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Resum
El dopatge no solament és una preocupació dins de l’esport, sinó també en la socie-
tat, ja que és un tema candent i és necessari atendre’l en la formació dels futurs pro-
fessionals de l’activitat física i l’esport. L’objectiu del present treball va ser conèixer 
les actituds cap al dopatge que tenen els estudiants del grau en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport de la Universitat de València. Sobre una mostra de 347 alumnes, 
es va administrar un qüestionari dissenyat expressament i el contingut del qual es 
basava en estudis similars. Com a principals resultats es va obtenir que un 94.25 % 
de l’alumnat es posiciona en contra d’una possible legalització del dopatge, mentre 
que un 5.75 % es mostra a favor. Davant la pregunta “en quin cas es dopa rien com a 
esportistes?”, les tres raons principals van ser: a) obtenir grans quantitats de diners; 
b) augmentar el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic, i c) ser un dels espor-
tistes amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial. Cadascuna d’elles va 
ser assenyalada per una cinquena part de la mostra, aproximadament. També es 
van trobar diferències en la variable sexe. En la majoria de les situacions planteja-
des es doparien el doble de percentatge d’homes que de dones. Així doncs, encara 
que els estudiants són contraris majoritàriament a la legalització del dopatge, alguns 
d’ells sí que es doparien si fossin esportistes d’alt rendiment.
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Introducció
El dopatge és un comportament sancionat en l’esport. 
Per això, es pressuposa que el paper dels seus profes-
sionals va sempre en contra d’aquesta conducta. No 
obstant això, en algunes ocasions, els entrenadors no 
ajuden en la seva prevenció (Laure et al., 2001) o fins i 
tot promouen de manera indirecta actituds positives cap 
al dopatge (Hodge et al., 2013). Actituds que també po-
den observar-se en altres col·lectius com a monitors i 
metges esportius (Tanner et al., 1995). En l’àmbit edu-
catiu, el professorat ha d’afrontar la prevenció contra 
el dopatge en l’adolescència, una població amb xifres 
extremadament preocupants en el cas concret del dopat-
ge recreacional representat pels esteroides anabolitzants 
(Rachon et al., 2006). Per part seva, Strelan i Boeck-
mann (2006) troben que l’educació en valors morals i 
cap a la salut és una arma més eficaç en la lluita contra 
el dopatge que la presència de sancions en les competi-
cions. Així doncs, els practicants d’activitats fisicoes-
portives han de ser educats sempre en un context on la 
salut i l’ètica siguin el més important, raó per la qual és 
necessari estudiar els agents educatius, i el paper que 
juguen en la concepció i prevenció d’aquest. En aquest 
sentit, les actituds i la formació dels professionals de 
l’àmbit de l’activitat física cap al dopatge és un element 
substancial.

Les actituds cap al dopatge també han estat abor-
dades des de l’àmbit de la recerca, on es poden dis-
tingir diversos focus d’atenció. Dos d’ells són l’acti-
tud cap a una possible legalització d’aquesta conducta 
en l’esport i els motius que conduirien a dopar-se. 
L’actitud cap a una possible legalització del dopatge 
s’ha centrat en conèixer l’opinió referent a diversos 
 col·lectius com la població general (Stamm et al., 
2008), els esportistes (Stamm et al., 2008; Wanjek 
et al., 2007), els entrenadors (Engelberg i Moston, 
2015; Fung, 2006; Mandic et al., 2013) i també els 
estudiants universitaris (Awaisu et al., 2015; Saito et 
al., 2013; Vangrunderbeek i Tolleneer, 2010). Enca-
ra que amb diferent proporcionalitat, els seus resultats 
coincideixen a mostrar un desacord majoritari cap a 
la legalització del dopatge en l’esport. Quant als mo-
tius que conduirien a dopar-se, el més important se-
ria guanyar les competicions i millorar el rendiment 
esportiu (Connor et al., 2013; Mroczkowska, 2011; 
Scarpino et al., 1990; Striegel et al., 2002). Altres 
estudis assenyalen que en la conducta dopant també 
influeixen: la percepció que la resta de competidors es 
dopi (Dunn et al., 2012; Morente-Sánchez i Zabala, 
2013); una major orientació cap a l’ego que cap a la 
tasca a l’hora de competir (Sas-Nowosielski i Swiat-
kowska, 2008); no veure malament el saltar-se les re-
gles (Whitaker et al., 2012), o el fet d’estar a favor 

de la legalització del dopatge (Kindlundh et al., 1998; 
Petróczi, 2007).

