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پیشبینی گرایش به عضلانیشدن برحسب نگرش عضلانی ،وابستگی به تمرین
و نگرش به مصرف مواد نیروزا در میان مردان ورزشکار
محمدعلی بشارت ،2میثم شاهحسینی ،1و امیرحسین افشاری
تاریخ دریافت2931/39/39 :
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تاریخ پذیرش2931/31/12 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی گرایش به عضلانیشدن برحسب نگرش عضلانی ،وابستگی به تمرین و نگرش
به مصرف مواد نیروزا در میان مردان ورزشکار بود .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ ورزشکاران شهر تهران در سال
( )5931تشکیل دادند که از میان آنها برمبنای نمونهگیری دردسترس 042 ،ورزشکار بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .دادهها از طریق پرسشنامههای گرایش به عضلانیشدن ،وابستگی به تمرین ،نگرش به عضلانیبودن و
نگرش به ارتقای عملکرد مبتنیبر مصرف مواد نیروزا جمعآوری شد .نتایج نشان داد سه متغیر نگرش عضلانی،
وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا میتواند گرایش به عضلانیشدن را در ورزشکاران پیشبینی
نماید .بهطورکلی ،بهمنظور کاهش تأثیرات منفی گرایش به عضلانیشدن در ورزشکاران و نیز افزایش آگاهی
متصدیان ورزشی ،شناسایی سه عامل پیشبینیکنندۀ آن؛ یعنی نگرش عضلانی ،وابستگی به تمرین و نگرش به
مصرف مواد نیروزا توصیه میگردد.
کلیدواژهها :گرایش به عضلانیشدن ،نگرش عضلانی ،وابستگی به تمرین ،نگرش به مصرف مواد نیروزا،
ورزشکاران

 .5استاد روانشناسی بالینی ،دانشگاه تهران
 .0دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)
Email: Meysam.shahhosseni@gmil.com
 .9دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی ،دانشگاه سمنان
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مقدمه
در سالهای اخیر ،جذابیت جسمانی به امری هدفمندد
در ساختار زندگی افراد تبدیل شده است؛ بهطوریکده
علاوهبر زنان که از الگوهای لاغری پیروی میکنند ،در
مردان نیز این امر خدود را بیشدتر بدا سداختن انددامی
عضددلانی نشددان میدهددد (مدد کرری ،0255 ،5ص.
 .)531دراینراستا ،م کرری و ساس )0220( 0به این
موضوع اشاره کردند که در مردان نیدز همانندد زندان،
جذابیت جسمانی و مشکلات مربوط بده تصدویر بددنی
وجود دارد؛ بهگونهای که الگوی تمایل مردان معمولدا
شامل :بدنی با قد بلند و شانههای پهن ،عضلات دوسر
بزرگ ،قفسۀ سینۀ عضدلانی و کمدر بارید میباشدد
(هددارگریوز و تددیگمن ،0224 ،9ص915 .؛ پریچددارد و
نیلسون ،0254 ،4ص.)52 .
با توجه به اینکه ورزشکاران به بددن و ویژگیهدای
ظاهری خود اهمیدت بهسدزایی میدهندد ،تمایدل بده
بهبود تناسب اندام ،ساخت عضلات حجدی و افدزایش
قدرت بدنی در ورزشکاران ،بیشتر از سایر اقشار جامعه
بهچش میخورد؛ این درحالی اسدت کده گدرایش بده
داشتن بدنی عضلانی میتواندد بدا خادرات جسدمی و
روانددی مخربددی همددراه باشددد (موریسددن ،موریسددن و
م کدددان ،0222 ،1ص .)5 .درواقدددع ،گدددرایش بددده
عضلانیشدن شامل نگرانی مداوم افراد درمورد تصویر
بدنی خود و اینکه به اندازۀ کدافی عضدلانی نیسدتند،
میباشد (م کرری ،0255 ،ص .)531 .وجود گرایش
عضلانی اغلب با طیف وسیعی از رفتارهدای ناسدال و
مشکلات روانشدناختی در ارتبداط اسدت (موریسدون،
هددداپکینز 2و رووان ،0224 ،7ص92 .؛ مددد کرری،

 ،0250ص125 .؛ الیوردیا ،پوپ ،براوسدکی وکدوهن،1
 ،0224ص )41 .کدده ایددن امددر میتوانددد افددراد را بددا
مشکلات روانی و جسمانی متعددی مواجه سازد (کاف
ری 3و همکدداران ،0221 ،ص)051 .؛ بددهعنوانمثال،
پژوهشهددای پیشددین بیددانگر آن هسددتند کدده میددان
گددرایش بدده عضددلانیبودن و نارسدداییهای قلبددی،
مشکلات کلیوی ،ازدسترفتن آب بدن (لنتدز ،رهیدا و
مای هی ،0225 ، 52ص ،75 .کدافری و تامپسدون،55
 ،0227ص ،)40 .مصددددرف داروهددددای غیرمجدددداز
(روهمن ،0223 ،50ص ،)517 .گدرفتن ریید غدذایی
سددفت و سددخت (مدد کرری و سدداس ،0220 ،ص.
 ،)531رفتارهای خودکشی (کانایامدا ،پدوپ ،کدوهن و
هادسون ،0229 ،59ص ،)77 .تمرین مفرط و وابستگی
به تمرین (پوپ و همکاران ،0222 ،ص )5037 .راباۀ
معناداری وجود دارد .یافتههای ماالعات پیشدین ایدن
موضوع را در ذهن متواتر میسدازد کده سدازوکارهای
موجود در گرایش به عضلانیشدن ،فراتر از ی رفتدار
عادی بدوده و ناشدی از مدوارد زیربنداییتری از قبیدل
نگرشهای افراد نسدبت بده عضدلات خدود میباشدد.
نگرش به داشتن بدنی عضلانی بهعنوان تمایل مردان
برای رسیدن به ید بددن عضدلانی ایددهآل تعریدف
میشود و راباۀ مثبتی با رفتارهای مربوط به سداختن
عضددله دارد (موریسددن و همکدداران ،0222 ،ص.)9.
قدرت نفوذ این نگرشها تاحدی است که موریسدن و
هریمن )0221( 54گزارش کردند که تقریبا  79درصدد
از دانشجویان پسر در مقادع کارشناسدی ،تمایدل بده
داشتن بدنی عضلانی دارند .ماالعات مشابه نیز حاکی
از میددزان  71درصددد ایددن تمایددل در جمعیتهددای

