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 چکیده
به  لیو تما نگیاطالعات در خصوص دوپ زانیبر م ینگرش به ورزش پهلوان تاثیر حاضر با هدف بررسی پژوهش

 همبستگی-یفیتوص هایپژوهشحاضر از نوع،  پژوهشطراحی و اجرا گردید.  یمل یهامیورزشکاران ت نگیدوپ
بودند. های ملی ن تیمتمامی ورزشکارا حاضر شامل پژوهش یآمار ة. جامعدیانجام گرد یدانیکه به صورت م باشدیم

رش به ورزش حاضر نشان داد که نگ پژوهش. نامه بودحاضر شامل پرسش پژوهشابزار گردآوری اطالعات در 
ر میزان اطالعات ورزشکاران اما ب ندارد یمعنادار تاًثیر یمل یهامیورزشکاران ت نگیبه دوپ لیتما زانیبر م یپهلوان

هبود اطالعات در بهمچنین مشخص نمود که  پژوهشمعناداری دارد. نتایج  تاًثیرهای ملی در خصوص دوپینگ تیم
 های ملی می گردد.خصوص دوپینگ سبب کاهش تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم
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 مقدمه
 یو اجتماع یفرد یزندگ ،یمختلف یهاورزش از جنبه

 ،یرهنگفقرار داده و در مسائل  تاًثیرها را تحت انسان
وهیش از مردم را به یاریبس یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع

ق خود ساخته است. در بحث اخال ریگوناگون درگ یها
 یمهم اخالق ورزش اریاز مباحث بس یکی ،یکاربرد

یم یابیارز یمختلف موضوعاتمقوله،  نیاست. در ا
اده استف ای نگیدوپ ،یاز موضوعات چالش یکیشوند، که 

وزه باشد. امر یم روزاینادرست ن یهااز موارد و روش
 زین یو خون یکیژنت نگیدوپ ،ییدارو نگیعالوه بر دوپ
 ،یادهنیبه نحو فزا نگیاند و استفاده از دوپمطرح شده

 ریرا درگ یورزش عکشورها و مجامها، افراد، سازمان
 (.2013)حاجی زاده،  خودش ساخته است

دوپینگ در ورزشکاران قدمتی معادل طول عمر ورزش 
دارد و در تمامی قرون و اعصار، برخی از ورزشکاران به 
هر قیمتی در پی رسیدن به کامیابی ورزشی بودند و در 

انه این راه از هیچ تالشی ولو غیراخالقی و غیرجوانمرد
 (.2018، 1نووزیلسکی و بودزیسزساس) پروا نداشتند

امروزه استفادة نادرست از داروها به معضل پیچیده ای 
تبدیل شده است. دوپینگ، تنها سوءمصرف مواد دارویی 

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، نیست بلکه با جنبه
های اخالقی و ... ارتباط دارد. استفاده از مواد و روش

عملی غیراخالقی و مغایر با رقابت غیرمجاز، 
ها را بر هم حال که ارزششرافتمندانه است و درعین

زند، ممکن است سالمت ورزشکاران را نیز به خطر می
 (.2003، 2موترام) اندازد

های ورزشکاران در اینکه از دارو اگرچه باورها و ارزش
در ورزش استفاده کنند، مؤثر شناخته شده است، در 

                                                           
1. Sas-Nowosielski & Budzisz 

2. Mottram 

3. Alaranta, Alaranta, Holmila, Plamu, 

Pietila   & Helenius 

4. Bouchard & Anna 

5. Van Eenoo & Delbeke 

های های ورزشکاران در رشتهرد اعتقادها و نگرشمو
ورزشی مختلف اطالعات اندکی در دسترس است. به 

رسد که عالوه بر ارزیابی طبی، آنالیزی و نظر می
ضد دوپینگ باید شامل مطالعات  مطالعاتفیزیولوژیك، 

اجتماعی، رفتاری و اخالقی در مورد نگرش و باورهای 
از داروهای غیرمجاز در  ورزشکاران نسبت به استفاده 

آالرانتا، آالرنتا، هولمیال، پالمو، پیتیال ) ورزش نیز باشد
 (.2006، 3و هلنیوس

معضل  كیبه عنوان  روزایامروزه مصرف مواد ن
های جهان از کشور ارییبزرگ در بس اریبس یاجتماع

را برای جوانان و  یکرده و مشکالت گوناگون یینماخود
که هر  یراتییکرده است. با توجه به تغ جادینوجوانان ا

-یژگیو و اتیمواد و خصوص نیروزه در انواع مختلف ا
دهد، کنترل آن برای یها رخ مکنندگان آنهای مصرف

شده  دهیچیامری مشکل و پ استگذارانیو س رانیمد
ای، به صورت گسترده روزایاست. مصرف مواد مختلف ن

ای گوناگون، هاز ورزش عیوس اریمجموعه بس كیدر 
 ریغ یورزشکاران سطوح مختلف وحت نیدر ب

 (.2002، 4بوچارد و آنا) شودیم افتیورزشکاران 
که از مواد  ستندیای نتنها ورزشکاران حرفه نیالبته ا

ونانو ) کنندیعملکرد استفاده م شیبه منظور افزا روزاین
 یو مبتد یحیورزشکاران تفر ( بلکه2003، 5و دلبیك

( 2002، 6وروبی، جوزف و رودریگوراندل، )
، 7نیلسون، بیگی، مارکلند و فریدلند) رورزشکارانیغ

براین، بتنگا، )ی رستانیآموزان دبدانش ی( و حت2001
اوری، لیونارد، )یی ( و راهنما2003، 8مور و کامگا

