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  مدیریت پیشگیری از دوپینگ

) نقش فاکتورهای آموزشی، ورزشی و باورهای دینی بر مستعد دوپینگ بودن ورزشکاران 

 نخبه(
 

 1 بهزاد دیوکان
 

 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق -1

 

 

 

 

 خالصه
مستعد  بررسی ارتباط فاکتورهای آموزشی و ورزشی و باورهای دینی برهدف اصلی تحقیق حاضر 

 61مرد حاضر در اردوهای تیم های ملی  از ورزشکار  042.  می باشد دوپینگ بودن در ورزشکاران نخبه ملی

به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از  هدفمندبا استفاده از روش نمونه گیری  رشته ورزشی

 QSUجش عوامل ورزشی مقیاس سن، (0222)سکولیك  QSU فاکتورهای آموزشی پرسشنامة های سنجش 

 مستعد دوپینگ بودنمقیاس و  (0222)مریل و همکاران  SCSRF باورهای دینیمقیاس ، (0222)سکولیك 

تن از متخصصان و  7( استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده ازروایی صوری و نظرات 0224، لوسیدی)

 گزارش شد.  2.7ش از ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مطلوب و بی

 2.20در بخش تجزیه و تحلیل یافته از روش رگرسیون چندمتغیره خطی و در سطح معنی داری 

استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برای مدل برازش 

(گویای آن  2R = 27.2تعیین برابر )  مقدار ضریب (  =074.2Rیافته حاکی از همبسته بودن مدل می باشد)

درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل توسط متغیر های مستقل معرفی شده به مدل ایجاد شده است.  7است که 

با متغیر وابسته  ورزشیو  فاکتورهای آموزشی میزان ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده متغیر های مستقل 

م معنی داری متغیرهای فوق داشت اما متغیر پیش بین باورهای دینی با متغیر مستعد دوپینگ بودن نشان از عد

( محاسبه شد. سطح خطای آن ها نیز  6=  02.2 )  مالک مستعد دوپینگ بودن ارتباط معنی داری را نشان داد

بیین تغیرات متغیر وابسته بود و در نتیجه که متغیر مستقل مورد نظر تأثیر آماری معناداری در ت 20/2کمتر از 

   مستعد دوپینگ بودن ورزشکاران را نشان داد.

  مستعد دوپینگ بودن ورزشکاران نخیه ملی،  باورهای دینی، عوامل ورزشی، عوامل آموزشی  :های کلیدیواژه

. 

 

 مقدمه
ستند را شناسایی بسیاری از کشورها تالش می کنند تا فاکتورهایی که بر عملکرد ورزشکاران در رقابت موثر ه

کنند. آنها امیدوار هستند که با ارزیابی های اثربخش بتوانند یافته هایی را در جهت کمك به ورزشکاران برای پیشرفت در 

دست یابی به اهدافشان طراحی کنند. مطالعات نشان داده است که وضعیت فیزیکی و ذهنی بیشترین تاثیر را بر عملکرد 

(، در مطالعاتش اظهار داشت که یك 6221) محقق پزشکی ورزشی چینی 0ون زنگ (.6227، 6)جی الی ورزشکاران دارند

                                                 

Email ;behzad,divkan@gmail.com :نویسنده مسئول    
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ورزشکار خوب باید از داشتن سالمتی ذهنی و جسمی مناسب لذب ببرد و برای رسیدن به این هدف ورزشکار باید درک 

توانایی جسمانی خود دارند.  درستی از سالمتی داشته باشد. متاسفانه برخی ورزشکاران توقعات غیر واقعی از وضعیت و

بنابراین آمادگی جستجو نمودن موارد تهدید کننده سالمتی را بدون توجه به عواقب ناشی از آنها دارند. پتانسیل تاثیر 

ورزش بر افزایش سبك زندگی همراه با سالمت از موضوعات مهمی است که بر هیچکس پوشیده نیست. اما باید مدنظر 

در ورزش نخبگان تحت تاثیر عملکرد دوپینگ مورد سوال واقع شده است. ارزیابی از نحوه استفاده داشت که منافع موجود 

