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.1استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران*
تاریخ دریافت91/1/6:

تاریخ پذیرش91/8/46:

چكیده
هدف از انجام این تحقیق ،تعیین میزان شیوع مصرف ،آگاهی و شناخت نام مواد نیروزا و
عوامل مؤثر بر مصرف آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان بود .تحقیق
حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است كه تمام دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی استان
زنجان ،جامعۀ آماری آن بودهاند .این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامۀ خودگزارشدهی و
استانداردشده بر روی ششصد دانشجوی پسر و دختر به روش خوشهای انجام گرفت .پس از
حذف پرسشنامههای ناقص ،تعداد  555پرسشنامه كدگذاری شد و در دو سطح توصیفی
(میانگینها ،جداول متقاطع و توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمونهای تحلیل واریانس و
معادلهای ناپرامتریک آن و تحلیل رگرسیون گامبهگام) تجزیه و تحلیل شدند .نتایج این
تحقیق نشان داد كه در كل 47/7درصد ( 98نفر) از نمونههای تحقیق ،مصرف حداقل یک
مادۀ نیروزا در طول عمر خود تجربه كردهاند كه البته میانگین میزان شیوع مصرف مواد نیروزا
در دانشجویان دختر  8/6درصد و در دانشجویان پسر  46/9درصد بود .همچنین  6/4درصد
( 91نفر) از دانشجویان از داروهای دوپینگ و  46/8درصد ( 99نفر) از مکملها استفاده كرده
بودند .میانگین نمرۀ آگاهی كلی دانشجویان 6 ،از  49و میانگین نمرۀ شناخت مواد نیروزا
 44/9از  15بود .این تحقیق نشان داد كه مواد نیروزا در بین دانشجویان امری شناختهشده
است ،آگاهی از دوپینگ بسیار كم است و میزان شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان
ایرانی در مقایسه با تحقیقات خارج از كشور در حد باالیی است و در صورت بیتوجهی
مسئوالن و برنامهریزان در تغییر نگرش و افزایش آگاهی این دانشجویان ،هر روز شاهد
آسیبهای بیشتر جوانان میهن اسالمیمان خواهیم بود.
واژگان کلیدی :مواد نیروزا ،شیوع ،آگاهی ،دانشجویان ،عوامل خطرزا
*نویسنده مسئول:

