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  دالیل استفاده از مکمل ها در قایقرانان مرد تیم ملی ایرانمیزان شیوع مصرف و بررسی 

  

   1محمد عزیزي

 
  24/01/1392تاریخ پذیرش:     11/09/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

دالیل استفاده از مکمل ها در قایقرانان  میزان شیوع مصرف و حاضر بررسیهدف از تحقیق 

-تیم ملی مرد در رشته انکلیه ورزشکار این تحقیق راجامعه آماري  بود.مرد تیم ملی ایران 

دادند که تخصصی قایقرانی (آبهاي آرام، دراگون بوت، بادبانی و روئینگ) تشکیل می هاي

دهی، بدون پرسشنامه خودگزارش ،گیري اندازه ابزار پرسشنامه بین همه قایقرانان توزیع شد.

گیري میزان مصرف مکمل ها و آگاهی از دوپینگ و ندازهاي بود که جهت اساخته محقق نام و

 81/0عوارض جانبی آن طراحی شده بود. اعتبار پرسشنامه توسط آزمون آلفا کرونباخ برابر با 

تجزیه و تحلیل داده هاي این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده  بدست آمد.

نتایج تحقیق  .) صورت گرفت≥ 05/0Pي (داردر سطح معنا 16نسخه  spssاز نرم افزار 

 دهنده دارند.% قایقرانان تمایل به استفاده از داروها یا مکمل افزایش9/61حاضرنشان داد 

)، و استقامت ٪27)، قدرت (٪26ها در قایقرانان افزایش سرعت (دلیل استفاده از مکمل

درصد  9/67 را دوپینگها و در رابطه با مکمل میزان اطالعات صحیح و علمی. بود) 37٪(

درصد  1/7درصد بدون آگاهی و فقط  7/10درصد کم،  2/14، براي خود متوسطقایقرانان 

% مربی و 25از طریق داروخانه،  قایقرانان 3/39تخمین زده بودند. همچنین  اطالعات زیاد

اده اگرچه استف .ها را تهیه می کردندمکمل باشگاهاز طریق % 6/3% دوستان و 3/14بدنساز، 

اما به دلیل خطرات مصرف آنها، از مکمل ها براي بهبود عملکرد ورزشی می تواند موثر باشد، 

  ورزشکاران بایستی دقت بیشتري در مورد میزان مصرف مکمل ها داشته باشند.
  

  مکمل ها، قایقرانان تیم ملی، دوپینگ. واژگان کلیدي:

  

                                                                                                                        
  . عضو هیأت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه (نویسندة مسئول) 1

  Email: azizimihammad@gmail.com 
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  مقدمه

 ورزش عمر معادل قدمتی ورزشی، کارآیی افزایش براي خارجی مواد ازه استفاد رسدمی نظر به

 هايبازي در میالد از پیش سوم قرن در مواد مصرف شده ثبت مورد نخستین .باشد داشته رقابتی

 هايمعجون و ویژه هايرژیم از ورزشکاران برخی دوران، این در ).1( است باستانی المپیک

 اند.نموده استفاده کارآیی افزایش براي )2( کنجد هايدانه و زاتوهم هايقارچ نظیر محرك

داروهاي  آنابولیک، استروییدهاي اي از موادي همچوني گستردهدامنه شامل مواد این مصرف

 الکلی، هايگردان) و مخدر، نوشیدنی (روان محرك وزن، داروهاي کاهش مدر، داروهاي

  . )3( است مختلف ايداروه و اریتروپویتین رشد انسانی، هورمون نیروزا، هاينوشیدنی

   .دهدمی را تشکیل مردم از زیادي تعداد زندگی از مهمی بخش ورزش امروزهاز سوي دیگر 

 تمام وجود با دهند.می انجام ايحرفه صورت هم به ايعده و تفریحی صورت به را آن ايعده

 يدهه ندچ باالخص در آن، همراه  مشکالت و مسایل از یکی ورزش از مزایاي حاصل و فواید

  یهحاش مسایل و ورزشی هايرقابت نتایج ورزشکاران به و مربیان مسئولین، زیاد توجه اخیر،

