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Abstract 

Psychological issues are integral components of all areas of 
behavior, including sports. The current study attempts to find 
the relationship of disappointment with self –handicapping and 
doping tendency in sportsmen in Fars province. This was a field 
study using a descriptive correlational design. The population 
of the current study included all sportsmen competing in 
boxing, weightlifting, and track and field, out of whom 384 
sportsmen were selected as the sample of this study. The 
participants were selected by convenient sampling and data 
were gathered using three questionnaires. The disappointment 
questionnaire (Beck, 1979), doping tendency questionnaire 
(Petróczi, 2007), and self-handicapping questionnaire (Jones & 
Rhodewalt, 1982) were used as the instruments of the study. 
The reliability coefficients of the instruments were calculated 
and confirmed using Cronbach's alpha test, and combined 
reliability was measured by PLS software. PLS3 software was 
also used to analyze structural equation modeling data. The 
results showed that there was a significant relationship 
between disappointment and self-handicapping. The results 
also confirmed the relationship between doping tendency and 
disappointment on one hand and self-handicapping and the 
tendency to doping on the other. Moreover, the results 
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confirmed the significant role of self-handicapping as a 
mediating variable in the relationship between disappointment 
and doping tendency. Also, the model of the effect of 
disappointment on the tendency to doping showed an 
appropriate fitness. Finally, it is suggested that, in addition to 
an acceptable level of supervision, the psychological issues of 
the athletes should also be taken into consideration in different 
levels of competition. 

Extended Abstract  

Objective  
Among the deviant behaviors in sports, 
doping is undoubtedly one of the most 
dangerous health threats in the 
contemporary era (Marvelous et al, 
2005). Nowadays, different approaches 
are considered for combatting doping 
but Barkoukis, Brooke, Ntoumanis, 
Smith, and Gucciardi (2019) maintain 
that making an anti-doping atmosphere 
among athletes is crucial for 
combatting doping. The tendency to 
doping can be investigated from 
different perspectives, but Chan et al 
(2020) believe that behavioral, social, 
and psychological factors such as 
awareness, capacity to tolerate 
pressure, and self-regulation play 
important roles in moving the athletes 
toward doping. Defeat as an 
indispensable part of any competition is 
also related to disappointment (Taylor, 
2010). Disappointment can be defined 
as a negative attitude of a person 
toward himself, the world, and his 
future (Nigar, Derman, Sadoglu, 2010), 
and self-handicapping is a set of 
behaviors paving the ground for 
attributing defeat to the external 
factors and success to the internal 
factors. Because using prohibited drugs 

and methods may threaten the 
athletes’ health (Mottram, 2003), the 
results of this study can be helpful by 
informing the athletes of the methods 
to prevent disappointment and 
motivate them to do their best in 
controlling themselves. 

Methodology 
The current study was an applied and 

descriptive study using correlation 

procedures. The population of the 

study included the sportsmen who 

were active in Boxing, weight lifting, 

and track and field in Fars Province and 

participated in official matches at the 

city, province, national or international 

levels. The number of athletes was 

taken from the sports community 

offices of each field in Fars Province, 

based on which a total of 1950 

sportsmen including 1100 boxers, 700 

runners, and 150 weightlifters made 

the whole population. Quota sampling 

was used to select 384 sportsmen (220 

boxers, 139 runners, and 25 weight 

lifters) who participated in this study. 

The researcher distributed the 

questionnaires among the sportsmen 

by referring to the sports community 

offices and sports clubs. The 

instruments of the study were three 
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questionnaires. The disappointment 

questionnaire (Beck, 1979) included 20 

items and had five subscales. Its 

subscales were disappointment in 

achieving goals (6 items), lack of 

confidence in the future (6 items), 

pessimism (2 items), disappointment in 

the future (3 items), and negative 

expectation about future (3 items). The 

second instrument was the tendency to 

doping questionnaire (Petróczi, 2007) 

with 17 items and the third one was 

self-handicapping questionnaire (Jones 

& Rhodewalt, 1982) with 23 items and 

three subscales of negative behavior (9 

items), effort (7 items), and excuses (7 

items). The face validity of all three 

questionnaires was confirmed by 

professors of this field of study and the 

convergent and divergent validity of the 

questionnaires were also confirmed by 

the software. Moreover, the reliability 

of the questionnaires was approved by 

Cronbach alpha. The reliability of self-

handicapping, the tendency to doping, 

and disappointment questionnaires 

was 0.82, 0.88, and 0.92 respectively. 

Using PLS3 software, descriptive and 

inferential statistics were measured to 

analyze the relationship among 

variables. 

Results 
Results of the confirmatory factor 
analysis suggested that the factor 
loading of all items in disappointment, 
self-handicapping, and the tendency to 
doping questionnaires was more than 
0.7 and thus they have an appropriate 
validity. Results showed that Cronbach 
alphas coefficient was above 0.7, Dillon 

Gerstein coefficient exceeded 0.7, 
combined reliability was above 0.8 and 
the variance passed 0.5. Therefore, we 
can be confident about reporting the 
results related to the final model. The 
results also showed that the P-value for 
all variables were above 0.5, which 
shows that the relationships found in 
the model were significant. Moreover, 
the regression load was above 0.35, 
which is considered to be at a strong 
level. Coefficient of determination was 
also strong and root mean square 
residuals (RMSR) was below 0.1 which 
shows that the model is fit. The results 
of path coefficient and t statistics 
showed that there was a significant 
relationship between disappointment 
and the tendency to doping, self-
handicapping and the tendency to 
doping, and also between 
disappointment and self-handicapping. 
Later in this study, Sobel test was used 
to measure the mediating role of self-
handicapping in the relationship 
between disappointment and the 
tendency to doping, which showed a 
significant level of 13.63. The results of 
Sobel test showed that the mediating 
hypothesis of the effect of 
disappointment on the tendency to 
doping with self-handicapping as a 
meditator was significant. 

Conclusion 
As sports entail defeat and success, the 
tendency to doping can be a common 
practice in the case of remarkable 
defeats. Thus, the more the athletes 
improve their psychological abilities, 
the fewer cases of doping may be 
observed. One of the main reasons 
contributing to disappointment is 



Hadipour: Sport Psychology Studies, Volume 9, No 34, 2021                                             262 

 

strong self-criticism, which may be 
reinforced due to a series of defeats. 
Therefore, it is suggested that the clubs 
develop a comprehensive plan for the 
time the athletes lose a match to 
reduce the pressure of the defeat and 
try to reduce the athletes’ self-criticism 
by considering all the factors 
responsible for his defeat. Also, it can 
be concluded that people with high 
level of self-handicapping may turn to  

doping because they do not accept 
their weaknesses and try to attribute 
their defeats to the external factors. It 
can be said that self-handicapping leads 
to a lower level of psychological health, 
self-efficacy, and mental motivation, 
and also an increase in the negative 
behaviors and use of drugs. 
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 مقالة پژوهشی

  ورزشکاران در دوپینگ به گرایش با سازیخودناتوان و ناامیدی بطهرا

  3جعفرلو صفری حمیدرضاو  ،2افروزه محمدصادق ،1پورفرد هادی مریم

 ایران جهرم، جهرم، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ورزشی، علوم گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی. 1
 (مسئول نویسنده) ایران جهرم، جهرم، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ورزشی، علوم گروه ورزشی، مدیریت استادیار. 2
 ایران جهرم، جهرم، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ورزشی، علوم گروه ورزشی، مدیریت استادیار. 3

 

 چکیده
 هدف. است ورزش در جمله از رفتاری هایزمینه همه در ناپذیرجدایی جزء روانی مسائل

 در دوپینگ به گرایش و سازیخودناتوان با ناامیدی بین رابطه بررسی حاضر پژوهش
 جامعه .بود همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش این. بود فارس استان مرد ورزشکاران

 دومیدانی، هایرشته در فارس استان مرد ورزشکاران کلیه شامل حاضر پژوهش آماری
 تعیین نمونه عنوان به تصادفی صورت با نفر 384 تعداد که بود بوکس و برداریوزنه

 به گرایش نامهپرسش ،(1979) بک ناامیدی هاینامهپرسش شامل پژوهش ابزار. شدند
. بود (1982) رودوالت و جونز سازیخودناتوان نامهپرسش و( 2007) پتروزی دوپینگ

 نیز هانامه¬پرسش واگرای و همگرا روایی و اساتید توسط هانامهپرسش صوری روایی
 و کرونباخآلفای آزمون از استفاده با هانامهپرسش پایایی همچنین. شد تأیید و بررسی
 از هاداده وتحلیلتجزیه جهت. گرفت قرار تأیید مورد و شد محاسبه ترکیبی پایایی
. شد استفاده سوم نسخه.ال.اس پی اسمارت افزارنرم در یساختار معادالت سازیمدل
 و دوپینگ به گرایش با ناامیدی سازی،خودناتوان با ناامیدی بین داد نشان نتایج

 نتایج همچنین. دارد وجود معنادار مثبت رابطه دوپینگ به گرایش با سازیخودناتوان
 به گرایش با ناامیدی بین رابطه در میانجی یک عنوان به سازیناتوانخود داد نشان

