
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي فرهنگي جامعه
  21 -  1، صص 1392بهار ، اول، شمارة چهارمسال 

 ادياعت به شيگرا و يعقالن ريغ يبلندپرواز رابطة

  *يانتظار يعل

  **فراهان ساروق هيراض

  چكيده
 مـواد  مصرف سوء به شيگرا در يعقالن ريغ يبلندپرواز ريتأث يحاضر به بررس مقالة
 خـود  نوبـة پـژوهش كـه بـه     نيا. پردازد  يم ادياعت يبازتوان و درمان مراكز در مخدر
 شـامل  نفـر  218 نمونةو با حجم  يشيماياست به روش پ ينظر ينوآور كي آزمون

 اجراگروه كنترل  نفر 50 و ادياعت يبازتوان و درمان مراكز به كنندگان  نفر مراجعه 168
 شيگرا در يعقالن ريغ يبلندپروازاز آن است كه  يمطالعه حاك نيا جينتا. شده است

حسب نوع   بر يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيو م است مؤثر مخدر مواد مصرف سوء به
ـ . متفاوت است نيو كوكائ شهيش يمواد مصرف در مـردان در   يبلنـدپرواز  نيتـر  شيب

  .است يخانوادگ يزندگ در يخوشبخت نةيزمزنان در  در و ياقتصاد و يمال نةيزم
سوء مصرف مواد مخـدر، درمـان    ،يعقالن ريغ يبلندپرواز ،يبلندپرواز :ها دواژهيكل

  .نگهدارنده با متادون
 

  مقدمه. 1
 هنـوز  اديـ اعت آمـار  اما ،است گرفته صورت ادياعت ةمسئل ربارةد يگوناگون يها  نييتب تاكنون

 اديـ اعت خصـوص  در گرفته صورت يها  نييتب رسد  يمنظر  به. است كننده نگران و رشد به  رو
 يليبه صـورت تفصـ   اند  نتوانسته علت نيهم به و برند  يم رنج ينظر فقر از زيچ هر از شيب

 تيكل كه ستين منفرد طيبس ةديپد كي ادياعت ،گريد عبارت به. كنند يبررس را ادياعت ةمسئل
                                                                                                 

  ali@entezari.ir )نويسندة مسئول( استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي *
  farahani.4110@gmail.com  كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي **

  28/1/1392 :، تاريخ پذيرش11/11/1391: تاريخ دريافت
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 كه يديجد نييتب با كه است نيا حاضر پژوهش ياصل ةدغدغ. دشو نييتب قالب كي در آن
 اسـت،  همربوطـ  يهـا  هيـ نظر يريكـارگ  بـه  در يينوگرا هم و يبوم يها  شيگرا بر يمبتن هم
  .كند مطالعه را ادياعت به شيگرا

 كـامالً  و زيـ آم  مواد مخدر شـكل مخـاطره   ةمسئل حاضر عصردر  ،ميدان  يم كه طور  همان
 مخـدر  مـواد  بـه  ادياعت .است افتهي يجهان گسترش حال نيبه خود گرفته و در ع يا  دهيچيپ

 رداريـ واگ و يعفون يها  يماريب به ابتال ليقب از يجسم خطرناك و يجد يها  انيز بر عالوه
 ليـ قب از ياقتصـاد  و ياجتمـاع  ةديـ عد مشكالت و عوارض سلو  ت،يهپات دز،يا همچون

 رفـتن  هـدر  و ،يگر  يتكد ،سرقت ت،يجنا همچون مخدر مواد با مرتبط يها  جرم شيافزا
 حـال  در مـواد  مصـرف  سـوء . اسـت  داشته دنبال به زين را كشورها يماد كالن يها  هيسرما
 قبيـل  از مـوادي  مصـرف  سـوء  شيوع ميزان و است اجتماعي مهم معضالت از يكي حاضر

 و اسـت  زنـان  از بـيش  مـردان  در كراك و ،گردان روان يها قرص شه،يش اك،يتر نيكوتين،
  .يابد  مي شدت سن افزايش با امر اين متأسفانه
 طـاعون  همچون ينيعناو با آن از كه است معاصر جوامع عيشا ةديپد مواد مصرف سوء

 به وابسته معتاد ونيليم دو كه است آن از يحاك آمارها. شود  يم ادي سوز  خانمان يبال و قرن
 شـواهد،  بـه  توجـه  بـا  يول ؛كنند زندگي مي رانيا در يتفنن معتاد ونيليم شش و مخدر مواد

  ).37: 1383 ،ديگرانو  ياهر هيصادق( باشد نياز ا تر شيبكه تعداد معتادان  شود  يم برآورد
 زانيم نيتر  شيب. است جهان درمخدر  مواد مصرف سوء شيافزا از يحاك ها  گزارش
 مواد سپس و شيحش مورد در اول ةدرج در رياخ يها  سال در مصرف سوء گسترش
 مصرف سوء شيافزا سرعت رسد  يمنظر  به نابراينب. است بوده نيآمفتام ةخانواداز  محرك

  ).UNODC, 2009( است دهييگرا يكند به ياكستاز جز به مواد ةهم
 از درصد 2 يال 5/1 كه دهد  يم نشان ملل سازمان گزارش بر يمبتن يها  نيتخم همچنين

 رانيا در انيزندان از يمين. دارند مخدر مواد مصرف سوء اي يجد مشكل رانيا تيجمع
 ةمطالع با). 195: 1385 ،اين يورد( ندا زنداني مخدر مواد به علت يزندان هزار 80 حدود
 شده برابر دو سال، 12 هر اًبيتقر معتادان زانيم كه افتيدر توان  يم كشور در ادياعت روند
  ).35: 1385 ،ديگران و يثميم( دشو  يم افزوده آنان تيجمع بر درصد 8 ساالنه و است
 همچـون  ييآن در كنـار كشـورها   رفتنو قرارگـ  رانيـ ا ژئوپوليتيك تيموقع به توجه با

 بـراي  آشـنا  اي  پديده اعتياد ند،مواد مخدر ةعمد دكنندگانيو تولزافغانستان و پاكستان كه ج
 و شـود   مخدر در كشور ما مصـرف مـي     مواد انواع از كيلو دو هزار روزانه. است ايراني هر
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   مـواد  براي ترانزيتي معبر به تبديل ايران. شود  مي ضبط و كشف مواد اين از تن 120 ساالنه
و اعتيـاد در   مخدرنـد    ، جوانان و نوجوانان بالقوه در معرض اعتياد به مواداست مخدر شده
بسـياري نيـز   . روز و مورد توجه در جامعه اسـت  مسائلو دانشجويان از  آموزان  ميان دانش

 مـرگ  سـوداگر  بـزرگ  بانـدهاي  و پردازنـد   مـي  مخـدر    براي كسب درآمد به تجارت مواد
 ميليـارد  هـزار  600 سـاالنه  كه ينحو به ؛آورند  يم دست به زمينه اين از هنگفتي درآمدهاي

  .)41: 1382 منش، محبوبي( ستا جهان در مخدر   مواد تجارت سود دالر
 ريـ اخ يها  سال در يبشر معضالت نيتر  يجد از يكي مخدر مواد مصرف سوء نيبنابرا

 نيـ ا تـا  نتوانسـته  يا  دهيـ پد چيه حال به تا و است يانسان يها  دهيپد نيتر  دهيچيپ از يكي و
 يبـرا . بكشـد  چـالش  به را جوان و توسعه حال در جوامع خصوص به يبشر جوامع اندازه

 بـه  را يانسـان  ةجامعـ  يها  انيبن و ها  هيپا كه ميا  شده مواجه يدمياپ با بشر خيتار در بار  نياول
 مـواد  يدسترسـ  بـر  ديمز زين يرانيا ةجامع در موجود يها  نهيزم حال نيعدر  .برد  يم ليتحل

 و ،ياقتصـاد  مشـكالت  مركزگرا، مهاجرت ع،يسر راتييتغ رينظ ييها  نهيزم. شوند  يم مخدر
 يبرا علت نيهم به. كنند  يم فراهم را يهنجار يب يها  نهيزم خود ةنوب به كي هر كه يكاريب
 ييها  داده يآور جمع و نيشيپ يها  يبررس تكرار يجا به يرانيا ةجامع در ادياعت ةمسئل نييتب
 نيـ ا در. ميدار يپرداز  هينظر به ازين زيچ هر از شيب است، يخاص يمعن فاقد ها  آن تجمع كه

