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  شناسايي عوامل مرتبط با مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه وشناسايي عوامل مرتبط با مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه و
   پيش دانشگاهی استان همدان و سنجش ميزان آگاهی آنها ازعوارض مصرف اين مواد پيش دانشگاهی استان همدان و سنجش ميزان آگاهی آنها ازعوارض مصرف اين مواد

  
  حميده خداويسی حميده خداويسی _ _ نادر فرهپور نادر فرهپور _ _ فرزاد ناظم فرزاد ناظم  _  _ ١١زوارزوارااسساکبر اکبر 

  __استاديار دانشگاه بوعلی سينا استاديار دانشگاه بوعلی سينا _ _ استاديار دانشگاه بوعلی سينا استاديار دانشگاه بوعلی سينا _ _ عضو هيأت علمی دانشگاه مالير عضو هيأت علمی دانشگاه مالير 
  کارشناس ارشد تربيت بدنیکارشناس ارشد تربيت بدنی

 چکيده
 مصرف مواد نيروزا به ويژه در اين سـنين سـالمت          . سالمت جسمانی دانش آموزان اهميت خاصی دارد      

. ايشان را به خطر می اندازد و آگاهی از عوارض مخرب اين مواد موجب کاهش مصرف و شيوع آن می شود                    
اطالعات مستندی در دست نيست که نشان دهد آموزش های عمومی در مدارس و رسانه ها تا چه انـدازه                    

موزان از عوارض   ش آ نتعيين سطح آگاهی دا   , هدف از اين پژوهش   . زدمی سا اين آگاهی را به اين گروه منتقل        
بدين . موزان است آجانبی و شيوع مصرف مواد نيروزا و شناسايی عوامل مرتبط با مصرف اين مواد در دانش               

 از ميـان  ۶/۱۶ ± ۳۴/۱ نفر از دانش آموزان پسر دورة متوسطه استان همدان با ميانگين سـنی         ۶۰۰۰منظور  
اطالعـات مربـوط بـه ميـزان        . و بررسی شدند   نفری دانش آموزان به طور خوشه ای انتخاب          ۵۵۰۰۰جامعة  
شيوع مصرف و عوامل مرتبط با مصرف مواد نيروزا با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته به دست                 , آگاهی
با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن و آمـار توصـيفی           . بود ) r = ۸۱/۰(روايی پرسشنامه مطلوب    . آمد

, فاقـد اطالعـات   % ۲۶/۵۶. بـه دسـت آمـد     % ۳/۱۲ مواد نيروزا    ميزان شيوع مصرف  . اطالعات ارزيابی شد  
اطالعات کافی در زمينـة عـوارض مـصرف         % ۸۵/۰اطالعات متوسط و فقط     % ۶۳/۲۰, اطالعات کم % ۲۵/۲۲

. بيشترين مصرف در بين بدنسازان و کمترين مصرف هم در ورزشکاران بدمينتون بود            . مواد نيروزا داشتند  
اعمال . وضعيت تحصيلی و تحصيالت والدين مرتبط بود      ,  رشته های ورزشی   ,ميزان مصرف با ميزان آگاهی    

  . آموزش های ويژه در خصوص عوارض دوپينگ توصيه می شود
  

      واژه های کليدی 
  .ميزان آگاهی و ميزان شيوع, )دوپينگ(مواد نيروزا 
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  مقدمه
تأسـيس  . نگرش عمومی جامعه به ورزش بسيار تغييـر يافتـه اسـت           پانزده سال اخير    در  

, رشـد سـرمايه گـذاری هـا در ورزش         , فعال شدن فدراسيون های ورزشـی     , مدارس ورزش 
 تحصيلی علوم ورزشی از جمله کارشناسی ارشـد و       ه های تأسيس و گسترش کمی و کيفی دور      

دکتری تربيت بدنی و از سوی ديگر افزايش سطح گرايش مردم به ورزش کـردن جملگـی از                  
 اين تحول جايگاه ورزش قهرمانی دچار يک رشـد بـادکنکی            اما در , مصاديق اين تحول است   

ـا  ی باشگا فه ا خريد و فروش بازيکنان حر    . شد و آفت های خود را نيز به جامعه تحميل کرد           , ه ه
 ه شوق قهرمانی را در نوجوانان شعله ور ساخت  , ی غيرعادی و خارج از عرف قهرمانان      يق ها تشو
مانند پهلوان تختی جای خـود را بـه         , ی ورزشی به همين ترتيب رفته رفته اسطوره ها      . است

اين جنبه از قهرمان پروری مربيان سطوح پـايين تـر را کـه              . داده است ... رونالدو و   , مارادونا
بر آن داشته که ورزشکاران خود را به مـصرف مـواد            , اغلب فاقد تحصيالت علوم ورزشی اند     

ئله رفته رفته به باشگاه های محلـی        اين مس , نيروزا تشويق کنند تا شايد شهرتی به هم زنند        
  . )۵(ورزشگاه های کوچک و مدارس نيز گسترش يافته است

جنبه های قهرمانی در جامعه و همچنين افزايش مصرف موادی که به            با توجه روزافزون به     
موجـب شـده    , روش های مختلف نيروی جسمانی و قدرت عضالنی فرد را افزايش می دهند            

گاهی به بروز بيمـاری و درمانـدگی   , مت و شادابی جسمانی باشد    است ورزشی که موجب سال    
جسمی منجر شود و متأسفانه بارها در رسانه ها و جرايد شاهد اخبـاری هـستيم کـه مـرگ                    

مرگ لينتون دوچرخه سوار بـر اثـر        . ورزشکاران را بر اثر مصرف مواد نيروزا گزارش کرده اند         
از جمله موارد ديگر .  بر اثر مواد نيروزا بود اولين مرگ  ۱۸۸۶مصرف داروی تری ميتل در سال       
همچنـين  ,  اشاره کرد  ۱۹۸۶ران راجرز در سال     , لين بياس , می توان به مرگ تامی سيمپسون     

