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مصرف مواد نيروزا به فعاليتی شايع در بين ورزشكاران حرفهای مبدل گرديده است .با توجه
به شيوع و مبدل شدن اين پديده به عنوان مسالهای اجتماعی ،هدف اصلی اين پژوهش
بررسی چرايی درگيری ورزشكاران در فعاليتهای مرتبط با دوپينگ با استفاده از تئوری
يادگيری اجتماعی است .بدين منظور با استفاده از حجم نمونه  784نفری از ورزشكاران
شهرهای رشت و بندر انزلی ،مفروضات تئوری يادگيری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
يافتههای اين تحقيق حاكی از آن بود كه مولفههای تئوری يادگيری اجتماعی – پيوندهای
افتراقی ،تقويت كنندههای افتراقی ،تقليد و تعاريف – قادرند به درستی 0/43؛  0/29و 0/44
درصد از واريانس مصرف مواد نيروزای ورزشكاران به صورت كلی ،ورزشكاران زن و مرد را
به ترتيب پيش بينی نمايند.
واژگان کلیدي :يادگيری اجتماعی ،مواد نيروزای غيرمجاز ،ورزشكاران حرفه ای
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بیان مساله
1

استفاده از مواد نيروزا مسالهای تازه در عرصه ورزش نيست و اصطالح دوپينگ بصورت قانونی بمنظور
اشاره به مواد نيروزا غيرمجاز در بين ورزشكاران حرفهای و آماتور مورد استفاده قرار میگيرد (كبيری 2و
همكاران .)2016 ،برآورد تقريبی از مصرف موا نيروزا حاكی از آن است شيوع مصرف مواد نيروزا در بين
ورزشكاران رقمی بين  10الی  40درصد میباشد (دی هان 3و همكاران .)2015 ،فراوانی مصرف مواد
نيروزا در بين رشتههای ورزشی نيز نشان میدهد كه درگيری ورزشكاران در اين الگوی كجروانه متغير
است ،به گونهای كه پژوهش دان 4و همكاران ( )2009حاكی از آن بود كه  10درصد ورزشكاران
ژيمناستيک درگير مصرف مواد نيروزا بودهاند .پژوهش سوتاس 5و همكاران ( )2011نشان داد كه در بين
سالهای  2000الی  2010حدود  14درصد از ورزشكاران رشته دو و ميدانی مصرف موادنيروزا را گزارش
دادهاند .نتايج مشابهی نيز برای رشتههای ورزشی دوچرخه سواری (زوروزلی و روسی ،)2010 ،6فوتبال
(ويلموز 7و همكاران ،)2009 ،اسكی سرعتی (كوپيرز 8و همكاران )2007 ،بدست آمده است .پژوهشهای
صورت گرفته در ايران نيز حاكی از آن است كه سطوح درگيری ورزشكاران در مصرف مواد نيروزا رقمی
بين  27الی  67درصد بوده و باالترين رقم گزارش شده در بين ورزشكاران رشتههای ورزشی وزنه برداری،
كشتی و فوتبال به ثبت رسيده است (به نقل از كبيری و همكاران .)2017 ،به عبارتی دقيقتر ،در ارتباط با
شيوع مصرف مواد نيروزای غير مجاز (دوپينگ) در ايران پژوهشهای صورت گرفته رقمی بين  9الی 63
درصد را گزارش دادهاند (كاشی و همكاران1385 ،؛ سرلک و كاشی1388 ،؛ كارگرفرد و همكاران1388 ،؛
ميانسيان و سرلک1388 ،؛ جليليان و همكاران1391 ،؛ هاشميان فرد و همكاران1392 ،؛ حبيبی و
همكاران1395 ،؛ كبيری و همكاران2016 ،؛  .)2017بنا بر قوانين سازمان جهانی مبارزه با دوپينگ هرگونه
استفاده از مواد ممنوعه (استروئيدهای آنابوليک ،داروهای ادرارآور ،هورمونهای پپتيدی وگليكوپروتئينی و
آنالوگهای آنها يا دستكاری فيزيكی ،شيميايی يا دارويی ادرار) و مواد و يا روشهای غيرمجاز در اولين
ارتكاب به تعليق ورزشكار از هرگونه فعاليت ورزشی به مدت  6ماه الی  4سال انجاميده و در دومين ارتكاب
وی را به صورت مادام العمر از مسابقات ورزشی كنار میگذارد (كبيری و همكاران ،)2016 ،در نتيجه اقدام
ورزشكاران به مصرف مواد غيرمجاز (مطابق با ليست ساليانه مواد غيرمجاز سازمان جهانی مبارزه با
دوپينگ) خود شكلی از رفتارهای غيرقانونی (تخطی از قوانين سازمان جهانی مبارزه با دوپينگ) و غير
اخالقی (مغايرت با اخالقيات ورزشی و عدم رعايت بازی جوانمردانه) در خرده فرهنگ ورزشی است كه
نيازمند تبيينهای اجتماعی و انحرافی است (كبيری و همكاران.)2017 ،
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1 performance-enhancing drugs
2 Kabiri
3 de Hon
4 Dunn
5 Sottas
6 Zorzoli & Rossi
7 Vouillamoz
8 Kuipers
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در بعد عوامل اجتماعی مرتبط با گرايش ورزشكاران به سمت مواد نيروزا ،داناوان 1و همكاران ()2002
بر اهميت گروههای مرجع در شكلگيری تمايل فرد به مصرف مواد نيروزا اشاره نمودند .ازديماير 2و
همكاران ( )2005نيز در تحقيق خود نشان دادند كه  41.3درصد از ورزشكاران مورد مطالعاتشان كه به
مصرف مواد نيروزا پرداختهاند مدعی گرديدند فشارهای اجتماعی ،محيطی و نقش دوستان تأثير معناداری
در گرايش به مواد غيرمجاز داشته است .نقش چنين فشارهای اجتماعی و محيطی همچون نگرش گروه
دوستان ،هماالن و مرجع در مطالعات الئوری 3و همكاران ( ،)2004هاف ،)2015( 4ويفرينک 5و همكاران
( )2007نشان داده شده است ،در پژوهش پيترز 6و همكاران ( )2005ورزشكاران مورد مطالعه مدعی شدند
كه مصرف مواد نيروزا و غيرمجاز با معرفی مربيان دوران مدرسشان بوده است .كيربی 7و همكاران ()2011
در پژوهش خود نشان دادند كه تمايل ورزشكاران به استفاده از مواد نيروزا میتواند نتيجه درخواست هم
تيمیها و مربيان باشد .مطالعه پاپادوپولس و همكاران ( )2006نشان داد ورزشكارانی كه در بين اطرافيان
خود افرادی را میشناسند كه مواد نيروزا مصرف كرده و به عبارتی معرف 8آنها بودهاند  7برابر بيشتر از
ورزشكاران ديگر احتمال درگير شدن در فعاليتهای دوپينگ در آنها وجود دارد .بطور خالصه پژوهشهای
اجتماعی صورت گرفته در زمينه گرايش و مصرف مواد نيروزای غيرمجاز توسط ورزشكاران را میتوان در
دو طبقه فردی (مربيان و ورزشكاران رقيب) ،موقعيت اجتماعی (خانواده و دوستان) قرار داد (هاف.)2015 ،
با توجه به اهميت ارتباط ورزشكاران با اطرافيان – پيوندهای افتراقی با اطرافيان -و همچنين فشار خرده
فرهنگ ورزشی به استفاده از مواد نيروزای غيرمجاز ،بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرايش ورزشكاران به
سمت دوپينگ از اهميت اساسی برخوردار است ،يكی از مهمترين تئوریهای اجتماعی درباب تبيين
كجرویهای ورزشی ،تئوری يادگيری اجتماعی ايكرز ( )2013است .اين تئوری بر اين فرض مهم استوار
است كه كنشگران اجتماعی ،رفتارهای كجروانه و انحرافی را همچون رفتارهای مقبول ،در دامنهای از
پيوندهای افتراقی ،تقويت كنندههای افتراقی ،تعاريف و تقليد آموخته و درونی میكنند .در اين نگاه
درگيری ورزشكاران را در مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را میبايست پيامد محيط اجتماعی قلمداد نمود كه
ورزشكاران در آن حضور داشته و به مشاركت ورزشی میپردازند .با اين تفسير اين پژوهش سعی دارد به
اين سوال مهم پاسخ دهد كه آيا میتوان مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را بواسطه تئوری يادگيری
اجتماعی تبيين نمود؟ آيا مولفههای تئوری يادگيری اجتماعی قادرند مصرف مواد نيروزا در گذشته ،حال و
آينده ورزشكاران را پيش بينی نمايند؟
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4 Hoff
5 Wiefferink
6 Peters
7 Kirby
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چارچوب نظري پژوهش :فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا غیرمجاز
نظريه يادگيری اجتماعی (ايكرز ،1985 ،1برگس و ايكرز )1966 ،2يكی از نظريات مهم در تبيين جرم،
رفتارهای انحرافی است .اين تئوری بطور كلی مدعی است ،فرايند يادگيری نقش مهمی در رفتارهای
مجرمانه و انحرافی (همچون كجرویهای ورزشی) ايفاء مینمايد (كبيری و همكاران .)2017 ،ايكرز
( )2011در فرايند يادگيری اجتماعی ،چهار مفهوم مركزی را ارائه میدهند :اولين مؤلفه اصلی در فرايند
يادگيری اجتماعی ،پيوند افتراقی 3است كه با در نظر گرفتن ،فراوانی ،4استمرار زمانی ،5تقدم 6و شدت 7بين
9
انواع پيوندهای احتمالی ،تفاوت ايجاد میكند .پيوند افتراقی مفهوم مركزی نظريه پيوند افتراقی 8ساترلند
بوده و بستر اجتماعی مفاهيم بعدی نظريه يادگيری اجتماعی را فراهم كرده است (ايكرز و سلرز،)2012 ،
پيوند افتراقی به عبارت ديگر ،زمينه (بستر) ايست كه مكانيزم يادگيری اجتماعی رفتار را تسهيل مینمايد
(كوكران و همكاران .)2016 ،پيوند افتراقی اشاره به قرار گرفتن فرد در معرض نگرشها و رفتارهای
ديگران دارد ،چنين بستری (در معرض نگرش و يا رفتارهای انحرافی چون كجرویهای ورزشی) ممكن
است ،مستقيم ،غير مستقيم ،كالمی و يا غير كالمی باشد (شيفر 10و همكاران .)2015 ،در اين ميان
تحقيقات مختلف نشان دادهاند كه پيوند افتراقی با گروههای مرجع اوليه و ثانويه مثل دوستان نقش مهمی
در رفتارهای كجروانه در محيط ورزشی دارد (كبيری و همكاران ،)2017 ،به عنوان مثال محققين
دريافتهاند كه رابطه معنادار و مستقيمی بين رفتارهای انحرافی و دوستان كجرو وجود دارد (كوكران و
همكاران2017 ،؛ عليوردی نيا و همكاران1395 ،؛ كبيری و همكاران .)2017 ،تعاريف ،دومين مؤلفه نظريه
يادگيری اجتماعی ايكرز است .تعاريف نگرشهايی است دربارهی رفتارهايی خاص كه بوسيله ی فرايند
پيوند افتراقی ،تقليد و كنش متقابل با منابع متنوعی از يادگيری كه در محيط اجتماعی يک شخص واقع
شده است ،ياد گرفته میشوند و موقعيتی را به عنوان فرصت يا فقدان فرصت برای اعمال مجرمانه فراهم
میكنند (عليوردی نيا و همكاران .)1395 ،پژوهشهای صورت گرفته در اين راستا نشان دادند كه با
شكلگيری تعاريف مثبت و خنثی فرايند درگيری افراد در رفتارهای كجراونه نيز تسهيل میگردد (لی و
همكاران2016 ،؛ كبيری و همكاران2017 ،؛ كوكران و همكاران .)2017 ،مؤلفه بعدی در فرايند يادگيری
اجتماعی ،تقويت كنندههای افتراقی 11هستند كه از نظريه رفتاری اقتباس شده (اسكينر )1953 ،و اشاره به
تخمين پاداش و سود رفتار فعلی و محتمل (همچون ارزيابی هزينه –فايده دوپينگ) دارد (فلوريدا و
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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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همكاران .)2016 ،به عبارت ديگر ،چشم داشتهای اجتماعی و غير اجتماعی حاصل از هزينه-فايده رفتار
كجروانه تقويت كنندههای افتراقی خوانده میشوند (ايكرز .)2011 ،يافتههای تحقيقات پيشين حاكی از آن
بود كه تقويت كنندههای افتراقی نقش معناداری در گرايش افراد به سمت رفتارهای انحرافی دارند
(كوكران و همكاران ،2017 ،2016 ،كبيری و همكاران2017 ،؛ فلوريدا و همكاران .)2016 ،تقليد ،1آخرين
گزارهای است كه تعيين كننده ،درگيری افراد در رفتارهای انحرافی و يا غير قانونی همچون دوپينگ
میگردد ،اين مفهوم برگرفته از نظريه يادگيری شناختی است (بندورا )1977 ،2و اشاره به يادداشت برداری
و الگوبرداری از رفتارهای افراد مورد قبول با نگاه كردن و درنظر گرفتن نتايج دارد (ايكرز .)2010 ،به
عنوان مثال ،افرادی كه میبينند ،دوستانشان به فعاليتهای كجروانه میپردازند ،بيشتر احتمال دارد كه طی
فرايند تقليد و الگوسازی از آنچه مشاهده نمودهاند ،به سمت فعاليتهای كجروانه سوق يابند (كبيری و
همكاران .)2016 ،محققين نيز در اين راستا به اين نتيجه رسيدند كه تقليد و الگوبرداری از اطرافيان نقش
معناداری در سوق يافتن افراد به سمت رفتارهای كجروانه دارند (كوكران و همكاران،2017 ،2016 ،
كبيری و همكاران2017 ،؛ لی 3و همكاران.)2016 ،

