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مقاله پژوهشی

مقايسة رگههای تاريک شخصيت ،تصميمگيری شناختی و استحکام روانی در
بدنسازان طبيعی ،مکملی و استروئيدی
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فرزين باقری شيخانگفشه ،1عباس ابوالقاسمی ،2و سيد موسی کافی ماسوله
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران (نویسندة مسئول)
 .3استاد گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاريخ دريافت1398/07/13 :

تاريخ پذيرش1398/09/10 :

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،مقايسة رگههای تاريک شخصيت ،تصميمگيری شناختی و استحکام
روانی در بدنسازان طبيعی ،مکملی و استروئيدی بود .روش اين پژوهش توصيفی از نوع علی -مقايسه-
ای است .جامعة آماری پژوهش را کلية بدنسازان طبيعی ،مکملی و استروئيدی شهر رشت در سال
( )1397تشکيل دادند .از ميان آنها  150نفر ( 50بدنساز طبيعی 50 ،بدنساز مکملی و 50بدنساز
استروئيدی) به صورت در دسترس انتخاب شدند و به مقياس رگههای تاريک شخصيت جوناسون و
وبستر ،آزمون برد و باخت آيوا و مقياس استحکام روانی ورزشی شرد و همکاران پاسخ دادند .برای
تجزيه و تحليل دادهها از تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبی ال.اس.دی استفاده شد .نتايج
تحليل واريانس چند متغيره نشان داد بين رگههای تاريک شخصيت ،تصميمگيری شناختی و
استحکام روانی در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد .همچنين ،نتايج آزمون تعقيبی ال.اس.دی
مشخص کرد بدنسازان استروئيدی در مقايسه با بدنسازان مکملی و طبيعی از رگههای تاريک
شخصيت و باخت بيشتر و از برد و استحکام روانی کمتری برخوردار بودند .بر اساس يافتههای
پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت سوء مصرف داروهای استروئيدی تأثيرات مخربی بر روی
ويژگیهای شخصيتی و روانشناختی ورزشکاران به جای میگذارد .بنابراين الزم است مربيان توجه
بيشتری به اين مسائل داشته باشند.
کلیدواژهها :رگههای تاريک شخصيت ،تصميمگيری شناختی ،استحکام روانی ،بدنسازان.

1. Email: farzinbagheri73@gmail.com
2. Email: abolghasemi1344@guilan.ac.ir
3. Email: mosakafie@yahoo.com
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مقدمه
بدنسازی1به عنوان یک تمرین فیزیکی و ساختن ظاهر
بدنی در اواخر قرن نوزدهم در غرب اروپا و آمریکا
توسط گروههایی که مخالف صنعتی شدن جامعه بودند،
پدیدار شد .این افراد به سالمتی خود و جامعه اهمیت
میدادند و در مقابل سبک زندگی مدرنیته ،بدنسازی را
رواج دادند (فایر .)2015 2،رشتة بدنسازی در طول مدت
سه قرن در میان جوامع و فرهنگهای گوناگون رشد و
نیکرسون3،

گسترش یافت (تینسلی ،گرایبیل ،مور و
 )2019و خرده فرهنگهای موجود در این رشته به
تدریج به سمت جهانی شدن و تبدیل به یک فرهنگ
مشترک ،سوق داده شدهاند .این پیشرفتها و تحوالت
صورت گرفته تحت تأثیر رسانههای اجتماعی و
شرکتهای تجاری قرار گرفتند و موجب ایجاد انقالبی
در بدنسازی شده است .با این حال ،به موازات این
پیشرفتها ،اعتبار و محبوبیت بدنسازی با افزایش
استفاده از داروهای استروئیدی و غیرمجاز و ایجاد
مشکالت زیادی در زمینة بهداشت و سالمت برای
ورزشکاران ،منفی بوده است (آلوز4و همکاران.)2010 ،
در رقابتهای پرورشاندام ،ورزشکاران بر اساس اندازة
عضالت (مقدار بافت چربی) و تناسب عضالنی
(خشکی) مورد ارزیابی قرار میگیرند (هلمس ،فیتشن،
آراگون ،کرونین و شنفیلد .)2015 5،این فرایند شامل
تمرینات فشرده و استفاده از مکملهای گوناگون برای
رشد عضالت و بعد خشک کردن آنها است (گلدمن و
باساریا .)2018 6،برای بهدست آوردن بدن ایدهآل،
مربیان برای بدنسازان رژیمها و تمرینات فشردهای

1. Bodybuilding
2. Fair
& 3.Tinsley, Graybeal, Moore
Nickerson
4. Alves

ماهها قبل از مسابقات تدارک میبینند که ممکن است
این دورهها چندین ماه طول بکشد و محدودیتهای
غذایی زیادی را برای ورزشکار به همراه داشته باشد
(هلمس و همکاران2015 ،؛ تینسلی و همکاران،
 .)2019استروئیدهای آنابولیک-آندزوژنی داروهای
نیروزا و دوپینگی هستند که بیشتر در میان ورزشکاران
و بدنسازان رایج است (گلدمن و بایاریا .)2018 ،سوء
مصرف این داروها عوارض جانبی زیادی را برای فرد
به همراه دارد (اوزکاگلی 7و همکاران .)2018 ،این
داروها باعث میشود افراد خیلی زود به ظاهر عضالنی
زیبایی که مد نظرشان است ،دست یابند (گلدمن و
باساریا .)2018 ،در سطوح جهانی ،میزان شیوع مصرف
استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی در مردان (6/4
درصد) نسبت به زنان ( )1/6باالتر گزارش شده است
(ساگویه و پالیسن .)2018 8،نتایج پژوهشهای جلیلیان
و همکاران ( )2012میزان شیوع داروهای استروئیدی
را بین  13تا  50درصد در بدنسازان ایرانی گزارش
کردهاند .سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک درکنار
فواید ظاهری که برای ورزشکار به همراه دارد ،شامل
عوارض جانبی بلند مدتی نیز است که از جمله مهم-
ترین آنها میتوان به ناباروری ،مشکالت کلیوی و
کبدی ،رشد موهای زائد و آتروفی بیضه اشاره کرد
(جلیلیان و همکاران.)2012 ،
یکی از عوامل پیشبینی کنندة رفتن به سوی مواد
استروئیدی ،نگرش خود فرد نسبت به دوپینگ است
(ساگویه و پالیسن .)2018 ،بدین معنا که نگرش
ورزشکار نسبت به استفاده از مواد استروئیدی مثبت
است یا منفی ،که این خود در ویژگیهای شخصیتی
افراد مورد بررسی قرار میگیرد (انتومانیس ،بارکوکیس
& 5. Helms, Fitschen, Aragon, Cronin
Schoenfeld
6. Goldman & Basaria
7. Ozcagli
8. Sagoe & Pallesen
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و بکهویس .)2014 1،رگههای تاریک شخصیت 2از
جمله متغیرهایی است که در سالهای اخیر در زمینه
رفتارهای مخاطرهآمیز از جمله گرایش به سمت
داروهای استروئیدی ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
رگههای تاریک شخصیت یک گروه خاص و ویژه از
شخصیت افراد را در بر میگیرد که در سطوح بالینی
قرار دارد و متشکل از صفات ماکیاولیسم 3،
خودشیفتگی 4و رفتار ضد اجتماعی 5است (پالهوس و
ویلیامز .)2002 6،با وجود اینکه ماکیاولیسم،
خودشیفتگی ،رفتار ضد اجتماعی صفات متمایزیاند ،اما
در دو ویژگی عدم همدلی و سوءاستفاده کردن از
دیگران ،مشترک هستند (جونز و پالهوس.)2011 7،
افراد دارای صفت ماکیاولیسم از قبل اهدافی را برنامه
ریزی میکنند و معموالً با استفاده از فریب و گمراه
کردن دیگران به خواسته خود میرسند (جونز و پالهوس
2011 ،؛ راتمن و ویل .)2011 8،کریسل ،کراسیل و
وبستر )2013( 9ماکیاولیسمها را افرادی جاهطلب ،اهل
رقابت و پول دوست توصیف میکنند که همیشه کار
خودشان در اولویت است و اهمیتی نسبت به خواسته-
های دیگران ندارند .در این راستا ،نتایج مطالعات دیگر
نیز نشان داده است افراد ماکیاولیسم در ارتباطات
بینفردی خود بیشتر قصد فریب و گمراه کردن دیگران
را دارند و به هرنحوی که شده میخواهند کارشان را
انجام دهند (جاکوبتز و ایگان .)200610،افراد خودشیفته
به دنبال تحسین ویژگیهای جسمانی و روانی خود از
سوی دیگران هستند .با بررسی مطالعات صورت گرفته
در زمینه خودشیفتگی ،میتوان به این نکته پی برد که
این افراد توجه افراطی به ظاهر بدنی و جسمانی را