دکتر جعفری دربارة مرگ هـای      ). ۲۰(مرگ کورت اتمار که در اثر مصرف آمفتامين ها رخ داد            
ب بروز مرگ های ناگهانی در      ورزشکاران معتقد است که مصرف مواد نيروزا ممکن است موج         

  ). ۱۶(ورزشکاران شود 
با توجه به اينکه در دوران نوجوانی و جوانی انگيزة قهرمانی و دستيابی به شـهرت ملـی                  

امکان مبادرت ورزيدن به مصرف مواد نيروزا در اين سنين بسيار چـشمگير   , بسيار زياد است  
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باشد و پديدة قهرمـانی و روياهـای        است و اين موضوع می تواند در نوع خود بسيار خطرناک            
هر يـک از  . )۳ (ی مهلک اندازد  ی ها ن فرد را از راه مصرف مواد نيروزا به دام بيمار          دقهرمان ش 

اما متخصصان داروسازی   , داروهای شيميايي از جمله مواد نيروزا عوارض جانبی خاصی دارند         
 فدراسيون های برخـی     شرکت های بزرگ با همکاری و تعامل  متخصصان تغذيه و فيزيولوژی           

از کشورها همواره در صددند که در رژيم غذايی ورزشکاران موادی اضافه کننـد کـه ضـمن                  
خارج از فهرست مـواد نيـروزای ممنوعـة منتـشر شـده از سـوی                , افزايش نيروی ورزشکار  

بنابراين گاهی اين مواد از سوی مربـی و پزشـک تـيم             . فدراسيون پزشکی بين المللی باشد    
اما در سطوح   ). ۲۰( و در واقع سالمت فرد قربانی مدال و عنوان قهرمانی می شود              توصيه شده 

پايين قهرمانی که مربيان رده های پايين و باشگاه های محلی دور از چشم پزشک مواد نيروزا      
را توصيه و تجويز می کنند و اين مسئله بيشتر اوقات به دليل ممنوعيت قانونی مخفـی نگـه                   

طبعـاً  ,  توجه به اينکه فرد ورزشکار حداقل اطالعات را در اين زمينه دارد            داشته می شود و با    
  . عوارض وخيمی گريبان اين افراد را خواهد گرفت

در تحقيق حاضر بر آنيم تا ميزان آگاهی دانش آموزان دورة متوسطة استان همـدان را از                 
پروتئين ها  (ی غذايی   امکمل ه عوارض مصرف مواد نيروزا و درصد شيوع استفاده از اين مواد و             

همچنين سعی خواهد شد تا عوامل مرتبط با مصرف مواد نيـروزا            . بررسی کنيم ) و ويتامين ها  
باشـگاه هـای    , موفقيت تحـصيلی  , تحصيالت والدين , سطح فعاليت ورزشی  , مانند تيپ بدنی  

همچنين ارتباط بين اطالعات کسب شـده از        . مقدار مصرف مواد نيروزا بررسی شود     , ورزشی
مربيان باشـگاه هـای ورزشـی و مقـدار         , والدين, عوارض مصرف مواد نيروزا از دبيران ورزش      

  . مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموزان به دست خواهد آمد
  مواد و روش ها 

  جامعة آماری و شيوة نمونه گيری 

جامعة آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پسر دورة متوسطه و پيش دانشگاهی استان              
 ۵۵۰۰جامعة آماری يعنـی     % ۱۰برای پژوهش حاضر    )  نفر N = ۵۵۰۰۰(هند  می د ان تشکيل   همد

  n = ۶۰۰۰نفر در نظر گرفته شدند که در نهايـت پـس از حـذف پرسـشنامه هـای مخـدوش        
ـه ا   چنـد مـر    شه ای ی هم تصادفی و به صورت خو      رشيوة نمونه گي  .  ارزيابی شدند  دانش آموز  ی حل
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مناطق آموزشی ابتدا نوزده منطقة آموزرشی استان همـدان در          برای انتخاب   . )۴ (انتخاب شد 
سـپس از هـر ناحيـة       , غرب و شرق طبقه بندی شدند     , جنوب, چهار ناحيه جغرافيايی شمال   

مالير , زنرکبودرآهنگ و   , ناحية يک و دو همدان    (جغرافيايی دو منطقة آموزشی انتخاب شد       
هر منطقة آموزشـی بـه پـنج ناحيـة          , ارسو برای انتخاب مد   ) اسدآباد و تويسرکان  , و نهاوند 

آنگاه از هر ناحية جغرافيايی يـک  . غرب و شرق و مرکز تقسيم شد   , جنوب, جغرافيايی شمال 
مدرسه انتخاب و سرانجام دانش آموزان در مدارس به صورت تصادفی انتخاب شدند تا يـک                

مدارس استان همدان    مدرسه از کل     ۴۸در کل   . نمونة واقعی از جامعه در اختيار داشته باشيم       
 مدرسة متوسطه   ۴۰ مدرسة پيش دانشگاهی و      ۸برای ارزيابی دانش آموزان انتخاب شدند که        

  . را شامل می شد
  

  روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع طرح های پس رويدادی است که در اين تحقيق با توجـه بـه اينکـه                    

صـورت توصـيفی بـه      سعی شد تـا بـه       , متغيرهای مستقل و وابسته قابل دستکاری نيستند      
بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان پسر دورة متوسطه و پيش دانشگاهی اسـتان همـدان از                

  . )۴(عوارض مصرف مواد نيروزا و شيوع مصرف اين مواد و عوامل مرتبط با آن پرداخته شود
  اعتبار و روايی ابزار مورد استفاده 

پرسشنامة محقق ساخته بـود     , تابزار مورد استفادة اين پژوهش برای جمع آوری اطالعا        
به منظور سنجش پايايی و تکرارپذيری      : که برای سنجش اعتبار و پايايی آن چنين عمل شد           

