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بلکـه در بـین غیـر     ،مصرف مواد نیروزا به عنوان یـک مسـئله اجتمـاعی نـه تنهـا در بـین ورزشـکاران        ه،امروز

این حوزه در کشور، تاکنون مطالعـه اي بـه مـرور    با وجود تحقیقات متعدد در . نیز شایع شده است نورزشکارا

تحقیق واجد  11تعداد  ،در این مطالعه مروري و فراتحلیل. سیستماتیک و فراتحلیل این تحقیقات نپرداخته است

آزمودنی مورد بررسی قرار  14291در مجموع در این تحقیقات . شرایط براي ورود به این مطالعه انتخاب شدند

انجام شـده  زنان تحقیق تنها بر روي  9داراي نمونه هاي مرد و زن و تحقیق  11از بین این تحقیقات . گرفته بود

همـه داده هـا    CMAتحقیـق بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       11آوري و کد گذاري اطالعات این  پس از جمع . بود

نتایج فراتحلیل انجام شـده در ایـن    .تصادفی مورد تحلیل قرار گرفتند کدگذاري و با استفاده از دو مدل ثابت و

که در مردان ایرانی برآورد نقطه اي میزان شیوع مصرف مواد نیروزا بر اساس مـدل تصـادفی در    زمینه نشان داد

در جامعه زنان جوامع عادي و یا غیر ورزشکار ایرانـی برابـر بـا     و بود  درصد 5/12جوامع غیر ورزشی حدود 

نتایج این تحقیق نشان داد مصرف مواد نیروزا و دوپینگ واقعیتی انکارناپذیر بوده و بـه عنـوان یـک     . بود  3/5

مصرف مواد از ورزشکاران به جوامع غیر ورزشی و از مردان . مسئله اجتماعی در حال رشد و گسترش می باشد

، سیاستمداران و برنامه ریزان به این موضـوع هـر روز   مسئوالنه زنان نیز کشیده شده و در صورت عدم توجه ب

  . شاهد آسیب بیشتر جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان خواهیم بود

 نوجوانان و جوانان ایرانی و ، مواد نیروزا، شیوعفراتحلیل، دوپینگ :کلیدي واژگان
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  مقدمه

توجه  ،بزرگی که در سال هاي اخیر به شدت در جوامع و کشورهاي مختلف مشاهده می شودیکی از مشکالت 

 .می باشد عضالنیحجم و توده  افزایش بوسیلهرسانه هاي جمعی به مسائلی همچون بهبود شکل  ظاهري بدن 

. اندام باشـند داراي بدنی عضالنی و زنان الغر  بایدرسانه هاي مختلف این نگرش را توسعه می دهند که مردان 

و عادات مصرف مواد نیروزا در بـین جوانـان و نوجوانـان     اختالالت تغذیه شیوع افزایشاین دو موضوع باعث 

و   2نیلسـون ؛ 2002، 1البر(دارند  عضالنیبه داشتن یک تیپ بدنی  تمایل بسیارمردان جوان  زیرا ،گردیده است

 ز عوامل مهم در مصرف برخی داروهـا از تیپ بدنی و تمایل به تغییر آن یکی ا نارضایتیاین  .)2003همکاران، 

که اغلب هدف از مصـرف آنهـا افـزایش تـوده      )2001و همکاران،  3پیتر(همچون استروئیدهاي آنابولیک است 

 ،5تـایلور  ;2001و همکاران،  نیلسون ;2002و همکاران، 4اروینگ(عضالنی و بهبود شکل ظاهري بدن می باشد 

البته تحقیقات متعدد عوارض جانبی مختلف آنها را به اثبات رسانده اسـت  ). 2003و همکاران،  6کانایاما ;2002

در برخـی  ). 2003و همکاران، 10کاریال ; 9،2003جان ;2004و همکاران،  8کاریال ;2002و همکاران، 7پارسی نن(

بدنی و  در بهبود عملکرد افرادو به  یا بدون عوارض هستند برخی موارد این باور وجود دارد که این مواد مجاز

  ).2000، 11وورکن( کمک می کنند بهبود تیپ و ظاهر بدنی

د به عنوان زمینـه سـاز یـا مقدمـه اي     می توانمشخص شده است که مصرف برخی از این مواد نیروزا  ،متاسفانه

؛ 2001؛ نلسـون و همکـاران،   2002و همکاران،  12راندال( براي مصرف مواد مخدر و نوشیدنی هاي الکلی باشد

مشخص گردیـد کـه مصـرف    ) 1388(در ایران نیز در تحقیق کاشی و همکارانش  )2003و همکاران،  13کانایاما

داري بیشتر از افراد غیر مصـرف  معنا "کامالمواد مخدر  و روان گردان در مصرف کنندگان مواد نیروزا به شکل 

و مصرف مواد نیروزا را می توان به عنوان یکـی از عوامـل خطـرزاي مصـرف مـواد مخـدر و روان        استکننده 

در تحقیقاتی که بر روي  مصـرف کننـدگان عوامـل نیـروزا انجـام گرفتـه اسـت         همچنین. به شمار آوردگردان 
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استفاده می کنند  به عنوان وسیله اي براي دستیابی آسان به اهداف خود نیروزامشخص شد افرادي که از عوامل 

عالوه بر خطرات جدي که سالمت آنها را تهدید می نماید، مصرف این مواد می تواند موجب بـروز اخـتالالت   

همچنین مصرف کنندگان این  مواد گزارش کـرده انـد کـه    و رفتارهاي خشن شود  رفتاري و شخصیتی و ظهور

ده و اظهـار نمـوده انـد کـه در برابـر مسـائل و       کیفیت روابطی که آنها با والدینشان  دارند به شدت تخریب شـ 

 این نوجوانان زیاد شاد نبـوده و احسـاس  سـالمتی نمـی کردنـد     . مشکالت زندگی بسیارآسیب پذیر می باشند

  ).2004و همکاران، 1الاور(

دلیل  ورزشکاران گرچه برخی. متفاوت است مختلف یتیجمع يگروه ها ریدر ز مواد نیروزااستفاده از  يالگوها

اما برخی دیگر از مصرف کنندگان،  کنند، یگزارش م یو طوالن دیشد یبدن تیعالانجام ف استفاده از این مواد را

، 3؛ نیپـر 2003و همکاران،  2زیگلر(گزارش می کنند  ی و تغییر ترکیب بدنیحفظ سالمتدلیل مصرف این مواد را 

در مقابـل،  . )2012و همکاران،  6؛   لون2010و همکاران،  5؛ داسکامب2010و همکاران،  4؛ گوستون2004، 3نیپر

ی و بهبود تیپ بدنی عنوان می کنند و عده اغلب سالمت مواد نیروزامصرف  دالیل خود را براي توده مردممقابل، 

و همکـاران،  8دیکینسـون  ؛ 2013و همکـاران،   7بیلـی (بدنی دارند  بهبود عملکرد  به یجزئاي عالقه  اندکی نیز

گرفته در کشورهاي مختلف دنیا نشان داده اند که تنها ورزشکاران حرفه اي نیسـتند کـه   مطالعات انجام . )2012

و  10وان اینــو ;2000و همکــاران، 9کــاپ لــن(از مــواد نیــروزا بــه منظــورافزایش عملکــرد اســتفاده مــی کننــد  

و همکـاران،    12جاماهـارا  ;2002و همکـاران،  11رانـدال ( ، بلکه ورزشکاران تفریحـی و مبتـدي   )2003همکاران،

 ;2003و همکاران، 13برایان(و حتی دانش آموزان دبیرستانی  )2001نیلسون و همکاران،(، غیرورزشکاران )2000

  -نیز از این مـواد اسـتفاده مـی نماینـد      )1998و همکاران، 15اوري(و راهنمایی  )2001و همکاران،  14تاموسکی

اسـتروئیدهاي آنابولیـک، دارو هـاي مـدر، داروهـاي       :مصرف این مواد شامل دامنه گسترده اي از مواد همچون
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، مخدر، نوشیدنی هاي الکلی، نوشیدنی هاي نیروزا، هورمون رشـد  )روان گردان(کاهش وزن، داروهاي محرك 

