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 چکیده

ايراني شرکت هاي غذايي در ورزشکاران هاي مصرف مکملهدف اين پژوهش بررسي ميزان، نوع، علل و انگيزه

 =تعداد) ورزشکاران ايرانيبود. تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر اساس لندن  1021هاي المپيک کننده در بازي

جهت گردآوري اطالعات کردند.  شرکتتحقيق حاضر  در لندن 1021المپيک  هايبازي شرکت کننده در( 31

و پرسشنامه محقق  مقياس 3اراي هاي ورزشي ديابي مکملپرسشنامه استاندارد زمينه) از دو پرسشنامه

انجام گرفت. جهت  AMOSو  26نسخه  SPSSهاي ها توسط نرم افزارشد. تمامي تحليل استفادهساخته( 

ترين منبع پيشنهاد دهنده اصلي استفاده شد. RMSEAو  NFIاز خي دو،  ،هاي نکويي برازشتعيين شاخص

( بود. مهمترين داليل مصرف %31) تغذيه تخصصمصرف مکمل، مدر بين ورزشکاران المپيکي ايران براي 

( گزارش شد. %30) افزايش قدرت و توان ( و%34) کاران افزايش سرعت و چابکيمکمل از ديدگاه ورزش

برخالف مطالعات قبلي، هنجارهاي ذهني  د.( بو%31) اران ب کمپلکسهاي مصرفي در ورزشکمکمل بيشترين

بين و دومين شاخص پيش (β= 0/23) ها بادر حالي که نگرش (β= 0/91) بودبين ترين شاخص پيش قوي

کنترل در عدم تاثير گذاري  بين بودند.ترين شاخص پيشضعيف (β= 0/13) کنترل رفتاري ادراک شده با

زيرا اعتقاد  ،ها مبهم استنگرشدر تاثير گذاري  اينرفتاري ادراک شده با مطالعات قبلي همخواني دارد اما 

ن . ايشود( کنترل ميها به سمت مکملنه نگرش) از طريق پذيرش هنجار بر اين است که نيت رفتاري قوياً

، هنجارهاي ذهني هنگام شکل گيري نيت رفتاري ايران دهند در بين ورزشکاران المپيکيها نشان مييافته

 اهميت بيشتري دارد. هاي غذايي احتماالًبراي مصرف مکمل

 .تئوري رفتار برنامه ريزي شدهورزشکاران رده المپيک، هاي غذايي، مکمل واژگان کلیدي:

 

 

                                                 
   :amirsasan@tabrizu.ac.irEmail                                                               نویسنده مسئول *

https://xe-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=ekmj88kj1gil0
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 مقدمه
در آمریکا نشان مي دهد مصرف  1771تا  1791بررسي هاي صورت گرفته در طي سال هاي 

بوده  %53 - %01هاي غذایي به صورت روزانه در بین جمعیت بزرگسال این کشور در حدود مکمل

دانشجویان آمریکا  % 01در جدیدترین آمار ارائه شده مشخص شده است که در حدود . (1) است

پژوهش انجام گرفته، سوبال و  31از  1متاآنالیزکنند. در یک ایي مصرف ميحداقل یک مکمل غذ

هاي زن و مرد، انواع مختلفي از مکمل ورزشکار 11190از  %00( اظهار داشتند که 1770) 1مارگارت

هاي هاي غذایي در میان گروهالوه در ایاالت متحده، مصرف مکملعه . ب(1) کنندرف ميغذایي را مص

 . (5) است، متداول کاران جوان و بزرگسال و سالمندانورزش ازخاصي 

هاي غذایي سودمندي چنداني ندارند، اخیر نشان داده اند که اکثر مکملچه بسیاري از تحقیقات  اگر

بررسي میزان و نوع اي دارد. در ها و پروتئین همچنان رشد فزایندهاسیداما فروش کراتین، آمینو 

ا همیزان مصرف آمفتامین هاي ورزشي در ورزشکاران دانشگاهي آمریکا مشخص شد کهمصرف مکمل

و  %8به  %11، آندروفین از 1119در سال  %11به  1779در سال  %0در میان کشتي گیران از 

است. از خطرات احتمالي مصرف تغییر یافته  1119در سال  %8به  %1ها از نابولیک استروئیدآ

هاي مختلف، عوارض جانبي محصوالت کافئین دار مسمومیت، حساسیتتوان به هاي غذایي ميمکمل

شرات، داروهاي تجویزي و هاي حگر اشاره کرد. در مواردي، هورمونو بسیاري از عوارض ناشناخته دی

همچنین مصرف اسیدهاي  .هاي غذایي دیده شده استاي مکملاي حیواني در محتومواد غده

نتایج مطالعات  .ها را افزایش دهدواد خطرناکي چون استروئیدتواند احتمال مصرف مارگوژنیک مي

سال فاقد دانش کافي از علم تغذیه بوده و نیازمند  10تا  13هاي سني دهد گروهمختلف نشان مي

 . (0،3) ندهستهاي غذایي لآموزش به خصوص در مورد مصرف مکم

صعودي  ذایي همچنان سیرغنگاهي به آمارهاي مختلف نشان مي دهد مصرف مکمل هاي ورزشي و 

کند. این امر باعث شده است تا متخصصان سالمت و تغذیه به بررسي و رو به رشدي را دنبال مي

هاي مختلفي ارائه شده تئوريا بپردازند. در همین زمینه هگونه مکمل عوامل اثرگذار بر مصرف این

. به منظور بررسي (0) باشد تئوري رفتار برنامه ریزي شدهرابطه است که شاید مهمترین تئوري در این 

. بر طبق این تئوري، شده استاستفاده  کمترعوامل موثر بر مصرف مکمل هاي ورزشي از این تئوري 

درک  ، کنترل رفتاري0رفتارشده مرتبط با  ادرک، هنجارهاي 5توان از چهار سازه نگرش به رفتارمي

                                                 
1. Meta analysis 
2. Sobal, J., & Marquart 
3. Intention to behavior 

4. Perceived social norms associated with the behavior 
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به عنوان عوامل زیربنایي در پیدایش  1و قصد و نیت رفتاري براي انجام یک عمل 1مرتبط با رفتار شده

از این تئوري براي تجزیه و تحلیل و تبیین عوامل انگیزشي درون فردي در و انجام یک عمل نام برد. 

