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 1علی کاشی

 *استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.1
 

 46/8/91تاریخ پذیرش:                                                                         6/1/91تاریخ دریافت:  

 چكیده
 و انیروز موادنام  شناخت و آگاهی ،مصرف شیوع میزان تعیین تحقیق، این انجام از هدف

 تحقیق. بود اسالمی استان زنجان آزاد دانشگاه دانشجویان در آن مصرف بر مؤثر عوامل

استان  اسالمی های آزاددانشگاه شجویاندان تمام كه است پیمایشیـ  توصیفی نوع از حاضر

 و دهیخودگزارشۀ پرسشنام . این تحقیق با استفاده از یکدناهدبو آن آماری جامعۀ زنجان،

 از پس .گرفت انجام ایخوشه روش به دختر و پسر دانشجوی ششصد روی بر استانداردشده

و سطح توصیفی و در د اری شدذپرسشنامه كدگ 555 تعداد ناقص،های پرسشنامه حذف

و  های تحلیل واریانسمونفراوانی( و استنباطی )آز توزیع و متقاطع جداول ها،)میانگین

نتایج این گام( تجزیه و تحلیل شدند. بهگام رگرسیون تحلیل و ناپرامتریک آنهای معادل

حداقل یک مصرف  ،تحقیقهای نفر( از نمونه 98) درصد7/47تحقیق نشان داد كه در كل 

شیوع مصرف مواد نیروزا میزان البته میانگین كه اند تجربه كردهنیروزا در طول عمر خود  ۀماد

 درصد 4/6. همچنین بود درصد 9/46و در دانشجویان پسر  درصد 6/8در دانشجویان دختر 

استفاده كرده ها نفر( از مکمل 99) درصد 8/46داروهای دوپینگ و  دانشجویان ازنفر( از  91)

 نیروزا مواد شناخت ۀنمر میانگین و 49 از 6 ،دانشجویان كلی آگاهی ۀنمر گینمیانبودند. 

شده مواد نیروزا در بین دانشجویان امری شناخته كه داد نشان تحقیق این. بود 15 از 9/44

 دانشجویان بین در نیروزا موادمیزان شیوع مصرف ، آگاهی از دوپینگ بسیار كم است و است

 یتوجهبی صورت در و استحقیقات خارج از كشور در حد باالیی ت ایرانی در مقایسه با

 شاهد روز هر ،در تغییر نگرش و افزایش آگاهی این دانشجویان ریزانبرنامه و نمسئوال

 . بود خواهیم ماناسالمی میهن جوانان بیشترهای آسیب

  عوامل خطرزا  ،دانشجویان آگاهی، شیوع،نیروزا،  مواد کلیدی: واژگان

                                                       :ssrc.kashi@yahoo.com  Email                                                       نده مسئول:*نویس
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 مقدمه
 ،یش عملکرد ورزشیافزا برایروزا یمصرف مواد مختلف ن ،قات متعددیتحقهای اساس گزارش بر

ن مرواد در یرعالقه به مصررف ا ری كهوطهب ،شودمی ا محسوبیسر دنک مشکل بزرگ در سرای

 ،ن سرطحیامرروزه ورزشرکاران در برا تر (.1، 2) ش استیالملل همچنان در حال افزانیسطح ب

 یاز سو ییغالباً تحت فشارها ،یورزشهای تیبه موفق یابیدست برایكنند و می ت و رقابتیفعال

ن فشرارها یرا ند.هسرت یورزشرهای و باشرگاهها ن، سازمانیالدان، ویاستمداران، مربیان، سیحام

بره  یو روانر یاهی، تغذیکیومکانی، بیکیولوژیزیفهای یبرتر یشود كه آنها در جستجومی باعث

 ش ورزشرکاران برهین عوامل موجر  گررایا در موارد بسیاری، روایناز ؛هر صورت ممکن باشند

 ۀدر یرک مقالر 2112و همکرارانش در سرال  1مومایا .(3) شودمی روزاینگ و مصرف مواد نیدوپ

