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چکیده
ر ها دعوارض جانبی آنها و میزان آگاهی و نگرش از منظور تعیین میزان شیوع مصرف مکملبه،این پژوهش

25ۀمناپرسشکهشهر کرج بودندانپروراندامۀآماري، همۀ. جامعپروران شهر کرج انجام گردیدمیان اندام
توزیع آماريۀعنوان نمونبهپرور مناطق مختلف شهر کرج اندام320بین )84/0کرونباخ يآلفاالی (ؤس

ت.مورد تحلیل قرار گرفP≥0.05در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازهاي پژوهشد. دادهگردی
نند. همچنین، مشخص شد که سطح کمکمل مصرف می،از این ورزشکاران%4/82نتایج نشان داد
بستگیهما شیوع مصرف ب،کننده در مطالعهقهرمانی افراد شرکتۀو سابقورزشیۀتحصیالت، سابق

- هم،قهرمانی با آگاهی و نگرشۀورزشی و سابقۀاما بین سطح تحصیالت، سابق؛)P≥0.05(معناداري دارد

) و %9/21)، کراتین (%46صورت ترکیبی (بهمصرفیترین مکمل . بیشمعناداري مشاهده نشدبستگی
ش ) و افزای%54(عضالنی ةترین دلیل استفاده از مکمل، افزایش تود) بود. مهم%3/15پودرهاي پروتئین (

اوجهستند.) %17ها (تیمی) و هم%62، مربی (آگاهیترین منابع کسب و مهمباشدمی) %6/25قدرت (
این ۀرویگردد مصرف بیاساس، استنباط میاینبرشد.مشاهدهسال 20تا 16در سنین شیوع مصرف مکمل

متخصص و دریافت اطالعات غلط از افرادسبب عدم مشورت ورزشکاران با افراد شهر کرج بهمواد در کالن
ل این رسانی براي حریزي آموزشی و اطالعبرنامه،بنابراین؛هاي ورزشی افزایش یافته استحاضر در باشگاه

.رسدنظر میضروري بههاي ورزشی و مربیان شگاهمعضل با محوریت با

پروران، شیوع، نگرشها، انداممکملکلیدي: واژگان 

amidarazi@yahoo.comh:Emailنویسنده مسئول   *
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مقدمه
از ، مالیاحتپیامدهاي منفیگرفتن نظربدون دربراي افزایش نیروي خوددوران کهن، ورزشکاراناز

هبود بسالمت عمومی و عملکرد ورزشی خود را ،تا از این راهشدندمند میمواد مختلفی بهره
اما ؛ردداوجود ناین موادشده براي گفتههايشواهد علمی در ارتباط با مزیتکه با اینبخشند. 

یاالتامحصول متنوع در4000کننده با حدود تولید600دندهنشان میشدهآمارهاي منتشر
ها به نآۀآمد ساالنحاضر، درحالو در)1(هاي غذایی فعالیت دارنددر صنعت مکملآمریکا ةمتحد

ا تقسیمهبه دو گروه داروها و مکملتولیداتکلی، این طوربه. )2(رسدها میلیارد دالر میده
،اصیت نیروافزاییل خدلیاما بهشوند؛داف پزشکی مصرف میا براي اهداروه.)3شوند (می

از بسیاريةاستفادموردهااین، مکملوجودباگیرند.قرار مینیزورزشکاران نخبهةاستفادمورد
یجهانايبازارهد و صنعت بسیار سودآوري را در نگیرقرار میمبتدي تا نخبه سطوح ازورزشکاران
سته قرار ددر این غیرهانواع پودرهاي پروتئین، کراتین، اسیدهاي آمینه و .)3(اندپدید آورده

انرژي ه کهستندافرادياول، : گروهنیاز باشدگروهچنددر مصرف مکمل،گیرند. احتمال داردمی
اده زمان از چند روش کاهش وزن استفصورت هماند یا بهخود را کاهش دادهۀدریافتی روزان

د حذفغذایی را از رژیم غذایی خوةیک یا چند مادکه استافراديشامل دوم،. گروهکنندمی
سوم، افراديو گروهکنندي پرکربوهیدرات استفاده میهاخواران) یا از رژیم(مانند گیاهاندکرده

کریمیان و ، اینوجودبا. )1(و تنوع غذایی مناسبی ندارندبودهکه براي مدت طوالنی در سفر هستند 
دون اطالع ب،پرور اصفهانزنان اندام%11مردان و %86نشان دادند 2011) در سال 4(زادهرچیشک