 را يعوامل و ميبنگر ادياعت به شيگرا ةمسئل به ينظر ينوآور كي با ميا  كرده تالش پژوهش
 نيـ ا داد ميخـواه  حيتوضـ  بـاره   نيـ ا در بعداً كه گونه  همان. ميكن ييشناسا ندا كنترل قابل كه

 اسـت  روي كج نييتب در )R. K. Merton( مرتن رابرت ةينظر از برخاسته كه ينظر ينوآور
  .است ادياعت به شيگرا رد يعقالن ريغ يبلندپرواز ريتأث سنجش به معطوف

  
  يو چهارچوب نظر پژوهش ةنيشيپ. 2

 تيـ بـا توجـه بـه اهم   . در كشور ما هنوز نوپاست يمسائل اجتماع در پژوهش يبه طور كل
جـامع   يها  پژوهش يخال ي، جاگذاردر حال  يبه خصوص در كشورها يموضوعات نيچن

نبود آمـار  . شود  يشدت احساس م بهها   افتهي و جينتا ننبرد كار  هبتر از آن   و مهم يو كاربرد
 پـژوهش  ةحوزدر  يخوار  تر از آن رانت  و مهم ،يپژوهش يها  بودجه كمبود ،يرسم و قيدق

 ضـرورت  رغـم  بـه . بگذارند قدم حوزه نيبه ا تر كم يكه متخصصان واقع است باعث شده
 ،متأسـفانه  گوناگون يآمار يها تيجمع در اما ،كساني يرهايمتغ با يحت متعدد يها  پژوهش
 پـژوهش  نيـ ا در. كنند يم بسنده نهيزم كي در محدود پژوهش چند اي كي به امر مسئوالن
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 ابعـاد  و رديـ گ صـورت  ينوآور ادياعت به شيگرا ةكنند نييتب يرهايمتغ در است شده تالش
 يهـا  گزارش از يبرخحاضر،  نييبودن تب سابقه يب رغم به .گيرد قرار توجه مورد آن از ينينو

  :اند آمده ريز در اند  داشته پژوهش عموضو به شباهت يحدود تا كه يپژوهش
 »مخـدر  مـواد  بـه  اديـ اعت و ياجتماع يآنوم«با عنوان  يپژوهش 1382 در يكوثر مسعود

ـ  مفهـوم  ةرابطـ  به پژوهش نيا. است دهداانجام   اديـ و اعت ياجتمـاع  )يآنـوم ( يهنجـار   يب
 كـردن  روشن در تواند  يم اندازه چه تا يهنجار  يب يةنظر كه دهد نشان كوشد مي و پردازد مي
 دو هـر  منظر از كه شد تالش مقاله نيا در. ديآ كار به ما جامعه در ياجتماع ةمسئل نيا ابعاد
 گـر  پژوهش. شود داده حيتوض مخدر مواد مصرف سوء اي ادياعت يمرتن و يميدورك كرديرو
 بـه . دارد كيـ آنوم يتيوضـع ) يمرتن و يميدورك( معنا دو هر به رانيا ةجامع كه است آن بر
 ايـ  اديـ اعت بـه  افراد شيگرا به دو هر كه برد نام مضاعف يآنوم ينوع از توان  يم گر،يد انيب

 رقابت، قواعد كه ستمعنا نيا به يآنوم اول نوع در. كنند  يم كمك مخدر مواد مصرف سوء
 و شـود   يمل يتبد جامعه يجار ةقاعد به ييگرا  يماد و تجمالت به شيگرا و ،يشخص نفع
 و سـت، ين يجمع اخالق فساد جز يزيچ حاصل و رديبگ را ياخالق اصول يجا خواهد  يم
 است شده سبب يماد يها  ارزش روزافزون غيبا تبل يارزشـ  يفرهنگ نظام يمرتن يمعنا در
 و يماد يها  به ارزش يياب دست جهيشود و در نت تر شيبمردم  ةتوددر  ها  ارزش به ليتما كه
 مردم و شود  يم ديتشد روز به روز ازين نيا. شود ازين جهينت در و ارزش كي به ليتبد يپول
 موجـود  ياقتصـاد  وضع با ارزش نيا به يياب دست ليوسا اما ،روند مي آن يارضا دنبال به

. گيـرد  شكل مـي  افراد در يسرخوردگ و يناكام احساس ينوع ،رو اين از. ستين ريپذ  امكان
 حالـت  در. باشـد  انـه يانزواگرا اي انهيگرا  ابداع يها  انطباق براي يفشار تواند  يم احساس نيا

 وضـع  دنكـر  فرامـوش  يبـرا  يخوب يها  راه مخدر مواد و الكل به ادياعت انهيانزواگرا انطباق
 ،رو ايـن  از. اسـت  بانيگر به دست آن با فرد كه است ييها  تنش و فشارها از فرار و موجود

 سـوء  بـه  را افراد كه برقرار است رانيا در كيآنوم يتيگفت كه به هر دو معنا وضع توان  يم
  ).26: 1382 ،يكوثر( دهد  يم سوق ياجتماع يها  بيآس گريد و مخدر مواد مصرف
 مـواد  بـه  اديو اعت يفرهنگ يآنوم«با عنوان  يپژوهش 1388 درو همكاران  مظفر نيحس
 بعـد  نيتر  مهم يفرهنگ )يآنوم( يهنجار  يب. اند دادهانجام » تهران شهر جوانان نيب در مخدر

 نيـ ا. اسـت  صيتشـخ  قابـل  ياجتمـاع  يرفتارهـا  سطح در كه است ياجتماع يهنجار  يب
 فسـاد  ،ياجتمـاع  ينـاامن  قالـب  در و اسـت  ياجتمـاع  يهنجارها ضعف از يناش تيوضع
 شـدني  مشـاهده ...  و ،ياجتمـاع  روابط از استفاده سوء ،يگروه و يفرد انحرافات ،ياخالق
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 يعملكردهـا  قالـب  منزلـة  بـه  كـه  است يرفتار يدهاينبا و ديبا يفرهنگ يهنجارها. است
 بدهـد  دست از را عملكردها بر نفوذ اعمال قدرت هرگاه و برقرار است جامعه در ياجتماع

بين آنومي فرهنگي و  ةرابطهدف از اين تحقيق بررسي . است يفرهنگ يهنجار  يب آن امديپ
ـ  پژوهشدر اين . اعتياد افراد به مواد مخدر در بين جوانان است بـا متغيرهـايي    يهنجـار   يب

ـ . محتوايي سنجيده شده است  بي و ،اعتمادي، سردرگمي  چون بدبيني، بي  300 ة آمـاري نمون
بدبيني  ،رهنگيف يهنجار  يبها نشان داد   يافته. استتهران  ةسال 28 -  13نفر از جوانان معتاد 

اعتمادي افراد به همه چيز، سردرگمي فرد و اغتشاش بين   افراد نسبت به خود و اطرافيان، بي
 اسـت بـوده  مـؤثر  گرايش بـه اعتيـاد    ردو شخصيت فرد  ،محتوايي زندگي  بي ،هنجارهايش

  ).27 -  13: 1388 ،ديگرانمظفر و (
 يبررس ادياعت به شيگرا رد ياجتماع و يفرهنگ يهنجار يب ريتأث پژوهش، دو نيا در
 نيهم در زين يعقالن ريغ يبلندپرواز يعني پژوهش نيا در كننده نييتب ريمتغ. است شده
 اهداف به يياب دست اقياشت ي،هنجار يب به يمرتن كرديرو با ،زين ما واقع در. دارد قرار زمينه

 شيگرا عوامل از يكي ستندين فراهم يمقتض امكانات و ليوسا كه يطيشرا در را ها  آرمان و
  .ميا كرده قلمداد روي كج به

 و يمبان ضعف علتبه  اند كه تا به حال صورت گرفته ييها  پژوهش اكثر
 حل يبرا كارامد يها حل راه ةارائ جهينت در و نييتب به اند نتوانسته ينظر يها چهارچوب

 يشناس  جامعه ةحوز در گذشته قرن يط كه ييكردهايرو انيم در .دنابي دست ادياعت ةمسئل
 رويكرد ،ياجتماع يشناس  بيآس يها  هينظر به توان  يم است بوده مطرح ياجتماع مسائل