برای اين بررسی يکی از مدارس متوسطة . ی بازآزمايی استفاده شدشسؤاالت پرسشنامه از رو
انتخـاب   دانش آموز از ايـن مدرسـه         ۵۳شهرستان مالير به صورت تصادفی انتخاب و سپس         

ميـزان  . شدند و دو مرتبه با فاصلة زمانی دو هفتـه بـه سـؤاالت پرسـشنامه پاسـخ دادنـد                   
که نـشان دهنـدة بـاال بـودن پايـايی           .  بين دو سری پاسخ به دست آمد       r = ۸۱/۰همبستگی

  . سؤاالت پرسشنامه برای سنجش اطالعات مورد نياز بود
 متخصص تربيت بدنی و يـک       برای سنجش اعتبار پرسشنامة طراحی شده از نظرهای سه        

از پرسشنامه های تحقيقات مشابه پيشين      , عالوه بر اين  , متخصص روش تحقيق استفاده شد    



 ...شناسايي عوامل مرتبط با مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموزان پسر دورة متوسط و پيش دانشگاهی 

 

١٣٣

  هم به منظور بهبود اعتبار پرسشنامه اسـتفاده شـد تـا بتـوان بـه نتـايج گرفتـه شـده از                       
  . پرسشنامه ها اطمينان کرد

  روش های جمع آوری اطالعات
 حاضر از پرسشنامة آماده شده که اعتبار و پايـايی آن            برای جمع آوری اطالعات پژوهش    

دانـش آمـوزان هـر      , پس از مشخص شدن مناطق و مـدارس       . استفاده شد , بررسی شده بود  
قبل از توزيع پرسشنامه ها ابتدا توضيحات کـاملی         . مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند     

سته می شد که اطالعات واقعی      دربارة طرح پژوهشی به دانش آموزان داده شده و از آنها خوا           
برای . را در اختيار محقق قرار دهند تا نتيجة به دست آمده از پژوهش مبتنی بر واقعيت باشد                

پس از توزيع پرسـشنامه هـا       . جلب اطمينان دانش آموزان پرسشنامه ها بدون اسم تهيه شد         
دانش آموزان وقت   سپس به   . بين دانش آموزان ابتدا قد و وزن دانش آموزان اندازه گيری شد           

برای اينکه پاسخ های داده شـده  . کافی داده شد تا به سؤاالت پرسشنامه با دقت پاسخ دهند  
سعی شد تا دانش آموزان به فاصلة مناسب از يکـديگر     , نظر خود فرد باشد نه نظر دانش آموز       

 به منظور مشخص شـدن نـوع تيـپ بـدنی          . قرار گيرند تا از نظرهای يکديگر استفاده نکنند       
 = BMI  برای ايـن کـار از فرمـول    . دانش آموزان از محاسبة شاخص تودة بدن استفاه شد

W/H2)  وزن =W ,  قد =H ( استفاده شد)۱۵ .(  
  روش های آماری 

ی جمع آوری شده در آغاز از آمار توصـيفی اسـتفاده            ه ها برای تجزيه و تحليل آماری داد     
سـپس ابتـدا بـا اسـتفاده از آمـار           . باشـد شد تا ويژگی های کلی آزمودنی ها قابل مشاهده          

توصيفی و توزيع فراوانی به بررسی شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهی دانش آموزان پرداخته               
برای بررسی وجود ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا آگاهی دانش آموزان از عـوارض               . شد

ريب همبـستگی اسـپيرمن     مصرف مواد نيروزا با ديگر عوامل مرتبط با مصرف اين مواد از ض            
  . استفاده شد
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  نتايج و يافته های تحقيق 
در اين قسمت ابتدا با ارائة جدول و شکل ها به توصيف متغيرها می پردازيم تا نمايی کلی                  

 مشخصات بدنی آزمودنی هـا و       ۱ و شکل    ۲ و   ۱ در جداول    .از متغيرها در اختيار داشته باشيم     
 سنجش ميزان اطالعـات دانـش آمـوزان از عـوارض            امتيازهای به دست آمده از پرسشنامة     

  . مصرف مواد نيروزا و عوامل مرتبط با آن آورده شده است
  

  آمار توصيفی ويژگی های اختصاصی دانش آموزان_ ۱جدول 
  MEAN MAX  MIN  S.E  S.D  VARIANCE  متغيرها

  ۷۸/۱  ۳۴/۱  ۷۲/۱  ۱۴  ۲۱  ۶۶/۱۶  )سال(سن 

  ۶۸/۷۱  ۴۷/۸  ۶۷/۱  ۱۴۰  ۱۹۰  ۵/۱۶۷  )سانتی متر(قد 

  ۹/۸۶  ۳۲/۹  ۱۲/۰  ۴۰  ۹۰  ۲/۵۹  )کيلوگرم(وزن 

  ۴۵۰۵۶  ۲۷/۲۱۲  ۷۴/۲  ۰  ۳۰۰۰  ۹/۲۸۴  )تومان(پول توجيبی روزانه 

  BMI(  ۱/۲۱  ۳۷  ۱۳  ۷۹/۳  ۹۳/۲  ۶۱/۸(شاخص تودة بدنی 

آگاهی دانش آموزان از عوارض 

  )از هشت نمره(مصرف مواد نيروزا 
۰۶/۱  ۶  ۰  ۸۴/۱  ۴۲/۱  ۰۳/۲  

ف کنندگان مواد ميانگين وزن مصر

  نيروزا
۲۲/۵۹  ۹۰  ۴۰  ۱۳/۰  ۳۷/۹  ۹۱/۸۷  

ميانگين وزن غيرمصرف کنندگان 

  مواد نيروزا
۹۸/۵۸  ۹۰  ۴۰  ۳۳/۰  ۹۳/۸  ۸۲/۷۹  

  ۸۷/۳  ۹۶/۱  ۵۴/۲  ۱۰  ۲۵/۱۹  ۹۶/۱۴  پيشرفت تحصيلی 
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يان و مرب, والدين , توزيع فراوانی ميزان اطالعات کسب شده توسط دانش آموزان از معلم ورزش_ ۲جدول 

