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Abstract 

 

Background and Purpose: Due to the advertising of new technologies 

for the use of biochemical resources to enhance muscle mass, doping is 

interwoven with the development of the modernized organized sport. 

Different fields of study, such as history, sociology, and psychology 

investigate doping with their theoretical methods and frameworks. The 

present study aimed to investigate the psychological relationship between 

the level of religiosity and the doping susceptibility among the 

bodybuilding athletes in Ilam, Iran. 

Materials and Methods: The study population of this descriptive-

correlational study included all male athletes referring to bodybuilding 

gyms in Ilam, Iran, during 2018. In total, 120 athletes were selected using 

the available sampling method. The data were collected using a Santa Clara 

strength of religious faith questionnaire and doping susceptibility 

questionnaire. The data were analyzed in SPSS software (version 22) 

through the Pearson correlation coefficient to investigate the relationship 

between religious faith and doping susceptibility. 

Results: The results showed a significant negative relationship between 

religious beliefs and doping susceptibility (P<0.05). 

Conclusion: The more deep-rooted religious beliefs are regarded as 

protective factors against the tendency towards doping behaviors in 

athletes. This issue could be considered an important outcome regarding 

the health of athletes. 
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 به رفتار دوپینگیداری و گرایش شناختی بین سطح دینارتباط روان

 

 91      1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره 

 

 

  
 اندامش به رفتار دوپینگی در ورزشکاران رشته پرورشداری و گرایشناختی بین سطح دینبررسی ارتباط روان

 

 ، نسیم احمدیان*نبی شمسائی
 

 

 
 

 

 چكیده

های جدید در استفاده از منابع بیوشیمیایی به علت تبلیغات فناوری قه و هدف:ساب

یافته در هم برای تقویت عملکرد توده عضالنی، دوپینگ با توسعه ورزش مدرن سازمان

دوپینگ  شناسی هر کدامشناسی و روانهای مختلف مانند تاریخ، جامعهآمیخته است. رشته

هدف تعیین  با حاضر کنند. پژوهشری خود بررسی میهای نظها و چارچوبرا با روش

داری افراد و گرایش به دوپینگ در ورزشکاران شناختی بین سطح دینارتباط روان

 است. شده اندام شهر ایالم انجامپرورش

همبستگی در ارتباط با جامعه -مطالعه حاضر به روش توصیفی ها:مواد و روش

های کننده به باشگاهم ورزشکاران مرد مراجعهآماری پژوهش انجام شد که شامل تما

گیری در دسترس نفر ورزشکار به روش نمونه 721بودند.  7931ی شهر ایالم در سال سازبدن

 نامهنامه نیرومندی و پرسشاز پرسش اطالعات آورینمونه انتخاب شدند. برای جمع عنوانبه

 ضریب ، ازبودن دوپینگ مستعددینی و اعتقادات  بین بررسی رابطه شد. برای مستعد استفاده

 شد. استفاده SPSS افزاردر نرم پیرسون همبستگی

 رتباط منفیا دوپینگیرفتار  گرایش به و باورهای دینینشان داد بین نتایج  ها:یافته

 (.>10/1Pداری وجود دارد )معنی

در  و اصالحی رانهیشگیپعاملی  عنوانبهتر وجود باورهای دینی عمیق استنتاج:

 عنوانبهتواند . این موضوع میدهنده عملکرد بسیار اهمیت دارداستفاده از داروهای افزایش

 ای مهم در رابطه با سالمت ورزشی ورزشکاران تلقی شود.یافته
 

 ایمان دینی، پرورش اندام، دوپینگ :های کلیدیواژه

 

 

 

 

ی و علوم ورزشی، بدنتیتربگروه 

نی، دانشکده ادبیات و علوم انسا

 ایالم، ایالم، ایران دانشگاه
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 1۳98 ردیبهشتا 19دریافت: 

 1۳98 بانآ 08اصالحات: 

 1۳98 ید 17پذیرش: 

