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  چكيده

ها در ورزشكاران شهر تبريز هاي غذايي و ديگر عوامل مؤثر بر مصرف مكملاين پژوهش با هدف تعيين شيوع مصرف مكمل
سؤال براي  17اي با پرسشنامه. هاي مختلف ورزشي در پژوهش حاضر شدندورزشكار رشته 150به اين منظور،  .انجام گرفت

 45در زمان اجراي پژوهش  .رده شدكار بها بهبررسي رشته و سابقة ورزشي، داليل مصرف و منبع اطالعات و مراكز تهيه مكمل
ترين رايج. هاي غذايي را داشتنددرصد آنان سابقة مصرف مكمل 21كردند و درصد ورزشكاران حداقل يك مكمل مصرف مي

ترين دليل مصرف مكمل ذكر اي اصليتأمين نيازهاي تغذيه. هاي پروتئيني و مولتي ويتامين بودهاي مصرفي، كراتين، مكملمكمل
ها، مربيان را بهترين منبع كسب درصد آزمودني 34. طور معناداري متفاوت بودهاي مختلف ورزشي بهصرف مكمل در رشتهم. شد

  .هاي مورد نياز خويش عنوان كردنداغلب اين ورزشكاران داروخانه را مركز تهية مكمل. اندها دانستهاطالعات در مورد مكمل

  . هاي غذايي در ورزشكاران استها همسوست و بيانگر شيوع زياد مصرف مكملپژوهشهاي اين پژوهش با نتايج ديگر يافته

 

  كليدي هايواژه

  .اي، مربي، ورزشكارمكمل غذايي، اطالعات تغذيه

                                                           
  Email: mhozoori@gmail.com                                 +98-0251-7726352 :تلفن : نويسندة مسئول  -1
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  مقدمه

عنوان يك عامل مهم و ضروري در عملكرد هاي ورزشي پرداخت، تغذيه بهكه بشر به فعاليتاز زماني
با ). 6(امروزه تغذيه جايگاه خاصي در برنامة تمرينات روزانة ورزشكاران دارد ). 7(ورزشكاران مطرح بوده است 

وساز بدن و فيزيولوژي ورزش، مشخص شد كه تغذيه و مواد هاي ما در مورد سوختگسترش و افزايش دانسته
نحصاري برخي هاي اهاي ما در مورد نقشتدريج دانستهمغذي تأثير و نقش مثبتي در عملكرد عضالت دارند و به

  ). 7(ها شد هايي به نام مكملهاي ورزشي، موجب گسترش روزافزون محصوالت و فراوردهمواد مغذي در فعاليت

گيرند كه از آن جمله به كار ميهاي ورزشي راهكارهاي متعددي را بهامروزه ورزشكاران براي كسب موفقيت
ورزشكاران . توان اشاره كردشوند، ميرت مكمل عرضه ميصواي كه بههاي دارويي يا تغذيهاستفاده از فراورده

افزايش عملكرد و توان : كنند كه برخي از آنها عبارتند ازداليل متعددي را براي مصرف اين محصوالت ذكر مي
  ).12(ورزشي، تسريع در بازتواني و كاهش آسيب هاي عضالني 

. ندكنآنها استفاده مي  1كارافزايي تأثيراتري از گيورزشكاران از تركيبات مختلف و گوناگوني با هدف بهره
انگر آن است كه تنها در بيها ها در ورزشكاران، بررسيمفيد مكمل آثارهاي اندك ما در مورد دانسته باوجود

 300رشد ها داللت بر بررسي .ميليارد دالر رسيد 9/13فروش اين محصوالت به  1998اياالت متحده در سال 
  .)8(دارند  2005سال  ت دردرصدي اين صنع

ها، مواد معدني، تركيبات گياهي و بسياري از اي است كه محصوالتي متنوع از ويتامينمكمل غذايي واژه
را به سه زير گروه تقسيم   2ايهاي تغذيهتوان مكملبندي ميدر يك دسته). 9(گيرد تركيبات كارافزا را دربرمي

  ).13(   5غذاهاي ورزشي. 3 ؛4هاي كارافزامكمل . 2 ؛3هاي رژيميمكمل. 1 :كرد

). 7(عنوان بخشي از برنامة تمريني و رقابتي خود در نظر دارند ها را بهامروزه ورزشكاران مصرف مكمل
درصد  100تا  40هاي مختلف ورزشي از هاي غذايي را در بين گروههاي انجام گرفته مصرف مكملبررسي

