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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواییسنجی پرسشنامة جایگاه ورزش در پیشگیری از سوءمصرف
موادمخدر انجام شد .بدینمنظور 200 ،دانشجو در سنین  18تا  32سال با استفاده از پرسشنامة

پژوهشگرساخته ارزیابی شدند .پرسشنامه براساس ادبیات پژوهش و کتاب راهنمای ورزش برای پیشگیری
از اعتیاد دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ساخته شد .دادهها با استفاده از
تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی تحلیل شدند .نتایج
نشان داد که عوامل اجتماعی ،ورزشی ،خانوادگی و فردی ،بهترتیب در اولویت دانشجویان برای پیشگیری از
اعتیاد بودند .همچنین ،نتایج تحلیل عاملی از قابلیت عاملیشدن گویههای پرسشنامة جایگاه ورزش در
پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در دو عامل اجتماعی -ورزشی و فردی -ورزشی حمایت کرد .نتایج
مقادیر شاخص برازش تطبیقی ( ،)0/93شاخص برازش مقتصد هنجارشده ( ،)0/92شاخص برازش فزاینده
( ،)0/93شاخص برازش هنجارنشده ( )0/81و ریشة میانگین مربعات خطای برآورده ( )0/07نشان داد که در
این مقیاس ،دو عامل و در عامل اول؛ یعنی عوامل اجتماعی -ورزشی 12 ،گویه و در عامل دوم؛ یعنی عوامل
فردی -ورزشی 16 ،گویه بهدست آمدند .همسانی درونی و ثبات درونی پرسشنامه نیز تأیید شد .همچنین،
نشان داده شد که پرسشنامة جایگاه ورزش در پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر ،از دیدگاه دانشجویان از
روایی و پایایی قابلقبولی برخوردار بود .پرسشنامة ساختهشده میتواند در زمینة بررسی نظرهای گروههای
مشابه دربارة جایگاه ورزش در پیشگیری از اعتیاد ،بهکار برده شود.
واژگان کلیدی :اعتیاد ،ورزش ،موادمخدر ،روایی ،پایایی.

