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مقدمه

انواع رژيمهاي بدنساشي مانن د ان واع مکم له اي ورشش ي

جوانان اغلب با انگي زه بهب ود وع ظ ه اهري ب ورش

استفاده ميکنند [ .]1مکملهاي ورششي ب دو دس ت مج اش و

بدنساشي روي آورده و جهت نتيج گيري بهتر در اين رشت اش

غير مج اش تق يم م يش وند [ ،]2ک اش جمل ش ايظت رين
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کومش

مکملهاي غير مج اش م يت وان ب اس ترو يدهاي آنابولي ک

استرو يدهاي آنابوليک ميباشند [ .]11اين باور ک ورش ک ار

آندوژنيک اشاره کرد [ .]3استرو يدهاي آنابوليک آن دروژنيک

خود را کمتر اش ديگران در معرض آسيب ناشي اش مصرف اين

) (Anabolic-Androgenic Steroidsب راي درم ان کمب ود

مواد نيروشا بداند ،اتخاذ هر گون رفتار پيش گيران را تض عيف

ت ت ترون ،در اواخر ده  1332ساخت شدند [ .]4در هم ان

ميکند [.]3
بر پاي نتايج مطالعات ،آموش

شمان دانشمندان پي بردند ک اس ترو يدهاي آنابولي ک باع

يکي اش مؤثرترين ابراشهاي

تقويت و رشد ماهيچ هاي اسکلتي جانوران ميش وند ،بع د اش

موجود ب منظور پيشگيري اش بروش رفتارهاي پرخطر ميباش د

اين کشف ابتدا بدنساشان و سپس ورش کاران ديگر رشت ه ا

[ .]12با اين اال ،متخصصان مربوط بر اين باورند ک يکي اش

اش اين ترکيبات استفاده کردند [ .]5،3در سال  1305کميت ملي

داليل ع دم موفقي ت برنام ه اي آموشش ي ع دم توج ب

المپيک استرو يدهاي آنابوليک را در فهرست داروهاي ممنوع

تعيينکنندههاي رواني اجتم اعي ب عن وان ي ک چه ارچوب

قرار داد [ .]6در همين راستا ،نت ايج مطالع ات داخ ل کش ور

فکري مشخص در پيريزي برنام هاي آموششي است [ .]13با

شيوع مصرف اس ترو يدهاي آنابولي ک در ب ين ورش ک اران

توج ب شناخت عوامل تعيينکننده و پ يشبين يکنن ده رفت ار

رشت بدنساشي را  13تا  52درصد گزار

کردهاند [.]0

سوء مصرف مواد در اتخاذ و اجراي برنام ه اي پيش گيران و

تحقيقات متعدد نشان داده ان د ک مص رف اس ترو يدهاي

همچنين نظري ها و الگوهايي ک ب عن وان راهنماه ايي ب راي

آنابوليک افراد مصرفکننده را دچار اختالالت ج مي مانن د

بهداش ت و ارتق اء س المت م يباش ند ،م دل

عقيمي ،ريز

رشت آم وش

مو ،آکن پوس تي ،مش کالت کب دي و قلب ي،

تصورات تمايالت )Prototype Willingness Model (PWM

اختالالت رفتاري و شخصيتي ،قتل و خودکشي ميکنند [-0،5

با توج ب کاربرد مؤثر و ماهيت آن در رابط با رفتارهاي پ ر

 .]3همچنين شواهد موج ود ا اکي اش آن اس ت ک مص رف

خطر مورد توج قرار گرفت است [.]15،14،12

استرو يدهاي آنابوليک ميتوانند ب عنوان مقدم ي ا شمين اي
براي مصرف مواد مخدر و نوشيدنيهاي الکلي باشند [.]3

مدل تصورات تمايالت (شکل  )1با فرآيند دوگان بر اي ن
فرض استوار ميباشد ک دو نوع تص ميمگي ري در رفتاره اي

بر اساس نت ايج ب دس ت آم ده اش مطالع ات ،تکي ب ر

بهداشتي دخيل است .اين دو نوع تصميمگيري دو م ير را در

باورهاي غلط و بيتوجهي ورششکاران ب يافت ه اي علم ي و

رابط با رفتارهاي پرخطر مطرح ميکن د :ال ف) م ير عم ل

همچنين آگاهي و شناخت مواد نيروشا ،ک ب عناوين قهرماني،

منطقي ک مشاب آن چيزي است ک در نظري رفتار برنام ريزي

ب سمت مواد نيروشا ،مي زان تحص يالت و رع ايت اش

شده ارا شده و اشاره بر يک فرآيند تحليلي و استداللي دارد.

تيپ ب دني و تغيي ر س ريظ تي پ ب دني اش مه مت رين عوام ل

ب) م ير عکسالعمل اجتماعي ک مبتني بر تص ورات ب وده و

پيشبينيکننده مصرف داروهاي غير مجاش مح وب م يش وند

شامل فرايند اکتشافي است .م ير عک سالعم ل اجتم اعي در

نگر

[ .]12،0،5همچنين دسترس ي آس ان ،قيم ت ارشان و کيفي ت
نامناسب و نبود کنترل بر فرو

تال

براي توعيح رفتارهاي بدون قصد قبلي افراد اس ت ،ب

مکمل ها ،تبليغات دروغين اش

خصوص تصميمگيريهاي برنام ريزي نشدهاي ک در ش روع،

م ايلي ه تند ک بر مصرف هر چ بيشتر اي ن م واد دام ن

ادام و يا توقف رفتارهاي مخاطرهآميز سالمتي نق ش دارن د.