Email: ssrc.kashi@yahoo.com
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مقدمه
بر اساس گزارشهای تحقیقات متعدد ،مصرف مواد مختلف نیروزا برای افزایش عملکرد ورزشی،
یک مشکل بزرگ در سراسر دنیا محسوب میشود ،بهطوری كه عالقه به مصررف ایرن مرواد در
سطح بینالملل همچنان در حال افزایش است ( .)1 ،2امرروزه ورزشرکاران در برا ترین سرطح،
فعالیت و رقابت میكنند و برای دستیابی به موفقیتهای ورزشی ،غالباً تحت فشارهایی از سوی
حامیان ،سیاستمداران ،مربیان ،والدین ،سازمانها و باشرگاههای ورزشری هسرتند .ایرن فشرارها
باعث میشود كه آنها در جستجوی برتریهای فیزیولوژیکی ،بیومکانیکی ،تغذیهای و روانری بره
هر صورت ممکن باشند؛ ازاینرو ،در موارد بسیاری این عوامل موجر گررایش ورزشرکاران بره
دوپینگ و مصرف مواد نیروزا میشود ( .)3مومایا 1و همکرارانش در سرال  2112در یرک مقالرۀ
مروری ،میزان مصرف این مواد در بین ورزشکاران رشتههای مختلرف ورزشری را برین  2ترا 31
درصد گزارش دادهاند (.)4
یکی از مسائل حاشیهای دیگر ،با خص در چند دهۀ اخیر ،توجه فراوان جوانان و نوجوانران بره
بهبود شکل ظاهری بدن و افزایش حجم و تودۀ عضالنی است .ایرن امرر باعرث افرزایش شریو
اختال ت تغذیهای و عادات مصرف مواد نیروزا حتی در بین نوجوانان و جوانان غیرورزشکار شده
است .همچنین ،تبلیغات گوناگون رسانهها مبنی بر اینکه بردن ایردئال بررای مرردان ،بردنهای
عضالنی است ،به این مشکل دامن میزنرد ( .)2برخری نوجوانران معتقدنرد پسررانی كره دارای
عضالت بزرگتری هستند ،از جذابیت بیشتری برخوردارند ( .)6ایرن نارارایتی از تیرد بردنی و
تمایل به تغییر آن ،یکی از عوامل مهم در مصرف برخی داروها ،همچون استروئیدهای آنابولیرک
شده است ( )7كه عمدتاً هدف از مصرف آنها افزایش تودۀ عضالنی و بهبود شکل ظراهری بردن
است (.)8
تحقیقات زیادی نشان دادهاند كه استروئیدهای آنابولیک احتما ً بهترین داروهای شناختهشرده
در ورزش هسررتند كرره مررورد اسررت ادۀ ورزشررکاران قرررار مرریگیرنررد ( .)9همچن رین ،آمارهررای
منتشرشده از آزمایشگاههای معتبرِ كمیتۀ بینالمللی المپیک نشران مریدهرد كره اسرتروئیدها
فراوانترین مادۀ تشخیصدادهشده از كرل نمونرههای مثبرت دوپینرگ هسرتند ( .)9تحقیقرات
مختلف نشان دادهاند كه این داروها عالوه بر عوارض بد جسمی ( ،)11موج اختال ت رفتراری
و ظهور رفتارهای خشن میشوند ( .)11تحقیقات متعددی در سراسر جهان بره بررسری میرزان
آگاهی مصرفكنندگان داروهای نیروزا در مورد عوارض جانبی این داروها پرداخترهانرد و نشران
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دادهاند كه ورزشکاران در مورد مصرف این داروها به اندازۀ كافی آگاهی ندارند و در انتخاب آنها
كمتر دقت میكنند (.)12
مصرف مواد مختلف نیروزا بهصورت گسرتردهای در برین ورزشرکاران سرطوم مختلرف و حتری
غیرورزشکاران یافت میشود و البته این تنها ورزشکاران حرفهای نیستند كه از مرواد نیرروزا بره
منظور افزایش عملکرد اسرت اده مریكننرد ( ،)13بلکره ورزشرکاران ت ریحری و مبتردی (،)14