سالمتی، افزایش ترتیببهها نیز کنند. دالیل مصرف آنمصرف میها راآنهامکملمعایباز مزایا و 
ت . مشخص شده است که تمرینا)4(ه استعملکرد دستگاه ایمنی و افزایش عملکرد ورزشی بود

شواهدي وجود راستا،ایندر. شوندمیهاي انقباضی عضلهنپروتئیۀموجب افزایش تجزی،مقاومتی
وجیهی تواند تمیو)5(باشدیش حجم عضالت میامکمل بر افزاثر مثبت مصرف گربیاندارد که

. محسوب شودپروران مصرف مکمل در بین اندامةبراي شیوع گسترد
2002نسبت به المپیک 2009در بین ورزشکاران المپیک غذاییهاي که مصرف مکملحالیدر

اساس نتایج برباشد. رشد میبهایرانی رودر بین ورزشکاراناین رونداما ؛)6کاهش یافته است (
ي استان هاپروران فعال در شهرستاناندام%27طور میانگین، به)2004(همکارانپژوهش ملک و 

%32در ورزشکاران استان لرستان به 2008این میزان در سال . )7(کنندمصرف میسمنان مکمل 
نتایج .)9(ه استگزارش شد%45در میان ورزشکاران تبریز2010و در سال )8(هرسید
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و 1باشد. سیت سیمیکونتایج داخل کشور میسو با هممختلف،يکشورهاشده درهاي انجامپژوهش
صورت تفریحی به فعالیت که بهیونانی با بررسی ورزشکاران 2011در سال ) 10(همکاران 

2ویلخوري و جاناي.ال.. اندمکمل مصرف کردهمطالعهردافراد مو%41ندبیان داشتپرداختندمی

ها از مکمل استفاده آن%3/36دریافتند 2012در سال ورزشکار شهر بیروت512بررسی در )11(
انواع ، هاکشورپروران ایران و سایربین اندامها در ترین مکملمحبوبمشخص شده است اند. کرده

ها در بین ترین دالیل استفاده از مکملمهم). 4،5،10باشد (کراتین میپودرهاي پروتئین و
دستگاه ایمنی بدن عملکرد حجم عضالت، عملکرد ورزشی،افزایش،ورزشکاران ایران و سایر کشورها

بین ورزشکاران جهان اندك ها در مورد مکملاي دردانش تغذیه).2،11،12باشد (و سالمتی می
ف ها مکمل مصرآن%68که حالیدرورزشکار تیم ملی دو و میدانی انگلستان، 32است. در بررسی 

فرد ). در پژوهش کارگر2بود (گزارش شدهمحدودهاها از مکملآنايتغذیهمیزان دانشکردند، می
هاي استان مصرف مکمل در بین ورزشکاران شهرستان%32با وجود شیوع ، )2008(همکارانو

و دوپینگ، کمتر از حد غذاییهاي میزان آگاهی و دانش خود را نسبت به مکملهاآن%86لرستان، 
. )8(متوسط گزارش کردند

، ییغذاهاي مکملةترین منابع کسب اطالعات دربارمهمدهدنشان میهاي گذشته مرور پژوهش
صورت تفریحی . در بررسی ورزشکاران یونانی که به)2،9،11(ها هستندتیمیها و هممربیان، رسانه
انوادهخمطالعه داراي پزشک موردافراد %85که بیش از اینمشخص شد باپرداختندبه فعالیت می

اندها براي مصرف مکمل از پزشکان یا متخصصان تغذیه مشورت گرفتهآن%17باشند، تنها می
نشان لندنالمپیکهاي رقابتحاضر در یورزشکاران ایران، امیرساسان در پژوهشی روياخیراً.)10(

ه، کتاب ها از مجلآن%16،انداز متخصصان تغذیه مشورت گرفتهها براي مصرف مکملآن%43داد 
شیوع مصرف انیز. همچنین، مانداطالعات کسب کردههاتیمیاز همنیز %14هاي مجازي و و شبکه

.)13(گزارش شد%88کنندهمکمل در افراد شرکت
داراي مواد ممنوعه (مانند ،موجودغذاییهاي دهد مکملشواهدي وجود دارد که نشان می

شده روي از میزان درجثر موجودؤمةمیزان ماد،ها) هستند و در برخی از آن3استروئیدهاي آنابولیک
وجود ندارد غذاییهاي مکملۀطرفی، قوانین مشخصی براي تولید و عرض). از14بسته کمتر است (

در ایران بسیار غذاییهاي مکملةهنددمواد تشکیلي واقعی اهاي علمی براي تعیین محتوو بررسی

1. Tsitsimpikou
2. El Khoury & Jonville
3. Anabolic steroids
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طور جدي بهورزشی ورزشکاران را سالمت و اعتبارتواندمیمصرف این مواد بنابراین، ؛ محدود است
تهدید کند.