ميشنند [ .]8بعض ي اش نوجوان ان و جوان ان ب ر اي ن باورن د،

طبق اين نظري  ،قص د انج ام ي ک رفت ار توس ط دو عام ل

افرادي ک عضالت بزرگتري دارند جذابتر ب نظر ميرس ند

پيشبيني ميشود( :الف) نگر

( )Attitudeک ارششيابي مثبت

[ .]3همچنين نتايج نشان ميدهن د ،داش تن ت وان رد پيش نهاد

يا منفي ف رد در م ورد انج ام ي ک رفت ار م ي باش د و (ب)

مصرف و ت لط بر خ ود ب راي ع دم مص رف اس ترو يدهاي

هنجاره اي انتزاع ي ( )Subjective normsک

فش ار

آنابوليک ،پ يشبين يکنن دهه اي ق وي ب راي ع دم مص رف

اجتماعي درک شده توسط فرد براي انجام يا عدم انجام رفت ار

ب

محمدا ن ساعتيعصر و همکاران
هدف اشاره دارد .همچن ين در اي ن م دل ،تم ايالت رفت اري

ساده اش هر باشگاه انتخاب شدند .معيارهاي ورود ب مطالع
تمريني يک ساعتي در هفت را دارا

( )Behavioral willingnessنيز توسط ساشه تص ورات خط ر

شامل :افرادي ک دو جل

( )Prototypeک تصاوير ذهني اش افرادي ک رفتارهاي پرخطر

بودند و ورش کاراني ک داراي سابق بيماري ج مي و رواني

را انجام ميدهند ميباشد ،قابل پيشبيني است [.]10،16

ناتوانکننده نبودند.
در هر دو گروه آشمون و کنترل اطالع ات اولي در قال ب
پيشآشمون با استفاده اش پرسشنام جمظآوري گرديد .س پس
مداخل آموششي در قالب  5جل
(هفت اول  2جل

آموششي در طول يک م اه

و سپس هر هفت يک جل ) ب راي اف راد

گروه آشمون طرااي و اجرا شد .ارششيابي مداخل آموششي دو
شکل  .1مدل تصورات و تمایالت []11

با توج ب اينک آم وش

بهداش ت رک ن اساس ي تم ام

مداخالت پيشگيريکننده اش مصرف مواد اعتيادآور ميباش د و
نقش آن در کاهش مصرف اي ن م واد م ورد ت کي د مطالع ات
پيشين است [ .]18-22بنابراين مطالع ااعر با ه دف تعي ين
ت ثير برنام آموششي مبتن ي ب ر م دل تص ورات تم ايالت در
پيش گيري اش مص رف اس ترو يدهاي آنابولي ک در ب ين
ورش کاران مرد مراجع کننده ب باشگاههاي بدنس اشي ش هر
همدان طرااي و اجرا شد.

پسآشمون جمظآوري گرديد .مطالع ااعر مورد ت ييد کميت
اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزش کي هم دان ب ا شناس
اختصاص ي  IR.UMSHA.REC.1395.592م يباش د .اف راد
شرکتکننده در مطالع در شمين چگونگي انج ام ط رح ،ع دم
استفاده اب زاري اش اطالع ات و محرمان مان دن اطالع ات و
همچنين هدف اش اين پژوهش توجي شدند و افراد با پر کردن
رعايت کتبي آگاهان وارد مطالع شدند.
ابزار پژوهش يک پرسشنام محق قس اخت ب ود ک ب ا
اس تفاده اش مطالع ات مش اب طراا ي گردي د [ .]21،0اي ن
پرسشنام شامل دو بخش اطالعات دموگرافيک (سن ،س طح

مواد و روشها
اين پژوهش يک مطالع مداخل اي اش ن وع پ يشآشم ون
پس آشمون هم راه ب ا گ روه کنت رل ب ود ک ب ر روي م ردان
مراجع کننده ب باشگاهه اي ب دنس اشي ش هر هم دان انج ام
گرديد .تعداد نمون با فرمول مقاي

ماه بعد اش پايان مداخل آموششي انجام و اطالعات افراد توسط

ميانگين دو گروه م تقل

با توان  82درصد و اطمينان  35درصد با اس تفاده اش مطالع
مقدماتي و با اس تفاده اش مي انگين و انح راف معي ار تغيي رات
پارامترها ،براي هر گروه  44نفر ب رآورد ش د .نح وه انتخ اب
گروههاي مطالع بدين ش رح ب ود ک  5باش گاه ب دنس اشي
ب صورت تصادفي ساده اش بين باشگاههاي شهر همدان انتخاب
شدند و در ادام با تخصيص تصادفي  2باشگاه ب گروه آشمون
و  3باشگاه ب گروه کنترل اختصاص يافت .نمون هاي هر گروه
با در نظر گرفتن معيارهاي ورود ب مطالع ب صورت تص ادفي

تحصيالت ،وععيت اشتغال ،وععيت ت هل و غيره) و ساشههاي
مدل تصورات تمايالت بود ک بدنساشان آن را ب رو

خ ود

گ زار ده ي تکمي ل کردن د .رواي ي ص وري و محت واي
پرسشنام ساشههاي م دل تص ورات تم ايالت توس ط پان ل
خبرگان و با استفاده اش نظرات  12نفر اش متخصصين آم وش
بهداشت بررسي گرديد .بدين منظور شاخصهاي ن بت روايي
محتوي ) (Content Validity Ratio, CVRو شاخص رواي ي
محت وي ) (Content Validity Index, CVIب راي س ؤاالت
استخراج و با در نظر گرفتن مق ادير ج دول الوش (مق ادير
ب االتر اش  2/62ب راي  CVRو  2/03ب راي  )CVIس ؤاالت
مورد باشبيني و اصالح قرار گرفت .ه مچن ين جه ت بررس ي
پايايي پرسشنام  ،يک مطالع مق دماتي ب ر روي  32نف ر اش
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کومش

بدنساشان شهر همدان انجام و عريب هم اني دروني سؤاالت

نياشمند طرااي سناريوي تصور يک موقعيت پرخطر براي فرد

بررسي و ت ييد گرديد.