غیرورزشکاران ( )6و حتی دانشآموزان دبیرستانی ( )3و راهنمایی ( )12نیز از این مواد است اده
میكنند.
مارتین 1و همکاران ( )2112در بررسی است ادۀ ورزشرکاران تیمهرای دانشرگاهی از مکملهرای
غذایی ،دریافتند كه  98/6درصد از كل اعضای این تیمها از مکملهای غذایی است اده میكنند؛
همچنررین دریافتنررد كرره مررردان تیمهررای دانشررگاهی نسرربت برره زنرران مکمررلهررایی همچررون
نوشیدنیهای ورزشی ،ژلهای كربوهیردراتی ،پودرهرای پروتئینری و كرراتین را بیشرتر مصررف
می كنند كه دراین تحقیق خیلی از مصرف كنندگان گزارش كردند كه آگراهی كمری را دربراره
مکملها دارند و تمایل دارند تا در این مورد بیشتر یاد بگیرنرد ( .)16ارااری و همکرارانش نیرز
شیو مصرف این مواد را در ورزشکاران دانشگاهی كشورمان حدودا  71/7درصد گرزارش كررده
اند (.)17
نتایج تحقیقات متعدد محقق در زمینۀ شیو مصرف مواد نیروزا در كشور ایران از سال 1383
تا كنون نشاندهندۀ شیو با ی مصرف این مواد و آگاهی بسیار كم مصرفكنندگان مواد
نیروزا از عوارض جانبی مصرف این مواد است .بر اساس این نتایج ،شیو مصرف مواد نیروزا در
بین ورزشکاران رشتۀ بدنسازی و پرورشاندامِ كشور  41/9درصد ( ،)18در بین زنان ورزشکار
نخبۀ كشور 12/4درصد ( ،)19در بین دانشآموزان دبیرستانی استان لرستان  9درصد ( ،)21در
بین ورزشکارانِ  23رشتۀ ورزشی در استان لرستان  32/2درصد ( )21بود.
در خصوص بررسی سوء مصرف مواد نیروزا در دانشجویان كشورمان نیز چندین تحقیق انجام
شده است .در تحقیقات این محققان ،شیو مصرف استروئیدهای آنابولیک ر اندروژنیک در بین
دانشجویان دانشگاه اص هان  )22( 8/3و شیو مصرف داروهای ممنوعه در بین دانشجویان
دانشگاه گرگان  48درصد و مصرف مکملها در بین این دانشجویان  61درصد گزارش شده
است (.)23
همچنین در آخرین تالش ،محققان به بررسی میزان شیو سوء مصرف مواد مخدر در بین
دانشآموزان دبیرستانی و شناسایی عوامل همبسته با آن در یک طرم تحقیقی ملی به س ارش
1. Martine
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صندوق حمایت از پژوهشگران پرداختند .از  2411دانشآموز شركتكننده در این تحقیق 127
ن ر ( 6/241درصد) مصرف حداقل یک بار مواد مخدر و یا روانگردان را گزارش كردند .شیو
مواد مخدر و روانگردان در دانشآموزان دختر این تحقیق ،برابر با  3/916درصد و در
دانشآموزان پسرِ عضوِ نمونۀ این تحقیق ،برابر با  9/166درصد بود (.)24
از جمله مهمترین عوامل مؤثر در مصرف این مواد در این تحقیقات ،سن ،جنسریت ،نرو رشرتۀ
ورزشی ،شغل ،سطح درآمد ،سابقۀ قهرمانی ،سطح قهرمانی ،آگاهی كم از عوارض جانبی ،فقدان
تستگیری كافی ،قیمت ارزان و دسترسی آسان بره برخری داروهرا (كره در داروخانرهها توزیر
میشوند) ،تبلیغات دروغ ،ادعاهای اثباتنشده و ناكافیبودن كنترل بر فروش مکملهرا گرزارش
شده است ( .)24 ،22در همین زمینه ،تحقیقات محقق نشان داده اسرت كره حتری پزشرکان و
دانشجویان گروه پزشکی نیز دربارۀ مصرف ایرن مرواد ،اطالعرات و آگراهی مناسر و صرحیحی
ندارند (.)26