 باعث که ،است عضالنی يتوده و حجم افزایش يوسیله به بدن شکل ظاهري بهبود همچون

 جوانانورزشکاران و حتی  بین در نیروزا مواد مصرف عادات و  ايتغذیه اختالالت شیوع افزایش

 استروئیدهاي و هاآمفتامین ،1960 و 1950 هايدهه در .)4،5( است گردیده نوجوانان و

 در دانمارکی سوار دوچرخه مرگ. )6( شدندمی استفاده هاورزش در وسیعی نحو به آنابولیک

 را جهان ورزش اندرکاراندست بر فشار ،آمفتامین مصرف سوء اثر در رم 1960 هاي المپیکبازي

  ). 4،2،1( شوند دارویی معرفی هايآزمون تا دافزو

 بهبود نیز و ايغیرحرفه و ايحرفه از ورزش اعم رشد موازات به متأسفانه ایران عزیزمان کشور در

 روزافزونی طور دوپینگ به شوم پدیده موفق، ورزشکاران اقتصادي و جایگاه اجتماعی چشمگیر

 به توانمی جمله است. از آن آورده بار به ورزش کشور براي زیادي مشکالت و یافته افزایش

 مسابقات اعزامی به برداري وزنه رشته پوش ملی ورزشکاران از تن 9 آزمون دوپینگ شدن مثبت

 مثبت موارد خاطر به برداري ملی وزنه فدراسیون ساله یک محرومیت دومینیکن، 2006 جهانی

 به بوکس اعزامی رشته پوشان ملی از نفر دو شدن محروم و پیشکسوتان، کارگران مسابقات در

 مسابقات در کننده شرکت گیراندر کشتی مثبت آزمون متعدد موارد ،2000 سیدنی المپیک

 نسبی که فراوانی هستند آن از حاکی غیررسمی هايگزارش و ها اشاره نمود. شنیده جهانی

 ورهايکش از بسیاري به نسبت حتی ورزشکاران کشور، دوپینگ هايآزمون در مثبت موارد

 ورزشکار مردان در مواد نیروزا کلی مصرف فراوانی همچنین .)7،1( باالتر است ورزش صاحب

% و در پنج استان تهران، اصفهان، 27% و در سمنان 3/38کرمانشاه  بدنسازي هايباشگاه
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  ).9،8( شده است گزارش%  3/63لرستان، خوزستان و قم 

گ و مسئولین ورزشی است. دوپین زشکارانهاي ورترین دغدغهمسئله دوپینگ یکی از مهم

هاي ورزشی به شود، اما مکملباعث آسیب همه جانبه به ورزشکار و بدنه ورزشی کشور می

 گاهی با این باور .ورزشی محسوب می شود عنوان یکی از فاکتورهاي مهم و اصلی موفقیت

جبران  لطماتکه آورند ورزشکاران به اشتباه و بدون آگاهی به مصرف این مواد روي می

دهد میزان شیوع مصرف مواد نیروزا و ي را به همراه دارد. نتایج مطالعات نشان میناپذیر

میهن  ورزشکاران نخبه سالمت اي جدي خطرات ها در ورزشکاران ایرانی نسبتا باالست و مکمل

ان مصرف مطالعه علمی در مورد میز تاکنون .کندمی تهدید را مان از جمله قایقراناناسالمی

ها و آگاهی قایقرانان نخبه تیم ملی کشورمان در مورد دوپینگ و عوارض آن انجام نشده مکمل

 رشته ورزشکاران ها درمصرف مکمل میزان شیوع بررسی لذا هدف از مطالعه حاضر  .است

 این مصرف از و پیشگیري رفع خصوص در مناسب راهکارهاي هئارا  با ، تااست قایقرانی تیم ملی

  شته شود. دابر بهداشت قایقرانان و عمومی ارتقاي سالمت جهت در گامی ،ادمو

   روش پژوهش

مرد در تیم ملی  انورزشکار کلیه شاملجامعه آماري  بود. پیمایشی – توصیفی تحقیق این

پرسشنامه در  بود.دراگون بوت، بادبانی و روئینگ)  ،تخصصی قایقرانی (آبهاي آرام هايرشته

نان تیم ملی ایران که در برج قایقرانی واقع در مجموعه آزادي توزیع شد. در بین همه قایقرا