1. McCreary
2. Sasse
3. Hargreaves & Tiggemann
4. Pritchard & Nielsen
5. Morrison, Morrison & McCann
6. Hopkins
7. Rowan

8. Olivardia, Pope, Borowiecki, & Cohane
9. Cafri
10. Lantz, Rhea & Mayhew
11. Thompson
12. Rohman
13. Kanayama, Pope, Cohane & Hudson
14. Harriman
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گوندداگون اسددت (هددات و بددل ،0224 ،5ص.)937 .
دراینراستا ،موریسن و همکاران ( )0224بر این عقیده
هستند که این مقدار بالا بیانگر آن است که مردان بدر
این نگرش پایبند هستند کده بددن آنهدا آن چیدزی
نیست که توقع دارندد و ایدن سدرآغازی بدرای انجدام
رفتارهایی ندامالوب میباشدد .دراینزمینده ،ادواردز و
تدداد )0259( 0در ی د پددژوهش مددروری بددا بررسددی
پژوهشهای صورتگرفته از سال ( )0222تدا ()0259
به این موضوع اشاره کردند که عضلانیشدن با حالات
و رفتارهایی مانند افسردگی ،علائ اختلالدات خدوردن،
وابستگی به تمرین ،اضاراب و کاهش اعتمادبدهنفس
و مصرف مواد غیرقانونی در ارتباط میباشدد .ادواردز،
تاد ،مولنر و مارکلند )0252( 9نیز در ماالعهای گزارش
کردند که تمرین با وزنه ،نگدرش بده عضلانیشددن و
نگرانی برای داشدتن عضدلاتی مالدوب ،از مه تدرین
پیشبینیکنندددههای نارضددایتی عضددلانی در مددردان
میباشد .افزونبراین ،گالی ،پتری ،ریدل ،گرینلیدف 4و
کددددارتر ( )0251مه تددددرین پیشبینیکنندددددههای
روانشناختی تمایل به عضلانیشدن در ورزشدکاران را
هیجانات منفی ،فشارهای روانی مخدت در ورزش و
رضددایتمندی بدددنی دانسددتهاند کدده بدده موجددب آن
ورزشدددکاران بددده انجدددام رفتارهدددای مخصدددوص
عضلانیشدن روی میآورند و این امر میتواند سرآغاز
حرکت بهسمت رفتارهدای ندامالوب از جملده انجدام
تمرینددات افراطددی (پددوپ و همکدداران ،0222 ،ص.
 )5037و استفاده از مدواد نیدروزا (والکدر ،اندرسدون و
هیلدبرانت ،0223 ،1ص )524 .در ورزشکاران باشد.
وابستگی بده تمدرین یکدی از پدیددههایی اسدت کده
میتواند ناشی از تمایل ورزشکاران بده عضلانیشددن
باشد .اصولا ورزشکاران مرد فشدار زیدادی را درزمیندۀ
1. Hatoum & Belle
2. Edwards & Tod
3 . Molnar & Markland
4. Galli, Petrie, Reel, Greenleaf & Carter
5.Walker, Anderson & Hildebrandt
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ایدهآل بدنی و عملکرد ورزشی مالوب تجربه میکنند
(گالی و ریل ،0223 ،ص)31 .؛ بهطوریکده عملکدرد
بدنی و فعالیت ورزشی آنها تحتتأثیر وابسدتگی بده
تمرین 2قرار میگیرد .وابستگی به تمدرین ،دغدغده و
تمایل زیاد برای ورزشکردن منجر به فعالیدت بددنی
بیشتر و غیرقابدلکنترل شدده و مشدکلات جسدمی و
روانی و یا هر دوی آنهدا را بدههمراه خواهدد داشدت
(هازنبلاس و داوندز ،0220 ،7ص .)917 .ازسدویدیگر،
وابستگی بده تمدرین بدهعنوان ید اعتیداد رفتداری
توصیف شده اسدت .پدژوهش درمدورد وابسدتگی بده
تمرین از حدود  42سال پیش آغداز شدده و ماالعدات
اولیه از میزان بالای شیوع آن حکایت دارد .این میزان
شیوع بسیار بالا احتمالا ناشدی از اسدتفاده از ابزارهدای
متعدد و مختلف در ارزیابی این پدیده و تندوع فدراوان
در اندازۀ ترکیدب جمعیتشدناختی افدراد موردبررسدی
میباشدددد (منسدددزل 1و همکددداران ،0252 ،ص.)5 .
ماالعات در این حوزه میزان شیوع متفاوتی را در میان
ورزشکاران رشتههای مختلف گزارش نمودهاند .بلیدن
و لیندنر )0220( 3در ماالعهای بر روی  029ورزشکار
سهگانه نشان داد که در ورزشهدای سدهگانه ،سدا
بسیار بالایی از وابستگی به تمرین وجود داشته و حدود
 12درصددد از شددرکتکنندگان در ایددن دسددته جددای
میگیرند (بلیدن و لیندنر ،0220 ،ص .)43 .این میزان
در ورزشکاران دوی ماراتن تنها  9/0درصد بوده (آلگر،
تدری و گدرفس ،0227 ،52ص )099 .و در رشددتههای
پرورشاندام و فوتبال  1/1درصد گزارش شدده اسدت
(لیخددتن اشددتاین ،لارسددن ،کریستینسددن ،اسددتوین و
بریددددداهل ،0254 ،55ص .)495 .در ایددددران نیددددز
امیرساسان ،دباغخصلت و دهقدانزاده ( )5935نشدان
6. Exercise Dependence
7. Hausenblas & Downs
8. Menczel
9. Blaydon
10. Allegre Therme & Griffiths
& 11. Lichtenstein, Larsen, Christiansen, Støving
Bredahl
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دادهاند که  0/00درصد از ورزشکاران ایرانی از علدائ
وابستگی به تمرین رنج میبرند که این امر بدا علدائ
اختلالات خوردن در ارتباط میباشد .علاوهبراین ،مگی،
بوچانان و بدری )0252( 5در پژوهشدی در ارتبداط بدا
ورزشکاران به ایدن موضدوع اشداره کردندد کده اکثدر
ورزشکاران با علائ وابستگی به تمدرین ،از مشدکلات
سلامتی و نابدههنجاری در الگدوی تمریندی برخدوردار
میباشند .منسزل و همکاران ( )0252نیز در پدژوهش
خود به نتایج مشابهی دست پیدا کردند و نشان دادندد
که ورزشکاران با علدائ وابسدتگی بده تمدرین ،دارای
بهزیسددتی و عددزتنفس پددایینتری نسددبت بدده سددایر
ورزشکاران میباشند .افزونبراین ،هیل ،روس ،دلان
و بددریگس )0252( 0در پژوهشددی کدده بددر روی 542
ورزشددکار در رشددتههای پرورشاندددام و وزنددهبرداری
قدرتی انجام دادند ،عنوان نمودندد کده وابسدتگی بده
تمرین میتواندد بدا تناسدب انددام و عضلانیترشددن
ارتباط داشته باشد که ایدن امدر درمیدان وزندهبرداران
قدرتی نسبت به رشتۀ پرورشاندام از شدیوع بالداتری
برخوردار است .این مه ازآنجدایی اهمیدت دارد کده
تمایددل بدده داشددتن بدددنی عضددلانی ممکددن اسددت در
رفتارهایی از قبیل وابستگی به تمرین بروز نماید و در
پدی آن بددهمنظور جلدوگیری از فرسددودگی و افددزایش
حج د عضددلات ،مصددرف مددواد نیددروزا را در اولویددت
ورزشکاران قرار دهد (تاد و ادواردز ،0251 ،ص511 .؛
روسی و تراپیگو ،0252 ،9ص.)490 .
یکی دیگر از اثرات منفی گدرایش بده عضلانیشددن،
نگرش به مصرف مواد نیروزا بهمنظور ارتقای عملکرد
و افددزایش حجد عضددلات اسددت .پژوهشهددا نشددان
میدهند که نگرش به مصرف مواد نیروزا 4با گدرایش
عضلانی در ارتباط است (پرنت و مرادی ،0255 ،1ص.
1. Magee, Buchanan & Barrie
2. Hale, Roth, DeLong & Briggs
3. Rossi & Tirapegui
4. Performance Enhancement
5. Parent & Moradi

