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مختلف از  یل) به دالییدارو یا یروانشناخت یکی،مکان یزیکی،ف اي،یهکننده عملکرد (هر نوع اقدام تغذیتامروزه اغلب ورزشکاران از مواد تقو هدف:

داده شده  تمواد به نگرش مثبت آن نسب یناستفاده از ا یله دل. عمدکنندیو بهبود عملکرد استفاده م یبدن یتخود در انجام فعال ییتوانا یشجمله افزا
 یرانورزشکار مرد ا یانو آشکار دانشجو ینگرش ضمن یهستند. هدف از پژوهش حاضر بررس غیرمجازاست که شامل دو گروه مواد مجاز و 

  .عملکرد بود ارتقاءدهندهنسبت به مواد 

عنوان نمونه  نفر به 64تعداد  بودند. ورزشکار استان تهران یاندانشجو یتمام جامعه آماري یلی است.تحل یفی،توصاین پژوهش از نوع  ها:روش

بر  یمبتن یراز آزمون تصاو یاننگرش دانشجو یبررس يبرا انتخاب شدند. ،هاي در دسترس که تمایل به همکاري داشتندبرحسب نمونه
 انجام شد. SPSSافزار ها با نرمل دادهتجزیه و تحلیاستفاده شد. با کمک رایانه  ینگ استاندارددوپ

حال نسبت به مواد  یندارند. با ا یدر هر دو نگرش آشکار و ضمن ییغذا يهامکملبه  یورزشکار نگرش مثبت یاننشان داد دانشجو یجنتا :نتایج

اختالف  ینگبه دوپ یانشکار دانشجوو آ ینگرش ضمن ینب ینهمچن .)>05/0P-Value(داشتند  یمثبت یاما نگرش ضمن ینگرش آشکار منف ینگیدوپ
 نشد. یدهمجاز د ییغذا يهامکملنسبت به  ضمنی و آشکار در نگرش ی. اما اختالف)>05/0P-Value( وجود داشت يمعنادار

رزشکاران و یندر ب ناخواسته آن یامدهايو پ ینگاز دوپ یشگیريدر پ یدجد یکردرو یکبه عنوان  تواندیم یاستفاده از نگرش ضمن گیري:نتیجه

 .اي مد نظر قرار بگیردیرحرفهورزشکاران غ ینخبه و حت

  .ییمکمل غذا ینگ،آشکار، دوپنگرش،  ی،ضمن ها:کلیدواژه
 مقاله: پژوهشی نوع

 15/09/99پذیرش مقاله:  27/07/99 دریافت مقاله:
 .48-55): 4(7؛ 1399طب پیشگیري.  .عملکرد ارتقاءدهندهمرد ورزشکار نسبت به مواد  نیاو آشکار دانشجو ینگرش ضمن یه.افرونده رقیرضا، آقابابا علپور مقصود، نبیل: ارجاع

 مقدمه

عملکرد کننده تقویتامروزه اغلب ورزشکاران از مواد 

 یا یروانشناخت یکی،مکان یزیکی،ف اي،یه(هر نوع اقدام تغذ

خود در  ییتوانا یشمختلف از جمله افزا یل) به دالییدارو

-4( کنندیو بهبود عملکرد استفاده م یبدن یتانجام فعال

 یلدال یگرنشان داد که از د یرمنظم اخ ی). بررس1

عملکرد به کننده تقویتورزشکاران/ افراد از مواد  ستفادها

ها آن یتیاز نارضا یو عموماً ناش یشناخت یباییز یلدال

و  یتجذاب يو آرزو ییننفس پاعزت ی،از ظاهر بدن

 یزهانگ رسدیبه نظر م ین. همچنشدبایتر شدن ممطلوب

عضله و قدرت  یشمواد افزا گونه یناستفاده از ا یاصل

(از  تریعسر یکاورير ی،عضالت، بهبود عملکرد بدن

 یریتاز صدمات و مد یري)، جلوگیقبل ینیجلسات تمر

 هایزهو انگ یلدال ینوزن/ تناسب اندام است. در کنار ا

عملکرد، ادراك فشار ده کننتقویتاستفاده از مواد  يبرا

 یمهم یرتأث یزاز همساالن ن یو تصورات ذهن یاجتماع

کننده تقویتبه استفاده مواد  سبتدر نگرش مثبت ن

 ). 5( عملکرد در کاربران وجود دارد

مصرف مواد  یوعدر مورد ش ینگران ترینیاصل

و مواد  ینگیدوپ يعملکرد استفاده از داروهاکننده تقویت

کاهش  يراهکارها از یکیکه  يبه طور دباشیممنوعه م

است که  ییهابر برنامه یدشامل تأک ینگبروز دوپ یزانم
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و افراد مرتبط با ورزشکار  یانورزشکاران، مرب موزشآ

