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 چکیده 
ورزش در پیشگیری از سوءمصرف  جایگاه ةنامسنجی پرسشساخت و روایی ا هدفحاضر ب پژوهش

ة نامسال با استفاده از پرسش 32 تا 18دانشجو در سنین  200 ،منظوربدین مخدر انجام شد.مواد

یشگیری پراهنمای ورزش برای براساس ادبیات پژوهش و کتاب نامه پرسش. شدندساخته ارزیابی پژوهشگر
ز اها با استفاده دادهساخته شد.  از جرم سازمان ملل متحد یریشگیدفتر مبارزه با موادمخدر و پ از اعتیاد

یج . نتاتحلیل شدندضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی تأییدی،  تحلیل عاملتحلیل عامل اکتشافی، 

یشگیری از در اولویت دانشجویان برای پرتیب ت، بهاجتماعی، ورزشی، خانوادگی و فردینشان داد که عوامل 

ة جایگاه ورزش در نامهای پرسششدن گویهایج تحلیل عاملی از قابلیت عاملینت ،. همچنیننداعتیاد بود

نتایج  حمایت کرد.رزشی و -و فردی ورزشی -اجتماعی عامل در دو مخدرمصرف موادری از سوءپیشگی

(، شاخص برازش فزاینده 92/0شده )(، شاخص برازش مقتصد هنجار93/0)تطبیقی مقادیر شاخص برازش 

در  هک( نشان داد 07/0میانگین مربعات خطای برآورده ) ( و ریشة81/0نشده )(، شاخص برازش هنجار93/0)

عوامل نی یع ؛گویه و در عامل دوم 12 ،ورزشی -یعنی عوامل اجتماعی ؛امل و در عامل اولدو ع ،این مقیاس

 ،چنینهم .شدنامه نیز تأیید همسانی درونی و ثبات درونی پرسش. نددست آمدهبگویه  16 ،ورزشی -فردی

ن از از دیدگاه دانشجویا ،مخدردمصرف مواورزش در پیشگیری از سوءجایگاه  ةنامپرسشنشان داده شد که 

های گروه ظرهایزمینة بررسی ن در دتوانمیشده نامة ساختهپرسش .بودقبولی برخوردار روایی و پایایی قابل

  کار برده شود.به ،جایگاه ورزش در پیشگیری از اعتیاد ربارةد مشابه

  .مخدر، روایی، پایاییاعتیاد، ورزش، مواد کلیدی: واژگان

                                                           
 Email: mahdibas@gmail.comنویسندة مسئول                                                                  *
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 مقدمه 
به  اعتیاد درمان حلبهترین راه ،م کارشناسان و متخصصین، پیشگیریاساس نظر عمودر نگاه کلی و بر

ی متغیرهای تأثیرگذار یبرای شناسا ،دلیلهمینبه. (1994، 1)بوتوین است نظر گرفته شدهدر مخدرمواد

شناسی د. در رواننگیرمیرار ق در اولویتمخدر به مواد، شناخت عوامل گرایش از اعتیاد پیشگیریبر 

های غیرشناختی یا و گرایش 2های شناختیبه دو نوع تقسیم شده است: گرایش اجتماعی، گرایش

با  ،درگیر است و دومی 6و ادراک کالمی 5، تفکر واگرا4با متغیرهای فکری نظیر هوش ،اولی .3عاطفی

هرچند این دو عامل با  ؛ارد، عالیق و نیازها سروکار د7هاها، ترجیحقبیل نگرشمتغیرهای شخصیتی از

احتمال وقوع  (. گرایش یک حالت درونی است که در آن1378، 8زهمدیگر در ارتباط نیستند )گتزل

(. گرایش به مواد مخدر یکی 1376شود )پورافکاری، آسانی آموخته مییا به زیاد استرفتارهای خاص 

در مخشناسی گرایش به مصرف موادببر مباحث مربوط به اعتیاد است. درمورد سهای مهم داز مقوله

د علت گرایش به نتوانی نمییتنهاها بهکدام از فرضیهاما هیچ اند؛های مختلفی بیان شدهفرضیه

ها در گرایش به موادمخدر امل و زمینهای از عوند. در بیشتر موارد، مجموعهنمخدر را تبیین کمواد

د نقش نتوانو در هر فرد، برخی از عوامل می در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی اما ؛نقش دارند

 ،بنابراین ؛است 9اجتماعی -روانی -زیستی ةلأ. اعتیاد به موادمخدر یک مستری داشته باشندبرجسته

رات هورمونی و تغییرات در قبیل تغییزفیزیولوژیک آن اهای گرایش به اعتیاد را باید در ابعاد زمینه

در ابعاد اجتماعی در  ،(1395، ، مسعودی، محمدخانی و حسنیه)قبادزاد 10های عصبیدهندهانتقال

وری، )زاهدی اصل و پیله غیره ایر اعضای خانواده، مهاجرت ومسائلی چون فقر، بیکاری، اعتیاد س

زای ، احساس ناامنی، وجود عوامل استرس11و در بعد روانی در مواردی چون احساس حقارت (1395

نفس، کاهش اعتمادبه کار، دوری از خانواده یا اج، تحصیل، کنکور،مختلف مانند جنگ، سربازی، ازدو

های وان با نقشتشده را میجو کرد. هریک از عوامل ذکروجست غیره گزینی ودر هدف نداشتنییتوانا

شغلی و تحصیلی و  های مختلففراغت، ورزش، تفریحات سالم، وجود جایگزینمختلفی چون اوقات

                                                           
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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با  ،بنابراین ؛(2002، 1از جرم سازمان ملل متحد یریشگیمخدر و پمبارزه با مواددفتر ) مرتفع کردغیره 

 ةگانتأثیرگذاری سه ،مخدر و همچنینمواد مصرفسوء ازاهمیت پیشگیری  ،شدهذکرموارد  توجه به

 . استهای پیشگیری ضروری فی روشمعر ،اجتماعی( -روانی -مخدر )زیستیمواد

در جمعیت دانشجویی کشور آمار مختلفی گزارش شده  ،و انواع آن مخدرشناسی مواددرزمینة شیوع

درصد  9/15درصد شامل  5/21( میزان شیوع را 1389) ، زارع، دهقانی، صدقی و پورموحداست. دهقانی

یة موادمخدر با و بقگزارش کردند درصد الکل  8/2 درصد تریاک و 8/2درصد سیگار،  4/14قلیان، 