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفی -همبستگی بوده و از نظر هدف كاربردی است .بر اساس آمارهای
گزارش شده از سوی اداره ی تربيت بدنی شهرستان رشت ،تعداد ورزشكارانی كه بصورت فعال در سطح
شهر به مشاركت ورزشی میپردازند 152360 ،نفر است ،كه از اين تعداد  83798ورزشكار مرد و 68562
ورزشكار زن هستند و نسبت جنسيتی ورزشكاران  55درصد مرد و  45درصد زن میباشند؛ در شهر
انزلی ،بر اساس بر اساس آمارهای گزارش شده از سوی اداره ی تربيت بدنی شهرستان انزلی ،تعداد
ورزشكارانی كه بصورت فعال در سطح شهر به مشاركت ورزشی میپردازند 20994 ،نفر است ،كه از اين
تعداد  11952ورزشكار مرد و  9042ورزشكار زن هستند و نسبت جنسيتی ورزشكاران  57درصد مرد و
 43درصد زن می باشند .با قرار گرفتن رقم مذكور در فرمول كوكران حجم نمونه  384نفر برای
ورزشكاران شهر رشت و انزلی محاسبه گرديد .به منظور جمع آوری دادههای تحقيق (توزيع پرسشنامهها
در ميان ورزشكاران رشتههای در نظر گرفته شده) ابتدا ليست كليهی باشگاههای ورزشی سطح شهر
رشت و انزلی از سازمان ورزش و جوانان گرفته شد و سپس از مجموع كل باشگاههای ورزشی آن دسته
از باشگاه هايی انتخاب شدند كه در  10رشته ی ورزشی با بيشترين ميزان مشاركت ورزشی  -رشتههای
فوتبال ،تكواندو ،كاراته ،واليبال ،بسكتبال ،فوتسال ،شنا ،كشتی ،وزنه برداری و هندبال  -عضو گيری
مینمودند  .براين اساس با استفاده از روش نمونه گيری سهيمهای با توجه به نسبت جنسيتی و سهم هر
رشته ورزشی در تعداد ورزشكاران كل و تصادفی – با توجه به ليست ورزشكاران هر باشگاه – حجم
نمونه پژوهش انتخاب گرديدند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Imitation
2 Bandura
3 Li
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به منظور تجزيه و تحليل دادههای پژوهش در قسمت روايی ابزار پژوهش از شاخصهای روايی
صوری – منطقی و ظاهری – روايی همگرا ،روايی واگر ،تحليل عاملی تاييدی بهره گرفته شد و در
قسمت پايايی ،ابزار پژوهش با شاخصهای آلفای كرونباخ و پايايی تركيبی مورد بررسی قرار گرفت .به
منظور تحليل دادههای پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار  Amosنسخه  24بهره
گرفته شد.
شاخصهاي مورد استفاده در آزمون تئوري یادگیري اجتماعی
مطابق با تئوری يادگيری اجتماعی ،رفتارهای كجراونه در بستری از پيوندهای افتراقی ،تقويتكنندههای
افترافی ،تقليد و تعاريف يادگرفته میشود (ايكرز و همكاران .)1979 ،بعد پيوند افتراقی :پيوند افتراقی ،اشاره
به ميزان ارتباط فرد از نظر فيزيكی و نگرشی (كيفيت عقيده) با افرادی است كه به رفتارهای انحرافی
مشغولاند و از نظر فراوانی ،تقدم ،شدت و الويت ارتباط نيز متفاوت میباشند (ايكرز و همكاران1979 ،؛ لی
و همكاران ،2004 ،وريل )2005 ،در اين پژوهش نيز بعد ارتباط هنجاری اشاره به كيفيت عقيده و نگرش
ديگران مهم در باب مصرف مواد نيروزا دارد و بعد ارتباطی نيز به ميزان ارتباط فرد با افراد كجرو اشاره
دارد .بعد تقويت كننده افتراقی :بعد تقويت كنندههای افتراقی اشاره به بازخوردهای منفی و مثبت حاصل از
رفتارهای انحرافی است ،كه میتواند در اشكال تقويت كنندههای مثبت و منفی نمود يابد و شامل
دستاوردهای فردی ،اجتماعی و بازدارندگی ادراكی میباشد (ايكرز و همكاران1979 ،؛ لی و همكاران،
2004؛ وريل ،)2005 ،در اين پژوهش نيز تقويت كنندههای افتراقی اشاره به همه بازخوردهای مثبت و
منفی ناشی از رفتارهای كجروانه ورزشكاران دارد .بعد تعاريف :تعاريف اشاره به نرمها ،عقايد و جهت
گيریهای معطوف به رفتار انحرافی است و شامل تعاريف مثبت و يا خنثی ساز (ايكرز1979 ،؛ لی و
همكاران2004 ،؛ وريل )2005 ،میباشد .در اين پژوهش نيز تعريف مشتمل بر جهت گيریهای مثبت و
خنثی ساز فرد جهت تبرئه رفتار خود و يا مثبت جلوه دادن آن را دارد .تقليد :بعد تقليد ،اشاره به مشاهده
رفتارهای انحرافی از سوی كليه افراد مهم و مورد ستايشی است كه فرد با آنها در ارتباط است (لی و
همكاران2004 ،؛ ايكرز و همكاران )1979 ،در اين پژوهش نيز بعد تقليد اشاره به ،كليه افرادی دارد كه در
حكم الگوهای مرجع (خانواده ،دوستان ،همكاران و ديگران مهم) به رفتارهای كجروانه مشغول بوده و فرد
از انها پيروی مینمايد.
مقياس مصرف مواد نيروزای غيرمجاز :به منظور سنجش مصرف مواد نيروزا از مقياس مورد استفاده از
در پژوهش ويتاكر و همكاران ( )2014و كبيری و همكاران ( )2017استفاده شده است .مقياس مذكور سه
بعد مصرف مواد نيروزا در گذشته ،حال و آينده را قالب طيف ليكرت  4گزينهای مورد سنجش قرار داده و
نمرات باالتر نشاندهنده درگيری بيشتر ورزشكار در مصرف مواد نيروزای غير مجاز است.

