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Abstract
Introduction: For many years, the prevalence of performance-enhancer substances
using among athletes is still growing despite many prohibitions, and it seems that
psychological factors play a role in it. Accordingly, the purpose of this study was to
compare the performance enhancement attitude and muscularity in some athletes with
and without the use of illegal substance in both forms of team and individual sports.
Materials and Methods: The population of the study was male athletes of some
individual and team disciplines in Tehran city in 2016. In total of 335 athletes were
selected based on available sampling at three levels of beginner, semi-skilled and skilled.
Data were collected by two attitude questionnaires of improving performance and desire
for muscularity, along with a supplement to the demographic questionnaire, by two
groups of athletes with and without use of unauthorized substance. Data were analyzed
by SPSS software version 22 and one way ANOVA and MANOVA tests.
Results: Individual athletes have a higher mean in their desire to muscularity and their
two subcomponents (muscle-related behaviors and substance use) are higher than those
in the team group. But there was no difference between the attitudes related to muscle
building and the attitude component to improving the performance of team and
individual athletes. Also, the tendency to muscularity and its two sub-components
(muscle related behaviors and performance-enhancer drugs) are higher in the athletes of
the team and individual disciplines consuming unauthorized substances than others.
About attitude toward improving performance, individual athletes in the group of drug
user showed a higher mean than non-consuming group, but in team athletes, there was
no difference in attitude toward performance improvement between the two groups.
Conclusions: In order to identify and prevent the use of unwanted substances by
athletes, the recognition of psychological factors, as well as attention to the nature of
team and individuality of exercise, which can affect the attitudes of athletes, is of
particular importance.
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چکیده
مقدمه :شیوع مصرف مواد نیروزای غیرمجاز در میان ورزشکاران با وجود بسیاری از ممنوعیتها همچنان در حال رشد
است و به نظر میرسد عوامل روانی متعددی در مصرف این مواد نقش داشته باشند .هدف از پژوهش حاضر مقایسه
نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضالنی شدن در برخی از ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به
تفکیک رشتههای تیمی و انفرادی بود.
مواد و روشها :جامعۀ آماری پژوهش حاضر ورزشکاران مرد برخی از رشتههای تیمی و انفرادی شهر تهران در سال
 1390بود که بر حسب نمونهگیری در دسترس تعداد  330ورزشکار در سه سطح مبتدی ،نیمه ماهر و ماهر انتخاب
شدند .دادهها توسط دو پرسشنامۀ نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضالنی شدن به همراه ضمیمهای از پرسشنامه
دموگرافیک توسط دو گروه از ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز جمعآوری شد .سپس با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخۀ  22و آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه ( )ANOVAو چند طرفه ( )MANOVAمورد
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :ورزشکاران رشتههای انفرادی در تمایل به عضالنی شدن و دو زیرمؤلفۀ آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن
و مصرف مواد نیروزا) به نسبت رشتههای تیمی از میانگین باالتری برخوردارند .اما در زیرمؤلفۀ نگرشهای مرتبط با
عضالنی شدن و مؤلفۀ نگرش به بهبود عملکرد تفاوتی میان ورزشکاران تیمی و انفرادی مشاهده نشد .همچنین متغیر
تمایل به عضالنی شدن و دو زیرمؤلفۀ آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و مصرف مواد نیروزا) در ورزشکاران
رشتههای تیمی و انفرادی مصرفکننده مواد نیروزای غیرمجاز به نسبت ورزشکاران بدون مصرف از میانگین باالتری
برخوردارند .در متغیر نگرش به بهبود عملکرد ،ورزشکاران رشتههای انفرادی در گروه مصرفکننده مواد نیروزای
غیرمجاز میانگین باالتری از گروه بدون مصرف نشان دادند ،اما در ورزشکاران تیمی تفاوتی در متغیر نگرش به بهبود
عملکرد در میان دو گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :به منظور شناسایی و پیشگیری از مصرف مواد نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران ،شناخت عوامل روانی
و همچنین توجه به ماهیت تیمی و انفرادی بودن ورزش ،که میتواند نگرشهای ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد ،از
جایگاه ویژهای برخوردار است.
کلمات کلیدی :مواد نیروزای غیرمجاز ،عضالنی شدن ،نگرش به بهبود عملکرد
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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سالها است که مصرف انواع مختلف مواد نیروزا در بین ورزشکاران شیوع
گستردهای یافته است .اگرچه برخی از این مواد ،مانند مکملهای ورزشی از
قبیل ویتامینها ،مواد معدنی و گیاهان دارویی ،قانونی هستند ،با این وجود
طبقهای از مواد نیروزای غیرقانونی ،مانند استروئیدهای آنابولیک ،وجود دارند
که با وجود بسیاری از ممنوعیتها ،برخوردهای قانونی و تأکید بر اثرات
منفی این مواد بر سالمت جسم و روان ورزشکاران [ ،]1هنوز توسط بسیاری
از ورزشکاران با هدف بهبود عملکرد در محیطهای ورزشی به صورت
گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .بر همین اساس به نظر میرسد عوامل
دیگری فارغ از مواردی چون ممنوعیتها ،اعمال قوانین سفت و سخت،
جرائم سنگین و محرومیتهای شدید در بین ورزشکاران وجود دارد که
آنها را به سمتوسوی مصرف این قبیل مواد میکشاند [ .]4-2مواد نیروزا،
موادی از قبیل مکملهای ورزشی و استروئیدهای آنابولیک را شامل میشود
که باهدف افزایش انرژی به صورت تزریقی و خوراکی [ ]2توسط ورزشکاران
مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از مصرف اینگونه مواد ،تقویت عملکرد
ورزشکار به واسطه اثرات شبه دارویی آنها است ،که بعضاً گروهی از این
مواد به دلیل تأثیرات غیرعادی بر توانمندیهای فرد و همچنین عوارض
جسمانی ،غیرقانونی تلقی شده و اصطالحاً دوپینگ نامیده میشوند [ .]0در
ژانویه  ،2312بر اساس استاندارد بینالمللی آئین نامه جهانی مبارزه با
دوپینگ و اعالم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ،بسیاری از استروئیدهای
آنابولیک جزء مواد نیروزای غیرمجاز قرار دادهشده و در فهرست ممنوعه
قرارگرفتهاند [ .]0 ,2درگذشته مصرف مواد نیروزا تنها در میان ورزشکاران
حرفهای و برای حضور در مسابقات استفاده میگردید اما امروزه پژوهشهای
متعددی نشان میدهند که مصرف مواد نیروزا به خصوص استروئیدهای
آنابولیک در میان جمعیت ورزشکاران مبتدی نیز رواج قابلتوجهی یافته
است [ .]6 ,1در مطالعهای بر روی  94مورد از ورزشکاران مصرفکننده
استروئیدهای آنابولیک مشخص شد که  6درصد منحصراً به منظور رسیدن
به اهداف مورد نظر در مسابقات 14 ،درصد با انگیزههای بسیار کمتری برای
مسابقات و  83درصد آنها به دالیلی غیر از موفقیت در مسابقات ورزشی از
این مواد استفاده میکردند [ .]4اخیراً مطالعات نشان داده است که 33
درصد از مصرفکنندگان مواد نیروزای غیرمجاز به مرحله وابستگی میرسند
[ .]3برخالف استروئیدهای آنابولیک ،اغلب مکملهای ورزشی ،شامل
مکملهای تغذیهای مانند کربوهیدراتها و ویتامینهای مورد نیاز بدن
هستند که نیاز فرد را برای یک دوره تمرینات پرفشار فراهم میکند و
واکنشهای شیمیایی خطرناکی از قبیل تغییرات هورمونی ،افزایش ضربان
قلب و آشفتگیهای روانی را با خود به همراه ندارد [ ،]6 ,2اگرچه که
متخصصان امروزه توصیه میکنند این مواد نیز به علت تغییرات شیمیایی
در بلندمدت میتواند بر جسم فرد اثر داشته باشد با این حال اثرات مصرف
آن با مواد نیروزای غیرمجاز قابلمقایسه نمیباشد [ .]6اگرچه مواد نیروزای
غیرمجاز مهارت و قابلیتهایی ورزشکاران را از قبیل سرعت ،تمرکز،
خالقیت ،زیبایی اندام و اعتمادبهنفس بهبود میبخشند []8-6؛ اما مصرف
طوالنی مدت مواد نیروزای غیرمجاز میتواند باعث ایجاد مشکالتی در
سالمت جسمانی و روانی ورزشکاران شود [ .]12-9در مصرف مواد نیروزا
عوامل متعددی میتواند دخالت داشته باشند ،بنا بر نظر واسالو و الریچ،
مصرف این مواد با عزت نفس ورزشکاران گره خورده است به طوری که
مصرف این مواد عالوه بر دستیابی به افزایش حجم عضالنی ،بهبود عملکرد