حیطه تغذیه در  .(9) شودرفتار به خصوص استفاده مي راي یکپیش بیني هدف و نیت فرد از اج

عقاید در مورد مصرف مکمل هاي ورزشي، ادراک نورم هاي هنجاري در ارتباط  ورزشي براي بررسي

با مصرف مکمل هاي ورزشي و ادراک کنترل بر مصرف مکمل هاي ورزشي براي پیش بیني مقاصد، 

 . کرداستفاده مي توان از این تئوري اي ورزشي نیات و انگیزه هاي ورزشکاران در مصرف مکمل ه

 ايت ارزشمندي در زمینه شرایط تغذیهشناسایي میزان، نوع و علل مصرف مکمل هاي غذایي اطالعا

هد داد. در صورت شناسایي قهرمانان سطوح بین المللي در اختیار محققان و جامعه علمي قرار خوا

ن به مسئولین و مربیان تیم توااز سوي ورزشکاران، مي هاي ورزشيرویه و نادرست از مکملمصرف بي

ها اطالعات الزم را ارائه کرد و ا در زمینه خطرات مصرف برخي مکملبوطه، اطالعات الزم رهاي مر

 في در مورد اثربخشيفقدان اطالعات کابه با توجه . ها آموزش داد طریقه مصرف صحیح را نیز براي آن

 لزوم توجه و مراقبت متخصصان سالمت بیش از پیش احساس شده وهاي ورزشي، و ایمني مکمل

هاي ورزشي در میان ورزشکاران به نیازي اساسي مبدل شده است. فهم عوامل اثرگذار بر مصرف مکمل

هاي ورزشي و همچنین عواملي است ملهدف از این تحقیق بررسي میزان، نوع و علل استفاده از مک

دهند. در این رویکرد هاي ورزشي را تحت تاثیر قرار مياز مصرف مکملال مصرف یا خودداري که احتم

از تئوري رفتار برنامه ریزي شده براي بررسي رفتارهاي مرتبط با رژیم غذایي و سایر رفتارهاي مرتبط 

           .(8) با سالمتي استفاده شد

 

 پژوهشروش 
جامعه آماري این تحقیق اي اجرا شد. سهمقای -وه همبستگياین پژوهش از نوع کاربردي بود و به شی

اردونشینان المپیک لندن حدود کلیه لندن تشکیل دادند.  1111را کلیه ورزشکاران اعزامي به المپیک 

 نفر حاضر به همکاري با گروه تحقیق شدند. 01بودند که در نهایت از این تعداد حدود نفر  30

ي عوامل تاثیر پرسشنامه استفاده شد. به منظور بررسدر این پژوهش از دو جهت گردآوري اطالعات 

شنامه استاندارد زمینه یابي ورزشکارن از پرسبین هاي غذایي و ورزشي در گذار بر مصرف مکمل

 تدوین شده بود.تئوري رفتار برنامه ریزي شده هاي ورزشي استفاده شد که بر اساس مکمل

                                                 
1. Perceived behavioral control associated with behavior 

2. Behavioral intention to perform an act 
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 یري این مقیاس از نوع لیکرت پنج امتیازي استگمورد است. روش اندازه 31مه شامل این پرسشنا

موافق تا کامالً مخالف(. این پرسشنامه در واقع ترکیبي از دو پرسشنامه پیش بیني مصرف  کامالً)

است. پرسشنامه زمینه یابي مکمل هاي  (5) غذایي و مقیاس مکمل (7) مکمل در ورزشکاران نوجوان

 10) مورد(، هنجارهاي اجتماعي ادراک شده 11) هاورزشي هاسمن، شامل چهار خرده مقیاس نگرش

 .استمورد(  11) هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتارمورد( و  10) مورد(، مقاصد و اهداف

ي و نوع، شیوه و مقدار مصرف از طرف دیگر، براي گردآوري اطالعات جانبي در مورد خصوصیات فرد 

قبیل از یک پرسشنامه از مکمل و اطالعاتي از این هاي استفاده هاي ورزشي، دالیل و انگیزهمکمل

 .کردندتکمیل  محققاندر حضور  ها را پرسشنامهورزشکاران استفاده شد.  محقق ساخته

ورزشي جهت تعیین میزان تناسب آن تغذیه و فیزیولوژي پرسشنامه ها توسط دو نفر از متخصصین 

نفر از  11بر روي  1آزمایشيبا هدف مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت. در مطالعات قبلي یک مطالعه 

و هر مقیاس از لحاظ پایایي دروني مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج این  نخبه اجرا شد ورزشکاران

، 80/1، نگرش ها 71/1ده مقیاس هاي نیت رفتاري مطالعه نشان داد ضرایب آلفاي کرونباخ براي خر

. چون مقادیر پایایي و است 97/1 هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتارو  81/1هنجارهاي ذهني 

 .(11) تحلیل عاملي مناسب بود لذا هیچ تغییري در پرسشنامه مورد نظر داده نشد

خ ش قرار گرفت. آلفاي کرونباسوال مورد سنج 10هاي غذایي با نیت مصرف مکملدر این تحقیق 

سوال مورد  11هاي غذایي نیز با مکمل ها در رابطه با مصرفبود. نگرش 70/1براي این مقیاس 

گزارش شد. هنجارهاي ذهني در  71/1سنجش قرار گرفت. آلفاي کرونباخ براي این خرده مقیاس 

ي کرونباخ براي این خرده گیري شد و آلفاسوال اندازه 10کمل هاي غذایي با ارتباط با مصرف م

 گزارش شد.  71/1بود. میزان آلفاي کرونباخ کل براي این سه خرده مقیاس  87/1مقیاس 

شیوه اندازه گیري هر متغیر به این صورت است که مجموع تمامي سواالت براي هر خرده مقیاس 

 10در محدوده  د. نمرات مقیاس هاي نیتشمحاسبه شده و به عنوان یک نمره واحد در نظر گرفته 

و  91تا  10در محدوده هنجارهاي اجتماعي درک شده  ،31تا  11ها در محدوده ، نگرش91تا 

 .است 33تا  11 در محدودهشده هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتار 

و نیت در هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتار ها، هنجارهاي اجتماعي درک شده، روابط بین نگرش

هاي مدل خطي عمومي مورد تجزیه و تحلیل قرار هاي غذایي با استفاده از روشمکملرابطه با مصرف 

هاي غذایي در میان ورزشکاران ریزي شده در رابطه با مصرف مکمل گرفت. برازش نظریه رفتار برنامه

نرم  ها توسطساختاري انجام گرفت. تمامي تحلیلالمپیکي ایران با استفاده از تحلیل مدل معادالت 

                                                 
1. Pilot  
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نکویي برازش از  هايانجام گرفت. جهت تعیین شاخص AMOSو  10نسخه  SPSSهاي فزارا

طور کلي معیار برازش یا نسبت خي دو بر ه استفاده شد. ب mseaR1و  NFI1هاي خي دو، مولفه

آوري هاي جمعقبول بودن مدل در رابطه با داده درجات آزادي باید کمتر از دو باشد تا بیانگر قابل

بیشتر باشد در حالي که  73/1و باید از  است گر سهم کلي واریانس تبیینيبیان NFIد. شده باش

RMSEA  (5) باشد 18/1و باید کمتر از  استدر ارتباط با پیچیدگي مدل. 