 میانجی با دوپینگ به گرایش بر ناامیدی تأثیر مدل همچنین. است دارمعنا دوپینگ
 بر عالوه گردد،می پیشنهاد نهایت در. بود برخوردار مناسبی برازش از سازیخودناتوان

 مختلف سطوح در نیز ورزشکاران روانی مسائل به دوپینگ کاهش در نظارتی موارد
 .گردد توجه رقابتی

 

 مقدمه
  همه بین در ایگسترده تالش اخیر، هایسال در
 

 دوپینگ بروز و شیوع کاهش برای ورزشی هایسازمان
 است ممکن ،حال این با. است گرفته صورت ورزش در
 با متناسب دوپینگ ضد هایسیاست از استفاده با

 کارآیی ورزش، هر در دوپینگ هایویژگی
 یابد بهبود دوپینگ با مبارزه برای فعلی هایاستراتژی
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(. 2020 ،1دلکسو دلمارپالتا، مونزگوئرا، ناوارو، آگویالر)
 یمثبت نقش ورزش به جوانان شیگرا کهنیباوجود ا

 مانند انحرافات یبرخ وجود اما دارد؛ جامعه یسالمت در

 در رمجازیغ یروزاین مواد و داروها از استفاده رواج

 است شده لیتبد یجد یمعضل به یورزش یهارشته
کند  دیتهد زیسالمت ورزشکاران را ن تواندیکه م

 ورزشی، انحرافات بین از همچنین (.2009)کارگرفرد، 
 از یکی مشخص طور به و شک بدون نگیدوپ

 در یسالمت دکنندهیتهد یرفتارها نیترخطرناک

 ،2همکاران و سیماراول) دیآیم حساببه معاصر ورزش
 گوناگونی تعاریف تواندمی دوپینگ که چند هر(. 2005

 پزشکی کمیسیون تعریف اساس بر اما شود، شامل را

 از است عبارت دوپینگ المپیک المللیبین کمیته

 زایدرون ماده یا خارجی ماده یک مصرف یا تجویز

 غیرطبیعی استعمال طریق از یا و غیرعادی مقادیر با بد،
 ورزشی کارایی افزایش هدف با سالم شخص توسط

 در کمیته این همچنین(. 2010 ،3مکنامی و بالدورس)
 هاتکنیک و مواد از استفاده را دوپینگ دیگری تعریف

 هدف با بدن برای غیرطبیعی میزان با شکل هر به

 کارایی شرافتمندانه غیر و مصنوعی افزایش به رسیدن
 شیپ در یهاروش(. 1987 ،4تد) داندمی رقابت در

و تصور و  نگیدوپ با مقابله برخورد و یشده براگرفته
 هامهیجر نوع نیا از ورزشکاران یذهن یهافرضشیپ

 یرفتارها یهاکننده ینیبشیپ نیترمهم از یکی
 برخورد شاهد که یورزشکاران .است نگیدوپ یاحتمال

 نگیدوپ با مبارزه در دیشد چندان نه و نرم یتیریمد

 یداروها از که دارد وجود یتر یقو احتمال اند،بوده
مواد  .(2007 5یپتروز)کنند  استفاده روزایو ن ممنوعه

بسته به نوع  نگیدوپ عنوان به استفاده ممنوعه مورد

                                                           
 

 

1. Aguilar-Navarro, Salinero, Muñoz-

Guerra, del Mar Plata, Del Coso 

2. Marvelous et al 

3. Bloodworth & McNamee 

4. Todd 

 نیبنابرا و باشند متفاوت گریکدی با است ممکن ورزش
 یبرا یورزش خاص نگیدوپ ضد یهااستیس دیبا

 شود اجرا نگیدوپ ضد شیآزما یاثربخش شیافزا
 برخوردهای در(. 2020 همکاران، و ماوارو آگویالر)

 معتقدند ایعده دوپینگ مشاهده موارد با قانونی
 از ترگیرانهسخت بسیار جهانی هایفدراسیون
 کنندمی برخورد پدیده این با ملی هایفدراسیون

 نیا (.2020 ،6پاناگیوتوپولوس و کنستانتیندیس)
بلکه در  یورزش شرفتهیپ یتنها در کشورهاموضوع نه

 افتهی وعیش زین رانیمانند ا افتهیکمتر توسعه یهاکشور
 ورزش رشد موازات به ایران در کهییاست تا جا

 جایگاه چشمگیر بهبود نیز و قهرمانی ای،حرفه
 طور به دوپینگ پدیده ورزشکاران، اقتصادی و اجتماعی

 برای را زیادی مشکالت و یافتهافزایش روزافزونی
(. 2007 چی، حلب) است آورده بار به کشور ورزش
 ایران در ورزشی فسادهای( 2019) ناصری و یوسفی

 حال در ایسابقهکم صورت به اخیر هایسال در را
 عنوان به درصد 34 با را دوپینگ و دانستند افزایش

 شارع .کردند شناسایی ایران در ورزشی فساد بیشترین
 در مرد ورزشکاران دریافتند( 2018) همکاران و پور

 واسطهبه بیشتر زن ورزشکاران با قیاس

 سمت به دارد نیروزا مواد مصرف که هاییسودمندی

 گوناگونی هایروش امروزه. یابندمی گرایش دوپینگ
 چنانچه گردد،می مطرح دوپینگ با مبارزه برای

 7گوسیاردی و اسمیت ناتومنی، بوروک، باراکوکیس،
 محیط در دوپینگ ضد فرهنگ ایجاد( 2019)

. دانندمی مهم دوپینگ با مبارزه برای ورزشکاران
 گیریشکل در ورزشکار اطرافیان نقش به همچنین

 اشاره ورزشکاران دوپینگ گیریتصمیم و نگرش

5. Petróczi 

6. Konstantinidis & Panagiotopoulos 

7. Barkoukis, V., Brooke, L., 

Ntoumanis, N., Smith, B., & Gucciardi, 

D. F 
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 دارند، اعتقاد باشگاهی هاینظارت به نیز برخی. داشتند
 معتقدند( 2020) 1کاووسانو رینگ، هورست، چنانچه
 تنها دوپینگ ضد گیرانهسخت هایکنترل و هانظارت

 آنها باید زمان گذشت با و است اثرگذار مدتکوتاه در
ابعاد  یدارا تواندیم نگیدوپ به شیگرا. نمود تقویت را

( 2020و همکاران ) 2چانباشد، چنانچه  یگوناگون
 ،یمانند آگاه یشناختو روان یاجتماع ،یعوامل رفتار

 شیرا در گرا یمقابله با فشار و خودکنترل تیظرف
 یروان عوامل از .دانندیمؤثر م دهیپد نیورزشکاران به ا

 ورزشکار یشخص برداشت نگیدوپ به شیگرا با مرتبط
 به( 2019) همکاران و یشهبار چنانچه است خود از

 داشته اشاره هامکمل مصرف با یبدن پنداره خود ارتباط
مقوله  نیبه ا زیورزشکاران ن یهانگرش نیهمچن. اند
 مؤثر روزایآنان به استفاده از مواد ن لیتواند در تما یم

مؤثر  گریعوامل د از (.2020باشد )آقابابا و همکاران، 
 و سیبارکوکساعتقاد  به نگیبه دوپ شیدر گرا

بودن  ورزشکاران است،  زهیانگیب( 2011) 3همکاران
 لیدرگذشته و م نگیدرصد احتمال استفاده از دوپ که

 عالوه بنابراین. دهدیم شیافزارا  ندهیبه تکرار آن در آ
 به گرایش روانی هایجنبه به باید نظارتی مسائل بر

به  شیگرا امروزه چنانچه. داشت توجه نیز دوپینگ
عامل  گرید عنوان به روزایاستفاده از مواد ن ای نگیدوپ

است که  یکنون یورزش یهادهیاز پد یدیمرتبط با ناام
قرارگرفته  یها و جامعه ورزشتوجه رسانه شدت مورد به

از انحرافات  یاامروزه بخش عمده یاست. مسائل روان
 همکاران و احمدیانچنانچه  زندیدر ورزش را رقم م

 آمادگی واسطهبه ورزشکاران عملکرد دریافتند( 2017)
 باعث روانی آمادگی جمله از ورزشی هایمهارت در

 گرایش کاهش احتماالً و روانی سالمت سطح افزایش

                                                           
1. Hurst, Ring, Kavussanu 

2. chan et al 

3. Barkoukis et al 

4. Taylor 

5. Hopelessness 

از مسائل  یکی. شد خواهد دوپینگ رفتار به ورزشکاران
 نگیدوپ جملهاز  یمنجر به انحرافات ورزش یمهم روان
 و مسابقات نتایج اهمیت دلیل بهاست.  دیمسئله ام
 بیم از مملو همواره ورزش ،آن از ناشی روانی فشارهای

 این به را ورزشی محققان توجه تواندمی که است امید و
 مفهوم عنوان به شکست همچنین. کند معطوف حیطه

 ناامیدی با زیادی همپوشانی نیز ورزش در جداناپذیر
 و روانی مسائل امروز جهان در(. 2010 ،4تیلور) دارد

 که است بشر گیر گریبان ایپیچیده احساسات
 دهدمی قرار تأثیر تحت را او تعالی و پیشرفت مسیرهای