و جایگاه اجتماعی ،به نوعی احساس خودکارآمدی قابلتوجهی به فرد
میدهد و تا زمانی که مصرف مواد نیروزا ادامه دارد این تقویتهای مثبت
ادامه مییابد [ .]12مطابق با مدل تئوری رفتار برنامهریزیشده ،نگرش
پیشبینی کننده شناخت و رفتار انسان است ،بنابراین وجود نگرش مثبت
به مصرف مواد نیروزای غیرمجاز برای رسیدن به موفقیت میتواند بهترین
پیشبینی کننده رفتارهای مصرفی ورزشکاران فرض شود [.]14 ,13
یکی از مواردی که در پس این نگرشها وجود دارد تمایل به داشتن بدنی
عضالنی به منظور افزایش قدرت و زیبایی اندام [ ]10 ,13در ورزشکاران
است .مطالعات در زمینۀ سوءمصرف مواد نیروزی غیرمجاز در ورزشکاران
نشان میدهد که اغلب ورزشکاران مصرفکننده از اضطرابهای وسواس
گونهای نسبت به حجم عضالت خود رنج میبرند [ ]16که به منظور کاهش
این اضطراب به صورت افراطی به ورزش میکنند [ ]12تمایل به عضالنی
شدن یک عنوان نگرانی مداوم در مورد تصویر بدنیشان است ،از این بابت
که بهاندازه کافی عضالنی نیستند [ .]18وجود تمایل به عضالنی شدن ،اغلب
با طیف وسیعی از رفتارهای ناسالم و مشکالت روانشناختی در ارتباط است
[ .]19 ,18 ,16ورزشکاران به نسبت غیر ورزشکاران از تمایل بیشتری به
داشتن عضالتی برجسته و افزایش حجم توده عضالنی برخوردارند و به نظر
میرسد ماهیت تیمی یا انفرادی بودن ورزش نیز در شدت یا ضعف آن مؤثر
باشد [ ]2چرا که در بعضی مواقع این تمایالت ،علت اصلی تمرینات ورزشی
و انتخاب رشته ورزشی [ ]23 ,16محسوب میشود .کافری و همکاران
معتقدند که داشتن رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن یک نوع حالت
برانگیختگی و تنش درونی در فرد ایجاد میکند که موجب میشود برای
کاهش این تنش افراد روی به افزایش فعالیت آورده تا این تنش را کاهش
دهند [ .]21اغلب ورزشکاران باال رفتن حجم توده عضالنی خود را به عنوان
یک موفقیت تعریف میکنند [ ]23 ,2و به احتمال بیشتری دچار اختالل
بدریخت انگاری عضالنی و نگرش منفی نسبت به تصویر بدنی خود میشوند
[ .]21-16در یک پژوهش مروری از مطالعات صورت گرفته در تمایل
ورزشکاران به عضالنی شدن نشان داده شد که در بیشتر مطالعات تمایل به
عضالنی شدن با بهبود عزتنفس ،کاهش اضطراب و نارضایتی از تصویر بدنی
در ارتباط بوده است [ .]23همچنین در مطالعهای دیگر نیز به این موضوع
اشاره شد که تمایل به عضالنی شدن یکی از مهمترین پیشبینی کنندههای
افزایش وزن ،نگرانی در مورد عضالت و نارضایتی عضالنی در مردان محسوب
میشود [ .]19مروری بر ادبیات پژوهشی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز در
ورزشکاران نشان میدهد که اغلب پژوهشهای صورت گرفته در دهههای
اخیر ،در تالش برای بررسی شیوع و پیامدهای مصرف این مواد بر سالمت
جسمانی بودهاند و کمتر پژوهشی به نقش عوامل روانی توجه کرده است.
این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران بر این عقیدهاند متغیرهای
روانی از جنبههای اصلی تمایل یک ورزشکار به مصرف مواد نیروزای
غیرمجاز ،با وجود تمامی مضراتش ،است [ .]13 ,1در همین راستا با توجه
به نقش با اهمیت متغیرهای روانی در رفتارهای مصرفی ورزشکاران و
پژوهشهای اندکی که در این حوزه صورت گرفته است ،ایجاب میکند که
پژوهشهای دقیقتری ابعاد روانی این پدیده را مورد بررسی قرار دهند؛
بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به
عضالنی شدن در ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به
تفکیک رشتههای تیمی و انفرادی بود.
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مقیاس تمایل به عضالنی شدن ( DMQ: Drive for
)Muscularity Questionnaire
این پرسشنامه اولین بار توسط مک کرری و همکاران به منظور سنجش
نگرشها و رفتارهای مربوط به عضالنی بودن در سال  2333تدوین شد.
این پرسشنامه شامل  10سؤال و سه زیر مؤلفۀ نگرش به عضالنی شدن،
رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و تمایل به مصرف نیروزا به همراه نمره
کل میباشد که به صورت یک طیف لیکرت ششتایی از همیشه ( )1تا
هرگز ( )6نمرهگذاری میشود .مک کرری و ساس پایایی آن را  3/86تا
 3/92گزارش نمودند [ .]18در ایران نیز مولودی ،نونهال ،دادخواه []24
آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  3/82گزارش کردند و نشان دادند که
پرسشنامه تمایل به عضالنی شدن روایی همگرای مناسبی با پرسشنامههای
اختالل خوردن و اختالل در عملکرد دارد.