پرسشنامه به صورت کامل  65 در بین قایقرانان، تعداد هشدپرسشنامه توزیع  80مجموع از 

 .این تعداد به عنوان نمونه آماري انتخاب گردیدند .توسط قایقرانان تکمیل و برگشت داده شد

    .است درصد 2/81ی در این تحقیق دهبنابراین نرخ پاسخ

-جهت اندازهاي بود که ساخته محقق دهی، بدون نام وخودگزارش پرسشنامه ،گیري اندازه ابزار

و آگاهی از دوپینگ و عوارض جانبی آن طراحی شده بود. اعتبار  مصرف مکمل هاگیري میزان 

شامل  پرسشنامهت اول بدست آمد. قسم 81/0برابر با  خزمون آلفا کرونباآآن نیز توسط 

سواالت بعدي شامل  .اطالعات فردي (سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، قد و وزن) بود

 آگاهی شیوع، میزان مدت عضوت در تیم ملی و باالترین مقام کسب شده و ادامه سواالت شامل

واالتی در . همچنین سبود  آنها جانبی عوارض و  نیروزا مواد مکمل ها، دوپینگ، هردربا نگرش و

 .شد مطرحنحوه کسب اطالعات در این زمینه و ها و مواد نیروزا رابطه با محل خرید مکمل

گزینه بود که از ورزشکاران خواسته شد راهکارهاي افزایش  8سوال آخر پرسشنامه داراي 

ري گذاشماره 8تا  1ها و مواد نیروزا را به ترتیب اولویت از اطالعات قایقرانان در مورد مکمل



 1392، زمستان 20فیزیولوژي ورزشی شماره   56

از  شهوها، توضیح مختصري در مورد پژوهش و نحوه انجام پژتوزیع پرسشنامه پس از کنند.

ها پاسخ سوي محققین براي ورزشکاران داده شد و از آنها خواسته شد تا با دقت به تمام پرسش

 دهند.

ي این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده ها

استفاده شد. در سطح  شکلی نظیر میانگین، انحراف معیار، جداول و ییفی از شاخص هاتوص

براي بررسی ارتباط بین سطح تحصیالت و تعداد  آمار استنباطی از همبستگی رتبه اي اسپیرمن

 16نسخه  spssاز نرم افزار  استفاده با سال هاي عضویت در تیم ملی با میزان مصرف مکمل ها

  در نظر گرفته شد. ≥ 05/0Pداري  طح معناس استفاده شد.

   نتایج

  ها ارائه شده است.هاي فردي آزمودنیویژگی 1در جدول شماره 
  

 هاهاي فردي آزمودنیویژگی. 1جدول 

    انحراف استاندارد±  میانگین

  (سال) سن             2/3±2/23

  (سانتیمتر) قد            9/7±181

  یلوگرم)(ک وزن             8/8±1/75

  متاهل  9/6
  (درصد) وضعیت تاهل    

  مجرد 1/93

  (سال) مدت عضویت در تیم ملی    3-10

  

پوش تمایل به استفاده از داروها یا مکمل قایقرانان ملی% 9/61نشان داد  حاضرنتایج تحقیق 

قه به در صورت مضر بودن نیز عالقایقرانان % 6/3و  دارندرا  عوارض جانبیبدون  ،دهندهشیافزا

 با اینکه استعمال داروهاي قایقرانان% 3/92 این در حالی است که .مصرف این مواد داشتند

% سعی در به دست آوردن اطالعات در رابطه با 4/71مخالف بودند.  ،دوپینگی مجاز باشد

 .شده بودند به کسب اطالعات الزم % موفق5/38که فقط  ،دوپینگ و عوارض جانبی آن داشتند

شوند. قرانان موافق بودند که اکثر رکوردها با استفاده از مواد دوپینگی جابجا می% قای4/44

هاي نام برده شده در پرسشنامه مربوط به بیشترین عدم آگاهی از مضر یا مفید بودن مکمل

هورمون رشد  3/58سترون و وون و تستل% ناندر59%)، 5/85( اکسی متالون، دیانابول و متان بود