 .)042معمولا ورزشدکاران بدرای رسدیدن بده انددامی
عضلانی ،با افزایش فشار ازسوی دیگران و یدا رسدانه
مواجدده بددوده و درمعددرخ خاددر نارضددایتی از بدددن
میباشند که به موجب آن بهسمت رفتارهدای وارسدی
بدددنی ،رفتارهددای ورزشددی بیشازحددد و گددرایش بدده
داروهای نیروزا تمایل پیدا میکنند (والکر ،اندرسون و
هیلدبرانت ،0223 ،ص)524 .؛ بهطوریکه این نگرش
به مصرف مواد نیروزا در مردان ورزشدکار  20درصدد
بوده و در زنان ورزشکار  91درصد گزارش شده اسدت
(آسیودو 2و همکاران ،0250 ،ص .)195 .برای مدردان
و ورزشددکارانی کدده ارزش و اعتبددار زیددادی بددرای
عضلانیبودن خود قائل هسدتند ،ایدن احتمدال بیشدتر
وجود دارد که از مواد نیدروزا اسدتفاده کنندد (پرندت و
مرادی ،0255 ،ص .)042 .ماالعات پیشدین بدر ایدن
موضوع تأکید دارند که لاغری و عضلانیبودن در بدین
زنان و مردان ،استفاده از مواد نیروزا را تحتتأثیر قرار
میدهد؛ این درحالی اسدت کده ایدن میدزان در بدین
مردان بیشتر از زنان گزارش شده اسدت؛ بهطوریکده
مردان نسدبت بده زندان ،نگدرش مثبدتتری درمدورد
مصرف مدواد نیدروزا دارندد (زلدی ،لوسدیدی و مالیدا،7
 ،0252ص .)93 .در این ارتباط ،منوچهری و تورجی و
اشرفگنجی ( )5935در پژوهشی عنوان نمودندد کده
نگرش و گدرایش ورزشدی بدر رفتارهدای مدرتبب بدا
مصرف مواد نیروزا تأثیر میگذارد .بهطورکلی اسدتفاده
از این مواد ،راهی نامشروع و خلداف مقدررات بدوده و
دربرگیرندۀ طیف وسیعی از مواد مورداستفادهای اسدت
که بهمنظور بهبود تغییرات فیزیکدی و عضدلانی بددن
مصرف میشود و اگرچه بهبود عملکرد ورزشی ،ظاهر
فیزیکی و عزتنفس را برای ورزشدکار بدههمراه دارد
(هیلدبرانت ،لان باچر ،کدار و سدنجوآن ،0227 ،1ص.
)757؛ اما مصرف طولانیمدت آن منجر بده مشدکلات
6. Acevedo
7. Zelli, Lucidi & Mallia
8. Langenbucher, Carr & Sanjuan
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مددرتبب بددا سددلامت عمددومی ،روانددی و جسددمانی در
ورزشکاران خواهد شد (موریسدن و م کدان،0222 ،
ص5 .؛ شاهحسینی ،زندی و حسدنی سدنگانی،0252 ،
ص .)157 .زلی و همکاران ( )0252نیز بدا اسدتفاده از
مدلی نشان دادند که گرایش به عضلانیشدن ،اثدرات
مستقیمی بر نیت نوجواندان درمدورد اسدتفاده از مدواد
نیروزا میگذارد؛ اما این موضوع درمورد لاغری صدد
نمیکندد .ایدن پژوهشدگران در ماالعدۀ خدود عندوان
نمودند که نیداز بده عضدلانیبودن ،نگدرش مثبتدی را
نسبت به استفاده از دوپیند در ورزشدکاران سداو
مختلف ورزشی ایجاد میکند .همچنین ،یاگر و ا دیآ5
( )0254در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
نارضایتی بدنی ،عضلانیشددن ،رفتارهدای مدرتبب بدا
تغییر وزن و مصرف مواد نیروزا با نگرش به دوپیند
در ورزشکاران در ارتباط است.
مروری بر ادبیات پژوهشی در راباه با گرایش به
عضلانیشدن نشان میدهد که اغلب پژوهشهای
صورتگرفته در دهههای اخیر ،در تلاش برای توصیف
و تبیین ماهیت این پدیده و پیامدهای آن در رفتار
مردان بودهاند و در پژوهشهای اندکی به نقش
عوامل مؤثر و پیشبینیکننده در گرایش به
عضلانیشدن پرداخته شده است که همین ماالعات
اندک نیز بیشتر بر روی جمعیت مردان غیرورزشکار
صورت گرفته است (ادواردز و همکاران ،0259 ،ص.
)591؛ این درحالی است که بسیاری از پژوهشگران بر
این موضوع تأکید دارند که عوامل مؤثر در گرایش به
عضلانیشدن در هر بافت و بستر فرهنگی د اجتماعی
میتواند متغیر باشد (م کری ،0250 ،ص121 .؛
گالی و همکاران ،0251 ،ص )20 .و پیشنهاد میکنند
که ابعاد گرایش به عضلانیشدن میبایست در
جمعیتها و اقشار گوناگون موردبررسی قرار گیرد.
برایناساس ،ازآنجاییکه ورزشکاران در بافتی فعالیت
1. Yager & O’Dea
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میکنند که در آن اهمیت بیشتری به داشتن بدنی
عضلانی داده میشود ،عوامل متفاوتی میتواند در
گرایش آنها به عضلانیشدن نقش داشته باشد.
ازسویدیگر ،گرایش به عضلانیشدن با طیف وسیعی
از نگرشها و رفتارهای نامالوب درمیان ورزشکاران
از قبیل مصرف مواد نیروزا ،رفتارهای وارسی بدنی،
تمرینات افراطی و نارضایتی عضلانی (والکر و
همکاران ،0223 ،ص524 .؛ پرنت و مرادی،0255 ،
ص042 .؛ نخعی ،پاکروان و نخعی ،0259 ،ص)77 .
گره خورده است که این امر سلامت ورزشکاران را
موردتهدید قرار میدهد و ریس ابتلاپذیری آنها به
مشکلات روانی و جسمانی را افزایش میدهد.
دراینراستا ،با توجه به نقش مه گرایش به
عضلانیشدن در رفتارهای نامالوب ورزشکاران و نیز
پژوهشهای محدودی که دراینزمینه؛ بهویژه در
ایران صورت گرفته است ،ضروری به نظر میرسد تا
با تکیه بر پژوهشهای بیشتری درجهت شناسایی
دقیق عوامل پیشبینیکنندۀ گرایش به عضلانیشدن،
گام بلندی درراستای پیشگیری از آسیبهای احتمالی
و اصلا عملکرد ورزشی در میان ورزشکاران برداشته
شود؛ ازاینرو هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی
گرایش به عضلانیشدن برحسب نگرش عضلانی،
وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا در
میان مردان ورزشکار بود.