ميباشد و عکسالعملهاي ف رد ب اي ن موقعي ت ب عن وان

شامل  6سؤال با طيف ليکرت  5گزين اي (اش

پيامدهاي نهايي ب عنوان گوي هاي مختلف اين س اشه در نظ ر

ساشه نگر

کامالً مخالفم = 1تا ک امالً م وافقم= )5ب ا ا داقل نم ره  6و

گرفت ميشود .براي مثال" ،فرض کنيد ک شما با يک گروه اش

اداکثر نمره  32بود .براي مث ال" ،ب نظ ر م ن اس ترو يدها

هم ن و سال هايتان ه تيد ،در اي ن جم ظ برخ ي اس ترو يد

ميتوانند باع ابتال ب بيماريهاي خطرن اکي ش وند" .ک ب

آنابوليک ب همراه دارن د و ش ما اگ ر تماي ل داش ت باش يد،

مثبتتر ن بت

م يتواني د اش آن اس ترو يدهاي دوس تتان مص رف کني د،

ب مصرف استرو يدهاي آنابوليک بود .عريب آلفا کرونباخ اين

عکسالعم ل ش ما در اي ن موقعي ت چي ت "اس ترو يد را

مق دماتي  2/038ب رآورد گردي د .س اشه

ميگيرم و مصرف م يک نم ،تنه ا يک ي دوب ار اش آن مص رف

نمره باالتر در اين پرسشنام ااکي اش نگر
س اشه در مطالع

هنجارهاي انتزاعي ني ز ش امل  6س ؤال ب ا طي ف ليک رت 5

ميکنم ،ميگوييد ن متشکرم و در باشگاه ب فعاليت خود ادام

گزين اي (اش هرگز = 1تا خيلي شياد=  )5با اداقل نم ره  6و

ميدهيد ،باشگاه بدنساشي خود را ترک ميکنيد و در باش گاه

اداکثر نمره  32بود .ک ب نمره ب االتر در اي ن پرس شنام

جديدي ثبت نام ميکنيد" .عريب آلفا کرونباخ اي ن س اشه در

ااکي اش باال بودن هنجارهاي انتزاعي ترغي بکنن ده مص رف

مطالع مقدماتي  2/023برآورد گرديد .ساشه قصد رفتاري نيز

استرو يدهاي آنابوليک در بين ورششکاران بود .س واالت اي ن

شامل  4سؤال با طيف ليک رت  5گزين اي (اش هرگ ز= 1ت ا

بخش در رابط با اطرافياني مهمي مانند بهترين دوست ،والدين،

خيلي شياد= )5با اداقل نمره  4و اداکثر نمره  22بود .ک ب

مربيان طرااي شده بود .عريب آلف ا کرونب اخ اي ن س اشه در

نمره باالتر در اين پرسشنام ااکي اش قصد باالي فرد جه ت

مطالع مقدماتي  2/021برآورد گرديد.

مصرف استرو يدهاي آنابوليک بود .در اين بخ ش قص د ف رد

ساشه تصورات شامل  12سؤال با طيف ليکرت  5گزين اي

براي مصرف اس ترو يدهاي آنابولي ک در ا ال ااع ر و در

(اش هرگز= 1تا خيلي شياد= )5با اداقل نم ره  12و ا داکثر

گذشت در نظر گرفت شده بود .عريب آلفا کرونباخ اين س اشه

نمره  52بود .ک ب نمره باالتر در اين پرس شنام ا اکي اش

در مطالع مقدماتي  2/002برآورد گرديد.

مثبت بودن تصورات ذهن ي ف رد اش هم االن مص رفکنن ده

رفتار مصرف استرو يدهاي آنابوليک در بدنساشان توس ط

استرو يدهاي آنابوليک بود .سواالت اين بخ ش در رابط ب ا

دو سؤال ک مصرف استرو يدها را در اال ااعر و در ط ول

بودن ،مغرور بودن ،ب ا م رام ب ودن،

عمر بدنساشان تعيين ميکرد ،سنجيده شد .ب عنوان مثال :آي ا

صفاتي همچون؛ سرخو

قوي بودن ،عصبي و خشن بودن ،تمايل جن ي شي اد ،ج ذاب

شما در اال ااعر اش استرو يدهاي آنابوليک استفاده ميکنيد

بودن ،شورگو بودن ،مشتاق ب مصرف استرو يد ،کمسواد بودن،

ک هر سؤال داراي س گزين "بلي ،هميش مصرف م يک نم"،

تمايل جن ي شي اد ،ه مچن ين درک ف رد اش مي زان مش ابهت

"بلي ،گاهي اوقات مصرف ميکنم"" ،خير" بود ک براي آناليز

با اين صفات طرااي شده بود .عريب آلف ا کرونب اخ

دوگزين "بلي ،هميش مصرف ميکنم" و "بلي ،گ اهي اوق ات

اين ساشه در مطالع مق دماتي  2/322ب رآورد گردي د .س اشه

مصرف ميکنم" ادغام شده و يک گزين ب ا عن وان "بل ي" در

اشتياق شامل  4سوال با طيف ليکرت  5گزين اي (اش هرگز=1

نظرگرفت شد.