Es defineixen així dues preguntes bàsiques de re-
cerca que han servit de referent per a plantejar el pre-
sent treball: ¿quina opinió té un col·lectiu particular 
de l’àmbit de l’esport sobre una possible legalització 
del dopatge? i en quins casos es doparien? Atenent a 
aquestes, el propòsit d’aquest estudi va ser conèixer 
les actituds cap al dopatge en els futurs professionals 
que s’estan formant, concretament, l’alumnat que cur-
sa el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port (CAFE). Es pretén, per tant, conèixer l’opinió 
d’aquest col·lectiu sobre una hipotètica legalització del 
dopatge en l’esport d’alt rendiment i conèixer els mo-
tius que portarien a aquest alumnat a dopar-se i les va-
riables que s’hi poden associar.

Metodologia
L’estudi realitzat té un caràcter descriptiu i quantitatiu. 
Es va subministrar un qüestionari sobre actituds cap al 
dopatge a una mostra d’estudiants en CAFE de la Uni-
versitat de València (UV).

Mostra
Les dades es van recollir en el curs acadèmic 2014-15, 
quan hi havia un total de 723 estudiants, 595 homes i 
128 dones, matriculats a CAFE a la Facultat de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport de la UV. La mostra final 
d’aquest estudi la van conformar 347 estudiants, 295 ho-
mes i 52 dones, que correspon a un marge d’error màxim 
del 3.8 %. L’edat mitjana de la mostra és de 21.64 anys 
(DE ± 4.81).

Instrument i procediment de recollida 
de dades
Per a la recollida de dades es va utilitzar un qüestio-
nari de resposta estructurada i autocomplementada de 
manera escrita elaborat expressament. Per a establir la 
validesa interna del qüestionari es va utilitzar la vali-
desa de contingut. En aquesta mena de validesa no es 
recorre a un criteri estadístic, sinó a un que es basa 
en la justificació del contingut del qüestionari perquè 
s’ajusti a la realitat que pretén estudiar. Es va establir 
d’acord amb tres aspectes: a) la lògica interna del qües-
tionari mitjançant l’estructuració d’aquest en les dife-
rents dimensions d’estudi; b) la representativitat con-
ceptual d’aquestes dimensions prenent com a referent 
per a la seva elaboració estudis sobre opinió i actitud 
davant el dopatge (Connor et al., 2013; Mroczkowska, 
2011; Whitaker et al., 2012), i c) la posterior revisió 
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del qüestionari a través d’un judici d’experts en el qual 
van participar tres professors titulars d’universitat 
aliens al projecte i que van donar la seva aprovació a la 
versió final del qüestionari.

La recollida de les dades es va dur a terme mitjan-
çant l’administració del qüestionari, en diferents dies del 
mes d’abril de 2015, en les classes teòriques desenvolu-
pades en la Facultat de l’Activitat Física i l’Esport de la 
UV, comptant amb l’autorització prèvia de la direcció 
del centre i del professorat de les assignatures en qües-
tió. Un dels investigadors va estar present en el procés 
d’obtenció de les dades, tant en el moment de lliurament 
dels qüestionaris com en el seu emplenament i, final-
ment, en la seva recollida. Les instruccions pertinents 
per a poder emplenar el qüestionari correctament es van 
dur a terme abans del lliurament d’aquest. S’informa-
va l’alumnat que les dades proporcionades s’utilitzarien 
amb finalitats acadèmiques. L’emplenament del qüestio-
nari era totalment voluntària. Els participants trigaven al 
voltant de 10 minuts a completar-ho. També es van tenir 
en compte altres aspectes ètics indispensables per a dur 
a terme la recollida d’informació, proporcionant l’ano-
nimat total i la privacitat de les dades de les persones 
enquestades.