 

 نتايج
 را نشان مي دهد.  هاآزمودنيویژگي هاي دموگرافیک جدول زیر 

 

 مشخصات دموگرافيک آزمودني ها .2جدول 

سن 

 )سال(

 قد 

 )سانتي متر(

وزن 

 )کيلوگرم(

سابقه فعاليت 

 حرفه اي )سال(

 سطح تحصيالت

 کارشناسي فوق ديپلم ديپلم
کارشناسي 

 ارشد

13/13 

00/1± 

39/198 

17/8± 

70/81 

13/19± 

11/11 

10/5± 
15% 11% 31% 13% 

 

 8) دوومیدانينفر(، 15) ورزشکاران المپیکي بررسي شده در این تحقیق از رشته هاي ورزشي کشتي

 1) نفر(، تنیس 1) نفر(، تکواندو 5) نفر(، دوچرخه سواري 0) نفر(، وزنه برداري 3) نفر(، تیر اندازي

نفر( بودند و بقیه ورزشکاران حاضر به همکاري  1) نفر( و شمشیربازي 1) نفر(، قایقراني 1) نفر(، جودو

ها متاهل  ر تحقیق مجرد و بقیه آندرصد از ورزشکاران شرکت کننده د 39با گروه تحقیق نشدند. 

 نفر مرد بودند.  59ورزشکار مورد بررسي زن و  01نفر از  3بودند. همچنین 

ها اعالم کردند  از آن % 88در مورد الگوي مصرف مکمل هاي غذایي در بین ورزشکاران باید گفت که 

که هرگز از مکمل استفاده د بیان داشتن %0که  طور منظم از مکمل استفاده مي کنند در حاليه که ب

ند اما اکنون دیگر مکمل مصرف بیان داشتند که قبال مکمل مصرف مي کرد %3اند. همچنین نکرده

اعالم کردند که قبال مکمل مصرف نکرده اند اما قصد دارند حداقل از یک  %5کنند و باالخره نمي

 مکمل در آینده استفاده کنند.

درصد( و مشاور  17) درصد(، پزشک 10) وسیله مربیانه مکمل را بهاي تحقیق اولین بار مصرف نمونه

نتایج مشابهي نیز در تحقیقات اند. درصد( انتخاب کرده 11) درصد(، انتخاب خودسرانه 33) تغذیه

                                                 
1. Normal fit index 

2. Room mean square error of approximation 
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ها و ت. در این تحقیقات نیز، داروخانه( به دست آمده اس1117) ( و کوبرینر1117) تیان و همکاران

ان نتایج این تحقیق نشوه تهیه مکمل در ورزشکاران بود. ترین شید غذایي مهمهاي بزرگ مواگاهفروش

ها از و مابقي آن ندکردها تهیه ها را از داروخانهدرصد شرکت کنندگان در تحقیق مکمل 71داد 

 امیرساسان و همکارانتحقیق توجه به نتایج  باند. ي کردخریداري م آزاد() فروشگاه هاي مختلف

 . همچنین دوستانکردند( مکمل ها را از طریق داروخانه ها تهیه مي %97) ورزشکاران ( اغلب1571)

( کمترین نقش را %8) هاي تهیه مصرف مکمل بود. در این رابطه، اینترنت( نیز یکي دیگر از راه53%)

هاي مختلف به ترتیب در ورزشکاران رشتهدر ماه( ) متوسط میزان هزینه خرید مکمل(. 1) ایفا کرد

هزار ریال(، وزنه  5011) هزار ریال(، تیر اندازي 0111) هزار ریال(، دوومیداني 1111) 1در کشتي

 هزار ریال(، تنیس 5111) هزار ریال(، تکواندو 1711) هزار ریال(، دوچرخه سواري 0911) برداري

هزار  1811) هزار ریال( و شمشیربازي 5111) هزار ریال(، قایقراني 1011) هزار ریال(، جودو 1711)

 ریال( بود. 

ترین منبع پیشنهاد دهنده در بین ورزشکاران المپیکي ایران براي مصرف مکمل، متخصصین اصلي

(  %10) ( و ورزشکاران هم تیمي%10) (. با توجه به نتایج، مجله، کتاب، اینترنت%05) ندهستتغذیه 

. این در حالي است که مربي ندردنیز نقش مهمي در گرایش ورزشکاران دیگر به مصرف مکمل ایفا ک

درصد( کمترین تاثیر  1) ( و پزشک%3هر کدام ) ( و مربي، اساتید دانشگاهي و خود فرد%11) بدنساز

 را در این زمینه داشته است.
 داليل احساس نياز به استفاده از مکمل هاي غذايي .1جدول 

رژيم غذايي  داليل

 ناکافي

افزايش سرعت و 

 چابکي

افزايش قدرت و 

 توان

سطح انرژي من 

 را باال مي برد

سالمت 

 عمومي بدن

افزايش حجم 

عضله و تحمل 

 بدن

 %50 %11 %51 %09 %08 %13 درصد
 

به من احساس  داليل

بهتري مي 

 دهد

توانايي تمرين طوالني 

 تر و استقامت بيشتر

را ن تمرکز م

افزايش مي 

 دهد

کاهش يا 

افزايش 

 وزن

افزايش 

عملکرد و 

 آرامش

تسريع 

ريکاوري پس 

 از ورزش

 %01 %03 %51 %18 %03 %18 درصد

 

مهمترین دالیل در ارتباط با مصرف مکمل از دیدگاه ورزشکاران المپیکي ایران افزایش سرعت و 

(، توانایي تمرین طوالني تر و استقامت بیشتر و افزایش %09) (، افزایش قدرت و توان%08) چابکي

                                                 
محصوالت مکمل هاي غذایي  کلياین رشته ورزشي، خرید  توسط ورزشکاران علت کمتر بودن هزینه خرید مکمل. 1

 طور مناسب و رایگان در اختیار ورزشکاران قرار داده است.ه که مکمل ها را ب بودتوسط فدراسیون مربوطه 
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 ( گزارش شد. سالمت عمومي%01) تسریع ریکاوري پس از ورزش( و %03هر کدام ) عملکرد و آرامش

 ( کمترین نقش را در رابطه با مصرف مکمل داشتند. %18) ( و افزایش تمرکز11%)

آزمودني هاي تحقیق اعالم کردند براي انتخاب و مصرف مکمل به ترتیب مواردي مانند پیشنهاد و 

ها در  ( براي آن%18) ( و در دسترس بودن%01) (، قیمت%00) (، نام تجاري%81) توصیه دیگران

 اولویت قرار گرفته بودند. 