مواد  نیاز ا زی( ن1998، 9پوگالس، میچلی و لیلی
 .ندینمایاستفاده م

6. Randall, Wroble Michael, Joseph & 

Rodrigo 

7. Nilson, Baigi, marklund & fridlund 

8. Brain, Betnga, Moor & Kamga 

9. Avery, Leonard, Pouglaas, Michieli 

& lyle 
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ای از موادی گسترده ةمواد شامل دامن نیا مصرف
-دارو های مدر، دارو ك،یآنابول دهاییهمچون استروئ

-یدنیهای کاهش وزن، داروهای محرك، مخدر، نوش
 ،یهورمون رشد انسان روزا،یهای نیدنینوش ،یهای الکل

 شودیم گرییو داروهای مختلف د نیتیتروپویار
(. 2017، 1دالزوراس، بارکوکیس، مالیا، لوسیدی و برن)

های مختلف متفاوت در ورزش ییدسته دارو مصرف هر
 (.2،2003جان) باشدیم

خود را به صورت جدی  ریهای اخکه در سال یمشکل
در افراد  روزاینشان داده است مصرف مواد مختلف ن

 یافراد بدون آگاه نیورزشکار است. اریغورزشکار و 
سرانه  خود روزایو عوارض مواد ن اتتاًثیردر مورد  یکاف

 یکی. ندینمایم روزایاز مواد ن یاقدام به مصرف برخ
باالخص درچند  نهیزم نیازمسائل و مشکالت مؤثر در ا

توجهات فراوان جوانان و نوجوانان به بهبود  ر،یدهه اخ
حجم و توده  شیافزا لهیشکل ظاهری بدن بوس

از نوجوانان  ی(. برخ2002، 3البر) باشدیم یعضالن
که دارای عضالت بزرگتری  یمعتقدند که پسران

نیلسون ) باشندیبرخوردار م شترییب تیهستند، از جذاب
 لیو تما یبدنپیاز ت یتینارضا نی(. ا2001و همکاران، 

داروها،  یاز عوامل مهم درمصرف برخ یکیآن  رییبه تغ
(. 2001، 4پیترز است) كیآنابول دهاییهمچون استروئ

و  یتوده عضالن شیدتاً هدف از مصرف آنها افزاکه عم
ایروینگ، وال و ) باشدیبهبود شکل ظاهری بدن م

-داروها شناخته شده نیا نی(. همچن2002، 5نیومارك

قرار  دههستند که در ورزش مورد استفا ییداروها نیتر
( 2003، 6کانایاما، پوپی، کوهانی و هودسون) رندیگیم

                                                           
1. Lazuras, Barkoukis, Mallia, Lucidi 

& Brand 

2. Juhn 

3. Laber 

4. Peters 

5. Irving, Wall & Neumark 

ها را به بد آن اتتاًثیر، متعدد گوناگون هایپژوهشکه 
 (.2004، 7کاریال، هواتا و سیپاالاثبات رسانده است)

 در زین ییهای غذامصرف انواع مختلف مکمل امروزه
است که  شیدرحال افزا رییبصورت چشمگ ایسراسر دن

 یاهیهای گهای روزانه، مکملنیتامیمواد شامل و نیا
دهنده عملکرد گوناگون است.  شیهای افزاو مکمل

 جیارکه در بازار به صورت  ییهاازمکمل ادییتعداد ز
ها هم ازمصرف آن هنوز شندبایو فروش م دیدرحال خر

م سال ،یعلم معتبر هایپژوهشحاصل نشده و  نانیاطم
ها نآمصرف  نیبنابرا .ضرر بودن اثبات نکرده اند یو ب

 یرزشهای مختلف ورشته توسط ورزشکاران در
 (.2002بوچارد و همکاران، ) وجود دارد ییهاینگران

مختلفی  هایپژوهشدوپینگ و مصرف دارو ة در حوز
که با هدف تعیین  پژوهشیدر به انجام رسیده است. 

مواد مصرفی و نگرش ورزشکاران دبیرستانی در مورد 
درصد شرکت کنندگان  4دوپینگ در فرانسه انجام شد، 

اظهار کردند که حداقل یك بار در طول زندگی خود از 
درصد معتقد  21داروهای دوپینگ استفاده کرده اند. 

بودند که امتناع از دوپینگ مترادف با از دست دادن 
ها برای بدل شدن به یك قهرمان بزرگ می فرصتتما

 در (.2004، 8لرو، لیفرف، فریزر و بینسینگرملی است)

 انجام 1992 سال در 9رادفورد که دیگری مطالعة

 پرسش مورد که ورزشکارانی اتفاق به قریب شد،درصد

معتقد بودند که برنامه درصد(  2/94گرفتند) قرار
 جوان ورزشکاران هدف گروه با آموزشی ضددوپینگ

است.  مؤثر آینده در دارویی مصرف سوء کاهش در
خود ضمن  پژوهش( در 2002) 10داناوان و همکاران

6. Kanayama, Pope, Cohen & Hudson 

7. Karila, Hovatta & Seppala 

8. Lauro, Lecerf, Friser & Binsinger 

9. Radford 

10. Donovon  
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ارائه الگوی استفاده دارو در ورزش، از عوامل اجتماعی 
 در مصرف دارو در ورزش نام برد.

ای ( پس از بررسی ورزشکاران حرفه2001) 1لیمونگلی
 اعالم کنندگانشرکت درصد 26اشاره داشت که  

 بر جدی غیرمجاز خطرهای داروی مصرف که داشتند

 اقدامی را دوپینگ درصد 83 دارد. انسان سالمت

 8/14دانستند. به ترتیب می اجتناب قابل و خطرناك
درصد برای  3/13درصد برای بهبود کارایی ورزشی و 

کردند. نتایج نیل به پیروزی از دوپینگ استفاده می
 ورزش سطوح در دوپینگ دهنده اهمیتبررسی نشان 

 که خود پی برد پژوهش( در 2002) 2است. هیل آماتور

-می قرار مربی تأثیر تحت همه از تر بیش ورزشکاران

 حمایت کارایی افزایندة داروهای مصرف از که گیرند

 مصرف به وادار را او است ممکن که مسئوالن و کند

نیز پی  (2018) 3دونکان، هالوارد و الکساندرکنند.  دارو

برد که برخی مسائل فرهنگی نقش اساسی در عدم 
استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا دارد. کبیری، کوچران، 

( نیز 2018) 4استیوارت، شارع پور، رحمتی و شادمانفت
مشخص نمودند که مصرف مواد نیروزای در میان 

های فرهنگی و اجتماعی میورزشکاران به خاطر ضعف
 باشد.