 مردگیدل و رکود به را پرشور پویای انسان گاهی و
 5ناامیدی منفی احساسات این از یکی. کندمی دچار
 گاهی که نماید درگیر چنانآن را فرد تواندمی که است

 را زندگی مختلف هایعرصه و تهدید نیز را او زندگی
 نسبت منفی نگرش ناامیدی. دهدمی قرار تأثیر تحت

 ،6سادلو و درمان نیگار،) است آینده و دنیا خود، به
 این برای توانمی را گوناگونی تعاریف که( 2010
( 2004) 7اشنایدر نظریه طبق. بود متصور مفهوم

 ناتوانی بااحساس که ایست دهندهتکان حالت ناامیدی
 اثر در فرد و شودمی آشکار زندگی به عالقگیبی و

 هایموقعیت تواندنمی و شده غیرفعال بشدت ناامیدی
 قدرت مشکالت این نتیجه در و بسنجد را زندگی
 افراد که گفت باید .ندارد را زندگی تغییرات با تطبیق
 در و هستند روبرو متفاوتی مشکالت با زندگی در ناامید

 پیدا خود مشکل برای حلیراه زااسترس هایموقعیت

 به امید مقابل، نقطه در(. 2005 ،8زیمرمن) کنندنمی
 جمله از دارد متفاوتی تعاریف نیز مفهوم یک عنوان
 به را امید که( 2002) همکاران و 9اشنایدر تعریف
 احساس از ناشى مثبت انگیزشى حالت یک عنوان

6. Nigar, Derman, Sadoglu 

7. Snyder 

8. Zimmerman 

9. Snyder 
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 و دریسدال اعتقاد به. دانندمی عنصر دو بین تعاملى
 به بیشتر باال امیدواری با افراد( 2014) 1مکبیت

 برای را کارآمدی مسیرهای و پردازندمی گزینیهدف

 مطمئن و کنندمی ایجاد نظر مورد اهداف به رسیدن

 اهداف به را آنها شان،انتخابی مسیرهای که هستند

 دارای که افرادی همچنین. رساند خواهد نظرشان مورد

 هایهدف بر بیشتر هستند، امیدواری باالتر سطوح

 به نسبت بیشتری، ۀانگیز از و شوندمی متمرکز خود

. (2011 ،2شی و مارتین رند،) برخوردارند خود همتایان،
 ورزشکار یک اعتقادی و شخصی هایارزش چند هر
 در و دهد قرار مختلف روانی موقعیت در را وی تواندمی

 سازد هموار را دوپینگ از دوری یا گرایش نتیجه
 مطالعات نتایج حال این با( 2020 همکاران، و 3رینگ)

 راهبرد یک امیدواری که است داده نشان پژوهشگران

 به پایین گرایش آوری،تاب با که است دفاعی

 هایموقعیت در توجهقابل پیشرفت و کاریاهمال

 است همراه آوراسترس هایموقعیت یا و رقابتی
 (.2002 اشنایدر، و 2007 ،4آنوگباز و الکساندر)

 هایدرگیری از سرشار منبع یک عنوان به ورزش
 هایموقعیت در را ورزشکار ناچار به جامعه در احساسی
 ،5بک) ناپذیریتحمل و شکست احساس از متنوعی
 به میل به منجر تواندمی که دهدمی قرار( 1979

 منجر تواندمی ناامیدی بنابراین گردد؛ سازیخودناتوان
 که گردد موقعیت از گریز جهت به 6سازیخودناتوان به

 به گاهی مقابل در و گیردنمی صورت امر این همیشه
 به تواندمی ورزشکار ناامیدی این با مبارزه جهت
 هاراه این از یکی که بپردازد آن به غلبه غلط هایروش
 .است دوپینگ و غیرمجاز داروهای به توسل

                                                           
1. Drysale & MCbath 

2. Rand, Martin & Shea 

3. Ring  c., Kavussanu, M., Gürpınar, 

B., Whitehead, J., & Mortimer, H. 

4. Alexander & Onwuegbuzie 

5. Beck 

6. Self-Handicapping 

 در 1960 سال از که است ایواژه 7سازیخودناتوان
 برگالس و است قرارگرفته موردتوجه شناسیروان منابع

-خودناتوان حوزه، این پیشگامان از( 1978) 8جونز و

 عملکرد از ایمجموعه یا و انتخاب رفتار، یک را سازی
 افراد تا کندمی ایجاد مناسبی شرایط که اندکرده تعریف

 عوامل به را موفقیت و خارجی عوامل به را شکست
 راهبردی سازیخودناتوان .دهند نسبت درونی

 مسیر در سازخودناتوان فرد آن در که است پیشگیرانه
 شکست بتواند که آوردمی وجود به موانعی خود ارزیابی

 خود آبروی و دهد نسبت موانع آن به را خود احتمالی
واقع فرد  در (.2016 ،9آکسون و وسیک) کند حفظ را

 یناتوان یو نه قربان طیشرا یخود را قربان سازخودناتوان
(. 1982 ،10نیآرک و تزیکلدکند )یم یخود معرف
افراد تکلیف  که دهدیسازی زمانی رخ مخودناتوان

 بدانند و در تکننده شکس ینیبشیمربوط به خود را، پ
 آلتربرای احساس کامیابی موانعی را ایجاد کنند ) جهینت
 یسازخودناتوانراستا،  نیدر ا اما(؛ 11،2007فورگاس و

یک ویژگی و یک پدیده وضعیتی  عنوان بهدر ورزش 
است، بدین  شدهفیو یا به عبارتی بهتر یک راهبرد، تعر

 نتواندفرد  که شود یم باعث  یسازمعنا که، خودناتوان
 داشته باشد برای پیشگیری از تجربه شکست  یتالش
که ورزشکاران در  آنجا (. از2002 ،12یو براول نی)مارت

و  شوندیم یابیمدام ارز یها و مسابقات ورزشرقابت
 لیو تحل یابیارزش آنها یعملکرد ورزش یچگونگ

 ،و داوران انیحضور تماشاچ لیدل به زین و شودیم
 یسازوکار عنوان به یسازاستفاده از راهبرد خودناتوان

 ،یجوالن یدی)مج شودیم دهیددر ورزشکاران  یدفاع
خود ناتوان سازان در دنیای ورزش کسانی  (.2014

7. Self-Handicapping 

8. Berglas and Jones 

9. Wusik & Axsom 

10. Kolditz & Arkin 

11. Alter & Forgas 

12. Martin & Brawley 

https://www.tandfonline.com/author/Ring%2C+Christopher
https://www.tandfonline.com/author/Kavussanu%2C+Maria
https://www.tandfonline.com/author/G%C3%BCrp%C4%B1nar%2C+Bahri
https://www.tandfonline.com/author/Whitehead%2C+Jean
https://www.tandfonline.com/author/Mortimer%2C+Hannah
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هستند که عملکرد بد خود را به عوامل خارجی نسبت 
تماشاگران و  یاهویه تواندیعوامل م نیکه ا دهندیم
و  یهارد ت،یآنان باشد )اسم لینبودن وسا میتنظ ای

 (.2009 ،1نیآرک
 امیدینا بروز دالیل به محققان از برخی همچنین
 ناامید( 2015) همکاران و مهرابی چنانچه اندپرداخته

 اهداف به نیافتن دست علت به آینده به نسبت شدن

 و دوپینگ به گرایش در مؤثر عوامل از یکی را ورزشی
 همکاران و ترصفی. دانستند نیروزا مواد از استفاده

 ناامیدی و شکست احساس بین دارند تأکید نیز( 2015)
 از دیگر برخی سویی از و دارد وجود یمعنادار رابطه
 آموزش دادند پیشنهاد( 2015) همکاران و زارع جمله

 مؤثر ایمداخله عنوان به تواندمی امید ارتقاء شناختی

 برخی همچنین .گردد سازیخودناتوان کاهش موجب
 هاییورزش نوع شناسایی و بررسی به محققان از دیگر

 در که است بیشتر دوپینگ احتمال آن در که پرداختند
 بیشترین( 2019) 2همکاران و ناوارو آگویالر راستا این
 انفرادی هایورزش در را اخیر هایسال در دوپینگ آمار

. نمودند گزارش بوکس و برداریوزنه دومیدانی، در و
 است، دوپینگ به گرایش موارد دیگر از نیز ناآگاهی
 نمودند بیان( 2019) 3همکاران و سانچز مورنت چنانچه

 دوپینگ ضد جهانی آژانس از شناختی بازیکنان اغلب
 ممنوعه مواد فهرست آنها از درصد 5 از کمتر و ندنداشت

 این به( 2019) 4همکاران و هورست. دانستندمی را
 به ورزشی مجاز هایمکمل مصرف که رسیدند یافته
 دوپینگ رفتارهای بروز باعث تواندمی غیرمستقیم طور

 کردند بیان( 2018) 5همکاران و کودویل. گردند
 را گروه انسجام و کارایی ادعایی سازیخودناتوان

                                                           
1. Smith, Hardy, Arkin 

2. Aguilar-Navarro, Muñoz-Guerra, del 

Mar Plata, Del Coso 

3. Morente-Sánchez, Zandonai, Díaz  

4. Hurst et al 

5. Coudevylle et al 

 آسیب تیمی انسجام به شدت به و دهدمی کاهش
 اولیه ارزیابی در( 2017) 6هاوس بک و ویتاکر. زندمی
 دادند نشان ممنوعه مواد از استفاده نتیجه و خطر نیاز، از

