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 Abstract 

The purpose of the present study was to determine the 
psychometric properties of the Persian version of the 
Questionnaire of  Attitudes towards Doping in Fitness (QAD-Fit). 
For this purpose, 190 female (76 individuals) with an average 
age of 26.92 ± 6.53 and male athletes (114 individuals) with an 
average age of 28.72 ± 6.9, semi-skilled in Semnan city filled out 
the questionnaire online. After the translation-retranslation 
technique and confirmation of the face validity of the 
questionnaire by three experts, the initial pilot of the 
questionnaire was done to fix minor problems and, the 
validation process was repeated until the desired amount of 
content validity ratio (CVR) of 0.62 and the content validity 
index (CVI) greater than 0.79 were obtained. In order to 
determine the construct validity of the questionnaire, 
confirmatory factor analysis based on the structural equation 
model, the internal consistency of the questionnaire using 
Cronbach's alpha and McDonald's Omega coefficient and its 
stability using the correlation coefficient using test-retest were 
used. The results in the reliability estimation of the 
questionnaire factors showed that the alpha coefficient for the 
whole questionnaire with 16 items was 0.83 and the internal 
consistency of other subscales of the questionnaire, which 
includes intentions, attitudes, mental norms and beliefs were 
0.8, 0.84, 0.82 and 0.83, respectively, which were acceptable. 
In examining the temporal reliability, the results of the 
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intraclass correlation coefficient in all subscales and the overall 
score of the questionnaire have been evaluated favorably. 
Therefore, it can be stated that the Persian version of the 
Doping Attitude Questionnaire in Physical Fitness is considered 
a valid and reliable tool to evaluate the attitude towards doping 
in physical fitness of athletes. Moreover, the approval of the 
Persian version of the Doping Attitude Questionnaire in 
Physical Fitness in Iranian society shows the desirable 
psychometric properties of the instrument despite various 
intercultural differences.  

  

Extended Abstract 
Background and purpose 
In recent years, an extensive effort 
has been made among all sports 
organizations to reduce the 
prevalence and incidence of doping 
in sports. However, the 
effectiveness of current anti-doping 
strategies may be improved by 
using anti-doping policies tailored 
to the specifics of doping in each 
sport (Aguilar-Navarro  et al., 2020). 
People with various backgrounds 
and characteristics who go to fitness 
centers use performance-enhancing 
substances (e.g., stimulants, 
anabolic-androgenic steroids, 
erythropoietin, growth hormones, 
and diuretics) for a variety of 
reasons and motivations  
( Kozhuharov   et al., 2022). One of 
the most widely used frameworks in 
explaining athletes’ intention and 
doping behavior is the theory of 
planned behavior. Because this 
theory provides definitions that 
contain a better understanding of 
this construct and includes the 

differential validity of these 
constructs. According to the theory 
of planned behavior, an individual's 
attitude towards behavior, mental 
norms and perceived behavior 
control determine the individual's 
behavioral intention to act in order 
to perform or refrain from 
performing a healthy behavior 
(whitaker & Backhouse, 2017). 
Therefore, to evaluate people's 
attitude towards doping, we need a 
tool with appropriate validity and 
reliability (Barkoukis et al., 2015). 
Unfortunately, researchers in this 
field have usually used researcher-
made indicators instead of 
indicators with systematic validity in 
the discussion of doping, and 
according to Muller et al. (2009), 
few studies have used valid tools to 
evaluate individuals’ attitude 
towards doping, and most 
researchers use case-based 
measurements. Hence, Tavares et 
al. (2019) proposed a 
multidimensional model for the 
attitude towards doping in sports, 
called the Questionnaire of Attitude 
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towards Doping in Sports (Pendo-
Sport) (QAD-), which was developed 
based on the theory of planned 
behavior. This questionnaire 
includes four dimensions to 
evaluate attitudes (7 items), beliefs 
(5 items), intention (15 items) and 
mental norms (7 items), which is a 
total of 34 items and is used in the 
field of sports. Tavras et al. (2019) 
showed that this questionnaire has 
acceptable validity and reliability. 
Stronger et al. (2020) showed that 
the mentioned questionnaire has 
good internal consistency. To date, 
the obtained evidence confirm the 
exploratory validity of the Pendo 
questionnaire and this 
questionnaire has shown adequate 
reliability in almost all different 
societies, but a more detailed 
analysis in the form of confirmatory 
factor analysis has not been done. 
Therefore, the aim of the present 
study was to analyze the 
psychometric properties of the 
Pendo questionnaire by using terms 
suitable for the target community in 
this study, that is, the members of 
physical fitness centers and clubs, 
using the questionnaire of attitude 
towards doping in physical fitness 
(PENDO) (QAD-Fit) in order to find a 
tool that is valid and reliable in 
terms of psychometrics. 
Materials and Methods 
The statistical population of the 
present study included all semi-

skilled men and women who 
participated in physical fitness and 
bodybuilding classes in Semnan city 
in 1400, who had healthy physical 
conditions and at least three years 
of regular physical activity in the 
desired field under the supervision 
of an instructor. According to the 
required sample in factor analysis 
research, 5 to 10 samples are 
suggested for each questionnaire 
(Hofmann, 1995). Therefore, in the 
present study, 114 men (mean age 
28.72±6.9) and 76 women (mean 
age 26.92±6.5) in the city of Semnan 
in the clustering random method 
using the hierarchical clustering 
method based on the degree of 
similarity and homogeneity of 
elements in one or more variables 
were selected, which included 57% 
aerobic sports, 56.5% bodybuilding, 
and 37.2% rhythmic movements. 
The research tool was the 
questionnaire of attitudes towards 
doping in physical fitness by Tavares 
et al. (2019). In order to determine 
the construct validity of the 
questionnaire, confirmatory factor 
analysis based on the structural 
equation model, the internal 
consistency of the questionnaire 
using Cronbach's alpha coefficient 
and McDonald's omega coefficient 
and its stability using the correlation 
coefficient using test-retest were 
used.  Moreover, to determine 
concurrent validity, internal 
consistency and temporal reliability 
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were calculated using Cronbach's 
alpha coefficient, intraclass 
correlation coefficient, and 
McDonald's omega. To perform 
these statistical calculations, two 
softwares of Lisrel 8 and SPSS 
version 20 were used. After the 
translation-retranslation technique 
and confirmation of the face validity 
of the questionnaire by three 
experts, the initial pilot of the 
questionnaire was done to fix minor 
problems and the content validity 
ratio was more than 0.62 and the 
content validity index was more 
than 0.79.  

 

Findings 
The results showed that all 16 
questions of the Persian version of 
the attitude towards doping 
questionnaire in physical fitness 
have an acceptable factor structure 
validity. The degree of freedom in 
these data was 152 and the chi-
square value was 90 (the ratio of 
chi-square to the degrees of 
freedom is 1.67). Moreover, the 
results of this index show that this 
questionnaire has an acceptable 
factor structure.  The fit indices such 
as goodness of fit index, 
comparative fit index and Bentler-
Bonnet's non-standard fit index 
were more than 0.90 and the root 
mean square index was between 
0.05 and 0.1. In fact, these results 
showed the acceptability of the fit 
indices and, as a result, the 

proportional fit of the confirmatory 
factor analysis model with the data. 
In addition, the residual root mean 
square index indicated that the 
model error was very small and the 
questionnaire had an acceptable 
factor structure validity.  Observing 
the t value and parameters in 
relation to the relationship between 
the questions and the subscales 
indicated that the values of the t 
value and factor loading were 
acceptable. The alpha coefficient 
for the entire questionnaire with 16 
items was 0.83, and the internal 
consistency of other subscales of 
the questionnaire, including 
intentions, attitudes, mental norms, 
and beliefs, was 0.82, 0.8, and 0.84, 
respectively, which is desirable and 
acceptable. Moreover, McDonald's 
coefficient for the whole tool is 
0.77.   The results of the correlations 
also revealed the high temporal 
reliability of the subscales and the 
whole questionnaire. 
  
Conclusion 
These findings show that the doping 
attitude questionnaire in physical 
fitness has good fit and factor 
structure validity and is consistent 
with the research of Tavares et al. 
(2019). Therefore, it can be stated 
that the Persian version of the 
Doping Attitude Questionnaire in 
Physical Fitness is considered a valid 
and reliable tool to evaluate 
athletes’ attitude towards doping in 
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physical fitness. Further, the 
approval of the Persian version of 
the Doping Attitude Questionnaire 
in Physical Fitness in Iranian society 
shows the desirable psychometric 
properties of the instrument 
despite various intercultural 
differences. The study’s findings 
reveal the theory of planned 
behavior, which is one of the most 
widely used frameworks to explain 
the doping intention and behavior 
of athletes. One of the foundations 
of this theory is the view that the 
closest factor in determining a 
behavior is the individual's intention 
to perform that behavior (i.e., the 
conscious decision to perform that 
behavior in the future). This theory 
also states that three factors 
determine behavioral intention: the 
individual's attitude toward that 
behavior, the individual's subjective 
norms (i.e., the social pressure the 
individual feels to perform that 
behavior), and perceived behavioral 
control (the individual's belief in the 
extent to which he has active 
control over his behavior). But in 
applying this approach, one should 
be careful because this approach 
still has problems. Empirical 
research should be used to 
investigate the cause-effect 
relationship of these theoretical 
variables. In addition, it is better to 
investigate the determining factors 
in doping behavior by using 
longitudinal study to investigate the 

relationship between doping 
intention and the actual act of using 
energizing substances, and it is not 
possible to solely rely on the 
evidence related to doping 
intention. 

