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  اي منفي آنها مصرف استروئيدهاي آنابوليك و ميزان آگاهي و نگرش از پيامده شيوع سوء
  پرور شهر كرج در ورزشكاران اندام

 

  
   17/10/1392:رشيپذ خيتار؛   16/12/1391 :مقاله افتيدر خيتار

  
جوانـان ورزشـكار بـويژه     يدهاي آنابوليك بين نوجوانان ومصرف استروئ با توجه به افزايش نامتعارف سوء: زمينه و هدف

مصـرف اسـتروئيدهاي    اين تحقيق به منظور تعيين ميـزان شـيوع سـوء    ليفتينگانند پرورش اندام و پاورهاي قدرتي م رشته
  .ن شهر كرج انجام گرفتعوارض جانبي آنها در اندام پرورا آنابوليك و ميزان آگاهي و نگرش از

 ابـزار . پـرور شـهر كـرج بودنـد     جامعه آماري همه ورزشكاران انـدام  .تحقيق حاضر از نوع توصيفي است :ها روش مواد و
 مربوط به نگـرش و  سؤال 4، مربوط به آگاهي سؤال 9، اي براي اطالعات زمينه سؤال 7(ي سؤال 25نامه  پرسشگيري  اندازه

رج بين ورزشكاران مذكور توزيـع  ناطق مختلف شهر كپرور در م اندام 320بود كه در بين ) مربوط به شيوع مصرف سؤال 5
 SPSSهاي تحقيق حاضر با اسـتفاده از نـرم افـزار    داده نهايت، در .)نفر 320نفر از 204(بود %) 75/63(دهي  نرخ پاسخ .شد

  .وكاربرد آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت
. كننـد  ايـن داروهـا را مصـرف مـي    ورزشـكاران  اين از % 7/62در حال حاضر ه ها نشان داد ك تجريه و تحليل داده :ها يافته

، اما p)>05/0(داري دارد مطالعه با شيوع مصرف رابطه معنا مشخص شد كه سابقه ورزشي افراد شركت كننده در ،همچنين
 ، آگـاهي و شيوع مصـرف ، بين عالوه بر اين ).p<05/0(نگرش رابطه معناداري مشاهده نشد  بين سابقه ورزشي با آگاهي و

مصـرف   مقايسه نتايج پيرامون سـوء ). p>05/0(ابوليك رابطه معناداري وجود داشت نگرش اشتباه در مورد استروئيدهاي آن
  مصـرف ايـن مـواد     سـوء درصـدي   140افـزايش  نشان دهنده  1382 نسبت به تحقيق مشابه درسال استروئيدهاي آنابوليك

  .باشد مي
بـر ايـن اسـاس،    . پرور اسـت  در ورزشكاران اندام اي آنابوليكطالعه بيانگر مصرف باالي استروئيدهنتايج اين م: گيري نتيجه
شهر كرج به سبب عدم مشاوره ورزشكاران توسـط افـراد مطلـع و اخـذ      صرف اين داروها در كالنم گردد سوء نباط مياست

هـاي پيشـگيري و آمـوزش     يجـاد برنامـه  لـزوم ا  بنـابراين،  .، افـزايش يافتـه اسـت   اطالعات غلط توسط افراد غيرمتخصص
  .گردد ض استروئيدهاي آنابوليك توصيه ميمورد عوار ورزشكاران در

  
  .شيوع نگرش، آگاهي، آنابوليك، ياستروئيدها پروران، نداما: كلمات كليدي

  
  مقدمه

هسـتند كـه    از جمله مـواد سـاخته بشـر   استروئيدهاي آنابوليك 
و بـر   دارند )اي جنسي مردانهه هورمون(ها  ژنوآندرساختماني شبيه 

. كننـد  مـي را اعمـال  ها  اين هورمون بيولوژيكهاي  نقش اين اساس،
-ويژگـي و نمو ) اثرات آنابوليك(اسكلتي  عضالترشد محرك آنها 

بهتـر اسـت    بنابراين،. هستند) ها اثرات آندروژن(جنسي مردانه  هاي
ات بـراي ايـن تركيبـ   ك آنـدروژني  -استروئيدهاي آنابوليـك  اصطالح

تـر  در گفتمان علمي به صورت خالصـه  ،با وجود اين .استفاده شود

در نظـر تـاريخي،   از نقطـه  .رودكار ميبهواژه استروئيدهاي آنابوليك 
 م ويسبراي درمان هيپوگناداستروئيدهاي آنابوليك  1930اواخر دهه 

در پزشـكي،  . شـده اسـت  و تجويز ن كافي ساخته وكمبود تستوستر
، برخي از انواع ناتواني جنسـي و  ديررس مان بلوغبراي دراين مواد 

 ، تجـويز آيد مي ها بوجود ي كه در اثر برخي از عفونتانعف جسمض
متوجـه  ها دانشمندان و متخصصـان پزشـكي    در همان سال. شود مي