، سهیمی ایزدیان و موقررحیمی. ندو هروئین بود گردان، حشیشهای روانصتر شامل قردرصدهای پایین

ها، مروری بیان کردند که شیوع مصرف انواع مواد براساس نوع دانشگاه در یک مطالعة (1384) یونسیان

ند صدم درصد تا چشامل که  ها متفاوت استو جنسیت مقاطع تحصیلی، های مختلفدانشجویان رشته

های های دانشجویی محلی برای رفتارهای پرخطر و آسیببراین، خوابگاهعالوه د.وشمید درص 45باالی 

. عواملی مانند دوربودن از محیط خانه، اندمانند اعتیاد و مصرف انواع موادمخدر مطرح شده اجتماعی

مشکالت دانشجویان دیگر، جداشدن از خانواده، ورود به محیط جدید، مسائل و مشکالت درسی، رقابت با 

حضور دانشجویان سیگاری دیگر، ها، گیری، حجم زیاد کالسکاری مبهم، ناتوانی در تصمیم مالی، آیندة

ها و هنجارهای مختلف دانشجویان و برخی عوامل دیگر مشکالت بهداشت روانی، احساس غربت، ارزش

ها اهمیت پرداختن به هاین یافت (.1395د )پروین، نشده باشپرخطر ذکر ساز رفتارهاید زمینهنتوانمی

ستقیم بر عوامل هر روشی که بتواند تأثیر مستقیم یا غیرم د.نکنموضوع پیشگیری را دوچندان می

عنوان به ،اندازدتأخیر یا به ندو مصرف موادمخدر را منع ک بگذاردزیستی و روانی افراد اجتماعی، 

لف و جوامع هر عامل را تعیین افراد مختتوان در های الزم میشود که با بررسیپیشگیرنده معرفی می

زی افراد از خطرها و ضررهای ساآگاه ،مخدرهای پیشگیری از مصرف مواداز روشیکی  ،مثالعنوانبه ؛کرد

راهکارهای  جملهشود. ازراهکار تلقی مییک  ،اصالح نگرش افراد به موادمخدر . همچنین،موادمخدر است

های های ورزشی یا سایر برنامهمندی به تماشای برنامهههرمانی یا عالقتوان به ورزش همگانی یا قمی دیگر

، ارمین، پترووا، وارپو)ک هستنداجرا قابلاندک ای مطالعهیری هدفمند اشاره کرد که با صوتی و تصو

در نقاط مختلف دنیا در  زیادیهای تالش پژوهشگران ،ارتباطدرهمین (.2015، 2الیفیروو و اسکوروسوو

و قرارگرفتن  ییدلیل شرایط خاص جغرافیااند که در کشور ما بهانجام دادهی یو اجرا پژوهشیهای زمینه

ای به این مسأله شده است که توجه ویژه ،مخدرحساس ازلحاظ تولید و توزیع مواد در یک منطقة

 پژوهشلمرو حسب قبر(. 1381)جزایری،  کردها اشاره توان به آنکه می است یهایپژوهشهای آن نمونه

عنوان عوامل خانوادگی، که به اندشدهمخدر معرفی به مواد پیشگیری از اعتیادعنوان عوامل مواردی به
                                                           
1. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention  

2. Karpov, Eremin, Petrova, Alifirov, & Skorosov 
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ها و رویکردهای شراستا با روهم .(1383)دهقانی و جزایری،  اندبندی شدهجمع محیطیفردی و 

 فعالیت بدنی و ورزش ةمیندرزاست،  مصرف موادمخدر که در عوامل ذکرشده بیان شدهپیشگیری از سوء

مصرف موادمخدر شده عی تأثیر ورزش بر پیشگیری از سوءعوامل فردی و اجتمانیز تأکیدهای زیادی بر 

 رایهایی را ببرنامه ،از جرم سازمان ملل متحد یریشگیمخدر و پتر مبارزه با مواددف ،راستااست. دراین

دفتر مبارزه با صورت مکتوب بیان کرده است )بهمصرف مواد اده از ورزش برای پیشگیری از سوءاستف

، غفرانی، آرام ،تأثیر ورزش بر اعتیاد ة. درزمین(2002،  مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحدمواد

( نتایج مثبتی 1396) ، قربانیان، یاوری، لطفی، شمیری، رازمندی و شالچیقربانزاده و (1395)کیا صالحی

های های بدنی بر مؤلفهد است، تأثیرگذاری ورزش و فعالیتمشهو هاپژوهشدر ه آنچ اند.را گزارش کرده

 ؛(2015و همکاران،  و)کارپو اندرا به خود اختصاص دادهی وسیع یهاپژوهشپیشگیری از اعتیاد است که 

ود در پژوهشی که بتواند عوامل تأثیرگذار احتمالی موج ،ایمطالعات پیمایشی و توسعه ةدرزمین ،حالبااین

 ؛اندصورت توصیفی بیان شدهاین عوامل به .شودمشاهده نمی، کندبررسی ورزش را بر پیشگیری از اعتیاد 

زمینه، با افراد متخصص و جامعة هدف دراینبندی و نظرسنجی از راستای جمع، پژوهشی درحالبااین

اضر بر آن است تا نقش ح پژوهش بنابراین، مشخص انجام نشده است؛ نامةبه یک پرسش هدف دستیابی

)شامل ابعاد های دیگر مؤلفه کناررا در )هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی( و ورزش بدنی فعالیت

اساس نامه برپرسشمخدر در یک موادمصرف سوء پیشگیری از ةدرزمین ،خانوادگی و اجتماعی( فردی،

بررسی  هدف دانشجویی در یک جامعةسنجی ، روایینهایت، نظرسنجی از نخبگان و درپژوهش ةپیشین

ورزش در پیشگیری جایگاه  ةنامپرسشسنجی و رواییساخت  ،حاضر پژوهش اصلیهدف  بنابراین، کند؛

 است.  از دیدگاه دانشجویان های فعالیت بدنی و ورزشگرفتن ویژگیدرنظرمخدر با مصرف مواداز سوء
 

 پژوهش شناسیروش
 ،پژوهشادبیات  برگرفته از ةنامساخت پرسش رایکه ب ودبای نوع توسعهحاضر از پژوهشروش 

های دانشجویی مقاطع مختلف دانشجویان ساکن در خوابگاهپژوهش حاضر آماری  ةجامعانجام شد. 

