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Abstract 
Aim: The main objective of this study was to explain 

the Structural Equation Modeling of the relationship 

between tendency to recreational drugs based on self - 

efficacy and body image with mediating success 

motivation in The social phenomenon of sport (among 

bodybuilders in Tehran). Method: The present study 

was a type of patterning based on the correlation 

method  according to implementation method and an 

applied research according to the purpose of research .  

This research included all athletes of Tehran 

gymnasiums’ bodybuilders in the year 8192, which 

011 sample were randomly selected. The data 

collection tool was a questionnaire body image (Cash 

T F, Mikulka P J, Brown ), The Perception of Success 

Questionnaire (Robert, G. G., Tresure, D. C, 9112), 

self-efficacy questionnaire (Schwarzer, R., & 

Jerusalem, M, 9129) and tendency to  energy-oriented 

questionnaire (Habibi and  et al., 8190). The data 

analysis method was Structural Equation Modeling 

using AMOS software and Baron and Kenny method 

was used to test the intermediate effect. Results: 

Findings and the results showed that there is a 

negative and significant relationship between self-

efficacy and body image with a tendency to use 

recreational drugs. There was a positive and 

significant relationship between the body image with 

success motivation and there is a negative and 

significant relationship between self-efficacy and 

success motivation Conclusion: The results showed 

that the success motivation was not mediator in the 

relationship between self-efficacy and body image 

with the tendency to use recreational drugs, but a 

direct relationship between self-efficacy and body 

image with bodybuilders' tendency to use energy 

drugs.   

 Keyword: success motivation, Body image, Self-

efficacy, Tendency to use recreational drugs. 

   
 

 چکیده

 گرایش به داروهای نیروزا براساس خودکارآمدیی  رابطهتبیین الگوی  :هدف

در پییدی  اتمادا ی    گری انگیدش  موقیید   ها با میانجی تصویر بینی آن و

پدووهش   :روش. باشدی مدی ( در بین ورزشکاران بینساز شهر تهران)ورز  

حاضر با توته به هیف پووهش در زمدر  تقیییداك کداربردی و بده لقدا       

این پووهش شامل کلیه  .هابسمگی  از نوع الگویابی اس از نوع  رو  اترا 

بدود کده بده     79های شهر تهران در سدا   ورزشکاران رشمه بینسازی باشگا 

ابدشار گدردآوری   . انمخدا  شدینی   نفر بده  ودوان ناونده    066 شیو  تصادقی

  (بدرون  کدش و میولکدا   )تصویر بدینی  های  پرسشوامه بارتوی از اطال اك 

شوارزر ) یپرسشوامه خودکارآمی  (8771رابرتش و ترشو  )  یادارک از موقی

و هاکداران    یبیحب) روزایبه مواد ن شیپرسشوامه گراو ( 8718و تروسالم  

های می  معدادتك سداخماری بدا    داد  رو  تجشیه تقلیل. می باشی (8971

بود و برای آزمون اثدر میدانجی    AMOS و SPSSهای اسمفاد  از نرم اقشار

یاقمده و نمدایپ پدووهش     :هاا یافته .  اس از رو  بارون و کوی اسمفاد  شی

نشان دادنی که خودکارآمیی و تصویر بینی با گدرایش بده اسدمفاد  از مدواد     

بدین تصدویر بدینی بدا انگیدش       . داری وتود داردنیروزا رابطه موفی و معوی

موقیی  رابطه مثب  و معوی داری دیی  شی و بین خودکارآمیی و انگیدش   

هاچوین بین انگیش  موقیی  . موقیی  رابطه موفی و معوی داری وتود دارد

. داری وتدود ندیارد  و گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا رابطه موفدی و معودی  

اس نمایپ پووهش مدی تدوان نمیجده گرقد  کده انگیدش        براس :گیرینتیجه

موقیی  در رابطه بین خودکارآمیی و تصویر بینی با گرایش بده اسدمفاد  از   

بلکه یک رابطه مسمییم بدین خودکارآمدیی و    مواد نیروزا نیش میانجی نیارد

تصویر بینی با گرایش ورزشکاران بینساز بده اسدمفاد  از داروهدای نیدروزا     

  .دارد

انگیش  موقیی   تصویر بینی  خودکارآمدیی  گدرایش بده     :کلیدی کلمات

 . فاد  از مواد نیروزااسم

  مقدمه
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کاک گرقمن از اصو  و مبانی دانش روانشواسی برای بات بردن سطح کارآیی ورزشکاران در هرتا امری ضروری 

. باشی پذیر نایصقیح امکانزیرا بیون شواخ  حاتك و خصوصیاك روانی اقراد برخورداری از آموز  . اس 

انی و تأثیر مطلو  تسای و روانی ورز  روز  پرداخمن به ورز  شعاری اس  که هاه مردم دنیا به آن ایاان آورد 

ورز  به  ووان . شود به روز با پیشرق  تکوولوژی و تقیییاك انجام یاقمه در این زمیوه با وسع  بیشمر اثباك می

بسیاری از مردم تهان را به طرق قیشیکی  اقمصادی  آموزشی  سیاسی و اتماا ی و  پییی  اتماا ی  شیوة زنیگی

گسمر  روز اقشون ورز  سبب شی  که مرزهای تغراقیایی  نوادی  قومی  سیاسی و . روانی ممأثر ساخمه اس 

ها و اسک  ارز های اخیر به پووهش دربار  آدا   موگران اتماا ی و قرهوگی در دهه تقلیل.  یییتی را در نوردد

ورز  و قعالیمهای ورزشی زمان و انرژی قراوانی از اقراد هر . انیالگوهای اتماا ی رایپ در ورز  مبادرك ورزیی 

