
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

45 

 

�  

  

                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كاربرد رويكرد : مصرف استروئيدهاي آنابوليك در بين ورزشكاران بدن سازپيشگيري از 

  آموزش همساالن

مجيد  ****عباس مقيم بيگي ***بابك معيني **وردي پور اله حميد *فرزاد جليليان :نويسندگان

******مهدي ميرزايي علويجه *****براتي
  

  كارشناس ارشد آموزش بهداشت، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان *

، دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت گروهدانشيار : نويسنده مسئول **

       09143147363Email: hallahverdipour@tbzmed.ac.ir: بهداشتي درماني تبريز تلفن

  همدانو خدمات بهداشتي درماني دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  گروه آموزش بهداشت، استاديار ***

  همدان  و خدمات بهداشتي درماني گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي استاديار ****

  همدان كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني *****

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  ******

 شهيد صدوقي يزد

 

  

  

  طلوع بهداشت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهشيعلمي فصلنامة 

  بهداشت يزددانشكده 

  دهم الس

  دوم:  شماره

  139 0تابستان

  32 :شماره مسلسل

  

  6/6/1390: تاريخ وصول

  22/9/1390: تاريخ پذيرش

  

  

  

  

  چكيده

با عوارض ي باشد كه م در حال گسترش در ورزشكاران سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك :سابقه و اهداف

پيشگيري از مصرف استروئيدهاي  ارائه روش مناسب هدف از انجام مطالعه حاضر. همراه استجانبي شديد 

  .بوده است آنابوليك در بين جوانان مراجعه كننده به سالن هاي بدن سازي

      جربي مي باشد كه در بين جوانان مراجعه كننده به ت مطالعه مداخله اي يك اين پژوهش :روش بررسي

بدين منظور به طور تصادفي دو باشگاه بدن سازي . سالن هاي بدن سازي آقايان شهر همدان انجام گرفته است

نفر در گروه شاهد وارد مطالعه شده و به مدت دو ماه مورد پيگيري قرار  60نفر در گروه مداخله و  60،انتخاب

آموزشي در زمينه آگاهي از عوارض سوء مصرف پس از انجام ارزشيابي تشخيصي اقدام به مداخله . گرفتند

استروئيدهاي آنابوليك، آگاهي در مورد تغذيه مناسب در ورزش و آموزش مهارت رد مواد در بين ورزشكاران 

  .استراتژي اصلي ارتباطي بكار رفته در پژوهش استفاده از گروه همساالن بود. گرديد

ميانگين افزايش داري براي ااختالف معناجراي برنامه آموزشي  بعد ازكه داد بدست آمده نشان نتايج  :يافته ها

 قصد رفتاري بين ورزشكاران گروه هاي مداخله و شاهد وجود داردكاهش نمره آگاهي، شدت درك شده و 

)05/0 <P(، و  گيري از برنامه آموزشي و كاهش مصرف استروئيدهاي آنابوليك داري بين بهرهااما ارتباط معن

  ).P< 05/0( مشاهده نشد موردمداخلهدر بين ورزشكاران گروه هاي حساسيت درك شده  همچنين افزايش

قصد رفتاري عدم استفاده از استروئيدهاي شدت درك شده و نتايج نشان دهنده ارتقاء آگاهي، : نتيجه گيري

ل كالس هاي اتمام برنامه آموزشي در بين ورزشكاران گروه مداخله مي باشد و سودمندي تشكيازآنابوليك بعد 

  . مي دهد آموزشي براي آنان را نشان

  .استروئيدهاي آنابوليك، بدن سازي، آموزش همساالن :واژه هاي كليدي
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  �  …كاربرد: مصرف استروئيدهاي آنابوليك در بين ورزشكاران بدن سازپيشگيري از 

