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Abstract 
Nowadays, the use of neuro- enhancements materials by 
athletes for various reasons is increasing. The present study 
aimed to investigate the implicit and explicit attitude of female 
Iranian athletes towards doping and supplementary drugs. For 
this purpose, 200 voluntary female student-athletes 
participated in this research. Doping-based image testing tools 
(BIAT) were used to find out students' attitudes. The results 
show a negative attitude towards doping substances (-
11.99±52) and a positive attitude towards sports supplements 
(1.56± 29) in both attitudes (implicit and explicit). Also, 
independent t-test results showed that there was a significant 
difference between students' implicit and explicit attitudes 
toward doping, but there was no significant difference in 
attitudes toward legal dietary supplements. It seems that with 
training programs based on doping control and prevention with 
the method of indirect evaluation of athletes' attitudes the 
prevention of doping negative consequences could be more 
effective. 

 
Extended Abstract  
Abstract  
Nowadays, the use of neuro- enhancing 
substances are utilized by individuals 
for various different reasons including, 
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but not limited to gaining muscle and 
strength, improving physical function, 
faster recovery, injury prevention and 
weight/fitness management which has 
been observed to be increasing 
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amongst athletes Therefore the 
discovery of factors that can predict 
athletes' attitudes toward 
Using/administering doping substances 
may be one of the most Critical points 
to concentrate within sports 
psychology research initiatives (Allen, 
J., Taylor, J., Dimeo, P., Dixon, S., & 
Robinson, L. 2015). Explicit attitudes 
deal with the processes that take place 
in conscious thinking processes, 
whereas implicit attitudes are the 
evaluation of cognitive reactions which 
are automatically activated and related 
to arousal. In this regard, measuring 
reaction time based on unconscious 
tests could be a proactive way to 
measure cognitive components 
(Greenwald and Banaji, 1995) in an 
effort to prevent doping in the event 
that an individual demonstrates subtle 
positive attitudes towards enhancing 
substances. The goal of the present 
study was to establish the attitudes of 
athlete directly and indirectly to use 
neuro-enhancements substances and 
sports supplements. These findings 
may lead to prevent the subjects who 
lean to use illegal and illicit substances. 
Therefore, the present study was 
conducted to investigate the implicit 
and explicit attitudes of Iranian 
student-athletes towards doping drugs 
and supplements. 

Materials and methods 
The statistical population of the present 
study includes all female student-
athletes in Tehran (members of club 
sports teams) which 200 students of 
Tehran universities were selected as 
available samples who were willing to 
cooperate in the research and 162 
responses were used to analyze the 

data. The criteria for entry was at least 
one year of sports experience and 
participation in national league 
competitions. Individuals who did not 
complete the questionnaire completely 
were excluded from the statistical 
sample. 

Doping-Based Imaging Test (BIAT) 
The picture-based brief-IAT (BIAT)for 
the indirect measurement of athletes 
doping was developed by Ralf Brand 
Philipp Heck and Matthias Zieglerin 
2014. This test assesses athletes 
'implicit thinking in order to indirectly 
measure athletes' attitudes toward 
doping and is performed on a 
computer. Each of the stimuli is quickly 
presented on the computer screen in 
four sections and the subject performs 
each task with the right or wrong option 
according to the instructions and the 
reaction time and its correctness are 
recorded. In this test, four concepts of 
doping and energizing substances are 
classified along with the classes of 
desire and reluctance. The stimuli are 
presented in two parts on the monitor 
screen and the subject with the keys (I) 
and (E) categorizes the images and 
words that are shown. In cases where 
the subject gives an incorrect answer, 
the letter (X) will be displayed in red on 
the screen and will remain on the 
monitor screen until the correct option 
is selected. The reaction time is also 
finally reported in two sections of 16 
received by the executor. The mean 
difference in reaction time and the 
results of the difference in values are 
calculated. According to Brand et al. 
(2014), doping-based image testing has 
good reliability and its Cronbach's alpha 
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coefficient has been reported from 0.54 
to 0.94. Due to the visual nature of the 
test results, it’s reliability was also 
studies of Brand et al. (2014) (Brand, R., 
Heck, P., & Ziegler, M, 2014). Also, the 
reliability coefficient for the present 
test were 0.78 and 0.77 for doping and 
supplements respectively. in order to 
avoid the bias of social desirability and 
sociability among the respondents, 
they were assured that the results of 
the present study have no application 
except in the field of research and no 
name needs to be written. 