توصیه  آماری ةنموندرمورد  ،(1993) 1بنتلر ةبراساس گفت .ندبودهای تبریز دانشگاهتحصیلی در 

داقل پنج به ح ،دنشوپارامترهایی که در یک مدل برآورد میشود که نسبت حجم نمونه به تعداد می

با توجه به بررسی هر دو  پژوهش،. در این باشد یکبه  50 و حداکثر یکبه  10ترجیحاً  ،یک

کننده با روش شرکت 200، های آماری پارامتریبهینه از روش ةاستفاد رایو بزن و مرد  یتجنس

دو دانشگاه تبریز و شهیدمدنی آذربایجان  ،منظوربدین شدند.ای انتخاب خوشه -ایگیری طبقهنمونه

 . شدجویان مقاطع مختلف تحصیلی بررسی و نظر دانششدند انتخاب  هعنوان نمونبه

                                                           
1. Bentler 
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ازقبیل سن، جنس،  هاییشامل سؤالرا که اطالعات فردی  ةنامپرسشکنندگان شرکتابتدا 

 ةساختپژوهشگر ةنامپرسشتکمیل کردند.  بود، میزان تحصیالت والدین و تحصیلی ةتحصیالت، رشت

 پژوهش ةاز پیشین ،اجتماعی و خانوادگی مصرف مواد شامل عوامل فردی،نگرش به پیشگیری از سوء

ورزش برای پیشگیری از  ةساختپژوهشگر ةنامپرسش ،. همچنین(وست شمارة یک)پی دست آمدبه

فتر مبارزه با د 1گیری از اعتیادراهنمای ورزش برای پیشبرگرفته از کتاب  ،مصرف موادسوء

 ة. هم(و پیشینة پژوهش بود )پیوست شمارة یک از جرم سازمان ملل متحد یریشگیمخدر و پمواد

، چهار = ، زیادسه = ، متوسطدو = ، کمیک = خیلی کم)ای گزینهششها در یک مقیاس لیکرت تمآی

 بانامه وایی صوری و محتوایی پرسشرگیری شدند. اندازه (صفر = و نظری ندارمپنج =  زیاد خیلی

نفر( و  چهاراعتیادپژوهی ) ةن حوزانفر(، متخصص سهن زبان فارسی )اگیری از متخصصبهره

بودن و بودن، واضحساده ،2نفر( انجام شد. در شاخص روایی محتوا چهارن فعالیت بدنی )امتخصص

بازنگری  دوباره ،بود 79/0تر از ای که شاخص آن کمو هر گویه شدبه هر گویه بررسی  بودنمربوط

که براساس تعداد طوریبه ؛ن انجام شداتوسط متخصص 3نسبت روایی محتوا ،. در ادامهشد

گویه برای  33 ،نهایتدربرش استفاده شد.  ةعنوان نقطبرای هر گویه به 78/0شاخص  ،نامتخصص

 ورزشی و -اجتماعی) رزشیگویه برای عامل و 45عامل غیرورزشی )خانوادگی، فردی و اجتماعی( و 

های آمار توصیفی روش ،وهشاستفاده در این پژهای آماری موردروش. شدندتأیید  (ورزشی -فردی

و آمار استنباطی شامل  ،مورد متغیرهای پژوهشهای مرکزی و پراکندگی درشاخص ةمحاسب برای

 بودند که ازی ی کرونباخ و ضریب همبستگآلفا تحلیل عامل تأییدی، تحلیل عامل اکتشافی،

  استفاده شد. 8/8 نسخة 5و لیزرل 23نسخة  4 .اس.پی.اس.اس هایافزارنرم
 

 نتایج 

از  پژوهشگران مطالعة حاضر،شده توسط ساخته ةنامسنجی پرسشهای روانرسیدن به ویژگی برای

امل شده، عوطراحی ةنامپرسشبررسی ساختار عاملی  برایده شد. روش تحلیل عامل اکتشافی استفا

باالی  6اولکین -مایر -رز. شاخص کایشدنددر دو عامل بررسی  ورزشی-اجتماعیو  ورزشی-فردی

آزمون  ،د بود. همچنینبرای تحلیل مناسب خواه ،هااد که همبستگی موجود بین دادهنشان د 8/0

                                                           
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) 
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 در جامعه ،دنگیرتحلیل عاملی قرار می ةهایی که پاید ماتریس همبستگیکرویت بارتلت نشان دا

توجیه دردسترس قابل ةنامقابلیت بررسی تحلیل عاملی برای پرسش ،نابراینب ؛صفر نیستبرابر با 

 (. شمارة یکاست )جدول 
 

  اولکین -مایر -کایزرآزمون کرویت بارتلت و  -1جدول 

 847/0 کیناول-مایر-کایزر

 آزمون کرویت بارتلت

  08/3640  دوخی

  903  درجات آزادی

  0001/0  سطح معناداری

 

 28 در مقیاسخرده دویافته نشان داده شد که توجه به جدول ماتریس عناصر چرخش با ،کلیطوربه

بینی پیش واریانس رااز درصد  92/31 مجموعدر ،عامل دوشدن را داشتند. این قابلیت عامل یتمآ

ریانس وااز صد در13/16 و داشت 93/6با برابر ةارزش ویژ (ورزشی -اجتماعی) عامل اول. کردند

و  داشت 79/6با ای برابرارزش ویژه( ورزشی -فردی)دومین عامل شده را توجیه کرد. مشاهده

 کرد. درصد از واریانس را تبیین  79/15

 وشمارة د دولدر ج ،بار عاملی هر گویه و میزان همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ

 شود. مشاهده می
 

 یافته در هر عامل و آلفای کرونباخ هر عامل ی چرخشهامؤلفه -2جدول 

 شمارة

 گویه
 گویه

 -اجتماعی

ورزشی 

(85/0) 

ورزشی -فردی

(86/0) 

   587/0 ین( ه قوانبکردن افراد ازطریق پیروی از قوانین ورزشی )احترام اجتماعی  2

  490/0 ی( آوردن اهداف )ورزشدستبرای به آموزش همکاری با دیگران  4

   624/0 های عملکرد مقابل محدودیتتالش در  5

6 
سب کود در زمین ورزش برای های خکشیدن قابلیتچالشبه 

 نفس  اعتمادبها
545/0  

  611/0 انگیز )در ورزش( برهای چالشایجاد و غلبه بر موقعیت  7

  567/0 طریق ورزش( زغرور و کسب احترام )ا تجربة  11

  565/0 )در ورزش(های فردی و شایستگی دادن استعدادهانشان  12

  594/0 طریق ورزش()ازالمللی تقویت صلح در سطح ملی و بین  13
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 های چرخش یافته در هر عامل و آلفای کرونباخ هر عامل مؤلفه -2جدول ادامة 