از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان بزرگساالن و جوانان یکی از نگران کننده ترین موضوعات دهه اخیرمی 

از دارو و مواد نیروزا می باشد ، علیرغم رابطه یکی از مشکالت مهم پیش روی ورزش امروز استفاده  (. 0222،  1باشد)پتروزی

(. در 0222معکوس و نامطلوبی که بین عملکرد ورزشی و وضعیت سالمتی در نتیجه استفاده از داروها بوجود می آید )اسکولیك ، 

آسیب به  حال حاضر مصرف داروها و مکمل های تغذیه ای بدون تجویز و نظارت پزشك به صورت وسیعی گزارش شده و پتانسیل

شدت وجود دارد. دوپینگ بدون شك و به طور مشخص یکی از خطرناک ترین رفتارهای تهدید کننده سالمتی در ورزش معاصر به 

چهارچوب تئوریکی در زمینه پیشگیری از مصرف داروها در طول زمان های مختلف مورد توجه بوده (. 0220حساب می آید)ماراولیس 

توسعه تئوری پیشگیری از سو ء استفاده دارویی و برنامه ریزی در این زمینه بر روی فاکتورهای خطر زا است. باید خاطر نشان شد که 

(. پیشگیری نیازمند به کارگیری استراتژی هایی است تا تاثیر عوامل  6220و نگهدارنده متمرکز شده است. هاوکینز و همکاران) 

ارهای پیشگیری کننده مواردی مانند سازگاری رژیم غذایی، فعالیت بدنی و خطرزا را در جهت گرایش به داروها را کاهش دهد.رفت

-شود. بخشی از مطالعات، رفتارهای مراقبت از خود را در ارتباط با حمایت اجتماعی مورد بررسی قرار دادهمدیریت داروها را شامل می

(. حجم وسیعی از تحقیقات  مرتبط با 0220، †اران؛ وایتمور و همک6221، †؛ وانگ و فنسکی6221، *اند )اریکسون و روزنکوویست

دوپینگ در ورزش بر روی نگرش ورزشکاران و مربیان، در مقابل دوپینگ با آگاهی از طراحی و ابتکار آموزشی در این زمینه متمرکز 

ینی کننده های (. مفروضات اصلی نگرش در مقابل دوپینگ یکی از مهمترین پیش ب0227شده است ) بکهوس ، مك کنا و آتکین 

رفتارهای احتمالی دوپینگ می باشد، ورزشکارانی که نرمی و مالیمت بیشتر در مقابل دوپینگ نشان دادند، احتمال بیشتری در 

(. با توجه به نقش دوپینگ و گرایش جوانان و بزرگساالن  به سمت 0222، ایدمن 0222استفاده از داروهای ممنوعه داشتند)پتروزی 

برتری و پیشی گرفتن در ورزش جهت دستیابی به منافع ناشی از دست یابی به اهداف ، و نقش روانشناختی چه از این پدیده جهت 

بعد درونی و چه از بعد بیرونی و نتایج سوء استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد و محرومیت ها و شکست هایی که در پی این پدیده 

گام برداشته ، وجود دارد شناخت فاکتورهای خطرزا و نگهدارنده در ارتباط با نگرش و  ورزشی که به سرعت و با متد های  جدیدی

گرایش ورزشکاران از بعد روانشناختی و دانستن انگیزه های روانی و رفتارهای شایع در زمینه دوپینگ دربین ورزشکاران می تواند در 

با توجه به اهمیت دوپینگ در ورزش امروز و تالش  (. 0222دا وا، 0220)بارکه پیشگیری از این پدیده مهم ورزشی موثر باشد. 

