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 گیری از ورزشتحلیل عوامل مؤثر بر گرایش ورزشکاران به سوء مصرف مواد مخدر پس از کناره
  

 3حسین عیدی – 2محمدابراهیم رزاقی  --    1قاسم مهرابی

. استادیار گروه تربیت بدنی، 3انشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، د2و1
 دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 (1394/  06 / 07، تاریخ تصویب :   1394/ 02/  06)تاریخ دریافت :  

 

 
 چکیده

گیری از ورزش بود. روش مخدر پس از کناره حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش ورزشکاران به سوء مصرف موادپژوهش  هدف

تشکیل دادند. بدین  مطالعه های مرتبط با موضوع مورد و سایر گروه چوخه با ورزشکاران کشتی آماری را پژوهش اکتشافی است و جامعۀ

نفر(، ورزشکاران بازنشستۀ  20نفر(، داوران و نیروهای داوطلب ) 20نفر(، مربیان و پیشکسوتان ) 60نفر از ورزشکاران فعال ) 227منظور، 

 ساخته عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامۀ محقق صورت هدفمند به نفر( به 80نفر( و تماشاچیان ) 30نفر( و غیر معتاد ) 17معتاد )

سوء مصرف  استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر گرایش ورزشکاران کشتی با چوخه به آوری اطالعاتبرای جمع

مواد را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی و در ده عامل، نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، عدم تحمل شکست و ناکامی، 

ریزی و بازار مواد، شناسایی کرد. اجتماعی، فقدان برنامه -های اقتصادیکنجکاوی، خانواده، دوستان، کمبود امکانات، محرومیت

ترتیب کمترین  ترتیب بیشترین و عامل کنجکاوی، بازار مواد و خانواده به ریزی و افسردگی بهمیت، نبودن برنامههمچنین، عامل محرو

 سهم را در تبیین واریانس کل داشت.

 
 

 

  های کلیدی واژه

  افسردگی، کشتی با چوخه، محرومیت، مواد مخدر، ورزشکاران.
 

                                                           

  -  : 09119390595نویسنده مسئول : تلفن Email:Gh.mehrabii@ut.ac.ir                                                                                  
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 مقدمه

یدگی، دتواند آسیبگیری از ورزش میعلل کناره

فرسودگی جسمی، ناتوانی و زوال، نداشتن انگیزه، مسائل 

 سبک زندگی ورزشکار، تعارض با کار، انتخاب نشدن در

 تیم مورد نظر، نبودن فرصت پیشرفت، مسائل بوروکراسی

ورزش مثل مربیان تیم و سیستم ورزش کشور، فرصت

 های جدید و خستگی روانی باشد. عوامل دیگری که

 شود، شاملی ورزشکاران از ورزش میگیر موجب کناره

 هایی مانند فوت پدر، مادر و دیگر اعضای خانوادهرویداد

 ناپذیر است که بینیهای پیشدر بزرگسالی یا دیگر بحران

 ممکن است در مراحل مختلف زندگی ورزشکاران اتفاق

 (. 6بیفتد )

گیری از  پژوهشگران بر این باورند که اجبار در کناره

واند موجب بروز برخی مشکالت مانند تورزش می

خودکنترلی پایین، خودارزشی پایین، احساس خشم، 

(. ورزشکاران با توجه 5نگرانی و افسردگی و شکست شود )

به شرایط کنار رفتن از صحنه و درک متفاوت نسبت به 

ها و الگوهای فشار، منابع و سازوکارهای مقابله، واکنش

فردی نسبت به  رفتاری متفاوت و گاه منحصربه

 1(. گزارش کارتیس و انیس15بازنشستگی ورزشی دارند )

هاکی کانادا نشان داد،  ( در بررسی بازیکنان مرد 2010)

گیری از ورزش  درصد افراد مورد مطالعه پس از کناره 63

(. نتایج 10احساساتی شبیه به پوچی را تجربه کردند )

ان ( روی ورزشکار1393مطالعۀ صالحی و همکاران )

بازنشستۀ ایرانی نیز نشان داد، بیشتر ورزشکاران در فرایند 

سازگاری با مسائل بازنشستگی مشکالت متعددی را تجربه 

درصد(  32کنند و مشکالت مالی برخی از ورزشکاران )می

ها و دیگر وسایل حدی است که مجبور به حراج مدال به

شوند. ورزشکاران  مربوط به افتخارات ورزشی خود می

مچنین گزارش کردند، دوران ورزش قهرمانی تأثیر منفی ه

                                                           
1. Curtis and Ennis 

 بر ادامۀ تحصیل آنها داشته و پایین بودن سطح تحصیالت

 گیری از ورزشآنها به مشکالت شغلی در فرایند کناره

 2هاریسون و الورنس (. نتایج مطالعۀ 1منجر شده است )

 گیری از( نشان داد، ورزشکارانی که پس از کناره2003)

 های اجتماعی و غل خوبی دارند، در موقعیتورزش ش

 اند، ظرفیت زیادی برای تالش و مقاومت رقابتی موفق

 گیری از ورزش توانند خود را با کنارهتر میدارند و راحت

 (. 12تطبیق دهند )

 ( نشان داد،2009) 3های بات و مولناریافته

 دیدگی، ورزشکارانی که تحت تأثیر عواملی مانند آسیب

 سن و عدم حمایت مالی مجبور به خداحافظی از افزایش

 شوند، اغلب در کنار آمدن و سازگار شدن با ورزش می

 (. همچنین،8دوران پس از ورزش مشکل دارند )