 شمارة

 گویه
 گویه

-اجتماعی

ورزشی 

(85/0) 

ورزشی -فردی

(86/0) 

  651/0 ( رهگر و غیتیمی، بازیکنان دینان همیگران )مربی، بازیکیادگرفتن احترام به د  16

  631/0 گذاشتن اهداف( اشتراکتقسیم اهداف مشترک با دیگران )به  17

 477/0  افزایش وفاداری، تعهد و پشتکار   18

 456/0  های فرهنگی پیشبرد ارزش  19

 466/0  نفس نفس و عزتافزایش اعتمادبه  21

 527/0  هش استرس و کنترل آن کا  22

25 
نند ما یط نامساعد در ورزش،مقابله با شرا ها در ورزش )نحوةمدیریت تعارض 

 دعوا( 
527/0  

  454/0 رق ملییش عمحلی و افزا -های بومیانجام بازی  26

 559/0  ( و غیره کوهنوردی روی،پیادههای همگانی )انجام ورزش  27

 604/0  (سواری و غیرهوازی )دویدن، شنا، دوچرخههای هشورزانجام   28

29 
مانند آور در ورزش، شادی هایمثبت )ترشح هورمون اثرهای فیزیولوژیک 

 ( اندروفین و غیره
 524/0 

 673/0  کاهش افسردگی  نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا  30

 574/0  کاهش خشم و پرخاشگری  الیت بدنی برایانجام ورزش و فع  31

 569/0  کاهش اضطراب  نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا  32

 580/0  گیری کاهش انزوا و گوشه نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا  33

 549/0  انرژی و هیجانات  تخلیة 34

 450/0  مانند یوگا  سازی روح و روان،هایی برای آرامورزش 35

 538/0  ختلف ن مهای ورزشی به افراد در سنیآموزش 36

 487/0  ایجاد حس موفقیت در ورزش  40

 451/0  بهبود وضعیت ظاهری و تناسب اندام  ورزش برای 43

  09/0 =آلفای کرونباخ کل  انتخاب شدند.عنوان بار مبنا به ± 450/0تر از بارهای عاملی برابر و بزرگ*

 

ها و کل مقیاستگی پیرسون در خردهاز ضریب همبس نامهبررسی ثبات درونی پرسش برای ،در ادامه

 های زندگی درسالهمبستگی بین سن،  ،بررسی روایی سازه برای ،نامه استفاده شد. همچنینپرسش

 (. شمارة سه)جدول  شدها بررسی مقیاسدانشگاه و خرده
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گیری از و چهار عامل پیش جمعیت شناختی همبستگی بین اطالعاتهای توصیفی و شاخص -3جدول 

 مخدر موادصرف مءسو

 
-یاجتماع

 یورزش

-فردی

 ورزشی

کل 

 ورزشی
 فردی اجتماعی خانوادگی

های سال

 دانشگاه 
 میانگین 

انحراف 

 استاندارد

  77/0 28/3        یورزش -اجتماعی

 70/0 53/3       615/0** یورزش -فردی

  66/0 41/3      889/0** 908/0** کل ورزشی

 71/0 09/3     423/0** 360/0** 399/0** خانوادگی

 66/0 48/3    599/0** 407/0** 401/0** 334/0** اجتماعی

 69/0 09/3   514/0** 556/0** 474/0** 408/0** 443/0** فردی

 72/2 89/4  116/0 315/0** 218/0** 070/0 097/0 032/0 های دانشگاه سال

 81/3 25/24 841/0** 132/0 347/0** 258/0** 143/0* 142/0* 117/0  سن
** 05/0 ≥ P   01/0 *؛ ≥ P   
 

امل عر دو آمده از تحلیل عامل تأییدی براساس تخمین پارامتر نشان داد که در هدستنتایج به

ها بین رابطه دامنة کهایگونهعناداری داشتند؛ بهمهای مربوط رابطة نامة موردنظر، گویهپرسش

. اندها و عوامل نشان داده شدهویهتی بین گ قادیر نمرةم شمارة دو،در شکل بود.  92/0تا  49/0

قرار  63/10و  65/4مقادیر نمرات تی بین  ،کنیدمشاهده می شمارة یککه در شکل طورهمان

 دارند.

، CFI ،92/0 = IFI ،93/0 = NNFI = 93/0 صورتبه حاضر نامةهای اصلی برازش الگوی پرسششاخص

81/0 = PNFI  07/0و = RMSEA اخص آمده در هر پنج شدسته. براساس مقادیر بنددست آمدهب

ر با حاضمطالعة  نامةپرسش ،نتیجهقبول هستند؛ درکه هر پنج شاخص برازش قابلتوان گفت برازش می

 . دگویه تأیید ش 16ورزشی با -فردیگویه و  12با  ورزشی-اجتماعیدو عامل 



 253                                                                                ... ورزشجایگاه  ةنامپرسش سنجیو روایی ساخت

 

 
SS= Socio-Sportive, IS= Individual-Sportive 

 نامه در تحلیل عامل تأییدی های پرسشمقادیر تی مربوط به گویه -1شکل 

 



 3971، پاییز و زمستان 15پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                326

 گیریو نتیجهبحث 
خانوادگی، )ورزشی و غیر زشی(ور -ورزشی و فردی -)اجتماعی عوامل ورزشیدر پژوهش حاضر، 

. دشدنسی بررمخدر مواد مصرفسوءپیشگیری از  ةاز دیدگاه دانشجویان درزمین ،(اجتماعی و فردی

نظر از ل مهمترتیب عوامخانوادگی و فردی به ،ج نشان داد که عوامل اجتماعی، ورزشی و سپسنتای

ن در ودبده و دوری از خانوا ،دادن سن جوانید. این موضوع با مدنظرقرارنشودانشجویان محسوب می

گاه ابن در خون دانشجویان ساکبیحاضر از پژوهشهای که دادهبا توجه به اینویژه به ،جمع دوستان

 . دارد ، بسیار اهمیتندآوری شده بودجمع

نصوریان و م و (1395(، افراسیابی و مداحی )1395فوالدی )مطالعات حاضر با نتایج  پژوهشنتایج 

ر تبریز ترین علت اعتیاد دمهمکه ( بیان کرد 1395خوانی داشت. فوالدی )هم (1395همکاران )

ی ی و مداحسیابد. افراهای بعدی قرار داشتنر اولویتماعی است و عوامل دیگر دمربوط به عوامل اجت

مکاران منصوریان و هدر پژوهش محدودیت امکانات ورزشی را از عوامل مهم برشمردند. ( 1395)

 روادمخدرا از عوامل اصلی گرایش به م سه عامل فردی، خانوادگی و اجتماعی معتادان( 1395)

به دند که ورزش ( بیان کر1395اراضی و دادوند ) ،یادتأثیر فعالیت بدنی بر اعت ةدرزمین دانستند.