 31ترا  2مختلرف ورزشری را برین های میزان مصرف این مواد در بین ورزشکاران رشته ،مروری

   (.4اند )درصد گزارش داده

  فراوان جوانان و نوجوانران بره  اخیر، توجهۀ چند ده ای دیگر، با خص درمسائل حاشیه یکی از

باعرث افرزایش شریو   ایرن امرر. است عضالنیۀ افزایش حجم و تود و نبهبود شکل ظاهری بد

شده  ورزشکارنوجوانان و جوانان غیر در بینحتی ای و عادات مصرف مواد نیروزا اختال ت تغذیه

های ل بررای مرردان، بردنئامبنی بر اینکه بردن ایردها تبلیغات گوناگون رسانه ،همچنین است.

دارای   نوجوانران معتقدنرد پسررانی كره (. برخری2) زنردمی نبه این مشکل دام است، عضالنی

ایرن نارارایتی از تیرد بردنی و  .(6) دنعضالت بزرگتری هستند، از جذابیت بیشتری برخوردار

مصرف برخی داروها، همچون استروئیدهای آنابولیرک  یکی از عوامل مهم در ،تمایل به تغییر آن

 عضالنی و بهبود شکل ظراهری بردنۀ افزایش تود ز مصرف آنهاا( كه عمدتاً هدف 7) استشده 

 (.  8) است

 شردهشناخته ین داروهایک احتما ً بهتریآنابول یدهایاند كه استروئنشان داده یادیقات زیتحق

 یآمارهررا ،نیهمچنرر .(9) رنرردیگمرری ورزشررکاران قرررارۀ در ورزش هسررتند كرره مررورد اسررت اد

دها یدهرد كره اسرتروئمری ک نشرانیالمپ یالمللنیبۀ تیكم معتبرِهای شگاهیآزما ازمنتشرشده 

قرات ی(. تحق9) نرگ هسرتندیمثبرت دوپهای كرل نمونره از شدهدادهصیتشخۀ ن مادیترفراوان

(، موج  اختال ت رفتراری 11اند كه این داروها عالوه بر عوارض بد جسمی )نشان داده مختلف

جهان بره بررسری میرزان  سراسر تحقیقات متعددی در (.11) شوندمی و ظهور رفتارهای خشن

انرد و نشران عوارض جانبی این داروها پرداختره مورد كنندگان داروهای نیروزا درآگاهی مصرف

                                            
1. Momaya 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Amit+Momaya%22
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انتخاب آنها  و در ارندندكافی آگاهی ۀ مورد  مصرف این داروها به انداز اند كه ورزشکاران درداده

   (.12ند )كنمی كمتر دقت

ورزشرکاران سرطوم مختلرف و حتری  در برین ایت گسرتردهصورهمصرف مواد مختلف نیروزا ب

ای نیستند كه از مرواد نیرروزا بره حرفه شود و البته این تنها ورزشکارانمی ورزشکاران یافتغیر

(، 14(، بلکره ورزشرکاران ت ریحری و مبتردی )13) كننردمری افزایش عملکرد اسرت اده منظور

 ( نیز از این مواد است اده12( و راهنمایی )3) آموزان دبیرستانی( و حتی دانش6ورزشکاران )غیر

 ند. كنمی

هرای مکمل از هرای دانشرگاهیورزشرکاران تیم است ادۀ( در بررسی 2112و همکاران ) 1مارتین

 ؛ندكنمی غذایی است ادههای از مکملها تیم این یدرصد از كل اعضا 6/98دریافتند كه  ،غذایی

 هررایی همچرروندانشررگاهی نسرربت برره زنرران مکمررلهررای دریافتنررد كرره مررردان تیم همچنررین

 كربوهیردراتی، پودرهرای پروتئینری و كرراتین را بیشرتر مصررفهای ورزشی، ژلهای نوشیدنی

كنند كه دراین تحقیق خیلی از مصرف كنندگان گزارش كردند كه آگراهی كمری را دربراره می