مشخصات دموگرافیک ورزشکاران
يافتههای جمعيت شناختی اين پژوهش حاكی از آن بود كه  59/9درصد از پاسخگويان را ورزشكاران مرد و
 40/1درصد را نيز ورزشكاران زن تشكيل داده اند؛  31/8درصد از پاسخگويان زير  20سال 29/3 ،درصد
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بين  20الی  25درصد؛  29/3درصد بين  26الی  30سال و  9/6درصد نيز باالتر از  30سال بودند51/1 .
درصد از پاسخگويان را ورزشكاران مجرد و  48/9درصد را نيز ورزشكاران متأهل تشكيل دادند 7/8 .درصد
از پاسخگويان دارای سطح تحصيالت سيكل؛  17/5درصد ديپلم؛  32/5درصد كاردانی؛  31/3درصد
كارشناسی و  11درصد كارشناسی ارشد و باالتر بودند و  26/4درصد از پاسخگويان سابقه مشاركت ورزشی
زير  5سال 26/3 ،درصد بين  5الی  10سال 29 ،درصد بين  11الی  15سال و  18/4درصد نيز باالتر از 15
سال داشتهاند.

روایی و پایایی ابزار پژوهش
ضرايب خالصه شده مربوط به روايی و پايايی ابزار پژوهش حاكی از آن است كه كليه شاخصهای
برآمده از تئوری يادگيری اجتماعی و همچنين مقياس مصرف مواد نيروزا در سطح مطلوب و قابل قبول
گزارش گرديدهاند.
جدول شماره  -1خالصه ضرایب مربوط به روایی و پایایی ابزار پژوهش
تحليل عاملی تاييدی
پايايی
روايی واگرا
روايی همگرا
تركيبی
كمينه  -بيشينه
MSV < AVE
0/872
0/428 > 0/533
0/533
0/75 - 0/69
پيوند رفتاری
0/850
0/428 > 0/655
0/655
0/87 - 0/76
پيوند هنجاری
0/748
0/590 > 0/597
0/597
0/79 - 0/76
دستاورد اجتماعی
0/769
0/521 > 0/526
0/526
0/75 - 0/68
دستاورد فردی
0/722
0/384 > 0/567
0/567
0/82 - 0/68
بازدارندگی
0/897
0/384 > 0/521
0/521
0/75 - 0/68
تعاريف خنثی ساز
0/826
0/384 > 0/542
0/542
0/76 - 0/70
تعاريف مثبت
0/821
0/398 > 0/698
0/698
0/90 - 0/77
تقليد از گروه اوليه
0/780
0/398 > 0/640
0/640
0/83 - 0/77
تقليد از گروه ثانويه
0/828
0/480 > 0/616
0/616
0/81 - 0/76
دوپينگ

آلفای
كرونباخ
0/876
0/855
0/751
0/773
0/724
0/902
0/831
0/825
0/783
0/831

نكته :تحليل عاملی تاييدی به صورت تحليل عاملی تاييدی مرتبه اول گزارش گرديده است.
1

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

یافتههاي پژوهش
يافتههای توصيفی اين پژوهش  -فراوانی ورزشكاران برحسب مصرف مواد نيروزا در سه دوره گذشته ،حال
و آينده و همچنين كل  -نشان داد ،در بعد مصرف مواد نيروزا در گذشته 26/4 ،درصد از پاسخگويان اصالً
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1 Average Variance Extracted (AVE
)2 Maximum Shared Squared Variance (MSV
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از مواد نيروزا استفاده نكردهاند؛  26/3درصد كم استفاده كردهاند؛  29درصد تاحدودی و  18/4درصد نيز
زياد استفاده نمودهاند .در بعد مصرف مواد نيروزا در حال حاضر 41/1 ،درصد از پاسخگويان اصالً از مواد
نيروزا استفاده نمیكنند؛  27/2درصد كم استفاده میكنند؛  20/8درصد تاحدودی استفاده نموده و 11/4
درصد نيز زياد (به طور منظم و سيستماتيک) استفاده میكنند .در بعد قصد مصرف مواد نيروزا در آينده،
 35/8درصد از پاسخگويان تمايلی به استفاده از مواد نيروزا را ندارند؛  28/3درصد تمايل كم؛  22/8درصد
تمايل متوسط و  13درصد نيز تمايل زياد به استفاده از مواد نيروزا دارند .در بعد قصد مصرف مواد نيروزا به
صورت كل14 ،درصد از پاسخگويان اصالً؛  45/9درصد تمايل كم؛  24/9درصد تمايل متوسط و 15/2
درصد نيز تمايل زياد به استفاده از مواد نيروزا دارند.