 ییربه تغ یازن ین. بنابرادهندیرا در دستور کار قرار م

عملکرد کننده تقویتنگرش نسبت به استفاده از مواد 

به ورزشکار  یکو افراد نزد انیتوسط ورزشکاران، مرب

در رفتار دارد. در  یکه نگرش نقش مهم وجود دارد؛ چرا

و همکاران اظهار داشتند که نگرش  Lazuras هرابط ینهم

 است ینگدوپ یرشکننده مهم ورزشکاران در پذبینیپیش

)6.( Blankهايیزهو انگ یدها، عقاو همکاران نگرش 

نفر)  571( یانجوو ممنوع در دانش یمصرف مواد قانون

 9/24گرچه  یافتندقرار دادند و در یابیرا مورد ارز

 یقانون ییغذا يهامکملدانشگاه از  یاناز دانشجو ددرص

کننده تقویتدرصد از مواد  4/9اما  کنندیاستفاده م

 یافتناساس  ین). بر ا7( کنندیعملکرد ممنوعه مصرف م

ورزشکار و  یاننگرش و درك دانشجو ی،آگاه

نسبت به  یو علوم ورزش بدنیتربیت يهاکردهلتحصی

ورزشکار را نسبت  شجویاننگرش دان تواندیم ینگدوپ

 .عملکرد مشخص سازدکننده تقویتبه مواد 

که استفاده از  دهدینشان م هایافته یطرف از

 یقاز طر تواندیم یرمستقیمبه طور غ یورزش يهامکمل

تحت  یزرا ن گین، مصرف دوپهامکملمرتبط با  يباورها

که باور دارد  يورزشکار یبترت ینقرار دهد؛ به ا یرتأث

 ینگبه سمت دوپ یشترمؤثر است ب یورزش يهامکمل

 يدر نظر گرفتن باورها ین. بنابراشودیم یدهکش

در  تواندیم یورزش يهامکملورزشکاران در مورد 

 نقش داشته باشد ینگاز دوپ یشگیريبرنامه پ يکارآمد

 ینده(ممکن است در آ ورزشکار یاندانشجو ی). از طرف8(

مرتبط با علوم  يهارشته یانشوند) و دانشجو یمرب

 گذاراثر يهااز جامعه یکی یشغل یندهآ یلبه دل یورزش

خصوص  به یالنالتحصو چنانچه فارغ باشندیم

 یمنف یراتاز تأث یمرتبط با علوم ورزش يهارشته

شاگردان و  يبر رو نندتوایآگاه باشند، احتماًال م ینگدوپ

 یاخود اثر و عنوان معلم و  یرمجموعهورزشکاران ز

تا  دهند، ییرتغ یقرار داده و حت یرتحت تأث راها آن یمرب

). 9( داشته باشند ینگنسبت به دوپ يبهتر شدرك و نگر

رفتار بینی پیش يها برااز نگرش توانیم ینکهبا توجه به ا

 یدبا ینگضد دوپ یقاتتحق بنابرایناستفاده کرد،  ینگدوپ

مطالعات  یمیایی،و ش یزیولوژیکیف یکردهايدر کنار رو

 یدو عقا یو نگرش اخالق يرفتار ی،شناختجامعه

کننده تقویتاز مواد  استفادهورزشکاران نسبت به 

 رسدینظر م به یراز .)10( شامل شود یزعملکرد را ن

اساً اس ياز رفتارها ياشامل مجموعه ینگاستفاده از دوپ

انتخاب استفاده از  یب،به هر ترت .)11،12( است ياراد

از  یچیدهپ یستمیعملکرد، توسط سکننده تقویتمواد 

و رفتار، تحت  یشناخت اجتماع یناست که ب یاروابط پو

 هايیژگیو و هایتموقع یط،از شرا یعیوس یفط یرتأث

 یفتوص يدر چارچوب نظر یدو با شودیم یمتنظ يفرد

 ی). از طرف13( یردقرار گ یروابط مورد بررس ینا يالگو

 يبرا ياکنندهبینیپیشروانشناسان معتقدند که نگرش، 

اساس تفاوت  ینشناخت قصد و رفتار عمل است. بر ا

 يهاو روشن در مؤلفه یحصر یمبا مفاه یضمن هیممفا