  .و داروهاي مختلف دیگري می شود 1انسانی، اریتروپویتین

چشمگیري درحال افزایش اسـت   به صورتسراسر دنیا  در امروزه مصرف انواع مختلف مکمل هاي غذایی نیز

. که این مواد شامل ویتامین هاي روزانه، مکمل گیاهی و مکمل هاي افـزایش دهنـده عملکـرد گونـاگون اسـت     

مصرف آنها  رایج درحال خرید و فروش می باشند هنوزهم از به صورتتعداد زیادي ازمکمل هایی که در بازار 

، سالم و بی ضرر بودن آن اثبات نگردیده و جهـت مصـرف   اطمینان حاصل نشده و توسط تحقیقات معتبرعلمی

پیپ  ;2002و همکاران،  2بوچارد(آنها توسط ورزشکاران دررشته هاي مختلف ورزشی نگرانی هایی وجود دارد 

ی هسـتند  در دسترسـ  يتجار تمحصوالنیز   ییغذاهاي مکمل . )4،2003مارك و جان ;3،2002پیپ و کریستین

و  نـه یآم يدهای، اس)یاهیگ( اهانیگ ،یمواد معدن ن،یتامیمعمول مصرف شده و شامل و ییغذا میه عالوه بر رژک

ـ یبازار يادعاهـا  ).2013، 5پژوهشگاه ملی سالمت( دیگر می باشند محصوالت ریانواع سا  يبـرا  ان ایـن مـواد  اب

 ،يانرژ شیافزا ،یجسمان ای ی، بهبود عملکرد شناختکلی سالمت تیشامل بهبود وضع این محصوالتاز  یبرخ

سـازمان  . مورد نظر مصـرف کننـدگان مـی باشـد     اثرات مطلوب گریو د درد تسکین ،یاز دست دادن وزن اضاف

 )1994، 6سـازمان داروي فـدرال  ( 1994 سال از) DSHEA(کشور آمریکا  ییغذاهاي کمل سالمت و آموزش م

ـ آنجا که ا از. ایجاد نموده استمتحده  االتیدر ا ییغذا يمکمل ها يبرا یچارچوب قانون بـه قـانون    اقـدام  نی

در  دالر بیلیون 33به  1994در سال  دالر بیلیون چهارمتحده از  االتیا درهاي غذایی  لممکشد، فروش  لیتبد

ي هشت برابر شیافزا که به معناي) 2013، 8اینفوگرافیک ؛2007، 7سالدانها(افزایش پیدا کرده است  2012 سال 

در سـال  دالر  بیلیـون   96هاي غذایی حدود مکمل  یفروش جهان. سال است 18از  شیب ي در طول مدتبرابر

، 9مکمـل هـا  مجله اقتصاد غذایی، گزارش جهـانی صـنایع غـذایی و    ( 2013سال  در بیلیون دالر 104 و  2012

البته این تحقیقات نشان می دهند روند استفاده از این مواد دچار تعدیل هایی در طول  .برآورد شده است )2014

مصـرف مـواد    مـورد در . )2013و همکـاران،   11کندي ؛ 2004و همکاران،  10رادیمر( هاي اخیر شده است سال
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در یـک   2016و همکـاران در سـال    1ناپیک .در خارج از کشور انجام شده است فرا تحلیلینیروزا نیز مطالعات 

ایـن  . ي غذایی در بـین ورزشـکاران پرداختنـد   مکمل هانظام مند و فراتحلیل به بررسی شیوع مصرف   مطالعه 

و  هنخبـ ی در بـین ورزشـکاران   ورزشـ  ییکه استفاده از مکمـل غـذا   یهنگاممحققان چنین نتیجه گیري نمودند 

نـوع   بررسی قرار می گیرد و همچنـین زمـانی کـه    مورد نخبه ریغ همچنین مصرف این مواد توسط ورزشکاران

 مطالعـات  انیـ در ماز ایـن مـواد   استفاده  وعیتنوع در ش ،در تحقیقات مختلف مورد مقایسه قرار می گیردمکمل 

  . بسیار زیاد است  و متغیرهاي متعددي بر میزان شیوع گزارش شده تاثیر می گذارد

به سفارش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشـی در   1396در سال  کاشی و همکارانش در یک طرح تحقیقی

قالب یک مرور نظام مند و فراتحلیل به این نتیجه رسیدند که برآورد نقطه اي مصرف مواد نیروزا بر اساس مدل 

درصد بر اساس مدل تصادفی  3/75تا  6/50درصد و در دامنه اي بین  9/63تصادفی در مردان ورزشکار ایرانی 

شیوع مصرف مواد نیروزا در زنان ورزشکار جامعه ایرانی در یک برآورد نقطه اي بر  ،همچنین.  نوسان است در

بیشـترین میـزان   . درصد بود 4/31تا  3/25درصد و در برآورد دامنه اي در دامنه  3/28اساس مدل ثابت برابر با 

عد وزنه برداري، سپس کشتی، شـنا و دو و  شیوع مصرف این مواد در ابتدا در بین ورزشکاران رشته بدنسازي، ب

که شیوع مـواد   مقایسه نتایج این تحقیقات با تحقیقات انجام گرفته در دیگر کشور ها نشان می دهد. میدانی بود

 ).1396کاشـی و همکـاران،   1384کاشـی و همکـاران،   (نیروزا در ایران بسیار بیشتر از سایر کشور ها می باشد 

مصرف این مواد تنها در بین ورزشـکاران دیـده نمـی شـود و حتـی در       تحقیقات گزارش شده فوق نشان دادند

  . بسیار شایع شده استدر کشور ایران جوامع غیر ورزشکاران نیز مصرف این مواد 

 جمعیـت  درصـد  50به طوري که بیش از  ؛کشور ایران یکی از جوان ترین جمعیت هاي جهان را دارا می باشد

این جمعیت جوان می تواند سرمایه اي بالقوه براي توسـعه  . آن را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند

توسـعه و سـالمت آنـان تهدیـدي       و در عین حال عدم توجه کافی به آموزش، پـرورش،  دکشور محسوب گرد

کل رفتارهـاي ناهنجـار و   بـه شـ   نسـل جـوان  چراکه نیازهاي تامین نشـده   ،جدي براي آینده کشور خواهد بود

جوانان به خاطر آسیب پذیر بودنشان سریع تر از دیگـر اقشـار جامعـه ارزش    . بزهکارانه خود را نشان می دهند

حسن پورآالشتی، (هاي اجتماعی را نقض می کنند و اصلی ترین قربانیان سوء مصرف مواد محسوب می شوند 

لـذا طیـف   .  تشکیل می دهنـد بخش جوان و نوجوان را   مورد تهاجم از سوي این مواد طیف بیشترین). 1381

جو به شدت از سوي این مواد تهدید می شوند و در صورتی که طرحی براي مقابلـه بـا آنهـا    دانش آموز و دانش
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این احتمال وجود دارد که بخشی از قشر جوان و نوجوان جامعه پس از برخورد با اسـترس هـاي    ،آماده نگردد

خانواده و جامعه، مشکالت فردي همچون مسائل تحصیلی، جذب تبلیغات دروغین بهبـود تیـپ بـدنی شـدن،     

ف ایـن  و غیره متوسل بـه مصـر   مورد این موادنداشتن فضاي مناسب براي مطالعه و کسب اطالعات صحیح در 

از آنجا که عوامل خطر در هر مرحله انتقال یعنی از دوران نوجوانی بـه جـوانی و بزرگسـالی    . گونه مواد گردند

بروز می کنند، برنامه ریزان پیشگیري باید برنامه هایی را تهیه کنند که از نیازهـاي فـردي در هـر دوره رشـدي     

یقات جامع و گسـترده در هـر دوره سـنی و شناسـایی     و این امر جز با انجام تحق) 1381طارمیان، (حمایت کند 

  . دقیق مشکل در آن دوره ممکن نخواهد بود

لـی و مـرور   یدر سال هاي اخیر یکی از تکنیک هاي توسعه یافته در زمینه روش تحقیق اجراي مطالعات فراتحل

پردازنـد و   این نوع تحقیقات به جمع بندي تحقیقات انجام شده در یک حـوزه خـاص مـی   . سیستماتیک است