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نوع ماالعات توصیفی د ه بستگی
بهشمار میرود.
شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران
مرد در رشتههای تیمی و انفرادی شهر تهران در سال
( )5931بود .ازآنجاییکه پژوهش حاضر از نوع
ماالعۀ رگرسیون چندمتغیری میباشد ،تاباچنی و

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،12پاییز 2931

291

فیدل )0225( 5پیشنهاد میکنند که تعداد نمونۀ
موردنیاز برای این آزمون ماابق فرمول زیر بهدست
آورده شود:

مکرری و ساس ( )0224پایایی آن را بین ( )2/12تا
( )2/30گزارش کردهاند .در ایران نیز مولودی و
همکاران ( )5935آلفای کرونباخ آن را معادل ()2/10
بهدست آوردهاند.
پرسشنامۀ وابستگی به تمرین:
0
این پرسشنامه توسب هاوسنبلاس و دوانز ( )0220در
ی مقیاس  05سؤالی تنظی شده است و نشانههای
وابستگی به تمرین را براساس معیارهای راهنمای
تشخیصی و آماری اختلالهای روانی اندازهگیری
میکند .نمرهگذاری این آزمون بهصورت ی
میباشد.
ششتایی
لیکرت
درجهبندی
خردهمقیاسهای این آزمون عبارت هستند از :تحمل،
آثار ترک ،استمرار ،نبود کنترل ،کاهش فراوانی ،سایر
فعالیتها ،زمان و قصد .ضریب آلفای کرونباخ
وابستگی به تمرین کلی معادل ( ،)2/39تحمل
( ،)2/10آثار ترک ( ،)/19استمرار ( )2/13نبود کنترل
( ،)2/72کاهش فراوانی سایر فعالیتها ( ،)2/77زمان
( )2/10و قصد ( )2/13بهدست آمده است .در ایران
نیز عبدلی ،فارسی و کاویانی ( )5939در بررسی
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه عنوان کردند
که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل
( )2/72و برمبنای ضریب گاتمن برابر با ()2/12
میباشد.
پرسشنامۀ گرایش به نگرش عضلانی:
این پرسشنامه که توسب موریسن و همکاران
( )0224بهمنظور ارزیابی میزان نگرش و تمایل
ورزشکاران به عضلانیبودن طراحی شده است ،شامل
هشت گویه بوده و در ی مقیاس پنجدرجهای لیکرت
(از کاملا مخالف ( )5تا کاملا موافق ( ))1ارزشگذاری
میشود .نمرۀ بالا در این مقیاس حاکی از تمایل قوی
به عضلانیشدن میباشد .لازمبهذکر است که موریسن
و هریمن ( )0221همسانی درونی این پرسشنامه را