خود

تا خيلي شياد= )5با اداقل نمره  4و ا داکثر نم ره  22ب ود.

مداخل آموشش ي ب کم ک مربي ان و دوس تان عالقمن د

ک ب نمره باالتر در اين پرسشنام ا اکي اش اش تياق ب االي

بدنساشان و ب رو

گروه هم االن انجام ش د ک  0نف ر اش

ف رد جه ت مص رف اس ترو يدهاي آنابولي ک ب ود .مط ابق

افراد ب عنوان ت هيلگر آموششي ب ا ت يم پ ژوهش همک اري

مفروعات مدل تصورات و تم ايالت ب راي س نجش اش تياق

داشتند .اين افراد ب عنوان پلي متصلکننده بين مجريان طرح و

محمدا ن ساعتيعصر و همکاران
بدنساشان عمل کردند .ت هيلگران مطالب آموششي را ب رو
آموش

داده ها پس اش جمظآوري در ن رماف زار  SPSS-16وارد و

چهره ب چهره و بح گروهي در گروههاي کوچک 5

توشيظ نرمال داده هاي متغيرهاي پژوهش با استفاده اش آشم ون

نفره در شمان شرکت بدنس اشان در تمرين ات ب دنس اشي ي ا

با

رختکن ب آنها ارا ميدادن د .تهي

محت واي آموشش ي ب ر

کولموگروف-اسميرنوف بررسي و ت ييد گردي د .در ادام

توج ب اهداف مطالع دادهها با استفاده اش آشمونه اي دقي ق

اساس نياشهاي آموششي بدنساشان بود .ه دف اول ين جل

فيشر ،تي م تقل ،تي شوجي ،کاي دو و م ک نم ار در س طح

مداخل آموششي شامل آشنايي با بدنس اشان و س رگروهه ا و

معنيداري کمتر اش  2/25تحليل شدند.

توجي ط رح و اهمي ت موع وع در خص وص دادن آگ اهي
مضرات مصرف استرو يدهاي آنابولي ک ب ود .دوم ين جل
مداخل آموششي نيز با هدف آموش

مهارته اي ارتب اطي و

نتایج
بعد اش مطالع  5نفر اش شرکتکنندگان گروه کنترل و  0نفر

چگونگي دادن اطالعات و امايت بدنس اشان ب ا اس تفاده اش

اش گروه آشمون در پسآشمون ،عليرغم چند ب ار مراجع ب

بح گروهي برگزار گرديد .هدف سومين و چه ارمين جل

باشگاه ها در دسترس نبودند .در نهاي ت دادهه اي  33نف ر اش

مداخل آموششي نيز شامل تغيير نگر

بدنس اشان ن بت ب

مصرف استرو يدهاي آنابوليک و فراهم کردن بح گروه ي و

گروه کنترل و  30نفر اش گروه آشمون م ورد تجزي و تحلي ل
قرار گرفتند .ميانگين ±انحراف معيار سني شرکتکنن دگان در

افکار توسط بدنساشان براي تقويت فوايد پيش گيري اش

مطالع  20/5± 8/1س ال ب ود .قب ل اش مداخل آموشش ي

مصرف استرو يدهاي آنابوليک و مطرح کردن مضرات مص رف

اختالف آماري معنيداري بين گروههاي آشمون و کنترل اش نظر

گروه ي و

متغيرهاي دموگرافيک مش اهده نش د (( )P>2/25ج دول .)1

آخر نيز با هدف تضعيف تص ورات

همچنين قبل اش مداخل آموششي ميانگين نم رات س اشه ه اي

مثبت ب مصرف استرو يدهاي آنابولي ک و تقوي ت تص ورات

مدل تصورات و تمايالت در دو گروه اختالف آماري معناداري

بار

استرو يدهاي آنابوليک با اس تفاده اش ش يوه بح
پرسش و پاسخ بود .جل
منفي با استفاده اش بح

گروه ي برگ زار گردي د .محتواه اي

نداشت (( )P>2/25جدول .)2

آموششي در قالب کتابچ  ،پمفلت ،ليفلت ،پوستر و پي ام کوت اه

وععيت و تغييرات ميانگين و انحراف معيار ساشههاي مدل

در اختيار بدنساشان قرار گرفت .کتابچ ب ا ه دف ت ثير ب ر

تصورات و تمايالت در دو گروه آشمون و کنترل در قبل و بعد

و تصورات و اشتياق و قص د رفت اري طراا ي ش د و

اش مداخل آموششي در جدول  2ارا شده است .طبق يافت ه ا

ااوي مطالبي در رابط با تاريخچ استرو يدهاي آنابولي ک و

بع د اش مداخل آموشش ي ،اخ تالف آم اري معن يداري ب ين

انواع و عوارض اين مواد نيروشا بود .پمفلت در راستاي ت ثير

تغييرات قبل و بع د نم رات س اشهه اي هنجاره اي انتزاع ي

بر هنجارهاي انتزاعي بدنساشان طرااي شد و ااوي مه ارت

( ،)P=2/242تصورات ( ،)P=2/234اش تياق ( )P<2/221و

راهک ار در مقاب ل

قصد مص رف اس ترو يدهاي آنابولي ک ( )P<2/221در ب ين

دعوت ب عدم مصرف استرو يدهاي آنابوليک طراا ي ش د و

شرکتکنندگان گروه آشمون و کنترل مشاهده شد ،با اي نا ال

تمرين

ب ين دو گ روه اش نظ ر

نگر

شندگي ن گفتن بود .ليفلت ب ا ه دف ارا

ااوي يک سري برنام ي غذايي پيشنهادي و س جل

پيشنهادي تخصصي براي بدنساشان ب ود .پوس تر ني ز ا اوي
عوارض مصرف مواد نيروشا بود .پيامه اي کوت اه ني ز ش امل

اختالف تغييرات قبل و بعد نمره نگر
آماري معنيدار نبود (.)P=2/155
همچنين نتايج جدول  3مقاي

اخ تالف (ت راش اش )122

پيامهايي بود ک هم ي ساشههاي م دل را در ب ر م يگرف ت.