 اصیلمقاله 
 .93-98صفحه:  1911، سال 1، شماره 8دوره 

 دين و سالمت 

 داری و گرایش به رفتار دوپینگی در ورزشکاران رشته شناختی بین سطح دینبررسی ارتباط روان. نسیم، احمدیان ؛نبی ،شمسائی :استناد

(.فارسی) 33-38 (:9)8؛9311 بهار و تابستانو سالمت،  . دیناندامپرورش
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 و همکار نبی شمسائی

 

 1911، بهار و تابستان 1، شمــاره 8دین و سالمت، دوره   93

 

 همقدم

براي  زغیرمجا يهاداروامروزه دوپینگ و مصرف 

 ي بیشترهاتیموفقو کسب  یعملکرد ورزش يارتقا

معنی استفاده از داروها یا دوپینگ بهست. ا یافته یشافزا

سایر مواد شیمیایی براي بهبود عملکرد افراد است که در 

ورزشکاران در هر سنی و در هر سطح رقابتی دیده شده 

دوپینگ به یک  شدنلیتبدباعث  مسئلهاست. این 

 ف(. مصر2،1موضوع مهم جهانی در ورزش شده است )

ي هادر ورزش دهگسترصورت به وزانیر مختلف ادمو

 ریغ حتیو  مختلف حوطس رانشکاورز بینمختلف و  

 ياحرفه رانشکاورز فقط لبتها .دشومی دیدهورزشکاران 

 دهتفادسا دعملکر یشازدفمنظور ابه وزانیر ادمواز 

( و 4،3) يمبتدو  تفریحی رانکاورزش هدبلک ،کنندیمن

 دهستفاا ادمو یناز ا زد( نی5)ورزشکاران  ریغحتی 

 کنند. می

 آگاهی، یزانم اي که در خصوص بررسیدر مطالعه

 در آنابولیک استروئیدهاي مصرف عوارض و شیوع

مشهد انجام شد،  شهر اندامرشته پرورش ورزشکاران مرد

 داروهاي از ورزشکاران از درصد 43نشان داده شد 

 مشخص شد سابقه کنند. همچنینمی استفاده استروئیدي

 .رابطه مستقیمی دارد داروها از استفاده شیوع با قهرمانی

عنوان  کسب براي را مواد این مصرف صد از افراددر 78

 اولین نیز در درصد 38 و دانستندمی ضروري قهرمانی

 (.4بودند ) کرده اقدام آن به مصرف فعالیت، شروع سال

 ترکیبات از ايدهگستر منهداشامل  وزانیر ادمو فمصر

 يهادارو ر،مد يهادارو ،نابولیکآ يهاوئیدستراهمچون 

 ر،مخد و گردانروانمحرک  يهادارو وزن،کاهش 

 ،شدر نمورهو وزا،نیر يهادارو ،لکلیا يهانوشیدنی

(. عملکرد 8) ستا مختلف يهادارو وپویتین ویترار

ورزشی بر چهار اصل استوار است: مهارت، قدرت، 

هاي مختلف ورزشی به استقامت و بازیابی. در رشته

 ترکیب متفاوتی از این چهار جنبه براي افزایش عملکرد

دهنده عملکرد، فعالیت نیاز است. داروهاي مختلف افزایش

هاي ورزشی ارائه افزایش این جنبه واسطهبهخود را 

دهد (. شواهدي وجود دارد که نشان می7دهند )می

استفاده از ترکیبات دوپینگی خطرات قابل توجهی در 

هاي قلبی و کند که شامل بیماريسالمت افراد ایجاد می

ریز ، سرطان، اختالل در عملکرد غدد درونعروقی، دیابت

 (.9پریشی است )هاي روانو سندرم

-WADA: World Antiسازمان جهانی ضد دوپینگ )

Doping Agency براي نظارت، هماهنگی و ترویج )

هاي ورزشی در سال مبارزه با دوپینگ در تمام رشته

 و اندک تحقیقات، حالنیباا(. 21تأسیس شد ) 2999

 نوع و عزمینه شیو درکافی  اطالعات ئهارا دمعهمچنین 

 شده موجب ،کشورها از بسیاري سوي از دوپینگی مواد

 دسترس در معتبر و جامع ،کافی اطالعاتتنها نهاست 

هاي پیشگیري از دوپینگ نیز چندان ، بلکه برنامهنباشد

 (.22تأثیرگذار نباشند )