اســتروئيدهاي ناشــي از مصــرف افــزايش رشــد عضــالت اســكلتي 
سـتاوردهاي  داين  متعاقب. شدندجانوران آزمايشگاهي  آنابوليك در

چكيده
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از  پـس برداران و  و وزنهپروران توسط اندام  نخستاين مواد  علمي،
  .نـد قرار گرفت ورزشكاران مورد استفاده تري از در جامعه گستردهآن 

گروهـي از داروهـاي وابسـته     ، استروئيدهاي آنابوليك ومتأسفانه 3-1
هـا   ي و بدون تجويز پزشك از داروخانـه راحتدر كشور ما به  هاآن به
-هـاي دهيـدرواپي   در ايالـت متحـده آمريكـا مكمـل     .شـود  مي هيهت

كامال توان به صورت  ديون را مي و آندروستن) DHEA(ن رواندروست
هـاي   كز متعدد تبليغاتي ماننـد فروشـگاه  بدون نسخه در مرا قانوني و

  3-5 .مواد غذايي و بهداشتي تهيه كرد
وجوانـان  هاي اخير نظر جوانـان و ن  از جمله مسائلي كه در سال
توجه به ظاهر بدني به وسيله افزايش  ،بسياري را به خود جلب كرده

اي ايـن   بوده كه سبب افزايش اخـتالل تغذيـه  حجم و توده عضالني 
را اين مردان تمايل زيادي دارنـد كـه انـدامي    يز. افراد نيز شده است
هـاي مختلـف    تبليغات گوناگون رسـانه . ته باشندزيبا و عضالني داش

ال بـه ايـن    يكر عضالني بـه عنـوان يـك بـدن ايـده     عرفي پمبني بر م
  1و3-5.زده است مشكالت دامن

هاي آنابوليك احتماال كه استروئيد اند تحقيقات زيادي نشان داده
هاي قـدرتي   شناخته شده در ورزش به ويژه ورزشبهترين داروهاي 

. گيرنـد  د اسـتفاده ورزشـكاران نيـز قـرار مـي     روند كه مور مي بشمار
هــاي معتبــر كميتــه  شــده از آزمايشــگاه آمارهــاي منتشــر ،همچنــين

تـرين مـاده    ، فـراوان دهند كه اسـتروئيدها لي المپيك نشان ميالمل بين
تحقيقـات متعـدد   . نگ هستندهاي مثبت دوپي كل نمونه تشخيصي از

هـاي بـد جسـمي     اروهـا عـالوه بـر عارضـه    دهند كه اين د نشان مي
. شـوند  اي خشـن نيـز مـي   ظهور رفتاره موجب اختالالت رفتاري و
ــادي در سرتا ــزان آگــاهي   ســرتحقيقــات زي ــه بررســي مي جهــان ب

ك در مــورد آنــدروژني –كننــدگان اســتروئيدهاي آنابوليــك مصــرف
ــه و نشــان داده  هــاي جــانبي عارضــه ــد كــه  ايــن داروهــا پرداخت ان

اندازه كافي آگـاهي   مصرف اين داروها به سوءورزشكاران در مورد 
همچنين، بـدون توجـه    .اند نها كمتر دقت كردهو در انتخاب آ نداشته

هـا نسـبت   به آثار بد جسماني و رفتاري حاصل از مصرف ايـن دارو 
  5-9.اند به مصرف آنها اقدام كرده

تاثيرات مثبت آندروژن بر آنابوليسم پروتئين بـه   ،1935 در سال
هاي  به بعد ورزشكاران رشته 1950 و تقريبا از سال 10و5ثبات رسيد ا

 بـرداران از ايـن داروهـا بـه اميـد بهبـود عملكـرد        بويژه وزنهقدرتي 
 مـداركي وجـود دارد    5،11 .ورزشي و افزايش قدرت استفاده نمودند

 ورزشـكار  مصرف اين داروهـا در بـين افـراد غيـر    دهد  نشان ميكه 
اي از اســتروئيدهاي آنابوليــك  دســته 5و12و13.كــرده اســت رواج پيــدا

اللملـي المپيـك    منوعه كميته بـين ه ليست داروهاي مب 1974درسال 
كنولوژي تشخيص ايـن مـواد ايجـاد    ت ،همزمانبه طور . اضافه شدند
  .گرفت طول رقابت انجام مي گيري اين مواد فقط در شد و تست

هاي تمريني اين مـواد را مصـرف    بنابراين، ورزشكاران در دوره
  13و5.كردند مسابقات مصرف آنها را قطع مي كردند و قبل از مي

ورزشكار نوجوان  1500 حدود) 1989(اي در آمريكا  ر مطالعهد
براي بدست آوردن آگاهي از فراواني مصرف اين مواد و دانش آنهـا  

آنهـا مصـرف فعلـي يـا      %1حـدود  . در مورد اين مواد بررسي شدند
مـورد   افراد در% 6 داشتندمصرف استروئيدهاي آنابوليك  سابقه سوء

در حدود نيمي از آنهـا  . يده بودندعوارض جانبي اين مواد آموزش د
اين اطالعات را از والـدين يـا مربـي و معلـم خـود دريافـت كـرده        