  مديران باشگاه های ورزشی

  افرادی که اطالعات گرفته اند  افرادی که اطالعات نگرفته اند
  متغيرها

  درصد فراوانی  فراوانی   درصد فراوانی  فراوانی

  ۱/۱۵  ۹۰۴  ۹/۸۴  ۵۰۹۶  عوارض مواد نيروزا

  ۶/۱۱  ۶۹۶  ۴/۸۸  ۵۳۰۴  انواع مواد نيروزا

اطالعات کسب 

شده از معلم 

  ۹/۸  ۵۳۶  ۱/۹۱  ۵۴۶۴  درهای پروتئينیپو  ...دربارة 

  ۹/۲۷  ۱۶۷۲  ۱/۷۲  ۴۳۲۸  عوارض مواد نيروزا

  ۶/۲۹  ۱۷۷۵  ۴/۷۰  ۴۲۲۵  انواع مواد نيروزا

اطالعات کسب 

شده از والدين 

  ۶/۲۶  ۱۵۹۸  ۴/۷۲  ۴۴۰۲  پودرهای پروتئينی  ...دربارة 

  ۱/۵۴  ۳۲۴۶  ۹/۴۵  ۲۷۵۴  رض مواد نيروزاعوا

  ۶۰  ۳۶۰۳  ۴۰  ۲۳۹۷  انواع مواد نيروزا

  ۹/۵۸  ۳۵۳۲  ۱/۴۱  ۲۴۶۸  پودرهای پروتئينی

اطالعات کسب 

شده از مربيان و 

مديران باشگاه 

های ورزشی  

   ...دربارة
  ۸/۶۲  ۳۷۶۵  ۲/۲۷  ۲۲۳۵  مقدار مصرف مواد نيروزا
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  هيستوگرام فراوانی ميزان اطالعات دانش آموزان از عوارض مصرف مواد نيروزا. ۱شکل 

  :توجه
  . از هشت سؤال به هيچ سؤالی پاسخ درست نداده است: فاقد اطالعات 

  . از هشت سؤال فقط به يک الی دو سؤال پاسخ درست داده است: اطالعات کم 
  . از هشت سؤال به سه الی چهار سؤال پاسخ درست داده است: اطالعات متوسط 

  . از هشت سؤال به پنج الی هشت سؤال پاسخ درست داده است: اطالعات زياد 
  توزيع فراوانی ميزان آگاهی مصرف کنندگان و غيرمصرف کنندگان مواد نيروزا_ ۳ول جد

  فاقد   متغيرها
  اطالعات

  اطالعات 
  کم

  اطالعات 
  متوسط

  اطالعات 
  زياد

  غير  ۴۶  ۱۰۱۲  ۱۱۸۱  ۳۰۲۰  فراوانی
  مصرف کنندگان

  ۸۷/۰  ۲۴/۱۹  ۴۵/۲۲  ۴۳/۵۴  درصد فراوانی  ) نفر۵۲۵۹(

مصرف کنندگان   ۵  ۲۲۶  ۱۵۴  ۳۵۶  راوانیف
  ) نفر۷۴۱(

  ۶۷/۰  ۴۹/۳۰  ۷۸/۲۰  ۰۴/۴۸  درصد فراوانی
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  توزيع فراوانی مقدار مصرف مواد نيروزا در دانش آموزان استان همدان _ ۴جدول 

  فراوانی نسبی   درصد فراوانی  فراوانی خام  متغيرها
  ۷/۸۷  ۷/۸۷  ۵۲۵۹  عدم مصرف

  ۲/۵  ۲/۵  ۳۱۴  مصرف يک بار در هفته

  ۳  ۳  ۱۸۳  هفتهمصرف دو بار در 

  ۲ / ۱  ۲ / ۱  ۱۲۳  مصرف سه بار در هفته

مصرف چهار تا هشت بار در 
  هفته

۱۲۱  ۲  ۲  

  ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۰۰۰  جمع کل

  
  توزيع فراوانی تعداد مصرف کنندگان در رشته های مختلف ورزشی _ ۵جدول 

  متغيرها
ال
يب
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ف مـواد نيـروزا در دانـش        ر مشاهده می شود شيوع مص     ۴ و   ۳ که در جدول های      همان گونه   

اسـت و سـطح آگـاهی       % ۳/۱۲آموزان پسر دورة متوسطه و پيش دانشگاهی استان همـدان           
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تا جايی که ميانگين , بسيار کم استنيروزا در حد دانش آموزان از عوارض جانبی مصرف مواد       
  . نمره به دست آمد۱/ ۰۶نمرة ميزان آگاهی دانش آموزان از هشت نمره 

  
  همبستگی بين مقدار مصرف مواد نيروزا و عوامل مرتبط با آن_ ۶جدول 

  R R2  Sig(2-tail)  تعداد  متغيرها
  ۰۰۱/۰  ۰۳۶/۰  ۱۹/۰  ۶۰۰۰  ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا و پول تو جيبی

  ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا و وضعيت تحصيلی 
  ش آموزاندان

۶۰۰۰  ۰۲۶/۰‐  ۰۰۰۶/۰  ۰۴/۰  

  ۰۰۱/۰  ۰۰۴۹/۰  ‐۰۷/۰  ۶۰۰۰  ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا و ميزان تحصيالت پدر 

  ۰۰۱/۰  ۰۰۵۴/۰  ‐۰۷۴/۰  ۶۰۰۰  ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا و ميزان تحصيالت مادر 

  ۱۱۹/۰  ۰۰۰۴/۰  ‐۰۲/۰  ۶۰۰۰  ارتباط بين مقدار مصرف مواد نيروزا و تيپ بدنی

ارتباط بين مقدار مصرف و اطالعات کسب شده دربارة عوارض 
  مصرف مواد نيروزا  از معلم ورزش 