 Key words: Psychometrics, 
Attitude to Doping, Physical Fitness, 
Drugs, Supplement 
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 مقالة پژوهشی 

نگرش به دوپینگ در آمادگی  ةنامپرسش  فارسینسخة  سنجیروانهای ویژگی

 1جسمانی 
 3کاشانی الهولی،   2رضاییفاطمه ، 1جواد قنبری

 

 دانشگاه سمنان کارشناسی ارشد،  . 1
  )نویسنده مسئول(  دانشگاه سمنان  یعلم ات یه. استادیار، 2
  دانشگاه سمنان . استادیار، 3

 

 چکیده

نامه  نسخۀ فارسی پرسش   سنجیروانهای  تعیین ویژگی  ،هدف از اجرای پژوهش حاضر
نفر از ورزشکاران زن   190  ؛ بر این اساس،نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی بود

میانگین  (نفر  76) مرد  92/26  ±53/6  سنی  با  میانگین  (نفر  114)  و    ±6/ 9سنی    با 
  بعد از   .به شکل آنالین به تکمیل پرسشنامه پرداختند  سمنان  در شهرماهر  ، نیمه 72/28

ا ترجمه  زاستفاده  و  -تکنیک  صوری    تأییدبازترجمه  سه    نامهپرسش روایی  توسط 
نسبت روایی و  رفع اشکاالت جزئی انجام شد  برای نامه پرسش ، پایلوت اولیه  متخصص

تعیین    برای.  به دست آمد  79/0شاخص روایی محتوا بیشتر از    و   62/0از  مـحتوا بیش  
برای از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری،    نامهپرسش روایی سازه  

 و  امگا دونالدمکو ضریب  کرونباخاز ضریب الفای  نامهپرسش همسانی درونی بررسی 
  استفاده  آزمون مجدد-آزمون  به کمکثبات آن از ضریب همبستگی    منظور بررسیبه

عامل نتایج    .شد پایایی  برآورد  دادپرسش های  در  نشان  کل    ،نامه  برای  آلفا  ضریب 
های  مقیاسبه دست آمد و همسانی درونی سایر خرده   83/0سؤال    16نامه با  پرسش 
ترتیب به  ،شودها، هنجارهای ذهنی و باورها می نامه که شامل مقاصد، نگرش پرسش 
ت. در قبولی اسبود که در حد مطلوب و قابل   83/0و    82/0،  84/0،  8/0،  82/0برابر با  

ها و مقیاسای در تمامی خرده طبقهبررسی پایایی زمانی، نتایج ضریب همبستگی درون
که نسخۀ    کردتوان اظهار  می  بنابراین  شده است؛نمرۀ کلی پرسشنامه مطلوب ارزیابی  

ارزیابی   برای ابزاری روا و پایا    ،نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانیفارسی پرسش 
در به دوپینگ  تأیید آمادگی جسمانی ورزشکاران محسوب می   نگرش  شود. همچنین 
پرسش  فارسی  جسمانی نسخۀ  آمادگی  در  دوپینگ  به  نگرش  جامعۀ   نامه  ایرانی   در 

ابزار    سنجیروان  هایویژگیدهندۀ  نشان تفاوت به مطلوب  بینرغم   فرهنگیهای 
 .استگوناگون 
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 مقدمه
سال  اخیر،  در  همه  گسترده   تالشهای  بین  در  ای 

های ورزشی برای کاهش شیوع و بروز دوپینگ  نسازما 
، ممکن است  حالبااین   ؛در ورزش صورت گرفته است

سیاست  از  استفاده  با  با  متناسب  ضددوپینگ  های 
راهبردهای    کاراییهای دوپینگ در هر ورزش،  ویژگی

 1)آگویالر ناوارو  فعلی برای مبارزه با دوپینگ بهبود یابد 
همکاران،   سوابق افراد  (.  2020و  ویژگی  با  های و 

می  جسمانی  آمادگی  مراکز  به  که  به مختلفی  روند، 
ان و  )مانند  گیزه دالیل  نیروزا  مواد  از  متعدد،  های 

آنابولیک محرک  استروئیدهای  آندروژنیک،  -ها، 
هورمون ادرارآور( اریتروپویتین،  مواد  و  رشد،  های 

می  نظام استفاده  بررسی  که  کنند.  اینمندی  زمینه    در 
می انجام  نشان  اصلیشده  دلیل  معموالً  دهد،  اش 

بدنی،   ظاهر  از  به  پایین    نفسعزت نارضایتی  میل  و 
  ،2افزایش جذابیت و مطلوبیت است )کاواسانو و رینگ 

همکاران  3کوژوهاروو   ؛2017 همچنین 2022،  و   .)
قدرت   افزایش  مواد،  نوع  این  مصرف  اصلی  و انگیزه 

تر عضالت، بهبود عملکرد بدنی، ریکاوری سریع  حجم
دیدگی بعد از جلسات تمرین قبلی، پیشگیری از آسیب 

و مدیریت ابعاد و وزن بدن است. عالوه بر این دالیل  
ها برای مصرف مواد نیروزا، فشار اجتماعی و  و انگیزه

و    گذاردمیتأثیر همساالن نیز بر هنجارهای ذهنی اثر  
در    در نگرشنقش مهمی   این مواد  به مصرف  مثبت 
باشگاه  می   را  هامیان  )الیوکافتوسایفا  ؛  2018،  4کند 

 روح ورزش در انجام بازی (.  2016،  5وان هوت و هیرن
اساس  دوپینگ  .شودمینمایان    صادقانه روح    با  ،در 

این دارو نوعی  درواقع،  .  ورزش در تضاد است مصرف 
وحی که با عوارض جسمی و ر  آیدمی تقلب به حساب  

بسیاری همراه است. بعضی ورزشکاران با استفاده از این  

 
1. Aguilar-Navarro 

2. Kavussanu & Ring 

3. Kozhuharov 

4. Liokaftos 

آیند، اما این  داروها درصدد کسب عنوان قهرمانی برمی
این    و اعتقاد بر  کار با روحیه ورزشکاری در تضاد است

سوابق   بر  مثبت  اثر  اینکه  بدون  دوپینگ  که  است 
ورزشی ورزشکاران داشته باشد، فقط تصویری منفی از 

)مجموعه قوانین مبارزه    دگذارنمایش می ورزش را به  
نادو،   ایران  دوپینگ  قانون جهانی   براساس  .(1399با 

هر نوع ماده یا روشی برای  ،  )2015  ،7)وادا   6ضددوپینگ 
که  عملکرد  نظیر ویژگی  افزایش   هایی 

از  افزایش عملکرد، تهدید سالمتی و تخطی  پتانسیل 
ورزش   باشدروح  ضددوپینگ داشته  قانون  نقض   ، 

سال درنتیجه    ؛شودمی  بمحسو اخیر،  در    تالش های 
سازمان گسترده همه  بین  در  برای ای  ورزشی  های 

کاهش شیوع و بروز دوپینگ در ورزش صورت گرفته  
های استفاده از سیاست ، ممکن است با  حالبااین  ؛است

ویژگی با  متناسب  هر  ضددوپینگ  در  دوپینگ  های 
فعلی برای مبارزه با دوپینگ    راهبردهای   کاراییورزش،  

یابد ناوارو (  بهبود  با2020،و همکاران  آگویالر  وجود    (. 
  سالمتیاینکه گرایش جوانان به ورزش نقش مثبتی در  

تفاده از  وجود برخی انحرافات مانند رواج اس  ،جامعه دارد
های ورزشی به  داروها و مواد نیروزای غیرمجاز در رشته 

می  که  است  شده  تبدیل  جدی    سالمت تواند  معضلی 
کند   تهدید  نیز  را  (.  2009کارگرفرد،  )ورزشکاران 

شک  بدون  ،همچنین از بین انحرافات ورزشی، دوپینگ
به خطرناک و  از  یکی  مشخص  رفتارهای  طور  ترین 

  شودمحسوب میمعاصر    ورزشدر    سالمتیتهدیدکننده  
برخوردهای قانونی   در   .(2005، و همکاران  8ماراولیس )
عده   با دوپینگ،  فدراسیون مشاهده  معتقدند  های ای 

های ملی با این  تر از فدراسیون جهانی بسیار سختگیرانه 
می  برخورد  و )کنند  پدیده  کنستانتیندیس 

این(2020پاناگیوتوپولوس،   نه  .  در  موضوع  تنها 

5. Van Hout & Hearne 

6. WorldAnti-Doping Code 

7. WADA 

8. Marvelous 
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کشورهای   در  بلکه  ورزشی،  پیشرفته  کشورهای 
استکمترتوسعه  یافته  شیوع  نیز  ایران  مانند    ؛یافته 

حرفه تاجایی  ورزش  رشد  موازات  به  ایران  در  ای،  که 
و  اجتماعی  جایگاه  چشمگیر  بهبود  نیز  و  قهرمانی 

طور روزافزونی اقتصادی ورزشکاران، پدیده دوپینگ به 
زیادی را برای ورزش کشور    تمشکالیافته و    افزایش

 (.1399، بیراوند و همکاران)به بار آورده است 
مصرف مواد نیروزا  باره  تصمیم در  ،جه به مطالعاتوت  با

ای بین شناخت و رفتار  تأثیر روابط پویا و پیچیده تحت
از   متأثر  و  موقعیت    هایویژگیاجتماعی  و  شخصیتی 

افراد است که در چارچوب نظریِ الگوی این روابط قرار  
از    ،مثالعنوانبه   ؛گیردمی مانند   هاپژوهش برخی 

) و   1کاواسانو بررسی    ( 2016همکاران  تعهد    نبودبه 
و نشان دادند که عدم    اندپرداخته اخالقی در دوپینگ  

تعهد اخالقی رابطۀ مثبت معناداری با تمایل به استفاده  
همچنین دیوکان    از مواد نیروزا در بین ورزشکاران دارد.

از  1395) پیشگیری  با عنوان »مدیریت  پژوهشی  ( در 
باورهای   نقش فاکتورهای آموزشی، ورزشی و  :دوپینگ

نخبه ورزشکاران  بودن  مستعد دوپینگ  بر  پی    «دینی 
تأثیر   ضریب  میزان  که    مستقل   متغیرهایبرد 

وابسته مستعد   متغیر  با  و ورزشی  آموزشی  فاکتورهای 
بین باورهای  دار نبود، اما متغیر پیش ابودن معندوپینگ

داری را  ابودن ارتباط معندینی با متغیر مستعد دوپینگ
 نشان داد. 

مدل کنترل های یکپارچه )مثالً  از این منظر، برخی مدل
( 4، مدل چرخه زندگی 3ای، مدل فرازمینه 2دارو در ورزش 

اند در تشریح مصرف مواد نیروزا در ورزش مطرح شده 
رفتار    ،(2006،  5)جورجان  نظریه  زمینه  این  در  اما 

چارچوب ریزیبرنامه  پرکاربردترین  از  یکی  های شده 

 
1. Kavussanu 

2. Sports Drug Control Model 

3. Trans-contextual Model 

4. Life Cycle Model 

5. Grogan 

رفتار دوپینگی ورزشکاران    تبیین قصد و   در  شدهاستفاده 
دهد که حاوی  این نظریه تعاریفی را ارائه می   زیرا  ؛ستا

این   افتراقی  روایی  و  است  سازه  این  از  بهتری  فهم 
می سازه  بر  در  را  رفتار  ها  نظریه  طبق  گیرد. 