                                                           
1 - Ergogenic aids 
2 - Nutritional Supplements 
3 - Dietary Supplements 
4 - Ergogenic Aid Supplements 
5 - Sport foods 
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هاي اي مكملدرصد ورزشكاران حرفه 85دهد كه حدود ها نشان ميبررسي ، البته برخي)13(اند گزارش كرده
دهد كه در اغلب موارد اين تركيبات بدون ها نشان مياين در حالي است كه بررسي). 5(كنند غذايي مصرف مي

 شود و در بسياري از موارد با هيچ فرد متخصصيداشتن آگاهي و درك صحيح از مزايا و مضرات آن مصرف مي
  ).  5(گيرد در اين عرصه مشورتي دربارة انتخاب، نحوة مصرف يا عوارض آنها صورت نمي

اي در كانون توجه قرار گرفته و شيوع هاي تغذيهطي ساليان اخير بررسي مزايا و تأثيرات مصرف مكمل
هاي آژانس تگيرياز طرف ديگر، با توجه به سخ). 9(ها از اقبال كمتري برخوردار بوده است مصرف اين فراورده

هاي المللي ضد دوپينگ در مورد مصرف مواد و تركيبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشكاران به مكملبين
غذايي و تركيبات گياهي جلب شده است تا شايد به كمك آنها بتوانند عملكرد ورزشكاران را بهبود بخشند و در 

  ). 9(هاي ورزشي نتيجة بهتري كسب كنند رقابت

آمريكا كه از  Nebraskaورزشكار جوان دبيرستاني در ايالت  139در تحقيق روي  2006در سال  1يلداسكاف
هاي سؤالي، وضعيت مصرف مكمل 16اي هاي مختلف ورزشي انتخاب شده بودند، به كمك پرسشنامهرشته

مكمل را در زمان مطالعه درصد افراد مصرف  22نتايج گواه آن بود كه . غذايي ورزشي را در اين گروه ارزيابي كرد
ترين منبع درصد ورزشكاران مربيانشان را مهم 38. ها آقايان بودندكنندگان مكملبيشتر مصرف. گزارش كردند

  ).11(ها اعالم كردند تأمين اطالعات مورد نياز در مورد مكمل

كنندة مصرفدرصد افراد  62بر روي ورزشكاران ميانسال انگليسي،  2008براساس يك بررسي در سال 
كنندة مكمل درصد افراد، مصرف 48در بررسي روي ورزشكاران جوان انگليسي مشخص شد ). 10(مكمل بودند 

 8/76بر روي ورزشكاران دانشجوي كشور سنگاپور،  2009در سال  Tianاي توسط در مطالعه). 9(باشند مي
ها، اينترنت، مربيان و ات در آنها رسانهترين منبع كسب اطالعدرصد افراد مصرف مكمل را گزارش كرده و مهم

 ). 13(دوستان ورزشكار عنوان شده بود 

ها در ورزشكاران به ثبت رسيده است، اما اغلب هاي متعددي در مورد مصرف مكملدر ساليان اخير بررسي
  ).13(ند اتازگي گزارش شدهها مربوط به كشورهاي غربي بوده و مطالعات در كشورهاي آسيايي بهاين بررسي

                                                           
1 - Scofield 



 1391، بهار 12علوم زيستي  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                  

 

80

ورزشكار دانشجو در دو رشتة ورزشي بسكتبال و فوتبال كه  207نتايج تحقيقي در ايران روي  2010در سال 
اي توسط ترين منبع تأمين اطالعات تغذيهعنوان اصليبه كمك پرسشنامه صورت گرفت، نشان داد كه مربيان به

اي ن پژوهش، بيانگر ناكافي بودن اطالعات تغذيهبررسي نتايج اي. درصد ورزشكاران مورد آزمون معرفي شدند 84
اي بهتري خواهند هاي آموزشي، اين افراد رفتارهاي تغذيهرسد با اجراي برنامهنظر ميورزشكاران است و به

ها اي، كمترين امتياز در حوزة سؤاالت مربوط به مكملشايان توجه آنكه در بين سؤاالت آگاهي تغذيه. داشت
  ).2(مشاهده شد 

