
مقاله 

 پژوهشی

 4399 (مرداد)تابستان 167-147/ ص 59ۀ / شمارهمنوزدمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 89, p 607-617, Summer(August) 2020 JPS 

 

637 

 

 

در ورزشكاران بدنسازی شهر تهران براساس مدل معادالت ساختاری رابطه گرايش به استفاده از داروهای نيروزا 

 گری انگيزش موفقيتپذيری با ميانجیخودكارآمدی، تصويربدنی و تلقين

 3، خديجه ابوالمعالی5مقدم، حسين ابراهيمی4سعيد شاكری

Structural modeling of the relationship between the tendency to use recreational 

drugs among bodybuilders in tehran based on self-efficacy, body image, 

inclusiveness, and mediating success motivation 
Saeed Shakeri1, Hossein EbrahimiMoghaddam2, KhadijehAbualmaali3 

 چكيده

ند. اما پیرامون اآمدی، تصویر بدنی و تلقین پذیری ورزشکاران پرداختهو بررسی خودکار گرایش به استفاده از داروهای نیروزا مطالعات متعددی به بررسی عوامل  زمينه:

گری پذیری با میانجیساختاری رابطه گرایش به استفاده از داروهای نیروزا در ورزشکاران بدنسازی براساس خودکارآمدی، تصویربدنی و تلقینمدل معادالت  تبیین

بیین مدل معادالت ساختاری رابطه گرایش به استفاده از داروهای نیروزا در ورزشکاران بدنسازی شهر تهران ت :هدفشکاف تحقیقاتی وجود دارد.  انگیزش موفقیت

از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران رشته بدنسازی  روش:بود.  گری انگیزش موفقیتپذیری با میانجیبراساس خودکارآمدی، تصویربدنی و تلقین

(، 0389) پذیری محقو ساختهپرسشنامه تلقین . ابزار عیارتند از:به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به روش تصادفی ۱11تعداد بود،  8۷ر تهران در سال های شهباشگاه

(، 0890آمدی )شوارزر و جروسالم، (، پرسشنامه خودکار0889(: پرسشنامه ادارک از موفقیت )رابرتز، ترشو و بالگی، 0881پرسشنامه تصویر بدنی )برون، کش و میکولکا، 

بین خودکارآمدی و تصویر بدنی  ها:يافتهها با مدل معادالت ساختاری و آزمون اثر میانجی تحلیل شد. . داده(038۰پرسشنامه گرایش به مواد نیروزا )حبیبی و همکاران، 

شت، بین داری وجود نداپذیری و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه معنیتلقین داری وجود داشت، بینبا گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه منفی و معنی

اری وجود داشت دپذیری با انگیزش موفقیت رابطه مثبت و معنیداری وجود نداشت. بین تصویر بدنی و تلقینپذیری و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه معنیتلقین

(10/1 ˂P،) اری دداری وجود نداشت و بین خودکارآمدی و انگیزش موفقیت رابطه منفی و معنیفقیت و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه منفی و معنیبین انگیزش مو

  رد.ک به استفاده از مواد نیروزا را تبیین پذیری گرایشتوان بر اساس خودکارآمدی، تصویر بدنی و تلقیننمی گيری:نتيجه(. P˂ 1۰/1وجود داشت )

 پذیری، گرایش به استفاده از مواد نیروزا، انگیزش موفقیتخودکارآمدی، تصویر بدنی، تلقین: كليدها واژه

Background: Numerous studies have investigated the factors affecting the use of narcotic drugs and examining athletes' 

self-efficacy, body image and persuasion. But regarding the Explanation of structural equation models, there is a 

relationship between the tendency to use narcotic drugs in bodybuilding athletes based on self-efficacy, body image, and 

visibility mediated by the motivation to succeed in the research gap.Aims: The aim of this study was to explain the 

structural equation modeling relationship between the tendency to use narcotic drugs in bodybuilding athletes in Tehran 

based on self-efficacy, body image and visualization with mediating motivation for success. Method: It was a correlation 

type. The statistical population consisted of all bodybuilding athletes of Tehran city clubs in the year 97, 600 were selected 

randomly. The tool consisted of: Researcher-made Visibility Inventory (1398), Body Image Questionnaire (External, 

Cache & Mikulka, 1990): Perceptions of Success Questionnaire (Roberts, Tersch, & Blaggy, 1998), Self-efficacy 

Questionnaire (Schwarzer & Jerosalem, 1981), Nirosan Content Inventory (Habibi et al., 2016). Data were analyzed using 

structural equation modeling and mediation effect test. Results: There was a significant negative relationship between 

self-efficacy and body image with the tendency to use inert substances, there was no significant relationship between 

indulgence and tendency to use inert substances, between indulgence and tendency to use There was no significant 

relationship between narcotic substances. There was a positive and significant relationship between body image and 

visibility with motivation for success (P˂ 0/01), there was no significant negative relationship between motivation for 

success and tendency to use narcotic substances, and between self-efficacy and motivation for success. There was a 

significant negative (P˂ 0/05). Conclusions: Based on self-efficacy, body image and visualization tendency to use inert 

substances cannot be explained.Key Words: Self-efficacy, body image, visibility, tendency to use inert substances, 

success motivation 
Corresponding Author: hem_psy@yahoo.com 

                                                           
 یرانا ،تهران اسالمی واحد رودهن، آزاد دانشگاه شناسی،روان گروه . دانشجوی دکتری،0

1. PhD Student, Department of Psychology, Islamic Azad UniversityBrancheof Rodehen, Tehran, Iran 
 ن، تهران، ایران)نویسنده مسئول(آزاد اسالمی واحد روده گروه روانشناسی، دانشگاه ،. دانشیار2

2. Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Branche of Rodehen, Tehran, Iran(Corresponding Author) 
 اسالمی واحد رودهن، تهران، ایرانآزاد  شناسی، دانشگاه. دانشیار، گروه روان3

3. Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Branche of Rodehen, Tehran, Iran 
 31/02/89 پذیرش نهایی:                                       13/01/89دریافت: 



 0388مرداد( )تابستان،  98، شماره08دوره                                                                                                                  وانشناختی                      مجله علوم ر

 

638 

 

 مقدمه

یده اجتماعی، شیوة زندگی بسیاری از مردم ورزش به عنوان پد

جهان را به طرق فیزیکی، اقتصادی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی و 

روانی مت ثر ساخته است. گسترش روز افزون ورزش سبب شده که 

مرزهای جغرافیایی، نژادی، قومی، سیاسی و عقیدتی را در نوردد. 