میزان  2و1 شکلدر ایی که براي سالمتی مضر هستند طبقه بندي کردند. را جزء مکمل ه

  شده است. ارائهها شیوع مصرف مکمل
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد قایقرانان مرد از وزن بدنی و تیپ ظاهري خود رضایت چندانی 

 آل خودافزایش وزن را براي رسیدن به وزن ایده ٪6/53کاهش وزن و  ٪40همچنین  .ندارند

)، ٪27)، قدرت (٪26ها در قایقرانان مرد افزایش سرعت (انتخاب کردند. دلیل استفاده از مکمل

ند. همچنین، اه% جهت حفظ سالمت از این مواد استفاده کرد10و  بود) ٪37و استقامت (

میزان اند. در خصوص % قایقرانان داراي لیسانس بوده9/6% دیپلم و 69% مدرك سیکل ، 1/24

اطالعات خود درصد قایقرانان  9/67 ،ها و مواد نیروزاحیح و علمی در رابطه با مکملاطالعات ص

درصد اطالعات زیاد، تخمین زده  1/7درصد بدون آگاهی، و  7/10درصد کم،  2/14متوسط، را 

کنید، به ها را از چه طریق تهیه میها همچنین در پاسخ به این سوال که مکملبودند. یافته

% باشگاه انتخاب 6/3% دوستان و 3/14% مربی و بدنساز، 25ز طریق داروخانه، ا 3/39ترتیب 

ها و مواد نیروزا را از چه همچنین در پاسخ به این سوال که اطالعات در مورد مکمل .کرده بودند

% هم تیمی، 7/10% مربی و بدنساز، 4/21% پزشک تیم، 6/28کنید به ترتیب طریق کسب می

همچنین اکثرا بهترین راه براي به  % رسانه گروهی را انتخاب کردند.6/3% اینترنت و 6/10

دست آوردن اطالعات در رابطه با افزایش دانش مرتبط با مواد نیروزا و مکمل هاي ورزشی را 

  نشریه تخصصی فدراسیون و اجباري کردن کارگاه هاي آموزشی انتخاب کرده اند. 

-داري بین میزان تحصیالت و مصرف مکملعناهمبستگی معکوس و مهمچنین نتایج نشان داد 

داري ااما همبستگی مثبت و معن ؛ردروزا و عوارض جانبی آن وجود داها، آگاهی از اثرات مواد نی

ها مشاهده شد و با افزایش هاي عضویت در تیم ملی قایقرانی و شیوع مصرف مکملبین سال

  فزایش پیدا کرد.ها اهاي عضویت در تیم ملی میزان مصرف مکملتعداد سال
  

 
  برخی مکمل ها در مردان  قایقران. میزان شیوع مصرف 1 شکل
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  . میزان شیوع مصرف برخی مکمل ها در مردان  قایقران2 شکل

  نتیجه گیريبحث و 

بود.  بررسی دالیل استفاده از مکمل ها در قایقرانان مرد تیم ملی ایرانهدف از مطالعه حاضر 

هاي ورزشی و مسایلی مثل بهبود شکل ظاهري بدن توجه زیاد مسؤلین و مربیان به نتایج رقابت

 .ده استجوانان به مصرف مواد نیروزا ش و افزایش حجم و توده عضالنی سبب روي آوردن

میزان رضایت از وزن، تمایل به تغییر آن یکی از عوامل مهم در مصرف برخی داروها همچون 

هاي آنابولیک است، که عمدتاً هدف از مصرف آنها، افزایش توده عضالنی و بهبود شکل استروئید

هار کردند که تمایل به مصرف ظ% مردان قایقران تیم ملی ا9/61 .)10،5،4( استظاهري بدن 

هاي ها، با یافتهها دارند. نتایج این تحقیق درباره گرایش ورزشکاران نسبت به مکملمکمل

) که نشان دادند ورزشکاران دونده دانشگاهی، گرایش منفی به مصرف 11ران (و همکا 1زاویال

ها، ها دارند، همخوانی ندارد. شاید این گرایش منفی ورزشکاران دانشگاهی به مکملمکمل

داشتن اطالعات کافی در مورد استفاده درست از مصرف مواد غذایی براي بهبود در اجراهاي 

  ورزشی باشد.