Statistical analysis 
All variables were subjected to simple 
descriptive statistics first (calculation of 
mean scores and standard deviations, 
score distribution analysis. In order to 
analyze the data, descriptive statistical 
methods (frequency, central indices 
and dispersion). T-statistics were 
performed (with an alpha level of .05) 
to cached for group differences and 
variables. Then, an analysis of the BIAT 
error trials were carried out, and 
reliability coefficients for measuring 
instrument (doping-BIAT) was 
calculated. SPSS software 20 was used 
for all statistical analysis. 

Results 
Athletic students participating in the 
Materials Scale developed a report on 
the sporting performance of doping 
substances with a negative attitude of -
11.99 ±52. They reported a positive 
attitude towards the use of sports 
supplements on the scale of using 
sports supplements with 1.56 ± 29. 
 Also, Athletic students participating in 
research on the scale of materials 
developing sports performance 

implicitly (invisibly) with -1.69 ± 31 
reported a negative attitude towards 
the use of doping. They also reported a 
positive attitude towards the use of a 
sports supplement. 

Conclusion 
It seems that with training programs 
based on doping control and 
prevention with the method of indirect 
evaluation of athletes' attitudes the 
prevention of doping negative 
consequences could be more effective. 
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 پژوهشیمقالة

نسبت به داروهای ورزشکار  یرانیا انیدانشجوضمنی و آشکار نگرش  یررسب

 هاو مکملنیروزا 
 

   3موسوی افروز سیدو  ،2پور نبیل ، مقصود1آقابابا علیرضا
 

 مسئول( ۀنویسند)ران شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایگروه روان استادیار. 1
دنی و علوم ورزشی، بگروه تربیت  روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکدهدانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، . 2

 ، ایراندانشگاه محقق اردبیلی

 ایران گیالن، وشیارک انتفاعی غیر دانشگاه ورزشی، علوم و  بدنی تربیت گروهدکتری روانشناسی ورزشی،  .3

 

 چکیده
است.  افزایشامروزه استفاده از مواد نیروافزا به دالیل مختلفی توسط ورزشکاران رو به 

ورزشکار  یرانیا زن انیو آشکار دانشجو ینگرش ضمن یبررس هدف از پژوهش حاضر
دانشجوی ورزشکار  200برای این منظور  بود. ی و مکملنگیدوپ ینسبت به داروها

دختر داوطلب در این آزمون شرکت کردند. برای بررسی نگرش دانشجویان از ابزار 
استفاده شد. نتایج نشان دهنده نگرش منفی نسبت به  نگیبر دوپ یمبتن ریآزمون تصاو

( 56/1±29ورزشی ) هایگرش مثبت نسبت به مکمل( و ن-99/11±52) دوپینگی مواد
نشان داد آزمون تی مستقل نتایج  است. همچنین در هر دو نگرش )ضمنی و آشکار(

بین نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان به دوپینگ اختالف معناداری وجود دارد اما 
 با رسدیمی غذایی مجاز دیده نشد. به نظر هامکملاختالفی در نگرش نسبت به 

 میرمستقیغ یابیبا متد ارز نگیدوپ یریشگیبر کنترل و پ یمبتن یآموزش یهابرنامه
 ی ناگوار دوپینگ پیشگیری نمود.امدهایپاز  توانینگرش و تفکر ورزشکاران م

 

مقدمه
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 بازیافت، عضله و قدرت عضالت، بهبود عملکرد بدنی
تناسب /وزن، جلوگیری از صدمات و مدیریت ترسریع
ها برای بدن است. در کنار این دالیل و انگیزه اندام

رد، ادراک فشار استفاده از مواد تقویت کننده عملک
بدن است. در  و تصورات ذهنی از همساالن 1اجتماعی

ها برای استفاده از مواد تقویت کنار این دالیل و انگیزه
و تصورات ذهنی  2کننده عملکرد، ادراک فشار اجتماعی

تأثیر مهمی در نگرش مثبت نسبت به نیز  از همساالن
وجود استفاده مواد تقویت کننده عملکرد در کاربران 

استفاده  از طرفی .(2019)تواریس، هورتا، رسودو،  دارد
عواقب منفی بر  مواد تقویت کننده عملکردبرخی  از

و انصاف  )اسپانسرها( مالی نایماسالمتی ورزشکاران، ح
؛ اسکاربرگر، 2014، 4)کیوار، مسون، بهتیا دارد 3رقابت

در مورد شیوع  ،نگرانی نیتریاصل .5(2007انگاستروم 
به  استاستفاده از داروهای دوپینگی  ارگوژنیکمصرف 

یکی از دالیل کاهش میزان بروز دوپینگ طوری که 
است که آموزش هایی برنامه شامل تأکید بر

را در و افراد مرتبط با ورزشکار  انیمرب ورزشکاران،
نیاز به تغییر نگرش  دهند. بنابرایندستور کار قرار می