تواند دهد عوامل مختلفی مینشان می پژوهششینه پی
گذار تاًثیربر مصرف داروهای نیروزا در بین ورزشکاران 

استفاده از دارو جهت افزایش عملکرد در ورزش باشد. 
در کنار دوپینگ مورد توجه محققان علوم پزشکی، 
فیزیولوژی و علوم اجتماعی قرار گرفته است. در حالی 

فیزیولوژی به بررسی استفاده و که محققان پزشکی و 
یا عدم استفاده ورزشکاران از این داروها پرداخته است، 

ثر بر اما محققان علوم اجتماعی به بررسی عوامل موً 
اند و در مطالعات استفاده ورزشکاران از این دارو پرداخته

                                                           
1. Limongelli 

2. Hill 

3.  Duncan, Hallward & Alexander 

گذار، به بررسی های تاًثیرخود ضمن بررسی شاخص
ودن ورزشکاران از دارو های مختلف برای دور نمبرنامه

(. در مطالعات اجتماعی 2003، 5)بهرکی اندپرداخته
دهنده در استفاده از محققان به بررسی عوامل شکل

 انددارو جهت افزایش عملکرد ورزشکاران پرداخته

 (. 2007، 6)بچکهوس
، ورزشکاران نگیبه دوپ لیتمایکی از مسائل مهم در 

هنگی های فراز برنامهباشد. استفاده مسائل فرهنگی می
نقش اساسی در جهت گسترش اخالق در میان تمامی 

هلوانی ها، ورزش پورزشکاران دارد. در میان انواع ورزش
با هدف توسعه فرهنگ و اخالق در سطح جامعه در 

و برم  های دور این مرزدر گذشته باشد. حال فعالیت می
 ،همواره ورزش به عنوان هنری در خدمت دفاع مقدرس
 ناموس و عقیده بوده و به همیت دلیل تقدس داشته

ردم مها برای جایی که پهلوانان در هیبت اسطوره است.
ها، نگها، فرهاند و در حماسه آفرینی، جنگجلوه نموده

اند. اشتهای دگذاری فوق العادهتاًثیرادبیات، هنر و شعر 
انی تاریخ چندهزار ساله این مرز و بم با ورزش باست

شده است. در فرهنگ اساطیری ما پهلوانان  عجین
ی بلند اند و فرازهاجایگاه شناخته شده و ممتازی داشته

ی ایمان و اند. پهلوانانی که با نیروتاریخ را رسم نموده
ام خود ناند و قوت بازو برای ایران زمین افتخار آفریده

 (.2017اند )اسدزاده، را جاویدان ساخته
پهلوانی توانسته است عملکردهای در گذشته ورزش 

خاصی را در جامعه ایران برآورده نماید که متضمن 
نقش فراتر از یك مکان ساده برای انجام تمرینات بدنی 

باشد. همگانی شدن ورزش پهلوانی فواید و فیزیکی می
فراوانی را در پی خواهد داشت. این ورزش به علت 

تا به گردد خواستن از دل فرهنگ ها، سبب میرب
های مربوط به آن کمك پایدارسازی ورزش و ارزش

4. Kabiri, Cochran, Stewart, Sharepour, 

Rahmati & Shadmanfaat 

5.  Bahrke 

6. Bachkhouse 
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نماید. همچنین منجر به ارتقا فضایل فرهنگی و ارزشی 
گردد. ورزش باستانی همچنین میدر میان افراد می

گذار و اخالق افراد را تاًثیرتواند بر اخالق افراد 
دستخوش تغییرات نماید. با توجه به اهمیت ورزش 

ات مختلف آن بر ابعاد تاًثیرا از پهلوانی، نیاز است ت
ورزش آگاهی کسب نمود. عدم بررسی در خصوص 
نقش نگرش به ورزش پهلوانی بر برخی مسائل ورزشی 
از جمله تمایل به دوپینگ، سبب گردیده است تا امروزه 
شواهد علمی کافی در خصوص این مساله در دست 

های جامع در نباشد که این خود سبب فقدان برنامه
گسترش و بهبود ورزش پهلوانی و در نتیجه  جهت

 کاهش تمایل به دوپینگ در میان ورزشکاران گردد. 
مشکالت موجود در ورزش حرفه ای در خصوص 

های نیاز به پژوهشدوپینگ سبب گردیده است تا 
تخصصی در خصوص دوپینگ و مدیریت آن در میان 

ه ورزشکاران ضروری باشد. از طرفی ورزش پهلوانی ب
 عنوان یك ورزش اصیل در کشور ایران که در تمامی

های ملی کشور ایران گسترش یافته است؛ به عرصه
 عنوان یك برنامه فرهنگی مناسب و تاثیرگذار نقش
 مهم و پررنگی در بهبود و گسترش اخالق مداری در

ی در های ورزش پهلوانورزش دارد. استفاده از قابلیت
ای اساسی ورزش حرفه حوزه دوپینگ به عنوان یك نیاز

کشور نقش مهمی در عملیاتی نمودن کنترل دوپینگ 
های در میان ورزشکاران به خصوص ورزشکاران تیم

 نقش نگرش به ورزش یبررسملی  دارد. پی بردن به 
و  نگیاطالعات در خصوص دوپ زانیبر م یپهلوان