)Attitude Drugs
مقیاس نگرش به بهبود عملکرد یک ابزار خود گزارشی  12سؤالی و تک
عاملی است؛ که اولین بار توسط پتروزی به منظور اندازهگیری نگرش
ورزشکاران به مصرف دوپینگ تدوین شد [ .]13مقیاس نگرش بهبود
عملکرد شامل  12گویۀ با یک مقیاس شش ارزشی لیکرت از کامالً مخالف
با درجه ( )1تا کامالً موافق با درجه ( )6میباشد .پتروزی در بررسی روایی
و پایایی این پرسشنامه روایی پرسشنامه مذکور را مطلوب گزارش کرده و
آلفای کرونباخ آن را  3/23به دست آورد .در ایران نیز منوچهری و تورجی
در بررسی روایی و پایایی مقیاس نگرش به بهبود عملکرد در ورزشکاران
ایرانی ،روایی آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی مناسب ارزیابی کرده و
اعتبار درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ  3/22گزارش نمودند [.]20
فرایند اجرای پژوهش حاضر بدین صورت بود که ابتدا محقق با حضور در
باشگاههای ورزشی سطح شهر تهران و هماهنگی با مسئولین باشگاهها مجوز
الزم جهت اجرای پرسشنامهها دریافت کرد .سپس با حضور در محل تمرین
توضیحاتی درزمینۀ اهمیت و ضرورت پژوهش ،حضور داوطلبانه و محرمانه
بودن اطالعات به ورزشکاران داده شد و از ورزشکاران ردۀ سنی باالی هجده
سال که واجد مالکهای ورود به پژوهش بودند ،دعوت به عمل آورده شد
تا با ثبت اطالعات فردی به سؤاالت پرسشنامهها پاسخ دهند .در ادامه
ورزشکاران به منظور قرارگیری دریکی از گروههای با و بدون مصرف مواد
نیروزای غیرمجاز ،در ابتدای اجرای پرسشنامه به این سؤال که (آیا تاکنون
سابقه مصرف مواد نیروزای غیرمجاز از نوع استرویئدهای آنابولیک مانند انواع
هورمونها ،دیانابول ،ناندرولون ،تستوسترون ،اکسی متولون و ..به صورت
تزریقی یا خوراکی به منظور ارتقای عملکرد ورزشی داشتهاید؟) پاسخ دادند
که بر اساس پاسخ در یکی گروههای مذکور دستهبندی شدند .در این مطالعه
مفاد اخالقی بیانیه هلسینکی ازجمله توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت
آگاهانه از شرکتکنندگان ،اختیاری بودن شرکت در پژوهش و در اختیار
قرار دادن نتایج در صورت تمایل در نظر گرفته شد [ .]26در ضمن برای
جلوگیری از سوگیری در میان شرکتکنندگان ،به آنها اطمینان داده شد
که پرسشنامههای حاضر کاربردی جز یک بررسی پژوهشی نخواهد داشت.
همچنین الزم به ذکر است ،برای تکمیل پرسشنامهها زمان خاصی مدنظر
نبود و سعی محقق بر آن بود که پرسشنامهها در زمان و مکان مناسبی در
اختیار ورزشکاران قرار داده شود .به منظور تحلیل دادهها ابتدا جهت آگاهی
از فرض نرمال بودن ،آزمون کولموگروف -اسمیرنف مورداستفاده قرار گرفت
که حاکی از برقراری این فرض بود ( .)P = 3/30در ادامه نیز به منظور
مقایسه گروههای موردمطالعه در متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل
واریانس چند راهه ( )MANOVAو یک راهه ( )ANOVAاستفاده
شد.