ارااری و همکرارانش نیرز (. 16)دارند و تمایل دارند تا در این مورد بیشتر یاد بگیرنرد ها مکمل

كررده درصد گرزارش  7/71شیو  مصرف این مواد را در ورزشکاران دانشگاهی كشورمان حدودا 

 (.  17) اند

 1383كشور ایران از سال  شیو  مصرف مواد نیروزا درۀ نتایج تحقیقات متعدد محقق در زمین

كنندگان مواد كم مصرف شیو  با ی مصرف این مواد و آگاهی بسیارۀ دهندنشان تا كنون

شیو  مصرف مواد نیروزا در  ،. بر اساس این نتایجاست عوارض جانبی مصرف این مواد ازنیروزا 

(، در بین زنان ورزشکار 18) درصد 9/41كشور  اندامِسازی و پرورشبدن ۀبین ورزشکاران رشت

در ، (21) درصد 9ن آموزان دبیرستانی استان لرستا(، در بین دانش19) درصد4/12كشور ۀ نخب

 بود.  (21) درصد 2/32ورزشی در استان لرستان ۀ رشت 23 بین ورزشکارانِ

ام در خصوص بررسی سوء مصرف مواد نیروزا در دانشجویان كشورمان نیز چندین تحقیق انج

اندروژنیک در بین استروئیدهای آنابولیک ر  مصرف شیو  ،نشده است. در تحقیقات این محققا

و شیو  مصرف داروهای ممنوعه در بین دانشجویان  (22) 3/8نشگاه اص هان دانشجویان دا

درصد گزارش شده  61در بین این دانشجویان ها درصد و مصرف مکمل 48دانشگاه گرگان 

 (. 23است )

ررسی میزان شیو  سوء مصرف مواد مخدر در بین ن به بدر آخرین تالش، محققا همچنین

در یک طرم تحقیقی ملی به س ارش  ایی عوامل همبسته با آنآموزان دبیرستانی و شناسدانش

                                            
1.  Martine 
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 127كننده در این تحقیق آموز شركتدانش 2411صندوق حمایت از پژوهشگران پرداختند. از 

. شیو  دندرا گزارش كر گردانمواد مخدر و یا روان مصرف حداقل یک بار (درصد 241/6) ن ر

و در  درصد 916/3برابر با  ،این تحقیق ترآموزان دخدانشگردان در مواد مخدر و روان

 (. 24بود ) درصد 166/9برابر با  ،این تحقیقۀ نمون عضوِ آموزان پسرِدانش

 ، نرو  رشرتۀیتسن، جنسر ،در این تحقیقات ین عوامل مؤثر در مصرف این موادتراز جمله مهم

 رض جانبی، فقداننی، آگاهی كم از عواقهرمانی، سطح قهرما ۀورزشی، شغل، سطح درآمد، سابق

 توزیر ها كره در داروخانره)داروهرا  بره برخریگیری كافی، قیمت ارزان و دسترسی آسان تست

هرا گرزارش كنترل بر فروش مکمل بودننشده و ناكافی، تبلیغات دروغ، ادعاهای اثبات(شوندمی

 كره حتری پزشرکان و سرتنشان داده اتحقیقات محقق  ،در همین زمینه(. 24، 22شده است )

مناسر  و صرحیحی و آگراهی اطالعرات  ،مصرف ایرن مروادۀ دانشجویان گروه پزشکی نیز دربار

 (.  26ندارند )

ک یرآنابول یدهاین مواد همچرون اسرتروئیاز ا یاند كه مصرف برخنشان داده یقات متعددیتحق

ا یر سرازنهیتوانند به عنوان زممی ،فرد دارند یسالمت یكه برا یخطرناك یعالوه بر عوارض جانب

برا  (.22) دنباشر یالکلرهای یدنیهمچون مواد مخدر و نوش یگریمصرف مواد د یبرا یامقدمه

و میرزان آگراهی  مرواد نیرروزا به بررسری شریو بر آن است تا  محقق ،ت مواو یتوجه به اهم

تا بر اسراس نترایج  ،مواد بپردازداین مصرف های آسی  از انشجویان دختر و پسر استان زنجاند

 بررای و راهکارهرای اساسری را هاو پیشنهاد ندعف و قوت موجود را شناسایی كا قاطن ،حاصل

 بهبود و رف  موان  و مشکالت ارائه دهد.
 

