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Slide 1: Doppingvétség III 

 
Röviden beszéljék meg, hogy sportolók miért doppingolnak a versenysportban. 
Beszéljék meg a doppingellenes képzés hasznosságát a doppingvétség 
megelőzésében. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 2: A sport (szennyezett) szelleme 

 
Beszéljenek a sport fogalmának kétértelműségéről, arról, hogyan értelmezik a 
„Citius, Altius, Fortius” fogalmát. Beszéljenek arról, hogy vannak sportolók, akik 
félreértik a sportteljesítmény fokozás fogalmát, és a nem megfelelő, törvénytelen 
módszerhez folyamodást. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
 
 
 



 

Slide 3: Doppingvétség vs. sport szelleme 

 
Beszéljenek a sport szellemiségéről, annak értékeiről, mindazokról a dolgokról, 
amikkel a doppingvétség ellenkezik, érintve: sportetika, fair play, őszinteség, 
egészség, mások iránti tisztelet, a szabályok és törvények tiszteletben tartása. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 4: A doppingvétség sokrétű és többszintű probléma 

 
Ismertesse a doppingvétség összetettségét a teljesítményfokozók megközelítéséből. 
Az ókori görög mitológiában a doppingolást a hidrával ábrázolták: sokfejű szörnyeteg 
- amikor az egyik fejét levágják, egy másik nő vissza. Egy olyan átfogó megközelítésre 
van szükség, amely mindannyiunk számára világossá teszi az okokat és indítékokat, 
amelyek doppingvétséghez vezetnek, a viselkedés körül bekövetkező gondolatokat / 
ismereteket, társadalmi normákat és identitási folyamatokat, nem utolsósorban az 
erkölcsi megközelítést. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

 
Slide 5: Paradigmaváltás 

 
Adjon tájékoztatást a doppingvétség pszichológiai megközelítéséről, ennek 
megértésének szükségéről. A doppingvétséggel járó pszichés folyamatok ismerete 
megérteti velünk a doppinghasználat okait és pozitívan hozzájárulhatnak egy 
hatékony doppingellenes képzés megvalósításához. A doppingellenes képzés és a 
doppinghasználat megelőzése paradigmaváltást és alternatív lehetőséget jelenthet a 
tiszta sport érdekében, szemben a „leplezés és büntetés” alkalmazásával. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 6: Mit tudunk eddig? 

 
Röviden ismertesse azokat a pszichológiai vizsgálati területeket, melyek a 
doppingvétséggel foglalkoznak. A doppinghasználatra való hajlam pszichológiai 
hátterében a következők állhatnak: szándékos és előre tervezett magatartás; 
sportolói motiváció és eredményorientáció szerepe (pl. amiért részt vesznek a 
sportban, vagy hogy mit jelent számukra a sporteredmény és azt hogyan értelmezik); 
csapatnormák, társas környezet (családi és közvetlen környezet); erkölcsi értékek és 



 

a döntéshozatal; személyiségjegyek és egyéni különbségek szerepe a doppinghajlam 
kialakulásában, szándék és viselkedésbeli jegyek. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 7: Szándékos doppingvétség 

 
Adjon információt olyan esetről, amikor a doppingvétség szándékos viselkedés. A 
doppingvétség mellett szóló döntések megértéséhez a szociális kognitív elméleti 
alkalmazás ismerete szükséges. A megtervezett viselkedés elmélete (Ajzen, 1991) 
"pszichológiai alapú". Ezek alapján a doppingvétség ésszerű, tudatos választás, 
amelyet a doppingszer és/vagy módszer alkalmazására irányuló szándék határoz 
meg. A szándékokat viszont attitűdök (a doppinghasználat előnyei/hátrányai), a 
társadalmi normák (függetlenül attól, hogy a doppingvétséget társadalmilag 
elfogadják-e és/vagy hogy az mennyire gyakori), észlelt viselkedési kontroll (hogy a 
sportoló hozzáfér-e a doppingszerekhez, és képes-e ezeket használni). 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 8: Motiváció és teljesítménycélok 

 
A doppinghajlamra vonatkozó releváns kutatások kimutatták, hogy a motiváció 
befolyásolhatja a doppingvétséget. A célok elérésének elmélete különösen hasznos 
annak megértésében, hogy a motiváció hogyan befolyásolja a sportoló döntését. 
Vázolja fel röviden a célok elérésének elméletét. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 9: 2×2 Eredménycélok modellezése 

 
Mutassa be az eredménycélok elméletének legújabb ismereteit. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 10: Eredménycélok és a doppingvétség 

 
Adjon szakirodalmi kitekintést, melyek a doppinghajlam eredménycéljairól szólnak. 
Számos tanulmány kimutatta, hogy a „hibásan megválasztott” eredménycélokkal 
rendelkező sportolók (pl. azok, akik másokat túl akarnak szárnyalni, és gyengébb 
képességeiket palástolni kívánják) hajlamosabbak a  doppingvétségre utaló attitűdök 
kimutatására, és esetükben valószínűsíthetőbb a korábbi doppingvétség is. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
Slide 11: Társadalmi normák 