مـورد بررسـی قـرار    در کشـور  ع را وگرچه مطالعات متعددي این موض. کلی در یک زمینه ایجاد می کنندي دید

، اما جمع بنـدي صـحیحی در ایـن حـوزه     شده استداده اند و در تحقیقات ملی و استانی این موضوع بررسی 

لزوم اجراي یـک مطالعـه    لذا .ندارند بارهمداران و برنامه ریزان اطالعات جامعی در این  وجود ندارد و سیاست

در داخـل کشـور و ارائـه    در بین افراد غیر ورزشـکار  مروري و فراتحلیل براي جمع بندي تحقیقات انجام شده 

  . راهکار به شدت احساس می شود

  پژوهشروش شناسی 

ابتـدا در  . ر بررسی اهداف و سواالت تحقیق از نوع فراتحلیل می باشـد این تحقیق از نوع مرور سیستماتیک و د

مرور نظـام منـد نیـز داراي    . پیدا کنیم کامل نظام مند انجام شد تا به ادبیات تحقیق دسترسی يمرور ،این تحقیق

تنظیم سوال، جستجوي ادبیات تحقیق، انتخاب تحقیقات واجـد  : ص و از پیش تعیین شده اي استفرایند مشخ

بـه نقـل از   ( ترکیب، تعبیر و تفسـیر گـزارش داده هـا   ا و ارزیابی کیفیت و اعتبار آنها و شرایط، استخراج داده ه

در ادامـه نیـز از   . لذا براي یافتن تحقیقات اصلی انجام شده در این رابطه مراحل باال طی شـد ). 1394قربانزاده، 

فراتحلیـل  .  برخی موضوعات پرداخته شد مورددر شیوه فراتحلیل براي کمی کردن برخی نتایج و نتیجه گیري 

بـا  . به فنون آماري گفته می شود که هدف آنها یکپارچه سازي نتایج پژوهش هاي انجام شده مستقل مـی باشـد  

روش فرا تحلیل می توان نتایج پژوهش ها را با یکـدیگر ترکیـب نمـود و روابـط تـازه اي میـان پدیـده هـاي         

از نتایج مطالعات جداگانه اي یعنی تحلیل آماري مجموعه ؛ستحلیل تحلیل هااین روش ت. شف کرداجتماعی ک



شیوه اي دقیق براي ترکیب هدفمند نتـایج مطالعـات متعـدد     ،فراتحلیل. )1385عابدي، (به منظور ادغام یافته ها 

تحقیقـات زیـادي در    ،همانطور که در مقدمه نیز گفته شد. براي رسیدن به یک برآورد بهتر درباره حقیقت است

اما شـیوع کلـی مصـرف    . سطح کشور به بررسی مصرف مواد نیروزا در بین زنان و مردان ورزشکار پرداخته اند

این مواد به صورت جمع بندي شده وجود ندارد و محقـق در ایـن تحقیـق سـعی در جمـع بنـدي نتـایج ایـن         

  .تحقیقات دارد

بیان تفصیلی  -2 ؛تعریف مواد نیروزا و شیوع مصرف -1: مراحل انجام فرا تحلیل در این تحقیق عبارت بود از 

در این بخش به ابزارهاي جمع آوري اطالعـات،  : معیار هاي انتخاب مطالعات بررسی کننده مصرف مواد نیروزا

ش اجـراي پـژوهش، مـواد نیـروزاي مـورد      روایی و پایایی آنها، جامعه آماري و نمونه و روش نمونه گیري، رو

پـس از اینکـه معیارهـاي    : کدگـذاري مطالعـات   -3 ؛شد پرداختهبررسی و روش هاي آماري براي تحلیل نتایج 

طرح هاي تحقیقی واجد شـرایط کدگـذاري شـده و اطالعـات زیـر از ایـن        ،انتخاب مطالعات مشخص گردید

ه، مشخصات کامل مجریان، سال اجراي پژوهش، محل عنوان پژوهش انجام شد: تحقیقات وارد چک لیست شد

اجراي پژوهش، سوال هایا فرضیه هاي پژوهش، جامعه آماري پژوهش، ابزارهاي جمع آوري اطالعات، نمونه و 

روش هاي نمونه گیري، روش اجراي پژوهش، مواد نیـروزاي مـورد بررسـی در پـژوهش، روش هـاي آمـاري       

بنـدي در   ه شده در تحقیق از جمله میزان شیوع هر ماده در هـر متغیـر گـروه   تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج ارائ

 ؛ایرانی، توان آزمون هاي به کار گرفته شده، اندازه هاي اثر و سایر نتایج ارائه شده در مقالـه نوجوانان و جوانان 

تایج فرا تحلیل در این بخش دو نوع رویکرد براي ترکیب و تحلیل ن: ترکیب مطالعات و انتخاب نوع تحلیل -4

در مدل اثرهاي ثابت ففط با تغییـرات  . یکی مدل اثرهاي ثابت و دیگري مدل اثرهاي تصادفی است. وجود دارد

پیش فرض این مدل این است که در پـژوهش هـاي انجـام    . درون پژوهش ها یا درون مطالعات سر و کار دارد

استفاده شده است و تفاوت هـاي مشـاهده شـده     شده از روش ها، آزمودنی ها و ابزارهاي اندازه گیري یکسان

پژوهشگر در این مدل به این پرسش پاسخ می دهـد  . صرفا از تغییرات بین پژوهش و مطالعه ها ناشی می شوند

که آیا تدابیر آزمایشی در مطالعات موجود سودمند واقع شده اسـت؟ در مـدل اثرهـاي تصـادفی تغییـرات بـین       

پیش فرض این مدل ایـن اسـت کـه مطالعـات یـک      . لعه ها را بررسی می نمایدمطالعه ها و تغییرات درون مطا

در این مدل پژوهشگر به این پرسش . نمونه تصادفی است که از جامعه همه مطالعات ممکن انتخاب شده است



مـدل هـاي تصـادفی قابلیـت تعمـیم       و پاسخ می دهد که آیا به طور کلی تدبیر آزمایشی سودمند واقع می شود

  . لذا در این تحقیق از مدل تصادفی براي گزارش نتایج تحقیق استفاده شد. یا نه در سطح جامعه دارند بیشتري

جـوامعی غیـر از   جامعه آماري این تحقیق را کلیه تحقیقاتی تشکیل می داد که به بررسی مصرف مواد نیروزا در 

واحـد تحلیـل در ایـن    .  بودنـد  پرداخته همچون جمعیت عمومی دانش آموزان و دانشجویان کشور ورزشکاران

تحقیق عبارت بود از هر مقاله تحقیقی که در مجالت علمی پژوهشی، همایش ها و سایر مجالت علمی معتبر به 

چاپ رسیده بود، طرح هاي تحقیقی و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري در رشته هاي مرتبط که مـالك  

این منظور مطالعات کتابخانه اي و جستجوي اینترنتی از سایت هـایی   براي.  هاي ورود به تحقیق را داشته باشد

، گوگل اسکوالر، سایت نشریات مرتبط )sid1(همچون کتابخانه ملی ایران، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی ایران 

از جستجوي اینترنتی با کلیدواژه هاي متعـددي  . با این موضوع و مراکز تحقیقی و اطالعاتی مرتبط انجام گرفت

هم به صورت مجزا و ...، مصرف، سوء مصرف، شیوع و دوپینگ، مواد، دارو، مکمل، ورزش مواد نیروزا، :جمله

پـس از رعایـت مراحـل مختلـف اجـراي      . گرفت انجامانگلیسی  زبان هم به هم ترکیبی و هم به زبان فارسی و

تحقیـق مصـرف    11این . شناخته شدتحقیق واجد مالك هاي الزم براي ورود به فراتحلیل  11تعداد  ،فراتحلیل

مقالـه در   11(ایرانـی   مواد نیروزا را در مردان و زنان نوجوان و جوان در جمعیت هاي عمومی و غیر ورزشکار

مورد بررسی قرار داده و میزان شیوع مصرف مواد نیروزا را گزارش کرده )  مقاله فقط در زنان 9و زنان و مردان 