 كرديرو برچسب، يةنظر ،يرفتار  كج كرديرو ،ها  رويكرد تضاد ارزش ،سازماني اجتماعي  بي
 هر از يمختصربه  ليكه در ذ. كرد اشاره ياجتماع ييگرا  برساخت كرديو رو ،يانتقاد
  ):32 -  31: 1389 ،ييبخارا از نقل به 1383 ،يسروستان قيصد( ميپرداز  يم كرديرو

 و يشهر نظام يداريپد به 1905 سال از كرديرو نيا: ياجتماع يشناس  بيآس كرديرو. 1
 به و دارد ديتأك ياجتماع مسائل يينما  رخ عوامل منزلة به نوزدهم قرن در شدن يصنعت روند
 در و داند  يم يشخص شيب و كم ةمسئل كي را ادياعت مانند ياجتماع مسائل عمده طور
 معتاد كرديرو نيا بر اساس. كند  يم توجه دهيپد نيا ليتحل واحد منزلة به »گروه« به تينها
 معتاد ماربودنيب موضوع به ادياعت معضل انه،يگرا ليتقل ريمس كي در ،نيبنابرا است ماريب كي

 همان يعني خرد سطح به ادياعت درمان كارانه،  محافظه يسو و سمت كي در و ابدي  يم تنزل
 ادياعت يريگ  شكل علت ،كه جا  آن از. شود  يم كينزد پزشكانه  روان و شناسانه  روان يها  درمان
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 آموزش از بود خواهد عبارت حل  راه ،نيبنابرا يريپذ  جامعه در يناكام از است عبارت
 .معتادان به متوسط ةطبق اتياخالق
 از يناشـ  مسـائل  بر هيتك با 1918 سال از كرديرو نيا: ياجتماع يسازمان  يب كرديرو .2
 از يناشـ  عمـده  طـور  بـه  را اديـ اعت) يروان يها  يماريب و ،يكار  بزهفقر، ( اول يجهان جنگ
بـر  . كنـد   يمـ  توجـه  دهيپد نيا ليتحل واحد منزلة به سازمان به و داند مي مقررات در ضعف
 يهـا   گروه در يزندگ ينوا ناهم يها  وهيش يقربان معتاد ،ياجتماع يسازمان  يب كرديرو اساس
 يريـ گ  شـكل  علـت  كه جا  آن از ن،يبنابرا. است) secondary( نيو دوم) primary( نينخست
 ياجزا در تعادل برقراري: از بود خواهد عبارت ادياعت حل  راه است، ياجتماع راتييتغ ادياعت

 ،يتيحمـا  يهـا   انجمـن ( ديجد يها  مؤسسه جاديا و فنّاوري راتييتغ سرعت كاهش با نظام
  .به نفع معتادان ديجد طيمواجهه با شرا يبرا...)  و ها  باشگاه ژه،يو يها  دادگاه
 نفوذ صاحب يها  گروه شدن يقو به توجه با ،1935 سالاز : ها  ارزش تضاد كرديرو .3
 مسائل ،يشناس  جامعه به پرستانه  هنيم يها  ارزش قيتزر و دوم يجهان جنگ دوران در

 و ها  گروه يبرخ يها  ارزش با معارض يتيوضع جاديا از يناش را ،ادياعت جملهاز  ،ياجتماع
 »گروه« به كالن سطح در و داند  يم ها  گروه منافع و ها  ارزش تضاد معلول يكل طور   به
 شهير ادياعت ،يارزش تضاد كرديرو بر اساس. كند  يم توجه دهيپد نيا ليتحل واحد منزلة به
 يها  ارزش كه يا  گونه به دارد، طلب قدرت يها  گروه نيب برخورد خاص انواع و رقابت در
 احساس با افراد يبرخ و شود  يم رنگ  كم گريد يها  ارزش و تر  شفاف ها  گروه نيا
 ادياعت يريگ  شكل علت كه اين به نظر نيبنابرا. آورند  يم يرو ادياعت يسو به »يارزش  كم«

: از بود خواهد عبارت ادياعت حل  راه پس ها،  گروه منافع و ها  ارزش تضاد از است عبارت
  .قدرت صاحب يها  گروه نيب زور، اعمال و معامله توافق، يها  دهيپد از يكي تحقق
 جنگ از پس امريكا ةجامع ترشدن  مرفه به توجه با ،1954 سالاز : يرفتار  كج كرديرو .4
 يناش عمده طور به را ادياعت جمله از ياجتماع مسائل ،ياجتماع تحرك لزوم و دوم يجهان
 به شدن كينزد با و داند مي يريپذ  جامعه نامتناسب روند و هنجارها از گرفتن فاصله از
 خرد سطح در ليتحل واحد منزلة به »گروه« به ياجتماع يشناس  بيآس يعني اول، كرديرو
 با نينخست گروه تماس شيافزا محصول ادياعت ،يرفتار  كج كرديرو اساسبر . پردازد  يم

 را ادياعت كه اج  آن از ن،يبنابرا. است روي كج يها  وهيش يريادگي و نامشروع رفتار يالگوها
 يالگوها با گروه تماس كاهش در را ادياعت حل  ه  را كند،  يم نييتب نامتناسب يريپذ  جامعه با

  .كند  يم حيتشر باز ساختار كي در مشروع يها  فرصت شيافزا و نامشروع يرفتار
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 كرديرو موازات به ،1954 سالاز ): labeling theory( يزن  برچسب كرديرو .5
 را ادياعت جمله از ياجتماع مسائل ،يپرداز  هينظر يها  حوزه ةتوسع به توجه با يرفتار  كج
 يها  تيوضع در زننده  برچسب يبردار  بهره زين و ها  تخلف به ياجتماع يها  واكنش از يناش

 تداوم و ادياعت ديتشد ،يزن  برچسب كرديرو بر اساس. داند  يم روانه  كج يرفتارها به خاص
 ةخودانگار زين و ياجتماع مشاركت در آن يامدهايپ و خوردن رو  كج برچسب محصول آن

 كه يسود و ها  فيتعر رييتغ در ديبا را ادياعت تداوم و ديتشد علت ن،يبنابرا. است معتاد افراد
 يمدارا گسترش يمعنا به ها  فيتعر رييتغ. كرد وجو جست شود،  يم ها  زن  برچسب ديعا

 يزن  برچسب داتيعا از ها  گروه يبردار  بهره كاهش و ،ياجتماع يها  فاصله كاهش ،ياجتماع
  .كند  يم فراهم را ها  برچسب كاهش موجبات

 ساختار ليتحل واحد با كالن يريگ  جهت كي در ،1970 سالاز : يانتقاد كرديرو .6
 از پس كرديرو نيا. دارد توجه استثمارگرانه يها  تيوضع و يطبقات ةسلط به ياجتماع

 حقوق يها  جنبش ،ياسيس رهبران ترور مانند امريكا در ياجتماع يها  بحران يينما  رخ
 از ياجتماع مسائل ،يانتقاد كرديرو اساسبر . گرفت شكل نفت بحران و ،سمينيفم ،يمدن

 جنبش و ياسيس تيفعال و دارد يدار  هيسرما ةجامع در يطبقات روابط در شهير ادياعت جمله
  .رود  يم شمار به آن يبرا يحل  راه طبقه  يب ةجامع جاديا و كش  ستم ةطبق

 يپس از ناكام ،1985 از سال: ياجتماع) constructionism( ييگرا  برساخت كرديرو .7
 انحراف، و جرم نرخ كاهش يبرا مؤثر يها  حل  راه ةارائ در يقبل ةگان  شش يكردهايرو
 كرد،يرو نيا. نهاده است يمسائل اجتماع يشناس  جامعه ةعرص به پا كرديرو نيآخر منزلة به
 نديفرا به ،»ياجتماع فيبازتعر« لزوم خصوص در يزن  برچسب كرديرو با نظر اشتراك با

 منبع يذهن يها  فيتعر كه است بر آن و كند  يم توجه انيگو  پاسخ و انيشاك نيب تعامل
 مسائل ينيع ةجنب به يارزش تضاد كرديرو همانند گر،يد يسو از. است ياجتماع مسائل
 بر اساس. ورزد  يم دقت نيطرف ينسب قدرت و كالن تيريمد يمش خط قالب در ياجتماع