سط ورزشکاران یکی از این قواعد و هنجارهای که به طور مکرر تو

 استفاده از داروهای نیروزا و دوپینك میگرایش به شود نقض می

ی دوپینگ بطور انحصاری اشاره به (. امروزه واژه2118 باشد )وادا،

دهنده عملکرد در رقابت ورزشی ها و مواد افزایشروشاز استفاده 

در  (.2112 چه به منظور افزایش و چه حفظ عملکرد دارد )پتروزی،

های مسافت یمدرن، دوچرخه سواران، بدنسازان و شناگرها ورزش

)دونوهویی و  باشندهای دوپینگ میهمواره نخستین مظنون ،طوالنی

ها (. در زمینه استفاده از مواد نیروزا در ورزش نمونه089۱جانسون،

شمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و بی

 تهیگرفته است. کمدر ورزش مورد استفاده قرار  هانامحدود برای قرن

ها یكاستفاده از مواد و تکن، دوپینگ را به عنوان بین المللی المپیك

به هرشکل یا کمیت نامعمول یا غیرطبیعی برای بدن با نیت کلی 

 رسیدن به افزایش مصنوعی و غیر شرافتمندانه کارآیی در رقابت

 (.038۱چی،)حلبتعریف نموده است 

مروزه در دنیای ورزش تمرین و ممارست جسمانی مکرر به ا

ه نظر ب .شودعنوان تنها عامل کلیدی و اصلی موفقیت محسوب نمی

های های جسمانی و تاکتیکی و مهارتعالوه بر توانایی رسدیم

های روانشناختی بدون تردید از عوامل تخصصی، توانمندی و ویژگی

های (. ویژگی2100نین،)هاباشد میمؤثر بر پیشرفت ورزشی 

روانشناختی ورزشکاران نقش به سزایی را در گرایش یا عدم گرایش 

ها، کند. یکی از این ویژگینیروزا ایفا می آنها به مواد

است. مفهوم خودکارآمدی از نظریه شناخت  «خودکارآمدی»

( روانشناس مشهور مشتو شده که 088۷) 0اجتماعی آلبرت بندورا

های خود در انجام وظایف و ای فرد به تواناییهباورها و قضاوت

ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر علّی الگوی یتمسئول

سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، 

 ()عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیکی اثرات محیطی و عوامل فردی

 ید میک ت ،وصیف روانشناختی اشاره داردکه به ادراک فرد برای ت

                                                           
1. Albert Bandura 

نظریه افراد در یك نظام علیت سه جانبه برانگیزش این کند. براساس 

 ثرترین سازهؤخودکارآمدی یکی از م. گذارندو رفتار خود اثر می

شناختی است که بر تالش برای دست یابی به موفقیت اثر نهای روا

؛ 0888ولد و همکاران )(. گ210۰ )فلتز، شورت و سولیوان، گذاردمی

( دریافتند که خودکارآمدی از 210۱ به نقل از مونرو، هال فیشبرن،

میان عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران ایاالت متحده، دارای رتبه 

باوری است که شخص را  ،اصطالح خودکارآمدی. نخست است

ن ی معیاآمیز تکلیفی ویژه برای رسیدن به نتیجهقادر به اجرای موفقیت

سازد. البته انتظار خودکارآمدی نباید با انتظار پیامد اشتباه گرفته می

ری شود که در آن رفتاانتظار پیامد به عنوان باوری تعریف می شود.

 ،شود و از سوی دیگر، خودکارآمدیمعین منجر به پیامدی معین می

تاری آمیزی رفباوری است که در آن توانایی شخص به طور موفقیت

ای و قاضی طباطبایی، ، خرازی، اژه)کارشکی کندد میرا ایجا

0383.) 

( هر کدام 210۰( و چان و دیموک )0380جلیلیان و همکاران )

د می افرا خودکارآمدیدر تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 

ر های نیروزا و تمایل به استفاده ت ثیتواند در مصرف و استفاده از دارو

 و رابطه وجود دارد.

تواند بر گرایش دیگر از عوامل روانشناختی که میکیی

« ویر بدنیتص»داشته باشد  یرورزشکاران به استفاده از مواد نیروزا ت ث

ورزشکاران از خود است. به عقیده اسمیت هر شخص یك تصویر 

ترین عنصر سازنده شخصیت ذهنی از بدن خودش دارد که اصلی

ین کوتاه، بلند یا چیزی ب مکن است فکر کند الغر، چاق،که م اوست

خص از هایی که شآنهاست. تصویر بدنی عبارتست از کلیه برداشت

خودش و تصوراتی که دیگران نسبت به او دارند. گورمن اظهار داشته 

که تصویر بدنی، تفکری ذهنی است که یك شخص در هر لحظه از 

 لیتببدن خود دارد. به عقیده میلر، مورفی و ب س، آگاهی از بدن و قا

. اولین سطو آن آگاهی از کل بدن شودیهای آن از سه جنبه مطرح م

است که شامل احساس ذهنی هر فرد از ظاهر خود است. دومین سطو 

آن، آگاهی درونی از بدن و اعمال آن است. یعنی آگاهی از 

داخلی که قابل مشاهده نیستند. سومین سطو  یهااحساسات اندام

ی بدنی است که شامل ارزشیابی ذهنی از هاآگاهی مربوط به قابلیت

توانایی بدنی جهت رسیدن به اهداف بدنی است که فرد برای خود 
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در ارتباط « خودکارآمدی»در نظر گرفته است. این سطو با واژه 

( در تحقیقات خود به این نتیجه رسید چگونگی 210۱) 0است. سرافینو

گ های بزرمتفسیر تصویر بدنی در ورزشکاران تازه وارد به تی

تواند عملکرد ثیرگذار است و می ورزشی بر خودکارآمدی آنها ت

 قرار دهد. یرای آنها را تحت ت ثحرفه

(، 2111(، رایت و همکاران )2100(، لیوگو )2100زالی و دیا )

( در 0882( و کوموروسکی و همکاران )2112راندال و همکاران )

وهای استفاده از دار تحقیقات خود در زمینه ت ثیر تصویر بدنی بر

نیروزا و دوپینگ به این نتیجه رسیدند که بین آنها رابطه منفی و معنی 

 تریداری وجود دارد و افرادی که از بدن خود خود تصویر نامناسب

دارند بیشتر به سوی استفاده داروهای نیروزا تمایل دارند.روانشناسان 

 و اجرای مهارتبرای بهبود کنترل عوامل روانی مؤثر بر یادگیری 

د. کننفنون مختلفی استفاده می ورزشی در تمرین و مسابقه از

های روانشناختی مانند کنترل روانشناسان در تمام سطوح از روش

ذیری، پچینی، بازداری تفکر، تلقینهیجان، تصویرسازی ذهنی، هدف

ا در گیرند تا ورزشکاران رتمرکز و افزایش اعتماد به نف  کمك می

هتر یاری نمایند. روشی که به تازگی مورد توجه محققین اجرای ب

ذیری پروانشناس ورزشی قرار گرفته، مطالعه اثرات هیپنوتیزم و تلقین

باشد. استفاده کاربردی از بر عملکرد و یادگیری ورزشکاران می

پذیری به مرور زمان جایگاه خویش را در تمرینات هیپنوتیزم و تلقین

شی پیدا کرده است. وقتی ورزشکار در های ورزو صحنه رقابت

پذیری قرار دارد، افزایش تمرکز، به وجود حالت هیپنوتیزم و تلقین

آمدن حالت جذبه و خلسه، انفکاک و کاهش آگاهی از محیط و 

شود. چنانچه پذیری برای وی ایجاد میهمچنین داشتن تلقین

 یشتواند افزاورزشکار در این حالت به درستی هدایت شود، می

تلقین به معنی القاء (. 0383بهبود عملکرد را تجربه نماید )خانقشالقی، 

نسان ا یك حالت یا رفتار، یك کالم به خود یا کسی دیگر است.

