
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


566

بررسی رابطه شرکت در فعالیت های ورزشی و مصرف تریاک در بین دانشجویان پسر دانشگاه های شهر 
رشت

محمودی مهرناز 1، رحمانی نیا فرهاد2، شوروزی مهدی 3  و همتی نژاد مهرعلی 4
1. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

2. استاد دانشگاه گیالن 
3. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن

4. دانشیار دانشگاه گیالن 

مقدمه
معموالً کلیه رفتارهای انسانی براساس انگیزهای صورت میگیرد که برخواسته از نیازهای دورنی یا بیرونی و آشكارا 
یا نهان میباشد که درصورت عدم برآورده شدن، میتواند مشكالت روانی و جسمانی متعددی را موجب گردد که در 
اکثر موارد از یک فرد فراتر رفته و افراد پیرامون و اجتماع را نیز در برمیگیرد. معموالً گرایش به سمت مواد مخدر و 
در نتیجه اعتیاد به آن دراثر ضعف و نارسایی در شخصیت فرد و فروپاشی روانی و اخالقی بوجود میآید و شخص 
بدون اختیار و یا حتی میل قلبی و باطنی خود و برخالف افكار و عقاید اصلی و اصولیاش در وجود خود احساس 
تنزل عزت نفس و احساس کوچكی و حقارت کرده و در نتیجه برای بدست آوردن لحظهای آرامش و رها شدن از 
تعارضات درونی به مصرف مواد اعتیادآور روی می آورد ]1[. از بعد اجتماعی نیز روان شناسان اجتماعی به فشارهایی 
که از جانب گروههای نزدیک، نظیر خانواده و همساالن به فرد وارد می شود، اهمیت بسیار قایلند و از طریق مقایسه 
نفوذ و فشار ارزشها و هنجارهای دو گروه خانواده و همساالن در مطالعاتشان، نفوذ هنجارهای غالب را نشان میدهند. 
بدیهی است جوان برای همرنگ شدن با ارزشها و هنجارهای گروههای نزدیک، زیر فشار قرار میگیرد. گاه هنجارها 
و ارزشهای دو گروه به هم نزدیک و هماهنگ است و گاه با هم در تضاد قرار دارد. جوان اغلب تحت تاثیر اعمال، 
رفتار، گفتار و افكار دوستان خود قرار میگیرد. به طوری که در همین دوستیها و معاشرتهای نادرست با دوستان ناباب 
است که جوان برای اولین بار به خواهش دوست خود برای مصرف مواد، جواب مثبت میدهد و با آزمایش مواد مخدر 

برای همیشه نادانسته زندگی خود را متالشی میكند]2[.
تربیت بدنی به عنوان یک نیاز فطری، اجتماعی و آموزشی بخش مهمی از تعلیم و تربیت را به عهده داشته و 
رسالت بزرگی در تكامل جسمانی و روانی فرد دارد که کمک به پرورش شخصیت، رشد روانی - اجتماعی در تمامی 
ابعاد انسانی از اهداف مهم آن می باشد. بنابراین فعالیت بدنی و ورزش بعنوان یكی از ابزارهای تربیت بدنی است که 
نقش بسیار مهمی را در بروز استعدادهای نهفته افراد داشته و ابزاری برای رسیدن به سالمت جسمانی و روانی است. 
امروزه تربیت بدنی و ورزش در نگرش ما شیوه ای تربیتی است و هیچ یک از زمینههای تربیت بدنی به اندازه زمینه 
رشد روانی آن بحث برانگیز نیست. بسیاری از محققان معتقدند که فعالیتهای بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی 
است و هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجربه روانی به همراه دارد و شرکت در چنین فعالیت هایی 
را از روشهای مهم تكامل جسمانی و روانی میدانند. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که ورزش و فعالیت بدنی به 
طرز چشمگیری مورد توجه نوجوانان و جوانان از جمله نوجوانان و جوانان بزهكار یا منحرف میباشد]1[. با توجه به 
اهمیت بحث مصرف مواد مخدر و آثار مخرب آن به خصوص در نسل جوان از یک طرف و آثار جسمانی و روانی- 
اجتماعی ورزش و فعالیتهای بدنی و همچنین با توجه به میزبانی دانشگاهها از گروه زیادی از جوانان با فرهنگهای 
مختلف؛ تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین شرکت در فعالیت ورزشی و مصرف تریاک در دانشجویان انجام 

گرفته است.
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روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارتباط بین شرکت در فعالیتهای ورزشی 
و مصرف تریاک را سنجیده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد رشت)2957 نفر(، 
علوم پزشكی گیالن)939 نفر( و دانشگاه گیالن)4200( تشكیل داده اند که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به 
تحصیل بودند. )دانشجویان تربیت بدنی به دلیل داشتن دروس عملی )ورزش اجباری( در برنامه هفتگی خود و 
احتمال تاثیر منفی این ورزش بر نتایج تحقیق ازجامعه آماری حذف شدند(. نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول 
مورگان 370  نفر بدست آمد که تعداد 146 دانشجو از دانشگاه آزاد،47 دانشجو از دانشگاه علوم پزشكی و 207 
دانشجو از دانشگاه گیالن بودند. روایی ابزار تحقیق)پرسشنامه( توسط 19 استاد دانشگاه تعیین گردید و پایایی آن به 

روش آلفای کورنباخ  )r  0/87=( بدست آمد..
یافته ها

جدول توافقی فعالیت ورزشی با مصرف تریاک

تریاک

فعالیت ورزشی

جمعمصرف می کندمصرف نمی کند

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

15174/28273/897154/4ندارد
96125/86426/251245/6دارد
02300147001493001جمع

در ادامه با استفاده از آزمون خی دو در سطح معناداری 0/185  و درجه آزادی 1 مقدار آماره 1/75 بدست آمد 
که مقدار آن برای نشان دادن وجود ارتباط بین فعالیت ورزشی و مصرف تریاک کافی نیست.

بحث و نتیجه گیری
اطالعات بدست آمده از یافته ها نشان میدهد که ارتباط معنیداری بین فعالیت ورزشی و مصرف تریاک وجود ندارد. 
تریاک ماده ای اعتیادآور قدیمی در جامعه ما به حساب می آید. از دیرباز استفاده از آن در ایران وجود داشته است 
و اعتیاد که در پی این مصرف آمده گریبان مصرف کنندگان آن را گرفته است، با این حال وجود تسكین دهنده در 
این ماده و بزرگ نمایی بیش از حد در این خصوص باعث شده عده ای از مردم از این ماده روی گردان نبوده به با 
وجود خطرات زیاد به مصرف آن اقدام کنند. از مطالعه پرتی و همكاران)2002( که به بررسی تاثیر ورزش بر مصرف 
مواد مخدر پرداختهاند نتایج مشابهی بدست آمده است. پرتی و همكاران نیز در تحقیق خود به ارتباط معنی داری بین 
ورزش و مصرف مواد اعتیاد آور دست نیافتند. احتماال علت این عدم ارتباط در نظر نگرفتن عامل شدت و نوع فعالیت 
ورزشی در این مطالعه و مطالعه حاضر است. نتایج مطالعه حاضر با تحقیق عطرکار روشن)8831( که به بررسی ارتباط 
تربیت بدنی و ورزش با مصرف مواد مخدر پرداخته همخوانی ندارد او در تحقیق خود به نتایج معنیداری بین این دو 
عامل دست یافته است. همچنین با مطالعه ترلینسن)3002( که بر روی مواد مخدر کار کردهاند همخوانی نداشته است 

.] 5،4،1[
منابع
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