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در بین  فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیر مجاز )دوپینگ(

 ای ورزشکاران حرفه

 4اسماعیل ریاحی ، محمد3، محمد مهدي رحمتی2، سعید کبیري1محمود شارع پور

 9/11/1396تاريخ پذيرش:   4/9/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده
با توجه  مبدل گرديده است.ای  مصرف مواد نيروزا به فعاليتی شايع در بين ورزشكاران حرفه

اجتماعی، هدف اصلی اين پژوهش ای  به شيوع و مبدل شدن اين پديده به عنوان مساله
مرتبط با دوپينگ با استفاده از تئوری های  در فعاليتبررسی چرايی درگيری ورزشكاران 

نفری از ورزشكاران  784يادگيری اجتماعی است. بدين منظور با استفاده از حجم نمونه 
تئوری يادگيری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.  شهرهای رشت و بندر انزلی، مفروضات

پيوندهای  –ری يادگيری اجتماعی تئوهای  اين تحقيق حاكی از آن بود كه مولفههای  يافته
 44/0و  29/0؛ 43/0به درستی  قادرند –افتراقی، تقليد و تعاريف های  افتراقی، تقويت كننده

درصد از واريانس مصرف مواد نيروزای ورزشكاران به صورت كلی، ورزشكاران زن و مرد را 
 به ترتيب پيش بينی نمايند.

 نيروزای غيرمجاز، ورزشكاران حرفه ایيادگيری اجتماعی، مواد  کلیدي: واژگان
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 بیان مساله
تازه در عرصه ورزش نيست و اصطالح دوپينگ بصورت قانونی بمنظور ای  مساله 1استفاده از مواد نيروزا

و  2كبيری) گيرد ای و آماتور مورد استفاده قرار می اشاره به مواد نيروزا غيرمجاز در بين ورزشكاران حرفه
رآورد تقريبی از مصرف موا نيروزا حاكی از آن است شيوع مصرف مواد نيروزا در بين (. ب2016همكاران، 

(. فراوانی مصرف مواد 2015و همكاران،  3دی هان) باشد درصد می 40الی  10ورزشكاران رقمی بين 
دهد كه درگيری ورزشكاران در اين الگوی كجروانه متغير  های ورزشی نيز نشان می نيروزا در بين رشته

درصد ورزشكاران  10( حاكی از آن بود كه 2009) و همكاران 4ای كه پژوهش دان ست، به گونها
( نشان داد كه در بين 2011) و همكاران 5اند. پژوهش سوتاس ژيمناستيک درگير مصرف مواد نيروزا بوده

گزارش  درصد از ورزشكاران رشته دو و ميدانی مصرف موادنيروزا را 14حدود  2010الی  2000سالهای 
 (، فوتبال2010، 6زوروزلی و روسی) ورزشی دوچرخه سواریهای  اند. نتايج مشابهی نيز برای رشته داده

های  ( بدست آمده است. پژوهش2007و همكاران،  8كوپيرز) (، اسكی سرعتی2009و همكاران،  7ويلموز)
صرف مواد نيروزا رقمی صورت گرفته در ايران نيز حاكی از آن است كه سطوح درگيری ورزشكاران در م

های ورزشی وزنه برداری،  درصد بوده و باالترين رقم گزارش شده در بين ورزشكاران رشته 67الی  27بين 
(. به عبارتی دقيقتر، در ارتباط با 2017به نقل از كبيری و همكاران، ) كشتی و فوتبال به ثبت رسيده است

 63الی  9صورت گرفته رقمی بين های  ايران پژوهشدوپينگ( در ) شيوع مصرف مواد نيروزای غير مجاز
؛ 1388؛ كارگرفرد و همكاران، 1388؛ سرلک و كاشی، 1385كاشی و همكاران، ) اند درصد را گزارش داده
؛ حبيبی و 1392؛ هاشميان فرد و همكاران، 1391؛ جليليان و همكاران، 1388ميانسيان و سرلک، 

(. بنا بر قوانين سازمان جهانی مبارزه با دوپينگ هرگونه 2017؛ 2016؛ كبيری و همكاران، 1395همكاران، 
 و وگليكوپروتئينی پپتيدی های هورمون ادرارآور، داروهای آنابوليک، استروئيدهای) استفاده از مواد ممنوعه

ن های غيرمجاز در اولي روش و يا ادرار( و مواد دارويی يا شيميايی فيزيكی، دستكاری يا ها آن های آنالوگ
سال انجاميده و در دومين ارتكاب  4ماه الی  6ارتكاب به تعليق ورزشكار از هرگونه فعاليت ورزشی به مدت 

(، در نتيجه اقدام 2016كبيری و همكاران، ) گذارد وی را به صورت مادام العمر از مسابقات ورزشی كنار می
يرمجاز سازمان جهانی مبارزه با مطابق با ليست ساليانه مواد غ) ورزشكاران به مصرف مواد غيرمجاز

تخطی از قوانين سازمان جهانی مبارزه با دوپينگ( و غير ) دوپينگ( خود شكلی از رفتارهای غيرقانونی
مغايرت با اخالقيات ورزشی و عدم رعايت بازی جوانمردانه( در خرده فرهنگ ورزشی است كه ) اخالقی

 (.2017ی و همكاران، كبير) های اجتماعی و انحرافی است نيازمند تبيين

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 performance-enhancing drugs 
2 Kabiri 
3 de Hon 

4 Dunn 

5 Sottas 

6 Zorzoli & Rossi 

7 Vouillamoz 

8 Kuipers 
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( 2002) و همكاران 1در بعد عوامل اجتماعی مرتبط با گرايش ورزشكاران به سمت مواد نيروزا، داناوان

و  2گيری تمايل فرد به مصرف مواد نيروزا اشاره نمودند. ازديماير بر اهميت گروههای مرجع در شكل

د از ورزشكاران مورد مطالعاتشان كه به درص 41.3( نيز در تحقيق خود نشان دادند كه 2005) همكاران

مدعی گرديدند فشارهای اجتماعی، محيطی و نقش دوستان تأثير معناداری  اند مصرف مواد نيروزا پرداخته

در گرايش به مواد غيرمجاز داشته است. نقش چنين فشارهای اجتماعی و محيطی همچون نگرش گروه 

 و همكاران 5(، ويفرينک2015) 4(، هاف2004) و همكاران 3دوستان، هماالن و مرجع در مطالعات الئوری

( ورزشكاران مورد مطالعه مدعی شدند 2005) و همكاران 6( نشان داده شده است، در پژوهش پيترز2007)

( 2011) و همكاران 7كه مصرف مواد نيروزا و غيرمجاز با معرفی مربيان دوران مدرسشان بوده است. كيربی

تواند نتيجه درخواست هم  ند كه تمايل ورزشكاران به استفاده از مواد نيروزا میدر پژوهش خود نشان داد

( نشان داد ورزشكارانی كه در بين اطرافيان 2006) ها و مربيان باشد. مطالعه پاپادوپولس و همكاران تيمی

ابر بيشتر از بر 7 اند آنها بوده 8شناسند كه مواد نيروزا مصرف كرده و به عبارتی معرف خود افرادی را می

های  های دوپينگ در آنها وجود دارد. بطور خالصه پژوهش ورزشكاران ديگر احتمال درگير شدن در فعاليت

توان در  اجتماعی صورت گرفته در زمينه گرايش و مصرف مواد نيروزای غيرمجاز توسط ورزشكاران را می

(. 2015هاف، ) واده و دوستان( قرار دادخان) مربيان و ورزشكاران رقيب(، موقعيت اجتماعی) دو طبقه فردی

و همچنين فشار خرده  -پيوندهای افتراقی با اطرافيان –با توجه به اهميت ارتباط ورزشكاران با اطرافيان 

فرهنگ ورزشی به استفاده از مواد نيروزای غيرمجاز، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرايش ورزشكاران به 

اجتماعی درباب تبيين های  رخوردار است، يكی از مهمترين تئوریسمت دوپينگ از اهميت اساسی ب

( است. اين تئوری بر اين فرض مهم استوار 2013) ورزشی، تئوری يادگيری اجتماعی ايكرزهای  كجروی

از ای  است كه كنشگران اجتماعی، رفتارهای كجروانه و انحرافی را همچون رفتارهای مقبول، در دامنه

كنند. در اين نگاه  می افتراقی، تعاريف و تقليد آموخته و درونیهای  تقويت كنندهپيوندهای افتراقی، 