و روشن به  یحصر يهادارند. نگرش یتنگرش اهم

کنکاش و  یجهنتدر مورد هدف  ییهاقضاوت یابیارز

 ،شوندیدر تفکر انجام م یاريکه در هوش ییهاپردازش

از  توانینوع نگرش م ینبه ا یابیدست ي. براپردازندیم

 یابیهنجار يهاپرسشنامه لمثا يبرا یممستق يهاآزمون

 یابیارز یضمن يهااستفاده نمود. اما نگرش شده

ر خودکا صورت به همراه با شناخت است که  يهاواکنش

راستا  ین. در همشودیم یختگیشده و مربوط به انگ فعال

 یارناهش يهاآزمون یهزمان واکنش بر پا یريگاندازه

 .شناخت است يهاسنجش مؤلفه يبرا یروش مناسب

 یضمن يهانگرش یريگاندازه يبرا یکم مطالعات

شده است که همه  در ورزش انجام ینگ(ناآشکار) به دوپ
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 یاريوابسته به ناهش يهاا با آزمونزمان واکنش رها آن

ترین مطالعات انجام در یکی از تازه. )14( کنندیم یابیارز

 اعالم کردند دختران ورزشکار شگرفته آقابابا و همکاران

 و) -99/11±52( ینگینسبت به مواد دوپ ینگرش منف

 در) 56/1±29( یورزش يهامکمل به نسبت مثبت نگرش

ها آن ین. همچنداشتندر) و آشکا ضمنی( نگرش دو هر

به  یانو آشکار دانشجو ینگرش ضمن ینب اعالم کردند

 بین یوجود دارد اما اختالف ياختالف معنادار ینگدوپ

مجاز  ییغذا يهامکملنسبت به  ضمنی و آشکار نگرش

  .)15وجود ندارد (

 ییهاآزمون ی،وابسته به نگرش ضمن يهاآزمون

فرض است که  ینا یهبر پاها آن هايیههستند که نظر

. گیردیم يشبکه جا یکدر حافظه ما به شکل  اطالعات

 ییموجود بار معنا یاطالعات يهاشبکه یناز ا یک هر

وابسته به  يهارا با خود به همراه دارند. آزمون یخاص

فعال شدن  ییبه شناسا یقتدر حق ینگرش ضمن

 یابیارز يصورت خودکار برا که به ییهانگرش

 ). 16( پردازدیوند، مشیفعال م یمنف یابت موضوعات مث

کشور در  سازانیندهآ یانکه دانشجو ییجا از آن

 باشند،یو معلمان ورزش م یگريمرب یریت،مد يهاحوزه

 گونه یناز مصرف ا یشگیريرا در پ ینقش مهم تواندیم

 بنابراین. یرندبر عهده بگ یفرهنگ یرگذاريتأث یامواد و 

 هاچالش یناز ا یبخش تواندیم قیمیرمستغ یابیروش ارز

درصدد  یزراستا پژوهش حاضر ن ین. در همیدرا حل نما

 یبه بررس یرمستقیمو غ یممستقصورت به است که 

 ارتقاءدهندهمرد ورزشکار به مواد  یاندانشجو نگرش

 .عملکرد بپردازد

 

 هامواد و روش

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ 

ها توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماري کنترل متغیر

پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان ورزشکار شهر 

دعوت شد تا در پژوهشگاه ها آنباشد که از تهران می

براي شرکت در پژوهش حضور یابند. در  بدنیتربیت

نفر حضور یافتند که با بررسی سوابق  112مجموع 

برحسب  عنوان نمونهنفر به 64تعداد ها آنورزشی 

در دسترس که تمایل به همکاري داشتند هاي نمونه

مالك ورود داشتن حداقل یک سال سابقه  انتخاب شدند.