 در آموزش افزایش خواستار دوپینگی ورزشکاران
 هوس، بک ویتاکر، .بودند دوپینگ با مبارزه راستای
 تواندمی مختلفی روانی عوامل معتقدند( 2014) 7النگ
 باشد ورزشکاران در دوپینگ رفتارهای بروز ساززمینه
 مرتبط روانی عوامل از یکی قدیمی ورزشکاران کهچنان

 ناامیدی و آزاردهنده احساسات را دوپینگ رفتار با
 نیز( 2020) همکاران و 8هورکاجو. اندکرده گزارش

 دوپینگ واژه از ورزشکار درک نوع واقع در دادند نشان
 این در که است مؤثر آنان روانی حالت تغییر در نیز

 اقناع در مهمی نقش شخص افکار صحیح درک صورت
. دارد دوپینگ از استفاده عدم یا و استفاده در وی

 مفاهیم بین دریافتند( 2017) همکاران و عصاران
 وجود معناداری معکوس رابطه ناامیدی و آمدی خودکار

 ایواسطه نقش نیز( 2017) یوسفی و مهبد. دارد
 و فراشناخت بین ۀرابط در عمومی خودکارآمدی

 همکاران و اسالمی .دانستند معنادار را سازیخودناتوان
 امیدواری و خودکارآمدی بین دادند نشان( 2017)

. دارد وجود داریمعنا رابطه ورزشی پیشرفت باانگیزه
 روانشناختی مسأله یک تواند می ورزش در دوپینگ

 نگرش با دوپینگ رابطه میزان و( 2018 ،9پیلک) باشد
( 2013 ،10زبال و سامچز مورنتا) ورزشکاران اعتقادات و

 را دوپینگ به گرایش با مرتبط روانی مسائل بررسی
 هایورزش گسترش با همچنین. نمایدمی ضروری
 نتایج کسب و هارقابت در پیروزی اهمیت و قهرمانی
 منجر رفتارهای موفقیت، در مؤثر عوامل درک مطلوب،

6. Whitaker &Backhouse 

7. Whitaker, Backhouse, Long 

8. Horcajo, J., Santos, D., Guyer, J. J., 

& Mateos, R. 

9. Pielke, R 

10. Morente-Sanchez, J., & Zabala, M. 
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 به تواندمی ورزشکاران برخی اشتباه تدابیر و شکست به
 بیشتر چه هر پیشرفت در هاگروه و ورزشکاران مربیان،

 ورزشی میادین در غیراخالقی رفتارهای از پیشگیری یا
 روال در پیچیده مفهومی عنوان به ناامیدی. کند کمک
 و هاآسیب ها،شکست نتیجه در ورزشی هایرقابت

 را روانی هایناهنجاری از بسیاری توانسته هاعدالتیبی
 عوامل نقش طرفی از و کند تحمیل ورزشکاران به

 رفتار و ورزشی هایگروه نتایج در شناسیروان
 به مختلف جوامع در ایغیرحرفه و ایحرفه ورزشکاران

 به ورزشکاران همچنین .شودمی مطرح وسیع صورت
 تماشاگران، طرف از که انتظاراتی و توقعات دلیل

 گاهی گرددمی القا آنها به مسئوالن و مربیان هواداران،
 که شوندمی متحمل را شدیدی اضطراب و روانی فشار
 ها،بیماری بروز مانند مختلف مشکالت بروز سبب

 و شکست از ترس. شودمی شکست از ترس خشونت،
 خود هواداران و جامعه انتظارات برآوردن در توانایی عدم

 حتی و خودخواسته تدابیر اتخاذ و رفتارها ظهور باعث
 رسدمی نظر به .شودمی ورزشکاران در ناخودآگاه
 شکست به منجر پدیده یک عنوان به سازیخودناتوان

 ورزشکار هایرقابت در معیوب چرخه یک تواندمی
 باعث شکست از ترس سویک از که چرا. کند ایجاد
 رفتار دیگر سوی از و شودمی سازیخودناتوان ظهور

 و موفقیت عدم در عاملی تواندمی سازیخودناتوان
 دارای ورزش کهاین به توجه با. باشد ورزشکار شکست
 همراه تردید با آن در موفقیت احتمال که است شرایطی

 ارزیابی مورد است ممکن فرد باالیی احتمال با و است
 برای متغیرهایی بررسی رسدمی نظر به گیرد، قرار

 باشد مفید سازیخودناتوان روابط و ماهیت تعیین

 اعم موارد این همه دیگر سوی از (.2004 ،1اومندسن)
 و روانی فشار شکست، از ترس انتظارات، توقعات، از

 که شودمی متفاوتی واکنش به منجر هاگل اضطراب

                                                           
1. Ommundsen 

 گرایش باعث و دهدمی سوق تقلب سویبه را ورزشکار
 نظر به. شودمی نیروزا مواد از استفاده و دوپینگ به

 روانی عوامل از ناشی تواندمی رفتار نوع دو این رسدمی
 بروز صورت دو این به تواندمی که باشد فرد درونی و

 توجه با که است ناامیدی روانی عوامل این از یکی. یابد
 با آن ارتباط غیرورزشی هایپژوهش در کهاین به

 هایپژوهش در اما است شدهثابت سازیخودناتوان
 شده پرداخته آن به ورزش حوزه در ایران در کمی بسیار
 در که ایعرصه عنوان به ورزش در است الزم. است

 امید ارتباط نیز دارد باالیی نمود پیروزی و شکست آن
 این آن موازات به و شود بررسی سازیخودناتوان و

 ؛داد قرار توجه مورد نیز دوپینگ به گرایش با را ارتباط
 کمتر کشور درون هایپژوهش در روانی عوامل که چرا

-پژوهش این در نیز ناامیدی و امید نقش و شده بررسی

 جهانی آژانس آمار به توجه با. اندشدهگرفته نادیده ها
 از بیشتر انفرادی هایورزش در دوپینگ ،دوپینگ ضد

 و برداریوزنه دومیدانی، و بوده تیمی هایورزش
 را دوپینگ به ورزشکاران اقدام میزان بیشترین بوکس
 ،2دلکسو دلمارپالتا، مونزگوئرا، ناوارو، آگویالر) داشتند
 این در رسدمی نظر به نتایج، این به توجه با. (2019

 ورزشی رشته سه این ورزشکاران انتخاب نیز پژوهش
 چنانچه همچنین .باشد مناسب آماری جامعه عنوان به

 در ورزشی هایفدراسیون از بسیاری است، مشخص
 از ورزشکاران محرومیت از توجهی قابل میزان با ایران

 مجاز غیر نیروزای مواد از استفاده دلیل به مسابقات
 را زمینه این در تحقیق و بررسی لزوم که هستند مواجه

 از نادرست استفاده امروزه همچنین .کندمی دوچندان
 را آن که است شده تبدیل ای پیچیده معضل به داروها

 داده ارتباط اجتماعی فرهنگی، مختلف هایجنبه به
 غیرمجاز هایروش و مواد از استفاده که آنجا از. است

 اندازد خطر به نیز را ورزشکاران سالمت است ممکن

2. Aguilar-Navarro, Muñoz-Guerra, del 

Mar Plata, Del Coso 
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 غیراخالقی عملی نیز اجتماعی جنبه از( 2003 ،1مرترام)
 به است ممکن و است شرافتمندانه رقابت با مغایر و

 موجود معضالت حال هر به. شود منجر هاارزش افول
 است گردیده سبب دوپینگ خصوص در ایران ورزش در
 دوپینگ خصوص در تخصصی هایپژوهش به نیاز تا
 .رسد نظر هب ضروری ورزشکاران میان در آن مدیریت و
 هافرضیه تأیید صورت در و حوزه این در پژوهش با

 ورزشی مختلف هایسازمان در حاصل روابط از توانمی
 بازده افزایش جهت مدیران مختلف هایگروه در و

 آن از حاصل نتایج و رفتار بینیپیش و ورزشکاران
 پیروزی حداکثر کسب در ورزشکاران به و کرد استفاده
-روان مسائل طریق از توانمی همچنین. نمود کمک

 رفتار از ورزشکاران در امید افزایش با شناسی
 سالمت و کرد پیشگیری دوپینگ غیراخالقی

 پژوهش نتایج. داد افزایش را ورزشی هایرقابت
 جلوگیری هایشیوه به را ورزشکاران تواندمی همچنین

 تالش به را آنان و نمود آگاه آن نتایج و ناامیدی از
 .نماید ترغیب خود روان مدیریت جهت در بیشتر

 پژوهش شناسیروش
 روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش
 پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی

 منتخب انفرادی هایرشته مرد ورزشکاران همه را
 تشکیل فارس استان( دومیدانی و برداریوزنه بوکس،)

 شهرستان، مسابقات در رسمی صورت به که دادندمی
 آمار. پرداختندمی رقابت به المللیبین یا و ملی استان،
 ورزشی هایهیئت به مراجعه طریق از ورزشکاران تعداد

 بوکس شامل که آمد دست به فارس استان در رشته هر
 رشته و نفر 700 حدود دومیدانی نفر، 1100 حدود
 مجموع در که بود ورزشکار نفر 150 حدود برداریوزنه