1. Ntoumanis, Barkoukis & Backhouse
2. Dark Triad Traits of Personality
3. Machiavellism
4. Narcissism
5. Psychopathy
6. Paulhus & Williams
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گسترش دادهاند .رشتة بدنسازی نیز به فرد کمک می-
کند که بتواند بهتر خود را به صورت مثبت و رضایت-
بخش ارزیابی کند (تینسلی و همکاران .)2019 ،در
واقع ،افراد خودشیفته خود را از نظر جسمانی و زیبایی
برتر از دیگران میدانند و همیشه به دنبال توجه و
محبت دیگران هستند و در مقایسه با افراد دیگر خود
را سزاوار تحسین بیشتر میدانند .دوستیهای این افراد
نیز خودخواهانه و یکطرفه شکل میگیرد و همیشه
خود را از دیگران برتر میدانند (تازگول و فراح 11،
 .)2016جامعه ستیزها دارای سطوح باالیی از
ریسکپذیری و بیپروایی هستند و معموالً همدلی
کمی دارند و رفتارهایشان از روی هیجان است
(پالهوس و ویلیامز .)2002 ،نتایج پژوهشهای راتمن و
ویل ( )2011نشان داد افرادی که نمرات باالیی در
جامعه ستیزی کسب میکنند؛ تکانشگری و رفتارهای
ضداجتماعی زیادی نسب به دیگران نشان میدهند.
کوک و میچیه ( )200112رفتار ضداجتماعی را به عنوان
نقص در روابط میان فردی با دیگران (ظاهری فریبنده
و خودشیفته) ،عواطف (فاقد همدلی) و عوامل رفتاری
(هیجانی و تحریککننده) است .در این راستا ،یافته-
های پژوهشهای انجام شده در بین ورزشکاران این
فرضیه و احتمال را در نظر گرفتند که ممکن است
صفات ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و رفتار ضد اجتماعی
با نگرش نسبت به دوپینگ همبستگی و ارتباط
مستقیمی داشته باشد دارند و ورزشکارانی که در صفات
تاریک شخصیت نمرات باالتری را کسب مینمایند،
احتمال بیشتری وجود دارد که به سمت دوپینگ و مواد

7. Jones & Paulhus,
8. Rauthmann, & Will
9. Crysel, Crosier & Webster
10. Jakobwitz & Egan
11. Tazegül & Ferah
12. Cooke & Michie
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غیرمجاز کشیده بشوند (نیکولز ،مدیگان ،بکهویس و
لووی.)2017 1،
یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر روی
عملکرد ورزشکاران که میتواند تحت تأثیر مشتقات
استروئیدی قرار بگیرد ،تصمیمگیری شناختی2نام دارد.
تصمیمگیری شناختی به عنوان فرایندی در نظر گرفته
میشود که فرد در یک وضعیت خاص در میان
مجموعهای از گزینهها دست به انتخاب میزند (مورگیا3
و همکاران .)2014 ،بهطور خاص ،یک تصمیم
نشاندهندة یک فعالیت است که فرد تصمیم میگیرد
با انتخاب خود ،آن را عملی کند .اهمیت تصمیمگیری
در ورزش به وضوح مشخص شده است (گریهایگن،
گادبوت و بوتیر .)2001 4،در واقع ،ورزشکاران نیازمند
تمرکز بر عملکردشان هستند و همچنین الزم است
مواردی که منجر به حواسپرتی آنها میشود را از
دایره توجهشان خارج کنند .برای مثال ،بازیکنان
بسکتبال باید به چراغ ثانیه شمار توجه کنند و یا زمانی
که دستورات تاکتیکی جدیدی از مربیشان دریافت می-
کنند به دستورات تاکتیکی جدید مربی توجه کنند.
پژوهشهای اخیر نشان داده است ورزشکاران در فرایند
تصمیمگیری و تمرکز حواس تفاوتهای بینفردی
زیادی دارند (فورلی و میمرت .)2013 5،عالوه بر این،
مطالعات اسمیچل و بیومیستر )2010( 6نشان میدهد
نه تنها ورزشکاران از نظر تصمیمگیری با یکدیگر
تفاوت دارند ،بلکه تفاوتهای درونفردی نیز در
تصمیمگیری وجود دارد .در این راستا ،پژوهشهای
صورت گرفته در رابطه با تأثیرات عوامل فیزیولوژیکی
بر تصمیمگیری در هنگام ورزش ،عمدتاً با نگاه به تأثیر
فعالیت بدنی بر اقدامات عملکردی تصمیمگیری

شناختی انجام شده است .به عنوان مثال ،کالتر ،ملت و
سینگر )2016( 7،تأثیر دورههای پرفشار ورزشی را بر
عملکرد شناختی افراد مورد بررسی قرار دادند .نتایج به-
دست آمده نشان داد تمرینات با مدت زمان زیاد
عملکرد شناختی ورزشکاران را دچار مشکل میکند .از
سوی دیگر ،در سطوح باال و حرفهای ورزشی ،مربیان
سعی در افزایش ظرفیتهای بدنی بازیکنان خود دارند،
اما شاید از نظر فیزیکی میان برخی ورزشکاران حرفهای
و متوسط اختالف کمی وجود داشته باشد و از این رو
باید عوامل دیگری وجود داشته باشند که باعث ایجاد
تفاوت در میان ورزشکاران شود( .الرکین ،میساگمو،
بری و اسپیتل.)2018 8،
در واقع میتوان گفت ،قابلیت تصمیمگیری نقش
مهمی در کسب موفقیت و رسیدن به اهداف در طول
عملکرد ورزشی افراد ایفا میکند (تراواسوس9و
همکاران .)2013 ،با گذشت زمان ،رویکردهای مختلفی
برای تصمیمگیری در زمینه ورزشی ایجاد شد که در دو
زمینة ماهیت تصمیمگیری (قطعی یا احتمالی) و
موقعیت تصمیمات (ثابت یا پویا) مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفت (تراواسوس و همکاران.)2013 ،
رویکردهای تصمیمگیری قطعی و ثابت در ورزش به
دنبال تجزیه و تحلیل این نکته هستند که چگونه
ورزشکاران قبل از انتخاب خود از نظر ذهنی دست-
آوردهای احتمالی را محاسبه میکنند تا کمترین ضرر
را داشته باشند .در واقع ،این رویکرد به بررسی
هنجارهای فرضی و واقعی گزینهها میپردازند که
چگونه افراد در طول رقابت بهترین تصمیم را اتخاذ
میکند (تراواسوس و همکاران .)2013 ،در مقابل،
رویکردهای تصمیمگیری احتمالی و پویا عملکرد