  14و2،3.بودند
آگـاهي دانـش آمـوزان     نگرش، شيوع و پيرامون در پژوهشي كه

 دبيرستان نسبت به مصرف استروئيدهاي آنابوليك و هورمـون رشـد  
ز داروهـاي  درصـد نمونـه ا   6/1كـه   انجام شده بود، نشان داده شـد 

از آنهـا حـداقل    درصـد  2/25دوپينگي هورمون رشد استفاده كردند،
هـم از هورمـون    6/0 از تستوسترون و 76/1 ،از استروئيدها يك بار

دختـران بـا دوپينـگ مخـالف      بيشـتر پسـران و   .رشد استفاده كردند
هـاي دوپينـگ را گـزارش كـرده      سراني كه مصرف عامـل پ و 4بودند
 ايـن داروهـا اسـتفاده نمـي كردنـد،      ي كـه از به افـراد  تنسب ؛بودند

 7/48تـرين دليـل    عمده. تري نسبت به دوپينگ داشتند گزارش مثبت
 ترين توده عضـالني و افـزايش   درصد مصرف اين مواد ايجاد بزرگ

  4.جذابيت گزارش شد
هنگـام بررسـي وضـعيت     1376 سال اي و عبدالملكي در هزاوه

كاران بدنسـاز شـهر   بين ورزشـ استفاده از استروئيدهاي آنابوليك در 
 2/19 نفـر معـادل   7نمونـه ايـن تحقيـق     370كـه از  همدان دريافتند

مـاه از داروهـاي اسـتروئيدهاي     18/7درصد بـه طـور ميـانگين بـا     
ميزان آگاهي بدنسـازان در مـورد داروهـاي    . آنابوليك استفاده كردند
كننـده   مصرف صرف كننده نسبت به گروه غيراستروئيدي در گروه م

  15و4.داري بيشتر بوده طور معناب
كننـدگان ايـن    زيادي نيز به ارزيابي آگاهي مصـرف  هاي پژوهش
عـوارض جـانبي ايـن داروهـا      و و نيز آثـار  ها و مكمل گونه داروها
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اند كه ورزشكاران در مورد مصرف اين داروها پرداختند و نشان داده
 دقـت به انـدازه كـافي اطـالع نداشـته و در انتخـاب داروهـا كمتـر        

  16-20.كنند مي
 سـوء  با توجه به نتايج مطالعاتي كه بخشـي از آن ذكـر گرديـد،   

 ؛مصرف استروئيدهاي آنابوليك با وجود پتانسيل خطرزايي كـه دارد 
كشـور مـا نيـز از     شيوع قابل توجهي در سراسر جهان داشته است و

هـاي   اي كه بر اساس گـزارش  به گونه. اعده مستثني نبوده استاين ق
آگـاهي  مصـرف و نا  شهرها شيوع سـوء  ها ور برخي استانمحدود د

اســتفاده از روش كــاذب توســعه دهنــده  قشــر جــوان ورزشــكار و
بـراي  پيامدهاي بهداشـتي سـنگين    "عملكرد فيزيك بدني كه مسلما
شـكي و  هـاي بسـياري را در بعـد پز    جامعه به همـراه دارد، دغدغـه  

شهرها بـه  كالن حال آنكه اين نگراني در. ورزشي ايجاد نموده است
 هاي زياد، عدم نظارت كافي نهادها و دستگاهواسطه جمعيت انساني 

بهنگام و درسـت بيشـتر    رساني مسئول، دسترسي آسان و عدم اطالع
 تواند سايه سـنگين  هاي ظاهري و مقطعي اين مواد مي است و جذبه

ورزشـكاران بـويژه رشـته پـرورش انـدام       جامعـه بر پيكـره   خود را
، بر اين اسـاس . معرض تهديد جدي قرار دهددر آنها را  بگستراند و

مصرف استروئيدهاي آنابوليـك در   اين مطالعه با هدف بررسي سوء
نگـرش آنهـا    شهر كرج و آگـاهي و بين ورزشكاران اندام پرور كالن

نسبت به عوارض جانبي صورت گرفـت تـا بـر اسـاس نتـايج ايـن       
  3و2.گردد عايدي بيشترواطالعات  تر عميقالعه نگرش مط

  
  ها مواد و روش

جامعه آماري تحقيق، همـه  . مطالعه حاضر از نوع توصيفي است
ماه  6افرادي كه بيش از (شهر شهر كرج ورزشكاران اندام پرور كالن

 320كه از آنهـا   تشكيل دادند) روز در هفته تمرين منظم داشتند 3و 
خـاب  هـاي مختلـف انت   في از باشـگاه اي تصاد به صورت خوشه نفر

دهـي  هـا بـا احتسـاب نـرخ پاسـخ      شدند و پس از تكميل پرسشنامه
پرسشنامه مورد تجزيه تحليل قـرار   320 پرسشنامه از 204، 75/63%