 ورزشکارانی که به شکل غیرداوطلبانه )آسیب، انتخاب

 نشدن در تیم و غیره( تصمیم به خداحافظی از ورزش

 ترس از مرگگیرند، داشتن احساسات منفی، می

 اجتماعی، طرد شدن و از دست دادن هویت در آنها

 دهد ورزشکاراننشان می (. تجربه17گزارش شده است )

 خبره و باتجربه در مقایسه با ورزشکاران آماتور در زمان

 کنند، زیرابازنشستگی استرس بیشتری را تجربه می

 وقت ای تمامعنوان حرفهورزشکاران باتجربه به ورزش به

 ریزیها، به رابطۀ عامل برنامه(. در پژوهش19نگرند )یم

 قبلی برای زندگی پس از دوران قهرمانی و کمتر شدن

 مشکالت سازگاری با شرایط زندگی در این مرحله

  4صراحت اشاره شده است. نتایج مطالعۀ الولی و وایلمن به

ورزشکار بازنشستۀ المپیکی نشان داد،  400(، روی 2000)

شده، ورزشکاران مشکالت مالی،  ریزیستگی برنامهدر بازنش

مشکالت مرتبط با مربی و کاهش منزلت اجتماعی کمتری 

ای (. همچنین، ورزشکاران نخبه16را تجربه خواهند کرد )

                                                           
2 . Harrison and Lawrence 
3 . Butt and Molnar 
4 . Lavallee and Waylleman 
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که از طرف خانواده و دوستان مورد حمایت بودند، مرحلۀ 

تری نسبت به بقیۀ ورزشکاران داشتند بازنشستگی راحت

رسد ظرفیت ورزشکار برای قبول این دوره ر مینظ (. به25)

گیری، عوامل مهم اثرگذار  و همین طور نوع و شرایط کناره

اند. درک  بر ضریب سازگاری و فرایند بازنشستگی ورزشی

و ارزیابی فرد از میزان دستیابی به اهداف ورزشی یکی 

گیری هایی است که تأثیر آن بر فرایند کنارهدیگر از عامل

( با 1986) 1زش بررسی شده است. ورثنر و اورلیکاز ور

مطالعۀ تجربیات ورزشکاران المپیکی کشور کانادا نشان 

دادند، آن دسته از ورزشکارانی که به بخش اعظمی از 

بودند، در دوران بازنشستگی  اهداف ورزشی خود رسیده

مشکالت کمتری داشتند و بهتر با شرایط زندگی 

(. این عامل بر کیفیت 25پساورزش سازگار شدند )

گیری از ورزش اثرگذار است و سازگاری با مشکالت کناره

آمیز ارزیابی  ورزشکارانی که زندگی ورزشی خود را موفقیت

رو گیری با مشکالت کمتری روبهکنند، در دوران کنارهمی

های ورزشی (. در مقابل، آنهایی که به موفقیت9شوند )می

ی زندگی پس از ورزش نرسیده بودند، در سازمانده

مشکالت روانی متنوعی را تجربه کردند و ارزیابی آنها از 

( 1993) 2اگلیو و تیلور .(11فرایند سازگاری منفی بود )

توان تعاملی پیچیده از معتقدند خداحافظی از ورزش را می

شناختی و  زای مالی، اجتماعی، روانعوامل استرس

های  آسیب جسمانی دانست که ممکن است موجب بروز

و  3(. تارگرازا20شناختی، روانی، رفتاری یا اجتماعی شود )

های متفاوت انتقال از ( معتقدند، تجربه2004همکاران )

شناسی  توان در پنج دستۀ رواندوران ورزش را می

)احساس ناموفقیت در اهداف مرتبط با ورزش، ترس از 

های کفایتی در فعالیتآیندۀ نامطمئن، احساس بی

ارزشی و  ورزشی، فقدان اعتماد به نفس، احساس بیغیر

                                                           

1 . Werthner and Orlick 

2. Ogilvie and Taylor 

3 . Torregrosa  

های کاهش عزت نفس(، اجتماعی )اشتباه در فعالیت

های اشتباه از محیط اجتماعی مرتبط با ورزش، دوستی

ورزش، مشکالت ایجاد ارتباطات اجتماعی، مشکالت 

-ارتباطی با همسر و دوستان(، شغلی )فقدان دانش حرفه

افتن یک شغل و مشکالت ای، مشکالت مالی، مشکالت ی

سازگاری با نیازهای شغلی(، سازمانی )ارزیابی منفی از 

های پست بازی و فقدان رضایت از آمدن با سازگاری کنار

رفتگی وضعیت  پست بازی(، جسمی )اضافه وزن، تحلیل

(. وقتی این پتانسیل وجود 23بندی کرد ) جسمی( طبقه

با این  دارد، جای شگفتی نیست که برخی ورزشکاران

توانند به شکل  مشکالت در کشمکش باشند، چراکه نمی

تردید برخی ورزشکاران در مستقل با آنها مقابله کنند. بی

ها و نتیجۀ انصراف از نقش اصلی در ورزش با تنش

شوند و باید دورۀ محرومیتی را هایی مواجه می تعارض

 4های رفیستک و گیل(. یافته7پشت سر بگذارند )

گیری ناگهانی از ورزش به دالیلی ان داد، کناره( نش2011)