هایی قرار های ورزشی  ورزشکاران  تااشاگران و مربیان را در وضعی رقاب . تامعه را به خود اخمصاص داد  اس 

یکی از این (. 682   8کروتا)رایپ در ورز  را به آسانی نیض کووی  دهی که ماکن اس  قوا ی و هوجارهایمی

اسمفاد  از داروهای نیروزا و دوپیوک گرایش به شود قوا ی و هوجارهای که به طور مکرر توسط ورزشکاران نیض می

 . باشیمی

پوس  انگور اس  و واژ  دوپیوگ به احماا  زیاد از واژ  هلویی دوپ که نام یک نوشیینی الکلی ساخمه شی  از 

وادا  )گرقمه  مشمق شی  اس   توسط توگجویان زولو به موظور اقشایش دتوریشان در توگ مورد اسمفاد  قرار می

یا به روایمی دیگر واژ  دوپیوگ از زبان آقرییای تووبی مشمق شی  که اشار  به یک نوشیینی الکلی باسمانی  به (. 667 

ها و ی دوپیوگ بطور انقصاری اشار  به اسمفاد  رو امروز  واژ  .شی   دارد د  می ووان مقرک در مراسم رقص اسمفا

دهوی   الکرد در رقاب  ورزشی چه به موظور اقشایش و چه حفظ  الکرد و هاچوین گریش از رونی ناونهمواد اقشایش

ها برای اقشایش  الکردشان مقرککووی  در الاپیک یونان باسمان از ورزشکاران رقاب (.  66   پمروزی)گیری دارد 

های مقرک  های غذایی خاص و معجونورزشکاران یونان باسمان به اسمفاد  از رژیم(. 8771 9آسکن)کردنی اسمفاد  می

گیری از های قرون وسطی به کاکگالدیاتورهای رومانیایی و سوار  نظام. برای نیروموی ساخمن خودشان  مشهور بودنی

آوردنی های توگی  لیرغم خسمگی و تراح  روی می الکرد ته  قادر بودن به ادامه وضعی  مواد اقشایش دهوی 

های طوتنی هاوار  نخسمین در ورز  میرن  دوچرخه سواران  بینسازان و شواگرهای مساق (. 666  2وادیوگمون)

بوکسورها نیش . نیی اسمریکوین بود  های اسمفاد ن دونیگان ماراتن قبل از قرن بیسمم مظوو. باشویهای دوپیوگ میمظوون

ها و دیگر داروها مثل کوکائین  هروئین و الکل برای اقشایش هوشیاری و یا تسکین درد اسمفاد  میپیوسمه از مقرک

هاچوین مواد . شاار هسمویها بی در زمیوه اسمفاد  از مواد نیروزا در ورز  ناونه(. 8710 1دونوهویی و تانسون)کردنی 

 .گرقمه اس  ها در ورز  مورد اسمفاد  قرار میدهوی   الکرد بطور آزادانه و نامقیود برای قرن اقشایش

یکی از  وامل شخصی و شخصیمی که در کومر  و سازمانیهی رقمار قرد مؤثر اس    (661 )0قمسکو و مککلور

زنیگی به دس  خودشان گفمه می به باورهای اقراد دربارة توانایی کومر  "خودکارآمیی . باشیمی 8خودکارآمیی
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آموز دارای به  ووان مثا   دانش. خودکارآمیی بر رقمار قرد بسیار تأثیر گذار اس ( 662 )   سانمروک. "شود

کوی که هر انیاز  خودکارآمیی سطح پایین ماکن اس  حمی برای یک اممقان خود  را آماد  نکوی  زیرا قکر می

در میابل  شخص برخوردار از خودکارآمیی سطح بات در انجام کارها امییوارتر . ای نخواهی داش زحا  بکشی قایی 

اگر شخص باور داشمه باشوی که با تال  قابل قبو  می توانوی یاد دارد که بیان می( 662 ) 9وو  قولک.  و موقیمر اس 

وته خود را بر مشکل ممارکش کووی  تبگیرنی  این شخص تالشش را بیشمر کرد   در مواتهه با مشکالك پاقشاری می

به  بارك دیگر . گیرنیکووی و از راهبردهای مؤثرتری بهر  میکرد  و احساس آرامش و خو  بیوی بیشمری می

های میابله با کوی که این نکمه نیش مهای در بکار گیری شیو خودکارآمیی  ابشارهای شواخمی و انگیششی را بسیپ می

 (. 8910سیف  )ون در اقراد خواهی داش  قشار روانی و رخیادهای گوناگ

. ای معین تزم اس باشی که برای گرقمن نمیجهآمیش میخودکارآمیی قوك اطایوان شخص به دادن پاسخی موقیی 

های قرد برای باشی که اشار  به ا مااد در تواناییهای مهم نظریه خودکارآمیی  اطایوان کارآمیی مییکی از توبه

بوابراین اقراد اگر اطایوان یابوی که . های مورد نیاز در به دس  آمین رقمار مفروض داردای  السازمانیهی و اتر

اطایوان  تقیییاك انجام شی  بر. توانی تاثیراك مطلو  را تولیی کوی  انگیشهای برای انجام قعالی  دارنیشان میقعالی 

ها و نمایپ  الکرد ها  هیجانطور معواداری بر انگیش  دهی که  الکرد ادراک شی  بهخودکارآمیی ورزشکاران نشان می

هایش به نشان دادنی که ا مااد ورزشکار نسب  به توانایی( 8797)ویوبرگ و هاکاران  (. 8772قلمش )گذارد تاثیر می

 . شوداقشایش  الکرد مومهی می

باشی  تصویر بینی اس  یع میشا بیشمر یکی دیگر از ممغیرهای پووهش حاضر که در ورزشکاران رشمه بینسازی