Anàlisi de dades
En aquest estudi s’han realitzat dos nivells d’anàlisis. El 
primer consisteix en el càlcul d’índexs estadístics amb 
l’objectiu de descriure aquelles variables obtingudes, 
mitjançant distribucions de freqüències, percentatges, 
mitjanes i desviacions típiques. El segon nivell se cen-
tra en l’anàlis i de les relacions existents entre diverses 
variables d’estudi, i entre aquestes i les variables socio-
demogràfiques. Per trobar el grau de rellevància entre 
variables categòriques es va emprar la prova estadística 
khi quadrat, i el mètode concret triat va ser Monte Car-
lo. En aquells casos en els quals es van combinar varia-
bles d’estudi i generals amb més de dues categories es 
va dur a terme el coeficient de contingència, per a ana-
litzar i interpretar la independència o dependència entre 
les variables. Per a descriure la relació entre variables 
categòriques es va recórrer a taules de contingència.

Resultats
Els resultats s’agrupen en dos subapartats: opinió sobre 
una hipotètica legalització del dopatge en l’esport d’alt 
rendiment i motius que portarien a dopar-se.

Opinió sobre una hipotètica legalització  
del dopatge en l’esport d’alt rendiment
Del total de 347 estudiants que van respondre a aques-
ta qüestió, 327 (94.24 %) es mostren contraris a la 
legalització del dopatge en l’esport d’alt rendiment, 
mentre que 20 (5.76 %) es mostra a favor de perme-
tre-ho. De les 52 dones enquestades, cap es va mos-
trar a favor de la seva legalització. Malgrat que només 
els homes van respondre afirmativament a la possibili-
tat de legalitzar-ho, no es va trobar una associació sig-
nificativa entre la variable sexe i l’opinió de legalitzar 
el dopatge en l’esport d’alt rendiment.

Motius que portarien a dopar-se
Es van presentar cinc motius a l’alumnat pels quals su-
posadament s’arribarien a dopar segons l’objectiu perse-
guit. A la taula 1 es mostren les freqüències i percentat-
ges en relació amb aquests.

En el referit a la relació entre els motius que porta-
rien a dopar-se i el sexe de l’enquestat, únicament s’han 
trobat diferències significatives en l’opció d’obtenir 
grans quantitats de diners, on els homes tenen una major 
representació en aquesta categoria en comparació amb 
les dones (χ2

1 = 10.688; p < .05). 80 homes (27.12 %) 
assenyalen que es doparien per a aconseguir aquest ob-
jectiu, mentre que només 3 dones (5.76 %) ho farien. 
En la resta de motius, la tendència es manté: per a aug-
mentar el rendiment i aconseguir una medalla d’or, es 
doparien 64 homes (21.069 %) per 9 dones (17.30 %); 
per a aconseguir ser un dels esportistes amb més èxit de 
la història, tenint fama mundial, 60 homes (20.33 %) per 
5 dones (9.61 %); per a ser admirada/o pel seu entorn 
social (amics, companys, familiars, parella), 15 homes 
(5,08 %) per 1 dona (1.92 %); i per a obtenir un atrac-
tiu físic molt millor, 34 homes (11.52 %) per 2 dones 
(3.84 %). Així doncs, cal destacar l’opció d’augmentar 

Taula 1 
Freqüències i percentatges en relació als motius per dopar-se

Finalitat Sí No

Augmentar el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic 72 (20.75 %) 275 (79.25 %)

Ser un dels esportistes amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial 64 (18.44 %) 283 (81.56 %)

Ser admirat/da pel meu entorn social (amics, companys, familiars, parella), pels meus èxits 14 (4.03 %) 333 (95.97 %)

Obtenir grans quantitats de diners 82 (23.63 %) 265 (76.37 %)

Obtenir un atractiu físic millor 35 (10.08 %) 312 (89.92 %)
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el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic, on 
s’iguala la diferència entre sexes, ja que tots dos mos-
tren similars percentatges.