  .گرفت
  

  ابزار تحقيق
مـورد   يسـؤال  25نامـه  در اين پـژوهش توصـيفي يـك پرسـش    

 چند پژوهشـگر  نامه هاي آن از پرسش استفاده قرار گرفت كه پرسش
  .اقتباس شده بود 22و18،19اين زمينه المللي متخصص در بين

 گيري ميزان آگاهي، ت مختلفي براي اندازهسؤاالنامه  اين پرسش
 7شد كه  استروئيدهاي آنابوليك را شامل ميشيوع مصرف  نگرش و

مـورد   4مـورد مربـوط بـه آگـاهي،     9اي،  مورد براي اطالعات زمينه
روايي  .مصرف بود مورد مربوط به شيوع سوء 5 مربوط به نگرش و

روان شناسـي   اين پرسشنامه به تائيد متخصصان رشته علوم ورزشي،
  .بدست آمد% 84 ،كرونباخو داروشناسي با آماره آزمون آلفا

  
  آوري روش جمع
و محقـق بـه   عـدد تكثيـر    320 بـه تعـداد   مـوردنظر نامه  پرسش

ـ  هاي م صورت تصادفي به باشگاه ه ختلف مراجعه كرد و پـس از ارائ
 تكميـل ها و شـيوه   هدف مطالعه به مسئولين باشگاهرد توضيح در مو

ت سـؤاال تا با دقت بـه   پرسشنامه به ورزشكاران از آنها خواسته شد
هاي تكميل شده توسط  ، پرسشنامهدر نهايت. مورد نظر جواب دهند

  .آوري شد محقق جمع
  

  تحليل اطالعات تجزيه و
ند و ها كدگذاري شـد  نامه طالعات موجود در كليه پرسشا ،ابتدا

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنـد  20 نسخه SPSSتوسط نرم افزار 
ميـانگين و انحـراف    درصـد،  توصـيفي فراوانـي،   با استفاده از آمـار 
آمـار اسـتنباطي   بخش در  همچنين،. ها بدست آمد استاندارد شاخص

رابطـه بـين متغيرهـا از طريـق ضـريب همبسـتگي       تعيين مقايسه و 
  .اسپيرمن انجام گرفت

  
  تايجن

  وزيـــع شـــده در بـــين   نامـــه ت پرســـش 320از مجمـــوع 
نامه برگشـت داده   پرسش 204شهر كرج  پرور كالن ورزشكاران اندام

دهي دراين مطالعـه   نرخ پاسخ. تجزيه تحليل قرار گرفتشد و مورد 
در  BMI سن، قـد، وزن و  ميانگين وانحراف استاندارد. بود% 75/63

نشان داد كه مطالعه حاضر  همچنين، .نشان داده شده است 1جدول 
 20±2/3مصـرف اسـتروئيدهاي آنابوليـك     ميانگين سن شروع سوء

  .بوده استسال 



 51      پرور شهر كرج شيوع سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك و ميزان آگاهي و نگرش از پيامدهاي منفي آنها در ورزشكاران اندام    

 1392 زمستان ،1، شماره3دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره علمي پژوهشي نشريه

  .مشخصات آنتروپومتريك آزمودني ها .1جدول 
 ميانگين±انحراف متغيرها

 5/24±1/5 )سال(سن
 7/178±4/6  )مترسانتي(قد

 9/80±7/11  )گرمكيلو(وزن
 6/25±05/9 )مجذور قد يلوگرم برك(شاخص توده بدن 

  
  

  .سابقه ورزشي افراد شركت كننده در مطالعه .2جدول 
 درصد تعداد  سابقه ورزشي

 8/7 16 بدون سابقه
 3/8 17  ماه6كمتر از

 2/15 31  ماه12الي6
 6/18 38 سال2تا1
 2/17 35 سال4تا2

 8/32 67  سال4ازبيش
  
  

 نفـر معـادل   16كـه تعـداد    دهـد  هاي جدول فوق نشان مي يافته
 17تعـداد  . كننده هيچ گونه سابقه ورزشي نداشتند افراد شركت 8/7%

نفـرات  . مـاه تمـرين را دارنـد    افراد سابقه زير شش% 3/8نفر معادل 
نفـر   31مـاه   12 الـي  6كننده در مطالعه داراي سابقه ورزشي شركت

معادل  نفر 38سال تعداد  2 الي 1افراد با سابقه % 2/15 د كه معادلبو
نهايتـا  . بودنـد % 2/17سال معـادل   4الي  2افرادي با سابقه و % 6/18

سال سـابقه ورزشـي بيشـترين تعـداد شـركت       4افراد باالي نفر  67
  . باشدمي% 8/32هش حاضر بودند كه معادل كننده در پژو

  
  

  .كننده در اين مطالعه پروران شركت ندامسابقه قهرماني ا .3جدول
 درصد تعداد  سابقه قهرماني

 1/47 96  بدون سابقه قهرماني
 7/37 77  )استاني( قهرماني در سطح منطقه
 7/13 28  )كشوري( قهرماني در سطح ملي
 1 2  )قاره اي( قهرماني در سطح آسيا
 5/0 1  قهرماني در سطح جهان