* نویسندة مسئول

Email: mahdibas@gmail.com
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مقدمه
در نگاه کلی و براساس نظر عموم کارشناسان و متخصصین ،پیشگیری ،بهترین راهحل درمان اعتیاد به
موادمخدر درنظر گرفته شده است (بوتوین .)1994 1،بههمیندلیل ،برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار
بر پیشگیری از اعتیاد ،شناخت عوامل گرایش به موادمخدر در اولویت قرار میگیرند .در روانشناسی
اجتماعی ،گرایش به دو نوع تقسیم شده است :گرایشهای شناختی 2و گرایشهای غیرشناختی یا
عاطفی 3.اولی ،با متغیرهای فکری نظیر هوش 4،تفکر واگرا 5و ادراک کالمی 6درگیر است و دومی ،با
متغیرهای شخصیتی ازقبیل نگرشها ،ترجیحها 7،عالیق و نیازها سروکار دارد؛ هرچند این دو عامل با
همدیگر در ارتباط نیستند (گتزلز .)1378 8،گرایش یک حالت درونی است که در آن احتمال وقوع
رفتارهای خاص زیاد است یا بهآسانی آموخته میشود (پورافکاری .)1376 ،گرایش به مواد مخدر یکی
از مقولههای مهم در مباحث مربوط به اعتیاد است .درمورد سببشناسی گرایش به مصرف موادمخدر
فرضیههای مختلفی بیان شدهاند؛ اما هیچکدام از فرضیهها بهتنهایی نمیتوانند علت گرایش به
موادمخدر را تبیین کنند .در بیشتر موارد ،مجموعهای از عوامل و زمینهها در گرایش به موادمخدر
نقش دارند؛ اما در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی و در هر فرد ،برخی از عوامل میتوانند نقش
برجستهتری داشته باشند .اعتیاد به موادمخدر یک مسألة زیستی -روانی -اجتماعی9است؛ بنابراین،
زمینههای گرایش به اعتیاد را باید در ابعاد فیزیولوژیک آن ازقبیل تغییرات هورمونی و تغییرات در
انتقالدهندههای عصبی(10قبادزاده ،مسعودی ،محمدخانی و حسنی ،)1395 ،در ابعاد اجتماعی در
مسائلی چون فقر ،بیکاری ،اعتیاد سایر اعضای خانواده ،مهاجرت و غیره (زاهدی اصل و پیلهوری،
 )1395و در بعد روانی در مواردی چون احساس حقارت11،احساس ناامنی ،وجود عوامل استرسزای
مختلف مانند جنگ ،سربازی ،ازدواج ،تحصیل ،کنکور ،کار ،دوری از خانواده یا کاهش اعتمادبهنفس،
توانایینداشتن در هدفگزینی و غیره جستوجو کرد .هریک از عوامل ذکرشده را میتوان با نقشهای
مختلفی چون اوقاتفراغت ،ورزش ،تفریحات سالم ،وجود جایگزینهای مختلف شغلی و تحصیلی و
1. Botvin
2. Cognitive
3. Affective
4. Intelligence
5. Divergent Thinking
6. Verbal Perception
7. Preferences
8. Gatzels
9. Bio-Psycho-Social
10. Neurotransmitters
11. Inferiority
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غیره مرتفع کرد (دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد)2002 1،؛ بنابراین ،با
توجه به موارد ذکرشده ،اهمیت پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر و همچنین ،تأثیرگذاری سهگانة
موادمخدر (زیستی -روانی -اجتماعی) ،معرفی روشهای پیشگیری ضروری است.
درزمینة شیوعشناسی موادمخدر و انواع آن ،در جمعیت دانشجویی کشور آمار مختلفی گزارش شده
است .دهقانی ،زارع ،دهقانی ،صدقی و پورموحد ( )1389میزان شیوع را  21/5درصد شامل  15/9درصد
قلیان 14/4 ،درصد سیگار 2/8 ،درصد تریاک و  2/8درصد الکل گزارش کردند و بقیة موادمخدر با
درصدهای پایینتر شامل قرصهای روانگردان ،حشیش و هروئین بودند .رحیمیموقر ،سهیمی ایزدیان و
یونسیان ( )1384در یک مطالعة مروری بیان کردند که شیوع مصرف انواع مواد براساس نوع دانشگاهها،
دانشجویان رشتههای مختلف ،مقاطع تحصیلی و جنسیتها متفاوت است که شامل چند صدم درصد تا
باالی  45درصد میشود .عالوهبراین ،خوابگاههای دانشجویی محلی برای رفتارهای پرخطر و آسیبهای
اجتماعی مانند اعتیاد و مصرف انواع موادمخدر مطرح شدهاند .عواملی مانند دوربودن از محیط خانه،
جداشدن از خانواده ،ورود به محیط جدید ،مسائل و مشکالت درسی ،رقابت با دانشجویان دیگر ،مشکالت
مالی ،آیندة کاری مبهم ،ناتوانی در تصمیمگیری ،حجم زیاد کالسها ،حضور دانشجویان سیگاری دیگر،
مشکالت بهداشت روانی ،احساس غربت ،ارزشها و هنجارهای مختلف دانشجویان و برخی عوامل دیگر
میتوانند زمینهساز رفتارهای پرخطر ذکرشده باشند (پروین .)1395 ،این یافتهها اهمیت پرداختن به
موضوع پیشگیری را دوچندان میکنند .هر روشی که بتواند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر عوامل
اجتماعی ،زیستی و روانی افراد بگذارد و مصرف موادمخدر را منع کند یا بهتأخیر اندازد ،بهعنوان
پیشگیرنده معرفی میشود که با بررسیهای الزم میتوان در افراد مختلف و جوامع هر عامل را تعیین
کرد؛ بهعنوانمثال ،یکی از روشهای پیشگیری از مصرف موادمخدر ،آگاهسازی افراد از خطرها و ضررهای
موادمخدر است .همچنین ،اصالح نگرش افراد به موادمخدر ،یک راهکار تلقی میشود .ازجمله راهکارهای
دیگر میتوان به ورزش همگانی یا قهرمانی یا عالقهمندی به تماشای برنامههای ورزشی یا سایر برنامههای
صوتی و تصویری هدفمند اشاره کرد که با مطالعهای اندک قابلاجرا هستند (کارپوو ،ارمین ،پترووا،
الیفیروو و اسکوروسوو .)2015 2،درهمینارتباط ،پژوهشگران تالشهای زیادی در نقاط مختلف دنیا در
زمینههای پژوهشی و اجرایی انجام دادهاند که در کشور ما بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی و قرارگرفتن
در یک منطقة حساس ازلحاظ تولید و توزیع موادمخدر ،توجه ویژهای به این مسأله شده است که
نمونههای آن پژوهشهایی است که میتوان به آنها اشاره کرد (جزایری .)1381 ،برحسب قلمرو پژوهش
مواردی بهعنوان عوامل پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر معرفی شدهاند که بهعنوان عوامل خانوادگی،
1. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
2. Karpov, Eremin, Petrova, Alifirov, & Skorosov
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فردی و محیطی جمعبندی شدهاند (دهقانی و جزایری .)1383 ،همراستا با روشها و رویکردهای
پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر که در عوامل ذکرشده بیان شده است ،درزمینة فعالیت بدنی و ورزش
نیز تأکیدهای زیادی بر عوامل فردی و اجتماعی تأثیر ورزش بر پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر شده
است .دراینراستا ،دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ،برنامههایی را برای
استفاده از ورزش برای پیشگیری از سوءمصرف مواد بهصورت مکتوب بیان کرده است (دفتر مبارزه با
موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد  .)2002 ،درزمینة تأثیر ورزش بر اعتیاد ،آرام ،غفرانی،
صالحیکیا ( )1395و قربانزاده ،قربانیان ،یاوری ،لطفی ،شمیری ،رازمندی و شالچی ( )1396نتایج مثبتی
را گزارش کردهاند .آنچه در پژوهشها مشهود است ،تأثیرگذاری ورزش و فعالیتهای بدنی بر مؤلفههای
پیشگیری از اعتیاد است که پژوهشهای وسیعی را به خود اختصاص دادهاند (کارپوو و همکاران)2015 ،؛
بااینحال ،درزمینة مطالعات پیمایشی و توسعهای ،پژوهشی که بتواند عوامل تأثیرگذار احتمالی موجود در
ورزش را بر پیشگیری از اعتیاد بررسی کند ،مشاهده نمیشود .این عوامل بهصورت توصیفی بیان شدهاند؛
بااینحال ،پژوهشی درراستای جمعبندی و نظرسنجی از افراد متخصص و جامعة هدف دراینزمینه ،با
هدف دستیابی به یک پرسشنامة مشخص انجام نشده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر بر آن است تا نقش
فعالیت بدنی و ورزش (هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی) را درکنار مؤلفههای دیگر (شامل ابعاد
فردی ،خانوادگی و اجتماعی) ،درزمینة پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در یک پرسشنامه براساس
پیشینة پژوهش ،نظرسنجی از نخبگان و درنهایت ،رواییسنجی در یک جامعة هدف دانشجویی بررسی
کند؛ بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،ساخت و رواییسنجی پرسشنامة جایگاه ورزش در پیشگیری
از سوءمصرف موادمخدر با درنظرگرفتن ویژگیهای فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه دانشجویان است.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع توسعهای بود که برای ساخت پرسشنامة برگرفته از ادبیات پژوهش،
انجام شد .جامعة آماری پژوهش حاضر دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی مقاطع مختلف
تحصیلی در دانشگاههای تبریز بودند .براساس گفتة بنتلر ،)1993( 1درمورد نمونة آماری توصیه
میشود که نسبت حجم نمونه به تعداد پارامترهایی که در یک مدل برآورد میشوند ،حداقل پنج به
یک ،ترجیحاً  10به یک و حداکثر  50به یک باشد .در این پژوهش ،با توجه به بررسی هر دو
جنسیت زن و مرد و برای استفادة بهینه از روشهای آماری پارامتری 200 ،شرکتکننده با روش
نمونهگیری طبقهای -خوشهای انتخاب شدند .بدینمنظور ،دو دانشگاه تبریز و شهیدمدنی آذربایجان
بهعنوان نمونه انتخاب شدند و نظر دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بررسی شد.
1. Bentler
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ابتدا شرکتکنندگان پرسشنامة اطالعات فردی را که شامل سؤالهایی ازقبیل سن ،جنس،
تحصیالت ،رشتة تحصیلی و میزان تحصیالت والدین بود ،تکمیل کردند .پرسشنامة پژوهشگرساختة
نگرش به پیشگیری از سوءمصرف مواد شامل عوامل فردی ،اجتماعی و خانوادگی ،از پیشینة پژوهش
بهدست آمد (پیوست شمارة یک) .همچنین ،پرسشنامة پژوهشگرساختة ورزش برای پیشگیری از
سوءمصرف مواد ،برگرفته از کتاب راهنمای ورزش برای پیشگیری از اعتیاد 1دفتر مبارزه با
موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد و پیشینة پژوهش بود (پیوست شمارة یک) .همة
آیتمها در یک مقیاس لیکرت ششگزینهای (خیلی کم = یک ،کم = دو ،متوسط = سه ،زیاد = چهار،
خیلی زیاد = پنج و نظری ندارم = صفر) اندازهگیری شدند .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با
بهرهگیری از متخصصان زبان فارسی (سه نفر) ،متخصصان حوزة اعتیادپژوهی (چهار نفر) و
متخصصان فعالیت بدنی (چهار نفر) انجام شد .در شاخص روایی محتوا 2،سادهبودن ،واضحبودن و
مربوطبودن به هر گویه بررسی شد و هر گویهای که شاخص آن کمتر از  0/79بود ،دوباره بازنگری
شد .در ادامه ،نسبت روایی محتوا 3توسط متخصصان انجام شد؛ بهطوریکه براساس تعداد
متخصصان ،شاخص  0/78برای هر گویه بهعنوان نقطة برش استفاده شد .درنهایت 33 ،گویه برای
عامل غیرورزشی (خانوادگی ،فردی و اجتماعی) و  45گویه برای عامل ورزشی (اجتماعی -ورزشی و
فردی -ورزشی) تأیید شدند .روشهای آماری مورداستفاده در این پژوهش ،روشهای آمار توصیفی
برای محاسبة شاخصهای مرکزی و پراکندگی درمورد متغیرهای پژوهش ،و آمار استنباطی شامل
تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی ،آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بودند که از
نرمافزارهای اس.پی.اس.اس4 .نسخة  23و لیزرل5نسخة  8/8استفاده شد.
نتایج
برای رسیدن به ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة ساختهشده توسط پژوهشگران مطالعة حاضر ،از
روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد .برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامة طراحیشده ،عوامل
فردی-ورزشی و اجتماعی-ورزشی در دو عامل بررسی شدند .شاخص کایزر -مایر -اولکین 6باالی
 0/8نشان داد که همبستگی موجود بین دادهها ،برای تحلیل مناسب خواهد بود .همچنین ،آزمون
1. Using Sport for Drug Abuse Prevention
)2. Content Validity Index (CVI
)3. Content Validity Ration (CVR
)4. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)5. Linear Structural Relations (LISREL
)6. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،15پاییز و زمستان 1397