د توانی میمل هایمیورزشکاران ت نگیبه دوپ لیتما
ای کشور را به فضای ورزش حرفه سازیمسیر سالم

 تری دنبال نماید.صورت کاربردی
حاضر با هدف  پژوهشاین مساله سبب گردیده است تا 

بررسی نقش نگرش به ورزش پهلوانی بر میزان 
اطالعات در خصوص دوپینگ و تمایل به دوپینگ 

های ملی طراحی و اجرا گردد. لذا سوال ورزشکاران تیم
حاضر این می باشد که آیا نگرش به ورزش  پژوهش

پهلوانی بر میزان اطالعات در خصوص دوپینگ و 
 تاًثیرهای ملی ایران تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم

 دارد؟
 

  روش پژوهش

روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ 
 مبستگی بود. ه -ها، توصیفیگردآوری داده

 شرکت کنندگان 
 کلیه ورزشکاران تیم های ملیآماری پژوهش  ةجامع

ای هباشد که به علت تعدد تیم می 1397در سال کشور 
ملی در رشته های ورزشی مختلف، اطالعات جامع و 

ر باشد. بکاملی از تعداد دقیق آنان در دسترس نمی
ی ورزشکار تیم ها 200اساس انتخاب دردسترس تعداد 

 ،هندبال، بسکتبال)های ورزشی مختلف ملی در رشته
، وزنه برداری، هاکی، تکواندو، کشتی، ووشو راگبی،

 پژوهشبه عنوان نمونه  کاراته و دوچرخه سواری(
-نامه. پس از پخش و جمع آوری پرسشانتخاب شدند

آوری و مورد نامه جمعپرسش 172، تعداد پژوهشهای 
 جهت انتخاب نمونه های تحقیق،تحلیل قرار گرفت. 

 ها را در اختبارنامهحضوری پرسش محقق به صورت
قرار داد. در روش حضوری محقق  پژوهشهای نمونه

ای ههای ملی و کسب موافقتبا حضور در تمرینات تیم
 د. ها اقدام نموآوری پرسشنامهاولیه به پخش و جمع

 گردآوریابزار و شیوة 

ز اگردآوری اطالعات به صورت میدانی و با استفاده 
 ه بود.نامابزار پرسش

-اطالعات فردی شرکت اطالعات فردی: فرم

کل از ها با استفاده از یك فرم محقق ساخته متشکننده
سه سوال بسته پاسخ برای تعیین سن، جنسیت و 

 وضعیت تاهل گردآوری شد.

: به نگرش به ورزش پهلوانی ةنامپرسش

نامه منظور بررسی نگرش به ورزش پهلوانی از پرسش
نامه بر اساس گردید. این پرسش محقق ساخته استفاده
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مطالعه جامع منابع طراحی گردیده بود. این پرسشنامه 
سوال می باشد که سواالت آن به بررسی  7دارای 

نگرش و شناخت افراد به ورزش پهلوانی و اعتقاد به 
های این مقیاس روی پیوستار این ورزش دارد. پاسخ

)کامالً  5 )کامالً مخالفم( تا 1از لیکرت ای پنج درجه
نمونه سواالت این شود. دهی میموافقم( نمره

میزان عالقه شما "پرسشنامه بدین صورت بود که 
های باستانی و پهلوانی به چه صورت نسبت به ورزش

پایایی این پرسشنامه در یك مطالعه  . "باشد؟می
به میزان  نفر از نمونه های تحقیق، 30در میان  مقدمانی

مشخص گردید. همچنین روایی این پرسشنامه  81/0
با استفاده از بررسی نظرات برخی خبرگان ورزش مورد 

 بررسی و تایید قرار گرفت.

ی ریگاندازهبرای  :تمایل به دوپینگ ةنامپرسش

( استفاده 2014مالك ) ةنامتمایل به دوپینگ از پرسش
 11باشد که سوال می 15نامه دارای گردید. این پرسش

سوال آن  4سوال آن نگرش به داروهای ممنوعه و 
اطالعات در خصوص دوپینگ را مرود بررسی قرار می

ای های این مقیاس روی پیوستار پنجم درجهدهد. پاسخ
-)کامالً موافقم( نمره 5)کامالً مخالفم( تا  1از لیکرت 

نمونه سواالت این پرسشنامه بدین شود. دهی می
میزان اگاهی شما در خصوص داروهای " صورت بود که

این  . پایایی"غیرمجاز نیروزا به چه مقدار است؟
نفر از  30مقدمانی در میان  ةنامه در یك مطالعپرسش

 .مشخص گردید 87/0، به میزان پژوهشنمونه های 
به منظور گرداوری اطالعات محقق با حضور در 

های اردوهای تیم های ملی و هماهنگی با فدراسیون
ها به کسب موافقت جهت مربوطه و برخی مربیان تیم

این بین برخی  های خود اقدام نمود. درنامهپرسش ةارائ

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Smart PLS 

3. Hu & Bentler 

4. Average Variance Extracted 

های ورزشی را تیم پژوهش تیم ها و فدراسیون
 همکاری الزم را نداشتند. 

