد  ژرخطتری  متواد  از کنندگا  مصر  از درصد 4۰ حدود دهد می نشا  جدید های گزارش»

 و میمستتق  تومتا   میلیتارد  هزار 3۰ از بیح مرلغی ساله     همهکنند می استفاده کراک و شیشه

 گذشتته،  ستال  25 طتول  در    ژتذیرد  می صورت مالی گردش کثیف، اقتصاد این در غیرمستقیم

 هتای  بختح  توستط  ای جزیتره  شکل به یا که شده گر.ته کار به حوزه این در راهرردها از انواعی
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 شتناخ.  عتدم  دلیل به راهرردها این اغلب ؛گوناگو  مقاطع در ای دوره صورت به یا بوده مختلف

 ستال  در کته  هتم  یمتوثر  راهرردهتای  و رستیده  بس. بن به .یدرنها ،مسئله از واقعی و درس.

 درک عتدم  یتا  ستازمانی  تعار تات  دلیل به بود، شده ابالغ یعال حضرت وسیله به و نهایی 1385

      است.  شتده  گذاشتته  اجترا  به اقصن طور به امر، این در درگیر مختلف نهادهای توسط شرایط

 در  است.  مرکتزی  متتولی  ی  بدو  و کثیرالوجه ساختار ی  مخدر مواد با مرارزه ستاد ساختار

 اما ،شد گر.ته کار به معضل این حل در نهادها همگانی مشارک. برای ساختار این تأسیس، بدو

 بته  را .علتی  و تعی.  مستئولی.  نهادی هیچ که دش منتهی نجایا به ناخواسته طور به و ادامه در

 در قوا سرا  توسط ای جلسه( 1385-1392) سال هف. این طول در     متأسفانهیردگ  نمی عهده

  «اس. نشده تشکیل کارها ژیشر.. روند بر نظارت یا اندیشی چاره برای و خصوص این

عمومی متمرکتز است.     های مشی گونه که بیا  شد، این ژهوهح بر حوزه اجرای خط هما 

مشتی   در این نوشتار، ژس از بررسی تعاریف و مروری بر مطالعات داخلی و خارجی اجترای ختط  

مشی در ادبیات علمی دانح  عمومی در ارتراط با موانع اجرا، مفاهیم اجرای مو.ق و شکس. خط

و اد مختدر هتم بیتا     هتای کلتی مرتارزه بتا متو      طور سیاس. گذاری تریین شد  همین مشی خط

متدیرا ،  بتا تعتدادی از    ستاختاریا.ته  نیمهبا استفاده از روش مصاحره  د  در ادامه،بندی ش طرقه

مصاحره صورت گر.. های مرارزه با مواد مخدر،  گذارا  و مجریا  سیاس. مشی متخصصا ، خط

 استاس برهای حاصتل از مصتاحره    دادهژس از آ ،   های مورد نیاز برای ژهوهح مهیا شود تا داده

برای تحلیل نهایی و رسید  به هتد  ژتهوهح،    و دش کدگذاری و تحلیل تحلیل مضمو روش 

هتای   بتر تحلیتل داده   ژهوهح، محور کدگذاری قرار گر.. و تالش شد مرتنی.رعی های  ژرسح

نتتای  حاصتل از   و در ژایتا ،   هتا داده شتود   مناستب بته آ  ژرستح    حاصل از مصاحره، ژاسخی

های کلی  شد  سیاس. تا موانع اجرایی شد .یبازروا، ها داده خوداده از ها، با استف کدگذاری داده

 مرارزه با مواد مخدر شناسایی شده و الگوی موانع اجرا در قالب شرکه مضامین، ههور ژیدا کند 

 نظری  پیشینه .1

 مشی عمومی اجرای خط .1-1

دستتیابی بته اهتدا ،    هتا و ژیشتنهادهای    اهدا ، طرحشامل  مشی را ( اجرای خط1977) جونز

(  Jones, 1977: 4دانتد )  ها می های مصوب دستیابی به اهدا ، تصمیمات و حتی آثار برنامه برنامه

ی از اهدا  تا نتای  علّ  جرا را شامل ایجاد ی  زنجیرهنیز ا ویلداوسکیو  ژرسمنبه همین ترتیب 

را بخشی از  این اجرای دستیابی به شده برا  های اجرایی انجام اهدا  و .عالی. این ا.راددانند   می

  شترکه »اجترا را یت     بیت ترت نیبتد دانند که به یکدیگر وابسته هستند و  ی  .رایند تعاملی می

 ( Pressman & Wildavsky, 1984: 163-164نامند ) می «یکپارچه
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 ،اصطالح اجرا را تعریف یا از آ  استفاده کترده باشتند   که نیاژردازا ، چه  محققا  و نظریه

 :(1۰6: 1392زاده،  )الوانی و شریف دو تعریف از اجرا ارائه شده اس.

 شتده  یزیت ر طرحجه. حصول به آنها  و اعمال و اقداماتی که در یگذار هد تعامل بین   1

 ؛اس.

روابط علّی به صتورتی کته نتتای       قدرت و توانایی در ایجاد ژیوندهای متوالی در زنجیره  2

 مطلوب به دس. آیند 

در مفهوم کلی به معنای اجرای قانو  اس. که بال.اصله ژس از تصویب و  مشی اجرای خط

هتم آمیختتن    هتا بتا در   ا.تد و در آ  بتازیگرا  و ستازما    مشی اتفاق می یا.تن خط  قانونی  جنره

مطلتوب    مشی ژیشنهادی را به نتیجه کوشند اهدا  ی  برنامه یا خط ها و .نو  متفاوت می رویه

 طتور  بته هتایی در نظتر بگیتریم کته      و مثر. برسانند  خالصه آنکه اگر اجرا را مجموعته .عالیت.  

 ه اس.:ها قابل توج دسته از .عالی.در این راستا سه ، رسانند مشی را به انجام می مستقیم خط

های قابل و ممکن اس.، در  گیری جه. یسو بهمشی  : ترجما  زبا  و نوشتار خطتفسیر -

بخشتنامه و تطریتق مصتوبات بته تفستیر       ،نامته  گذار و مجریتا  از طریتق آیتین    مشی اینجا خط

 ند کنمشی را تسهیل  ژردازند تا اجرای خط گذار می مشی مشی و تریین نیات خط خط

شتود کته    مشی اطالق متی  های انجام و اجرای خط د واحدها و روش: به ایجایسازمانده -

طراحتتی ستتاختارهای اجرایتتی و تعریتتف  ستتازوکارطتتی آ  مجریتتا  از طریتتق دستتتورالعمل و 

 کنند  مشی را عملیاتی می های مجری، خط سازما 

مین منتابع و ابزارهتای   اندیشید  تمهیتدات الزم در جهت. تتا    :کاربرد و استفاده عملی -

 ( 194-195: 1387ژور،  )قلی بودجه و خدمات مورد نیاز اس. الزم، 

 مشی عمومی مطالعات اجرای خط .1-2

کته رویکردهتای    میرست  یمت مشی، به این نتیجه  اجرای خط  با بررسی نظریات مختلف در زمینه

استاس ابعتاد مختلتف    بر توا  یممتنوعی در ادبیات این حوزه مطرح شده اس.  این رویکردها را 

مشی دو رویکرد مطرح باال به ژایین و ژایین به باال  بندی کرد  امروزه در ادبیات اجرای خط طرقه

سوم، جمع بتین ایتن دو    وجود دارد که عمده مراحث حول این دو رویکرد اس. و حتی رویکرد

 :(255: 1381ت، ار)لستر و استورویکرد اس. 

گیرندگا  در تولید اهدا  صریح  ی تصمیمکید اصلی آ  بر توانایرویکرد باال به ژایین که تا

 ؛شتود  یمت ی دولت. آغتاز   ها میتصمرویکرد باال به ژایین با  ،اجرا اس.  مشی و کنترل مرحله خط

و به دنرال آ  اس.  کند یماز سوی کارگزارا  را بررسی  ها میتصممیزا  اجرا یا عدم اجرای این 

رویکترد ژتایین بته بتاال یتا رو بته بتاال کته           ژیتدا کنتد  را  هتا  مشتی  که دالیل میزا  اجرای خط
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.راینتدهای   عنتوا   بته گیرد و اجترا را   مجریا  اصلی در نظر می عنوا  بههای محلی را  بوروکرات

ژندارد  طرق نظر آنها، تحلیل اجرا باید با توجه به دیدگاه  های اجراکنندگا  می مذاکره در شرکه

جداستازی   یجتا  بهرویکرد ترکیری که   ژذیرند می مشی تاثیر ی آغاز شود که از اجرای خطکسان

 کند  ترکیری ژیشنهاد می صورت بهنظری قرل را  الگویبین دو رویکرد، عناصری از دو 

بته بتاال    نییو ژتا  نییباال بته ژتا  ای بین این دو رویکرد  خالصه، مقایسه طور بهزیر  نگارهدر 

 (:98: 1395)منوریا ،  شود یمانجام 

 مقایسه رویکردهای باال به پایین و پایین به باال -(1نگاره شماره )

 
 رویکرد پایین به باال رویکرد باال به پایین

 ی اداریها شبکهها به سمت  از بوروکرات ی سیاسی به سمت اجرای اداریها میتصماز  راهبرد پژوهشی

 توصیف/ توضیح کار مشی بینی/ اجرای خط پیش هدف تحلیل

 پیوسته یا مرحله مشی مدل فرایند خط

 حل مشکل به شکل غیرمتمرکز مراتبی راهنمایی سلسله ویژگی فرایند اجرا

 مشارکتی خبرگان مدل زیربنایی دموکراسی

  های عمومی مشی موانع اجرای خط .1-3

، انجتام  متفاوتنتد  شده برای دستیابی به آنها کامال که با اهدا  و مقررات تعیین های اجرا واقعی.

ها در اجترا  تروری    مشی بررسی  ریب مو.قی. خط منظور بهلذا  ؛کند را سخ. میها  مشی خط

ای  (  ی  متانع، عامتل بازدارنتده   196: 1387ژور، شناسایی شوند )قلی یدرست بهاس. موانع اجرا 

شتد  آ    های اجرایتی  مشی جلوگیری نموده یا راه کارگیری ی  ابزار مشخص خط اس. که از به

مشتی شتده    شتد  یت  ختط    کم اثراثر شد  یا  توانند باعث بی موانع می کند  این را محدود می

(Konsult, 2009  و از اجرای مو.ق آ  جلوگیری کنند  در این تحقیق ی  اجرای مو.ق اجرایتی )

هتد     ، ژیامدها و آثار مورد انتظار را نیز در جامعته مدنظرهای  بر خروجی شود که عالوه تلقی می

مشتی   مطالعات دانشمندا  خارجی در ارتراط با موانع اجرای ختط   یانتبر جای بگذارد  خالصه 

 ( 189-18۰: 1395ده اس. )منوریا ، قابل مشاه (2) نگارهعمومی در 

نتایج مطالعات دانشمندان خارجی درخصوص موانع اجرای   خالصه -(2نگاره شماره )

 های عمومی مشی خط
 ها دیدگاهمطالعه و شرح   حوزه  پردازان  نظریه ردیف

1 
پرسمان و 

ی اوسکلدیو
(1۹۷۳) 

. از ۲جدا باشد؛  یمش از خط دی. اجرا نبا1 :یمش خط یاجرا رشیپذ یبرا یدستور طیو شرا هشدارها
. تداوم ۴ ک؛یو تئور یعلم ی. در نظر گرفتن مبان۳در اجرا استفاده شود؛  میمستق یو ابزارها لیوسا

 ی.مش خط یساز و آسان ی، سادگ۵ ؛یرهبر
. ۴ ؛یسازمان نی. ارتباطات ب۳. منابع؛ ۲. استانداردها و اهداف؛ 1 ها: مشی بر اجرای خط موثرمتغیرهای ون هورن و ون  ۲
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(؛ 1۹۷۵) تریم
 ناکامورا و اسمالوود

(؛ فاالن 1۹80)
(1۹8۲) 

و  یاسیس ،یاقتصاد طیشرا .۶؛ انیمجر یتیشخص یها یژگی. و۵ یی؛سسات اجراوم یها یژگیو
 ی.اجتماع

و  یمش خط یاجرا ،یمش خط یبند )صورت یمش خط طیمح سه حیضمن تشر، ناکامورا و اسمالوود
ی و هنجارها یسازمان یها، ساختارها و حوزه گرانی: بازکنند یمرا ذکر  رین(، سه دسته متغآ یابیارز

 .رشیاجابت و پذ یسازوکارهاو  یارتباط یها و شبکه کیبوروکرات
را  رهایمتغ دهد که در آن چهار دسته از یرا ارائه م یمدلفاالن صاحبنظران،  ینظرات برخ یبند ا جمعب

 ،یمش خط یبند مربوط به فرایند صورت یرهایمتغ :برد یگذارند، نام م یم تاثیر یمش خط یکه بر اجرا
سطح  یها مربوط به رفتار بوروکرات یرهایمتغبین سازمانی،  و یسازمان یمربوط به اجرا یرهایمتغ
ست؛ مانند ا به عهده آنهایک قانون، به گروه هدف  لتیل خدمات دویتحو  فهیوظکه  ی)افراد ابانیخ

نبودن  روشن و مشخصو  جامعه راتییمربوط به واکنش گروه هدف و تغی( و متغیرهای اتیمالین زیمم
 شمرد. مشی برمی عوامل شکست خط عنوان بهرا  اجرا یبودن ابزارها نیاهداف، نامع یاهداف، پراکندگ

۳ 
 مک یلبریم
 (1۹۷۵) نیلوگ

نفوذ، احزاب  یذ یها دهندگان، گروه أیر ،یاسیس مکان شکست اجرا: ای تیدر موفق یدیکل عوامل
 ریینسبت به تغ انیمجر رشیپذ زانیم ،یمش کنندگان خط نیو تدو انیمجر نیب یروابط شخص ،یاسیس

