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چکیده
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بدترین مشکالت جامعه بشری در هر کشور است .موقعیت جغرافیایی
ایران ،همسایگی با افغانستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد مخدر در جهان و قرارگیری ایران
در مسیر حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و هروئین برای کشورهای غربي و آسیای مرکزی ،جوانان ما را
بیش از پیش در معرض این خطر خانمانسور قرار میدهد .هر چند شیوع اعتیاد در میان قهرمانان ورزشی
بسیار پایین تر از غیر ورزشکاران است ،اما اثرات سوء آن در جامعه بیشتر است و میتواند باور مردم در
مورد اثرات مثبت ورزش و رقابت را تخریب نماید .هدف تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع و علل اعتیاد در
قهرمانان ورزشی سابق ایران است .نمونههای این تحقیق را  64نفر از قهرمانان اسبق ورزشی که حداقل 3
سال از آخرين مسابقه آنها گذشته بود و هیچ سابقهای در مصرف داروهای نیروزا نداشتند،تشكيل ميدهد.
اطالعات بدست آمده توسط آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که نمونهها با میانگین
سنی و میانگین مدت قهرمانی از مواد مخدری نظیر  32نفر تریاک 10 ،نفر هروئین 9 ،نفر الکل 2 ،نفر
کراک 8 ،نفر شیشه و  6نفر بیش از یک ماده استفاده میکنند .نمونهها علل گرایش خود را به مواد مخدر،
 24نفر ادامه مصرف قبلی 29 ،نفر افزایش میل جنسی 11 ،نفر لذت جویی 35 ،نفر فراموش شدن توسط
مردم و مطبوعات 22 ،نفر کاهش وزن و فشار تمرینات 12 ،نفر وعدههای عملی نشده مسئولین 18 ،نفر
حق کشی ورزشی 11 ،نفر گرایش فردی و  21نفر بیش از یک علت را اعالم کردند.
واژههای کلیدی :اعتیاد ،مواد مخدر ،ورزشکاران
حاميان مالي :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اسالمشهر
 -1استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر		.
 -2عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان.
 -3استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج.
* نویسنده مسئولEmail:m_hajirasouli@yahoo.com :
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مقدمه
اعتیاد به سوء مصرف مواد مخدر با منشاء طبیعی و یا شیمیایی یکی از برزگترین
خطراتی است که جوامع بشری و به ویژه نسل جوان را تهدید میکند ،به طوری
که  W.H.Oیا سازمان جهانی بهداشت اعتیاد به مواد مخدر را در کنار ایدز ،آلودگی
محیط زیست و انفجار بی رویه جمعیت یکی از چهار مشکل اصلی بشر میداند (.)1
این در حالی است ک همین سازمان ،برای سالمت جامعه بشری ،چهار پایه اساسی را
معرفی کرده که در کنار تغذیه صحیح ،شیوه سالم زندگی و آرامش عصبی ،از ورزش و
فعالیتهای بدني نیز نام برده است ( .)3بنابراین یکی از موثرترین شیوههای پیشگیری
از اعتیاد به مواد مخدر ،ورزش و فعالیتهای بدنی مناسب است که میتواند در قالب
بازیهای کودکانه و بومی -سنتی در سنین کودکی و در سطح خانوادهها تا عضویت
در تیمهای ورزشی از سطح مدارس تا باشگاهها و تیمهای ملی مورد استفاده قرار گیرد
( 4و .)2
اما نکته مهم آنست که اگر قهرمانان ورزشی و خصوصاً قهرمانان اسبق که الگوهای
نسل جوان هستند به علل مختلف از جمله سوء مصرف مواد نیروزا ،مشکالت اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،و حتی جنسی که احتماالً در اثر تمرینات غلط و صدمات گوناگون
به وجود آمده اند ،به مواد مخدر یا محرک معتاد شده باشند ،تاثیر منفی و مخربی بر
سالمت جامعه و باورهای خانوادهها خواهد گذاشت .این مسئله میتواند باعث دور شدن
نسل جوان از ورزش و فعالیتهای بدنی شده و موجب گرایش بیشتر آنان به انزوا،
ناامیدی ،افسردگی و اضطراب شود.
دريكي از تحقيقات شيوعشناسي ميزان مصرف نيكوتين به شكل تنباكوي جويدني
در ميان بازيكنان حرفهاي بيسبال آمريكا رقم حيرتانگيز  % 35-40اعالم شد (.)9
و اين درحالي است كه محقق ديگري ميزان شيوع مصرف تنباكو در بازيكنان بيسبال
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كالجهاي آمريكا را بين  40تا  50درصد اعالم نمود (.)8