322

کرویت بارتلت نشان داد ماتریس همبستگیهایی که پایة تحلیل عاملی قرار میگیرند ،در جامعه
برابر با صفر نیست؛ بنابراین ،قابلیت بررسی تحلیل عاملی برای پرسشنامة دردسترس قابلتوجیه
است (جدول شمارة یک).
جدول  -1آزمون کرویت بارتلت و کایزر -مایر -اولکین
کایزر-مایر-اولکین
خیدو
آزمون کرویت بارتلت

0/847
3640/08

درجات آزادی

903

سطح معناداری

0/0001

بهطورکلی ،با توجه به جدول ماتریس عناصر چرخشیافته نشان داده شد که دو خردهمقیاس در 28
آیتم قابلیت عاملشدن را داشتند .این دو عامل ،درمجموع  31/92درصد از واریانس را پیشبینی
کردند .عامل اول (اجتماعی -ورزشی) ارزش ویژة برابربا  6/93داشت و 16/13درصد از واریانس
مشاهدهشده را توجیه کرد .دومین عامل (فردی -ورزشی) ارزش ویژهای برابربا  6/79داشت و
 15/79درصد از واریانس را تبیین کرد.
بار عاملی هر گویه و میزان همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،در جدول شمارة دو
مشاهده میشود.
جدول  -2مؤلفههای چرخشیافته در هر عامل و آلفای کرونباخ هر عامل
اجتماعی-

شمارة

گویه

گویه

ورزشی
()0/85

2

اجتماعیکردن افراد ازطریق پیروی از قوانین ورزشی (احترام به قوانین)

0/587

4

آموزش همکاری با دیگران برای بهدستآوردن اهداف (ورزشی)

0/490

5

تالش درمقابل محدودیتهای عملکرد

0/624

6

بهچالشکشیدن قابلیتهای خود در زمین ورزش برای کسب
ااعتمادبهنفس

0/545

7

ایجاد و غلبه بر موقعیتهای چالشبرانگیز (در ورزش)

0/611

11

تجربة غرور و کسب احترام (ازطریق ورزش)

0/567

12

نشاندادن استعدادها و شایستگیهای فردی (در ورزش)

0/565

13

تقویت صلح در سطح ملی و بینالمللی (ازطریق ورزش)

0/594

فردی-ورزشی
()0/86
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ادامة جدول  -2مؤلفههای چرخش یافته در هر عامل و آلفای کرونباخ هر عامل
اجتماعی-

شمارة

گویه

گویه

ورزشی
()0/85

فردی-ورزشی
()0/86

16

یادگرفتن احترام به دیگران (مربی ،بازیکنان همتیمی ،بازیکنان دیگر و غیره)

0/651

17

تقسیم اهداف مشترک با دیگران (بهاشتراکگذاشتن اهداف)

0/631

18

افزایش وفاداری ،تعهد و پشتکار

0/477

19

پیشبرد ارزشهای فرهنگی
افزایش اعتمادبهنفس و عزتنفس

0/456
0/466

22

کاهش استرس و کنترل آن

0/527

21

25

مدیریت تعارضها در ورزش (نحوة مقابله با شرایط نامساعد در ورزش ،مانند
دعوا)

0/527

26

انجام بازیهای بومی -محلی و افزایش عرق ملی

27

انجام ورزشهای همگانی (پیادهروی ،کوهنوردی و غیره)

0/559

28

انجام ورزشهای هوازی (دویدن ،شنا ،دوچرخهسواری و غیره)

0/604

29

0/454

اثرهای فیزیولوژیک مثبت (ترشح هورمونهای شادیآور در ورزش ،مانند
اندروفین و غیره)

0/524

30

انجام ورزش و فعالیت بدنی برای کاهش افسردگی

0/673

31

انجام ورزش و فعالیت بدنی برای کاهش خشم و پرخاشگری

0/574

32

انجام ورزش و فعالیت بدنی برای کاهش اضطراب

0/569

33

انجام ورزش و فعالیت بدنی برای کاهش انزوا و گوشهگیری

0/580

34

تخلیة انرژی و هیجانات

0/549

35

ورزشهایی برای آرامسازی روح و روان ،مانند یوگا

0/450

36

آموزشهای ورزشی به افراد در سنین مختلف

0/538

40

ایجاد حس موفقیت در ورزش

0/487

43

ورزش برای بهبود وضعیت ظاهری و تناسب اندام

0/451

*بارهای عاملی برابر و بزرگتر از  ± 0/450بهعنوان بار مبنا انتخاب شدند .آلفای کرونباخ کل = 0/90

در ادامه ،برای بررسی ثبات درونی پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون در خردهمقیاسها و کل
پرسشنامه استفاده شد .همچنین ،برای بررسی روایی سازه ،همبستگی بین سن ،سالهای زندگی در
دانشگاه و خردهمقیاسها بررسی شد (جدول شمارة سه).
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جدول  -3شاخصهای توصیفی و همبستگی بین اطالعات جمعیت شناختی و چهار عامل پیشگیری از
سوءمصرف موادمخدر
اجتماعی -فردی-

کل

ورزشی ورزشی ورزشی
اجتماعی -ورزشی
**0/615
فردی -ورزشی
**0/908
کل ورزشی
**0/399
خانوادگی
**0/334
اجتماعی
**0/443
فردی
سالهای دانشگاه 0/032
0/117
سن

خانوادگی اجتماعی فردی

سالهای
دانشگاه

میانگین

انحراف
استاندارد

3/28

0/77

3/53
3/41
**0/889
3/09
**0/423** 0/360
3/48
**0/599** 0/407** 0/401
3/09
**0/514** 0/556** 0/474** 0/408
4/89
0/116 0/315** 0/218** 0/070 0/097
*24/25 0/841** 0/132 0/347** 0/258** 0/143* 0/142