 شناسیروش
دانشرجویان   تحقیرق حاارر را یآمرارۀ اسرت. جامعر پیمایشری ر یاز نو  توصی  این تحقیق

دانشرجو از  611ین آنهرا تعرداد دهند كه از بمی تشکیل آزاد اسالمی استان زنجانهای دانشگاه

بره عنروان نمونره  یاخوشرهگیرری نمونه به روشسه دانشگاه آزاد واحد زنجان، ابهر و خدابنده 

 136الر  قبرود كره در  اسرتانداردیدهری و خودگزارشۀ پرسشنام ،ابزار تحقیق. انتخاب شدند

سرن،  ماننرد) ی دیگرراو اطالعرات زمینرهو شیو  مواد نیروزا  ، آگاهیبه بررسی شناخت گزینه

ۀ ، سرابقی دیگررهرار ورزشد شرركتۀ تمررین، سرابقۀ سازی، شیوبدنۀ سابق شغل، تحصیالت،

ۀ نامرایرن پرسشرنامه در پایرانپرداخرت. ورزشری قهرمرانی و سرطح قهرمرانی( ۀ قهرمانی، رشت

. (27) اسرت شدهشده و پایایی و روایی آن تایید  كارشناسی ارشد در دانشگاه اص هان استاندارد

 دقیقه برود. دهگویی به آن نیز و میانگین زمان پاسخ 74/1پایایی درونی سؤا ت این پرسشنامه 
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پرسشنامه كدبنردی  222 ،هایی كه ناقص تکمیل شده بودندپس از حذف پرسشنامهدر نهایت، 

د. در بخرش آمرار توصری ی شرتجزیه و تحلیرل  (19ۀ ویرایش شمار) اساسپیر اسافزانرم باو 

شردند و در بخرش آمرار  است اده و جداول و نمودارهای توزی  فراوانی ن، جداول متقاط یمیانگ

كه میرزان آن  پایایی درونی سؤا ت سنجیده شد ،اری  آل ای كرونباخ است اده از استنباطی با

توسر  تحلیرل  ،یدوپینگمصرف مواد تک این موارد با شیو  تکۀ رابط .است قبولو قابل 76/1

شرناختی و در متغیرهرای جمعیرتشریو  مرواد نیرروزا . همچنین ت اوت شدیابی ارز رگرسیون

سرنجیده  آن ناپارامتریرک معرادلِ پارامتریرک و واریرانسِتحلیرل های آزمون از طریق ،تمرینی

 .شدند
 

  نتایج

پرسشرنامه در ایرن  222 در مجمرو  2و  1ول اطبق اطالعرات جرد  خصوصیات گروه نمونه:

، 1/24كنندگان در ایرن تحقیرق میانگین سن كل شركتند. شد تحلیلوهتجزی تحقیق ارزیابی و

ن رر(  386درصرد ) 2/69م برود. كیلوگر 1/67سانتیمتر و میانگین وزن آنها  8/169میانگین قد 

بار  ن ر( نیز حداقل یک 169درصد ) 2/31یافته را داشتند و انجام فعالیت ورزشی سازمان سابقۀ

 گاه یا باشگاه تجربه كررده بودنرد.ورزشی را حداقل در سطح آموزش ۀقهرمانی در یک رشتۀ سابق

 . سال بود 7/1ورزشیهای این افراد در این رشته فعالیت ورزشی ۀمیانگین سابق
 

 و دانشگاه تحصیل یتبه ت کیک جنس شدهمطالعههای خصوصیات آزمودنی -1جدول 
 

 تعداد قهرمانان ورزشی تعداد ورزشکاران تعداد 
 مرد  زن     مرد  زن     مرد  زن    

 44 27 89 77 114 128 دانشگاه زنجان
 44 13 77 21 91 72 دانشگاه ابهر

 32 9 24 41 77 74 دانشگاه خدابنده
 121 49 219 167 281 274 كل
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 به ت کیک جنسیت و دانشگاه تحصیل شدهمطالعههای آزمودنی توصیف قد، وزن و سن -2جدول 
 