  مقدمه

 Anabolic Androgenic Steroids( استروئيدهاي آنابوليك

-AAS(  1930مواد مصنوعي هورمون مانندي هستند كه در دهه 

ساخته  ميالدي براي درمان كم كاري غده هاي جنسي مردان

اثر (نقش اين داروها در ساختن بافت عضالني ). 1(شدند 

سبب ) اثر آندروژنيك(ويژگي هاي مردانه  و ايجاد) آنابوليك

پرورش اندام  مي شود كه ورزشكاران و كساني كه در حوزه

اين مواد ن همچني). 2(دهند  كار مي كنند، بدان ها عالقه نشان

به طور گسترده توسط ورزشكاران و نوجوانان به منظور بهبود 

عملكرد ورزشي، افزايش وزن بدن و جذابيت فيزيكي مورد سوء 

سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك ). 3(مصرف قرار مي گيرد 

جوش (با طيف وسيعي از عوارض جسمي و رواني مانند آكنه 

حل تزريق، تپش قلب ، آبسه در م)در آوردن بر روي صورت

تغيير در ليپوپروتئين، افزايش سطح تري گليسريد، لخته ، )4(

شدن خون، تغيير در ماهيچه قلب، تغيير در سيستم تناسلي مردان 

شامل كاهش سطح هورمون تستوسترون، كاهش اندازه بيضه و 

، آمبولي ريوي، سرطان كبد )5(تغييرات در مورفولوژي اسپرم 

 خشن، رفتارهاي بروز شخصيتي، و رياختالالت رفتا، )6(

 در همچنين .است همراه )1، 7، 8(و قتل  خودكشي پرخاشگري،

 ،گرفته صورت داروها اين مورد در كه ديگري تحقيقات

 عنوان به تواند مي استروئيدها مصرف كه است شده گزارش

 مواد همچون ديگري مواد مصرف براي اي مقدمه يا ساز زمينه

يكي از  دوپينگ ).9( باشد الكلي هاي نوشيدني و مخدر

خطرناك ترين و تهديد كننده ترين رفتارها در سالمت ورزش 

اما با رشد فزاينده باشگاه هاي ورزشي جهت  ،)6(مي باشد 

پرورش اندام در كشور، متاسفانه سوء استفاده هاي دارويي شكل 

خاص و خطرناكي به خود گرفته و قشر جوان را در معرض 

 خصوص اين در ،)10(يي و مرگ قرار داده است عوارض دارو

 با را ورزش در غيرمجاز داروهاي مصرف شيوع رويه بي افزايش

 فشار به توان مي جمله آن از كه اند دانسته مرتبط متعددي عوامل

 موثر بر مبني متداول نگرش پيروزي، و رقابت براي مطبوعات

 از مردم واقعي غير انتظار موفقيت، حصول براي دوپينگ بودن

 بر نظارت وجود عدم مربيان، فشار و تأكيد ملي، هاي رقابت

 به نياز بر مبني رواني اعتقاد ورزشكار، رقابتي شخصيت مصرف،

 تماشاگران نظر جلب جادويي، قرص يك با كارآيي افزايش

 مسابقات سنگين برنامه و شلوغ ورزشي تقويم ورزشي، مسابقات

 و نوجوانان از برخي همچنين ).2( كرد اشاره ورزشكار يك

 از باشند مي بزرگتري عضالت داراي كه مرداني معتقدند جوانان

 از نارضايتي يك ايجاد و )8( برخوردارند بيشتري جذابيت

 سريع تغيير انتظار و آن تغيير به تمايل آنان، بين در بدنيريخت 

است  آنابوليك استروئيدهاي مصرف در مهم عوامل از نيز

اين حقايق لزوم اجراي مداخالت بهداشتي را ضروري ). 12،11(

مطالعات نشان داده اند كه آموزش يكي از موثرترين مي سازد و 

الزم به ذكر  ،)13(در پيشگيري از مصرف مواد است  روش ها

مي باشد كه بهره گيري درست از روش هاي مختلف آموزشي 

ايت موجب افزايش كارايي و اثر بخشي آن خواهد شد كه در نه

فراهم را رضايتمندي فراگيران براي مشاركت بيشتر در بحث ها 

 )Peer Education(آموزش بهداشت بر پايه همساالن . مي كند

يكي از استراتژي هاي موثر تغيير رفتار مي باشد و در واقع نوعي 

آموزش است كه در آن گروههاي همسال عالوه بر دريافت 
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  �  فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد 