& 1. Nicholls, Madigan, Backhouse
Levy
2. Cognitive Decision Making
3. Murgia
4. Grehaigne, Godbout & Bouthier

5. Furley & Memmert
6. Schmeichel & Baumeister
7. Coulter, Mallett & Singer
8. Larkin, Mesagno, Berry & Spittle
9. Travassos
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ورزشکاران را حین مسابقه و رقابت تجزیه و تحلیل
میکند .با این حال ،تراواسوس و همکاران ( )2013در
پژوهش خود پیشنهاد دادهاند الزم است مطالعات بیشتر
بر روی بخش پویای تصمیمگیری تمرکز داشته باشند.
به ویژه اینکه در ورزش تصمیمگیری رفتاری پیچیده
است و نمیتوان به صورت کمی آن را مورد بررسی
قرار داد و نیاز است در طول عملکرد ورزشکار مورد
تجزیه و تحلیل قرار گیرد (مورگیا و همکاران.)2014 ،
پژوهشگران در تالش هستند تا عوامل روانشناختی
مؤثر بر روی عملکرد ورزشکاران را شناسایی کنند .در
این راستا ،مفهوم استحکام روانی1اخیراً توجه زیادی از
روانشناسان ورزشی را به خود جلب کرده است
(گوچیاردی ،پلینگ ،داکر و داوسون .)2016 2،استحکام
روانی متغیری چندبعدی (شناختی ،هیجانی و رفتاری)
است که به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مهم و
تأثیرگذار بر روی عملکرد ورزشکاران ،شناخته میشود
(کالف ،ایرل و سویل .)2002 3،پاپاگئورجیو ،گیانیو،
ویلسون ،مونتا ،بیللو و کالف )2019(4استحکام روانی
را مجموعهای از نگرشها ،هیجانها و شناختها
تعریف میکنند که به شخص این امکان را میدهد که
در شرایط دشوار و استرسزا مقاومت بیشتری از خود
نشان دهد .به عبارتی دیگر ،اشخاصی که استحکام
روانی باالیی دارند ،دارای مجموعهای از ویژگیهای
مثبت مانند ادراک چالشها به صورت فرصت نه تهدید
و ادراک کنترل بر موقعیتهای زندگی هستند که بیانگر
مکانیزم مقابله کارآمد در مواجهه با تنشزاها و تسهیل
موقعیتهایی برای رشد شخصی است (گوچیاردی5،
 .)2017کالف و همکاران ( )2002در مطالعات

گستردهای که انجام دادند استحکام روانی را به عنوان
یک سازة جهانی مفهومسازی کردهاند که در هر زمینه-
ای از زندگی ،مانند روابط شخصی ،شغلی و ورزشی
قابل مشاهده است و متشکل از چهار جزء اصلی است:
)1کنترل (زندگی و احساسات) :نگرش فرد نسبت به
اینکه در شرایط گوناگون توانایی کنترل خود را دارد.
 )2تعهد :پیگیری اهداف با وجود تمامی مشکالت)3 .
چالش :دشواری و تهدیدات را به عنوان فرصتی برای
پیشرفت دیدن )4 .اعتماد به نفس (در تواناییها و روابط
بینفردی) :توجه به این نکته که شخصی ارزشمند در
جامعه هستم.
بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینة ورزشی،
استحکام روانی را یک ساختار نسبتاً پایدار میدانند که
در مقابله با شرایط استرسزا و باال بردن سرعت عمل
افراد در شرایط مختلف ،دارای اهمیت است (هاردی،
بل و بیت .)2014 6،در این راستا ،گوچیاردی و همکاران
( )2016نیز در مطالعة خود به این نتیجه رسیدند که
سطوح باالیی از استحکام روانی در ورزشکاران باعث
افزایش پشتکار و اعتماد به نفس در آنها میشود.
پژوهشهای درینکواتر ،داگنال ،دنوان و پارکر7
( )2019مفهوم استحکام روانی را در روانشناسی
ورزشی به یک موضوع مهم تبدیل کرده است که در
گروههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
به طوری که شواهد اخیر همبستگی مثبتی را میان
استحکام روانی و فرایند تصمیمگیری ورزشکاران در
مسابقات (کنترل زمان مسابقه) نشان دادهاند (پاپا-
گئورجیو و همکاران.)2019 ،

1. Mental Toughness
& 2. Gucciardi, Peeling, Ducker
Dawson
3. Clough, Earle & Sewell
4. Papageorgiou, Gianniou, Wilson,
Moneta, Bilello & Clough

5. Gucciardi
6. Hardy, Bell & Beattie
& 7. Drinkwater, Dagnall, Denovan
Parker
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با توجه به اینکه نداشتن فعالیت ورزشی و استفاده
نادرست از مکملهای غذایی و استروئیدی ،پیامدهای
خیلی ناگواری برای افراد به همراه دارد ،از نظر عملیاتی
این پژوهش نقش مهمی میتواند در آگاهی افراد از
مضرات داروهای استروئیدی و نیروزا بگذارد و در
گرایش افراد به سمت فعالیتهای ورزشی سالم مثمر
ثمر باشد .همچنین باعث افزایش کارایی و توانمندی
ورزشکاران در رقابتهای ملی و بینالمللی شود .بدین
منظور ،هدف از پژوهش حاضر مقایسة رگههای تاریک
شخصیت ،تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی در
بدنسازان طبیعی ،مکملی و استروئیدی است.

باشگاههای تخصصی پرورشاندام در شهر رشت 19
باشگاه با تعداد حدود  650نفر برآورد گردید که با
استفاده از فرمول کروکان 1تعداد  150بدنساز انتخاب
شدند (اتیکان ،موسی و الکاسیم .)2016 2،همچنین به
منظور کنترل افت و ریزش ،تعداد  200پرسشنامه در
میان بدنسازان توزیع گردید و  50پرسشنامه که از
اعتبار الزم برخوردار نبودند از فرایند نمونهگیری و
تجزیه و تحلیل دادهها کنار گذاشته شدند و در مجموع
 150پرسشنامه وارد نرمافزار اس.پی.اس.اس 3نسخه
 24شدند.

ابزارهای پژوهش
4

با توجه به موضوع و اهدافی که در این پژوهش دنبال
میشود ،پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی-
مقایسهای بود .جامعة آماری این پژوهش کلیة مردان
ورزشکار مراجعه کننده به باشگاههای بدنسازی شهر
رشت در سال  1397بود .نمونة مورد مطالعه شامل 50
بدنساز استروئیدی  18تا  35ساله بودند که از میان 10
باشگاه بدنسازی شهر رشت و با استفاده از روش نمونه-
گیری هدفمند انتخاب شدند .همچنین  50بدنساز
مکملی و  50بدنساز طبیعی بر اساس شرایط ورود به
پژوهش به عنوان گروههای مقایسه از ورزشکاران
همان باشگاههای مورد نظر و به شیوة در دسترس
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شرایط بدنی
سالم ،مرد بودن ،دامنة سنی  18تا  35سال و استفاده
از مشتقات استروئیدی در 2سال گذشته ،بود .معیارهای
خروج از پژوهش نیز شامل نداشتن  5سال سابقه
بدنسازی  ،شانسی جواب دادن به سؤاالت و نیمه کاره
رها کردن پرسشنامهها ،بود .الزم به ذکر است ،تعداد