، تعيين عوامل مؤثر بر انتخاب )9(ها در بين ورزشكاران و روند رو به رشد آن با توجه به شيوع مصرف مكمل
ها و ديگر عوامل مؤثر بر هاي مورد نياز، منبع اطالعاتي در مورد مكملها در ورزشكاران، منبع تهية مكملمكمل

  .ر عرصة تغذية ورزشي برشمردهاي بهداشتي دتوان از اولويتها را ميمصرف اين فراورده

هايي دارند كه به ارزيابي مصرف مكمل در يك يا تعداد محدودي مطالعات قبلي در اين زمينه محدوديت
رسد با نظر ميبر اين بهعالوه. توان اشاره داشتمي) 13، 9(يا بررسي در گروه سني خاص ) 2(رشتة ورزشي 

اعي در رويكرد ورزشكاران به مصرف مكمل، انجام اين بررسي در توجه به تأثير چشمگير عوامل فرهنگي و اجتم
بديهي است با ارزيابي داليل مصرف، تعيين منابع كسب اطالعات در . بين جوامع مختلف الزم و ضروري باشد

شده براي آموزش و نحوة ريزيتوان الگويي برنامهها، ميها و نوع مراكز مورد نظر تهية اين فراوردهمورد مكمل
  .ها تعيين كرددسترسي ورزشكاران به اين فراورده

هاي هاي بسته براي تعيين نوع مكملهاي برخي تحقيقات قبلي، استفاده از پرسشاز ديگر محدوديت
 بايست مكمل مصرفي خود را از بين تعدادي از ها ميدر واقع آزمودني. شده توسط ورزشكاران استمصرف

 . كردندانتخاب ميهاي ذكرشده در پرسشنامه گزينه

هاي بر اين اساس، تحقيق حاضر با هدف بررسي شيوع مصرف و عوامل مؤثر در انتخاب و مصرف مكمل
اي كه ذكر نام در آن اختياري بود و براي ورزشي در ورزشكاران مرد شهر تبريز با استفاده از پرسشنامه -غذايي

  .بود، طراحي و اجرا شد كسب اطالعات جانبي از سؤاالت باز بيشتري استفاده شده
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  تحقيقروش 

اي و برخي هاي تغذيهوضعيت مصرف مكملكه با هدف تعيين  است از نوع مطالعات توصيفي پژوهشاين 
سؤال طراحي  17اي با به اين منظور پرسشنامه .گرفتانجام  1389 شهر تبريز و در بهار درعوامل مؤثر بر آن 

ؤاالتي پيرامون سابقة ورزشي، تعداد ساعات تمرين، سابقة حضور در بر اطالعات فردي، شامل سشد كه عالوه
ها و منابع تأمين اطالعات ها، منبع تهية اين فراوردههاي ورزشي، سابقة مصرف مكمل، داليل مصرف مكملرقابت

ام براي ذكر ن. خير و سؤاالت باز بود -اي از سؤاالت بسته، بليسؤاالت شامل مجموعه. مورد نياز توسط فرد بود
نامه، تمايل آنها براي حضور در تحقيق پرسش شده و به دهندگان اختياري بود و با استفاده از يك رضايتپاسخ

  .  طور محرمانه بررسي خواهد شدكنندگان در تحقيق اطمينان داده شد كه اطالعات هر يك از آنها بهشركت

  جامعة مورد بررسي

عنوان باشگاه ورزشي زير نظر فدراسيون كه محل اه ورزشي تختي بههاي ورزشي استان، باشگدر بين باشگاه
هاي آموزشي، تمريني و فضاي ورزشي مورد نياز براي تمرينات اغلب تمرين ورزشكاران نخبة استاني است و دوره

ز براي اجراي اين تحقيق، پس ا. عنوان محل انجام بررسي انتخاب شدهاي ورزشي مطرح استان را دارد، بهرشته
از . ها براي تكميل به ورزشكاران ارايه شدهاي ورزشي، پرسشنامهجلب همكاري مسؤالن باشگاه و مربيان تيم

. و در آناليز آماري استفاده شد) درصد 84نسبت پاسخگويي (پرسشنامه تكميل  150شده، پرسشنامة توزيع 180
  . دهدنشان مي كنندگان در تحقيق را به تفكيك رشتة ورزشي راتعداد شركت 1 شكل