بايست پيامد محيط اجتماعی قلمداد نمود كه  می درگيری ورزشكاران را در مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را

ارد به پردازند. با اين تفسير اين پژوهش سعی د می ورزشكاران در آن حضور داشته و به مشاركت ورزشی

توان مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را بواسطه تئوری يادگيری  می اين سوال مهم پاسخ دهد كه آيا

تئوری يادگيری اجتماعی قادرند مصرف مواد نيروزا در گذشته، حال و های  اجتماعی تبيين نمود؟ آيا مولفه

 آينده ورزشكاران را پيش بينی نمايند؟

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Donovan 

2 Özdemir 
3 Laure 
4 Hoff 

5 Wiefferink 

6 Peters 
7 Kirby 

8 informant 
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 یري اجتماعی مصرف مواد نیروزا غیرمجازچارچوب نظري پژوهش: فرایند یادگ
يكی از نظريات مهم در تبيين جرم،  (1966، 2، برگس و ايكرز1985، 1ايكرز) نظريه يادگيری اجتماعی

رفتارهای انحرافی است. اين تئوری بطور كلی مدعی است، فرايند يادگيری نقش مهمی در رفتارهای 
 ايكرز (.2017كبيری و همكاران، ) دينما یمايفاء ورزشی( های  همچون كجروی) مجرمانه و انحرافی

اصلی در فرايند  مؤلفه: اولين دنده یم( در فرايند يادگيری اجتماعی، چهار مفهوم مركزی را ارائه 2011)
بين  7و شدت 6تقدم ،5، استمرار زمانی4است كه با در نظر گرفتن، فراوانی 3يادگيری اجتماعی، پيوند افتراقی

 9ساترلند 8كند. پيوند افتراقی مفهوم مركزی نظريه پيوند افتراقیاحتمالی، تفاوت ايجاد میانواع پيوندهای 
(، 2012ايكرز و سلرز، ) بوده و بستر اجتماعی مفاهيم بعدی نظريه يادگيری اجتماعی را فراهم كرده است

 دينما یمار را تسهيل بستر( ايست كه مكانيزم يادگيری اجتماعی رفت) پيوند افتراقی به عبارت ديگر، زمينه
و رفتارهای  ها نگرش(. پيوند افتراقی اشاره به قرار گرفتن فرد در معرض 2016كوكران و همكاران، )

ورزشی( ممكن های  در معرض نگرش و يا رفتارهای انحرافی چون كجروی) ديگران دارد، چنين بستری
(. در اين ميان 2015و همكاران،  10شيفر) است، مستقيم، غير مستقيم، كالمی و يا غير كالمی باشد

ی مرجع اوليه و ثانويه مثل دوستان نقش مهمی ها گروهاند كه پيوند افتراقی با تحقيقات مختلف نشان داده
(، به عنوان مثال محققين 2017كبيری و همكاران، ) در رفتارهای كجروانه در محيط ورزشی دارد

كوكران و ) فتارهای انحرافی و دوستان كجرو وجود دارداند كه رابطه معنادار و مستقيمی بين ر دريافته
نظريه  مؤلفه(. تعاريف، دومين 2017؛ كبيری و همكاران، 1395؛ عليوردی نيا و همكاران، 2017همكاران، 

ی رفتارهايی خاص كه بوسيله ی فرايند  دربارهيی است ها نگرشيادگيری اجتماعی ايكرز است. تعاريف 
كنش متقابل با منابع متنوعی از يادگيری كه در محيط اجتماعی يک شخص واقع  پيوند افتراقی، تقليد و
و موقعيتی را به عنوان فرصت يا فقدان فرصت برای اعمال مجرمانه فراهم  شوند یمشده است، ياد گرفته 

با  های صورت گرفته در اين راستا نشان دادند كه (. پژوهش1395عليوردی نيا و همكاران، ) كنند یم
لی و ) گردد گيری تعاريف مثبت و خنثی فرايند درگيری افراد در رفتارهای كجراونه نيز تسهيل می شكل

بعدی در فرايند يادگيری  مؤلفه (.2017؛ كوكران و همكاران، 2017و همكاران،  ؛ كبيری2016همكاران، 
 ( و اشاره به1953نر، اسكي) هستند كه از نظريه رفتاری اقتباس شده 11های افتراقیاجتماعی، تقويت كننده

فلوريدا و ) فايده دوپينگ( دارد–همچون ارزيابی هزينه ) تخمين پاداش و سود رفتار فعلی و محتمل

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Akers 

2 Burgess & Akers 

3 differential association 

4 frequency 

5 duration 

6 priority 

7 intensity 

8 Differential Association Theory 

9 Sutherland 

10 Schaefer 

11 differential reinforcement 
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فايده رفتار -ی اجتماعی و غير اجتماعی حاصل از هزينهها داشت(. به عبارت ديگر، چشم 2016همكاران، 
های تحقيقات پيشين حاكی از آن  (. يافته2011 ايكرز،) شوندی افتراقی خوانده میها كنندهكجروانه تقويت 

 های افتراقی نقش معناداری در گرايش افراد به سمت رفتارهای انحرافی دارند بود كه تقويت كننده
، آخرين 1(. تقليد2016؛ فلوريدا و همكاران، 2017، كبيری و همكاران، 2017، 2016كوكران و همكاران، )

رگيری افراد در رفتارهای انحرافی و يا غير قانونی همچون دوپينگ ای است كه تعيين كننده، دگزاره
( و اشاره به يادداشت برداری 1977، 2بندورا) ، اين مفهوم برگرفته از نظريه يادگيری شناختی استگردد یم

(. به 2010ايكرز، ) و الگوبرداری از رفتارهای افراد مورد قبول با نگاه كردن و درنظر گرفتن نتايج دارد
پردازند، بيشتر احتمال دارد كه طی های كجروانه میبينند، دوستانشان به فعاليتنوان مثال، افرادی كه میع

كبيری و ) ی كجروانه سوق يابندها تيفعالاند، به سمت مشاهده نموده آنچهفرايند تقليد و الگوسازی از 
تقليد و الگوبرداری از اطرافيان نقش  (. محققين نيز در اين راستا به اين نتيجه رسيدند كه2016همكاران، 

، 2017، 2016كوكران و همكاران، ) معناداری در سوق يافتن افراد به سمت رفتارهای كجروانه دارند
 (.2016و همكاران،  3؛ لی2017كبيری و همكاران، 

 روش شناسی پژوهش
ر اساس آمارهای همبستگی بوده و از نظر هدف كاربردی است. ب -روش پژوهش حاضر از نوع توصيفی

ی تربيت بدنی شهرستان رشت، تعداد ورزشكارانی كه بصورت فعال در سطح گزارش شده از سوی اداره
 68562و ورزشكار مرد  83798 نفر است، كه از اين تعداد 152360، پردازند یمشهر به مشاركت ورزشی 

باشند؛ در شهر می ندرصد ز 45 و درصد مرد 55ورزشكار زن هستند و نسبت جنسيتی ورزشكاران 
ی تربيت بدنی شهرستان انزلی، تعداد انزلی، بر اساس بر اساس آمارهای گزارش شده از سوی اداره
نفر است، كه از اين  20994، پردازند یمورزشكارانی كه بصورت فعال در سطح شهر به مشاركت ورزشی 

 و درصد مرد 57ی ورزشكاران ورزشكار زن هستند و نسبت جنسيت 9042و ورزشكار مرد  11952 تعداد
نفر برای  384باشند. با قرار گرفتن رقم مذكور در فرمول كوكران حجم نمونه می درصد زن 43

 ها پرسشنامهتوزيع ) ی تحقيقها دادهورزشكاران شهر رشت و انزلی محاسبه گرديد. به منظور جمع آوری 
های ورزشی سطح شهر ی باشگاهت كليهی در نظر گرفته شده( ابتدا ليسها رشتهدر ميان ورزشكاران 

های ورزشی آن دسته انزلی از سازمان ورزش و جوانان گرفته شد و سپس از مجموع كل باشگاه رشت و
های  رشته -ی ورزشی با بيشترين ميزان مشاركت ورزشی  رشته 10هايی انتخاب شدند كه در هاز باشگا

عضو گيری  -برداری و هندبال  فوتسال، شنا، كشتی، وزنهفوتبال، تكواندو، كاراته، واليبال، بسكتبال، 
با توجه به نسبت جنسيتی و سهم هر ای  . براين اساس با استفاده از روش نمونه گيری سهيمهنمودند یم

حجم  –با توجه به ليست ورزشكاران هر باشگاه  –رشته ورزشی در تعداد ورزشكاران كل و تصادفی 
 نمونه پژوهش انتخاب گرديدند.