مفهوم تصویر بین از چویین رشمه مطالعاك  صب شواخمی  روانشواخمی و پششکی (.  877  دی دومویکوآنیرسن و )

-تصویر بینی اصطالحی اس  که برای اولین بار در قرن بیس  از سوی  صب( 8799) 2بروچار نظر . ایجاد شی  اس 

آنها زمانی به این . رای اولین بار به توصیف اخمالتك ادراک از بین پرداخمویها بنورولوژیس . ها مطرح شیشواس

. دیی  مغشی بودنی که قادر به شواخ  یک قسا  یا کل بین خود نبودنی مسئله توته کردنی که شاهی بیااران آسیب

توسط وی در واقع در  0اصطالح تصویر بینی. بینی را به کار برد شواسی بود که واژ  تصویراولین  صب 1اسچیلیر

اسچیلیر تصویر بینی را . در اوایل قرن بیس   ووان گردیی 9تکوین اصطالح طرحوار  بینی مطرح شی  به وسیله هیی

وی معمیی بود که . تعریف کرد " ووان تصویری که قرد از بین خود دارد  و واناودی که بیناان برای خودمان دارد "به

 (. 66   اسمراچنکش و ) گرددهای ذهوی پیییار مییکی و هم به توبههای قیشتصویر بینی هم به توبه

شامل اقکار  ا میاداك  احساساك و رقمارهای که تصویر بینی یک ساخمار چوی بعیی اس  ( 688 )  1ایگلموناز نظر 

ارزیابی موفی از  های تصویر بینی نارضایمی از تصویر بینی اس  که بهیکی از توبه .باشیمیمرتبط با بین ادراک شی  

تصویر بینی یک . گردد و به تاایش بین بین واقعی و تصویر بین ایی  آ  اشار  داردانیاز   شکل و وزن بین بر می
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و  8ریچمن)باشی می ساخمار چوی بعیی شامل اقکار  ا میاداك  احساساك و رقمارهای مرتبط با بین ادراک شی 

-شود و تلویقاك مهای برای زمیوهقوری برای خودپویاری مقسو  میتصویر بین یک مفهوم م(.   68 هاکاران  

تصویر بین نه توها یک پییی  ناشی از ساخمار اتماا ی . های گوناگون  الکرد و روان شواخمی و کیفی  زنیگی دارد

 (.8717    کش و براون)اس  بلکه  این مسئله مرتبط اس  که قرد چگونه تعامالك خود با دیگران را تجربه می کوی 

گرایش ورزشکاران به داروهای نیروزا براساس خودکارآمیی   ساخماری رابطه پووهش پیش رو به دنبا  تبیین الگوی

سؤا   با توته به مطالبه بیان شی  .گری انگیش  پیشرق  در ورزشکاران اس تصویر بینی و تلیین پذیری با میانجی

پذیری و موقیی  رابطه بین  خودکارآمیی  تصویر بینی و تلیینباشی که آیا انگیش  اساسی پووهش حاضر این می

 کوی یا نه؟ های نیروزا در بین ورزشکاران بینساز را تبیین میگرایش به اسمفاد  از داروهی
 

 روش

پووهش حاضر با توته به هیف پووهش در زمر  تقیییاك کاربردی و به لقا  رو  اترا هابسمگی  از نوع الگویابی 

هاچوین پووهش حاضر از لقا  . گردداین نوع تقییق رابطه میان ممغیرها بر اساس هیف تقییق تقلیل میدر . اس 

میلسازی معادتك )های تقلیل ماتریس کوواریانس شیو  گردآوری و رو  تجشیه و تقلیل داد  ها در زمر  پووهش

ردی و بر اساس رو   پووهشی بر های کاربپووهش حاضر از نوع هیف از نوع پووهش.شودمقسو  می( ساخماری

. گرایش به اسمفاد  از داروهای نیروزا اس ( زادرون)ممغیر مالک . مبوای مفروضاك هابسمگی و غیرآزمایشی اس 

انگیش  موقیی  ( درون زا)گر ممغیر میانجی. شامل خودکارآمیی و تصویر بینی اس ( برون زا)بین ممغیرهای پیش

را شامل  8979های بینسازی شهر تهران در سا  ه ورزشکاران در رشمه بینسازی باشگا تامعه آماری شامل کلی. اس 

 . ای انمخا  شینینفر به رو  تصادقی چویمرحله 066باشگا  بینسازی تعیاد    شونی که از بین می

 

 ابزار  

پرسشوامه اسمانیارد شی  های پووهش حاضر از طریق و داد . بود ییانیمطالعه حاضر به رو  م  یرو  گردآور

 . باشویابشار مورد اسمفاد  در پووهش حاضر به شرح ذیل می. گردآوری شینی

-ته  انیاز  BSRQتصویر بینی مورد اسمفاد   پرسشوامه پرسشوامه (:برون، کش و میولکا)پرسشنامه تصویر بدنی 

ارزیابی نگر  قرد دربار  ابعاد مخملف ماد  اس  و ته   01 این پرسشوامه شامل. باشیگیری تصویر بینی می

پرسشوامه چوی بعیی نگر  قرد در مورد تصویر بینی خود دارای سه مییاس . ساخمار تصویر بینی طراحی شی  اس 

و  مییاس مربوط به BASSپرسشوامه مربوط به خود  مییاس رضای  از بخشهای مخملف بینی : باشیبه شرح ذیل می

-پووهش ته  تعیین روایی از روایی ساز   تقلیل  املی تأیییی اسمفاد شی که نمایپ نشاندر  .نگر  قرد دربار  وزن