  ئيدهاي آنابوليكمصرف استرو ميزان سوء .4جدول
  درصد  تعداد  وضعيت مصرف

  7/62  128  )سابق(بلي
  3/37  76  )سابق(خير
  7/62  128  )فعلي(بلي
  3/37  76  )فعلي(خير
  
  

  نحوه مصرف استروئيدهاي آنابوليك .5جدول 
  درصد  تعداد  نحوه مصرف

  8/46  60  خوراكي
  28/13  17 تزريقي
  92/39  51 هردو
  
  

افراد شركت كننـده در ايـن مطالعـه را    سابقه قهرماني ، 3جدول 
% 1/47نفـر معـادل    96از مجموع ورزشكاران تعـداد  . دهد مي نشان

اين افراد سابقه قهرماني نداشتند، و بقيه ورزشكاران انـدام پـرور بـا    
بنـا   .افراد، داراي سابقه قهرماني بودنـد % 9/52نفر معادل  108تعداد 

هـايي   داراي مقـام % 7/37 نفر معادل 77ن به اظهارات اين ورزشكارا
داراي سـابقه  % 7/13معـادل   نفر 28تعداد  و )استان( در سطح منطقه

% 1معـادل   نفـر  2تعـداد  . بودنـد  )كشوري(هايي در سطح ملي  مقام
 ،در نهايـت  وسابقات آسيايي را تجربه كرده بود قهرماني در سطح م

  .قهرماني جهان را تجربه كرده بود% 5/0 نفر معادل 1تعداد 
تروئيدهاي آنابوليـك  هاي جدول فوق مصرف اسـ  ر اساس يافتهب

باشـد،   نده در اين مطالعه بسيار باال ميپروران شركت كن در بين اندام
مصرف ايـن داروهـا   اعتراف به % 7/62نفر معادل  128به طوري كه 

گونـه   اظهار نمودند كـه هـيچ  % 3/37 نفر معادل 76اند و تعداد  داشته
  .اند نداشتهمصرفي از اين داروها 

ش مصرف در بـين  رو دهد مي نشان 5هاي جدول  چنانچه يافته
 60 تعـداد : كننده در اين مطالعه بدين شرح بـود  اندام پروران شركت

% 28/13معـادل   نفـر  17تعداد  بصورت خوراكي،% 8/46معادل  نفر
ــي و  ــورت تزريق ــداد  بص ــادل   51تع ــر مع ــر دو % 92/39نف از ه

  .كردند همزمان استفاده ميبطور ) وتزريقيخوراكي (روش
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 شهر كرج پروران كالن رفي در ميان اندامداروهاي مص .6جدول 

 درصد تعداد نوع دارو
 4/23 30 متان
 1/10 13  متالوناكسي

 06/14 18 ناندرولون
 6/15 20  تستوسترون

 28/13 17 ديانابول
 4/5 7  استرولوين
 96/17 23 مواردساير
  

  روران براي مصرف استروئيدهاپ داليل اندام. 7جدول 
 درصد تعداد  دليل مصرف

 3/7 9  افزايش سرعت
 1/3 4  افزايش استقامت
 7/25 33  افزايش قدرت
 8/57 74  توده عضالني

 1/6 8 بدون دليل
  

پـروران   بيانگر داروهـاي مصـرفي بـين انـدام     نتايج جدول فوق
 ،%4/23 باشد كه بـه ترتيـب متـان بـا     در اين مطالعه مي كننده شركت

، %82/13ديانــــابول  ،%06/14نانــــدرولون  ،%6/15تستوســــترون 
حبوبيـت مصـرفي   ماز % 4/5اسـترول بـا    و ويـن % 1/10متالون  اكسي

  .كنندگان برخوردار بودند بيشتري در بين مصرف
اسـتروئيدهاي   دهـد عمـده دليـل مصـرف     جدول فوق نشان مي

 ،%8/57معـادل   نفـر  74 تـوده عضـالني تعـداد   آنابوليك به ترتيـب  
نفـر   9، افـزايش سـرعت تعـداد    7/25معادل  نفر 33افزايش قدرت 

. باشـد  مـي % 1/3نفر معادل  4و افزايش استقامت تعداد % 3/7معادل 
دليلـي  % 1/6نفر معادل  8 در اين بين نكته جالب توجه اين است كه

ــر مصــرف    ــان ب بــراي مصــرف ايــن داروهــا نداشــتند ولــي همچن
  .استروئيدها اصرار داشتند

بيـانگر ايـن اسـت كـه بـين سـطح تحصـيالت         8ايج جدول نت
وآگاهي، نگـرش و شـيوع مصـرف اسـتروئيدهاي آنابوليـك رابطـه       

اين بدان معني است كـه افـزايش   ). p<05/0(معناداري وجود ندارد 
سطح تحصيالت تاثيري بـر آگـاهي، نگـرش و شـيوع ايـن داروهـا       