موجودی است که به سادگی تحت ت ثیر چیزهایی که در ورای ضمیر 

ند کگیرد و به طور خودکار سعی میقرار می ،خودآگاه او وجود دارد

ود شکه به او عرضه می« نوعی»ای یا ا تصویر کلیشهکه خود را ب

به ویژه اگر دقیقاً آگاهی نداشته باشد که چیست. به ، هماهنگ سازد

توان در گرایش پذیری را میاین جهت است که نقش تلقین

 (.2103، )مارلیند ورزشکاران به داروهای نیروزا مورد بحث قرار دا

                                                           
1. Serafino 

ورزش که در عملکرد  از موضوعات مهم روانشناسی دیگر یکی

. انگیزش ساختاری است باشدمی ورزشکاران مؤثر است، انگیزش

ود و رفرضی که برای توصیف نیروهای درونی و بیرونی به کار می

 )واعظ موسوی،د کنایجاد میرا نیت، جهت، شدت و پایداری رفتار 

(. در واقع انگیزش عامل اصلی تالش و تقویت رفتارهای ارادی 0382

برای رسیدن به هدف است. انگیزش پیشرفت یکی از انواع  انسان

انگیزش است که در حیطه روانشناسی ورزش از اهمیت خاصی 

انگیزش پیشرفت بر بسیاری از  رسدیبرخوردار است. به نظر م

رفتارها، افکار و احساسات از جمله انتخاب نوع فعالیت، تالش برای 

و  )یود دار ریبا شکست ت ث پیگیری اهداف و پشتکار به دنبال مواجهه

(. انگیزش موفقیت، به صورت نیرویی است که باعث 2100،کیم

پذیری بیشتر، اشتیاق برای ورود به میدان و تالش، مسئولیت

سازد. برخورداری از خصوصیت رقابت جویی باال را نمایان می

ی ه، از سرمایهستندی موفقیت برخوردار ورزشکاری که از انگیزه

حالی  برد درر استمرار تالش و تمرین برای مسابقه سود میعظیمی، د

که افراد با انگیزش موفقیت پائین در شرایط رقابتی از عملکرد خود 

 (.0883، ایچاس و کرین)د برلذت نمی

(، محمدی و دفتری اکبان 038۱تحقیقات اسالمی و همکاران )

به  210۷(، میشیزاکی و همکاران )210۷(، آلن و همکاران )038۱)

( 089۱( و بندورا )210۰(، ادموند )038۱نقل از اسالمی و همکاران، 

دهد که بین خودکارآمدی و انگیزش و انگیزش موفقیت نشان می

داری وجود دارد. همچنین تیرگی و همکاران افراد رابطه مثبت و معنی

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی 038۱)

 ه معناداری وجود ندارد.و انگیزش رابط

زاده ( و فالح038۰(، عابد و کشاورز )038۰ساالر و همکاران )

( در تحقیقات خود به این نتایج رسیدند که تصویر بدنی و 0383)

 انگیزش پیشرفت و موفقیت ارتباط معناداری وجود دارد.

( در پژوهش خود نشان داد که بین انگیزش 2100لیوگو ) 

ی داراستفاده از داروها غیرمجاز رابطه معنیموفقیت و دوپینگ و 

( در تحقیقی 2100وجود ندارد. همچنین بارکوکسی  و همکاران )

های مختلف انگیزشی و استفاده از مواد رخنشان دادند که بین نیم

داری وجود دارد.ممنوعه و قصد در آینده ارتباط معنی
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ررسی زمینه بهای اندکی در با توجه به اینکه در کشور ما پژوهش

و ت ثیر متغیرهای روانشاختی بر گرایش ورزشکاران بویژه ورزشکاران 

 رو به دنبال تبیین الگویژوهش پیشبدنساز انجام شده است لذا پ

گرایش ورزشکاران به داروهای نیروزا براساس  ساختاری رابطه

نگیزش گری اخودکارآمدی، تصویر بدنی و تلقین پذیری با میانجی

ی با توجه به مطالبه بیان شده سؤال اساس ورزشکاران است.پیشرفت در 

باشد که آیا بین گرایش به استفاده از داروهای پژوهش حاضر این می

نیروزا در ورزشکاران بدنسازی شهر تهران براساس خودکارآمدی، 

رابطه  گری انگیزش موفقیتپذیری با میانجیتصویربدنی و تلقین

 وجود دارد؟

 روش

ز نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ا روش پژوهش

های بدنسازی شهر تهران در ورزشکاران در رشته بدنسازی باشگاه

نفر به روش  ۱11باشگاه بدنسازی تعداد  22بود که از بین  038۷سال 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. مالک ورود به پژوهش عبارت  تصادفی

سواد خواندن و  -ژوهش بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پ

نوشتن داشته باشند و افرادی که حداقل دوسال از فعالیتشان در 

ز از پژوهش نی های خروجهای بدنسازی گذشته باشد، مالکباشگاه

عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش بود. روش اجرا بدین ترتیب 

بود که بعد از هماهنگی الزم با سازمان ورزش و جوانان تهران، 

ای پژوهش شروع شد. بدین ترتیب که فراخوانی به سازمان اجر

 هایورزش و جوانان پیرامون انجام پژوهش داده شد، سپ  باشگاه

ی اعالم آمادگ بدنسازی که تمایل به همکاری در پژوهش را داشتند

های ورود به پژوهش از ورزشکاران که مالک نفر ۱11کردند، که 

خ های پژوهش پاسو به پرسشنامه را داشتند به عنوان نمونه انتخاب

دادند. به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه بودن 

های پژوهش اطمینان داده شد. بدین ترتیب داده اطالعات به نمونه

 AMOSافزار آوری و در نهایت با استفاده از نرمهای مورد نیاز جمع

ها پرداخته تهیافو روش بارون و کنی برای بررسی اثر میانجیبه تحلیل 

 شد.

 ابزار

پذیری: در پژوهش حاضر جهت سنجش و پرسشنامه تلقین

شده  پذیری از پرسشنامه محقو ساخته استفادهگیری متغیر تلقیناندازه

سؤال و هدف آن ارزیابی میزان تلقین  02است. این پرسشنامه دارای 

ای هندهی آن از نوع لیکرت پنج گزیپذیری در افراد بود. طیف پاسخ

(. در این پرسشنامه برای بدست ۰الی خیلی زیاد  0خیلی کم ) است

آوردن امتیاز کل، امتیازات مربوط به تك تك سؤاالت را با هم جمع 

. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی پرسشنامه هم از شوندمی

روایی محتوایی و هم روایی سازه )تحلیل عاملی( استفاده شد. نتایج 

، کرویت بارتلت =KMO  98/1کتشافی )تحلیل عاملی ا

(𝜒
2

: 6951، 𝑠𝑖𝑔: های و مقدار روایی ( نشان داد که داده0/0001

ها برازش مدل تحلیل عاملی ت یید مناسب بود. همچنین نتایج شاخص

ی برازش داده های برازش مدل نشان دهندهنشان داد در کل شاخص

 و  ۰0درجه آزادی  و 01/023با مقدار  2χمقدار ) ها با مدل بود

 1110/1 sig=  شاخص برازندگی ،χ2/df  83/1، 02/2با مقدارGFI= 

، 81/1  AGFI= ،82/1  CFI= ، 99/1  NFI= ،1۱/1 RMSEA= .)