 

 نوع مکمل هاي مصرفي  
 درصد مکمل هاي مصرفي در بين ورزشکاران ايران اعزامي به المپيک لندن .1جدول 

 درصد مصرف مکمل  درصد مصرف مکمل

نوشیدني هاي انرژي 

 زا
 %9 پودر افزاینده وزن  11%

بازسازي بارگیري یا 

 انرژي
 %01 پودرهاي پروتئیني  19%

 %51 پروتئین وي  %50 کراتین

ATP 8%  81 مولتي ویتامین% 

 E 00%ویتامین   %11 کافئین

 C 83%ویتامین   %55 آمینو اسید ها

 %5 اسید فولیک  %10 آرژنین

 B6 00%  %11 اسید آمینه شاخه دار

 B12 07%  %81 گلوتامین

 %0 نیاسین  %9 بي -ام -اچ

 D 11%ویتامین   %71 ب کمپلکس

 %07 قرص هاي مواد معدني  A 11%ویتامین 

 %39 کلسیم  %51 آهن

 %19 روي  %0 فسفر

 %1 استروئید  %13 منیزیم

DHEA 5%  18 ال کارنیتین% 

NO Explode 0%  01 گلوکوزامین% 

 

ورزشکاران مي توان به گروه بر اساس نتایج به دست آمده از مهمترین مکمل هاي مصرفي در این 

( اشاره %81) ( و گلوتامین%81) مولتي ویتامین C (83%،)(، ویتامین %71) ترتیب به ب کمپلکس
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به ترتیب کم  (%1) اسید فولیک واستروئید ( و 5%) DHEA(، %0) نیاسین و فسفرکرد. همچنین 

 مصرف ترین مکمل ها بودند. 

در رشته هاي ورزشي مختلف مورد بررسي در این تحقیق، مکمل هاي داراي بیشترین میزان مصرف 

 به قرار زیر بود:

، ب 12Bو  C ،E ،6B ، پودرهاي پروتئیني، مولتي ویتامین، ویتامینBCAAکشتي: گلوتامین، 

 اسید، آرژنین. کمپلکس، کلسیم، منیزیم، کراتین، آمینو

، آمینو اسید، پودر پروتئیني، ال کارنیتین، اسید 12B ،HMBو  C ،E ،6B دوومیداني: ویتامین

 ز کلسیم، روي، منیزیم، کراتین.گلوکفولیک، آرژنین، گلوتامین، آهن، ب کمپلکس، 

، ب 12Bو  C ،E ،6B ، ویتامین10Qتیراندازي: جنسینگ، کافئین، کروم، کربوهیدرات، کارنیتین، 

 کمپلکس.

، آمینو اسید، مولتي ویتامین، C ،E ،12B وزنه برداري: پودر پروتئیني، گلوتامین، ال کارنیتین، ویتامین

، فارماتون، یوربامین، 10Q ،HMB، پتاسیم، منیزیم، ب کمپلکس و کراتین، BCAAآهن، کلسیم، 

 (.C  +E  +HMBویتامین ) سوپرادین، سنتروم، ترکیب

، پودر پروتئیني، مولتي C ،E ، آمینو اسید، ویتامین12Bدوچرخه سواري: گلوتامین، ال کارنیتین، 

، پتاسیم، منیزیم، ب کمپلکس BCAAویتامین، نوشیدني ایزو استار، آهن، کلسیم، بیکربنات سدیم، 

 و کراتین. 

 .12Bو  C ،E ،6B استار، مولتي ویتامین، ویتامین تکواندو: نوشیدني ایزو

 ، ب کمپلکس.12B ،10Qو  C ،E ،6B نیس: جنسینگ، کافئین، کروم، ویتامینت

، فارماتون، پودرهاي پروتئیني، 10Q ،HMB، ب کمپلکس و کراتین، BCAAجودو: گلوتامین، 

 ، منیزیم، کراتین، آمینو اسید، کلسیم، آرژنین.12Bو  C ،E ،6B مولتي ویتامین، ویتامین

 .C ،10Q، ب کمپلکس، روي، مولتي ویتامین، ویتامین Eقایقراني: ویتامین 

، گلوتامین، آهن، ب ، اسید فولیک، آرژنین، مولتي ویتامینEشمشیربازي: ال کارنیتین، ویتامین 

 کلسیم، روي، منیزیم، کراتین. ،زکمپلکس، گلوک

ک امي به المپینوع اطالعات مورد توجه در رابطه با مصرف مکمل انتخابي در بین ورزشکاران ایران اعز

 در جدول چهار آورده شده است. لندن
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 اطالعات مورد توجه ورزشکاران المپيکي ايران در هنگام مصرف مکمل ويژه .3جدول              

 

 %09 سالمت و ایمني

 %13 عوارض و اثرات جانبي

 %05 سودمندي و اثربخشي

 %15 شواهد و مدارک

 %51 مکانیسم عمل مکمل

 %7 مکملترکیبات 

 

در هنگام انتخاب یک مکمل خاص، بیشتر به اطالعاتي در رابطه با سودمندي  کردندورزشکاران اعالم 

د. در حالي که اطالعات مرتبط شتن( آن توجه دا%09) ( و نیز سالمت و ایمني%05) و اثربخشي مکمل

( کمترین توجه %7) ( و ترکیبات مکمل%15) با شواهد و مدارک موجود در رابطه با مکمل مورد نظر

 ورزشکاران را در هنگام انتخاب آن مکمل به خود جلب مي کند. 