شده، نگرش فرد به رفتار، هنجارهای ذهنی  ریزیبرنامه 
شده است که قصد رفتاری فرد را  و کنترل رفتار ادراک 

جام یا خودداری از انجام رفتاری  برای عمل در جهت ان
می  تعیین  هاووس سالم  بک  و  )ویتیکر  ؛  6،2014کند 
 درواقع، نیاز به تغییر نگرش   (.2001،  7آرمیتیج و کونر 

تقویت مواد  از  استفاده  توسط به  عملکرد   کننده 

و  مربیان  ورزشکار  ورزشکاران،  به  نزدیک   وجود   افراد 

   ؛ بنابراین چراکه نگرش نقش مهمی در رفتار دارد  ؛ دارد

کننده بینیکه بتواند پیش   آیندهای تأثیرگذارکشف پیش 
از نگرش شود،  دوپینگ  به  ورزشکاران   های 

 شناسی ورزشی های روان مهم پژوهش   موضوعات بسیار 

 (.2015و همکاران،  8)آلن  است
روش دوپینگ امروزه  با  مبارزه  برای  گوناگونی  های 

همکاران    9باراکوکیس   چنانچه   شود؛میرح  مط و 
محیط  2015) در  ضددوپینگ  فرهنگ  ایجاد   )

می   را  ورزشکاران مهم  دوپینگ  با  مبارزه  دانند. برای 
 . دانندها را نماینده رفتار در دوپینگ می نگرش همچنین  

افرادی که مواد نیروزا مصرف می   ،کنندبا این فرض، 
سخت دیگران  با  مقایسه  برابر  در  در  کمتری  گیری 

از ارزیابی  بنابراین    ؛دهندخود نشان می   دوپینگ  برای 
پایایی  و  روایی  با  ابزاری  به  به دوپینگ،  افراد  نگرش 

  ؛ (2009،  10)ایوانس بروان و مک وی مناسب نیاز داریم
هم برای حرکت علم و عمل به سمت زیرا یک شیوه م
گیری مؤثر است.  ای، توسعه ابزار اندازه جلو در هر رشته 

پژوهش  زمینه  این  آشکار    هایدر  نگرش  متعددی 

6. Whitaker & Backhouse 

7. Armitage & Conner 

8. Allen 

9. Barkoukis 

10. Evans-Brown & McVeigh 
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دوپینگ گروه به  نسبت  را  ورزشی  مختلف  های 
ها بیشتر غیرنظری هستند  این پژوهش   ، امااندسنجیده 

نگرش مانند    ؛اندو به موضوعاتی از این دست پرداخته 
رشته  در  دوپینگ  )برند به  مختلف  ورزشی  و    1های 

(، نگرش به دوپینگ و مصرف مکمل  2014،  همکاران
همکاران،   و  انگیزه 2015)بارکوکیس  فرافکنِ(،   2های 

( و نگرش  2012،  و همکاران  3لوندوپینگ ورزشی )لنتی
)ساساتلی  دارو  مصرف  آزمایش  و  آموزش  و    4به 

لنس؛  2014،  همکاران و  این  2000،  5وادینبرگ  در   .)
پرسش  عموماً  پژوهشگران  هایی نامه تحقیقات، 

ارتباط با دوپینگ طراحی کرده محقق  اند. ساخته را در 
ب روانه متأسفانه  جزئیات  فقدان  این  دلیل  در  سنجی 

نمی پژوهش به  ها،  ورزشکاران  نگرش  درباره  توان 
نتیجه  و همکارا  دوپینگ  )بارکوکیس    ،نقطعی گرفت 

دوپینگ،  تحقیقات    اما   ،(2015 به  نگرش  درباره 
های  و توصیفی با پژوهش   مقطعی صورت  باره به یک به

شده نظریه همراه  و    ؛اندمحور  ساساتلی  پژوهش  مثالً 
 ( می2014همکاران  نشان  مثبت   ،دهد(  نگرش 

تکلیف  و  زیاد  خودمداری  که    کممداری  ورزشکارانی 
ه  تر از ورزشکارانی بود به میزان معناداری بیش ،اندداشته 
مدار بودند )یعنی  که کمتر خودمدار و بیشتر تکلیف   است

شمارند(. همچنین دسته اول دوپینگ را بیشتر مجاز می
 ، دهد( نشان می 2008)و همکاران    6پژوهش لوسیدی 

خرده  بعضی  سخت مقیاسبراساس    دربارهگیری  ها، 
است بوده  کمتر  معناداری  شکل  به  این    که  دوپینگ 

انتقاد مربی، برخورد نابرابر    :ند ازاها عبارت مقیاسخرده 
و خودمداری. اساس این تحقیقات بر این گزاره استوار  

روش  که  دوپینگ است  بازدارندگی  و  آموزش  های 

 
1. Brand 

2. Projective Motive 

3. Lentillon 

4. Sassatelli 

5. Vandenberg & Lance 

6. Lucidi 

مگر اینکه درک بهتری از   ؛توانند کامالً مؤثر باشندنمی
ورزشکار انگیزهنگرش  و  دوپینگ  به  برای  ان  شان 

ممنوع  مواد  عالوه   شدهمصرف  باشیم.  بر  داشته 
هایی که گفته شد، برخی تحقیقات هم دانش  پژوهش

و نگرش مربیان را در ارتباط با دوپینگ ورزشی بررسی  
(. 2012،  8؛ تاالگانت2005،  و همکاران  7اند )فیلد کرده 

عوامل  تعیین  برای  چندانی  تالش  بر    متأسفانه  مؤثر 
گیری نگرش مربیان در بحث دوپینگ یا بررسی  شکل 

پیش  دوپینگ  عوامل  با  مقابله  برای  مربیان  قصد  بینِ 
و   )بارکوکیس  است  نگرفته  صورت  ورزشکاران  بین 

لنس   البته  ؛(2015همکاران،   و  وادینبرگ  گفته  به 
است  (،  2000) بین  »الزم  رابطه  از  درستی  درک 

شکی ورزشی داشته  ورزشکاران نخبه و متخصصان پز
اما«باشیم انجام    ،  زمینه  این  در  در  اندکی  تحقیقات 
جامعه  و    اندشده  و  دوپینگ  زمینه  در  پژوهشی  متون 

ضعیف  همکاران،    اندپزشکی،  و    ؛ (2015)بارکوکیس 
این زمینهنخستین تحقیقات  که  طوری به بیشتر به   در 

پرداخته  دوپینگ  شیوع  )هاراویبرآورد  و    (1990،  9اند 
های پزشک  ها و پاسخاطالعات چندانی درباره ویژگی

اینکه    اند؛ارائه نداده  از آن  21به جز  اند ها گفته درصد 
می  دهد.  دوپینگ  ارتقا  را  ورزشکار  عملکرد  تواند 

دوپینگ   بحث  در  حوزه،  این  پژوهشگران  متأسفانه 
به جای شاخص  روایی نظاممعموالً  دارای  از  های  مند 

  عقیده به  و    انده استفاده کرده ساخت های محقق شاخص 
( مطالعات اندکی از ابزارهای  2009)   10مولر و همکاران

بهره  دوپینگ  به  افراد  نگرش  ارزیابی  برای  معتبر 
سنجش گرفته از  پژوهشگران  اکثر  و  موردی  اند  های 

روان آزمون  کردهبدون  استفاده  این  سنجی  که  اند 

7. Field 

8. Thualagant 

9. Haraway 

10. Morente-Sanchéz, Femia-Marzo & 

Zabala 
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پایایی یافته  به    ؛کندعیف می ها را تض موضوع روایی و 
های موردی بهره گرفت که  این ترتیب، نباید از شاخص 

و    صرفاً روایی  و  شده  تدوین  پژوهش  یک  برای 
زیرا نمرات آزمون که در    است؛  شان بررسی نشدهپایایی

تفسیر   افراد  استنباط  و  نگرش  برای    شود،میقالب 
. برای پرکردن این  است  ای خاص طراحی شده جامعه 

نامه خودسنجی( خص مستقیم )پرسش خأل، چندین شا
نگرش  سنجش  در  برای  رفتارها  درنتیجه  و  ها 

شده پژوهش مطرح  دوپینگ  )تاواراس های حوزه  ، 1اند 
کریسنیانسن2019 راستا(.  2018،  2؛  این  مقیاس    در 

ها  ای از شاخص نمونه   3(PEASنگرش به مواد نیروزا )
یافته تعمیم خودسنجی مستقیم برای سنجش نگرش  در  

های  به دوپینگ است، اما کاربرد این مقیاس در پژوهش 
سنجی است  های معتبر رواندوپینگ مانند سایر ارزیابی

که نگرش اثربخش و غیرمستقیم )ضمنی( را در بحث 
برای    ؛سنجنددوپینگ فقط در حوزه ورزش نخبگان می 

دوپینگ  مثال، ضمنی  تداعی  کوتاه  4آزمون  آزمون   ،
دوپی تداعی    5نگ تداعی  تصویری  کوتاه  آزمون  و 

هاووس،2015،  7)آندرسون  6دوپینگ بک  و  ویتیکر    ؛ 
)  8(. تاوارس 2017 ( مدلی چندبعدی  2019و همکاران 

اند  دوپینگ در ورزش مطرح کرده   را برای نگرش به  
پرسش  )پندو( که  ورزش  در  دوپینگ  به  نگرش  نامه 

)Sport  -QAD )9   رفتار نظریه  پایه  بر  و  دارد  نام 
کار،  ریزیبرنامه  این  از  هدف  است.  شده  تدوین  شده 

ابزاری   شکل   استطراحی  بر  مؤثر  عوامل  گیری که 
عواملی   از  بهتر  درکی  به  تا  بسنجد  را  جوانان  نگرش 

شوند. در برسیم که باعث شروع دوپینگ در افراد می
با هدف  (  2019پژوهش تاوارس و همکاران )   ، این زمینه

 
1.Tavares 

2. Christiansen 

3. Performance Enhancement Attitude 

Scale 

4. Doping Implicit Association Test 

5. Doping Brief Implicit Association 

Test 

همزمان،   و  همگرا  روایی  عاملی،  سازه  روایی  بررسی 
به   نگرش  پرسشنامۀ  زمانی  پایایی  و  درونی  همسانی 
که   گرفت  انجام  پرتغال  کشور  در  دوپینگ 

پرسش شرکت الکترونیک  نسخه  و  کنندگان  پندو  نامه 
برنامه شاخص  رفتار  نظریه  بحث ریزیهای  در  شده 

بر )جهت  پرتغالی  زبان  به  را  روایی دوپینگ  رسی 
پرسش هم  این  کردند.  تکمیل  چهار  زمان(  شامل  نامه 

نگرش  ارزیابی  برای  )بعد  )  هفتها  باورها    پنج گویه(، 
گویه( هفت  گویه( و هنجارهای ذهنی )  15گویه(، قصد )

گویه بوده و در زمینه ورزش به    34  ،است که درمجموع
 ( همکاران  و  تاوارس  بنابراین  است؛  رفته  (  2019کار 

ها را تغییر دادند تا به توصیف بهتری برای  گویه برخی از  
برسند ورزش  حوزه  جای  به  جسمانی  آمادگی    ؛حوزه 
دارد: نگرش زیرمقیاس  اصلی چهار  ها  درنتیجه نسخه 