همچنین مقدار پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه 

ی مطلوب و مناسب بودن هدهندبود که نشان 99/1پذیری برابر تلقین

 قدار پایایی پرسشنامه بود.م

(: 0881پرسشنامه تصویر بدنی )برون، کش و میکولکا، 

جهت اندازه  BSRQ تصویر بدنی مورد استفاده، پرسشنامهپرسشنامه

ماده است و  ۱9 باشد. این پرسشنامه شاملگیری تصویر بدنی می

جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی 

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر . ه استطراحی شد

به  باشد: پرسشنامه مربوطبدنی خود دارای سه مقیاس به شرح ذیل می

مقیاس  و BASSهای مختلف بدنی خود، مقیاس رضایت از بخش

ه های اصلی پرسشنامروایی بخش .مربوط به نگرش فرد درباره وزن

ررسی قرارگرفته و ت یید مورد ب (0881) توسط برون، کشو میکولکا

( 0393زاده )روایی این پرسشنامه توسط بهرام و شفیع. شده است

مطلوب گزارش شده است. در پژوهش جهت تعیین روایی از روایی 

ی برازش هدهندسازه، تحلیل عاملی ت ییدی استفاد شد که نتایج نشان

 22۷0دی و درجه آزا ۰2/۱339با مقدار  2χها با مدل بودند )مقدار داد

، ۷8/2با مقدار  χ2/df، شاخص برازندگی  =sig 1110/1و 

80/1GFI= ، 83/1  AGFI= ،82/1  CFI= ، 9۷/1  NFI= ، 

1۷/1 RMSEA=پایایی پرسشنامه را (0881) (. برون، کش و میولکا 

( پایایی پرسشنامه 089۱گزارش شد. همچنین کش و همکاران ) 90/1

( پایایی پرسشنامه 038۰اباذری )گزارش نمودند. احمدزاده  98/1را 

گزارش نموده است. در  93/1را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
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ی پایایی مناسب دهندهنشان 98/1 این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ

 پرسشنامه تصویر بدنی بود.

این (: 0889پرسشنامه ادارک از موفقیت )رابرتز، ترشو و بالگی، 

که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامالً  بود سؤال 02پرسشنامه شامل 

این پرسشنامه دو خرده  شود.سنجیده می مخالفم تا کامالً موافقم

برای  دهد.مورد سنجش قرار میرا گرایی و خودگرایی تکلیفمقیاس

ن اعتباریابی ایشود. های هر فرد را جمع مینمره تفسیر پرسشنامه

( 0882پرسشنامه دوال و نیکرلز )مقیاس با روش اعتباریابی مالکی با 

روایی  (0398مطلوب گزارش شده است. کجباف نژاد و همکارن )

این پرسشنامه را با استفاده روایی مالکی همزمان با پرسشنامه انگیزش 

( به روی ورزشکاران اجرا نمودند که 0889پیشرفت گیل و دیرتر )

یین به دست آمد. در این پژوهش جهت تع 01/1ضریب همبستگی 

روایی از روایی سازه، تحلیل عاملی ت ییدی استفاده شده که نتایج 

و  ۱۰/021با مقدار  2χها با مدل بودند )مقدار ی برازش داددهندهنشان

با مقدار  χ2/df، شاخص برازندگی  =sig  1110/1و  ۰3درجه آزادی 

29/2  ،8۰/1GFI=  ، 83/1  AGFI= ،80/1  CFI= ، 99/1  NFI= ،

1۰/1 RMSEA=( رابرتز و ترشر .)همسانی درونی باالیی با 0889 )

را برای این مقیاس گزارش و پایایی پرسشنامه  =92/1rضریب آلفای 

اند. کجباف گزارش کرده =91/1r مذکور با روش آزمون بازآزمون

( نیز همسانی درونی و پایای این پرسشنامه را 0398نژاد و همکارن )

و با استفاده از روش گاتمن  ۷2/1ونباخ را با استفاده روش آلفای کر

سرابندی و رضایی  بدست آورند. 90/1تا المبدای  ۷2/1 از المبدا

به  ۷۱/1( پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برابر 038۱)

نشان  ۷۰/1دست آوردند. در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ 

 بود. ی پایایی مناسب پرسشنامه ادراک از موفقیتدهند

(: این 0890پرسشنامه خودکارآمدی )شوارزر و جروسالم، 

های های آن به صورت گزینهسؤال است که پاسخ 01مقیاس شامل 

اصالً صحیو نیست تا کامالً صحیو است و با امتیاز یك تا چهار 

است. اخذ  01و  01بندی شده است که کمینه و بیشینه نمره آن درجه

نشان دهنده خودکارآمدی عمومی باالتر  نمره باال در این پرسشنامه

( روایی این 039۰(. رجبی )088۰است )شوارزر و جروسالم، 

پرسشنامه را به وسیله روایی مالک با پرسشنامه خودکارآمدی شرر 

به دست  ۷8/1مورد سنجش قرار گرفت و روایی مالک آن برابر با 

ی ( روایی پرسشنامه خودکارآمد0382آمد. دالور و همکاران )

شوارزر و جروسالم را با استفاده از روایی سازه )تحلیل عاملی( و 

روایی همگرا مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش جهت تعیین 

روایی از روایی سازه، تحلیل عاملی ت ییدی استفاده شده که نتایج 

و درجه  32/۱1با مقدار  2χ) ها با مدل بودندی برازش داددهندهنشان

، ۷3/0با مقدار  χ2/df، شاخص برازندگی  =sig  1110/1و  3۰آزادی 

83/1GFI=  ، 81/1  AGFI= ،81/1  CFI= ، 90/1  NFI= ، 

1۷/1 RMSEA=( شوارزر و هالم .)را  9۱/1( آلفای کرونباخ 2119

ای در سوریه گزارش را برای نمونه 9۷/1ای از آلمان و در نمونه

، 99/1اس در کانادا اند. ضریب آلفای کرونباخ این مقیکرده

، 9۰/1، ایران 92/1، فرانسه 99/1، برتانیا 90/1، آلمان 90/1کاستاریکا 

 ۷۰/1و هند  ۷8/1، اندونزی 9۰/1، کره 80/1، ژاپن 90/1اسپانیا 

(. دالور و همکاران 088۷گزارش شده است )شوارزر و همکاران، 

( پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی با استفاده آلفای 0382)

گزارش نمودند. در پژوهش حاضر مقدار آلفای  9۷/1رونباخ، ک

 به دست آمد. 83/1کرونباخ 

این (: 038۰پرسشنامه گرایش به مواد نیروزا )حبیبی و همکاران، 

مؤلفه )عدم آگاهی، رسانه، همرنگی، هیجان  8پرسشنامه دارای 

نفش مربی، مدیران و  خواهی، در دستری بودن، افزایش عملکرد،

 سؤال ۱0 و در مجموع و عدم نظارت مسئولین( هاباشگاه کارکنان

گزار  91/1( پایای این پرسشنامه را 038۰حبیبی و همکاران )است. 

