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  مقدمه
امروزه استفاده از داروهـاي نیـروزا در ورزش بـراي    
کسب موفقیت و گاهی براي بهبـود جسـمانی بـه امـري     

ـ ساز در مدارس تبدیل شده اسـت. ارا  مشکل ه آمـار در  ی
ـ  ا دشـوار اسـت، امـا    رابطه با میزان استفاده از این داروه

درصـد از   6/6ها حـاکی از آن اسـت کـه     برخی گزارش
در حال حاضر از مـواد نیـروزا     آموزان پسر متوسطه دانش

ها زمانی شـروع بـه    آن دو سومکنند و بیش از  استفاده می
 .انـد  سال سن داشته 16اند که  استفاده از استروئیدها کرده

ن گـزارش  کننـدگا  درصـد از اسـتفاده   21همچنین حدود 
ها از استروئیدها یک فرد  اند که منبع اولیه استفاده آن کرده

). تحقیقـات در  1متخصص در امور بهداشتی بوده است (
درصـد از ورزشـکاران    3/27ایران بیانگر آن اسـت کـه   

). نتایج 2( کنند ساز سمنانی از مواد نیروزا استفاده می بدن
درصـد   30 دهنده آن است که پژوهشی در تهران نیز نشان

کننـد و   ورزشکاران، استروئیدهاي آنابولیک اسـتفاده مـی  
تـر از   میزان مصرف این داروهـا در میـان پسـران شـایع    

). گــزارش یــک پــژوهش در اســتان 3( دختــران اســت
درصــد از  3/38کرمانشـاه نیـز حـاکی از آن اسـت کـه      

کننـد   اي از مواد نیروزا استفاده مـی  ورزشکاران غیرحرفه
 90ورزشکاران عقیده دارند که بیشتر از  که همین درحالی

اي، داروهـاي نیـروزا اسـتفاده     درصد ورزشکاران حرفـه 
). جدا از مسایل قانونی، ایـن داروهـا کـه از    4( کنند می

مشتقات صنعتی هورمون طبیعی رشد یعنـی تستوسـترون   
 ،کننده اسـت  هستند داراي عوارض ناگواري براي مصرف

ـ  که گاهی منجـر بـه مـرگ نیـز مـی      ود. اسـتروئیدهاي  ش
هـاي تجـاري    اي دارنـد و بـا نـام    آنابولیک تنوع گسترده
شـوند، کـه همگـی سـاختمان      می مختلف در بازار یافت

یدي داشته و داراي عوارض مشـابهی نیـز هسـتند.    استروئ
تأثیر بر دسـتگاه تولیـد مثـل،     تواند شامل عوارض آن می
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ها، کاهش اسپرم و نیـز   عقیمی موقت، کوچک شدن بیضه
هاي جنسی باشد. همچنـین اسـتروئیدهاي    اهش هورمونک

 HDLتوانند سبب اختالالت کبـدي، کـاهش    آنابولیک می
هـاي غیرمفیـد) و    (چربی LDL هاي مفید)، افزایش (چربی

). گرچه نتایج یک پـژوهش نشـان   5( نیز بروز آکنه شوند
کننـده از مـواد    داده که میزان آگاهی ورزشکاران استفاده

ز افرادي است که از ایـن داروهـا اسـتفاده    نیروزا بیشتر ا
یید نمـوده اسـت   أاما نتایج تحقیق دیگري ت ،)6( کنند نمی

هاي آموزشی در مورد عوارض داروها، بر میزان  که برنامه
 تأثیر مناسبی دارد ،کاهش استفاده از داروهاي استروئیدي

)2.(  
اي منفـی را   یید شده است کـه اگـر پدیـده   أبه تجربه ت

م و در مورد آن بحث نکنیم به حذف آن کمکـی  انکار کنی
ممنوع کردن صرف برخی رفتارها و  چنان که نخواهد شد،

 به صـورت نشده است، بلکه گاهی  مواد به حذف آن منجر
انـد. در واقـع    مخفیانه و زیرزمینی گسترش هم پیدا کـرده 