مقایسه ورزشکاران زن و مرد بر حسب مصرف مواد نیروزا
همانطور كه آزمون مقايسه ميانگين (تی تست) نشان میدهد ،تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار ()0/064
و مردان ورزشكار ( )1/37از نظر مصرف مواد نيروزا در گذشته وجود دارد (ضريب آزمون .)10/51 :همچنين
تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار ( )0/58و مردان ورزشكار ( )1/31از نظر مصرف مواد نيروزا در حال
وجود دارد (ضريب آزمون .)10/36 :در بعدی ديگر تفاوت معناداری بين زنان ورزشكار ( )0/78و مردان
ورزشكار ( )1/36از نظر مصرف مواد نيروزا در آينده وجود دارد (ضريب آزمون .)7/89 :در آخر تفاوت
معناداری بين زنان ورزشكار ( )1/98و مردان ورزشكار ( )4/09از نظر مصرف مواد نيروزا به صورت كلی
وجود دارد (ضريب آزمون.)11/99 :
جدول شماره  -2مقایسه میانگین دوپینگ ورزشکاران به تفکیک جنسیت
فراوانی
جنسیت
314
زن
دوپينگ در گذشته
470
مرد
314
زن
دوپينگ در حال
470
مرد
314
زن
دوپينگ در آينده
470
مرد
314
زن
دوپينگ كل
470
مرد
نكته * :سطح معناداری 0/05؛ ** سطح معناداری  0/01؛
آزادی782 :

ضریب t

انحراف معیار
میانگین
0/85
0/64
**-10/51
1/03
1/37
0/84
0/58
**-10/36
1/04
1/31
0/91
0/78
**-7/89
1/07
1/36
2/01
1/98
**-11/99
2/65
4/09
اعداد داخل جدول بر اساس دو رقم اعشار گرده گرديدهاند؛ درجه

بطور كلی يافتههای اين پژوهش حاكی از آن است كه ميزان مصرف مواد نيروزای مردان ورزشكار در
قياس با زنان ورزشكار در گذشته ،حال و آينده باالتر بوده است.
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مقایسه رشتههاي ورزشی بر حسب مصرف مواد نیروزا
همانطور كه آزمون مقايسه ميانگين (آنوا به همراه آزمون تعقيبی  )LSDنشان میدهد ،تفاوت معناداری
بين رشتههای ورزشی از نظر مصرف مواد نيروزا وجود دارد .به عبارتی دقيقتر ،در ستون دوپينگ
ورزشكاران در گذشته ،بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب در رشتههای وزنه
برداری ( ،)1/43كشتی ( )1/40و فوتسال ( )1/28گزارش گرديده است و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف
مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشتههای ورزشی بسكتبال ( ،)0/71واليبال ( )0/73و كاراته ( )0/93گزارش
گرديده است ،آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه تفاوتهای گزارش شده در بين رشتههای ورزشی از نظر
آماری معنادار است (ضريب آزمون .)3/78 :در ستون دوپينگ ورزشكاران در زمان حال ،بيشترين ميزان
مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب در رشتههای وزنه برداری ( ،)1/48فوتسال ( )1/44و
كشتی ( )1/21گزارش گرديده است و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران
رشتههای ورزشی بسكتبال ( ،)0/59واليبال ( )0/67و كاراته ( )0/82گزارش گرديده است ،آزمون آنوا نيز
حاكی از آن است كه تفاوتهای گزارش شده در بين رشتههای ورزشی از نظر آماری معنادار است (ضريب
آزمون .) 3/63 :در ستون دوپينگ ورزشكاران در زمان آينده ،بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين
ورزشكاران به ترتيب در رشتههای فوتسال ( ،)1/34وزنه برداری ( )1/30و فوتبال ( )1/28گزارش گرديده
است و متعاقب آن كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشتههای ورزشی بسكتبال
( ،)0/83واليبال ( )0/84و هندبال ( )0/97گزارش گرديده است ،آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه
تفاوتهای گزارش شده در بين رشتههای ورزشی از نظر آماری معنادار است (ضريب آزمون .)3/47 :در
ستون دوپينگ ورزشكاران به صورت كلی ،بيشترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران به ترتيب
در رشتههای وزنه برداری ( ،)4/13كشتی ( )3/88و فوتسال ( )3/86گزارش گرديده است و متعاقب آن
كمترين ميزان مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشتههای ورزشی بسكتبال ( ،)2/09واليبال ( )2/42و
كاراته ( )2/86گزارش گرديده است ،آزمون آنوا نيز حاكی از آن است كه تفاوتهای گزارش شده در بين
رشتههای ورزشی از نظر آماری معنادار است (ضريب آزمون.)3/97 :
جدول شماره  -3مقایسه میانگین مصرف مواد نیروزا ورزشکاران به تفکیک رشته ورزشی (حجم نمونه:
 748نفر)
دوپینگ در گذشته
فراوانی میانگین
وزنه برداری
تكواندو
كاراته
هندبال
شنا
فوتبال

23
105
90
33
65
251

1/43
0/94
0/93
1/06
1/17
1/22

آزمون
تعقیبی

دوپینگ در حال

دوپینگ کل

دوپینگ در آینده

میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی

1/48 9 ،8 ،3 ،2 >1
0/94 10 ،6 ،1 <2
0/82 10 ،6 <3
0/97
1/18
9 ،8 >5
1/11 9 ،8 ،3 ،2 >6

9 ،8 ،3 ،2 >1
6 ،1 <2؛ 9>2
10 ،6 ،5 ،1 <3
7 <4
9 ،8 ،3 >5
7 <6؛ 9 ،8 ،3>6

1/30
1/04
1/01
0/97
1/26
1/28

6 <2
6 <3
9 ،8 >5
9 ،8 ،3 ،2>6

4/13
2/96
2/86
3/21
3/52
3/61

9 ،8 ،3 ،2 >1
7 ،6 ،1 <2؛ 9>2
10 ،6 ،5 ،1 <3
9 >4
9 ،8 >5
9 ،8 ،3 ،2>6
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جدول شماره  -3مقایسه میانگین مصرف مواد نیروزا ورزشکاران به تفکیک رشته ورزشی (حجم نمونه:
 748نفر)
دوپینگ در گذشته
فراوانی میانگین
فوتسال

50

واليبال
بسكتبال
كشتی

67
58
42

آزمون
تعقیبی

دوپینگ در حال

دوپینگ کل

دوپینگ در آینده

میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی میانگین آزمون تعقیبی

،7 ،6 ،4 ،3 ،2 >7
1/44
9 ،8 >7
1/28
8
7 ،6 ،5 <8 0/84 10 ،7 ،6 ،5 <8 0/67 10 ،7 ،6 ،5 <8 0/73
7 ،6 ،5 <9 0/83 10 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1 <9 0/59 10 ،7 ،6 ،5 <9 0/71
1/19
1/21 9 ،8 ،3 ،2 >10 1/40
9 ،8 ،3 >10
ضريب2/47** : F
ضريب3/63** : F
ضريب3/78** : F
1/34

9 ،8 >7

3/86

9 ،8 ،3 ،2 >7

2/42

10 ،7 ،6 ،5 ،1 <8

10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 <9 2/09

3/88
9 ،8 ،3 >10
ضريب3/97** : F

نكته :آزمون آنوا به همراه آزمون تعقيبی اجرا گرديده است و ستون آزمون تعقيبی اشاره به معناداری مقايسه گروهی با ضريب
 LSDدر سطح  0/05دارد.

فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا
به باور كبيری و همكاران ( )2017محيط اجتماعی و بستری كه در آن ورزشكار به كنش متقابل با
اطرافيان میپردازد ،تأثير معناداری بر مصرف مواد نيروزا و غيرقانونی دارد ،در حقيقت گرايش ورزشكاران
به دوپينگ تحت تأثير محيط اجتماعی (پيوندهای افتراقی ،تقويت كنندههای افتراقی ،تعاريف مطلوب و
تقليد از گروههای مرجع) قرار داشته و با افزايش پيوندهای افتراقی بر ميزان اعتقادات مثبت معطوف به
مصرف مواد نيروزا ،سودمندهای اجتماعی و تقليد از اطرافيانی كه مبادرت به مصرف مواد نيروزا نيز
مینمايند به گونهای معنادار افزايش يافته و چنين فرايند منجر به افزايش مصرف مواد نيروزا توسط
ورزشكاران میگردد .همانطور كه ضرايب مستقيم مدل فرايند يادگيری اجتماعی (جدول  )4نشان میدهد،
پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/27 :تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا ،)0/26 :تعاريف (ضريب بتا )0/21 :و
تقليد (ضريب بتا )0/15 :تأثير معنادار و مستقيمی بر مصرف مواد نيروزای ورزشكاران دارند .در بعدی ديگر
پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/31 :تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا )0/24 :و تعاريف (ضريب بتا)0/20 :
تأثير معنادار و مستقيمی بر تقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه مبادرت به مصرف مواد نيروزا میكنند ،دارند.
همچنين پيوند افتراقی تأثير معنادار و مستقيمی بر تعاريف (ضريب بتا )0/41 :و تقويت كننده افتراقی
(ضريب بتا )0/44 :دارد .همانطور كه ضرايب غيرمستقيم مدل فرايند يادگيری اجتماعی نيز نشان میدهد،
پيوند فتراقی (ضريب بتا )0/27 :با تأثير مستقيم بر تعاريف ،تقليد و تقويت كنندههای افتراقی به صورت
غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزای ورزشكاران تأثير گذار است ،تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا )0/34 :با
تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزا ورزشكاران تاثيرگذار است؛ تعاريف
(ضريب بتا )0/30 :با تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزا ورزشكاران
تاثيرگذار است  .در بعدی ديگر ،پيوند افتراقی با تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت كننده افتراقی به
صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران (ضريب بتا )0/19 :تأثير گذار است .در ادامه همانطور كه ضرايب
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تعيين مدل پژوهش نشان میدهد ،پيوند افتراقی ،تقويت كننده افتراقی ،تعاريف و تقليد قادرند  43درصد از
واريانس مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را پيش بينی نمايند .در بعدی ديگر ،پيوند افتراقی ،تقويت كننده
افتراقی و تعاريف قادرند  32درصد از واريانس تقليد ورزشكاران را تبيين نمايند .هچنين پيوند افتراقی قادر
است به ترتيب  16و  20درصد از واريانس تعاريف و تقويت كننده افتراقی ورزشكاران پيش بينی نمايد .در
ادامه در مدل مربوط به زنان ورزشكار پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/23 :تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا:
 ،)0/18تعاريف (ضريب بتا )0/19 :و تقليد (ضريب بتا )0/19 :تأثير معنادار و مستقيمی بر مصرف مواد
نيروزای ورزشكاران دارند .در بعدی ديگر پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/28 :تقويت كننده افتراقی (ضريب
بتا )0/27 :و تعاريف (ضريب بتا )0/18 :تأثير معنادار و مستقيمی بر تقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه
مبادرت به مصرف مواد نيروزا میكنند ،دارند .همچنين پيوند افتراقی تأثير معنادار و مستقيمی بر تعاريف
(ضريب بتا )0/25 :و تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا )0/33 :دارد .همانطور كه ضرايب غيرمستقيم مدل
فرايند يادگيری اجتماعی (جدول  )-4نشان میدهد ،پيوند فتراقی (ضريب بتا )0/18 :با تأثير مستقيم بر
تعاريف ،تقليد و تقويت كنندههای افتراقی به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزای ورزشكاران تأثير
گذار است ،تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا )0/05 :با تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد به صورت غيرمستقيم
بر مصرف مواد نيروزا ورزشكاران تاثيرگذار است؛ تعاريف (ضريب بتا )0/03 :با تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد
به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزا ورزشكاران تاثيرگذار است .در بعدی ديگر ،پيوند افتراقی با
تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت كننده افتراقی به صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران (ضريب
بتا )0/13 :تأثير گذار است .در ادامه همانطور كه ضرايب تعيين مدل پژوهش نشان میدهد ،پيوند افتراقی،
تقويت كننده افتراقی ،تعاريف و تقليد قادرند  29درصد از واريانس مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را پيش
بينی نمايند .در بعدی ديگر ،پيوند افتراقی ،تقويت كننده افتراقی و تعاريف قادرند  26درصد از واريانس
تقليد ورزشكاران را تبيين نمايند .هچنين پيوند افتراقی قادر است به ترتيب  0/06و  10درصد از واريانس
تعاريف و تقويت كننده افتراقی ورزشكاران پيش بينی نمايد .در ادامه در مدل مربوط به مردان ورزشكار
پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/24 :تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا ،)0/30 :تعاريف (ضريب بتا )0/19 :و
تقليد (ضريب بتا )0/16 :تأثير معنادار و مستقيمی بر مصرف مواد نيروزای ورزشكاران دارند .در بعدی ديگر
پيوند افتراقی (ضريب بتا ،)0/33 :تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا )0/21 :و تعاريف (ضريب بتا)0/23 :
تأثير معنادار و مستقيمی بر تقليد ورزشكاران از اطرافيانی كه مبادرت به مصرف مواد نيروزا میكنند ،دارند.
همچنين پيوند افتراقی تأثير معنادار و مستقيمی بر تعاريف (ضريب بتا )0/43 :و تقويت كننده افتراقی
(ضريب بتا )0/45 :دارد .همانطور كه ضرايب غيرمستقيم مدل فرايند يادگيری اجتماعی (جدول  )-4نشان
میدهد ،پيوند فتراقی (ضريب بتا )0/30 :با تأثير مستقيم بر تعاريف ،تقليد و تقويت كنندههای افتراقی به
صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزای ورزشكاران تأثير گذار است ،تقويت كننده افتراقی (ضريب بتا:
 )0/03با تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد نيروزا ورزشكاران تاثيرگذار
است؛ تعاريف (ضريب بتا )0/04 :با تاثيرگذاری مستقيم بر تقليد به صورت غيرمستقيم بر مصرف مواد
نيروزا ورزشكاران تاثيرگذار است .در بعدی ديگر ،پيوند افتراقی با تاثيرگذاری مستقيم بر تعاريف و تقويت
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كننده افتراقی به صورت غيرمستقيم بر تقليد ورزشكاران (ضريب بتا )0/19 :تأثير گذار است .در ادامه
همانطور كه ضرايب تعيين مدل پژوهش نشان میدهد ،پيوند افتراقی ،تقويت كننده افتراقی ،تعاريف و
تقليد قادرند  44درصد از واريانس مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را پيش بينی نمايند .در بعدی ديگر،
پيوند افتراقی ،تقويت كننده افتراقی و تعاريف قادرند  35درصد از واريانس تقليد ورزشكاران را تبيين نمايند.
هچنين پيوند افتراقی قادر است به ترتيب  18و  20درصد از واريانس تعاريف و تقويت كننده افتراقی
ورزشكاران پيش بينی نمايد.
جدول شماره  -4مدل ضرایب مستقیم و غیر مستقیم عوامل تاثیرگذار بر مصرف مواد نیروزا ورزشکاران