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Imitation 

2 Bandura 

3 Li 
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روايی های  پژوهش در قسمت روايی ابزار پژوهش از شاخصهای  به منظور تجزيه و تحليل داده
روايی همگرا، روايی واگر، تحليل عاملی تاييدی بهره گرفته شد و در  –منطقی و ظاهری  –صوری 

. به آلفای كرونباخ و پايايی تركيبی مورد بررسی قرار گرفتهای  قسمت پايايی، ابزار پژوهش با شاخص
بهره  24نسخه  Amosپژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار های  منظور تحليل داده

 گرفته شد.

 مورد استفاده در آزمون تئوري یادگیري اجتماعیهاي  شاخص
ی ها كننده ستری از پيوندهای افتراقی، تقويتمطابق با تئوری يادگيری اجتماعی، رفتارهای كجراونه در ب

(. بعد پيوند افتراقی: پيوند افتراقی، اشاره 1979ايكرز و همكاران، ) شود یم، تقليد و تعاريف يادگرفته افترافی
كيفيت عقيده( با افرادی است كه به رفتارهای انحرافی ) به ميزان ارتباط فرد از نظر فيزيكی و نگرشی

؛ لی 1979ايكرز و همكاران، ) باشند یاند و از نظر فراوانی، تقدم، شدت و الويت ارتباط نيز متفاوت م مشغول
( در اين پژوهش نيز بعد ارتباط هنجاری اشاره به كيفيت عقيده و نگرش 2005، وريل، 2004و همكاران، 

ديگران مهم در باب مصرف مواد نيروزا دارد و بعد ارتباطی نيز به ميزان ارتباط فرد با افراد كجرو اشاره 
های افتراقی اشاره به بازخوردهای منفی و مثبت حاصل از بعد تقويت كنندهدارد. بعد تقويت كننده افتراقی: 

های مثبت و منفی نمود يابد و شامل  تواند در اشكال تقويت كننده رفتارهای انحرافی است، كه می
؛ لی و همكاران، 1979ايكرز و همكاران، ) باشد دستاوردهای فردی، اجتماعی و بازدارندگی ادراكی می

های افتراقی اشاره به همه بازخوردهای مثبت و  (، در اين پژوهش نيز تقويت كننده2005ل، ؛ وري2004
ها، عقايد و جهت  منفی ناشی از رفتارهای كجروانه ورزشكاران دارد. بعد تعاريف: تعاريف اشاره به نرم

؛ لی و 1979ايكرز، ) های معطوف به رفتار انحرافی است و شامل تعاريف مثبت و يا خنثی ساز گيری
های مثبت و  باشد. در اين پژوهش نيز تعريف مشتمل بر جهت گيری ( می2005؛ وريل، 2004همكاران، 

خنثی ساز فرد جهت تبرئه رفتار خود و يا مثبت جلوه دادن آن را دارد. تقليد: بعد تقليد، اشاره به مشاهده 
لی و ) ها در ارتباط است رد با آنرفتارهای انحرافی از سوی كليه افراد مهم و مورد ستايشی است كه ف

( در اين پژوهش نيز بعد تقليد اشاره به، كليه افرادی دارد كه در 1979؛ ايكرز و همكاران، 2004همكاران، 
خانواده، دوستان، همكاران و ديگران مهم( به رفتارهای كجروانه مشغول بوده و فرد ) مرجع حكم الگوهای

 نمايد.  از انها پيروی می
صرف مواد نيروزای غيرمجاز: به منظور سنجش مصرف مواد نيروزا از مقياس مورد استفاده از مقياس م

( استفاده شده است. مقياس مذكور سه 2017) ( و كبيری و همكاران2014) در پژوهش ويتاكر و همكاران
ار داده و مورد سنجش قرای  گزينه 4بعد مصرف مواد نيروزا در گذشته، حال و آينده را قالب طيف ليكرت 

 نمرات باالتر نشاندهنده درگيری بيشتر ورزشكار در مصرف مواد نيروزای غير مجاز است.

 مشخصات دموگرافیک ورزشکاران
درصد از پاسخگويان را ورزشكاران مرد و  9/59جمعيت شناختی اين پژوهش حاكی از آن بود كه های  يافته

درصد  3/29سال،  20درصد از پاسخگويان زير  8/31درصد را نيز ورزشكاران زن تشكيل داده اند؛  1/40
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 1/51سال بودند.  30درصد نيز باالتر از  6/9سال و  30الی  26درصد بين  3/29درصد؛  25الی  20بين 
درصد  8/7تشكيل دادند.  متأهلدرصد را نيز ورزشكاران  9/48درصد از پاسخگويان را ورزشكاران مجرد و 

درصد  3/31درصد كاردانی؛  5/32درصد ديپلم؛  5/17الت سيكل؛ از پاسخگويان دارای سطح تحصي
درصد از پاسخگويان سابقه مشاركت ورزشی  4/26درصد كارشناسی ارشد و باالتر بودند و  11كارشناسی و 

 15درصد نيز باالتر از  4/18سال و  15الی  11درصد بين  29سال،  10الی  5درصد بين  3/26سال،  5زير 
 اند. سال داشته

 روایی و پایایی ابزار پژوهش
های  ضرايب خالصه شده مربوط به روايی و پايايی ابزار پژوهش حاكی از آن است كه كليه شاخص

برآمده از تئوری يادگيری اجتماعی و همچنين مقياس مصرف مواد نيروزا در سطح مطلوب و قابل قبول 
 اند. گزارش گرديده

 ایی و پایایی ابزار پژوهشخالصه ضرایب مربوط به رو -1شماره جدول 

 
 تحليل عاملی تاييدی

 روايی همگرا
 روايی واگرا

MSV < AVE 

پايايی 
 تركيبی

آلفای 
 بيشينه -كمينه  كرونباخ

 876/0 872/0 428/0 < 533/0 533/0 75/0 - 69/0 پيوند رفتاری

 855/0 850/0 428/0 < 655/0 655/0 87/0 - 76/0 پيوند هنجاری

 751/0 748/0 590/0 < 597/0 597/0 79/0 - 76/0 ماعیدستاورد اجت

 773/0 769/0 521/0 < 526/0 526/0 75/0 - 68/0 دستاورد فردی

 724/0 722/0 384/0 < 567/0 567/0 82/0 - 68/0 بازدارندگی

 902/0 897/0 384/0 < 521/0 521/0 75/0 - 68/0 تعاريف خنثی ساز

 831/0 826/0 384/0 < 542/0 542/0 76/0 - 70/0 تعاريف مثبت

 825/0 821/0 398/0 < 698/0 698/0 90/0 - 77/0 تقليد از گروه اوليه

 783/0 780/0 398/0 < 640/0 640/0 83/0 - 77/0 تقليد از گروه ثانويه

 831/0 828/0 480/0 < 616/0 616/0 81/0 - 76/0 دوپينگ

 ييدی مرتبه اول گزارش گرديده است.نكته: تحليل عاملی تاييدی به صورت تحليل عاملی تا

از حداكثر  1روايی واگرا در اين پژوهش از برآورد كوچكتر بودن مقدار ميانگين واريانس استخراج شده
 برآورد گرديده است. 2واريانس مشترک

 پژوهشهاي  یافته

گذشته، حال فراوانی ورزشكاران برحسب مصرف مواد نيروزا در سه دوره  -توصيفی اين پژوهش های  يافته
 اصالًدرصد از پاسخگويان  4/26نشان داد، در بعد مصرف مواد نيروزا در گذشته،  -و آينده و همچنين كل 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Average Variance Extracted (AVE) 
2 Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
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درصد نيز  4/18درصد تاحدودی و  29؛ اند كردهدرصد كم استفاده  3/26؛ اند نكردهاز مواد نيروزا استفاده 
از مواد  اصالًدرصد از پاسخگويان  1/41ل حاضر، . در بعد مصرف مواد نيروزا در حااند نمودهزياد استفاده 

 4/11درصد تاحدودی استفاده نموده و  8/20كنند؛  یمدرصد كم استفاده  2/27كنند؛  ینمنيروزا استفاده 
كنند. در بعد قصد مصرف مواد نيروزا در آينده،  یمبه طور منظم و سيستماتيک( استفاده ) درصد نيز زياد

درصد  8/22درصد تمايل كم؛  3/28تمايلی به استفاده از مواد نيروزا را ندارند؛  درصد از پاسخگويان 8/35
درصد نيز تمايل زياد به استفاده از مواد نيروزا دارند. در بعد قصد مصرف مواد نيروزا به  13تمايل متوسط و 

 2/15 درصد تمايل متوسط و 9/24درصد تمايل كم؛  9/45؛ اصالًدرصد از پاسخگويان  14صورت كل، 
 درصد نيز تمايل زياد به استفاده از مواد نيروزا دارند.