 را نشان مي دهد. در شبانه روز در بین ورزشکاران المپیکي ایران زمان و نوع مصرف مکمل پنججدول 

 
 زمان و طريقه مصرف مکمل در شبانه روز در بين ورزشکاران المپيکي ايران. 4جدول               

 

 %01 صبح 

 %57 ظهر 

 %35 شب 

 %55 قبل از غذا

 %11 حین غذا

 %38 بعد از غذا 

 %81 فقط در طول فصل مسابقه

 %18 در طول خارج فصل 

 

، ورزشکاران در دوره هاي زماني مختلفي از شبانه روز مکمل مصرف مي پنجبا توجه به نتایج جدول 

 نشان داد که مصرف مکمل در حین غذا کمترین میزانند. همچنین در رابطه با نوع مصرف، نتایج ردک

بود. همچنین اکثر  ورزشکاران( باالترین نوع مصرف در بین %38) ( و مصرف مکمل بعد از غذا11%)

 (.   %81) فقط مکمل را در طول فصل مسابقه مصرف مي کردندورزشکاران 
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 ي در ورزشکاران المپيکيارزيابي مدل رفتار با برنامه در رابطه با تبيين مکمل هاي مصرف

 ايران

در این بخش مدل مورد بحث و قدرت تبییني آن در رابطه با مصرف مکمل هاي غذایي و ورزشي در 

میان ورزشکاران المپیکي ایران مورد بررسي قرار مي گیرد. همچنین نتایج کامل مدل اندازه گیري در 

ورد بررسي در مدل مذکور به تفصیل قالب معادالت ساختاري و نیز ضرایب رگرسیوني متغیرهاي م

 بیان مي شود. 

 مدل اندازه گيري معادالت ساختاري

، NFIباالتر بود در حالي که  017/1از  RMSEAو  001/99نسبت خي دو بر درجات آزادي از 

. شکل زیر مدل رفتار استبود که حاکي از برازش قابل قبول مدل  901/1و نکویي برازش  817/1

ه با بهترین برازش و ضرایب مسیر آن را نشان مي دهد. نگرش ها، هنجارهاي ذهني برنامه ریزي شد

 از واریانس نیت رفتاري را تبیین مي کنند %90در مجموع هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتار و 

(R²= 0.74هنجارهاي ذهني قوي .) در حالي که کنترل رفتاري  ،ترین پیش بین نیت رفتاري بود

 (p<0/006) و هنجارهاي ذهني ((p<0/043 ت ترین پیش بین بود. نگرش هاادراک شده ضعیف

دار نیت رفتاري بودند اما کنترل رفتاري درک شده شاخص پیش بین اشاخص هاي پیش بین معن

 . (p<0/217) داري از نیت رفتاري نبودامعن

 
 مدل اندازه گيري معادالت ساختاري براي مصرف مکمل هاي ورزشي ورزشکاران المپيکي ايران .2شکل 

 

میانگین و انحراف استاندارد( و مقادیر بهنجار ) ، مقادیر گرایش هاي مرکزيششهمچنین در جدول 

 . تاسبودن داده ها نیز نشان داده شده است. با توجه به نتایج جدول زیر، توزیع داده ها بهنجار 
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 مقادير گرايش مرکزي و طبيعي بودن متغيرهاي رفتار برنامه ريزي شده .6جدول 

 

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد
 چولگي

خطاي 

 انداردتاس
 2درجه اوج

خطاي 

 استاندارد

 51/1 -90/1 10/1 -18/1 00/0 11/18 نیت رفتاري

 51/1 -15/1 10/1 -15/1 35/3 30/10 نگرش رفتاري

 51/1 03/1 10/1 19/1 11/10 11/01 هنجار ذهني

 51/1 -11/1 10/1 -39/1 10/0 10/55 کنترل رفتاري

 ضرايب رگرسيوني مدل اندازه گيري 

ترین شاخص  که قوي است %11نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اندازه اثر براي رفتار با نیت رفتاري 

نتایج  (β=0/04). و کنترل رفتاري ادراک شده ضعیف ترین پیش بین بود (β=0/29) پیش بین بود

در این تحقیق از نظریه رفتار برنامه ریزي شده براي  آمده است. زیرکامل تحلیل رگرسیون در شکل 

پیش بیني نیت مصرف مکمل هاي غذایي در ورزشکاران المپیکي ایران استفاده شد. نتایج نشان داد 

از نیت رفتاري را تبیین مي  %90رف مکمل هاي غذایي را پیش بیني مي کند و نیت مص ،این مدل

 حاکي از برازش ضعیف ،کند. به هر حال مدل معادالت ساختاري با استفاده از تخمین احتمال بیشینه

چه مدل برازش خوبي نداشت اما عدم طبیعي بودن متغیر کنترل رفتاري  براي این نمونه است. اگر

( ممکن است آماره خي دو و شاخص N= 42) و اندازه نمونه کوچک (c.r. -7.033) ادراک شده

 هاي برازش را بطور منفي تحت تاثیر قرار دهد. 

 
ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مدل رفتار با برنامه در رابطه با مصرف مکمل هاي ورزشي در  .1شکل 

 ورزشکاران المپيکي ايران

                                                 
1. Kurtosis  
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 بحث و نتیجه گیري
لگوي یزان و امتفاوتي از م نتایج تحقیقات صورت گرفته مشخص مي شود که آمار کامالًبا نگاهي به 

این میزان در بررسي ورزشکاران نخبه و جوان  هاي تحقیقي وجود دارد. مثالًمصرف مکمل در نمونه

 گزارش شده است %71( 1117) ( و در تحقیق کوبرینر11) بود %81آلماني بسیار باال و در حدود 

از  ،ورزشکاران مورد بررسي %08( در حدود 1118) در حالي که در پژوهش پتروژي و همکاران .(11)

. با توجه به نتایج این تحقیقات به نظر مي رسد میزان (15) مکمل به صورت منظم استفاده مي کردند

 رمصرف مکمل در بین ورزشکاران دانشگاهي و جوان در مقایسه با ورزشکاران حرفه اي و نخبه بیشت

ورزشکاران نخبه و حرفه اي داراي استراتژي هاي تغذیه اي دقیق تر و  استدالل مي شود. است

ها تحت کنترل شدیدتري باشد.  و این احتمال مي رود که برنامه غذایي آن ندسختگیرانه تري بود

ن ابنابراین یکي از دالیل مصرف مکمل در تحقیقات گذشته مي تواند مربوط به سطح رقابتي ورزشکار

اما در این تحقیق از ورزشکاران  ،باشد. در اغلب مطالعات از ورزشکاران دانشگاهي استفاده شده است

 المپیک( استفاده شد.) رده بین المللي

با این  ،طور دقیق تغذیه خودشان را کنترل کننده که ورزشکاران سطح المپیک باید ب با توجه به این