 شود. میمنجر عالئم افسردگی  ترشح بیشتر سروتونین و کاهش

ترین عامل مهم یوخوانی نداشت. ( هم1376امیرپور )مطالعة های حاضر با یافته پژوهشنتایج  ،حالاینبا

 نجاماجوانان ربین نود وی پژوهشبیان کرد که  دالبته بای ؛بیان کرد خانوادهدر گرایش به اعتیاد را عامل 

 قعیتیموکه  شددر خوابگاه دانشجویی انجام  بین جوانان دانشجوی ساکنحاضر در پژوهش ؛ امابود شده

ین بمبستگی تایج هن ،ورداند. در این مخوبی درک کردهیک اجتماع دیگر بهغیر از شرایط خانوادگی را در 

 کهطوریبه ؛ع استان درک عوامل گرایش به موادمخدر نیز بیانگر این موضوهای دانشگاه و میزتعداد سال

به  ا گرایشیابد، عوامل اجتماعی مرتبط بمیزان حضور در دانشگاه افزایش میهرچه  نشان داده شد

 د. نشوتر میاز دیدگاه دانشجویان نیز پراهمیتموادمخدر 

شده از تحلیل عامل اکتشافی ساخته ةنامنشان داد که پرسش حاضر پژوهشنتایج  ،همچنین

ورزشی با -و عامل فردی گویه 12با ورزشی  -اجتماعیکه عامل طوریبه ؛قبولی برخوردار استقابل

همسانی درونی  دهندةآلفای کرونباخ نشانضریب نتایج  براین،افزون. ندشناسایی بودقابل ،گویه 16

، همبستگی بین همچنیننامه بود. پرسشنامه و کل های پرسشمقیاسدر خرده یقبولقابل

قبول روایی قابل دهندةنشان ،(جدول شمارة سه)نامه نامه با کل پرسشهای پرسشمقیاسخرده

مثبت و  ورزشی در پیشگیری از اعتیاد و سن نیز رابطة -بین عوامل فردیهمسانی درونی بود. 

بیشتر دانشجویان با سن بیشتر از تواند ناشی از اطالعات و درک معناداری مشاهده شد که می

بین  ،حالاینری از اعتیاد در عوامل فردی باشد؛ باشرایط دانشجویی و قابلیت ورزش در پیشگی
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 عوامل اجتماعی، فردی ، بین سن وای مشاهده نشد. همچنینسن رابطه ورزشی و-عوامل اجتماعی

نامة پژوهش ، در پرسشواقعدر .مثبت و معناداری گزارش شد و خانوادگی مؤثر در اعتیاد، رابطة

دفتر مبارزه . تأیید شدنظر دانشجویان از ،مخدرمصرف موادحاضر، قابلیت ورزش در پیشگیری از سوء

 کردهتأیید  صورت توصیفیبهرا این موضوع نیز  از جرم سازمان ملل متحد یریشگیبا موادمخدر و پ

دم از د که مرنکو بیان می ندکمیان یاد عنوان منبع رشد و تکامل انساز ورزش به دفتر آن است.

شامل اند که ها ایجاد شدهاز انواع ورزش طول زمان، بسیاریاند. درکردهدوران باستان ورزش می

 ایو حرفه هیافتهای سازمانورزش غیررسمی، ةیافتانهای سازمهای انفرادی، تیمی، ورزشورزش

 برای ؛دنداشته باشافرد و جوامع  برمختلف اثر مثبتی  هایروش به ندنتواها میورزشانواع  .هستند

، رهایی از خستگی با ایجاد زمان آزاد رقابت، ،بازی و سرگرمیتواند فرصتی برای ورزش می ،مثال

اری با دیگران برای رسیدن همکقوانینی که باید رعایت شوند، معرفی  ةوسیلذیری بهپبهبود جامعه

جش( خود، ایجاد و غلبه بر )سن گیریاندازههای انسانی، تکشیدن محدودیچالشهببه هدف، 

شناخت بهتر  ن،ت دوستی و تقویت روابط با دیگراایجاد موقعیهای فردی، کشف محدودیت، خطرها

یت صلح در تقو ابراز توانایی و استعدادهای فردی، غرور، ةتجرب آوردن درآمد،دستهب بدن خود،

آوردن و دستهب یا کاهش وزن بدن،آوردن دستهی، ببدن حفظ فرم المللی،ح محلی و بینوسط

گذاری اهداف مشترک با دیگران، راکاشتبهبه دیگران، احترام  ةیادگیری نحوحفظ سالمت روانی، 

مانند  های زندگی، تمرین مهارتهای فرهنگیوفاداری، تعهد و پشتکار، پیشبرد ارزش ةوسعت

از جرم سازمان ملل  یریشگیمخدر و پمبارزه با مواددفتر )و کاهش استرس باشد  مدیریت خشم

 (. 2002، متحد

ورزش  أثیرگذاریجوانب ت ةهم ،حالاینبا ؛اندزمینه انجام دادهمتعددی دراین مطالعات پژوهشگران

نفس، تواند به بهبود عزتکرد که ورزش در جوانان می. برشنایدر بیان اندروشنی مشخص نشدهبه

ها تن ،اهاین ةهم شود.منجر بهبود عملکرد تحصیلی و روابط بهتر با خانواده  ،ترسبهینه با اس ةمقابل

ز مصرف پیشگیری ا ة. درزمینو تکامل جوانان کارساز باشد تواند در رشدکه ورزش می هستندمواردی 

ه طور بالقوتوانند بهکه میهستند هایی عنوان عوامل پیشگیرانه یا داراییموادمخدر، این عوامل به

شامل مصرف ای از مشکالت به پیشگیری از دامنهتوانند وسعه داده شوند و میطریق ورزش تاز

 (. 2002، داز جرم سازمان ملل متح یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد) دنمنجر شومخدر مواد

ت نظر دانشجویان از اولوی، ازدنبال آن عامل ورزشی، عامل اجتماعی و بهمشاهده شد کهطورهمان