ساشههاي مدل تصورات و تمايالت قبل و بعد اش مداخل در دو

بح گروهي آموش ها ب بدنس اشان گ روه

گروه آشمون و کنترل را نشان ميدهد ک بيشترين ان داشه اث ر

همچنين با رو
مداخل ارا شد.

مداخل آموششي مربوط ب ساشه قصد مصرف با مق دار ان داشه
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اثر  21/0درصد و کمترين انداشه اثر مربوط ب ساشه تصورات

اوقات داشت اند ک اين ميزان بعد اش انجام مداخل آموششي ب

مثبت اش مصرفکنندگان استرو يدهاي آنابوليک با مقدار انداشه

ترتيب ب  6و  3نفر تغيير يافت بود و با آشمون کايدو تف اوت

اثر  2/4درصد ميباشد.

معنيداري اش نظر مصرف استرو يدهاي آنابوليک بين دو گ روه

نتايج مربوط ب رفتار مصرف استرو يدهاي آنابوليک قب ل

قبل و بعد اش مداخل آموششي مشاهده نشد ()P>2/25؛ وليکن

و  2ماه پس اش مداخل آموششي در گروه آشم ون و کنت رل در

نکت

ک اهش  5/4درص دي و اف زايش 12/8

جدول  4ارا شده است .طبق يافت ها ،قبل اش شروع مطالع 8

درصدي مصرفکنندگان استرو يدهاي آنابوليک ب ترتي ب در

نفر اش افراد گروه آشمون و  4نفر اش افراد گ روه کنت رل س ابق

شرکتکنندگان گروه آشمون و کنترل بعد اش مداخل آموشش ي

مصرف استرو يدهاي آنابوليک را ب صورت دا مي و يا گ اهي

ميباشد.

قاب ل توج

جدول .1توزیع متغیرهای زمینه ای بدن سازان شرکت کننده در مطالعه در دو گروه آزمون و کنترل
متغییرهای دموگرافیک
زیر  00سال
سن(سال)

وضعیت تاهل
سطح تحصیالت

نمایه توده بدني

اشتغال

سابقه فعالیت در باشگاه

سابقه قهرماني

مصرف استروئیدهای
آنابولیک
مصرف استروئیدهای
آنابولیک

مصرف دخانیات

مصرف مشروبات الکلي

مصرف مکمل

مصرف استروئیدهای
آنابولیک در گذشته

گروه کنترل ()n=93

گروه آزمون ()n=93
تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

19/1

6

11/4

 01تا 90

00

13/1

01

64/1

 91یا باالتر

10

03

7

00/1

مجرد

07

31/3

94

73/0

متاهل

3

04/9

1

10/7

دیپلم و پایین تر

10

90/4

00

11/9

دانشگاهي

01

63/6

13

47/3

زیر 13/33

9

7/1

0

1/1

04/33-00

11

03/3

01

19/7

03/33-01

17

47/6

11

97/1

باالتر از 90

1

19/1

1

0/6

دولتي

3

17/3

1

10/7

آزاد

13

11/4

01

64/1

بیکار

11

03/3

3

09/1

زیر یکسال

1

19/1

10

01/6

 1تا  0سال

3

17/3

10

01/6

 0تا  1سال

3

17/3

6

11/4

بیش از  1سال

17

47/6

19

99/9

قهرماني منطقه ای

17

47/6

19

99/4

قهراني ملي

4

10/7

1

10/7

بدون سابقه قهرماني

11

40/1

01

19/7

همیشه

6

16/0

1

10/7

گاهي اوقات

11

40/1

10

93/1

هرگز

16

49/0

04

60/1

همیشه

0

1/4

1

0/6

گاهي اوقات

17

47/6

11

07/0

هرگز

13

41/3

03

63/0

همیشه

1

0/3

1

0/6

گاهي اوقات

9

7/1

7

00/1

هرگز

99

73/0

90

36/3

گاهي اوقات

10

03

7

09/1

هرگز

03

39

90

36/3

همیشه

4

10/7

6

11/4

گاهي اوقات

04

64/3

06

66/3

هرگز

3

04/9

3

13/3

همیشه

9

7/1

0

0

گاهي اوقات

16

49/0

19

99/9

17

47/6

06

66/3

هرگز

* از آزمون دقیق فیشر ( )Fisher Exact Testاستفاده شد.

P- value

0/337

0/136
0/036

0/109

0/100

0/973

0/933

0/063

*0/101

*0/903

0/111
*0/319

*0/030

محمدا ن ساعتيعصر و همکاران
جدول :0میانگین  ±انحراف معیار نمرات سازه های مدل تصورات و تمایالت قبل و بعد از مداخله آموزشي و تغییرات آنها در دو گروه آزمون و کنترل
قبل از مداخله