درصد از این گروه از ورزشکاران توسط  05تنها در میزان مصرف مکمل در این تحقیق، وجود 

و اکثر ورزشکاران به منابع نامرتبط براي مصرف مکمل رجوع مي  بودشده  پیشنهادتغذیه  ینمتخصص

درصد مربوط به کشتي گیران المپیکي ایران  53درصد ذکر شده،  05. جالب توجه است که از کردند

یه در این گروه از ورزشکاران ایراني است. این نتایج با یافته گر جایگاه باالي متخصص تغذد که نشانوب

( همخواني دارد. این موضوع ممکن است داراي مشکالت جدي براي 1117) هاي تحقیقي کوبرینر

. (11) که به ندرت توسط ورزشکاران جهت مشورت انتخاب مي شوند . افراديمتخصصان تغذیه باشد

رزشکاران دیگر و مربي( دانش کافي در این زمینه ندارند و هیچ دوستان، و) غیر متخصص مانندافراد 

( دریافتند اصلي ترین منبع 1571) تعهدي در این زمینه احساس نمي کنند. امیرساسان و همکاران

 هستند( %51) ورزشکارانسایر ، ایرانيورزشکاران پیشنهاد دهنده مصرف مکمل هاي ورزشي در بین 

طح رقابت س ،ضراحو نتایج تحقیق  امیرساسان و همکاراناوت بین تحقیق . شاید یکي از دالیل تف(11)

باشد که سعي شده است تا حد امکان تغذیه سطح بین المللي در مقابل سطح ملي( ) ورزشکاران

و در پژوهش تیان  (11) ( ورزشکاران دیگر1117) ورزشکاران کنترل شود. در تحقیق بران و همکاران

بران و همکاران ترین منابع کسب اطالعات بودند. عمده (10) ها و اینترنت ( رسانه1117) و همکاران

اي اکثر ورزشکاران فاقد دانش تغذیه ها نشان دادند که شواهدي را در این زمینه فراهم کردند. آن

هستند. پیامد چنین امري ممکن است به خطر افتادن سالمت و عملکرد ورزشکار باشد. متخصصان 

ها نادیده گرفته مي  دسترس تیم هاي ورزشي قرار دارند اما متاسفانه نقش مهم آنتغذیه اغلب در 
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ها باید بخش اصلي یک تیم ورزشي را تشکیل دهند. همچنین دانش تغذیه اي  شود در حالي که آن

 پایه باید بخشي از سیستم آموزش مربیگري، فیزیوتراپي و سایر کادر تیم  قلمداد شود.

ات مشابه تحقیق ، دالیل مصرف مکمل در این تحقیق تقریباًدوشده در جدول بر طبق نتایج گزارش 

قبلي بود. در این پژوهش نیز همانند تحقیقات قبلي دالیل متنوعي براي مصرف مکمل پیشنهاد شده 

، در (7) ( عدم تغذیه کافي و برتري جویي در عملکرد1117) در پژوهش کیمیو و سیمیو مثالً .است

( 1117) ، در تحقیق تیان و همکاران(11) ( سالمتي و افزایش عملکرد1117) کارانتحقیق بران و هم

( افزایش عملکرد و در 1117) ، در تحقیق کوبرینر(10) انرژي زایي، سالمتي و افزایش توده عضالني

( افزایش قدرت، ریکاوري و عدم آسیب دیدگي از جمله دالیل 1118) تحقیق پتروژي و همکاران

. در اکثر تحقیقات صورت (11،15) بودند که با نتایج تحقیق حاضر نیز همخواني دارندمصرف مکمل 

گرفته در این زمینه، افزایش عملکرد و تسریع ریکاوري عمده ترین دالیل مصرف مکمل هاي 

چند برخي تحقیقات حاکي از وجود  هر ،کربوهیدراتي در ورزشکاران بود. در زمینه علل مصرف مکمل

سي است اما در اغلب تحقیقات صورت گرفته، افزایش وزن و قدرت در مردان از علل تفاوت هاي جن

عمده مصرف مکمل بوده است که با نتایج تحقیق حاضر نیز تا حدودي مطابقت دارد. یکي دیگر از 

دالیل مصرف مکمل در ورزشکاران بهبود عملکرد بود. این امر نشان مي دهد که ورزشکاران معتقد 

ها منبع تغذیه اي مناسبي براي حفظ سالمت و عملکرد ورزشي  م غذایي معمولي آنهستند که رژی

ترین دالیل در  ( مهم1571) . با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق امیرساسان و همکارانیستن

( است. از دالیل دیگر مي %01) بهبود اجراي ورزشيورزشکاران ارتباط با مصرف مکمل از دیدگاه 

اشاره ( %31) ( و انرژي زایي%31) (، افزایش قدرت%30) (، تسریع ریکاوري%37) فع خستگيتوان به ر

ترین نقش را در  ( کم%7) ( و کاهش چربي بدن%8) (، کاهش درد%0) . در حالي که کاهش وزنکرد

 .  (11) رابطه با مصرف مکمل داشتند

 انجام گرفته اند از پرسشنامه هايطور کلي در تحقیقاتي که به منظور بررسي مکمل هاي مصرفي ه ب

مختلفي استفاده شده است که این مسئله از یک سو مقایسه این تحقیقات را با مشکل مواجه مي کند 

و از سوي دیگر موجب تفاوت هایي در نتایج کلي تحقیقات مي شود. همچنین اکثر تحقیقات صورت 

ه ک ان در سطح دانشگاه بوده و یا اینمحدود به ورزشکاران جو ،گرفته در زمینه مکمل هاي مصرفي

طور موردي مصرف مکمل را در یک دوره خاص مورد بررسي قرار داده اند. اغلب مطالعات با استفاده ه ب

از پرسشنامه هاي مختلف، مکمل هاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده اند. براي مثال، برخي فقط 

اکي را مد نظر قرار داده اند. لذا با توجه به عدم نوشیدني هاي ورزشي و برخي دیگر مکمل هاي خور

استفاده از ابزارهاي سنجش یکسان و نیز طبقه بندي هاي مختلفي که از مکمل ها مي شود امکان 

امیرساسان و . (5،3،9،8) و مقایسه میزان مصرف هر مکمل تاکنون میسر نبوده است سنجش دقیق
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 (، مولتي ویتامین97%) Cکشتي گیران(، ویتامین  %71) گلوتامین ( گزارش کردند1571) همکاران

( %31) ( و ب کمپلکس%01) (، مولتي ویتامین هاي حاوي مواد معدني00%) E(، ویتامین 99%)

و نیاسین و اسید فولیک و ( %5) و استروئید HMB(، %0) ال کارنیتین بیشترین میزان مصرف و

DHEA (1%) در تحقیق  .(11) ن کشتي گیران دارندترین میزان مصرف را در میا به ترتیب کم

در بین ورزشکاران رشته هاي ورزشي کشتي و دوومیداني فقط نوع و میزان مصرف مکمل هاي  حاضر

در طیف نزدیک به هم قرار داشت که این مورد مي تواند بیانگر رعایت  ورزشي در بین کلیه افراد تقریباً

در این زمینه نیازمند اطالعات دقیق  اظهار نظر قطعي .دقت مصرف مکمل توسط این ورزشکاران باشد

ورزشکاران رشته هاي مختلف روند یکسان و مشابهي در مصرف  است.از مربیان و مسئولین این تیم ها 

 مکمل هاي ورزشي نداشتند.