نمودند و جهت تعیین روایی از روایی سازه استفاده نمودند. در این 

پژوهش جهت تعیین روایی از روایی سازه، تحلیل عاملی ت ییدی 

با  2χ) ها با مدل بودندی برازش دادهندهداستفاده شده که نتایج نشان

، شاخص  =sig  1110/1و  0933و درجه آزادی  01/02۰1مقدار 

  8۰/1GFI=  ، 80/1  AGFI= ،83/1،  0۰/2با مقدار  χ2/dfبرازندگی 

CFI= ، 9۱/1  NFI= ،1۷/1 RMSEA= در این پژوهش مقدار آلفای .)

د نامه گرایش به موای پایایی مناسب پرسشنشان دهند 99/1 کرونباخ

 نیروزا بود.

 هايافته

 های پژوهش از روشدر پژوهش حاضر جهت بررسی فرضیه

میانجی از شیوه بارون و کنی استفاده شده است. شیوه استفاده از روش 

باورن و کنی در نمودار و جدول زیر ارائه شده که در این پژوهش از 

 ه است.استفاده شد سه مدل اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر میانجی

های برازش را در سه مدل مورد استفاده نتایج شاخص 2جدول 

دهد.در پژوهش را نشان می
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 . نمودار روش تحلیل میانجی بارون و کنی0نمودار

 

 . شیوه تفسیر متغیر میانجی با استفاده از روش بارون و کنی0جدول

 نتیجه 'cمسیر  bمسیر  aمسیر  cمسیر 

Sig sig Sig sig Partial Mediation 

Sig sig Sig Non-sig Full Mediation 

Sig Non-sig   Direct Effect 

Sig  Non-sig  Direct Effect 

Non-sig sig Sig  Indirect Effect 

Non-sig  Non-sig  No Effect 

Non-sig Non-sig   No Effect 

 
 

 های پژوهش.  نتایج آزمون برازش مدل2جدول

Model χ2
df⁄  GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

Direct 8۱0/2 8۰/1 81/1 82/1 81/1 1۰۷/1 

Indirect ۱20/2 80/1 98/1 81/1 99/1 1۰2/1 

Meditation 0۰0/2 80/1 98/1 80/1 98/1 108/1 
 

 

 های برازش مدلدهد شاخصهمانگونه که نتایج جدول نشان می

دارند.  ها با مدلادهدر سه مدل نشان از برازش مناسب و مطلوب د

مدی مسیر خودکارآ دیگر نتایج نشان داد که در مدل اثرات مستقیم،

 -93/1به سوی گرایش به مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

و  31/1بود. خطای معیار این مسیر  -02/1و ضریب استاندار شده 

ادار معن 10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از  -۷3/2نسبت بحرانی 

بود. در نتیجه متغیر خودکارآمدی ت ثیر منفی بر گرایش ورزشکاران 

بدنساز به استفاده از مواد نیروزا داشت. مسیر تصویر بدنی به سوی 

و ضریب  -20/1گرایش به مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

 و نسبت بحرانی 10/1بود. خطای معیار این مسیر  -29/1 استاندار شده

معنادار بود. در نتیجه  10/1 بود که این مسیر در سطو کمتر از - 12/۱

ه متغیر تصویر بدنی ت ثیر منفی بر گرایش ورزشکاران بدنساز به استفاد

به  پذیری به سوی گرایشاز مواد نیروزا داشت. در نهایت مسیر تلقین

و ضریب استاندار  -13/1مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

 -33/1و نسبت بحرانی  01/1بود. خطای معیار این مسیر  -10/1شده 

معنادار نبود. در نتیجه متغیر  1۰/1بود که این مسیر در سطو کمتر از 

پذیری ت ثیری بر گرایش ورزشکاران بدنساز به استفاده از مواد تلقین

 نیروزا نداشت.

در مدل اثرات غیرمستقیم، مسیر خودکارآمدی به سوی انگیزش 

و ضریب استاندار شده  ۱۰/1دارای ضریب استاندارد نشده موفقیت 

بود  -0۱/2و نسبت بحرانی  31/1بود. خطای معیار این مسیر  -18/1

معنادار بود. در نتیجه متغیر  1۰/1که این مسیر در سطو کمتر از 

نساز ورزشکاران بد خودکارآمدی ت ثیر منفی بر انگیزش موفقیت

 انگیزش موفقیت دارای ضریبداشت. مسیر تصویر بدنی به سوی 

بود. خطای معیار  23/1و ضریب استاندار شده  08/1استاندارد نشده 

بود که این مسیر در سطو کمتر  9۷/0و نسبت بحرانی  10/1این مسیر 

زش معنادار بود. در نتیجه متغیر تصویر بدنی ت ثیر مثبتی بر انگی 10/1از 

ی پذیری به سوموفقیت ورزشکاران بدنساز داشت. مسیر تلقین

و ضریب  ۱0/1انگیزش موفقیت دارای ضریب استاندارد نشده 

و نسبت بحرانی  01/1بود. خطای معیار این مسیر  2۱/1استاندار شده 

معنادار بود. در نتیجه  10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از  9۱/۰

 پذیری ت ثیری مثبتی بر انگیزش موفقیت ورزشکارانمتغیر تلقین

در نهایت مسیر انگیزش موفقیت به سوی گرایش به  داشت.بدنساز 

و ضریب  -00/1استفاده از مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

و نسبت بحرانی  1۰/1بود. خطای معیار این مسیر  -00/1استاندار شده 

معنادار بود. در نتیجه  10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از  -98/2

ه یت ت ثیر منفی بر گرایش ورزشکاران بدنساز بمتغیر انگیزش موفق

 استفاده از مواد نیروزا داشت.

در مدل اثرات میانجی، مسیر خودکارآمدی به سوی انگیزش 

و ضریب استاندار شده  -92/1موفقیت دارای ضریب استاندارد نشده 

بود  -39/2و نسبت بحرانی  30/1بود. خطای معیار این مسیر  -00/1

معنادار بود. در نتیجه متغیر  1۰/1 سطو کمتر از که این مسیر در

نساز ورزشکاران بد خودکارآمدی ت ثیر منفی بر انگیزش موفقیت

داشت. مسیر تصویر بدنی به سوی انگیزش موفقیت دارای ضریب 

بود. خطای معیار  20/1و ضریب استاندار شده  09/1استاندارد نشده 

این مسیر در سطو کمتر  بود که ۰3/0و نسبت بحرانی  10/1این مسیر 

زش معنادار بود. در نتیجه متغیر تصویر بدنی ت ثیر مثبتی بر انگی 1.10از 

ی پذیری به سوموفقیت ورزشکاران بدنساز داشت. مسیر تلقین

و ضریب  ۱3/1انگیزش موفقیت دارای ضریب استاندارد نشده 

نی و نسبت بحرا 01/1بود. خطای معیار این مسیر  2۰/1استاندار شده 

معنادار بود. در نتیجه  10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از  88/۰
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 پذیری ت ثیری مثبتی بر انگیزش موفقیت ورزشکارانمتغیر تلقین