 
 
 

 میانگین وزن میانگین قد ین سنمیانگ
 مرد زن مرد زن مرد زن
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین

دانشگاه 
 زنجان

9/2 1/22                     6/8 6/23 2/7 161 6/4 176 1/4 27 1/8 76 

دانشگاه 
 ابهر

6/2 3 /22 4/9 2/24 4/2 167 7/6 178 7/2 62 4/6 72 

دانشگاه 
 خدابنده

2/2 3/27 6/8 7/26 3/7 161 3/2 177 3/2 61 2/6 73 

 

جوانران و بررسی میزان شناخت ورزشکاران از مرواد نیروزایری كره  برای شناخت مواد نیروزا:

ترر شرناخته شردند، وزا كه در مطالعرات مقردماتی مهرمنیرۀ ماد 42د، كننمی است ادهنوجوانان 

ها، داروهای كاهش وزن و ترین استروئیدها، محركشای  عبارت بودند ازشد. این مواد  برشمرده

هرای ، انسرولین، هورمرون رشرد و مکمل(سوربیتول ر جیسی.اچ.) سوز، داروهای شویندهچربی

كنندگان در ایرن شناخت كل شركتۀ نگین نمرپروتئینی، ویتامینی، معدنی و كربوهیدراتی. میا

عضرو  ۀكننردیعنی به صورت متوس  هر شرركتبود.  3/12 ± 3/8  نیروزا ۀ ماد  42تحقیق از 

تررین شردهشرناخته .شرناختندمری شده در این تحقیق رانیروزای ذكرۀ ماد دوازده ،گروه نمونه

ن رر( از  347) درصرد2/62كره برود كرراتین این تحقیق نام بررده شرد،  نیروزایی كه در مکمل

 237) درصرد7/42تستوسترون با  داروهای نیروزا نیز ۀدستدر  ؛با نام آن آشنا بودند دانشجویان

 ترین داروی دوپینگی بود. شدهشناخته (ن ر

ن رر( معتقرد بودنرد كره دوپینرگ واقعراً باعرث بهبرود  218) درصد 2/37 آگاهی از دوپینگ:

گونره صورتی كه قصد مصرف این ن ر( گ تند كه در 216)رصد د 9/38شود. می عملکرد ورزشی

ن ر( اظهار داشتند  234) درصد 2/42پذیر است. شان امکانآنها برای ۀمواد را داشته باشند، تهی

نرد گ تن ر( نیرز  313) درصد4/26گذشته به آنها پیشنهاد شده است و  كه مصرف این مواد در

( از ن ر 274) درصد4/49اند. كنندگان آنها بودهروی مصرف كه شاهد تأثیرات من ی این مواد بر

فواید و مضرات  ۀكس  اطالعات دربار برایگذشته  كه در گ تندكنندگان در این تحقیق شركت

ایرن زمینره  ن ر( موفق به كسر  اطالعرات  زم در 161) درصد 8/28اند و دهكراین مواد اقدام 

 شده بودند. 
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از  6 ،این تحقیق از مواد نیرروزا و دوپینرگ در ورزش كنندگانِركتآگاهی كلی شۀ میانگین نمر

 9/4 كننده در این پرژوهش،و در زنان شركت 2/7بود كه البته میانگین این نمره در مردان  13

 بود. 