0/70
0/66
0/71
0/66
0/69
2/72
3/81

**  P ≥ 0/05؛ * P ≥ 0/01

نتایج بهدست آمده از تحلیل عامل تأییدی براساس تخمین پارامتر نشان داد که در هر دو عامل
پرسشنامة موردنظر ،گویههای مربوط رابطة معناداری داشتند؛ بهگونهایکه دامنة رابطهها بین
 0/49تا  0/92بود .در شکل شمارة دو ،مقادیر نمرة تی بین گویهها و عوامل نشان داده شدهاند.
همانطورکه در شکل شمارة یک مشاهده میکنید ،مقادیر نمرات تی بین  4/65و  10/63قرار
دارند.
شاخصهای اصلی برازش الگوی پرسشنامة حاضر بهصورت ،NNFI = 0/93 ،IFI = 0/92 ،CFI = 0/93
 PNFI = 0/81و  RMSEA = 0/07بهدست آمدند .براساس مقادیر بهدستآمده در هر پنج شاخص
برازش میتوان گفت که هر پنج شاخص برازش قابلقبول هستند؛ درنتیجه ،پرسشنامة مطالعة حاضر با
دو عامل اجتماعی-ورزشی با  12گویه و فردی-ورزشی با  16گویه تأیید شد.
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SS= Socio-Sportive, IS= Individual-Sportive