بدنساز داشت. مسیر خودکارآمدی به سوی گرایش به استفاده از مواد 

و ضریب استاندار شده  -99/1نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

بود  -99/2و نسبت بحرانی  30/1طای معیار این مسیر بود. خ -02/1

معنادار بود. در نتیجه متغیر  10/1که این مسیر در سطو کمتر از 

خودکارآمدی ت ثیر منفی بر گرایش ورزشکاران بدنساز به استفاده از 

مواد نیروزا داشت. مسیر تصویر بدنی به سوی گرایش به استفاده از 

و ضریب استاندار  -23/1 تاندارد نشدهمواد نیروزا دارای ضریب اس

-۱1/۰و نسبت بحرانی  10/1بود. خطای معیار این مسیر  -2۷/1شده 

معنادار بود. در نتیجه متغیر  10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از 

تصویر بدنی ت ثیر منفی بر گرایش ورزشکاران بدنساز به استفاده از 

ده از ه سوی گرایش به استفاپذیری بمواد نیروزا داشت. مسیر تلقین

و ضریب استاندار  -11۰/1مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

-/103و نسبت بحرانی  00/1بود. خطای معیار این مسیر  -112/1شده 

معنادار نبود. در نتیجه متغیر  10/1بود که این مسیر در سطو کمتر از 

تفاده از مواد به اس پذیری ت ثیری بر گرایش ورزشکاران بدنسازتلقین

نیروزا نداشت. در نهایت مسیر انگیزش موفقیت به سوی گرایش به 

و ضریب  -1۱/1استفاده از مواد نیروزا دارای ضریب استاندارد نشده 

و نسبت بحرانی  1۰/1بود. خطای معیار این مسیر  -1۱/1 استاندار شده

. در نتیجه معنادار نبود 10/1بودکه این مسیر در سطو کمتر از  -0۷/0

متغیر انگیزش موفقیت ت ثیری بر گرایش ورزشکاران بدنساز به 

 استفاده از مواد نیروزا نداشت.

 گيریبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر تبیین مدل معادالت ساختاری رابطه 

گرایش به استفاده از داروهای نیروزا در ورزشکاران بدنسازی شهر 

پذیری با میانجیو تلقینتهران براساس خودکارآمدی، تصویربدنی 

د های پژوهش حاضر وجویکی از یافته بود. گری انگیزش موفقیت

دار بین خودکارآمدی و گرایش ورزشکاران رابطه منفی و معنی

بدنساز شهر تهران به استفاده از داروهای نیروزا بود. یعنی اگر 

ورزشکاران بدنساز دارای خودکارآمدی باالیی باشند کمتر به سمت 

روند و برعک  چنانچه این ورزشکاران تفاده از داروهای نیروزا میاس

از لحاط خودکارآمدی در سطو پایینی قرار داشته باشند گرایش 

بیشتری به استفاده از مواد نیروزا دارند. نتیجه پژوهش حاضر تا 

( و 0380حدودی همخوان و همسو با تحقیقات جلیلیان و همکاران )

( در 0380باشد. جلیلیان و همکاران )( می210۰چان و دیموک )

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی در مصرف 

 -های نیروزا )به ویژه استروئیدهای آنابولیك( ت ثیر دارد. پواگ دارو

( گزارش کردند که اطمینان خودکارآمدی 0883دوشارم و براولی )

ه این همچنین ببه طور مثبتی بر هدف و حضور در تمرین مؤثر است. 

نی سهیم های تمریبینی برنامهنتیجه رسیدند که خودکارآمدی در پیش

 ی(. با توجه مطالب بیان شده و یافته0888است )اسکارتی و گوزمان، 

توان نتیجه گرفت که افرادی که دارای پژوهش حاضر می

خودکارآمدی باالیی هستند بیشتر به سمت ممارست و تمرین می 

نند که سمت استفاده از داروهای نیروزا تمایل پیدا میروند و کمتر ب

برعک  افراد و ورزشکارانی که از لحاظ خودکارآمدی در سطو 

پایینی هستند و دارای انتظار موفقیت پایینی را دارند بیشتر برای جبران 

 نند.کاین کمبود خود به سمت استفاده از مواد نیروزا تمایل پیدا می

ن دادند که بین خودکارآمدی ورزشکاران ها نشاهمچنین یافته

جود و داریبدنساز و انگیزش موفقیت در آنها رابطه منفی و معنی

داشت. افرادی که از نظر احساس خودکارآمدی قوی هستند، معتقدند 

که قادرند به طور موثری از عهده رویدادهای زندگی خود برآیند این 

ه کسانی که از نظر دهد که از دیدگاحالت به آنها دیدگاهی می

خودکارآمدی ضعیف هستند، متفاوت است و اثر مستقیمی روی 

رفتار آنان دارد. یافته پژوهش حاضر با تحقیقات اسالمی و همکاران 

(، 210۷(، آلن و همکاران )038۱(، محمدی و دفتری اکبان )038۱)

(، 038۱به نقل از اسالمی و همکاران،  210۷میشیزاکی و همکاران )

باشد. این محققان در ( ناهمخوان می089۱( و بندورا )210۰) ادموند

های خود دریافتند که بین خودکارآمدی و انگیزش موفقیت پژوهش

داری وجود داشت. همچنین تیرگی و و پیشرفت رابطه مثبت و معنی

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین 038۱همکاران )

طه معناداری وجود نداشت. آلن خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت راب

( در پژوهشی بیان داشتند که بین خودکارآمدی و 210۷و همکاران )

سطو انگیزش پیشرفت ورزشی همبستگی مثبت وجود داشت. براری 

( در پژوهشی با عنوان ارتباط بین خودکارامدی و 038۱و همکاران )

د اانگیزش پیشرفت ورزشی بیان داشتند که بین خودکارآمدی و ابع

یم و های بدنی رابطه مستقآن و انگیزش پیشرفت ورزشی در فعالیت

معناداری وجود داشت، به طوری که هر چه خودکارآمدی باالتر 

 شود.های بدنی نیز بیشتر میبرود، انگیزه آنها به فعالیت

دار بین تصویر بدنی ورزشکاران و وجود رابطه منفی و معنی

حاضر  های پژوهشنیروزا از دیگر یافتهگرایش آنها به استفاده از مواد 
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دهد چنانچه ورزشکاران بدنساز از بدن خود بود. این یافته نشان می

تصویر مناسب و مطلوبی داشته باشند و از بدن خود راضی باشند کمتر 

روند و برعک  چنانچه این افراد به سمت استفاده از مواد نیروزا می

ت ته باشند بیشتر به سمنسبت به بدن خود احساس رضایت نداش

استفاده از داروهای نیروزا جهت جبران عدم رضایت خود از بدنشان 

روند. نتیجه پژوهش حاضر تا حدودی با نتایج تحقیقات زالی و دیا می

(، راندال و 2111(، رایت و همکاران )2100(، لیوگو )2100)

( همگام و 0882( و کوموروسکی و همکاران )2112همکاران )