یافتهها
ابتدا پس از کنار گذاری پرسشنامههای ناقص ،پرسشنامههای معتبر تحلیل
و مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس یافتههای جمعیت شناختی ورزشکاران
شرکتکننده در این پژوهش ،به ترتیب میانگین سنی ( ،)20/42سابقه
ورزشی ( )3و شاخص توده بدنی ( )23/12بوده و در سایر مؤلفههای
جمعیت شناختی مطابق جدول  1میباشد.
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روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی مردان ورزشکار برخی از رشتههای
تیمی و انفرادی شهر تهران در سال  1390بود که بر حسب نمونهگیری
در دسترس دو گروه از ورزشکاران شامل گروهی که تاکنون مصرف مواد
نیروزای غیرمجاز نداشته ( 193ورزشکار) و گروهی که مصرف مواد
نیروزای غیرمجاز دارند ( 142ورزشکار) برگزیده شدند .در این پژوهش
منظور از مواد نیروزای غیرمجاز شامل مواد و هورمونهای استروئیدی
(استروئیدهای آنابولیک) است که بنا بر لیست آژانس جهانی مبارزه با
دوپینگ [ ]0و فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان دوپینگ
مطرحشده است و استفاده از آن در فعالیت ورزشی غیرقابل مجاز تلقی
میشود .شرکتکنندگان همگی در سه سطح مبتدی ( ،)33/3نیمه
ماهر ( )29/16و ماهر ( )32/0بودند که با توجه به تعاریف علمی سطوح
مهارتی ،ورزشکاران ماهر شامل ورزشکاران تحت عضویت تیمهای ملی
یا باشگاهی کشور ،ورزشکاران نیمه ماهر شامل ورزشکاران
مسابقه دهنده در سطح ،شهر و استان و در نهایت ورزشکاران مبتدی
ورزشکارانی هستند که حداقل به مدت شش ماه و حداکثر یک سال
دریکی از رشتههای ورزشی تجربه کسب کردهاند [ .]22در انتخاب
رشتههای ورزشی سعی محقق بر این بود که برخی از رشتههای
المپیکی که وفور بیشتری در میان ورزشکاران ایرانی و همچنین سابقه
دوپینگ در آن ها مطرح بوده است در اولویت انتخاب قرار گیرند؛ در
همین راستا بر اساس نمونهگیری در دسترس ورزشهای انفرادی
وزنهبرداری ( 32نفر) ،کشتی ( 28نفر) ،جودو ( 24نفر) ،تکواندو (20
نفر) ،بوکس ( 23نفر) ،شنا ( 18نفر) ،ژیمناستیک ( 22نفر) و دو و
میدانی ( 26نفر) و ورزشهای تیمی شامل فوتبال ( 34نفر) والیبال (20
نفر) ،هندبال ( 20نفر) ،بسکتبال ( 30نفر) و هاکی ( 18نفر) مطالعه
شدند .در ادامه با مراجعه به باشگاههای ورزشی ،پرسشنامهها میان
ورزشکاران توزیع و جمعآوری شد .معیارهای ورود پژوهش شامل.1 :
حداقل شش ماه سابقۀ ورزشی در رشته مربوطه  .2میانگین سنی 18
الی  43سال  .3حضور داوطلبانه در پژوهش  .4حداقل سطح تحصیالت
دیپلم  . 0نداشتن معلولیت جسمانی و معیار خروج شامل .1 :تحویل
ناقص پرسشنامه  .2عدم تمایل به شرکت در پژوهش [.]23

نیروزا ( PEAD: Performance Enhancement
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها

191

02/14

کارشناسی

113

32/23

کارشناسی ارشد و باالتر

34

13/11

112

33/3

نیمه ماهر

98

29/16

ماهر

120

32/0

انفرادی

192

08/63

تیمی

138

41/36

تحصیالت
دیپلم

سطح مهارت
مبتدی
ورزشی

رشته ورزشی

جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی در متغیر تمایل به عضالنی شدن
()Mean ± SD

گروه

F

Sig

تمایل به عضالنی شدن
9/118

رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن

*3/336

40/23 ± 6/24

تیمی

48/64 ± 6/18

انفرادی

21/96

مصرف مواد نیروزا
تیمی

8/92 ± 2/40

انفرادی

19/42 ± 4/21

*3/3331
2/394

نگرشهای مرتبط با عضالنی شدن
04/83 ± 2/12

تیمی

3/132

00/36 ± 0/21

انفرادی

6/44

نمره کل
تیمی

136/26 ± 16/32

انفرادی

113/89 ± 14/22

*3/331

* سطح معناداری ( :Mean ،)P > 3/30میانگین :SD ،انحراف استاندارد :F،مقدار  Fفیشر :Sig ،سطح معناداری
ابتدا برای تعیین معناداری تفاوت رشتههای تیمی و انفرادی از آزمون
تحلیل واریانس چند متغیری ( )MANOVAو آزمون تحلیل واریانس
یک راهه ( )ANOVAاستفاده شد .قبل از بررسی نتایج تحلیل
واریانس چند متغیره برای متغیر تمایل به عضالنی شدن جهت رعایت
پیشفرض برابری واریانسهای خطا از آزمون لون استفاده شد که عدم
معناداری هریک از سطوح متغیر وابسته حاکی از برقراری پیشفرض
برابری واریانسهای خطا داشت ( .)F = 3/128 ،P < 3/30در ادامه
آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که سطوح معناداری همه
آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری را مجاز
میشمارد که بر پایۀ آن نتایج نشان میدهد حداقل در یکی از
متغیرهای وابسته در دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت
معناداری وجود دارد ( = 3/328 ،F = 6/03 ،P > 3/332اثر پیالیی).