  
  كننده در تحقيقهاي مختلف ورزشي شركتتعداد ورزشكاران رشته -  1 شكل
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  و يافته هاي تحقيق نتايج

درصد  62. ذكر شده است 1هاي مربوط به متغيرهاي مستقل و خصوصيات فردي ورزشكاران در جدول داده
  . آنها شاغل بودند درصد 38ورزشكاران حاضر در تحقيق داراي تحصيالت ديپلم يا كمتر و 

  مشخصات فردي و متغيرهاي مستقل مطالعه - 1جدول 
 نام متغير انحراف معيار ±ميانگين 

 )سال(سن 23 ± 5
 )كيلوگرم(وزن 73 ± 12
 )مترسانتي(قد 175 6±

 )ماه(سابقة ورزشي 50 ± 42

  

  ل يك مكمل غذايي مصرف درصد افراد حداق 45از ورزشكاران حاضر در تحقيق در زمان اجراي بررسي، 
درصد آنان مصرف مكمل  21كه از سابقة مصرف مكمل توسط اين افراد پرسش شد، زماني). 2 شكل(كردند مي

  ). 3 شكل(را در گذشته گزارش كردند 

  
  

   آزمون در زمان تحقيق مصرف مكمل در ورزشكاران تحت - 2شكل      
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آزمون سابقة مصرف مكمل در ورزشكاران تحت - 3 شكل  

  

هاي مختلف ورزشي در زمان تحقيق و يا ها در ورزشكاران رشتهبيانگر شيوع مصرف مكمل 4و  3جداول 
  .صورت تعداد و درصد ارائه شده استها بههاي مورد مصرف آزمودني، مكمل4در جدول  .قبل از آن، است

  ختلف ورزشيهاي مهاي غذايي در ورزشكاران به تفكيك رشتهشيوع مصرف مكمل - 2جدول 
 مصرف مكمل در زمان بررسي  

 خير بلي تعداد كل
  درصد  تعداد درصد تعداد

لي
 اص

شي
ورز

تة 
رش

  
  

 15 60 9 40 6 پرورش اندام
 39 59 23 41 16 دووميداني

 23 61 14 39 9 كشتي
 16 100 16 0 0 فول كنتاكت

 10 30 3 70 7 گانهسه
 16 56 9 44 7 قايقراني

 30 23 7 77 23 اريبردوزنه

 149 4/54 81 6/45 68 تعداد كل
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  هاي مختلف ورزشيهاي غذايي در ورزشكاران به تفكيك رشتهسابقة مصرف مكمل - 3جدول 
 سابقة مصرف مكمل  

 خير بلي تعداد كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

لي
 اص

شي
ورز

تة 
رش

  

 15 54 8 46 7 پرورش اندام
 40 85 34 15 6 دووميداني

 23 96 22 4 1 كشتي
 16 100 16 0 0 فول كنتاكت

 10 90 9 10 1 گانهسه
 16 81 13 19 3 قايقراني

 29 55 16 45 13 برداريوزنه

 149 79 118 21 31 تعداد كل

  

  هايي كه مصرف آنها توسط ورزشكاران گزارش شده استمكمل - 4جدول 
 رديف ملنام مك تعداد درصد رديف نام مكمل تعداد درصد

 1 كراتين 58 3/43 2 هاي پروتئينيمكمل 23 17

 3 مولتي ويتامين 17 13 4 گلوتامين 14 10

 5 ويتامين ث 12 9 6 ويتامين ئي 2 5/1

 7 كپسول آمينو 2 5/1 8 جين سنگ 2 5/1

 9 سوزچربي 1 8/0 10 مكمل كربوهيدراتي 1 8/0

 11 دي -مكمل كلسيم  1 8/0 12 تريبولوس 1 8/0

  

هاي ورزشي در سطوح باشگاهي، استاني يا ملي، در رقابت) درصد 81(نفر  121از ورزشكاران مورد آزمون، 
درصد و  48هاي استاني، درصد، رقابت 24هاي باشگاهي شركت كرده بودند كه در اين بين حضور در رقابت

هاي ورزشي و مصرف در رقابتالبته هيچ ارتباطي بين شركت . درصد گزارش شد 28هاي ملي، شركت در رقابت
  . ذكر شده است 5ها در جدول داليل اين ورزشكاران براي مصرف مكمل. هاي غذايي مشاهده نشدمكمل
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  ها توسط ورزشكارانداليل مصرف مكمل -  5جدول