است  یو شاداب یکسب سالمت ،هدف ورزش نیترمهم

 مردود است.، هدف در تضاد باشد نیکه با ا يزیچ هرو 

 يزا با توجه به ضررهارویاد نوماستفاده از و  نگیدوپ

 ستیبا هدف ورزش همخوان ن که دارد، یفراوان یجسم

. از سوي دیگر، با توجه به اینکه ورزش و فعالیت (21)

ها و مقامات بهداشتی دولت طور گسترده توسطبدنی به

شود، ت و کیفیت زندگی توصیه میبراي افزایش سالم

از  هاي الزم براي جلوگیري از استفادهایجاد استراتژي

(. مطالعات 9مواد ممنوعه در ورزش بسیار ضروري است )

دهد بروز رفتار دوپینگ ناشی از دینامیک نشان می

که هیجانات اجتماعی با  ی و اجتماعی استشناختروان

افراد نقش مهمی را  فیزیولوژیکی-تأثیر بر سیستم روانی

بنابراین، نقطه کانونی براي ؛ کنددر ایجاد آن ایفا می

ها و اراده جلوگیري از دوپینگ، تمرکز بر استعداد، توانایی

 (.24فرد ورزشکار است )

و  يمیانجی بر فرایند فکر نوعیعنوان داري بهدین

. (23) گذارندروزمره زندگی فرد اثر می يارزیابی رویدادها

ن و هنجارهاي رفتاري، عناصر اساسی ادیان هستند. قوانی

ها و قواعد زندگی در خود تمامی مذاهب، نظامی از ایده

دارند؛ قوانینی که به خانواده یا فرد محدود نیست، بلکه 

و مسئولیت  شودپوشش اجتماعی را هم شامل می
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(. 25دهد )اجتماعی چگونگی رفتار در جامعه را شکل می

 هاییفرصت ارکتد ،خالقیانظم  اريربرق طریق ازین د

 تهیهو  هشدگرفتهدیا يهایستگیشا آوردندستبه ايبر

از  يپیشگیر یا وزبردر  مؤثر نقشی جتماعیا نیناقو

 حتیو  جسمانی سالمت ،خالقیو ا جتماعیا تمشکال

 (.24-11) دارد نیروا شتابهدئل مسا

عنوان ورزشکاران از دین و اعتقادات خود بهبرخی 

 يپشتیبانی روحی و روانی برا منابع حمایت ویکی از 

ها استفاده ها و عدم اطمینان در رقابتغلبه بر چالش

زندگی ورزشی  يخاص برا و معنا و مفهومیکنند می

مربیان نیز ممکن است به اشکال مختلف از  یابند.میخود 

وحدت و همبستگی تیمی و  يبرقرار يدینی برا تاعتقادا

نترل اجتماعی ورزشکاران خود بهره ک يایجاد مبنایی برا

دیدگاه اسالم در خصوص استفاده از مواد  (.11جویند )

نیروزا )دوپینگ( با دیدگاه موافقان دوپینگ در تضاد 

است. در اسالم همواره بر اصول عقلی و شرعی تکیه شده 

براي استفاده از مواد نیروزا  است که موانعی جدي

فقان دوپینگ را به . اسالم ادله مواشوندیممحسوب 

کشد و بر نادرستی استفاده از این روش تأکید چالش می

دارد. دوپینگ از دیدگاه اخالق کاربردي و اسالم روشی 

نادرست براي افزایش کارایی ورزشکاران است. دیدگاه 

اخالقی اسالم با توجه به منابع اسالمی و بر اساس اصول 

 (.21مشخص قابل دریافت است )