 ی.مش خط یاصل گرانیباز تیعالقه، تعهد و حما نیزاو م یمش خط

۴ 
رین و رابینوویتز 

(1۹۷8) 
  م رضایت طرفین.. الزا۳ ؛کی. الزامات بوروکرات۲ ؛ی. الزامات قانون1سه عامل بالقوه در اجرا: 

۵ 
 انیو مازمان هیسابات

(1۹۷۹) 

 یتئور کپارچه؛یاهداف مشخص، شفاف و : یمش خط یاجرا زیآم تیموفق یابیدست یبرا یط کلوشر
 یدرخصوص چگونگ یعلت و معلول یضمن یتئور بر یمبتن دیبا ها یمش مناسب: خط یعلت و معلول

 دیاجرا با ندیمنطبق باشد؛ فرا تیبا واقع دیبا ،یتئور نیباشند و ا یاجتماع راتییبر تغ یاثرگذار
 یها گروه تیو حما یبانیپشت ؛ییمسئوالن اجرا یباشد؛ مهارت و تعهد کاف افتهیساختار یصورت قانون به
 یاجتماع -یاسیس طیدر شرا راتییتغ ؛یو قانون یاسیو مسئوالن س رانیو مد نفوذ یذ

۶ 
 المور چاردیر

(1۹80) 

 عنوان به. اجرا ۲ها؛  ستمیس تیری. مدل مد1: یسازمان مدلدر قالب چهار  یمش خط یفرایند اجرا یررسب
 ی.زن فرایند تعارض و چانه عنوان بهاجرا . ۴ ؛یسازمان  توسعه عنوان بهاجرا  .۳ ؛یفرایند بوروکراس

در  ییناقص از مشکالت و مسائل، نارسا فهم شوند: یم یمش خط موثر یکه مانع از اجرا یموارد
 محوله. فیوظا یدر اجرا انیمجر ییعدم توانا مات،یتصم یریپذ عمل زانیم یبررس

۷ 
 زامور ایگارس
(1۹80) 

ها  از کمک یناش یها تی. محدود1 جهان سوم: یدر کشورها یمش خط یاجرا  عمدهمشکالت و موانع 
 .یوبر یبوروکراس فی. تحر۳متمرکز؛  ی. ساختار ادار۲ ؛یخارج یها مو وا

 (1۹80گان ) 8

هایی را وارد  به سازمان مجری محدویت ازحد شیبمحیط بیرون نباید ها:  مشی الزامات اجرای موفق خط
زمان و منابع کافی برای اجرا فراهم شود؛ در هر مرحله از فرایند اجرا، باید منابع الزم فراهم شود؛  کند؛
یک نظریه معتبر علت و معلولی باشد؛ ارتباط بین علت  براساسمشی که قرار است اجرا شود، باید  خط

مان خاص را مسئول گر حداقل باشند؛ برای اجرا باید یک ساز و معلول مستقیم باشد و عوامل مداخله
مشی در  ی دیگر نباشد؛ درک و توافق کامل در مورد اهداف موردنظر خطها سازمانکرد که وابسته به 

کامل مشخص شود؛ هماهنگی  طور بهی هر مجری، کلی یا جزیی، ها تیفعالهمه سطوح باشد؛ کارها و 
اختیارات الزم به افراد و  مشی وجود داشته باشد؛ و ارتباط میان عناصر مختلف درگیر در اجرای خط

 .شودمسئول داده 

۹ 
(؛ 1۹80ادواردز )

 سوک ونگی یه
(1۹88) 

 .کیبوروکرات ارها و ساخت نگرش الت،یها: ارتباطات، منابع، تما یمش خط یبر اجرا موثر یاتیعوامل ح
را برشمرده  یمش خط یبر اجرا گذارتاثیرعوامل  از چهار دسته ،شیخو  در مطالعه سوک ونگی یه

و  یسازگار ،یدگیچیو پ رییتغ  درجه ،یمش خط یها منابع، مشوق ،یمش )نوع خط یمش است: عوامل خط
زمان،  ،ی(، عوامل مداخله )شامل ارتباط و هماهنگیمش و وضوح و مشخص بودن خط تیمشروع
عدم  وس روشن و مستمر و حذف تر یهمبستگ رش،یاجرا، آموزش کارکنان، فرایند پذ یها یاستراتژ

  نهیزم ،یساختار سازمان  نهیزم ،یاسیو س یاقتصادی، اجتماع تی)شامل حما یطی(، عوامل محنانیاطم
 .آنها( لیکارکنان و تما یستگی)درک کارکنان، شا ی( و عوامل مجرنیریسا تیو حما یجو سازمان

10 

 اندرسون مزیج
و  یبر(؛ 1۹8۲)

 همکارانش
(1۹88) 

. ۲ن؛ ایمجر  وسیله بهدستورات  حیو درک صح یآگاه. عدم 1 :یمش خط حیصح یعدم اجرا  علل عمده
 مشی. طخ یدر اجرا انمجری . مقاومت۳؛ میتصم یاجرا ودنبن یعمل

عوامل را جزو  تیو قابل ییعوامل توانا ،یعوامل وضع ،یعوامل ارتباط، و همکارانش یبر همچنین
 کنند. عنوان می ها یمش خط یاجرا  کننده نییتع

 (1۹8۲وارویک ) 11
حوادث از طریق اشتیاق به تصدیق و  و ها ها، شخصیت اجرای موفق: حاصل انطباق مستمر با زمینه

 .اصالح اشتباهات
. ۲ رمترقبه؛ی. عوامل خارج از سازمان و غ1شوند:  میها  مشی طخت درس جرایکه باعث عدم ا یطیشراد گان و هاگ وو 1۲
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. عدم ۴ی؛ معتبر علت و معلول هیفقدان نظر. ۳مناسب؛  دن منابع الزم ونبو در دسترسناکافی و  زمان (1۹8۴)
د عدم درک و نبو. ۶ بین واحدهای اجرایی؛ ازحد شیب. ارتباط ۵ها؛  ها و معلول علت نیب میارتباط مستق

فقدان یی و اجرا یها دستگاه یها تیمسئولو  فینبودن وظا مشخص. ۷توافق در مورد اهداف؛ 
عدم . ۹ی؛ مش کامل خط یاجرا در ارتباط باعدم درخواست مقامات و صاحبان قدرت . 8؛ الزم یهماهنگ

 بین عناصر مختلف اجرا. کامل یارتباط و هماهنگ

1۳ 
(؛ 1۹8۶کوئینگ )

آلیش و پتاک 
(1۹8۶) 

گذاران و محیط غیرقابل  مشی های شناختی خط گذاری مبهم، محدودیت : هدفمشی  خط عوامل شکست
آنها، عدم توجه به اثرات موردنظر  یناسازگار زانیو م رمنتظرهیغ یتوجه به اثرات جنب عدمبینی،  پیش

 هدف. یها در گروه

1۴ 
(؛ 1۹8۲وارویک )
(؛ 1۹۹1آگونوان )
 (1۹۹۲دنهارت )

سریع  راتییمناسب، تغ کیتئور یفقدان مبنا ن،ینماد یها استیدر شکست اجرا: س موثرعوامل 
الزم  یفقدان کاردان ،یالزم در دولت، منابع ناکاف یها ییایم وجود پوو عد یاسیساقتصادی،  ،اجتماعی

 مناسب. یسازمان یو ساختارها ها برنامهدر استفاده از  انیمجر
 اری(، اهداف بسیاسیاهداف س گریبا د یو سازگار یانسجام درون ت،یاهداف )نبود شفاف یناکاف فیتعر
 .ها برنامه یانضباط ینامناسب در اجرا، ب یانتخاب ساختار سازمان ،یمش خط طلبانه جاه

مختلف، مسیر طوالنی برای اقدامات عملی، وجود  های کننده در اجرا، وجود دیدگاه تعداد زیاد مشارکت
 گیر در اجرا و منابع رقیب. های مختلف دخیل و تصمیم بخش

1۵ 
 پاپادوپولوس

(1۹88) 

 معتبر، وجود یعلم  هینظر کیو نبود  یمش خط  هینظر ینادرست :عوامل موثر در شکست اجرا
و در دسترس،  ینبود زمان و منابع کاف ار،یبس یمراتب علت و معلول و سلسله تیعل یطوالن یها رهیزنج

عمده در  ینیعدم بازب ،یخارج  کننده  فلج یها تیمحدود ،یدسترس یاز منابع برا یمناسب بینبود ترک
 نیقوان

 (1۹۹۵کالیستا ) 1۶

 و )زد یاسیس اتیاز ن ی. انحرافات ناش۳نامناسب؛  ی. ابزارها۲بودن منابع؛  ی. ناکاف1 :اجراالف( موانع 
 انی. عدم تعهد الزم مجر۵نادرست(؛  یها ینیب شی)پ هیاول یها بودن طرح . نارسا۴(؛ یاسیس یبندها
 مشی. خط

 یبیترک اراتیاخت ایقدرت  ماتیشامل تنظ ی. عوامل درون1در اجرا:  موثر یرهایمتغ ایب( عوامل 
 کننده و اشخاص.ریتفس ینهادها ،یعموم یشامل آرا یرونی. عوامل ب۲؛ اجرا یها ها و محل شبکه

1۷ 
هاولت و رامش 

(1۹۹۵) 

 یها یشامل: دشوار مسئلهی مربوط به ماهیت ها تیحدود. م1مشی:  جرای خطا یها حدودیتالف( م
. ۲؛ دفمشی در گروه ه خط زا یناشگروه هدف و تغییرات رفتاری  تعداد اهداف، اندازه ،یفن

. ۳ ؛دیدج یو ظهور تکنولوژ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس شامل شرایطحاکم بر جامعه  واحوال اوضاع
 .یمش خط انیو مجرهای مجری  مربوط به سازمان مشکالتها و  محدودیت

مشی و  خط یها هدف دیگذاران با یمش . خط1مشی:  ی خطو اجرا یطراح یبرا زمی الارهایب( مع
 یمش خط  هیته. ۲ ند؛ینما انیروشن ب ،دستورالعمل صورت بهمراتب آنها را تا حد ممکن، واضح و  سلسله

موفق  یاجرا یبرا یمش . خط۳باشد؛  یمعتبر متک یعل  هینظر کیبه  ی،ضمن ایآشکار  صورت به دیبا
 حیصح طور بهباشد تا  یمقررات روشن یحاو دیبا یمش . خط۴برخوردار باشد؛  یاز اعتبار کاف دیبا
محول شود که از تجربه و  ییها انبه سازم دیاجرا با  فهی. وظ۵ د؛یبه اجرا درآ یسازمان مجر لهیوس به

 .باشند برخوردار یتعهد کاف

18 
 انیو مازمان یهسابات

(1۹۹۶) 

و داشتن  یروابط علت و معلول. ۲. اهداف مشخص و روشن؛ 1ها:  یمش اثربخش خط یاجرا طیشرا
 تی. حما۴ ؛یتیریو مد یاسیس یها رهبر با مهارت کیکننده و  تیبثت کی. ۳ ک؛یتئور یمبنا
 طیتوجه به شرا .۵هدف؛  یها و گروه ییمراجع قضا ،اجرایی مقامات گذاران، سوی قانوناز  ها یمش خط

 المللی. ی، اقتصادی و بیناجتماع

1۹ 
 بارداک نجیوی

(1۹۹۷) 
 

 ک،یتحر :عبارتند از ی،مش خط یبه مشارکت در اجرا گرانیها و باز کردن گروه وادار یها ( راهالف
 .کردن و متقاعد بیترغ ،یزن معامله، چانه

گیرد تا مانع اجرای  مشی صورت می عامالن اجرای خط  وسیله هایی که به ب( برخی شگردها و بازی
 یها یو بازی، زندگی آسان و راحت مقاومت جمعبازی بودجه، حفظ صلح،  صحیح شود، عبارتند از:

 .گرید
د: تغییر منافع، تغییر از اهداف کرتوان به موارد زیر اشاره  ی، میمش خط یباز یاز اثرات منف ج(

 های اداری.  مشی، مقاومت در برابر کنترل خط
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۲0 

 مورتن اگبرگ
(؛ خوزا 1۹۹۹)

سو ژانگ (؛ ۲00۳)
(؛ ۲00۶ی )نیو را

(؛ ۲00۷) ورگالتب
 دایویدال میپاپ

(۲008) 

نبود ارتباطات  ،ییاجرا یها دستگاه یها تیو مسئول فینبودن وظا بر شکست اجرا: روشن موثرعوامل 
 گر تیافراد هدا بتیغ ،یتیریفقدان تخصص مد ،یرواقعیغ یها استیس یی.اجرا یها دستگاه نیب یکاف

پویایی عدم  ی،مش هداف خطانبودن  مشخص وروشن  ی.مش خط یدر اجرا یناکاف یهماهنگ ،فرایند
 ی.مجر ی ها سازمان نیب نهیریرقابت و تعارض د موجود. ییاجرا یها تیبه ظرفتوجهی  ها، بی مشی خط

 فیضع هادی، همکارین تیظرف موجود در یها تیمحدود، محدود یمنابع مال ،یاسیس تیفقدان حما
 ی.سطوح مل در

 (۲000گریندل ) ۲1
 یکلشود که اهداف و مقاصد  یآغاز م یزمان ،اجرامشی: فرایند کلی  شرایط اساسی برای اجرای خط

یه برای پیگیری اهداف و سرما شده باشند یطراح یاتیعمل یها برنامهبیان شده باشند،  خاص طور به
 .باشد داده شدهتخصیص 

۲۲ 
حفیظ خلید 

(۲001) 