 هاروش پردازش داده
-در ادامه اطالعات گردآوری شده با استفاده از شاخص

از میانگین، انحراف  های آمار توصیفی متشکل
استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی، جدول و نمودار 

بندی و توصیف شدند. برای تعیین روش آماری طبقه
 آزمونها با استفاده از مناسب ابتدا توزیع داده

مورد بررسی قرار گرفت. با  1اسمیرنوف -کلوموگروف
فرض طبیعی بودن توزیع برقراری پیشعدم توجه به 

گیری و های اندازهها برای بررسی برازش مدلداده
معادالت ساختاری )رویکرد واریانس ساختاری از مدیابی

 2محور( با به کارگیری نسخه دوم اسمارت پی. ال. اس.
 استفاده شد.  درصد 95در سطح اطمینان 

های الزم به توضیح است که به منظور ارزیابی مدل
واریانس محور از معیارها و گیری با رویکرد اندازه

شود که بعضاً با های مختلفی استفاده میشاخص
های آماری متفاوت است. های سایر بستهشاخص

برازش مدل در اسمارت پی. ال. اس. در سه سطح 
های بیرونی، معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی مدل

-ساختاری و معیارهای ارزیابی کلیت مدل بررسی می

-(. در معیارهای ارزیابی مدل1998، 3و بنتلرگردد )هو 

میانگین ”های بیرونی از دو شاخص اعتبار شامل 
 -نسبت خصیصه متفاوت”و  4“واریانس استخراج شده

گیری شامل و نیز اعتماد اندازه 5“خصیصه یکسان
ضریب قابلیت اعتماد ”و  6“ضریب آلفای کرونباخ”

ول برای شود. سطوح قابل قببهره گرفته می 7“ترکیبی
، 5/0میانگین واریانس استخراج شده مقادیر بزرگتر از 

خصیصه یکسان مقادیر  -برای نسبت خصیصه متفاوت
، برای ضریب آلفای کرونباخ مقادیر 1کوچیکتر از 

5. Hetrotrait-Monorait Ratio 

6. Cronbach's Alpha 

7. Composite Reliability 
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 ضریب قابلیت اعتماد ترکیبیو برای  7/0بزرگتر از 
، 1باشد )هنسلر و همکارانمی 7/0مقادیر بزرگتر از 

شامل دو شاخص  ارزیابی ساختاری معیارهای (.2014
ضریب رگرسیون و ضریب تعیین هستند که ضریب 

متغیر مستقل بر متغیر وابسته  تاًثیررگرسیون میزان 
بوده و مقدار آزمون  1تا  -1است که دامنه آن بین 

درصد باید بزرگتر از  95معناداری آن در سطح اطمینان 
باشد. ضریب تعیین معیار اساسی  96/1مقدار بحرانی 

زای مدل مسیر، است ارزیابی متغیرهای مکنون درون
یر وابسته گر درصد تغییرات تبیین شده متغکه بیان

( 2017براساس متغیر مستقل است. هایر و همکاران )
از ضریب تعیین را به ترتیب،  75/0و  5/0، 25/0مقادیر 

ضعیف، متوسط و قابل توجه توصیف کردند. در ارزیابی 
ریشه دوم میانگین مربعات ”کلیت مدل از معیار 
شود که مشخص استفاده می 2“باقیمانده استانداردشده

های تجربی با مدل نظری چه اندازه دادهکند تا می

تغییر  1پژوهش برازش دارد. این ضریب بین صفر تا 
کند و دامنه قابل قبول برای این شاخص مقادیر می

است . در پژوهش حاضر از معیارهای  08/0کوچکتر از 
 ها بهره گرفته شد.الذکر برای تحلیلفوق

 

 هایافته

 5/24سال ) 20نفر زیر  42از نظر سن،  هاکنندهشرکت
 نفر 56درصد( و  6/42ساله ) 30تا  21نفر  73درصد( و 

( دارا بودند. از نظر جنسیت، 8/32سال ) 30باالی  
نفر  65درصد( و  0/62نفر مرد ) 106ها کنندهشرکت

نفر  101درصد( و از نظر وضعیت تأهل،  0/38زن )
درصد(  9/40)نفر متأهل  70درصد( و  1/59مجرد )
، اطالعات مربوط به متغییرهای 1جدول شماره بودند. 

 تحقیق را نشان می دهد.

 

 

 کمترین بیشترین انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 1 5 128/0 12/3 ینگرش به ورزش پهلوان
 1 5 109/0 42/2 تمایل به دوپینگ

 1 5 110/0 12/2 اطالعات در خصوص دوپینگ

 
، از آزمون پژوهشدر جهت بررسی و ارزیابی مدل 

مدل  2و  1معادالت ساختاری استفاده گردید. شکل 

                                                           
1. Henseler 

ساختاری و اندازه گیری مربوط به عوامل را به نمایش 
 گذاشته است.

 

2. Standardized Root Mean Square 

Residual 
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 پژوهش یرهایمتغ یریمدل اندازه گ. 1شکل 

 

 
 پژوهشتی متغیرهای   داری معنی : ضرایب2شکل 

 

 پژوهشمتغیرهای  تاًثیر. میزان آماره تی و 2جدول 

 وضعیت
سطح 

 معناداری
 روابط تی تاًثیر

 نگرش به ورزش پهلوانی بر تمایل به دوپینگ 891/1 -380/0 124/0 رد

 163/3 659/0 001/0 تایید
اطالعات در خصوص نگرش به ورزش پهلوانی بر 

 دوپینگ

 اطالعات در خصوص دوپینگ بر تمایل به دوپینگ 666/3 -550/0 001/0 تایید
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نگرش به ورزش پهلوانی  نشان داد  که پژوهش جینتا
 -380/0ی به میزان تاًثیربر نگرش به دوپینگ دارای 

 پژوهشمعنادار نمی باشد. نتایج  تاًثیرمی باشد اما این 
حاضر همچنین نشان داد که نگرش به ورزش پهلوانی 

ی به تاًثیربر میزان اطالعات در خصوص دوپینگ 
معنادار می باشد. نتایج  تاًثیردارد که این  659/0میزان 

حاضر همچنین نشان داد که اطالعات در  پژوهش
میزان ی به تاًثیرخصوص دوپینگ بر تمایل به دوپینگ 

، 2جدول معنادار می باشد.  تاًثیردارد که این  -550/0
برخی شاخص های منتخب در جهت برازش مدل را به 

 نمایش گذاشته است.