 و زندیروزا رقابت منصفانه را برهم مىمصرف مواد ن

عدالتى از . این بىکندیعدالتى تبدیل مآن را به بى

؛ چراکه هر یستدیدگاه اخالق اسالمى قابل قبول ن

تعهد  گذاردیورزشکارى که در عرصه ورزش پا م

و از  بگذارددهد به قوانین حاکم بر ورزش احترام مى

ه از مواد نیروزا تعهد بنابراین، استفاد ؛ها تخطى نکندآن

. از دید اسالم، وفاى به کندمینقض را  اخالقى ورزشکار

این کار . از سوى دیگر، استعهد امرى الزم و ضرورى 

از  .کندکننده مىضررهاى قابل توجهى را متوجه مصرف

 (.22حرام است ) ،هر چیزى که ضرر دارد دیدگاه اسالم

رشد و تعلیمات اسالم بر اساس حفظ و  شکبدون

 ،سالمت بدن است. علت حرمت بسیارى از این امور

ها براى بدن است. یکى از مسلمات فقه این مضربودن آن

اند است که بسیارى از این امور به این دلیل تحریم شده

بنابراین، چیزى که زیانش  ؛که براى جسم ضرر دارند

لحاظ اخالقى  از و (12از نظر اسالم حرام ) ،قطعى باشد

 .است نادرست

یک اختالل  عنوانبه نگیدوپ تیبا توجه به اهم

روزافزون  هايو تالش جهانیدر ورزش  رفتاري

 انمحقق، امروزه به عملکرد بهتر یابیدست برايورزشکاران 

و  یشناختاز بعد روان دهیپد نیا ییدرصدد شناسا

میزان  ررسی ارتباطباند. مرتبط با آن برآمده يرفتارها

دهنده ظرفیت ل افزایشعوامیکی از وان عنبه ایمان دینی

و  نگیدوپ بروز رفتار ممانعت از در ی افرادشناختروان

تواند با معرفی این ، میورزشکاران نگیاز دوپ يریشگیپ

عامل مهم بازدارنده، نقشی مهم در افزایش سالمت 

داشته  ورزشکارانورزشی و بهداشت روانی و جسمی 

هدف تعیین ارتباط  با حاضر پژوهش، رونیازاباشد. 

داري افراد و گرایش به شناختی بین سطح دینروان

 اندام شهر ایالم انجامدوپینگ در بین ورزشکاران پرورش

 است. شده

 

 ها مواد و روش

همبستگی -تحقیقات توصیفی از نوع پژوهش حاضر

 آماري جامعه .میدانی اجرا شده است صورتبهاست که 

کننده به ران مرد مراجعهپژوهش شامل تمام ورزشکا این

هستند  2498ي شهر ایالم در سال سازبدنهاي باشگاه

)تعداد دقیق جامعه آماري مشخص نبود(. به دلیل 

اندام باشگاه پروش 21ورزشکار از  211محدودیت نمونه، 

ناحیه شهر ایالم )شمال، جنوب، شرق، غرب و  5در 

 . گیري در دسترس انتخاب شدندبه روش نمونهمرکز( 

 دو از اطالعات آوريجمع براي مطالعه این در

 شد: استفاده نامه استانداردپرسش

 

 نامه نیرومندی ایمان دینی سانتا کالراپرسش

 و دیانت سنجش براي که دینی هايمقیاس از یکی

 ایمان پرسشنامه نیرومندي شده است، طراحی بودندینی
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نظور مبه Boccacciniو  Planteکالراست.  سانتا دینی

 رفع بالینی، متخصصان و محققان نیاز به پاسخگویی

 پرکردن خألهاي و پیشین هايمقیاس ضعف نقاط

کردند.  طراحی 2998نامه را در سال موجود، این پرسش

 مناسبی آیتم است که مقیاس 21نامه شامل پرسش این

 عمومی جمعیت در دین کلی سنجش عامل براي

 ینید مانیا يدرومنینامه نپرسششود. محسوب می

 گرایش از نظرصرف داريدین در را فردي هايتفاوت

نامه (. این پرسش11کند )می گیريفرد اندازه دینی

اي درجه 3 مقیاسی اساس بر و است ماده 21 شامل

 موافق( پاسخ شدتبه: 3مخالف تا  شدتبه: 2لیکرت )از 

 تمام نمرات کردنجمع با مقیاس کلی شود. نمرهمی داده

 این درونی همسانی مطالعات قبلی شودمی حاصل وادم

گزارش  92/1 آن را و پایایی دو نیمه 91/1نامه را پرسش

 (.14اند )کرده

 