مهارت هاي آموزشي فعال اطالعات و مفاهيم مختلف بهداشتي، 

در اين رويكرد قدرت تفكر . جهت ارايه مطالب را فرا مي گيرند

و خالقيت افراد افزايش مي يابد و مشاركت همه جانبه آنها در 

مراحل برنامه ريزي، اجرا و حتي ارزشيابي شيوه هاي آموزشي 

آگاهي در اين راستا بايد افزود كه  ).14( مشاهده مي شود

ن بهداشت و ساير پرسنل بهداشتي از اينكه چرا آموزش دهندگا

ورزشكاران از اين گونه مواد استفاده مي كنند، مي تواند آنان را 

 در طراحي يك برنامه آموزشي مناسب و اثربخش راهنمائي كند

درك عوامل زمينه ساز مصرف استروئيدهاي آنابوليك و  )15(

چنين هم. )16(براي اجراي مداخالت بهداشتي ضروري است 

مبتني بر  ،بايد توجه داشت كه موثرترين برنامه هاي آموزشي

رويكردهاي نظريه محور هستند كه از الگوهاي تغيير رفتار ريشه 

 Health(در اين خصوص مدل اعتقاد بهداشتي  ).13(گرفتند 

Belief Model (كي از تئوري هاي تحليل كننده يه عنوان ب

نه هاي مختلف رفتارهاي رفتار كه در مطالعات متعدد و در زمي

 چگونه كه دارد تأكيد نكته اين بر، )17، 18(پيشگيري كننده 

 و بهداشتي مشكل از ترس زمينه در فردي باورهاي و ادراك

  رفتار اتخاذ سبب كننده پيشگيري رفتار موانع و منافع ارزيابي

 عملكردهاي اتخاذ براي بهداشتي، اعتقاد مدل اساس بر .شود مي

 خطر احساس مسأله برابر در نخست بايد افراد ،كننده پيشگيري

 ،)Perceived Susceptibility- شده درك حساسيت( نمايند

 و جسمي مختلف عوارض بودن جدي و خطر اين عمق سپس

 شده درك شدت كه كنند دركرا  مواد اين مصرف رواني

)Perceived Severity( شود مي ناميده )به توجه با لذا .)19 

انواع مختلف آنابوليك استروئيدها و  ورود و موضوع اهميت

در مطالعه  ،خطرات گسترده ناشي از سوء مصرف اين مواد

و بهره گيري از سازه كاربرد رويكرد آموزش همساالن با حاضر 

هاي حساسيت و شدت درك شده از مدل اعتقاد بهداشتي به 

 Health Risk(منظور ايجاد پيام هاي خطر بهداشتي 

Massage(  به طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي به منظور به

و قصد رفتاري مصرف منظور پيشگيري و كاهش مصرف 

استروئيدهاي آنابوليك در بين جوانان پسر مراجعه كننده به سالن 

  .ده استهاي بدن سازي آقايان شهر همدان پرداخته ش

  

  روش بررسي

از نوع  )Interventional(اين مطالعه يك پژوهش مداخله اي 

-Randomized Pretest( مطالعات قبل و بعد شاهد دار

Posttest Control Group Design (كه در طي  مي باشد

در بين نوجوانان و جوانان  1388و بهار سال  1387زمستان سال 

مراجعه كننده به باشگاه هاي بدن سازي آقايان شهر همدان انجام 

بود كه پس از  نحوه انجام مطالعه بدين شرح. گرفته است

هماهنگي با مسئولين سازمان پزشكي ورزشي استان همدان ابتدا 

به طور تصادفي دو باشگاه بدن سازي از بين باشگاه هاي 

بدنسازي آقايان شهر همدان به عنوان محيط پژوهش انتخاب 

به عنوان گروه مداخله كه برنامه ) نفر 60( يك باشگاه. شدند

باشگاه به عنوان گروه كنترل  آموزشي را دريافت كردند و يك

پژوهش در  شركت كنندگان در. در نظر گرفته شد) نفر 60(

و محرمانه بودن اطالعات و  مطالعهزمينه چگونگي انجام 

توجيه شده و تمامي شركت  مطالعههمچنين هدف از انجام اين 

ارزشيابي تشخيصي از . وارد مطالعه شدندخود كنندگان با تمايل 
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  �  …كاربرد: مصرف استروئيدهاي آنابوليك در بين ورزشكاران بدن سازپيشگيري از 