شکل  -1مقادیر تی مربوط به گویههای پرسشنامه در تحلیل عامل تأییدی
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،عوامل ورزشی (اجتماعی -ورزشی و فردی -ورزشی) و غیرورزشی (خانوادگی،
اجتماعی و فردی) ،از دیدگاه دانشجویان درزمینة پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر بررسی شدند.
نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی ،ورزشی و سپس ،خانوادگی و فردی بهترتیب عوامل مهم ازنظر
دانشجویان محسوب میشوند .این موضوع با مدنظرقراردادن سن جوانی ،دوری از خانواده و بودن در
جمع دوستان ،بهویژه با توجه به اینکه دادههای پژوهش حاضر ازبین دانشجویان ساکن در خوابگاه
جمعآوری شده بودند ،بسیار اهمیت دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات فوالدی ( ،)1395افراسیابی و مداحی ( )1395و منصوریان و
همکاران ( )1395همخوانی داشت .فوالدی ( )1395بیان کرد که مهمترین علت اعتیاد در تبریز
مربوط به عوامل اجتماعی است و عوامل دیگر در اولویتهای بعدی قرار داشتند .افراسیابی و مداحی
( )1395محدودیت امکانات ورزشی را از عوامل مهم برشمردند .در پژوهش منصوریان و همکاران
( )1395معتادان سه عامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی را از عوامل اصلی گرایش به موادمخدر
دانستند .درزمینة تأثیر فعالیت بدنی بر اعتیاد ،اراضی و دادوند ( )1395بیان کردند که ورزش به
ترشح بیشتر سروتونین و کاهش عالئم افسردگی منجر میشود.
بااینحال ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعة امیرپور ( )1376همخوانی نداشت .وی مهمترین عامل
در گرایش به اعتیاد را عامل خانواده بیان کرد؛ البته باید بیان کرد که پژوهش وی دربین نوجوانان انجام
شده بود؛ اما پژوهش حاضر دربین جوانان دانشجوی ساکن در خوابگاه دانشجویی انجام شد که موقعیتی
غیر از شرایط خانوادگی را در یک اجتماع دیگر بهخوبی درک کردهاند .در این مورد ،نتایج همبستگی بین
تعداد سالهای دانشگاه و میزان درک عوامل گرایش به موادمخدر نیز بیانگر این موضوع است؛ بهطوریکه
نشان داده شد هرچه میزان حضور در دانشگاه افزایش مییابد ،عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به
موادمخدر از دیدگاه دانشجویان نیز پراهمیتتر میشوند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامة ساختهشده از تحلیل عامل اکتشافی
قابلقبولی برخوردار است؛ بهطوریکه عامل اجتماعی -ورزشی با  12گویه و عامل فردی-ورزشی با
 16گویه ،قابلشناسایی بودند .افزونبراین ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشاندهندة همسانی درونی
قابلقبولی در خردهمقیاسهای پرسشنامه و کل پرسشنامه بود .همچنین ،همبستگی بین
خردهمقیاسهای پرسشنامه با کل پرسشنامه (جدول شمارة سه) ،نشاندهندة روایی قابلقبول
همسانی درونی بود .بین عوامل فردی -ورزشی در پیشگیری از اعتیاد و سن نیز رابطة مثبت و
معناداری مشاهده شد که میتواند ناشی از اطالعات و درک بیشتر دانشجویان با سن بیشتر از
شرایط دانشجویی و قابلیت ورزش در پیشگیری از اعتیاد در عوامل فردی باشد؛ بااینحال ،بین
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عوامل اجتماعی-ورزشی و سن رابطهای مشاهده نشد .همچنین ،بین سن و عوامل اجتماعی ،فردی
و خانوادگی مؤثر در اعتیاد ،رابطة مثبت و معناداری گزارش شد .درواقع ،در پرسشنامة پژوهش
حاضر ،قابلیت ورزش در پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر ،ازنظر دانشجویان تأیید شد .دفتر مبارزه
با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد نیز این موضوع را بهصورت توصیفی تأیید کرده
است .آن دفتر از ورزش بهعنوان منبع رشد و تکامل انسان یاد میکند و بیان میکند که مردم از
دوران باستان ورزش میکردهاند .درطول زمان ،بسیاری از انواع ورزشها ایجاد شدهاند که شامل
ورزشهای انفرادی ،تیمی ،ورزشهای سازمانیافتة غیررسمی ،ورزشهای سازمانیافته و حرفهای
هستند .انواع ورزشها میتوانند به روشهای مختلف اثر مثبتی بر افرد و جوامع داشته باشند؛ برای
مثال ،ورزش میتواند فرصتی برای بازی و سرگرمی ،رقابت ،رهایی از خستگی با ایجاد زمان آزاد،
بهبود جامعهپذیری بهوسیلة معرفی قوانینی که باید رعایت شوند ،همکاری با دیگران برای رسیدن
به هدف ،بهچالشکشیدن محدودیتهای انسانی ،اندازهگیری (سنجش) خود ،ایجاد و غلبه بر
خطرها ،کشف محدودیتهای فردی ،ایجاد موقعیت دوستی و تقویت روابط با دیگران ،شناخت بهتر
بدن خود ،بهدستآوردن درآمد ،تجربة غرور ،ابراز توانایی و استعدادهای فردی ،تقویت صلح در
سطوح محلی و بینالمللی ،حفظ فرم بدنی ،بهدستآوردن یا کاهش وزن بدن ،بهدستآوردن و
حفظ سالمت روانی ،یادگیری نحوة احترام به دیگران ،بهاشتراکگذاری اهداف مشترک با دیگران،
توسعة وفاداری ،تعهد و پشتکار ،پیشبرد ارزشهای فرهنگی ،تمرین مهارتهای زندگی مانند
مدیریت خشم و کاهش استرس باشد (دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل
متحد.)2002 ،
پژوهشگران مطالعات متعددی دراینزمینه انجام دادهاند؛ بااینحال ،همة جوانب تأثیرگذاری ورزش
بهروشنی مشخص نشدهاند .برشنایدر بیان کرد که ورزش در جوانان میتواند به بهبود عزتنفس،
مقابلة بهینه با استرس ،بهبود عملکرد تحصیلی و روابط بهتر با خانواده منجر شود .همة اینها ،تنها
مواردی هستند که ورزش میتواند در رشد و تکامل جوانان کارساز باشد .درزمینة پیشگیری از مصرف
موادمخدر ،این عوامل بهعنوان عوامل پیشگیرانه یا داراییهایی هستند که میتوانند بهطور بالقوه
ازطریق ورزش توسعه داده شوند و میتوانند به پیشگیری از دامنهای از مشکالت شامل مصرف
موادمخدر منجر شوند (دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد.)2002 ،