مطالعهای طوالنی مدت ،عواملی نظیر افزایش سن ،ازدواج ورزشکار به ویژه اگر
ازدواج ناموفق باشد ،آسیبهای شدید و مکرر بدنی که در طی دوران قهرمانی بوجود
آمدهاند و یا ناتوانی در انطباق بین شرایط پس از قهرمانی و ویژگیهای اجتماعی در
دوران ورزش را از مهمترین عوامل ناسازگاری اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری در
قهرمانان سابق عنوان کرده است ( .)14در تحقیقی دیگر از  500فوتبالیست حرفهای
لیگ انگلستان که ورزش را کنار گذاشته بودند در مورد حاالت پس از قهرمانی به
ویژه رفتارهای ضد اجتماعی و دالیل احتمالی آن سئوال کردند % 37 .از بروز برخی
مشکالت رفتاری نظیر پرخاشگری ،مصرف الکل و مواد خبر دادند و مهمترین دالیل
آن را عدم رضایت از شرایط موجود عنوان کردند (.)7
با وجود آنکه همواره تالش میشود که انحرافات رفتاری و بزهکاری یا اعتیاد به
مواد مخدر چهرههای مطرح ورزشی در جامعه مطرح نشود یا حتی به دست فراموشی
سپرده شود ،اما تاثیر منفی وجود هر ورزشکار معتاد در جامعه ،اثر تخریبی زیادی
بر جای میگذارد که عواقب آن میتواند بدبینی خانوادهها و نوجوانان به ورزش و
در نتیجه گرایش آنان به خمودگی و یاس و اعتیاد و بزه کاری را باعث شود (.)5
در زمان بازنشستگی ورزشی که میتواند به علتهای افزایش سن ،اخراج از تیم ها،
آسیبهای بدنی شدید و یا انتخاب خود ورزشکار باشدنيز عواملی مانند عدم مهارتهای
انطباقی،عدم حمایت اجتماعی وعدم برنامه ریزی قبل از بازنشستگی میتواند موجب
بروز بحرانهای شدیدی هم چون اختالالت روانی ،مشکالت اجتماعی و خانوادگی و
باالخره سوء مصرف مواد مخدر شوند ( .)11در پژوهشهاي ديگري نيز ورزشكاراني
كه به هر علت قادر به ادامهي تمرينات و فعاليتهاي بدني در دوران پس از قهرماني
نبودند ،گرايش به اعتياد و مصرف مخدر به داليل مختلف ديده شد (.)15
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لذا پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل گرایش ورزشکاران و قهرمانانی میپردازد
که حداقل  3سال از آخرین مسابقه آنها گذشته باشد و در حال حاضر به سوء مصرف
یک یا چند ماده مخدر معتاد باشند در حالی که هیچ سابقهای در سوء مصرف داروهای
نیروزا (دوپینگ) در دوران ورزشی خود نداشتهاند تا مشخص شود که علل اجتماعی،
روانی و اقتصادی تا چه حد در این امر موثر میباشند .در واقع هدف این تحقیق بررسی
میزان و علل شیوع اعتیاد در قهرمانان غیر دوپینگی سابق ایران است.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی میباشد که به صورت میدانی انجام گرفته است.
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری پژوهش کلیه قهرمانانی هستند که عضو
تیمهای حرفهای باشگاهی یا ملی بوده و در رشتههاي منتخب فعالیت میکردند و
حداقل  3سال از آخرین مسابقه آنها گذشته است .نمونه گیری در این تحقیق هدفدار
بوده است .با مراجعه به صندوق حمایت از قهرمانان و نیز مراکز درمانی دولتی و غیر
دولتی ترك اعتياد و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و آزمایش ادرار قهرمانان
بازنشستهای که اعتیاد آنان به مواد مخدر قطعی و یا حداقل مشکوک به سوء مصرف
مواد میباشند شناسایی و با جلب رضایت آنان  100نفر مرد به صورت داوطلبانه در
این تحقیق شرکت کردند و  64نفر از آنان که هیچ سابقه دوپینگی در دوران ورزشی
خود نداشتند به عنوان نمونههای این تحقیق انتخاب گردیدند.
ابزار تحقیق:
 -1پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته ،شامل اخذ اطالعات دموگرافیک و بدون
نیاز به درج اسم و شهرت و  20سئوال به اضافه درخواست اظهار نظر آزادانه در مورد
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مسئله تحقیق و یا علل و مواردی که احتماالً در سئواالت مطرح شده بود .به دلیل
آنکه این پژوهش برای اولین بار اجرا شده است ،محقق نتوانست با مقایسه پاسخها و
نتایج آزمایشات ادرار در خالل اجرا طرح روایی و پایایی این پرسشنامه قبل از انجام
تحقیق ارزیابی نماید.
 -2مصاحبه حضوری با روش  -3 D.S.Mآزمایش ادرار به روش  -4 T.L.Cآزمایش
ادرار به روش Rapid. Test