ایرانی ها در بین ورزشکارانگرفته، میزان شیوع مصرف مکملهاي صورتبا توجه به نتایج پژوهش
مدت و راهبردي ضروريهاي بلندریزياین روند، برنامهۀادامسیر صعودي دارد و براي جلوگیري از

اگیر ت جامع و فرراستا، نیاز به اطالعااینمد درااي جامع و کارمنظور تدوین برنامهرسد. بهنظر میبه
تلفهاي مخدر بین ورزشکاران رشتهغذاییهاي الگوي مصرف مکملاي، نگرش و دانش تغذیهاز 

هشی قرار در اولویت پژوییلدالشهرها بهکالنارتباط، ایندر. اهمیت داردهاي کشور تمام منطقه
ةطه بر نحوهاي مربونظارت کمتر سازمان،نتیجهدرتراکم بیشتر جمعیت و که عبارتند از:گیرندمی

بازار فروشدلیل ، رونق بیشتر تبلیغات و فروش مکمل بهباشدمیهافروش و استفاده از مکمل
خیر، اۀعالوه، در دهبه.شهرهااها و شهرهاي کوچک از کالنالگوگیري فرهنگی روستوتروسیع

با توجه ).4توجهی برخوردار شده است (اندام در بین جوانان ایرانی از محبوبیت قابلورزش پرورش
وران پردر بین اندامغذاییهاي شده، این پژوهش با هدف بررسی میزان مصرف مکملبه علل ذکر

ا گامی در است تانجام شدههامکملها نسبت به عوارض جانبی شهر کرج و آگاهی و نگرش آنکالن
ین پروران از ااین محصوالت و ارتقاي سطح آگاهی اندامۀرویراستاي جلوگیري از مصرف بی

د.شومحصوالت برداشته 

پژوهشروش 
ران پرواندامۀآماري پژوهش را همۀجامعباشد. پیمایشی میـتوصیفیاز نوع ،پژوهش حاضر

دادند. تشکیل)داشتندروز در هفته تمرین منظمسهو ماه ششادي که بیش از شهر کرج (افرکالن
ع گردید. ها توزینامه بین آنو پرسشندحاضر به همکاري شددردسترسۀنموننفر320میان، ایناز

ه قبلیهاي مشابعلوم ورزشی و با توجه به پژوهشپژوهشاساس منابع مرجع در روش این تعداد بر
261نهایت، دردقیقه تکمیل کردند. 10مدت زمان در را نامهپرسشها آزمودنی. تعیین گردید

عنوان بهد این تعدا. ه استبود%5/81دهی بنابراین، نرخ پاسخ؛برگردانده شدشدهتکمیلۀنامشپرس
و مورد تحلیل آماري قرار گرفتند.انتخاب شدهه،نمون

اختیارنام بود که روایی محتواي آن با درساخته و بیپژوهشگرۀنامگیري، پرسشابزار اندازه
یید قرار أتموردهانظر آنرببه چند تن از اساتید فیزیولوژي ورزشی و بنانامهدادن پرسشقرار

روز قبل از اجراي پژوهش و 10ها نامه به آزمودنیپرسش30دادن تعداد گرفت. با در اختیار قرار
هاي دو آمده از پژوهش، پایایی پرسشدستها و مقایسه با نتایج بهنامه توسط آنتکمیل پرسش

دست آمد. همچنین، آلفاي کرونباخ براي به85/0ریچاردسون، برابر با ـ ارزشی از طریق روش کودر
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االتی راجع به ؤنامه، سدست آمد. در بخش اول پرسشبه81/0بابرابرايگزینههاي چندپرسش
پنج پاسخ و ال بستهؤسدوورزشی و قهرمانی (ۀپاسخ) و پیشینال بازؤسچهاراطالعات فردي (

ها مکملةاالتی در رابطه با مصرف، آگاهی و نگرش دربارؤارزشی) وجود داشت. در بخش دوم، س
دوهاي پرسش آن پاسخ11پاسخ بود که پرسش بسته19مل گنجانده شده بود. این بخش شا

پایان، ارزشی بودند. درپنجو چهارپرسش آن دوارزشی و سههاي پاسخپرسش آنپنجارزشی، 
ها لحاظ گردید.مورد مکملارزشی در رابطه با منابع کسب اطالعات درهفتپاسخ و پرسشی بسته