 ها، یمش خط یجهت اجرا انیالزم در مجر یها یو نوآور تینبود خالق :عوامل موثر بر شکست اجرا
 ،یاسیس یها شهروندان، اشتغال دولت به رفع دغدغه تیحما عدم نفع، یذ یها به منافع گروه یتوجه یب

 ها دولت ییاجرا یها راستا نبودن برنامه هم

۲۳ 

انجمن مدیریت 
دولتی آمریکا با 
همکاری واحد 
اقتصاد عمومی 
مدیریت دولتی 

(۲00۲) 

 :موثرموانع موجود بر سر راه اجرای 
 مشی. نبودن رهنمودهای خط های نوآوری، روشن ها، فقدان محرک زیرساخت نهادی: هزینه ( موانعالف

های مدیریتی، ضعف مدیریت اطالعات، دودلی و مقاومت از طرف  ب( موانع مدیریتی: فقدان قابلیت
 نگرش منفی مدیران ارشد و میانی.ای،  نفعان حرفه رهبر سیاسی، مخالفت از سوی ذی

 (۲00۴اسکات ) ۲۴
 یمش خط کنندگان افتیدر نکردن ریدرگ ها، یمش خط یاثربخش شیعدم پا :عوامل موثر بر شکست اجرا

و  یاجتماع یها لیعدم ادغام تحل ن،یو مراحل تدو ها لیدر تحل ها یمش خط رندگانیگ میبا تصم
 .مختلف نفعان یبر ذ ها یمش خط ریتاث  نحوه نییعدم تع ،یاقتصاد

 (۲00۵مکینده ) ۲۵

 الت،یتما ،یکاف التیمنابع و تسه بتیغ ،یارتباطات و اطالعات ناکاف :عوامل موثر بر شکست اجرا
اجرا و منافع آنها(،  نی)تضاد ب یمش خط یاجراکنندگان از اجرا یابیارز ان،یمجر یها  و نگرش ها زهیانگ

 ،یاسیس ،یاجتماع یرهایبه متغ یتوجه یهدف، ب یها  گروه یجا از حکومت به یمش  شدن خط ساطع
 بودن یناکاف ،یریگ میتصم یالزم برا یتیحما یاز فضا رانیمد یعدم برخوردار ،یارو اد یاقتصاد

 ها، یمش خط ادیمبهم، تعداد ز یها یمش خط ان،ینبود تخصص الزم در مجر ان،یحقوق و دستمزد مجر
راستا نبودن  هم ،یافتیعدم کنترل اطالعات در ،یمتمرکز، نبود سازوکار هماهنگ یریگ میتصم

شهروندان، اشتغال به رفع  تیحما عدم نفع، یذ یها به گروه یتوجه یها، ب دولت ییاجرا یها برنامه
اهداف  ییناهمسو ،یگذار یمش  مراجع خط اراتیتعداد و تداخل اخت ،یاسیس یها دغدغه

 ییاجرا یها در دستگاه ها یمش روند اصالح خط یدر اجرا، کند قیتعو گذاران، یمش خط

 (۲00۵برینارد ) ۲۶

خبرگان، نبود تعهد  لهیوس به شده نیتدو یها یمش به خط رانیمد یتوجه یب :عوامل موثر بر شکست اجرا
و اجرا، نبود تخصص  انیمنافع مجر نیتضاد ب ان،یو مجر رانیمد یشخص ینظرها الزم در اجرا، اعمال

 ،یهماهنگ ینبود سازوکارها ها، یمش خط بودن یرواقعیغ ها، یمش با خط ینبود توافق همگان ،یکاف
شهروندان، اشتغال به  تیحما عدم نفع، یذ یها به گروه یتوجه یب ،یمجر یها دستگاه یافارتباطات ناک
اهداف  ییناهمسو ،یذارگ یمش مراجع خط اراتیتعدد و تداخل اخت ،یاسیس یها رفع دغدغه

 .ییاجرا یها در دستگاه ها یمش روند اصالح خط یدر اجرا، کند قیتعو گذاران، یمش خط

۲۷ 
 و فنج ییال ،یل

(۲00۶) 

مربوط،  زانیر نبودن برنامه اجرا، مجرب یابیارز یارهاینبودن مع ها: شفاف یمش موفق خط یموانع اجرا
 های تیطرح مذکور با اولو یها تیاندرکاران و تفاوت اولو و دست زانیر نظرات برنامه نقطه ییواگرا
 ی.خصوص یبخش

۲8 
 نیجان کوگ

(۲00۶) 
 همچونی، اقتصاد خصوصا یو اقتصاد یاسیس یها تیمحدود ق:موف یسد راه اجرا یها تیمحدود

 .شدن یجهان تیمحدودی، نیگزیتوأمان، اثر جا یکسر تیمحدود ،یتراز خارج تیتعادل بودجه، محدود

۲۹ 
ساموئل استالی 

(۲00۶) 

 یاسیغلبه ابعاد س ،یاقتصاد یبر نقش بازار و سازوکارها ازحد شیب  هیتک :عوامل موثر بر شکست اجرا
با اهداف  یاسیس یها دغدغه ،یبازار، عدم هماهنگ یروهایبر ن یمقامات رسم  و غلبه یبر اقتصاد

روشن اهداف، در  نیعدم تدو ،یگذار یمش نامطلوب در خط ینیو تقن یگذار قانون ندیفرا ،یمش خط
پردازش اطالعات،  ییالزم، عدم توانا یاسیس تینبود حما ،ییالزم اجرا یکارهادسترس نبودن سازو

 .انیدانش مجر تیمحدود
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 نتای  مطالعات و ژهوهح داخل کشور در ارترتاط بتا موانتع     زیر، خالصه نگارهچنین در هم

 های عمومی ارائه شده اس.  مشی خط

نتایج مطالعات پژوهشگران داخلی درخصوص موانع اجرای   خالصه -(3نگاره شماره )

 های عمومی مشی خط
 خالصه پژوهش پژوهشگران ردیف

 (1۳۷1الوانی ) 1

 زودرس؛ نگری و گرایش به نتایج عدم تمایل به آینده. 1: گذاری عمومی مشی مشکالت و تنگناهای خط
. ۴گیری؛  تصمیم های اطالعاتی در ارسایی. ن۳ گیـری؛ تصمیمشدن در  بعدی نگری و یک جزئی. ۲

گیری و  در تصمیم شخصی نظر اعمال. ۵؛ های ساده رفتن حل انگاری و به دنبال راه گرایش به ساده
فرایند  دها و نبود بازخور مشی عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط. ۶؛ بر تجربیات فردی ازحد شیباتکای 

وضع . ۹ ها؛ پذیر بودن تصمیم انعطاف. 8 گیری؛ عدم تمایل به تصمیم. ۷ گذاری عمومی؛ مشی خط
 .گذاری مشی خط نقشی آنها در مردم و احساس بی  دم آگاهی عامه. ع10 های صوری و ظاهری؛ مشی خط

۲ 
زاده  الوانی و شریف

(1۳۷۶) 
ها و  کمک . مسائل۲. مسائل مدیریت و سازمان؛ 1های عمومی:  مشی مسائل و مشکالت اجرای خط

 . تحریف مدل بوروکراسی وبر.۳های خارجی؛  وام

 (1۳۷8بیگی ) رجب ۳

گذاری مبهم  هدف گذاری: مشی خطعوامل ناشی از . 1: ها مشی کامل خط یعوامل بازدارنده و موانع اجرا
انگاری در دریافت مشکل،  ساده ،دمشی، عدم اجرای آزمایشی و بازخور خط  ، نادرستی نظریهیرواقعیغو 

حوادث غیرمترقبه، کمبود زمان و منابع،  عوامل محیطی:. ۲ مشی؛ نبود توافق همگانی در مورد خط
. ۳های اجتماعی؛  مشی با هنجارها و ارزش تعارض خط های عمومی، ناسازگاری فناوری، کمبود حمایت

های  نبودن وظایف و مسئولیت ارکان اجرایی، مشخص نبود استقالل نسبی در ساختاری: عوامل
 .ارزیابی عملکرد های اجرایی، ارتباطات، نبود نظام بخش

۴ 
اعرابی و رزقی رستمی 

(1۳8۴) 

های صنعتی کشور به  مشی ترین موانع اجرای خط مهمهای صنعتی کشور:  مشی شناسی اجرای خط آسیب
فقدان شبکه اطالعاتی ( ۲های جامع صنعتی؛  ها و سیاست مشی قدان خط( ف1: ترتیب اولویت عبارتند از

( ساختار نامناسب واحدهای ۴های محوله با تخصص و دانش افراد؛  ( عدم تطبیق مسئولیت۳؛ کارآمد
 .های جدید ( عدم استفاده از فناوری۵کشور برای حضور در بازار جهانی؛  صنعتی

۵ 
گیوریان و 

 (1۳8۴مندجین ) ربیعی

نبود مبنای   های عمومی در هفت دسته مشی های عمومی: موانع اجرای خط مشی موانع اجرای خط
های هدف، انتخاب ابزارهای نامناسب برای  مشی، کمبود منابع، رفتار گروه تئوریک مستدل برای خط

های  اجتماعی( نامناسب، عدم مشارکت گروه اجرا، شرایط محیطی )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و
 های افراد مجری قرار دارد. ها با ارزش مشی مشی و تعارض خط مختلف در تدوین خط

۶ 
اعرابی و رزقی رستمی 

(1۳8۴) 

موانع : مشی موانع مربوط به ماهیت خط. 1: های صنعتی کشور مشی بر عدم اجرای خط موثرعوامل 
 کنندگان استفاده وانـع مربوط بـه مجریان و. م۲ مشی، موانع حقوقی؛ گذاری و تعیین خط مربوط به هدف

و مهارت مجریان،  های رفتاری مجریان، موانع مربوط به تخصص مربوط به ویژگیموانع : مشی خط از
 نظام بهموانع مربوط : موانع مربوط به سازمان مجری. ۳ مشی؛ کنندگان خط موانع مربوط به استفاده

 .بوروکراسی، موانع مربوط به منابع و ابزارها

 (1۳8۵اشتریان ) ۷

در ایران،  گذاری عمومی مشی خط نبود مطالعات: ی در ایرانگذاری عموم مشی خطشناسی فرایند  آسیب
ریزی  گذاری، برنامه مشی خط نظری مشخص در چهارچوبها، نبود  اجرای سیاست  توجهی به مطالعه بی

ها،  ارزش نبودن اولویتدر سیاستی،  های صریح و اجرا، نبود تعریف فنی از سیاست، نبود دستورالعمل
  ها، نبود هماهنگی بدنه الزم برای اجرای سیاستی ها کارشناسی دولتی مجهز به مهارت  نبود بدنه

 .ها ای برای بحث در اجرای سیاست عمومی حرفه  عرصه دیوانساالری از منظر مدیریت دانش، نبود

 (1۳8۷پور ) قلی 8
 محیطی ل بیرونی وعوام. ۲(؛ طبیعت مسائل) عوامل درونی .1 ها: مشی گذار بر اجرای خطتاثیرعوامل 
 ای(. )زمینه

۹ 
فرد، ثقفی و  دانایی

 (1۳8۹مشبکی )

در این پژوهش به بررسی مشی:  تدوین خط  مشی عمومی؛ بررسی نقش عقالنیت در مرحله  اجرای خط
 عنوان عاملی اثرگذار در اجرای آن پرداخته شده است. عدم رعایت مشی به نقش عقالنیت در تدوین خط

 .ا منجر شده استهبه اجرای ناموفق آن ،ها مشی تدوین خط  عقالنیت در مرحلهترکیب مطلوب 

10 
 فرد، دانایی پور، قلی
متین، جندقی و   زارعی

 (1۳۹0فالح )

جرا قم: در این پژوهش، موانع ا استان در موردی صنعتی؛ مطالعه های مشی خط اجرای برای مدلی  ارائه
اجرایی، ناشی از ساختارهای  از بوروکراسی، عوامل بازدارنده ناشی در هشت بخش عوامل بازدارنده

  ناشی از فرهنگ سازمانی، عوامل بازدارنده  ناشی از عوامل محیطی، عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده
ناشی از ماهیت   ناشی از منابع انسانی، عوامل بازدارنده  ناشی از قوانین و مقررات، عوامل بازدارنده
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 بندی شده است. ناشی از منابع و امکانات مادی طبقه  وامل بازدارندهمشی و ع خط

11 
مرتضوی، فروزنده 

پور  دهکردی و زارع
(1۳۹1) 

در فرایند اجرای قانون مدیریت : کشوری بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات ارزیابی و اولویت
 چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، درمجموعخدمات کشوری، 

عامل  رازیغ بهنیازها وجود دارد که  ابزارها و پیش همچنینمجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون و 
عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات  به ،سایر عوامل نخست )شکل و محتوای قانون(،

 .اند کشوری شناسایی شده

1۲ 
زاده، الوانی،  شریف

منش و  رضایی
 (1۳۹۲پور ) مختاریان

بررسی تجربیات مدیران  ؛های اول تا چهارم توسعه طی برنامه های فرهنگی کشور موانع اجرای سیاست
های اول تا  های فرهنگی کشور طی برنامه به بررسی موانع اجرای سیاست ،در این پژوهش: فرهنگی

این  ،طورکلی پرداخته شده است. به ،فرهنگی در این حوزه تجربیات مدیرانچهارم توسعه و بررسی 
گذاری فرهنگی   مشی خط عوامل ناشی از نظام( 1: شوند که عبارتند از پنج دسته تقسیم می بهعوامل 
 (۴ گذاری کالن کشور؛ مشی خط( عوامل ناشی از نظام ۳( عوامل ناشی از نظام فرهنگی کشور؛ ۲کشور؛ 
 ی.فرهنگ مشی خط( بدنه اجتماعی ۵های فرهنگی؛  مشی خطظام اجرای ن برونداد

1۳ 
فرد و  پور، دانایی  مقدس

 (1۳۹۲کردناییج )

  های عمومی در جمهوری اسالمی ایران؛ مطالعه مشی واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط
ها در اجرای  توجهی به ارزش زمان و از دست رفتن فرصت های مالیاتی کشور: بی مشی خط
ها، ناهمسویی ابزارهای  مشی ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط های ملی، بی مشی     خط

های ملی و فقدان  مشی بر اجرای خط موثرهای داخلی و خارجی  های ملی، بحران مشی اجرای خط
 روند. ها به شمار می مشی  ساختار اجرایی مناسب، از عوامل کلیدی در عدم موفقیت خط

1۴ 
پور، فروزنده  حاجی

فرد و  دهکردی، دانایی
 (1۳۹۴فانی )

های فضای  ی در ایران: در این پژوهش، چالشمشی عموم شناسی اجرای خط طراحی الگوی آسیب
گذاری  مشی گذاری و ساختار خط مشی گذاران، فرایند خط مشی خط  گذاری در قالب سه مؤلفه مشی خط

 ارائه شده است.