 بودن  نگیدوپ مستعد نامهپرسش

براي بررسی میزان گرایش ورزشدکاران بده دوپیندگ از    

 Santa Clara Strength) بودن نگیدوپ مستعدنامه پرسش

of Religious Faith Questionnaire(. 13شدد )  ( استفاده

 یدهد نحوه سنجش پاسدخ دارد.  سؤال 28نامه این پرسش

لیکدرت   ايدرجه پنجمقیاس  بر اساسنامه در این پرسش

و  را تأییدد نامده  پرسدش ایدن  روایدی  مطالعات قبلی . است

در  .(15اند )کردهگزارش  8/1بیش از  آن را ضریب پایایی

ها به روش آلفاي کرونباخ نامهمطالعه حاضر پایایی پرسش

تعیین شد. تعدادي از اساتید متخصص نیدز روایدی    79/1

را تأیید کردند. هاآن

آوري جمع شده ودستیابی به اهداف تعیین منظوربه

هاي ضمن رجوع به باشگاه اطالعات، پژوهشگران

ي منتخب و جلب رضایت ورزشکاران مبنی بر سازبدن

ها را بین ورزشکاران نامهپرسش، هاآنهمکاري صادقانه 

توزیع کردند. پس از تشریح کامل سؤاالت، توضیحات 

 ورزشکاران نامه بهالزم در خصوص نحوه تکمیل پرسش

اطمینان داده شد که اطالعات  هاآنشد. همچنین به  ارائه

کامالً محرمانه خواهد بود و نیازي به قید  شدهيآورجمع

امه نیست. پس از ناسم و مشخصات فردي در پرسش

 آمدهدستبههاي ها، دادهنامهآوري پرسشتکمیل و جمع

هاي ها از روشداده لیوتحلهیتجز شد. براي لیوتحلهیتجز

و انحراف  آماري توصیفی )نمودار، جدول، میانگین

پیرسون(  همبستگی استاندارد( و آمار استنباطی )ضریب

سطح شد.  فادهاست 11نسخه  SPSSافزار نرم با استفاده از

 .شد در نظر گرفته P≤15/1 داريمعنی

 

 هایافته

 شدههاي بررسینمونه یتوصیفهاي شاخص 2 جدول

سال  41هاي مطالعه، باالي . بیشتر نمونهدهدرا نشان می

سن داشتند. همچنین بیشترین میزان تحصیالت جامعه 

ها در سطح مدرک کارشناسی بود. بیشتر نمونه آماري،

 اي فعالیت داشتند.حرفهنیمه

نشان همبستگی پیرسون  نتایج حاصل از آزمون ضریب

 ایمان دینیداري بین داد ارتباط منفی معنی

 (13/44±741/4( و گرایش به دوپینگ )739/21±97/48)

(. ضریب همبستگی =r ،139/1sig=-289/1وجود دارد )

بین این دو  حاکی از آن است که ارتباط آمدهدستبه

ایمان دینی  هرچه یعنی است؛ بوده همدیگر متغیر عکس

گرایش به دوپینگ در  است ممکن باشد، بیشتر

هاي مدل خالصه آماره 1جدول شود.  ورزشکاران کمتر

رگرسیون بین تحلیل واریانس  4جدول ، رگرسیونی

 دهند.را نشان می هاپراکندگی داده 2نمودار متغیرها و 
 

 شدهبررسیهای نمونه یتوصیفهای شاخص :1جدول 

 غیرمت یویژگ
 های آماریشاخص

 درصد فراوانی فراوانی

 رده سنی

 11 13 سال 11زیر 

 24/29 14 سال 15-11

 44/12 14 سال 41-15

 24/49 38 سال 41باالي 

سطح 

 تحصیالت

 24/49 38 دیپلم

 44/24 11 کاردانی

 44/44 33 کارشناسی

 5/8 9 کارشناسی ارشد و باالتر

 مهارتیسطح 
 74/11 15 يارحرفهیغ

 5/51 44 ياحرفهمهین

 44/14 41 ياحرفه
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 های مدل رگرسیونیخالصه آماره :٢جدول 
 شدهاستاندارد برآورد انحراف شدهلیضریب تعیین تعد ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه مدل