Per una altra banda, existeixen associacions signifi-
catives entre alguns dels diferents motius plantejats per 
a dopar-se, amb la variable relacionada amb la possi-
bilitat de legalitzar el dopatge (taula 2). Existeix una 
major proporció d’alumnat que està a favor del dopatge 
en el cas que sigui per a augmentar el rendiment es-
portiu i obtenir un or olímpic (χ2

1 = 25.037; p < .05), 
per a ser un dels esportistes amb més èxit de la història 
(χ2

1 = 18.668; p<.005), per a obtenir grans quantitats de 
diners (χ2

1 = 20.023; p<.05) i per a obtenir un atractiu 
físic molt millor (χ2

1 = 14.457; p < .05), en comparació 
amb els que estan en contra del dopatge. Un 65 % dels 
enquestats que manifesten estar a favor de la lega-
lització del dopatge, assenyalen que es doparien per 
a augmentar el seu rendiment esportiu i aconseguir 
la medalla d’or, mentre que dins dels enquestats que 
assenyalen estar en contra d’aquesta legalització, no-
més un 18.04 % d’ells es doparia per a aconseguir un 
major rendiment esportiu i la medalla d’or. L’únic 
motiu on no es troba relació, en aquest sentit, és 
quan la finalitat per fer-ho seria ser admirat per l’en-
torn social (amics, companys, familiars, parella) pels 
seus èxits.

Discussió
En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts do-
nant resposta a les dues preguntes bàsiques plantejades 
en aquest estudi: ¿Què opinen els estudiants de CAFE 
sobre una possible legalització del dopatge? i en quins 
casos es doparien?

¿Què opinen els estudiants de CAFE sobre 
una possible legalització del dopatge?
Gairebé la totalitat, un 94.24 % dels estudiants de 
CAFE es posiciona en contra d’una possible legalitza-
ció del dopatge, i només un 5.76 % es mostra a favor 

d’aquesta possibilitat. Aquests percentatges contras-
ten amb els obtinguts en l’estudi de Vangrunderbeek 
i Tolleneer (2010), amb estudiants de grau de titula-
cions relacionades amb l’activitat física i el moviment 
humà de la Universitat de Gant (Bèlgica). En aquest 
treball es va observar que, des de 1998 fins a 2006, 
havia augmentat la tolerància dels estudiants cap a l’ús 
de substàncies dopants. Mentre el 1998 un 10 % dels 
enquestats eren “tolerants” amb el dopatge, la xifra 
s’elevava fins al 20 % el 2006. També es va reduir 
el nombre de participants que es mostraven totalment 
contraris al dopatge, passant del 73 % en 1998, al 
43 % en 2006. Els resultats d’aquest estudi estan més 
d’acord amb els obtinguts en aquells treballs realitzats 
amb estudiants universitaris de farmàcia. El treball de 
Saito et al. (2013) indica que un 90 % dels enquestats 
va assenyalar estar en contra de les violacions de les 
lleis del dopatge, mentre que en l’estudi d’Awaisu et 
al. (2015), realitzat també en estudiants universitaris 
de farmàcia, un 89 % d’ells va assenyalar estar en con-
tra de les substàncies dopants en l’esport. En relació 
amb aquests resultats, els estudiants de CAFE de la 
UV que van ser enquestats per a aquesta recerca sem-
blen ser més contraris a la legalització del dopatge, 
que els estudiants dels mateixos estudis d’altres facul-
tats, però mostren un índex similar de rebuig cap al 
dopatge que els estudiants universitaris de farmàcia 
d’altres universitats.