χمییار )ها با می  بودنی ی براز  داددهوی 
  شاخص sig:636668و  92  و درته آزادی   099131با مییار  

کش  میولکا و (. GFI: 6372  AGFI: 6379   CFI:637   NFI:6319  RMSEA:6369 397 با مییار χ /dfبرازنیگی 

پایایی پرسشوامه را با اسمفاد  از رو  ( 8971)احایزاد  اباذری . گشار  شی 18/6 پایایی پرسشوامه را (8776) برون

                                                           
9 . Richetin 
8 . Cash & Brown 
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ی پایایی مواسب نشان  دهوی  6317در این پووهش مییار آلفای کرونباخ . گشار  ناود  اس  6319آلفای کرونباخ 

 . پرسشوامه تصویر بینی بود

سؤا  اس  که با مییاس پوپ ارزشی   8این پرسشوامه شامل (:8991رابرتز و ترشو، )پرسشنامه ادارک از موفقیت 

را گرایی و خودگرایی مکلیفاین پرسشوامه دو خرد  مییاس .شودسوجیی  می لیکرك از کامالً مخالفم تا کامالً مواقیم

ا مباریابی این مییاس با رو  . شودهای هر قرد را تاع مینار  برای تفسیر پرسشوامه .دهیمورد سوجش قرار می

(  8917)کجباف نواد و هاکارن . مطلو  گشار  شی  اس (  877)ا مباریابی مالکی با پرسشوامه دوت و نیکرلش 

ی به رو( 8771)روایی این پرسشوامه را با اسمفاد  روایی مالکی هاشمان با پرسشوامه انگیش  پیشرق  گیل و دیرتر 

در این پووهش ته  تعیین روایی از روایی ساز   . به دس  آمی  6326ورزشکاران اترا ناودنی که ضریب هابسمگی 

χمییار )ها با می  بودنی ی براز  داددهوی تقلیل  املی تأیییی اسمفاد  شی  که نمایپ نشان
و درته  6301 8با مییار  

  GFI: 6371  AGFI: 6379   CFI:6378  NFI:6311 1 3 با مییار χ /df  شاخص برازنیگی sig:636668و  19آزادی 

RMSEA:6361 .) 6/ 1هاسانی درونی باتیی با ضریب آلفای ( 8771)رابرتش و ترشرr=  را برای این مییاس گشار  و

هاسانی نیش ( 8917)کجباف نواد و هاکارن . انیگشار  کرد  =16/6rپایایی پرسشوامه مذکور با رو  آزمون بازآزمون

تا   639و با اسمفاد  از رو  گاتان از تمبیا   639درونی و پایای این پرسشوامه را را با اسمفاد  رو  آلفای کرونباخ 

ی پایایی مواسب پرسشوامه ادراک از نشان دهوی6391در این پووهش مییار آلفای کرونباخ . بیس  آورنی 6318تمبیای 

 . موقیی  بود

سوا  اس  که پاسخ های آن به صورك  86این مییاس شامل  (:8918شوارزر و جروسالم، )پرسشنامه خودکارآمدی 

بویی شی  اس  که کایوه و بیشیوه های اصال صقیح نیس  تا کامال صقیح اس  و با اممیاز یک تا چهار درتهگشیوه

دتور و نجفی . باتتر اس  اخذ نار  بات در این پرسشوامه نشان دهوی  خودکارآمیی  اومی. اس  26و  86نار  آن 

و روایی هاگرا ( تقلیل  املی)روایی پرسشوامه خودکارآمیی شوارزر و تروسالم را با اسمفاد  از روایی ساز  (  897)

در این پووهش ته  تعیین روایی از روایی ساز   تقلیل  املی تأیییی اسمفاد  شی  که نمایپ . مورد بررسی قرار دادنی

χ)ها با می  بودنی  دادی برازدهوی نشان
با χ /df  شاخص برازنیگی sig:63668و  91و درته آزادی   0639با مییار  

آلفای ( 661 )شوارزر و هالم (. GFI: 6379  AGFI: 6376   CFI:6376  NFI:6318 RMSEA:6369 8399مییار 

ضریب آلفای کرونباخ این . انیگشار  کرد ای در سوریه را برای ناونه 6319ای از آلاان و را در ناونه 6310کرونباخ 

گشار  شی   6391و هوی  6397  ایران  631  قرانسه 6311  برتانیا 6318  آلاان 6318  کاسماریکا 6311مییاس در کانادا 

. گشار  ناودنی 6319پایایی مییاس خودکارآمیی  اومی با اسمفاد  آلفای کرونباخ  (  897)دتور و هاکاران . اس 

 . به دس  آمی6379وهش حاضر مییار آلفای کرونباخ در پش

 یم آگاهی  رسانه  ) مولفه 7این پرسشوامه دارای (: 8991حبیبی و همکاران، )پرسشنامه گرایش به مواد نیروزا 

ها  و  یم نظارك خواهی  در دسمری بودن  اقشایش  الکرد   نفش مربی  مییران و کارکوان باشگا هارنگی  هیجان

گشار ناودنی و ته   6316پایای این پرسشوامه را ( 8971)حبیبی و هاکاران . سوا  اس  08 و  در مجاوع (مسئولین

در این پووهش ته  تعیین روایی از روایی ساز   تقلیل  املی تأیییی . تعیین روایی از روایی ساز  اسمفاد  ناودنی

χ)دنیها با می  بوی براز  داددهوی اسمفاد  شی  که نمایپ نشان
و  8199و درته آزادی  16326 2با مییار  

sig:636668 شاخص برازنیگی  χ /df 321 با مییار GFI: 6371  AGFI: 6378   CFI:6379  NFI:6310  
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RMSEA:6369.) ی پایایی مواسب پرسشوامه گرایش به مواد نشان دهوی6311در این پووهش مییار آلفای کرونباخ