جهت تعيين كفايت برازش الگوی پيشنهادی با دادهها ،تركيبی از شاخصهای برازندگی به شرح زير
مورد استفاده قرار گرفتند :شاخص هنجار شده مجذور كای ،شاخص نيكويی برازش ،شاخص نيكويی
برازش هنجارشده ،شاخص برازندگی تطبيقی ،شاخص توكر– لويس و جذر ميانگين مجذورات خطای
تقريب .همانگونه كه ضرايب برازش مدل نشان میدهد ،الگوی تحقيق از برازش خوبی برخوردار است
(هو و بنتلر .)1999 ،بطور كلی مدل فرايند يادگيری اجتماعی بر اين واقعيت مهم تاكيد دارد كه مصرف
مواد نيروزا ،همانند ساير اشكال كجروی ،در بستری اجتماعی شكل میگيرد .در اين ارتباط ،با افزايش
ارتباطات هنجاری و رفتاری با افرادی كه سابقه مصرف مواد نيروزا دارند ،به تدريج تعاريف مثبت و خنثی
ساز (تسهيل گر) معطوف به مصرف مواد نيروزا افزايش يافته ،فرد ورزشكار ،سودمندهای فردی و اجتماعی
باالتری را ادراک نموده و دامنه تقليد از الگوهای رفتاری اطرافيان بدين معنا ،افزايش چشمگيری میيابد و
متعاقب اين شرايط افزايش مصرف مواد نيروزا توسط ورزشكار است.
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شکل شماره  -1مدل استاندارد فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا ورزشکاران در حالت کل
(فراوانی)784 :

شکل شماره  -2مدل استاندارد فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا ورزشکاران زن
(فراوانی)314 :
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شکل شماره  -3مدل استاندارد فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا ورزشکاران مرد
(فراوانی)470 :

كای اسكوئر بهنجارشده3/040 :؛ شاخص نيكويی برازش0/969 :؛ شاخص نيكويی برازش اصالح شده:
0/939؛ شاخص توكر لويس0/933 :؛ شاخص برازندگی تطبيقی0/958 :؛ ريشه ميانگين خطای برآورد0/036 :

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
جنسيت است .به منظور بررسی تحليل جنسيتی مدل معادالت ساختاری ،از از تحليلهای واريانس و هم
چنين نرم افزار  Stats Tools Packageاستفاده گرديده است .در مرحله اول مدل معادالت ساختاری
روابط علی در دو گروه زنان و مردان ورزشكار به همراه كليه پارامترهای محتمل به منظور مقايسه مدل
زنان و مردان ورزشكار مورد بررسی قرار گرفت.
جدول شماره  -5تحلیل واریانس مدل معادالت ساختاري فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد نیروزا
زنان و مردان ورزشکار

پيوند افتراقی
پيوند افتراقی
تعاريف

<--<--<---

تعاريف
تقويت كننده افتراقی
تقليد

مدل زنان

مدل مردان

ضریب

ضریب

غیراستاندارد
**0/31
**0/21
**0/90

غیراستاندارد
**0/50
**0/34
**0/08

نمرات z

1/40
0/39
-0/06
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ادامه جدول شماره  -5تحلیل واریانس مدل معادالت ساختاري فرایند یادگیري اجتماعی مصرف مواد
نیروزا زنان و مردان ورزشکار

پيوند افتراقی
تقويت كننده افتراقی
پيوند افتراقی
تعاريف
تقويت كننده افتراقی
تقليد

<--<--<--<--<--<---

تقليد
تقليد
دوپينگ
دوپينگ
دوپينگ
دوپينگ

مدل زنان

مدل مردان

ضریب

ضریب

غیراستاندارد
**0/16
**0/19
**0/11
**0/07
**0/14
*0/20

غیراستاندارد
**0/18
**0/17
**0/15
**0/11
**0/39
*0/26

نمرات z

0/37
0/33
0/70
0/83
**2/85
0/44

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

همانطور كه تحليل واريانس روابط علی مدل معادالت ساختاری نشان میدهد ،تفاوت معناداری بين
زنان (ضريب غيراستاندارد )0/14 :و مردان (ضريب غيراستاندارد )0/39 :ورزشكار از نظر تأثير تقويت كننده
افتراقی بر مصرف مواد نيروزا وجود دارد (ضريب آزمون )2/85 :و میتوان ادعا نمود كه ورزشكاران مرد در
قياس با ورزشكاران زن بيشتر بواسطه سودمندیهايی كه مصرف مواد نيروزا دارد به سمت دوپينگ گرايش
میيابند .در ساير روابط علی بين زنان و مردان ورزشكار از نظر پارامترهای اندازه گيری شده وجود نداشته
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
قادرند  29و  44درصد از مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را به درستی پيش بينی نمايند.