ها کدگذاري شدند. نامهپرسشۀاطالعات موجود در کلیهاي پژوهش، ابتدا منظور تحلیل دادهبه
از ،. در گام بعديدست آمدهها بشاخصپراکندگی دردرصداستفاده از آمار توصیفی،با ،سپس

سطح ورزشی وۀقهرمانی، سابقۀبقبین ساۀمنظور تعیین رابطاي اسپیرمن بهبستگی رتبهآزمون هم
هاي استفاده شد. تمام آزمونهاو آگاهی از آن، نگرشهامصرف مکملمیزان شیوع تحصیالت با 

انجام شد.P≥05.0و در سطح معناداري 201ۀنسخاس.پی.اس.اسافزار آماري توسط نرم

نتایج
ارائه شده است.1ها در جدولمشخصات فردي آزمودنی

در پژوهشکنندگانشرکتمشخصات فردي ـ1جدول
3/23±5سن (سال)

5/177±5/7قد (سانتی متر)
14/81±3وزن (کیلوگرم)

7/25±05/7مربع)شاخص تودة بدن (کیلوگرم بر متر

الت
صی

 تح
طح

%18زیر دیپلمس
%37دیپلم

%21دیپلمفوق
%20کارشناسی

%4کارشناسی ارشد

اساس،اینبرباشد. پروران حاضر در پژوهش میورزشی و قهرمانی اندامۀگر سابقبیان،2جدول
بین داراي سابقۀ افراداز %5/19ماه، 6ورزشی کمتر از ۀداراي سابقکنندهافراد شرکتاز 5/11%

1. SPSS 20
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چهارالی دوۀداراي سابقافراد%9/16، سالدوالی یکسابقۀدارايها آن%8/18ماه، 12الی شش
قهرمانی، ۀسابقدر ارتباط باباشند. سال میچهارازورزشی بیش ۀسابقدارايافراد%3/33سال و 

قهرمانی ۀداراي سابقدیگر%7/56قهرمانی نداشتند و ۀگونه سابقهیچافراد%3/43نتایج نشان داد 
استانی تا جهانی بودند. ةاز رد

در پژوهشکنندگانشرکتورزشی و قهرمانی ۀسابقـ2جدول
قهرمانیۀسابقورزشیۀسابق

درصد افرادسطح قهرمانیدرصد افرادمدت زمان

%3/43بدون سابقۀ قهرمانی%5/11ماه6کمتر از 
%7/38قهرمانی در سطح منطقه%5/19ماه12الی 6

%7/15قهرمانی در سطح ملی%8/18سال2تا 1

%1/1قهرمانی در سطح آسیا%9/16سال4تا 2
%1/1قهرمانی در سطح جهان%3/33سال4بیش از 

کهنحويده در این پژوهش بسیار باال بود. بهکننپروران شرکتشیوع مصرف مکمل در بین اندام
گونه تند هیچها اظهار داشآن%6/17اعتراف نمودند و تنها به مصرف مکمل،پرورانانداماز 4/82%

یزان شیوع مپروران و مصرفی اندامگر نوع مکمل، نمایان3جدولاند. مصرف مکملی را تجربه نکرده
از زمانهمةپژوهش حاضر، استفاداساس نتایجبرباشد.میمختلف هاي سنیدر گروهآنمصرف 

آن، پس ازپروران داشت. بیشترین سهم را در نوع مکمل مصرفی انداموع، شی%46چند مکمل با 
% و 6/5، سوپر مس با %9/7%، آمینو اسیدها با3/15، انواع پودر پروتئین با %9/21انواع کراتین با 

شروع ودند.پروران برخوردار ببوبیت مصرفی بیشتري در بین انداماز مح%3/3وي گلد با ،نهایتدر
سال 20تا 16در گروه سنی سال بوده و اوج شیوع مصرف16تا 12ها از گروه سنی مکملمصرف 

. گردیدمشاهده 
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ی و نوع مکمل مصرفیسنيهاگروهکیتفکبهمکملمصرفوعیشـ3جدول
مکملةکننددرصد مصرفگروه سنیدرصدمکمل مصرفینوع 

%2/10سال16تا 12%9/21انواع کراتین

%4/41سال20تا 16%6/5سوپر مس
%4/27سال24تا 20%9/7هااسیدآمینو

%7/17سال28تا 24%3/3وي گلد

%8/2سال32تا 28%3/15انواع پودر پروتئین
%5/0باالترسال و32%46صورت ترکیبی از چند مکملبه