صورت گرفته و بر اساس آن محتواي برنامه بين ورزشكاران 

آموزشي طراحي گرديد، سپس برنامه آموزشي تدارك ديده 

شده را بر روي گروهي از ورزشكاران كه به عنوان گروه 

ماه بعد از انجام  2مداخله در نظر گرفته شده بودند اجرا شد و 

مداخله آموزشي دوباره اطالعات الزم از دو گروه مورد بررسي 

روش  .و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتآوري شده جمع 

از رويكرد آموزش  بهره گيرياصلي آموزش در اين مطالعه 

نفر از ورزشكاران بدن ساز كه مايل  4بدين منظور . همساالن بود

به همكاري بوده و هر كدام داراي سابقه تمرين بدن سازي به 

اه سال بودند را انتخاب كرده و يك كارگ 11تا  4مدت 

آموزشي سه ساعته براي آنان انجام شد تا آنان نقش تسهيل 

براي ورزشكاران داشته آموزشي را  )Facilitators( كننده هاي

نفر به عنوان مسئول يك گروه  4سپس هر كدام از اين . باشند

نفره در باشگاه، آموزش هاي الزم را زير نظر تيم  15كوچك 

 اين در آموزشي ريزي رنامهب اساس. ارائه دادند جوانانتحقيق به 

 در و بود) Active Learning( فعال يادگيري بر مبتني پژوهش

 در فعاالنه بطور جوانان تا گرديد سعي آموزشي مداخله طول

 هر براي آموزشي برنامه .باشند داشته شركت آموزشي برنامه

 بحث شكل به باشگاه در اي دقيقه 60 تا 45 جلسه چهار در گروه

 اساس بر آموزشي هاي برنامه محتواي .گرديد برگزار گروهي

 ورزشكاران از گرفته انجام نيازسنجي و تشخيصي ارزشيابي

اطالع رساني در خصوص عوارض ناشي از  شامل و شد مشخص

در خصوص تغذيه  سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك، آگاهي

و ) Assertiveness( سالم در ورزش و آموزش جرات مندي

الزم به ذكر است كه در پايان هر جلسه . مهارت رد مواد بود

شركت آموزشي مطالب آموزشي مربوط به آن جلسه در اختيار 

يك كتابچه آموزشي با  پايان نيزدر . قرار مي گرفت كنندگان

، دو »استروئيدهاي آنابوليكآشنائي با عوارض مصرف « عنوان

مهارت رد «و » ورزشتغذيه سالم در «پمفلت آموزشي با عناوين 

عوارض «و همچنين يك كليپ آموزشي در خصوص » مواد

براي گروه هدف تهيه  »استروئيدهاي آنابوليكناشي از مصرف 

ابزار گرد  .گرفتمي اختيار آنان قرار پايان هر جلسه در و در 

آوري اطالعات در اين پژوهش استفاده از پرسشنامه هاي كتبي 

 چهاربود و شامل  )Self-Report( به روش خود گزارش دهي

 بود كه بخش اول سواالت زمينه اي و دموگرافيكي، بخش بود

در  شركت كنندگانسوال بود كه اطالعات  14قسمت شامل  اين

، ميزان تحصيالت )كيلوگرم( ، وزن)به سال(خصوص سن 

، وضعيت )تحصيالت دانشگاهي -ديپلم -راهنمائي -ابتدائي(

ان فعاليت در باشگاه بدنسازي ، مدت زم)متاهل -مجرد(تاهل 

، )خير -بله(، مصرف الكل )خير -بله(، مصرف سيگار )به ماه(

مصرف استروئيدهاي آنابوليك توسط بهترين دوست بدنساز 

، مصرف استروئيدهاي آنابوليك توسط مربي بدنساز )خير -بله(

مصرف استروئيدهاي آنابوليك در گذشته سابقه ، )خير -بله(

ماه گذشته  ف استروئيدهاي آنابوليك در يك، مصر)خير -بله(

قوي (، مهمترين دليل مصرف استروئيدهاي آنابوليك )خير -بله(

 -زيبايي اندام -مقاصد ورزشي -جلب توجه ديگران -شدن

 -رونتسوتست(، نوع استروئيد آنابوليك مصرفي )موارد ديگر

متيل  -لون اكسي ناندر -نادرلون -ديانابول  -آنادرول

 -سوستانول -وينسترال -اس تانازول -دورابولين -سترونوتست

   را مورد ارزيابي قرار) خير-بله(و مصرف مكمل ) مواد ديگر
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 بخش دوم سواالت مربوط به قصد رفتاري .مي داد