 هاداليل مصرف مكمل تعداد درصد

 افزايش كارآيي و توان ورزشي 46 29

  تأمين و ارتقاي سالمتي 11 7

 تأمين نياز بدن 57 35

 كاهش يا افزايش وزن 5 3

 افزايش حجم عضالت و تودة بدون چربي بدن 12 8

 هاموفقيت در رقابت 27 17

  توصية ديگران  2  1

 6ها كه توسط ورزشكاران گزارش شده، در جدول بهترين منابع تأمين اطالعات مورد نياز در مورد مكمل
  .آمده است

  هاين اطالعات مورد نياز در مورد مكملبهترين منابع تأم -  6جدول 
 هامنبع كسب اطالعات در مورد مكمل تعداد درصد

 هاتمرينيدوستان و هم 15 8

 مربيان 61 34

 پزشكان 24 13

 متخصصان تغذيه 35 19

 هاي توليدكنندهبروشور شركت 5 3

 هاها و ديگر رسانهروزنامه 1 1

 اينترنت 30 17

 والدين 3 2

 هاوشندگان مكملفر 7 4
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هاي مورد نياز خويش را تهيه در يكي از سؤاالت اين تحقيق، در مورد محل يا مركزي كه ورزشكاران فراورده
  .ذكر شده است 7نتايج اين پرسش در جدول . كنند، پرسش شده بودمي

  

  هامركز يا منبع خريد و تهية مكمل -  7جدول
 زهاي مورد نيامركز تهية مكمل تعداد درصد

 هاي توليدكنندهنمايندگي شركت 22 19

 هاي عرضة مكملفروشگاه 21 18

 هاداروخانه 52 44

 هامربيان باشگاه 23 19

 

  گيريبحث و نتيجه

مشابه بوده و  كشورها و نيز ديگر نقاط كشور، ديگر در گرفتهانجام مشابه تحقيقات نتايج اين تحقيق با نتايج
البته در مقايسه با . هاي مختلف ورزشي استورزشي در بين رشته –هاي غذايي بيانگر شيوع زياد مصرف مكمل
 .  شودهاي مصرفي ورزشكاران مشاهده ميهايي در الگوي مكملتحقيقات ديگر كشورها، تفاوت

 در استان لرستان كه بيانگر شيوع مصرف  1387در مقايسه با نتايج پژوهش دكتر كارگر فرد در سال 

دليل ). 3(درصد از ورزشكاران است، شيوع مصرف در ورزشكاران اين تحقيق است  32ي در بين هاي غذايمكمل
هاي هاي مختلف ورزشي در دو تحقيق مربوط دانست، زيرا براساس يافتهتوان به توزيع رشتهاين مسئله را مي

هاي مصرف مكمل هاي مختلف ورزشي وو بسياري از تحقيقات قبلي، بين رشته) 3و  2جداول (اين پژوهش 
ها مشاهده هاي ورزشي تمايل بيشتري براي مصرف مكملغذايي ارتباط معناداري وجود دارد و در برخي رشته

ها در بين ورزشكاران ، بين درآمد خانوار و مقدار مصرف مكمل)3(بر اين، براساس پژوهش مذكور عالوه. شودمي
هاي غذايي در اين شده در مصرف مكملست تفاوت مشاهدهبر اين اساس ممكن ا. ارتباط معناداري وجود دارد

البته نبايد از نظر دور . هاي درآمدي خانوارها در شهرستان تبريز با شهرستان لرستان باشددليل تفاوتتحقيق، به
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ها در هاي منفي نسبت به مصرف اين فراوردهدليل برخي نگرشها بهداشت كه عدم گزارش مصرف اين فراورده
  .اي نيستموضوع تازهكشور 

براساس اين . هاي غذايي مورد استفادة ورزشكاران استبيانگر مكمل 4هاي اين پژوهش در جدول يافته
شده توسط اين هاي مصرفترين مكملدرصد، اصلي 17هاي پروتئيني با درصد و مكمل 43ها، كراتين با يافته