زایش اف%6/25،عضالنیةدلیل مصرف مکمل را افزایش تودافراداز %4،54اساس نتایج جدولبر
. ان کردندافزایش استقامت را دلیل مصرف مکمل بیها از آن%7/3سرعت و افزایش%7/16قدرت، 

وورزشی ۀسطح تحصیالت و سابقگر عدم ارتباط معنادار بیننمایان5نتایج جدولهمچنین، 
افزایش سطح بنابراین،؛)P<0.05د (باشها مینسبت به مکملپروران با آگاهی و نگرش اندامقهرمانی
ها ه مکملپروران نسبت بقهرمانی، اثري در آگاهی و نگرش اندامۀورزشی و سابقۀت، سابقتحصیال

باانی قهرمۀورزشی و سابقۀبین سطح تحصیالت، سابقمعناداري ۀرابطاین،وجود. بانداشته است
ۀت، سابقسطح تحصیالافزایشبا کهمعنی)؛ بدینP≥0.05(دارددمکمل وجومیزان شیوع مصرف 

یافته شیافزاشکل معناداري پروران بهمکمل در انداممیزان شیوع مصرف قهرمانی،ۀورزشی و سابق
است

دالیل مصرف مکملـ4جدول
درصددلیل مصرف

54عضالنیةافزایش تود
6/25قدرتافزایش 

7/16افزایش سرعت
7/3افزایش استقامت
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با آگاهی، نگرش و شیوع مصرف قهرمانی ۀورزشی و سابقۀبین سطح تحصیالت، سابقبستگیهمـ5جدول
هامکمل

شیوعنگرشآگاهیمتغیر

)P<0.05(تحصیالت
0.051-r=

)0.05>P(
r=0.045

*)05.0<P(
r=0.187

)P<0.05(ورزشیۀسابق
0.087-r=

)0.05>P(
r=0.027

*)05.0<P(
r=0.278

)P<0.05(قهرمانیۀسابق
r=0.016

)0.05>P(
0.024r=

*)05.0<P(
r=0.233

.                                               باشدمیP>0.05معنادار در سطح ۀگر رابطبیان* 

آمده است. به نمایش در1شکلها در مورد مکملپروران درمنابع دریافت اطالعات اندام
، %1/62مربیان ترتیبها، بهمورد مکملترین منبع دریافت اطالعات دراساس، مهماینرب

گرانسطهوا، %4/3ها ، کارکنان باشگاه%7/5ها، کتاب%3/10ها ، مجله%2/17ها تیمیهم
بیان شده است.%38/0و والدین 76/0%

هامنابع دریافت اطالعات در ارتباط با مکملـ1شکل

۶٢

١٧

١ ٣ ١
۶

١٠

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

مربی هم تیمی والدین کارکنان باشگاه واسطه گر کتاب مجله

صد
در
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تحصیالتشیوع مصرف مکمل به تفکیک سطح ـ2شکل

گیريو نتیجهبحث
پرورانانداممیان غذاییهاي شیوع مصرف مکملمیزان دهد نتایج پژوهش حاضر نشان می

ایرانشده در نقاط مختلفگزارشسو با نتایجهمباشد. این میزانمی%4/82،شهر کرجکالن
در . استاین محصوالت در بین ورزشکاران مصرف افزونروزگر گسترش ، بیانو جهان

رانان مرد تیم ملی ایران که به بررسی مصرف مکمل در قایق)2013(پژوهش اخیر عزیزي 
. )12(انان تمایل به مصرف مکمل داشتندرقایق%9/61مشخص شد که پرداخته بود، 

پروران شهر اصفهان اندام%8/86، )1390(زادهرچیچنین، بنا به گزارش کریمیان و شکهم
مصرف در تمام نقاط جهان،کلیطوربه). 8کردند (مصرف میمکمل 2011در سال 

وابسته است نسبت به سایر که به قدرت و حجم عضالتهاییدر رشتهغذایی هاي مکمل
انواع تر موارد در بیشها، مکمل مصرفی در این ورزشنوعباالتر است.هاي ورزشیرشته

تمرینات هاي بالینی مشخص شده است در بررسید.باشرهاي پروتئین و کراتین میپود
اي انقباضی هپروتئینۀافزایش تجزی،نتیجهتعادل منفی نیتروژن و درایجاد مقاومتی موجب 

۶۶

٨١
٨٩ ٩١ ٩٠

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

زیر دیپلم دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد

صد
در
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-پروتئین دریافتی مینیاز به افزایش براي ایجاد تعادل مثبتبنابراین،؛)5شود (عضله می

یاري با پودرهاي دهند مکملشده نشان میهاي انجامپژوهشاغلب نتایج راستا، ینادرباشد. 
کار یکی از دالیل عمده براي ). این سازو5(شودعضالنی میةموجب افزایش تود،پروتئین

نمایان باشد که در پژوهش حاضر نیزمیصورت مکمل بهپروتئین و کراتین ةمصرف گسترد
باشد که وابسته میها از آننحوه و میزان استفادهبهاثرگذاري این موادالبته، شده است.