 مقایسه ورزشکاران زن و مرد بر حسب مصرف مواد نیروزا
( 064/0) دهد، تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار تی تست( نشان می) همانطور كه آزمون مقايسه ميانگين

(. همچنين 51/10ضريب آزمون: ) ته وجود دارد( از نظر مصرف مواد نيروزا در گذش37/1) و مردان ورزشكار
( از نظر مصرف مواد نيروزا در حال 31/1) ( و مردان ورزشكار58/0) تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار

( و مردان 78/0) (. در بعدی ديگر تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار36/10ضريب آزمون: ) وجود دارد
(. در آخر تفاوت 89/7ضريب آزمون: ) نيروزا در آينده وجود دارد ( از نظر مصرف مواد36/1) ورزشكار

( از نظر مصرف مواد نيروزا به صورت كلی 09/4) ( و مردان ورزشكار98/1) معناداری بين زنان ورزشكار
 (.99/11ضريب آزمون: ) وجود دارد

 ورزشکاران به تفکیک جنسیت ینگدوپمقایسه میانگین  -2جدول شماره 

 tضریب  انحراف معیار میانگین نیفراوا جنسیت 

 دوپينگ در گذشته
 85/0 64/0 314 زن

**51/10- 
 03/1 37/1 470 مرد

 در حال ينگدوپ
 84/0 58/0 314 زن

**36/10- 
 04/1 31/1 470 مرد

 در آينده ينگدوپ
 91/0 78/0 314 زن

**89/7- 
 07/1 36/1 470 مرد

 ينگ كلدوپ
 01/2 98/1 314 زن

**99/11- 
 65/2 09/4 470 مرد

اند؛ درجه  ؛ اعداد داخل جدول بر اساس دو رقم اعشار گرده گرديده01/0؛ ** سطح معناداری 05/0نكته: * سطح معناداری 
 782آزادی: 

های اين پژوهش حاكی از آن است كه ميزان مصرف مواد نيروزای مردان ورزشكار در  بطور كلی يافته
 ذشته، حال و آينده باالتر بوده است.قياس با زنان ورزشكار در گ
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 مصرف مواد نیروزابر حسب  هاي ورزشی رشته یسهمقا
دهد، تفاوت معناداری  ( نشان میLSDآنوا به همراه آزمون تعقيبی ) همانطور كه آزمون مقايسه ميانگين

پينگ های ورزشی از نظر مصرف مواد نيروزا وجود دارد. به عبارتی دقيقتر، در ستون دو بين رشته
های وزنه  ورزشكاران در گذشته، بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب در رشته

( گزارش گرديده است و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف 28/1) ( و فوتسال40/1) (، كشتی43/1) برداری
( گزارش 93/0) ( و كاراته73/0) (، واليبال71/0) های ورزشی بسكتبال مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشته

های ورزشی از نظر  های گزارش شده در بين رشته گرديده است، آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه تفاوت
(. در ستون دوپينگ ورزشكاران در زمان حال، بيشترين ميزان 78/3ضريب آزمون: ) آماری معنادار است

( و 44/1) (، فوتسال48/1) های وزنه برداری در رشته مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب
( گزارش گرديده است و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران 21/1) كشتی
( گزارش گرديده است، آزمون آنوا نيز 82/0) ( و كاراته67/0) (، واليبال59/0) های ورزشی بسكتبال رشته

ضريب ) های ورزشی از نظر آماری معنادار است های گزارش شده در بين رشته حاكی از آن است كه تفاوت
(. در ستون دوپينگ ورزشكاران در زمان آينده، بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين 63/3آزمون: 

( گزارش گرديده 28/1) ( و فوتبال30/1) (، وزنه برداری34/1) های فوتسال ورزشكاران به ترتيب در رشته
 های ورزشی بسكتبال و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشته است

( گزارش گرديده است، آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه 97/0) ( و هندبال84/0) (، واليبال83/0)
(. در 47/3ضريب آزمون: ) های ورزشی از نظر آماری معنادار است های گزارش شده در بين رشته تفاوت

ستون دوپينگ ورزشكاران به صورت كلی، بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب 
( گزارش گرديده است و متعاقب آن 86/3) ( و فوتسال88/3) (، كشتی13/4) های وزنه برداری در رشته

( و 42/2) (، واليبال09/2) لهای ورزشی بسكتبا كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشته
های گزارش شده در بين  ( گزارش گرديده است، آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه تفاوت86/2) كاراته
 (.97/3ضريب آزمون: ) های ورزشی از نظر آماری معنادار است رشته

حجم نمونه: ورزشکاران به تفکیک رشته ورزشی ) مقایسه میانگین مصرف مواد نیروزا -3جدول شماره 

 نفر( 748

 

 کل ینگدوپ آیندهدر  ینگدوپ حالدر  ینگدوپ در گذشته ینگدوپ 

 میانگین فراوانی
آزمون 

 تعقیبی
 آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین

 9، 8، 3، 2 <1 13/4 - 30/1 9، 8، 3، 2 <1 48/1 9، 8، 3، 2 <1 43/1 23 وزنه برداری

 9<2؛ 7، 6، 1 >2 96/2 6 >2 04/1 9<2؛ 6، 1 >2 94/0 10، 6، 1 >2 94/0 105 تكواندو

 10، 6، 5، 1 >3 86/2 6 >3 01/1 10، 6، 5، 1 >3 82/0 10، 6 >3 93/0 90 كاراته

 9 <4 21/3 - 97/0 7 >4 97/0 - 06/1 33 هندبال

 9، 8 <5 52/3 9، 8 <5 26/1 9، 8، 3 <5 18/1 9، 8 <5 17/1 65 شنا

 9، 8، 3، 2<6 61/3 9، 8، 3، 2<6 28/1 9، 8، 3<6؛ 7 >6 11/1 9، 8، 3، 2 <6 22/1 251 فوتبال
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ورزشکاران به تفکیک رشته ورزشی )حجم نمونه:  مقایسه میانگین مصرف مواد نیروزا -3جدول شماره 

 نفر( 748

 فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا
 ( محيط اجتماعی و بستری كه در آن ورزشكار به كنش متقابل با2017) به باور كبيری و همكاران

پردازد، تأثير معناداری بر مصرف مواد نيروزا و غيرقانونی دارد، در حقيقت گرايش ورزشكاران  اطرافيان می
های افتراقی، تعاريف مطلوب و  پيوندهای افتراقی، تقويت كننده) به دوپينگ تحت تأثير محيط اجتماعی

ميزان اعتقادات مثبت معطوف به  تقليد از گروههای مرجع( قرار داشته و با افزايش پيوندهای افتراقی بر
مصرف مواد نيروزا، سودمندهای اجتماعی و تقليد از اطرافيانی كه مبادرت به مصرف مواد نيروزا نيز 

ای معنادار افزايش يافته و چنين فرايند منجر به افزايش مصرف مواد نيروزا توسط  نمايند به گونه می
 دهد، ی( نشان م4جدول ) فرايند يادگيری اجتماعیمدل  يممستق يبهمانطور كه ضرا گردد. ورزشكاران می

و  (21/0بتا:  يبضر) تعاريف(، 26/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 27/0بتا:  يبضر) پيوند افتراقی
يگر د یورزشكاران دارند. در بعد مصرف مواد نيروزایبر  يمیمعنادار و مستق تأثير( 15/0بتا:  يبضر) تقليد

 (20/0بتا:  يبضر) تعاريف و (24/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 31/0بتا:  يبضر) یپيوند افتراق
 دارند.كنند،  تقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه مبادرت به مصرف مواد نيروزا میبر  يمیمعنادار و مستق تأثير