یافتهها و نتایج تحقیق:
جدول  :1وضعیت آزمودنیها از نظر ویژگیهای فردی و تحصیالت
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ

وﺿﻌﯿﺖ

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺳﻦ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻣﺠﺮد (ﻧﻔﺮ)

ﻓﺮاواﻧﯽ

63 ± 8/5
1

ﻣﺘﺎﻫﻞ ( ﻧﻔﺮ)

54

زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ (ﻧﻔﺮ)

35

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ( ﻧﻔﺮ)

3

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻧﻔﺮ)

-

ﻣﺠﻤﻮع

64

ﻣﺘﺎرﮐﻪ (ﻧﻔﺮ)
دﯾﭙﻠﻢ ( ﻧﻔﺮ)

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ (ﻧﻔﺮ)
دﮐﺘﺮي

9

24
2
-

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ( )63 ± 8/5و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( 35ﻧﻔﺮ) زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ و ( 24ﻧﻔﺮ) دﯾﭙﻠﻢ اﺳﺖ.

نتایج اطالعات شخصی نمونهها نشان داد که میانگین سنی افراد ( )63± 5/8و اکثر

آنها متاهل هستند .همچنین میزان تحصیالت بیشتر این افراد نیز به ترتیب ( 35نفر)
زیر دیپلم و ( 24نفر) دیپلم است.
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جدول  :2آمار توصیفی مربوط به رشتههای ورزشی ،مدت زمان قهرمانی و عنوان قهرمانی نمونهها
اﻃﻼﻋﺎت ورزﺷﯽ

رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ (ﻧﻔﺮ)

ﺑﻮﮐﺲ ( ﻧﻔﺮ)

ورزﺷﯽ

9

5

واﻟﯿﺒﺎل ( ﻧﻔﺮ)

ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ( ﻧﻔﺮ)

2

دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ( ﻧﻔﺮ)

3

ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ( ﻧﻔﺮ)

11

رزﻣﯽ ( ﻧﻔﺮ)

7

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺪت دوران ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ (ﺳﺎل) ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)

ﻣﺪت دوران ورزش ﺣﺮﻓﻪ اي (ﺳﺎل) ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ (ﻧﻔﺮ)
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ (ﻧﻔﺮ)

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ( ﻧﻔﺮ)

ﻋﻨﺎوﯾﻦ

اول آﺳﯿﺎﯾﯽ ( ﻧﻔﺮ)

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

14

13

ﻓﻮﺗﺒﺎل ( ﻧﻔﺮ)

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

دوم آﺳﯿﺎﯾﯽ (ﻧﻔﺮ)

12 ± 1/5

15 ± 2/5
12

18

34
4

3

ﺳﻮم آﺳﯿﺎﯾﯽ (ﻧﻔﺮ)

5

دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﻧﻔﺮ)

1

3

اول ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﻧﻔﺮ)

2

ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ( ﻧﻔﺮ)

اول اﻟﻤﭙﯿﮏ ( ﻧﻔﺮ)

-

ﺳﻮم اﻟﻤﭙﯿﮏ ( ﻧﻔﺮ)

1

1

دوم اﻟﻤﭙﯿﮏ (ﻧﻔﺮ)

ﻣﻠﯽ ( ﮐﺸﻮري) ( ﻧﻔﺮ)

14

نتایج توصیفی مربوط به اطالعات ورزشی نمونهها مانند رشتههای ورزشی ،مدت
زمان قهرمانی و عناوین قهرمانی در جدول  2آمده است.
جدول  :3آمار توصیفی مربوط به مکملهای مجاز و غیر دوپینگی توسط نمونهها
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ

آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ

ﺑﯿﺶ از  2ﻣﺎده

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺗﻌﺪاد
12

24
20

جدول  3نوع مواد مکمل مصرفی توسط نمونهها را به تفکیک نشان میدهد که
بیشتر ( 24نفر) افراد آمینواسیدها و پروتئینها یا ( 20نفر) از بیش از یک ماده
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مصرف میکردند.
جدول  :4آمار توصیفی مربوط به وضعیت شروع مصرف دخانیات و مواد مخدر
وﺿﻌﯿﺖ

ﻗﺒﻞ از دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺗﻌﺪاد

3

6

در دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺲ از دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

دوران ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ

27

ﻗﺒﻞ از دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

1

ﭘﺲ از دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

31

4

در دوران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

جدول  4نتایج توصیفی مربوط به دوران شروع مصرف دخانیات و مواد مخدر و الکل
نشان ميدهد كه بيشتر افراد پس از دوران قهرماني شروع به مصرف دخانيات (27
نفر) و الكل و مواد مخدر ( 31نفر) كردند.
جدول  :5آمار توصيفي مربوط به انواع مواد مخدر مصرفي در نمونهها
32

ﺗﺮﯾﺎك

ﻫﺮوﺋﯿﻦ

10

ﮐﺮاك

2

اﻟﮑﻞ

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﯽ

9

8

ﺷﯿﺸﻪ

6

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎده

جدول  5نشان ميهد بيشتر نمونهها ( 32نفر) ترياك مصرف ميكردند.
جدول  :6آمار توصیفی علل گرایش نمونهها به سوء مصرف مواد مخدر

ﻋﻠﺖ

اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻠﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ

ﻟﺬت ﺟﻮﯾﯽ

ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن

ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﺸﺎر ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