 يفرهنگ يها  تيوضع در ادياعت جمله از ياجتماع مسائل ،ياجتماع ييگرا  برساخت كرديرو
 تالش ةيپا بر ،ادياعت تيتقو و يريگ  شكل به تيعنا با. كند  يم رشد پذيررييتغ و پردردسر

 فيتعر نديفرا رد دقت كرديرو نيا اصحاب مردم، و انيشاك يسو از يتينارضا جبران يبرا
  .كنند  يم شنهاديپ آن يبازساز برايرا  ادياعت ةمسئل
ـ  يسـاختارها «عنوان  بامرتن  ةيدر اين زمينه نظر مطرح اتينظر از يكي و  يهنجـار  يب

 ن،يـي تب نيـ بـر اسـاس ا  . شـود   يم مطرح ياجتماع يسازمان  يب كرديرو در كه است »فرصت
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از نظـر   خالصـه  طور به. است ياجتماع يها يهنجار يبمحصول  زياز هر چ شيب روي كج
سـو و   كيـ و توقعـات از   ،ها  آرمان اهداف، انيمحصول فاصله م )يآنوم( يهنجار  يمرتن ب

. است ياجتماع يها گروه ايافراد  انيدر م گريد ياز سو يهنجار و يماد ليوسا وامكانات 
 روي كج يبرا بستر كه شود  يم يا  گونه به تيوضع ،يهنجار يب طيشرا يعني طيشرا نيدر ا

 .شود  يم فراهم
. بـود  امريكا 1960 و 1950 هاي دهه در جيرا ميمفاه نيتر مهم از يكي يهنجار يب مفهوم

 مفهـوم  نيـ ا هـا،  تسـ يماركس يسـو  از يگـانگ يب عنـوان  تحـت  يشبهات از بعد خصوص به
ـ  هيتوج يبرا ننشيجا نقش در يخوب به توانست يم . رود كـار  بـه  ياجتمـاع  يهـا  يماناسـ  هناب

 ايـ ( يآنـوم  مفهوم از قبل )anomia( ايآنوم مفهوم )L. Strole( استرول لئو رينظ يشناسان روان
. دادنـد مورد توجه قـرار   يتجرب يها در پژوهش يريكارگ بهبه منظور  تر شيب را) يهنجار يب

 طياسـت كـه بـا شـرا     يفـرد  ياجتماع و يروان و يذهن تيوضع ةكنند فيتوص اينومآمفهوم 
 يريكارگ به تيقابل سبببه  1960 ةدهمفهوم در  نيا. مواجه شده است يهنجار يب ياجتماع

ي اسـ يبه خصوص مق. مورد توجه قرار گرفته بود يا گستردهبه نحو  يتجرب يها در پژوهش
زمـان بـود كـه     نيدر همـ . كـرد  يمـ  ليآن را تسـه  يريـ گ اندازه فراهم كرده بوداسترول  كه
. بود افتهيشهرت  زين روي كججرم و  ةمطالعمرتن در  از سوي يهنجار يمفهوم ب كارگيري به
  ).Deflem, 2007: 145( افتنديفرصت قرابت ن گاه چينگر ه كالندو سنت خردنگر و  نيا

اسـت و   يفرهنگ ياهداف و هنجارها انيم يتوازن فرهنگ نبود يهنجار ينظر مرتن ب از
. رنديقرار گ ديمورد تأك تر شيببا هنجارها  سهيكه اهداف در مقا دهد يمرخ  يهنگام تر شيب
 روي كـج رفتار  يالزم را برا ةنيزمباشند  افتهيانسجام ن يخوب بهكه  ييها نظر مرتن فرهنگ از

 ان،يـ كاركردگرا ريو سـا  )T. Parsons( نزوتـالكوت پارسـ   بـرخالف مـرتن   .كننـد  يمفراهم 
مـرتن،   ليـ در تحل. كـرد  يمـ  شـنهاد يپ لياهـداف و وسـا   ميتنظ يرا برا ياجتماع يمهندس

فـراهم   روي كـج رفتـار   يرا بـرا  طيجامعـه شـرا   ينهادهـا  يعادسازمان جامعه و عملكرد 
ـ  يينوا ناهم«را كه  شهياند نيمرتن ا. كنند يم  عـت يدارد تـا در طب  شـه يدر جامعـه ر  تـر  شيب

كنـد   يم ديكه مرتن بر آن تأك يا نكته. ديقرار داد و آن را توسعه بخش ديمورد تأك »اشخاص
هنجار ب طيمحصول شرا زياز هر چ شيب روي كجو به تبع آن رفتار  يهنجار ياست كه ب نيا
در  يهنجـار  يبخش يامدهايضمن توجه بر پ ميمرتن برخالف دورك. است) و نه نابهنجار(

 يفـرد  يهـا  يسـازگار  قيـ از طر يهنجـار  يب ديو تشد يشده بر برجستگ يقشربند ةجامع
  ).Parrillo, 2008( دكر ديتأك
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 رسـاند،   ينم جامعه مؤكد و مشروع يها  هدف به را ما امكانات و ليوسا كه يطيشرا در
 را هـا   هـدف  ، امادارندنبر دست هنجارها از و نكنند روي كج دهند  يم حيترج مردم از يبرخ
 و رديگ  يم قرار ديتأك مورد يرانيا ةجامع در يمسكون منزل ديخر كه يوقت ،مثالً. كنند  يم رها
 درآمـد  بـا  كننـد   يمالحظه م يا عده كه يوقت كنند،  يم آرزو جوان يها  زوج يبرا را آن همه

 خود و دنكن نظر  صرف منزل ديخر هدف از است ممكن ندارند، را منزل يةته امكان موجود
. نزننـد  آتـش  و آب بـه  را خود منزل ديخر يبرا ،گريد عبارت به كنند؛ هنجارها به ديمق را

اهداف  ايهدف  يا عده است ممكن همچنين. نامد  يم گرا مناسك را مردم از دسته نيا مرتن
 جامعـه  جيـ را يهنجارها با كه فتنديب ييها  خانه به فكر روش ديخر يبرا ،را رها نكنند مثالً

 ،كننـد  يم استفاده يدولت يها رانت از گريد يبعض ،رنديگ يم رشوه ها يبعض است؛ ناسازگار
 يهنجارهـا  بـرخالف  صـورت  هـر  به بكند؛ يدزد اي يريزورگ است ممكن هم يكس كي

 طيشـرا  با نحو نيا به كه را افراد از دسته نيا مرتن. كنند  يم دنبال را مشروع يهدف مشروع،
 عـدول  از ستا عبارت ينوآور نيبنابرا. نامد يم نوآوران گروه شوند يم سازگار يهنجار يب
 رخ يزمـان  ينوآور. جامعه مؤكد و مشروع اهداف به يياب دست در ياجتماع يهنجارها از
 نظر مورد اهداف به يياب دست يبرا جامعه در ياجتماع يها  گروه و افراد يبرخ كه دهد  يم
 ديـ جد يهـا   روش ينوآور به جهينت در رنديبگ بهره مشروع امكانات و ليوسا از توانند  ينم
 تـوان   يمـ  زيـ ن را مخدر مواد مصرف به شيگرا كه ستا نيا ما بحث جا اين در. پردازند  يم
 ةهمـ  به توهم عالم در يمدت تا مصرف زمان در فرد رايز ،كرد يتلق ياز اشكال نوآور يكي

 ياز اشكال نـوآور  يكي توان  يم را ادياعت مرتن نظر طبق نيبنابرا. رسد  يم خواسته  يم چه آن
 دو نيـ ا بـر  عـالوه مرتن . نابهنجار است طياز چهار روش انطباق با شرا يكيكرد كه  يتلق

  .است مقاله نيا تيظرف از خارج ها  آن حيتوض كه كند  يم طرح زين را عزلت و انيطغ گونه،
 يعنـ ي باشـد  يهنجـار   يب ياجتماع يها  گروه نيب در ،اوالً كه دهد يم رخ يزمان ينوآور