1۵ 
عباسی، معتضدیان و 

 (1۳۹۵میرزایی )

اجرای های دولتی: در این پژوهش، موانع  های عمومی در سازمان مشی بررسی موانع اجرای خط
مشی،  مشی، ماهیت خط مشی، مجریان خط کنندگان خط تدوین  های عمومی، در شش دسته مشی خط

 بندی شده است. سازمان مجری، انواع کنش و محیط سازمانی طبقه

 (1۳۹۵عباسی و بیگی ) 1۶

موانع : در این پژوهش، علوم، تحقیقات و فناوری  های عمومی در حوزه مشی های اجرای خط تبیین چالش
موانع ناشی از عملکرد نهادهای   ، به پنج دستهناوریفحقیقات و تلوم، ع  های حوزه مشی اجرای خط

، موانع مربوط به مجریان علوم، تحقیقات و فناوری  زه گذار، موانع ناشی از ماهیت مسائل حو مشی خط
 بندی شده است. مشی، موانع ساختاری و مدیریتی و موانع محیطی تقسیم خط

 نظری چارچوب .1-4

مشی عمتومی،   خط  ژردازا  در حوزه با مرور ادبیات ژهوهح و مطالعه نظرات دانشمندا  و نظریه

 د شنظری ژهوهح تعیین  چارچوبهای  مؤلفه

 عمومی یمش خطنظری موانع اجرای  چارچوب -(1)نمودار 

 

 

 

 

 

موانع اجرای  
مشی   خط

 عمومی

موانع مربوط به  
ماهیت 

 مشی  خط

موانع مربوط به 
نفعان  مجریان و ذی

 مشی خط

موانع مربوط به  
های  سازمان

 مجری

موانع مربوط به  
 عوامل محیطی
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 اعتیاد و مواد مخدر  شناسی حوزه گستره .1-5

 مهرمتاه محور از سوی مقام معظتم رهرتری در    11های کلی مرارزه با مواد مخدر که در  سیاس.

ترین سند باالدستی در این زمینه اس. )مجمع تشخیص مصتلح.   ابالغ شده اس.، مهم 1385

ای،  ژهوهشگرا  در سه حوزه اقدامات مرارزه  لهیوس به( که متناسب با شرح سیاس. 1385نظام، 

 بندی شده اس.: رمانی طرقهژیشگیرانه و د

 مخدر مواد با مبارزه یکل یها استیس -(4نگاره شماره )
 شرح سياست بندي طبقه ردیف

1 

 ای مبارزه اقدامات

گردان و  ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان فعالیت  فراگیر و قاطع علیه کلیه  مبارزه
 ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.سازهای آنها از قبیل کشت، تولید،  پیش

۲ 
تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای 

المللی مرتبط با مواد  ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه
 سازهای آنها. گردان و پیش مخدر و روان

۳ 

منظور  های کنترلی و تمرکز اطالعات به کردن سامانه ها و مکانیزه یگان  تقویت، تجهیز و توسعه
کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، 

و  سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی گردان و پیش روان
 ربط. های ذی سایر دستگاه

۴ 
 پیشگیرانه اقدامات

گردان با  های ناشی از مواد مخدر و روان اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب
گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی،  بهره

لیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و هنری، ورزشی، آموزشی و تب
 عمومی.

۵ 
های پیشگیری، کاهش  ها در زمینه اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده

 آسیب و درمان معتادان.

۶ 
 ای و مبارزه اقدامات

 پیشگیرانه اقدامات
سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی،  گردان و پیش روانانگاری مصرف مواد مخدر و  جرم

 های درمان و کاهش آسیب. صنعتی و برنامه

۷ 
پیشگیرانه و  اقدامات

 درمانی اقدامات

فراگیر با تدابیر علمی جامع و  ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ
 هدف:

 کنندگان؛ درمان و بازتوانی مصرف -
 ها؛ کاهش آسیب -
 خطر به مواد پرخطر. جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم -

8 
ای در امر مبارزه با مواد مخدر و  های بنیادی، کاربردی و توسعه مطالعات و پژوهش توسعه
های علمی و  دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت بر هیتکگردان و پیشگیری و درمان معتادان با  روان

 ربط در کشور. تخصصی ذی

 درمانی اقدامات ۹
های اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع  اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت

های حقوقی و  خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت  اشتغال، اوقات فراغت، ارائه نهیزم درگردان  روان
 .های آنها اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده

10 
ای،  مبارزه اقدامات
پیشگیرانه و  اقدامات

 درمانی اقدامات

 جهت:گردان در  ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقه
 کردن مناسبات؛ هدفمند -

 ها و اقدامات مربوط؛ گیری ها، تصمیم سازی مشارکت فعال در تصمیم -

های  دیگر و سازمان برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای بهره -
 المللی؛ بین

 اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.  کردن زمینه فراهم -

11 
های  منظور تحقق سیاست گردان به اصالح ساختار مدیریت و مبارزه با مواد مخدر و روانارتقا و 

های عملیاتی و کلیه  ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست بخشیدن به فعالیت کلی نظام و سرعت
 اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
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مستقل مرتارزه بتا     های کلی مرارزه با مواد مخدر، در کمیته در ارتراط با ارزشیابی سیاس.

ایتن   ازجملههای گوناگونی انجام شده اس.   مواد مخدر مجمع تشخیص مصلح. نظام، ژهوهح

های کلی مرارزه بتا متواد مختدر در برنامته      بررسی میزا  تحقق سیاس.»توا  به  ها، می ژهوهح

در مرارزه بتا متواد    موثرهای  بررسی نقح، سهم، اثر و امکانات دستگاه»، «توسعه چهارم و ژنجم

های کلی مرتارزه   و ترکیری نظارت بر سیاس. های تلفیقی مخدر با هد  استانداردسازی شاخص

نتویس اصتالحی قتانو      در تتدوین ژتیح   های کلتی  ارزیابی اثربخشی سیاس.»و « با مواد مخدر

ستتاد مرتارزه بتا متواد مختدر نیتز        همچنتین اشاره کترد    1389سال  در« مخدر مرارزه با مواد

اقتدامات ژیشتگیرانه و    ،ای مرتارزه  هتای اقتدامات   های ستتاد را در حتوزه   ای برنامه دوره صورت به

مرتارزه بتا   ساالنه در کتاب سال ستاد  صورت بهده اس. که کرارزیابی و بازنگری  اقدامات درمانی

و در  هتا، مستتقیما   از ایتن ژتهوهح    ی چیهالزم به ذکر اس. که در   دش مواد مخدر منتشر می

های کلی مرتارزه   شد  سیاس. گذاری عمومی، به بررسی موانع اجرایی مشی دانح خط چارچوب

گذارا  و مجریا  این حوزه ژرداخته نشده است. و ایتن مو توعی     مشی با مواد مخدر از دید خط

  کند عف کرده و نوآوری آ  را اثرات میاس. که  رورت انجام این ژهوهح را مضا

 شناسی پژوهش روش .2

ژس از مشخص شتد  زمینته و مو توع     ژهوهحگام در .رایند  نیتر مهم انتخاب روش مناسب،

 یدرستت  بته  ژتهوهح ژارادایم، استراتهی و سایر عناصتر .راینتد    باید  برای این کار اس. ژهوهح

 زیر اس.: نگاره صورت بهشناسی حاکم بر این ژهوهح،  ابزار و نظام روش معین شوند  جعره

 حاضر پژوهش ابزار جعبه -(5نگاره شماره )
 وضعیت این پژوهش پژوهش ابزار  جعبههای  الیه

 تفسیری مبانی فلسفی پژوهش
 کاربردی کارویژه پژوهش
 استقرایی منطق پژوهش

 کیفی پژوهش صبغه
 موردی  مطالعه راهبرد پژوهش

 ای و میدانی کتابخانه انجام پژوهش از جهت مکانی
 اکتشافی هدف پژوهش
 طولی افق پژوهش

 یافته ساخت مصاحبه نیمه های پژوهش گردآوری داده  شیوه
 تحلیل مضمون های پژوهش روش تحلیل داده

 هدف پژوهش .2-1

های کلی مرارزه با مواد مخدر از منظر خررگتا    بررسی موانع اجرای سیاس. هد  این ژهوهح،

جمهوری استالمی ایترا  است.  ایتن ژتهوهح      گذاری این حوزه در  مشی های مختلف خط عرصه
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مد و مطلوب آعدم اجرای اثربخح، کار ژیرامو ها  مشی از موانع اجرای خط الگوییتالش دارد تا 

  ارائه کندهای کلی مرارزه با مواد مخدر  سیاس.

 های پژوهش پرسش .2-2

های کلی مرارزه بتا متواد مختدر     این اس. که الگوی موانع اجرای سیاس. اصلی ژهوهح ژرسح

.رعتی هتم ژاستخ داده شتود کته       ژرستح چیس. که برای ژاسخ داد  به آ ، الزم اس. به این 

هتای کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر        مد و مطلوب سیاس.آخح، کارعناصری که مانع اجرای اثرب

 هستند، کدامند؟

 موردی  اهبرد پژوهش: مطالعهر .2-3

  انتخاب، منظم و گردآوری شده تتا بته خلتق معنتا از ژدیتده      ها دادهدر ژهوهح مطالعه موردی، 

 های کلی مرارزه با مواد مخدر( بپردازند  مورد مطالعه )موانع اجرای سیاس.

 گیری نمونه .2-4

گیتری غیرتصتاد.ی یتا     گیری هد.مند کته نمونته   های نمونه از تکنی  های کیفی عمدتا در روش

گیتری   شتود  نمونته   ( استتفاده متی  Teddlie & Yu, 2007) شوند گیری کیفی نیز خوانده می نمونه

بر اهدا  خاص و مترترط بتا ژاستخ بته      از گزینح واحدهای خاص، مرتنی عرارت اس.هد.مند 

گیتری   گیتری هد.منتد، از روش نمونته    هتای نمونته   هتای ختاص تحقیتق  از میتا  روش     ژرسح

گیتری   بر.تی یکتی از راهرردهتای روش نمونته     گیری گلولته  بر.ی استفاده شده اس.  نمونه گلوله

هتا ادامته    آوری داده (  در این روش محقق تا زمانی به جمتع 33: 139۰متوالی اس. )محمدژور، 

 بته وجتود  های جدید تغییتری در تئتوری    مستمر، در اثر ورود داده  مقایسه  دهد که در سایه می

گیتری   (  نمونته Cohen, Manion & Morrison, 2011نیامده و اصالحاتی بر روی آ  اتفاق نیفتتد ) 

ا موردهتا آغتاز   اس.  این شیوه در ابتدا با تعداد کمتی از ا.تراد یت    یا چندمرحلهبر.ی، .نی  گلوله

(  طرتق ایتن   Neuman, 2000: 199یابتد )  ژیوندهای موردهای اول، گسترش متی  شود و بر ژایه می

اعتیتاد و متواد مختدر انجتام شتد  متالک انتختاب          کیفی با خررگا  حتوزه   مصاحره 18.رایند، 

گذاری آسیب اجتماعی اعتیاد اس.   مشی تجربه و تخصص ایشا  در حوزه خط اساسبرخررگا  

 زیر ارائه شده اس.: نگارهبا حفظ محرمانگی در دو  ندگا شو مصاحرهشناختی  اطالعات جمعی. 