 نتایج این تحقیرق نشران داد كره در كرل 3جدول های طبق داده مواد نیروزا:مصرف شیوع 

را در طرول عمرر نیروزا ۀ یک مادمصرف حداقل  ،این تحقیقهای ن ر( از نمونه 98درصد )7/17

 8/8 ،البته میانگین میزان شیو  مصرف مواد نیروزا در دانشرجویان دخترر كه  انداشتهدخود را 

 1/6تحلیرل ایرن نترایج نشران داد كره  ،درصد بود. همچنین 3/26درصد و در دانشجویان پسر 

از  هرم ن رر( 93درصرد ) 8/16مصرف كررده بودنرد و  داروهای دوپینگها ن ر( از آن 34درصد )

 است اده كرده بودند. ها مکمل

اعضرای  از میران نمونه در این تحقیق به شرم زیرر اسرت: یشیو  مواد نیروزا در بین كل اعضا

از  ن رر(27) درصرد 9/4 ،ویترامینیهرای مکمل از (ن رر 122)درصرد  2/22گروه نمونۀ تحقیق 

ن رر( از  6درصرد ) 1/1 ،پروتیئنریهرای مکملاز  ن رر( 43درصد ) 8/7 ،استروئیدهای آنابولیک

هرای مکملن ر( از  12درصد ) 2داروهای كاهش وزن، ن ر( از  11درصد ) 8/1، داروهای محرك

، ن رر( از كرراتین 48درصد ) 7/8 ،های مواد معدنیمکملن ر( از  88درصد ) 9/12 ،كاهش وزن

هررای مکمررلن ررر( از  28درصررد ) 1/2، بوهیرردراتیهررای كرلمررمکن ررر( از  12درصررد ) 7/2

 اند. است اده كرده هورمون رشدن ر( از  2درصد ) 3/1ای و اسیدآمینه

 
 آزاد استان زنجانهای شیو ، شناخت و آگاهی از دوپینگ در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه -3جدول

 

 

 ۀمیانگین نمر تعداد
شناخت مواد 

 نیروزا

 ۀمیانگین نمر
 ز دوپینگآگاهی ا

 مواد نیروزامصرف شیو  

 مرد زن
زنان 
 كنندهمصرف

مردان 
 كنندهمصرف

 درصد تعداد درصد تعداد مردان زنان مردان زنان
 2/32 37 1/7 9 3/7 9/4 2/13 8/11 114 128 دانشگاه زنجان

 1/31 28 7/16 12 6/7 6/2 4/12 2/14 91 72 دانشگاه ابهر
دانشگاه 
 7/11 9 1/4 3 3/6 1/4 11 2/9 77 74 خدابنده

 3/26 74 8/8 24 2/7 9/4 2/13 4/11 281 274 كل
 

آزاد استان های شیو ، شناخت و آگاهی از دوپینگ در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه 3جدول

نتایج این تحقیق نشان داد كه میانگین دهد. می نشان یتو جنس دانشگاهبه ت کیک را  زنجان
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د دارن یدارمعنیت اوت  ،مختلف شدۀبررسی هایهدر دانشگا شیو  مواد نیروزا

(114/1=P،211/2=F .)شده نشان داد كه مصرف این مواد در نتایج آزمون تعقیبی توكی انجام

( و مصرف این مواد P<12/1دانشگاه زنجان به صورت معناداری بیشتر از ابهر و خدابنده است )

مصرف مواد نیروزا در (. P>12/1) نداردمعناداری  ت اوت ،دو دانشگاه خدابنده و ابهر در

، در قهرمانان (F=782/12؛ P<11/1) ورزشکارانداری بیشتر از غیراصورت معنورزشکاران به

؛ P=111/1) بود زنانبیشتر از  مردانو در ( F=174/6؛ P=112/1)بیشتر از غیرقهرمانان 

728/11=F).  