)  شش ) ذهنی  هنجارهای  کنترل   دو گویه(،  گویه(، 
  سه گویه( و قصدهای رفتاری )   سهشده )رفتاری ادراک 

دقیق گویه(.   منظور  خرددرواقع،  های  عامل هتر 
نگرش به مصرف مواد    - 1  عبارت است از:پرسشنامه  

موضوعات    ؛دوپینگی از  افراد  ارزیابی  و  ترجیح  یعنی 
می فکرشان  به  که  یا مشخصی  )پسندیدن  رسد 

از    و نپسندیدنِ این موضوعات(   ارزیابی فرد  از  بازتابی 
ها را  پیامدهای انجام رفتار مدنظر است، معموالً نگرش

می  دوپینگ  در  رفتار  که    ؛دانندنماینده  فرض  این  با 
نیروزا مصرف می با    ،کنندافرادی که مواد  مقایسه  در 

از خود  دیگران سخت  برابر دوپینگ  در  گیری کمتری 
باورها، به معنی باورهای فرد درباره    -2  ؛دهندنشان می

عملکرد بهبود  در  دوپینگ  در    - 3؛  اثر  فرد  قصد 
کند دوپینگ خواهد کرد یا از  هایی که فکر می وضعیت

6. Pictorial Doping Brief Implicit 

Association Test 

7. Andreasson 

8. Serpa  

9. Questionnaire of Attitudes towards 

Doping in Sports 
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کرد خواهد  خودداری  ذهنی   -4  ؛دوپینگ  هنجارهای 
مهم  ) افراد  برداشت  از  فرد  ادراک  یعنی  فردی( 

نیروزا  زندگی مواد  مصرف  درباره  و اش  )تاوارس 
لوسیدی .  (2019همکاران،   اعتقاد  همکاران    1به  و 

پردازی این مقیاس طبق نظریه رفتار  ، مفهوم   (2008)
  استها یا اهدافی  شده و در ارجاع به انگیزه ریزیبرنامه 

که نوجوانان معموالً در بحث مصرف داروهای نیروزا به  
، بهبود عملکرد یا ظاهر  برای مثالکنند؛  ها اشاره می آن

( نشان دادند که  2019بدنی بهتر. تاوراس و همکاران )
پرسشن قابل این  پایایی  و  روایی  از  برخودار  امه  قبولی 

ای بررسی نمونه  ( در2020)و همکاران    2است. استرانگر
   ، سال نشان دادند 18تا   14از ورزشکاران در بازه سنی  

از همسانی درونی مناسبی برخوردار    پرسشنامه مذکور 
  است.

اکتشافی   روایی  تأیید  در  شواهدی  امروز،  به  تا 
نامه تقریباً  ه دست آمده و این پرسش نامه پندو بپرسش 

نشان   خود  از  مناسبی  پایایی  مختلف،  جوامع  همه  در 
تری در قالب تحلیل عاملی  داده است، اما تحلیل دقیق 

  ،رو هدف پژوهش حاضرازاین   ؛تأییدی انجام نشده است
ویژگی روان تحلیل  پرسش های  با  سنجی  پندو  نامه 

جامعه  به مناسبِ  اصطالحاتی  این  کارگیری  در  هدف 
و   ،مطالعه جسمانی  آمادگی  مراکز  اعضای  یعنی 
نامه نگرش به دوپینگ در  ها با استفاده از پرسش باشگاه 

بوده است تا به    3( Fit-QADآمادگی جسمانی )پندو( )
یابیمابزاری   روان   دست  لحاظ  از  و که  روایی  سنجی 

 پایایی داشته باشد. 

 پژوهش شناسی روش
مقطعی و از نوع همبستگی بوده روش پژوهش حاضر  

 است.

 
1. Lucidi 

2. Stonger 

3. Questionnaire of Attitudes towards 

Doping in Fitness 

 کنندگانشرکت 
حاضر پژوهش  آماری  زنان    ،جامعۀ  و  مردان  تمامی 

های آمادگی جسمانی  کننده در کالس شرکت  ماهرنیمه
که دارای    ندبود  1400و بدنسازی شهر سمنان در سال  

شرایط بدنی سالم و حداقل سه سال فعالیت بدنی منظم 
نبودن دلیل آگاه به  .در رشته مدنظر زیرنظر مربی بودند

نوع   اساساز انتخاب حجم نمونه، حجم دقیق جامعه بر
هدف پژوهش انجام شد. با توجه به نمونه موردنیاز در  

  نمونه برای هر   10تا    5عاملی از    های تحلیل پژوهش
)کالینگوی است  شده  پیشنهاد  پرسشنامه  ؛  4200،  4ه 

برای انجام  حاضر  در پژوهش  بنابراین    ؛(1995،  5هافمن 
تأی عاملی  )  114یدی،  تحلیل  میانگینمرد  سنی    با 

و  9/6±72/28 میانگین)زن  نفر    76(  سنی    با 
شهر(  5/6±92/26 به    در  تصادفی  شکل  سمنان 

روش خوشه   ایخوشه  براساس   مراتبیبندی سلسلهبه 
میزان تشابه و همگنی عنصرها در یک یا چند متغیر 

شدند  و بندی  طبقه شامل  انتخاب    درصد   57  که 
  2/37  و   بدنسازیدرصد    5/56،  هوازی  هایورزش
 .حرکات موزون بودند  درصد

 ابزارهای پژوهش 
دوپینگ به  نگرش  همکاران    پرسشنامۀ  و  تاوارس 

به    :(2019) نگرش  پرسشنامه  پژوهش،  اصلی  ابزار 
در   جسمانیدوپینگ  همکاران    آمادگی  و  تاوارس 

توسط تاوارس و همکاران    پرسشنامه   . اینبود(  2019)
و استانداردسازی    (2019) روایی   شد  بررسی  هدف  با 

زمان، همسانی درونی  سازه عاملی، روایی همگرا و هم 
ر کشور  نامۀ نگرش به دوپینگ دو پایایی زمانی پرسش

دسترس شامل  ای در نمونه از    هاآن ال انجام گرفت.  پرتغ
جسمانی/باشگاه   453 آمادگی  مراکز  بازه  عضو  در  ها 

4. Kline 

5. Hofmann 
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استفاده    79تا    16سنی   داد.  کردندسال  نشان    ،نتایج 
پرسشنامه نگرش به دوپینگ در ورزشکاران از پایایی و  

پرسش  این  است.  برخوردار  مطلوبی  شامل  روایی  نامه 
ارزیابی نگرش  برای  بعد  )چهار  باورها  هفتها   گویه(، 

)  پنج) مقاصد  ذهنی    15گویه(،  هنجارهای  و  گویه( 
گویه را با مقیاس    34گویه( بود که درمجموع  هفت  )

=کامالً مخالف تا  1)  گیردبر می در  ای  نقطههفتلیکرت  
،  13،  11،  5،  4،  2های  =کامالً موافق(. مقیاس گویه 7

نمره    32و    30،  25،  19 به   بیشترباید معکوس شود. 
دلیل ه  بمعنی نگرش مثبت به مصرف مواد نیروزا بود.  

پندپرسش اینکه   رفته  نامه  کار  به  ورزش  زمینه  در  و 
تعداد سؤاالتش    ،است متعدد  شده  تعدیل  در مطالعات 
به لحاظ برازش مدل    یسؤال  16و درنهایت نسخۀ  است  
  ؛که در بخش مقدمه توضیح داده شده است  شدهتأیید  

دوپینگ  پرسش   درنتیجه به  نگرش  و  نامه  تاوارس 
که با    استچهار بعد  شامل  در ورزش    (2019همکاران ) 
شوند: سؤال به رفتار دوپینگ مربوط می   16استفاده از  

باورها به معنی   -2نگرش به مصرف مواد دوپینگی،    -1
  - 3باورهای فرد درباره اثر دوپینگ در بهبود عملکرد،  

وضعیت در  فرد  می قصد  فکر  که  دوپینگ  هایی  کند 
و   از دوپینگ خودداری خواهد کرد  یا    -4خواهد کرد 

ی )فردی( یعنی ادراک فرد از برداشت  هنجارهای ذهن
 اش درباره مصرف مواد نیروزا.افراد مهم زندگی 

 ها شیوه گردآوری داده
بازترجمه و -در پژوهش حاضر از روایی صوری، ترجمه

برای شروع مراحل  استفاده شد، اما    عاملی   روایی سازه 
 دوپینگکار، ابتدا اجازه استفاده از پرسشنامه نگرش به  

و همکاران ) از    (2019تاوارس  ایمیل  ارسال  با کمک 
اصلی   دستورالعمل  براساس  سپس    .شد  گرفتهمحقق 

 ( جهانی  بهداشت  نظر  درباره  (  2006سازمان 
است    ،متخصصان دو  بهتر  تا  بایک  مترجمان  از    نفر 

 
1.  Wild 

2. Face Validity 

آشنا   پرسشنامه  در  موجود  ازباشند  مفاهیم  ترجمه    و 
خودداری    کلمه کلمه  تطبیق    بنابراین شود؛  به  برای 

پایایی آن   و  روایی  افزایش  و  معانی جمالت  فرهنگی 
تغییر نظیر  عبارت،    نکردنمواردی  مفهوم  و  معنی 

و  عبارت    خوانابودن  تغییر    مترجمانتوسط  دشواری 
شده اولیه توسط  ترجمه   هاینسخه   ، در مرحله بعد  نکرد.