ترین میزان ، بیشمستقل است. در هر صورتپژوهشینیازمند بررسی میزان تحقق این امر
هاي باشد. از محدودیتصورت ترکیبی از چند مکمل میبه،مصرف مکمل در پژوهش حاضر

استفاده صورت ترکیبیبهکه هاي مصرفیپژوهش حاضر این بود که براي تعیین نوع مکمل
هاي مصرفی، بنابراین، مشخص نیست مکمل؛کاري در نظر گرفته نشده بودراه،دانشده

اما با ؛ها و مواد معدنی با پروتئین بوده یا ترکیبی از کراتین و پروتئینترکیبی از ویتامین
دلیل استفاده از مکملافزایش حجم عضالت راهاآزمودنیکه بیش از نیمی از اینتوجه به 

هاي براساس یافتهتر است. احتمال استفاده از ترکیب کراتین و پروتئین بیش، اندبیان کرده
، بنابراین؛مستقیمی داردۀورزشی افراد رابطۀپژوهش حاضر، شیوع مصرف مکمل با سابق

%50یکی از دالیل شیوع باالي مصرف مکمل در پژوهش حاضر، وجود بیش از احتمال دارد 
د.باشاي میقهرمانی در سطح منطقه تا قارهۀبا تجربافراد

سال بود که با نتایج مطالعات 16الی 12،صرف مکمل در این پژوهشسن شروع م
شده در انجامهاي ). در پژوهش14(باشد سو مییافته همشده در کشورهاي توسعهانجام

مکمل در این غربی، افزایش عملکرد ورزشی و بهبود ظاهر بدن، دالیل مصرف کشورهاي 
هايهاي تبلیغاتی حاضر در شبکهشک، اثر رسانه. بی)14(سنین گزارش شده است

و جوانان کشور و الگوگیري نوجوانانگیري فرهنگ غربی دراي و اینترنت در شکلماهواره
و کشورهاي صنعتی ران، از دالیل تشابه سن شروع مصرف مکمل در اییغربۀجامعها از آن

ته کمتر شده است؟ اولین دلیل، چرا سن شروع مصرف مکمل نسبت به گذشاما،؛است
باشد که باعث شده هاي اجتماعی میهاي جمعی، ابزارهاي ارتباطی و شبکهوجود رسانه

که صورتیبهتر شود؛ ارتباط جوانان با قهرمانان ورزشی جهان بیش از گذشته و نزدیک
ها ارتباط برقرار صورت مستقیم با آنبه،رایانامهشخصی مجازي وۀتوانند از طریق صفحمی

پروران در با توجه به اعتقاد اندامها دریافت کنند.کرده و پیشنهاد مصرف مکمل را از آن
سابقه ورزشکاران باکه متخصصان اصلی براي استفاده از مکملمبنی بر اینپژوهش حاضر
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هاي جهانی به سنین دومین علت، گسترش رقابتشود.تر میرنگدلیل مذکور پرهستند،
ةموجب افزایش انگیزاین روند.باشدها میها از این رقابترسانهۀجانبنوجوانی و پوشش همه

معمول هاي غیرافزایش احتمال استفاده از روش،نتیجهها براي رسیدن به قهرمانی و درآن
رقم قراردادهاي ورزشی و درآمدزایی باشد. همچنین، افزایشبراي رسیدن به موفقیت می

افزایش والدین براي به) و اشتیاق رو14، حتی در سنین نوجوانی (بیش از پیش ورزش
از عوامل اثرگذاريها براي تحقق این هدف،هاي مالی آنموفقیت ورزشی فرزندان و حمایت

مکمل در در پژوهش حاضر، اوج شیوع مصرف پوشی کرد.چشمهااز آنتواناست که نمی
کریمیان باشد و با نتایج سو میهم)7(و همکارانسال بود که با نتایج ملک20تا 16سنین 

ةاین محدوداز دالیل شیوع باالي مصرف مکمل در .)8(در تناقض استزادهشکارچیو 
هاي اجتماعی و مسئولیتدلیلبهبراي رسیدن به موفقیتبیشتر ةتوان به انگیزمی،سنی