تحقیقات متعددی نشان دادهاند كه مصرف برخی از این مواد همچرون اسرتروئیدهای آنابولیرک
عالوه بر عوارض جانبی خطرناكی كه برای سالمتی فرد دارند ،میتوانند به عنوان زمینهسراز یرا
مقدمهای برای مصرف مواد دیگری همچون مواد مخدر و نوشیدنیهای الکلری باشرند ( .)22برا
توجه به اهمیت مواو  ،محقق بر آن است تا به بررسری شریو مرواد نیرروزا و میرزان آگراهی
دانشجویان دختر و پسر استان زنجان از آسی های مصرف این مواد بپردازد ،تا بر اسراس نترایج
حاصل ،نقاط اعف و قوت موجود را شناسایی كند و پیشنهادها و راهکارهرای اساسری را بررای
بهبود و رف موان و مشکالت ارائه دهد .
روششناسی
این تحقیق از نو توصی ی ر پیمایشری اسرت .جامعرۀ آمراری تحقیرق حاارر را دانشرجویان
دانشگاههای آزاد اسالمی استان زنجان تشکیل میدهند كه از بین آنهرا تعرداد  611دانشرجو از
سه دانشگاه آزاد واحد زنجان ،ابهر و خدابنده به روش نمونهگیرری خوشرهای بره عنروان نمونره
انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامۀ خودگزارشدهری و اسرتانداردی برود كره در قالر 136
گزینه به بررسی شناخت ،آگاهی و شیو مواد نیروزا و اطالعرات زمینرهای دیگرر (ماننرد سرن،
شغل ،تحصیالت ،سابقۀ بدنسازی ،شیوۀ تمررین ،سرابقۀ شرركت در ورزشهرای دیگرر ،سرابقۀ
قهرمانی ،رشتۀ ورزشری قهرمرانی و سرطح قهرمرانی) پرداخرت .ایرن پرسشرنامه در پایراننامرۀ
كارشناسی ارشد در دانشگاه اص هان استاندارد شده و پایایی و روایی آن تایید شده اسرت (.)27
پایایی درونی سؤا ت این پرسشنامه  1/74و میانگین زمان پاسخگویی به آن نیز ده دقیقه برود.
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در نهایت ،پس از حذف پرسشنامههایی كه ناقص تکمیل شده بودند 222 ،پرسشنامه كدبنردی
و با نرمافزار اسپیاساس (ویرایش شمارۀ  )19تجزیه و تحلیرل شرد .در بخرش آمرار توصری ی
میانگین ،جداول متقاط و جداول و نمودارهای توزی فراوانی است اده شردند و در بخرش آمرار
استنباطی با است اده از اری آل ای كرونباخ ،پایایی درونی سؤا ت سنجیده شد كه میرزان آن
 1/76و قابلقبول است .رابطۀ تکتک این موارد با شیو مصرف مواد دوپینگی ،توسر تحلیرل
رگرسیون ارزیابی شد .همچنین ت اوت شریو مرواد نیرروزا در متغیرهرای جمعیرتشرناختی و
تمرینی ،از طریق آزمونهای تحلیرل واریرانسِ پارامتریرک و معرادلِ ناپارامتریرک آن سرنجیده
شدند.
نتایج
خصوصیات گروه نمونه :طبق اطالعرات جرداول  1و  2در مجمرو  222پرسشرنامه در ایرن
تحقیق ارزیابی و تجزیهوتحلیل شدند .میانگین سن كل شركتكنندگان در ایرن تحقیرق ،24/1
میانگین قد  169/8سانتیمتر و میانگین وزن آنها  67/1كیلوگرم برود 69/2 .درصرد ( 386ن رر)
سابقۀ انجام فعالیت ورزشی سازمانیافته را داشتند و  31/2درصد ( 169ن ر) نیز حداقل یک بار
سابقۀ قهرمانی در یک رشتۀ ورزشی را حداقل در سطح آموزشگاه یا باشگاه تجربه كررده بودنرد.
میانگین سابقۀ فعالیت ورزشی این افراد در این رشتههای ورزشی 1/7سال بود.
جدول  -1خصوصیات آزمودنیهای مطالعهشده به ت کیک جنسیت و دانشگاه تحصیل
تعداد
دانشگاه زنجان
دانشگاه ابهر
دانشگاه خدابنده
كل