الف -مقياس رگههای تاريک شخصيت :این
مقیاس توسط جوناسون و وبستر )2010(5ساخته شد و
شامل  12سؤال است .جوناسون و وبستر ()2010
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس شامل اعتبار سازه،
اعتبار افتراقی ،اعتبار همزمان و اعتبار آزمون -بازآزمون
را در  4مطالعه مختلف مورد آزمون قرار دادند .این
مطالعهها در مجموع  1085شرکتکننده داشتند .در
نهایت از  91گویة اولیه 12 ،سؤال برای فرم نهایی باقی
ماند .در پایان ،آنها مقیاس خود را تحت عنوان 12
ویژگی نامیدند درحالیکه این مقیاس همان سه جنبه
تاریک شخصیت را اندازهگیری میکند .سازندگان
مقیاس گزارش نمودند این پرسشنامه ویژگیهای
روانسنجی مناسبی در تمام مطالعات داشته است .این
مقیاس دارای سه عامل ماکیاویلیسم ،خودشیفتگی و
رفتار ضداجتماعی است که این سه عامل را با  12سؤال
نه گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت از (یک) به شدت
مخالفم تا کامالً موافقم (نه) میسنجد .حداقل و حداکثر
نمره در این پرسشنامه به ترتیب  12و  108است که
افراد با رگههای تاریک بیشتر ،نمرات باالتری را در این

1. Cochran Formula
2. Etikan, Musa, & Alkassim
3. SPSS-24

4. Dark Triad Traits of Personality
Scale
5. Jonason & Webster

روش پژوهش
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پرسشنامه کسب میکنند .در مطالعات متعددی که
سازندگان انجام دادند میزان آلفای کرونباخ ماکیاولیسم
از  ،0/72-0/77ضد اجتماعی از  0/66-0/79و
خودشیفتگی از  0/85-0/78گزارش شد (جوناسون و
وبستر .)2010 ،بررسیهای مربوط به روایی محتوا و
سازه این مقیاس مؤید روایی پرسشنامه مذکور است.
در ایران حاجلو ،قاسمینژاد ،انصارحسین و سیدی اصل
( )2015در پژوهشی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
شاخص ریشة خطای میانگین مجذورات این مقیاس را
مورد تأیید قرار دادند و میزان آلفای کرونباخ آن را برای
ماکیاویلیسم  ،0/74ضد اجتماعی  0/63و خودشیفته
 0/84گزارش کردند .در پژوهش حاضر نیز پایایی
پرسشنامه رگههای تاریک شخصیت با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ در شخصیت ماکیاویلیسم ،0/86
ضد اجتماعی  0/81و خودشیفته  0/73بهدست آمد.
ب -آزمون برد و باخت آيوا 1:این آزمون به منظور
سنجش مقوله تصمیمگیری در زندگی واقعی ساخته
شده است (بچارا ،داماسیو ،داماسیو و اندرسون.)1994 2،
اساس این آزمون استفاده از کارتهایی است که
انتخاب آنها مقادیری از برد و باخت را به همراه دارد.
در طول این آزمون ،آزمودنی تالش میکند در بین 100
انتخابی که دارد ،با انتخاب صحیح کارتها به حداکثر
برد دست یابد .در این آزمون دستههای کارت به دو
گروه سودآور ( Cو )Dو ضررده ( Aو )Bتقسیم می-
شوند .انتخاب کارت از دستههای سودآور اگرچه برد
کمتری به همراه دارد ،ولی با توجه به میزان باخت کمتر
در نهایت برد بیشتری عاید فرد انتخاب کننده میکند.
در کل برد خالص در کارت های دسته  Cو  Dاز برد
خالص در کارتهای  Aو  Bبیشتر است .همچنین
تعداد کارتهایی که باخت به همراه دارد ،در دسته A

بیش از دسته  ،Bولی مبلغ باخت هر کارت در دسته
 Aکمتر از دسته  Bاست .کارتهایی که در دسته C
قرار می گیرند نیز ،نسبت به کارتهای  Dتعداد باخت
های بیشتر ،ولی با مبالغ کمتری دارند (اختیاری،
بهزادی ،جنتی و مکری .)2004 ،الزم به ذکر است در
ابتدا آزمودنی با امتیاز 2هزار شروع به بازی میکند .در
پایان ،نمرة آزمون برد و باخت آیوا بر اساس مجموع
انتخابها از دسته کارتهای  Cو  Dمنهای مجموع
انتخابها از دسته کارت های  Aو  Bمحاسبه میشود
(بچارا و همکاران1994 ،؛ اختیاری و همکاران.)2004 ،
نسخة فارسی این آزمون در سال  1380توسط اختیاری
و بهزادی در موسسة مطالعات علوم شناختی طراحی و
کارآیی آن در جمعیت ایرانی تأیید شده است (اختیاری
و همکاران .)2004 ،در فاصلة سالهای  1999تا 2003
از آزمون برد و باخت آیوا برای بررسی تصمیمگیری
مخاطرهآمیز در پژوهشهای مختلف استفاده شده
است .در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ مناسبی برای
کل مقیاس  0/88و زیرمقیاسهای برد 0/84و باخت
 0/86بهدست آمد.
3
ج -مقياس استحکام روانی ورزشی  :این
پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی مشتمل بر  14گویه
(ماده) و سه عامل است که افکار و شناختهای مرتبط
با اطمینان (در مقابل عدم اعتماد به نفس) ،پایداری (در
مقابل عدم عزم راسخ) و کنترل (در مقابل پریشانی) را
میسنجد .پاسخ به هر گویه بر اساس مقیاس پنجدرجه-
ای لیکرت از کامالً مخالفم (یک) تا کامالً موافقم (پنج)
پاسخدهی و نمرهگذاری میشود .حداقل و حداکثر نمره
در این پرسشنامه به ترتیب  14و  70است که افراد با
استحکام روانی بیشتر ،نمرات باالتری را در این
پرسشنامه کسب میکنند .این پرسشنامه بر اساس

1. Iowa Gambling Task Scale
& 2. Bechara, Damasio, Damasio
Anderson

3. Sports Mental Toughness
)Questionnaire (SMTQ
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مفهوم استحکام روانی از دیدگاه روانشناسی مثبت
«طرز فکر» طراحی شد .این دیدگاه ،به تواناییهای
افراد برای غلبه بر سختیها و رشد و شکوفایی در تمام
شرایط زندگی تمرکز میکند ،که شامل خودباوری،
تعهد ،پشتکار و مدیریت هیجان است (شرد ،گلبی و
وانورش .)2009 1،با این حال ،در مفهومپردازی و
اندازهگیری استحکام روانی توسط شرد و همکاران
( )2009از چارچوب روانشناسی مثبت استفاده شد که
بر انعطافپذیری و رشد در تمام سطوح رقابتی و
مهارتی تأکید میکند .این چارچوب با دقت بیشتری
ماهیت چند بعدی و پیچیدگی این سازه را در بر می-
گیرد .مقیاس شرد و همکاران ( )2009بر اساس نمونه-
ای با اندازه مناسب و سه عامل آن نیز (اطمینان،
پایداری ،کنترل) از ویژگیهای روانسنجی مناسبی
برخوردار بود .اعتبار و پایایی این ابزار به صورت کامل
مورد تأیید قرار گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاسهای اطمینان  ،0/80پایداری  0/74و
کنترل  0/71بهدست آمده است (شرد و همکاران،
 .)2009حاتمی ،حاتمی شاه میر ،ادیبپور و طهماسبی
( )2012بیان کردند میزان آلفای کرونباخ این مقیاس
در مؤلفههای آن  0/71تا  0/80بوده است .در پژوهش
پیشرو ،آلفای کرونباخ مناسبی برای کل مقیاس 0/89
و زیرمقیاسهای اطمینان  ،0/84پایداری  0/81و
کنترل  0/79بهدست آمد.