 يا  فاصـله  هـا   آن مؤكـد  و مشروع توقعات و اهداف با بهنجار ليوسا و امكانات نيب كه اين
 داشـته  اهـداف  بـه  يياب دست يبرا ياديز اريبس اقياشت ،اًيثان. باشد داشته وجود توجه قابل
. دهنـد  انجام يكار هر گروه و خود نظر مورد اهداف به دنيرس يبرا باشند حاضر و باشند

 يبلنـدپرواز  ،ديـ ندار را آن امكانـات  و ليوسـا  كـه  ياهـداف  ييجـو  يپ يعني ،را دهيپد نيا
 به يياب دست يبرا اقياشت. دارد قرار بخش نيهم در ما ينظر ينوآور. ميا  دهينام يعقالن  ريغ

ـ   ريـ غ نباشـد  فراهم آن امكانات و ليوسا كه يطيشرا در و است يبلندپرواز اهداف  يعقالن
 نياديـ م در را يميسـل  بهـداد  ايـ  رضـازاده  نيحس يقهرمان ينوجوان يوقت مثال يبرا. است
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 آنـان  هماننـد  خواهـد   يم و دهد  يم قرار خود يالگو را ها آن كند  يم مشاهده جهان يورزش
 برقـرار  يهمـاهنگ  يو ليوسـا  و امكانـات  و خواسته نيا نيب اگر حال. شود جهان قهرمان
 برخوردار الزم ليوسا و امكانات از اگر ، امامينام  يم يبلندپرواز صرف را شيگرا نيا ،باشد
 و دهد  ينم را يورزش نيچن ةاجاز او به كه يماريب اي و باشد داشته يفيضع ةجث ،مثالً نباشد

 شـخص  نيا يبلندپرواز صورت نيا در ،باشد نداشته را برود باشگاه به كه يمال امكانات اي
  .شود  يم هم يعقالن  ريغ

برخـوردار باشـد،    الزم يو جمعـ  يفـرد  تياز عقالن يبلندپروازكه  يطيدر واقع در شرا
ـ   ها، زهيانگ تيها موجب تقو به اهداف و آرمان شيگرا بـه   يو دسترسـ  ،ييجـو  يپشـتكار، پ

 تيعقالن از يزندگ در يگذار هدف چه چناناما  ،خواهد شد يواقع ينوآور ندياهداف در فرا
كـاذب و   يهـا   يبلنـدپرواز  تيـ ، موجبـات تقو نباشـد  برخـوردار  يمتناسـب  يو جمع يفرد

 يهماهنگ: از ستا عبارت تيعقالن. دكن يم فراهم را التيها در عالم تخ آرمان يوجو جست
 محقـق  يزمـان  تيـ در واقع عقالن. و گروه فرد يها ييتوانا و امكانات و اهداف انيم يمنطق

 .فراهم باشد زين تيموفق كسب يها راه فرد، نظر مورد اهداف به يياب دست يبرا كه شود يم
 ميدست خـواه  يعقالن  ريغ يبلندپروازبه نام  يديجد ريبه متغ جا ايندر  كه اين خالصه

آن بـا   ةفاصـل شـكاف و   ةدهنـد  نشـان اسـت و هـم    يپرواز بلند ميزان يكه هم حاو افت،ي
ـ  ريـ غ يبلنـدپرواز  زانيم چه چنان رسد يمنظر  به. يو جمع يفرد تيعقالن  انيـ در م يعقالن

ـ   ليكه تما يمعتادان و كسان باشـد،   ياز افـراد عـاد   شيبه سوء مصرف مواد مخدر دارنـد ب
 نيبه ا ؛استفاده كرد اديبه اعت شيگرا يها كننده ينيب شياز پ يكي منزلة به ريمتغ نياز ا توان يم

در كنار _  شود يم ينيب  شيپ ينوع نوآور نيبه ا شيآن احتمال گرا يريگ اندازه  كه با بيترت
و  شـود  يم ادي ها كاذب از آن يها يكه تحت عنوان نوآور ينوآور گرياحتمال وقوع انواع د

 مصـرف   سـوء  بـه  شيگرا و يعقالن  ريغ يپرواز بلند زانيم يشيمايپ يط است الزم نيبنابرا
مصرف مواد مخدر ندارند ضـمن كنتـرل    كه سوء يدر افراد ،بر معتادان عالوه ،مواد مخدر

 .شود يو سن بررس ياجتماعـ  ياقتصاد يرهايمتغ
 مخدر مواد مصرف سوء به شيگرا و يعقالن ريغ يبلندپرواز انيم ةرابط پژوهش نيا در

 بـود  نيا بر قصد نخست. است هشد يبررس ادياعت يبازتوان و درمان مراكز مراجعان انيم در
 علـت  بـه  كه رديگ صورت ند،رمخد مواد مصرف حال در كه يمعتادان انيم در پژوهش نيا

 كه شد انجام ادياعت يبازتوان و درمان مراكز در ربودن،يپذ سكير و افراد نيا نكردن يهمكار
 يمـدت  افراد نيا كه اين گريد و است بوده رگذاريتأث پژوهش جينتا در يتاحد عتاًيطباين امر 
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ـ  ريغ يبلندپرواز زانيدر م جهيدر نت كردند  ينم مصرف مواد كه بود افـراد هـم    نيـ ا يعقالن
 بـه  مطالعـه  نيـ ادر مجموع،  .محتاط بود ديبا جينتا ميدر تعم بنابراين،. گذار بوده استريتأث

  :است ريز يها  پرسش به ييگو پاسخ دنبال
  دارد؟ وجود رابطه مخدر مواد مصرف سوء به شيگرا و يعقالن ريغ يبلندپرواز نيب ايآ - 
  است؟ متفاوت يمصرف ةماد نوع برحسب معتادان يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيم ايآ - 
 است؟ چگونه يبلندپرواز نوع و زانيم در تيجنس تفاوت - 
 گذار بوده است؟ريسوء مصرف مواد مخدر تأث نيبر اول يبلندپروازچه اندازه  تا - 
معاشـرت بـا    ةو نحـو  ،گذرانـدن اوقـات فراغـت    ةبا مواد مخدر، نحو ييآشنا ةقيطر - 

 دوستان معتاد چگونه بوده است؟
 بهره ساخته محقق ةنام پرسش ابزار و يشيمايپ روش از ها  پرسش نيا به ييگو  پاسخ يبرا
 يعقالن ريغ يبلندپرواز نوع و زانيم سنجش :بخش دو شامل نامه پرسش. است شده گرفته

 يبرا و متخصصان يداور از اعتبار سنجش يبرا. است مربوطه سوابق و ادياعت به شيگرا و
 در آلفا زانيم و است شده گرفته بهره كرونباخ يآلفا از آزمون شيپ ةمرحل در اعتماد سنجش

  .ه استدشدرصد برآورد  75/0حدود  يبلندپروازمربوط به  يها  هيگو
 نيـ ا در. اسـت  ادياعت يبازتوان و يدرمان مراكز به كننده مراجعه معتادان يآمار ةجامع

 مورد ياحتمال ريغ يا  هيسهم يريگ  نمونه روش اساس بر زن نفر 40 و مرد نفر 128 انيم
ــرار مطالعــه ــد ق ــين. گرفتن ــدپرواز ســنجش بخــش همچن ــغ يبلن ــ ري  گــاهيپا ،يعقالن
 منزلة به معتاد ريغ افراد نفر 50 در زين يشناخت تيجمع يها يژگيو و ياجتماع ـ ياقتصاد
  .شد اجرا كنترل گروه
  

  رهايمتغ يعمل و ينظر فيتعار. 3
  يبلندپرواز 1.3

در  شـه يراست و  يالدياواسط قرن چهاردهم ممربوط به  )ambition( يبلندپرواز اصطالح
بـه   »دنيكشـ  بـه اطـراف سـرك   « يبه معنا نيالت ambitionem اي يفرانسو »ونيسيامب« ةكلم

التفـات،   يبـرا  ياهتمـام  يدر واقع بلندپرواز. و آرا دارد يمشتر يآور جمع يخصوص برا
رود  يمشمار  به ليقب نيشهرت و از ا يبرا ياحترام، عطش يبرا يا مطالبهتملق،  اظهار عشق،