  . بودند

در این تحقیق نیز محقـق از ایـن روش   . عموما پرسشنامه معکوس بود ،در مطالعات فراتحلیلابزار اندازه گیري 

. براي خالصه نمودن نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران کشور استفاده نمود

کد  محققانبسته مد نظر کلیه متغیرهاي مستقل و وا پیرامونکلیه اطالعات ارائه شده در تحقیقات  ،در این روش

در فراتحلیـل اصـل   . شـد  CMA2گذاري و تلخیص گردید و وارد نرم افزارهاي تحلیل گر داده هاي فراتحلیل 

اساسی عبارت است از محاسبه اندازه اثر براي مطالعات مجزا و جدا کردن و برگرداندن آنهـا بـه یـک مـاتریس     

اندازه اثـر نشـان    ،به عبارت دیگر. یک تاثیر متوسط و کلی مشترك عمومی و آنگاه ترکیب آنها براي دستیابی به

بـدین ترتیـب کـه در تجزیـه و      ؛دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه و با فرض صفر در ارتباط است

. تحلیل آماري، پس از مباحث مربوط به تحلیل توان آماري، اندازه اثر مطرح شده و بر اهمیت آن تاکید می شود

                                                           
1 Scientific Information Database  
2 Comprehensive Meta-Analysis 



انـدازه   ،بعد از محاسبه اندازه اثر بر اساس جدول کـوهن . زیادي براي محاسبه اندازه اثر وجود دارد هاي فرمول

ت جمع آوري براي تحلیل اطالعا). 1395هومن، (را زیاد می توان قلمداد نمود  5/0میانگین و  3/0کم،  1/0اثر 

 . استفاده شد CMAنرم افزار   شده در این تحقیق از

  یافته هاي پژوهش

تحقیقات بررسی کننده شیوع مصرف مواد نیروزا، داروها و مکمل ها در جوامع عمومی ایران را نشـان   1جدول 

مطالعه در جوامعی انجام شده کـه نمونـه هـاي آنهـا داراي ماهیـت      11بر اساس اطالعات این جدول، . ی دهدم

  .  ورزشکاري و در محیط هاي ورزشی نبوده اند

 جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانانمواد نیروزا، داروها و مکمل ها در شیوع مصرف ده تحقیقات بررسی کنن: 1جدول 

 یایران

  

  و جوانان مرد غیر ورزشکار ایرانیمصرف مواد نیروزا در نوجوانان 

مطالعه بررسی کننده مصرف مواد نیروزا در جامعه غیر ورزشی مردان ایرانی  11آماره آزمون هاي فراتحلیل در  

    شـیوع مصـرف مـواد نیـروزا در بـین       ،بر اساس  اطالعات ارائه شـده در ایـن جـدول   . آمده است 1جدول در 

. اسـت درصد  3/26تا  7/5در حدود درصد و در بین دانش جویان  2/15تا  7/5دانش آموزان دبیرستانی حدود 

 شیوع مواد نیروزا شیوع داروها شیوع مکمل ها
 جامعه آماري

تعداد 

 نمونه
 نام محقق سال

  مرد  زن مرد زن مرد زن

 کاشی  علی.2  1386   992 دانش آموز 4/13 26/4 9/5 1/1 4/10 1/3

  عسرا عسکري . 5  1387   395 دانشجو 9/25 2/17 7/13 6/10 3/20 6/10

  بابی سان عسکري . 6  1388   401 دانشجو 8/18 3/29 8/8 7/10 9/14 4/26

  کاشی علی. 7  1388   1018 جوان و نوجوان 1/13 2/8 7/3 8/0 8/7 4/3

  فرزانه هاشمی . 8  1389   414 دانشجو 7/5 9/4 8/1 2/2 9/4 3/4

  زهرا سرلک . 9  1389   515 دانشجو 3/26 8/8 3/9 2/2 3/25 8

  زهرا سرلک . 10  1390   480 دانشجو و دانش آموز 9/7 9/0 1/3 0 1/6 7/0

  علی کاشی . 11  1390   720 دانشجو 8/7 1/3 4/2 4/2 1/4 3/0

  محمود شیخ  . 12  1391   2400 دانش آموز 7/5 8/0 1/0 0/0 75/2 3/1

   سازوار اکبر. 22  1387   6000 دانش آموز 3/12 --  --  --  ---  --- 

  فر  هاشمیان علی. 29  1392  992 دانش آموز 2/15 --  4/2 --  2/15 -- 



درصـد   1/13در یک تحقیق که در بین جوانان و نوجوانان به شکل کلی انجام شده بود نیز میزان شیوع برابر بـا  

  .گزارش شد

  

  

نمودار مشخص کننده سوگیري مطالعات انجام شده در زمینه مصرف مواد نیروزا در جامعه مردان غیر ورزشکار : 1شکل 

  ایرانی

  

لـذا  . هستندداراي همگنی مناسبی مشخص است که اکثر مطالعات  1بر اساس اطالعات مشخص شده در شکل 

  . می توان با اطمینان از نتایج مستخرج از فراتحلیل استفاده نمود

مطالعه بررسی کننده مصرف مواد  11آماره آزمون هاي اندازه اثر، نرخ وقوع و وزن مطالعات فراتحلیل  2جدول 

این اطالعات فراتحلیل انجام شده بـر روي ایـن   . در مردان غیر ورزشکار جامعه ایرانی  را نشان می دهد نیروزا

بر اساس . مطالعات در مردان غیر ورزشکار را به خوبی نشان داده و اندازه اثر این مطالعات را مشخص می سازد

یوع مصرف مواد نیـروزا در بـین   اطالعات ارائه شده در این جدول بر اساس مدل تصادفی مشخص است که ش

در ایـن جـدول وزن   . قـرار دارد درصـد   2/16درصد تا  5/9جامعه مردان غیر ورزشکار ایرانی در دامنه اي بین 

نسبی مطالعات انجام شده در کشور در این حوزه کامال مشخص است و تقریبا می توان اظهار داشـت کـه ایـن    

  . مطالعات به دلیل همگنی و روش شناسی تقریبا مشابه، داراي وزن برابري بودند

  

  



مطالعه بررسی کننده مصرف مواد نیروزا در  11آماره آزمون هاي اندازه اثر، نرخ وقوع و وزن مطالعات فراتحلیل : 2جدول 

 مردان غیر ورزشکار جامعه ایرانی  

  

خالصه مدل فراتحلیل انجام شده با دو روش ثابت و تصادفی براي مصرف مواد نیروزا در مردان غیـر   3جدول 

شـیوع مصـرف داراي یـک بـرآورد نقطـه اي       ،بر اساس اطالعات این جدول. را نشان می دهدورزشکار ایرانی 

  . درصد بر اساس مدل تصادفی است 2/16تا  5/9درصد و برآورد دامنه اي بین  5/12حدود 

خالصه مدل فراتحلیل انجام شده با دو روش ثابت و تصادفی براي مصرف مواد نیروزا در مردان غیر ورزشکار : 3جدول 

   ایرانی

 

  مدل

 tauمجذور  heterogeneity برآورد ناهمگونی nullآزمون   اطمینانفاصله  95اندازه اثر و 

تعداد 

  مطالعه

تخمین 

  نقطه اي

حد 

  پائین

حد 

  باال

 ارزش

Z 

معنا 

  داري

مقدار 

Q 

درجه 

  آزادي

معنا 

  داري

 مجذور

l 

مجذور 

tau 

خطاي 

  معیار
 tau  واریانس

  501/0  024/0  156/0  251/0  61/96  000/0  10  07/295  000/0  66/73  134/0  122/0  128/0  11  ثابت