 

 پژوهششاخص های برازش مدل . 3جدول 

 متغیرها

 شاخص های برازش
 اطالعات در خصوص دوپینگ تمایل به دوپینگ

ورزش  نگرش به

 پهلوانی

 567/0 495/0 464/0 پایایی ترکیبی
 748/0 687/0 658/0 روایی همگرا

2R 722/0 434/0 - 

GOF 436/0 690/0 749/0 

 

مطابق با شاخص های منتخب گزارش شده و سایر 
رکر، شاخص ها از جمله روایی واگرا با روش فورنل و ال

حاضر از برازش  پژوهشمشخص گردید که مدل 
 باشد.مناسبی برخوردار می

 

  بحث و نتیجه گیری

حاضر نشان داد که نگرش به ورزش پهلوانی  پژوهش
های ملی بر میزان تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم

معناداری ندارد. به عبارتی نگرش به ورزش  تاًثیر
پهلوانی نتوانسته است تا سبب کاهش میزان تمایل به 

های ملی گردد. این در دوپینگ در میان ورزشکاران تیم
 پژوهشاز جمله  هایپژوهشحالی است که در برخی 

( اشاره شده بود که برخی 2007) بچکهوس و همکاران
نگی و ارزشی سبب کاهش میزان های فرهفعالیت

رسد گردد. به نظر میتمایل افراد به دوپینگ می
های ورزش امروزی و رقابت شدید آن و از ویژگی

طرفی عدم ترویج ورزش پهلوانی در سطح کشور سبب 
گردیده است تا ورزش پهلوانی و نگرش به آن نتواند به 

طور مستقیم سبب کاهش میزان تمایل به دوپینگ در 
هرچند شرایط های ملی گردد. ان ورزشکاران تیممی

تواند در این قضیه تاثیرگذار باشد ای مختلفی میمداخله
اما ورزش پهلوانی به واسطه ایجاد تغییرات شگرف در 

کننده و بارزی در بایستی از نقش تعیینمیان افراد می
سازی فضای ورزشی برخوردار باشد. این خصوص سالم

که در تحقیق حاضر مشخص گردید  در حالی بوده است
که ورزش پهلوانی و نگرش به آن نتوانسته است بر 

های ملی تاثیرگذار باشد. این مساله ورزشکاران تیم
های موجود در خصوص ارتقا و توان ناشی از ضعفمی

-سازی ورزش پهلوانی به عنوان یکی از ارزشنهادینه

 و دونکانهای ملی در تمامی ورزشکاران باشد. 
( مشخص نمودند که جهت استفاده 2018همکاران )

ورزشکاران از مواد نیروزا نیاز به تحول فرهنگی و بهبود 
از طرفی نگرش به ورزش باشد. های فرهنگی میبرنامه

تواند از منظر ذهنی و روانی ورزشکاران را پهلوانی می
آماده حضور در میادین ورزشی جهت انجام ورزش پاك 

ورزش پهلوانی به عنوان یك ا این توجه ب و سالم نماید.
تواند در تحول فرهنگی در ورزش برنامه فرهنگی می



 1398، تابستان 28شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                           202

سازی فضای این روزش از مواد ای کشور و سالمحرفه
گردد تا از این رو پیشنهاد می نیروزا مثمرثمر باشد.

ورزش پهلوانی به عنوان یك ورزش ارزشی و فرهنگی 
خصوص در ورزش بیشتر از پیش در سطح جامعه و به 

ای کشور نمود پیدا کند. عدم گسترش این ورزش حرفه
در سطح جامعه سبب گردیده است تا نگرش به ورزش 
پهلوانی نتواند بر میزان رفتارهای ورزشکاران تیم های 

گذار باشد و سبب کاهش تمایل به دوپینگ تاًثیرملی 
در میان آنان گردد. در جهت تغییر رفتار ورزشکاران تیم 

ها از جمله دوپینگ نیاز به ی ملی در برخی حوزهها
تحول فرهنگی و ترویج برخی ارزش ها و فرهنگ 

ای رسد در فضای فعلی ورزش حرفهداشت. به نظر می
کشور، ورزش پهلوانی نتوانسته است به شکل مناسبی 
گسترش یابد. از طرفی الزم به ذکر است که نگرش به 

ورزشکاران در  ورزش پهلوانی سبب افزایش اطالعات
 گردد.حوزه دوپینگ می

برخورداری از اطالعات در حوزه دوپینگ به عنوان یکی 
گردد. ثر بر تمایل به دوپینگ مشخص میاز عوامل موٌ

( اشاره داشتند که 2017) 1، هالوارد و الکساندردونکان
گردد تا آگاهی افراد در خصوص دوپینگ سبب می

ر خصوص مواد ای دورزشکاران به شکل کنترل شده
حاضر نشان داد که ورزش  پژوهشنیروزا عمل نمایند. 

های تواند بر میزان اطالعات ورزشکاران تیمپهلوانی می
گذار باشد و سبب ارتقا تاًثیرملی در خصوص دوپینگ 

 های ملی گردد. اطالعات ورزشکاران تیم
اطالعات ( اشاره داشتند که 2018و همکاران ) کبیری

مواد  و وجود دانش مناسب نسبت به این از مواد نیروزا
باشد. آنان مشخص در میان وزشکاران ضروری می

گردد تا های فرهنگی سبب میبهبود برنامهنمودند که 
در مرحله اول دانش و اطالعات ورزشکاران در خصوص 
مواد نیروزا ارتقا یابد. نگرش به ورزش پهلوانی می تواند 

                                                           
 

 

ت شعاع قرار دهد. این ورزشکاران را تح از منظر ارزشی
مساله سبب می گردد تا ویژگی های روانی ورزشکاران 

به جهت عاری نمودن خود از مواد نیروزا را بهبود دهد. 
گردد تا رسد نگرش به ورزش پهلوانی سبب مینظر می

ورزشکاران روند توسعه و پیشرفت برخی ورزشکاران را 
طالعه مرور نمایند و سیر تکاملی آنان در ورزش را م

ای برخی نمایند. بدون شك کنکاش در ورزش حرفه
گردد های پهلوانی کشور سبب میورزشکاران  و چهره

تا پاك بودن دوران ورزشی آنان نمایان گردد. از طرفی 
گردد تا نگرش در خصوص ورزش پهلوانی سبب می

افراد به سمت کسب آگاهی در خصوص ورزش پاك 
گردد تا اطالعات روند و همین مساله سبب می

ورزشکاران در خصوص دوپینگ و مواد نیروزا در ورزش 
 افزایش یابد. 