)Online Etymology Dictionary .(كـه  اسـت  يفـرد  شرفتيپ يبرا يقو يليم يبلندپرواز 
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 منزلـة  بـه و  بلندپروازانـه  هدف كي يريگيپ براي معمول ريغ اي شيستا درخور يليم شامل
 و دارد يبسـيار  تـالش  بـه  اجيـ احت كـه  شـود   يمـ  داده صيتشـخ  زيـ برانگ چـالش  ياقدام
 منزلـة  بـه  را يبلنـدپرواز ). Murray et al., 1970: 31( است يمنف و مثبت ابعاد ةرنديدربرگ
نظـر   به. كنند  يم فيتعر ،يهدف به يياب دست جهت در تالش يبرا ياجبار ،زهيانگ و هدف

 نيمعـ  هـدف  و ،يپرانرژ يريگيپ د،يشد ليم: باشد يژگيو سه شامل يبلندپرواز رسد  يم
)Champy and Nohria, 2000: 7(. يبلندپرواز ياتيعمل فيتعر در فوق موارد به توجه با 

  :است طرح قابل ريز موارد
 احساس اهداف، به يياب دست يبرا ديشد ليتما احساس ،يناكام سبب به يآشفتگ

 و افكار داشتن تصور ن،يبهتر تيموقع در قرارگرفتن به ليتما شرفت،يپ ريمس در موانع
 عملكرد يگريد فرد كه يهنگام يناكام احساس شوند، يعمل ديبا كه يجالب يها  دهيا

 در يبرجستگ به ليتما هدف، به دنيرس ريمس در شكست رفتنينپذ باشد، داشته يبهتر
 در يقهرمان به ليتما بزرگ، يآرزوها داشتن بودن، متوسط از فرار گران،يد انظار مقابل
 عيسر يط به ليتما و ،ستارگان و ريمشاه يجا قرارگرفتن به ليتما خود، ةرشت و حرفه
  .تيموفق كسب يها راه

  :اند شده گفته نظر در يبلندپرواز سنجش يبرا كه است ييها هيگو از يبخش ريز يها  هيگو
  يبلندپرواز سنجش يها  هيگو .1 جدول

 .شودميمنآشفتگيباعثاموردرناكامي .1

 .برسم خواهمميكهچيزيبهبايدهستكهطوريهركههستمآدميمن .2

 .كنممياحساسخودپيشرفتدررازياديموانع .3

 .باشمبهترينگرفتمقراركهموقعيتيدردارمدوست .4

 .شودعمليبايدكهدارمخوبيخيليفكرهاي .5

 .دهد انجاممنكارازبهترراكارشكسياگركنمميناكامياحساس .6

 .نيست قبول قابل برايماصالًبيايدپيشمشكليهدفيكبهرسيدنراهدروقتي .7

 .نباشدديگرانچشمتويوباشدمتوسطهميشهبايدآدم .8

 .كنمنميتالشهاآنبرايوليدارمبزرگيآرزوهاي .9

 .باشمقهرمانخودمةرشتوحرفهدرداشتمدوستهميشه .10

 .باشممعروفهايآدمجايداشتمدوستخيلي .11

 .كندطيراصدسالهراهشبهيكتواندميبخواهداگرانسان .12
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  يعقالن ريغ يبلندپرواز 2.3
آن بـا   ةفاصلشكاف و  نيو هم مب يبلندپرواز شدت يكه هم حاو يعقالن ريغ يبلندپرواز

كه خواسـته و اهـدافي كـه فـرد بـر       شود مطرح ميهنگامي  است، يو جمع يامكانات فرد
 يدر واقع كنش .باشد نداشته تناسب وي گروهي و فردي امكانات با دارد اصرار ها  تحقق آن

. باشد نداشته تناسب نظر مورد اهداف با رفته كار به ليوسا كه شود  يمحسوب م يعقالن  ريغ
 اهـواز  دانشـگاه  يـي گرا  كمـال  ةنامـ  پرسش يها  هيگو ياز برخ يبلندپرواز يريگ  اندازه يبرا
 يـي گرا از اصطالح كمال يشناس  روان در .استفاده شده است) 57: 1387، ديگرانو  يحافظ(

 اسـتفاده  مـورد  را ييگرا كمال يمنف بعد پژوهش نيا در. شود  ياستفاده م يبلندپروازمعادل 
نامـه مربـوط بـه     پرسش كيو  ييگرا كمال ةنام مربوط به پرسش يها  هيگو از و ميا  داده قرار

  .استفاده شده است يبلندپرواز
 اليمثبت به سمت اهداف و ام يرويو ن يانرژ يبلندپروازگفت كه  توان  يم بيترت نيبد

كـه بـا امكانـات فـرد تناسـب       يدر صـورت  يول ،خود سازنده است يفرد است كه به خود
 يها  كننده ينيب  شيپ از و است مخرب كه شود  يم دهينام يعقالن ريغ يبلندپروازنداشته باشد 

  .در نظر گرفته شده است اديبه اعت شيگرا
  
  مخدر مواد مصرف سوء 3.3
 تيكه سازمان ملل متحد ارائه داده عبارت است از مسموم يفيتعر بر اساسمصرف مواد  سوء
 و شخص يبرا كه يبيترك اي يعيدارو اعم از طب كياز مصرف مداوم  يحاد ناش اي يجيتدر

  ).17: 1386 ،انيارمحمدي و پور  يخالق از نقل به 1373 ،ستوده( باشد آور انيز اجتماع
 كه است يا  اندازه در مواد مصرف يانطباق ريغ رفتار مصرف، سوء از مقصود يكل طور به

 داشـته  را مصـرف  سوء يها  نشانه افراد از يبرخ است ممكن باشد؛ مضر فرد يسالمت يبرا
 مـواد  مصـرف  سـوء  ةكننـد  نييتع شده مصرف ةماد زانيم. نباشند وابسته مواد به يول ،باشند

 مصـرف   سـوء  ةدهند نشان گذارد  يم يو يزندگ و فرد رد مواد كه يريتأث زانيم بلكه ست،ين
  .بگذارد ريتأث يروان و يجسم نظر از فرد عملكرد رد ديبا مصرف نيهمچن. بود خواهد
 مصـرف  را مخـدر  ةمـاد  چنـد  ايـ  كي كه ندا يكسان دارند مواد مصرف سوء كه يافراد

 اسـت  يروح و يجسم ديشد يوابستگ با توأم كه دارند آن مصرف تداوم به ليم و كنند مي
 نـوع  ريـ متغ سنجش اريمع ،نيبنابرا اند  دهكر زين آن ترك به اقدام مصرف ةدور يط احتماالً و

  .است بوده ماده مصرف زمان مدتو  يمصرف ةماد
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  متادون با دارنده  نگه درمان 4.3
 استفاده يونياف مواد به وابسته افراد يبرا كه است درمان از يشكل متادون با دارنده  نگه درمان

 اسـت،  مـار يب فـرد  بـه  بيآسـ  كاهش آن هدف كه، )MMT( درمان روش نيا در. شود  يم
 و يمصرف مخدر مواد ننشيجا هم كه شود  يم زيتجو ماريب يبرا بلندمدت صورت به متادون

 مراجعه كينيكل به روزانه ماريب كه است الزم روش نيا در. باشد آن به ازين ةدهند  كاهش هم
  ).30 -  27: 1384، يرستم( كند مصرف كينيكل در را زشدهيتجو متادون و كند

 نامعتـاد  درمان يبرا شده گرفته كار به روش نيتر  گسترده و نيتر شيب MMTدرمان  روش
 .)Dole et al., 1966: 304-309( دارد وجـود  امريكـا  در 1964 سال از كه است مخدر مواد به

 و برد مي نيب از را ترك به مربوط مشكالت هم متادون روش نيا در كه است نيا بر اعتقاد
  .است افراد ياجتماع و يفرد مختلف يها  جنبه رد مثبت ريتأث يدارا هم

  
  پژوهش يها  افتهي. 4
 يبـازتوان  مراكـز  به و داشتند مخدر مواد مصرف ءسو كه يافراد از نفر 168 يبررس نيا در

 ،شـد  انيـ ب زيـ ن تر شيپ كه گونه همان. گرفتند قرار مطالعه مورد بودند كرده مراجعه معتادان
و  يا نـه يزم يرهايمتغ همراه به يعقالن ريغ يبلندپرواز ةنام پرسش ،يآزمودن گروه بر عالوه
. شدابتال به آن اجرا  ةسابقو  اديبه اعت شينفر از افراد بدون گرا 50 يبر رو يشناخت تيجمع
 به مربوط اطالعات و يبازتوان مراكز به كننده مراجعه افراد اطالعات جداگانه طور به ريز در