 شوندگان مصاحبه التیتحص سطح -(6نگاره شماره )
 تعداد سطح تحصیالت

 11 ارشد کارشناسی
 ۷ دکتری
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 شوندگان مصاحبه ییاجرا سوابق -(7نگاره شماره )
 شوندگان مصاحبهسوابق اجرایی 

 جانشین فرماندهی کل قوا در ناجا مقام قائم
مدیر اداره نظارت بر کنترل مواد مخدر ستاد مبارزه با 

 مواد مخدر
 مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقام قائم

 های مقابله با مواد مخدر بررسی رئیس اداره مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

 دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر مقام قائم
ریزی و فناوری اطالعات ستاد مبارزه با  مدیرکل برنامه

 مواد مخدر
 ها های مردمی و سمن مشارکت  مدیر دفتر توسعه معاون عملیات ناجا

 مبارزه با مواد مخدر ناجا سیپل سیرئ
مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع   رئیس کمیته

 مصلحت نظامتشخیص 

 سابق مبارزه با مواد مخدر سیپل سیرئ
مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص   دبیر کمیته

 مصلحت نظام
 مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر معاون اسبق وزارت اطالعات

مدیر دفتر تحقیقات و پیشگیری رئیس پلیس مبارزه با مواد 
 مخدر ناجا

 مبارزه با مواد مخدر ستادمدیرکل فرهنگی و پیشگیری 

 های پژوهش: تحلیل مضمون روش تحلیل داده. 2-5

، قوی و ژرکاربرد اس. که بترای تحلیتل   توجه قابلتحلیل مضمو  ی  روش تحلیل کیفی 

( 139۰جعفری و همکارا ،  های ژیچیده و مفصل قابل استفاده اس. )عابدی حجم زیادی از داده

( معتقتد  2۰1۰آ  ترکیری از استقرا، قیاس، نگاه از برو  و نگاه از درو  وجود دارد  مایلز )و در 

اس. که تحلیل مضمو  .قط ی  روش تحقیتق نیست.، بلکته رویکتردی تحلیلتی و راهرتردی       

ها مورد استفاده قترار   عنوا  بخشی از .رایند معنابخشی در بسیاری از روش اس. که به 1ترکیری

هتای   ی  روش تحلیل مستقل است.، بلکته دیگتر روش    تنها نهتحلیل مضمو   قعدرواگیرد   می

بنیاد  ژردازی داده شناختی، مکالمه، موقعیتی، نظریه ها نیز مانند تحلیل روایتی، نشانه تحلیل داده

ها ناگزیر از .رایندهای  های تحلیل داده بر آ  هستند؛ به این معنا که اکثر رویه و غیره نیز مرتنی

ی و الگوستازی مو توعی استتفاده    دهت  ستازما  بندی،  یابی، مقوله مضمو  از قریل مفهوم تحلیل

هتای   تواند به بهترین وجه بسیاری از اهتدا  متورد نظتر ژتارادایم     کنند  تحلیل مضمونی می می

این اهتدا  است.      ازجملهتفسیری و تأویلی را برآورده سازد  استخراج متن و الگوسازی معنایی 

گذارد؛ به این معنتا محقتق    کاوی ارج می های محقق در جریا  داده لیلی به خالقی.این رویه تح

تواند شیوه و مراحل خاص خود را دنرال کرده و بته غنتای ایتن شتیوه بیفزایتد )محمتدژور،        می

 (:King & Horrocks, 2010زیر اس. ) صورت به(  مراحل روش تحلیل مضمو  68: 139۰
                                                                                                                                                       
1. Synthesizing Strategy  
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 در تحلیل مضمون یکدگذار ندیفرا -(2)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی برای تعیین روابط عناصرچارچوب: CIPPمدل  .2-6

، چتارچوب شتود  ایتن    استتفاده متی    CIPP چتارچوب برای تحلیل روابط سیستمی بین عناصر از 

، عناصتر  چتارچوب ایتن   اساسبراس.   5و محصول 4ژردازش 3،ها ورودی 2،زمینه( ) محیطبیانگر 

های کلی مرارزه با متواد مختدر، ذیتل متوارد      مضامین موانع اجرای سیاس.  شرکه  دهنده تشکیل

 ( Stufflebeam, 1971شوند ) بندی می چهارگانه دسته

گذاری در این بختح   مشی شده در قسم. محیط اثرگذار بر خط مضامین شناسایی :محیط

هتا در   اس.  عوامل محیطی همواره بر ارتقا یا تضعیف اجترای سیاست.  قابل بررسی  چارچوباز 

 گذاری ژویا بدو  توجه به اثرات محیط امکا  ندارد  مشی خط  گذارند و سراسر الگو اثر می

 درواقتع  های کلی مرارزه با مواد مختدر،  ی موانع اجرای سیاس.های الگو ورودی ها: ورودی

  وستیله  مرارزه با مواد مخدر هستند که برای اجرا، بته   در حوزه  گانه های کلی یازده هما  سیاس.

 گانه ابالغ شده اس.  مقام معظم رهرری به رؤسای محترم قوای سه

ا.تتد کته    مخدر زمانی اتفاق می های کلی مرارزه با مواد ژردازش در مورد سیاس. پردازش:

ژتردازش    هتا در مرحلته   ایتن سیاست.   درواقتع ها .راهم شود   زمینه برای اجرای یکی از سیاس.

یت    گتذاری و در قالتب   مشتی  گذاری در ی  ساختار مشخص ختط  مشی بازیگرا  خط لهیوس به
                                                                                                                                                       
1. Context  
2. Inputs 

3. Process 

4. Pruduct 

دقیق متن مصاحبه مطالعه  
گذاری در کنار آنهاهای مربوط و یادداشتکردن بخشمشخص  
تعریف کدهای توصیفی  
مصاحبه و بازنگری کدهای توصیفی در حین پیشرفت تکرار این فرایند برای هر  

 

   مرحله اول: کدگذاري توصيفی

 

   مرحله دوم: کدگذاري تفسيري

بندی کدهای توصیفیخوشه  
مطالعاتی ال پژوهش و حوزهسئوها در ارتباط با تفسیر معنای خوشه  
ها داده کارگیری کدهای تفسیری برای کل مجموعههب  

  سازي از طریق مضامين فراگيرمرحله سوم: یکپارچه

 نظر قرار دادن مضامین ها به عنوان یک کل، از طریق مدهاستنتاج مضامین کلیدی برای مجموعه داد
  تفسیری از موضع تئوریک یا مقاصد عملیاتی پروژه تحقیقاتی

ایجاد نموداری برای نشان دادن روابط بین سطوح کدگذاری در تحلیل  
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 د شون گذاری، آماده اجرا می مشی .رایند خط

ها و توجه  اس. که با توجه به ژردازش و بررسی ورودی دبروندااین .رایند دارای  محصول:

گونه کته   آ  چراکهرود؛  نوعی شکس. در اجرای سیاس. به شمار می درواقعبه عوامل محیطی، 

مد، اجرا نشده اس.  روابط مربتوط بته عناصتر موانتع     آ، اثربخح و کارمدنظر، سیاس. دیدوشایبا

 نشا  داده شده اس.    CIPPچهارچوبهای کلی مرارزه با مواد مخدر در  اجرای سیاس.

های کلی مبارزه با  در ارتباط با موانع اجرای سیاست CIPPنمای کلی مدل  -(1)شکل 

 مواد مخدر

پرداز  در ارتبا  با سياست هاي کلی 
مبارزه با مواد م در ورودي  براي ا راي سياست هام  ول و برون داد ا راي سياست ها

سياست ها م ي  ا رگذار بر ا راي

بازخور

 
 های پژوهش اعتمادپذیری یافته .2-7

مرتانی   ازلحتا  و  واژگا  روایی و ژایتایی کته اساستا    استفاده از یجا بهشناسا  کیفی  اکثر روش

جه. ارجتاع بته   « اعتمادژذیری یا قابلی. اعتماد».لسفی ریشه در ژارادایم کمی دارند، از معیار 

(  قابلیت. اعتمتاد، بته بیتانی     Twining, 2000: 10کننتد )  ارزیابی کیفی. نتای  کیفی استفاده می

متکی بود و به نتای  آ  اعتماد  های تحقیق کیفی توا  به یا.ته ساده، میزانی اس. که در آ  می

 قرتول  ، قابلی. اعتماد را شامل چهتار معیتار قابتل   لینکلنو  گوبا(  184: 139۰د )محمدژور، کر

 کسببرای (  Sinkovics et al, 2008دانند ) می ژذیرییدیتاو  ژذیری، قابلی. اطمینا  بود ، انتقال

ا  و از منظتر ژهوهشتگر   ی آ ها ژهوهح یا به عرارتی دقیق بود  یا.ته اعتمادژذیریاطمینا  از 

 شد:زیر انجام  اقدامات (،Creswell & Miller, 2000: 124) کنندگا  مشارک.

از انجام کدگذاری ژس  کننده(: )بازخور مشارکت کنندگان مشارکت  وسیله به تطبیق (الف

گر.ته و از ایشا  خواسته شد شوندگا  قرار ی در اختیار مصاحرهها، این کدگذار بر روی مصاحره

ا نپرداختته است. را   به توصیف یا تفسیر اههارات آنه یخوب بهآنها محقق  نظر ازتا مواردی را که 

 د شتو اعمتال   هتا  شتوندگا  در تحلیتل   مصتاحره  مدنظرند و سپس اصالحات کن تعیین و اصالح

 این بخح، هما  روایی توصیفی اس.  درواقع

زما  از  طور هم به  کنندگا ، وسیله مشارک. بر تطریق به  عالوهش: مشارکتی بودن پژوهب( 

که محقق توانسته  دشوو اطمینا  حاصل  شودمشخص تا  شد میاستفاده  ها در تفسیر داده آنها
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   منظور ازکند ریکنندگا  )و نه از منظر خودش( درس. تفس را از منظر مشارک. دادهایرواس. 

 این بخح، هما  روایی تفسیری اس. 

 های پژوهش داده لیوتحل هیتجز .3

یتل مضتمو ، از   استاس روش تحل هتای کیفتی انجتام شتده و بر     مصاحره بر در این بخح، مرتنی

کتد   3۰2بعد،   اولیه استخراج شد و در مرحلهکد  3۰2ها،  خوذ از مصاحرهما  گزاره 218مجموع 

کدگتذاری تفستیری، بتا اتختاذ رویکتردی        در مرحله بندی شد  مضمو  اولیه طرقه 75اولیه در 

، .یت درنهامضمو  ژایه تقلیل یا.ته اس.   16مضمو  اولیه با تلفیق و تجمیع، به  75استقرایی، 

مضامین ژایه در ذیتل مضتامین    داد قرارسازی، تالش بر این اس. که  من  یکپارچه  در مرحله

 های کلی مرارزه با مواد مخدر تریین و ترسیم شود  محوری، الگوی موانع اجرای سیاس.

 مخدر مواد با مبارزه یکل یها استیس یاجرا موانع یساز کپارچهی -(8نگاره شماره )
 مضامین محوری مضامین پایه ردیف

1 
  الزم در نیروی انسانی تخصصفقدان 

 م اهتمام و عدم تعهد مجریانعد 
 گذاری مشی بازیگران خط

۲ 

  مسئلهنظام معیوب شناسایی و تعریف 

 ها ضعف در تدوین دقیق سیاست 

 ها ها و سیاست اجرای ناقص برنامه 

 های کلی ها و سیاست عدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامه 

 گذاری مشی فرایند خط

۳ 

 مجری گذار و مشی ناهماهنگی بین مراجع خط 

  کار میتقسعملکرد ضعیف در حوزه ساختار اجرایی و 

 ریزی گیری و برنامه ضعف کارکردی در حوزه تصمیم 

 های جدید برای اجرا نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوری 

 گذاری مشی ساختار خط

۴ 

 ثبات در حوزه مدیریت سیاسی نبود 

 نهادهای آموزشی و فرهنگیسسات خصوصی و نادیده گرفتن نقش رسانه، مو 

 گذاران و مجریان های فشار بر سیاست گروه نفوذ اعمال 

 نفعان اقتصادی اعمال فشار ذی 

 کمبود حمایت عمومی و نخبگان جامعه 

 المللی نامساعد بودن شرایط محیط بین 

 گذاری مشی محیط خط

 های پژوهش داده تیبازروا .4

 گذاری مشی . بازیگران خط4-1

 مخدر مواد با مبارزه یکل یها استیس یاجرا کدگذاری تفسیری -(9نگاره شماره )
 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1 

 ضعف در حوزه نیروی انسانی مناسب 

 گذاران عدم صالحیت فنی و تخصصی سیاست 

 ضعف در دید کارشناسی و تخصصی نسبت به پدیده اعتیاد 

 های مختلف مواد مخدر ضعف علمی در حوزه 

 ای مدیران حرفه  ساخت کادر در حوزه عدم توسعه و 

گرایی  فقدان تخصص
 الزم در نیروی انسانی
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۲ 
  نمواد مخدر در دیدگاه مقامات و مسئوال  مسئلهاولویت و اهمیت پایین 
 ها انگاری و نبود جدیت کافی در اجرای سیاست  سهل 

 های مسئول عدم مشارکت کافی دستگاه 

عدم اهتمام و عدم تعهد 
 مجریان

 گرایی الزم در نیروی انسانی فقدان تخصص .4-1-1

متواد مختدر     بته مقولته   یکشور، .قتدا  نگتاه تخصصت    یگذار یمش در حال حا ر، در نظام خط

مو توع،   نیت مرترط با ا ستهیشا را یمد عدم استفاده از ،همچنینو  یتخصص یمو وع عنوا  به

 اقرتالی  یمتواد مختدر و بت   مرتارزه بتا   کلتی   های اس.ینهادهای مجری س یباعث کاهح اثربخش

اس.  مرارزه با مواد مخدر، نیازمند نیروی انسانی متخصتص،   دهحوزه ش نیتوانمند به ا روهایین

مرتارزه بتا متواد مختدر، بته       نتد یانگیزه اس.؛ اما در حال حا ر، بخح مهمتی از .را  مجرب و با

)مصتاحره   ره هستتند بهت  الزم بی  شود که از تجربه، دانح، تخصص و انگیزه نیروهایی سپرده می

  (5شماره 

 عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان .4-1-2

های توجه بیشتر مسئوال  به مو توع متواد    گیری ستاد مرارزه با مواد مخدر یکی از نشانه شکل

ها و نهادهای  اعضای ستاد و سازما  رخی کارشناسا  معتقدند هنوز همه، بحال نیا بامخدر بود  

برختی هنتوز نستر. بته معضتل       اند  این معضل واقف نشده بود  یجدکا.ی، به  اندازه بهمربوط 

 بته  کتا.ی ندارنتد و   آگاهی  ،آورد می به وجودکشور  که اعتیاد برای  عمق مشکالتی  و مواد مخدر

 امتا را انجتام دهتد،    ستازی  که این حستاس  اند  الرته ستاد وهیفه دارد  کا.ی حساس نشده  اندازه

 کننتد  مستئوال  ستازما  ختود ایجتاد      ستازی را در  ها نیز باید این حستاس  سازما  کارشناسا  

 ( 3و  1های شماره  )مصاحره

 گذاری مشی . فرایند خط4-2

 مواد با مبارزه های کلی سیاست یاجرا موانع یریتفس یکدگذار -(10نگاره شماره )