دو زبان )اصلی و هدف( تسلط    مترجم دیگری که به هر
شده اولیه  ترجمه   هاینسخه سپس    شد.بازنگری    ،داشت

مقایسه    با تناقضشدند  یکدیگر  و  تفاوت  ها اصالح  و 
اولیه، نسخه نهایی    هایترجمه د که درنهایت با ادغام  ش

)مترجمان مرحله    ترجمه ابزار به زبان هدف ایجاد شد
این مرحله   در  نداشتند(ننخست،  بعدقش    ، . در مرحله 

نهایی ترجمه  تنسخه  تا سهوسط  شده  متخصص    یک 
اصلی   زبان  به  هدف  زبان  از  زبان(  هردو  به  )مسلط 

شده از زبان هدف نسخه ترجمه   سپس  .بازگردانده شد
لزوم  صورت  در  و  شد  بازنگری  اصلی  زبان  به 

  سه  . درنهایتسازی دقیق عبارات صورت گرفتهمسان
شناسی ورزش این مهم را تأیید ساتید حوزۀ روان ا از    نفر

و اطالعات   شدو در یک مطالعۀ مقدماتی توزیع کردند 
تحلیل  دست هب و  تجزیه  پرسشنامه  از  و   شد آمده 

 1)وایلد  شده اعمال شداصالحات الزم در نسخه ترجمه 
- ترجمه  ،  2روایی صوری  ؛ بنابراین(2005،  و همکاران

صحت   3ازترجمه ب نسخۀ و  پرسشنامۀ    داشتن  فارسی 
( توسط  2019نگرش به دوپینگ تاوارس و همکاران ) 

بررسی   مترجمان  و  دیدگاه   شدمتخصصان  های و 
به  را  خود  کردنداصالحی  ارائه  کتبی   .صورت 

 کید شد که در ارزیابی کیفی روایی محتوا، أ همچنین ت

مناسب، کلمات  از  استفاده  زبان،  دستور   رعایت 

قرارگیری  سؤاالتاهمیت   مناسب    سؤاالت،  جای  در 
 خود، 

طراحی  ابزار  تکمیل  دهندزمان  قرار  مدنظر  را   .شده 

3. Translation-Back Translation 
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 ن، تغییرات الزم در اآوری نظرات متخصص پس از جمع 

گرفت.ابزار   قرار  کمی  مدنظر  ارزیابی  برای   سپس 

و   محتوا  مهم   برایروایی  اینکه  از  و اطمینان   ترین 

 است، ( انتخاب شده سؤالترین محتوا )ضرورت  صحیح 

محتوا  ن روایی    (Content validity ratio)سبت 
ها  پرسشنامه   ، . بعد از بررسی صحت ترجمهاستفاده شد

توزیع    30بین   ورزشکاران  از  از    شد نفر  )تعداد مذکور 
از تکمیل پرسشنامه روند مطالعه حذف شد(   ها،  و بعد 

گرفت انجام  الزم  روایی    رو ازاین ؛  اصالحات  نسبت 
شاخص روایی محتوا بیشتر از    و   62/0از  مـحتوا بیش  

شد  79/0 مقدماتیحاصل  اجرای  این  از  بعد  فرم   ،. 
شرکترضایت  به نامه  در کنندگان  آنالین    صورت 

ها داده شد  آن گرفت و این اطمینان به   اختیارشان قرار
آن پاسخ  هدف  که  برای  فقط  و  است  محرمانه  ها 

ها میان  سپس پرسشنامه   .شوده می موردمطالعه استفاد
بنمونه آماری    آنالین  صورت ه های 

(https://survey.porsline.ir)   (96    بادرصد  
تاپ  استفاده از لپ   با   درصد  4استفاده از گوشی همراه و  

کامپیوتر شخصی(   و جمع یا  تکمیل  .  دشآوری  توزیع، 
جمع نامه پرسش  و  تکمیل  اینکه  از  بعد  شد،  ها  آوری 

های آماری تحلیل و تجزیه  روش   با و    شد  بندیدسته 
 شد.

 روش آماری 
گردآوری داده  سطحهای  دو  در  و   آمار  شده  توصیفی 

برای از آمار توصیفی  که    شداستنباطی تجزیه و تحلیل  
محاسبه  هافراوانی محاسبه   نمودارها،  رسم   ،

استفاده    های شاخص  مرکزی  و   پراکندگی 

سازه نیز تحلیل عاملی تأییدی  شد. برای تعیین روایی  
روش  به 

تعیین  . همچنین  شداستفاده  معادالت ساختاری   برای 
هم از   همسانی،  زمانروایی  زمانی  پایایی  و  درونی 

آلفای   هایروش  همبستگی  ضریب  کرونباخ و ضریب 

امگا  ای  طبقهدرون ضریب   دونالدمک و  شد.  محاسبه 
Ihʹ  -a[[-= 1   امگا براساس فرمول  دونالدمک 

]/ [a+2b]]    آن  که    شود می محاسبه تعداد    aدر 
عاملی    مجموع بار  bها و  و اشتراک گویه   عامل  سؤاالت

میزان ضریب امگا بین صفر    های آن عامل است.گویه
از دو تا یک است.   این محاسبات آماری،  انجام  برای 

لیزرل  نرم اس   8نسخه  افزار  نسخه  اسپی و    20اس 
 .شداستفاده  

 

 ها یافته
نمونه فراوانی  و  جداول  سن  به  توجه  با  منتخب  های 

است.  شدهارائه   یکتعداد در جدول شمارۀ 
 

 ها در پژوهش کنندهشرکتشناختی های جمعیتویژگی -1جدول 
Table 1- Demographic characteristics of the samples participating in the 

research 

 جنسیت 

Gender 
 تعداد 

Number 
 میانگین سنی 

Age Mean 
 انحراف استاندارد 

Standard Deviation 
 مردان 
Men 

114 28.72 6.9 

 زنان

Women 
76 26.92 6.53 

 کل

Total 
190 28 6.78 
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روش تحلیل عاملی    تعیین روایی سازه عاملی از   برای
یابی استفاده شد. با توجه به اینکه  تأییدی مبتنی بر مدل 

یابی معادالت ساختاری توافق  در میان متخصصان مدل 
های یک از شاخص کلی و عمومی در مورد اینکه کدام 

وجود  کند  تر از مدل فراهم میدی روشن برازندگی برآور
شود در این زمینه ترکیبی از سه تا  ندارد، پیشنهاد می

(. نظر به اینکه  2016،  1بوپل )  شودچهار شاخص بیان  
به شاخص  مدل  برازندگی  طبقۀ  های  سه  در  طورکلی 

)مقایسه و مقتصد )صرفه تطبیقی  قرار ای(، مطلق  جو( 
می  شاخص داده  که  اطالعاتی  از  شوند،  هریک  های 

ها متفاوت  اطالعات سایر گروهبا    ،کندها فراهم می گروه
شود حداقل یک شاخص در  بنابراین پیشنهاد می است؛

و گزارش آن داده شود    شدهها بررسی  هر طبقه از گروه 
(. در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات  2006،  2)براون
شاخص   تحلیل  میان  از  برازندگی عاملی،  های 

آزادی های خی شاخص  به درجۀ  نیکویی 3دو  ، شاخص 
انطباقی مقایسه4برازش  برازندگی  شاخص  ، 5ای، 

، شاخص ریشۀ  6شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت
باقی مجذور  ریشۀ  7مانده میانگین  میانگین  شاخص   ،
تقریب برآورد  برازش   8مجزور  نیکویی  شاخص    9و 

نتایج تحلیل عاملی    شماره دو،استفاده شد. در جدول  
فارسی   نسخۀ  ساختاری  معادالت  بر  مبتنی  تأییدی 

 گیری مقیاس کارآمدی مقابله با دوپینگ در مدل اندازه 

های برش متفاوتی گران مالکشده است. پژوهش ارائه
شاخص  برای  کرده را  ارائه  برازندگی  اند؛ های 

های شاخص نیکویی برازش خص مثال، در شاعنوانبه
ای، شاخص نیکویی انطباقی، شاخص برازندگی مقایسه 

که   بونت  بنتلر  غیرهنجار  برازندگی  شاخص  و  برازش 
شاخص  این  تغییرات  یک  دامنۀ  و  صفر  بین  ، استها 

از   بیشتر  مدل،   95/0مقادیر  عالی  برازندگی  نشانگر 
  نشانگر برازندگی خوب و مقادیر  90/0مقادیر بیشتر از  

مدل    85/0 نسبی  برازش  به  هستندنشانگر  باور . 
میانگین    ،(2000)  10واندنبرگ  ریشۀ  شاخص  مقادیر 

تقریب برآورد  نشانگر    05/0تا    صفربین    11مجذور 
قبول نشانگر برازش قابل   1/0تا    05/0برازش خوب و  

مجذور   میانگین  شاخص  برای  همچنین  است. 
نشانگر مدل مناسب و   06/0مانده، مقادیر کمتر از باقی

از   کمتر  قابل نشان   08/0مقادیر  و دهنده  معقول قبول 
مدل   لین   استبودن  هه  درمورد  2003،  12)لویی   .)

خی  نسبت  بین  شاخص  در  آزادی،  درجۀ  به  دو 
کلی  توافقی  درپژوهشگران  قابل   بارهای  قبول  مقادیر 

وجود ندارد، اما برخی از پژوهشگران مقادیر نزدیک به 
 (.2004 دانند )کالین،را برای آن مناسب می  3
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نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی گیری استاندارد نسخة فارسی پرسشبار عاملی مدل اندازه -1شکل 

 جسمانی 
Figure 1- The factor loading of the standard measurement model of the Persian 

version of the attitude towards doping questionnaire in physical fitness 
 

  ، شماره یک  شکلتوجه به    بررسی روایی عاملی با   برای
  شده سؤال بررسی و مقایسه    16برازش پنج عامل در  

  16های نمودار حاکی از آن است که همۀ  است. آماره 
نامه نگرش به دوپینگ در  سؤال نسخۀ فارسی پرسش 

قابل عاملی  سازه  روایی  از  جسمانی  قبولی آمادگی 
داده ندبرخوردار این  در  آزادی  درجۀ  مقدار    152ها  .  و 

  برابر با  دو به درجات آزادی )نسبت خی  است 90دو خی
این    ،دهدشاخص نشان می  ه ایننتایج مربوط ب  .(67/1

قابل پرسشن عاملی  سازۀ  روایی  از  برخوردار  امه  قبولی 
 .است

جدول   به  توجه  دو با  می   شماره    ،شودمشاهده 
برازش، شاخص  نیکویی  شاخص  نظیر  برازش  های 

مقایسه  برازندگی  برازندگی  شاخص  شاخص  و  ای 
هستند و شاخص   90/0غیرهنجار بنتلر بونت، بیشتر از 

  1/0تا    05/0ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب بین  
نشان   ،درواقع.  است نتایج  قابل این  بودن  دهندۀ  قبول 

ازش متناسب مدل  های برازندگی و درنتیجه، برشاخص 
. همچنین شاخص  ستهاتحلیل عاملی تأییدی با داده 

خطای    ،دهدمانده نشان میریشۀ میانگین مجذور باقی 
پرسش  و  بوده  ناچیز  بسیار  سازۀ  مدل  روایی  از  نامه 

قابل  است.عاملی  برخوردار  معناداربودن    قبولی  مطالعۀ 
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مکنون  متغیرهای  بین  متغیرهای )عامل   1ارتباط  و  ها( 
)سؤال اهده مش بزرگی شده  یا  کوچکی  برطبق  ها(، 

باید از    بنابراین؛  نیستضرایب به لحاظ آماری صحیح  
بار عاملی   2ارزش تی  معناداری    3و  تعیین میزان  برای 

نشان عاملی  بار  کرد.  استفاده  ضرایب  دهندۀ  این 
با توجه به این    است.همبستگی گویه با عامل مربوطه  
یک   عاملی  بار  هرچه  بیشتر  موضوع،  عامل  در  سؤال 

باشد، در تفسیر گزارش آن عامل باید وزن بیشتری به 
آن شاخص داده شود. رد یا تأیید معناداربودن بارهای  