همانطورکه مشاهده شد ،عامل اجتماعی و بهدنبال آن عامل ورزشی ،ازنظر دانشجویان از اولویت
باالیی در پیشگیری از اعتیاد برخوردار بود .با توجه به اینکه دادههای مطالعة حاضر ازبین دانشجویان
ساکن در خوابگاههای دانشجویی جمعآوری شده بودند ،و با توجه به پیشینة پژوهش ،قابلیت
سازگاری افراد در محیطهای خوابگاهی را باید در کانون توجه قرار داد .چنین سازگاریای نیازمند
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تطبیقیافتن با محیط جدید ،غذاهای جدید ،افراد و گروههای دوستی جدید ،تغییر احتمالی ساعات
خواب و بیداری ،الگوهای نظافتی و حتی تفکر و در یک کالم ،سبک زندگی جدید خواهد بود .چنین
تفاوت و تغییر محیطی مسلماً باعث افزایش فشار اجتماعی خواهد شد که نحوة مواجهة افراد ساکن
در خوابگاه با چنین فشاری بسیار دارای اهمیت خواهد بود (پروین .)1395 ،دراینزمینه ،ورزش
میتواند قابلیتهای خود را نشان دهد .پرسشنامة ساختهشده براساس پیشینة پژوهش ،در
خردهمقیاسهای اجتماعی -ورزشی و فردی -ورزشی که براساس کتاب راهنمای ورزش برای
پیشگیری از سوءمصرف مواد تهیهشده توسط دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان
ملل متحد بود ،به روش تحلیل عامل اکتشافی در دو عامل ورزشی تأیید شد .همچنین ،میزان
همبستگی بین خردهمقیاسها و کل پرسشنامه نشاندهندة ثبات درونی مناسب و ضریب آلفای
کرونباخ کافی برای هر خردهمقیاس بود و کل پرسشنامه نشاندهندة همسانی درونی مناسب
پرسشنامة ساختهشده بود .بههرحال ،با توجه به کمبود منابع دراینزمینه و اینکه پرسشنامة
ساختهشده اولین پرسشنامه دراینزمینه است ،انجام پژوهشهای آینده با هدف بررسی روایی و
پایایی پرسشنامة پیشگیری از سوءمصرف مواد ازطریق ورزش ،در گروههای مختلف جامعه نیاز
است .دراینزمینه ،گروههای خاص مانند معتادان نیازمند بررسی هستند تا مشخص شود که از
دیدگاه آنان ،ورزش چه مزایایی درزمینة پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر میتواند داشته باشد.
با توجه به اولویت ارائهشده توسط دانشجویان ،به عوامل اجتماعی و ورزشی نیاز است تا عوامل
مربوط به این خردهمقیاسها بهطوردقیق موردتوجه قرار گیرند .دراینزمینه ،دسترسی آسان به
موادمخدر ،بیکاری ،برخی شغلها که ممکن است فرد را بهسمت مصرف موادمخدر سوق دهند و
درنهایت ،اختالف طبقاتی موجود در جامعه ،از دیدگاه دانشجویان بسیار اهمیت داشتند؛ بنابراین،
ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد و کنترل بیشازپیش دسترسی آسان به موادمخدر ،باید مدنظر
مسئوالن محترم قرار گیرند .دراینزمینه ،ایجاد بسیاری از مشاغل برگرفته از مدارک دانشگاهی که
هنوز جزو مشاغل تعریفشده در ایران محسوب نمیشوند ،میتواند توسط سازمانهای مربوط انجام
شوند و بسیاری از مشکالت موجود در کشور را با ایجاد زمینه برای شغلهای جدید مرتفع کند.
همچنین ،با توجه به اهمیت عامل ورزش از دیدگاه دانشجویان ،در پژوهش حاضر میتوان موارد زیر
را مدنظر قرار داد:
 ایجاد محیط بازی ،سرگرمی ،شاداب و آزاد ازطریق ورزش (ترشح هورمونهای شادیآور درورزش ،اندورفین و غیره) ،انجام ورزشهای مختلف با حداقل تأکید بر بردوباخت و تأکید
فراوان بر مشارکت ورزشی و لذتبردن از آن؛
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اجتماعیکردن ،ایجاد دو ستی و آموزش همکاری با دیگران ازطریق پیروی و احترام به قوانین
ورزشی ازطریق انجام ورزشهای همگانی که با قوانین اندک میتوانند دراینزمینه کارساز
باشند (پیادهروی ،کوهنوردی و غیره)؛
تالش درمقابل محدودیتهای عملکرد انسانی ،بهچالشکشیدن قابلیتهای خود ،کشف
محدودیتهای فردی در ورزش ،نشاندادن استعدادها و شایستگیهای فردی و کسب
اعتمادبهنفس ازطریق ورزش؛
بهبود وضعیت جسمانی و بدنی فرد ،تناسب اندام ،حفظ یا کاهش وزن ،حفظ یا کسب سالمت
روانی مناسب ،کاهش استرس و کنترل آن ،کاهش خشم و پرخاشگری ،کاهش اضطراب،
کاهش انزوا و گوشهگیری ،انجام ورزشهایی مانند یوگا برای تمرکز و تمدد اعصاب ،انجام
ورزش ایروبیک برای ایجاد ریتم و هماهنگی بین ذهن و جسم و ارائة آموزشهای ورزشی به
افراد در سنین مختلف برای مشارکت حداکثر در ورزشها؛
کسب درآمد ،تجربة غرور و کسب احترام (ازطریق ورزش)؛
افزایش وفاداری ،تعهد و پشتکار و پیشبرد ارزشهای فرهنگی ازطریق ورزش (انجام ورزشهای
استقامتی مانند دویدنها ،شنا و دوچرخهسواری که نیازمند پشتکار و مداومت در انجام کار و
احترام به دیگران در ورزش هستند) (دفتر مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل
متحد.)2002 ،
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پیوست  -1پرسشنامة عوامل گرایش به موادمخدر
بهنظر شما ،هرکدام از عوامل زیر چه مقدار در گرایش به موادمخدر تأثیر دارند؟
عوامل (خانوادگی در گرایش)
 -1کمبود عواطف و دلبستگی بین والدین و فرزندان
 -2دعوا و اختالفات خانوادگی
 -3مصرف سیگار توسط والدین
 -4مصرف موادمخدر توسط والدین
 -5طالق والدین
 -6وجود ناپدری یا نامادری در خانه
 -7تعدد ازدواج والدین
 -8میزان تحصیالت پایین والدین
 -9حاکمیت یکی از والدین در خانه (پدرساالری یا
مادرساالری)
 -10تبعیض بین فرزندان
 -11محدودکردن بیش از اندازة فرزندان
 -12آزادی بیش از اندازة فرزندان
 -13میزان درآمد بسیار پایین خانواده
 -14میزان درآمد بسیار باالی خانواده
 -15دوستان ناباب و هنجارشکن
 -16دسترسی آسان به موادمخدر
 -17قیمت پایین موادمخدر
 -18اختالفات طبقاتی فاحش در جامعه
 -19بیکاری
 -20نوع شغل فرد (برخی از مشاغل فرد را به مصرف مواد
ترغیب میکنند!)
 -21گذر جامعه از سنتی به مدرنیسم و مصرف انواع
روانگردانها ،الکل و غیره