 . نیروزا بود

 

 روش اجرا

و رو   SPSSو   AMOSاز رو  می  معادتك ساخماری با اسمفاد  از نرم اقشار  اطال اك یلو تقل یهموظور تجش به

شود  انجام می رو  بارون و کوی در دو مرحله. بارون و کوی برای بررسی اثر میانجی بین ممغیرها اسمفاد  شی  اس 

 X  مسیر مسمییم بین (Total effect)اسمفاد  از می  اثر کامل نخس  بیون حضور ممغیر میانجی یا به  بارك دیگر با 

دار بود به مرحله نامگذاری شی   معوی cدر صورتی که ضریب رگرسیونی این مسیر که آن را . شودبررسی می Yو 

و ( انجیمی  با اثر می)شود در مرحله دوم  ممغیر میانجی به می  اضاقه می. شودگری آزمایش میدوم رقمه و میانجی

در می  نیش  Mدار بودنی پس شود در صورتی که هر دو مسیر معوییک به یک بررسی می Yبه  Mو  Mبه   Xمسیر 

اگر . بررسی می شود( می  با اثر میانجی)در می   Mبا حضور  Yبه  Xحا  مسیر مسمییم . کویمیانجی را بازی می

 و(    )به صورك هاشمان از هر دو طریق مسمییم  Xدار باشی یعوی معوی( 'c)ضریب رگرسیونی این مسیر 

گری میانجی( Partially)را تشئی  Yروی  Xتأثیر  Mگذارد و اصطالحاً تأثیر می Yبر (      )غیرمسمییم  

دار نبود به این معوی اس  که مسیر غیر دیگر معوی Yبر  Xدر می   تأثیر مسمییم  Mاما اگر با حضور . کویمی

را به طور کامل  Yبر  Xرابطه  Mرا تذ  کرد  و اصطالحاً  Yروی  Xتاام تأثیر (      )مسمییم

(Fully)اگر در هاان ابمیای کار . کویگری میمیانجیc مسیر مسمییم بین )دار نشی معویX  وY  بیون حضور میانجی

 Xتوانیم تأثیر غیرمسمییم چوان میگری وتود نخواهی داش  ولی هااگر چه امکان آزمون میانجی( در می  اثر کامل

دار را بررسی کرد  و در صورتیکه این دو مسیر معوی Yبه  Mو  Mبه  Xبرای این موظور مسیر . را مطالعه کویم Yروی 

 .باشیشکل کلی این رو  به شرح ذیل می. را گشار  کرد Mاز طریق  Yبر  Xتوانیم تأثیر غیرمسمییم شینی می
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 هایافته

 . دهیهای براز  را در سه می  مورد اسمفاد  در پووهش را نشان مینمایپ شاخص 8شاار  تیو  

 های برازش در سه مدل پژوهشنتایج شاخص. 8جدول 

Model χ
8
 

p  8
  
  GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

 63619 6376  637 6376 6371 3708  636668 9703206 مسمییم

  6361 6311 6376 6317 6372 8 30  636668 1263119 غیرمسمییم

 63627 6317 6378 6317 6372 3218  636668 9073082 میانجی

 

ها های براز  می   در سه می  نشان از براز  مواسب و مطلو  داد دهی شاخصهاانگونه که نمایپ تیو  نشان می

 .با می   دارنی

ممغیرهای خودکارآمیی و تصویر بینی بر گرایش به نمایپ می  معادتك ساخماری اثر می  مسمییم   تیو  شاار  

 . دهیاسمفاد  از داروهای نیروزا را نشان می

 

 

 نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بین اثر مستقیم متغیر مستقل بر وابسته . 2جدول 

سطح نسبت  خطا B β متغیرها
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داریمعنی بحرانی  

گرایش بده  

 مواد نیروزا
--› 

 63660 -9 39  63962 -63880 -7 631 خودکارآمیی

 636668 -6 036 63626 -97 63 -26 63 تصویر بینی

 

دهی مسیر خودکارآمیی به سوی گرایش به مواد نیروزا دارای ضریب اسمانیارد نشی  نشان می  نمایپ تیو  شاار  

باشی که این می -399 بقرانی و نسب    6396خطای معیار این مسیر . باشیمی - 638و ضریب اسمانیار شی   -6319

در نمیجه ممغیر خودکارآمیی تأثیر موفی بر گرایش ورزشکاران بینساز به . باشیمعوادار می 6368مسیر در سطح کامر از 

هاچوین مسیر تصویر بینی به سوی گرایش به مواد نیروزا دارای ضریب اسمانیارد نشی  . اسمفاد  از مواد نیروزا دارد

باشی که این می - 036و نسب  بقرانی   6362خطای معیار این مسیر . باشیمی -1 63سمانیار شی  و ضریب ا -2 63

در نمیجه ممغیر تصویر بینی تأثیر موفی بر گرایش ورزشکاران بینساز به . باشیمعوادار می 6368مسیر در سطح کامر از 

 . اسمفاد  از مواد نیروزا دارد

ساخماری اثر می  غیر مسمییم ممغیرهای خودکارآمیی و تصویر بینی بر گرایش  نمایپ می  معادتك 9تیو  شاار  

 . دهیبه اسمفاد  از داروهای نیروزا با اسمفاد  از ممغیر میانجی انگیش  موقیی  را نشان می

 نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بین اثر غیرمستقیم متغیر مستقل بر وابسته . 9جدول 