البته در اين بين نگراني مربوط به . مشابه است Petroczi هاي تحقيقها با يافتهاين يافته. ورزشكاران هستند
بايد توجه داشت ). 9(ها به قوت خويش باقي است هاي الزم در مورد نحوه و مقدار مصرف مكملكمبود آگاهي

كه اگرچه آثار مفيد مصرف برخي تركيبات مانند كراتين در ورزشكاران مشاهده شده است،  تأثيرات مفيد اين 
  ).5(توان مشاهده كرد شده ميشده و براساس مصرف مقادير مناسب و توصيهر شرايط كنترلمكمل را د

 . ها قرار دارندترين مكملدر ردة بعدي پرمصرف Cويتامين و ويتامين هاي مولتيمكمل 4در جدول 

، 9، 1(ه است هاي اغلب تحقيقات مشابها در پژوهش حاضر با يافتههاي مربوط به مصرف زياد اين مكمليافته
ها و مواد معدني در شرايطي كه منبع غذايي آنها در دسترس البته شايان ذكر است مصرف مكمل ويتامين). 13

  ).5(شود اي براي تأمين آن تركيب خاص وجود ندارد، توصيه ميحل تغذيهنبوده يا راه

، اقالمي هستند كه در موارد هاي كربوهيدراتيهاي ورزشي، بارهاي ورزشي و مكملاز طرف ديگر، نوشيدني
هاي كربوهيدراتي و مصرف اندك مكمل). 5(خاص مصرف آنها مفيد است و بر عملكرد ورزشكار اثر مثبتي دارد 

هاي ديگر شده در اين پژوهش در مقايسه با پژوهشهاي مشخصترين مغايرتهاي ورزشي از مهمنوشيدني
وضعيت، عدم آگاهي ورزشكاران مورد آزمون در مورد تأثير اين است كه شايد دليل اين ) 13، 9، 4، 1(كشورها 

ها در مورد افزايش چربي پس از البته برخي نگرش. ها باشدها و دسترسي محدود به اين گروه مكملمكمل
هاي بيشتر براي درك بهتر بنابراين بررسي. ها مؤثر باشدمصرف تركيبات كربوهيدراتي ممكن است بر اين يافته

  . ها و نگرش ورزشكاران به اين محصوالت نياز استو عوامل مؤثر بر مصرف اين فراوردهشرايط 

ترتيب اولويت، ها نتايج جالب توجهي دربرداشته و بههاي اين پژوهش در مورد داليل مصرف مكمليافته
ويش براي مصرف عنوان داليل خها را بهورزشكاران تأمين نياز بدن، افزايش توان ورزشي و موفقيت در رقابت

هاي قبلي كه تغيير در تركيب بدن و موفقيت اين يافته با بسياري از پژوهش). 5جدول (اند ها ذكر كردهمكمل
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كنند، مغاير است و با توجه به تمركز بر نياز ها معرفي ميترين داليل مصرف مكملعنوان اصليدر رقابت را به
  .اي مثبت از تغيير در آگاهي ورزشكاران مورد آزمون باشدانهتواند نشدرصد افراد پاسخگو، مي 35بدن در 

، اگرچه تعداد زيادي از ورزشكاران مورد آزمون، پزشكان و 6بر اين، براساس مندرجات جدول عالوه
كنند، ليكن هاي غذايي معرفي ميترين منبع كسب اطالعات در مورد مكملعنوان مهممتخصصان تغذيه را به

اي در انتخاب درصد، همچنان جايگاه ويژه 42هاي ورزشكاران با تمرينيد كه مربيان و همنبايد فراموش كر
هاي الزم براي اين نكته بيانگر نياز اين گروه افراد به دريافت آموزش. هاي غذايي در ورزشكاران دارندمكمل

البته قبل از تدوين برنامة . هاي مناسب به ديگر ورزشكاران استهايي درست و ارائة راهنماييداشتن انتخاب
هاي غذايي مدت، ميزان آگاهي اين ورزشكاران و مربيان در مورد مكملآموزشي، بايد با انجام مطالعات كوتاه

  . اي آموزشي براي اين گروه افراد تدوين شودارزيابي و در مرحلة بعدي و براساس نيازهاي آموزشي برنامه

درصدي ورزشكاران براي بررسي اينترنت  17ذكر شده، تمايل  6 از ديگر نكات شايان توجه كه در جدول
اين يافته نقش نهادهاي مرتبط مانند وزارت . هاي غذايي استبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد مكمل