منبع
منصوریان و همکاران ( ،)1395قبادزاده و همکاران
( ،)1395فوالدی ( ،)1395نوری ( ،)1395زاهدیاصل
و پیلهوری ()1396
منصوریان و همکاران ( ،)1395فوالدی ( ،)1395نوری
( ،)1395بحرانی و سروش ()1395
احتشامی ( ،)1394منصوریان و همکاران (،)1395
فوالدی ()1395
قبادزاده و همکاران ( ،)1395فوالدی ()1395
مظلومی و همکاران ( ،)1394قبادزاده و همکاران
( ،)1395نوری ( ،)1395زاهدیاصل و پیلهوری
()1396
قبادزاده و همکاران ( ،)1395نوری ()1395
فوالدی ( ،)1395زاهدیاصل و پیلهوری ()1396
قربانی ( ،)1394قبادزاده و همکاران ( ،)1395بحرانی و
سروش ()1395
آقابابایی و رضائی زادفر ()1393
قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
منصوریان و همکاران ()1395
قربانی ( ،)1394فوالدی ()1395
فوالدی ()1395
فیضی ،ویسی رایگانی ،عبدی ،شاکری و مردوخی
( ،)1394منصوریان و همکاران ()1395
منصوریان و همکاران ()1395
فوالدی ()1395
فوالدی ( ،)1395بحرانی و سروش ()1395
منصوریان و همکاران ()1395
قربانی ( ،)1394منصوریان و همکاران ()1395
دوستی ،احمدی و میرفندرسکی ()1395
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 -22رسیدن به سن نوجوانی