کننـد.   یید میأایدز و اعتیاد در ایران این واقعیت را ت  تجربه
جـا کـه تعـداد     مصرف داروهاي نیروزا هم از آندر مورد 

 مشغول ،در استان کردستان  آموزان متوسطه زیادي از دانش
هاي ورزشی در سطح قهرمانی هستند، بـا در نظـر    فعالیت

رود در معـرض   گرفتن سن پایینی که دارنـد بـیم آن مـی   
آمیزي همچون مصرف داروهاي  ارتکاب رفتارهاي مخاطره

با هدف تعیین میـزان  حاضر راین پژوهش نیروزا باشند. بناب
شیوع مصرف و آگاهی از عوارض یکی از مجموعه مـواد  

آمـوزان   نیروزا به نام استروئیدهاي آنابولیک، در میان دانش
 متوسطه استان کردستان انجام شده است.  

  
  ها روشمواد و 

مقطعی انجـام شـده    -یابی این پژوهش به روش زمینه
است کـه   آموزان کلیه دانشمل آن شا. جامعه آماري است
ــتان در ســال تحصــیلی  اســتان  متوســطه  دورهدر    کردس
 هـا  آن نفـر  37628( اند تحصیل بودهمشغول به  91-1390

  نفر دختر). 29987پسر و 
  ول نسبت ـه با استفاده از فرمـنمونم ـبراي تعیین حج

 ،=05/0d اطمینـان  فاصـله در  =5/0P کوکران با نسـبت  
ـ آمد. اما بـه   دست نفر به 384 شـوراي تحقیقـات    هیتوص

نفـري   1000 نمونـه  ،استان کردسـتان موزش و پرورش آ
اي  گیـري خوشـه   پیشنهاد شد که در نهایت با روش نمونه

ي استان و سپس مـدارس  ها شهرستاناي (ابتدا  چندمرحله
 نفر 1006اي به حجم  عنوان خوشه انتخاب شدند) نمونه به

عـات یـک پرسشـنامه    انتخاب شد. ابزار گـردآوري اطال 
 2اي بود. روایی محتوایی آن توسط  گویه 38 ساخته محقق

 15نفر از اساتید گروه تربیت بدنی دانشـگاه کردسـتان و   
یید قرار گرفـت.  أنفر از مربیان ورزش شهر سنندج مورد ت

یی استفاده شـد.  بازآزمااز روش  (reliability) براي پایایی
هفته اجـرا   1به فاصله نفره  25این کار بر روي یک گروه 

  دست آمد.  به 83/0شد که ضریب همبستگی بین دو اجرا 
  
  ها افتهی

پرسشـنامه مـورد    1006کـه از میـان    نتایج نشان داد
گروه نمونـه) از   %8نزدیک به ( نفر 79 ،تحلیل قرار گرفته

نفـر   71ایـن  میـان   ازانـد.   داروهاي نیروزا استفاده کرده
ها  روهاي نیروزا مانند مکملاز یکی از انواع دا درصد)7(

) 008/0( نفـر  8اند اما تنها  و داروهاي دیگر استفاده کرده
 اند نموده استفادهاستروئیدهاي آنابولیک از  ،از گروه نمونه

ـ  نفـر)  8گان (کننـد  مصرف همه .)1 (جدول روئیدهاي تاس
کننـده   نفر مصـرف  8از  ند.بودو ورزشکار پسر آنابولیک 

نفـر   3سـازي،   نفر در رشته بدن 4 ،استروئیدهاي آنابولیک
هاي توپ گرد فعالیـت   نفر در ورزش 1در رشته کشتی و 

نتایج پـژوهش در مـورد نـوع داروي مصـرفی     اند.  داشته
کننــده  نفــر مصــرف 8دهنــده آن اســت کــه هــر  نشــان

اند اما یکی از افراد در کنار تستوسترون،  تستوسترون بوده
ر ارتباط با آگاهی د متولون نیز مصرف نموده است. اکسی