  .نداشته است
بقه ورزشــي بيــانگر ايــن اســت كــه بــين ســا 9نتــايج جــدول 

). p>05/0(پروران و شيوع مصرف رابطه معناداري وجـود دارد   اندام
يعني، با افزايش سابقه ورزشي اين افراد سوءمصرف آنها نيز افزايش 

ولي سابقه ورزشي هـيچ رابطـه معنـاداري بـا آگـاهي و      . يافته است
يعنـي،  . پروران شركت كننـده در ايـن مطالعـه نداشـت     نگرش اندام

بيشتر دليلي براي آگـاهي و نگـرش از عـوارض ايـن      سابقه ورزشي
  .داروها در بين اين افراد نبوده است

  
رابطه بين تحصيالت بـا آگـاهي، نگـرش و شـيوع مصـرف       .8جدول 

  استروئيدها
  شيوع  نگرش آگاهي متغير

  تحصيالت
  

)05/0>p( 
03/0=r 

)05/0>p(  
251/0=r  

)05/0>p(  
041/0=r  

  
رابطه بين سابقه ورزشي با آگاهي، نگرش و شـيوع مصـرف    .9جدول 

  استروئيدها
  شيوع  نگرش  آگاهي متغير

  )p<05/0(  سابقه ورزشي
442/0=r 

)05/0>p(  
290/0=r  

)05/0<p(  
820/0=r  
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  .مصرف استروئيدهاشيوع و درصد سوء سطح تحصيالت، .2نمودار 

  
شود اندام پروراني كـه در ايـن مطالعـه     مشاهده مي 1در نمودار 

ــم  ــتند، مه ــركت داش ــورد    ش ــات در م ــت اطالع ــع درياف ــرين منب ت
، %1/22تيمـي   ، هم%2/52استروئيدهاي آنابوليك را به ترتيب مربيان 

% 5/0و دالل % 1زيـون  ي، تلو%2، باشـگاه  %4/5، كتـاب  %7/13مجله 
  .اند ذكر كرده

هـاي تحصـيلي شـيوع     دهد كـه در همـه رده   نشان مي 2 نمودار
 ، ديـپلم %80مصرف وجـود دارد كـه بـه ترتيـب كارشناسـي ارشـد       

بـوده  % 4/58و ليسـانس  % 6/59م فوق ديپل ،%66زير ديپلم  ،4/69%
  .است

  
  گيري نتيجه بحث و

مصـرف و آگـاهي از   سوء، بررسـي شـيوع   هدف از اين مطالعـه 
عــوارض جــانبي و نگــرش نســبت بــه اســتروئيدهاي آنابوليــك در 

هاي مطالعه حاضـر نشـان    يافته. پرور شهر كرج بود دامورزشكاران ان
ـ  اين مـواد در بـين ورزشـكاران انـدام    كه مصرف  دهد مي رور يـك  پ

 رف داروهـاي مضـر و  و مشـكل مصـ   اسـت واقعيت غير قابل انكار 
مربـوط بـه كشـورهاي صـنعتي      )ي آنابوليـك استروئيدها(خطرناك 

ــي ــد نم ــان داد . باش ــه نش ــن مطالع ــه  اي ــداما% 7/62ك ــروران  ز ان پ
كنند و ميـانگين   مطالعه از اين داروها استفاده ميكننده در اين  شركت

 .بوده است)  20±3( سن شروع مصرف اين مواد

قانوني، اغلب ايـن  رود و فروش غيررسد با توجه به و به نظر مي
بـا توصـيه برخـي مربيـان و هـم       داروها كه بدون تجويز پزشـك و 

در ارائـه اطالعـات در   را شود كه بيشترين سـهم   مي ها مصرف تيمي
. زمينه استروئيدهاي آنابوليك به ورزشكاران در ايـن مطالعـه دارنـد   

ج افـزايش  قبلي در شهر كـر نتايج اين مطالعه در مقايسه با تحقيقات 
كننده پروران شركت مالحظه سوءمصرف اين داروها توسط اندام قابل

مقـدار   1382به طوري كـه در سـال    دهد؛ در اين مطالعه را نشان مي
% 140اسـت كـه بـا افـزايش     % 7/62 ،1391و در سـال % 26مصرف 

  .همراه شده است
كننـده در ايـن مطالعـه مـدعي      افراد شركت% 7/62در حالي كه 

ايـن   مورد اسـتروئيدهاي آنابوليـك دارنـد؛   عات كافي در اطال بودند
گفتــه ورزشــكاران بــا ميــزان سوءمصــرف اســتروئيدهاي آنابوليــك 

اشـتباه و غلـط افـراد    و تنهـا باورهـاي    خـواني نـدارد   گونه هـم  هيچ
ه فقـط  اين باورهاي اشـتبا  ،البته. باشد كننده در اين مطالعه مي شركت

نيـز در   همكـاران  كاشـي و  و كـاتچر . مختص اين مطالعه نمي باشد
  20و4.كردند گزارش ي راغلط ورهاي اشتباه ومطالعات خود چنين با