دیدگی  مانند انتخاب نشدن برای تیم مورد نظر و آسیب

قدری اثر منفی بر روحیۀ ورزشکاران دارد که آنها تا  به

-ای به حضور در جمع ندارند و احساس میها عالقهمدت

اند، جامعه حاضر کنند چون شهرت خود را از دست داده

ا نیست و گاهی چنین تصورات منفی به به پذیرش آنه

روانی مانند افسردگی یا اختالالت -اختالالت روحی

(. ورزشکار ممکن 21شود )رفتاری مانند اعتیاد منجر می

است از نظر روانی با کاهش خودکنترلی، اعتماد به نفس و 

عزت نفس، احساس عصبانیت، اضطراب و افسردگی مواجه 

(. 18ادۀ دارویی روی آورد )شود و در نهایت به سوء استف

دهد، ادراک فرد از های متعدد نشان مینتایج پژوهش

کنترل بر اعمال خود با بیشتر رفتارهای فرد مرتبط است 

و نداشتن احساس شایستگی، نداشتن قابلیت و انگیزه، 

تصور منفی از خود و درماندگی، کاهش اعتماد به نفس و 

                                                           

4. Reifsteck and Gill 
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هایی که آسیب دهدتغییرات فیزیولوژیکی را شکل می

مانند افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد و پشت پا زدن 

(. همچنین، 14همراه خواهد داشت ) به اجتماع را به

مباحث سازگاری اجتماعی، جسمانی و روانی در زندگی 

بعد از ورزش اهمیت زیادی دارد و احساس کامل نشدن 

اهداف ورزشی، کاهش عزت نفس، از دست رفتن هویت، 

(. از 24کند )را برای سوء استفاده دارویی فراهم میزمینه 

سوی دیگر، جذابیت پیامدهای مصرف مانند افزایش توان 

جویی و نتایج  برقراری رابطۀ اجتماعی، افزایش ستیزه

اند  مثبتی که افراد پس از مصرف خواهان دستیابی به آن

های )مانند سرخوشی و بشاش شدن(، رهایی از حالت

کن است قبل از مصرف وجود داشته باشد تنفرآور که مم

)مانند اضطراب و افسردگی( و همچنین پیامدهای 

برانگیختگی آرامش که به تأثیرات داروشناختی مواد )مثل 

تحریک یا آرامش( اشاره دارد، افراد درمانده را به سمت 

-سوء مصرف مواد )سیگار، تریاک، کوکائین و غیره( می

 یو محل یبوم یهاز ورزشا یکی (. کشتی چوخه2کشاند )

استان  یننظران در امنظر صاحباز خراسان است که 

را به خود  یانتعداد تماشاچ یشترینمسابقات آن ب

های اخیر با معرفی و در سال اختصاص داده است

های ملی جودو، کوراش، کشتی ای به تیمورزشکاران زبده

ی هاآزاد و غیره همواره پشتیبان مهمی برای این رشته

های المللی بوده است. یافته ورزشی در سطح ملی و بین

  57( نشان داد، درآمد ماهیانه 1392مهرابی و همکاران )

-هزار تومان و مهم 400درصد این ورزشکاران کمتر از 

ترین عامل انگیزشی آنها، عوامل روانی )رهایی از 

های روزمره، کاهش اضطراب، مقابله با افسردگی،  دلواپسی

ز مشکالت زندگی، افزایش احساس شادابی و فرار ا

سرحالی( است و پیشرفت در این رشتۀ ورزشی تنها از 

های ورزشی که از لحاظ طریق کوراش، جودو و دیگر رشته

فنی و تکنیکی نزدیکی بیشتری با این رشتۀ ورزشی دارند، 

تواند آثار نامطلوبی بر پذیر است و این خود میامکان

فت آنها )دستیابی به اهدافی معین در ارضای نیاز به پیشر

زمان مشخص، عملکرد بهتر نسبت به قبل و غیره( داشته 

(. تحلیل مسائل و مشکالت بازدارندۀ ورزشکاران 4باشد )

کشتی چوخه نشان داد، برخوردار نبودن کشتی چوخه از 

مدیریت واحد و قوانین و مقررات منسجم و رعایت نشدن 

ترین عوامل وخه مهمعدالت در مسابقات کشتی، چ

(. 3بازدارندۀ مشارکت ورزشکاران این رشتۀ ورزشی بودند )

رسد درآمد کم ورزشکاران، ارضا نشدن نیاز رشد نظر می به

کشی و رعایت نشدن عدالت در آنها برای پیشرفت، حق

علت نبود قوانین و مقررات منسجم در این  مسابقات به

ت مالی، رشتۀ ورزشی و سایر مشکالت شغلی )مشکال

مشکل یافتن شغل جدید، نداشتن دانش کافی در شغلی 

اجتماعی )دور شدن از  -خاص به غیر از ورزش(، روانی

دادن دوستان محیط  سبک زندگی ورزشکاری، از دست

های اجتماعی مرتبط با ورزش( و ورزش و فعالیت

شخصیتی )احساس دست نیافتن کامل به اهداف ورزشی، 

م، مشکالت فرد در برنامه برای آینده ترس از آیندۀ نامعلو

و پایین آمدن اعتماد به نفس( که ورزشکاران بازنشستۀ 

اند، زمینۀ روانی بروز اختالالت رفتاری ایرانی با آن مواجه

مانند مصرف مواد مخدر، پشت پا زدن به اجتماع و حتی 

اقدام به خودکشی را برای ورزشکاران بعد از خداحافظی از 

دهد، در کند. مطالعات نیز نشان مییورزش فراهم م

گذار و مورد بعضی جوامع هرچند ورزشکاران قشر تأثیر

-اند، اغلب به مسائل و مشکالت آنان در دوران کناره توجه

(. از 8شود )گیری و زندگی پس از ورزش کمتر توجه می

سوی دیگر، شواهدی وجود دارد که خیلی از ورزشکاران 

فظی از میدان کشتی به دالیل کشتی چوخه بعد از خداحا

(. 3شوند )مختلفی به سمت مصرف مواد مخدر کشیده می

شده، در این پژوهش سعی  رو با توجه به مطالب بیان ازاین

کاران به سوء شده است عوامل مؤثر بر گرایش چوخه
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مصرف مواد بعد از خداحافظی از میدان کشتی شناسایی و 

 بررسی شود. 