1. Tabachnick & Fidell

2. Hausenblas & Downs

N> 50 + 8m

دراینراستا ،حداقل نمونۀ موردنیاز پژوهش با توجه به
سه متغیر پیشبین برابر با  74نفر میباشد که در این
پژوهش تعداد  042نفر از ورزشکاران مرد رشتههای
تیمی (والیبال ،بسکتبال و فوتبال) و انفرادی (کشتی،
جودو ،وزنهبرداری ،بوکس ،کی بوکس ،پرورشاندام
و کاراته) بهصورت نمونهگیری دردسترس با
ملاکهای ورود :قرارداشتن در دامنۀ سنی 42د51
سال ،داشتن حداقل ی سال سابقۀ ورزشی در رشتۀ
مربوطه و عدم ابتلا به مشکلات جسمانی و روانی ،از
میان باشگاههای شهر تهران انتخاب شدند.
ابزار و شیوة گردآوری دادهها
پرسشنامۀ گرایش به عضلانیبودن:
پرسشنامۀ گرایش به عضلانیبودن توسب م کرری
و ساس ( )0224بهمنظور سنجش نگرشها و
رفتارهای مربوط به عضلانیبودن طراحی شد .این
مقیاس بیشترین میزان استفادهشده برای اندازهگیری
گرایش عضلانی را بهخود اختصاص داده و دارای
شاخ بهتری از قابلیت اعتبار و پایایی نسبت به
دیگر مقیاسها میباشد (کافری و تامسون،0224 ،
ص .)51 .این پرسشنامه شامل  51گویه بوده و
دارای دو بعد تصویر بدنی عضلانی و رفتار عضلانی
میباشد (م کری ،0255 ،ص )531 .که هر گویه در
ی مقیاس ششدرجهای (از همیشه تا هرگز)
امتیازبندی میشود .شایانذکر است که نمرۀ بالا در
این پرسشنامه ،نشاندهندۀ گرایش بسیار به
عضلانیبودن میباشد .پژوهشهای انجامشده در
ارتباط با بررسی ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه حاکی از روایی و پایایی مناسب آن است.
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معادل ( )2/14گزارش نمودند .رایان و موریسن
( )0254نیز همسانی درونی این پرسشنامه را با
استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ( )2/10بهدست
آوردند .در ایران نیز شاهحسینی و همکاران (زیرچاپ)
نشان دادند که پرسشنامۀ حاضر از ضریب پایایی
( )2/75در جامعۀ ورزشکاران ایرانی برخوردار است.
پرسشنامۀ نگرش به ارتقای عملکرد مبتنیبر مصرف
مواد نیروزا:
مقیدداس نگددرش بدده ارتقددای عملکددرد ،یدد ابددزار
خودگزارشی  57سؤالی و بدون ابعاد است که اولینبار
توسب پتروزی )0220( 5تدوین گردیدد .ایدن مقیداس
برای انددازهگیری نگرشهدای کلدی ورزشدکاران بده
دوپین مورداستفاده قدرار میگیدرد .مقیداس نگدرش
افزایشدهندههای عملکرد شامل  57گزارۀ نگرش بدا
مقیاس ششارزشی لیکرت (از کاملدا مخدالف ( )5تدا
کاملا موافق ( ))2میباشد .پتروزی ( )0220در بررسی
روایی و پایایی این پرسشنامه ،روایدی آن را مالدوب
دانسته و آلفای کرونباخ ( )2/72را بدرای آن گدزارش
کرده است .در ایران نیز منوچهری و تدورجی ()0259
در بررسی روایی و پایایی مقیاس نگدرش بده ارتقدای
عملکرد در ورزشکاران ایرانی ،روایدی آن را از طریدق
تحلیل عاملی تأییدی مناسب ارزیابی کردهاند و اعتبار
درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ معادل ()2/15
ثبت نمودهاند (منوچهری و تورجی.)0259 ،
بددهمنظور اجددرای پددژوهش ،پددس از اخددذ مجددوز و
هماهنگیهای لازم با باشگاههای ورزشی ،مسدئولان و
مربیان مربوطه ،پژوهشگر در محل تمرین ورزشکاران
حضور یافدت و ضدمن ارائدۀ توضدیحاتی درخصدوص
اهمیت و ضدرورت پدژوهش و نحدوۀ پاسد دهی بده
پرسشنامهها ،از ورزشکاران واجد شدرایب دعدوت بده
عمل آورد تا پرسشنامهها را تکمیل نمایند .در فرایند
جمعآوردی دادهها ،پس از جلب نظدر ورزشدکاران بده

همکاری در پژوهش از آنها خواسته شد تدا بدا ثبدت
اطلاعات فردی ،به تمامی گویههای هدر پرسدشنامه
پاس د دهنددد .درنهایددت پددس از تشددکر و قدددرانی از
ورزشکاران ،پرسشنامهها جمعآوری گردید .شایانذکر
اسددت کدده بددهمنظور جلددوگیری از سددوگیری در بددین
پاس دهندگان ،به آنها اطمیندان داده شدد کده ایدن
پرسشنامهها ،کاربردی جز در امر پژوهشی نداشدته و
هیچ پاس درست یا غلای برای سؤالات وجود نددارد
(هاشی زولکیفلی و یوسف0252 ،0؛ ص .)5 .ذکر این
نکته ضرورت دارد که محدودیت زمانی برای پاس به
سؤالات وجود نداشت ،هیچ اجبداری بدرای شدرکت در
پژوهش اعمال نشد و تمدامی ورزشدکاران بهصدورت
داوطلبانه در پدژوهش شدرکت نمودندد .افزونبدراین،
تمامی مفاد اخلاقی از قبیل توضی اهداف پدژوهش و
کسددب رضددایت آگاهاندده از واحدددهای موردماالعدده،
اختیاریبودن شرکت در پژوهش و داشتن حق خدرو
از آن ،بیضرربودن مداخلده ،پاسد بده سدؤالات و در
اختیار قراردادن نتایج درصورت تمایدل در برخدورد بدا
شرکتکنندگان رعایت گردید.
روش پردازش دادهها
دادههددای گردآوریشددده در دو سددا توصددیفی و
استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قدرار گرفدت .در سدا
توصیفی از شاخ های میانگین و انحراف اسدتاندارد
بهددره گرفتدده شددد و در سددا اسددتنباطی ،ابتدددا
پیشفرخهای آزمون رگرسیون چندمتغیره (از قبیدل
استقلال داده) توسب آزمون دوربین د واتسون بررسدی
گردید و برای ارزیابی نرمالبودن توزیع باقیمانددهها،
آزمون کولموگروف د اسدمیرنوف مورداسدتفاده قدرار
گرفت .سپس ،بهمنظور پیشبینی متغیر ملاک (گرایش
به عضلانیبودن) توسب متغیرهای پیشبدین (نگدرش
عضلانی ،وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد

1. Petróczi

2. Hashim, Zulkifli & Yusof
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شددرکتکنندگان دارای مدددرک دیددپل بودنددد (15/3
درصد) 32 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ( 42/7درصد)
و  51نفر نیز دارای مدرک کارشناسدی و بالداتر (7/54
درصد) بودند.

نیروزا) ،آزمدون رگرسدیون چنددمتغیره بدا اسدتفاده از
نرمافزار اس.پی.اس .اس نسخۀ  02بهکار رفت.

یافتهها
براسداس یافتدههدای جمعیدتشدناختی 502 ،نفدر از

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر
گرایش عضلانی
نگرش به عضلانیبودن
نگرش به مصرف مواد نیروزا
وابستگی به تمرین

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

19/9227
03/7140
19/7357
71/2201

50/19430
1/94355
51/27421
51/04337

042
042
042
042

جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش
2

1

متغیر
نگرش به عضلانیبودن

**2/922

5

وابستگی به تمرین
نگرش به مصرف مواد نیروزا

**2/992
**2/901

*2/553
*2/522

گرایش عضلانی

نتایج ه بستگی پیرسون بدرای بررسدی ارتبداط بدین
متغیرها در جدول دو ذکر شده است .همانگونده کده
مشاهده میشود ،بین گرایش عضلانی بدا نگدرش بده
عضددلانیبددودن ( ،)r=2/922وابسددتگی بدده تمددرین
( )r=2/992و نگدددرش بددده مصدددرف مدددواد نیدددروزا
( )r=2/901راباۀ معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه با
اضافهشدن هری از متغیرها ،میزان گرایش عضدلانی
افزایش مییابد .پیش از اسدتفاده از رگرسدیون ،ابتددا
پیشفرخهای آن موردآزمون قرار گرفت.