بعد از مداخله

تغییرات قبل و بعد

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

گروه آزمون

17/11±4/9

13/91±4/4

-1/16±1/17

گروه کنترل

16/44±6/1

13/10±9/3

0/63±1/76

0/030

0/333

سازه های مدل

نگرش

هنجارهای انتزاعي

تصورات مثبت از مصرف کنندگان استروئیدهای آنابولیک

اشتیاق مصرف استروئیدهای آنابولیک

قصد مصرف استروئیدهای آنابولیک

p-value
گروه آزمون

10/16±4/139

10/74±9/676

-1/90±4/91

گروه کنترل

11/19±1/101

11/30±9/119

0/70±4/69

p-value
گروه آزمون

0/944

0/006

90/91±3/333

06/74±3/370

-9/11±11/16

گروه کنترل

07/09±7/137

03/13±6/003

1/16±7/73

p-value
گروه آزمون

0/001

0/147

3/97±0/300

7/36±0/149

-0/60±0/71

گروه کنترل

7/41±0/619

10/33±0/411

0/16±9/00

p-value
گروه آزمون

0/117

<0/001

3/11±4/190

7/49±0/719

-1/07±4/03

گروه کنترل

3/30±9/103

10/09±9/907

0/91±9/33

p-value

0/039

0/014

p-value

0/111

0/040

0/094

>0/001

>0/001

جدول :9مقایسه درصد اختالف (تراز از  )100سازههای مدل تصورات و تمایالت قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون

سازه های مدل تصورات و تمایالت

گروه کنترل

قبل

بعد

اختالف

قبل

بعد

اختالف

اندازه اثر مداخله

نگرش مثبت به مصرف

10/1

43/9

-4/7

49/1

46/0

0/3

3/1

هنجارهای انتزاعي ترغیب کننده مصرف

91/7

03/0

-6/6

90/1

94/1

4/4

11

تصورات مثبت از مصرف کنندگان استروئیدهای آنابولیک

40/3

40/1

1/4

41/1

47/3

9/7

0/4

اشتیاق مصرف استروئیدهای آنابولیک

99/6

03/3

-9/3

03/6

49/6

96

13/3

قصد مصرف

94/4

03/3

-6/3

04/1

93/1

11

01/3

رفتار مصرف

01/6

16/0

-1/4

10/9

09/1

10/7

17/0

جدول  :4مقایسه فراواني مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین شرکت کنندگان گروه آزمونو کنترل قبل و بعد از مداخله
زمان
گروه
گروه آزمون
گروه کنترل
**p-value
*نتایج آزمون مک نمار؛

قبل از مداخله

بعد از مداخله

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(7 )01/6

(6 )16/0

0/303

(4 )10/9

(3 )09/1

0/170

0/134

0/419

**نتایج آزمون کای اسکوئر

بحث و نتيجهگيري
نگر

استراتژي ب کار گرفت شده ،تعداد نمون هاي مطالع و همچنين

مثبت ورششکاران ن بت ب م واد ني روشا اش جمل

عواملي ميباشد ک باع

گرايش ورش کاران ب

اي ن م واد

نيروشا ميش ود [ .]22در اي ن مطالع تف اوت معن يداري در
ميانگين نمره نگر

*p-value

مثبت ن بت ب

مص رف اس ترو يدهاي

ماهيت خاص روانشناختي بدنساشان ن بت ب ساير مطالعات
باشد .بدنساشان با توج ب ماهيت عضالني رش ت خ ود ذات اً
نگر

مثبت ب سوي استرو يدهاي آنابوليک دارند.
ساشه هنجار اجتماعي ب معن ي درک فش ار اجتم اعي ب

آنابوليک در بين ب دنس اشان گ روه آشم ون و کنت رل بع د اش

منظور انجام و يا عدم انجام يک رفت ار پرخط ر اس ت و اي ن

مداخل آموششي مشاهده نشد .اين يافت ب ا نت ايج مطالع ات

ساشه تحت ت ثير فشار اجتماعي درک ش ده بي ان م يش ود و

مختلفي ک در شمين رفتارهاي پرخطر انجام شده است ،هم و

مقدار آن بر انگيزه فرد مبني بر برآورد ک ردن انتظ ار ديگ ران

نميباش د [ ]23-25ک عل ت آن م يتوان د مناس ب نب ودن

واب ت است [ .]26دوستي ب ا هم االن مص رفکنن ده م واد
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ممنوع و اا اس تعلقي ک ف رد ب گ روه هم االن دارد،