۶۰۰۰  ۰۳۵/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۷/۰  

ارتباط بين مقدار مصرف و اطالعات کسب شده دربارة عوارض 
  نيروزا از والدين مصرف مواد 

۶۰۰۰  ۰۲/۰  ۰۰۰۴/۰  ۱۲/۰  

ارتباط بين مقدار مصرف و اطالعات کسب شده دربارة عوارض 
  مصرف مواد نيروزا از مربيان و مديران باشگاه های ورزشی 

۶۰۰۰  ۱/۰  ۰۱/۰  ۰۰۱/۰  

  

ارتباط معنی ,  مشاهده می شود۶با استفاده از آزمون همبستگی اسپيرمن که در جدول 
رشته های , آگاهی از عوارض جانبی مصرف اين موادصرف مواد نيروزا با ميزان داری بين م

وضعيت , پول توجيبی دريافتی روزانه, مراجعه به باشگاه های بدنسازی, مختلف ورزشی
تحصيالت والدين و ميزان اطالعات کسب شده دربارة عوارض مصرف , تحصيلی دانش آموزان

ولی هيچ , شی به دست آمدمربيان و مديران باشگاه های ورز, مواد نيروزا از دبيران ورزش
گونه ارتباط معنی داری با تيپ بدنی و ميزان اطالعات کسب شده دربارة عوارض مصرف مواد 

  .نيروزا از والدين به دست نيامد
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  بحث و نتيجه گيری 
مشاهده می شود که شيوع مصرف مواد نيروزا در دانش , با توجه به نتايج به دست آمده

به ). ۴جدول (است % ۳/۱۲ پيش دانشگاهی استان همدان  پسر دورة متوسطه وآموزان
 نفر دست کم يک بار از مواد نيروزا ۷۴۱ دانش آموز مورد بررسی ۶۰۰۰ از  عبارت ديگر

استفاده کرده اند که در مقايسه با ديگر تحقيقات بايد گفت که در اين زمينه تحقيقی در کل 
امعة دانش آموزی را بررسی کرده ق حاضر همة اقشار جيکشور يافت نشد که همچون تحق

ولی می توان گفت , باشد تا بتوان نتيجة به دست آمده را با نتايج آن تحقيقات مقايسه کرد
 بودن پژوهش حاضر در بخش دانش آموزی به نسبت زياد رکه ميزان شيوع با توجه به همه گي

ار خطرناک خواهد اين موضوع در آينده بسي, های الزم به عمل نيايداست و اگر پيشگيری 
 نشان ۱ميزان آگاهی دانش آموزان از عوارض مصرف مواد نيروزا همان گونه که جدول . بود

در واقع دانش آموزان از هشت ,  نمره از هشت نمره است۰۶/۱به طور ميانگين , می دهد 
. به يک سؤال جواب درست داده اند, سؤال که دربارة عوارض مصرف مواد نيروزا بوده است

مورد ميزان آگاهی دانش آموزان بايد گفت که ميزان آگاهی برای هر دو گروه مصرف در 
 درصد غيرمصرف ۵۰در حدود ). ۴و ۳جدول (کننده و غيرمصرف کننده بسيار کم است 

 هيچ گونه اطالعاتی از عوارض  ) نفر۳۵۶( درصد مصرف کنندگان ۵۰و )  نفر۳۰۲۰(کنندگان 
به همين دليل حتی به يک سؤال هم پاسخ درست نداده , خطرناک مصرف مواد نيروزا ندارند

 ۴۶( درصد غيرمصرف کنندگان ۸۷/۰و )  نفر۵( درصد مصرف کنندگان ۶۷/۰بودند و فقط 
به بيش از چهار سؤال از هشت سؤال سنجش ميزان آگاهی پرسشنامه که درباره عوارض ) نفر

  . م استجواب درست داده بودند که در حد ک, مصرف مواد نيروزا بود
عبدالملکی در تحقيق بر روی ورزشکاران بدنساز شهر همدان به اين نتيجه رسيد که 
ميزان آگاهی ورزشکاران استفاده کننده از مواد نيروزا از افرادی که از اين مواد استفاده نمی 

به طور معنی داری بيشتر بود که اين نکته خالف نتيجة به دست آمده از پژوهش , کردند
به دليل اين باشد که جامعة آماری پژوهش عبدالملکی که امکان دارد , )۱۴ (حاضر است

 سنين کمتر انجام ادر حالی که پژوهش حاضر بر روی افراد مختلفی ب, ورزشکاران بدنساز بود
برای بررسی وجود ارتباط بين , شده است به همين دليل وقتی از آزمون همبستگی اسپيرمن
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ارتباط معنی داری بين اين دو به دست , مواد نيروزا استفاده شدميزان آگاهی و مقدار مصرف 
آمد که اين نتيجه هم با نتايج تحقيق سرگلزايی همخوانی دارد که بر روی دانشجويان 

  ). ۱۲(دانشگاه زاهدان انجام شده بود 
ميزان شيوع مصرف مواد نيروزا در رشته ,  مشاهده می شود۵همان گونه که در جدول 

متفاوت است بيشترين فراوانی استفاده از مواد نيروزا در ورزشکاران , ورزشیهای مختلف 
 ۲۴۴(و کشتی )  نفر۳۴۹(پس از آن در رشته های ورزشی فوتبال )  نفر۴۵۱(رشتة بدنسازی 

همچنين ). ۱۲(ديده می شود )  نفر۲۳(و کمترين فراوانی هم در رشتة ورزشی بدمينتون ) نفر
به مراتب بيشتر از , ه به باشگاه های بدنسازی مراجعه می کنندميزان و دفعات در افرادی ک

 تعداد افرادی که به ۷با توجه به جدول . افرادی است که به اين باشگاه ها مراجعه نمی کنند
سه , )  نفر۹۰( بار در هفته از مواد نيروزا استفاده کرده اند ۴باشگاه های بدنسازی مراجعه و 