 تصادفی گیرینمونه روش. شدمی نفر 1950 شامل

                                                           
1. Mottram  

 

 در نفر 220) رشته سه از نفر 384 شامل که بود نسبی
 در نفر 25 و دومیدانی رشته در نفر 139 بوکس، رشته
 صورت به پژوهشگر و بود محاسبه( برداریوزنه رشته

 مختلف رشته سه هایهیئت به مراجعه با تصادفی
 مراجعه همچنین و مختلف ورزشی هایباشگاه ورزشی،

 صورت به رشته، سه این در دسترس در ورزشکاران به
 همکاری با و توزیع را هانامه¬پرسش حضوری

 ابزار. گردید تکمیل هانامه¬پرسش ورزشکاران
 نامه¬پرسش. بود نامه¬پرسش سه شامل پژوهش
 5 و بود سئوال 20 دارای که( 1979) بک ناامیدی
 عدم ،(سئوال 6) هاخواسته به دستیابی در سأی مؤلفه،

 ،(سئوال 2) بدبینی ،(سئوال 6) آینده به اطمینان
 نسبت منفی انتظار ،(سئوال 3) آینده مورد در نومیدی

 نامه¬پرسش. سنجدمی را( سئوال 3) آینده به
 تک که( 2007) پتروزی دوپینگ به گرایش شدهتعدیل
 نامه¬پرسش و است سئوال 17 دارای و ایمؤلفه

 23 دارای که( 1982) رودوالت و جونز سازیخودناتوان
 7) تالش ،(سئوال 9) منفی خلق مؤلفه سه و سئوال
 روایی. سنجدیم را( سئوال 7) عذرتراشی و( سئوال
 این به مسلط اساتید توسط نامه¬پرسش سه هر صوری

 توسط نیز آن واگرای و همگرا روایی و شد تأیید حوزه
 قالب در نامه¬پرسش سه هر پایایی. شد تأیید افزارنرم

 در .گرفت قرار تأیید مورد ترکیبی و کرونباخ آلفای
 نامه¬پرسش ،/82 با سازیخودناتوان نامه¬پرسش
 با ناامیدی نامه¬پرسش و /88 با دوپینگ به گرایش

 هاداده وتحلیلتجزیه جهت. شد تأیید آنها پایایی /92
 از استفاده با استنباطی و توصیفی آمار هایروش از

 بررسی جهت سوم نسخه 2اس ال پی اسمارت افزارنرم
 .شد استفاده هاداده بین روابط

 
 

2. PLS3 
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 نتایج
 پژوهش شناختی جمعیت هایویژگی خصوص در

 از و سال 30 تا 21 سنی گروه را هافراوانی بیشترین
 مدرک. دادندمی تشکیل مجردان تأهل وضعیت نظر

 هاآزمودنی بیشتر مشخصه از نیز آزاد شغل و کارشناسی
 زیر ورزشی سابقه هاآزمودنی از یکهیچ همچنین. بود
 سابقه سال سه از بیش آنها درصد 69 و نداشتند سال 2
-می رقابت به استانی رده در آنها درصد 70 حدود و

 و متغیرها استاندارد انحراف و میانگین .پرداختند

 متغیر میانگین و است آمده 1 جدول در آنها هایمؤلفه
 نیز سازیخودناتوان متغیر میانگین ،(70/2) ناامیدی

 نیز دوپینگ به گرایش میانگین نهایت در و( 81/2)
 .آمد دست به( 31/2)
 کشیدگی و چولگی از هاداده بودن طبیعی آزمون جهت 

 نشان دهدمی نشان 2 جدول که طورهمان. شد استفاده
 کشیدگی و چولگی هایآماره از یک هر مقادیر دهدمی
-می نشان این و دارند قرار( -2 ،2) قبول مورد بازۀ در

 .است طبیعی هاداده توزیع که دهد
 

 متغیرها استاندارد انحراف و میانگین -1 جدول

 استاندارد انحراف میانگین آماره متغیر

 08/1 70/2 ناامیدی
 27/1 56/2 هاخواسته به دستیابی در یاس

 12/1 75/2 آینده به اطمینان عدم
 18/1 82/2 بدبینی

 16/1 76/2 آینده مورد در نومیدی
 21/1 61/2 آینده به نسبت منفی انتظار

 /69 81/2 سازیخودناتوان
 71/0 81/2 منفی خلق
 74/0 76/2 تالش عدم

 68/0 85/2 عذرتراشی
 23/1 31/2 دوپینگ به گرایش

 متغیر میانگین ،(70/2) ناامیدی متغیر میانگین
  میانگین نهایت در و( 81/2) نیز سازیخودناتوان

 .آمد دست به( 31/2) نیز دوپینگ به گرایش

 هاداده کشیدگی و چولگی بررسی -2 جدول

 کشیدگی چولگی استاندار انحراف میانگین متغیر

 -400/0 062/1 233/1 31/2 دوپینگ
 -747/0 788/0 079/1 71/2 ناامیدی

 -178/0 008/0 686/0 81/2 سازیخودناتوان
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 و چولگی هایآماره از یک هر مقادیر همچنین
 این و دارند قرار( -2 ،2) قبول مورد بازۀ در کشیدگی

 عاملی بارهای .است طبیعی هاداده توزیع دهدمی نشان
 متغیر یک تسئواال همبستگی مقدار محاسبه طریق از
 یا برابر مقدار این اگر که شوندمی محاسبه سازه آن با

 واریانس که است مطلب این مؤید شود، 4/0 از بیشتر
 گیریاندازه خطای واریانس از آن تسئواال و متغیر بین
 مدل آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه آن

 این جااین در مهم نکته .است قبولقابل گیریاندازه

 بین عاملی بارهای محاسبه از پس محقق اگر که است
 شد، مواجه 4/0 از کمتر مقادیر با آن تسئواال و هاسازه
 حذف پژوهش مدل از یا و اصالح را سئوال آن باید

 .نماید
 داد نشان تأییدی عاملی هایتحلیل به مربوط نتایج 

 متغیرهای با مرتبط هایگویه تمامی عاملی بارهای
 بیشتر دوپینگ به گرایش و سازیخودناتوان ناامیدی،

.دارند مناسبی اعتبار بنابراین و هستند 7/0 از

 
 دوم مرتبه عاملی تحلیل پایایی و روایی هایتحلیل نتایج -3 جدول

 مرکب پایایی واریانس میانگین مؤلفه
 دایلون ضریب

 گلداشتین
 کرونباخ آلفای

 921/0 978/0 979/0 704/0 ناامیدی

 823/0 956/0 959/0 594/0 سازیخودناتوان
 883/0 989/0 990/0 851/0 دوپینگ به گرایش

 نظر مورد هایشاخص دهدمی نشان 3 جدول بررسی
 .هستند برخوردار باالیی اعتبار از حاضر پژوهش در
؛ شاخص 7/0کرونباخ باالتر از  یکه آلفا صورتینبد

کب مر یایی، پا7/0باالتر از  گلداشتین دایلون ضریب
 .ستا 5/0از  یشترب یانسوار یانگینو م 8/0باالتر از 
 گزارش به توانمی کامل اطمینان با ادامه در بنابراین

 مهادا در. پرداخت پژوهش نهایی مدل به مربوط نتایج
ز ا یک هر عاملی تحلیل و پایایی و روایی هایتحلیل

 یامتم یعامل یداد بارها نشان آنهاو مؤلفه  یرهامتغ
سبی اعتبار منا ینو بنابرا بود 7/0از  یشترب هایهگو

 یرهاغپایایی مرکب برای همه مت یگر،د ی. از سوداشتند
م تما یبرا نیز یانسوار یانگینو م 8/0تر از بزرگ

 یر،مقاد ینکه ا آمد دست به 5/0تر از بزرگ یرهامتغ
 5دول ج. در داداعتبار همگرایی نسبتاً باالیی را نشان 

 دوم مرتبه عاملی هایتحلیل به مربوط هایشاخص
 .است شده آورده

 مدل متغیرهای برای برازش هایشاخص مقادیر سپس
 برای آمدهدست به مقادیر که شد بررسی پژوهش
. دبو( قوی) 35/0 از بیشتر بینیشپ ارتباط شاخص

قرار  یدر محدوده قو یینتع یبضر یرمقاد ینهمچن
نده مایمربعات باق یانگینم یشهشاخص رداشت و مقدار 
 دهندهنشان که بود 1/0 ازکمتر  یزن استانداردشده

 تصویر ادامه در. بود شده آزمون مدل مناسب کیفیت
 مسیر ضریب همراه به پژوهش شده آزمون مدل

 شکل قالب در لمد مسیرهای تمامی برای آمدهدستبه
 .است گردیده مشخص 2 و 1
 مقایسه روش از متغیرها رابطه مقایسه جهت ادامه در

 آن نتایج که شد استفاده اس ال پی افزارنرم در گروهی
 مسیرها تمامی معناداری مقدار. است آمده 6 جدول در

 بودن دارمعنا از نشان که آمد دست به 5/0 از بیشتر
 .داشت مدل روابط
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 مدل روابط داریمعنا ضریب -4 جدول