وﻋﺪه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه

ﺣﻖ ﮐﺸﯽ ورزﺷﯽ

ﮔﺰاﯾﺶ ﻓﺮدي

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﻠﺖ

ﺗﻌﺪاد

24

29

11

35

22

12

18

11

21
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جدول  6نشان میدهد که بیشتر نمونهها به ترتیب ( 35نفر) فراموش شدن توسط
مردم و مطبوعات بعد از دوران قهرمانی 29( ،نفر) افزایش میل جنسی 24( ،نفر) ادامه
مصرف قبلی و ( 22نفر) کاهش وزن و فشار تمرینات و ( 21نفر) بیش از یک علت را
در دالیل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر دانسته اند.
بحث و نتیجه گیری
محققين زيادي به بررسي ميزان مصرف و آثار و عوارض سوء مصرف داروهاي
نيروزا و مواد كاهشدهندهي درد و اضطراب پرداختند و نتايج غالب اين پژوهشها
حكايت از عدم كارآيي واقعي داروها و ايجاد عوارض منفي و ماندگار در جسم و روان
مصرفكنندگان دارد .)9( .كينگز و همكاران ( )1989در يكي از تحقيقات شيوعشناسي،
ميزان مصرف نيكوتين به شكل تنباكوي جويدني را در ميان بازيكنان حرفهاي بيسبال
آمريكا رقم 35-40درصد اعالم كرد و محقق ديگري به نام گرين ( )1998نيز ميزان
شيوع مصرف تنباكو را در بازيكنان بيسبال كالجهاي آمريكا بين  40-50درصد اعالم
نمود .درحالي كه بيشتر نمونههاي اين پژوهش دوران شروع مصرف دخانيات و مواد
مخدر و الكل را پس از دوران قهرماني خود عنوان كردند اما امر مسلم آن است كه
بيشتر نمونهها ( 48نفر) از مواد اعتيادآور سبك مانند سيگار و دخانيات شروع كرده و
به تدريج به مصرف مواد سنگينتر يعني مواد مخدر پرداختهاند .كنستانتين و لوميدس
( 201 )1998ورزشكار با وابستگي به ورزش را مورد برسي قرار دادند و باورهاي موجود
نسبت به وابستگي يا اعتياد به ورزش را بررسي كردند ،و به اين نتيجه رسيدند كه چهار
عامل مطلوبيت اجتماعي ،ظاهر فيزيكي ،كاركردعاطفي -ذهني و كاهش خطر بروز
بيماريها از مهمترين علتهاي وابستگي نمونهها به ورزش است .آنابل تري و همكاران
( )2000نيز به همين نتيجه رسيدند و اين عوامل را به عنوان فاكتورهاي اثرگذار در
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ادامه ورزش توسط قهرمانان ذكر كردند ،آنها اعالم نمودند كه در ورزشكاراني كه به
هر دليل قادر به ادامهي تمرينات و فعاليتهاي بدني در دوران پس از قهرماني نشده
بودند گرايش به اعتياد و مواد مخدر ديده شده ،در پژوهش حاضر چنين مواردي ديده
نشد زيراكه تقريباً تمام نمونههاي اين تحقيق از ورزش و تمرينات بدني دور بودند و لذا
نميتوان علت اعتياد آنان را به قطع تمرينات نسبت داد .البته برخي نمونهها كه بهطور
ناگهاني ورزش را كنار گذاشت ه بودند زودتر به مصرف مواد روي آورده بودند.
ليونبرگ ( )2006در مطالعهاي گسترده به احتمال تأثير اندورفين به عنوان يك
مسكن قوي در بروز اعتياد در برخي ورزشكاران اشاره كرد .ظاهرا ً علت اين فرضيه،
اثبات افزايش ترشح اندورفين در ورزشكاران و افراد فعال است و باتوجه به اثرات
تحذيري اين ماده پس از دوران قهرماني برخي از ورزشكاران به فعاليتهاي بدني خود
ادامه ميدهند تا از لذت ترشح اندورفين برخوردار شوند .در پژوهش حاضر هيچ مورد
مشابهي ديده نشد و درنتيجه اين فرضيه براي محقق مطرح شد كه احتماالً نمونههاي
ايراني به علت قطع ناگهاني ورزش دچار كمبود اندورفين شده و درنتيجه براي رسيدن
به حالت لذت ،به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا كردهاند.
تيلور و اجیلوی ( )1994با مطالعهای طوالنی مدت ،عواملی نظیر افزایش سن،
ازدواج ورزشکار به ویژه اگر ازدواج ناموفق باشد ،آسیبهای شدید و مکرر بدنی که در
طی دوران قهرمانی بوجود آمدهاند و یا ناتوانی در انطباق بین شرایط پس از قهرمانی
و ویژگیهای اجتماعی در دوران ورزش را از مهمترین عوامل ناسازگاری اجتماعی
و ناهنجاریهای رفتاری در قهرمانان سابق عنوان کردند .در تحقیقی مشابه دراور
( )2002از  500فوتبالیست حرفهای لیگ انگلستان که ورزش را کنار گذاشته بودند
در مورد حاالت پس از قهرمانی به ویژه رفتارهای ضد اجتماعی و دالیل احتمالی آن
سئوال کردند که  % 37آنها از بروز برخی مشکالت رفتاری نظیر پرخاشگری ،مصرف
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الکل و مواد خبر دادند و مهمترین دالیل آن را عدم رضایت از شرایط موجود عنوان
کردند که در مواردی مشابه نتایج پژوهش حاضر است که در آن ورزشکاران سابق
معتاد به مواد مخدر مهمترین دالیل خود را تمایل به افزایش میل جنسی ،مشکالت
بدنی و روانی بوجود آمده در اثر تمرینات غلط و شدید ،کاهش وزن بی رویه و لذت
جویی عنوان کردند .البته انگیزههای دیگری هم مانند فراموش شدن از سوی مطبوعات
و مردم ،به حاشیه رفتن و کاهش شهرت و محبوبیت ،وعدههای عمل نشده و اثرات آن
بر زندگی و وضع اقتصادی پس از قهرمانی و در نهایت احساس مبنی بر مورد ظلم و
حق کشی قرار گرفتن نیز وجود دارد که از مواردی است که در سایر کشورها ،گزارش
مشابهی ارائه نشده است.
نتیجه آنکه همان گونه که ورزش صحیح میتواند عامل مهمی در پیشگیری و
درمان اعتیاد باشد ،متاسفانه ورزشهای غلط ،احساس کاهش میل جنسی به دلیل
انجام تمرینات سنگین در دوران قهرمانی ،عدم آموزش کافی در مورد دوران پس از
قهرمانی ،فراموش شدن ،حق کشی ،کاهش وزن و رژیمهای سخت غذایی و غیره نیز
میتواند باعث ایجاد و یا گرایش به اعتیاد و مواد اعتیاد آور در ورزشکاران شود.
پیشنهاد میشود تاثیر تمرینات سنگین ،کاهش وزن ،فراموش شدن از سوی مردم
و مسئولین ،حق کشی و از این قبیل عوامل بر سالمت جسمی و روانی قهرمانان بررسی
گردد.
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