هـا نشـان داد کـه بیشـتر از نیمـی از       یافتـه  ،از عوارض
ــش ــوزان ( دان ــوارض   %8/56آم ــی از ع ــیچ اطالع ) ه

استروئیدهاي آنابولیک و سایر داروهـاي نیـروزا ندارنـد.    
آموزان با بیشـتر   درصد از کل دانش 7/3 تر از همچنین کم

  .بودنداستروئیدهاي آنابولیک آشنا   از سه عارضه
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کننـدگان داروهـاي نیـروزاي     فراوانـی و درصـد مصـرف    -1دول ج
  استروئیدي و غیراستروئیدي

  درصد  فراوانی  ماده  وضعیت مصرف
کننده مواد  مصرف

  نیروزا
  1/7  71  غیر استروئیدي

  08/0  8  استروئیدي
  1/92  927  عدم مصرف هر داروي نیروزا

  100  1006  مجموع
  

  بحث
استروئیدي ز داروها تحقیقی در مورد شیوع استفاده ا 

آموزي در ایران یافت نشد؛ امـا تحقیـق    روي نمونه دانش
اي به حجـم   ) که بر روي نمونه7( کارگر فرد و همکاران

نفر از دانشجویان مرد دانشگاه اصـفهان اجـرا شـده     310
 درصـد  3/8است میزان شیوع استفاده از ایـن داروهـا را   

در ایسلند  2010گزارش نموده است. در تحقیقی که سال 
 آمـوزان اجـرا   نفري از دانش 11031ي  بر روي یک نمونه

). 8( انـد  گزارش نمـوده  درصد 9/0میزان شیوع را  ،شده
این نتیجه به نتایج تحقیق حاضر بسیار نزدیک اسـت. امـا   
میزان شیوع استفاده جامعـه دانشـجویی بیشـتر از شـیوع     

نظـر   آموزي تحقیق حاضر اسـت. بـه   مصرف جامعه دانش
بـه مصـرف   و نیـاز  گـرایش   ،سد بـا افـزایش سـن   ر می

نتایج نشان دهنده آن اسـت   شود. استروئیدها نیز بیشتر می
کننـده در پـژوهش از    کـدام از دختـران شـرکت    هیچ که

اند. این در حالی است  داروهاي استروئیدي استفاده نکرده
بـر روي   2007امریکـا در سـال    که در تحقیقـی کـه در  

آموزان دختـر انجـام شـده     نفري از دانش 7544اي  نمونه
 درصـد  3/5است، میزان شیوع اسـتفاده از ایـن داروهـا    

) 10( ). همچنین لـورن و همکـاران  9گزارش شده است (
میزان مصرف استروئیدها در میان نوجوانان پسر امریکایی 

بر  نیز که در ایران تحقیقی. اند درصد گزارش کرده 4/1را 
حاکی  ،سازي در زاهدان انجام شده بدنروي ورزشکاران 

از آن است کـه درصـد شـیوع مصـرف در زنـان صـفر       
در ایسـلند روي   2010تحقیقی که در سـال   در. )6(است

میـزان   ،آموزان اجرا شده نفري از دانش 11031  یک نمونه

 درصـد  2/0و در دختـران   درصد 6/1شیوع را در پسران 
ـ بخشی از ). 8( گزارش نموده است ایج بـه نتیجـه   این نت

و در مجموع میـزان شـیوع    پژوهش حاضر نزدیک است.
کـه   طـوري  بـه  از دختران است. تر عیشامصرف در پسران 

رسد گرایش به مصرف استروئیدها بـا جنسـیت    نظر می به
توان استدالل  رابطه دارد. در توجیه این نتیجه، نخست می

ی هاي ورزش تر از پسران درگیر فعالیت کرد که دختران کم
تر در صدد مصرف این داروها بـراي   هستند، در نتیجه کم

کـه عـوارض ایـن     آیند. دوم ایـن  رسیدن به موفقیت برمی
طور جدي در ظاهر آنـان بـه شـکل     داروها در دختران به
جـا کـه    کنـد و از آن  بروز پیدا می ،رویش مو در صورت