روش اجرا
در ابتدا اول اقدامات الزم برای دریافت کد اخالق از
دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام گرفت
( .)IR.GUMS.REC.1398.121سپس برای جمع-
آوری دادهها از میان باشگاههای سطح رشت مناطقی

1. Sheard, Golby & Van Wersch
2. Kolmogorov-Smirnov Test
3. Levene's Test
4. LSD Post-hoc Test

که میزان مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی در
آنها باالست شناسایی شدند .همچنین ،قبل از رفتن
به باشگاههای مورد نظر ،تماسی با مسئول و مدیر آن
باشگاه صورت گرفت و با وقت قبلی ،برای جمعآوری
دادهها اقدام شد .پس از مراجعه به هر باشگاه ابتدا با
مربیهای مربوطه هماهنگی الزم صورت میگرفت و
به صالحدید مربیان محترم ،ورزشکاران برای
پاسخگویی به پرسشنامهها و انجام آزمون گمبلینگ
اعالم آمادگی مینمودند.

روش پردازش دادهها
کولموگروف-اسمیرنوف2

برای نرمالبودن
از آزمون
3
توزیع دادهها و آزمون لون برای همگنی واریانسها
استفاده شد تا امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک
فراهم شود .در این پژوهش از آمار توصیفی جهت
محاسبه فراوانیها و ترسیم جداول استفاده گردید و در
آمار استنباطی از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون
تعقیبی ال.اس.دی 4استفاده شد .تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخة  24انجام شد.
همچنین ،برای همة فرضیهها سطح معناداری  0/05در
نظر گرفته شد.

یافتهها
از نطر تحصیالت 16 ،درصد بدنسازان دیپلم 9 ،درصد
فوق دیپلم 42 ،درصد لیسانس و  33درصدکارشناسی
ارشد بودند .همچنین  71درصد مجرد و  29درصد
متأهل بودند 60 .درصد از بدنسازان گروه استروئیدی
بیشتر به صورت تزریقی (روغنی) و  40درصد به صورت
خوراکی ( قرص) از مواد استروئیدی استفاده میکردند.
از طرف دیگر ،سوستانون 5،ترنبولون 6،دکا دورابولین7،
5. Sustanon
6. Trenbolone
7. Deca Durabolin
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استانازول 1و بولدنون 2بیشترین مصرف را در بین
بدنسازان استروئیدی؛ مس 3،کربو 4،ایزوله 5،وی 6و
کازئین 7در بین بدنسازان مکملی ،به خود اختصاص
دادند .بدنسازان استروئیدی کیفیت خواب متوسط رو به
باال را گزارش کردند و حدود  26درصد از قرصهای
خوابآور استفاده میکردند .میانگین تعداد وعدههای
غذایی و مصرف آب بدنسازان 5 ،وعده و  3لیتر در طول
روز بود .میانگین و انحراف معیار سنی آزمودنیها
 26/81±1/63با دامنة سنی  18تا  35سال بود.
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود،
میانگین و انحراف معیار رگههای تاریک شخصیت،
تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی گزارش شده
است .همچنین آماره  Zآزمون کولموگروف –
اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در سه گروه
معنادار نیست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت توزیع
متغیرها نرمال است.

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار و نتايج بررسی نرمال بودن توزيع نمره رگههای تاريک شخصيت،
تصميمگيری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبيعی ،مکملی و استروئيدی
بدنسازان
متغيرها

ماکیاولیسم
ضداجتماعی
خودشیفتگی
برد
باخت
اطمینان
پایدری
کنترل

طبيعی

استروئيدی

مکملی

انحراف

انحراف

انحراف

معيار±ميانگين

معيار±ميانگين

معيار±ميانگين

8/30±3/35
11/68±5/85
15/48±5/98
10958/22±1488/78
6224/42±1115/67
16/34±3/33
13/72±2/96
10/28±3/33

12/96±3/81
13/66±4/86
17/02±4/27
10180/76±1218/78
7173/80±1282/69
23/94±4/15
18/34±3/21
14/88±2/95

19/10±4/07
21/08±5/16
20/94±5/27
6940/36±1116/02
9001/90±1021/01
22/18±3/15
15/02±2/55
14/34±2/89

آماره
K-S
Z
0/067
0/068
0/068
0/071
0/070
0/068
0/072
0/070

سطح
معناداری
0/095
0/082
0/086
0/065
0/073
0/087
0/052
0/073

برای مقایسة رگههای تاریک شخصیت ،تصمیمگیری
شناختی و استحکام روانی در بدنسازان طبیعی ،مکملی
و استروئیدی از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده
شد .قبل از ارائه نتایج این آزمون ،پیش فرضهای آن
مورد آزمون قرار گرفت .یافتهها نشان داد مفروضههای

همگنی واریانس ( ،)P<0/05همگنی کواریانس
( )F=1/83 ،P<0/147و مکفی بودن همبستگیها
( ،)χ2=8421/96 ،P>0/01برقرار می باشند .طبق
نتایج بهدست آمده ،آماره  Fتحلیل واریانس چند
متغیری بررسی تفاوت گروهها در رگههای تاریک

1. Stanozolol
2. Boldenone
3. Mass
4. Carbo

5. Isole
6. Whey
7. Casein

مطالعات روانشناسی ورزشی  ،دوره  ،8شماره  ،29پاييز 1398

28

شخصیت ،تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی در
بدنسازان طبیعی ،مکملی و استروئیدی در سطح 0/01
،F=54/91
(،P>0/001
هستند
معنادار
=0/058المبدای ویلکز) .برای بررسی اینکه مشخص

شود گروهها در کدامیک از متغیرها با یکدیگر تفاوت
دارند ،از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .در
جدول شماره  2تحلیل واریانس یک راهه گزارش شده
است.

جدول  -2نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه مربوط به تفاوت سه گروه در رگههای تاريک
شخصيت ،تصميمگيری شناختی و استحکام روانی
متغير

مجموع مجذرات

مجذورات

خطای مجموع

ميانگين مجذورات

مجذورات

خطای ميانگين

F

معناداری

سطح

454130586/5
199294452/4

396/24

27/37

14/47

0/001

0/16

227065293/3
99647226/21

1648855/13
1310827/32

137/71
76/01

0/001
0/001

0/65
0/51

اطمینان
پایداری

2612/05
567/61

1877/42
1256/28

1306/02
283/80

12/77
8/54

102/26
33/20

0/001
0/001

0/58
0/31

کنترل

632/25

1384/58

316/12

9/41

33/56

0/001

0/31

برد
باخت

1467/12
1227/80

اتا

خودشیفتگی

792/49

4022/28
242381705/2
192691616/7

2076/92
4147/78

14/12
28/21

103/84
43/51

مجذور

ماکیاولیسم
ضداجتماعی

2934/25
2455/61

0/001
0/001

0/58
0/37

همانطور که جدول شماره  2نشان میدهد نتایج
تحلیل واریانس یک راهه رگههای تاریک شخصیت،
تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی در سه گروه
نشان داد تفاوت بین میانگین در سه گروه معنادار است

شخصیت ،تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی سه
گروه متفاوت است و برای تشخیص اینکه این تفاوت
بین کدام یک از سه گروه وجود دارد از آزمون تعقیبی
ال.اس.دی برای مقایسه گروهها استفاده شد .نتیجة آن

( .)p>0/001به عبارت دیگر ،رگههای تاریک

در جدول شماره  3ارائه شده است.
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جدول  -3نتايج آزمون تعقيبی  LSDرگههای تاريک شخصيت ،تصميمگيری شناختی و استحکام روانی
برای سه گروه