 نتیجه معناداری تی آماره مسیر ضریب رابطه

 به گرایش  ناامیدی
 دوپینگ

 تأیید 870/0 816/28 870/0
 تأیید  805/0 059/31 805/0 سازیخودناتوان

 تأیید 811/0 603/36 811/0 سازیخودناتوان  ناامیدی

 تمامی معناداری مقدار دهد،می نشان 4 جدول نتایج
 توانمی رواین از .است 5/0 از بیشتر مسیرها

 .است دارمعنا مدل روابط گرفت نتیجه

 پژوهش مدل متغیرهای برای برازش هایشاخص مقادیر - 5 جدول
 استانداردشده یماندهمربعات باق یانگینم یشهشاخص ر نییتع بیضر نیبشیپ ارتباط ریمتغ

 - - ناامیدی
 658/0 501/0 سازیخودناتوان 061/0

 757/0 456/0 دوپینگ به گرایش

 برای آمدهدستبه یرمقاد 5توجه به اطالعات جدول  با
. تاس( قوی) 35/0 از بیشتر بینپیش ارتباط شاخص

قرار  یدر محدوده قو یینتع یبضر یرمقاد ینهمچن
نده مایمربعات باق یانگینم یشهشاخص ردارد و مقدار 
 دهندهنشان که است 1/0کمتر از  نیز استانداردشده

 .است شده آزمون مدل مناسب کیفیت
منظور برازش به یکل یارمع یچ.ال.اس، هپی اسمارت در

شامل هر دو بخش مدل  ی)مدل کل یمدل کل
 ین( وجود ندارد. به همشودیم یو ساختار یریگاندازه

مشکل صورت  ینحل ا یبرا یاریبس یهامنظور تالش
 یکل یفیتتحت عنوان شاخص ک یکل یاریگرفت. مع
 تواندیم ودادند  یشنهادمشکل پ ینحل ا یمدل را برا

برازش کل مدل  یمطمئن برا یشاخص عنوان به
 شاخص آنها هاییمحسوب شود. با توجه به بررس

محاسبه ( قابل2-4معادله ) یقمدل از طر یکل یفیتک
با  تواندیفرمول م ینآمده توسط ادست به یر. مقاداست

 یف،در سه سطح ضع 36/0، 25/0، 1/0سه مقدار 
شوند. بندییمتقس یمتوسط و قو

 مدل ی. فرمول محاسبه برازش کل1-4معادله 

GOF= √communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R̅2

 باید فوق، فرمول اجزای با رابطه در توضیح منظور به

communalities̅̅؛که کرد اذعان ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  یانگینم هنشان̅
برازش بخش  یبررس یکه برا استهر سازه  یاشتراک

 یو برا شودیمدل به کار گرفته م یریگمدل اندازه
 یارمع یناز ا یریگاندازه یهامدل یفیتک یابیارز

 از مقدار چه دهدمی نشان معیار این. شودیاستفاده م

ت( توسط سازه مرتبط با سئواال) هاشاخص تغییرپذیری
مقدار  یزشده ن یینتب یانس. وارشودیم یینخود تب

مدل  یزادرون یهاسازه یینتع ضریب یرمقاد ینانگیم
مدل به  یبرازش بخش ساختار یبررس یکه برا است

 یهاقوت سازه یزانو نشان از م شودیکار گرفته م
(. 2013و رضازاده،  یها دارد )داورسازه یگرزا با ددرون
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مدل  یمدل برا یکل یفیتک شاخص یبترت ینبد
 .یدمحاسبه گرد یرصورت ز پژوهش به

پنهان  یرهایمتغ یاشتراک یرمقاد ید: تنها با1نکته 

ه communalities̅̅مرتبه اول در محاسب ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  یلدخ̅

 نمود.

 آن یرمقاد یدبا تعیین ضریبمحاسبه  ی: برا2نکته 
مدل اعم  یزاپنهان درون یرهایمتغ یمربوط به تمام

 از مرتبه اول و مرتبه دوم را مدنظر قرار داد.

GOF= √communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R̅2 

√0.674 ∗ 0.707 =  کررلرری برررازش 0.477

 قوی

 ،اسررت 477/0با  برنامبرده برا یارکه معبه آن با توجه 
قرار  ییدتأمورد  "یقو یاربس "مدل در حد  یبرازش کل

 .گیردیم

 بهره میانجی بررسی جهت 1سوبل آزمون از نهایت در
 طریق از که مقدار یک سوبل، آزمون در. شد برده

 شدن بیشتر صورت در که آیدمی دست به زیر فرمول
 %95 اطمینان سطح در توانمی 96/1 از مقدار این

 .نمود تأیید را متغیر یک میانجی بودن معنادار

z =
a∗b

√√(a2∗Sa2)+((a2∗Sb2)+(Sb2+Sa2)

 مقدار

a :میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار 
:b وابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب مقدار 
Sa :متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطای 

 میانجی و مستقل

Sb :متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطای 
وابسته و میانجی

 
 پژوهش یانجیم هاییهفرض -6 جدول

 میانجی هایفرضیه
 داریمعنا مقدار

 سوبل

 فرضیه آزمون نتیجه

 صفر

 فرضیه تأیید 63/13 دوپینگ به گرایش سازیخودناتوان ناامیدی

 و ناامیدی بین سازیخودناتوان داد نشان سوبل آزمون 
  مناسبی میانجی عنوان به دوپینگ به گرایش

 

.است

 

                                                           
 1. Sobel Test 
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 عاملی بارهای و مسیر ضریب حالت در پژوهش نهایی مدل -1 شکل

 

 
 معناداری مقادیر حالت در پژوهش نهایی مدل -2 شکل
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 تی آماره و مسیر ضریب از حاصل مقادیر به توجه با
 بین دوپینگ، به گرایش و نامیدی بین که شودمی تأیید

 و ناامیدی بین و دوپینگ به گرایش و سازیخودناتوان
 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازیخودناتوان

 یسازخودناتوان میانجی نقش فرضیه به توجه با سپس
 از هاستفاد با دوپینگ به گرایش با ناامیدی رابطه در

 مقدار و شد انجام الزم هایبررسی سوبل آزمون
 ستد 63/13 فرمول این از استفاده با سوبل معناداری

 ۀفرضی شد مشخص سوبل آزمون اساس بر. آمد
 با دوپینگ به گرایش بر ناامیدی نقش میانجی
 که است دارمعنا سازیخودناتوان گریمیانجی

 میانجی با ناامیدی اثرگذاری دهندهنشان
 .است دوپینگ به گرایش روی بر سازیخودناتوان

 

 گیرینتیجه و بحث
 پیروزی و شکست با توأم همیشه ورزش که آنجا از

 هایشکست صورت در دوپینگ به گرایش است،
 باشد، تواندمی رایج اتفاقات از یکی ورزش در توجهقابل

 از سرشار منبع یک عنوان به ورزش همچنین
 در را ورزشکار که جامعه در احساسی هایدرگیری
 و شکست احساس از متنوعی هایموقعیت
 تواندمی دهدمی قرار( 1979 ،1بک) ناپذیریتحمل
 موقعیت از گریز جهت به سازیخودناتوان به منجر
 ناامیدی رابطه بررسی به تحقیق این در. باشد

 در و شد پرداخته دوپینگ به گرایش با ورزشکاران
 رابطه این در نیز فرد ناتوانی خود درونی میل آن راستای

 .شد سنجیده پنهان متغیر عنوان به
 با آن هایمؤلفه و ناامیدی بین داد نشان تحقیق نتایج

. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط دوپینگ به گرایش
 انجام زمینه این در اندکی بسیار هایپژوهش چند هر

 با توانمی را پژوهش این از حاصل نتایج اما است شده
 ،(2017) همکاران و احمدیان هایپژوهش نتایج

                                                           
 

 همکاران و ویتاکر و( 2011) همکاران و بارکوسیس
 دهدمی نشان هاپژوهش این. دانست همسو( 2014)

 بیشتری روان سالمت از دوپینگ به گرایش بدون افراد
 واقع در .دارند دوپینگ به آورندگان روی به نسبت

 گرایش در بهتری هایانتخاب به تواندمی روان سالمت
 ابعاد که چرا ؛شود منجر دوپینگ به گرایش عدم یاد و

 تعامل، شخصی، رشد چون روان سالمت از مختلفی
 و میزان بر نهایت در خود بر تسلط و هدف استقالل،

 بدین معنا هر. است مؤثر ورزشکار گیریتصمیم سطح
چقدر میزان مهارت های روانی بیشتر باشد میزان 

و  یانرفتارهای دوپینگ کمتر خواهد بود )احمد
( که بهبود عملکرد ورزشکاران به 2017همکاران، 

آمادگی  از جملهواسطه آمادگی در مهارت های ورزشی 
 روانی باعث افزایش سطح سالمت روانی و احتماالً

کاهش گرایش ورزشکاران به رفتار ناشایست دوپینگ 
 و شیرمحمدی هایپژوهش همچنین خواهد بود.