بین دانشجویان مطالعة حاضر ازهای توجه به اینکه داده باالیی در پیشگیری از اعتیاد برخوردار بود. با

قابلیت ، ند، و با توجه به پیشینة پژوهشآوری شده بودهای دانشجویی جمعاکن در خوابگاهس

نیازمند  ایگاریدر کانون توجه قرار داد. چنین ساز بایدهای خوابگاهی را سازگاری افراد در محیط
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های دوستی جدید، تغییر احتمالی ساعات افراد و گروه یافتن با محیط جدید، غذاهای جدید،تطبیق

سبک زندگی جدید خواهد بود. چنین  ،خواب و بیداری، الگوهای نظافتی و حتی تفکر و در یک کالم

افراد ساکن  وة مواجهةیش فشار اجتماعی خواهد شد که نحتفاوت و تغییر محیطی مسلماً باعث افزا

ورزش  زمینه،. دراین(1395)پروین،  خواهد بودبا چنین فشاری بسیار دارای اهمیت  در خوابگاه

در  ،پژوهش ةاساس پیشینشده برساخته ةنامپرسشهای خود را نشان دهد. تواند قابلیتمی

رزش برای وکه براساس کتاب راهنمای  ورزشی -یورزشی و فرد -اجتماعیهای مقیاسخرده
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با موادشده توسط تهیه مصرف موادپیشگیری از سوء

میزان  ،. همچنینشد ل اکتشافی در دو عامل ورزشی تأییدروش تحلیل عام بهبود،  ملل متحد

ای آلفثبات درونی مناسب و ضریب  دهندةنامه نشانها و کل پرسشمقیاسهمبستگی بین خرده

همسانی درونی مناسب  دهندةنامه نشانو کل پرسشبود مقیاس کرونباخ کافی برای هر خرده

 ةنامزمینه و اینکه پرسشکمبود منابع دراین به با توجه ،رحالهشده بود. بهساخته ةنامپرسش

و بررسی روایی  ینده با هدفآهای پژوهشانجام ، استزمینه نامه دراینشده اولین پرسشساخته

نیاز های مختلف جامعه در گروه ،زشطریق ورمصرف مواد ازپیشگیری از سوء ةنامپایایی پرسش

از  که نیازمند بررسی هستند تا مشخص شودهای خاص مانند معتادان گروه ،زمینهدرایناست. 

 تواند داشته باشد. موادمخدر میمصرف پیشگیری از سوء ةورزش چه مزایایی درزمین ،دیدگاه آنان

وامل ا عاست ت نیازبه عوامل اجتماعی و ورزشی  ،توسط دانشجویان شدهارائهبا توجه به اولویت 

ه بدسترسی آسان  ،زمینهد. درایننقرار گیر موردتوجهدقیق طوربهها مقیاسمربوط به این خرده

د و نمخدر سوق دهسمت مصرف موادفرد را بهها که ممکن است شغلادمخدر، بیکاری، برخی مو

 ابراین،بن د؛داشتن تیاهم از دیدگاه دانشجویان بسیار ،اختالف طبقاتی موجود در جامعه ،تیدرنها

دنظر م دبای ،رمخددسترسی آسان به مواد شیازپشیبهای اشتغال برای افراد و کنترل ایجاد فرصت

گاهی که نشک دااز مشاغل برگرفته از مدار یبسیار ایجاد ،زمینهد. درایننگیرن محترم قرار مسئوال

 مانجا مربوطهای سازمانتواند توسط می د،نشومحسوب نمیدر ایران  شدهفیتعراغل هنوز جزو مش

 کند.  های جدید مرتفعشغل برای نهو بسیاری از مشکالت موجود در کشور را با ایجاد زمی وندش

 موارد زیر توانمی حاضر ، در پژوهشبه اهمیت عامل ورزش از دیدگاه دانشجویان با توجه ،همچنین

 : دادمدنظر قرار  را

آور در های شادی)ترشح هورمونطریق ورزش شاداب و آزاد از ،ایجاد محیط بازی، سرگرمی -

و تأکید  تبردوباخمختلف با حداقل تأکید بر  یهاورزش(، انجام غیره و نیاندورفورزش، 

  ؛از آن بردنمشارکت ورزشی و لذت رفراوان ب
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وانین به ق ستی و آموزش همکاری با دیگران ازطریق پیروی و احترامد دوکردن، ایجااجتماعی -

زمینه کارساز دراین ندنتوایماندک قوانین همگانی که با  یهاورزشطریق انجام ورزشی از

  ؛(غیره ، کوهنوردی ویروادهیپ)د نباش

ف کش ،های خودکشیدن قابلیتچالشهای عملکرد انسانی، بهمقابل محدودیتتالش در -

های فردی  و کسب دادن استعدادها و شایستگینشان ،های فردی در ورزشمحدودیت

  ؛ازطریق ورزش نفساعتمادبه

سالمت  یا کسبحفظ یا کاهش وزن، حفظ  ،اندام تناسببهبود وضعیت جسمانی و بدنی فرد،  -

کاهش اضطراب،  کاهش استرس و کنترل آن، کاهش خشم و پرخاشگری، روانی مناسب،

ام انجمرکز و تمدد اعصاب، مانند یوگا برای ت ییهاورزشگیری، انجام کاهش انزوا و گوشه

 ورزشی به یهاآموزشارائة  و اد ریتم و هماهنگی بین ذهن و جسمورزش ایروبیک برای ایج

  ؛هابرای مشارکت حداکثر در ورزش افراد در سنین مختلف

  ؛طریق ورزش(احترام )ازغرور و کسب  ةکسب درآمد، تجرب -

 یهاشورزیق ورزش )انجام طرهای فرهنگی ازکار و پیشبرد ارزشافزایش وفاداری، تعهد و پشت -

ر و کا داومت در انجامکه نیازمند پشتکار و م یسواردوچرخه و ، شناهادنیدواستقامتی مانند 

 مان مللم سازاز جر یریشگیمخدر و پمبارزه با مواد دفتر) (هستنداحترام به دیگران در ورزش 
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 مخدر وامل گرایش به موادنامة عپرسش -1پیوست 

 د؟ نتأثیر دار مخدرگرایش به موادکدام از عوامل زیر چه مقدار در هر ،نظر شمابه

 منبع عوامل )خانوادگی در گرایش(

 مبود عواطف و دلبستگی بین والدین و فرزندان ک -1
 قبادزاده و همکاران ،(1395)منصوریان و همکاران 