بحث و نتیجه گیري پژوهش
تئوری يادگيری اجتماعی ايكرز ،مدعی است كه  4عامل نقش مهمی در فعاليتهای كجروانه همچون
مصرف مواد نيروزا دارند :پيوندهای افتراقی ،تقويتكنندههای افتراقی (اجتماعی و غير اجتماعی) ،الگوهای
رفتاری (يادگيری نيابتی )1و تعاريف مطلوب رفتارهای انحرافی .به عقيده ايكرز و ينسن ( )2011رفتارهای
انحرافی همچون مصرف مواد نيروزا واكنش و نتيجه مثبت ميزان ارتباط با اشخاص و ساير منابع اجتماعی
است كه بطور مستقيم رفتارهای انحرافی را تشويق مینمايد ،به عبارت ديگر ،نظريه ايكرز در اين زمينه
نشان میدهد كه آندسته از افرادی كه از ميزان پيوندهای افتراقی بيشتری با اطرافيانی كه درگيری مصرف
موادنيروزا هستند برخوردارند ،بيشتر نيز به ست رفتارهای انحرافی سوق پيدا میكنند ،در بعدی ديگر ،در
اين ارتباط عوامل چون بازدارندگیهای رسمی و غير رسمی ،باالنس هزينه و فايده رفتارهای انحرافی
همچون مصرف مواد نيروزا ،فرايند درگير شدن ورزشكار در اشكال مختلف رفتارهای انحرافی را تسهيل
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 vicarious learning
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نموده و يا منع می نمايد .به عنوان مثال ،ميزان بازدارندگی رسمی كه افراد با آن در محيط زندگی مواجه
هستند ،قطعيت ،شدت بازدارندگیهای رسمی و قانونی باالنس هزينه-فايده نقش مهمی در درگيری
ورزشكار در مصرف مواد نيروزای غيرمجاز ايفاء مینمايد ،در اين راستا ،به عنوان مثال ،اگر ورزشكار دريابد،
كه بازدارندههای رسمی ،چندان واكنشی به مصرف مواد نيروزا ندارند ،يا والدين و دوستان فرد ،وی را به
دوپينگ تشويق نموده و يا واكنشی خنثی به رفتارهای مذكور داشته باشند ،ورزشكار متمايل به چنين
رفتارهای انحرافی ،فرايند مشاركت در فعاليتهای انحرافی را آسانتر دانسته و به ميزان بيشتری درگير
آنها میگردد .در ارتباط با الگوهای رفتاری ،نظريه ايكرز مدعی است ،الگوهای مرجع رفتاری ،آندسته از
ورزشكارانی كه فرد به نوعی آنها را مورد ستايش قرار داده و سعی مینمايد ،از سبک و شيوههای رفتاری
آن ها پيروی نمايد ،نقش مهمی در ارتكاب فرد به رفتارهای انحرافی دارند ،اگر ورزشكاران مورد نظر درگير
چنين رفتارهايی باشند ،اين افراد هم براحتی چنين رفتارهايی را طی فرايند تقليد و الگوبرداری تكرار خواهد
نمود (ايكرز و ينسن)2006 ،؛ به عنوان مثال ،اگر فرد در زندگی خود با ورزشكارانی در ارتباط باشد ،كه
برايش از اهميت بااليی برخودار بوده و همچنين درگير مصرف مواد نيروزا نيز باشد ،در نتيجه فرد راحتتر
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
راحتی به رفتارهای انحرافی دست خواهد زد .به عنوان مثال ،در اين شرايط ورزشكارانی كه به رفتارهای
انحرافی ورزشی مبادرت میورزند ،با دو دسته از تعاريف رفتارهای انحرافی خود را توجيه مینمايند ،در
وهله اول ،آنها با اشاره به اين كه رفتارهايشان مغايرتی با ارزشهای اخالقی خود يا جامعه نداشته و حتی
سودمند هم هستند به استمرار فعاليت مذبور پرداخته و در وهله دوم ،در توجيه چنين رفتارهايی با فرافكنی،
مقصر دانستن ديگران و حتی خنثی تلقی نمودن چنين الگوهای رفتاری ،به استمرار آن مبادرت میورزند.
اين پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،روابط علی فرايند يادگيری اجتماعی را در تبيين مصرف
مواد نيروزای غير مجاز ورزشكاران مورد بررسی قرار داد ،يافتههای اين تحقيق همسو با پژوهش كوكران و
همكاران ( ،)2017 ،2016كبيری و همكاران ( )2017حاكی از آن بود كه الگوی ساختاری مدل فرايند
يادگيری اجتماعی قابليت تبيين رفتارهای كجروانه را داراست .بر اساس چنين يافتهای فرايند يادگيری
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
انحرافی انجاميده ،به افزايش تقويت كنندههای افتراقی منجر گرديده و بر تقليد فرد از اطرافيان تأثير گذار
است .به عبارتی ديگر ،يافتههای اين تحقيق همسو با پژوهش كبيری و همكاران ( ،)2017كوكران و
همكاران ( )2017 ،2016حاكی از آن بود كه پيوندهای افتراقی مهمترين عامل در تبيين رفتارهای
كجروانه بوده و تأثير معناداری بر شكل گيری تعاريف ،تقويت كنندههای افتراقی و تقليد ورزشكاران داشته
و از مسيرهای مذكور تأثير مستقيم و غيرمستقيمی بر رفتارهای كجروانه ورزشكاران میگذارد .در بعدی
ديگر ،تعاريف و تقويت كنندههای افتراقی با تأثير گذاری مستقيم بر تقليد ورزشكاران به صورت مستقيم و
غيرمستقيم درگيری ورزشكاران در مصرف مواد نيروزا را تبيين مینمايند .همچنين نتايج اين پژوهش
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حاكی از آن بود كه فرايند يادگيری اجتماعی تأثير معنادارتری بر مردان ورزشكار در قياس با زنان ورزشكار
دارد .به عنوان مثال مردان ورزشكار در قياس با زنان ورزشكار از پيوندهای كجروانه باالتری برخوردار
هستند ،تعاريف مطلوبتری نسبت به رفتارهای كجروانه و پرخطر در محيطهای ورزشی برخوردارند،
سودمندیهای فردی ،اجتماعی باالتری از درگيری در مصرف مواد نيروزا كسب نموده و بيشتر از زنان
ورزشكار از اطرافيان خود رفتارهای انحرافی را تقليد میكنند .تحليل جنسيتی اشكال مختلف رفتارهای
كجروانه از سويی ديگر حاكی از آن بود كه تحليل واريانس روابط علی مدل معادالت ساختاری مصرف
مواد نيروزا نشان داد ،تفاوت معناداری بين زنان و مردان ورزشكار از نظر تأثير تقويت كننده افتراقی بر
مصرف مواد نيروزا وجود دارد و میتوان ادعا نمود كه ورزشكاران مرد در قياس با ورزشكاران زن بيشتر
بواسطه سودمندیهايی كه مصرف مواد نيروزا دارد به سمت دوپينگ گرايش میيابند .همچنين مقايسه
ضرايب تعيين پژوهش نيز حاكی از آن است كه مدل زنان و مردان به ترتيب قادرند  29و  44درصد از
مصرف مواد نيروزای ورزشكاران را به درستی پيش بينی نمايند .همانطور كه يافتههای مدل يادگيری
اجتماعی نشان داد اين مدل بهتر توانسته است مصرف مواد نيروزای غيرمجاز مردان ورزشكار در قياس با
زنان ورزشكار را تبيين نمايد .هرچند هر دو مدل به خوبی گرايش ورزشكاران را به سمت رفتارهای پرخطر
و انحرافی را نشان میدهند.