گیرد. مشاهدۀ  عاملی با توجه به ارزش تی، صورت می 
ها با  ارزش تی و پارامترها در ارتباط با رابطۀ بین سؤال 

زش تی و بار  که مقادیر ار دهد  می  ها نشان مقیاسخرده 
 بخش است.عاملی رضایت

شاخص تی و بار    ،دهدنشان می  شماره سهنتایج جدول  
هر   در  برخوردار    16عاملی  مطلوبی  مقادیر  از  سؤال 

  2ها بیشتر از عدد . مقدار ارزش تی در همۀ سؤال است
های مربوطه  ها و عامل بین سؤال   است،که حاکی    است

برقرار   معناداری  تمام  ای گونهبه   است؛رابطۀ  که 
مشاهده  عامل متغیرهای  پیشگویی  به  قادر  های  شده 

های  سؤال  ،دهدهمچنین نتایج نشان می  هستند.خود  
به  پانزده  و  دوازده  و  شش  عامل یک،  در  های  ترتیب 

ترین ها، هنجارهای ذهنی و باورها مهم مقاصد، نگرش 
 . هستندنامه  بین در این پرسش متغیرهای پیش 

نتایج جدول   مقادیر شاخص شماره چهارمطابق  های ، 
اندازه  مدل  پرس برازندگی  دوم  مرتبه  نامه  ش گیری 

مرتبه   آمادگی جسمانی همانند  در  به دوپینگ  نگرش 
قابل  نشانگر  مناسب اول  و  شاخص قبول  های  بودن 

براز درنتیجه  و  )تناسب(  مطلوب برازندگی  و  بودن ش 

انداز  تی  همدل  شاخص  مقادیر  همچنین  است.  گیری 
ها با عوامل باالتر از خود  مقیاس درمورد رابطه بین خرده 

از وجود رابطه    است  96/1از    بیشترهمگی   که حاکی 
که نتایج تحلیل عاملی  طوری به  ؛هاستمعنادار بین آن 

اول و دوم پرسشنامه نگرش به دوپینگ در    هایمرتبه
داد نشان  جسمانی  روایی  ،  آمادگی  از  پرسشنامه  این 

قابل  ورزشکاران  سازۀ  جامعه  در  خوبی  بسیار  و  قبول 
 .ایرانی برخوردار است

نامه  برای بررسی همسانی درونی نسخۀ فارسی پرسش 
آمادگی جسمانی از روش آلفای  نگرش به دوپینگ در  

ضریب    کرونباخ .  شداستفاده    امگا  دونالدمک و 
،  شودمشاهده می   شماره پنجگونه که در جدول  همان

نامه  های پرسش نتایج محاسبات در برآورد پایایی عامل 
سؤال    16نامه با  ضریب آلفا برای کل پرسش ،  نشان داد

سایر    83/0 درونی  همسانی  و  آمد  دست  به 
پرسش مقیاسخرده  مقاصد،  های  شامل  که  نامه 

ترتیب  به   ،شودها، هنجارهای ذهنی و باورها می نگرش
که در    است  83/0و    82/0،  84/0،  0/ 8،  82/0برابر با  

مالک    ،قبولی است. شایان ذکر استحد مطلوب و قابل 
قابل  بررسی  در  با  رایج  درونی  همسانی  بودن  قبول 

کرونباخ   آلفای  از  اما    0/ 70مقدار  استفاده  است، 
روان امتخصص  عامل ن  برای  چهار  سنجی  از  که  هایی 

شده  تشکیل  کمتر  یا  برش    ،اندگویه  را    60/0مالک 
میقابل  ضریب  دانندقبول  همچنین  برای   دونالدمک . 

قف و کف برای کل ابزار  سبود که اثر    77/0کل ابزار  
 صفر بود.

 

 

 

 
1. Latent 

2. T-Value 

3. Factor Loading 
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منظور بررسی روایی سازۀ عاملی  تأییدی مرتبه اول بههای برازش تحلیل عاملی شاخص -2جدول 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی نسخة فارسی پرسش
Table 2- Fit indices of first confirmatory factor analysis in order to check the 

validity of the factor structure of the Persian version of the Doping Attitude 

Questionnaire in Physical Fitness 

  گیری های برازش مدل اندازهشاخص

 مقادیر 

 قبول قابل 

Acceptable 

values 

مقدار 

 شده مشاهده

Observed 

value 

 2X کای دو 
وابسته به حجم  

 نمونه 
152 

 DF درجۀ آزادی 
وابسته به حجم  

 نمونه 
90 

 1.67 3کمتر از  DF2X/ دو به درجۀ آزادینسبت کای
 P - 0.0001 سطح معناداری 

 0.074 0.67بیشتر از  AGFI شاخص نیکویی برازش انطباقی 
 0.98 0.90بیشتر از  IFI ای شاخص برازندگی مقایسه

 0.98 0.90بیشتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی بنتلر 
 0.97 0.90بیشتر از  TLI/NNFI شاخص برازندگی غیر هنجار بنتلر بونت 

 0.91 0.90بیشتر از  GFI نیکویی برازش شاخص  
 0.087 0.1 -0.05بین  RMSEA شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب

 0.19 0.08کمتر از  RMR مانده شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقی

 
منظور بررسی روایی های برازش تحلیل عاملی تأییدی مدل بهبار عاملی و مقدار تی شاخص  -3جدول 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانیعاملی نسخة فارسی پرسشسازۀ 

Table 3- Factor load and t-value of the fit indices of the confirmatory factor 

analysis of the model in order to check the validity of the factor structure of the 

Persian version of the attitude towards doping questionnaire in physical fitness. 

 عامل

Factor 
 سؤال

Question  
 بار عاملی

Factor load 
 مقدار تی

t-value 

 (Goals)  مقاصد

1 1.58 8.90 

2 0.69 4.12 

3 0.79 4.53 

4 1.57 8.84 
5 1.45 8.22 
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منظور  های برازش تحلیل عاملی تأییدی مدل بهشاخصبار عاملی و مقدار تی  -3جدول ادامة 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی بررسی روایی سازۀ عاملی نسخة فارسی پرسش

Table 3- Factor load and t-value of the fit indices of the confirmatory factor 

analysis of the model in order to check the validity of the factor structure of 

the Persian version of the attitude towards doping questionnaire in physical 

fitness. 

 عامل

Factor 

 سؤال

Question 

 بار عاملی

Factor load 

 مقدار تی

t-value 

 ( Attitudesها )نگرش

6 1.84 12.36 

7 1.9 12.34 

8 1.37 7.53 

9 1.49 9.40 

10 1.73 10.63 

 (Mental norms)  هنجارهای ذهنی

11 1.37 7.92 

12 1.44 9.31 

13 1.04 88/6 

   (Beliefs)  باورها

14 0.82 4.91 

15 1.03 6.06 

16 0.88 5.30 

 
منظور بررسی روایی سازۀ عاملی  های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهشاخص -4جدول 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی فارسی پرسشنسخة 
Table 2- Fit indices of confirmatory second factor analysis in order to check the 

validity of the factor structure of the Persian version of the Doping Attitude 

Questionnaire in Physical Fitness 

  گیری های برازش مدل اندازهشاخص

 مقادیر

 قبول قابل

Acceptable 

values 

مقدار 

 شدهمشاهده

Observed 

value 
 225 وابسته به حجم نمونه  2X دوکای

 110 وابسته به حجم نمونه  DF درجۀ آزادی 
 2.04 3کمتر از  DF2X/ دو به درجۀ آزادی نسبت کای

 P - 0.0001 سطح معناداری 
 0.074 0.67بیشتر از  AGFI شاخص نیکویی برازش انطباقی 
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منظور بررسی روایی سازۀ عاملی  دوم بههای برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه شاخص -4جدول 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی نسخة فارسی پرسش
Table 2- Fit indices of confirmatory second factor analysis in order to check 

the validity of the factor structure of the Persian version of the Doping 

Attitude Questionnaire in Physical Fitness 

  گیری های برازش مدل اندازهشاخص

 مقادیر

 قبول قابل

Acceptable 

values 

مقدار 

 شدهمشاهده

Observed 

value 

 0.94 0.90بیشتر از  IFI ای شاخص برازندگی مقایسه
 0.94 0.90بیشتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی بنتلر 

 0.93 0.90بیشتر از  TLI/NNFI بنتلر بونت شاخص برازندگی غیر هنجار 
 0.87 0.90بیشتر از  GFI شاخص نیکویی برازش 

 0.084 0.1 -0.05بین  RMSEA شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب 
 0.17 0.08کمتر از  RMR مانده شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقی

فارسی  2012همکاران،  و    )لنتیلون نسخۀ  بنابراین   .)
و پرسش  آمادگی جسمانی  در  به دوپینگ  نامه نگرش 

های آن از ثبات )همسانی( درونی مطلوب مقیاسخرده 
 قبولی برخوردار است. و قابل 

پرسش  فارسی  نسخۀ  زمانی  به  پایایی  نگرش  نامه 
آزمون طریق  از  جسمانی  آمادگی  در  آزمون -دوپینگ 

آزمون   از  استفاده  با  و  زمانی دو هفته  با فاصلۀ  مجدد 
درون همبستگی  نتایج طبقهضریب  شد.  انجام  ای 

زیاد خرده همبستگی زمانی  پایایی  کل  مقیاس ها،  و  ها 
ماره شش(.نامه را نشان داد )جدول شپرسش 
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منظور بررسی پایایی درونی نسخة  نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی امگا به  -5جدول 

 نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی فارسی پرسش

Table 4- The results of Cronbach's alpha coefficient test in order to check the 

internal reliability of the Persian version of the doping attitude questionnaire in 

physical fitness. 