ای از گردد تا دغدغهنگرش به ورزش پهلوانی سبب می
سوی ورزشکاران در خصوص نحوه رفتار در میادین 

گردد تا ورزشی ایجاد گردد. این دغدغه سبب می
های ملی به سمت کسب آگاهی و ورزشکاران تیم

عات در خصوص دوپینگ روند. از این رو نگرش اطال
های اولیه در گیری ارزشبه ورزش پهلوانی سبب شکل

های ملی در خصوص ورزش پاك ذهن ورزشکان تیم
گردد تا به مرور زمان خواهد شد. این مساله سبب می

مناسب از آگاهی در  های ملی به درجهورزشکاران تیم
ابند. از این رو خصوص دوپینگ و مواد نیروزا دست ی

گردد با گسترش ورزش پهلوانی و اصول پیشنهاد می
آن در سطح جامعه به ارتقای اطالعات در خصوص 

توان با معرفی دویپنگ اقدام نمود. بدین منظور می
های ورزشی و ارزشی کشور در قبل از برخی چهره

مسابقات و یا ایجاد آئین های یادبود در ارتباط با ورزش 
رویدادها و مسابقات ورزشی، به ارتقا نگرش  پهلوانی در

1. Duncan, Hallward & Alexander 
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های ملی به ورزش پهلوانی در میان ورزشکاران تیم
 اقدام نمود. 

حاضر مشخص نمود که بهبود اطالعات در  پژوهش
خصوص دوپینگ سبب کاهش میزان تمایل به دوپینگ 

گردد. این مساله های ملی میدر میان ورزشکاران تیم
در خصوص دوپینگ در نشان دهنده اهمیت آگاهی 

دهد و همچنین بازگو ای را نشان میورزش حرفه
نمودن فقدان آگاهی در میان برخی ورزشکاران استفاده 

باشد. اطالعات در میان کننده از مواد نیروزا می
ورزشکاران یکی از مسائل مهمی می باشد که سبب 
تاثیرگذاری بر رفتار آنان می گردد. بدون شك افزایش 

و آگاهی ورزشکاران در خصوص مواد نیروزا اطالعات 
و مساله دوپینگ سبب می گردد تا مشکالت و بی 
اخالقی های موجود در این رفتارها را به آنان گوشزد 

( مشخص نمودند 2017و همکاران ) الزوراسنماید. 
که فقدان دانش و آگاهی ورزشکاران از خطرات و 
مشکالت دوپینگ یکی از عوامل سوق دهنده آنان به 

 رسد دانش و استفاده از مواد نیروزا می باشد. به نظر می
 

 منابع

گردد تا اطالعات در خصوص دوپینگ سبب می
حضور در ورزشکاران از منظر ذهنی و روانی جهت 

 ورزش آماده شوند و برخی فشارهای موجود جهت
از این رو استفاده از مواد نیروزا را مدیریت نمایند. 

های آموزشی در گردد تا برگزاری دورهپیشنهاد می
خصوص دوپینگ برای ورزشکاران به ارتقا آگاهی و 
اطالعات آنان در این حوزه اقدام نمود. با توجه به 

 دوپینگ و مصرف مواد نیروزا، استفادهاهمیت مبارزه با 
های از ورزش پهلوانی و تقویت نگرش ورزشکاران تیم

تواند مستقیم سبب ملی به این ورزش اگرچه نمی
کاهش میزان تمایل به دوپینگ گردد اما می تواند به 
واسطه ایجاد دغدغه در میان آنان در خصوص ورزش 

ر ارتباط پاك و سبب افزایش اطالعات و آگاهی آنان د
ریزی در خصوص با دوپینگ و مواد نیروزا گردد. برنامه

افزایش نگرش به ورزش پهلوانی در میان ورزشکاران 
تواند به عنوان یك راهکار عملیاتی و های ملی میتیم

ثمربخش نهایتا سبب ایجاد تغییراتی در خصوص تمایل 
 های ملی گردد.به دوپینگ در میان ورزشکاران تیم

 
 
 

1. Alaranta A, Alaranta H, Holmila J, 

Plamu P, Pietila K, Helenius I. (2006). 

“Slef – reported attiudes of elite athletes 

towards doping: differences between 

type of sport”. Int J sports Med . 27: PP: 

842-846 

2. Asaszadeh, F. (2017). The effect of 

zurkhaneh sport on social development 

of elementary students of Birjand, 

second international conference on 

applied research in physical education, 

sport and heroism, Tehran, Salihan 

University (In Persian). 

3. Avery P, Leonard D, Pouglaas E, 

Micheli G, Lyle J. (1998), Anabolic 

steroid use by male and female middle 

school student. Pediatrics; 101 (5) : 6-

16 

4. Bouchard LB, Anna R,(2002), Jonathan 

D. Informed Decision- Making on 

sympathomimetic use in sport. Clinical 

Journal of Sport Medicine; 12: 209-224  

5. Brian M, Betnga B, Moor JA, Kamga 

J.(2003), Nutritional supplement use by 

high school student: A survey of tow 

high school in the united state. 

International Journal of Pediatrics; 18 

(3) 

6. Duncan, L. R., Hallward, L., & 

Alexander, D. (2018). Portraits of 

adolescent athletes facing personal and 

situational risk factors for doping 

initiation. Psychology of Sport and 

Exercise, 39, 163-170. 