 که به اين مراکز مراجعه نکرده و چهار بار در هفته از اين مواد برابر بيشتر از افرادی است
  ).  نفر۳۱(استفاده کرده اند 

  
  توزيع فراوانی مقدار مصرف مواد نيروزا در افراد مراجعه کننده و غيرمراجعه کننده به_ ۷جدول 

   باشگاه های بدنسازی

  متغيرها
عدم 
  مصرف

مصرف 
يک بار در 
  هفته

  مصرف 
دو بار در 
  هفته

مصرف 
سه بار در 
  هفته

مصرف 
چهار بار 
  در هفته

جمع کل 
مصرف 
  کننده ها

  ۲۹۰  ۳۱  ۷  ۵۱  ۲۰۱  ۳۵۹۸  ۳۸۸۸  فراوانی
غيرمراجعه 
کنندگان به 
باشگاه های 
  بدنسازی

درصد 
  فراوانی

۸/۶۴  ۴/۷۲  ۶۴  ۸۶/۲۷  ۷/۵  ۶۲/۲۵  ۱۳/۳۹  

  ۴۵۱  ۹۰  ۱۱۶  ۱۳۲  ۱۱۳  ۱۳۷۱  ۱۸۲۲  فراوانی
مراجعه 

کننده به 
باشگاه های 
  بدنسازی

درصد 
  فراوانی

۲/۳۵  ۶/۲۷  ۳۶  ۱۴/۷۲  ۳/۹۴  ۳۸/۷۴  ۸۷/۶۰  
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 ارتباط بين مصرف مواد نيروزا و نوع رشتة ورزشی تا کنون تحقيق جامعی در در زمينة 
, ی مختلف ورزشی صورت نگرفته تا با پژوهش حاضر مقايسه شوداشته هسطح کشور در بين ر

راوانی شرکت افراد در رشتة ورزشی بدنسازی با ان گفت با توجه به اينکه بيشترين فمی تواما 
ی ش هادر صورتی که ورزشکاران رشته بدنسازی کنترل شوند و آموز,  نفر است۱۸۲۲تعداد 

امکان کاهش مقدار مصرف مواد نيروزا در بين دانش آموزان افزايش , الزم به آنها داده شود
دی از تعداد شرکت کنندگان در را بر حسب درصحال اگر اطالعات به دست آمده . ـدابـيمی 

  آنگاه بيشترين مصرف مواد نيروزا به ترتيب در , يک رشتة ورزشی خاص بيان کنيم
اين . خواهد بود%) ۵/۳۹(و دو و ميدانی ) ۶/۴۱(شنا  , %) ۹/۴۲(ی ورزشی رزمی شته هار

ين مسئله جای تأمل دارد و بايد گفت که با وجود فراوانی کم تعداد شرکت کنندگان در ا
ولی مصرف مواد نيروزا در اين ورزشکاران بسيار زياد است که بايد , رشته های ورزشی

شايان ذکر است که در تحقيق حسينی کا خک ميزان شيوع مصرف . بررسی دقيق تری شود 
 درصد ۱۰۰مواد نيروزا در بين ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام شهرهای مشهد و تهران 

  ). ۱۱(أمل دارد بدست آمد که بسيار جای ت
  

  توزيع فراوانی مصرف مواد نيروزا و ميزان دريافت پول توجيبی_ ۸جدول 
  ميزان پول توجيبی   غيرمصرف کننده  مصرف کننده 

   فراوانیدرصد  فراوانی    فراوانیدرصد  فراوانی

  ۵۹/۹۰  ۴۳۷۰  ۴۱/۹  ۷   تومان ۴۰۰کمتر از 

  ۶۷/۷۵  ۸۷۱  ۳۳/۲۴  ۲۸۰   تومان۱۰۰۰ الی ۴۰۰بين 

  ۷۲  ۱۸  ۲۸  ۴۵۴   تومان۳۰۰۰ الی ۱۰۰۰ن بي

  
 می توان گفت که مسائل مادی و دسترسی آسان دانش ۸ و ۶به جدول های با توجه 

آموزان به پول تأثير به سزايی در مصرف مواد نيروزا داشته و بين اين دو متغير ارتباط معنی 
 ۴۱/۹ر پول توجيبی از درصد مصرف کنندگان مواد نيروزا با زياد شدن مقدا. داری وجود دارد

 رسيده که تقريباً چهار برابر است و نشان دهندة اهميت مقدار پول توجيبی دانش ۲۸به 
که اگر هيچ گونه کنترلی بر روی خرج کردن . آموزان در افزايش تعداد مصرف کنندگان است 

 متأسفانه در داخل کشور تحقيقی در. عواقب خطرناک به دنبال خواهد داشت, آن نباشد
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زمينة ارتباط مسائل مادی و مقدار مصرف مواد نيروزا به دست نيامد تا با نتايج حاصل از اين 
  . پژوهش مقايسه شود

بين مصرف مواد نيروزا و وضعيت تحصيلی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد و 
 مشابه اين نتيجه. با افزايش معدل کل افراد از مقدار مصرف مواد نيروزا کاسته می شود

تحقيق حسينی بود که بر روی بدنسازان بزرگسال انجام گرفته بود و اين يافته را نشان می 
به .  درصد از مصرف کنندگان دارای مدرک تحصيلی زير ديپلم بودند۵۷داد که بيش از 

که نشان می دهد با افزايش سطح سواد و ). ۱۱(عبارت ديگر وضعيت تحصيلی خوبی نداشتند 
پس به , در زمينه های مختلف علمی از مقدار مصرف مواد نيروزا کاسته می شوداطالعات فرد 

  . عنوان يک راه حل برای کاهش مصرف مواد نيروزا می توان از اين نکته استفاده کرد
اری معنی دارتباط , ارتباط بين مصرف مواد نيروزا و سطح تحصيالت پدر و مادردر مورد 