% ورزشکاران سعی در به دست آوردن اطالعات در رابطه با 4/71ذکر است که البته الزم به 

% مردان موفق به کسب اطالعات الزم شده 5/38دوپینگ و عوارض جانبی آن داشتند که فقط 

بودند. در مطالعه دیگري نیز گزارش شد که ورزشکاران در مورد مواد نیروزا اطالعات علمی 

شان % از کل ورزشکاران، پاسخ دادند که آگاهی2/51ن آگاهی، دهی میزادر خودگزارش. ندارند

                                                                                                                        
1. Zawila 
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 گاهیآدرصد هم اظهار داشتند که  86اند، و خیلی کم یا فاقد آگاهی کافی در این زمینه ،کم

ورزشکاران ایرانی نیست و به البته این مشکل فقط مختص  .)5( شان متوسط به پایین است

کنندگان داروهاي نیروزا در میزان آگاهی مصرف تحقیقات متعددي در سراسر جهان به بررسی

اند که ورزشکاران در مورد مصرف این مورد عوارض جانبی این داروها پرداخته و نشان داده

به تاثیرات  د و بدون توجهکمی دارن و در انتخاب آنها دقت ارندداروها به اندازه کافی آگاهی ند

). 14،13،12نمایند (ه مصرف آنها اقدام میمصرف این داروها نسبت ب بد جسمانی و رفتاري

چه  اگر .ها هیچگونه عوارضی نخواهد داشتاحتماالً ورزشکاران بر این باورند که مصرف مکمل

مدت عوارض جدي ها و ... به صورت خالص و در کوتاهها، مواد معدنی، پروتئینمصرف ویتامین

ها از سوي هیچ سازمان معتبري ین مکملندارد. اما باید به این نکته توجه نمود که سالمت ا

شرکت هاي و  است هاي غذایی در کشورهاي خارجی آزادتایید نشده است و صنایع مکمل

توانند انواع داروهاي مضر و ممنوع را در می تولیدکننده انواع مکمل ها و دارو هاي دوپینگی

شود تا ه تنها باعث میکنندگان بفروشند، این مسئله نهاي بدون ضرر به مصرفقالب مارك

کنندگان در معرض ابتال به عوارض جانبی خطرناك این مواد قرار گیرند، بلکه امکان مصرف

  المللی نیز وجود دارد.مثبت شدن آزمایش دوپینگ آنها در مسابقات بین

، نوشیدنی C، ویتامین Eهاي کراتین، ویتامیندر مطالعه حاضر مشخص شد قایقرانان از مکمل

کردند. در مطالعات قبلی نیز استفاده از و کلسیم به مقدار قابل توجهی استفاده میورزشی 

) در بین ورزشکاران گزارش شده 16،15ها (هاي ورزشی و ویتامین)، نوشیدنی15کراتین (

-مصرف مکملرسد به نظر میاست. با توجه به تغییرات منفی پس از ورزش در سیستم ایمنی، 

هاي ایمنی را تغییر دهد و از خطرات احتمالی واند بسیاري از شاخصتها میها و ویتامین

اکسیدانی که دارند از غشاي ها به دلیل نقش آنتی). ویتامین17،15ورزش جلوگیري کند (

شوند، هاي آزاد که موجب آسیب اکسایشی در طول فعالیت میها بر ضد رادیکالسلول

کنند. با این حال، ها استفاده میاین دلیل از ویتامیناحتماالً ورزشکاران به  و کنندمحافظت می

ها در بدن و اجراي ورزشی نیاز و مکمل در مورد اثرات ویتامین ورزشکاران به اطالعات بیشتري

  دارند.