)Behavioral Intention(،  سواالت مربوط به قصد رفتاري با

توجه به نمونه سواالت استاندارد قصد رفتاري مصرف 

يدهاي آنابوليك بكار گرفته شده توسط هوسمان استروئ

)Housman(  تهيه گرديد)اين قسمت شامل چهار سوال ). 20

ماه آينده به خاطر بهبود  6من تمايل دارم كه در « براي مثالبود، 

كه با  »عملكرد ورزشيم از استروئيدهاي آنابوليكي استفاده كنم

اندازه ) بسيار موافقم( 5تا ) بسيار مخالفم( 1گزينه اي از  5مقياس 

كسب نمره باالتر نشان دهنده قصد رفتاري قويتر . گيري گرديد

آلفا مصرف استروئيدهاي آنابوليك بود و ضريب در خصوص 

سواالت  بخش سوم. ورد گرديدآبر 92/0آن در مطالعه پايلوت 

گيري  براي اندازهمربوط به حساسيت و شدت درك شده، 

حساسيت و شدت درك نسبت به عوارض و خطرناك بودن 

تحقيق با بهره گيري از مصرف استروئيدهاي آنابوليك، تيم 

 مطالعات مشابه انجام گرفته و بويژه مطالعه ديويد مك كينون

)MacKinnon( )21 ( پرسشنامه هاي فوق را به سبك پرسشنامه

 براي. رتبه اي طراحي كرد 5هاي ليكرت و با مقياس پاسخ دهي 

 نفر 30 روي بر مقدماتي مطالعه يك ها پرسشنامه پايايي سنجش

مراجعه كننده به باشگاه هاي بدن سازي آقايان شهر  جوانان از

گرديد و با به كارگيري آزمون آلفا كرونباخ پايايي  انجام همدان

حساسيت  :پرسشنامه ها به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت

به دليل داشتن بدني قوي و «ي مثال سوال، برا 3درك شده شامل 

سالم احتمال ابتال به عوارض مصرف استروئيدهاي آنابوليك در 

 5تا ) خيلي زياد( 1گزينه اي از  5كه با مقياس » من كم است

اندازه گيري گرديد و كسب نمره باالتر نشان دهنده ) خيلي كم(

حساسيت بيشتر فرد از احساس در معرض خطر بودن براي 

. ناشي از مصرف استروئيدهاي آنابوليك مي باشدعوارض 

برآورد  78/0شده برابر  ضريب آلفا پرسشنامه حساسيت درك

سوء «سوال، براي مثال  3شدت درك شده شامل . گرديد

مصرف استروئيدهاي آنابوليك عوارض شديد و خطرناكي را 

 5تا ) خيلي زياد( 1گزينه اي از  5كه با مقياس » به دنبال دارد

اندازه گيري گرديد و كسب نمره باالتر نشان دهنده ) ي كمخيل(

شدت درك شده بيشتر فرد از عوارض مصرف استروئيدهاي 

ضريب آلفا پرسشنامه شدت درك شده برابر . آنابوليك مي باشد

سواالت سنجش آگاهي در  چهارمبخش  .برآورد گرديد 69/0

 ،رابطه با عوارض ناشي از مصرف استروئيدهاي آنابوليك

يك پرسشنامه  ،پرسشنامه آگاهي مورد استفاده در اين پژوهش

 18تا  صفرسوال بوده و نمره اي بين  18شامل ) 21( استاندارد

نشان دهنده آگاهي بيشتر مي مي گيرد و هرچه نمره باالتر باشد 

 و محتوا اعتبار تأييد و ارزشيابي كه الزم به ذكر مي باشد .باشد

 نظرات از استفاده طريق از شده طراحي هاي نامه پرسش ساختار

 و تجزيه .گرديد انجام مطالعه مورد زمينه در كارشناس گروه

سيزدهم ويرايش  SPSSبه وسيله نرم افزار آماري  ها داده تحليل

  .انجام شدتي  و با بهره گيري از آزمونهاي آماري كاي دو و

  يافته ها

سال با ميانگين سني  43تا  15دامنه سني شركت كنندگان بين 

از نظر ميزان تحصيالت . سال بود 46/4و انحراف معيار  68/23

راهنمائي، ) نفر 15(درصد  5/12ابتدائي، ) نفر 2(درصد  7/1

دانشجو و يا ) نفر 48(درصد  40ديپلم و ) نفر 55(درصد  8/45

نفر  105 وجه به نتايجبا ت. داراي تحصيالت دانشگاهي بودند
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نفر  15ژوهش مجرد و  از شركت كنندگان در پ) درصد 5/87(

قبل از اجراي برنامه . از آنان متاهل بودند) درصد 5/12(

 جمعيت متغيرهاي نظر از شاهد و مداخله آموزشي گروههاي

 لحاظ اين از و گرفته قرار بررسي مورد اي زمينه و شناختي

دو گروه مشاهده نشد كه نتايج آن  آماري معني داري بين تفاوت

  . آورده شده است )1و 2(ول ادر جد

همچين قبل از انجام مداخله آموزشي گروه هاي مورد بررسي از 

آگاهي، حساسيت درك شده، (سازه هاي مورد بررسي لحاظ 

مورد ارزيابي قرار گرفته و در  )شدت درك شده و قصد رفتاري

اين خصوص نيز تفاوت آماري معني داري بين آنان مشاهده 

   .نشد

 ميانگين تغييرات ضريب نشانگر )3( جدول در مندرج اتعاطال

 مصرف، از ناشي وارضع خصوص در آگاهي متغيرهاي

 ،مصرف عوارض به ابتال خصوص در شده درك حساسيت

 استروئيدهاي مصرف عوارض از ناشي شده درك شدت

 را آنابوليك استروئيدهاي مصرف رفتاري قصد و آنابوليك

 از بعد نمرات از ،قبل نمرات تفريق براساس كه دهد مي نشان

  .است آمده بدست آموزشي مداخله

قبل و پس از انجام   آنابوليك استروئيدهاي مصرف ميزان نتايج 

آماري ارتباط شده كه از نظر داده  4در جدول مداخله آموزشي 

  .معني دار نمي باشد

  