  .است شده ارائه كنترل گروه
. هسـتند  زن آنـان  درصـد  8/23 و مرد ،معتاد افراد يعني ،مطالعه مورد افراد درصد 2/76
 تـا  درصد 5/37 ،ييراهنمادرصد  3/17 پنجم، تا ييابتدا آنان درصد 3/11 التيتحص سطح

ــد فــوق 1/13 پلم،يــد  درصــد 2/4 و ،ســانسيلدرصــد  3/14 ،دانشــجو درصــد 4/2 پلم،ي
 پلميـ د التيتحصـ  يدارا مطالعه مورد افراد درصد 1/66 حدود نيبنابرا. است سانسيل  فوق
ـ  درصد 51 سال، 30 ريز يآزمودن گروه درصد 28 سن همچنين. هستند باال به  45 -  30 نيب

  .هستند باال به سال 61 درصد 4/2 و ،سال 60 -  46 نيب درصد 5/18 سال،
ـ  درصـد  3/36 تومـان،  هزار 800ريز را خود درآمد ،يآزمودن تيجمع درصد 9/39  نيب
 و ونيـ ليدوم تـا  700 و ونيليم كي نيب درصد 5/15 تومان، هزار 600 و ونيليم كي تا 800
 انيـ گو پاسـخ  درصـد  44. اند  كرده اعالم زانيم نيا از باالتر زين درصد 4/8 تومان، هزار 500
. نددار باال ةرد مشاغلدرصد  7/7 و ،متوسط ةرد مشاغل درصد 2/48 ن،ييپا ةرد در يمشاغل
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 علـت  يآزمودن گروه افراد از درصد 1/35 شود، يم مشاهده 2 نمودار در كه گونه همان
 ،يجسـم  يدردهـا  اميالت درصد 7/13 ،يطلب لذت درصد 28 ،يكنجكاو را مصرف بار نياول
 ضـعف  درصـد  4/5 تحمـل،  سـطح  بـودن  نييپـا  و مشكالت برابر در يطاقت كم درصد 8/7

 مشـكالت  و يسـرخوردگ  درصـد  4/5 دوسـتان،  قيطر از دشدنييتأ به ازين و نفس اعتمادبه
مصرف بـه   نيتر شيب كه اينبا توجه به  .اند  كرده انيب عشق در يناكام درصد 8/4 و ،يروح

هـا   يكنجكـاو  نيـ از ا يكـرد كـه برخـ    ريگونه تفس نيبتوان ا ديمربوط است شا يكنجكاو
دارند به دنبـال   تيدارند رضا چه آنكه به  يكسان. حل است راه يبرا ييوجو جست تر شيب

 يطلبـ  در مورد لـذت . است گريد يراه يوجو جست يدر واقع كنجكاو. ستندين يكنجكاو
ها كه دچار  آن. هاست ياز ناكام يناش يها و تنش يتوان گفت كه بعضاً رفع آالم روح يم زين

 يزيـ چ يوجـو  جسـت در  تـر  كماند  دهيخود رس يو به آمال و آرزوها ستندين يسرخوردگ
  .گردند يرفع آالم م يبرا

  مخدر مواد مصرف شروع سن حسب بر يآزمودن تيجمع عيتوز .2 جدول

 كل
 به46
 باال

45-36 35-26 25-16 
15تا

 سال
 مصرفشروعسن

 جنسيت
128 4 7 29 66 22 تعداد 7/22% 5/5% 1/3% 100 مرد %6/51 %2/17 درصد
40 0 5 7 21 7 تعداد 5/17% 5/12% 0 100 زن %5/52 %5/17 درصد

درصد زنان معتاد در  70درصد مردان معتاد و  68از  شي، ب2 جدولي ها داده به توجه با
 ةدور نيـ جا كه جوانان در ا از آن. اند كردهشروع به مصرف مخدر  يسالگ 25از  تر كم يسن
سـو و مشـكالت و    كيـ از  يزنـدگ  يبرا يگذار هدفدر معرض توهمات و  تر شيب يسن

 زيـ مصرف مواد مخدر ن يبرا يريپذ بيآس زانيهستند م گريد ياز سو ياقتصاد يها ينگران
  .خورد يمچشم  به تر شيب

  و گروه كنترل يدر گروه آزمودن يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيم. 3 جدول
   )معتادان(آزمودنيگروه  )معتادان يرغ( كنترل گروه

درصد فراواني درصد فراواني بلندپروازي
48 24 25 42  كم
42 21 5/56 95 متوسط
10 5 5/18 31  زياد
100 50 100 168  كل
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 است آن مورد در ما ينظر بحث نيتر شيب كه پژوهش نيا مستقل ياصل ريمتغ
 زانيم شود يم مشاهده 3 جدول در كه گونه همان. است يعقالن ريغ يبلندپرواز
 يحال در. است معتاد ريغ افراد از شيب يريگ چشم نحو به معتادان انيم در يبلندپرواز

 نسبت نيا برند، يم رنج متوسط و اديز يبلندپرواز زانيم از معتادان درصد 77 جمعاً كه
 يعقالن ريغ يبلندپرواز. است تر كم درصد 25 يعني درصد 52 ادتمع ريغ افراد انيم در
 انيم در كم يبلندپرواز هكي حال در. شد مشاهده معتادان درصد 25 فقط انيم در كم
 بودن پوچ فرض گر انيب دو يخ آزمون. است شده دهيد معتاد ريغ افراد از درصد 48

 ريغ يبلندپرواز نيانگيم معنادار تفاوت گر انيب يتنيوـ  مان آزمون و دنك يم رد را رابطه
 ريغ يبلندپرواز زانيم ،بيترت نيا به. است معتادان ريغ و معتادان گروه دو در يعقالن
  .است معتاد ريغ افراد از شيب يمعنادار نحو به معتادان انيم در يعقالن

  يدر گروه آزمودن تيبر حسب جنس يبلندپروازنوع  .4 جدول

 كل
 به رفتن

 خارج

 خوشبختي
 خانوادگي

 موقعيت
 اجتماعي

بلندپروازي نوع اقتصادي تحصيلي شغلي

فراواني 60 6 29 8 24 1 128
 مرد

درصد  9/46 7/4 7/22 2/6 8/18 8/0 100

فراواني 3 11 4 1 18 3 40
 زن

 درصد  5/7 5/27 10 5/2 45 5/7 100

 بر دارند شيگرا ادياعت به كهرا  يكسان يعني آزمودن گروه يبلندپرواز نوع 4 جدول
 9/46 يبلندپرواز شود يم مشاهده كه يطور همان. دهد يم حيتوض تيجنس حسب
درصد  8/18 ،يشغل تيموفق ةنيزم در درصد 7/22 ،ياقتصاد ةنيزم در مردان درصد

 در درصد 7/4 ،ياجتماع تيموقع ةنيزم در درصد 2/6 ،يخانوادگ يزندگ در يخوشبخت
 در نيا. است كشور از خارج به رفتن ةنيزم در درصد 8/0 و ،يليتحص تيموفق ةنيزم
 يزندگ در يخوشبخت ةنيزم در زنان درصد 45 يبلندپرواز نوع كه است يحال

 5/7 ،يشغل ةنيزم در درصد 10 ،يليتحص تيموفق ةنيزم در درصد 5/27 ،يخانوادگ
 5/2 و ،كشور از خارج به در زمينة مسافرت زين درصد 5/7 ،ياقتصاد ةنيزم در درصد
 يها يناكام كه است مشهود يخوب به .است باال ياجتماع تيموقع ةنيزم در درصد
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 نسبت به توجه با و. دارد ياقتصاد يها يبلندپرواز در يمهم نقش مردان ياقتصاد
 ياقتصاد مسائلة حوز در تر شيب مسئله نيا معتاد زنان به معتاد مردان توجه درخور
 در صدساله ره يط به ليتما و ياقتصاد تيعقالن ضعف واقع در. است يريگ يپ قابل

 به خودة نوب به تواند يم كهكند  يمي باز توهمات گونه نيا در يمهم نقش شب كي
  .شود منجر ادياعت

 ينددر گروه آزمو يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيبر حسب م شهيبه سوء مصرف ش شيگرا .5 جدول