 تقويت كننده افتراقی و (41/0بتا:  يبضر) همچنين پيوند افتراقی تأثير معنادار و مستقيمی بر تعاريف
 دهد، ینشان منيز  یاجتماع يادگيری يندمدل فرا يرمستقيمغ يبكه ضرا دارد. همانطور (44/0بتا:  يبضر)

به صورت  های افتراقی تعاريف، تقليد و تقويت كنندهبر  يممستق تأثير( با 27/0بتا:  يبضر) پيوند فتراقی
( با 34/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقیگذار است،  أثيرت مصرف مواد نيروزای ورزشكارانبر  يرمستقيمغ
 ؛ تعاريفاست يرگذارورزشكاران تاثمصرف مواد نيروزا بر  يرمستقيمبه صورت غ تقليدبر  يممستق يرگذاریتاث
ورزشكاران مصرف مواد نيروزا بر  يرمستقيمبه صورت غ تقليدبر  يممستق يرگذاری( با تاث30/0بتا:  يبضر)

. در بعدی ديگر، پيوند افتراقی با تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت كننده افتراقی به است يرگذارتاث
 يبادامه همانطور كه ضرا ( تأثير گذار است. در19/0ضريب بتا: ) صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران

 

 لک ینگدوپ آیندهدر  ینگدوپ حالدر  ینگدوپ در گذشته ینگدوپ 

 میانگین فراوانی
آزمون 

 تعقیبی
 آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین

 44/1 9، 8 <7 28/1 50 فوتسال
7> 2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،

8 
34/1 7> 8 ،9 86/3 7> 2 ،3 ،8 ،9 

 10، 7، 6، 5، 1 >8 42/2 7، 6، 5 >8 84/0 10، 7، 6، 5 >8 67/0 10، 7، 6، 5 >8 73/0 67 واليبال

 10، 7، 6، 5، 4، 2، 1 >9 09/2 7، 6، 5 >9 83/0 10، 7، 6، 5، 2، 1 >9 59/0 10، 7، 6، 5 >9 71/0 58 بسكتبال

 9، 8، 3 <10 88/3 - 19/1 9، 8، 3 <10 21/1 9، 8، 3، 2 <10 40/1 42 كشتی

 F** :97/3 ضريب F** :47/2 ضريب F** :63/3 ضريب F** :78/3 ضريب  

آزمون آنوا به همراه آزمون تعقيبی اجرا گرديده است و ستون آزمون تعقيبی اشاره به معناداری مقايسه گروهی با ضريب نكته:  
LSD  دارد. 05/0در سطح 
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درصد از  43قادرند  تقليد پيوند افتراقی، تقويت كننده افتراقی، تعاريف و، دهد میمدل پژوهش نشان  يينتع
يگر، پيوند افتراقی، تقويت كننده د یبعد در. يندنما ينیب يشورزشكاران را پ مصرف مواد نيروزای يانسوار

قادر  پيوند افتراقی ين. هچنيندنما يينرا تب تقليد ورزشكاران يانسدرصد از وار 32قادرند افتراقی و تعاريف 
در  .يدنما بينی يشپ انس تعاريف و تقويت كننده افتراقی ورزشكاراندرصد از واري 20و  16 است به ترتيب

بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 23/0بتا:  يبضر) ادامه در مدل مربوط به زنان ورزشكار پيوند افتراقی
مصرف مواد بر  يمیمعنادار و مستق تأثير( 19/0بتا:  يبضر) تقليدو  (19/0بتا:  يبضر) تعاريف(، 18/0
 يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 28/0بتا:  يبضر) يگر پيوند افتراقید یورزشكاران دارند. در بعد وزاینير

تقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه بر  يمیمعنادار و مستق تأثير (18/0بتا:  يبضر) تعاريف و (27/0بتا: 
 ير معنادار و مستقيمی بر تعاريفهمچنين پيوند افتراقی تأث دارند.كنند،  مبادرت به مصرف مواد نيروزا می

مدل  يرمستقيمغ يبكه ضرا دارد. همانطور (33/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی و (25/0بتا:  يبضر)
بر  يممستق تأثير( با 18/0بتا:  يبضر) پيوند فتراقی دهد، ی( نشان م-4جدول ) یاجتماع يادگيری يندفرا

 تأثير مصرف مواد نيروزای ورزشكارانبر  يرمستقيمبه صورت غ قیهای افترا تعاريف، تقليد و تقويت كننده
 يرمستقيمبه صورت غ تقليدبر  يممستق يرگذاری( با تاث05/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقیگذار است، 

 تقليدبر  يممستق يرگذاری( با تاث03/0بتا:  يبضر) ؛ تعاريفاست يرگذارورزشكاران تاثمصرف مواد نيروزا بر 
. در بعدی ديگر، پيوند افتراقی با است يرگذارورزشكاران تاثمصرف مواد نيروزا بر  يرمستقيمورت غبه ص

ضريب ) تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت كننده افتراقی به صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران
پيوند افتراقی، ، دهد می مدل پژوهش نشان يينتع يبادامه همانطور كه ضرا ( تأثير گذار است. در13/0بتا: 

 يشورزشكاران را پ مصرف مواد نيروزای يانسدرصد از وار 29قادرند  تقويت كننده افتراقی، تعاريف و تقليد
 يانسدرصد از وار 26قادرند يگر، پيوند افتراقی، تقويت كننده افتراقی و تعاريف د یبعد در. يندنما ينیب

درصد از واريانس  10و  06/0 قادر است به ترتيب پيوند افتراقی ين. هچنيندنما يينرا تب تقليد ورزشكاران
 در ادامه در مدل مربوط به مردان ورزشكار .يدنما بينی يشپ تعاريف و تقويت كننده افتراقی ورزشكاران

و  (19/0بتا:  يبضر) تعاريف(، 30/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 24/0بتا:  يبضر) پيوند افتراقی
يگر د یورزشكاران دارند. در بعد مصرف مواد نيروزایبر  يمیمعنادار و مستق تأثير( 16/0بتا:  يبضر) تقليد

 (23/0بتا:  يبضر) تعاريف و (21/0بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقی(، 33/0بتا:  يبضر) پيوند افتراقی
 دارند.كنند،  صرف مواد نيروزا میتقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه مبادرت به مبر  يمیمعنادار و مستق تأثير

 تقويت كننده افتراقی و (43/0بتا:  يبضر) همچنين پيوند افتراقی تأثير معنادار و مستقيمی بر تعاريف
( نشان -4جدول ) یاجتماع يادگيری يندمدل فرا يرمستقيمغ يبكه ضرا دارد. همانطور (45/0بتا:  يبضر)
به  های افتراقی تعاريف، تقليد و تقويت كنندهبر  يممستق تأثيربا ( 30/0بتا:  يبضر) پيوند فتراقی دهد، یم

بتا:  يبضر) تقويت كننده افتراقیگذار است،  تأثير مصرف مواد نيروزای ورزشكارانبر  يرمستقيمصورت غ
 يرگذارورزشكاران تاثمصرف مواد نيروزا بر  يرمستقيمبه صورت غ تقليدبر  يممستق يرگذاری( با تاث03/0

مصرف مواد بر  يرمستقيمبه صورت غ تقليدبر  يممستق يرگذاری( با تاث04/0بتا:  يبضر) اريف؛ تعاست
. در بعدی ديگر، پيوند افتراقی با تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت است يرگذارورزشكاران تاثنيروزا 



 

 

 

 

 

 1397، پاييز و زمستان 2، شماره 9بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره   128 

  

 

ادامه  گذار است. در( تأثير 19/0ضريب بتا: ) كننده افتراقی به صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران
پيوند افتراقی، تقويت كننده افتراقی، تعاريف و ، دهد میمدل پژوهش نشان  يينتع يبهمانطور كه ضرا

يگر، د یبعد در. يندنما ينیب يشورزشكاران را پ مصرف مواد نيروزای يانسدرصد از وار 44قادرند  تقليد
. يندنما يينرا تب تقليد ورزشكاران يانسدرصد از وار 35قادرند پيوند افتراقی، تقويت كننده افتراقی و تعاريف 

درصد از واريانس تعاريف و تقويت كننده افتراقی  20و  18 قادر است به ترتيب پيوند افتراقی ينهچن
 .يدنما بينی يشپ ورزشكاران

 نمدل ضرایب مستقیم و غیر مستقیم عوامل تاثیرگذار بر مصرف مواد نیروزا ورزشکارا -4جدول شماره 

 