 لکه مطالعات اندکي در رابطه با برازش نظریه رفتار برنامه ریزي شده در ارتباط با مکم با توجه به این

انجام گرفته است، لذا مقایسه این یافته ها مشکل است. به هر حال  SEMهاي غذایي با استفاده از 

قابلیت پیش بیني این مدل از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه در طیف وسیعي از رفتارهاي تغذیه 

در طرح بلند مدت  11اي مورد بررسي قرار گرفته است. در یک فراتحلیل، مک ایچن و همکاران 

در انواع مختلفي از رفتارهاي تغذیه اي مانند مصرف قند، مصرف میوه و  TPBرابطه با کاربرد مدل 

سبزیجات، تغذیه سالم، مصرف مکمل هاي غذایي، محصوالت سبوس دار، نوشیدني هاي غیر الکلي و 

 ا با نگرشنیت رفتاري ر TPB ،01%مصرف ماهي را مورد بررسي قرار دادند. در این مطالعات، در مدل 

(r= 0/47)هنجارهاي ذهني ، (r= 0/40)  هنجارهاي درک شده مرتبط با رفتارو (r= 0/36)  تبیین

براي پیش بیني مصرف مکمل  TPBمي کند. در یکي از معدود تحقیقات منتشر شده که از مدل 

 ت رفتاريواریانس نی %91( اعالم کردند که سازه هاي مدل 1111) انجام گرفته است، کانر و همکاران

 . مشابه همین نتایج، مک ایچن و همکاران(13) براي مصرف مکمل هاي غذایي تبیین مي کنند را

هنجارهاي درک شده مرتبط ترین شاخص و  قوي ،( نشان دادند نگرش ها و هنجارهاي ذهني1113)

. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات قبلي (10) ضعیف ترین شاخص تبیین مصرف مکمل هستند ،با رفتار

از واریانس نیت رفتاري را تبیین مي کند. به هر حال برخالف  %90تقریبا  TPBو مدل  استهمراستا 

در حالي که نگرش  (β= 0/91) ترین شاخص پیش بین بود مطالعات قبلي، هنجارهاي ذهني قوي

 (β= 0/13) باه مرتبط با رفتار هنجارهاي درک شددومین شاخص پیش بین و  (β= 0/23) ها با

ا بهنجارهاي درک شده مرتبط با رفتار ضعیف ترین شاخص پیش بین بودند. عدم تاثیر گذاري 

زیرا اعتقاد بر این است که  .ها مبهم است اما فقدان تاثیر گذاري نگرش ؛مطالعات قبلي همخواني دارد

نه نگرش ها به  و شود کنترل مي شودچه هنجار محسوب مي  از طریق پذیرش آن نیت رفتاري قویاً

، هنجارهاي ذهني هنگام ایران سمت مکمل. این یافته ها نشان مي دهند در ورزشکاران المپیکي
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اهمیت بیشتري دارد. با توجه به این  شکل گیري نیت رفتاري براي مصرف مکمل هاي غذایي احتماالً

به پیش بیني مصرف  TPBتفاده از که این تحقیق از جمله نخستین پژوهش هایي است که با اس

مکمل هاي غذایي در ورزشکاران المپیکي ایران مي پردازد، لذا توجه به اثرات احتمالي مفهوم تیم 

ورزشکاران جوان رفتار هم تیمي ها و مربیان  . زمان شکل گیري پذیرش هنجارها، احتماالًاستمهم 

شکل هنجار مي پذیرند. تیم به عنوان یک گروه  خود را بیشتر از دوستان، خانواده و سایر آشنایان به

ساعت در هفته در قالب تیم با دیگر هم  11و ورزشکار مي تواند حتي بیشتر از  استبه هم فشرده 

 تیمي ها تمرین کند. 

تحت تاثیر هم تیمي ها و مربیان خود قرار مي گیرد.  ادراکات ورزشکاران از هنجارها، مستقیماً احتماالً

همچنین اگر خود مربي مکمل هاي ورزشي را براي ورزشکارانش فراهم سازد به احتمال زیاد مصرف 

مکمل ورزشي تبدیل به یک هنجار خواهد شد. با توجه به این احتماالت مي توان وجود روابط باال 

ر این پژوهش توجیه کرد. نتایج این پژوهش نشان مي دهد بین هنجارهاي ذهني و نیت رفتاري را د

اثرات کمي در ورزشکاران  ،در مقایسه با نیت رفتاريهنجارهاي درک شده مرتبط با رفتار نگرش ها و 

المپیکي ایران دارند. لذا مداخالت احتمالي در رابطه با مصرف مکمل هاي ورزشي در این ورزشکاران 

چند که اطالعات مناسبي در  اکات ورزشکاران از رفتار هنجاري است. هرنیازمند توجه بیشتر به ادر

در پیش بیني مصرف مکمل هاي ورزشي حاصل شده است اما استفاده از این  TPBاستفاده از مدل 

. با گرایش روز افزون جوانان و نوجوانان به ورزش استمدل تا حدي جدید و نیازمند مطالعات بیشتري 

عوامل اثرگذار بر مصرف مکمل هاي ورزشي از اهمیت بیشتري برخوردار شده است. نیاز به فهم بیشتر 

به نظر مي رسد این مدل میزان قابل توجهي از واریانس نیت رفتاري براي مصرف مکمل هاي ورزشي 

در مجموع، مطالعات اخیر نشان مي دهند که مصرف تمامي مکمل هاي غذایي از  را تبیین مي کند.