جا شدن رکوردها و % از ورزشکاران در مطالعه حاضر بهبود در اجراي ورزشی را، به جابه58

دهند که الزم است دانش ها و مواد نیروزا نسبت میمکملکسب قهرمانی را به استفاده از 

حاضر نشان داد  تایج تحقیقن هاي غذایی، افزایش یابد.ورزشکاران در مورد اثرات مکمل

% کاهش وزن و 40همچنین  .قایقرانان از وزن بدنی و تیپ ظاهري خود رضایت چندانی ندارند

ل خود انتخاب کردند. نارضایتی از تیپ بدنی و آ% افزایش وزن را براي رسیدن به وزن ایده6/53
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ا همچون استروئیدهاي آنابولیک از عوامل مهم در مصرف برخی داروهتمایل به تغییر آن یکی 

 ) که عمدتاً هدف از مصرف آنها، افزایش توده عضالنی و بهبود شکل ظاهري بدن18،5است (

  ).5،4( است

ها در قایقرانان، افزایش سرعت، قدرت و از مکملنتایج مطالعه حاضر نشان داد دلیل استفاده 

هاي قبلی نیز دلیل اصلی استفاده ورزشکاران از هاي ما در پژوهش. مشابه با یافتهاستاستقامت 

). جالب اینکه 8،4ها، افزایش قد، انرژي و بهبود در اجراي ورزشی گزارش شده است (مکمل

-غذایی باعث بهبود در اجراي ورزشی می هايمدارك اندکی وجود دارد که نشان دهد مکمل

داري بین میزان تحصیالت و مصرف انتایج نشان داد همبستگی معکوس و معن ).9،8شوند (

اما همبستگی مثبت و  رد.ها، آگاهی از اثرات مواد نیروزا و عوارض جانبی آن وجود دامکمل

ها مشاهده شد و با کملهاي عضویت در تیم ملی قایقرانی و شیوع مصرف مداري بین سالامعن

ها افزایش پیدا کرد. احتماالً با هاي عضویت در تیم ملی میزان مصرف مکملافزایش تعداد سال

ناپذیر دوپینگ و مواد نیروزا آگاهی افزایش سطح تحصیالت، افراد از اثرات منفی و جبران

در  .یابدمواد کاهش می در نتیجه با افزایش دانش، میزان استفاده از این .کنندبیشتري پیدا می

هاي عضویت در تیم ملی، ورزشکاران فشارهاي بیشتري از طرف مقابل با افزایش تعداد سال

از یک سو و افزایش انتظار این مسئله  .کنندمربیان، مسؤلین، خانواده و جامعه دریافت می

چنین هرچه شود. هممی مکمل هاورزشکار از خودش از طرف دیگر، باعث افزایش استفاده از 

مصرف این مواد  برايشوند، انگیزه بیشتري تر میورزشکاران به اواخر عمر ورزشی خود نزدیک

  ی کنند.ظارزش از ورزش خداحاف خواهند با خاطره یک موفقیت بزرگ و بازیرا می .دارند

ها و آگاهی پایین نسبت به دوپینگ در نتیجه این تحقیق حاکی از شیوع باالي مصرف مکمل

ها و مواد نیروزا، یک دهد استفاده مکمل. این نتایج نشان میاست تیم ملیمرد قرانان قای

توجهی چندین ساله مسؤلین در این زمینه باعث سرایت مصرف بیاست. واقعیت انکارناپذیر 

با توجه به نرخ  است. شده و همچنین خطر مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران باالي مکمل ها

با توجه هاي جدي خواهیم بود. قطعاً در آینده بسیار نزدیک شاهد آسیبها  باالي شیوع مکمل

به اینکه نتایج ما نشان داد قایقرانان بیشترین مشاوره و اطالعات در رابطه با مصرف مکمل ها را 

با توجه به اینکه پزشکان اطالعات صحیح و کاملی از  ز پزشک و مربی تیم دریافت می کنند وا

می توان امیدوار بود که قایقرانان از عوارض جانبی مکمل ها اطالعات دقیق و  ؛مکمل ها دارند

 صاحب و مسئولین که رود می آن و کمتر در معرض خطر قرار گیرند. امیدباشند کاملی داشته 

 بروز از قبل تا مسئله بنگرند این  به  رتجدي صورت به و تروسیع دیدي با هنظران مربوط

 شناخت به توجه با . نمایند زمینه این در گیريهاي پیش برنامه تدوین به ماقدا بیشتر پشیمانی
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 با کامل و جامع هایی که برنامه شود می پیشنهاد نیروزا مواد مصرف در موثر ازعوامل برخی

  گردد. طراحی خطرزا عوامل کاهش بر  تاکید با بدنی و تربیت ورزشی متخصصین ي مشاوره
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