 

 روش تحقیق

ر به لحاظ روش، تحلیلی و توصیفی پژوهش حاض

با چوخه  پژوهش را ورزشکاران کشتی آماری است. جامعۀ

تشکیل  مطالعه های مرتبط با موضوع مورد و دیگر گروه

گیری هدفمند دادند که پژوهشگر با استفاده از روش نمونه

 20نفر(، مربیان و پیشکسوتان ) 60از ورزشکاران فعال )

(، 20داوطلب برگزاری مسابقات )نفر(، داوران و نیروهای 

نفر(  30نفر( و غیرمعتاد ) 17ورزشکاران بازنشستۀ معتاد )

عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب  نفر( را به 80و تماشاچیان )

ترین عوامل مؤثر بر گرایش خواهی از آنها مهمکرد و با نظر

کاران به سوء مصرف مواد مخدر بعد از خداحافظی چوخه

 بررسی کرد. ابزار پژوهش پرسشنامۀ از میدان کشتی را

ای بود که عوامل مؤثر بر گرایش گویه 50 ساختۀ محقق

ورزشکاران کشتی با چوخه به سوء مصرف مواد را در سه 

براساس شاخص سطح فردی، سازمانی و محیط اجتماعی 

یکرت در ده بعد، نگرش مثبت به مواد مخدر ل یارزش پنج

م تحمل شکست و گویه(، عد 6گویه(، افسردگی ) 5)

گویه(،  6گویه(، خانواده ) 4گویه(، کنجکاوی ) 5ناکامی )

-گویه(، محرومیت 5گویه(، کمبود امکانات ) 5دوستان )

 5ریزی )گویه(، نبودن برنامه 5اجتماعی ) -های اقتصادی

کرد. برای تهیۀ  گویه( ارزیابی می 4گویه( و بازار مواد )

شش رویکرد اصلی  ابزار با توجه به اهداف پژوهش تمامی

علل گرایش به اعتیاد که از سوی مجامع علمی معرفی 

های پرسشنامۀ تمامی  شده مطالعه و سعی شد گویه 

شناختی )تحمل و محرومیت(،  رویکردهای زیست

شخصیتی )کنجکاوی(، رفتاری )عناصر محیطی و 

اجتماعی )نحوۀ تعامل فرد با  -ها(، روانی کننده تقویت

تماعی )تاریخچۀ اجتماعی و اج -محیط(، فرهنگی

ها( و شناختی )باورها، انتظارها و   خانوادگی، نهادها و سنت

 از نظرسنجی با پرسشنامه تفکرات( را پوشش دهد. روایی

 از استفاده با آن پایایی و مرتبط متخصصان و استادان

آوری  جمع .شد تأیید α= 81ضریب  با و کرونباخ آلفای

توزیع  از طریق و میدانی لشک به پژوهش اولیۀ اطالعات

بدین منظور، در  .پرسشنامه بین نمونه انجام گرفت

پرسشنامه  210پرسشنامه توزیع و  227مجموع 

علت ناخوانا و ناقص  پرسشنامه به17وتحلیل شد و  تجزیه

های میانگین، انحراف بودن کنار گذاشته شد. از آماره

ها همعیار و ضریب تغییرات برای شناسایی اولویت گوی

استفاده شد. ضریب تغییرات که حاصل تقسیم انحراف 

معیار بر میانگین است، بیانگر میزان توافق پاسخگویان در 

دهندۀ گزینۀ مورد نظر است که هرچه کمتر باشد، نشان

توافق بیشتر نسبت به یک گزینه است. برای تبیین عوامل 

ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و بندی گزینهو دسته

های مورد نیاز روش تحلیل فرضمنظور تأیید پیش هب

 -میر -عاملی اکتشافی از آزمون کفایت حجم نمونه )کیزر

 اولکین( و آزمون بارتلت استفاده شد.

 

  های تحقیق نتایج و یافته

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی )تحلیل 

ترین عوامل اثرگذار بر منظور بررسی مهم ها( بهمؤلفه

کاران به سوء مصرف مواد بعد از خداحافظی  ش چوخهگرای

بندی  از میدان کشتی در بین جامعۀ مورد مطالعه و دسته

ها با توجه به بار عاملی آنها استفاده شد. از ضریب گزینه

های هر عامل و از بار بندی گویهتغییرات برای اولویت

 ها استفاده شد. منظور تعیین عامل ها بهعاملی گویه

ترین عوامل دهد مهمنشان می 1طورکه جدول نهما

کاران به سوء مصرف مواد بعد از اثرگذار بر گرایش چوخه

شکست »، «بیکاری»ترتیب  خداحافظی از میدان کشتی به

ناامید شدن »، «در دستیابی به اهداف مربوط به ورزش
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، «علت دست نیافتن به اهداف ورزشی نسبت به آینده به

علت از دست دادن شهرت  دن بهارزش بو احساس بی»

 و غیره است.« ورزشی

-اهمیت دهد کم، نشان می2طورکه نتایج جدول همان

کاران به سوء مصرف ترین عوامل اثرگذار بر گرایش چوخه

ثروت و »ترتیب  مواد بعد از خداحافظی از میدان کشتی به

، «پذیری جنسیافزایش و تقویت تحرک»، «رفاه خانواده

عالقگی نسبت به  بی»، «آوری مواد مخدرتجارت و سود»