همانطور که در جدول  2مشخصشده است نتایج مربوط به میانگین
و انحراف استاندارد مؤلفۀ تمایل به عضالنی شدن به همراه زیر
مؤلفه هایش (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن ،مصرف مواد نیروزا و
نگرش های مرتبط با عضالنی) به تفکیک رشتههای تیمی و انفرادی در
جدول  2آمده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس چند راهه نشان
می دهد تفاوت میان دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی در متغیر
تمایل به عضالنی شدن و دو زیرمؤلفه آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی
شدن و مصرف مواد نیروزا) معنادار می باشد؛ اما تفاوتی در زیرمؤلفه
نگرش های مرتبط با عضالنی وجود ندارد .در ادامه به منظور بررسی
تفاوت میان دو گروه در متغیر نگرش به بهبود عملکرد از تحلیل واریانس
تک متغیری استفاده شد که پیشفرض شرط برابری واریانسها بر
اساس آزمون لون برقرار میباشد (.)P < 3/30
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جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی در متغیر نگرش به بهبود عملکرد
گروه
نگرش به بهبود عملکرد
تیمی

99/66 ± 12/64

انفرادی

133/0 ± 12/20

3/628

3/41

* سطح معناداری ( :Mean ،)P > 3/30میانگین :SD ،انحراف استاندارد :F ،مقدار  Fفیشر :Sig ،سطح معناداری
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز در متغیر تمایل به عضالنی شدن
گروه

بدون مصرف مواد نیروزا

مصرف مواد نیروزا

()Mean ± SD

()Mean ± SD

F

Sig

تمایل به عضالنی شدن

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.2.101

()Mean ± SD

F

Sig

رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن
انفرادی

21/32 ± 6/14

22/22 ± 6/18

21/66

*3/331

مصرف مواد نیروزا
تیمی
انفرادی

0/66 ± 3/26

2/82 ± 2/30

3/41

*3/344

2/20 ± 3/12

12/36 ± 3/39

32/12

*3/331

نگرشهای مرتبط با عضالنی شدن
تیمی

26/86 ± 8/41

22/92 ± 2/98

2/01

3/231

انفرادی

22/32 ± 6/30

28/34 ± 0/22

4/62

3/304

تیمی

49/02 ± 18/32

06/24 ± 10/62

8/80

*3/336

انفرادی

01/36 ± 13/98

62/83 ± 12/46

19/33

*3/331

نمره کل

* سطح معناداری ( :Mean ،)P > 3/30میانگین :SD ،انحراف استاندارد :F ،مقدار  Fفیشر :Sig ،سطح معناداری

جدول  ،3نتایج مربوط به میانگین ،انحراف استاندارد و تحلیل واریانس
یک راهه را نشان می دهد که بر این اساس در ورزشکاران تیمی و
انفرادی تفاوتی در نگرش به بهبود عملکرد وجود ندارد و هر دو از نگرش
یکسانی برخوردارند .در ادامه مقایسۀ تمایل به عضالنی شدن و نگرش
به بهبود عملکرد در دو گروه با و بدون مصرف مواد نیروزا به تفکیک
رشته های تیمی و انفرادی مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا به منظور
بررسی مقایسۀ متغیر تمایل به عضالنی شدن در دو گروه با و بدون
مصرف مواد نیروزا از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .در
همین راستا قبل از بررسی نتایج تحلیل واریانس چند متغیره جهت
اطالع از رعایت پیشفرض برابری واریانسهای خطا از آزمون لون
استفاده شد که عدم معناداری هریک از سطوح متغیر وابسته حاکی از
برقراری پیشفرض برابری واریانسهای خطای به تفکیک رشتههای
تیمی و انفرادی داشت ()P < 3/30؛ که مطابق آن استفاده از آزمون
تحلیل واریانس چند متغیری مجاز شمرده میشود .آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری نشان داد که سطوح معناداری همه آزمونها
قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری را مجاز میشمارد و
حداقل دریکی از متغیرهای وابسته در دو گروه ورزشکاران با و بدون
مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشتههای تیمی (> 3/318

 = 3/113 ،F = 2/264 ،Pاثر پیالیی) و انفرادی (= 9/31 ،P > 3/331
 = 3/196 ،Fاثر پیالیی) تفاوت معناداری وجود دارد.
در جدول  4میانگین ،انحراف استاندارد و تفاوت میان گروههای با و
بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشتههای تیمی و
انفرادی آورده شده است .مطابق با جدول  ،4متغیر تمایل به عضالنی
شدن و دو زیرمؤلفه آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و مصرف
مواد نیروزا) دو گروه با و بدون مصرف مواد نیروزا تفاوت معناداری را
نشان میدهد به طوری که این تفاوت هم در رشتههای تیمی و هم
رشتههای انفرادی محرز است .بامالحظۀ میانگین و انحراف استاندارد
متغیرهای معنادار شده میتوان دریافت که ورزشکاران رشتههای تیمی
و انفرادی در گروه مصرفکننده مواد نیروزای غیرمجاز به نسبت
ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی گروه بدون مصرف مواد نیروزای
غیرمجاز میانگین نمرات باالتری را کسب کردند .به منظور بررسی
تفاوت میان دو گروه در متغیر نگرش به بهبود عملکرد از آزمون تحلیل
واریانس تک متغیره استفاده شد ،ابتدا قبل از انجام آزمون تحلیل
واریانس شرط برابری واریانسهای خطا توسط آزمون لون مورد تأیید
قرار گرفت ( )P < 3/30که استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک
متغیری مجاز شمرده میشود.
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تیمی

21/16 ± 0/69

24/34± 6/31

8/28

*3/339
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جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز در متغیر نگرش به بهبود عملکرد
()Mean ± SD

()Mean ± SD

نگرش به بهبود عملکرد
تیمی

49/02 ± 12/41

03/14 ± 13/31

3/331

3/031

انفرادی

48/12 ± 11/12

02/38 ± 14/36

9/31

*3/331

* سطح معناداری ( :Mean ،)P > 3/30میانگین :SD ،انحراف استاندارد :F ،مقدار  Fفیشر :Sig ،سطح معناداری