ویت کننده عملکرد توسط تفاده از مواد تقنسبت به اس
جود وافراد نزدیک به ورزشکار  ، مربیان وورزشکاران

لذا . در رفتار دارد ینگرش نقش مهم که چرا، دارد
 ینیبشیکه بتواند پ تأثیرگذار یندهایآشیکشف پ

شود، از  نگیورزشکاران به دوپ یهاکننده نگرش
 یورزش یشناسروان یهامهم پژوهش اریموضوعات بس

 (2015؛ 6دیکسون، رابینسون ،)آلن، تیلور، دیموو است
و  نوسیروداف ،سیبارکوکدر همین رابطه الزاروسو 

بینی ( اظهار داشتند که نگرش پیش2010) 7تزربازودی

                                                           
1. Perceived Social Pressure 

2. Perceived Social Pressure 

3. Sponsorship and Fairness of 

Competition 

4. Kaur, Masaun, & Bhatia 

5. Skarberg & Engstrom 

 کننده مهم ورزشکاران در پذیرش دوپینگ است.
و  دیعقا ،هانگرش( 2016و همکاران ) 8بالنک
در را مصرف مواد قانونی و ممنوع  هایانگیزه

نفر(  571) نددانشجویان دانشگاه مورد ارزیابی قرار داد
درصد از دانشجویان دانشگاه  9/24 چه اگرو دریافتند 
ولی کنند های غذایی قانونی استفاده میاز مکمل
درصد از مواد تقویت کننده عملکرد  4/9 همچنین

های نگیزهادریافتند  آنهاکنند. مصرف می هممنوع
بیدار ماندن و ، استفاده از مواد تقویت کننده عملکرد

. (2016)بالنک و همکاران،  افزایش عملکرد بدنی بود
ه ن توان نتیجه گرفت دانشجویاناز مطالعات فوق می

دانش کمی بلکه  کنندیمتنها از مواد مکمل استفاده 
های نگرش به دلیل دارند کهدر مورد دوپینگ هم 

از  .این گونه مواد است نسبت به و درک غلط متفاوت
 هایمکمل از استفاده دهدها نشان مییافتهطرفی 

 باورهای طریق از تواندمی میرمستقیغ طور به ورزشی

 تأثیر تحت نیز را دوپینگ مصرف ها،مکمل با مرتبط

 دارد باور که ورزشکاری ترتیب این به دهد؛ قرار

 سمت به بیشتر است مؤثر ورزشی هایمکمل

 باورهای گرفتن نظر در شود.می کشیده دوپینگ

 در تواندمی ورزشی هایمکمل مورد در ورزشکاران

 باشد داشته نقش دوپینگ از پیشگیری برنامه کارآمدی
 (2019، 9ی، رینگبردلر، کاووسانو)هارست، 

اعتقاد بر این است که داشتن تحصیالت در این بین  
آگاهی آنها بر عواقب منفی عالی در ورزشکاران دلیلی بر 

 سالمتی مواد توسعه دهند عملکرد بر بدن خود باشد

6. Allen, Taylor, Dimeo, Dixon & 

Robinson 

7. Lazuras, Barkoukis, Rodafinos & 

Tzorbatzoudis 

8. Blank 

10. Hurst, Kavussanu, Boardley, & 

Ring 
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(. 2015، 1و سنتورک کی، شاللمازیی، آکدنیز، سرتاسبا)
 سطح دهدمی نشان که دارد وجود اطالعاتی بین این در

 قبول قابل عملکرد دهنده توسعه مواد از بانوان شناخت
توجه  ،نیبنابرا. (1398 ،)شهبازی، چوبینه، عزتی نیست

مهم  یریشگیآموزش و پ یبرا تواندیم انیبه دانشجو
ممکن است در ورزشکار ) انیدانشجو انیم نیدر اباشد. 

مرتبط با  یهارشته انیشوند( و دانشجو یمرب ندهیآ
 اثرگذار یهاجامعهاز  یکی یشغل ندهیآ لیورزش به دل

 یهارشته به خصوص النیالتحصچنانچه فارغ و است
آگاه  نگیدوپ یمنف راتیاز تأث یمرتبط با علوم ورزش

شاگردان و ورزشکاران  یبر رو توانندیباشند، احتماالً م
 ایعنوان معلم و  باشند و به اثرگذارمجموعه خود  ریز

تا  دهند رییتغ یحت و هندقرار د ریتحت تأث آنها را یمرب
 داشته باشند نگینسبت به دوپ یدرک و نگرش بهتر

توان از که می. لذا با توجه به این(2014، 2کامنجو)
 استفاده کرد بینی رفتار دوپینگا برای پیشهنگرش

، (2014، 3)نتومانیس، نگ، بارخوکیس، باکخوس
رویکردهای ضد دوپینگ باید در کنار  یهاپژوهش