 و غیره است.« همه چیز با خداحافظی از ورزش

 ها ترین گویه بندی مهم . اولویت1جدول 

 هاگویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اهمیت

 بیکاری 69/4 64/0 136/0 1

 شکست در دستیابی به اهداف مربوط به ورزش 60/4 68/0 147/0 2

 علت دست نیافتن به اهداف ورزشی ناامید شدن به آینده به 74/2 44/0 160/0 3

 دلیل از دست دادن شهرت ورزشی ارزش بودن به احساس بی 09/4 78/0 190/0 4

 فقدان مهارت کافی برای جذب شدن در بازار کار  69/3 77/0 208/0 5

 جتماعی از ورزشکاراننبود برنامۀ حمایت روانی، مالی، بهداشتی و ا 04/4 85/0 210/0 6

 نبودن برنامۀ انتقال ورزشکاران به مرحلۀ بازنشستگی 08/3 65/0 211/0 7

 سازی اوقات فراغت بازنشستگان )داوری، مربیگری و غیره ( نبودن برنامۀ غنی 80/1 40/0 222/0 8

 فشار دوستان )ورزشی و غیرورزشی( و عدم توانایی نه گفتن به آنها 93/3 04/1 264/0 9

 کسب انرژی و افزایش توان جسمی برای شرکت در مسابقات ورزشی 50/3 06/1 302/0 10

 

 ها ترین گویه اهمیت بندی کم . اولویت2جدول 

 هاگویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اهمیت

 همرنگ شدن با دوستان ورزشی 33/2 16/1 497/0 1

 شناختهسر درآوردن از چیزهای نا 47/2 23/1 497/0 2

 شکست عاطفی یا شکست در ازدواج 59/1 80/0 503/0 3

 کسب تجربه دربارۀ مواد 48/2 35/1 544/0 4

 اختالفات خانوادگی و کمبود محبت در روابط عاطفی 09/2 21/1 578/0 5

 کمبود مراکز فرهنگی )سینما، کتابخانه و غیره( 53/1 90/0 588/0 6

 ح والدینعدم نظارت صحی 19/2 37/1 625/0 7

 عالقگی نسبت به همه چیز با خداحافظی از ورزش بی 08/2 32/1 634/0 8

 تجارت و سودآوری مواد مخدر 24/2 45/1 647/0 9

 پذیری جنسی افزایش و تقویت تحرک 87/1 21/1 647/0 10
 ثروت و رفاه خانواده 81/1 34/1 740/0 11

 

دهد مقدار نشان می 3طورکه نتایج جدول همان

 344/17175و بارتلت  821/0 اولکین -میر -زمون کیزرآ

است که نتایج تأییدی بر استفاده از تحلیل عاملی 

اکتشافی برای استفاده از پرسشنامۀ پژوهش است. برای 

تر، از چرخش عاملی به صورت روشنها به جداسازی عامل

هایی که بار عاملی آنها روش متعامد استفاده شد و گویه

( بود، از فهرست گزارش حذف 40/0ار مبنا )کمتر از معی

 شد.

دهد ده عامل در نشان می 4طورکه جدول  همان

درصد از کل واریانس متغیرهای آزمون   457/81مجموع، 

مانده  درصد واریانس باقی 543/18کند و را تبیین می

مربوط به عواملی است که از طریق تحلیل عاملی 

 اند.شناسایی نشده
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 اولکین و آزمون بارتلت –میر  -. نتایج آزمون کیزر3جدول 
 

 

 
 