بحث
هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به
عضالنی شدن در ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به
تفکیک ورزشهای ت یمی و انفرادی بود .در این پژوهش تعداد 330
ورزشکار از ورزشکاران رشتههای تیمی ( 138نفر) و ورزشکاران
رشتههای انفرادی ( 192نفر) به صورت تصادفی از باشگاههای سطح
تهران انتخاب شدند و به تفکیک رشتههای ورزشی به دو گروه با بدون
مصرف مواد نیروزای غیرمجاز تقسیم شدند .یافتههای پژوهش حاضر
نشان داد که ورزشکاران رشتههای انفرادی در تمایل به عضالنی شدن
و دو زیرمؤلفه آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و مصرف مواد
نیروزا) به نسبت رشته های تیمی از میانگین باالتری برخوردارند اما در
زیرمؤلفه نگرشهای مرتبط با عضالنی شدن و همچنین متغیر نگرش
به بهبود عملکرد تفاوتی میان دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی
مشاهده نشد .به طورکلی ورزشکاران با توجه به ماهیت ورزش منتخب
خود یکسری نگرشهایی را برای موفقیت پرورش میدهند ،نگرشهای
مرتبط با عضالنی شدن و بهبود عملکرد در همۀ ورزشکاران وجود دارد
و تنها شدت و ضعف آنها متفاوت است [ ،]13چراکه هدف یک
ورزشکار رسیدن به موفقیت است و این رسیدن به موفقیت نگرشهای
مرتبط با آن را نیز به مانند داشتن بدنی عضالنی و یا نگرش به بهبود
عملکرد توجیه میکند [ ]22؛ اما ماهیت ورزش در این بخش میتواند
در به عمل رساندن این نگرشها و جلوه آن در رفتار ورزشکار نقش
مؤثری ایفا نماید .به طوری که ورزشکاران رشتههای انفرادی به خاطر
ماهیت فیزیکی ،خودمحوری ،قدرت بدنی باال و درگیریهای بدنی
بیشتر با حریفان ،معموالً انگیزه باالتری برای دستیابی به بدنی عضالنی
دارند چراکه به مانند رشتههای تیمی نمیتواند از سایر بازیکنان کمک
دریافت نمایند و مکمل یکدیگر باشند؛ بلکه تنها خود و تواناییهایشان
است که میتواند آنها را به سوی پیروزی هدایت کند .درواقع نیاز یک
ورزشکار انفرادی وی را به این سمتوسو میکشاند که رفتارهای مرتبط
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در جدول  ، 0میانگین ،انحراف استاندارد و تفاوت میان گروههای با و
بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشتههای تیمی و
انفرادی برای متغیر نگرش به بهبود عملکرد آورده شده است .مطابق با
جدول  ،0در نگرش به بهبود عملکرد تفاوت در دو گروه با و بدون
مصرف مواد نیروزا تنها در ورزشکاران رشتههای انفرادی معنادار است
و در ورزشکاران رشتههای تیمی معنادار نمیباشد .بامالحظۀ میانگین
و انحراف استاندارد میتوان دریافت نگرش به بهبود عملکرد در
رشتههای انفرادی در گروه مصرفکننده مواد نیروزا از میانگین باالتری
نسبت گروه عدم مصرفکننده برخوردار است ،اما در رشتههای تیمی
تفاوتی میان دو گروه وجود ندارد.