، شناختیفیزیولوژیکی و شیمیایی، مطالعات جامعه
نسبت را و عقاید ورزشکاران  رفتاری و نگرش اخالقی

 .شودشامل  نیزتقویت کننده عملکرد  به استفاده از مواد
شامل  نگیاستفاده از دوپ رسدزیرا به نظر می

 )مونتی، فمیا، ای از رفتارهای اساساً ارادی استمجموعه
 5؛ سلطان آبادی، توجاری، منوچهری2014، 4زاباال

به هر ترتیب، انتخاب استفاده از مواد تقویت . (2014
پویا  از روابط ی پیچیدهتوسط سیستم ،کننده عملکرد

، تحت تأثیر طیف بین شناخت اجتماعی و رفتاراست که 
های فردی تنظیم ها و ویژگی، موقعیتوسیعی از شرایط

                                                           
1. Sertbas, Akdeniz, Yilmaz, Çalik, & 

Sentürk 

2. Kamenju 

3. Ntoumanis, Ng, Barkoukis, & 

Backhouse 

4. Morente-Sánchez, Femia-Marzo & 

Zabala 

باید در چارچوب نظری توصیف الگوی این و شود می
و همکاران  6)پتروسیروابط مورد بررسی قرار گیرد 

2015.) 
مطالعات گوناگونی وجود دارد که به بررسی شناختی 

بیشتر این . پردازندرفتارهای دوپینگی میگرایش و 
 .مطالعات در حوزه نگرش دوپینگ صورت گرفته است

شناسان معتقدند نگرش، بدین دلیل که بیشتر روان
ای برای شناخت قصد و رفتار عمل بینی کنندهپیش

تفاوت مفاهیم ضمنی با مفاهیم  بر این اساساست. 
 .رندهای نگرش اهمیت داصریح و روشن در مؤلفه

هایی در ن به ارزیابی قضاوتهای صریح و روشنگرش
هایی که در هوشیاری در تفکر کنکاش و پردازش مورد

پردازند. برای دستیابی به این نوع شوند میانجام می
های مستقیم برای مثال توان از آزموننگرش می

اما . استفاده نمود ی هنجاریابی شدههانامه¬پرسش
های همراه با شناخت بی واکنشهای ضمنی ارزیانگرش

شده و مربوط به صورت خودکار فعالاست که به
گیری زمان در همین راستا اندازه. شودانگیختگی می

های ناهشیار روش مناسبی برای واکنش بر پایه آزمون
، 7)گرینوالد و بناجی های شناخت استسنجش مؤلفه

1995). 

دوپینگ  ضمنی به نگرشبه بررسی  معدود مطالعاتی 
که  (2011 ،8هاگمن لزر،یم برند،) اندپرداخته در ورزش

های وابسته به ناهشیار همه آنها زمان واکنش را با آزمون
های وابسته به نگرش ضمنی، آزمون .کنندارزیابی می

بر پایه این فرض  آنهاهای هایی هستند که نظریهآزمون
است که اطالعات در حافظه ما به شکل یک شبکه جای 

( عنوان کرد 1020) 9یلدبد مثال عنوانبه  .گیردمی

5. Rente-Sánchez, Femia-Marzo,& 

Zabala, 

6. Petróczi 

7. Greenwald & Banaji 

8. Brand, Melzer & Hagemann 

9. Baddeley 
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: اصلی تشکیل شده است مؤلفهحافظه کاری از چهار 
گیر و میان 3، صفحه دیداری2، حلقه آوایی1واحد اجرایی

های یک از این شبکه هر. (2000لی، د)بد 4رویدادی
بار معنایی خاصی را با خود به همراه  ،اطالعاتی موجود

های وابسته به نگرش ضمنی در حقیقت به آزمون .دارند
صورت خودکار  که به ییهاشناسایی فعال شدن نگرش

شوند، برای ارزیابی موضوعات مثبت یا منفی فعال می
لذا روش ارزیابی غیرمستقیم  (.2017، 5)کیم پردازدمی
تا چنانچه  .ها را حل نمایدبخشی از این چالشتواند می

نگرش ناآشکار فرد به مواد نیروافزا مثبت باشد از بروز 
در همین راستا پژوهش حاضر  دوپینگ پیشگیری نمود.