روز افزون ورزشکاران جهت دستیابی به عملکرد بهتر  محقق در صدد  شناسایی این پدیده از بعد روانشناختی و رفتارهای 

باورهای دینی به  فاکتورهای آموزشی ورزشی ومرتبط با آن برآمده است و بدنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین 

 ؟ارتباطی وجود داردورزشکاران  دوپینگپیشگیری از مستعد دوپینگ بودن و عنوان عوامل نگهدارنده در 
 

 روش شناسی

تحقیق حاضر از لحاظ هدف جمع آوری داده ها کاربردی ،از نظر زمان جمع آوری داده ها حال نگر از نظر نحوه جمع آوری 

به  ورزشکار 042هدفمند  به صورت  و  رشته ورزشی 61برای  جامعه آماری تحقیق حاضر است.تگی نوع همبس و ازتوصیفی داده ها  

سن ، تحصیالت و مواردی اعم از ،  ویژگی های دموگرافیك جهت سنجش از پرسشنامه .شرکت نمودنددر تحقیق عنوان نمونه 

 1 شامل(سنجش عوامل آموزشی 0222کولیك )س QSUاز پرسشنامه و..  استفاده شد،  سابقه ورزشی و قهرمانیتاهل و 

)مریل  SCSRFاز مقیاس  ،گزاره 1دارای  ورزشی(سنجش عوامل 0222)سکولیك  QSUپرسشنامه همچنین از گزاره ، 

                                                 
* Eriksson & Rosenqvist   
† Wang & Fenske 
‡ Whittemore et al. 
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سوال  در دو بخش که به صورت بسته پاسخ می باشد .  62( جهت تعیین باورهای دینی و اعتقادی شامل 0222و همکاران 

می باشد و جهت سنجش مستعد ه وضعیت مذهبی و هشت سوال مربوط به معیارهای  دوپینگدو سوال اول مربوط ب

که نحوه سنجش پاسخ دهی بر اساس پیوستار پنج  (0224لوسیدی و همکاران )دوپینگ بودن ورزشکاران از مقیاس 

یه و تحلیل داده ها، از /. گزارش شد. جهت تجز77پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  ارزشی لیکرت می باشد.

عوامل میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول برای جمع بندی و توصیف داده ها و برای بررسی تأثیر متغیرهای 

 رگرسیون خطی استفاده شد. تحلیل آماری روش ورزشکاران از مستعد دوپینگ بودنبر باورهای دینی و  آموزشی ورزشی

 استفاده شد.  α≤20/2در سطح 62ویرایش  SPSSافزار داده ها با استفاده از نرم

 

 یافته ها 
درصد( دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  12/11نفر ) 26نفر جامعه آماری،  042در بین یافته ها نشان داد از 

درصد ( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و  2/10نفر ) 72درصد( دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  12نفر) 70

از نظر سطح ورزشکار: در بین  درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند. 1/1نفر) 2نیز در نهایت 

ای و درصد( ورزشکار نیمه حرفه 7/01نفر ) 14درصد( ورزشکاران آماتور،  2/0نفر ) 64نفر جامعه آماری،  042

 (.  6)جدولای هستند درصد( نیز ورزشکار حرفه 0/17نفر) 610

 یژگی های دموگرافیك شرکت کنندگان . توصیف و1جدول 

 

 ویژگی

 

 متغیر

 شاخص های آماری

 f%درصد فراوانی fفراوانی 

 

 مدرک تحصیلی

 12/11 26 دیپلم

 12 70 کاردانی

 2/10 72 کارشناسی

 1/1 2 کارشناسی ارشد و باالتر

 

 سطح ورزشکار

 2/0 64 آماتور

 7/01 14 نیمه حرفه ای

 0/17 610 حرفه ای

 

 

 دهد. را نشان می پیش بین و مالک، به ترتیب،  نتایج آزمون رگرسیون بررسی اثر متغیرهای 0،1یافته های جدول

نشان داد، میزان ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برای  0یافته های جدول شماره 

باشد. ی مستقل و متغیر وابسته در مدل پیشنهادی میاست که گویای همبسته بودن متغیر ها 07/2مدل برازش یافته 

درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل  64است که گویای آن است که  64/2مقدار ضریب تعیین برای مدل برازش یافته 

توسط متغیر های مستقل معرفی شده به مدل ایجاد شده است. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل برازش یافته 

درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل توسط متغیر مستقل معرفی شده به مدل ایجاد  60است که گویای آن است که  60/2

بینی مدل رگرسیونی برازش یافته است که هر چه شده است . خطای استاندارد برآورد نشان دهنده میزان قدرت پیش
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نی تغییرات متغیر وابسته است. خطای استاندارد برآورد بیتر بودن معادله رگرسیونی برای پیشکمتر باشد مبین مناسب