 خطا B β ممغیرها
نسب  

 بقرانی

-سطح معوی

 داری

 انگیش  موقیی 
--› 

-63021 خودکارآمیی  63671-  63966  3810-  63698 

 636668  2319 63697 98 63 63811 تصویر بینی

-63821 انگیش  موقیی  گرایش به مواد نیروزا  63891-  63616  3119-  63662 

 

به سوی انگیش  موقیی  دارای ضریب اسمانیارد نشی  دهی که مسیر خودکارآمیی نشان می 9نمایپ تیو  شاار  

باشی که این می -380 و نسب  بقرانی   6396خطای معیار این مسیر . باشیمی -6367و ضریب اسمانیار شی   -6301

در نمیجه ممغیر خودکارآمیی تأثیر موفی بر انگیش  موقیی   ورزشکاران . باشیمعوادار می 6361مسیر در سطح کامر از 

و ضریب 6387هاچوین مسیر تصویر بینی به سوی انگیش  موقیی  دارای ضریب اسمانیارد نشی  .  بینساز دارد

باشی که این مسیر در سطح کامر از می 2319و نسب  بقرانی   6362خطای معیار این مسیر . باشیمی9 63اسمانیار شی  

در نهای  .  ثبمی بر انگیش  موقیی  ورزشکاران بینساز دارددر نمیجه ممغیر تصویر بینی تأثیر م. باشیمعوادار می 6368

و ضریب  -6382مسیر انگیش  موقیی  به سوی گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا دارای ضریب اسمانیارد نشی  

باشی که این مسیر در سطح می -317 و نسب  بقرانی   6361خطای معیار این مسیر . باشیمی -6382اسمانیار شی  

در نمیجه ممغیر انگیش  موقیی  تأثیر موفی بر گرایش ورزشکاران بینساز به اسمفاد  از . باشیمعوادار می 6368ر از کام

 .مواد نیروزا دارد
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نمایپ می  معادتك ساخماری اثر می  میانجی ممغیرهای خودکارآمیی و تصویر بینی بر گرایش به  2تیو  شاار  

 . دهیاسمفاد  از ممغیر میانجی انگیش  موقیی  را نشان میاسمفاد  از داروهای نیروزا با 

 نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بین اثر میانجی متغیر مستقل بر وابسته با حضور متغیر میانجی . 4جدول 

 خطا B β ممغیرها
نسب  

 بقرانی

-سطح معوی

 داری

انگیش  

 موقیی 

--› 

-6 631 خودکارآمیی  6388 -  63922  3919-  63689 

 636668 7 231 63626 60 63 63818 تصویر بینی

گرایش به 

 مواد نیروزا

- 6311 خودکارآمیی  638 9-  63960  3116-  63662 

-96 63 تصویر بینی  63 01-  63628 13069-  636668 

-63608 انگیش  موقیی   6360 -  6361  83801-  63 29 

 

خودکارآمیی به سوی انگیش  موقیی  دارای ضریب اسمانیارد نشی   دهی که مسیرنشان می 2نمایپ تیو  شاار  

باشی که این می -391 و نسب  بقرانی   6392خطای معیار این مسیر . باشیمی -6388و ضریب اسمانیار شی   - 631

ورزشکاران   در نمیجه ممغیر خودکارآمیی تأثیر موفی بر انگیش  موقیی . باشیمعوادار می 6361مسیر در سطح کامر از 

و ضریب اسمانیار شی   6381مسیر تصویر بینی به سوی انگیش  موقیی  دارای ضریب اسمانیارد نشی  . بینساز دارد

 6368باشی که این مسیر در سطح کامر از می 2319و نسب  بقرانی   6362خطای معیار این مسیر . باشیمی 8 63

مسیر . أثیر مثبمی بر انگیش  موقیی  ورزشکاران بینساز دارددر نمیجه ممغیر تصویر بینی ت. باشیمعوادار می

و ضریب اسمانیار شی   -6311خودکارآمیی به سوی گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا دارای ضریب اسمانیارد نشی  

 6368باشی که این مسیر در سطح کامر از می -311 و نسب  بقرانی   6398خطای معیار این مسیر . باشیمی - 638

.  در نمیجه ممغیر خودکارآمیی تأثیر موفی بر گرایش ورزشکاران بینساز به اسمفاد  از مواد نیروزا دارد. باشیمعوادار می

و ضریب  -9 63هاچوین مسیر تصویر بینی به سوی گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا دارای ضریب اسمانیارد نشی  

باشی که این مسیر در سطح می -1306و نسب  بقرانی   6362این مسیر خطای معیار . باشیمی -9 63اسمانیار شی  

در نمیجه ممغیر تصویر بینی تأثیر موفی بر گرایش ورزشکاران بینساز به اسمفاد  از مواد . باشیمعوادار می 6368کامر از 

رای ضریب اسمانیارد نشی  در نهای  مسیر انگیش  موقیی  به سوی گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا دا. نیروزا دارد

باشی که این می -8389و نسب  بقرانی   6361خطای معیار این مسیر . باشیمی -6360و ضریب اسمانیار شی   -6360

در نمیجه ممغیر انگیش  موقیی  تأثیری بر گرایش ورزشکاران بینساز به . باشیمعوادار نای 6368مسیر در سطح کامر از 

 . نیارد اسمفاد  از مواد نیروزا

خالصه نمایپ نیش ممغیر میانجی انگیش  موقیید  در رابطده بدین خودکارآمدیی و تصدویر بدینی در        1تیو  شاار  

 .دهیگرایش ورزشکاران بینساز به اسمفاد  از داورهای نیروزا را بر اساس رو  بارون و کوی را نشان می