ه غیرمستقیم بمستقیم و صورت نیز درصدد است به
های و مکملهای افراد به مواد نیروزا بررسی نگرش
بین بررسی تفاوت  ق بهیاین طراز  نیز و ؛ورزشی بپردازد

به اقدام  امکانو در صورت  یابددست  نگرشاین دو 
لذا پژوهش حاضر  .زا کندمواد نیرو سوءمصرفشناسایی 

 انیو آشکار دانشجو ینگرش ضمن یبررس منظور به
ها و مکمل ینگیدوپ یورزشکار نسبت به داروها یرانیا

 {Baddeley, 2000 #340}گرفت.صورت 

 

 پژوهششناسی روش
پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ  این

جامعه آماری است. کنترل متغیرها توصیفی، تحلیلی 
پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان ورزشکار 

 استورزشی باشگاهی(  یهامیت)عضو  شهر تهران
 یهادانشگاهاز دانشجویان نفر  200که از این تعداد 

های در دسترس که تمایل به نمونه عنوان بهتهران 
ها هبرای تحلیل داد .انتخاب شدندداشتند همکاری 

داشتن  ،مالک ورود استفاده شد. پاسخنامه 162از 
سابقه ورزشی و شرکت در مسابقات  سال کیحداقل 

                                                           
1. Central Executive 

2. Phonological Loop 

3. Visio-Spatial Sketchpad 

را به  نامهپرسشکه  یافراد .بودکشوری  یهاگیل
طور کامل پر نکرده بودند از نمونه آماری کنار گذاشته 

 شدند.

 ابزارهای پژوهش
 :(BIAT) آزمون تصاویر مبتنی بر دوپینگ

آزمون تصاویر مبتنی بر دوپینگ توسط براند، هیک و 
این آزمون تفکر  تدوین شده است. 2014در سال  6زیگر

غیرمستقیم گیری اندازهمنظور  بهضمنی ورزشکاران را 
نگرش ورزشکاران به مواد دوپینگی مورد ارزیابی قرار 

یک از  شود. هرای اجرا میصورت رایانهدهد و بهمی
 بر روی صفحه کامپیوتر به ها در چهار بخشمحرک

سرعت حاضر شده و آزمودنی با گزینه درست یا غلط 
دهد و زمان مطابق دستورالعمل هر تکلیف را انجام می

گردد. در این آزمون صحت درستی آن ثبت میواکنش و 
چهار مفهوم دوپینگ و مواد نیروزا به همراه طبقات 

دو ها در . محرکدشوبندی میتمایل و عدم تمایل طبقه
شد و آزمودنی با  بر روی صفحه مانیتور حاضر بخش

تصاویر و کلماتی را که نشان داده  (E)و  (I) کلیدهای
در مواردی که آزمودنی  .کنندمی یبنددسته ،شوندمی

رنگ  با (Xپاسخی غیر صحیحی بدهد، حرف ضربدر )
کند و تا گزینه نمایش پیدا میقرمز بر روی صفحه 

نیتور اصحیح انتخاب نشود همچنان بر روی صفحه م
تایی  16باقی خواهد ماند. زمان واکنش نیز در دو بخش 

در  که توسط شخص اجراکننده دریافت شده است، نیز
شود. تفاوت میانگین در زمان واکنش نهایت گزارش می

گردد. مطابق گزارش ها محاسبه میو نتایج تفاوت ارزش
آزمون تصاویر مبتنی بر  (2014براند و همکاران )

 یآلفاو ضریب  استدوپینگ از پایایی مطلوبی برخوردار 
با . گزارش گردیده است 94/0الی  54/0 آنکرونباخ 

ی بودن آزمون، پایایی آن به مطالعه براند توجه به تصویر

4. Episodic Buffer 

5. Kim & Kim 

6. Brand, Heck & Ziegler 
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همچنین ضریب پایایی  .شداستناد  (2014و همکاران )
و در بخش  78/0برای آزمون حاضر در بخش دوپینگ 

الزم به ذکر به دست آمد.  77/0ورزشی  یهامکمل
است که برای جلوگیری از سوگیری مطلوبیت اجتماعی 

 طمینانا آنهادهندگان، به یا جامعه پسندی در بین پاسخ
داده شد نتایج پژوهش حاضر هیچ کاربردی جز در امر 

 .ستینپژوهشی ندارد و نیازی به درج نام 

 هاتحلیل داده
 ها از روش آماری توصیفیمنظور تحلیل دادهبه
و از آمار ( های مرکزی و پراکندگی، شاخصیفراوان)

استنباطی تی استیودنت مستقل برای یافتن ارتباط و 
کلیه عملیات  .ها و متغیرها استفاده شدمقایسه بین گروه

صورت  20 نسخه اس.پی.اس.اس افزارنرمآماری در 
 گرفت.