1 289/1 141/1 113/1 827/21 

 
 متغیرها رگرسیون بینتحلیل واریانس  :۳جدول 

 سطح معناداری آماره میانگین درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات مدل

 139/1 937/4 574/354 2 574/354 رگرسیون 

   775/223 227 431/24482 ماندهباقی 1

    229 914/23213 کل 

 

 
ها؛ نتایج همبستگی وجود یک رابطه : پراکندگی داده1نمودار 

 متغیرها خطی و منفی را بین 

 

 بحث

داري و ارتباط بین سطح دیندر مطالعه حاضر 

 اندام شهر ایالمگرایش به دوپینگ بین ورزشکاران پرورش

بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط منفی 

داري افراد و بروز رفتار دوپینگی معناداري بین سطح دین

در اندام وجود دارد. بین ورزشکاران رشته پرورش

رقابت بین ورزشکاران نسبت به هر زمان  اخیر،هاي سال

بسیاري از  ازحدشیتر شده است. استرس بدیگري فشرده

اوقات سبب جلوگیري از دستیابی به بهترین عملکرد 

ورزشکاران از برخی ، رونیازا .شودتوسط ورزشکار می

ازجمله  هاي مختلفدارند با استفاده از روشتمایل 

دوپینگ از دست یابند. ي عملکرد بهتربه  دوپینگ

ترین رفتارهاي ورزشی و تهدیدکننده سالمت خطرناک

(. دوپینگ عالوه بر ضررهاي جسمی 14ورزشکاران است )

و روحی فراوان، با هدف و روح ورزش تضاد دارد که 

طور خالصه پرورش همراه با جوانمردي و صداقت و به

 جسم و روح است. 

وز رفتار دوپینگی بر کمیته ملی اخالق زیستی ایتالیا

شناسی و دینامیک اجتماعی مانند را با علل روان

بخشیدن به زندگی در جوامع صنعتی، داشتن سرعت

اضطراب براي بهبود عملکرد و ترس از عدم توانایی در 

(. 18داند )با مشکالت زندگی روزمره مرتبط می برخورد

بودن رسیدن به مهم دهد باور بهمطالعات نشان می

و تعهد از عوامل مهم  نفسعزت، نداشتن موفقیت

بنابراین، یافتن ؛ (17دوپینگ در ورزشکاران است )

ی افراد شناختروانراهکارهایی براي افزایش ظرفیت 

ممکن است در کاهش بروز رفتار دوپینگی در ورزشکاران 

 باشد. مؤثرو استفاده از مواد نیروزا 

ر طدو داري بدر رفتارهداي فدردي بده    اثرات سطح دیدن 

اندد  گسترده مطالعه شده است. مطالعات زیادي نشان داده

 عامدل محدافظتی، مدانع از    عندوان بهداري افراد سطح دین

، 19شدود ) هاي عمومی میمصرف مواد مخدر در جمعیت

ي چدرخش  سدو بههاي اخالقی در دین افراد را (. ارزش41

آمیدز در  به اطراف، کمک به یکددیگر و زنددگی مسدالمت   

دهد. تالش براي کمک به دیگران ممکدن  یجامعه سوق م

است از عوامل انگیزشی باشد که به رفتارهداي اخالقدی و   

هداي  شدود. داشدتن ویژگدی   اجتماعی مناسدب منجدر مدی   

هداي اخدالق   از ضدرورت  نفساعتمادبهشخصیتی مثبت و 

دینی است که فدرد را بده سدمت رفتارهداي دوسدتانه در      

 (.42کند )جامعه هدایت می

Larson ( از پیشگامانی بودندد کده   1111)مکاران و ه

مرحله جدیدي را براي تحقیق علمی دیدن )معنویدت( در   

در مطالعدات خدود رابطده     هدا آنزمینه پزشکی باز کردند. 