 گری اثر متغیر انگیزش موفقیت خالصه نتایج آزمون بارونی و کنی جهت میانجی. 1جدول 
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مسیر   نیش میانجی انگیش  موقیی  c   مسیر a  مسیر b  مسیر c' نمیجه 

 Sig Sig Non-sig Sig Direct Effect رابطه بین خودکارآمیی و اسمفاد  از داروهای نیروزا

 Sig Sig Non-sig Sig Direct Effect رابطه بین تصویر بینی و اسمفاد  از داروهای نیروزا

 

دهی که در رابطه بین خودکارآمیی با اسمفاد  از داروهای نیروزا با اسمفاد  از ممغیر نشان می 1نمایپ تیو  شاار  

توان نمیجه گرق  که براساس رو  می bو غیر معواداری مسیر  'cو  c  aمیانجی انگیش  موقیی  با توته به معواداری 

-نیش میانجی را در رابطه بین خودکارآمیی و گرایش به مواد نیروزا را بازی نایانگیش  موقیی  بارون و کوی ممغیر 

هاچوین در رابطه بین تصویر بینی با اسمفاد  از داروهای نیروزا با  .باشیکوی بلکه این رابطه قیط یک رابطه مسمییم می

توان نمیجه گرق  می bر معواداری مسیر و غی 'cو  c  aاسمفاد  از ممغیر میانجی انگیش  موقیی  با توته به معواداری 

ممغیر انگیش  موقیی  نیش میانجی را در رابطه بین تصویر بینی و گرایش به مواد که با توته به رو  بارون و کوی 

 .  باشیکوی بلکه این رابطه قیط یک رابطه مسمییم مینیروزا را بازی نای

 

 گیریبحث و نتیجه

دار بین خودکارآمیی و گرایش ورزشکاران بینساز شهر وتود رابطه موفی و معویهای پووهش حاضر یکی از یاقمه

یعوی اگر ورزشکاران بینساز دارای خودکارآمیی باتیی باشوی کامر به سا  . تهران به اسمفاد  از داروهای نیروزا اس 

آمیی در سطح پاییوی قرار رونی و بر کس چوانچه این ورزشکاران از لقاط خودکاراسمفاد  از داروهای نیروزا می

نمیجه پووهش حاضر تا حیودی هاخوان و هاسو با . داشمه باشوی گرایش بیشمری به اسمفاد  از مواد نیروزا دارنی

در پووهش ( 8978)تلیلیان و هاکاران . باشیمی( 681 ) 8و چان و دیاوک( 8978)تقیییاك تلیلیان و هاکاران 

. تأثیر دارد( به ویو  اسمروئییهای آنابولیک)های نیروزا آمیی در مصرف داروخود به این نمیجه رسیینی که خودکار

با توته . شودبوابراین خودکارآمیهای قرد احمااتً موتب اهیاف چالش برانگیش اس  که به اقراد اخمصاص داد  می

میی باتیی هسموی بیشمر توان نمیجه گرق  که اقرادی که دارای خودکارآی پووهش حاضر میمطالب بیان شی  و یاقمه

کووی بر کس اقراد و رونی و کامر به سا  اسمفاد  از داروهای نیروزا تاایل پییا میبه سا  ماارس  و تارین می

ورزشکارانی که از لقا  خودکارآمیی در سطح پاییوی هسموی و دارای انمظار موقیی  پاییوی را دارنی بیشمر برای تبران 

 . کوویسمفاد  از مواد نیروزا تاایل پییا میاین کابود خود به سا  ا

به ترتیب که . وتود دارد داریبین خودکارآمیی ورزشکاران بینساز و انگیش  موقیی  در آنها رابطه موفی و معوی

یابی و چوانچه از چوانچه ورزشکاران بینساز از خودکارآمیی باتیی برخودار باشوی انگیش  موقیی  در آنها کاهش می

نظر احساس خودکارآمیی  اقرادی که از. یابیخودکارآمیی کامری برخودار باشوی انگیش  موقیی  در آنها اقشایش می

-به طور موثری از  هی  روییادهای زنیگی خود برآیوی این حال  به آنها دییگاهی میقوی هسموی  معمیینی که قادرنی 

از . هسموی  ممفاوك اس  و اثر مسمییای روی رقمار آنان دارد دهی که از دییگا  کسانی که از نظر خودکارآمیی ضعیف

های خود به مراتب آنجا که اشخاص دارای خودکارآمیی قوی در غلبه بر مشکالك انمظار موقیی  دارنی  در کوشش

                                                           
9 . Chan & Dimmock 



    

 

و در  ترنی تا کسانی که از نظر خودکارآمیی ضعیف هسموی  این اقراد ا مااد بیشمری به توانایی خود دارنیثاب  قیم

شونی  در انجام تکالیف خود با پشمکارنی و در نمیجه غالباً  الکرد آنها در سطح باتیی اس  تردییهای خود غرق نای

کوشوی بیووی و نه تهییی و قعاتنه چالش می تویوی و سخ  می الو  بر این آنان تکلیف دشوار را به  ووان چالش می

( 8710)و بویورا ( 681 )    ادمونی(689 )و هاکاران  8ر با تقیییاك آلنیاقمه پووهش حاض. تا بر آنها غلبه کووی

های خود دریاقموی که بین خودکارآمیی و انگیش  موقیی  و پیشرق  این مقییان در پووهش. باشیناهاخوان می

میی و سطح در پووهشی بیان داشموی که بین خودکارآ( 689 )آلن و هاکاران . داری وتود داردرابطه مثب  و معوی

-براساس نظر بویورا اقراد نه توسط نیروهای درونی رانی  می. انگیش  پیشرق  ورزشی هابسمگی مثب  وتود دارد