زن
128
72
74
274

مرد
114
91
77
281

تعداد ورزشکاران
مرد
زن
89
77
77
21
24
41
219
167

تعداد قهرمانان ورزشی
مرد
زن
44
27
44
13
32
9
121
49
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جدول  -2توصیف قد ،وزن و سن آزمودنیهای مطالعهشده به ت کیک جنسیت و دانشگاه تحصیل
میانگین سن
زن

دانشگاه
زنجان
دانشگاه
ابهر
دانشگاه
خدابنده

میانگین قد
زن

مرد

میانگین وزن
مرد

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

2/9

22/1

8/6

23/6

7/2

2/6

22/ 3

9/4

24/2

2/4

167

2/2

27/3

8/6

26/7

7/3

161

زن

انحراف
معیار

میانگین
161

4/6
6/7

178

2/3

177

مرد

انحراف
معیار

میانگین
176

4/1
2/7

62

2/3

61

انحراف
معیار

انحراف
معیار

میانگین

میانگین

76

27

8/1
6/4

72

6/2

73

شناخت مواد نیروزا :برای بررسی میزان شناخت ورزشکاران از مرواد نیروزایری كره جوانران و
نوجوانان است اده میكنند 42 ،مادۀ نیروزا كه در مطالعرات مقردماتی مهرمترر شرناخته شردند،
برشمرده شد .این مواد عبارت بودند از شای ترین استروئیدها ،محركها ،داروهای كاهش وزن و
چربیسوز ،داروهای شوینده (اچ.سی.جی ر سوربیتول) ،انسرولین ،هورمرون رشرد و مکملهرای
پروتئینی ،ویتامینی ،معدنی و كربوهیدراتی .میانگین نمرۀ شناخت كل شركتكنندگان در ایرن
تحقیق از  42مادۀ نیروزا  12/3 ± 8/3بود .یعنی به صورت متوس هر شرركتكننردۀ عضرو
گروه نمونه ،دوازده مادۀ نیروزای ذكرشده در این تحقیق را مریشرناختند .شرناختهشردهتررین
مکمل نیروزایی كه در این تحقیق نام بررده شرد ،كرراتین برود كره 62/2درصرد ( 347ن رر) از
دانشجویان با نام آن آشنا بودند؛ در دستۀ داروهای نیروزا نیز تستوسترون با 42/7درصرد (237
ن ر) شناختهشدهترین داروی دوپینگی بود.
آگاهی از دوپینگ 37/2 :درصد ( 218ن رر) معتقرد بودنرد كره دوپینرگ واقعراً باعرث بهبرود
عملکرد ورزشی میشود 38/9 .درصد ( 216ن ر) گ تند كه در صورتی كه قصد مصرف اینگونره
مواد را داشته باشند ،تهیۀ آنها برایشان امکانپذیر است 42/2 .درصد ( 234ن ر) اظهار داشتند
كه مصرف این مواد در گذشته به آنها پیشنهاد شده است و 26/4درصد ( 313ن ر) نیرز گ تنرد
كه شاهد تأثیرات من ی این مواد بر روی مصرفكنندگان آنها بودهاند49/4 .درصد ( 274ن ر) از
شركتكنندگان در این تحقیق گ تند كه در گذشته برای كس اطالعات دربارۀ فواید و مضرات
این مواد اقدام كردهاند و  28/8درصد ( 161ن ر) موفق به كسر اطالعرات زم در ایرن زمینره
شده بودند.
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میانگین نمرۀ آگاهی كلی شركتكنندگانِ این تحقیق از مواد نیرروزا و دوپینرگ در ورزش 6 ،از
 13بود كه البته میانگین این نمره در مردان  7/2و در زنان شركتكننده در این پرژوهش4/9 ،
بود.
شیوع مصرف مواد نیروزا :طبق دادههای جدول  3نتایج این تحقیرق نشران داد كره در كرل
17/7درصد ( 98ن ر) از نمونههای این تحقیق ،حداقل مصرف یک مادۀ نیروزا را در طرول عمرر
خود را داشتهاند كه البته میانگین میزان شیو مصرف مواد نیروزا در دانشرجویان دخترر8/8 ،
درصد و در دانشجویان پسر  26/3درصد بود .همچنین ،تحلیرل ایرن نترایج نشران داد كره 6/1
درصد ( 34ن ر) از آنها داروهای دوپینگ مصرف كررده بودنرد و  16/8درصرد ( 93ن رر) هرم از
مکملها است اده كرده بودند.
شیو مواد نیروزا در بین كل اعضای نمونه در این تحقیق به شرم زیرر اسرت :از میران اعضرای
گروه نمونۀ تحقیق  22/2درصرد ( 122ن رر) از مکملهرای ویترامینی 4/9 ،درصرد (27ن رر) از
استروئیدهای آنابولیک 7/8 ،درصد ( 43ن رر) از مکملهرای پروتیئنری 1/1 ،درصرد ( 6ن رر) از
داروهای محرك 1/8 ،درصد ( 11ن ر) از داروهای كاهش وزن 2 ،درصد ( 12ن ر) از مکملهرای
كاهش وزن 12/9 ،درصد ( 88ن ر) از مکملهای مواد معدنی 8/7 ،درصد ( 48ن رر) از كرراتین،
 2/7درصررد ( 12ن ررر) از مکمررلهررای كربوهیرردراتی 2/1 ،درصررد ( 28ن ررر) از مکمررلهررای
اسیدآمینهای و  1/3درصد ( 2ن ر) از هورمون رشد است اده كردهاند.
جدول -3شیو  ،شناخت و آگاهی از دوپینگ در دانشجویان پسر و دختر دانشگاههای آزاد استان زنجان
تعداد