كننـده در ايـن مطالعـه معتقـد بودنـد كـه        پـروران شـركت   اندام
 متخصصان اصـلي در مـورد اسـتروئيدهاي آنابوليـك ورزشـكاراني     
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همچنـين سـابقه مصـرف دارويـي      كه سابقه ورزشي بيشتر و هستند
كننـده در ايـن    افـراد شـركت  % 5/74بـيش از  . باشـند  بيشتري داشته

عملكرد ورزشـي   ،مطالعه اعتقاد داشتند كه با استروئيدهاي آنابوليك
  .يابد ا به طور چشمگيري افزايش ميآنه

كننـده در   د معتقد بودند كه ورزشكاران شـركت افرا% 60بيش از 
ند كـه  پنداشـت  مـي  آنها چنـين . كنند المپيك از اين داروها استفاده مي

وئيدهاي مصـرف اسـتر   ،براي رسيدن به ركوردهاي رويايي المپيـك 
نكته جالب توجه ايـن اسـت كـه    . باشد آنابوليك الزم وضروري مي

 ر اين مطالعه اعتقاد راسـخ داشـتند  كننده د افراد شركت% 55از  بيش
اصولي اين داروها هيچ گونه ضرري متوجه آنها  با مصرف صحيح و

  . نخواهد بود
بـا  % 5الـي  % 3وپينگ در كودكان و نوجوانان به ميـزان  مطالعه د

، سن شروع استفاده از ها در همين بررسي .برتري پسران گزارش شد
سـالگي گـزارش شـده     8استروئيدهاي آنابوليك در فرانسه حتي در 

بودن ميـانگين سـن شـروع    يكي از داليل احتمالي بـاالتر  21-25.است
كننده در ايـن   اران شركتوئيدهاي آنابوليك ورزشكمصرف استرسوء

مطالعه استفاده از ورزشكاراني بود كه بدون سابقه ورزشي الي بـيش  
جلسه با هـدف   3اي حداقل  زشي داشتند و هفتهسال سابقه ور 4از 

تحقيقـات متعـددي نشـان    . نـد مي كرد قهرماني به طور منظم تمرين
ت بـه غيـر   دهد كه شيوع اين داروهـا در بـين ورزشـكاران نسـب     مي
، بايـد  البته 24و23.داري رو به افزايش استشكاران به صورت معناورز

كـه ميـزان شـيوع در بـين نوجوانـان       به اين موضوع توجـه داشـت  
در شـرايطي كـه    22و6؛اسـت  گزارش شده %12 الي 2/1 وجوانان بين

اي سنجيده شود، ميـزان شـيوع    اگر اين درصد بين ورزشكاران حرفه
اين احتمال هم وجـود دارد  . خواهد رسيد %70مصرف به بااليسوء

! كه ميزان شيوع گزارش شده در اين مطالعه باالتر ازايـن هـم باشـد   
ــل محا   ــه دالي ــا ب ــه بن ــرا ك ــهچ ــامي    فظ ــت تم ــن اس ــه ممك كاران

  .اعتراف به مصرف آن نكرده باشند ،كنندگان اين داروها مصرف
شـيوع   بـين تحصـيالت وآگـاهي، نگـرش و     نتايج نشان داد كه

داري ده در اين مطالعه هيچ رابطه معناكنن ان شركتپرور مصرف اندام
بدين سان كه با افزايش سـطح تحصـيالت ايـن افـراد      .وجود ندارد

. درآگاهي، نگرش و شيوع مصرف هـيچ تفـاوتي ايجـاد نشـده بـود     
% 72 ،زيـر ديـپلم  % 66 ؛نشـان داده شـد  2 رنمـودا  كه در همان طور

فـوق ليسـانس   % 80ليسـانس و بـيش از   % 60،ديـپلم  فوق% 6، ديپلم

هـا   ايـن يافتـه  . مداوم اين داروها داشـتند  اعتراف به مصرف مرتب و
توانـد دليلـي بـر     ه است كه سطح تحصيالت باالتر نميد اين نكتموي

 .پروران باشد كاهش مصرف اين داروها توسط اندام

داري بين سابقه ورزشـي  بيانگر ارتباط معنا 9اما نتايج جدول  و
بدين ترتيب كه با . هاي آنابوليك استمصرف استروئيدو شيوع سوء

افزايش سابقه ورزشي افراد شركت كننده در اين مطالعه سوءمصرف 
همچنـين نتـايج    يابـد و  افـزايش مـي   توسط ورزشكاران باسابقه نيـز 

دهد كه سابقه ورزشـي بـا آگـاهي و نگـرش      همين جدول نشان مي
ط گونـه ارتبـا   ان نسـبت بـه اسـتروئيدهاي آنابوليـك هـيچ     ورزشكار

گونـه   فزايش سابقه ورزشي اين افراد هـيچ با ا ،يعني .داري نداردمعنا
 آگاهي درستي نسبت به استروئيدها ايجـاد نشـده اسـت و    نگرش و
  . اند مراجعه كردهها  تيمي وان منبع اطالعاتي به مربيان و همآنها به عن