دختران به زیبایی ظاهر توجه زیـادي دارنـد بنـابراین از    
خاطر چنـین عوارضـی خـودداري     داروها بهمصرف این 

  کنند. می
میزان شیوع با توجه به ورزشکار بـودن حـاکی از آن   

ورزشـکار   ،کننـده  نفر مصـرف  8نفر از مجموع  7بود که 
اند و تنها یک نفر با توجه بـه تعریـف ایـن     اي بوده حرفه

بـا  نکتـه  بوده است. ایـن   يا رحرفهیغپژوهش، ورزشکار 
اي  ) که یا بر روي نمونـه 6و  8،  2( نتایج تحقیقات دیگر

ورزشکار انجام شده و یا شیوع مصرف این داروها را در 
خـوانی   انـد، هـم   عادي گزارش کـرده   ورزشکاران جامعه
رسد. چرا که تاکنون  می به نظر محتملدارد. البته این امر 

جز در موارد کمی براي درمان پزشکی، بیشترین کـاربرد  
در ورزش، جهت افـزایش حجـم    استروئیدهاي آنابولیک

در پژوهش حاضـر نیـز   عضله و قدرت بدنی بوده است. 
سـازي   رتبه نخست آمار مصرف از آن ورزشـکاران بـدن  

گیران  کشتیشیوع مصرف در میان بوده است. اما در مورد 
سـازي، بـا    تمرینات بدن به خاطرها هم  آن رسد یمبه نظر 

ـ  ورزشکاران پرورش اندام جهت کارهاي بـدن  ازي، در س
بیـانگر آن   )2(تحقیق رحیمـی و همکـاران  ارتباط هستند. 

است که شیوع استفاده از این داروها در میان ورزشکاران 
باشد که با نتایج  درصد می 14/50پرورش اندام در حدود 

مبنی بر شـیوع بیشـتر در میـان ایـن گـروه از       این تحقیق
   همسو است. ورزشکاران
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ي بسیار گسترده اسـت  گرچه تنوع داروهاي استروئید
اما با توجه به محـدودیت شـناخت و دسترسـی محـدود     

ها اقدام  رسد که آن می به نظرآموزان به این داروها،  دانش
ترین استروئیدها کـه   ها و معمول ترین به استفاده از شناخته
  اند.  باشد، نموده همان تستوسترون می

 ترین دالیل بـراي مصـرف   دهد که مهم نتایج نشان می
)، %32( مواد نیروزا تالش براي افـزایش حجـم عضـالت   

ــوش ــدن  خ ــه ش ــابقات  %22( قیاف ــروزي در مس ) و پی
باشد. این نتیجه با نتایج تحقیـق کـارگر    ) می%20ورزشی(

) که دلیل اصلی مصـرف را توجـه بـه    9( فرد و همکاران
انـد   قیافـه شـدن گـزارش نمـوده     شـکل بـدنی و خـوش   

ـ   خوانی دارد هم ار توجـه روز افـزون   که این امـر در کن
  .دیآ یماجتماع به فیزیک بدنی موجه به نظر 

  

  گیري نتیجه
نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه مصـرف       ،در مجموع

آموزان پسر در مقایسه با دختران  استروئیدها در میان دانش
امـا بـا    ست، گرچه هنوز شیوع آن ناچیز اسـت؛ ا شایع تر

 ایـن  آموزان از عـوارض  توجه به اطالعات محدود دانش
احتمال شیوع بیشتر وجود دارد. البته با توجـه بـه   داروها 

ـ توان از طریـق ارا  می ،شیوع ناچیز مصرف این داروها   هی
  اطالعات مناسب از گسترش شیوع آن جلوگیري نمود.

  
  تشکر و قدردانی

آموزان، معلمان و مسئولین دفتر تحقیق و  از کلیه دانش
جـراي ایـن   کردستان که بـه ا  رورشپ موزش وپژوهش آ

  شود. تحقیق یاري رساندند سپاسگزاري می
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