9

4

5
5
**2/22

5

برای بررسی استقلال دادهها ،نتایج آزمون دوربدین د
واتسون معادل ( )5/71بهدست آمدد کده نشداندهندۀ
عدددم خوده بسددتگی و اسددتقلال خااهددا میباشددد.
همچنین بهمنظور برسدی نرمدالبودن توزیدع دادههدا،
آزمون کولموگروف د اسمیرنوف نرمالبودن دادههدا را
تأیید کرد .حج نمونه نیز بهعنوان آخرین پیشفرخ
برای تحلیل رگرسیون ،انجدام آن را بدرای پیشبیندی
موردتأیید قرار داد.

جدول  .9تحلیل واریانس مدل رگرسیون گامبهگام و برآورد ضرایب رگرسیون در تعیین سهم متغیرهای پیشبین
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منابع
مدل متغیرها

مجموع
(Adj ( R2 R

مجذورات B

R2تغییرات
2/552 2/559 2/992

خطای B
رگرسیون
خاا

5

وابستگی به تمرین

کل

 2/531 2/020 2/443رگرسیون
وابستگی به تمرین
0

خاا

β

4417/ 394

4417/394

94359/122

542/237

2/097 93975/799

1/159

2/49

2/992

2/057 95409/735
2/45

2/921

2/011 93975/799

1/592

2/12

2/033

2/531 52054/775

4/370

2/42

رگرسیون
خاا

9

03512/320

2/015
2/091

2/41
2/592 2/119

همانطور که در جدول شمارۀ سه مشداهده میشدود،
نتایج تحلیل واریانس نشاندهندۀ معناداری کل مددل
میباشد .ازآنجاییکه سا معناداری کمتر از ()2/21
است ،مدل معنادار بوده و بیانگر آن اسدت کده متغیدر
مستقل از قدرت تبیدین بالدایی برخدوردار میباشدد و
میتواند درصد بالایی از واریانس متغیر وابسته را تبیین
نماید .بهعبارتدیگر مدل رگرسدیونی پدژوهش ،مددل
خوبی است و به کمد آن میتدوان تغییدرات متغیدر
وابسته را توسب متغیرهدای مسدتقل مدوردنظر تبیدین
کرد .در این رگرسیون سه مدل بهدستآمده است .در
گام اول ،میزان  Fبهدستآمدۀ وابسدتگی بده تمدرین
بددهعنوان پیشبینیکنندددۀ گددرایش عضددلانی معنددادار
میباشد ) )F= 92/913و قادر است تغییدرات مربدوط
به گرایش عضلانی را پیشبینی نماید .راباۀ این متغیر

4/173
2/072

93975/799
کل

9379/375
1/013

کل
وابستگی به تمرین 2/012 2/013 2/123

نگرش به عضلان بودن

t

7347/340

نگرش به مصرف مواد نیروزا

نگرش به مصرف مواد نیروزا

میانگین
مجذورات

سطح
آمارة
F
92/913

03/370

معناداری
2/2225

2/2225

590/132

9424/304

07/122

2/2225

509/142

4/019
2/049

با گرایش عضلانی براساس جدول شمارۀ سه معندادار
است ( )r= 2/992و درمجموع 55 ،درصد از گدرایش
عضلانی را تبیین میکند (= 2/55ضریب تعیین) .سه
وابستگی به تمرین در تبیین گرایش عضلانی نیز برابر
با ( )2/559است .درصورت تعمی نمونۀ موردماالعده
به جامعۀ اصلی ،این متغیر قدادر بده تبیدین ( )2/55از
واریانس گدرایش عضدلانی میباشدد (= 2/55ضدریب
تعیین تعدیل شده) .در گام دوم ،گدرایش بده مصدرف
مواد نیروزا اضدافه شدد و نتدایج نشدان داد کده در دو
متغیر گرایش به مصرف مدواد نیدروزا و وابسدتگی بده
تمرین بهعنوان پیشبینیکنندگان گدرایش عضدلانی،
میزان  Fبهدستآمده معنادار میباشدد ()F= 03/370
و قادر است تغییرات مربدوط بده گدرایش عضدلانی را
پیشبینی کند .شایانذکر است که راباۀ این دو متغیر
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بددا گددرایش عضددلانی معنددادار اسددت ( )r=2/443و
درمجمدوع 02 ،درصددد از گدرایش عضددلانی را تبیددین
میکند ( =2/020ضریب تعیین) .در ایدن گدام ،سده
ارزیددابی مجدددد در تبیددین گددرایش عضددلانی معددادل
( )2/020میباشد .همچنین ،درصدورت تعمدی نموندۀ
موردماالعه به جامعۀ اصلی ،ایدن دو متغیدر قدادر بده
تبیین ( )2/531از واریانس گدرایش عضدلانی خواهندد
بود ( = 2/531ضریب تعیین تعدیل شدده) .درادامده و
در گام سوم ،نگرش به عضلانیبودن اضافه شد .نتایج
شدداخ های آمدداری نشددان داد کدده در سدده متغیددر
وابستگی به تمرین ،نگرش به مصرف مدواد نیدروزا و
نگرش به عضدلانیبودن بدهعنوان پیشبینیکننددگان
گددرایش عضددلانی ،میددزان  Fبهدسددتآمده معنددادار
میباشد ( )F= 07/12و این مقدار میتواندد تغییدرات
مربوط به گدرایش عضدلانی را پیشبیندی کندد .بایدد
عنوان نمود که راباۀ این سه متغیر با گرایش عضلانی
معنادار اسدت ( )r=2/123و درمجمدوع 01 ،درصدد از
گرایش عضلانی را پیشبینی مینماید (=2/01ضدریب
تعیین) .در این گام ،سه نگرش به عضدلانیبودن در
تبیددین گددرایش عضددلانی برابددر بددا ( )2/013اسددت و
درصورت تعمی نمونۀ موردماالعه بده جامعدۀ اصدلی،
این سده متغیدر قدادر بده تبیدین ( )2/01از واریدانس
گددرایش عضددلانی میباشددند (= 2/01ضددریب تعیددین
تعدیل شده).
ماددابق بددا جدددول شددمارۀ سدده ،ضددریب رگرسددیونی
متغیرهای پیشبین بیانگر آن است که این سه متغیدر
میتواننددد تغییددرات گددرایش عضددلانی را بهصددورت
معندداداری تبیددین نماینددد .وزن وابسددتگی بدده تمددرین
نشددداندهندۀ (= 2/097ضدددریب بتدددا اسدددتاندارد) و
( )t=1/159میباشد .این تغییر میتواند در کنار سدایر
متغیرها ،تغییرات مربوط به گرایش عضلانی را تبیدین
کند .شدایانذکر اسدت کده درصدورت تعمدی نموندۀ
موردماالعه به جامعۀ اصلی ،وزن وابستگی به تمدرین
معدادل (=2/992ضددریب اسددتاندارد شدددۀ رگرسددیون)
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خواهد بود .درنهایت ،باید توجه داشت که هرچه میزان
وابسددتگی بدده تمددرین بیشددتر باشددد ،میددزان گددرایش
عضلانی نیز بیشتر میشود .وزن نگدرش بده مصدرف
مواد نیروزا نشاندهندۀ ( =2/011ضریب بتا استاندارد)
و ( )t=1 /59میباشدد .ایدن متغیدر میتواندد در کنددار
وابسددتگی بدده تمددرین ،تغییددرات مربددوط بدده گددرایش
عضلانی را در این نمونۀ پژوهشی تبیدین نمایدد .ذکدر
این نکته ضرورت دارد کده درصدورت تعمدی نموندۀ
موردماالعه به جامعۀ اصلی ،وزن نگرش بده مصدرف
مواد نیروزا معدادل (= 2/033ضدریب اسدتاندارد شددۀ
رگرسیون) خواهد بود .درنهایت ،هرچه میزان نگدرش
به مصرف مواد نیدروزا بیشدتر باشدد ،میدزان گدرایش
عضددلانی نیددز افددزایش مییابددد .وزن نگددرش بدده
عضددلانیبودن نشدداندهندۀ (= 2/119ضددریب بتددا
استاندارد) و ( )t= 4/019میباشد .این متغیدر در کندار
وابستگی به تمرین و نگرش به مصدرف مدواد نیدروزا
میتواند تغییرات مربوط به گرایش عضلانی را در ایدن
نمونه پژوهشی تبیدین نمایدد .شدایانتوجه اسدت کده
درصورت تعمی نمونۀ موردماالعه بده جامعدۀ اصدلی،
وزن نگرش به عضلانیبودن برابر با (=2/049ضدریب
استاندارد شدۀ رگرسیون) خواهد بود و هرچده نگدرش
به عضلانیبودن بیشتر باشد ،میزان گدرایش عضدلانی
نیز افزایش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
هدددف از پددژوهش حاضددر ،پیشبینددی گددرایش بدده
عضلانیشدن برحسب نگرش عضلانی ،وابسدتگی بده
تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا در میان مردان
ورزشکار شهر تهدران بدود .بددینمنظور 042 ،نفدر از
ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی در شهر تهدران
بددهعنوان نموندده انتخدداب شدددند و پرسددشنامههای
گرایش به عضلانیبودن ،وابستگی به تمرین ،نگدرش
به عضلانیبودن و نگرش بده مصدرف مدواد نیدروزا را
تکمیل نمودند.