توجه کمتر نوجوانان، حمایت مالی خانواده براي رسیدن به موفقیت،ةهاي روزمردغدغه
نوجوانان به وضعیت ظاهري بدن خود در این سن و اطالعات ناکافی از عواقب مصرف مکمل 

بندي وهگر، زادهشکرچیاشاره کرد. احتمال دارد دلیل تناقض نتایج ما با پژوهش کریمیان و
سال و 18ها به گروه کمتر از زیرا در آن پژوهش، آزمودنی؛ هاي سنی باشدمتفاوت رده

. )8(بودندسال تقسیم شده22تا 19گروه 
مدعی بودند اطالعات کنندهپروران شرکتاتدام%2/91ش حاضر، هاي پژوهبراساس یافته

ها نیز اعتقاد راسخ داشتند با آن%72این، وجودبا.باشندها دارا میمورد مکملکافی را در
بیش از ها نخواهد بود و گونه ضرري متوجه آنها، هیچمصرف صحیح و اصولی این مکمل

گیري طور چشمها بهکه با مصرف مکمل، عملکرد ورزشی آنبر این باور بودندها آن5/84%
کننده در ورزشکاران شرکتافراد معتقد بودند که %68یابد. همچنین، بیش از افزایش می

پنداشتند که براي رسیدن به ها چنین میآن.کنندالمپیک از این داروها استفاده می
با توجه به این نگرش و سطح آگاهی باشد.، مصرف مکمل ضروري میهاي جهانیموفقیت

ۀ نکتدور از ذهن نیست.هاپروران پژوهش حاضر، شیوع باالي مصرف مکمل در آناندام
قهرمانی ۀورزشی و سابقۀمعنادار بین سطح تحصیالت، سابقۀگونه رابطتوجه، نبود هیچبلقا

معنی که افراد با سطح تحصیالت و باشد؛ بدینها میبا آگاهی و نگرش نسبت به مکمل
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افراد ها نسبت بهورزشی و قهرمانی باال، تفاوت چندانی در میزان آگاهی از مکملۀسابق
هاي این مطلب باشد که شاید برنامهةدهندتواند نشانندارند که میسوادمبتدي یا کم

که با افزایش طرفی، با اینازها نداشته باشد. اثر چندانی در کاهش مصرف مکمل،آموزشی
احتمال ،اما مصرف مکمل افزایش یافته است؛ح تحصیالت، آگاهی بیشتر نشده استسط

، با تحصیالت دانشگاهیافرادۀافزایش درآمد ماهیانۀواسطدارد بهبود وضعیت اقتصادي به
مکمل در کمتر دلیل مصرف احتمال دارد ،واقعمکمل باشد. دریکی از دالیل افرایش مصرف

ها به مصرف مکمل.نه تمایل کمتر آن، باشدبا سطح تحصیالت پایین، مسائل اقتصاديافراد 
هامورد مکملمنابع کسب اطالعات درترین دهد مهماین پژوهش نشان میۀآخرین یافت

پروران، مربی که بیش از نیمی از اندامنحويتیمی، مجله و کتاب بودند. بهمربی، همترتیببه
رتباط با مصرف مکمل معرفی کردند. درترین منبع براي کسب اطالعات در ارا مهم
اند ن داشتهاورزشکارترین نقش را در کسب اطالعات مهممربیاننیزهاي دیگرپژوهش

؛ها به متخصص تغذیه دسترسی داشتندآزمودنی%72که با این1در پژوهش نیپر). 11،9،2(
با عزیزي.)2(اندمربی، مکمل مصرف کردهاند که با پیشنهاد ها بیان نمودهآن%65اما 

را پزشک ترین راه کسب اطالعات در ارتباط با مکمل رانان مرد تیم ملی، مهمقایقۀمطالع
اطالعات مربیانةعمدکه . با این)12() بیان کرد%4/21ساز () و مربی و بدن%6/28تیم (

دلیل اما به؛)11ها دارند و تخصصی در دانش تغذیه ندارند (ناکافی و غلطی راجع به مکمل
بیشتر از ) و 12باشند (ها براي ورزشکاران میمکملۀها یکی از منابع تهیخود آنکه این

سب اطالعات ترین منبع ک، مهمدسترس ورزشکاران هستندغذیه درپزشکان و متخصصان ت
آیند.شمار میبراي ورزشکاران به

ۀن و تعیین رابطاپرورعدم تعیین سطح درآمد اندامتوان بههاي این پژوهش میاز محدودیت
برخی از اعتمادي و بیهمچنین، عدم همکاري آن با میزان مصرف مکمل اشاره کرد.