 -23افسردگی
 -24بیحوصلگی و انزوای شخصیتی
 -25سازگارینداشتن فرد با جامعه (ضداجتماعیبودن)
 -26حرفشنوینداشتن فرزندان از والدین و احترامنگذاشتن
به والدین
 -27وضعیت ضعیف تحصیلی فرد
 -28خشونت و پرخاشگری فرد
 -29اختالالت روانی (وضعیت روانی نامطوب فرد همراه با
توهم ،هزیان و غیره)
 -30مشکالت شخصی و ناکامیهای فردی
 -31کنجکاوبودن فرد
 -32تنوعطلبی و دوری از روزمرگی
 -33رهایی از دردهای جسمانی

منصوریان و همکاران ( ،)1395قبادزاده و همکاران
()1395
اراضی و دادوند ( ،)1395قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
سلیمی ،گوهری ،کرمانشاهی و جاودان (،)1394
فوالدی ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
قبادزاده و همکاران ()1395
فیضی و همکاران ( ،)1394قبادزاده و همکاران
( ،)1395پازانی ،برجعلی ،احدی و کراسکیان
موجمباری ( ،)1395فوالدی ()1395
قبادزاده و همکاران ( ،)1395فوالدی ()1395
قربانی ( ،)1394رفیعی و علیپور ( ،)1391سلیمی و
همکاران ( ،)1394فوالدی ( ،)1395قبادزاده و
همکاران ()1395

بهنظر شما ،هرکدام از عوامل زیر چه مقدار در پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر تأثیر دارند؟
عوامل (خانوادگی در گرایش)

منبع

قبادزاده و همکاران ()1395
 -1شیوة تربیتی مناسب والدین در نظاممندی رفتار کودک
منصوریان و همکاران ()1395
 -2نظارت والدین بر اعمال فرزندان
سلیمی و همکاران ( ،)1394قبادزاده و همکاران
 -3صمیمیت دربین اعضای خانواده
( ،)1395اکبری و زندی ()1395
منصوریان و همکاران ()1395
 -4آموزش رفتارهای قاطع (نه گفتن)
 -5افزایش دانش و اطالعات افراد درمورد اثرهای مخرب مصرف مواد منصوریان و همکاران ( ،)1395احدی و محمدی
()1395
دهقانی و جزایری ( ،)1383احدی و محمدی
 -6آموزش مداوم در مدرسه و دانشگاه درجهت رشد شخصیت
()1395
اجتماعی -فرهنگی
منصوریان و همکاران ()1395
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مواد
 -11اعتقادات مذهبی
 -12افزایش اعتمادبهنفس و عزتنفس
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بهنظر شما ،هرکدام از عوامل زیر درزمینة ورزش و فعالیت بدنی چه مقدار در پیشگیری از
سوءمصرف موادمخدر تأثیر دارند؟
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Abstract
The present study was done to construction and validation of sport status for drug abuse
prevention questionnaire. To do this, 200 student aged 18-32 were assessed by research
product questionnaire based on research literature and handbook of using sport for drug
abuse prevention, United Nations office for drug control and crime prevention, published
by United Nations organization. Data were analyzed by exploratory factor analysis,
confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha and Pearson correlation coefficient.
Results showed that social, sportive, family and individual factors were preferred as
addiction prevention factors from student viewpoint, respectively. Also, exploratory
factor analysis supported factorial capacity of questionnaire items of sport status in drug
abuse prevention in two factors including Socio-Sportive and Individual-Sportive. The
results of indexes including CFI (0.93), NNFI (0.92) IFI (0.93), PNFI (0.81) and
RMSEA (0.07) showed that in this questionnaire two factors of social sportive 12 items
and individual sportive 16 items suitably confirmed. Internal consistency and internal
stability of questionnaire were confirmed. Also, Sport for drug abuse prevention
questionnaire had acceptable validity and reliability from student viewpoint. Constructed
questionnaire could be used in the field of investigation of same group’s point of view in
about sport status in the prevention of addiction.

Keywords: Addiction, Sport, Drugs, Validity, Reliability

* Corresponding author

Email: mahdibas@gmail.com