هاي برتر و دسته یک لیگ ورزشی و شرکت در مسابقات

  بود. کشور

و   Brandآزمون تصاویر مبتنی بر دوپینگ توسط

این  .)17( تدوین شده است 2014در سال همکارانش 

گیري منظور اندازهآزمون تفکر ضمنی ورزشکاران را به

غیرمستقیم نگرش ورزشکاران به مواد دوپینگی مورد 

شود. اي اجرا میرایانهصورت به دهد و ارزیابی قرار می

بر روي صفحه  ها در چهار بخشهریک از محرك

سرعت حاضر شده و آزمودنی با گزینه کامپیوتر به

ق دستورالعمل هر تکلیف را انجام درست یا غلط مطاب

دهد و زمان واکنش و صحت درستی آن ثبت می

گردد. در این آزمون چهار مفهوم دوپینگ و مواد می

بندي نیروزا به همراه طبقات تمایل و عدم تمایل طبقه

ها در دو بخش بر روي صفحه مانیتور . محركدشومی

یر و تصاو (E)و  (I)حاضرشده و آزمودنی با کلیدهاي 

 کنند.بندي میشوند را دستهکلماتی را که نشان داده می

در مواردي که آزمودنی پاسخ غیرصحیحی بدهد، حرف 

نمایش پیدا با رنگ قرمز بر روي صفحه  )Xدر (ضرب

کند و تا گزینه صحیح انتخاب نشود همچنان بر روي می

صفحه مانیتور باقی خواهد ماند. زمان واکنش نیز در دو 

تایی که توسط شخص اجراکننده دریافت شده 16بخش 

شود. تفاوت میانگین در است، نیز در نهایت گزارش می

گردد. ها محاسبه میزمان واکنش و نتایج تفاوت ارزش

آزمون تصاویر مبتنی  شو همکاران Brandمطابق گزارش 
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باشد و بر دوپینگ از پایایی مطلوبی برخوردار می

گزارش گردیده  94/0الی  54/0 کرونباخ آنضریب آلفاي

است با توجه به تصویري بودن آزمون، پایایی آن به 

 . )17( استناد شد شو همکاران Brandمطالعه 

بخش  در حاضر آزمون براي پایایی ضریب همچنین

 .آمد دست به 78/0 دوپینگ و 84/0مکمل ورزشی مجاز 

الزم به ذکر است که براي جلوگیري از سوگیري 

دهندگان، پسندي در بین پاسخمطلوبیت اجتماعی یا جامعه

اطالع داده شد که نتایج پژوهش حاضر هیچ ها آنبه 

دارد و نیازي به درج نام کاربردي جز در امر پژوهشی ن

 باشد.نمی

و  20نسخه  SPSSافزار ها از نرممنظور تحلیل دادهبه

هاي مرکزي و روش آماري توصیفی (فراوانی، شاخص

وابسته براي مقایسه بین پراکندگی) و آمار استنباطی تی

ها توسط آزمون ها پس از طبیعی بودن دادهگروه

 شاپیروویلک استفاده شد. 

 
 هایافته 

درصد در  59کننده در تحقیق یان شرکتدانشجو

هاي غیر درصد در رشته 41و  بدنیتربیترشته 

کردند هفت درصد مقام جهانی و تحصیل می بدنیتربیت

درصد شاغل در لیگ  35درصد مقام ملی و  58آسیایی، 

سال بود. دانشجویان  22-27برتر بودند. دامنه سنی 

در هر دو  یورزش يهاملمکدر استفاده از  کنندهشرکت

گزارش کردند  یمثبت ینگرش یبخش آشکار و ضمن

 ناآشکار نگرش در و 29/18±13/34(نگرش آشکار 

در نگرش  ینگاستفاده از مواد دوپ براي). 64/50±48/25

 با ناآشکار نگرش در و -26/14±75/43آشکار 

را گزارش  بتیو مث ینگرش منف ترتیب به 04/63±44/15

 ).1نمودند (جدول 

 

وضعیت نگرش آشکار و ضمنی دانشجویان ورزشکار مرد نسبت  -1جدول 
 عملکرد ارتقاءدهندهبه مواد 

 نگرش ضمنی (ناآشکار) نگرش آشکار متغیر
 (مواد مجاز غذایی مکمل

 قانونی) ارتقاءدهنده
13/34±29/18  64/50±48/25  

 ارتقاءدهندهنیروزا  مواد
 (دوپینگ) اجراي ورزشی

75/43±26/14-  04/63±44/15  

 

(ناآشکار) نشان داد  ینگرش آشکار و ضمن یسهمقا

و آشکار  یدر نگرش ضمن يکه اختالف معنادار

توسعه  يورزشکاران دانشجو مرد در مواد ممنوعه برا

 ارتقاءدهنده یروزا(مواد ن ینگو دوپ یعملکرد شناخت

مجاز  ییغذا يهامکمل) وجود دارد اما در یورزش ياجرا

وجود  ینگرش آشکار و ضمن ینب ياختالف معنادار

 ).2نداشت (جدول 
 

مقایسه نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان ورزشکار  -2جدول 
 عملکرد ارتقاءدهندهایران نسبت به مواد 