  ايسه متغيرهاي جمعيت شناختي در بين گروه هاي شاهد و مداخلهمق: 1جدول 

  گروه           

 متغير

  گروه مداخله    

  )انحراف معيار(ميانگين 

  گروه شاهد

  )انحراف معيار(ميانگين 

 

P  

  102/0  01/23) 08/3(  35/24) 46/5(  )سال(ن س

  522/0  45/28) 22/20(  85/25) 00/24(  )ماه( در باشگاه بدن سازيمدت فعاليت 

  107/0  90/81) 50/15(  63/77) 19/13(  )كيلوگرم(وزن 

  

  ايسه متغيرهاي زمينه اي در بين گروه هاي شاهد و مداخلهمق :2جدول 

  گروه           

 متغير

  گروه مداخله    

  )درصد(تعداد 

  گروه شاهد

  )درصد(تعداد 

 

P  

  سابقه مصرف استروئيدهاي آنابوليك

  مصرف استروئيدهاي آنابوليك در حال حاضر

)2/42% (19  

)8/45(%11  

)8/57% (26  

)2/54(% 13  

187/0  

648/0  

  714/0  33) %6/51(  31) %4/48(  بدن ساز مصرف استروئيدهاي آنابوليك توسط دوست

  068/0  34) %6/58(  24) %4/41(  مربي بدن ساز مصرف استروئيدهاي آنابوليك توسط

  206/0  18) %60(  12) %40(  سابقه مصرف الكل

  609/0  10) %6/55(  8) %4/44(  مصرف سيگار

  184/0  50) %2/53(  44) %8/46(  مصرف مكمل ها
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  مداخله آموزشي و بعد از در بين گروه هاي شاهد و مداخله قبلسازه هاي آگاهي، حساسيت، شدت و قصد رفتاري مقايسه  :3جدول 

  زمان و گروه           

 متغير

  قبل از مداخله  

  )انحراف معيار(ميانگين 

  بعد از مداخله

  )انحراف معيار(ميانگين 

 

P 
  

  

  AASآگاهي نسبت به عوارض ناشي از سوء مصرف 

  000/0  38/11) 88/2(  83/6) 55/4(  مداخله
  045/0  93/7) 27/3(  08/7) 98/3(  شاهد

حساسيت درك شده نسبت به در معرض خطر بودن براي 

  AASمصرف 
  317/0 58/8) 77/2( 33/8) 26/3(  مداخله
  530/0 35/8) 17/2( 05/8) 07/3(  شاهد

  

  AAS شدت درك شده از عوارض مصرف

  000/0 20/12) 95/1( 40/9) 27/2(  مداخله
  228/0 06/10) 84/1( 81/9) 07/2(  شاهد

  

  AAS مصرف قصد رفتاري

  000/0  75/6) 25/3(  38/8) 92/3(  مداخله
  600/0  96/8) 16/4(  06/9) 05/4(  شاهد

 

گروه مداخله و شاهداستروئيدهاي آنابوليك قبل و بعد از مداخله آموزشي در مقايسه مصرف  :4جدول   

زمان        

  گروه
 

 P  كاي دو  شاهد  مداخله  

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

 648/0 208/0 13 )%8/45( 11 )%2/54(  قبل از مداخله

 191/0 713/1 11 )%7/64( 6 )%3/35( بعد از مداخله

  