 يربه شرح ز یبرازندگ یها از شاخص يبیها، ترك با داده يشنهادیپ یبرازش الگو يتكفا يينجهت تع
 يكويیبرازش، شاخص ن يكويیشاخص ن ی،مورد استفاده قرار گرفتند: شاخص هنجار شده مجذور كا

 یمجذورات خطا يانگينو جذر م لويس –شاخص توكر يقی،تطب یبرازش هنجارشده، شاخص برازندگ
 برخوردار است یاز برازش خوب يقتحق یالگو دهد، یبرازش مدل نشان م يبگونه كه ضرا . همانيبتقر

بطور كلی مدل فرايند يادگيری اجتماعی بر اين واقعيت مهم تاكيد دارد كه مصرف  (.1999هو و بنتلر، )
ارتباط، با افزايش گيرد. در اين  یممواد نيروزا، همانند ساير اشكال كجروی، در بستری اجتماعی شكل 

ارتباطات هنجاری و رفتاری با افرادی كه سابقه مصرف مواد نيروزا دارند، به تدريج تعاريف مثبت و خنثی 
تسهيل گر( معطوف به مصرف مواد نيروزا افزايش يافته، فرد ورزشكار، سودمندهای فردی و اجتماعی ) ساز

يابد و  یمفتاری اطرافيان بدين معنا، افزايش چشمگيری ر باالتری را ادراک نموده و دامنه تقليد از الگوهای
 متعاقب اين شرايط افزايش مصرف مواد نيروزا توسط ورزشكار است.
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مدل استاندارد فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا ورزشکاران در حالت کل  -1شکل شماره 

 (784)فراوانی: 

 

 
 زن ورزشکاران یروزامصرف مواد ن یاجتماع گیريیاد یندفرامدل استاندارد  -2شکل شماره 

 (314فراوانی: ) 
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 مدل استاندارد فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا ورزشکاران مرد -3شکل شماره 

 (470)فراوانی: 

؛ شاخص نيكويی برازش اصالح شده: 969/0؛ شاخص نيكويی برازش: 040/3كای اسكوئر بهنجارشده: 
 036/0؛ ريشه ميانگين خطای برآورد: 958/0؛ شاخص برازندگی تطبيقی: 933/0وكر لويس: ؛ شاخص ت939/0

 تحلیل جنسیتی عوامل تاثیرگذار بر مصرف مواد نیروزا ورزشکاران
يكی از مهمترين نقاط قوت هرنظريه توانايی مدل نظری در تبيين رفتارهای گروه هدف به تفكيک 

های واريانس و هم سيتی مدل معادالت ساختاری، از از تحليلجنسيت است. به منظور بررسی تحليل جن
استفاده گرديده است. در مرحله اول مدل معادالت ساختاری  Stats Tools Package چنين نرم افزار

روابط علی در دو گروه زنان و مردان ورزشكار به همراه كليه پارامترهای محتمل به منظور مقايسه مدل 
 مورد بررسی قرار گرفت. زنان و مردان ورزشكار

فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا  يمدل معادالت ساختار یانسوار یلتحل -5شماره جدول 

 زنان و مردان ورزشکار
  مدل مردان مدل زنان   

   

ضریب 

 غیراستاندارد

ضریب 

 غیراستاندارد
 zنمرات 

 40/1 50/0** 31/0** تعاريف ---> پيوند افتراقی

 39/0 34/0** 21/0** تقويت كننده افتراقی ---> افتراقیپيوند 

 -06/0 08/0** 90/0** تقليد ---> تعاريف
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فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد  يمدل معادالت ساختار یانسوار یلتحل -5شماره دول ادامه ج

 نیروزا زنان و مردان ورزشکار
  مدل مردان مدل زنان   

   

ضریب 

 غیراستاندارد

ب ضری

 غیراستاندارد
 zنمرات 

 37/0 18/0** 16/0** تقليد ---> پيوند افتراقی

 33/0 17/0** 19/0** تقليد ---> تقويت كننده افتراقی

 70/0 15/0** 11/0** دوپينگ ---> پيوند افتراقی

 83/0 11/0** 07/0** دوپينگ ---> تعاريف

 85/2** 39/0** 14/0** دوپينگ ---> تقويت كننده افتراقی

 44/0 26/0* 20/0* دوپينگ ---> تقليد

 01/0؛ ** سطح معناداری 05/0نكته: * سطح معناداری 

دهد، تفاوت معناداری بين  همانطور كه تحليل واريانس روابط علی مدل معادالت ساختاری نشان می
أثير تقويت كننده ( ورزشكار از نظر ت39/0ضريب غيراستاندارد: ) ( و مردان14/0ضريب غيراستاندارد: ) زنان

توان ادعا نمود كه ورزشكاران مرد در  ( و می85/2ضريب آزمون: ) افتراقی بر مصرف مواد نيروزا وجود دارد
هايی كه مصرف مواد نيروزا دارد به سمت دوپينگ گرايش  قياس با ورزشكاران زن بيشتر بواسطه سودمندی

ار از نظر پارامترهای اندازه گيری شده وجود نداشته يابند. در ساير روابط علی بين زنان و مردان ورزشك می
و نتايج به طور كلی حاكی از آنند كه مسيرهای پيشفرض مدل از نظر نمرات اندازه گيری تفاوتی با يكديگر 
ندارند. همچنين مقايسه ضرايب تعيين پژوهش نيز حاكی از آن است كه مدل زنان و مردان به ترتيب 

 مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را به درستی پيش بينی نمايند.درصد از  44و  29قادرند 

 بحث و نتیجه گیري پژوهش
های كجروانه همچون  عامل نقش مهمی در فعاليت 4تئوری يادگيری اجتماعی ايكرز، مدعی است كه 
الگوهای اجتماعی و غير اجتماعی(، ) های افتراقیكنندهمصرف مواد نيروزا دارند: پيوندهای افتراقی، تقويت

( رفتارهای 2011) ( و تعاريف مطلوب رفتارهای انحرافی. به عقيده ايكرز و ينسن1يادگيری نيابتی) رفتاری
انحرافی همچون مصرف مواد نيروزا واكنش و نتيجه مثبت ميزان ارتباط با اشخاص و ساير منابع اجتماعی 

بارت ديگر، نظريه ايكرز در اين زمينه نمايد، به ع است كه بطور مستقيم رفتارهای انحرافی را تشويق می
دهد كه آندسته از افرادی كه از ميزان پيوندهای افتراقی بيشتری با اطرافيانی كه درگيری مصرف  نشان می

كنند، در بعدی ديگر، در  موادنيروزا هستند برخوردارند، بيشتر نيز به ست رفتارهای انحرافی سوق پيدا می
های رسمی و غير رسمی، باالنس هزينه و فايده رفتارهای انحرافی  ندگیاين ارتباط عوامل چون بازدار

همچون مصرف مواد نيروزا، فرايند درگير شدن ورزشكار در اشكال مختلف رفتارهای انحرافی را تسهيل 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 vicarious learning 
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نمايد. به عنوان مثال، ميزان بازدارندگی رسمی كه افراد با آن در محيط زندگی مواجه  نموده و يا منع می
فايده نقش مهمی در درگيری -های رسمی و قانونی باالنس هزينه ، قطعيت، شدت بازدارندگیهستند

نمايد، در اين راستا، به عنوان مثال، اگر ورزشكار دريابد،  ورزشكار در مصرف مواد نيروزای غيرمجاز ايفاء می
و دوستان فرد، وی را به های رسمی، چندان واكنشی به مصرف مواد نيروزا ندارند، يا والدين  كه بازدارنده

دوپينگ تشويق نموده و يا واكنشی خنثی به رفتارهای مذكور داشته باشند، ورزشكار متمايل به چنين 
تر دانسته و به ميزان بيشتری درگير  های انحرافی را آسان رفتارهای انحرافی، فرايند مشاركت در فعاليت

ه ايكرز مدعی است، الگوهای مرجع رفتاری، آندسته از گردد. در ارتباط با الگوهای رفتاری، نظري آنها می
های رفتاری  نمايد، از سبک و شيوه ها را مورد ستايش قرار داده و سعی می ورزشكارانی كه فرد به نوعی آن

ها پيروی نمايد، نقش مهمی در ارتكاب فرد به رفتارهای انحرافی دارند، اگر ورزشكاران مورد نظر درگير  آن
يی باشند، اين افراد هم براحتی چنين رفتارهايی را طی فرايند تقليد و الگوبرداری تكرار خواهد چنين رفتارها