D’altra banda, en el treball de Stamm et al. (2008), 
es va analitzar tant l’actitud de la població suïssa com 
dels esportistes d’elit, cap a la legalitat del dopatge. Un 
86 % de la població general suïssa enquestada es va po-
sicionar totalment a favor de la prohibició del dopatge, 
donant també aquesta resposta el 96 % dels esportistes 
d’elit suïssos enquestats. En tots dos casos l’explicació 
es deu al fet que van considerar el dopatge com un ele-
ment contradictori amb el principi del joc net. En un al-
tre estudi, desenvolupat per Wanjek et al. (2007), amb 
esportistes en actiu, es va trobar una associació signifi-
cativa entre l’actitud cap al dopatge i el fet de dopar-se. 
Aquells que consideraven el dopatge com alguna cosa 

Taula 2 
Relació entre motius per dopar-se i l’opinió sobre legalitzar el dopatge en l’esport d’alt rendiment

Legalització del dopatge 
en l’esport d’alt rendiment

Motius A favor En contra Total p

Augmentar el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic 13 (65.00 %) 59 (18.04 %) 72 <.001*
Ser un dels esportistes amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial 11 (55.00 %) 53 (16.21 %) 64 <.001*
Ser admirat/da pel meu entorn social (amics, companys, familiars, parella), pels meus èxits 2 (10.00 %) 12 (3.67 %) 14 .16
Obtenir grans quantitats de diners 13 (65.00 %) 69 (21.10 %) 82 <.001*
Obtenir un atractiu físic millor 7 (35.00 %) 28 (8.56 %) 35 <.001*

* Categoria on la diferència és significativa.



M. Puchades i P. Molina Actituds cap al dopatge en estudiants de ciències de l’esport   

A
C

TI
V

IT
A

T 
FÍ

S
IC

A
 I 

S
A

LU
T

5Apunts. Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2020, núm. 140. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 1-7

negativa per a la salut i l’ètica esportiva, mostraven ín-
dexs menors de conductes dopants. Sembla ser que els 
estudiants de CAFE de la UV enquestats són igual de 
poc inclinats a la legalització del dopatge que els espor-
tistes d’elit dels articles citats.

En relació amb els estudis realitzats sobre l’actitud 
cap al dopatge en entrenadors, en el treball dut a terme 
per Engelberg i Moston (2015), la majoria d’ells mos-
traven rebuig a la presència del dopatge en l’esport i 
secundaven dures sancions cap als entrenadors respon-
sables d’ajudar els seus esportistes a dopar-se. Per part 
seva, Fung (2006) va obtenir que un 19 % dels entrena-
dors enquestats van assenyalar que els atletes poden usar 
substancies dopants si no danya la seva salut. En l’estudi 
de Mandic et al. (2013), el 71 % dels entrenadors en-
questats va afirmar que no suggeriria als seus esportistes 
dopar-se, i un 10 % dels entrenadors va assenyalar que 
suggeriria als seus esportistes fer-ho sempre que esti-
guessin segurs que no suposaria cap amenaça per a la 
seva salut. Així doncs, els estudiants de CAFE de la UV 
rebutgen més el dopatge que els entrenadors dels treballs 
assenyalats.

En quins casos es doparien?
Existeixen dades sorprenents pel que fa a la predisposi-
ció a dopar-se per part de les i els participants. Almenys 
1 de cada 5 enquestats es doparia per aconseguir un or 
olímpic i per obtenir grans quantitats de diners i 1 de 
cada 6 es doparia per a aconseguir fama mundial. 
Aquestes tres variables es troben relacionades, perquè 
sintetitzen el que, avui dia, suposa triomfar en els ni-
vells més alts de l’esport d’elit. Cal destacar que no es 
van plantejar de manera explícita els efectes perjudi cials 
que tindria per a la salut la hipotètica conducta dopant 
que assumiria l’enquestat, com sí que es planteja en 
Connor et al. (2013) i en Mroczkowska (2011). Tam-
poc es va assenyalar de manera explícita l’alteració de la 
igualtat esportiva que comporta el fet que els esportistes 
es dopin, com sí que van incloure Connor et al. (2013), 
en descriure diferents escenaris amb substàncies dopants 
(il·legals), i ergogèniques (legals). No obstant això, 
l’alumnat de CAFE coneix el dopatge i, almenys de ma-
nera aproximada, sap els efectes que pot provocar en la 
salut, i que la seva presència altera les competicions es-
portives. S’assumeix, per tant, que existeix un percen-
tatge considerable d’enquestats que es doparien, malgrat 
saber que estan danyant la seva salut i estan infringint el 
reglament esportiu. Això pot ser realment preocupant, 
si tenim en compte que aquests estudiants treballaran en 
un futur com a professors, entrenadors, preparadors fí-
sics, i altres professionals de l’àmbit de l’activitat física. 
¿Com podrà ensenyar un professor al seu alumnat el que 