 سطح معناداري درجه آزادي t متغیر

 (مواد مجاز غذایی مکمل

 قانونی) ارتقاءدهنده
811/0- 63 423/0 

نیروزا  مواددوپینگ (
 اجراي ورزشی) هارتقاءدهند

099/2- 63 005/0 

 
 گیريبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش ضمنی و 

آشکار دانشجویان مرد ورزشکار نسبت به مواد 

عملکرد بود. در اغلب مطالعات انجام شده  ارتقاءدهنده

صرفاً به بررسی نگرش آشکار پرداخته شده است. این 

که در کنار هایی است پژوهش جزو اولین پژوهش

بررسی نگرش آشکار، نگرش ضمنی (ناآشکار) را نیز 

هاي پژوهش نشان مورد بررسی قرار داده است. یافته

داد دانشجویان ورزشکار به طور آشکار نگرش منفی 

بت به مواد ممنوعه براي توسعه عملکرد شناختی و نس

سو با و همکاران هم Sanchezمواد دوپینگی دارند. 

م کردند دانشجویان علوم ورزشی پژوهش حاضر اعال
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 در ژاپن و اسپانیا نگرش منفی نسبت به دوپینگ داشتند

در بین معلمان  Kamenju حاضر،برخالف پژوهش  ).11(

کارآموز دریافت که ورزشکاران کالج، دانش و آگاهی 

ها آناندکی در مورد دوپینگ دارند و نگرش اکثریت 

رسد در می . به نظر)9( نسبت به دوپینگ مثبت بود

 ارتقاءدهندههایی که دانش مربوط به مواد دانشگاه

شود باعث شده عملکرد به صورت ضمنی تدریس می

 ارتقاءدهندهاست نگرش و آگاهی بهتري نسبت به مواد 

تواند از احتمال مصرف عملکرد پیدا کنند و این آگاهی می

مواد غیرمجاز (دوپینگی) پیشگیري به عمل آورد. زمانی 

بررسی نگرش ضمنی (ناآشکار) دانشجویان  که به

پرداختیم نگرش مثبتی به دوپینگ و داروهاي ممنوعه 

وجود داشت. در بین دانشجویان علوم ورزشی این عقیده 

تواند منجر به نتایج وجود دارد که استفاده از دوپینگ می

. همچنین )17،18( بهتر ورزش و رشد عضالت شود

که اگر از روشی مناسب گرا معتقدند دانشجویان ورزش

استفاده شود، دوپینگ روي سالمتی تأثیر منفی نخواهد 

کند که بخش مهمی از گذاشت. این امر تأیید می

از نظر عوارض جانبی، منابع اطالعاتی و  آموزاندانش

هاي آزمایش، فاقد دانش در مورد دوپینگ هستند. روش

مدتاً افزایش براي ورزشکاران مرد دالیل دوپینگ ع

 کارایی، اهمیت پیروزي، مربیان و تشویق همساالن

 .)19( باشدمی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد نگرش آشکار 

ي غذایی مجاز و قانونی هامکملدانشجویان به مواد 

بررسی شد ها آنمثبت است و زمانی که نگرش ضمنی 

 Eaglyا شدت این نگرش افزایش یافته بود. در همین راست

نگرشی را به عنوان یک گرایش روانشناختی Chaiken و 

اي تعریف کردند که با ارزیابی یک موجود خاص با درجه

شود. نگرش به ترجیحات و از نفع یا ناامیدي بیان می

 ها (یا پسندیدن یا دوست نداشتن) اشاره دارد کهارزیابی

 دهندمردم در رابطه با اشیاء خاص اندیشه خود شکل می

ها با عات قبلی نشان داده است که نگرشمطال .)20(

اهداف رفتار دوپینگ ارتباط دارد و گاهی اوقات این 

اهداف استفاده بعدي از مواد دوپینگ را هم در بین 

 کندمیپیشبینی اي ورزشکاران غیر ورزشکار و هم حرفه

اظهار داشتند  و همکاران Lucidi. به عنوان مثال )21،22(

کننده قصد استفاده از یشبینیپترین ها قويکه نگرش

. براساس رویکردهاي نظریه )23( مواد ممنوعه است

سائق (به شرایط داخلی که رفتار را فعال و جهت 

، نقش مهمی خودکنترلیرسد قدرت دهد)، به نظر میمی

در رفتار دوپینگ عصبی داشته باشد. خودکنترلی توانایی 

ی به منظور هاي پاسخ غالبتنظیم ارادي رفتار یا گرایش

مدل  براساسآیند است. به دست آوردن اهداف خوش

از منبع یکسان یا  خودکنترلی، تمام اعمال خودکنترلی

 خودکنترلیگیرند و یک عمل ظرفیت مشخص انرژي می

قدرتی فرد را تخلیه کند،  خودکنترلیتواند براي مدتی می

شود، این بازه به طوري که بالفاصله بازسازي نمی

گویند که عملکرد با اختالل مواجه تقلیل من می زمانی را

. )24( شودشود و انرژي براي فعالیت ذهنی کم میمی