 مخدر
 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1 

  اعتیاد  مسئلهپیچیدگی و ذوابعاد بودن 

  مواد مخدر  مسئلهعدم شناخت کافی نسبت به ابعاد واقعی 

  اعتیاد  مسئلهضعف در تعریف و تبیین علمی از 

 اعتیاد  مسئلههای  عدم توجه به ریشه 

 داده، آمار و ارقام ضعف در حوزه 

 یابی لهئمس  ضعف شدید در حوزه 

 مبارزه با مواد مخدر  شدن مسائل در حوزه اصلی و فرعی 

نظام معیوب شناسایی و 
 مسئلهتعریف 

۲ 
 گذاری ضعف در توجه به نقش جامعه هدف در سیاست 

 گذاری نگری و انسجام در سیاست عدم توجه به جامع 
ضعف در تدوین دقیق 

 ها سیاست
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۳ 
 ها اجرای ناقص یا عدم اجرای کامل سیاست 

 عدم اجرای کامل قانون مبارزه با مواد مخدر 

  پیشگیری از اعتیادعدم اجرای سند جامع 

ها و  اجرای ناقص برنامه
 ها سیاست

۴ 

 ها ها و سیاست ضعف در حوزه سیستم ارزشیابی و نظارت بر اجرای برنامه 

 روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر ضعف، نقص، ابهام و عدم به 

  فعلی در حوزه مواد مخدر مجازاتعدم بازدارندگی 

 ها مثل قاچاق با برخی از حوزههای کلی در تطبیق  ناکارآمدی سیاست 

 اثربخش نبودن سازوکارهای کنترل اجتماعی 

 ها ها و برنامه ای سیاست عدم بازنگری دوره 

 کنندگان مبتدی برخورد مجرمانه با مصرف 

 شویی عدم توجه به پول 

 های مالی عدم نظارت دقیق بر جریان 

عدم بازنگری قوانین و 
ها و  ارزشیابی برنامه

 های کلی سیاست

 لهئنظام معیوب شناسایی و تعریف مس .4-2-1

یچیدگی مشکل اعتیاد ناشی از عوامل متعددی اس.  با توجته بته گستتردگی ابعتاد، شتدت و      ژ

بتود    العلتل  علت. ژر  بر ساختارهای اجتماعی، هزینه مهار باال و  تاثیر.وری. ژیامدهای کال ، 

 دیده تهدیدی علیه امنی. جامعه است.  توا  گف. این ژ ت میابه جر ،مواد مخدر و اعتیاد  ژدیده

شود  یکی از منظر و نگاه مردم، دیگری از ر ایرا  از چند منظر باید تحلیل مو وع مواد مخدر د

منظر دول. و حاکمی. و نگاه آنها به این مو وع و از سوی دیگر، از منظر کسانی که قربانی این 

الزم است. شتناخ. و    مستئله رسد، برای یا.تن ابعتاد مختلتف ایتن     شوند  به نظر می آسیب می

 ( 11و  9، 8های  تحلیل درستی از این سه منظر داشته باشیم )مصاحره

 ها ضعف در تدوین دقیق سیاست .4-2-2

  در مرحلته  هتا  است. یس نیت که ا شود یباعث م یرعلمینامشخص و غ صورت به ها اس.یس نیتدو

 استتگذارا  ینظر سرهاوردها و آثتار متورد   ها، یو خروج اورندیدس. ن الزم را به .یمو.ق زیاجرا ن

ای،  شرکه صورت بهگذاری مو.ق، چه  محقق نشود  در ی  سیاس. رود، یگونه که انتظار م آ  زین

نقح بارز و اصلی را ایفتا   مخاطب شما  ژایین، ژایین به باال، ترکیری و   ، باید جامعه باال به ازچه 

گذاری را شناسایی کرده و به آنهتا نقتح    سهما  سیاس. نفعا  و ذی ذی  کند؛ بنابراین باید کلیه

 هتا  است. یس قیدق نیدر تدو ازجمله.رایندها   دهیم  نقح داد ، بدا  معنا اس. که آنها در کلیه

  (18و  17های شماره  )مصاحره ی داشته باشندموثرحضور 

 ها ها و سیاست اجرای ناقص برنامه .4-2-3

مصلح. نظتام کته بتا مشتارک. همته       صیمصوب مجمع تشخ ،مرارزه با مواد مخدر قانو 

و ابالغ شتده   تایید یمقام معظم رهرر یشد و از سو بیو تصو نیارکا  نظام در هر سه قوه تدو

 یقتانو  باشتد، ولت    نیمتدتر آکار توانتد  یکامل دول. و نظارت مستمر مت  یاس.، در صورت اجرا

مخدر قانو  مرارزه با مواد  یاصل یدرصد از بندها 1۰ یحا ر، حت حالدر   شود  یکامل اجرا نم
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  (11)مصاحره شماره  شود ینم ییاس.( اجرا .یریکه مربوط به مد)

 های کلی ها و سیاست بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامه  عدم .4-2-4

بتر   یاتیت و عمل یکتاربرد  ،یهتا، نظتارت جتد    با توجه به شتاخص  دیستاد مرارزه با مواد مخدر با

 یکلت  یهتا  است. یدهه از ابالغ س  یها داشته باشد و با توجه به گذش. حدود  عملکرد دستگاه

کته   باشتد را بدو  مالحظه داشته  صحنه در یابینظارت و ارز ،رصد ستمیس نتری یقو دینظام، با

  (11)مصاحره شماره  و دلسوز اس. یا .همسلط، حر یکادرها ازمندیامر ن نیالرته ا

 صیقتانو  ختاص در مجمتع تشتخ      ی عنوا  بهقانو  مرارزه با مواد مخدر  گر،ید یسو از

 گتذرد،  یقتانو  مت   نیت و اجترای ا  بیاز تصتو  ادییشده و حال که مدت ز بیمصلح. نظام تصو

 و الزم اس. که متورد بتازنگری جتدی قترار گیترد      در آ  وجود دارد ی.راوان یها ابهامو  صینقا

  (5و  2های شماره  )مصاحره

 یگذار یمش خط ساختار. 4-3

  مخدر مواد با مبارزه های کلی سیاست یاجرا موانع یریتفس یکدگذار -(11نگاره شماره )
 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1 
 گذار با مجری عدم تعامل سیاست 

 گذار در اجرا مراجع سیاست مداخله 

 گذاران و مجریان نبود گفتمان واحد میان سیاست 

ناهماهنگی بین مراجع 
 گذار و مجری سیاست

۲ 

 نبود مدیریت سیستمی و یکپارچه 
 های مسئول ضعف ساختاری و مدیریتی در دستگاه 

  سازمانی و ناهماهنگی بین نهادهای مرتبط کار میتقسضعف در 

  ستاد مبارزه با مواد مخدرضعف در جایگاه حقوقی و پاسخگویی 

 وجود فرایندهای بوروکراتیک زیاد 

 ضعف در اصالح فرایندهای اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 های مرتبط اختصاص نیافتن واحد مستقل مبارزه با مواد مخدر در سازمان 

 مواد مخدر  مسئلهگیری در ارتباط با  تعدد مراکز تصمیم 

  اعتیادنبود مرکز تحقیقات جامع 

عملکرد ضعیف در حوزه 
 کار میتقسساختار اجرایی و 

۳ 

 ها ریزی سازمان برنامه  ضعف در حوزه 

 مواد مخدر  سویه و بخشی در حوزه برخورد یک 

 اعتیاد  عدم وجود برنامه جامع و مدون در حوزه 

 گیری متمرکز در ارتباط با قوانین عدم تصمیم 

 مواد مخدر  ای واحد در حوزه اتکا داشتن به برنامه 

 گیری ضعف در فرایند علمی تصمیم 

ضعف کارکردی در حوزه 
 ریزی گیری و برنامه تصمیم

۴ 
 نامناسب  نظام تخصیص بودجه 

 مقابله با مواد مخدر  کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته در حوزه 

نبود ترکیبی مناسب از 
اعتبارات الزم و 

های جدید برای  فناوری
 اجرا
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 گذار و مجری مشی ناهماهنگی بین مراجع خط .4-3-1

از  یکت یکشتد    ها را بته چتالح متی    سیاس.  اجرای یکپارچه ،ها ناهماهنگی بین نهادها و سازما 

 د رستی  بترای  و اس. ها دستگاه .یکرد  .عال ستاد مرارزه با مواد مخدر، هماهنگ یاصل فیوها

 یهتا  با نهادها و ستازما   مرارزه با مواد مخدر  ستاد ردیگانجام  دیبا ییها اقدام ،یهماهنگ نیبه ا

در ستاد صتورت بگیترد    یهماهنگ یبرا یتالش زیاد بایدراستا  نیدر ارتراط اس.  در ا یمتنوع

خودشتا     حوزه یها گر.تار مسائل مدیریت سازما  چرا که ؛کنند عمل  فشا یوهاها به  تا سازما 

  (1۰و  6های شماره  )مصاحره در اولوی. نیس. یمخدر، گاه وادهستند و مو وع مرارزه با م

 کار میتقسساختار اجرایی و  عملکرد ضعیف در حوزه .4-3-2

را  تعف   گتردا   بته متواد مختدر و روا     ادیت کشور در حوزه اعت یچالح .عل نیتر مهم بتوا  شاید

عضتو ستتاد مرتارزه بتا متواد       یهتا  همه دستگاه یساختار لحا  ازکرد   ا یب یتیریو مد یساختار

و مرتارزه بتا متواد     ادیت اعت  در حتوزه  دیبا کشور،  یمل .یامن یعال یشورا 3۰8  مخدر، طرق مصوبه

در اکثتر  امر تاکنو   نیکه ا رندیقرار گسازما   ایدستگاه  ای وزارتخانهمقام  نینظر باالتر ریز خدرم

ستاد مرتارزه بتا متواد مختدر،      سیرئ عنوا  بهجمهور  سیئر همچنین  ها محقق نشده اس. دستگاه

عضتو را   یها هو دستگا رخانهیکه امور مربوط به دب کند یم یستاد معر. رکلیدب عنوا  بهنفر را   ی

.اقتد   کته  رکتل یدب ینیدر حتد جانشت   هم آ  ،ای رخانهیسفانه ساختار دباکند  مت .یریو مد یبررس

  (15)مصاحره شماره  کند یاثر م  ها را کم اس.، تالش یقانون اراتیاخت

است.   یو ستاختار  یتیریمتد  ستمی عف س ای یمدآناکار ،یستمیس چالح برو  نیتر مهم

  حتوزه  یستتم یس درو  یهتا  چالح نیتر کنترل مهم یکند  برا .یریرا مد ادیاعت  دهیژد دیکه با

 11شتماره  های  )مصاحرهاس.  ازیمنسجم و همگرا ن ،یقو .یریمنظم با مد یبه ساختار اد،یاعت

  (14و 

در اجترای   ای دهیت چیژ یلت یخ  یت روکراتوب نتدهای ی.را درواقتع اس. که  نیا گرید مسئله

 یتی کار اجرا دینرا عنوا  چیه بهحاکم اس.  ستاد مرارزه با مواد مخدر  ادیاعت  در حوزه ماتیتصم

و  یهمتاهنگ  ،یزیت ر امته برن قیت از طر نهادهتای مترترط   .یریمد ،ستاد نیانجام دهد؛ بلکه کار ا

  (1۰مصاحره شماره ) اس. یو .رابخش یبخش ا یم ،یتمام امور بخش یریگیژ

 ریزی گیری و برنامه ضعف کارکردی در حوزه تصمیم .4-3-3

آ  چتاالک باشتد  بنتابراین،      سیستتم عر ته   انتدازه  بهباید حداقل  سیستم مرارزه با مواد مخدر

متمرکتز   صتورت  بته با مواد تا حتد ممکتن    های مرترط گیری درباره سیاس. باید تصمیم نخس.

، باید .اصله بین معر.ی محصوالت جدید به بازار تا تصویب و اجترای قتوانین   دومصورت ژذیرد  

.قط به  یهر دستگاه یعنی ،ها  .ی.عال یزیر به آ  به حداقل برسد  عدم انسجام در برنامه وطمرب
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هتم بته    یکرده است.، کتار   یگذار و هد  یزیر و مطابق با آ  برنامه ستهیخود نگر  رمجموعهیز

مرتارزه بتا متواد مختدر،      یاتیعمل های نامهبر  دستگاه متناهر با خودش نداشته اس.  ما در حوزه

عمتل   هستوی   یت  دینرا ادیاعت  دهی، در برابر ژددرواقع  منداری سونگر جامع، مدو  و همه ای برنامه

را هتم داشتته    یو انتظتام  یست یژل هتای  .یو درما ، .عال رییشگیژ های .یو در کنار .عال میکن

 ( 12و  4های شماره  )مصاحره میرا مکمل هم بدان هانیو ا میباش

 های جدید برای اجرا نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوری .4-3-4

بته   مهت  آ مشکل بودجه اس.   نیحوزه، مهمتر نیصاحرنظرا  ا  دهیمواد مخدر، به عق  در حوزه

ستاد مرارزه با  که یدرحال ؛رزه با مواد مخدر در کشور کم اس.اس. که کل بودجه مرا لیدل نیا

تنهتا   به آ  یا.ته تخصیص  بودجه  مرارزه با مواد مخدر اس.  ترین نهاد در زمینه مواد مخدر مهم

  بودجته  .یت شتود و تابع  ای اس. که صر  مرارزه با مواد مخدر متی  بخح کوچکی از کل بودجه

  (1مصتاحره شتماره   ) ست. ین یمرارزه با مواد مخدر از درآمدهای مرارزه، نگاه منصفانه مل  حوزه

های سنتی انتظتامی   بر روش و ابزارهای نیروهای مرارزه با مواد مخدر، مرتنی رویکردهاهمچنین 

بته  قاچاقچیا ، بازیگرانی هوشمند، .عال و هد.منتد هستتند  عتدم دسترستی      که یدرحالاس.، 

قاچاق از مرتادی رستمی    گیری ژدیده به شکل کشور، منجر دیتجهیزات مناسب در مرادی ورو

  (9و  7های شماره  )مصاحره شده اس.