 تأیید جهت از نیز ،(2012) نیاشاکری ،(2010) همکاران
. باشد همسو تواندمی ورزش در تعهد با امید ارتباط

 کشور خارج و داخل در مختلفی هایپژوهش

 گاها و منفی رفتارهای بر امید اثربخشی ۀدهندنشان
 و پژوهش مورد تاکنون آنچه اما ست افراد پرخطر
 گرایش کاهش بر امید تأثیر است، نگرفته قرار بررسی

 در .است ورزشکاران رفتار کیفیت بهبود و دوپینگ به
 که گفت توانمی ارتباط این از حاصل نتایج تبیین

 طرفی از و روان سالمت بهبود سبب روانی آمادگی
 از استفاده برای بیشتری احتمال انگیزهبی ورزشکاران

 دارند آینده در آن تکرار به میل و گذشته در دوپینگ
 ورزشکاران بنابراین ؛(2011 همکاران، و بارکوسیس)

 احتمال انگیزهبی افراد و بیرونی و درونی برانگیخته
 به اقدام و گذشته در دوپینگ از استفاده برای بیشتری

 الزوراس، بارکوکسیس،) دارند آینده در آن
 هایپژوهش. (2011 رودافینوس، سورباتزودیس،

1. Beck 
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 افراد در روان سالمت سطح است داده نشان نیز مختلف
 ورزشکاران با معناداری اختالف دوپینگ به کننده اقدام
(. 2017 شهبازی، شیبک، رنجبر،) دارد دوپینگی غیر

 کاهش بر عالوه تواندمی نیز فکری تعالی این بر عالوه
 در و کمک ورزشکار ذهنی تعالی و توسعه به ناامیدی
. نماید عمل برعکس دوپینگ یه گرایش با نهایت

 و خانواده عملکرد البته( 2020 همکاران، و رینگ)
 که چرا باشد اثرگذار رابطه این بر تواندمی اطرافیان
 خود اعضای به نسبت باال عملکرد دارای هایخانواده

 ایجاد امنیت حس خود اعضای برای و بوده حمایتگر
 کمتر هاخانواده گونهاین افراد خاطر همین به و کنندمی

 دلیل به نیز شدن ناامید صورت در و شده ناامیدی دچار
 افکار به کمتر اطرافیان و خانواده حمایت به اعتماد
 امیدواری. آورندمی روی دوپینگ به گرایش و مخرب

 موفقیت احساس بر مبتنی شناختی مجموعه شامل که
 و( مدارهدف هایتصمیم) گوناگون منابع از ناشی

 اهداف به نیل برای( شدهانتخاب هایشیوه) مسیرها
 به تا کندمی کمک فرد به( 2002 اشنایدر،) است

 دلبستگی و داشته مثبتی احساس خود هایتوانایی
 آن اجتماعی و روانی نتایج و ورزش انجام به بیشتری

 لزوم توانمی گیرینتیجه این اساس بر. باشد داشته
 را ورزشی مشاوران و شناسانروان از مستمر استفاده
 و مشاور از ورزشکاران مندیبهره هایساعت و دریافت
 پیشنهاد. داد افزایش را خصوصی و مستمر هایمشاوره

 به دهی روحیه و تشویق با سرپرستان و مربیان شودمیَ
 پیشگیری دوپینگ به ورزشکار گرایش از ورزشکار

 پس ورزشکار روحی حاالت پیگیری همچنین. نمایند
 نباید فرد ناامیدی از پیشگیری برای شکست هر از

 خدمات که آیدبرمی چنین نهایت در. شود گرفته نادیده
 ورزشکاران روانی مهارت بهبود و مشاوره و شناسیروان

 دوپینگ پیشگیرانه سیاست کنندهتکمیل و مؤثر راهکار

                                                           
 

-می پیشنهاد این بر عالوه. بود خواهد ورزشکاران در

 ویژه توجه رویدادها به حتماً ورزشی مشاوران گردد
 ویژه رویدادهای اثر در گاهی که چرا باشند، داشته

 به گرایش بسترساز تواندمی که گرددمی حادث ناامیدی
 حوزه در ورزشکار مستمر های ارزیابی .باشد دوپینگ
 ارزیابی دیگر یا و ارزیابی خود صورت به روانی مسایل

 احتماالً  که چرا ؛دهد دستهب را بهتری نتایج تواندمی
 ورزشکاران تمامی برای روانی مشاوران حضور و وجود

 .داشت نخواهد بر در را یکسانی نتایج سطوح تمامی در
 این رابطه سازی،خودناتوان میانجی عامل بررسی جهت
 .شد بررسی نیز دوپینگ به گرایش و ناامیدی با متغیر
 با آن هایمؤلفه و ناامیدی بین داد نشان پژوهش نتایج

 که دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط سازیخودناتوان
 همکاران و حسینی ،(2015) همکاران و زارع نتایج با
 اظهری یشیستا ،(2012) شیربیگی و یوسفی ،(2013)
 و( 2007) آنتونی و الیزابت ،(2017) همکاران و

 همچنین. است همسو( 2000) همکاران و جکسون
( 2007) 1آنوگباز و الکساندر هاییافته با پژوهش نتایج

 پایین امید با افراد دارند اذعان آنها که چرا ؛است ناهمسو
 تبیین در و ورزندمی امتناع ایمقابله هایاستراتژی از

 سطح با افراد برخی کرد بیان توانمی غیرهمسویی این
 به نسبت تفاوتیبی دچار است ممکن باال ناامیدی

 باعث تفاوتیبی این و شده دیگران قضاوت و نتیجه
 خود عملکرد توجیه جهت در تالشی گونههیچ که شود

 رظهاا توانمی پژوهش هاییافته تبیین در. ندهند انجام
 تواندمی شخصیتی هایینمنداتو سطح ءتقاار داشت
 شناختی ،عاطفی هایجنبه در مشخصی اتتغییر باعث

 کلیطور به(. 2015 همکاران، و زارع) دشو ریفتار و
 را زندگی منفی ابعاد مثبت، شناسیروان مداخالت

 به تواندمی مثبت هایصفت واقع در و دهدمی کاهش
 با مواجهه در افراد از حمایت جهت در عاملی عنوان

 و  کند عمل زندگی زایاسترس و خطرساز رویدادهای

1. Alexander and Onwuegbuzie 
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 معد ،مثبت طفاعو دکمبو نهمچو اردیمو تغییر ایبر
 مؤثر و مفید ،ندگیز در معنا انفقد و مسئولیت سحساا

 خوبیبه رموا ینکها به وربا ب،مطلو رنتظاا ،میدا. باشد
 کهاین به دعتماا سحساا همچنین و فتر هنداخو پیش
 افتاد هداخو قتفاا مناسب یهاشتال اثر در هااین همۀ

 اههمر به را طنشا و مانیدشا ده،کر دیجاا دفر در را
 بنابراین. دشومی هدفمند لعماا باعث و شتهدا
 تواندمی زساانناتودخو ادفرا بر میدا زشموآ اریثرگذا

 میدا ینمنداتو دیجاا که دشو داده توضیح صورت بدین
 ها،چالش دجوو غمرعلی آنها که شودمی باعث افراد در
 شنرو نیمۀ به و بمانند باقی وارمیدا هیندآ با بطهرا در

 نظر از نشادخو شدهانتخاب شیوه به و بنگرند مسائل
 همچنین(. 2015 همکاران، و زارع) باشند مطمئن نتایج
 کنندمی تجربه را کمتری شکست از ترس امیدوار، افراد

-خودناتوان و شکست توجیه از دوری سبب عامل این و

 طرفی از(. 2007 آنتونی، و الیزابت) گرددمی سازی
 شده اضطراب افزایش سبب تواندمی امید پایین سطح

 باعث فرد در اضطراب این و( 2007 آنوگباز، و الکساندر)
 از. شود سازیخودناتوان به گرایش و شکست از ترس

 که چرا باشد دوسویه است ممکن ارتباط این طرفی
 این و هستند وبررو مختلفی زایاسترس منابع با افراد

 هایاستراتژی ستا ممکن آنها که ستا حالی در
 شتهاند را آنها با جههامو ایبر کافی یگیردیا و شناختی

 و جتنابیا یهارفتار لحتماا دخو ینا که باشند
 دفر که مانیز الذ .بردمی باال دفر در را کاریاهمال

 کندمی رتصو برانگیزچالش و کنترلغیرقابل را موقعیت
 ،دهدمی دست از را آن با نشد وبررو جرأت تدریج به
 لحتماا تنهانه و کندمی گیریکناره موقعیت از

 نسیدر سیبآ نمکاا بلکه پیاپی هایشکست
 و ناامیدی جمله از او نیروا بهزیستی و سالمتیبه
 ؛(2015 همکاران، و زارع) یابدمی افزایش نیز ماندگیدر

 هر گرددمی پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با بنابراین
 و شخصیتی هایخودارزیابی ورزشکاران از باشگاه
 اقدامات نتایج به توجه با سپس و آورد عمل به روانی

 همچنین. گیرد پیش در را ورزشکار هر با متناسب
 هایدوره برگزاری به هاباشگاه شودمی پیشنهاد
 رقابتی مختلف سطوح در امید ارتقا شناختی آموزش

 نیاز همچنین. نمایند اقدام مربیان و ورزشکاران برای
 صورت به زبده شناسروان مشاورهای از هاباشگاه است
 با ارتباط با بتوانند ورزشکاران تا گیرند بهره وقتتمام
 جهت در و شده واقف خود شخصیتی هایضعف به آنها
 گرددمی پیشنهاد راستا همین در. بکوشند آنها رفع