, ن گفت که هر  چه سطح تحصيالت والدين بيشتر باشدبين اين دو به دست آمد و می توا
حسينی کاخک بر روی بدنسازان به . موزان به مصرف مواد نيروزا کمتر استنش آگرايش دا

که اين موضوع امکان دارد به دليل دادن آگاهی ها و اطالعات , اين رابطه دست پيدا کرده بود
  ).۱۱(الزم از سوی پدر و مادر به دانش آموزان باشد 

در مورد تيپ بدنی و رابطة آن با استفاده از مواد نيروزا بايد گفت که در تحقيق حاضر 
هيچ ارتباط معنی داری بين اين دو به دست نيامد و اين مسئله با تنها تحقيق انجام گرفته در 

مقايسة وزن آزمودنی ها ) : "۱۱(اين مورد بود که حسينی کاخک اين نتيجه را بيان می کند 
تدای شروع به ورزش پرورش اندام با وزن ايشان که پس از مدتی تمرين و پس از در اب

 توانسته نی ها درصد از آزمود۱۰۰نشان داد که , رسيدن به مقام قهرمانی کسب کرده بودند
همچنين براساس نتايج . کسب کنند)  کيلوگرم۲۲حدود (بودند افزايش وزن بسيار زياد 

ی ی هاو مصرف استروييد در ابتدای شروع به ورزش مودنی هاآزی رگرسيون بين وزن ن هاآزمو
بنابراين می توان گفت که آزمودنی ها برای به دست . اری وجود داشتمعنی دآنابوليک ارتباط 

اين اختالف ممکن است ". نده اآوردن هر چه سريع تر وزن اقدام به مصرف اين مواد می کرد
در ,  سال بود۶۶/۱۶حاضر ميانگين سنی افراد به علت سن آزمودنی ها باشد که در تحقيق 

 سال بود با توجه به اينکه رشد ۴/۲۵حالی که در تحقيق حسينی کاخک سن آزمودنی ها 
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شايد يکی از داليل معنی دار , جسمانی در دانش آموزان خيلی بيشتر از افراد بزرگسال است
  . نبودن ارتباط بين اين دو در تحقيق حاضر باشد

ة کسب اطالعات و چگونگی آشنايی دانش آموزان با مواد نيروزا و با توجه به در زمينة نحو
ی ه ها بايد گفت که بيشترين اطالعات را دانش آموزان از مربيان و مديران باشگا۹ و ۶جداول 

ان می توبه عبارت ديگر . اند جای تأمل داشته باشدمی توند که اين خود ه اورزشی دريافت کرد
بيشتر , ی ورزشی می گيرنده هادانش آموزان از مربيان و مديران باشگاگفت اطالعاتی که 

اری بين اين دو متغير با استفاده از معنی دچرا که ارتباط , برای استفاده از اين مواد است
  . همبستگی اسپيرمن وجود دارد

  
ران باشگاه های توزيع فراوانی مصرف مواد نيروزا و ميزان اطالعات کسب شده از مربيان و مدي_ ۹جدول 

  ورزشی دربارة عوارض مصرف مواد نيروزا

  عدم مصرف  متغيرها
مصرف يک 
  بار در هفته

  مصرف 
دو بار در 
  هفته

مصرف سه 
  بار در هفته

مصرف 
تا چهار 
بار هشت 

  در هفته

  ۲۵  ۴۹  ۶۵  ۱۱۸  ۲۴۹۷  فراوانی

اطالعات کسب 
  شده کم

درصد 
  فراوانی

۷/۹۰  ۳ / ۴  ۴/۲   ۸/۱  ۹/۰  

  ۳۸  ۳۷  ۷۴  ۶۹  ۱۴۷۰  فراوانی
اطالعات کسب 
درصد   شده متوسط

  فراوانی
۱/۸۷  ۱ / ۴  ۴/۴  ۲/۲  ۳/۲  

  ۵۸  ۳۷  ۴۴  ۱۲۷  ۱۲۹۲  فراوانی 
اطالعات کسب 
درصد   شده زياد

  فراوانی
۹/۸۲  ۲/۸  ۸/۲  ۴/۲  ۷/۳  
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ميزان آگاهی افراد از عوارض جانبی مصرف مواد نيروزا هم , همان گونه که قبالً اشاره شد
  ان گفت اين اطالعات اندک را هم به نوعی از مربيان و مديران می تو بسيار کم است و

ولی چرا با وجود داشتن آگاهی باز به مصرف مواد , ه اندی ورزشی دريافت کرد هااهـشگبا
شايد به اين دليل باشد که از لحاظ روانی حس قوی و زيبا شدن و تناسب  . نيروزا می پردازند

 مهم است که سالمت خود را به خطر می اندازد با اينکه خطرها و ندام برای فرد به اندازه ایا
زيان های استفاده از اين مواد به طور واقعی در اختيار دانش آموزان قرار نمی گيرد و فرد با 

اين موضوع بيشتر . اطالعات ناقصی دست به انتخاب می زند و به مصرف اين مواد می پردازد
يشتر فروشنده های مواد نيروزا مديران باشگاه های چرا که ب, به واقعيت نزديک است

پس بايد . بدنسازی هستند که اغلب به دليل مسائل مادی دست به فروش اين مواد می زنند
  . کاری کرد که دانش آموزان اطالعات الزم را در اين مورد از منابع مورد اطمينان دريافت کنند

  

  منابع و مآخذ
ترجمة محمدکاظم واعظ " چرا رکوردهای ورزشی بهتر می شوند؟ ").۱۳۷۶(.پراالف, آستراند. ۱

  .۴۵‐۵۶: صص , ۹شمارة , ۵ال س, مجلة المپيک , موسوی
, ۴سال , مجلة المپيک". دوپينگ و تعارض ارزش ها, ورزش ها). "۱۳۷۵. (حسين, ايي نياآق.۲