 گذاری مشی . محیط خط4-4

 مخدر مواد با مبارزه یکل یها استیس یاجرا کدگذاری تفسیری -(12نگاره شماره )
 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1 

  مدیریت سیاسیضعف در حوزه 

 های مختلف ای در دولت های فردی و سلیقه نگرش 

 مدت های کوتاه تمایل مدیران به اجرای برنامه 

 نبود سازوکار مناسب برای انتخاب دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 گذاران و مجریان عدم نگرش مثبت به سیاست 

 عدم انتصاب مدیران از بین افراد فرابخشی 

مدیریت   حوزهثبات در  عدم
 سیاسی

۲ 
  مواد مخدر  مسئلهعدم تقویت نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی در 

 اعتیاد  عدم توجه به نقش مؤسسات خصوصی در پیشگیری از پدیده 

 ناکافی از رسانه عمومی استفاده 

نادیده گرفتن نقش رسانه، 
مؤسسات خصوصی و نهادهای 

 آموزشی و فرهنگی

۳ 
  ها طریق رسانهفشار افکار عمومی از 

 های دارای فرد معتاد فشار خانواده 
های فشار بر  گروه نفوذ اعمال

 گذاران و مجریان سیاست

۴ 
 ها چالش وجود منافع اقتصادی برای افراد و سازمان 

 تالش قاچاقچیان برای نفوذ به حاکمیت 
 اقتصادی نفعان ذیاعمال فشار 

۵ 
 ها نخبگان در اجرای فعالیت تیحما عدم 

  اعتیاد  مسئلهعدم توجه کافی مردم به 
کمبود حمایت عمومی و نخبگان 

 جامعه
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۶  مبارزه با مواد مخدر  المللی در حوزه های بین عدم توجه به ظرفیت 
نامساعد بودن شرایط محیط 

 المللی بین

 مدیریت سیاسی  عدم ثبات در حوزه .4-4-1

ثرتاتی   مواد مخدر دچار بی  در حوزه یاسیاس. که مدیری. کال  س نیا .یاهم حائز ارینکته بس

امتا بتا تغییتر دبیرکتل     ؛ ای اس. اس.  ستاد مرارزه با مواد مخدر نیازمند مدیری. باثرات و حر.ه

 هتای  جربته شود و گاهی شاهد اختراع مجدد چتر  و تکترار ت   دار می ستاد، این ثرات رویه خدشه

 ،روهای درگیتر در بحتث متواد مختدر    کل ستاد خارج از مجموعه نی ژیشین هستیم  انتصاب دبیر

ستتاد   رخانته یدب را یمتد انتصتاب  شود   ها منجر می ثراتی سیاس. ای نادرس. اس. و به بی رویه

  (1)مصاحره شماره باشد  یا.راد .رابخش ا یاز م دیمرارزه با مواد مخدر با

 سسات خصوصی و نهادهای آموزشی و فرهنگینادیده گرفتن نقش رسانه، مو .4-4-2

آنها را بیشتر به سم. مصر  متواد   ،زد  به جوانا  با برچسب دیبعد مرارزه با مواد مخدر، نرادر 

دهیم  بخح بزرگی از نوجوانانی کته بته ستم. مصتر  متواد       مخدر و ر.تارهای مجرمانه سوق 

بنتابراین، بایتد از برختورد     ؛دهنتد  مصر  این مواد را ادامه نمیهای بعد،  روند، در سال مخدر می

هتا،   بتا استتفاده از نقتح رستانه    کنندگا  مرتدی ختودداری و در مقابتل،    با این مصر  جرمانهم

 های یهگیتوجه به آموزش و و ،ها برنامه نیتدو دروی. کرد  را تق و .رهنگی رویکردهای آموزشی

 موجتب  کشتور  مختلتف  منتاطق  بترای  واحد ای برنامه به اتکا عدم و ای و منطقه یمحل ی.رهنگ

  (3)مصاحره شماره  امر کمتر اتفاق ا.تاده اس. نیاس. که ا رانهیشگژی های مهبرنا .تقوی

 گذاران و مجریان مشی های فشار خط گروه نفوذ اعمال .4-4-3

ولتد   ،در جامعته ههتور عینتد ندارنتد     هستتند کته هتاهرا    ییها نفوذ گروه هاى .شار یا ذى گروه

طور نامرئی، به شکل مثر. یا منفی، روند امتور اجتمتاعد را    به نفوذها اعمالها و  دخال.  وسیله به

بنتابراین، حتتی اگتر ایتن      د دهنت  بردارى قرار متد  مورد بهرهو  خود به حرک. درآورده دلخواه به

ادامته   درگترو منا.ع گروهی از صاحرا  قدرت  بازهمشده خود نرسند،  ها به اهدا  اعالم سیاس.

ی جنتوبی  امریکتا ها بیشتر دربتاره کشتورهای    ها خواهد بود  الرته این نوع استدالل این سیاس.

المللی، .ساد مرترط با مواد مخدر بته ستطوح    های بین های سازما  بر گزارشبناشود و  مطرح می

ی اقچیتا  بترا  ، شواهدی از تالش قاچحال نیا با  ارشد نظام جمهوری اسالمی رسو  نکرده اس.

از طریق حمای. از کاندیداهای مجلتس شتورای استالمی مشتاهده شتده       نفوذ به حاکمی. مثال

  (2اس. )مصاحره شماره 

 نفعان اقتصادی ذی نفوذ اعمال .4-4-4

طتور   اعتیاد و مواد مخدر، منا.ع کال  اقتصادی ممکن است. حتتی کستانی را کته بته       در حوزه
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و عی. .علی سوق دهد؛ بدین معنا کته حفتظ    مستقیم در قاچاق دخیل نیستند، به حفاه. از

هتای   بحتث   خصوص در حوزه های مختلف، به شرایط موجود و مقاوم. در برابر تغییرات در حوزه

قاچتاق متواد مختدر      ویهه در عرصه نفعا  اقتصادی به های بزرگی برای ذی قانونی، دارای منفع.

  (2اس. )مصاحره شماره 

 بگان جامعهکمبود حمایت عمومی و نخ .4-4-5

، استفاده از خود مردم و انجام کار به دس. آنها است.   ترین مو وع در ژیشگیری از اعتیاد اصلی

جانره را  که بسیار بعید اس. که اجرای برنامه، حمای. همه ردیقرار گباید  مدنظرالرته این نکته 

ها، به دلیل مخالف.  را ی شوند  بسیاری از برنامه باشد و همه از نتای  حاصل از آ  دربر داشته

 ( 6)مصاحره شماره شوند  اجرا نمی شوند یا اصال ا.کار عمومی، ناقص اجرا می

اگر بتتوا  از نخرگتا     ویهه به کنند؛ این زمینه ایفا می نخرگا  جامعه هم نقح مهمی را در

شود و ی  عقل جمعی  ا علمی میه سازی استفاده کرد  در این صورت، تصمیم در .رایند تصمیم

کنند  از سوی دیگر، نخرگتا  در اجترا از کارهتای متا حمایت.       ها را اتخاذ می از نخرگا ، تصمیم

 ( 12رسد )مصاحره شماره  سازی به حداقل می کنند و شکا  بین اجرا و تصمیم می

 المللی نامساعد بودن شرایط محیط بین .4-4-6

المللی را  شرایطی که و ع بین توجه به شرایط محیطی، خصوصاش با سیاس. باید در نوع خود

ویتهه در   المللی جمهتوری استالمی، بته    های بین هر.ی.اط با د  در ارتردهد، تدوین شو نشا  می

هتای   و برنامه اند قرار نگر.تههستیم و چندا  مورد استفاده ا.غانستا ، شاهد کاستی جدی   حوزه

تتوا    هنوز می که یدرحالاند؛  د تالش نامو.ق کنار گذاشته شدهمرارزه در کشور مردأ، ژس از چن

از قدرت و نفوذ سیاسی جمهوری اسالمی ایرا  در ا.غانستتا  استتفاده کترد  چنتین تغییتری،      

 (  13و  12های شماره  تهاجمی را جایگزین رویکرد تدا.عی .علی کند )مصاحره  تواند مقابله می

 فرجام 

امنیت.    جمهتوری استالمی ایترا ، یکتی از مستائل اصتلی حتوزه       های اجتماعی در  بحث آسیب

آیتد  ژهوهشتگرا  در ایتن ژتهوهح، از میتا  مستائل مربتوط بته حتوزه           به شمار متی  اجتماعی

در  مستئله اعتیاد به مواد مخدر را انتخاب کرده و بته بررستی ایتن      مسئلههای اجتماعی،  آسیب

ایتن    مستئله     بنتابراین، حتوزه  نتد ا داختته گذاری جمهوری اسالمی ایرا  ژر مشی بستر نظام خط

قصد این ژهوهح این بتود   عتیاد و مواد مخدر اس.  در ادامها  گذاری در حوزه مشی ژهوهح، خط

مرارزه با مواد مختدر    های کلی ابالغی مقام معظم رهرری در حوزه تر، سیاس. جزئی صورت بهتا 

را تریین نمایتد  در    ها شد  این سیاس. و موانع اجرایی قرار دادهعمیق مورد بررسی  صورت بهرا 

ای کلی مرتارزه  ه اصلی این ژهوهح این اس. که الگوی موانع اجرای سیاس. ژرسحاین راستا، 
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اصتلی طراحتی    ستؤال .رعی برای رسید  به ژاسخ  یژرسش منظور نیبد با مواد مخدر چیس.؟

هتای کلتی    امین موانتع اجترای سیاست.   مضت   شرکه  دهنده شد، به این صورت که عناصر تشکیل

نفتر   18شناختی ژهوهح، بتا   روش  اساس نقشهبرژهوهح،    مرارزه با مواد مخدر کدامند  در ادامه

بر روش تحلیتل   اعتیاد و مواد مخدر مصاحره انجام شد که مرتنی  تخصصا  حوزهاز خررگا  و م

.رعتی اول   ستؤال ارترتاط بتا    مضتامین در  آمده تحلیل شده و شترکه   دس. به های مضمو ، داده

 دهنتده شترکه   ه ربتط و نستر. عناصتر تشتکیل    .رعی دوم ک سؤالاستخراج شد  برای ژاسخ به 

استتفاده   CIIPهای کلی مرارزه با مواد مخدر اس.، از مدل  مضامین موانع اجرایی شد  سیاس.

و مضتامین، ایتن الگت     شد که شرح آ ، در بخح سوم گذش.  ژتس از استتخراج الگتوی شترکه    

 به خررگا  ارائه شد و اعترارسنجی شد  ، مجددادیتائبررسی و اصالح و  منظور به

بیتا  شتد، ایتن نوشتتار، در حتوزه اجراژهوهتی        ژتهوهح  گونه کته در مترور ادبیتات    هما 

هتای   بنتابراین یا.تته    شود های کلی مرارزه با مواد مخدر، ژهوهشی نوآورانه محسوب می سیاس.

قابتل   3های کلی مرارزه با مواد مخدر در نمتودار   عنوا  موانع اجرای سیاس. بااین ژهوهح که 

ژهوهشتی از منظتر    ین حوزهدر ا حال تابهچو   آید؛ در نوع خود بدیع به شمار می مشاهده اس.،

گذاری انجام نشده اس.  بنابراین، الگوی شرکه مضتامین حاصتل شتده در ایتن       مشی دانح خط

هتای کلتی مرتارزه بتا متواد مختدر        بومی در عرصه اجراژهوهی سیاس.الگویی  عنوا  بهژهوهح، 

 دهد: .رعی این ژهوهح را ژاسخ می ژرسحکلی،  صورت بهنمودار زیر،  و بررسی اس.  بحث قابل
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 کلی مبارزه با مواد مخدرهای  نمای کلی موانع اجرای سیاست -(3)نمودار 

 
 چارچوبهای کلی مرارزه با مواد مخدر با  در ارتراط با مقایسه الگوی موانع اجرای سیاس.

مشتاهده   (3)گونه که در نمودار  نظری حاصل از بخح مرور ادبیات ژهوهح، باید گف. که هما 

های کلی مرارزه با متواد مختدر در ایتن     شود، موانع احصا شده در عرصه اجراژهوهی سیاس. می

نظتری موانتع اجترای     چارچوبگذاری( با  مشی یگرا ، .رایند، ساختار و محیط خطژهوهح )باز

های  مشی، سازما  نفعا  خط مشی، مجریا  و ذی مشی عمومی )موانع مربوط به ماهی. خط خط

مجری و عوامل محیطی( به لحا  کلی با هم تطابق داشته و موانع احصا شده در ایتن ژتهوهح،   

های کلی مرارزه با متواد مختدر است.، از دقت. و جامعیت.       ا سیاس.به لحا  اینکه در ارتراط ب

 بیشتری در این حوزه برخوردار اس. 