دهوی  بلکه کارکردهای روانشواخمی   الکرد  رقمار  مقیط و های مقیطی آنها را به  ال سوق میشونی  نه مقرک

 . کویهای آن را تعیین میمقرک

های دار بین تصویر بینی ورزشکاران و گرایش آنها به اسمفاد  از مواد نیروزا از دیگر یاقمهو معویوتود رابطه موفی 

دهی چوانچه ورزشکاران بینساز از بین خود تصویر مواسب و مطلوبی این یاقمه نشان می. باشیپووهش حاضر می

رونی و بر کس چوانچه این اقراد یروزا میداشمه باشوی و از بین خود راضی باشوی کامر به سا  اسمفاد  از مواد ن

نسب  به بین خود احساس رضای  نیاشمه باشوی بیشمر به سا  اسمفاد  از داروهای نیروزا ته  تبران  یم رضای  

و ( 682 ) 2  لوگو(682 ) 9نمیجه پووهش حاضر تا حیودی با نمایپ تقیییاك زالی و دیا. رونیخود از بینشان می

باشوی که بیان داشموی یکی از دتیل اسمفاد  از مواد نیروزا را تاایل به و هاگام و هاسو می(  66 )ن و هاکارا 1رانیا 

بیان داش  که اقراد و ورزشکارانی ( 682 )لوگو . دانسمویتر بودن  داشمن انیامی زیبا و اقشایش حجم بین می ضالنی

  . نیروزا و رقمارهای دوپیوگی دارنیی به اسمفاد  از مواد که نگر  موفی نسب  به تصویر بینی خود دارنی  میل بیشمر

داری وتود دارد در پووهش حاضر بین تصویر بینی ورزشکاران بینساز و انگیش  موقیی  آنها رابطه مثب  و معوی

یعوی چوانچه ورزشکاران بینساز از بین خود تصویر مطلو  رضای  بخشی داشمه باشوی انگیش  موقیی  در آنها 

یابی و چوانچه از بین خود تصویر مطلو  و  یم رضای  داشمه باشوی انگیش  موقیی  در آنها نیش کاهش اقشایش می

باشوی که هاخوان و هاسو می( 8979)و قالح زاد  ( 8971)های  ابی و کشاورز ی پووهش حاضر با یاقمهیاقمه. یابیمی

 . قیی  ارتباط معواداری وتود داردبیان داشموی بین تصویر بینی و انگیش  پیشرق  و مو

دار بین انگیش  موقیی  ورزشکارن بینساز و گرایش های پووهش حاضر وتود رابطه موفی و معوییکی دیگر از یاقمه

یعوی چوانچه ورزشکاران بینساز گرایش به موقیی  بات و بیشمری داشمه باشوی . به اسمفاد  آنها از داروهای نیروزا دارد

ها از مواد نیروزا کامر و چوانچه انگیش موقیی  پایین و کامری داشمه باشوی گرایش این ورزشکارن به اسمفاد  اسمفاد  آن

مبوی بر پیش ( 660 )ی حاضر با می  طراحی شی  در مطالعه دوناهو و هاکاراناز مواد نیروزا بیشمر خواهی بود یاقمه

ته  شواسایی ( 669 ) 0می  انگیششی کلیورك و تانگلیوگ و( 1 )بیوی رقمار دوپیوگ از طریق ته  گیری انگیششی 

که بین نیارخ های مخملف انگیششی و اسمفاد  از مواد ( 688 )و هاکاران 9 وامل روانی رقمار دوپیوگ و بارکوکسیس
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ه دس  ی حاضر و برخالف نمایپ ببا توته به یاقمه.   هاخوانی نیاردر آیوی  ارتباط معوی داری یاقمویماوو ه و قصی د

های موقیی  و پیشرق  با گرایش به اسمفاد  از و تقلیل معادتك ساخماری می توان نمیجه گرق  که بین انگیش  آمی  

داری بر گرایش ورزشکاران بینساز های موقیی  تأثیر موفی و معویداروهای نیروزا ارتباط معوادار وتود دارد و انگیش 

 . به اسمفاد   از مواد نیروزا دارد

گری انگیش  موقیی  در رابطه بین خودکارآمیی  و تصویر بینی و گرایش ورزشکاران به مایپ مربوط به نیش میانجین

اسمفاد  از داروهای نیروزا  با رو  باورن و کوی نشان داد که در مرحله او  بین خودکارآمیی و تصویر بینی با 

ها نشان دادنی که بین داری وتود دارد در مرحله دوم نیش یاقمهگرایش ورزشکاران به اسمفاد  از مواد نیروزا رابطه معوی

دار  بین انگیش  موقیی  و گرایش به اسمفاد  از مواد خودکارآمیی و تصویر بینی با انگیش  موقیی  رابطه معوی

از مواد نیروز دار و بین خودکارآمیی و تصویر بینی با گرایش به اسمفاد  نیروز در ورزشکاران بینساز رابطه غیرمعوی

توانی نمیجه های میدر کل از این یاقمه. داری وتود دارددر ورزشکاران بینساز با حضور ممغیر میانجی رابطه معوی

گرق  که ممغیر انگیش  موقیی  در رابطه بین خودکارآمیی و تصویر بینی با گرایش به اسمفاد  از مواد نیروزا در 

 .  باشیو این رابطه یک رابطه و تأثیر مسمییم می ورزشکاران بینساز نیش میانجی نیارد

 

 تشکر و قدردانی

های مییران باشگا کووی  در این پووهش و هاچوین شرک  بینسازان مرددانیم از تاامی وسیله بر خود تزم میبیین

 .ها را قراهم ناودنی  کاا  سپاسگشاری و تشکر را ابراز نااییمکه مراتب شرک  آن بینسازی
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