 های شناسایی شده، بار عاملی و سهم واریانس هر عامل ها، گویه . عامل4جدول 

 درصد واریانس بار عاملی هاگویه ها عامل

 مواد نگرش مثبت به

 516/6 480/0 لذت سرخوشی بعد از مصرف

 510/0 کسب انرژی و افزایش توان جسمی برای شرکت در مسابقات

 740/0 فراموشی و رهایی از مشکالت زندگی 

 840/0 های روحی و عصبی تسکین دردها و ناراحتی

 افسردگی

 627/11 487/0 احساس تنهایی با خارج شدن از جو ورزش

 881/0 علت دست نیافتن به اهداف ورزشی شدن نسبت به آینده بهناامید 

 840/0 علت از دست دادن شهرت ورزشی ارزشی کردن به احساس بی

 690/0 های غیرورزشیکفایتی در فعالیت علت بی قراری به ناراحتی و بی

 748/0 گیری از ورزشهدف بودن در زندگی بعد از کناره بی

 شکست و ناکامی

 573/9 873/0 شکست در مسابقات ورزشی 

 548/0 فوت والدین و نزدیکان

 551/0 های مالی، شغلی و اقتصادیشکست در فعالیت

 796/0 شکست در دستیابی به اهداف مربوط به ورزش

 کنجکاوی
 925/3 558/0 ارضای حس کنجکاوی

 508/0 دانستن تأثیر مواد مخدر روی بدن

 خانواده

 147/5 438/0 سوادی و ناآگاهی والدین بی

 403/0 والدین معتاد یا وجود افراد معتاد در خانواده

 516/0 حد از طرف خانواده مورد و سرزنش بی گیری بیسخت

 402/0 ثروت و رفاه اقتصادی خانواده

 دوستان

 781/7 750/0 فشار دوستان )ورزشی و غیرورزشی( و عدم توانایی نه گفتن به آنها

 710/0 نیاز به عضویت در گروه دوستان غیرورزشی

 729/0 های دوستانهها و مهمانیمصرف تفننی در پارتی

 470/0 معاشرت و همنشینی با دوستان ناباب

 امکانات

 029/6 548/0 نداشتن ابزار و مکان مناسب برای گذراندن اوقات فراغت

 409/0 شی و تفریحیعدم دسترسی به امکانات و تسهیالت ورز

 602/0 ای و تشخیصی کمبود مراکز مشاوره

 588/0 نبود امکانات آزمایش دوپینگ قبل از مسابقات 

محرومیت اقتصادی و 

 اجتماعی

 929/13 914/0 بیکاری

 882/0 مشکالت مالی و فقر اقتصادی

 592/0 فقدان مهارت کافی برای جذب شدن در بازار کار

 669/0 های شغلی و محرومیت اقتصادی صتکمبود فر

 849/0 مشکالت سازگاری با نیازهای شغلی غیرورزشی

 ریزینبودن برنامه

 575/12 834/0 های داوری، مربیگری و ... ( سازی اوقات فراغت )کالس نبودن برنامۀ غنی

 759/0 ی های آموزشی و چگونگی کنار آمدن با این برهۀ زمانها و فیلمنبودن برنامه

 815/0 نبودن برنامۀ حمایت روانی مالی، بهداشتی و اجتماعی از ورزشکاران

 473/0 کمبود مشاور و ضعف فرهنگ مشاوره

  859/0 نبودن برنامۀ انتقال ورزشکاران به مرحلۀ بازنشستگی

 بازار مواد

 355/4 432/0 ارزان بودن مواد

 461/0 فراوانی مواد

 503/0 به موادسهولت دسترسی 

 

 

 821/0 مایر الکینکایرز آزمون 

 344/17175 خی دو آزمون کرویت بارتلت

 001/0 سطح معناداری
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 . درصد واریانس هر عامل از کل واریانس 1شکل 

 

دهد عامل نشان می 1طورکه نتایج شکل همان

 575/12ریزی )درصد(، نبودن برنامه 929/13محرومیت )

ترتیب بیشترین و عامل کنجکاوی  درصد( و افسردگی به

درصد( و خانواده  355/4درصد(، بازار مواد ) 925/3)

ترتیب کمترین سهم را در تبیین  درصد( به 147/5)

 واریانس کل داشته است.

 

 گیری بحث و نتیجه

گذار هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل اثر

بر گرایش ورزشکاران به مواد مخدر بعد از خداحافظی از 

ترین عوامل ها نشان داد، مهمورزش قهرمانی بود. یافته

ن به سوء مصرف مواد مخدر کارااثرگذار بر گرایش چوخه

بعد از خداحافظی از میدان کشتی بیکاری، فقدان مهارت 

های کافی برای جذب شدن در بازار کار، محرومیت

ریزی است که این اجتماعی و فقدان برنامه -اقتصادی

هاریسون و   (،2000های الولی و وایلمن )نتایج با یافته

دیگر مطالعۀ (. 12، 16( همخوانی دارد )2003الورنس )

ترین مسائل و  دهد، مهمگرفته در کشور نیز نشان می انجام

مشکالت ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی مشکالت شغلی، 

مالی و نداشتن دانش کافی در شغلی خاص به غیر از 

توان در تأثیر منفی (. علت این مسئله را می1ورزش است )

دوران ورزش قهرمانی بر ادامۀ تحصیل ورزشکاران 

علت درگیر  ای معموالً بهوجو کرد، ورزشکاران حرفه ستج

بودن در رشتۀ ورزشی خود فرصت ادامۀ تحصیل و کسب 

-دهند و در فرایند کنارههای شغلی را از دست می مهارت

گیری از ورزش با مشکل بیکاری مواجه خواهند شد. 

دلیل شروع  ناتوانی ورزشکاران در یافتن شغلی مناسب به

بیشتر برای  ساز بروز بحرانتواند زمینهش میزودهنگام ورز

ورزشکاران در مقایسه با دیگر افراد شود و این امر 

(. در 11مشکالت روانی جدی را در پی خواهد داشت )

صراحت بر نقش  های مفهومی بازنشستگی ورزشی، بهمدل

عنوان  ریزی قبلی برای دوران بازنشستگی بهعامل برنامه

ار بر کیفیت سازگاری با زندگی پس از یکی از منابع اثرگذ

ورزش و تجربیات این دوران اثرگذار، تأکید شده است 

-های مالی، ایجاد فرصتها شامل کمک (. این برنامه20)

های شغلی و آموزش برای پذیرش آن، آموزش چگونگی 

کنار آمدن با دیگر ورزشکاران در دوران بازنشستگی، ایجاد 

گی روانی برای پذیرش فرصت یادگیری و کسب آماد

ای دیگر، ایجاد فرصت و کمک به ورزشکاران برای حرفه

پیدا کردن حرفه و شغل مورد عالقۀ خود، برگزاری 

سیمنارها و جلسات بحث با دیگر ورزشکاران کناررفته از 

ورزش، کمک به احساس شایستگی و دلگرمی بیشتر 

عوامل اثرگذار بر گرایش به  

 سوء مصرف مواد
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تواند توسط کمیتۀ ورزشکار در محیط جدید است و می