پیشبینی گرایش به عضلانی شدن بر حسب ...

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهدای نگدرش
به عضلانیبودن ،وابسدتگی بده تمدرین و نگدرش بده
مصرف مواد نیروزا میتواند گرایش به عضلانیبودن را
درمیان ورزشکاران پیشبینی نماید؛ بهطوریکده سده
متغیر مذکور 01 ،درصد از واریانس متغیر گدرایش بده
عضلانیبودن را پیشبینی میکند .یافتههای پدژوهش
حاضر با نتایج ماالعدات ادواردز و همکداران (،)0252
تاد و ادواردز ( ،)0251رایان و موریسن ( ،)0254پرنت
و مرادی ( ،)0255هیدل و همکداران ( ،)0252زلدی و
همکدددداران ( ،)0252آلگددددر و همکدددداران (،)0227
پارکینسددون و اوانددز ،)0222( 1موریسددن و همکدداران
( ،)0224اسددترلن ،میخددافی و تددیگمن 0و همکدداران
( ،)0229بلیدن و لینددنر ( ،)0220مدوری و استاسدکا9
( )0225و همسددو میباشددد .شددایانذکر اسددت کدده
پژوهشی مغایر با نتایج پژوهش حاضر یافت نشد.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت کده
پژوهشهای انجامشده درمورد گرایش عضلانی حاکی
از آن است که عوامدل دخیدل در ایدن ندوع رفتدار را
میتوان ناشی از راهاندازها و شرایب بااهمیتتری مانند
نگرشهای افدراد نسدبت بده عضدلات خدود دانسدت.
ازآنجاییکه نگرش مقدم بر انجام ی رفتدار اسدت،
میتوان چنین استنباط کرد کده نگدرش عضدلانی در
ورزشکاران میتواند بهعنوان پیشبینیکنندۀ گدرایش
عضلانی باشد .ازسدویدیگر ،بایدد توجده داشدت کده
ورزشکاران مرد ،فشار زیادی را درزمینۀ ایدهآل بدنی و
عملکرد ورزشی مالوب تجربه میکنندد؛ بهطوریکده
فشارهای وارده ازسدوی اجتمداع بدههمراه فشدارهای
خاص ورزشی ،داشتن بدنی عضلانی را در ورزشکاران
تقویت مینماید .افزونبراین ،ایدن فعالیتهدای بددنی
بدون کنترل که درجهت رسیدن به ایدهآل بدنی انجام
میشود ،منجر به وابستگی به تمرین شده و مشکلات
1. Parkinson & Evans
2. Strelan, Mehaffey & Tiggemann
3. Morry & Staska
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جسمی و روانی بسیاری را بدا خدود بدههمراه خواهدد
داشت .موریسن و همکداران ( )0224در بررسدیهای
خود عنوان داشتند که نگرشهای عضدلانی ،محدرک
اصلی حرکت بهسمت عضلانیشدن میباشند که گداه
میتوانند رفتارهای نامالوبی را رقد بزنندد و موجدب
افزایش بیرویۀ تمرین و حتدی وابسدتگی بده تمدرین
شوند؛ بدینمعنا که ورزشکار بدهمنظور دسدتیابی بده
ایدهآل بدنی ،تمرینات بیشتری انجام داده و درنتیجده،
به تمرین وابستگی پیدا میکند و جهدت جلدوگیری از
عوارخ آن و داشتن توان بدنی بالاتر ،بهسمت مصرف
مواد نیروزا سو داده میشدود؛ بهطوریکده در ادامدۀ
ایددن رونددد نزولددی ،ورزشددکار بددهمنظور جلددوگیری از
فرسودگی ورزشی و همچندین افدزایش عضدلات ،بده
مصددرف مددواد نیددروزا رو خواهددد آورد (تدداد و ادواردز،
 ،0251ص511 .؛ روسی و تراپیگو ،0252 ،ص،490 .
کافری و تامپسون ،0224 ،ص.)05 .
پیگیری عضلانیشدن در ورزشکاران بر قصدد و نیدت
آنها درجهت مصدرف مدواد نیدروزا تدأثیر میگدذارد؛
بهطوریکه تمایل به عضلانیشدن ،نگرشهایی را در
ورزشکاران ایجاد میکند که بدهدنبال آن افدراد رشدد
عضلانی ،افدزایش حجد و تدرس از چداقی را امدری
ضروری دانسته و برای دسدتیابی بده بددنی عضدلانی،
رفتارهای گوناگونی را انجدام میدهندد و نگرشهدای
مثبتی نسبت به مصرف مواد نیروزا پیدا میکنند (زلدی
و همکاران ،0252 ،ص .)93 .پرنت و مدرادی ()0255
در بررسی مدل مفهومی نحدوۀ مصدرف مدواد نیدروزا
نشان دادند که استانداردهایی که ی فرهند بدرای
جددذابیت جسددمانی در نظددر میگیددرد موجددب ایجدداد
نگرشهددایی دراینراسددتا میشددود کدده فاصددله از آن،
رفتارهای وارسی بدنی را افدزایش میدهدد و موجدب
میشود که افراد تمایل بیشتری به عضلانیشدن پیددا
کنند و در ایدن مسدیر بده مصدرف مدواد نیدروزا روی
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بیاورند .علاوهبراین ،لیت و داگ )0222( 5در پژوهشدی
در ارتباط با  525دانشجوی مرد ورزشکار نشان دادندد
که رفتارهای مرتبب با عضلانیشدن بهخوبی میتواندد
تغییرات نگرشی به مصرف مواد نیروزا و مصرف آن را
درمیان دانشجویان ورزشکار پیشبینی کند؛ بندابراین،
مصرف مواد نیروزا بهعنوان ی تسهیلکننده درجهت
رسیدن به عضلانیشدن جلوۀ مثبتدی پیددا میکندد و
میتواند پیشبینیکنندۀ مهمی درمورد تمایلدات افدراد
به عضلانیشدن باشد .با مرور اجمالی ادبیدات پیشدینه
میتوان گفت که پژوهش حاضر درادامۀ پژوهشهای
پیشین ،مهر تأییدی بر این موضوع است کده نگدرش
به عضلانیبودن ،وابسدتگی بده تمدرین و نگدرش بده
مصددرف مددواد نیددروزا میتوانددد در زمددرۀ مجموعددۀ
متغیرهای پیشبینیکنندۀ گرایشهای ورزشکاران بده
عضلانیشدن و طیدف رفتارهدای مدرتبب بدا آن قدرار
گیرد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضدر میتدوان بده
انجام پژوهش بر روی ورزشکاران شهر تهدران اشداره
کرد که در تعمی یافتهها به سایر جوامع بایدد جواندب
احتیاط را مدنظر قرار داد؛ لذا ،پیشدنهاد میگدردد کده
پژوهشی مشابه در ارتبداط بدا ورزشدکاران شدهرهای
دیگر نیز انجام گیرد .همچنین ،بدا توجده بده اینکده
پژوهش حاضر فقب بر روی ورزشدکاران مدرد انجدام
شده است ،توصیه میشود که مشابه با این پدژوهش،
ماالعهای در ارتباط با ورزشکاران زن نیز اجرا گردد تا
نتایج منسج تری در اختیار قرار گیرد.