és el joc net i l’ètica esportiva si, davant la possibilitat 
de dopar-se, ell ho faria? Analitzant els resultats d’altres 
estudis similars, en el treball de Scarpino et al. (1990), 
les principals raons que van donar els atletes enquestats 
per dopar-se van ser guanyar la competició (63 %), mi-
llorar el rendiment de l’entrenament (9 %), la reducció 
del dolor (6 %), la demanda per part dels entrenadors 
(6 %), i un 16 % va donar raons diferents que no es con-
creten. En l’estudi efectuat per Striegel et al. (2002), 
s’assenyala que les raons més freqüents per part dels 
atletes per a justificar una conducta dopant és la millo-
ra del rendiment esportiu (86 %), i el benefici econòmic 
(74 %), sent també important la millora de la confian-
ça personal (30 %), i del reconeixement social (24 %). 
Dunn et al. (2012), per part seva, assenyalen com a sig-
nificatiu el fet de pensar que els altres competidors es 
dopen, a l’hora de justificar una conducta dopant. De 
manera que aquells enquestats que pensaven que un gran 
percentatge dels seus competidors es dopava, era més 
procliu a haver-se dopat recentment (28 %), que aquells 
que consideraven que hi havia un menor percentatge de 
competidors que es dopava (11 %). Aquest concepte és 
el de “efecte del fals consens”, que suggereix que els 
atletes amb un historial de dopatge sobreestimen la pre-
sència de substàncies dopants entre els seus competidors 
(Morente-Sánchez i Zabala, 2013). En aquest sentit, els 
alumnes de CAFE semblen justificar el dopatge amb 
raons de rendiment esportiu i també extraesportives, 
com l’obtenció econòmica o la fama, resultats similars 
a alguns dels estudis assenyalats. Així i tot, els presents 
resultats difereixen dels consultats en assenyalar que la 
primera raó per a justificar el dopatge no és la millora 
del rendiment esportiu, sinó el guany econòmic.

Les dades obtingudes mostren que les dones es do-
parien menys que els homes. Es desconeix si per por 
de danyar la seva salut, per l’ètica esportiva o altres 
motius. En tots els motius plantejats, el percentatge 
d’homes que es doparien és superior al de dones, resul-
tant significatiu a justificar dopar-se per a obtenir grans 
quantitats de diners. L’únic motiu en què els percen-
tatges són similars és augmentar el rendiment esportiu 
i aconseguir una medalla d’or. En aquest cas, la pro-
porció canvia de forma destacada arribant pràcticament 
a igualar-se amb els homes. En el treball dut a terme 
per Sas-Nowosielski i Swiatkowska (2008), els homes 
es van mostrar més orientats a l’ego a l’hora de com-
petir, que es va trobar com un element significatiu a 
l’hora de mostrar-se més procliu a dopar-se. En el cas 
de les dones, la seva motivació anava més encaminada 
cap a la tasca, factor que s’havia relacionat amb un ma-
jor rebuig a dopar-se, encara que finalment en aquest 
cas no es van observar diferències cap a l’actitud a do-
par-se en relació amb la seva motivació. Els alumnes 
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de CAFE de la UV van mostrar més predisposició a 
dopar-se que les alumnes, com també va ocórrer en 
l’estudi assenyalat.