های ورزشی، نهادهای آکادمیک یا ی المپیک، فدراسیونمل

های مستقل مرتبط با ورزش ارائه شود. برای مثال،  سازمان

واسطۀ به 1برنامۀ آموزش و انتقال ورزشکاران استرالیا

، انتقال ورزشکاران المپیکی 2کمیسیون ورزش استرالیا

وزش و برنامۀ آم 4واسطۀ کمیتۀ ملی المپیک کانادا به 3کانادا

واسطۀ انجمن ملی  و انتقال ورزشکاران بسکتبال به

ای  ریزی شغلی و حرفه (. برنامه7گیرد )انجام می 5بسکتبال

شود تا ورزشکار همزمان با شروع دورۀ بدون موجب می

های یک شغل را تجربه کند و این امر  ورزش ویژگی

ای را که فرد ممکن است با آن مواجه  موقعیت مخاطره

توانند در دهد. مشاوران در این زمینه میمیشود کاهش 

های مرتبط با  ای، توسعۀ مهارت درک فرایند شغلی و حرفه

ای، شناخت  کار، شناخت نیازهای شغلی و حرفه

های مرتبط با کار و جایگاه اهداف شغل ورزشکاران  فرصت

رسد کشور ما برای نظر می (. به21را کمک کنند )

و  اند، برنامه از مراحل ورزشی ورزشکارانی که در حال عبور

ای برای کمک به عبور شده دستورالعمل از قبل تعیین

های ورزشی  سریع و درست آنها از این مرحله در سازمان

های مرتبط ندارد. ورزشکاران کشتی چوخه که در سال

های اخیر همواره گذشته مرزبانان کشور بوده و در سال

کشور در عرصۀ ملی  پشتیبان مهمی برای ورزش قهرمانی

اند، در انتظار عزمی جدی از سوی دولت  المللی بوده و بین

ریزی جامعی برای توسعه و و بدنۀ ورزش کشورند تا برنامه

همگانی کردن این رشتۀ ورزشی در داخل و خارج از کشور 

های شغلی جدیدی از تدوین شود، که این امر خود فرصت

یره را برای قبل داوری، مربیگری، کارشناسی و غ

همراه خواهد داشت و  بازنشستگان این رشتۀ ورزشی به
                                                           

1. The Australian Athlete Career and Education 

program 

2 . Australian Institute of Sport (AIS) 

3 . Canadian Olympic Athlete Career Centre 

4 . Canadian Olympic Committee (COC) 

5 . National Basketball Association's (NBA) 

های روانی، مالی، بهداشتی و اجتماعی از  حمایتسایر 

تواند گامی سازی اوقات فراغت آنها می غنی و ورزشکاران

سوء مصرف مؤثر  برای پیشگیری از گرایش این جوانان به 

ترین مهای پژوهش نشان داد، مه. دیگر یافتهباشدمواد 

کاران به سوء مصرف مواد عوامل اثرگذار بر گرایش چوخه

امید نا، شکست در دستیابی به اهداف مربوط به ورزش

، علت دست نیافتن به اهداف ورزشی شدن به آینده به

دلیل از دست دادن شهرت  ارزشی کردن بهاحساس بی

های ایجاد افسردگی و شکست و و دیگر عامل ورزشی

 و همکاران  6های ساسیک ارپیکبا یافته ناکامی است که

( 2007) 8( مارتینیوز2005) 7(، گرو و الول2004)

(. با نرسیدن به اهداف 11،9، 18همخوانی داشت )

شده، ورزشکاران در سازماندهی زندگی پس از  تعیین

کنند، شناختی متنوعی را تجربه میورزش مشکالت روان

را درگیر کرده و چون این اهداف ذهن و قلب ورزشکاران 

(. در 22کند )شدت در آنها احساس نیاز ایجاد می به

اند برای رسیدن به هدف، بر تمام موانع  حقیقت، آنها آماده

موجود بر سر راه خود غلبه کنند، ولی دالیلی مانند 

دیدگی، انتخاب نشدن در تیم، نبودن فرصت  آسیب

 کشی و رعایت نشدن عدالت در مسابقات وپیشرفت، حق

رویدادهای ورزشی خستگی روانی را در پی خواهد داشت 

و این ورزشکاران خود را در موقعیتی که خارج از کنترل 

کنند تمام تالش خود را کرده آنهاست، درک و احساس می

(. اگرچه این مسائل در همۀ 6ولی حاصلی نداشته است )

صورت قطع یقین بیان نشده است،  ادبیات ورزش به

شناسی  دد آزمایشگاهی، اجتماعی و روانهای متع پژوهش

اند که ادراک فرد از کنترل با بیشتر  مشخص کرده

رفتارهای فرد مرتبط است و احساس شایستگی، قابلیت 

(. ایجاد زمینۀ 11دهد )فرد و تصور از خود را شکل می

                                                           

6 . Cecic Erpic  

7 . Groove and Lavalle 

8 . Marthinus 
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های مشی مناسب برای بازی منصفانه، ترویج قوانین و خط