 باشد.می 6/ 00شده برای این مدل 

 های مدل رگرسیونیخالصه آماره 2جدول شماره 

ضریب همبستگی  مدل

 چندگانه

 ضریب

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

خطای استاندارد برآورد 

 مدل

6 170/2 647/2 601/2 00/6 

 

نشان داد، مقدار مجذور مربعات باقیمانده کوچکتر از مجموع مربعات رگرسیون می باشد، در جدول  1یافته های جدول 

محاسبه شده که این میزان کمتر از  22/2میزان سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس معنادار بودن مدل  1شماره 

20/2=α صد مدل پژوهش معنادار است و متغیر های مستقل معرفی شده در 20شود که با اطمینان باشد لذا نتیجه میمی

 گری داشته و قادر است تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توجیه نمایند.به مدل قدرت تبیین

 

 جدول تحلیل واریانس باقیمانده. 3جدول شماره 

 منبع مدل

 تغییرات

 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات

 آماره

 آزمون

 سطح

 معناداری

 نتیجه

 

6 

 

  20/2 1 272/02 رگرسیون

1.10 

 

222/2 

 دارمعنی

 بودن

 مدل
 07/6 011 10/176 باقیمانده

 - 012 42/426 کل

 

 

ضریب ثابت معادله رگرسیونی که میزان متغیر وابسته را بدون دخالت  نشان داد، آماره 4یافته های جدول شماره 

باشد، سطح  11/0شده بزرگتر از عدد ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد است.   04/0با متغیرهای مستقل مدل، برابر 

شود که متغیر مستقل مورد نظر تأثیر آماری معناداری در تبیین تغییرات بوده و نتیجه می 20/2خطای آن نیز کمتر از 

تغیر های مستقل بر متغیر وابسته کمتر از متغیر وابسته داشته است. همچنین سطح معناداری آزمون تأثیر ثابت معادله و م

معنادار است. میزان ضریب تأثیر رگرسیونی  مستعد دوپینگ بودناست لذا تأثیر این متغیرها بر متغیر وابسته  20/2

 شده  ( محاسبه =  02.2به ترتیب )  مستعد دوپینگ بودنبا متغیر وابسته  باورهای دینیاستاندارد شده متغیر مستقل 

  اما عوامل آموزشی  و عوامل ورزشی تاثیر معنی داری بر مستعد دوپینگ بودن در ورزشکاران را نشان نداد

 

 . جدول ضرایب رگرسیونی4جدول شماره 

 ضرایب  ضرایب استاندارد نشده نام متغیر مدل

 استاندارد شده

 آماره

 آزمون

 سطح

 معناداری

 نتیجه

B انحراف معیار  
 شودتأیید می 220/2 22/1 - 70/2 042/0 ابتضریب ث 6

 شودمی رد 2.46 26/61 22/2 24/2 201/2 فاکتور آموزشی

 شودمی رد 2.61 02/6 2/.27 2.21 2.211 فاکتور ورزشی

 تایید می شود 2.20 67/1 02/2 2.267 2.204 باورهای دینی
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 بحث و نتيجه گيري

شده است. استرس بیش از حد بسیاری از  ترفشردهبه هر زمان دیگری رقابت در بین ورزشکاران امروزه نسبت 

یابی به دستجهت  ،شودیمشود که جلوگیری کردن از دست یابی به بهترین عملکرد توسط ورزشکار یمسبب  اوقات

به قیمت  بهترین عملکرد، برخی ورزشکاران اشتیاق دارند تا با استفاده از هر روشی از جمله دوپینگ نموده حتی اگر

باید در نظر داشت که بیشتر سیاست های سازمان های ملی ضد  شان شده تالش نمایند.یزندگخطرات سالمتی و 

در پیشگیری اولیه از دارو در ورزشکاران بر روی موقعیت های آموزشی حال حاضر ورزشکاران ، حمایت کارکنان  (NADOدوپینگ)