En la majoria de casos existeix una coherència entre 
la relació entre dopar-se, i estar a favor que es legalitzi 
el dopatge. Són excepció els motius on menys enques-
tats ho farien, com ser admirat pel seu entorn social 
(amics, companys, familiars, parella), pels seus èxits, 
i obtenir un atractiu físic molt millor. En la resta de 
situa cions que es plantegen, la major part d’enquestats 
que estarien a favor de permetre el dopatge el durien 
a terme, la qual cosa representa un resultat similar al 
que van trobar Whitaker et al. (2012), on aquells atle-
tes que no veien malament trencar les regles eren més 
proclius a dopar-se. En el treball de Petróczi (2007) es 
va trobar una relació significativa entre estar a favor 
de legalitzar el dopatge i actituds favorables cap a ell. 
En l’estudi de Kindlundh et al. (1998), els homes van 
mostrar una relació significativa entre dopar-se, i estar 
a favor de rea litzar-lo. Així doncs, sembla haver-hi una 
relació entre el fet d’estar a favor de legalitzar el do-
patge i dopar-se, en els estudiants de CAFE de la UV, 
sent resultats molt similars als que s’assenyalen en els 
estudis esmentats anteriorment.

Conclusions
Les conclusions que es deriven d’aquest estudi són:

a) La major part d’estudiants de CAFE de la UV es-
tan en contra de legalitzar el dopatge (el 94.24 %). En 
concret, les dones es mostren més reticents, perquè de 
les 52 enquestades cap està a favor de legalitzar-lo.

b) Encara que la major part de l’alumnat no es do-
paria (tres quartes parts en totes les situacions presen-
tades), els principals motius que els portaria a fer-ho 
són: obtenir grans quantitats de diners (assenyalat per 
un 23.63 %), augmentar el seu rendiment esportiu i 
aconseguir un or olímpic (20.75 %), i ser un dels espor-
tistes amb més èxit de la història, tenint fama mundial 
(18.44 %).

c) Dopar-se per a obtenir grans quantitats de diners 
està influenciat per dues variables diferents:

• Els homes es dopen més que les dones quan l’ob-
jectiu és obtenir grans quantitats de diners (el 27.12 % 
dels homes, pel 5.76 % de les dones).

• L’alumnat que està a favor de legalitzar el dopatge 
es doparia més per a aconseguir obtenir grans quantitats 
de diners (65.00 %), que aquell que està en contra de 
legalitzar-lo (21.10 %).

d) L’alumnat que està a favor de legalitzar el dopatge 
es doparia més per a augmentar el seu rendiment espor-
tiu i aconseguir un or olímpic (65.00 %), que l’alumnat 
que està en contra de legalitzar-lo (18.04 %).

e) Dopar-se per a ser un dels esportistes amb més 
èxit de la història, aconseguint fama mundial, està as-
sociat amb mostrar-se a favor o en contra del dopatge, 
de manera que l’alumnat que està a favor de legalitzar 
el dopatge es doparia més per a ser un dels esportistes 
amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial 
(55.00 %), que l’alumnat que està en contra de legalitzar 
el dopatge (16.21 %).

La gran limitació d’aquest estudi és haver analitzat 
les dades d’un únic centre. Com a perspectiva de futur 
s’apunta el fet d’ampliar la recerca a altres centres, i 
que els resultats serveixin per comparar i comprovar si 
existeixen diferències significatives amb els obtinguts en 
aquest treball. Seria interessant, a més, efectuar estudis 
similars en estudiants d’altres titulacions universitàries 
com a Fisioteràpia, Magisteri en l’especialitat d’Edu-
cació Física, postgraus relacionats amb les ciències de 
l’activitat física i esport, així com també en alumnat de 
cicles formatius relacionats amb les activitats fisicoes-
portives, la qual cosa permetrà conèixer millor les acti-
tuds cap al dopatge en els futurs professionals del camp 
de l’activitat física i l’esport.
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