 شيشه

  خير  بلي بلندپروازي

  فراواني  درصد  فراواني  درصد

 كم خيلي 10 10 6 8/8

 كم 29 29 18 5/26

 متوسط 31 31 28 2/41

 زياد 29 29 10 7/14

 زياد خيلي 1 1 6 8/8

 جمع 100 100 68 100

  مقدار  كرامر V مقدار  )sig( خطا احتمال
  آماره

02/0  25/0  85/10  

 شـه يو مصرف ش يبلندپرواز ةرابط ةدرباركرامر  Vدو و  يخاستفاده از آزمون  جينتا
از نظر  كنند،  يكه مصرف نم يو افراد شهيش ةكنند مصرفافراد  نياز آن است كه ب يحاك
 كه يافراد نيب در شود  يهمان طور كه مشاهده م. تفاوت معنادار است يبلندپرواز زانيم
 يافراد يبرا نيا كه است درصد 2/41 متوسط يبلندپرواز زانيم كنند  يم مصرف شهيش
و  شـود   يمـ  دييـ تأ فوق يآمار يةفرض نيبنابرا. است درصد 31 ستند،ين كننده مصرف كه
نكته توجه شـود   نيبه ا ديبا نيهمچن. متفاوت است شهيدر مصرف ش يبلندپرواز زانيم

موجـب   يبلنـدپرواز  كه ياست به طور هيدوسو اي رابطه يو بلندپرواز شهيش ةرابطكه 
  .شود  يبلندپروازانه م التيباعث تما شهيو مصرف ش شهيمصرف ش
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 يدر گروه آزمودن يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيبر حسب م نيبه سوء مصرف كوكائ شيگرا .6 جدول

 كوكائين

 خير  بلي بلندپروازي ميزان
 فراواني درصد  فراواني  درصد

 كمخيلي 14 7/8 2 6/28

 كم 43 7/26 4 1/57

 متوسط 59 6/36 0 0

 زياد 39 2/24 0 0

 زيادخيلي 6 7/3 1 3/14

 جمع 161 100 7 100

  مقدار كرامرVمقدار  )sig( خطا احتمال
  آماره

02/0  25/0 06/11 

 نيكوكـائ  مصـرف  و يبلندپرواز نيب ةكرامر در رابط Vدو و  يخاستفاده از آزمون  جينتا
از نظـر   كنند،  ينم مصرف كه يافراد و نيكوكائ ةكنند مصرف افراد نيب كه است آن از يحاك
ـ  در شـود   يم مشاهده 6 جدول در كه طور  همان. تفاوت معنادار است يبلندپرواز زانيم  نيب

 نيـ ا كه استدرصد  3/14 اديز يليخ يبلندپرواز زانيم كنند  يم مصرف نيكوكائ كه يافراد
 پس. است درصد 7/3 كنند  يم استفاده مواد ريسا از ، اماستندين كننده مصرف كه يافراد يبرا

بودن و  گران علتنكته توجه داشت كه به  نيبه ا ديالبته با. شود  يم دييتأ فوق يآمار يةفرض
مـا   يكننده كم است كه در گـروه آزمـودن   مصرفتعداد افراد  رانيدر ا نيبودن كوكائ نهيپرهز

  .شد دييرابطه تأ يماده را داشتند كه با توجه به آزمون آمار نيمصرف ا ةتجربنفر  7حدود 
  

  يريگ  جهينت .5
 از. است گذار حال در يكشورها ةعمد مشكالت از يكي ادياعت و مخدر مواد مصرف سوء
. شـوند   يدر معرض خطر واقع مـ  تر شيب، بالطبع دارندجوان  تيكشورها جمع نيكه ا جا  آن
قـرار   يتر شيبگروه، در معرض خطر  نيو مستعدتر نيتر  عمده منزلة ، بهجوانان نيب نيا در

آن  مياسـت كـه عواقـب وخـ     تيسوء مصرف مواد از آن رو حائز اهم راتيتأث ةدامن. دارند
آن قرار خواهد  گر رانيدر معرض آثار و زيو همكاران را ن ،تنها فرد، بلكه خانواده، دوستان نه
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 نـد قـرار دار  اديـ و آماج اعت بيدر معرض آس تر شيموضوع كه قشر جوان جامعه ب نيا. داد
  .دكن  يم رتريمشكل خط نيبا ا مقابلههمگان را در  ةفيوظ

 از يجمع اتيح يها عرصه از يبرخ در رانيا ةجامع شده، انجام يها پژوهش به توجه با
 بـه  شيگـرا  يبـرا  را ييباال تيظرف طيشرا نيا و) 1378 ،پور  عيرف( برد  يم رنج يهنجار يب

ـ  مرتن رابرت دگاهيد اساس بر. كند  يم جاديا مخدر مواد مصرف سوء و ادياعت  يهنجـار  يب
 يبـرا  الزم امكانـات  و ليوسـا  از جامعـه  يهـا   گـروه  از يبرخـ  آن يط كه است يتيوضع

 يانطباق يها  وهيش از يكي. ندا محروم جامعه مؤكد و مشروع اهداف به يدسترس و ييجو  يپ
 نشان شد تالش مقاله نيا در. است ينوآور يهنجار يب طيشرا با ياجتماع يها  گروه و افراد
 ريـ متغ رابطـه  نيـ ا در. شـود  يتلق ينوآور ينوع تواند  يم زين ادياعت به شيگرا كه شود داده
ــ ريــغ يبلنــدپرواز عنــوان تحــت يديــجد ــا. ميكــرد مطــرح يعقالن  از يكــي ريــمتغ ني
است و  يپرواز بلند شدت يهم حاو ريمتغ نيا. شد يمعرف ادياعت به شيگرا يها  كننده نييتب

نشـان داد كـه    جينتـا . اسـت  يو جمع يفرد امكاناتآن با  ةفاصلشكاف و  ةدهند نشانهم 
. به سوء مصـرف مـواد مخـدر معنـادار اسـت      شيو گرا يعقالن ريغ يبلندپرواز نيرابطه ب

 نيو كوكـائ  شـه يش يبـر حسـب نـوع مـواد مصـرف      يعقالن ريغ يبلندپرواز زانيم همچنين
 هيدوسـو  يا رابطهاز  يعقالن ريغ يو بلندپرواز شهيمصرف ش رسد  يمنظر  به. متفاوت است

باعـث   شـه يو مصـرف ش  شـه يموجب مصرف ش يبلندپروازكه    يطور به ؛است برخوردار
و زنان  يو اقتصاد يمال ةنيزممردان در    يبلندپرواز نيتر شيب. شود  يبلندپروازانه م التيتما
  . است يخانوادگ يدر زندگ يخوشبخت ةنيزمدر 

 ،گرفـت  ريـ متغ دو ةرابطـ  بارةدر يقطع ةجينت توان  ينم پژوهش كي دادن انجام با اگرچه
 يعقالن ريغ يبلندپرواز ريمتغ از توان    يم ادشدهي ينظر چهارچوب و يمبان به تيعنا با ولي
 يريـ گ  جهينت گونه  نيا توان  يم واقع در. گرفت بهره ادياعت يها  كننده ينيب  شيپ از يكي منزلة به

 كـه  افرادي با سهيمقا در برخوردارند يتر شيب يعقالن ريغ يكه از بلندپرواز يكرد كه افراد
 روي كـج  انـواع  يبـرا  دارنـد  يتـر  كم يبلندپرواز اي و است تر  عاقالنه آنان   يها يبلندپرواز
 بـا  آنـان  يابـتال  از بشـوند  ادياعت گرفتار كه اين از شيپ توان  يم باشد نيچن اگر. ترند  مستعد
 بـه  يريشـگ يپ الزم يهـا   آمـوزش  و ،يمنف نگرش جاديا ،نگرش رييتغ يها  روش از استفاده
 از گوناگون يها  عرصه در گاه يب و گاه يها  يبلندپرواز به زدن دامن حال نيع در. آورد عمل
ـ  بـه  كـه  ميكنـ   يمـ  يتلق كهلم يسم ةمنزل به مسئوالن عملكرد تا گرفته ها  رسانه  خـود  ةنوب

  .دكن  يم فراهم ياجتماع مختلف يها  گروه در را يهنجار يب موجبات
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