بدال  را در   ساالنبزرگبین مشارکت دینی و سالمت روان 
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بدودن در بیمارسدتان   زندگی اجتمداعی و هنگدام بسدتري   

بسدیاري از محققدان دیگدر     بررسی کردند. از آن بده بعدد،  

اند کده معمدوالً ارتبداط    اي را انجام دادهتحقیقات گسترده

مثبتی را بین باورهاي دینی و سدالمت روان افدراد نشدان    

 منظدور بده دهند. اهمیت ارتقاي سطح باورهداي دیندی   می

هاي فردي بده متخصصدان کمدک    بهبود و افزایش مهارت

هدداي اقبددتي از مرتددرو جددامعکددرده اسددت سددطح بدداالتر 

 (.41بهداشت روانی را براي افراد فراهم آورند )

و کاهش  نگیاز دوپ يریشگیپ ياز راهکارها یکی

 شیافزا روزا،یورزشکاران به استفاده از مواد ن شیگرا

 هدب دین سدرمی نظر به ورزشکاران است. ینیاعتقادات د

نقش  ،ننساا ندگیز نشئو همه بر شتنداحاطها ظلحا

گرفته در صورت يهاپژوهشي دارد. انندهکنییتعبسیار 

باور  بر رانه،یشگیمنزله عامل پبه ینید هايخصوص باور

عوامل  انیکننده ارتباطات ملیعنوان عامل تعدبه ینید

که  باورهاي دینی زانیمتمرکز است. م امدهایو پ سکیر

 یرندگبازدا يکند، برایعمل م رانهیشگیعنوان عامل پبه

است  یکاف ییهامشخصه ایتجارب  یمنف ریثأافراد از ت

 اینامناسب  يها را در معرض خطر رفتارهاکه آن

و  Sekulic. در پژوهش دهد یقرار م یمشکالت روان

یک عامل حفاظتی مهم  عنوانبه( دین 1121همکاران )

رفتار دوپینگی میان ورزشکاران مطالعه و تفسیر  هیعل

باورهاي دینی شده است. آنان دریافتند ورزشکاران با 

هایشان را تر وجود رفتارهاي دوپینگی در ورزشعمیق

 (.44کنند )انکار می

 

 های پژوهشمحدودیت

ازجمله  تمامی جوانب کنترل مطالعه، نیدر ا

پذیر نبود؛ بنابراین، امکان گرمداخله و مزاحم متغیرهاي

 دیگر باید آماري جوامع به پژوهش این نتایج تعمیم

 یرد.گ صورت اطیبااحت

ورزشکاران مرد  آماري جامعه به پژوهش اجراي

ي شهر ایالم در سال سازبدنهاي کننده به باشگاهمراجعه

 بود. محدود 2498

نفر از ورزشکاران مرد  211 صرفاً بررسی مورد نمونه

ي شهر ایالم در سال سازبدنهاي کننده به باشگاهمراجعه

 .بودند 2498

خود  بر اساسمه و ناابزار پژوهش محدود به پرسش

 ها بود.دهی نمونهگزارش

 