    000/0  51/12  162/0  095/0  125/0  11  تصادفی

  وزن نسبی هاي هر مطالعه آماره آزمون

 مدل ثابت

وزن نسبی مدل 

 تصادفی

 شیوع مواد نیروزا
 نام محقق سال جامعه آماري

  مرد حد پائین حد باال معناداري

 کاشی  علی  1386 آموزدانش  4/13 30/9 81/7 114/0 157/0 000/0

  عسرا عسکري   1387 دانشجو 9/25 10/9 67/4 216/0 307/0 000/0

  بابی سان عسکري   1388 دانشجو 8/18 04/9 15/4 153/0 229/0 000/0

  کاشی علی  1388 جوان و نوجوان 1/13 31/9  86/7 112/0 153/0 000/0

  فرزانه هاشمی   1389 دانشجو 7/5 17/8 51/1 038/0 084/0 000/0

  زهرا سرلک  1389 دانشجو 3/26 26/9 77/6 227/0 303/0 000/0

دانشجو و دانش  9/7 64/8 23/2 058/0 107/0 000/0

 آموز

  زهرا سرلک   1390

  علی کاشی   1390 دانشجو 8/7 94/8 51/3 061/0 100/0 000/0

  محمود شیخ    1391 دانش آموز 7/5 34/9 75/8 048/0 067/0 000/0

   سازوار اکبر   1387 دانش آموز 3/12 57/9 91/43 115/0 132/0 000/0

  فر  هاشمیان علی   1392 دانش آموز 2/15 34/9 67/8 131/0 176/0 000/0

000/0 134/0 122/0   Fixed model 

000/0 162/0 095/0 Random 
model  



  شیوع مصرف مواد نیروزا به شکل کلی در زنان غیر ورزشکار ایرانی

مطالعه بررسی کننده مصرف مواد نیـروزا در زنـان غیـر ورزشـکار ایرانـی در       9آماره آزمون هاي فراتحلیل در  

در این مطالعات مشخص است که شیوع مصرف مـواد نیـروزا در زنـان ایرانـی در بخـش      . آمده است 1جدول 

تـا   1/3جو در دامنـه اي بـین   درصد و در بین دختران دانشـ  26/4تا  8/0دختران دانش آموزان در دامنه اي بین 

  .قرار دارددرصد  3/29

نمودار سوگیري مطالعات انجام شده در حوزه مصرف مواد نیروزا در جامعه زنان غیر ورزشکارایرانی در شـکل  

ارائه شده و مشخص است که مطالعات ذکر شده از همگنی نسـبتا خـوبی برخـوردار هسـتند و ایـن موضـع        2

  . نتایج فراتحلیل انجام شده را با اطمینان مورد استفاده قرار داد تصدیق می نماید که می توان

  

  

  نمودار سوگیري مطالعات انجام شده در حوزه مصرف مواد نیروزا در جامعه زنان غیر ورزشکارایرانی: 2شکل 

  

مطالعه بررسی کننده مصرف مواد نیروزا در  11آماره آزمون هاي اندازه اثر، نرخ وقوع و وزن مطالعات فراتحلیل 

بر اساس اطالعات فراتحلیـل انجـام شـده مشـخص اسـت      . آمده است 4زنان غیر ورزشکار ایرانی  در جدول 

نتایج ارائه شده در . درصد می باشد 7/10تا  6/2مصرف مواد نیروزا در بین زنان غیر ورزشکار در دامنه اي بین 

این جدول نشان دهنده وزن نسبی هر یک از مطالعات انجام شده در این حوزه است و بر اساس نتایج مشخص 

شده در این جدول اکثر این مطالعات داراي وزن نسبتا برابر و مشابهی هستند که نشان دهنده همگنی نتایج ارائه 

  . شدشده در این تحقیقات می با



مطالعه بررسی کننده مصرف مواد نیروزا در  11آماره آزمون هاي اندازه اثر، نرخ وقوع و وزن مطالعات فراتحلیل  : 4جدول 

  زنان غیر ورزشکار  ایرانی

خالصه مدل فراتحلیل انجام شده با دو روش ثابت و تصادفی براي مصرف مواد نیروزا در زنـان غیرورزشـکار   

و در یـک   3/5آمده است و در برآورد نقطه اي مشخص است که شـیوع مصـرف برابـر بـا      5ایرانی در جدول 

  . درصد بر اساس مدل تصادفی می باشد 7/10تا  6/2برآورد دامنه اي برابر با 

خالصه مدل فراتحلیل انجام شده با دو روش ثابت و تصادفی براي مصرف مواد نیروزا در زنان غیرورزشکار : 5جدول 

  ایرانی

 

  مدل

 tauمجذور  heterogeneity برآورد ناهمگونی nullآزمون   فاصله اطمینان 95اندازه اثر و 

تعداد 

  مطالعه

تخمین 

  نقطه اي

حد 

  پائین

حد 

  باال

 ارزش

Z 

معنا 

  داري

مقدار 

Q 

درجه 

  آزادي

معنا 

  داري

 مجذور

l 

مجذور 

tau 

خطاي 

  معیار
 tau  واریانس

  146/1  615/0  784/0  313/1  02/98  00/0  8  52/403  000/0  62/42  104/0  086/0  095/0  9  ثابت

    000/0  399/7  107/0  026/0  053/0  9  تصادفی

                                                           
1 Logit event rate 

نرخ وقوع  هاي هر مطالعه آماره آزمون

 1لوجیت

وزن نسبی 

 مطالعه

شیوع مواد 

 سال جامعه آماري نیروزا
نام محقق و 

 شماره تحقیق
  زن حد پائین حد باال معناداري

 کاشی  علی  1386 دانش آموز 26/4 32/11 43/11 032/0 058/0 000/0

  عسرا عسکري   1387 دانشجو 2/17 37/11 31/14 136/0 215/0 000/0

بابی سان    1388 دانشجو 3/29 43/11 25/23 251/0 339/0 000/0

  عسکري 

  کاشی علی  1388 جوان و نوجوان 2/8 42/11  45/21 067/0 101/0 000/0

  فرزانه هاشمی  1389 دانشجو 9/4 10/11 40/5 032/0 075/0 000/0

  زهرا سرلک   1389 دانشجو 8/8 33/11 57/11 066/0 116/0 000/0

دانشجو و دانش  9/0 79/9 20/1 004/0 023/0 000/0

 آموز

  زهرا سرلک   1390

  علی کاشی   1390 دانشجو 1/3 14/11 05/6 021/0 046/0 000/0

  محمود شیخ    1391 دانش آموز 8/0 09/11 33/5 005/0 012/0 000/0

  مدل  ثابت   086/0 104/0 000/0

  مدل تصادفی 026/0 107/0 000/0



  بحث و نتیجه گیري

در جمعیـت هـاي عمـومی اقـدام بـه      مطالعه، مـردان ایرانـی    11در   انجام شده در این تحقیق نشان دادبررسی 

مصرف کلی مواد نیروزا را در مـردان مـورد    ،این مطالعات. مصرف مواد نیروزا در یک دامنه قابل توجه کرده اند

مصرف این مواد در مردان شرکت کننده نتایج به شکل تفکیـک شـده گـزارش     موردسنجش قرار داده اند و در 

این تحقیقات نشان می دهد شیوع مصرف مواد نیروزا در دانش آمـوزان  توجه به نتایج ارائه شده در . شده است

. می باشددرصد   3/26تا  7/5جویان پسر ایرانی  بین درصد و در دانش 2/15تا  7/5ر دامنه اي بین پسر ایرانی د

تنـوع  مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داد که شیوع مصرف مواد نیروزا در این تحقیقـات بسـیار م   لتحلی

زیـادي در نتـایج تحقیقـی وجـود      ه نمونه تحقیقات مختلف تنوعاست و با توجه به جامعه آماري و حجم گرو

که برآورد نقطه اي از میزان شیوع مصرف مواد نیروزا بـر   نتایج فراتحلیل انجام شده در این زمینه نشان داد. دارد

درصـد تـا    5/9ل تصادفی برآورد دامنه اي بین درصد و بر اساس مد 5/12اساس مدل تصادفی در مردان ایرانی 

  . متغیر باشد درصد می تواند 2/16

مورد بررسـی قـرار گرفتـه     مکمل هامصرف مواد نیروزا در مردان در بسیاري از تحقیقات در دو دسته داروها و 

در بـین   ودرصـد   9/5تـا   1/0شیوع مصرف داروهاي نیروزا در بین دانش آموزان پسر در دامنـه اي بـین   . است

در مردان نیز مصرف مکمل هاي نیروزا . گزارش شده استدرصد  7/13تا  8/1دانشجویان پسر در دامنه اي بین 