ست.ابرجااي پامسئلههاگونه پژوهشدر اینهاي ورزشیمسئولین باشگاهورزشکاران و 
ن اي براي رسیدشخصی پژوهشگران در این مطالعه، برخی افراد بدون انگیزهۀبراساس تجرب

کنند. الزم براي کسب تجربه، اقدام به مصرف مکمل میاندام و تنهابه موفقیت یا تناسب
ها در نظر گرفته نامهتشخیص این مطلب در پرسشاي براي مطالعات آینده، گزینهاست در

1. Nieper
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ها از آنورزشکاران ةاستفادة، نحوغذاییهاي اهمیت در مصرف مکملشود. یکی از عوامل با
غذایی مصرف شده است؟ ةیا بعد از تمرین یا وعدزمان و همآیا مکمل، قبل، کهاینباشد.می

مصرف در چه ساعتی از روز و چند نوبت در روز انجام شده است؟ در خارج از فصل رقابت یا 
نهایت، درمصرف (دوز مصرف) چقدر بوده است؟؟ میزانمصرف شده استدر فصل رقابت

بود. شناسایی و مکملۀتهیمنابععدم پرسش در ارتباط با ،محدودیت دیگر پژوهش حاضر
رو براي کاهش شیوع کارهاي پیشساختن منابع تهیه و توزیع مکمل، از جمله راهمندنظام

. باشدمصرف مکمل می
وران پردر بین اندامغذایی هاي بیانگر شیوع باالي مصرف مکملنتایج کلی پژوهش حاضر

نگرش غلط نسبت به مصرف مکمل و عدم آگاهی از پیامدهاي ۀواسطبهشهر کرجکالن
این سال بود.20ها بود. همچنین، اوج شیوع مصرف در سنین کمتر از مصرف آنءسومنفی 

که نوجوان نحويباشد. بهدر شهر کرج میهابودن مکملدسترسمسئله بیانگر فراگیري و در
و راحتی هبتواند میی و یا در باشگاه ورزشیبا مراجعه به داروخانه یا فروشگاه مواد غذای

ر ترین مشاوطرفی، مهممکمل را تهیه کند. از،نظرصاحببدون نیاز به تجویز افراد
ریزي برنامه،بنابراین؛اندورزشکاران براي مصرف مکمل، مربی و ورزشکاران دیگر بوده

ضروري هاي ورزشی و مربیانحوریت باشگاهبا مبراي حل این معضلرسانی آموزشی و اطالع
رسد.نظر میبه

سبب عدم مشورت ورزشکاران با شهر کرج بهدر کالنرویۀ مکملمصرف بی:پیام مقاله
یافته هاي ورزشی افزایشافراد متخصص و دریافت اطالعات غلط از افراد حاضر در باشگاه

تمعضل با محوریرسانی براي حل اینریزي آموزشی و اطالعاست؛ بنابراین، برنامه
رسد.نظر میهاي ورزشی و مربیان ضروري بهباشگاه

تشکر و قدردانی
رزشکاران ومربیان و ۀخود را نسبت به هماريگذیسندگان مراتب سپاسنووسیله، بدین

دارند. اند اعالم میشهر کرج به اجراي پژوهش حاضر کمک کردهعزیزي که در کالن
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Abstract
This study aimed to determine the prevalence of supplements use, knowledge and attitudes
of their adverse effects among male bodybuilders in Karaj city was conducted. Target
population included all bodybuilders of Karaj city. The questionnaire of 25 questions
(Cronbach Alfa 0.84) which was distributed among 320 bodybuilders as sample from
different areas of Karaj city. Research data by using the descriptive and inferential
statistics (P≤0.05) were analyzed. The results demonstrated 82.4% of these athletes taking
supplements. Also, it was found that the level of education, sports history and
championship history of participants in this study is significantly correlated with the
prevalence of use (P≤0.05). But, there was no significant correlation between level of
education, sports history and championship history with knowledge and attitudes. Most
used supplement was combination (46%), creatine (21.9%) and protein powder (15.3%).
The most important reason for using supplements were, increase muscle mass (54%) and
increasing strength (25.6%) and the most important sources of information, were coach
(62%) and Teammates (17%). The peak of prevalence of supplement use, were observed in
aged 16 to 20 years. Accordingly, it is inferred, indiscriminate use of these substances in
the Karaj metropolis was increased due to the lack of consultation of athlete with experts
and obtaining phony information from individuals present in sports clubs. Therefore, it
seems, if there is educational planning or informing to solve this problem, should be done
with a focus on sports clubs and coaches.
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