دسته
ماکیاولیسم

رفتار ضداجتماعی

خودشیفتگی

برد

باخت

اطمینان

پایداری

کنترل

گروه
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی
استروئیدی
استروئیدی
مکملی

گروه مورد
مقايسه
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی
مکملی
طبیعی
طبیعی

مطابق جدول  ،3نتایج آزمون تعقیبی ال.اس.دی برای
مقایسه دو به دو گروهها نشان میدهد میزان
ماکیاولیسم گروه استروئیدی نسبت به گروههای
مکملی و طبیعی و گروه مکملی نسبت به طبیعی بیشتر
است .میزان رفتار ضداجتماعی گروه استروئیدی نسبت
به گروههای مکملی و طبیعی بیشتر است .و میزان
خوشیفتگی گروه استروئیدی نسبت به گروههای
مکملی و طبیعی بیشتر است ( .)p>0/001در تصمیم-
گیری شناختی نیز مشخص گردید بین میزان برد گروه

تفاوت ميانگين

سطح معناداری

6/140
10/800
4/660
7/420
9/400
1/980
3/920
5/460
1/540
-3240/40
-4017/86
-777/46
1828/10
2777/48
949/38
-1/760
7/840
9/600
-3/320
1/300
4/620
-0/540
4/060
4/600

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/064
0/001
0/001
0/143
0/001
0/001
0/003
0/001
0/001
0/001
0/015
0/001
0/001
0/001
0/028
0/001
0/380
0/001
0/001

استروئیدی نسبت به گروههای مکملی و طبیعی و گروه
مکملی نسبت به طبیعی کمتر است .همپنین میزان
باخت گروه استروئیدی نسبت به گروههای مکملی و
طبیعی و گروه مکملی نسبت به طبیعی بیشتر است
( .)p>0/001همچنین ،در استحکام روانی نیز نتایج
نشان داد میزان پایداری گروه مکملی نسبت به گروه-
های استروئیدی و طبیعی و گروه مکملی نسبت به
طبیعی بیشتر است .همچنین میزان کنترل گروه
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استروئیدی نسبت به گروه طبیعی و گروه مکملی نسبت
به طبیعی بیشتر است (.)p>0/001

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،مقایسة رگههای تاریک
شخصیت ،تصمیمگیری شناختی و استحکام روانی در
بدنسازان مرد طبیعی ،مکملی و استروئیدی بود .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد رگههای تاریک شخصیت در
بدنسازان استروئیدی نسبت به بدنسازان طبیعی و
مکملی به طور معناداری بیشتر است .همچنین،
بدنسازانی که به صورت طبیعی تمرین میکردند نسبت
به دو گروه دیگر به طور معناداری از ماکیاولیسم ،رفتار
ضد اجتماعی و خودشیفتگی کمتری برخوردار بودند.
این یافتهها همسو با پژوهشهای انتومانیس و
همکاران ()2014؛ راتمن و ویل ( )2011و تینسلی و
همکاران ( )2019است.
پژوهشهای محدودی ارتباط بین ویژگیهای
شخصیتی و مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی
را مورد بررسی قرار دادهاند .در این بین ،برخی مطالعات
میان استفاده از مواد استروئیدی و شخصیتهای ضد
اجتماعی رابطه معناداری را نشان دادند (راتمن و ویل،
 .)2011این رفتارها شامل پرخاشگری کالمی و
فیزیکی ،رفتارهای جنسی پرخطر ،افکار خودکشی،
افسردگی ،اضطراب ،نشانههای خودشیفتگی ،احساس
همدلی پایین و اعتماد به نفس کاذب ،میشود
(اوزکاگلی و همکاران .)2018 ،در تبیین این یافتهها
میتوان گفت طی پژوهشهای صورت گرفته در این
زمینه مشخص شده است بدنسازانی که از داروهای
استروئیدی استفاده میکنند دچار تغییرات روانشناختی
زیادی میشوند (جلیلیان و همکاران2012 ،؛ راتمن و
ویل ،)2011 ،که این خود موجب پایین آمدن خلق و
باال رفتن خشم و عصبانیت در ورزشکار میشود که
ممکن است در سطح جامعه و اجتماع بروز کند و
شخص نتواند در موقعیتهای تنشزا کنترل خود را