تـا   4/1در بین دانشجویان در دامنه اي بـین   و درصد 2/15تا  4/1ایرانی در دسته دانش آموزان در دامنه اي بین 

  . قرار دارددرصد  3/25

در جوامع غیر ورزشکار مطالعه زنان ایرانی  9 بر روي زنان ایرانی نشان داد، در  نتایج مرور مطالعات انجام شده

نرخ میزان شیوع گـزارش شـده در   . که در تحلیل ها مد نظر قرار گرفتندمصرف مواد نیروزا را گزارش کرده اند 

ش آمـوزان دختـر   دانبین ر ددرصد  26/4تا  8/0جویان  دختر و درصد در بین دانش 3/29تا  1/3ات، این تحقیق

نتایج نشان می دهد کـه شـیوع    ،جداگانه تحلیل کنیم مکمل ها ازگر به شکل تفکیک شده داروها را ا. می باشد

در بین دانشـجویان دختـر    درصد و 1/1مصرف داروهاي نیروزا در زنان ایرانی در دسته دانش آموزان در حدود 

نیز نتایج نشان می دهد، شـیوع مصـرف    مکمل هامصرف  موردر د. گزارش شده استدرصد  6/10تا  2/2بین 

در بـین   و درصـد  8/3تـا   3/1مکمل هاي غذایی در بین زنان ایرانی در دسته دانش آمـوزان در دامنـه اي بـین    

     نتایج فراتحلیـل انجـام شـده در ایـن بخـش نشـان        . قرار دارددرصد  4/26تا  3/0دانشجویان در دامنه اي بین 



طه اي شیوع مصرف مواد نیروزا در زنان جوامع عادي و یا غیر ورزشکار ایرانـی برابـر بـا    برآورد نقکه می دهد 

  .درصد بر اساس مدل تصادفی می باشد 7/10تا  6/2و در یک برآورد دامنه اي برابر با  3/5

ایـن یـک   . نتایج مطالعات مختلف اجرا شده در کشور بسیار متفاوت و داراي درصدهاي مختلفی از شیوع است

ست و دلیـل ایـن موضـوع مـی توانـد تنـوع       شناسی مواد نیروزا در سطح دنیا شکل بزرگ در تحقیقات فراگیرم

در یکـی از آخـرین فـرا    . محصوالت مورد استفاده در مناطق مختلف و تنوع جمعیت هاي مورد مطالعـه باشـد  

از  یآوردن شـرح کـامل   که در به دست، ناپیک و همکارانش بیان داشتند  2016هاي انجام شده در سال  لتحلی

بـه عنـوان    -یمختلفـ  يداده ها يجمع آور يروش ها ازمطالعات ، در ورزشکاران ییمصرف مکمل غذا وعیش

و این موضوع باعث شده  استفاده کرده اند -پرسشنامه و مصاحبه ،ینظرسنجاز طریق  ییغذا میرژبررسی مثال، 

و   ییغـذا  فمختلـ  يمکمـل هـا   مـورد داده هـا در   يجمـع آور همچنـین  . است تا نتایج متفاوتی گزارش شود

ناپیـک و همکـارانش   . استفاده از این مواد داراي اختالف هاي زیادي بین مطالعات انجام شـده اسـت   يزمانبند

ایـن  . اسـت  افتهیبهبود  یکم 1990از مطالعات پس از سال  هاي تحقیقی روش تیفیکاعالم کرده اند، ) 2016(

 نتـایج  مـی شـود   انجامنخبه  ریورزشکاران نخبه و غ نیب سهیکه مقا یهنگاممحققان در فراتحلیل خود دریافتند 

 ریـ ورزشـکاران غ  در مقایسه بـا  ییغذا يبه استفاده از مکمل ها يشتریب لیورزشکاران نخبه تما ،دهد ینشان م

دهنـده  نشان بسیار متنوع است و در مطالعات هنوز هم  مصرف این مواد وعیحال، محدوده ش نیبا ا. دارند نخبه

کـه   ییدر انواع ورزش هـا  اختالفبا  سهیمقا نیا ن،یبر ا هعالو. در این مطالعات می باشد نییپا ی بسیار همگن

از مختلف  يدر ورزش ها ریورزشکاران درگ. تر می شود دهیچیپبسیار  مشاهده گردد،ممکن است در دو گروه 

هنوز به طور گسترده  وعیش مقادیرحال،  نیبا ا .متفاوت و به میزان شیوع متفاوتی استفاده می نمایندي مکمل ها

  . است یفاقد همگنمیزان شیوع گزارش شده در تحقیقات مختلف با این روش هم متفاوت و 

مـرور   هـم بـه وضـوح مشـاهده شـد و      تحقیقات داخلیفوق که ناپیک و همکاران به آن دست یافتند در  نتایج

تحقیقات انجام شده در داخل کشور نشان داد که محققان در بررسی جوامـع مختلـف بـه دلیـل تنـوع شـرکت       

در یـک   1396کاشـی و همکـارانش در سـال    . کنندگان در این تحقیقات میزان شیوع متفاوتی را شاهد بوده اند

کاران ایرانی این نتـایج را کسـب   مطالعه فراتحلیل بر روي تحقیقات بررسی کننده مصرف مواد نیروزا در ورزش

درصـد   75اما در ورزشکاران زن نخبه ایرانـی   ،درصد 20خانم حدود  عاديمیزان شیوع در ورزشکاران : کردند

نتایج تحقیقاتی که بر روي ورزشکاران نخبه . در مردان هم این موضوع به خوبی و به وضوح دیده می شد. بود



حتی در تحقیقاتی که ورزشـکاران بـا سـطوح ورزشـی     . را گزارش دادندانجام شده بودند میزان شیوع بیشتري 

سطح قهرمانی و سابقه ورزشی یک متغیر مهم در مصرف مـواد نیـروزا    ،مختلف را مورد بررسی قرارداده بودند

سرلک و همکاران، (شناخته می شد و ورزشکاران در سطوح باالتر میزان مصرف بیشتري را گزارش کرده بودند 

ایـن  . ما نیز در این فراتحلیل شاهد نتایج میزان شیوع متنوعی بـودیم ). 1385و  1384اشی و همکاران، ، ک1386

درصـد در بـین    3/29تـا   1/3ات تنوع بسیار زیاد بود و دامنه شیوع مصرف مواد گـزارش شـده در ایـن تحقیقـ    

در مردان نیز این تنوع دیده مـی شـد و   . دانش آموزان دختر بود بین دردرصد  26/4تا  8/0جویان  دختر و دانش

این موضع نشان می دهد نمی توان به نتایج تحقیق خاصی اکتفا نمود و بهتر اسـت همـه ایـن تحقیـق هـا یـک       

که در این تحقیق انجام  -تحلیل مجدد در قالب فراتحلیل شوند تا بتوان به نرخ شیوع جامع تري دست پیدا کرد

  . شد

تفاوت شیوع مصرف مواد در مردان با زنان بود و به وضـوح مشـخص بـود کـه      ،ته بارز دیگر در این تحقیقنک

تنوع مواد مصرفی در مردان نیز با زنان متفـاوت   ،عالوه بر این. شیوع این مواد در بین مردان بیشتر از زنان است

نتـایج تحقیقـات   . جام شده در این حوزه بودنـد بود و البته این نتایج همراستا و هسمو با نتایج سایر تحقیقات ان

. متفاوت مـی باشـد  زنان و مردان  نیب مختلف انجام شده در این حوزه نشان می دهد که شیوع مصرف این مواد

. نماینـد مـی  اسـتفاده  از مکمل آهـن   دان،با مر سهیدر مقااز زنان  يشتریرسد نسبت ب یبه نظر م ،به عنوان مثال

و همکـاران،   1سـینکلر (مـی باشـند   با مردان فعال  سهیفقر آهن در مقا داراياز زنان فعال  يبزرگتر اریبخش بس

گزارش شـده اسـت کـه    از مردان نسبت به زنان  يشترینسبت بدر میزان  زین نیراتو ک نیپروتئمصرف ).  2005

 مـردان  زیـرا  ،مردان استیی بین غذا ياستفاده از مکمل ها یمنطق لیتفاوت در دال لیبه دل احتماال این موضوع