 گیرینتیجه

حاصدل از ایدن پدژوهش     جنتای به توجه بای، طدورکل به

تدر  توان ادعدا کدرد کده وجدود باورهداي دیندی عمیدق       می

یک عامدل پیشدگیرانه و اصدالحی در اسدتفاده از      عنوانبه

؛ دهنده عملکرد بسیار حائز اهمیت اسدت داروهاي افزایش

 ،ننااین جودد بدر  ادمو فمصر انمیز کاهش ايرب بنابراین،

 يبیشتر شی تأکیدزموآ يهابرنامهو  ییاجرا يهاسیاست

 د،افرا داريدیددددن انمیز شدر وینی د يهاوربا ورشپر بر

مددذهبی جوانددان و افددزایش  يهاوربا زيسانیدرو ازجملدده

مندافع  باشند.  شتهدا هدا آنشناختی ظرفیت ذهنی و روان

دوپیندگ و اسدتفاده از مدواد نیدروزا      مدتظاهري و کوتاه

رندگ ببدازد ورزشدکاران کده      هدا آننباید در برابر مضرات 

الگوهاي اخالقی و بسیار مورد توجه هستند، نبایدد بدراي   

کسب شهرت، عنوان و پیروزشددن همده چیدز را زیدر پدا      

بگذارند. در دین مبین اسالم با تکیه بر اصولی چون ابدزار  

آن(، عددم اضدرار بده نفدس،      بدودن هدفبودن ورزش )نه 

یی، رعایدت  گدو راستحرمت غش و تقلب، لزوم صداقت و 

عدالت و انصاف و لزوم حفظ حرمت و شأن افراد، استفاده 

 (.21از دوپینگ نهی شده است )

 

 پیشنهادات

و ورزشدکاران در   عدم داندش کدافی از سدوي مربیدان    

خصوص عوارض و پیامدهاي ناشی از مصرف اسدتروئیدها،  

اي مسداعد  کنندده طدور خیدره  را بده  رف این موادبستر مص

هاي آموزشدی  برنامه شودپیشنهاد می رونینموده است، ازا

مربیدان   ورزشدکاران و  سدطح آگداهی  ي جامع جهت ارتقا

 شود.تدوین 

 با توانندیم شیزموآ کزامرو  هیوگر يهاسانهر

 با ادفرا دنناکردشو آ ادودممصرف  يپیامدها دنکرنگرپُر

هاي دینی در نهی آموزهتأکید و همچنین دها پیام ینا
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 مصرف میزان کاهش در مؤثري نقش استفاده از این مواد،

 باشند. آن در بین ورزشکاران داشته به تمایل و مواد

 شناختی در بینسطح پایین دانش روان به توجهبا 

تمایل به استفاده از مواد  روزمرهو افزایش  رانشکاورز

 بیشتري ازست ا شودپیشنهاد می ،دهنده عملکردافزایش

و نهادهاي پینگ دو با رزهمبا ملی نمازسا يهافعالیت

اخالقی  -شیزموآ يهابرنامه به مرتبط با ورزش

 یابد. صختصاا پینگدوضد

ارتقاي سطح و ی بررسى و تبیین اخالق ورزش

 ازجملهزا افراد براي جلوگیري از رفتارهاي آسیب شناختی

 بنابراینت خاصى برخوردار است؛ از اهمی رفتار دوپینگ

ورزشى باید عالوه بر ترویج آن  نمسئوال شودپیشنهاد می

و ظرفیت  در بین ورزشکاران، داشتن اخالق ورزشى

هاى را در کنار داشتن صالحیت و مهارت شناختی باالروان

 مدنظر قرار دهند. هاى مختلفورزشى براى انتخاب

هاي رشته در سایر تحقیق این شودمی پیشنهاد

 بیشتري قابلیت از نتایج تا گیرد نیز انجام ورزشی

شود تحقیق مشابهی همچنین پیشنهاد می برخوردار شود.

 المللی نیز انجام شود.در ورزشکاران سطوح ملی و بین

در مورد  که این پژوهش شودپیشنهاد می بر این، عالوه

نیز  هاي جنسیتیتفاوت و شود انجام ورزشکاران زن نیز

 شود. نگرش به دوپینگ بررسی زمینه در

 

 حمایت مالی

   .انجام شده است یمال یتماحمقاله بدون  ینا

 

 مالحظات اخالقی

بدودن  جملده محرمانده  مدرتبط از  یاصول اخالق یتمام

صدداقت و اماندت    یدت ، رعاهدا یو اطالعات آزمدودن  یتهو

 یدن کنندگان در اشرکتآگاهانه  یترضا ینو همچن یعلم

 شده است. یتپژوهش رعا

 

 منافع ارضعت

 تضاد گونهکنند که هیچمقاله اعالم می نویسندگان

 پژوهش وجود ندارد. این درباره منافعی

 

 تشکر و قدردانی

 پژوهش اجرایی و مالی امکانات که کسانی کلیه از

کنندگان شرکت کلیه از همچنین کردند، را فراهم حاضر

 .شودمی قدردانی و تشکر در پژوهش،
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