حفظ کند و دست به رفتارهای ضداجتماعی بزند .این
خود بر روی روابط فرد با خانواده و اطرافیان تأثیر منفی
میگذارد و روابط بینفردی ورزشکار را بسیار محدود
میسازد .از سوی دیگر ،قرار گرفتن در این مسیر حرفه-
ای تبعات دیگری را برای ورزشکار به همراه دارد که از
جملة آنها میتوان به رژیمهای سخت ،تمرینهای
فشرده ،مسابقات سنگین و استرسزا و انتظارات
اطرفیان و غیره که همة اینها فشار مضاعفی را بر روی
جسم و روان ورزشکار وارد میکند که اگر به درستی
کنترل و مدیریت نشود پیامدهای ناگواری را به همراه
خواهد داشت .در این راستا ،پژوهشهای نیکولز و
همکاران ( )2017که بر روی بدنسازان حرفهای انجام
گرفت ،نشان داد صفات ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و
رفتار ضداجتماعی با نگرش نسبت به دوپینگ
همبستگی مثبت معناداری دارند و میتوان نتیجه
گرفت ورزشکارانی که در صفات تاریک شخصیت
نمرات باالتری را کسب مینمایند ،احتمال بیشتری
وجود دارد که به سمت دوپینگ و مواد غیرمجاز کشیده
بشوند .در واقع میتوان گفت یکی از عوامل پیشبینی
کننده گرایش افراد به سمت داروهای استروئیدی،
نگرش خود فرد نسبت به این مواد است .بدین معنا که
نگرش فرد ورزشکار نسبت به استفاده از مواد
استروئیدی مثبت است یا منفی ،که این خود در ویژگی-
های شخصیتی افراد مورد بررسی قرار میگیرد
(انتومانیس و همکاران.)2014 ،
از سوی دیگر ،نتایج به دست آمده نشان داد بدنسازان
استروئیدی نسبت به بدنسازان طبیعی و مکملی به
شکل معناداری میزان باخت بیشتر و برد کمتری را
کسب نمودند .همچنین ،بدنسازانی که به صورت
طبیعی تمرین میکردند نسبت به دو گروه دیگر به طور
معناداری موفق به کسب برد بیشتر و باخت کمتری
شدند .این یافتهها در راستای پژوهشهای گریهایگن
و همکاران ()2001؛ تراواسوس و همکاران ()2013؛
فورلی و میمرت ( )2013و اسمیچل و بیومیستر ()2010
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است .در واقع ،یافتههای به دست آمده مشخص کرد
بدنسازانی که از داروهای استروئیدی استفاده میکردند
در آزمون برد و باخت آیوا بیشتر کارتهایی را انتخاب
میکردند که امتیاز و پاداش بیشتری را به همراه داشت
و کمتر به دنبال کارتهای با امتیاز پایین بودند که این
خود در نهایت باعث باخت این ورزشکاران میشد .زیرا
کارتهای با پاداش زیاد ،جریمههای سنگینتری را به
همراه داشت که بدنسازان استروئیدی به این نکته
توجهی نداشتند و فقط به دنبال پاداش بیشتر بودند .این
مسئله در زندگی ورزشی و حرفهای این افراد نیز دیده
میشود .استفاده از استروئیدهای آنابولیک-آندوژنی
همانند پاداشهایی عینی و قابل لمسی است که
بسیاری از ورزشکاران مجذوب آن میشوند و به باخت-
ها و عوارضی که در بلندمدت به همراه خواهد داشت
توجهی نمیکنند و فقط به دنبال پاداشی هستند که
خیلی زود به آن دست یابند .در این میان ،تصمیمگیری
شناختی و استخراج و تحلیل دادهها و اطالعات از
اهمیت باالیی برخوردار است .ورزشکاران نیز الزم است
برای کاهش آسیبهای پیشرو و باالبردن عملکردشان
بهترین تصمیم را در شرایط گوناگون اتخاذ کنند
(گریهایگن و همکاران .)2001 ،در واقع ،تصمیمگیری
بر فرایندهای شناختی متکی است مانند ادراک بصری،
توجه ،پیشبینی و حافظه که میتواند موجب بهبود
عملکرد و کارایی ورزشکاران شود (مورگیا و همکاران،
 .)2014در تبیین این یافتهها میتوان اذعان داشت
ورزشکاران نیازمند تصمیمگیری درست و به موقع
هستند که نه تنها در عملکردشان تأثیرگذار است بلکه
میتواند به آنها در انتخاب ورزنه و تمرین مناسب،
باشگاه و تجهیزات مورد نیاز کمک شایانی کند (فورلی
و میمرت.)2013 ،
در این راستا ،پژوهشهای اسمیچل و بیومیستر ()2010
نشان داد نه تنها ورزشکاران از نظر تصمیمگیری با
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یکدیگر تفاوت دارند ،بلکه تفاوتهای درونفردی نیز
در تصمیمگیری وجود دارد .به طور کل میتوان گفت
تصمیمگیری کارآمد دارای نقش تعیین کنندهای در
موفقیت ورزشکاران ایفا میکند و اگر از آن به درستی
استفاده شود ،عملکرد فرد بازدهی بیشتری خواهد
داشت و تنش و اضطرابی کمتری را در رقابتها تجربه
خواهد کرد .در واقع ورزشکار نباید تحت تأثیر اطرافیان
و محیط قرار گیرد و تصمیماتی از روی احساسات اتخاذ
نماید ،بلکه باید با شناخت و آگاهی درست از پیامدهای
احتمالی ،تصمیم درست و منطقی را بگیرد .روکا ،فورد
و میمرت )2018(1در مطالعهای که بر روی ورزشکاران
انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که تصمیمگیری
شناختی میتواند نقش مهمی در عملکرد افراد در
بلندمدت ایفا کند .بدین معنا که ،ورزشکاران دارای
قدرت شناختی و انعطافپذیری باال قادرند خود را با هر
شرایطی وقف دهند و تصمیمات جایگزین را اتخاذ
نمایند که خود موجب باال رفتن دقت و به تبع آن
عملکرد ورزشکار در زمینههای گوناگون شود .رسیدن
به این مرحله نیز نیازمند افزایش تجربه و پختگی
شخص است .به همین دلیل نمیتوان انتظار زیادی را
از ورزشکاران مبتدی و نوجوان داشته باشیم .به همین
منظور نقش والدین و مربیان خیلی میتواند پررنگ
باشد که در تصمیمگیری درست فرد را راهنمایی کنند
(الرکین و همکاران .)2018 ،در این راستا ،نتایج
پژوهشهای مورگیا و همکاران ( )2014نشان داد
ورزشکاران حرفهای در مقایسه با افراد مبتدی ،سریع و
دقیقتر تصمیم میگیرند ،اطالعات ساختاری را بهتر
درک میکنند و توانایی پیشبینی مسابقه را دارند.
از طرف دیگر ،یافتههای این پژوهش مشخص کرد
استحکام روانی در بدنسازان مکملی نسبت به بدنسازان
طبیعی و استروئیدی به طور معناداری بیشتر است.

1. Roca, Ford & Memmert
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همچنین ،بدنسازانی که به صورت طبیعی تمرین می-
کردند نسبت به دو گروه دیگر به طور معناداری از
اطمینان ،پایداری و کنترل کمتری برخوردار بودند .این
نتایج در راستای پژوهشهای کالف و همکاران
()2002؛ پاپاگئورجیو و همکاران ()2019؛ درینکواتر و
همکاران ( )2019و هاردی و همکاران ( )2014است.
در واقع ،یافتههای بهدست آمده مشخص کرد
بدنسازانی که از مکملهای نیروزا استفاده میکردند
نسبت به دو گروه دیگر از استحکام روانی باالتری
برخوردار بودند .اکثرا بدنسازان طبیعی شامل افرادی بود
که در مدت کمتری این ورزش را شروع کرده بودند یا
بیشتر برای کاهش وزن و باال بردن سالمتیشان روی
به پرورشاندام آورده بودند .بنابراین نمیتوان انتظار
زیادی داشت که این گروه از بدنسازان دارای استحکام
روانی باالیی باشند .از سوی دیگر ،بدنسازان استروئیدی
نیز با توجه به اینکه از داروهای متنوعی استفاده می-
کنند از ثبات و استحکام روانی مناسبی برخوردار نیستند
و دائم به دنبال تجربهای جدید و دارویی قویتر هستند
که این خود روان ورزشکار را تحت تأثیر قرار میدهد.
اما بدنسازان مکملی هم از سابقة ورزشی باالتری
برخوردار هستند و همچنین درست تمرین کردن و نوع
تغذیه برایشان اهمیت دارد و با یک برنامة اصولی و
درست در کنار تمرینات فشرده از مکملهای مجاز و
مورد نیاز بدنشان استفاده میکنند که این خود موجب
افزایش استحکام روانی در این ورزشکاران میشود.
در تبیین این یافتهها میتوان بیان داشت موفقیت و
کسب مقام تنها به آمادگی بدنی بستگی ندارد و می-
تواند تحت تأثیر عوامل گوناگون دیگر نیز قرار بگیرد.
در واقع ،داشتن مهارت باالی ورزشی و حفظ عملکرد
زمانی مشخص میشود که شخص در موقعیتهای
حساس مانند مسابقه و رقابت قرار دارد (شفر ،وال ،آلن
و مگی )2016 1،که ممکن است تحت تنش و اضطراب