 

 هاافتهی
دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پژوهش در 

 مواد توسعه دهنده اجرای ورزشی مواد دوپینگیمقیاس 
نگرشی منفی به استفاده از دوپینگ  -99/11±52با 

 یورزش یهااستفاده از مکمل اسیدر مق گزارش کردند.
 یهامثبت به استفاده از مکمل نگرشی 56/1±29با 

 (.1)جدول  گزارش کردند یورزش

 

 

 عملکرد وضعیت نگرش آشکار دانشجویان نسبت به مواد توسعه دهنده -1جدول 

 استاندارد انحراف میانگین شاخص متغیر

 نگرش آشکار

 نیروزا توسعه دهنده اجرای ورزشی مواد

 )دوپینگ(
 61/52 -99/11 آشکار

توسعه دهنده  )مواد مجاز غذایی مکمل
 قانونی(

 25/29 56/1 آشکار

 

در ورزشکار شرکت کننده در پژوهش  انیدانشجو
مقیاس مواد توسعه دهنده اجرای ورزشی به صورت 

نگرشی منفی به  -69/1±31ضمنی )ناآشکار( با 
در مقیاس همچنین  استفاده از دوپینگ گزارش کردند.

ضمنی )ناآشکار( با های ورزشی استفاده از مکمل
های نگرشی مثبت به استفاده از مکمل 27±49/1

 (.2ورزشی گزارش کردند )جدول 

 

 دوپینگی و داروهای غیرمجازدانشجویان نسبت به مواد  (نگرش ضمنی )ناآشکار -2جدول 

 میانگین شاخص متغیر
 انحراف

 استاندارد

نگرش 
ناآشکار 
 )ضمنی(

نیروزا توسعه دهنده اجرای  مواد
 ورزشی )دوپینگ(

 11/31 -69/1 آشکارغیر 

توسعه  )مواد مجاز غذایی مکمل
 دهنده قانونی(

 64/27 49/1 آشکارغیر 
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مقایسه نگرش آشکار و ضمنی )ناآشکار( نشان داد 
در نگرش دانشجویان ورزشکار در  یمعناداراختالف 

 اما در  ؛دوپینگ وجود دارد

غذایی مجاز اختالف معناداری وجود نداشت  یهامکمل
 (. 3)جدول 

 

  غذایی یهامکملمقایسه نگرش ضمنی و آشکار به دوپینگ و  -3جدول 

 t سطح معناداری درجه آزادی 

 005/0 161 -80/2 (نیروزا توسعه دهنده اجرای ورزشی مواد) نگیدوپ

 981/0 161 23/0 توسعه دهنده قانونی( )مواد مجاز غذایی مکمل

 گیریجهنتیبحث و 
و آشکار  ینگرش ضمن یبررسهدف از پژوهش حاضر 

دوپینگ و به نسبت ورزشکار  یرانیا زن انیدانشجو
در اغلب مطالعات صورت بود.  غذایی مجاز یهامکمل

گرفته صرفاً به بررسی نگرش آشکار پرداخته شده است. 
 در کشور ایران هاییپژوهشاین پژوهش جزو اولین 

است که در کنار بررسی نگرش آشکار، نگرش ضمنی 
های یافته .مورد بررسی قرار داده است)ناآشکار( را نیز 

نشان داد دانشجویان ورزشکار به طور آشکار  پژوهش
 و سانچز. نگرش منفی نسبت به مواد دوپینگی دارند

اعالم کردند حاضر  پژوهشهمسو با ( 2013، )همکاران
دانشجویان علوم ورزشی در ژاپن و اسپانیا نگرش منفی 

 ،حاضر پژوهش برخالفنسبت به دوپینگ داشتند. 
کارآموز دریافت که ( در بین معلمان 2014) کامنجو

ورزشکاران کالج، دانش و آگاهی اندکی در مورد 
دوپینگ دارند و نگرش اکثریت آنها نسبت به دوپینگ 

دانش  یی کههادانشگاهرسد در به نظر میاما  مثبت بود.
شود مواد توسعه دهنده عملکرد تدریس می مربوط به

باعث نگرش و آگاهی بهتری نسبت به مواد توسعه 
از احتمال مصرف  . این آگاهیشده استملکرد دهنده ع

زمانی  )دوپینگی( پیشگیری به عمل آورد. رمجازیغمواد 

                                                           
1. Bassoli 

2. Bondarev 

3. Adegboyega 

که به بررسی نگرش ضمنی )ناآشکار( دانشجویان 
پرداختیم همچنان نگرش منفی به دوپینگ وجود داشت 

در بین  سته شده بود.ااما از شدت نگرش منفی ک
دارد که  دانشجویان علوم ورزشی این عقیده وجود

تواند منجر به نتایج بهتر ورزش استفاده از دوپینگ می
؛ 2004و همکاران،  1)باسولی و رشد عضالت شود

گرا . همچنین دانشجویان ورزش(2007، 2باندارف
، دوپینگ از روشی مناسب استفاده شود معتقدند اگر