 
Doppingellenes kutatásokkal bebizonyították, hogy bizonyos társadalmi normák 
befolyásolhatják a doppinghajlandóságot. A társadalmi normák ismerete különösen 
hasznosak annak megértésében, hogy a sportoló társadalmi környezete hogyan 
befolyásolja őt döntésében. Röviden ismertesse a társadalmi norma két fő típusát. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

Slide 12: Társadalmi normák két típusa 

 
Adjon tájékoztatást a társadalmi normákról és hogy ezek hogyan befolyásolják a 
viselkedést. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 13: Doppinghajlandóságot támogató társadalmi normákra példák 

 
Beszéljen arról, hogy a rosszul adaptált társadalmi normák hogyan befolyásolják a 
doppingvétségre való hajlamot. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 14: Doppingellenes társadalmi normákra példák 

 
Beszéljen arról, hogy a rosszul adaptált társadalmi normák hogyan befolyásolják a 
doppingvétségre való hajlamot. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 15: Társadalmi normák és a doppingvétség 

 
Adjon szakirodalmi kitekintést, amely megvizsgálja az eredménycélokat elérni 
kívánók doppinghajlandóságát, viselkedését. Számos tanulmány kimutatta, hogy a 
rosszul adaptált társadalmi normákkal rendelkező sportolók hajlamosabbak a 
doppingvétségre, és esetükben nagyobb a valószínűsége annak, hogy korábban már 
doppinghoz folyamodtak. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 



 

Slide 16: Erkölcsi értékek 

 
Doppingellenes kutatások kimutatták, hogy az erkölcsi értékek hogyan 
befolyásolhatják a doppingra való hajlandóságot. Az erkölcsi értékek megismerése 
különösen hasznos annak megértésében, hogy a sportoló döntéseivel milyen 
viselkedést választ. Röviden ismertesse Bandura (1991) társadalmi-kognitív 
elméletének alapfogalmait, kihangsúlyozva az erkölcsi elkötelezettséget. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 17: Erkölcsi értékről lemondás 

 
Adjon információt az erkölcsi lemondás definíciójáról, és magyarázza el, hogyan 
kapcsolódik a doppingvétséghez. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 



 

Slide 18: Az erkölcsi normákkal ellentétes mechanizmusok 

 
Röviden ismertesse az erkölcsi normákkal ellentétes mechanizmusokat. Az ilyen 
viselkedéssel az emberek újraértékelhetik saját magatartásukat döntéseikben (pl. 
doppingvétség esetén, ha a sportolóra nagy nyomást gyakorolnak a teljesítmény 
elérése érdekében), viselkedésük hatásait (pl. a doppingvétség nem olyan rossz, mint 
a többi csalás). 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 19: Az erkölcsi normákkal ellentétes és a doppingvétség narratívái 

 
Magyarázza el, hogy egy rosszul adaptált normatív viselkedés mennyire 
összekapcsolódik a doppingvétségre való hajlammal. Az erre vonatkozó tanulmány, 
valamint az erkölcsi norma mérésére az alábbi link adhat segítséget: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

Slide 20: Doppingvétséget elkövetők erkölcsi magatartása 

 
Adjon a szakirodalomból ismereteket a doppingvétséget elkövetők erkölcsi 
viselkedéseinek vizsgálatairól. Számos tanulmány kimutatta, hogy az erkölcsi 
magatartással ellentétesen viselkedő sportolók sokkal kevésbé érzik magukat 
érintettnek a doppingvétség elleni küzdelemben.  
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 21: A doppingvétséget elkövetők személyiségjegyei 

 
A doppingvétség elkövetésével kapcsolatos legújabb kutatások kimutatták, hogy 
tartós személyiségjellemzők társulnak a doppingvétséghez. A „sötét triád” fogalma 
különösen hasznos annak megértésében, hogy a sportoló személyisége hogyan 
befolyásolhatja a doppingvétség elkövetését. Beszéljenek a „sötét triád” - három 
alapfogalmáról. https://pszichoforyou.hu/sotet-triad/ 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 

https://pszichoforyou.hu/sotet-triad/


 

Slide 22: „Sötét triád" és a doppingvétség 

 
Adjon szakirodalmi utalást a személyiségzavarok doppingvétségre gyakorolt 
hatásáról. Számos tanulmány kimutatta, hogy azok a sportolók, akiknek személyisége 
a „sötét triád” személyiségzavarok egyikével (vagy többel) rendelkezik, kevésbé 
viselkednek erkölcsösen a doppingellenes szemléletben. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 23: Összefoglalás 

 
Röviden foglalja össze az óra legfontosabb témáit: a doppingvétség számos 
pszichológiai tényezője versenysportolóknál; ezek közül néhány a 
személyiségjegyekre és motivációra vonatkozik, míg mások a normatív befolyásokra 
és az érvelésen alapuló magyarázatra vonatkoznak (például, hogy a sportolók hogyan 
gondolkodnak a doppingvétségről: amit a viselkedésről mondanak, azt erkölcsileg 
igazolják-e, és az érvelésük alapján hogyan döntenek, és hogyan járnak el). 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

Slide 24: Nyilatkozat 

 
 
 
 