باالیی نیز قرار بگیرد مانند مواقعی که افراد در طول
مسابقه با یکدیگر از نظر فنی یکی هستند و در
اینجاست که ویژگیهای روانی افراد میتواند
تعیینکننده باشد (کالف و همکاران .)2002 ،به نظر
میرسد یکی از این ویژگیها استحکام روانی باشد که
به دلیل نقشی که در ترویج پاسخهای انطباقی ایفا می-
کند ،به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در طبقهبندی
تأثیرات مثبت و منفی ناشی از فشار موقعیتها میتوان
از آن نام برد (کالتر و همکاران .)2016 ،بنابراین می-
توان گفت بدنسازان مکملی با توجه به اینکه فرصت
و شرایط آن را داشتند که به سمت داروهای استروئیدی
کشیده شوند اما این کار را نکردند و با تکیه بر تغذیه و
مکملهای مورد نیاز این رشته ،تمرینات خود را ادامه
دادند ،از استحکام ذهنی و روانی باالیی باید برخوردار
باشند .چرا که در تمام این سالها سعی کردند با تالش
و تمرینات به صورت اصولی کار کنند و سعی کنند
تمرینات منظمتری را داشته باشند و نسبت به آینده
امیدوارتر و با پشتکار باال برای هدفشان بکوشند
(گوچیاردی و همکاران.)2016 ،
با توجه به اینکه مفهوم اصلی در تعاریف استحکام
روانی ،توانایی روانشناختی افراد در مقابلة کارآمد با
موقعیتهای تنشزا و چالشانگیز است (درینکواتر،
 ،)2019میتوان این انتظار را نیز داشت که در زمینة
ورزشی به ویژه مسابقات ،استحکام روانی نقشی
تعیینکننده ایفا کند .در همین راستا ،روانشناسان،
مربیان و ورزشکاران ،همگی بر اهمیت و نقش
استحکام روانی در عملکرد ورزشی ،به عنوان یکی از
عوامل روانی مؤثر تأکید کردهاند (گوچیاردی )2017 ،و
آن را یکی از معیارهای مهم برای دستیابی به پیروزی
و موفقیت در ورزشکاران میدانند (کالتر و همکاران،
 .)2016بنابراین میتوان گفت که میان پژوهشگران و
مربیان ورزشی اتفاق نظری مبنی بر اینکه استحکام
1. Schaefer, Vella, Allen & Magee
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روانی سازة چند بعدی مهمی در ارتباط با عملکرد و
نتایج موفقیتآمیز در ورزش است ،وجود دارد (شیرد و
همکاران )2009 ،که در شرایط دشوار و تنشزا به فرد
کمک میکند تا حمایتی در برابر اثرات منفی و مخرب
استرس ایجاد کند .همچنین به ورزشکار اجازه میدهد
تا به طور مستحکم و بدون توجه به عوامل محیطی،
عملکرد خوب خود را به نمایش بگذارد (شفر و
همکاران.)2016 ،
به صورت کلی در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان
اذعان داشت ،بدنسازان استروئیدی نسبت به دو گروه
دیگر از ثبات روانشناختی پایینتری برخوردار هستند
و فقط به فکر منافع خودشانند و حتی به فکر تبعاتی
که مصرف این داروها برای خانوادهشان به همراه دارد،
نیستند .این خود نمایانگر رفتارهای ماکیاولیستی و جاه-
طلبانة این افراد است .از سوی دیگر ،با باال رفتن
دوزهای مصرفی استروئید خیلی زود باید شاهد تغییرات
غیرعادی در حجم عضالت افراد باشیم که این خود
باعث یک خودشیفتگی کاذب در ورزشکار میشود و
حس میکند در دامنة توجه دیگران قرار دارد و به
موجب این ،یک حس خوب در فرد ایجاد میشود و
ممکن است دوزهای بیشتری را مصرف کنند تا کامالً
بدنی خشک داشته باشند .از سوی دیگر ،مصرف
داروهای استروئیدی در دوزهای باال ،تمرینهای طاقت
فرسا و رژیمهای سنگین و دشوار ،ورزشکار را در شرایط
و پیچیدهای قرار میدهد که ممکن است دست
رفتارهای خطرناک و با ریسکپذیری باالیی بزنند که
این خود خشم و رفتارضداجتماعی را در تداعی میکند.
در این میان ،باال بردن استحکام روانی و توانایی
تصمیمگیری افراد نقش خیلی مهمی را میتواند ایفا
کند .همانگونه که در باال نیز اشاره شد ،پژوهشهای
زیادی نشان دادهاند که استحکام روانی همبستگی
مثبتی با موفقیت ورزشی افراد دارد .در واقع ،هر چقدر
فرد بکوشد در کنار تمرینهای بدنی خود به روان هم
اهمیت بدهد و گامی در جهت تقویت و رشد استحکام

33

روانی و ذهنی خود بردارد ،میتواند بهترین عملکرد را
در رقابتهای گوناگون داشته باشد .نقش و اهمیت
تصمیمگیری نیز کمتر از موارد دیگر نیست .به عبارتی
دیگر ،زمانی ورزشکار میتواند عملکرد خوبی را به
نمایش بگذارد که برنامة درستی را انتخاب کند و طبق
آن به پیش برود .در این بین بدنسازان استروئیدی خیلی
زود تمایل دارند به بدنی عضالنی دست یابند و به
همین دلیل ریسکپذیری باالیی را از خود نشان می-
دهند و دوزهای باالیی از داروهای استروئیدی را وارد
بدن خود میکنند.
در انتها ،پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود.
بدنسازان پژوهش حاضر ورزشکاران مرد با دامنة سنی
 18تا  35سال بودند و تحلیل در مورد آنها صورت
گرفته است .تعمیم اطالعات آنها به گروههای سنی
دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .در این مطالعه
بدنسازان از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کنترل
نشدند که این خود میتواند بر روی یافتههای بهدست
آمده تأثیرگذار باشد .چون رشتة بدنسازی یک ورزش
پرهزینه است و مخارج مکملهای مورد نیاز ،داروهای
استروئیدی و شرکت در رقابتهای داخلی و بینالمللی
ممکن است فشار زیادی را بر روی ورزشکار بیاورد.
همچنین ،منحصر بودن جمعآوری دادهها به پرسش-
نامههای خودگزارشی ،استفاده از روش نمونهگیری
غیرتصادفی و انتخاب باشگاههای محدود در شهر
رشت ،از دیگر محدودیتهای این پژوهش است .در
رابطه با جمعآوری دادهها نیز برخی از ورزشکاران
همکاری الزم را نداشتند که همراه با کم گزارشکردن
مصرف این داروها میتواند نقش مهمی در برآورد
صحیح مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنی داشته
باشد.
در مجموع ،با توجه به نقش داروهای استروئیدی در
ایجاد مشکالت گوناگون از جمله ایجاد تأثیرات مخرب
روانشناختی و جسمانی ،پیشنهاد میگردد مطالعات
گستردهتری در رابطه با اثرات مشتقات استروئیدی بر
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 و کد اخالق166842  به شماره1397
. مستخرج شده استIR.GUMS.REC.1398.121
بدینوسیله نویسندگان از مدیران باشگاههای بدنسازی
شهر رشت و تمام ورزشکارانی که در این پژوهش
. تشکر و قدردانی میکنند،همکاری و مشارکت داشتند
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 نویسندة دوم (مسئول) در قسمت نگارش و،دادهها
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روی عملکرد روانی و جسمانی ورزشکاران صورت
 میتوان پژوهشهای طولی و بلندمدتی، همچنین.گیرد
در این زمینه انجام داد تا میزان پایداری مضرات
داروهای استروئیدی بهتر مورد ارزیابی و بررسی قرار
.گیرد

تقدیر و تشکر
این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی آقای فرزین باقری شیخانگفشه با راهنمایی
جناب دکتر عباس ابوالقاسمی و مشاوره جناب دکتر سید
موسی کافی ماسوله مصوب دانشگاه گیالن در سال
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Abstract
The purpose of this study was to comparison the dark triad traits of personality,
cognitive decision making and mental toughness in natural, supplement and steroid
bodybuilders. The method of this research is causal-comparative descriptive. The
statistical population of the study consisted of all natural, supplement and steroid
bodybuilders in Rasht (2019) among whom 150 individuals (50 natural bodybuilders,
50 supplement bodybuilders and 50 steroidal bodybuilders) were selected and
available on a Dark Triad Traits of Personality Scale Jonsson and Webster, Iowa
Gambling Task Scale, and Sports Mental Toughness Questionnaire Sheard et al.
Multivariate analysis of variance and LSD test were used to analyze the data. Results
of multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference
between dark triad traits of Personality, cognitive decision making, and mental
toughness in the three groups. Also, the results of the LSD follow-up test showed that
steroid bodybuilders had more dark triad traits of personality and loss of body traits
compared to natural and supplement bodybuilders and had less mental toughness and
won. Based on the findings of the present study, it can be concluded that abuse of
steroidal drugs has detrimental effects on personality and psychological
characteristics of athletes. So, coaches need to pay more attention to these issues.
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