 عامل

Factor 

شمارۀ 

 سؤال

Question 

number 

 نتایج پایایی

Reliability results 
  

تعداد  

 هاسؤال

Number 

of 

questions 

ضریب آلفای 

 کرونباخ 

Cronbach's 

alpha 

coefficients 

ضریب  

پایایی 

 امگا
Ω 

تعداد شرکت  

 کنندگان

Number of 

participants 

 1 to 5  0.82 0.755 30 (Goals) مقاصد

ها  نگرش
(Attitudes) 

6 to 10  0.8 0.824 30 

هنجارهای ذهنی  
(Mental 

norms) 

11 to 13  0.84 0.868 30 

 Beliefs 14 to 16  0.82 0.750 30)باورها )

 پرسشنامهکل 

(The whole 

questionnaire) 

1 to 16  0.83 0.778 30 

     30 
 

نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی  ها و نمرۀ ُکلی نسخة فارسی پرسشپایایی زمانی عامل  -6جدول 

 جسمانی 

Table 5- Temporal reliability of the factors and the overall score of the Persian 

version of the Doping Attitude Questionnaire in Physical Fitness 

 هاعامل
Factors 

 تعداد شرکت کنندگان 

Number of 

participant 

 نتایج پایایی زمانی

Temporal reliability 

results 
 ای همبستگی درون طبقه

intra-class solidarity 
 30 0.9 (Goals)  مقاصد

 30 0.79 (Attitudes) هانگرش
 30 0.8 (Mental norms)هنجارهای ذهنی
 30 0.76 (Beliefs) باورها

 The whole) کل پرسشنامه

questionnaire) 
30 0.88 
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 گیری حث و نتیجهب
  سنجی روان  هایویژگیهدف بررسی    پژوهش حاضر با

در   آمادگی جسمانی  در  دوپینگ  به  نگرش  پرسشنامه 
شد انجام  ایرانی  عاملی    .ورزشکاران  تحلیل  نتایج 

داد نشان  فارسی   ،تأییدی   نسخۀ 

پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی نیز  
زیرا    ؛استانگلیسی دارای برازش مطلوبی    مانند نسخۀ 

برازش  شاخص   مقدار ازهای  بود  بیشتر  مطلوب    حد 
نیز در محدودۀ    RMSEA  و شاخص(  90/0)بیشتر از
 مطلوب 

نگرش  پرسشنامۀ  ،دهدمی این نتایج نشان. داشتقرار 
  برازش و روایی  ارایبه دوپینگ در آمادگی جسمانی د

و    پژوهش  با  و   است  مطلوب  عاملی  سازۀ تاوارس 
های برازش  شاخص. دارد  همخوانی   (2019همکاران )

برازندگی   شاخص  برازش،  نیکویی  شاخص  نظیر 
بونت،  مقایسه بنتلر  غیرهنجار  برازندگی  و شاخص  ای 

بودند و شاخص ریشۀ میانگین مجذور    90/0بیشتر از  
این نتایج    ،درواقع.  بود  1/0تا    05/0برآورد تقریب بین  

قنشان شاخص ابل دهندۀ  بودن  و قبول  برازندگی  های 
درنتیجه، برازش متناسب مدل تحلیل عاملی تأییدی با 

ها در نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ  داده 
جسمانی   آمادگی  ریشۀ  استدر  شاخص  همچنین   .
خطای مدل    ، دهدمانده نشان میمیانگین مجذور باقی 

پرسش  و  بوده  ناچیز  سازۀبسیار  روایی  از  عاملی    نامه 
همچنین نتایج تحلیل عاملی  قبولی برخوردار است.  قابل 

ها دارای ارتباط معناداری  تمامی گویه  ،تأییدی نشان داد
 با ابعاد نگرش به دوپینگ هستند.
( همکاران  و  تاورس  مطالعۀ  بررسی  2019در  برای   )

، تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی 1کفایت تکرار مدل 
با   مرحله  چهار  مدرج در  نمونه  )حجم    2سازی یک 

 
1. Adequacy of Model Replication 

2. Calibration Sample 

3. Validation Sample 

  3عنوان نمونه رواسازی ( و یک نمونه دوم به231نمونه=
نمونه= به 222)حجم  با  تودرتو  (  مدل  چهار  کارگیری 

 4انجام گرفت. ابتدا برای آزمون تغییرناپذیری ساختاری 
شرکت  یکسان  برداشت  گروه)یعنی  های  کنندگان 

وی محدود  نحها(، ساختار عاملی را به مختلف از سازه 
ها یکسان باشد. سپس برای آزمون  که در گروه   کردند

گروه یکسان  پاسخ  )یعنی  متریک  های تغییرناپذیری 
ای  گونهمختلف به یک گویه(، همه بارهای عاملی را به 

ها یکسان باشند. در مرحله  که در گروه   کردندمحدود  
نرده تغییرناپذیری  آزمون  برای  )یعنی   5ای سوم، 

شده با نمرات پنهان( عرض مرات مشاهده بودن نمرتبط
ها یکسان  ها طوری محدود شد که در گروهاز مبدأ گویه 

ها  باشند. تغییرناپذیری عاملی زمانی تأیید شد که مدل
با یکدیگر اختالف معنادار    کایطبق اختالف آماره مربع 

مطالعۀ معناداربودن ارتباط  درواقع،  (.  <05/0Pنداشتند ) 
مکنونبین   متغیرهای )عامل   متغیرهای  و  ها( 

)سؤال مشاهده  بزرگی  رب  ها(شده  یا  کوچکی  طبق 
باید از    رو ازاین؛  یستضرایب به لحاظ آماری صحیح ن

برای تعیین میزان معناداری این   و بار عاملی ارزش تی
دهندۀ همبستگی  ضرایب استفاده کرد. بار عاملی نشان 

با عامل مربوطه   این موضوع،    با توجه  است.گویه  به 
در  باشد،  بیشتر  بار عاملی یک سؤال در عامل  هرچه 
آن   به  بیشتری  وزن  باید  عامل  آن  گزارش  تفسیر 
بارهای   معناداربودن  تأیید  یا  رد  شود.  داده  شاخص 

گیرد. مشاهدۀ  عاملی با توجه به ارزش تی صورت می 
ها با  ارزش تی و پارامترها در ارتباط با رابطۀ بین سؤال 

که مقادیر ارزش تی و بار  دهد  می   ها نشانیاسمقخرده 
رضایت  است.عاملی  پژوهش   بخش  با  نتایج   هایاین 
هم و  )تاواراس  است(  2019کاران  همکاران  و  و  انگر 

که    کرداظهار    توانمی  ؛ بنابراینداردهمخوانی  (  2020)
از نسخهمدل استخراج  پرسشنامه نگرش  فارسی    شده 

4. Configural Invariance 

5. Scalar Invariance 
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دوپینگ هم   به  حوزه  این  نظری  مبانی    .ستراستابا 
های یک، شش و سؤال  ،دهدهمچنین نتایج نشان می 

به  پانزده  و  عامل دوازده  در  مقاصد،  ترتیب  های 
مهم نگرش باورها  و  ذهنی  هنجارهای  ترین ها، 

پیش  پرسش متغیرهای  این  در  نتایج    .هستندنامه  بین 
آشکاریپژوهش   برنامه   باعث  رفتار  ه  شدریزینظریه 

چارچوب که    شودمی پرکاربردترین  از  های یکی 
رفتار دوپینگی ورزشکاران    تبیین قصد و   در  شدهاستفاده 
ترین نزدیک  ، یکی از مبانی این نظریهبراساس   است.  

عامل در تعیین یک رفتار قصد فرد برای انجام آن رفتار  
)یعنی در    است  رفتار  آن  انجام  برای  آگاهانه  تصمیم 

این نظری سه عامل، قصد    ،گویده همچنین می آینده(. 
می  تعیین  را  رفتار،  رفتاری  آن  به  فرد  نگرش  کنند: 

هنجارهای ذهنی فرد )یعنی، فشار اجتماعی که فرد در  
م حس  رفتار  آن  رفتاری یانجام  کنترل  و  کند( 

رفتار  )  شدهادراک  بر  فعال  کنترل  میزان  به  فرد  باور 
نگرش و  خود(.  ذهنی  هنجارهای  رفتاری  ها،  کنترل 

باورهای  ادراک  یعنی  مهم  باورهای  از  متأثر  شده خود 
رفتار   نظریه  هستند.  کنترلی  و  هنجاری  رفتاری، 

می ریزیبرنامه  نه  ،گویدشده  باورها  بازتاب  این  تنها 
بلکه رفتار فرد    ،ساختار شناختی پایۀ این متغیرها هستند

نظر  نهایت تابعی از این باورهای مهم درباره رفتار مددر
تحت به   ؛است نگرش  نظریه  این  در  اینکه  تأثیر ویژه 

باورهای رفتاری است و این باورها به نوبه خود بازتابی  
مدنظر   رفتار  احتمالی  پیامدهای  از  فرد  برداشت  از 
بر  هنجاری  باورهای  پژوهشگران،  عقیده  به  هستند. 

دهنده توقعات  گذارند و نشانهنجارهای ذهنی تأثیر می
هم در زندگی هستند و از سوی دیگر انگیزه  سایر افراد م

برآورده  به  را  می  کردنفرد  نشان  توقعات  دهند. این 
شده« بر پایه باورهای  »کنترل رفتاری ادراک   همچنین

توانند عامل  گیرد؛ یعنی عواملی که میکنترلی شکل می 
یا مانع انجام رفتار مدنظر شوند و برداشت فرد از تأثیر  

 
 

عوامل   این  )آیزناحتمالی  مدنظر  رفتار  ؛  1991،  1بر 
ترین (. معموالً قصد رفتاری قوی2001آرمیتاژ و کانر،  
بینی رفتار است و نگرش بیشترین تأثیر عامل در پیش 

  بنابراین(؛  2001را بر قصد رفتاری دارد )آرمیتاژ و کانر،  
ها، هنجارهای  رسیم که نگرش به این نتیجه مهم می 

ادراک  رفتاری  کنترل  و  می ذهنی  توانند شده 
چون با قصد   ؛ هایی جایگزین برای رفتار باشندشاخص 

غیرمستقیم   ارتباط  رفتار  با  و  مستقیم  ارتباط  رفتاری 
 دارند. 

پیرسون    زمان با استفاده از ضرایب همبستگیروایی هم 
پرسش  ابعاد  پندو بین  پرسش   نامه  شاخص و  های  نامه 

برنامه  رفتار  و  ریزینظریه  دوپینگ  بحث  در  نیز  شده 
طورکه گفته  همان.  شددیر نمره کل این دو بررسی  مقا
نامه نگرش به دوپینگ در ورزش چهار بعد  پرسش  ،شد

نگرش   -1شوند:  دارد که به رفتار دوپینگ مربوط می 
باورها به معنی باورهای    - 2به مصرف مواد دوپینگی،  

قصد فرد    -3فرد درباره اثر دوپینگ در بهبود عملکرد، 
کند دوپینگ خواهد کرد یا  هایی که فکر می در وضعیت 

هنجارهای ذهنی    - 4از دوپینگ خودداری خواهد کرد و  
مهم   افراد  برداشت  از  فرد  ادراک  یعنی  )فردی( 

فارسی  زندگی نسخۀ  نیروزا.  مواد  مصرف  درباره  اش 
پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی نیز  

  16عامل و    چهارهای موجود دارای  مانند دیگر نسخه 
، شدنیدهندۀ ترجمه سلیس، درک که نشان استسؤال 

های  دقیق و هماهنگ نسخۀ فارسی در ارتباط با نسخه 
دیگر پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی 

نکتۀ    است. این  به  اشاره    مهمباید  تأیید    کردنیز  که 
نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ در آمادگی  
جسمانی در ورزشکاران ایرانی بدون هیچ کم و کاستی  