روی سالمتی تأثیر منفی نخواهد گذاشت. این امر تأیید 
دانش آموزان از  ازقابل توجهی کند که بخش می

های اطالعات و روش کسب ، منابععوارض جانبی
تند. در رابطه فاقد دانش در مورد دوپینگ هس ،آزمایش

اند ورزشکاران ، مطالعات نشان دادهبا جنسیت و دوپینگ
دارند بیشتری به دوپینگ مرد نسبت به زنان تمایل 

 پتروسی، ؛2004، و همکاران یبسول ؛2014، 3گایگبیاد)

یل برای ورزشکاران مرد دال(. 4،2008نپوس آیدمن،
وزی، مربیان پیر ، اهمیتدوپینگ عمدتاً افزایش کارایی

از طرف دیگر (. 2005، 5ترزیپ)است  و تشویق همساالن
( اظهار داشتند 2012) 6کالینز، مک نامارا، کالینز و بیلی

ورزشکار زن در صورت گرفتار  س شرم و گناه دراحسا
 مکن است باعث شود ورزشکاران زن نسبتشدن م

4. Petróczi, Aidman, & Nepusz 

5. Peters 

6. Collins, MacNamara, Collins, Bailey 
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کمتر استفاده کنند و باعث جلوگیری از  ورزشکاران مرد
سن  بین رودانتظار می مصرف مواد دوپینگی گردد.

های ضد دوپینگ رابطه بازیکن و تجربه بازی با نگرش
جربیات مثبت همراه برقرار شود، به خصوص اگر با ت

 باشد.

نشان داد بین نگرش ضمنی و حاضر  پژوهشنتایج 
 معناداری تفاوتدوپینگی آشکار دانشجویان به مواد 

ضمنی )ناصریح( یا ناآشکار  یهانگرشدر وجود دارد. 
شده  ارائه یهامحرکزمان پاسخگویی فرد به 

شود. مالک قضاوت در ارتباط با آزمون، می یریگاندازه
که ارائه  استهایی زمان واکنش آزمودنی به محرک

ها و یا به این معنی که هر چه بین محرک .شودیم
باشد،  تریقوهای ارائه شده، ذهن فردی مفهوم
تر خواهد بود. مطالعات کمی برای های وی سریعپاسخ
های ضمنی به دوپینگ در ورزش گیری نگرشاندازه
؛ 2011، 1براند، مزلر و هاگمن) شده استانجام

زمان  آنها(. که همه 2011و همکاران،  2پتروزسکی
های وابسته به ناهشیار ارزیابی واکنش را با آزمون

( 1993) 3ایگلی و چایکن هدر همین رابط. کنندمی

شناختی تعریف نگرشی را به عنوان یک گرایش روان
ای از نفع کردند که با ارزیابی یک موجود خاص با درجه

شود. نگرش به ترجیحات و یا ناامیدی بیان می
ها )یا پسندیدن یا دوست نداشتن( اشاره دارد که ارزیابی

 مردم در رابطه با اشیاء خاص اندیشه خود شکل
. مطالعات قبلی نشان (2010، 4فتزیه یباناج) دهندمی

با اهداف رفتار دوپینگ ارتباط دارد  هانگرشداده است 
و گاهی اوقات این اهداف استفاده بعدی از مواد دوپینگ 

ای را هم در بین ورزشکاران غیر ورزشکار و هم حرفه
؛ 2006، آالرانتا و همکاران) کندمی ینیبشیپ

                                                           
1. Brand, R., Melzer, M., & Hagemann  

2. Petróczi 

3. Eagly and Chaiken 
4. Banaji & Heiphetz 

5. Lucidi 

، و همکاران یپتروس ؛2004، و همکاران  5یدییلوس
( 2004) ییدیو همکارانلوس به عنوان مثال(. 2004

کننده قصد  ینیبشیپ نیتریقوها اظهار داشتند نگرش
. بر اساس رویکردهای استفاده از مواد ممنوعه است

نقش  ،قدرت خود کنترلیرسد به نظر مینظریه سائق، 
مهمی در رفتار دوپینگ عصبی داشته باشد. خودکنترلی 

های پاسخ غالبی توانایی تنظیم ارادی رفتار یا گرایش
 است ندیخوشآبه منظور به دست آوردن اهداف 

بر اساس مدل خود (. 2007، 6، تیسیووش، باومرست)
کنترلی، تمام اعمال خود کنترلی از منبع یکسان یا 

گیرند و یک عمل خود میظرفیت مشخص انرژی 
تواند برای مدتی خود کنترلی قدرتی فرد را کنترلی می

شود، تخلیه کند، به طوری که بالفاصله بازسازی نمی
گویند که عملکرد با می 7این بازه زمانی را تقلیل من

الیت ذهنی کم عشود و انرژی برای فاختالل مواجه می
عی تنظیم خود کنترلی نو(. 2007، 8باومرست) شودمی

عبارت است از تعارض درون هیجان و مقاومت است که 
 یزیربرنامهشناخت انگیزه و  فردی بین منطق و هوس

آن غلبه قسمت اول بر قسمت  جهینتکه  ،و اقدام درونی
در  برخی افراد در تنظیم خود، سازگارترند.دوم است. 