طی یک مدل  رامصرف مواد نیروزا ۀ كنندبینیترین متغیرهای پیشمهم نیز 4جدول 

شده در دهد. متغیرهای ذكرمی نشان گامبهگام تحلیل رگرسیونِۀ رگرسیونی با است اده از شیو

و در صورت  دارندبا مصرف مواد نیروزا  R=387/1اری  همبستگی چندمتغیره  ،این جدول

 . كردرا كنترل  مصرف مواد نیروزا از درصد پانزدهتوان می نهاآتوجه و كنترل 

 
مصرف مواد نیروزا در ۀ كنندبینیترین متغیرهای پیشتعیین مهم برایمدل رگرسیونی ۀ خالص -4جدول 

 دانشجویان
 

 مدل Rاری    Rمجذور   شدهتعدیل Rمجذور  خطای معیار برآورد

791/1  127/1  121/1  387/1  1 
 

 فعالیت ۀسابق ،ماهانه خرج میزان ،صیلیتح ۀپای ،بدنی تید از راایت بینی كننده:متغیرهای پیش

 سانتیمتر، قد به شغل ،ورزشی

 نشران با شیو  مواد نیرروزا را آگاهی از دوپینگو  متغیرهای شناختۀ رابطنیز  2جدول 

شیو  مصرف مواد نیروزا هرم برا شرناخت و هرم برا  ،این جدولهای دهد. طبق دادهمی

بدین معنی است كه با افرزایش ایرن  ارند؛ددار مستقیمی معنیۀ رابط ،آگاهی از دوپینگ

 یابد. می دو متغیر احتمال مصرف مواد نیروزا افزایش
 

)تعداد مواد مصرفی و  شیو  مواد نیروزا ۀنمرآگاهی از دوپینگ با و  متغیرهای شناختۀ رابط -2جدول 

 شده(گزارش

 

 

 

 آگاهی از دوپینگ شناخت مواد نیروزا 

 r= 289/1؛ r 111/1=P= 262/1؛ P=111/1 شیو  مواد نیروزا
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 گیرینتیجهبحث و 
آزاد های دانشجویان دانشگاههدف از تحقیق حاار، بررسی مقدماتی شیو  و میزان آگاهی 

ن ر( از  98) درصد 7/17در این تحقیق  بود.مصرف مواد مختلف نیروزا  از اسالمی استان زنجان

 اند؛نیروزا در طول عمر خود كردهۀ ادحداقل یک ماعتراف به مصرف  ،این تحقیقهای نمونه

و در دانشجویان پسر درصد  8/8البته میانگین شیو  مصرف مواد نیروزا در دانشجویان دختر 

داروهای ها ن ر( از آن 34) درصد 1/6. همچنین تحلیل این نتایج نشان داد كه است درصد 3/26

 8/16و  اگون ثابت شده استكه عوارض بد آنها در تحقیقات گوندوپینگ مصرف كرده بودند 

نرخ شیو  مصرف مواد نیروزا در سه دانشگاه با است اده كرده بودند. ها ن ر( از مکمل 93) درصد

 است ودر هر سه دانشگاه زیاد با این حال، مصرف این مواد  دارد،داری یکدیگر ت اوت معنی

از جمله داروهای  .دهدشده نشان میبررسیدر تمام مناطق را گیربودن این مشکل همه

ند، استروئیدهای آنابولیک دوپینگی كه در مطالعات مقدماتی این تحقیق مهم تشخیص داده شد

 دارویی بود. البته مصرف دیگر ۀداروهای دوپینگ بر روی این دست كه تمركز اصلی ما در بودند

ورمون رشد و دیگر، ه رّدِ، سوربیتول و داروهای مُگونادوتروپین مزمن انسانیداروها همچون 

به بررسی شیو  دوپینگ  ی دیگركشورها . تحقیقات مختل ی درشدانسولین نیز بررسی 

اعم از  ،مت اوتهای در جمعیت را گوناگونهای اند و مصرف داروها و مکملپرداخته

 اندگیری كردهای اندازهحرفه غیرورزشکاران، ورزشکاران و ورزشکارانِ ،دانشجویانآموزان، دانش

بررسی  هاآن در مواد خاصی تنهاو  بوده مت اوت ،این تحقیقات درشده . نرخ شیو  گزارش(28)

اند، مصرف آن را در كه به بررسی شیو  استروئیدهای آنابولیک پرداخته . تحقیقاتیشده است