ت
موانع اجرای سیاس

های کلی مبارزه با مواد مخدر
 

 گذاری مشی بازیگران خط

 گرایی الزم در نیروی انسانیفقدان تخصص

 عدم اهتمام و عدم تعهد مجریان

 گذاریمشیفرایند خط

 له ئتعریف مس و نظام معیوب شناسایی

 ها ضعف در تدوین دقیق سیاست

 هاسیاستها و  اجرای ناقص برنامه

 های کلیها و سیاستعدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامه

 گذاریمشیخط ساختار

 گذار و مجری مشی خطناهماهنگی بین مراجع 

 عملکرد ضعیف در حوزه ساختار اجرایی و تقسیم کار

 ریزیگیری و برنامه ضعف کارکردی در حوزه تصمیم

 های جدید برای اجرانبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوری

 گذاریمشیمحیط خط

 مدیریت سیاسی ثبات در حوزهعدم

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

 گذاران و مجریانهای فشار بر سیاستاعمال نفوذ گروه

 نفعان اقتصادی اعمال فشار ذی

 کمبود حمایت عمومی و نخبگان جامعه

 المللیشرایط محیط بیننامساعد بودن 
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نظتری بختح ادبیتات ژتهوهح بتا       چارچوبشده در  موانع مطرح از ی جایگاه و رابطه هر

 های ژهوهح به شرح زیر اس.: یا.ته

گذاری و  مربوط به هد منظور از این موانع، موانع  مشی:  موانع مربوط به ماهیت خط الف(

، چتارچوب ها و موانع حقوقی و قضایی اس.  این مانع مطترح شتده در    مشی تعیین و تدوین خط

ژوشتح   ر.تته و کتامال  گ در این ژهوهح قرار   « گذاری مشی .رایند خط»محوری  در بطن مضمو 

 رسد  تر به نظر می  دقیق تی یا.ته این ژهوهح در این زمینهو ح اس. داده شده

متراد از ایتن متانع، موانتع مربتوط بته        :مشی نفعان خط موانع مربوط به مجریان و ذی ب(

هتتای ر.تتتاری مجریتتا ، تخصتتص و مهتتارت آنتتا  و موانتتع مربتتوط بتته ذینفعتتا  و         ویهگتتی

بتازیگرا   »ی تر ایتن متانع، بتا مضتمو  محتور      مشی اس.  با بررسی دقیق کنندگا  خط استفاده

 ژوشانی دارد  تطابق و هم کامال« گذاری مشی خط

اداری و بوروکراستی   نظتام  بته ایتن متانع، مربتوط     های مجری: موانع مربوط به سازمانج( 

هتا است.  متانع بتود       مشتی  مربوط به منابع و ابزارهای اجرای ختط  عهای مجری و موان سازما 

 اس.  در این ژهوهح« گذاری مشی ساختار خط»، مطابق با مضمو  محوری  های مجری سازما 

موانتع مربتوط بته عوامتل محیطتی شتامل شترایط و         :موانع مربوط به عوامل محیطید( 

هتای داخلتی و ختارجی       های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حوادث غیرمترقره و بحرا  حمای.

در ایتن  « گتذاری  مشتی  محتیط ختط  ».یزیکی، اجتماعی و سیاسی اس. که با مضمو  محوری 

 ژهوهح، مطابق. دارد 

مدل بومی اجراژهوهتی   که گفته شد گونه هما در این ژهوهح حائز اهمی. اس.،  آنچهاما 

 برختوردار های کلی مرارزه با مواد مخدر اس. که از جامعیت. و دقت. بتاالیی     در عرصه سیاس.

 شود  های اجتماعی می بوده و مخصوص این حوزه از آسیب

 CIPPبتر الگتوی    ری را مرتنیژاسخ مناس (2)ز، شکل اصلی ژهوهح نی ژرسحدر ارتراط با 

 کند: بیا  می
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اساس ها بر مضامین موانع اجرای سیاست  روابط بین عناصر الگوی شبکه -(2) شکل

 CIPPمدل 

گانه مبارزه با مواد م در   سياست هاي کلی 

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

فراگیر از امکانات ا  عاتی، نظامی، انتظامی و ق ایی  ی تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده
المللی مرتبط  ها و مقابله با عوام  اصلی داخلی و بین برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه

.ها سازهای آن با مواد مخدر و روانگردان و  یش

های کنترلی و تمرکز ا  عات  کردن سامانه ها و مکانیزه ی یگان تقویت، تجهیز و توسعه
منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات  یرقانونی مرتبط با  به

ها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر  سازهای آن مواد مخدر، روانگردان و  یش
.ربط های ذی در نیروی انتظامی و سایر دستگاه

های ناشی از مواد مخدر و  اتخاذ راهکارهای  یشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب
گیری از امکانات دولتی و  یردولتی با ت کید بر تقویت باورهای دینی مردم  روانگردان با بهره

و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلی اتی در محیط خانواده، کار، آموز  و 
.تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

ها جز در موارد علمی،  سازهای آن انگاری مصر  مواد مخدر و روانگردان و  یش جرم
.های درمان و کاهش آسیب  زشکی، صنعتی و برنامه

ایجاد و گستر  امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و 
ها و جلوگیری از ت ییر  کنندگان، کاهش آسیب فراگیر با هد  درمان و بازتوانی مصر 

.خ ر به مواد  رخ ر الگوی مصر  از مواد کم

های اجتماعی    از درمان مبت یان به مواد مخدر و انوا   اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت
ی خدمات مشاوره و  زشکی و  ی اشت ال، اوقات فرا ت، ارا ه روانگردان در زمینه

.ها های آن های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده حمایت

ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت  تقویت و ارتقا دی لماسی من قه
ها و اقدامات مربو ،  گیری ها، تصمیم سازی هدفمند کردن مناسبات، مشارکت فعال در تصمیم

های  برداری از تجارب و امکانات فنی،  شتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمان بهره
.ی اقدام مشتر  در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر کردن زمینه المللی و فراهم بین

های  یشگیری،  ها در زمینه اتخاذ تدابیر الزم برای ح ور و مشارکت جدی مردم و خانواده
.کاهش آسیب و درمان معتادان

منظور تحقق  ارتقا و اص   ساختار مدیریت و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به
های  ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست بخشیدن به فعالیت های کلی نظام و سرعت سیاست

.ی اقدامات اجرایی و ق ایی و حقوقی عملیاتی و کلیه

ای در امر مبارزه با مواد مخدر و  های بنیادی، کاربردی و توسعه ی م العات و   وهش توسعه
روانگردان و  یشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از  رفیت های 

.ربط در کشور علمی و تخصصی ذی

مخدرموادبامبارزهکلیهای سیاستکارآمدومؤثراجرایدرموفقیتعدم

مخدرموادبامبارزهکلیهای سیاستاجرایموانعمح و 

بازخور

هاي کلی مبارزه با مواد م درم ي  ا رگذار بر ا راي سياست

ی  ثبات در حوزهعدم
مدیریت سیاسی

نادیده گرفتن نقش 
رسانه، مؤسسات 

خصوصی و نهادهای 
آموزشی و فرهنگی

نفعان ذی فشاراعمال 
یقتصادا

وعمومیحمایتکمبود

جامعهنخبگان
شرایط نامساعد بودن 
المللیمحیط بین

های اعمال نفوذ گروه
گذاران فشار بر سیاست
و مجریان

موان    ليا  ا راي سياست هاي کلی مبارزه با مواد م در

بازیگران 
گذاري مشی خ 

انسانینیرویدرالزمساالریشایستهوگراییتخصصفقدان

اعتقادی، عدم اهتمام و عدم تعهد مجریانبی

مس لهبندیصورتوتعریفشناسایی،معیوبنظام

هاسیاستدقیقتدویندرضعف

هاها و سیاستنامهبرناقصاجرای

های کلیها و سیاستعدم بازنگری قوانین و ارزشیابی برنامه

فرایند 
گذاري مشی خ 

مجریوگذارسیاستمراجعبینناهماهنگی

ریزیگیری و برنامه ی تصمیمضعف کارکردی در حوزه

کارتقسیمواجراییساختاریحوزهدرضعیفعملکرد

ساخ ار 
گذاري مشی خ 

های جدید برای اجرا نبود ترکیبی مناسب از اعتبارات الزم و فناوری

 

 یابیارز مو وعاتی از قریلشود تا در ادامه این ژهوهح و تکمیل آ ،  در همین راستا، توصیه می

ر در ارتراط با نهادهای عضو ستاد مرارزه بتا متواد   مرارزه با مواد مخد یکل یها اس.یس یاثربخش

و  یواکتاو ، مرارزه بتا متواد مختدر    یکل یها اس.ینظارت بر تحقق س یها شاخصتدوین مخدر، 

ابتزار   تدوین جعرهو  نظام در مرارزه با مواد مخدر و الزامات تحقق آنها یکل ایه اس.یس ییبازنما

 همچنتین   وزه اعتیتاد و متواد مختدر در حتوزه ژهوهشتی دنرتال گتردد       مومی در حمشی ع خط

شتده،    شود تا ستاد مرارزه با مواد مخدر در عرصه اجرا با در نظر گر.تن موانع احصا ژیشنهاد می

هتای عملیتاتی ستتاد در حتوزه      ای و در .رایند تتدوین راهرردهتا و برنامته     های دوره در بازنگری

 .عاالنه عمل نماید  صورت بهای، ژیشگیرانه و درمانی،  اقدامات مرارزه
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 منابع

 فارسی الف(

در  ، ستخنرانی شناسی فرایند سیاستگذاری عمومی در ایرران  آسیب  (1385) کیتومرث  ،اشتریا 

 /http://ensani.ir :رد یدسترس قابلد.تر مطالعات سیاسی وزارت کشور، 

، «صنعتی کشتور  های مشی شناسی اجرای خط آسیب»  (1384) رزقی رستمیعلیر ا  و محمدسید ،اعرابی

  1-18، المللی مدیریت سومین کنفرانس بین

، «مشی عمتومی در ایترا    شناسی اجرای خط طراحی الگوی آسیب»  (1394)و دیگرا   ژور، ابراهیم حاجی

  1-23 :58، سال ژانزدهم، شماره مدیریت نظامی

بررسی نقتح عقالنیت. در مرحلته تتدوین     : مشی عمومی اجرای خط  (1389)و دیگرا   حسن ،.رد دانایی

  8۰-1۰6، 4، شماره سال چهاردهم ،مدیریت در ایران های پژوهش: مدرس علوم انسانی، مشی خط

  1385های کلی ابالغی مرارزه با مواد مخدر،  نظام، سیاس. مصلح.دبیرخانه مجمع تشخیص 

، مدیریت دولتری  ،«های عمومی شیم موانع دستیابی به اجرای کامل خط»  (1378) مجتری ،بیگی رجب

  74-84 :46و  45شماره 

هتای اول تتا    طتی برنامته   های .رهنگتی کشتور   سیاس.موانع اجرای »  (1392)و دیگرا   زاده، .تاح شریف

 :1، سال هفتتم، شتماره   اندیشه مدیریت راهبردی ،«چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیرا  .رهنگی

33-7  

ساده و کارآمد بترای   ی: روشنیمضام مضمو  و شرکه لیتحل»  (139۰)و دیگرا   نیحس ،عابدی جعفری

-198 :2سال ژتنجم، شتماره   ، راهبردی تیریمد شهیاند ،«یفیک یها دادهالگوهای موجود در  نییتر

158  

هتای عمتومی در حتوزه علتوم،      مشتی  های اجرای ختط  تریین چالح  (1395)عراسی، طیره و وحید بیگی 

  1-12: 3، سال هشتم، شماره سیاست علم و فناوری، تحقیقات و .ناوری

، «هتای دولتتی   های عمومی در ستازما   مشی خطبررسی موانع اجرای   »(1395)و دیگرا   عراسی، عراس

  49-69: 2ششم، شماره  سال، های مدیریت منابع سازمانی پژوهش

 در متوردی  مطالعه، «صنعتی های مشی خط اجرای» برای مدلی ارائه  (139۰)و دیگرا   اهلل رحم. ژور، قلی

  1۰3-13۰: 24 شماره  ،نهم سال، سازمانی فرهنگ مدیریت، قم استا 

 سم.  تهرا : ،عمومی گذاری مشی خط و سازمانی گیری تصمیم  (1387)اهلل  رحم. ژور، قلی

: تهترا   ،دولتری  مشی خط تعیین و گیری تصمیم  (1381) مندجین گیوریا ، حسن و محمدر ا ربیعی

 یکا  

 رویکرردی : عمرومی  گرذاری  مشری  خرط  فرایند  (1381)  آر جی استوارت جوز  ژی و جیمز لستر،
 تهرا : ساواال   و دیگرا ، طرری مجتری  ترجمه تکاملی،

جلد اول )منطق و طرح در روش شناسی  -روش تحقیق کیفی ضدروش ( 1389)محمدژور، احمتد  
 .شناسا  تهرا : جامعه ،(کیفی

http://ensani.ir/
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هرای عملری در    جلد دوم )مراحل و رویه -روشروش تحقیق کیفی ضد (139۰)محمدژور، احمتد  
 شناسا   جامعهتهرا :  ،شناسی کیفی روش

، «کشوری بندی موانع اجرای قانو  مدیری. خدمات ارزیابی و اولوی.  »(1391)و دیگرا   مرتضوی، مهدی

  1، شماره سال شانزدهم: مدیریت در ایران های پژوهش: مدرس علوم انسانی

عمومی های  مشی واکاوی عوامل کلیدی در عدم مو.قی. برخی خط»  (1392)و دیگرا   ژور، سعید  مقدس

 ستال ، مدیریت فرهنگ سرازمانی ، «های مالیاتی کشتور  مشی خط  در جمهوری اسالمی ایرا ؛ مطالعه

  32-68: 1یازدهم، شماره 

  مهربا  نشرتهرا : ، عمومی مشی و ارزیابی خطاجرا   (1395) منوریا ، عراس

هشتتم، تهترا :   چتا    ،عمرومی  گذاری مشی خط فرایند  (139۰)زاده  .تاح شریفالوانی، سیدمهدی و 

 طراطرایی  عالمه دانشگاه

 ، چا  چهاردهم، تهرا : سم. دولتی مشی گیری و تعیین خط تصمیم  (1389)الوانی، سیدمهدی 

 هتای  سیدمحمد اعرابی و دیگرا ، تهرا : د.تر ژتهوهح   ، ترجمهتحقیق موردی  (1382)کی  رابرت ین، 
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