اشتياق رفتاري ب معناي تمايل ب درگير ش دن در رفت ار

اهميت گروه هم االن را در اين بخش نشان ميدهد [ .]15در

پرخطر مربوط ميباشد [ .]35يافت هاي مطالع ااعر در اي ن

آموشش ي مي انگين نم ره

بخش ااکي اش اثربخشي مداخل آموششي در کاهش تماي ل و

هنجارهاي انتزاعي ترغيبکننده مصرف استرو يدهاي آنابوليک

اشتياق مصرف استرو يدهاي آنابوليک در بين شرکتکنن دگان

در بين شرکتکنندگان گروه آشمون کاهش و در گ روه کنت رل

گروه آشمون است .در ديگر مطالعات نيز دستآوردهاي مشاب

مطالع

ااع ر ،بع د اش مداخل

ش ده اس ت [.]36،34،33

افزايش يافت بود ک اين اختالف اش نظر آماري معناداري ب ود

با يافت هاي پژوهش ااعر گزار

ک با نتايج مطالعات مشاب هم و ميباشد [.]20-23

بعد اش مداخل آموششي در بين شير ساشههاي اشتياق "گرفتن و

تصورات رفتاري ب عنوان يکي اش مهمترين فرعيات م دل

مصرف کردن استرو يدهاي آنابولي ک" ب ين گ روه آشم ون و

تصورات و تمايالت مطرح ميباشد ک در آن اف راد تص اوير

کنترل بهترين تغيير را داشت ولي بيشترين ميانگين ب دس ت

اجتماعي روشني اش افراد هم ن و سال خودشان ک رفتارهاي

آمده مربوط ب شيرساشه ت رک مح ل ب ود ک اي ن يافت ب ا

پرخطري را انجام ميدهند ،دارند .در مطالعات مختلف ب ت ثير

مطالعات مشاب هم و بود .ولي مناسبتر اش گزين ترک مح ل

ساشه تصورات در رفتار پرخطر اش اره ش ده اس ت [-32،15

فراگيري و ب کارگيري مه ارته اي شن دگي و مه ارته اي

 .]33در اين مطالع بعد اش مداخل آموشش ي ،مي انگين نم ره

ارتباطي ميباشد ک افراد در برابر درخواست انجام يک رفت ار

تصورات مثبت اش مصرفکنندگان اس ترو يدهاي آنابولي ک در

پرخطر اا اسي برخورد نکنند و تصميم عاقالن و درس ت را

بين بدنساشان گروه آشمون کاهش و در ب ين ش رکتکنن دگان

اتخاذ نمايند [.]30

گروه کنترل افزايش يافت بود ک بر اساس نت ايج آشم ون ت ي

قصد رفتاري نيز مقدار يا وسعت انگيزه فرد جه ت انج ام

م تقل تغييرات ميانگين ساشه تصوارت رفت اري در دو گ روه

رفتار را نشان ميدهد و در م ير عمل منطقي مدل تصورات و

آشمون و کنترل اختالف آماري معناداري داشت ک اين يافت با

تمايالت قصد رفتاري ب عنوان عام ل بالفاص ل تعي ينکنن ده

مطالعات مشاب همخواني دارد [ .]34،33ارا دهن دگان م دل

رفتار عم ل م يکن د و اش اهمي ت خاص ي برخ وردار اس ت

معتقدند ک افراد ترديد و يا نگراني ب يار ان دکي در توص يف

[ .]26،15بر اساس يافت هاي مطالع ااع ر بع د اش مداخل

هم ن و سال درگير در رفتار پرخطر خود دارند و ع الوه ب ر

آموششي قصد مصرف استرو يدهاي آنابوليک در بين دو گ روه

اين ،پيرامون اين تصاوير يک اجم اع اجتم اعي ني ز مش اهده

آشمون و کنترل اختالف آماري معناداري داشت ک ا اکي اش

ميگردد .در نتيج  ،افراد در خواهند يافت ک اگر آنها ني ز در

اثربخشي مداخل آموششي در اين رابط ميباشد .اين يافت ب ا

اينگون رفتارها درگير شوند ،در منظر عمومي و ي ا در جم ظ

نتايج مطالع مشابهي ک در رابط با مواد نيروشا و با استفاده اش

دوستان ب مانن د تص ورات خودش ان اش ي ک مص رفکنن ده

گروه هم االن انجام شده بود ،هم و ميباشد [ .]3ب ر اس اس

استرو يدهاي آنابوليک ب نظر خواهند رسيد .ب نظر م يرس د

نتايج مطالعات با افزايش سن تصميمگيري در رابط با مصرف

انجام مداخالت آموششي با هدف منفيساشي تصورات منجر ب

مواد ممنوع اش م ير عکسالعمل اجتماعي ب س وي فرآين د

آن خواهد شد ک افرادي ک تصورات مثبتي اش مصرفکنندگان

تصميمگيري منطقي تغيير م ير م يده د [ .]13وقت ي ف ردي

استرو يدهاي آنابوليک دارند ن بت ب آينده نگران شوند .افراد

کاري را اش روي عکسالعمل اجتماعي انجام ميدهد دوباره ب

ب اين نتيج خواهند رسيد ک ااتماالً ب راي پيام دهاي منف ي

علت انجام و چرايي رفتار خ ود فک ر م يکن د و ن بت ب

مرتبط با اين رفتارها سرشنش شده و مقص ر قلم داد خواهن د

عملکرد خود و م ئل آگاهتر ميشود و نقش قصد پررنگت ر

رفتارهاي پرخطر اش منظر عموم نامطلوب

ميگردد [ .]15در اين مطالع اش اس تراتژي گ روه هم االن

شد ،چرا ک پذير
و ناخوشايند است.

اس تفاده ش د ،بهب ود هنجاره اي اجتم اعي و ارش ه اي

محمدا ن ساعتيعصر و همکاران
امايتکننده اش مزاياي بهرهگيري اش گروه هم االن در ارا

آموششي برگزار شده براي افراد گروه آشمون و همچنين کاربرد

آموش هاي بهداشتي ميباشد ،با اس تفاده اش گ روه هم االن

اس تراتژيه اي آموشش ي ديگ ر در مطالع ات م ذکور باش د

اطالعات ا اس و مهم بهداشتي رااتتر بين افراد همس ن و

[.]46،33،28

سال منتقل ميشود [ .]42-38در همين شمين رابط بين قص د

م واردي

اش جمل محدوديت هاي اين مطالع ميت وان ب

مصرف و انجام انواع رفتارهاي پرخطر در انواع مطالع ات ب

همچ ون کوت اه ب ودن م دت شم ان پيگي ري رفت ار و رو

اثب ات رس يده اس ت [ .]41-43در اقيق ت اج راي برنام

خودگزار دهي جمظآوري اطالعات اش اره ک رد .ه مچن ين

پيشگيري اش مصرف استرو يدهاي آنابوليک در مطالع ااع ر

تفاوت بين شرکتکنندگان اش نظر اقتصادي و فرهنگي مش هود

ب ا ايج اد مه ارته ايي در ب دنس اشان ،توان ايي ش ناخت

بود و ب دليل ماهيت ممنوع مواد نيروشا و تناقض ي ک ب ين

موقعيتهاي پرخطر را در آنه ا اف زايش داده و اي ن م ئل

سخنان افراد و دوستانشان بود ،برخي بدنساشان بعضاً مصرف

منجر ب افزايش مقاوم ت در براب ر فش ار هم االن گردي د.