باشند که بیان داشتند یکی از دالیل استفاده از مواد نیروزا میهمسو 

تر بودن، داشتن اندامی زیبا و افزایش حجم بدن را تمایل به عضالنی

( بیان داشت که افراد و ورزشکارانی که 2100دانستند. لیوگو )می

نگرش منفی نسبت به تصویر بدنی خود دارند، میل بیشتری به استفاده 

 روزا و رفتارهای دوپینگی دارند.از مواد نی

بین تصویر بدنی ورزشکاران بدنساز و انگیزش موفقیت آنها 

داری وجود داشت یعنی چنانچه ورزشکاران رابطه مثبت و معنی

بخشی داشته باشند رضایت بدنساز از بدن خود تصویر مطلوب

ر یابد و چنانچه از بدن خود تصویانگیزش موفقیت در آنها افزایش می

طلوب و عدم رضایت داشته باشند انگیزش موفقیت در آنها نیز م

ان های ساالر و همکاری پژوهش حاضر با یافتهیابد. یافتهکاهش می

( همخوان و 0383( و فالح زاده )038۰(، عابد و کشاورز )038۰)

 باشند که بیان داشتند بین تصویر بدنی و انگیزش پیشرفت وهمسو می

 ری وجود داشت.موفقیت ارتباط معنادا

ایش پذیری و گریافته دیگر پژوهش نشان داد که بین تلقین

جود داری وورزشکاران بدنساز به استفاده از مواد نیروزا رابطه معنی

لقین توان نتیجه گرفت که تنداشت. به صورت کلی از این فرضیه می

 و پذیری بر گرایش ورزشکارن بدنساز به استفاده از مواد نیروزا ت ثیر

یت پذیری و انگیزش موفقداری ندارد. همچنین بین تلقینرابطه معنی

داری وجود دارد یعنی چنانچه ورزشکارن نسبت رابطه مثبت و معنی

پذیری مثبتی داشته باشند گرایش آنها های کارهای خود تلقینانجام

فی داشته پذیری منشوند و چنانچه تلقینبه سوی موفقیت بیشتر می

ا توجه به ب شود.نها به سوی موفقیت در آنها کمتر میباشند گرایش آ

های انجام شده در زمینه امواج مغزی، نشان داده شده که این پژوهش

و  کند )سباستیانیامواج در حالت هیپنوتیزم و تلقین تغییر می

(. همچنین، تغییراتی در دستگاه اعصاب مرکزی 2113همکاران، 

یامسون و شود )ویلتیزمی ایجاد میخودکار در پاسخ به تلقینات هیپنو

توان نتیجه گرفت که تلقین و هیپنوتیزیم، (. پ  می2112همکاران، 

شود بلکه در سطو نه تنها یك آرامش عمیو را در فرد سبب می

کند. هوشیاری و ادارک و احساس وی نیز تغییراتی ایجاد می

تیزم وتوانند به کمك هیپندهد که ورزشکاران میتحقیقات نشان می

پذیری از بهترین رکوردهای قبلی خود نیز فراتر روند و هیچ و تلقین

خطری در فراتر رفتن از حد فیزیولوژیك خود به هنگام شکستن 

ها ی گزارشکند. در واقع همهرکوردهای قبلی آنها را تهدید نمی

طریو  های ورزشی بیشتر ازنشان داده است که بهبود کیفیت مسابقه

(. سل و فروزنی 2110ست تا از طریو فیزیکی )پیتز، روانشناختی ا

( اثر تصویرسازی ذهنی و تلقین را در ورزشکاران مثبت و این 2110)

ها را باعث افزایش تمرکز و سطو عملکرد ورزشکاران تکنیك

( نشان دادند 2110دانست. همچنین واینات رانگاناتان و همکاران )

ذهنی و تلقین انقباض( انقباض ذهنی )تمرین ذهنی، تصویرسازی 

عث برد بلکه باعالوه بر این که احتمال افزایش عملکرد را باال می

 شود.ای ارادی آنها میافزایش توان ماهیچه

های پژوهش حاضر وجود رابطه منفی و معنی یکی دیگر از یافته

دار بین انگیزش موفقیت ورزشکارن بدنساز و گرایش به استفاده آنها 

وزا بود. یعنی چنانچه ورزشکاران بدنساز گرایش به از داروهای نیر

موفقیت باال و بیشتری داشته باشند استفاده آنها از مواد نیروزا کمتر و 

چنانچه انگیز موفقیت پایین و کمتری داشته باشند گرایش ابن 

ورزشکارن به استفاده از مواد نیروزا بیشتر خواهد بود. نتیجه پژوهش 

( ناهمخوان و ناهمسو است. همچنین 2100حاضر با پژوهش لیوگو )

 ی حاضر با مدل طراحی شده در مطالعه دوناهو و همکارانیافته

یری گبینی رفتار دوپینگ از طریو جهت( مبنی بر پیش211۱)

( جهت 211۷) انگیزشی و مدل انگیزشی کلینرت و جانگلینگ

 شناسایی عوامل روانی رفتار دوپینگ و تحقیو واجیاال و همکاران

( که ارتباط بین انگیزش و وسوسه برای استفاده از مواد 2101)

های با عملکرد باال را بررسی کردند و ارتباط دوپینگی در ورزش

معناداری بین برخی انواع انگیزش، حاالت خلو و خوی ورزشکاران 

و وسوسه برای استفاده از مواد دوپینگی دریافت نمودند، و 

های مختلف انگیزشی که بین نیمرخ( 2100بارکوکسی  و همکاران )

ند، داری یافتو استفاده از مواد ممنوعه و قصد در آینده ارتباط معنی

ی حاضر و برخالف نتایج به دست همخوانی ندارد. با توجه به یافته

ای موفقیت هتوان نتیجه گرفت که بین انگیزهاز تحقیات قبلی می آمده

های نیروزا ارتباط معنادار و پیشرفت و گرایش به استفاده از دارو
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ایش داری بر گرهای موفقیت ت ثیر منفی و معنیوجود دارد و انگیزه

( بیان 2100از مواد نیروزا دارد. لیوگو ) ورزشکاران بدنساز به استفاده

دارد که انگیزش پیشرفت باال با میل باال به انجام رفتارهای می

 باشد.دوپینگی همراه می

ین گری انگیزش موفقیت در رابطه بمیانجی نتایج مربوط به نقش

با روش  خودکارآمدی و گرایش ورزشکاران به داروهای نیروزا

باورن و کنی با توجه به رابطه معنادار بین خودکارآمدی با گرایش 

ورزشکاران به استفاده از مواد نیروزا و انگیزش موفقیت و عدم رابطه 

یروز در ه استفاده از مواد نداری بین انگیزش موفقیت با گرایش بمعنی

ورزشکاران بدنساز، نشان داد که متغیر انگیزش موفقیت در رابطه بین 

خودکارآمدی و گرایش به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران 

بدنساز نقش میانجی ندارد و این رابطه یك رابطه و ت ثیر مستقیم می 

 باشد.