  و نتيجه گيري بحث

 در ورزشكاران آگاهي نمره دار معني افزايش دهنده نشان نتايج

 .باشد مي آنابوليك استروئيدهاي مصرف سوء عوارض خصوص

-24(دارد  همخواني رابطه اين در مشابه مطالعات با نتايج اين

 از يكي در اين خصوص مطالعات نشان داده اند كه. )21

 انتشار رويكرد كاربرد مواد مصرفوءس از پيشگيري رويكردهاي

 مطالعه اين در آمده بدست نتايج و )25،26( باشد مي اطالعات

و  )Laure( الور .باشد رويكرد اين تقويت راستاي در تواند مي

 ورزشكاران ضعيف نگرش و اندك آگاهي )27(همكاران 

 به گرايش داليل جملة از را دوپينگي مواد و دوپينگ به نسبت

 آگاهي افزايش خصوص در حاصله نتايج دانند؛ مي پديده اين

دهنده اين مي باشد كه برنامه  نشان بررسي مورد ورزشكاران

هاي آموزشي مي توانند تغيير مثبتي را در اين رابطه ايجاد كنند و 

سودمندي تشكيل كالس هاي آموزشي براي ورزشكاران را 

با توجه به نتايج ميانگين نمره حساسيت درك . نشان مي دهد

آموزشي شده جوانان در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله 

            و آشاور  لهانوينك .معناداري را نشان نداد تفاوت آماري

) Hanewinkel&Asshauer  ( نيز در مطالعه خود بر روي

دانش آموزان در خصوص مصرف سيگار نيز چنين نتيجه اي را 

 اين نتايج مي توانند تائيد كننده اين نكته). 28(گزارش كرده اند 

بت به خطرات فكر مي كنند نسو جوانان كه نوجوانان  باشد

 آسيب پذيررسان به سالمت  آسيبپرخطر و  رفتارهايمربوط به 
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پذيري كمي نسبت به  آسيب باورهاي دارايآنان نيستند؛ 