میانگین نمرۀ
شناخت مواد
نیروزا

میانگین نمرۀ
آگاهی از دوپینگ

شیو مصرف مواد نیروزا
زنان
مصرفكننده
درصد
تعداد
7/1
9

مردان
مصرفكننده
درصد
تعداد
32/2
37

16/7

28

31/1

9

11/7

74

26/3

زن

مرد

دانشگاه زنجان

128

114

زنان
11/8

مردان
13/2

زنان
4/9

مردان
7/3

دانشگاه ابهر
دانشگاه
خدابنده

72

91

14/2

12/4

2/6

7/6

12

74

77

9/2

11

4/1

6/3

3

4/1

كل

274

281

11/4

13/2

4/9

7/2

24

8/8

جدول 3شیو  ،شناخت و آگاهی از دوپینگ در دانشجویان پسر و دختر دانشگاههای آزاد استان
زنجان را به ت کیک دانشگاه و جنسیت نشان میدهد .نتایج این تحقیق نشان داد كه میانگین
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شیو مواد نیروزا در دانشگاههای بررسیشدۀ مختلف ،ت اوت معنیداری دارند
( .)F=2/211،P=1/114نتایج آزمون تعقیبی توكی انجامشده نشان داد كه مصرف این مواد در
دانشگاه زنجان به صورت معناداری بیشتر از ابهر و خدابنده است ( )P>1/12و مصرف این مواد
در دو دانشگاه خدابنده و ابهر ،ت اوت معناداری ندارد ( .)P<1/12مصرف مواد نیروزا در
ورزشکاران بهصورت معناداری بیشتر از غیرورزشکاران (P>1/11؛  ،)F=12/782در قهرمانان
بیشتر از غیرقهرمانان (P=1/112؛  )F=6/174و در مردان بیشتر از زنان بود (P=1/111؛
.)F=11/728
جدول  4نیز مهمترین متغیرهای پیشبینیكنندۀ مصرف مواد نیروزا را طی یک مدل
رگرسیونی با است اده از شیوۀ تحلیل رگرسیونِ گامبهگام نشان میدهد .متغیرهای ذكرشده در
این جدول ،اری همبستگی چندمتغیره  R=1/387با مصرف مواد نیروزا دارند و در صورت
توجه و كنترل آنها میتوان پانزده درصد از مصرف مواد نیروزا را كنترل كرد.
جدول  -4خالصۀ مدل رگرسیونی برای تعیین مهمترین متغیرهای پیشبینیكنندۀ مصرف مواد نیروزا در
دانشجویان
مدل
1

اری

R

1/387

مجذور R
1/121

مجذور  Rتعدیلشده

خطای معیار برآورد

1/127

1/791

متغیرهای پیشبینی كننده :راایت از تید بدنی ،پایۀ تحصیلی ،میزان خرج ماهانه ،سابقۀ فعالیت
ورزشی ،شغل ،قد به سانتیمتر

جدول  2نیز رابطۀ متغیرهای شناخت و آگاهی از دوپینگ را با شیو مواد نیرروزا نشران
میدهد .طبق دادههای این جدول ،شیو مصرف مواد نیروزا هرم برا شرناخت و هرم برا
آگاهی از دوپینگ ،رابطۀ معنیدار مستقیمی دارند؛ بدین معنی است كه با افرزایش ایرن
دو متغیر احتمال مصرف مواد نیروزا افزایش مییابد.
جدول  -2رابطۀ متغیرهای شناخت و آگاهی از دوپینگ با نمرۀ شیو مواد نیروزا (تعداد مواد مصرفی و
گزارششده)