. عوامل مختلفي ممکن است ورزشکاران (3،7،11،11) ورزشي افزایش یافته استجمله مکمل هاي 

چه تعیین میزان دقیق مصرف  جوان و نخبه را به مصرف مکمل هاي غذایي خطرناک ترغیب کند. اگر

چه مشخص است این است که مصرف این گونه مواد رو به  مکمل هاي غذایي مشکل است اما آن

در مقایسه با همساالن  ورزشکاران جوان و بزرگسال احتماالًمي دهند  زایش است. تحقیقات نشاناف

غیر ورزشکار خود مکمل هاي غذایي بیشتري مصرف مي کنند. در مطالعات مختلفي که در فاصله 

انجام گرفته است میزان مصرف مکمل هاي غذایي پنج برابر افزایش نشان  1779تا  1771سال هاي 

 . (1،1،5) مي دهد

خاذ . لذا اتهستندناکافي لي اطالعات کنوني در رابطه با مصرف مکمل هاي غذایي و ورزشي طور که ب

رده هاي سني مختلف یک رویکرد منظم براي بررسي مصرف مکمل هاي ورزشي در میان ورزشکاران 

سیستمي که اثرات جانبي و سایر مشکالت مرتبط با مکمل ها را مورد تجزیه و  ،حیاتي استامري 
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و به متخصصان سالمت در آگاهي بخشي و حمایت ورزشکاران در برابر خطرات  هدار دتحلیل قر

اتخاذ چنین سیستمي بسیار مشکل  ،تعداد مکمل ها زیاد بودنچند به علت  احتمالي کمک کند. هر

. به هر حال اکثر مکمل هاي ورزشي و غذایي اغلب در حیطه عمومي و در قالب عناویني چون است

وزن، انرژي زا و ریکاوري مطرح مي شوند. براي بررسي دقیق تر  دهنده کاهش ،قدرتافزایش دهنده 

عوامل تاثیر گذار بر مصرف مکمل هاي غذایي در ورزشکاران به نظر مي رسد بررسي رابطه بین 

چند یکي از دالیل اصلي مکمل گیري ارتقاي سطح  سالمتي و عملکرد ورزشي سودمند خواهد بود. هر

 . ویتامین ها و موادیکي از انگیزه هاي مهم تلقي مي شوداست اما سالمت عمومي نیز عملکرد ورزشي 

د ورزشکاراني که به ربه هر حال امکان دا .معدني به عنوان مکمل غذایي در نظر گرفته مي شوند

، به مکمل هاي حاوي ندسالمتي خود توجه دارند و از تاثیر سالمتي بهینه بر عملکرد ورزشي آگاه

 جایي که مصرف مواد عدني و ویتامین ها بیشتر به عنوان یک دارو بنگرند تا یک مکمل. از آنمواد م

معدني و ویتامیني در بین ورزشکاران رواج زیادي یافته است ممکن است نوعي سوء تعبیر در زمینه 

ن ایگونه مواد در رژیم غذایي، سالمت عمومي و عملکرد ورزشي وجود داشته باشد. واقعیت  نقش این

 است که ورزشکاران بیشتر از سالمت خود به فکر تقویت عملکرد هستند. 

نتایج این تحقیق با بخش اعظمي از تحقیقات قبلي مشابه بود و نشان مي دهد که مکمل هاي غذایي 

بخش جدایي ناپذیري از ورزش رقابتي شده است. با توجه به همین امر، متخصص تغذیه ورزشي 

شامل آموزش تغذیه اي بهتر ورزشکاران و ارائه دانش معتبر در این  وارند وظیفه مهمي بر عهده د

در حال گسترش هستند و  . شرکت هاي تولید کننده مکمل هاي غذایي و ورزشي دائماًاستزمینه 

بنابراین مطالعات مداومي باید در این راستا انجام شود تا اطالعات جدید و به روز در این زمینه ارائه 

هاد مي شود با در نظر گرفتن فرضیات ارائه شده در این پژوهش، مطالعه طولي در شود. پیشن

ورزشکاران رده هاي سني مختلف انجام شود تا اطالعات جامع تر در این زمینه در اختیار مربیان و 

که در این تحقیق تعداد زنان و  توجه به این صاحبنظران رشته هاي ورزشي مختلف قرار گیرد. با

د و تعداد زنان خیلي کمتر از مردان بود، توصیه مي شود نهم نبو رد استفاده قابل مقایسه بامردان مو

 و قابل مقایسه( زن و مرد انجام شود.) که تحقیقي با درنظر گرفتن نمونه هاي کافي

 

 تقدير و تشکر
شي ورزکه با حمایت مالي پژوهشگاه تربیت بدني و علوم از طرح پژوهشي بوده این مقاله مستخرج 

همه  از. همین طور محقق الزم مي داند یدآبعمل مي ست که بدینوسیله تشکر و قدرداني انجام شده ا
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در دهکده  ماده سازي در ایران و یاآلندن که در محل اردو هاي  1111ورزشکاران اعزامي به المپیک 

 .ورد آالمپیک در شهر لندن در این تحقیق مشارکت نمودند تشکر و قدرداني بعمل 
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Abstract  
The aim of present research was to study the amount and kind of dietary 
supplements consumption in Iranian athletes participating in the London 2012 
Olympic Games based on a theory of planned behavior. Iranian athletes (n=42) 
participating in the 2012 London Olympic game were included in the study. To 
data collection, two questionnaires (one sports supplements questionnaire with 4 
scales and researcher made theory of planned behavior questionnaire) were used. 
All analyzes were performed by the SPSS16 and AMOS soft wares. To determine 
the components of the Normal fit index, the chi-square, NFI and RMSEA were 
used .Main source of supplemental bidder among Iran's Olympic athletes was 
nutritionist (43%). for main reasons of athletes for supplement consumption, 
increased speed and agility (48%) and increased strength and power (47%) were 
reported. The greatest consumed supplement in athletes was order B-complex 
(92%). However, unlike previous studies, the mental norms was the most strong 
predictive index (β = 0/91) while the attitudes (β = 0/23) was the second predictive 
indicator and perceived behavioral control (β = 0/13) was the weakest predictive 
index .Lack of meaningfulness in perceived behavioral control is consistent with 
previous studies but this influence in attitudes is ambiguous. Because it is believed 
that behavioral intentions strongly is controlled by accepting the norm no with 
attitudes toward supplements. These findings indicate that in Iran Olympic 
athletes, the mental norms are probably more important in formation of behavioral 
intentions for dietary supplements consumption. 
 

Keywords: Dietary supplements, Olympic level athletes, Theory of planned 
behavior. 
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