 

 



 1398، تابستان 28شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                           204

7. Haji zadeh, Y. (2013). Sport ethics and 

the issue of doping with emphasis on 

Islamic teachings, Ethics research, 20, 

48-25 (In Persian). 

8. Irving LM, Wall M, Neumark sztainer 

D, Story M. Steroid use among 

adolescents: Journal of Adolescent 

Health. 2002، 30 (4) : 243-252 

9. 9 Juhn MS.(2003), Popular sport 

supplement and ergogenic aids. Sport 

Medicine; 33 (12) : 921-939 

10. Kabiri, S., Cochran, J. K., Stewart, B. 

J., Sharepour, M., Rahmati, M. M., & 

Shadmanfaat, S. M. (2018). Doping 

Among Professional Athletes in Iran: A 

Test of Akers’s Social Learning 

Theory. International journal of 

offender therapy and comparative 

criminology, 62(5), 1384-1410.  

11. Kanayama G, Pope HG, Cohane G, 

Hudson JI.(2003), Risk factors for 

anabolic– androgenic sterioid use 

among weightlifters: a case –control 

study. Drug and Alcohol Dependence; 

71 (1) :77-86  

12. Karila T, Hovatta O, Seppala T.(2004), 

Concomitant abuse of anabolic 

androgenic steroid and human 

chorionic gonadotrophin impairs 

spermatogenesis in power athletes. 

International Journal of Sport 

Medicine; 25 (4) : 257-263 

13. Laber MP.(2002), Adolescent boys and 

the muscular male body ideal. Journal 

of Adolescent Health; 30 (4) : 233-242 

14. Laure P, Lecerf T, Friser A, Binsinger 

C. (2004). “Drugs, recreational drug use 

and attitudes towards doping of high 

school athletes”. Int J Sports Med. 

25(2):PP: 133-8.  

15. Lazuras, L., Barkoukis, V., Mallia, L., 

Lucidi, F., & Brand, R. (2017). More 

than a feeling: The role of anticipated 

regret in predicting doping intentions in 

adolescent athletes. Psychology of 

Sport and Exercise, 30, 196-204. 

16. Limongelli F, Masala D, La Torre G. 

Knowledge, (2001). Attitude and 

behavior toward doping and food 

supplementation in a sample of athletes 

of central southern Italy. Medicina dello 

sport, 54(3): P: 229. 

17. Mottram Dr. (2003). “Drugs in sport. 

3rd ed”. London, routledge. 

18. Nilsson S, Baigi A, Marklund B, 

Fridlund B.(2001), The prevalence of 

androgenic-anabolic steroids by 

adolescent in county of Sweden. 

European Journal of Public Health، 11 

(2) :195-197 

19. Peters MA.(2001), Phelps L. Body 

image dissatisfaction and distortion, 

steroid use, and sex differences in 

college age body builders. Psychology 

in the schools; 38 (3) : 283-289 

20. Randall R, Wroble Michael G, Joseph 

A, Rodrigo.(2002), Anabolic steroids 

and pre adolescent athletes: Prevalence, 

Knowledge and attitudes; 13 (48) 

21. Sas-Nowosielski, K., & Budzisz, A. 

(2018). Attitudes Toward Doping 

among Polish Athletes Measured with 

the Polish Version of Petroczi’s 

Performance Enhancement Attitude 

Scale. Polish Journal of Sport and 

Tourism, 25(2), 10-13.  

22. 22. Van Eenoo P, Delbeke FT.(2003), 

The prevalence of doping in Flanders in 

comparison to the prevalence of doping 

in international sports. International 

Journal of sports medicine; 24 (8) : 

565-570

 
 
 
 
 
 



 052                                                                                   .... اطالعات میزان بر پهلوانی ورزش به نگرش تاثیر

 استناد به مقاله

 

 

 
 

 

 

 

Effect of Attitude Towards Agonistic Sport on the  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر پهلوانی ورزش به نگرش تاثیر(. 1398) شهبازی، م. و ، نجفیان، ف.،.ت، احمدیسلطان
. مجلة ملی هایتیم ورزشکاران دوپینگ به تمایل و دوپینگ خصوص در اطالعات میزان

 . 193-206، ص. 28شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان
 SPSYJ.2019.6730.1726/10.22089شناسة دیجیتال: 

 

 

 

Soltan Ahmadi, T., Najafian, F., & Shahbazi, M. (2019). Effect of 

Attitude Towards Agonistic Sport on the Amount of Information about 

Doping and the Tendency to Doping Athletes of National Teams. Journal 

of Sport Psychology Studies, 28; Pp: 193-206. In Persian.  

Doi: 10.22089/SPSYJ.2019.6730.1726 



Sport Psychology Studies, No 28, 2019                                                                   20 

Amount of Information about Doping and the Tendency 

to Doping Athletes of National Teams1 

 

,2, Fatemeh Najafian1Tina Soltan Ahmadi 
3Masoumeh Shahbaziand   

 

Received: 2018/11/28                        Accepted: 2019/06/02 
 

Abstract 
The present study was aimed to investigate the effect of attitude towards 

agonistic sport on the amount of information about doping and the desire to 

doping athletes of national teams. This descriptive-correlative research was 

conducted in the form of field experiment. The statistical population of the 

present study included all athletes of national teams. The data collection was 

done using a questionnaire. The results of the present study showed that 

attitude towards agonistic sport is not significantly influenced by the attitude 

of doping athletes of national teams, but it has a significant effect on the 

information of athletes of national teams about doping. The findings of the 

study revealed that improving information on doping would reduce the desire 

to dupe in athletes of national teams. 
 

Keywords: Professional Sport, Doping, Nourishing Materials, Perofesinal 

Sport 
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