1. Litt & Dodge

درانتها ،باید عنوان داشت که ورزش و سلامتی دو خب
موازی هستند که در مسداوات یکددیگر قدرار دارندد و
لازمۀ هری  ،بودن دیگری است؛ ازاینرو ،شدناخت و
پایش عوامل مخرب در سلامت ورزشکاران و اصلا و
پیشگیری از آنها میتواند درجهدت افدزایش آگداهی
متخصصان حوزۀ سلامت ،مربیان و متصدیان ورزشدی
از اهمیددت بهسددزایی برخددوردار باشددد .درایددنراسددتا،
تمایلات و گرایشهای ورزشکاران به عضلانیشدن،
منشددأ بسددیاری از خاددرات و تهدیدددهایی اسددت کدده
ورزشکاران را از مسیر اصلی ورزش؛ یعندی سدلامتی و
شادابی دور میکند و بسیار ریشهایتر از آن است کده
درغالب ی پژوهش گنجانده شود .در ایدن پدژوهش
سعی شد برخلاف ماالعات قبلی به این موضوع با دید
جامعتری نگاه شود و با طراحی ی مدل رگرسیونی،
سدده عوامددل تبیینکنندددۀ واریددانس گددرایش بدده
عضلانیشدن وضو بیشتری پیددا کندد .بدرایدنمبندا،
نشان داده شد که سه متغیر نگرش عضلانی ،وابستگی
به تمرین و نگدرش بده مصدرف مدواد نیدروزا بدهطور
معندداداری گددرایش بدده عضددلانیشدددن را پیشبینددی
مینماید و میتوان بر پایۀ آن به طر ریزی مدداخلات
کارآمد درجهدت تغییدر تفکدر و برداشدت ورزشدکاران
نسبت به عضلات خود و پیشگیری از پیامدهای منفی
این پدیده اهتمام ورزید.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش و
مسئولان محترم باشگاههای ورزشی بهدلیل همکاری
صادقانه ،تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
The purpose of this study was to predict drive for muscularity from
attitude for muscularity, exercise dependence, and attitude toward
performance-enhancing drug use among males athlete. In this research,
the statistical population consisted of all Tehran athletes in the year 2016,
which were selected 240 athletes as samples by access sampling method.
The data were collected through questionnaires of drive for muscularity
(DFM), drive for muscularity attitudes questionnaire (DMAQ), exercise
dependence scale (EDS) and performance enhancement attitude scale
(PEAS). Data analysis showed that the three variables of attitude for
muscularity, exercise dependence and attitude toward performanceenhancing drug use, could predict the drive for muscularity among
athletes. The results of this study suggest that in order to prevent and
reduce the negative effects of drive for muscularity among athletes and
also increase the awareness of sports caretakers, identifying the three
predictive factors of it, namely, attitude muscularity, exercise dependence
and attitude toward performance-enhancing drug use are recommended.
Keywords: Drive for Muscularity, Attitude for Muscularity, Exercise
Dependence, Attitude toward Performance-Enhancing Drug Use, Athletes
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