هاي ارائة اطالعات علمي و مستند در فضاي مجازي نشان اندازي سيستمبهداشت و معاونت غذا و دارو را براي راه
   .دهدمي

هاي مورد نياز خويش از داروخانه بيانگر تمايل نزديك به نيمي از ورزشكاران براي تهية مكمل 7نتايج جدول 
روي ورزشكاران جوان آلماني انجام گرفت، حدود  2009كه در سال  Braunهاي تحقيق براساس يافته. است

هاي مورد نياز معرفي كردند ز تهية مكملعنوان مركها را بهنيمي از ورزشكاران حاضر در آن تحقيق، داروخانه
 19اما نبايد از نظر دور داشت كه هنوز مربيان در تأمين حدود . اين نتايج شايان توجه و اميدواركننده است). 1(

بر اين مربيان در انتخاب نوع مكمل مورد نياز ورزشكاران نيز عالوه. درصد نيازهاي ورزشكاران به مكمل مؤثرند
  هاي مداوم به مربيان در مورد اين شواهد بيانگر نياز به ارائة آموزش. تأثيرگذاري دارندنقش محوري و 

هاي ورزشي را از چرخة تهيه و همچنين بايد به كمك نهادهاي ورزشي، مربيان باشگاه. هاي ورزشي استمكمل
  .هاي ورزشي خارج كردعرضة مكمل

ها در كشور وجود دارد، ر مورد شيوع مصرف مكملآوري اطالعات دترين مشكالتي كه براي جمعاز مهم
هايي كه ذكر در اين پژوهش تالش شد با ارائة پرسشنامه. نگراني ورزشكاران از بيان مصرف مكمل غذايي است
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ها، اما با تمام اين تالش. ها براي پاسخگويي دقيق به سؤاالت جلب شودنام در آن اختياري بود، تمايل آزمودني
اينگونه . ها بودشده به گروه تحقيق، فاقد اطالعات مربوط به مصرف مكملدادههاي تحويلسشنامهتعدادي از پر

هاي ديگري براي هاي بعدي از روششود تا در پژوهشها از نظر تعداد محدود بود، ليكن توصيه ميپرسشنامه
توجه به حجم نمونه و براساس هاي اين پژوهش با همچنين يافته. تر استفاده شوددستيابي به اطالعات كامل

  . هايي داردموقعيت جغرافيايي خاص مطالعه، محدوديت

  ها اشاره داشت كه در برخي توان به بسته نبودن فهرست مكملهاي مثبت اين پژوهش، مياز ويژگي
مورد  هايدر اين تحقيق نام مكمل يا مكمل). 9(عنوان عامل محدودكننده اعالم شده است هاي مثبت بهويژگي

كه ورزشكار، سابقة مصرف مكمل داشت، در در واقع، درصورتي. صورت يك سؤال باز طراحي شده بودمصرف به
اين شيوة طرح سؤال، موجب شد تا تعداد بيشتري از . كردپرسش بعدي نام مكمل مورد مصرف را ذكر مي

 12شود، سابقة مصرف حظه ميمال 4طوركه در جدول ها كه مصرف آنها رايج است، تعيين شود و همانمكمل
  .ها ذكر شده بودمكمل در پرسشنامه

هاي ورزشكاران در شود تا مطالعاتي با هدف ارزيابي دانستهها، توصيه ميبا توجه به شيوع مصرف مكمل
تازگي در البته به. ها، نحوة مصرف و مزاياي هر يك و عوارض جانبي احتمالي آنها صورت گيردزمينة مكمل

هاي غذايي بررسي شده كه امتياز آگاهي را در مردان ، ميزان آگاهي ورزشكاران دانشجو در مورد مكملپژوهشي
با توجه به آنكه در آن پژوهش ورزشكاران دانشجوي ). 2(درصد برآورد كرده است  32درصد و در زنان  28

 ، )2(بيشتري كسب كردند  طور معناداري امتياز آگاهيهاي علوم پزشكي نسبت به ديگر دانشجويان بهرشته

هاي بعدي روي جمعيت عادي جامعه و نيز تحقيق جامع براي بررسي تأثير اين رسد نياز به بررسينظر ميبه
  .آگاهي بر نگرش و نيز رفتار ورزشكاران مورد نياز باشد
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