نوعی تنظیم هیجان و مقاومت است که توسط  خودکنترلی

هاي فردي شود و تفاوتاي جهانی فعال میمنابع استعاره

برخی افراد در تنظیم  در ظرفیت این منابع وجود دارد.

 ند.خود، سازگارتر

پژوهش حاضر شروع خوبی براي در نظر گرفتن 

نگرش دوپینگ و مواد نیروزا در ورزشکاران است تا 

تري در آینده به دست آید، تر و جامعاطالعات گسترده

هایی مواجه بود؛ به طور اگرچه این پژوهش با محدودیت

مثال ورزشکاران فقط با آزمون تفکر ضمنی بررسی 

گیري غیرمستقیم نگرش منظور اندازهشدند که به

به ورزشکاران به مواد دوپینگی بوده است و در واقع 

اي اجرا شد، با این حال دریچه جدیدي رایانهصورت 
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براي بررسی نگرش ضمنی و آشکار ورزشکاران ایجاد 

کرد تا به غیر از پرسشنامه و مصاحبه بالینی، از 

به ابزارهاي غیرمستقیم نیز استفاده شود. همچنین از جن

توان با در نظر گرفتن نگرش ضمنی کاربردي بودن می

ورزشکاران به بسیاري از مسائل مرتبط با دوپینگ در 

دانشجویان ورزشکار پی برد و از پیامدهاي نامناسب 

هاي برنامهشایان ذکر است که دوپینگ جلوگیري نمود. 

آموزشی مبتنی بر کنترل و پیشگیري دوپینگ با متد 

تواند م نگرش و تفکر ورزشکاران میارزیابی غیرمستقی

 هاي مختلف ورزشی قرار گیرد.هاي فدراسیوندر برنامه

 
 تشکر و قدردانی 

 یتبا حما یپژوهش برگرفته از طرح پژوهش ینا

بر خود الزم  ین. محققباشدیم بدنیتربیتپژوهشگاه 

از  ،در پژوهش کنندگانشرکتضمن تشکر از  دانندیم

 یتشکر و قدران نیز بدنیتربیتپژوهشگاه  هايیتحما

 .یندنما
 تأییدیه اخالقی

 کد اخالقه برگرفته از طرح تحقیقاتی با مطالع ینا

IR.PNU.REC.1398.116 است یدهبه ثبت رس. 
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Abstract 
Introduction: Nowdays athletes use performance-enhancing substances (any type of nutritional, physical, 
mechanical, psychological, or pharmacological action) for a variety of reasons, including increasing their 
ability to perform physical activity and improve performance. The main reason for using these substances is 
attributed to the positive attitude towards them. These substances are categorized into authorized and 
unauthorized substances. The aim of this study was to investigate the implicit and explicit attitudes of Iranian 
male athlete students toward performance-enhancing substances.  

Methods: This research was of descriptive-analytical type. The statistical population were athelete students in 
the Tehran province. A total of 64 subjects were selected based on the available sampling method. To test the 
students' attitudes, a standard doping-based image test was used. Data analysis was performed using SPSS 
version 20 software. 

Results: The results showed that athlete students had a positive attitude towards dietary supplements in both 
explicit and implicit attitudes. However, they had a negative explicit attitude towards doping but a positive 
implicit attitude toward it (p- value <0.05). There was also a significant difference between the students' 
implicit and explicit attitudes toward doping (p- value <0.05). But there was no difference in implicit and 
explicit attitudes towards permitted dietary supplements. 

Conclusion The use of implicit attitudes can be considered as a new approach in preventing doping and its 
side effects among professional and even non-professional athletes. 
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