فرویلنـد و   ؛ 1999و همکـاران،   2کرونبـاخ ( هسـتند  یتـوده عضـالن   ایـ قدرت و  افزایش  بیشتر از زنان نیازمند

 نیو مکمـل کـرات   نیپروتئو نتایج تحقیقات مختلف نشان داده اند که ) 2012؛ لون و همکاران، 2004همکاران، 

 ؛ 1997و همکـاران،   3وانـدنبرگ ( بسـیار اثـربخش هسـتند    بـدن  یقدرت و توده بدون چرب شیافزا يهر دو برا

نکته قابل توجه در این تحقیقات شیوع باالي مصرف داروها در مطالعـات مختلـف    .)2012کرمک و همکاران، 

مرور این تحقیقات نشان داد هم داروها و هم مکمل ها در کشور به میـزان  . هم در بین پسرها و هم دخترها بود

 . توسط افراد در جوامع غیر ورزشی مصرف می شود که نگران کننده استقابل توجهی 

                                                           
1  Sinclair 
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حال چند مورد از نتایج  انجام شده در تحقیقات خارج از کشور را نیز بهتر است مرور کنیم تا بهتـر بتـوانیم بـه    

شـیوع   1989جانسـون و همکـاران در سـال    . تفاوت این میزان شیوع در داخـل بـا خـارج از کشـور بپـردازیم     

بانکو و همکارانش در سال . گزارش کردنددرصد  11آموزان دبیرستانی  تروئیدهاي آنابولیک را در بین دانشاس

تنـر  . گزارش نمودند درصد 6/4آموزان دبیرستانی  شیوع مصرف استروئید هاي آنابولیک را در بین دانش 1990

 %3/1آمـوزان دختـر    و در دانـش  درصد 4آموزان پسر  شیوع استروئیدها را در دانش 1995و همکاران در سال 

بـه همـین    "شیوع استروئیدهاي آنابولیـک را تقریبـا   1998اوري و همکاران نیز در سال . گزارش نمودند درصد

شیوع استروئیدهاي آنابولیـک را در بـین    2001نیلسون و همکاران در سال . گزارش نمودند) درصد 7/2(میزان 

اروینـگ و  . کردنـد گـزارش   درصـد  8/2سـاله هـا    17و در بـین    درصد 6/3ساله  16آموزان دبیرستانی  دانش

 درصد 4/5آموزان به میزان  شیوع مصرف استروئیدهاي آنابولیک را در بین پسران دانش 2002همکاران در سال 

  . گزارش نمودند درصد 9/2آموزان  و در دختران دانش

ر ورزش در کشور هاي توسعه یافته در برنامه هاي باید متذکر شویم که از یک یا دو دهه قبل مصرف دارو ها د

هاي با عوارض کمتر و یا سـالمت   ار گرفت و سیاستمداران سعی نمودند تا برخی مکملرها ق پیشگیري دولت

تر را جایگزین مصرف داروها نمایند که این یک سیاست موثر در امر پیشگیري از مصرف داروهـایی همچـون   

     در . نهـاده اسـت  استروئید هاي آنابولیک بود و در طی چند ساله اخیر شیوع مصـرف ایـن مـواد روبـه کـاهش      

ل مصرف این مـواد و پیشـگیري از مصـرف آنهـا در بـین جوانـان و       هاي اخیر با توجه به برنامه هاي کنتر سال

روند تحول گزارش مصرف دارو ها با بررسـی شـیوع مصـرف    . هستیمنوجوانان شاهد کاهش مصرف این مواد 

در بـین دانشـجویان    1998آنا و همکاران شیوع مصرف داروهاي دوپینگی را در سـال  . دنبال می شود مکمل ها

و همکـارانش نیـز در    1تایموسـکی . گزارش نمودند درصد 4/0و در دختران  درصد 7/2با دبیرستانی پس برابر 

در بـین مـردان   : شیوع مواد نیروزا را در بین دانشجویان دبیرستانی بـه شـرح زیـر گـزارش نمودنـد      2001سال 

بـین  و در   درصـد  17داروهاي کاهش وزن در بین مـردان  . شیوع داشت درصد 17و در زنان  درصد 20کافئین

هـا را در بـین دانشـجویان     شـیوع مکمـل   2003برایـان و همکـارانش در سـال    . شیوع داشـت  درصد 15زنان 

از  درصـد  4از ایـن دانشـجویان از کـراتین و     درصـد  9/10و گفتنـد کـه    کردنـد گزارش  درصد 20دبیرستانی 

در تحقیقی بـر روي ورزشـکاران دبیرسـتانی     2004الاور و همکارانش در سال . آندروستندیون استفاده می کنند

هم از داروهاي  درصد 4از کراتین و  درصد 4هاي ویتامینی،  از این دانشجویان از مکمل درصد 41دریافتند که 
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یوع مکمـل هـا   متوجه می شویم که ش ،یمیایسه نماچنانچه این نتایج را با یکدیگر مق. دوپینگی استفاده می کنند

پیشنهاد می شود تا این سیاست در ایران نیز دنبـال شـود و بـراي پرهیـز از      از این رو،. ستچندین برابر داروها

یی را به ورزشکاران تجویز نمـاییم  مکمل ها ،مصرف داروهاي نیروزاي مضري همچون استروئید هاي آنابولیک

  .   اي عوارض جانبی ثابت شده اي نیستندکه همچون کراتین دار

دختران دانشجو  ه ویژهب -سیاري از دانشجویانیافته هاي تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان داده است که ب

اغلـب مـردان در هـر سـه رده دانـش آمـوز، دانشـجو و         -خواهان کاهش وزن و عـده اي نیـز    -و دانش آموز

، 1386،1387؛ سـرلک  1390، 1388، 1386، 1384کاشی و همکـاران،  (تمایل به افزایش وزن دارند  -ورزشکار

در بخش هاي دیگر این مطالعات تحلیل شده نیز همچون نگرش به سمت دوپینگ می بینیم که  عـده  ).  1390

کـه دارو یـا   از دانشجویان اظهار می کننـد کـه در صـورتی     -بیش از چهل درصد در تحقیقات مختلف -زیادي

؛ 1390، 1388، 1386، 1384کاشـی و همکـاران،   (مکملی را بشناسند که مضر نباشـد از آن اسـتفاده مـی کننـد     

این نتایج نشان می دهد که این دانشجویان تا چه حد مستعد مصرف مواد نیـروزا  ) . 1390، 1386،1387سرلک 

و اقـدام بـه    ونداست دچـار غفلـت و اشـتباه شـ    ممکن  مورد پیدا کنندمی باشند  و اگر دانش اشتتباهی در این 

  . مصرف این مواد نمایند

گرچه شیوع مواد نیروزا ي مشاهده شده در بین دانش جویان و دانش آموزان در این مطالعه مروري، نسـبت بـه   

کـه  اما باید توجه نمود  ،، بسیار کمتر بود)1396کاشی و همکاران، ( نتایج ارائه شده در مورد ورزشکاران کشور

توسط ورزشکاران مصرف شده و کاربرد آنها بهبود عملکرد ورزشی است و طبیعی اسـت کـه    "این مواد عمدتا

اما در مقایسه با نتـایج  . غیر وزرشی محسوب می شوند،  کمتر باشد "باید شیوع این مواد در جامعه اي که نوعا

دانش آمـوزان کشـورمان در یـک دامنـه     تحقیقات خارجی می بینیم که مصرف مواد نیروزا در دانشجویان و در 

همچون سـرلک   ن نیز االبته  برخی محقق -برابر و در برخی موارد حتی بیشتر از تحقیقات خارجی است "نسبتا

و کاشی و همکارانش،  شیوع مواد نیروزا در ایران را بسیار بیشتر از سـایر کشـور هـاي خـارجی      و همکارانش

یـک زنـگ خطـر    و غیر ورزشـکار  مصرف این مواد در بین جامعه عادي  باال بودن نرخ شیوع  .گزارش نمودند

 ابزرگ براي سالمتی نسل جوان و نوجوان است که نشان می دهد فرهنگ مصرف مواد مختلف نیروزا و داروهـ 

در مقایسه نتایج این تحقیقات انجام شده در کشور . هاي نیروزا در بین این افراد بسیار شایع شده است لمو مک