ترين  توان چنين نتيجه گرفت كه مهم هاي اين مطالعه مي از يافته
عــدم  ،آنابوليــك مصــرف اســتروئيدهايفــزايش شــيوع سوءداليــل ا

ارض در مورد اثرات و عـو  شناخت كافي اين داروها و آگاهي اندك
بهتـر،   جانبي آنها، تمايل نامتعارف به تـوده عضـالني بيشـتر، ظـاهر    

ا ميانبر مصـرف ايـن مـواد بـوده     تسريع رسيدن به سكوي قهرماني ب
تان از جمله داليلي اسـت  سكننده دوو اغوا تاثير قابل مالحظه .است

كننده در اين مطالعه خطر عوارض جانبي اين  پروران شركت كه اندام
  .كنند از اين داروها استفاده مي خرند و به جان مي داروها را

و مسوالن مربوطـه را  ها لزوم توجه هرچه بيشتر دولت  اين يافته
نچـه  چنا .دهد رف استروئيدهاي آنابوليك نشان ميمص به مسئله سوء

روز بيشـتر از   موثر انجام نگيرد، هـر  در اين زمينه اقدامات اساسي و
. ر خـواهيم بـود  قبل شاهد آسيب جوانان و نوجوانان ورزشكار كشو

وزارت  بـويژه هاي ذيـربط   گردد كه تمامي ارگان در اينجا توصيه مي
 وزارت آمــوزش و جوانــان، رت ورزش واســالمت، وز بهداشــت و

، هاي آموزشي آگـاهي جوانـان   ايجاد برنامه سيما با و پرورش و صدا
فرصـت ورزش   .مربيان را در اين زمينه افزايش دهنـد  ورزشكاران و

سـطح آمـادگي، بهبـود عملكـرد و      يفعاليت بدني در مسير ارتقـا  و
روانـي   مخاطره سالمت جسـماني و  تندرستي به تهديدات حيات و

 تـدبير و واضح است كه اين مهم بدون پر. جامعه ورزش مبدل نشود
 كنترل وضعيت بهداشتي و تمهيد مسئوالن ورزش، اصحاب رسانه و

ورزشـي و همـاهنگي ايـن مجموعـه اثـر       يهـا  امور ورزشي باشگاه
موثري كه در ايـن زمينـه    لذا اقدامات .بخشي الزم را نخواهد داشت
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غيـر   كاهش موجوديت داروهاي مضـر و  :از گردد عبارتند توصيه مي
توليـد و يـا   ، ن داروها بدون تجـويز پزشـك  ارائه نشدن اي قانوني و

زان قيمت براي تامين نياز جوانان به رضرر و ا هاي بي واردات مكمل
 هـاي آموزشـي و   تشـكيل دوره ش حجـم و قـدرت عضـالني،    افزاي
پـروران از عـوارض    مسـئوالن و انـدام   سطح آگاهي مربيان و يارتقا

هـا جهـت    گاهمسئوالن باش جانبي استروئيدها و ملزم كردن مربيان و
افزايش منـابع اطالعـاتي جديـد و معتبـر از     ها،  شركت در اين دوره

عوارض استروئيدهاي آنابوليك توسط وزارت بهداشـت و درمـان و   
سـطح آگـاهي    يارتقـا هـا،   در اختيار قرار دادن آنهـا بـراي باشـگاه   

هـا و مـدارس كشـور در     مربيان علوم ورزشي در دانشگاه مدرسان و
توجـه بيشـتر   آنابوليك و عوارض جـانبي آنهـا،    هايمورد استروئيد

هاي گروهي بويژه تلويزيون به مسـئله حـاد عـوارض جـانبي      رسانه
ــه،  اســتروئيدها و ا اجــراي نعكــاس تحقيقــات علمــي در ايــن زمين

ــت ــگ در  تس ــاي دوپين ــتاني و  ه ــابقات اس ــين مس ــوري و  ح كش
  .هاي مجدد در حين تمرينات پيگيري

تـوان بـه همكـاري     ن مطالعه ميهاي اي از محدوديت ،در نهايت
گونـه   زشـكاران بـراي شـركت در ايـن    ور مربيان و ،نكردن مسئوالن

ـ  بنابراين، عدم ارائه اطالعات صحيح مي. اشاره كردها  پژوهش د توان
در مورد استروئيدهاي تحقيق نتايج  نادرستنقش اساسي در برآورد 

رسـاني   العهاي آتي با اط اميد است در پژوهش .دآنابوليك داشته باش
گونه  بهنگام و افزايش دانش شاهد كاهش حداكثري سوءمصرف اين

مواد مخرب و رشد خصائل رفتاري در كنار بهبود عملكرد و ظواهر 
  . جسماني ورزشكاران باشيم

  
  قدرداني و تشكر

نويسندگان مقاله بدين وسـيله مراتـب قـدرداني و سپاسـگزاري     
هــاي ورزشــي  شــگاهخــود را از همكــاري ورزشــكاران و مربيــان با

  .دارند شهر كرج اعالم مي كالن
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