استرو يدهاي آنابوليک را انکار نموده و همکاري ص ادقان اي

بدنساشان آموختند ک تعارضهاي خود را ب طريق ساشندهاي

با تيم تحقي ق نداش تند .انج ام مطالع در خص وص مص رف

ال کنند و ب ارتباط اجتماعي بهتري دست يابند .بنابراين اين

استرو يدهاي آنابوليک در بين ورش کاران ساير رش ت ه ا اش

اس ترو يدهاي

آن ب ا

آموش ها با منف يس اشي نگ ر

ن بت ب

آنابوليک و کاهش هنجارهاي انتزاعي منجر ب ک اهش قص د
مصرف در بدنساشان گروه آشمون گرديد.

جمل کشتي ،وشن برداري ،ژيمناستيک و غيره و مقاي

يافت هاي پژوهش ااعر در مطالعات آتي پيشنهاد ميگردد.
نتايج مطالع ااعر نشان داد ب کارگيري مداخالت مبتني

رفتار مصرف اس ترو يدهاي آنابولي ک متغي ري ب ود ک

بر گروه هم االن و ب ت آموششي مبتني بر م دل تص ورات و

محققين ب عنوان پيامد نهايي مداخل مورد بررسي قرار دادند.

تمايالت ،استراتژي آموششي مؤثري در پيش گيري اش اف زايش

نتايج مطالع ااعر در اين خصوص نشان داد ک عل يرغ م

مصرف مواد نيروشا در بين بدنس اشان م يباش د .ب دنس اشان

عدم وجود اخ تالف معن يدار مي زان مص رف اس ترو يدهاي

جوان ان و آين دهس اشان ف رداي جامع

ه تند و مص رف

آنابوليک در بين دو گ روه آشم ون و کنت رل ،بع د اش مداخل

استرو يدهاي آنابوليک توسط اين افراد ميتوان د آس يبه اي

آموشش ي ک اهش  5/4درص دي و اف زايش  12/8درص دي

اجتماعي مختلف را ب بدن ي جامع وارد کن د و هزين ه اي

مصرف استرو يدهاي آنابوليک ب ترتي ب در ش رکتکنن دگان

س نگيني را در اث ر آس يب دي دن اي ن اف راد ب

خ انواده و

گروه آشمون و کنترل مشاهده شد .اين موعوع نشان م يده د

ارگانهاي مختلف ک اين افراد در آن ساشمانها اشتغال دارن د

ک

مداخل

آموشش ي اش اف زايش  18/3درص دي مص رف

وارد کند.

استرو يد آنابوليک در گروه آشمون پيشگيري نموده اس ت ک
اين يافت با نتايج مطالعات مشاب همخ واني دارد [ .]3نل ون

تشكر و قدردانی

در مطالع خود عنوان ميکند ک طرااي استراتژي براي کاهش

پژوهش ااعر در قالب پاياننام کارشناسي ارشد رش ت

مصرف مواد نيروشا کاري دشوار است [ .]44برخ ي مطالع ات
بعد اش مداخل آموششي افزايش مصرف را نيز گزار

آموش

بهداشت و با امايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري

کردهان د

دانشگاه علوم پزشکي همدان (شماره ثبت )3512100020 :و

ک اس کنجکاوي ورش کاران دليل اين اف زايش ذک ر ش ده

دفتر تحقيقات و آموش

ستاد مبارشه با م واد مخ در رياس ت

است [ .]45همچنين در برخي مطالعات کاهش مص رف م واد

جمهوري انجام شده است ک بدينوسيل کمال سپاس و تشکر

غير مجاش در شرکتکنندگان گروه آشمون ب يشت ر اش مطالع

اش آنان ب عمل ميآيد .همچن ين اش همک اري ص ميمان کلي

ااعر بود ک علت آن ميتواند محدوديت در تع داد جل ات
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Introduction: The use of anabolic-androgenic steroids (AAS) by athletes is a serious widespread public
health problem. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of educational programs
on prevention of AAS use among male bodybuilders in Hamadan based on Prototype Willingness Model
(PWM) as a theoretical framework.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 76 male bodybuilders were randomly divided
into two experimental (n=37) and control groups (n=39) in Hamadan, west of Iran in 2017. For this
purpose, 5 gyms were randomly selected from Hamadan's gyms. Then, gyms randomly allocated in the
experimental (2 gyms) and control groups (3 gyms). Finally, participants of each group were selected
through simple sampling method from each gym according to the inclusion criteria. Data was collected
using a questionnaire, including the PWM constructs and demographic variables. The intervention
comprised 5 sessions, applied on the experimental group during one month. Both groups were followed for
two months after the intervention.
Results: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of
demographic variables and PWM constructs before educational intervention (P>0.05). After the educational
intervention, significant differences were observed in pre- and post-intervention score changes on
subjective norms (P=0.040), prototypes (P=0.034), behavioral willingness (P<0.001) and behavioral
intention (P<0.001) between the experimental and control groups; However, there was no statistically
significant difference between two groups in pre- and post-intervention attitude score changes (P=0.155).
Also, AAs use was reduced in the experimental group, but this decrease was not statistically significant (P =
0.453).
Conclusion: The results showed that the application of educational program based on PWM would be
considered as an efficient educational strategy for the prevention of possible increase AAS use among male
bodybuilders.
Keywords: Anabolic Steroids; Bodybuilders; Prototype Willingness Model.
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