تصمیمات متناسب با قوانین  روشن، اطمینان دادن از کلیۀ

داوری، ساماندهی رویدادهای منظم ورزشی و نظارت بر 

آنها، تأمین بودجه خصوصاً برای شناسایی و رشد 

ای برای همگانی کردن استعدادها و همچنین تدوین برنامه

المللی از سوی  این رشتۀ ورزشی در سطح ملی و بین

زشی برای های مرتبط با این رشتۀ ور مدیران و سازمان

-تأمین اهداف و آرزوهای ورزشکاران این رشتۀ ورزشی می

-کننده باشد. حمایت شخصیت تواند در این زمینه کمک

شناسان، افراد ای، روانهای رسمی، مشاورۀ پزشکان حرفه

های ریزیها و برنامههای ورزشی، بازیکنان اتحادیهتیم

شی، ها و نهادهای ورزای از سوی سازمانکاری و حرفه

(. هرچند 12شود )منابع سازگاری ورزشکاران را شامل می

های اطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد، یافته

تعدادی از پژوهشگران اثربخشی برنامۀ نهادهای مجری را 

در انتقال و سازگاری با دورۀ بازنشستگی ورزشکاران تأیید 

دگی های مشاورۀ مختلفی مثل آما(. برنامه19اند )کرده

ها، گیری از نظر روانی، تعدیل آرزوها و نیازبرای کناره

ارتقای آگاهی، بازسازی شناخت، مدیریت استرس، ابراز 

-احساسات، تفکر و تعقل، ادامۀ تحصیل، شرکت در دوره

های مربیگری و داوری، مدیریت ارتباطات اجتماعی، توازن 

ل ریزی مالی، کنار آمدن با مسائدر سبک زندگی، برنامه

های اجتماعی، سیاسی، ای، فعالیت در عرصهشغلی و حرفه

فرهنگی و غیره زمینۀ آماده شدن و سازگاری با مرحلۀ 

بازنشستگی ورزشکاران کشتی چوخه را فراهم خواهد کرد. 

نتایج این پژوهش نشان داد عوامل مهم دیگر اثرگذار بر 

کاران به سوء مصرف مواد، شامل فشار  گرایش چوخه

ورزشی و غیرورزشی( و عدم توانایی نه گفتن به دوستان )

های دوستانه، ها و مهمانیآنها، مصرف تفننی در پارتی

کسب انرژی و افزایش توان جسمی برای شرکت در 

مسابقات ورزشی و دیگر عوامل نگرش مثبت نسبت به 

  تارگرازا و همکاران هایمصرف مواد است که با یافته

خانواده و های حمایتی مثل (. شبکه23(، همسوست )2004)

 دوستان، منابع اجتماعی سازگاری ورزشکار را شامل 

ای که هر روز  شود. باور عمومی بر این است در جامعهمی

مراتب  های پدرساالری، سلسله تر شده و ارزش پیچیده

های خانوادگی و  سنتی و روابط اجتماعی مبتنی بر ارزش

اقدام به  شود، پیش ازتر می دینی در آن ضعیف

بازنشستگی باید بر روی مباحث مرتبط با سازگاری 

متمرکز شود و برنامۀ بعد از بازنشستگی باید بر 

(. ورزشکاران باید 13های عاطفی متمرکز شود ) وابستگی

پذیری صالحیت و آمادگی گزینش، رد و  در فرایند جامعه

رغم  تصاحب عناصر محیط اجتماعی را کسب کنند، اما به

ها در حل لدین، دوستان، معلمان و خانوادهوجود وا

بسیاری از مسائل آنها تنها هستند، چون مشکالت ویژۀ 

(. گاهی نیز ورزشکاران تنها هستند، 12خودشان را دارند )

چون بسیاری از بزرگساالن گوش شنوا ندارند و از نظر 

ها، ها، نگرش آنها، جوانان غیرمعقول و ناپایدار در انگیزه

های رو دوستان و گروه وخو هستند، ازاین و خلقها عالقه

گیری و توسعۀ  دوستی بیشتر از معلمان و والدین در شکل

ها، اعتقادها و شیوۀ رفتار جوانان تأثیرگذار نظرها، داوری

(. هرچند ناهماهنگی مصالح خانوادگی )مانند 19است )

های آلوده،  چگونگی گذراندن وقت آزاد، زندگی در محیط

ی مختلف کاری والدین و غیره( با نیازها، آرزوها و هانوبت

های ورزشی از هایی که در مدارس و باشگاه فعالیت

رود نیز در انحرافات اجتماعی ورزشکاران انتظار می

ها باید  (. بنابراین، خانواده15تأثیر نیست ) ورزشکاران بی

گیری به سمت آینده تربیت کنند.  فرزندان خود را با جهت

آنجا که در بسیاری از مواقع وضعیت خانوادگی و  اما از

شغلی پدر و دیگر افراد نزدیک سرمشقی برای ورزشکاران 

پذیری با دشواری همراه است. در کشتی  نیست، جامعه

دهد، یکی از چوخه شواهدی وجود دارد که نشان می
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های اثرگذار بر گرایش ورزشکاران و بازنشستگان این عامل

های نحرافات اجتماعی جو درونی تیمرشتۀ ورزشی به ا

های اجتماعی، احساس ورزشی و غیرورزشی، عدم حمایت

های اجتماعی انسجام و یکی شدن با دوستان ناباب، تماس

-ها از دوستان ورزشکار و غیرناصحیح است. دعوت خانواده

ورزشکار فرزندان خود برای آشنایی با آنها، کنترل صحیح 

های ورزشی ت تمرین و رقابتفرزندان، حضور در جلسا

عنوان تماشاگر و کمک به پیدا کردن دوستانی صحیح و  به

تواند در این خصوص مند به این رشتۀ ورزشی میعالقه

توان گفت، بندی کلی بحث می سازنده باشد. در جمع

تواند بر گرایش ورزشکاران به مصرف  عوامل متفاوتی می

موثر باشد که با مواد مخدر و دیگر ناهنجاری اجتماعی 

های مسئول اعم از خانواده،  ریزی صحیح نهاد برنامه

توان از کشیده مدارس، وزارت ورزش و جوانان و غیره می

عنوان  که به شدن ورزشکاران به انحراف چه در زمانی

گیری از ورزش  اند و چه در دوران کناره ورزشکار فعال

 جلوگیری کرد. 
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