  .۲۸‐۳۶صص , ۷شمارة 
چاپ , نگرانانتشارات روش. فرخ, زاد بهسيف ترجمة ". دارو غذا نيست ").۱۳۷۲(.پيتر, پريتش. ۳
  .اول

ترجمة حسن پاشا شريفی و ". روش های تحقيق در علوم تربيتی و رفتاری").۱۳۸۱(. جان بست. ۴
  .چاپ نهم, انتشارات رشد. نینرگس طالقا

کاربرد غيرمجاز داورها در "). ۱۳۷۲(. سعداله, محمدی . مهرداد, حميدی . صادق, جاويدان نژاد. ۵
  .پ اولچا, انتشارات رشديه)". پينگدو(ورزش 
  .۱۴۶شمارة . سال اول. روزنامة شرق". دوپينگ و تاريخچة آن. "حسين, جعفری. ۶
چاپ , شارات علم و ورزشانت". دوپينگ و داروهای محرک در ورزش "). ۱۳۷۱(.اباذر, حبيبی نيا. ۷
  .اول



 ...شناسايي عوامل مرتبط با مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموزان پسر دورة متوسط و پيش دانشگاهی 

 

١٤٥

 دفتر تحقيقات سازمان ".بهداشت ورزش برای دورة مربيگری)."۱۳۶۷. (محمد, حسين زاده. ۸
  .تربيت بدنی

هفته نامة نوين ". حال و آينده دوپينگ در المپيک, گذشته"). ۱۳۷۲(. محمد, حسين زاده. ۹
  .۲‐۳صص , ۷۴شمارة , ۷سال , پزشکی
ل سا, مجلة استاندارد". استاندارد و کنترل دوپينگ در ورزش"). ۱۳۷۹(. محمد, حسين زاده. ۱۰

  .۸‐۱۴۵صص , ۱۱۱شمارة . ۱۱
اپيدميولوژی استفاده از داروهای آنابوليک استروئيدها "). ۱۳۸۰(. عليرضا, حسينی کاخک. ۱۱

(AAS)پايان نامة ".  در ورزشکاران حرفه ای پرورش اندام باشگاه های شهر تهران و مشهد
  .ی ارشد دانشگاه تربيت مدرسکارشناس
دانشگاه های زاهدان از عوارض تعيين سطح آگاهی دانشجويان "). ۱۳۷۹(. عليرضا, سرگلزايي. ۱۲

  .دانشگاه علوم پزشکی زاهدانپايان نامة ". ۱۳۸۰داروهای دوپينگ در سال 
و اثرات ) دوپينگ(بررسی چگونگی سوءاستفاده از داروها"). ۱۳۷۱(. مصطفی, سروش نيت. ۱۳

اه گدانش". مقاالت اولين کنگره سراسری ورزش از ديدگاه پزشکی". نامطلوب آن در استان زنجان
  .۴۲۵‐۴۳۲: صص, پزشکی يزد

بررسی وضعيت استفاده از داروهای استروئيد آندروژنيک ").۱۳۷۷(. محمدحسين, عبدالملکی. ۱۴
  .رشناسی دانشگاه علوم پزشکیپايان نامة کا". ۱۳۷۶آنابوليک در بين ورزشکاران بدنساز در سال 

انتشارات دانشگاه , لدانترجمة اصغر خا". فيزيولوژی ورزشی").۱۳۸۲(. فاکس و ماتيوس. ۱۵
  .مچاپ نه, تهران
نقش دوپينگ و استروييدهای آنابوليک در ورزشکاران و اثرات  ").۱۳۷۱(.محمد, فرجاد.۱۶

, م پزشکی يزددانشگاه علو, مقاالت اولين کنگره سراسری ورزش از ديدگاه پزشکی". نامطلوب آن
  .۴۰۱‐۴۰۸: صص 
  .چاپ نهم, انتشارات چهر, ترجمة فرخ شادان". يتونفيزيولوژی گا").۱۳۷۷(. آرتور, گايتون. ۱۷
, شمارة يک, دورة يک, مجلة حرکت". استفادة ناصواب از داروها در ورزش. "محمود, گودرزی. ۱۸

  .۲۱‐۲۸ص , ۱۳۷۸تابستان 
تعيين درصد فراوانی موارد استفاده از داروهای نيروزا در ورزشکاران ").۱۳۸۲(. مجتبی, ملکی. ۱۹

  .دانشگاه علوم پزشکی سمنانپايان نامة ". ۱۳۸۱ر استان سمنان در سال بدنساز مرد د



  ۱۳۸۷زمستان , ۳۸شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

١٤٦

سة انتشارات مؤس, ترجمة مهدی سهرابی". روش های نيروزايی").۱۳۷۶(. اچ ويليامز, ملوين. ۲۰
  .چاپ اول, فرهنگی امرينه

  .چاپ اول, انتشارات رهنما. "تغذية ورزشکاران"). ۱۳۷۲(. مسعود, نقی زاده بای. ۲۱
".  دوپينگ و اثرات زيانبار آن–روش های علمی تمرينات استقامتی ").۱۳۷۹(. حسن, عینو. ۲۲

  .پژوهشی وزارت راه و ترابریطرح 
  .چاپ اول, انتشارات سمت" . بيولوژی فعاليت بدنی").۱۳۷۲(. حجت اله, نيکبخت. ۲۳
  .ات علم و ورزشانتشار,  نياترجمة اباذر حبيبی". هورمون در ورزش").۱۳۷۸(. چارلز, يساليس. ۲۴

25. Jasques, R. Poortmans and Mare, Francaux. (2000)“Adverse effects of 
creatine supplementation”. Sports med. sep;30(3) ; PP: 155-170. 

26. Maghan, R.J.(1999). “Nutrition research review”. University of Medical 
school, forestrhill Aberdeen AB 25UK. PP:258-272. 

27. Melven, H.Williams , R.B.Kreider. “Creatine the power supplement”. 
Human Kinetick, 1999.  