با عضالنی شدن و مصرف مواد نیروزا را از ملزومات ورزشی خود تلقی
نماید .این موضوع را میتوان به خوبی در پیشینۀ پژوهشی مشاهده
کرد ،به طوری که پژوهشها نشان دادند بیشترین تمایالت به عضالنی
شدن در ورزشکاران رشتههای انفرادی از قبیل (پرورش اندام،
وزنهبرداری ،کشتی و )...مشاهده میشود [ .]16 ,6 ,3 ,1نتایج پژوهش
حاضر نیز تأییدی بر این موضوع است که ورزشکاران رشتههای انفرادی
بنا بر ذات رشته ورزشی خود که نیازمند قدرت بدنی و اتکا به
تواناییهای خود است ،رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و مصرف مواد
نیروزای بیشتری به نسبت رشتههای تیمی از خود نشان میدهند.
در ادامه یافتههای پژوهش حاضر در بررسی دو گروه با و بدون مصرف
مواد نیر وزای غیرمجاز به تفکیک ورزشکاران تیمی و انفرادی در
متغیرهای پژوهش نشان داد که در تمایل به عضالنی شدن و دو خرده
مقیاس آن (رفتارهای مرتبط با عضالنی شدن و مصرف مواد نیروزا)
گروه مصرف کننده مواد با گروه بدون مصرف تفاوت معناداری داشته و
مصرفکنندگان از میانگین باالتری برخوردارند ،همچنین رشتههای
انفرادی در گروه مصرف کننده مواد نیروزای غیرمجاز میانگین باالتری
از گروه بدون مصرف نشان دادند؛ اما در ورزشکاران تیمی تفاوتی در
نگرش به بهبود عملکرد ورزشکاران مشاهده نشد .در سراسر دنیا
استفاده از مواد نیروزای غیر مجاز از قبیل انواع دوپینگها،
استروئیدهای آنابولیک و  ...پدیدهای است که با وجود ممنوعیت رسمی،
ورزشکاران تمایل دارند برای رسیدن به موفقیت از آن استفاده نمایند
[ ]12 ,11 ,1به طوری که مطابق شواهد پژوهشی حدود ده درصد از
ورزشکاران باشگاه های ورزشی بنا بر گزارش خود برای بهبود
عملکردشان از مصرف مواد نیروزا استفاده مینمایند [ .]3در تبیین
یافتههای پژوهش حاضر میتوان عنوان داشت که ازآنجاییکه نگرش
مقدم بر انجام یک رفتار است بسیاری از ورزشکاران مصرفکننده مواد
نیروزا با این دید به سوی این مواد کشیده میشوند که اعتقاد دارند
آنها را به اهدافشان نزدیکتر مینماید [ .]22به نظر میرسد مهمترین
انگیزه ورزشکاران از مصرف مواد نیروزا نگرش به بهبود عملکرد و
دستیابی به موفقیت است [ ]14 ,13و این انگیزه بر اساس ماهیت
انفرادی یا تیمی بودن ورزش شدت یا ضعف پیدا میکند [ ]13 ,12اما
در تمامی ورزشکاران وجود دارد و آن را به خوبی میتوان در استفاده
پیدرپی ورزشکاران با وجود آگاهی از تأثیرات مخرب این مواد مشاهده
کرد [ .]22پتروزی و آیدمن در بخش جالبی از یافتههای پژوهشی خود
بر روی ورزشکاران مصرفکننده مواد نیروزای غیرمجاز عنوان میکنند،
عالوه بر ورزشکارانی که سابقه مصرف مواد نیروزا داشتهاند بخش
وسیعی از ورزشکارانی که تاکنون مصرف مواد نیروزا نداشتهاند نیز
نگرش های مثبتی به استفاده از این مواد در جهت بهبود عملکرد ارایه
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کردند و خواهان برچیدن موانع قانونی استفاده از آن در مسابقات
ورزشی بودهاند [.]13
نگرشها پاسخ هایی مبتنی بر پردازش و ارزیابی هستند که به صورت
پویا در همۀ مسائل روزمرۀ زندگی جریان دارند [ ]14و مناسبترین
دلیل ممکن برای رفتارهای اجتناب یا نزدیکی در انسان است .همچنین
نگرش ها در رفتار انسان موجب بازیابی پاسخ هایی در حافظه شده و
درک خاصی را از یک پدیده رقم میزند .زمینههای شناختی و انگیزشی
بهطورمعمول تجربیات درون نگرشها را که با گرایشهای رفتاری
(اجتنابی -نزدیکی) در هم تنیدهاند را فعال ساخته و رفتارها به صورت
خودکار بروز میکنند [ .]28بر همین اساس ازآنجاییکه مهمترین
انگیزه و هدف یک ورزشکار بهبود عملکرد و دستیابی به موفقیت است
که متعاقب آن پیامدهای مثبتی از قبیل مقبولیت اجتماعی [،]13
خودکارآمدی [ ،]29عزتنفس [ ]9را برای ورزشکار به ارمغان میآورد،
مصرف مواد نیروزا رسیدن به این اهداف را در دسترس تر و امکانپذیرتر
مینماید ،به طوری که ورزشکاران مصرف مواد نیروزا را در جهت اهداف
خود دانسته و به آن نگرش مثبتی پیدا میکنند .به همین خاطر است
که با وجود تأکید بر قوانین و مواخذههای سخت برای مصرف مواد
نیروزاب غیر مجاز [ ، ]0بسیاری از ورزشکاران مصرف مواد نیروزا را
کماکان در برنامه خود دارند .در یک مطالعه مروری بر نگرشها ،باورها
و اطالعات ورزشکاران نخبه نشان داده شد که اولین و مهمترین انگیزه
ورزشکاران برای مصرف مواد نیروزا دستیابی به موفقیت و بهبود
عملکرد ،سپس رفع و کاهش نقصهای خود و در نهایت افزایش
خودکارآمدی است [ .]29همچنین نبود اطالعات کافی ورزشکاران
درزمینۀ رژیمهای غذایی از عوامل دیگری است که موجب رواج مصرف
مواد نیروزا در میان ورزشکاران شده است [ . ]33نتایج پژوهش حاضر
با یافتههای آالرانتاو همکاران [ ]22و زلی و همکاران [ ،]33زاباال و
مورنته سانچز [ ،]29حائری نژاد و همکاران [ ،]31بارکوکیس و
همکاران [ ،]32بلودووث و همکاران [ ]8و هیلدبرنت و همکاران [،]32
همسو میباشد و پژوهشی در عدم همسویی با یافتههای پژوهش حاضر
یافت نشد.
درحالیکه مصرف مواد نیروزا با بهبود عملکرد ورزشی رابطه مستقیمی
دارند ،اما مطالعات متعددی نیز به مصرف مواد نیروزا در ارتباط با ایده
آل های بدنی یا مفاهیم مربوط به شکل بدنی که تحت تأثیر عوامل
مختلفی از قبیل فرهنگی ،اجتماعی ،شخصیتی و رفتاری قرار دارد اشاره
میکنند [ .]23 ,18در تبیین یافتههای پژوهش حاضر در زمینۀ تمایل
به عضالنی شدن مطابق پیشینۀ پژوهشی میتوان عنوان داشت پیگیری
تمرینات ورزشی به منظور عضالنی شدن در ورزشکاران بر قصد و نیت
آنها به منظور مصرف مواد نیروزا تأثیر میگذارد .بنا بر پیشینه
پژوهشی ،در بررسی تمایل به عضالنی شدن و رفتار عضالنی سه دلیل
عمده ما را در فهم مصرف مواد نیروزا توسط ورزشکاران راهنمایی
میکند .اولین مورد آن است که مردان ورزشکار و غیر ورزشکار باهدف
خود نظم بخشی با عنوان تمایل به عضالنی شدن یا الغری [ ]18روی
به مصرف مواد نیروزا میآورند .بدین صورت که تمایل به دستیابی به
شکل بدنی مناسب ،افزایش حجم و رشد عضالت یا تمایل به داشتن
بدنی الغر و کاهش حجم چربی بدن [ ]33موجب جست و جوی
رفتارهایی مختلفی از قبیل مصرف مواد نیروزا میشود .دوم،
پژوهشهای حوزه سالمت [ ]33 ,19 ,18در بررسی مصرف مواد نیروزا