شیو مواد نیروزا

شناخت مواد نیروزا

آگاهی از دوپینگ

P=1/111؛ r =1/262

P=1/111؛ r =1/289
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بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاار ،بررسی مقدماتی شیو و میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای آزاد
اسالمی استان زنجان از مصرف مواد مختلف نیروزا بود .در این تحقیق  17/7درصد ( 98ن ر) از
نمونههای این تحقیق ،اعتراف به مصرف حداقل یک مادۀ نیروزا در طول عمر خود كردهاند؛
البته میانگین شیو مصرف مواد نیروزا در دانشجویان دختر  8/8درصد و در دانشجویان پسر
 26/3درصد است .همچنین تحلیل این نتایج نشان داد كه  6/1درصد ( 34ن ر) از آنها داروهای
دوپینگ مصرف كرده بودند كه عوارض بد آنها در تحقیقات گوناگون ثابت شده است و 16/8
درصد ( 93ن ر) از مکملها است اده كرده بودند .نرخ شیو مصرف مواد نیروزا در سه دانشگاه با
یکدیگر ت اوت معنیداری دارد ،با این حال ،مصرف این مواد در هر سه دانشگاه زیاد است و
همهگیربودن این مشکل را در تمام مناطق بررسیشده نشان میدهد .از جمله داروهای
دوپینگی كه در مطالعات مقدماتی این تحقیق مهم تشخیص داده شدند ،استروئیدهای آنابولیک
بودند كه تمركز اصلی ما در داروهای دوپینگ بر روی این دستۀ دارویی بود .البته مصرف دیگر
داروها همچون گونادوتروپین مزمن انسانی ،سوربیتول و داروهای مُدِرّ دیگر ،هورمون رشد و
انسولین نیز بررسی شد .تحقیقات مختل ی در كشورهای دیگر به بررسی شیو دوپینگ
پرداختهاند و مصرف داروها و مکملهای گوناگون را در جمعیتهای مت اوت ،اعم از
دانشآموزان ،دانشجویان ،غیرورزشکاران ،ورزشکاران و ورزشکارانِ حرفهای اندازهگیری كردهاند
( .)28نرخ شیو گزارششده در این تحقیقات ،مت اوت بوده و تنها مواد خاصی در آنها بررسی
شده است .تحقیقاتی كه به بررسی شیو استروئیدهای آنابولیک پرداختهاند ،مصرف آن را در
بین دانشجویان و دانشآموزان بین  1/7درصد تا  2/4درصد گزارش كردهاند ( 21 ،6 ،3و -22
 .)24شیو استروئیدها در این تحقیق  4/864بود كه نسبتاً نرخ زیادی است .البته دیگر
تحقیقات انجامشده در ایران نیز نشان دادهاند كه شیو استروئیدها بیشتر از كشورهای دیگر
است ( .)11شیو این داروها در بین ورزشکاران سطح ملی یا بینالمللی كشورشان ده درصد
گزارش شده است؛ این در حالی است كه در ایران ،شیو مصرف این مواد بین ورزشکارانِ
بدنساز  39درصد گزارش شده كه در این حیطه ،رقم بسیار زیادی است ( )18و چنانچه درصد
شیو این مواد را در ورزشکارانی كه بیش از چهار سال در این رشتۀ ورزشی سابقه دارند
بنگریم ( 61درصد) در خواهیم یافت كه وسعت این مشکل چقدر گسترده است (.)18
بیشترین داروهای مصرفی در دستۀ استروئیدها ،اكسی متالون ،متان ،ناندرولون،
تستوسترون و دیانابول هستند كه جزو داروهای ژنریک ایراناند و با قیمت بسیار ارزان در
برخی داروخانههای بهصورت غیرقانونی توزی میشوند و بهسهولت در دسترس ورزشکاران قرار
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میگیرند .یکی از مهم ترین د یل شیو با ی این مواد ،ارزانی و دسترسی آسان به آنهاست كه
در صورت جلوگیری از توزی این مواد در داروخانهها ،احتما ً شاهد كاهش مصرف آنها خواهیم
بود.
مارتین و همکارانش ( )16شیو مصرف مکملها را بین  98/6درصد از ورزشکاران تیمهای
دانشگاهی و  94/3درصد از ورزشکارانی كه عضو تیمهای نخبۀ سنگاپوری در  31رشتۀ ورزشی
بودند ،گزارش كردند .شیو مکملها در این تحقیق 16/726درصد است كه در برابر شیو
داروهای دوپینگی ،نرخ اندكی است؛ زیرا در دیگر كشورها ورزشکاران عمدت ًا از مکملها است اده
میكنند و كمتر به سراغ مصرف دارو میروند .از جمله مهمترین د یلی كه باعث كاهش مصرف
این مواد در كشور میشود ،احتما ً گرانی قیمت انوا مختلف مکملها و وارداتیبودن آنهاست.
 38/97درصد ( 216ن ر) گ تند كه در صورتی كه قصد مصرف اینگونه مواد را داشته باشند،
تهیۀ آنها برایشان امکانپذیر است .همچنین  48/1درصد اظهار داشتند كه در صورتی كه دارو
یا مکمل بدون ارری را بشناسند ،آن را مصرف میكنند .با توجه به در دسترس بودن مواد
نیروزا ،بهویژه داروهای استروئید آنابولیک و فقدانِ آگاهیهای صحیحِ بسیاری از جوانان و
نوجوانان از عوارض مصرف آنها ،میتوان چنین حدس زد كه در صورت نبودِ پیشگیری مناس
در این زمینه ،هر روز بر تعداد مصرفكنندگان این مواد افزوده خواهد شد.
این یافتهها لزوم توجه هرچه بیشتر دولت و مسئو ن این حوزه را به مسئلۀ مصرف داروها و
مکملهای نیروزا نشان میدهد و اگر در این زمینه اقدامات مؤثر و گسترده صورت نگیرد ،هر
روز بیشتر از قبل ،شاهد آسی های جوانان و نوجوانان كشور خواهیم بود.

تقدیر و تشكر :این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد خدابنرده انجرام
شده است؛ ازاینرو ،نهایت تشکر و قدردانی از همکاران این دانشگاه و دیگر دانشرگاههای
استان زنجان به عمل میآید.
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