اصل ، زاهدی(1395) نوری ،(1395) فوالدی ،(1395)
 (1396) وریلهو پی

 عوا و اختالفات خانوادگی د -2
 نوری ،(1395) فوالدی ،(1395) منصوریان و همکاران

 (1395) بحرانی و سروش ،(1395)

 صرف سیگار توسط والدین م -3
، (1395) (، منصوریان و همکاران1394احتشامی )

 (1395) فوالدی
 (1395) فوالدی ،(1395) بادزاده و همکارانق ین مخدر توسط والدمصرف مواد -4

 طالق والدین  -5
 (، قبادزاده و همکاران1394مظلومی و همکاران )

 وریاصل و پیلهزاهدی ،(1395) نوری ،(1395)
(1396) 

 (1395) نوری ،(1395) قبادزاده و همکاران جود ناپدری یا نامادری در خانه و -6
 (1396) وریاصل و پیلهزاهدی ،(1395) فوالدی زدواج والدین تعدد ا -7

   یزان تحصیالت پایین والدینم -8
ی و بحران(، 1395) (، قبادزاده و همکاران1394قربانی )
  (1395) سروش

ز والدین در خانه )پدرساالری یا احاکمیت یکی  -9
 مادرساالری( 

 ( 1393آقابابایی و رضائی زادفر )

 (1395) ه و همکارانقبادزاد ین فرزندان بتبعیض  -10
 (1395) قبادزاده و همکاران   فرزندان حدودکردن بیش از اندازةم -11
 (1395) منصوریان و همکاران فرزندان  ی بیش از اندازةآزاد -12
 (1395) (، فوالدی1394قربانی ) یزان درآمد بسیار پایین خانواده م -13
 (1395) فوالدی   یزان درآمد بسیار باالی خانوادهم -14

   وستان ناباب و هنجارشکند -15
 مردوخی و ، ویسی رایگانی، عبدی، شاکریفیضی

 (1395، منصوریان و همکاران )(1394)
 (1395) منصوریان و همکاران   مخدرمواد دسترسی آسان به -16
 (1395) فوالدی مخدر وادمقیمت پایین  -17
  (1395) ، بحرانی و سروش(1395) فوالدی ختالفات طبقاتی فاحش در جامعه ا -18
 (1395) منصوریان و همکاران بیکاری   -19
)برخی از مشاغل فرد را به مصرف مواد  نوع شغل فرد -20

 د!(نکنترغیب می
 (1395) (، منصوریان و همکاران1394قربانی )

انواع  ذر جامعه از سنتی به مدرنیسم و مصرفگ -21
  ها، الکل و غیرهگردانروان

 (1395) ، احمدی و میرفندرسکییدوست
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 یدن به سن نوجوانی رس -22
 قبادزاده و همکاران ،(1395) منصوریان و همکاران

(1395) 
 (1395) (، قبادزاده و همکاران1395وند )و داداراضی  افسردگی  -23
 (1395)قبادزاده و همکاران  حوصلگی و انزوای شخصیتی بی -24
 (1395)قبادزاده و همکاران   بودن(جامعه )ضداجتماعینداشتن فرد با سازگاری -25
 نگذاشتناحترامین و نداشتن فرزندان از والدشنویحرف -26
  والدینبه 

 (1395)قبادزاده و همکاران 

 ضعیت ضعیف تحصیلی فرد و -27
، (1394) ، گوهری، کرمانشاهی و جاودانسلیمی
 (1395) فوالدی

 (1395)دزاده و همکاران قبا شونت و پرخاشگری فرد خ -28
وب فرد همراه با ختالالت روانی )وضعیت روانی نامطا -29

 ( توهم، هزیان و غیره
 (1395) قبادزاده و همکاران

 (1395)قبادزاده و همکاران  های فردی شکالت شخصی و ناکامیم -30

 بودن فرد کنجکاو -31
 قبادزاده و همکاران(، 1394فیضی و همکاران )

، برجعلی، احدی و کراسکیان پازانی ،(1395)
 (1395) فوالدی  ،(1395)موجمباری 

 (1395) فوالدی (،1395) قبادزاده و همکاران طلبی و دوری از روزمرگی تنوع -32

 هایی از دردهای جسمانی ر -33
(، سلیمی و 1391پور )(، رفیعی و علی1394قربانی )
 قبادزاده و ،(1395) فوالدی ،(1394) همکاران

 (1395همکاران )
 

 د؟ نتأثیر دار مخدرمواد مصرفسوءپیشگیری از کدام از عوامل زیر چه مقدار در هر ،نظر شمابه

 منبع عوامل )خانوادگی در گرایش(

 (1395) زاده و همکاراندقبا ک ندی رفتار کودمتربیتی مناسب والدین در نظام شیوة -1

 (1395) یان و همکارانمنصور ظارت والدین بر اعمال فرزندان ن -2

 (، قبادزاده و همکاران1394سلیمی و همکاران ) بین اعضای خانواده صمیمیت در -3

 (1395) اکبری و زندی ،(1395)

 (1395)منصوریان و همکاران  موزش رفتارهای قاطع )نه گفتن(آ -4

 احدی و محمدی ،(1395) همکارانمنصوریان و  ف موادافزایش دانش و اطالعات افراد درمورد اثرهای مخرب مصر -5

(1395) 

صیت جهت رشد شخوزش مداوم در مدرسه و دانشگاه درآم -6

  فرهنگی -اجتماعی

 ی و محمدیاحد ،(1383) دهقانی و جزایری

(1395) 

ر مخرب ( در کاهش اثتأثیر افراد مهم )معلم، مربی و غیره -7

 دوستان ناباب 

 (1395) منصوریان و همکاران

احدی و محمدی  ،(1391) پوررفیعی و علی ن با معتادا برخورد قضایی و انتظامیو مبارزه  -8

(1395) 
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 یون، اینترنت وهای گروهی )رادیو، تلویزطریق رسانهآموزش از -9

 های اجتماعی(شبکه

 احدی و محمدی ،(1395) منصوریان و همکاران

(1395) 

صرف های پیشگیری از مهای زندگی و روشموزش مهارتآ -10

 مواد 

 ، احدی و محمدی(1383) دهقانی و جزایری

(1395) 

 (1394) سلیمی و همکاران اعتقادات مذهبی  -11

 (1395) اکبری و زندی نفس و عزت نفسبهافزایش اعتماد -12

 (1394) سلیمی و همکاران همیت وضعیت ظاهری و جسمانی در فرد ا -13

 
 