-22 و 21، 6، 3) اندگزارش كرده درصد 4/2تا  درصد 7/1آموزان بین بین دانشجویان و دانش

است. البته دیگر  زیادینرخ  بود كه نسبتاً 864/4استروئیدها در این تحقیق شیو   .(24

ی دیگر كشورهابیشتر از شیو  استروئیدها  اند كهنشان دادهشده در ایران نیز تحقیقات انجام

 درصدده المللی كشورشان شیو  این داروها در بین ورزشکاران سطح ملی یا بین .(11) است

 كه در ایران، شیو  مصرف این مواد بین ورزشکارانِ است در حالی  این ؛شده استگزارش 

و چنانچه درصد ( 18) است یزیاد كه در این حیطه، رقم بسیار هگزارش شد درصد 39ساز بدن

سابقه دارند  ورزشیۀ سال در این رشت چهارشیو  این مواد را در ورزشکارانی كه بیش از 

 . (18) است سعت این مشکل چقدر گستردهخواهیم یافت كه و ( دردرصد 61بنگریم )

اكسی متالون، متان، ناندرولون،  استروئیدها،ۀ بیشترین داروهای مصرفی در دست

و با قیمت بسیار ارزان در  اندداروهای ژنریک ایران هستند كه جزو تستوسترون و دیانابول

 سترس ورزشکاران قرارسهولت در دشوند و بهمی صورت غیرقانونی توزی بههای برخی داروخانه
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كه  ستترین د یل شیو  با ی این مواد، ارزانی و دسترسی آسان به آنهاگیرند. یکی از مهممی

خواهیم  آنهاشاهد كاهش مصرف  ها، احتما ًداروخانه دردر صورت جلوگیری از توزی  این مواد 

  بود.

های از ورزشکاران تیم درصد 6/98 بینرا ها مکملمصرف شیو   (16مارتین و همکارانش )

ورزشی ۀ رشت 31سنگاپوری در ۀ نخبهای از ورزشکارانی كه عضو تیم درصد 3/94دانشگاهی و 

كه در برابر شیو   است درصد726/16در این تحقیق ها دند. شیو  مکملكرگزارش  ،بودند

ها است اده لاز مکم زیرا در دیگر كشورها ورزشکاران عمدتاً  اندكی است؛نرخ  ،داروهای دوپینگی

ترین د یلی كه باعث كاهش مصرف جمله مهم ازند. رومیدارو مصرف  به سراغ و كمتر كنندمی

. ستبودن آنهاو وارداتیها گرانی قیمت انوا  مختلف مکمل احتما ً ،شودمی در كشوراین مواد 

ته باشند، گونه مواد را داشصورتی كه قصد مصرف این ن ر( گ تند كه در 216) درصد 97/38

كه دارو  صورتی اظهار داشتند كه در درصد 1/48همچنین پذیر است. شان امکانآنها برای ۀتهی

دسترس بودن مواد  كنند. با توجه به درمی را مصرف ی را بشناسند، آنرراون دیا مکمل ب

ان و جواناز  بسیاری صحیحِهای آگاهی فقدانِ داروهای استروئید آنابولیک و ویژهبه ،نیروزا

پیشگیری مناس  نبودِ صورت  توان چنین حدس زد كه درمی عوارض مصرف آنها، از نوجوانان

 . كنندگان این مواد افزوده خواهد شدتعداد مصرف روز بر هر ،در این زمینه

 مصرف داروها وۀ را به مسئل این حوزهن وم توجه هرچه بیشتر دولت و مسئو لزها این یافته

 هر ،ثر و گسترده صورت نگیردؤاین زمینه اقدامات م در اگردهد و می شاننیروزا نهای مکمل

 جوانان و نوجوانان كشور خواهیم بود. های روز بیشتر از قبل، شاهد آسی 
 

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد خدابنرده انجرام  تقدیر و تشكر:

های دانشرگاه دیگرهمکاران این دانشگاه و نهایت تشکر و قدردانی از  رو،؛ ازاینشده است

 آید. می استان زنجان به عمل
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