(؛ به عنوان مثال، اگر فرد در زندگی خود با ورزشكارانی در ارتباط باشد، كه 2006ايكرز و ينسن، ) نمود
تر  باشد، در نتيجه فرد راحتبرايش از اهميت بااليی برخودار بوده و همچنين درگير مصرف مواد نيروزا نيز 

به سمت الگوههای رفتاری مذكور سوق خواهد يافت. همچنين به عقيده ايكرز، تعاريف به جهت گيری فرد 
قبال رفتارهای انحرافی چون دوپينگ اشاره دارد، اگر اين جهت گيری مثبت و يا خنثی باشد، ورزشكار به 

نوان مثال، در اين شرايط ورزشكارانی كه به رفتارهای راحتی به رفتارهای انحرافی دست خواهد زد. به ع
نمايند، در  ورزند، با دو دسته از تعاريف رفتارهای انحرافی خود را توجيه می انحرافی ورزشی مبادرت می

های اخالقی خود يا جامعه نداشته و حتی  ها با اشاره به اين كه رفتارهايشان مغايرتی با ارزش وهله اول، آن
هستند به استمرار فعاليت مذبور پرداخته و در وهله دوم، در توجيه چنين رفتارهايی با فرافكنی، سودمند هم 

ورزند. مقصر دانستن ديگران و حتی خنثی تلقی نمودن چنين الگوهای رفتاری، به استمرار آن مبادرت می
اعی را در تبيين مصرف اين پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری، روابط علی فرايند يادگيری اجتم

های اين تحقيق همسو با پژوهش كوكران و  مواد نيروزای غير مجاز ورزشكاران مورد بررسی قرار داد، يافته
( حاكی از آن بود كه الگوی ساختاری مدل فرايند 2017) (، كبيری و همكاران2017، 2016) همكاران

ای فرايند يادگيری  راست. بر اساس چنين يافتهيادگيری اجتماعی قابليت تبيين رفتارهای كجروانه را دا
اجتماعی در ابتدا با پيوندهای افتراقی ورزشكاران با اطرافيانی كه درگير رفتارهای انحرافی و پرخطر هستند، 
آغاز گرديده و پيوندهای افتراقی با اطرافيان به شكل گيری تعاريف مثبت درباب رفتارهای كجروانه و 

های افتراقی منجر گرديده و بر تقليد فرد از اطرافيان تأثير گذار  افزايش تقويت كننده انحرافی انجاميده، به
(، كوكران و 2017) های اين تحقيق همسو با پژوهش كبيری و همكاران است. به عبارتی ديگر، يافته

 ( حاكی از آن بود كه پيوندهای افتراقی مهمترين عامل در تبيين رفتارهای2017، 2016) همكاران
های افتراقی و تقليد ورزشكاران داشته  كجروانه بوده و تأثير معناداری بر شكل گيری تعاريف، تقويت كننده

گذارد. در بعدی  و از مسيرهای مذكور تأثير مستقيم و غيرمستقيمی بر رفتارهای كجروانه ورزشكاران می
تقليد ورزشكاران به صورت مستقيم و های افتراقی با تأثير گذاری مستقيم بر  ديگر، تعاريف و تقويت كننده

نمايند. همچنين نتايج اين پژوهش  می غيرمستقيم درگيری ورزشكاران در مصرف مواد نيروزا را تبيين
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حاكی از آن بود كه فرايند يادگيری اجتماعی تأثير معنادارتری بر مردان ورزشكار در قياس با زنان ورزشكار 
در قياس با زنان ورزشكار از پيوندهای كجروانه باالتری برخوردار دارد. به عنوان مثال مردان ورزشكار 

های ورزشی برخوردارند،  تری نسبت به رفتارهای كجروانه و پرخطر در محيط هستند، تعاريف مطلوب
های فردی، اجتماعی باالتری از درگيری در مصرف مواد نيروزا كسب نموده و بيشتر از زنان  سودمندی

كنند. تحليل جنسيتی اشكال مختلف رفتارهای  ن خود رفتارهای انحرافی را تقليد میورزشكار از اطرافيا
كجروانه از سويی ديگر حاكی از آن بود كه تحليل واريانس روابط علی مدل معادالت ساختاری مصرف 

ی بر مواد نيروزا نشان داد، تفاوت معناداری بين زنان و مردان ورزشكار از نظر تأثير تقويت كننده افتراق
توان ادعا نمود كه ورزشكاران مرد در قياس با ورزشكاران زن بيشتر  مصرف مواد نيروزا وجود دارد و می

يابند. همچنين مقايسه  هايی كه مصرف مواد نيروزا دارد به سمت دوپينگ گرايش می بواسطه سودمندی
درصد از  44و  29درند ضرايب تعيين پژوهش نيز حاكی از آن است كه مدل زنان و مردان به ترتيب قا

های مدل يادگيری  مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را به درستی پيش بينی نمايند. همانطور كه يافته
اجتماعی نشان داد اين مدل بهتر توانسته است مصرف مواد نيروزای غيرمجاز مردان ورزشكار در قياس با 

گرايش ورزشكاران را به سمت رفتارهای پرخطر  زنان ورزشكار را تبيين نمايد. هرچند هر دو مدل به خوبی
 دهند. و انحرافی را نشان می

 هاي سیاستی تئوري یادگیري اجتماعی و مصرف مواد نیروزاي ورزشکاران داللت
های بازدارنده و يا كاهش دهنده رفتارهای انحرافی و كجروانه،  برای تئوری يادگيری اجتماعی سياست

يابد، در اين راستا  سمت تعامالت متقابل فرد با افراد كجرو سوق میهمچون مصرف مواد نيروزا، به 

ورزشكاری كه به رفتارهای كجروانه متمايل است( با افراد منحرفی كه فرد را در ) بايست ارتباطات فرد می

وار، ) دهند محدود گرديده و تحت كنترل قرار بگيرد قرار میای  محيط( چنين رفتارهای منحرفانه) معرض

های پيشگيرانه اوليه شامل  (، در نتيجه با توجه به چارچوب مفروض يادگيری اجتماعی، سياست2001

درمان( است، اگر رفتارهای مجرمانه و انحرافی از طريق فرايند يادگيری ) پيشگيری، كنترل و بازپروری

درونی ) دگرد اجتماعی پيوندها، تقليد، تعاريف و تقويت در محيط زندگی فرا گرفته شده و حفظ می

گردد(، لذا احتمال شناسايی رفتارهايی چون مصرف مواد نيروزا، تمرين بيش از حد و بازی با درد و  می

(. بنابراين تئوری 2010ايكرز، ) مصدوميت در مسيری مشابه با احتماالت محيطی يكسان نيز ممكن است

رنامه كاربردی در اولويت كار خويش يادگيری اجتماعی نظارت دقيق والدين بر روابط فرزندان را به عنوان ب

دهد، به عبارت ديگر، اگر اين فرض اصلی را بپذيريم كه با پيوندهای افتراقی، فرد با اشخاصی آشنا  قرار می

نمايد كه درگبر مصرف مواد نيروزا، تمرين بيش از حد و بازی با درد و مصدوميت هستند، لذا  و تعامل می

های متقابل فرزندان با اطرافيان احتمال تعامالت مستقيم و غير مستقيم  ايجاد محدوديت و نظارت بر كنش

های سياستی اين تئوری بر اين باور بنيادين  يابند. يكی از مهمترين داللت با چنين افرادی نيز كاهش می

چون مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را فرا ای  استوار است كه، در محيطی كه فرد رفتارهای كجروانه

های بازدارنده و الگوههای جامعه پذيری مجدد، بار ديگر  بايست از طريق برنامه د، اين افراد میگير می



 

 

 

 

 

 1397، پاييز و زمستان 2، شماره 9بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره   134 

  

 

افرادی با سابقه مصرف ) توانمندی خود را بدست آورند، در اين نگاه، قطع پيوندههای افتراقی با افراد كجرو

گردد. همچنين  اه و امن میمواد نيروزا( منجر به بازپروی و جامعه پذيری مجدد فرزندان در مسير دلخو

های  ای از برنامه بمنظور معكوس كردن فرايند يادگيری اجتماعی مذكور در گروهای هدف، طيف گسترده

های  های مثبت و سازنده با گروه هماالنی كه با فرد ارتباط نزديک دارند، برنامه كاربردی همچون: مشاوره