 با متناسب و وصول قابل اهداف مدیران و مربیان
 ترسیم آنان شغلی آینده و ورزشکاران هایپتانسیل

 تا بپرهیزند گراییکمال به افراطی توجه از و نمایند
 به دستیابی در ناامیدی و سرخوردگی دچار ورزشکاران

 این داشتن نظر در با مربیان همچنین. نگردند اهداف
 افزایش جهت مثبت تفکر الگوی از توانندمی یافته

 راستا این در. گیرند بهره ورزشکاران در امید میزان
 در تغییر ایجاد برای تشویق راهبرد از بایستمی مربیان

 نمایند استفاده ورزشکاران باورهای و تفکرات رفتارها،
 ایجاد تغییر ناامید ورزشکاران دیدگاه در ترتیب این به و

 از یکی. دهند سوق امیدواری سمت به را آنها و کنند
 خود حالت وجود ناامیدی، میزان افزایش مهم عوامل

 وجود دلیل به که است گسترده سطح در انتقادی
-می پیشنهاد لذا .یابدمی افزایش ناکامی و هاشکست

 که مواقعی جهت جامعی و مدون برنامه هاباشگاه شود
 اثرات تا سازند پیاده شود،می روبرو شکست با ورزشکار

 مختلف عوامل تحلیل با و دهند کاهش را آن منفی
 و ندانسته مقصر را وی تنها ورزشکار، شکست در مؤثر

 ناامیدی علت طرفی از. بکاهند ورزشکار خودانتقادی از
 فرهنگ و ورزشکاران خانواده در توانمی گاه را

 تنها باشگاه گرددمی پیشنهاد لذا .کرد جستجو اطرافیان
 کاهش در و نباشند متمرکز ورزشکاران روحیات بر

 و خانواده با آنها ارتباطات منفی روانی عوامل سطح
 از توانمی مثال طور به گیرند نظر در نیز را اطرافیان

 مسابقات یا و اردوها در ورزشکاران خانواده حضور
 کهاین به توجه با پایان در. کرد استفاده مدتطوالنی
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 کودکی در ریشه شناختیروان مشکالت از بسیاری
 پایه سنی گروه در هاباشگاه شودمی پیشنهاد ،دارد افراد

 سعی و باشند متمرکز کودکان منفی و مثبت خلقیات بر
 استفاده با سن همین از آنها روحی مشکالت درمان در
 افراد و کودک با شناسیروان و ایمشاوره هایدوره از

  .باشند داشته وی خانواده
 و سازیخودناتوان رابطه بررسی به همچنین تحقیق
 مثبت ارتباط از حاکی نتایج .پرداخت دوپینگ به گرایش

 نبود وجود با که بود متغیر دو این بین معناداری و
 هایپژوهش اما زمینه این در مستقیم هایپژوهش
 همکاران و رنجبر ،(2017) همکاران و احمدیان

 این غیرمستقیم طور به( 2014) 1اودا و یاگر و( 2017)
 که اندعقیده این بر ایعده و کنندمی تأیید را نتیجه

 از آن به اقدام و تقلب به نسبت مثبت انگیزش
 سینگر، گری اندرمن،) است سازیناتوانخود پیامدهای
 با اغلب سازیخودناتوان واقع در(. 1998 ،2وسترفیلد

 همراه منفی و نامناسب رفتارهای و عواطف ها،نگرش
 شبانی،شیخهاشمی نجاریان، شکرکن،) است بوده

 توانمی ارتباط این از حاصل نتایج تبیین در(. 2005
 دلیل به باال سازیخودناتوان سطح با افراد که گفت
 با آن دادن ارتباط و خویش هایضعف پذیرش عدم

 با و دانندمی خود حق را پیروزی بیرونی عوامل
. هستند موفقیت کسب دنبال به دوپینگ به آوریروی
 باعث سازیخودناتوان راهبردهای حقیقت در که چرا

 انگیزش کمتر، کفایت احساس روان، بهزیستی کاهش
 گزارش و منفی خلق نشانگان افزایش تر،پایین ذهنی

 و زاکرمن) شودمی مخدر مواد از تربیش استفاده
 از حاصل نتایج به توجه با نهایت در(. 2005 ،3تسای

 از پیشگیری خصوص در شودمی پیشنهاد فرضیه این
 روانی عوامل از دیگر یکی عنوان به سازیخودناتوان
 شناسانروان ورزشکاران منش و رفتار در تأثیرگذار

                                                           
1. Yager and Odea 

2. Anderman, Griesinger, Westerfield  

 بگیرند نظر تحت را ورزشکاران مستمر طور به ورزشی
 ورزشکاران جوییبهانه و عذرتراشی ریشه کنند سعی و
 برگزاری با همچنین. کنند مقابله آنها با و بیابند را

 از ورزشکاران االمکانحتی شود سعی تیمی اردوهای
-خودناتوان سمت به را آنها است ممکن که شرایطی

 پیشنهادات از دیگر یکی. کنند دور دهد سوق سازی
 دقیق برنامه یک ارائه تواندمی زمینه این در سازنده
 به پرداختن فرصت ورزشکار تا باشد نظارت با همراه
 به. باشد نداشته را سازیخودناتوان به منجر هایحاشیه

 تأثیرگذار عوامل از یکی نظارت رسدمی نظر به کلیطور
 ویژه طور به و سازیخودناتوان از پیشگیری در

 نگرش اصالح همچنین .است رفتاری سازیخودناتوان
 پیشنهاداتی دیگر از دوپینگ مقوله و ورزش به نسبت
 در و خودشناسی ارتقای و توسعه به تواندمی که است

 چرا گردد، منجر ورزش فلسفه از بهتر درک به نتیجه
 نکردن تالش در سازیخودناتوان هایمولفه از یکی که

 هایارزش به نهادن ارج و توسعه با بتوان شاید که است
 باورهای همانطورکه کرد غلبه مقوله این به نیز مذهبی

 شمسایی) دارد وجود منفی ارتباط دوپینگی رفتار با دینی
 جهت مناسب یطحم ایجاد بنابراین( 2020 احمدیان، و

 یشورز اردوهای یا باشگاه در دینی باورهای از استعانت
 گذار تاثیر تواندمی دوپینگ به گرایش کاهش در نیز

  .باشد
 به سازیخودناتوان نقش بررسی به تحقیق همچنین

 درباره موجود نتایج .پرداخت میانجی متغیر یک عنوان
 گریمیانجی با دوپینگ به گرایش بر ناامیدی نقش

 اثرگذاری دهندهنشان و بود دارمعنا نیز سازیخودناتوان
 به گرایش روی بر سازیخودناتوان میانجی با ناامیدی
 زمینه این در پژوهشی هیچ چه اگر. است دوپینگ
 کرد برداشت چنین توانمی اما است نشده انجام تاکنون

 پیروزی عدم تصور با فرد شودمی باعث ناامیدی که

3. Zukerman & Tsai 
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 است خود هایضعف کردن پنهان و جوییبهانه درصدد
 خود آنجاکه از و خود ضعف کتمان برای راستا این در و
 گونه تقلب رفتارهای به داندنمی شکست مستحق را

 راستا این در. آوردمی روی دوپینگ به گرایش نظیر
 آنچه نظیر خانوادگی اردوهای انجام با گرددمی پیشنهاد

 پیشگیری با شودمی انجام اروپایی هایلیگ برخی در
 که خانواده از ورزشکار مدتطوالنی هایدوری از

 عنوان به و برساند آسیب ورزشکار روحیه به تواندمی
 ،نماید عمل ورزشکار سازیخودناتوان برای ایبهانه
 غیراخالقی رفتارهای و دوپینگ به گرایش هایزمینه

 گفت توانمی نهایت در. دهد کاهش را ورزشکاران در
 بسترساز متغیرهای از وسیعی گستره ورزش عرصه

 روانی بعد که گیرد می بر در  را دوپینگ به گرایش
 ناامیدی جنبه دو بنابراین ست؛آنها ترینمهم از یکی

 ورزشکار بودن سازخودناتوان و مستقیم صورتبه
 این تواندمی توأمان گاهی و غیرمستقیم صورتبه

 باشگاه نقش خصوص این در .نماید تسریع را گرایش 
 خود روانی تعالی نیز و روحی و فردی نظارت در

. باشند مؤثر دوپینگی ضد روند این در تواندمی ورزشکار
 و مقابله برای روانی گوناگون هایاستراتژی حال هر به
 در اًخصوص دوپینگ، به ورزشکار گرایش کاهش یا

 نگرش در. شود تجویز تواندمی بررسی مورد هایرشته
 و ورزش نوع به توجه بدون دوپینگ مقوله به کلی،
 و هورکاجو) کرد توجه توان می ورزشکار سطح

 روانی مسایل مانند موارد برخی در و( 2020 همکاران،
 استطاعت و دارایی ورزشکار، روحیات با متناسب
 می رقابت سطح و جامعه عمومی فرهنگ و جو باشگاه،

 تواننمی موضوع این در  بنابراین. نمود عمل توان
 که نوشت ورزشکاران تمامی برای را یکسانی نسخه

 از بیش را زمینه این در آتی تحقیقات به نیاز خود این
 .سازد می نمایان پیش
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