ری از پیشگیچه مقدار در  ورزش و فعالیت بدنی ینةزمنظر شما، هرکدام از عوامل زیر دربه

 د؟ نتأثیر دار مخدرمواد مصرفسوء
 منبع عوامل

 یجاد محیط بازی، سرگرمی و شادابی ا -1
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2000) 1جکسون (،2002) ملل متحد

ی پیروی از قوانین ورزش کردن افراد ازطریقاجتماعی -2
 )احترام به قوانین( 

از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد
 ( 2005) 2نوسی و یانگ شیم (،2002) ملل متحد

 کردن محیطی آزاد هاشدن از خستگی و کسالت با فراهمر -3
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2001و همکاران ) 3مک (،2002) ملل متحد
آوردن اهداف دستآموزش همکاری با دیگران برای به -4

 )ورزشی( 
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد

 های عملکرد قابل محدودیتمتالش در -5
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

ود در زمین ورزش برای های خیتکشیدن قابلچالشبه -6
 نفس  کسب اعتمادبه

 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد
 (2002) ملل متحد

 انگیز )در ورزش( برهای چالشیجاد و غلبه بر موقعیتا -7
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

 وابط با دیگران جاد دوستی و تقویت رای -8
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد

 هبود وضعیت جسمانی و بدنی ب -9
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

  (2006) 4هاسنبالس و فالون (،2002) ملل متحد

 ریق ورزش( طکسب درآمد )از -10
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پبا مواد دفتر مبارزه
 (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد

                                                           
1. Jackson 

2. Nucci & Young-Shim 

3. Mock, Pickett, Ropka, Lin, Stewart, Rhodes, & McCorkle 

4. Hausenblas, & Fallon 
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 طریق ورزش( جربة غرور و کسب احترام )ازت -11
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

 های فردی یدادن استعدادها و شایستگنشان -12
جرم سازمان از  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2002) ملل متحد

 المللی ح ملی و بینور سطتقویت صلح د -13
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد

 کاهش وزن ا یفظ ، حتناسب اندام -14
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

  (2006فالون ) هاسنبالس و (،2002) ملل متحد

 یا کسب سالمت روانی مناسب حفظ  -15
رم سازمان از ج یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد
تیمی، نان همادگرفتن احترام به دیگران )مربی، بازیکی -16

 ( بازیکنان دیگر و غیره
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008) 1توکاس (،2002) ل متحدمل
گذاشتن اشتراکتقسیم اهداف مشترک با دیگران )به -17

 اهداف( 
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2008توکاس ) (،2002) ملل متحد

 فزایش وفاداری، تعهد و پشتکار ا -18
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2008توکاس ) (،2002) حدملل مت

 های فرهنگی یشبرد ارزشپ -19
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2008توکاس ) (،2002) ملل متحد
بودن، احساس رسیدن به حد نهایی تجربة پیشگام -20

 هامحدودیت
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

 نفس نفس و عزتفزایش اعتمادبها -21
سازمان از جرم  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

  (2006) 2یلیب (،2002) دملل متح

 اهش استرس و کنترل آن ک -22
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2006بیلی ) (،2002) ملل متحد

 د عملکرد تحصیلی بهبو -23
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پزه با مواددفتر مبار

  (2008بتلر ) (،2002) ملل متحد

 های ورزشی خانوادگی(با خانواده )انجام فعالیت بهبود روابط -24
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2011) 3کواکلی (،2002) ملل متحد
شرایط نامساعد  ابمقابله  ها در ورزش )نحوةدیریت تعارضم -25

 در ورزش، مانند دعوا( 
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2011کواکلی ) (،2002) ملل متحد
 ( 2010بوروسیاک ) رق ملیحلی و افزایش عم -ی بومیهاانجام بازی -26

 ( روی، کوهنوردی و غیرهپیادههای همگانی )نجام ورزشا -27
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پددفتر مبارزه با موا

 (2007) 4هولیهان (،2002) ملل متحد
سواری و های هوازی )دویدن، شنا، دوچرخهشورزانجام  -28

 (غیره
از جرم سازمان  یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 ( 2009) 1ویچستروم و ویچستروم (،2002) ملل متحد

                                                           
1. Theokas 
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3. Coakley 

4. Houlihan 
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آور در شادی هاینمثبت )ترشح هورمو یولوژیکاثرهای فیز -29
 ( ورزش، مانند اندروفین و غیره

 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد
 (،2016احمدی و همکاران ) (،2002) ملل متحد

 (1395و دادوند ) یاراض

 دگی کاهش افسر نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا -30
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

و دادوند  یاراض، (2006) یلیب (،2002)ملل متحد، 
(1395) 

 کاهش خشم و پرخاشگری الیت بدنی برای عانجام ورزش و ف -31
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2005) میش انگیو  ینوس (،2002) ملل متحد

 اب کاهش اضطر نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا -32
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پبا مواد دفتر مبارزه
 (2006) یلیب (،2002) ملل متحد

 گیری ا و گوشهکاهش انزو نجام ورزش و فعالیت بدنی برایا -33
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

 انرژی و هیجانات  تخلیة -34
م سازمان از جر یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2011) 2کارتیمک (،2002) ملل متحد

 هایی برای آرام سازی روح و روان، مانند یوگا ورزش -35
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2011کارتی )مک (،2002) ملل متحد

 فراد در سنین مختلف اهای ورزشی به موزشآ -36
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد

 یجاد موقعیت خودابرازی  ا -37
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

  (2006) یلیب (،2002) ملل متحد

 جویی یجاد محیطی برای  برتریا -38
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2002) ملل متحد
ها )بردها و ها و غمی با دیگران در شادیتگایجاد حس همبس -39

 ها( باخت
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2006) یلیب (،2002) ملل متحد

 یجاد حس موفقیت در ورزش ا -40
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2006) یلیب (،2002) ملل متحد

 رزشی و دوری از روزمرگی های وتنوع رشته -41
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پاددفتر مبارزه با مو

 (2002) ملل متحد

 سمانی جکاهش دردهای  ورزش برای -42
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2006هاسنبالس و فالون ) (،2002) ملل متحد

 ام اهری و تناسب اندظبهبود وضعیت  ورزش برای -43
 از جرم سازمان یریشگیمخدر و پدفتر مبارزه با مواد

 (2006) یلیب (،2002) ملل متحد
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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. 
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