بطه بین فقیت در راگری انگیزش مومیانجی نتایج مربوط به نقش

اورن با روش ب تصویر بدنی و گرایش ورزشکاران به داروهای نیروزا

و کنی با توجه به رابطه معنادار بین تصویر بدنی با گرایش ورزشکاران 

اری دبه استفاده از مواد نیروزا و انگیزش موفقیت و عدم رابطه معنی

ر وز دبین انگیزش موفقیت با گرایش به استفاده از مواد نیر

ورزشکاران بدنساز، نشان داد که متغیر انگیزش موفقیت در رابطه بین 

تصویر بدنی و گرایش به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران بدنساز 

 اشد.بنقش میانجی ندارد و این رابطه یك رابطه و ت ثیر مستقیم می

ین گری انگیزش موفقیت در رابطه بمیانجی نتایج مربوط به نقش

اورن با روش ب پذیری و گرایش ورزشکاران به داروهای نیروزاینتلق

ش پذیری و گرایو کنی با توجه به رابطه غیرمعنادار بین تلقین

پذیری ندار بین تلقیورزشکاران به استفاده از مواد نیروزا و رابطه معنی

با انگیزش موفقیت و انگیزش موفقیت با گرایش به استفاده از مواد 

رزشکاران بدنساز، نشان داد که متغیر انگیزش موفقیت در نیروز در و

رابطه بین خودکارآمدی و گرایش به استفاده از مواد نیروزا در 

ورزشکاران بدنساز نقش میانجی ندارد و این رابطه یك رابطه و ت ثیر 

توان به عدم های این پژوهش میباشد. از محدودیتغیرمستقیم می

ی بدنسازی در زمینه همکاری جهت انجام هاهمکاری مراکز و باشگاه

تحقیو اشاره کرد. همچنین از آنجا که در این پژوهش بطور خاص به 

وان تهای این پژوهش را نمیورزشکاران بدنساز اختصاص دارد یافته

ی هابه کل جامعه ورزشکار جامعه تعمیم دارد. از دیگر از محدودیت

 امه و تعداد زیاد سؤاالتتوان به تعداد زیاد پرسشنپژوهش حاضر می

مربوط به آن اشاره کرد که ممکن است باعث گرفتن وقت زیاد آنها 

 دهی به سؤاالت گردیده باشد، بنابراینو عدم تمرکز صحیو در پاسخ

 گویی آنان ت ثیر منفی گذاشته باشد.احتمال دارد روی پاسخ

 منابع
نطقی، ارزیابی مقایسه باورهای غیرم(. 038۰احمدزاده اباذری، معصومه )

تصویر بدنی و عزت نف  در دختران نوجوان با شاخص توده بدنی 
نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و . پایانباال و عادی

 علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

(. ارتباط بین 038۱براری، محمد؛ اسماعیلی، حسن و کوثری، زهرا )

(، ۷) 2، مطالعات زنانه پیشرفت ورزشی، خودکارآمدی و انگیز

0۰-۱0. 

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه (. 0393شفیع زاده، محسن ) بهرام، عباس و
مقاطع  آموزانخودپنداره و بررسی عوامل مؤثر آن بر دانش

. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت مختلف تحصیلی شهر تهران

 و فناوری.بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات 

اده، زعباس تیرگی، بتول؛ عزیز زاده فروزی، منصوره؛ حیدرزاده، اعظم و

(. بررسی ارتباط بین خودکارامدی و انگیزه پیشرفت 038۱حسن )

با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه 

دو ماهنامه علمی پژوهشی . 0380علوم پزشکی کرمان در سال 
 .0۰9-0۱0(، 3) 01 ،در علوم پزشکی راهبردهای آموزش

جلیلیان، فرزاد؛ وردی پور، حمیداله؛ معینی، بابك؛ براتی، مجید؛ مقیم 

(. ارتباط مصرف 0380) بیگی، عباس و حاتم زاده، ناصر

استروئیدهای آنابولیك در ورزشکاران بدنساز با خودکارآمدی و 

 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وکنترل رفتار درک شده. 
 .0۰-۰2(، 0) 08 خدمات بهداشتی درمانی همدان،

(. 038۰حبیبی، یزدان؛ پاشایی، طاهره؛ نوری، بیژن و صحرایی، مادح )

بررسی شیوع مصرف مواد نیروز و عوامل مرتبط با آن در 

مجله علوم . 0380ورزشکاران بدنساز مرد شهر سنندج در سال 
 .22-30(،۰۰) 0۷ پزشکی زانکو دانشگاه علوم پزشکی کردستان،

مرکز تحقیقات پزشکی دوپینگدرورزشکارن. (. 038۱) چی، فرزینحلب
 .0-02 (،01) 0، ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دالور، علی؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علی محمد؛ دبیری، سولماز و 

سنجی مقیاس (. خصوصیات روان0382رضایی، نورمحمد )

ری گیفصلنامه اندازه خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه.
 .9۷-013(،0) 02، تربیتی

(. بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای 039۰رجبی، غالمرضا )

خودکارامدی عمومی در دانشجویان روانشناسی دانشکده علوم 
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تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد 

 .000-022(،02-0) 2، های نوین تربیتیاندیشهمرودشت. 

(. 038۰ساالر، جابر؛ بهادری راد، رضا؛ محمدی، مجید و غالمیان، حسن )

ارتباط میان تصویر بدنی، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت 
دومین کنگره بین آموزان سال چهارم متوسطه. تحصیلی دانش

المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات 

 اجتماعی و فرهنگی.

ارتبا ط گرایی ورزشی و انگیزش  (.038۱ی، ملیحه و رضایی، زهره )سرابند

پیشرفت با موفقیت ورزشی: مطالعه موردی ورزشکاران رشته 

 .۰۷ -۱9(، 08)۱، مطالعات روانشناسیکبدی. 

ت ثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب (. 0383شیدا خانقشالقی، هومن )
 مه کارشناسی ارشد رشتهنا. پایانو یادداری مهارت یك خم کشتی

بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دانشگاه تربیت

 فردوسی مشهد.

ارتباط تصویر بدنی، خودکارآمدی (. 038۰کشاورز، ایده ) عابد، علیرضا و
لمللی ا. سومین کنفران  بینو انگیزش پیشرفت تحصیلی

 روانشناسی، علوم تربیتی و سبك زندگی.

بررسی ت ثیر تصویر بدنی، خودکارآمدی و عزت (. 0383فالح زاده، الهه )
نامه پایان .نف  بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه یزد

 کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد.

ای، جواد و قاضی طباطبایی، کارشکی، حسین؛ خرازی، سیدعلینقی؛ اژه

وادگی، ی ادراکات محیطی خان(. رابطه0383سیدمحمود )

باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی: آزمون الگوی علی. 

 .081-21۰(، 2)03 مجله روانشناسی.

هادی؛ احدی، حسن؛ حیدری، علیرضا؛ عسگری پرویز و  کجباف نژاد،

های روانی، (. ارتباط بین مهارت0399عنایتی، میرصالح الدین )

ن مرد های موفقیت ورزشی در ورزشکاراهوش هیجانی و مؤلفه

های نو در روانشناسی )روانشناسی یافتهشهرستان شیراز. 
 .01۷-02۰(، 03) ۰ اجتماعی(،

(. بررسی اثربخشی آموزش 038۱دفتری اکباتان، مژگان ) محمدی، نسیم و

و دخودکارآمدی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی. 
 0 ،ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

(01 ،)3۱-00. 
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