با تحقیقات خارجی مشخص است که داروها در بین دانشجویان و دانش آموزان برابر یا کمـی بیشـتر از نتـایج    



ازجمله مهمتـرین  . رف می شودها کمتر از سایر کشور ها مص ارائه شده در تحقیقات خارجی است، ولی مکمل

دالیلی که باعث کاهش مصرف این مواد در کشور ما می باشد، گرانی قیمت انواع مختلف مکمل ها و وارداتـی  

ین این مواد توسط تولید کنندگان یعده اي هم دلیل عدم مصرف این مواد را کیفیت بسیار پا. بودن آنها می باشد

 مـورد که مشخص است سیاست هاي صحیحی در این  مطرح می کنندتی داخلی و تقلبی بودن نمونه هاي واردا

ـ  . از سوي دولت اعمال نشده است ه با توجه به اثبات قطعی و بی قید و شرط عوارض بسیار خطرناك داروهـا ب

،  هورمـون رشـد  و   )DHEA2و  1آندروسـتندیون (استروئیدهاي آنابولیک، پیش سـازهاي هورمـونی  ویژه دسته 

ار معقوالنه به نظر می رسد که برنامه هاي  پیشگیري از مصرف مواد نیروزا تأکیـد خـود را   داروهاي محرك بسی

البته، گرچه مصرف برخی از مکمل ها همچـون  کـراتین و مکمـل    . بر روي کاهش مصرف این مواد قرار دهند

هـاي   یاسـت هاي پروتئینی و اسید آمینه در تحقیقات مختلف بدون ضرر نشان داده شده اسـت و بسـیاري از س  

جهانی در مورد مصرف مواد نیروزا تأکید بر روي کاهش مصرف داروها و جـایگزینی مکمـل هـاي بـی ضـرر      

اما باید توجه نمود که بسیاري محققان نشان داده اند که در این مکمل ها نیز به دلیل عدم کنتـرل کیفیـت    ،دارند

تولید مکمل ها در آمریکا، جهـت افـزایش    مربوطه و آزاد  بودن صنعت ساخت و مسئوالنصحیح آنها از سوي 

وجود استروئید ها . آندروژنیک استفاده می شود -استروئیدهاي آنابولیک "میزان کارایی از مواد دارویی و عمدتا

گاهی اوقات باعث مثبت شدن آزمون دوپینگ ورزشـکارانمان   ،در این مکمل ها عالوه بر ایجاد عوارض جانبی

با توجه به اینکه نمی توان جوانـان و نوجوانـان را از مصـرف هرگونـه مـواد      . ی شوددر مسابقات بین المللی م

جاي مصرف مواد نیروزاي زیـان آوري همچـون اسـتروئیدهاي    ه نیروزا منع کرد، معقوالنه به نظر می رسد که ب

ا را بـا  و خواسـته هـاي آنهـ    رخی از مکمل ها اسـتفاده نمـود  آنابولیک،  از مواد حداقل کم ضرر تري همچون ب

دسترسی  ،اولین گام در این زمینهالبته  .)1386کاشی و همکاران، ( کردتشویق مصرف این مواد جایگزین، ارضا 

  بهتر و آسانتر به مکمل هاي سالم و بدون ضرر و با قیمت مناسب براي آنها می باشد و مهـم تـر اینکـه دولـت     

کنترل مناسب تري را براي تولید و واردات محصوالت با کیفیت داشته باشد تا سالمت قشـر جـوان را بـه     باید

  . عزم کلیه سازمان هاي درگیر در این موضوع را می طلبد و اینشکل بهتري تضمین نماید 

 مکمـل هـا  وش شاهد رشد چند برابري فر ،در سطح  دنیا توجه نماییم مکمل هاچنانچه به آمار و میزان فروش 

این موضوع نشان می دهد سیاست هاي جهانی بر توزیع بیشتر مکمل هاي بـدون ضـرر تـر در    . در دنیا هستیم
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ه ی هستند کدر دسترس يتجار تمحصوال  ،ییغذاهاي مکمل . مصرف داروهاي مضر و خطرناك است امقابله ب

و  نـه یآم يدهای، اسـ )یاهیـ گ( اهـان یگ ،یمواد معدن ن،یتامیمعمول مصرف شده و شامل و ییغذا میعالوه بر رژ

از  یبرخـ  يبـرا  ان این موادابیبازار يادعاها ).2013، 1پژوهشگاه ملی سالمت( دیگر می باشند محصوالت ریسا

از دسـت   ،يانرژ شیافزا ،یجسمان ای ی، بهبود عملکرد شناختکلی سالمت تیشامل بهبود وضع این محصوالت

سـازمان سـالمت و   . مورد نظر مصرف کنندگان می باشـد  اثرات مطلوب گریو د درد تسکین ،یدادن وزن اضاف

 یقانون یچارچوب )1994، 2سازمان داروي فدرال( 1994از ) DSHEA(کشور آمریکا  ییغذاهاي کمل آموزش م

شـد، فـروش    لیعمل به قانون تبـد  نیاز آنجا که ا. ایجاد نموده استمتحده  االتیدر ا ییغذا يمکمل ها يبرا

 2012 در سـال   دالر بیلیـون  33بـه   1994در سـال   دالر بیلیـون  چهـار متحده از  االتیا درهاي غذایی  لممک

ي در طـول  هشـت برابـر   شیافـزا  که به معناي ]2013، 4؛ اینفوگرافیک2007، 3سالدانها(افزایش پیدا کرده است 

 104و  2012در سـال  دالر  بیلیـون   96هاي غـذایی حـدود   مکمل  یفروش جهان. سال است 18از  شیب مدت

برآورد شـده   )2014، مکمل هامجله اقتصاد غذایی، گزارش جهانی صنایع غذایی و ( 2013سال  در بیلیون دالر

  .است

ن و امید مـی رود کـه مسـئوال    ،حاال پس از مشخص شدن شیوع باالي مصرف مواد نیروزا در بین جامعه ایرانی

ي و قبل از بـروز پشـیمانی هـا    بنگرندجدي تر به این مسئله  یصاحبنظران مربوطه با دیدي وسیع تر و به شکل

  . بیشتر اقدام به تدوین برنامه هاي پیشگیري در این زمینه نمایند

       نتایج این تحقیق حاکی از شناخت و آگاهی باالي جامعـه ایرانـی نسـبت بـه دوپینـگ و مصـرف مـواد نیـروزا         

پیشنهاد می شـود کـه برنامـه هـایی      ،ر در مصرف مواد نیروزابا توجه به شناخت برخی از عوامل موث. می باشد

ن ورزشی و تربیت بدنی با تأکید بر کاهش عوامل خطرزا طراحی گردد تـا بـا   اجامع و کامل با مشاوره متخصص

به سالمت جوانان و نوجوانان آینده ساز میهن عزیـز  کمک  گامهاي اساسی در جهتکاهش مصرف مواد نیروزا 

  .  برداشته شوداسالمی مان 
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Today, the abuse of Ergogenic Substances as a social issue has spread not only 
among athletes, but also among non-athletes. Although several studies evaluated 
the use of Ergogenic Substances use in various community, but no study has a 
review and meta-analysis on these studies. In this review and meta-analysis, 11 
studies were eligible for entry into the study and the number 14291 participant in 
these 11 studies were investigated. From these studies, the 11 investigations 
conducted research on the men and women and 9 studies only done on women. 
After collecting and coding data in these 11 research, by using CMA software all 
data by using both fixed and random model was analyzed.The results of the meta-
analysis conducted in this field showed that estimates point of taking Ergogenic 
Substances based on random model in Iranian male non-athletes population was 
12.5% and in Iranian female non-athletes population was 5.3%. The results of this 
study showed that the use of Ergogenic Substances and doping is an indisputable 
fact and as a social problem is growing and expanding. The use of Ergogenic 
Substances from athletic community permeates to non-athletic community and 
from men to women. So, if the politicians do not pay attention, the damage every 
day will be more developed in young people of our country. 

Key words: Meta-analysis, Doping, Ergogenic Substances, Prevalence, Iranian 
Adolescent and Young Adults 

  

  

  

 