تعداد سؤاالت بی و اصالحات در  تغییرات  گر  انو بدون 
این است که نسخۀ فارسی همانند نسخۀ انگلیسی درک  

نسخه اصلی    با   و تفسیر صحیحی از سؤاالت را مشابه

1. Ajzen 
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فراهم  ا ابزار  بیکرده  ین  تأیید  همچنین  و است.  کم 
کاست نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ در  

دهندۀ ظرفیت آمادگی جسمانی در جامعۀ ایرانی نشان
آمادگی   در  دوپینگ  به  نگرش  پرسشنامۀ  مطلوب 

تفاوت به  ،جسمانی بین رغم  گوناگون های  فرهنگی 
 است.
های سؤاالت  پاسخ   بودن مناسبهمسان   ، بر این  عالوه

در نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرش به دوپینگ ارتباط  
علت ترجمۀ  که احتماالً بهمشهود است  درونی سؤاالت  

پاسخ  مناسب  درک  و   بنابراین  است؛دهندگان  روان 
بررسی پایایی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  

سؤاالت نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرش به    ،نشان داد
عنوان یک مجموعه با  دوپینگ در آمادگی جسمانی به 

مطلوبی   پیوند  و به  اند،داشته هم  معنا  مستقیم  طور 
دهندگان مفهوم و پاسخ  یدندسنجمفهوم یکسانی را می

 کردند.کلی یکسانی را از هریک از سؤاالت دریافت می 
  ،نامه نشان دادای پرسش هنتایج در برآورد پایایی عامل 

به    83/0سؤال    16نامه با  ضریب آلفا برای کل پرسش 
خرده  سایر  درونی  همسانی  و  آمد  های  مقیاسدست 

نگرش پرسش  مقاصد،  شامل  که  هنجارهای  نامه  ها، 
باورها می  و  با  به  ،شودذهنی  برابر  ،  8/0،  82/0ترتیب 

 قبولی بود که در حد مطلوب و قابل   83/0و    82/0،  84/0
خرده   است. برای  امگا  ضریب  های  مقیاسهمچنین 

ترتیب ها، هنجارهای ذهنی و باورها به مقاصد، نگرش 
و برای کل پرسشنامه    0/ 75،  86/0،  82/0،  75/0  با  برابر
پرسشنامه از ثبات درونی    ،دهدمی که نشان    بود  77/0

برخوردار   آیتمبوده  خوبی  بین  ارتباط  قدرت  ها  و 
 است. صورت مطلوب هب

پرسشنامۀ   فارسی  نسخۀ  زمانی  پایایی  نیز  ادامه  در 
و   مناسب  جسمانی  آمادگی  در  دوپینگ  به  نگرش 

ارزیابی   به   شدمطلوب  پایایی   نشدنبررسی  دلیلکه 
زمانی در نسخۀ اصلی، امکان مقایسه فراهم نشد، اما با  

 
1. Petroczi & Aidman 

اعداد   پایایی،  حوزۀ  در  مطرح  معیارهای  به  توجه 
( و ناشی از ثبات  88/0مطلوب )  مجموع،آمده دردست هب

 .استزمانی آزمون  
می  نگرش  که  فرض  این  متغیری  درمجموع  تواند 

برای    ؛مزایای مشخصی دارد  ، جانشین برای رفتار باشد
روش المث در سطح  است،  مفید  فرض  این    ؛ شناختی، 

شکلی  ها را به دهد داده چون به پژوهشگران امکان می 
نظام و  نمونآسان  از  از  ه مند  متشکل  بزرگ  هایی 

ها  توان این داده آوری کنند. سپس می ورزشکاران جمع 
های رگرسیون چندگانه به کار گرفت و به  را در مدل 

تحلیل   آماری  توان  ترتیب  میاین  و    یابدافزایش 
می بیشتر  تحقیق  نتایج  از  دیگر اطمینان  مزیت  شود. 

جای سنجش رفتار  سنجی در بحث دوپینگ، به نگرش
است که جذب شرکت دوپین این  از میان  گ،  کنندگان 

آسان  نخبه  میورزشکاران  دیگر تر  پژوهشگر  و  شود 
یا کسانی انجام دهد که  روی دانشجویان  مجبور نیست  

می  باشگاه  به  فرضیه تفریحی  به  توجه  با  های  روند. 
رفتار   نظریه  سایه  در  پژوهشگران  پیشین، 

نگرش   مانندمتغیرهایی    ،اندشده نشان داده ریزیبرنامه 
توانند رفتار و قصد  به دوپینگ و هنجارهای ذهنی می 

 ؛ (2009،  1پتروسزی و ایدمن )بینی کنند  دوپینگ را پیش 
 ، گوینددرنتیجه، بعضی پژوهشگران حوزه دوپینگ می 

هایی را درباره رفتار واقعی دوپینگ در  الزم نیست داده 
مسابقات جمع  در  حاضر  کنیمورزشکاران  بلکه    ؛آوری 

آن  به برای  جای  ورزشکار  رفتاری  قصد  است  کافی 
شده  ریزیدوپینگ و سایر متغیرهای نظریه رفتار برنامه 

مثل نگرش به دوپینگ را بررسی کنیم و از این مسیر 
از   بهتری  درک  آن  به  پیشایندهای  و  دوپینگ  رفتار 

برسیم. این فرض سنگ بنای چند مدل اولیه مصرف  
ی زسپترو ، مدل برای مثالمواد نیروزا در ورزش است )

مدل2015  ،همکارانو   بر  و  جدیدتر  (  تأثیر    نیزهای 
 (.2201، 2اسمیت و استوارت  برای مثال،گذاشته است )

2. Smith & Stewart 
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 گفت، توان می  توجه به نتایج پژوهش حاضر با بنابراین
نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی  نسخۀ فارسی پرسش 

پایا   و  روا  ابزاری  به   برایجسمانی  نگرش  ارزیابی 
محسوب   ورزشکاران  جسمانی  آمادگی  در  دوپینگ 

پرسش می فارسی  نسخۀ  تأیید  همچنین  نامه  شود. 
ایرانی    در جامعۀنگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی  

ابزار    سنجیروان  هایویژگیدهندۀ  نشان مطلوب 
  درنتیجه   است؛فرهنگی گوناگون  های بینرغم تفاوت به

و  به   ابزار استاندارد کنونی  پژوهش حاضر  منظور نتایج 
و  دانشجویان  مربیان،  در  دوپینگ  به  نگرش  سنجش 

والدین ورزشکاران    و   ایحرفهورزشکاران مبتدی و نیمه 
و پس از بررسی نتایج در    به کار رود  تواندمی   ترجوان

درمان مداخالت  به  نیاز  پیشگیرانه  یصورت  اقدامات   ،
به   لبتها  ؛ شود  انجام  به  در  باید  رویکرد  این  کارگیری 

  : احتیاط رفتار کرد چون این رویکرد هنوز مشکالتی دارد
در بررسی نگرش ورزشکاران به دوپینگ و    اینکه  اول

و  خودسنجی  در  پنهانی  زوایای  دوپینگ  قصد 
داردجامعه  وجود  آ  ؛پسندی  تحقیقات  در    ینده بنابراین 

شواهد    دوم اینکه  ؛پسندی را لحاظ کردباید اثر جامعه 

نگرش   که  تأیید کند  را  این فرض  که  نداریم  تجربی 
بینی تواند عاملی مطمئن در پیش مرتبط با دوپینگ می 

باید از    یندههای آدرنتیجه پژوهش  ؛رفتار دوپینگ باشد
معلولی این  -ی ی برای بررسی رابطه علّتحقیقات تجرب

نتایج  همچنین  بگیرند.  بهره  نظری  متغیرهای 
عوامل  انجام   های پژوهش شناسایی  لحاظ  از  شده 

تعیین  ازدوپینگ  مختلف  استفاده  قصد  در  کننده 
نخبگان  یافته ورزش  در  اما  هستند،  نویدبخش  هایی 

دارند  ی کاربرد یک   ؛محدود  از  کمتر  سوم چون 
جز  کنندگانشرکت تحقیقات  این  »ورزشکاران    و در 

بودهحرفه  به ای«  بررسی  اند.  برای  است  بهتر  عالوه، 
تعیین  رابطه بین قصد    کننده در رفتارعوامل  دوپینگی 

با  را  نیروزا  مواد  مصرف  به  عملی  اقدام  و  دوپینگ 
 فقطتوان استفاده از تحقیقات طولی بررسی کرد و نمی

 ا کرد.به شواهد مربوط به قصد دوپینگ اتک 
 

 تشکر و قدردانی
از تمامی شرکت کنندگانی که با حوصله در انجام این  

 .کنیمصمیمانه تشکر می ،پژوهش ما را یاری کردند
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 پیوست 

تر ای که به نظر شما نزدیکورزشکار گرامی، لطفاً هریک از سؤاالت زیر را مطالعه بفرمایید و اولین گزینه
های شما محرمانه  هیچ گزینۀ صحیح و غلطی وجود ندارد و پاسخ   ،بفرمایید. شایان ذکر استاست، انتخاب  

 شمرده خواهد شد و در انتخاب و رد شما به عنوان ورزشکار تأثیری نخواهد داشت. 

 نسخة فارسی پرسشنامة نگرش به دوپینگ 
        کردم.نیروزا مصرف می  ام، مواداگر امکانش بود، برای دستیابی به اهداف مربوط به فعالیت بدنی

انتخابی مسابقات قبول میورزشکاری به  وقتی باید    ، شودخاطر مصرف مواد نیروزا در مرحله 
 صالحیتش برای شرکت در مسابقات رد شود. 

       

        الزم است برای فروش مواد نیروزا مجازات در نظر گرفته شود. 
        حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم.برای رسیدن به ظاهر بدنی مطلوب 

        های بدنی مفید هستند.مواد نیروزا در بهبود قابلیت
        ام حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم. های بدنیبرای افزایش قابلیت

        برای رسیدن به فیزیک بدنی بهتر حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم. 
        افزایش اعتماد به نفس مفید است. مصرف مواد نیروزا در  

شناسم مصرف مواد نیروزا را تأیید کنند حاضرم این موارد را مصرف  اگر بیشتر افرادی که می
 کنم.

       

        برای دستیابی به اهداف واقعاً مهم حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم. 
        باید مجازات شوند. ، دهند مربیانی که به ورزشکاران مواد نیروزا می

        مصرف مواد نیروزا برای بهزیستی ورزشکاران مفید است. 
        مصرف مواد نیروزا نوعی تقلب است. 

        ام حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم.برای جلب تحسین دیگران درباره وضعیت بدنی
        مواد نیروزا. ورزشکار باید مستقالً به اهداف خود برسد نه با کمک 

        ام حاضرم مواد نیروزا مصرف کنم.برای جلب رضایت دیگران از وضعیت و ظاهر بدنی

 