خود را در مقابل  عبارتيخود هستند و به پيرامون خطرات 

مي دانند و نيازي به اتخاذ  مصونبهداشتي  تهديداتخطرات و 

اصطالح  حقيقتدر . دكنناحساس نمي  پيشگيرانه رفتارهاي

كننده درك فرد  توصيفبودن  پذيرعدم آسيب  يافناناپذيري 

 در معرض خطر ديگراناز  كمترنسبت به اين باور است كه من 

اين نوع باور اتخاذ هر  عوارض آنابوليك استروئيد ها قرار دارم و

يافته ). 29-31( مي كند تضعيفكننده را  پيشگيريگونه رفتار 

هاي مطالعه حاكي از افزايش ميانگين نمره شدت درك شده يا 

باورهاي مرتبط با جدي و خطرناك بودن عوارض ناشي از سوء 

به  40/9از(مصرف استروئيدهاي آنابوليك در بين گروه مداخله 

بود كه نشان دهنده تاثير مثبت برنامه آموزشي ارائه شده ) 20/12

شناخت خوب همساالن از محيط . اشددر اين زمينه مي ب

اجتماعي و فرهنگي گروه هدف، بهبود هنجارهاي اجتماعي و 

ارزشهاي حمايت كننده، نگرش هاي مثبت و رفتارهاي بهداشتي 

و درگير شدن نوجوانان در طرح هاي مربوط به خودشان از 

مزاياي بهره گيري از گروه همساالن در ارائه آموزش ها شمرده 

موثر بودن گروه همساالن بر اين تئوري استوار . )14(مي شود 

است كه اطالعات حساس، راحت تر بين افراد همسن و سال 

 درگير با همسال آموزش داده شده). 33،32(مطرح مي شود 

 انتقال مؤثري بطور را اطالعات تواند مي خود همساالن كردن

 باشد مؤثرتر خود همسن افراد روي همدلي، ارتقاي با و دهد

 يك فقط كه داد نشان مطالعه يك نتايج نيز رابطه اين در ).34(

 ).35( گيرند مي خود همساالن غير از را اطالعات جوانان ششم

سوء  از پيشگيري منظور به همساالن آموزش حاضر مطالعه در

بكار  استروئيدهاي آنابوليك و قصد رفتاري مصرف مصرف

قصد رفتاري دار اكاهش معنگرفته شد و نتايج نشان دهنده 

ورزشكاران گروه مداخله نسبت به مصرف استروئيدهاي 

اين نتايج با يافته . مي باشد بوليك پس از اتمام برنامه آموزشيآنا

همخواني دارد؛ در اين زمينه هاي مطالعات مشابه انجام گرفته 

حاكي از كاهش تمايل  )Ranby(رانبي بطوريكه نتايج مطالعه 

ي آنابوليك پس از اتمام مداخله به استفاده از استروئيدها

نيز در مطالعه خود   )Laure(الور . )22( آموزشي بوده است

نشان داد كه مداخالت آموزشي سالمت محور مي توانند كاهش 

قابل توجهي در تمايل استفاده از داروهاي نيروزا ايجاد نمايد و 

اين گونه مداخالت مي توانند در پيشگيري از مصرف داروها 

نيز در مطالعه خود  )Goldberg( گلدبرگ. )36( اشندموثر ب

نشان داد كه پس از اتمام برنامه آموزشي قصد براي مصرف 

در بين ورزشكاراني كه برنامه آموزشي استروئيدهاي آنابوليك 

. )23( را دريافت كرده بودند به طور معني داري كاهش يافته بود

خود تاثير مثبت برنامه نيز در مطالعه  اله وردي پوردر اين رابطه 

آموزشي اجرا شده را بر افزايش قصد رفتاري عدم سوء مصرف 

مواد در بين گروه مداخله بعد از اتمام برنامه آموزشي نشان داده 

رفتاري  قصد است، وي در مقاله خود ذكر مي كند كه كاهش

 مرحله عنوان به مخدر مواد به نسبت مصرف سوء با مقابله براي

 عدم براي قوي خطر عامل يك عنوان به تواند مي رفتار از پيش

جدول  ).37( باشد مخدر مواد مصرفوء س تجربه از امتناع

نيز نتايج مربوط به اثر بخشي برنامه آموزشي در ) 3(شماره 

پيشگيري و كاهش مصرف استروئيدهاي آنابوليك را نشان مي 

علي رغم كاهش ميزان مصرف استروئيدهاي آنابوليك در . دهد
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اين ميزان كاهش ) نفر 6نفر به  11از (گروه مداخله  جوانانبين 

اين نتايج با يافته هاي . از نظر آماري معني داري نبوده است

در اين راستا نلسون ). 38،23(مطالعات مشابه همخواني ندارد 

عنوان مي كند كه طراحي استراتژيهايي براي كاهش مصرف 

و حتي ) 38(اري مي باشد استروئيدهاي آنابوليك كار بسيار دشو

برخي از مطالعات نشان دهنده افزايش سوء مصرف استروئيدهاي 

آنابوليك بعد از اتمام برنامه آموزشي نيز بوده اند كه شايد اين 

امر به علت تحريك حس كنجكاوي ورزشكاران در نتيجه 

دار در كاهش اعدم تفاوت معن). 39(افزايش اطالعات آنان باشد 

هاي آنابوليك در مطالعه حاضر نيز مي تواند مصرف استروئيد

حاكي از داليل مختلفي باشد كه به نظر تيم تحقيق از مهمترين 

آن مي توان پائين بودن تعداد شركت كنند گان در مطالعه و 

البته با توجه به . محدود بودن تعداد جلسات آموزشي را نام برد

ته است نتايج بدست آمده آموزش توسط گروه همساالن توانس

درصدي استروئيدهاي آنابوليك در  33/18كه ميزان مصرف 

درصد بعد از اتمام برنامه اجرا شده  10بين گروه مداخله به 

كاهش دهد و به طور كلي سودمندي اجراي مداخالت را نشان 

بطور كلي نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان دهنده . مي دهد

صرف از عوارض م شدت درك شدهو  آگاهي افزايش

و همچنين كاهش قصد رفتاري مصرف استروئيدهاي آنابوليك 

مي باشد، لذا به نظر  جوانان شركت كننده در مطالعهدر بين آن 

كه اگر از برنامه هاي آموزشي مناسب با نيازهاي مي رسد 

در جوانان و رويكردهاي كه آنان بيشتر به آن تمايل دارند 

مواد به درستي اجراي برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف 

  .ج سودمندي را در بر داشته باشداستفاه شود مي تواند نتاي

  

  تقدير و تشكر

 و پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت پشتيباني با پژوهش اين

 مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  سـتاد  و همـدان  درماني بهداشتي خدمات

 و ســپاس نهايــت وســيله بــدين كــه اســت پذيرفتــه انجــام كشــور

 و نوجوانــان كليـه  از همچنـين  .آيـد  مــي بعمـل  آنـان  از قـدرداني 

 شـهر  آقايـان  سـازي  بـدن  هـاي  باشـگاه  بـه  كننده مراجعه جوانان

 و قـدرداني  نهايـت  كردنـد،  شـركت  حاضر مطالعه در كه همدان

 .آيد مي عمل به تشكر
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Abstract 
Background: The use of anabolic androgenic steroids (AAS) has been associated with serious side 

effects. AAS abuse is growing increasingly among professional and amateur athletes. The purpose 

of this study was to apply peer education approach to prevent anabolic steroid abuse among male 

gym users. 

Method: This study was randomized pretest-posttest control group design which conducted was 

among young male gym users in Hamadan. Two body building clubs were randomly selected, and 

60 participants as intervention group and 60 as control group were enrolled at the baseline survey 

and were followed up after 2-month. The educational programs to promote knowledge on nutrition 

in sport, side effects of anabolic steroid abuse and resistance skills were taught to the intervention 

group. The main communication strategy used in this study was peer education approach.   

Results: There were statistically significant differences of score in knowledge, perceived severity, 

and intention reduction for using AAS among interventional versus control group (P < 0.05). 

However  no significant difference was found for using anabolic steroid and perceived 

susceptibility after intervention between the two groups (P > 0.05). 

Discussion: The results showed the increasing knowledge, perceived severity and intention 

reduction to anabolic steroid after completing the educational program among athletes in the 

intervention group and the usefulness of instructional  programs for them. 

Keywords: Anabolic steroid, Body building, Peer education 
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