است. این امر با توجه به اینکه ابتدای برنامه پیشگیری با هدف آشناسازی و آموزش  و مسئوالن و برنامه های آموزشی متمرکز شده

ورزشکاران می تواند در دست یابی به اهداف بزرگ کمك کننده باشد بنا نهاده شده است. همچنین شواهد تجربی و تئوریکی نشان از 

(.  نتایج تحقیق حاضر نشان 0262ر ورزشکاران دارد)مازانو سطوح پیشنهاد همساالن و هم تیمی ها در رفتارهای مرتبط با دوپینگ د

به در بین ورزشکاران نخبه رشته های مختلف در  مستعد دوپینگ بودنو  ورزشیمعنی داری بین فاکتورهای آموزشی و  ارتباطداد 

ن داده است که ارتباط مثبت و . در صورتی که با مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور نشانداردکشورمان وجود 

معنی داری بین متغیرهای فوق وجود دارد و نمی توان از اهمیت و وجود فاکتورهای آموزشی به خصوص در تغییر نگرش به استفاده 

 از دارو های افزایش دهنده عملکرد چشم پوشی نمود. نتایج تحقیق حاضر تقریبا با تمامی تحقیقات انجام گرفته و جمع آوری شده

(، کریستنسن 0261توسط محقق ناهمخوان می باشد از جمله این تحقیقات می توان به مطالعات انجام شده توسط پوسل وهمکاران)

(، بنکز 0220(، ماتئو فریتز )0221(، استریگل )0222(، بلودور )0266(، برند و همکاران)0266(، توماس )0260(، بك هوس )0260)

نمود. یکی از دالیل عدم همخوانی مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده می تواند عدم وجود دوره (  اشاره 0221(، گلدبرگ )0224)

های آموزشی دوپینگ مدون و عدم آشنایی ورزشکاران با محتوای این دوره های آموزشی و اهمیت آنها می باشد که این عدم آگاهی 

ورزشی با نگرش و گرایش به دوپینگ  –رابطه و تاثیر عوامل آموزشی درست، در پاسخ های شرکت کنندگان تاثیر داشته و نتایج عدم 

اگرچه شواهد اما نتایج حاصل از ارتباط معنی دار باورهای دینی با مستعد دوپینگ بودن ورزشکاران نخبه داشت  را نشان داده است.

است که این انتظار نیز مطرح  قابل توجه حاکی از آن است که باور دینی به منزله عامل پیشگیرانه کلی عمل می کند،

مذهب در صورت لزوم به عنوان منبع یا عامل حمایت بکار برده شود. به این ترتیب، باور دینی به صورت عامل پیشگیرانه 

(. پژوهش های صورت گرفته در خصوص باور دینی به منزله عامل پیشگیرانه، بر 0222د )مارکز، نیا اصالحی عمل می ک

ن عامل تعدیل کننده ارتباطات میان عوامل ریسك و پیامدها متمرکز است. میزان باالی تعصب دینی که باور دینی به عنوا

به عنوان عامل پیشگیرانه عمل می کند، برای بازدارندگی افراد از تاثیر منفی تجارب یا مشخصه هایی که آنها را در معرض 

 است.خطر رفتارهای نامناسب یا مشکالت روانی قرار می دهد کافی 
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Abstract 

 

This study explored The effect of educational-sports and religiousness factors on doping 

susceptibility in elite athletes. The influences  was examined in 240 Iranian athletes by 16 

fields sport. Participants completed a questionnaire package containing items educational- 

factor and sport factor  (QSU) 2008) , scale religiousness SCSRF (Meril 2009) and 

questionnaire doping susceptibility (Lucidi 2004) with one item. with Cronbach’s Alpha 

more 0.70  were used to determine the reliability coefficient.  This study is a relative- 

analytic one and it has been  done by means of a fieldwork . The results indicated that the 

model of regression have Goodness of fit (R= 0.274) the size of  R Square (0.07)  , and  

that show 7 percent of changing, independent variables causes of dependent variable. Also 

variable  religiousness ( β= 0.20) with on doping susceptibility athletes (p≤0.05) but  There 

result  was showed non-significant associations between educational-sports factors and 

doping susceptibility in elite athletes. 
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