داللتهاي سیاستی تئوري یادگیري اجتماعی و مصرف مواد نیروزاي ورزشکاران
برای تئوری يادگيری اجتماعی سياستهای بازدارنده و يا كاهش دهنده رفتارهای انحرافی و كجروانه،
همچون مصرف مواد نيروزا ،به سمت تعامالت متقابل فرد با افراد كجرو سوق میيابد ،در اين راستا
میبايست ارتباطات فرد (ورزشكاری كه به رفتارهای كجروانه متمايل است) با افراد منحرفی كه فرد را در
معرض (محيط) چنين رفتارهای منحرفانهای قرار میدهند محدود گرديده و تحت كنترل قرار بگيرد (وار،
 ،)2001در نتيجه با توجه به چارچوب مفروض يادگيری اجتماعی ،سياستهای پيشگيرانه اوليه شامل
پيشگيری ،كنترل و بازپروری (درمان) است ،اگر رفتارهای مجرمانه و انحرافی از طريق فرايند يادگيری
اجتماعی پيوندها ،تقليد ،تعاريف و تقويت در محيط زندگی فرا گرفته شده و حفظ میگردد (درونی
می گردد) ،لذا احتمال شناسايی رفتارهايی چون مصرف مواد نيروزا ،تمرين بيش از حد و بازی با درد و
مصدوميت در مسيری مشابه با احتماالت محيطی يكسان نيز ممكن است (ايكرز .)2010 ،بنابراين تئوری
يادگيری اجتماعی نظارت دقيق والدين بر روابط فرزندان را به عنوان برنامه كاربردی در اولويت كار خويش
قرار میدهد ،به عبارت ديگر ،اگر اين فرض اصلی را بپذيريم كه با پيوندهای افتراقی ،فرد با اشخاصی آشنا
و تعامل می نمايد كه درگبر مصرف مواد نيروزا ،تمرين بيش از حد و بازی با درد و مصدوميت هستند ،لذا
ايجاد محدوديت و نظارت بر كنشهای متقابل فرزندان با اطرافيان احتمال تعامالت مستقيم و غير مستقيم
با چنين افرادی نيز كاهش میيابند .يكی از مهمترين داللتهای سياستی اين تئوری بر اين باور بنيادين
استوار است كه ،در محيطی كه فرد رفتارهای كجروانهای چون مصرف مواد نيروزای غيرمجاز را فرا
میگيرد ،اين افراد میبايست از طريق برنامههای بازدارنده و الگوههای جامعه پذيری مجدد ،بار ديگر
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توانمندی خود را بدست آورند ،در اين نگاه ،قطع پيوندههای افتراقی با افراد كجرو (افرادی با سابقه مصرف
مواد نيروزا) منجر به بازپروی و جامعه پذيری مجدد فرزندان در مسير دلخواه و امن میگردد .همچنين
بمنظور معكوس كردن فرايند يادگيری اجتماعی مذكور در گروهای هدف ،طيف گستردهای از برنامههای
كاربردی همچون :مشاورههای مثبت و سازنده با گروه هماالنی كه با فرد ارتباط نزديک دارند ،برنامههای
خانوادگی و مدرسه محور بر پايه آموزشهای سازنده و جهت دار ،برنامههای پيشگيرانه/آموزشی در اوقات
فراغت ،برنامههای ترميمی مبتنی بر تغيير عقيده نسبت به مصرف مواد نيروزا ،تغيير الگوههای مرجع اين
گروه و كند كردن فرايند تقليد از گروههای اوليه و ثانويه با جايگزينی الگوههای رفتاری مناسب،
برنامههای پيشگيرانه بمنظور كنترل و محدود كردن كنشهای فرد با افراد كجرو و برنامههای آموزشی با
محوريت اگاهی بخشی نسبت به مضرات و خطرات درگيری در اين فعاليتهای كجروانه را در دستور كار
خويش قرار دهند (ايكرز .)2012 ،به گفته ايكرز ( )2010از انجاييكه رفتارهای كجروانهای چون مصرف
مواد نيروزا از طريق پيوند ،تقويت ،تعاريف و تقليد فرا گرفته میشود ،برنامههای پيشگيرانه از طريق
فراگيری رفتارها و الگوههای فكری مثبت ،بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر مؤلفههای يادگيری اجتماعی
تأثير میگذارد .تحقيقات صورت گرفته مطابق با چنين داللتهای سياستی (كريسی1955 ،1؛ ويكز،2
1958؛ ايمپری و اريكسون )1972 ،3با اجرای برنامههايی كاربردی با محوريت فشارهای گروهی و تغيير
الگوههای كجروانه ،بر اين باورند كه پويايیهای گروهی میتوانند به تغيير نگرش ،تعاريف و جهت گيری
فكری گروه هدف انجاميده و رفتارهای كجروانه را به كمترين ميزان مطلوبيت برسانند ،به عبارتی ديگر،
كاربردیترين مكانيسم برای اعمال فشار گروهی بر اعضاء را میتوان در گروههای كامالً سازمانيافتهای
ديد كه با هدف تغيير الگوهای رفتاری شكل گرفته و بر كنش گروهی هدايت شده 4متمركز هستند .در
برنامهای ديگر ،گيبونز )151 :1965( 5بر گروه درمانی مبتنی بر تغيير الگوههای رفتاری و فكری افراد
كجرو متمركز گرديد ،مهمترين مزيت گروه درمانی در اين است كه مشاركت كنندگان را به اعمال فشار بر
يكديگر (تغيير رفتار و جهت گيری فكری) تشويق مینمايد ،در واقع گروه درمانی نمايانگر شكلی از روابط
اوليه است كه در آن تغييرات رفتاری از مكانيسمهای مشابه كه در آن شكل گيری عقيده و تغيير رفتار در
گروههای اوليه مرسوم اتفاق ميافتد اعمال میگردد .در برنامه كاربردی ديگر ،براكمن و ولف )1987( 6با
استفاده از مدل آموزش خانوادگی ،با دادن دستورالعملهای سازنده به خانواده ،والدين را مجاب نمودند تا
مهارتهای اجتماعی ،اكادميک و ماقبل حرفهای 7را به فرزندان آموخته و روابط مثبت و متقابل خود را با
نوجوانان حفظ نمايند و از اين طريق الگوههای رفتاری و فكری افراد كجرو را تغيير دادند .در برنامههايی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Cressey
2 Weeks
3 Empey & Erickson
4 Guided Group Interaction
5 Gibbons
6 Braukmann & Wolf
7 prevocational
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مشابه مركز يادگيری اجتماعی ارگان( 1ديشيون 2و همكاران1999 ،1992 ،؛ پاترسون 3و همكاران1975 ،؛
1989 ،1991 ،1985؛ ريد 4و همكاران ،2002 ،اشنايدر و پاترسن )1995 ،5از طريق برنامههای پيشگيرانه
و آموزشی مربوط به مدرسه ،گروه هماالن و خانواده سعی نمودند رفتارهای كجروانه در نوجوانان را با
بكارگيری اصول ياگيری اجتماعی كاهش دهند .بنابر يافتههای مركز ارگان ،رفتار كودكان و نوجوانان و
كنش متقابل با ديگران در خانواده و در گروه هماالن فرا گرفته میشود (ديشيون و همكاران:1992 ،
 .)255-254به عبارتی ديگر ،تربيت ضعيف فرزندان احتمال واكنشهای قهری فرزندان را افزايش میدهد
و سطوح باالی رفتارهای قهری فرزندان مانع فرزندپروری منصفانه ،سازگار و مؤثر والدين نيز میگردد كه
منجر به بروز رفتارهای كجروانه میگردد (ايكرز .)2010 ،بطور كلی آنچه اين تئوری درباب تبيين
رفتارهای كجروانهای چون مصرف مواد نيروزا مدعی است ،نشان میدهدكه چنين رفتارهايی از طريق
فرايندهای تقليد ،الگوبرداری ،تقويت كنندههای افتراقی فرا گرفته میشود .در بعد الگوبرداری ،فرد مصرف
مواد نيروزا را از كنش متقابل خود با اطرافيان و ديگران مهم فرا میگيرد ،اگر فرد دريابد كه اين الگوههای
كجروانه پيامدهای مثبتی برای گروه مرجع مورد نظرش داشته است ،وی نيز به احتمال زياد چنين
رفتارهايی را تقليد می نمايد ،در بعدی ديگر احتمال ارتباط برقرار كردن با ديگران كجرويی كه مصرف مواد
نيروزا را تشويق میكنند ،افزايش میيابد ،در نهايت چنين فردی ايدههايی مطلوبی را نيز راجع به مصرف
مواد نيروزا گسترش میدهد -ايدههايی كه دربردارنده تعاريف مثبت و خنثی كننده رفتارهای كجروانه
است ،اين تعاريف در مرحله آخر رفتارهای انحرافی مذكور را به گونهای مثبت توجيه و تسهيل مینمايند
(ايكرز:2010 ،؛ ايكرز و سيلرز .)2012 ،با توجه به اهميت محيط اجتماعی كه فرد در آن بسر میبرد و
اهميت كنشهای متقابل وی با اطرافيان ،قانونگذاران و مسئولين نهادهای تربيتی همچون رسانهها،
نهادهای آموزشی و دانشگاهی میبايست به تعريف و اجرای برنامههای فرهنگی ،بازدارنده و ترميمی
بپردازند كه رفتارهای كجروانهای چون مصرف مواد نيروزا را به مسير درست و مثبت هدايت مینمايد .به
عنوان مثال مسئولين و برنامههای ريزان فرهنگی در سطح رسانه ملی و محلی میتوانند با توليد
برنامههای فرهنگی-آموزشی نسبت به مضرات مصرف مواد نيروزا و ارائه الگوههای جانشين ،از ميزان
تمايل ورزشكاران به سمت اين دست از فعاليتها بكاهند .در سطح خانواده و خرده فرهنگ ورزشی،
می توان با ارائه جزوات آموزشی و فرهنگی ،اوالً والدين را به نظارت بيشتر بر رفتار و دامنه ارتباطات
فرزندان ترغيب نمود ،ثانياً با تاكيد بر نقش الگوههای مرجع همچون اعضای خانواده ،گروه هماالن در
فرايند يادگيری اجتماعی ،عالوه بر تغيير الگوههای رفتاری اعضای خانواده (افرادی كه مبادرت به
الگوههای رفتار انحرافی میكنند) و در صورت لزوم محدويت ارتباط با اين افراد در بين اعضای خانواده و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Oregon
2 Dishion
3 Patterson
4 Reid
5 Snyder& Patterson
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گروه هماالن ،از ميزان تمايل ورزشكار به مصرف مواد نيروزا بكاهند .در سطح ديگر ،خانوادههای كه با
چنين مشكلی در بين اعضای خود مواجه هستند ،میتوانند با فراهم كردن جلسات مشاوره و روانشناسی
برای اعضای خانواده از ميزان تمايل افراد به اين فعاليتها بكاهند .در سطح دانشگاهی مسئولين میتوانند
با توجه به اهميت اين پديده در سطح استان ،با برگزاری همايشها و نشستهای دانشگاهی و علمی با
محوريت شيوع مصرف مواد نيروزا و مضرات آن ،ضمن ارائه راهكارهای علمی ،به اگاهی بخشی جمعی نيز
پرداخته و نهادهای اجرايی را ترغيب به مشاركت و حمايت از برنامههای پيشگيرانه نمايند.
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