های پيشگيرانه/آموزشی در اوقات  ده و جهت دار، برنامههای سازن خانوادگی و مدرسه محور بر پايه آموزش

های ترميمی مبتنی بر تغيير عقيده نسبت به مصرف مواد نيروزا، تغيير الگوههای مرجع اين  فراغت، برنامه

گروه و كند كردن فرايند تقليد از گروههای اوليه و ثانويه با جايگزينی الگوههای رفتاری مناسب، 

های آموزشی با  های فرد با افراد كجرو و برنامه ه بمنظور كنترل و محدود كردن كنشهای پيشگيران برنامه

های كجروانه را در دستور كار  محوريت اگاهی بخشی نسبت به مضرات و خطرات درگيری در اين فعاليت

ف ای چون مصر( از انجاييكه رفتارهای كجروانه2010) (. به گفته ايكرز2012ايكرز، ) خويش قرار دهند

های پيشگيرانه از طريق  شود، برنامه مواد نيروزا از طريق پيوند، تقويت، تعاريف و تقليد فرا گرفته می

های يادگيری اجتماعی  فراگيری رفتارها و الگوههای فكری مثبت، بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر مؤلفه

، 2؛ ويكز1955، 1كريسی) های سياستی گذارد. تحقيقات صورت گرفته مطابق با چنين داللت تأثير می

هايی كاربردی با محوريت فشارهای گروهی و تغيير  ( با اجرای برنامه1972، 3؛ ايمپری و اريكسون1958

توانند به تغيير نگرش، تعاريف و جهت گيری  های گروهی می الگوههای كجروانه، بر اين باورند كه پويايی

كمترين ميزان مطلوبيت برسانند، به عبارتی ديگر،  فكری گروه هدف انجاميده و رفتارهای كجروانه را به

ای  های كامالً سازمانيافته توان در گروه ترين مكانيسم برای اعمال فشار گروهی بر اعضاء را می كاربردی

متمركز هستند. در  4ديد كه با هدف تغيير الگوهای رفتاری شكل گرفته و بر كنش گروهی هدايت شده

( بر گروه درمانی مبتنی بر تغيير الگوههای رفتاری و فكری افراد 151: 1965) 5ای ديگر، گيبونز برنامه

ترين مزيت گروه درمانی در اين است كه مشاركت كنندگان را به اعمال فشار بر  كجرو متمركز گرديد، مهم

وابط نمايد، در واقع گروه درمانی نمايانگر شكلی از ر تغيير رفتار و جهت گيری فكری( تشويق می) يكديگر

های مشابه كه در آن شكل گيری عقيده و تغيير رفتار در  اوليه است كه در آن تغييرات رفتاری از مكانيسم

( با 1987) 6گردد. در برنامه كاربردی ديگر، براكمن و ولف گروههای اوليه مرسوم اتفاق ميافتد اعمال می

ه به خانواده، والدين را مجاب نمودند تا های سازند استفاده از مدل آموزش خانوادگی، با دادن دستورالعمل

را به فرزندان آموخته و روابط مثبت و متقابل خود را با  7ای های اجتماعی، اكادميک و ماقبل حرفه مهارت

هايی  نوجوانان حفظ نمايند و از اين طريق الگوههای رفتاری و فكری افراد كجرو را تغيير دادند. در برنامه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Cressey 

2 Weeks 

3 Empey  & Erickson 

4 Guided Group Interaction 

5 Gibbons 

6 Braukmann & Wolf 

7 prevocational 
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؛ 1975و همكاران،  3؛ پاترسون1999، 1992و همكاران،  2ديشيون) 1تماعی ارگانمشابه مركز يادگيری اج

های پيشگيرانه  ( از طريق برنامه1995، 5، اشنايدر و پاترسن2002و همكاران،  4؛ ريد1989، 1991، 1985

ا و آموزشی مربوط به مدرسه، گروه هماالن و خانواده سعی نمودند رفتارهای كجروانه در نوجوانان را ب

های مركز ارگان، رفتار كودكان و نوجوانان و  بكارگيری اصول ياگيری اجتماعی كاهش دهند. بنابر يافته

: 1992ديشيون و همكاران، ) شود كنش متقابل با ديگران در خانواده و در گروه هماالن فرا گرفته می

دهد  زندان را افزايش میهای قهری فر (. به عبارتی ديگر، تربيت ضعيف فرزندان احتمال واكنش254-255

گردد كه  و سطوح باالی رفتارهای قهری فرزندان مانع فرزندپروری منصفانه، سازگار و مؤثر والدين نيز می

(. بطور كلی آنچه اين تئوری درباب تبيين 2010ايكرز، ) گردد منجر به بروز رفتارهای كجروانه می

دهدكه چنين رفتارهايی از طريق  می ت، نشانچون مصرف مواد نيروزا مدعی اسای  رفتارهای كجروانه

شود. در بعد الگوبرداری، فرد مصرف  های افتراقی فرا گرفته می فرايندهای تقليد، الگوبرداری، تقويت كننده

گيرد، اگر فرد دريابد كه اين الگوههای  مواد نيروزا را از كنش متقابل خود با اطرافيان و ديگران مهم فرا می

ی مثبتی برای گروه مرجع مورد نظرش داشته است، وی نيز به احتمال زياد چنين كجروانه پيامدها

نمايد، در بعدی ديگر احتمال ارتباط برقرار كردن با ديگران كجرويی كه مصرف مواد  رفتارهايی را تقليد می

ع به مصرف هايی مطلوبی را نيز راج يابد، در نهايت چنين فردی ايده كنند، افزايش می می نيروزا را تشويق

هايی كه دربردارنده تعاريف مثبت و خنثی كننده رفتارهای كجروانه  ايده -دهد مواد نيروزا گسترش می

 نمايند ای مثبت توجيه و تسهيل می است، اين تعاريف در مرحله آخر رفتارهای انحرافی مذكور را به گونه

برد و  اجتماعی كه فرد در آن بسر می(. با توجه به اهميت محيط 2012:؛ ايكرز و سيلرز، 2010ايكرز، )

ها،  های متقابل وی با اطرافيان، قانونگذاران و مسئولين نهادهای تربيتی همچون رسانه اهميت كنش

های فرهنگی، بازدارنده و ترميمی  بايست به تعريف و اجرای برنامه نهادهای آموزشی و دانشگاهی می

نمايد. به  واد نيروزا را به مسير درست و مثبت هدايت میچون مصرف مای  بپردازند كه رفتارهای كجروانه

توانند با توليد  های ريزان فرهنگی در سطح رسانه ملی و محلی می عنوان مثال مسئولين و برنامه

آموزشی نسبت به مضرات مصرف مواد نيروزا و ارائه الگوههای جانشين، از ميزان -های فرهنگی برنامه

ها بكاهند. در سطح خانواده و خرده فرهنگ ورزشی،  ن دست از فعاليتتمايل ورزشكاران به سمت اي

توان با ارائه جزوات آموزشی و فرهنگی، اوالً والدين را به نظارت بيشتر بر رفتار و دامنه ارتباطات  می

فرزندان ترغيب نمود، ثانياً با تاكيد بر نقش الگوههای مرجع همچون اعضای خانواده، گروه هماالن در 

افرادی كه مبادرت به ) ند يادگيری اجتماعی، عالوه بر تغيير الگوههای رفتاری اعضای خانوادهفراي

كنند( و در صورت لزوم محدويت ارتباط با اين افراد در بين اعضای خانواده و  های رفتار انحرافی می الگوه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Oregon 

2 Dishion 

3 Patterson 

4 Reid 

5 Snyder&  Patterson 
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های كه با  يگر، خانوادهگروه هماالن، از ميزان تمايل ورزشكار به مصرف مواد نيروزا بكاهند. در سطح د

توانند با فراهم كردن جلسات مشاوره و روانشناسی  چنين مشكلی در بين اعضای خود مواجه هستند، می

توانند  ها بكاهند. در سطح دانشگاهی مسئولين می برای اعضای خانواده از ميزان تمايل افراد به اين فعاليت

های دانشگاهی و علمی با  ها و نشست برگزاری همايشبا توجه به اهميت اين پديده در سطح استان، با 

محوريت شيوع مصرف مواد نيروزا و مضرات آن، ضمن ارائه راهكارهای علمی، به اگاهی بخشی جمعی نيز 

 های پيشگيرانه نمايند. پرداخته و نهادهای اجرايی را ترغيب به مشاركت و حمايت از برنامه
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