نشان میدهند که مصرف این مواد در تنظیم پردازشهای شناختی-
اجتماعی نیز تأثیر میگذارد [ . ]34تمایل به عضالنی شدن موجب ایجاد
نگرشهایی میشود که به موجب آن افراد رشد عضالت ،افزایش حجم،
ترس از چاقی ،امری ضروری دانسته و برای دستیابی به بدنی عضالنی
رفتار گوناگونی را انجام میدهند ،به همین منظور نگرشهای مثبتی به
مصرف مواد نیروزا [ ]33پیدا میکنند؛ و سوم اینکه تمایل به عضالنی
شدن موجب میشود افراد بیشتر ورزش کرده و وابستگی به تمرین پیدا
نموده که به منظور جلوگیری از عوارض آن و توان بدنی بیشتر روی به
مصرف مواد نیروزا میآورند که میتواند دلیلی بر ارتباط میان مصرف
مواد نیروزا و تمایل به عضالنی شدن در ورزشکاران باشد .در همین
راستا یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهایی که توسط کانگ و هریس
[ ،]30مارتی و همکاران [ ،]36زلی و همکاران [ ،]33هال و همکاران
[ ،]12کانایاما و همکاران [ ،]3ادورادز ،تاد و مولنار [ ]23همسو میباشد
و پژوهشی در عدم همسویی با پژوهش حاضر یافت نشد.
هم چنین درزمینۀ عدم معناداری نگرش عضالنی در دو گروه ورزشکاران
با و بدون مصرف مواد نیروزای غیر مجاز در رشتههای تیمی و انفرادی
باید این موضوع را مدنظر قرارداد ،ازآنجاییکه از گذشته تاکنون یکی از
اهداف تمامی ورزشکاران رسیدن به تناسب اندام بوده است و ذات
ورزش با این موضوع گره خورده است ،نگرش به عضالنی شدن و تناسب
اندام جایگاه ویژهای در اهداف تمامی ورزشکاران دارد .به طوری که
بسیاری از پژوهشها نیز بر این موضوع تأکید داشتهاند که ورزشکاران
به نسبت غیر ورزشکاران به تناسب اندام خود بیشتر اهمیت داده و
بیشتر به سمتوسوی داشتن نگرشهای عضالنی سوق داده میشوند
[ .]38 ,32در همین راستا گروهی از ورزشکاران به منظور دستیابی به
بدنی عضالنی روی به رفتارهای افراطی از قبیل مصرف مواد نیروزا و
مکملهای ورزشی آورده و گروهی دیگر انجام ورزش را به صورت
طبیعی مورد پسند قرار میدهند ،اگرچه اهداف مشترکی را دنبال
میکنند .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای گالی و همکاران
[ ،]32موریسن و همکاران [ ،]13زلی و همکاران [ ،]33استاین فلدت
و همکاران [ ]38همسو میباشد و پژوهشی در عدم همسویی با پژوهش
حاضر یافت نشد.
بسیاری از محققان بر این عقیدهاند که ورزشکاران مصرفکننده مواد
نیروزا بر اساس اشتغالهای ذهنی و حساسیت باالیی که نسبت به بدن
خود پیدا میکنند مداوم برای نگه داشتن وضعیت جسمانی و روانی
مطلوب خود دچار تنش شده و منظور کاهش این تنش به مصرف
پیدرپی روی میآورند [ ]12که افزایش رفتارهای پرخطر ازجمله
سوءمصرف مواد نیروزا میتواند از پیامدهای منفی آن باشد [ .]1امروزه
تمامی متصدیان حوزه ورزشی دریافتهاند که تأکید بر ممنوعیت ،مقابله
تنبیهی و آگهی از مضرات داروهای نیروزا در جلوگیری از مصرف نیروزا
ورزشکاران بهتنهایی کفایت نمیکند بلکه عامل مهم دیگری مانند
نگرش است [ ]13که رفتار و گرایش ورزشکاران به این نوع مواد را
تحت تأثیر قرار میدهد .ازآنجاییکه هیچ پژوهشی خالی از محدودیت
نیست پژوهش حاضر نیز از امر مستثنی نمیباشد ،ازجمله
محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به انجام مطالعه بر روی
ورزشکاران شهر تهران اشاره کرد که در تعمیمیافتهها به سایر جوامع
جوانب احتیاط باید مدنظر قرار بگیرد؛ لذا پیشنهاد میگردد ازآنجاییکه
مطالعه حاضر بر روی جمعیت ورزشکاران شهر تهران صورت گرفته
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این عوامل به محققان و متخصصان سالمت این امکان را میدهد تا
ضمن آگاهی از سازوکار مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران با طراحی
مداخالت پیشگیرانه در راستای ارتقای سالمت و اصالح عملکرد
.ورزشکاران گام بردارند

است مشابه این پژوهش در شهرهای دیگر نیز انجام گیرد و مطالعات
 تمرکز خود را صرف شناخت سایر عوامل روانی دخیل در گرایش،بعدی
ورزشکاران به مصرف مواد نیروزا و طرحریزی مداخالت اثربخش در
.جهت پیشگیری از مصرف مواد نیروزا سرمایهگذاری کنند

سپاسگزاری

نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هزینه شخصی پژوهشگران صورت گرفته و نویسندگان
 بدین.تأیید میکنند که هیچگونه تعارض منافعی در این مقاله ندارند
وسیله از تمامی ورزشکاران و باشگاههای ورزشی که در این پژوهش ما
.را یاری نمودند تشکر و قدردانی میگردد

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که عوامل
روانی از قبیل نگرش مثبت به مواد نیروزا و تمایل به عضالنی شدن
نقش مهمی را در گرایش ورزشکاران به مصرف مواد نیروزای غیرمجاز
ایفا مینمایند که این نگرشها با توجه به ماهیت تیمی یا انفرادی ورزش
 بر همین اساس شناخت و بررسی.از شدت و ضعف متفاوتی برخوردارند
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