واقع خود کنترلی ظرفیت محدودی است که به طور 
. بر (2014)برند و همکاران،  تهی شود تواندموقت می

نیز  (2015و همکاران ) 9لیپشیتساساس مطالعه 
فرد آشکار تواند بر نگرش مشخص شد خود کنترلی می

به دوپینگ و قصد مصرف آن جهت افزایش عملکرد 
 ورزشی تأثیر بگذارد.

مشخص شد  پژوهش حاضر یهاافتهیاز دیگر 
دانشجویان ورزشکار نگرش آشکار و ضمنی مثبتی 

 هایمکمل از استفادهمجاز دارند.  یهامکملنسبت به 

6. Baumeister, Vohs, & Tice 

7. Ego Depletion 

8. Baumeister et 

9. Lipschitz 
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 باورهای طریق از تواندمی میرمستقیغ طور به ورزشی
 تأثیر تحت نیز را دوپینگ مصرف ها،مکمل با مرتبط

 دارد باور که ورزشکاری که ترتیب این به دهد؛ قرار
 دوپینگ سمت به بیشتر است مؤثر ورزشی هایمکمل
 در ورزشکاران باورهای گرفتن نظر شود. درمی کشیده

 برنامه کارآمدی در تواندمی ورزشی هایمکمل مورد
 و 1)هورست باشد داشته نقش دوپینگ از پیشگیری
در همین رابطه لوسییدی و همکاران  .(2019همکاران، 

قصد استفاده از مواد تقویت کننده  ند( نشان داد2008)
های عملکرد در بین دانش آموزان ایتالیایی با نگرش

تر در مورد دوپینگ و ظرفیت کمتر برای مقاومت قوی
های شخصی برای در برابر فشار موقعیتی یا هوس

و  بلند پروازیدریافتند  آنهایابد. ثانیاً تکرار افزایش می
استفاده بیشتر از مواد  به امتناع به لحاظ اخالقی عدم

 حاضر پژوهش نتایج اساس بر .کندکمک می یدوپینگ

نگرش به  هنوزرسد به نظر می شده انجام مطالعات و
توان به مواد نیروافزا مثبت است که از دالیل آن می

. ها اشاره کردآن جانبی اثرات نسبت به دانش فقدان
 یورزشعلوم تربیت بدنی و  هایدانش آموختگان رشته

خود مانند مربیان، مسئوالن  رشته تحصیلیمرتبط با 
و مشاغل مرتبط با آن  یسازبدنورزشی، مربیان 

مشغول به کار خواهند شد. برای عملکرد به عنوان یک 

 یهانگرشالگوی نقش، مربیان و معلمان باید دانش و 
)فانگ  داشته باشندنسبت به دوپینگ  درستیاخالقی 
 .(2019، 3بالنک، مستون ،  انگلبرگ ،2006، 2و یوان

این پژوهش شروع خوبی برای در نظر گرفتن نگرش 
دوپینگ در ورزشکاران است تا و ضمنی  آشکار

 ؛تری در آینده به دست آیدتر و جامعاطالعات گسترده
دریچه جدیدی برای بررسی نگرش ضمنی و آشکار  تا

و  نامه¬پرسشورزشکاران ایجاد کرد تا به غیر از 
مصاحبه بالینی، از ابزارهای غیرمستقیم نیز استفاده 

آنچه نتایج پژوهش حاضر نشان داد ورزشکاران شود. 
داشتند اما  چند نگرش آشکار منفی به دوپینگ هر

نگرش ناآشکار نشان داد که احتمال دوپینگ در آنها 
پژوهش حاضر از جنبه کاربردی بودن بسیار باالست. 

به  ،تن نگرش ضمنی ورزشکارانتوان با در نظر گرفمی
بسیاری از مسائل مرتبط با دوپینگ در ورزشکاران ملی 
پی برد و از پیامدهای نامناسب دوپینگ جلوگیری نمود. 

های آموزشی مبتنی بر کنترل و پیشگیری برنامهلذا 
تواند در ارزیابی غیرمستقیم می روشدوپینگ با 

 های ورزشیفدراسیونهای کمیته ملی المپیک و برنامه
لحاظ شود.
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