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: مصرف قلیان یک مشکل بسیار عمده در جامعه جهانی از منظر سالمتی است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی میزان شیوع هدف

  واحد اردبیل می باشد.-مصرف قلیان در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی

دانشجویان تربیت  468شگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انجام پذیرفت. از کل روش شناسی: این تحقیق در شمال غرب ایران در دان

بدنی پنجاه درصد به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد در 

  انجام گرفت. 1394فصل بهار 

%). اکثر دانشجویان فقط قلیان میوه اي مصرف می کردند 3/39کردند ( یافته ها: بیش از یک سوم دانشجویان قلیان مصرف می

% از دانشجویان فقط قلیان میوه اي و مابقی هر دو نوع قلیان را مصرف می کردند. متاسفانه حدودا نیمی 6/7%)، درحالیکه 2/65(

از مصرف قلیان پر کردن اوقات فراغت و %). انگیزه اصلی دانشجویان 1/49از دانشجویان در معرض دود قلیان قرار می گرفتند (

  . >P) 230/0به طور معنی داري افزایش یافته بود ( 1388به نسبت  1393%). ضمنا میزان شیوع قلیان در سال 0/57تفریح بود (

  .نتیجه گیري کلی: به نظر می رسد کمبود امکانات تفریحی از مهم ترین علل گرایش به مصرف دانشجویان به قلیان می باشد

 : قلیان، قلیان میوه اي، دانشجویان رشته تربیت بدنیکلید واژه ها
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Purpose: Hookah use is becoming a global public health problem, especially in the Eastern 
Mediterranean region (EMR). The purpose of this study was to evaluate the prevalence of 
hookah use among physical education students of Islamic Azad University-Ardabil branch. 
Methods: This study took place in the northwest of Iran; Islamic Azad university-Ardabil 
branch. Of 468 physical education students, 50% of them (n=234) randomly participated in 
this study. Data collection was conducted using standard questionnaire in spring 2014. 
Results: More than two third of students (39.3%) were hookah users. Most of students used 
just molasses (65.2%) whereas 7.6% of students used only traditional hookah. The remaining 
27.2% used both types of hookah. Unfortunately, almost half of students (49.1%) were in the 
exposure of hookah smoke. The major motivation of use among students was recreation 
(57.0%). Furthermore, Prevalence of hookah use significantly escalated in physical education 
student compared with 2009 (p=0.023).  
Conclusion: It seems lack of recreational places is the major reason for hookah use in 
physical education students.    
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  طب ورزشی



 مقدمه

مصرف قلیان در بین مردم کشورهاي خاورمیانه بسیار شایع است و شواهد موجود از افزایش شیوع قلیان در سال هاي اخیر دارد 

). 2013). در خاورمیانه مصرف قلیان در جوانان به شدت درحال جایگزین شدن مصرف سیگار است (مازیاك، 2015(مازیاك، 

مصرف قلیان به شدن مضر و اعتیاد آور است و مسیري براي اعتیاد به سیگار را فراهم می آورد شواهد موجود نشان می دهند که 

). اگرچه مصرف سیگار در ورزشکاران چندان شایع نیست امابه نظر می رسد مصرف قلیان در ورزشکاران شیوع 2011(مازیاك، 

نشان داد که میزان شیوع مصرف  2011کاران در سال ). نتایج تحقیقات نخستین روحی و هم2011بیشتري دارد (نخستین روحی، 

% به صورت مداوم  و یا تفریحی قلیان مصرف می کنند 2/25رشته منتخب ورزشی در حدود  16قلیان در بین ورزشکاران 

ه اگر ). در ورزشکاران عالوه بر سالمتی، عملکرد آنان نیز تحت تاثیر مصرف قلیان قرار می گیرد به ویژ2011(نخستین روحی، 

). با توجه به افزایش شیوع مصرف قلیان در طیف هاي مختلف جامعه به ویژه 2003ماهیت فعالیت استقامتی باشد (بماردز، 

ورزشکاران، هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع قلیان در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

  می باشد.

  روش شناسی

% از  دانشجویان به 50نظر در این تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بودند. حدود  جامعه مورد

با استفاده از  1393نفر کل نمونه). جمع آوري اطالعات در بهار  234صورت نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب شدند (

). تمامی دانشجویان به پرسشنامه دو صفحه اي پاسخ دادند. فقط کمتر 2010ی، پرسشنامه استاندارد صورت گرفت (نخستین روح

  % دانشجویان به یک یا دو سوال پرسشنامه پاسخ ندادند. مهمترین سواالت پرسشنامه عبارت بودند از:1از 

  آیا قلیان می کشید؟ - الف

  چه نوع قلیانی مصرف می کنید؟ - ب

  گیرید؟آیا در معرض مصرف قلیان قرار می  - ج

  آیا در منزل قلیان دارید؟ - د

  انگیزه شما از مصرف قلیان چیست؟ - ه

  یافته ها

آمده است. نوع قلیان  1 - بود. میران شیوع قلیان به تفکیک جنس در جدول شماره 44/22 ± 22/4میانگین سن دانشجویان 

، 2یک جنسیت به ترتیب در جداول شماره مصرفی، انگیزه مصرف قلیان، در معرض دود قلیان بودن و محل مصرف قلیان به تفک

% افزایش 7/3، 1393% در سال 3/39% به 6/35، میزان شیوع قلیان از 1388آمده است. در ضمن، در مقایسه با سال  5و  4، 3

  نشان می دهد.

 تعداد و درصد دانشجویان مصرف کننده قلیان - 1- جدول

  مجموع  قلیان نمی کشند  قلیان می کشند  

  157  %)6/58( 92  %)  4/41( 65  پسر

  77  %)9/64( 50  %)1/35( 27  دختر

  234  %)7/60( 142  %)3/39( 92  مجموع

  تعداد و درصد دانشجویانی که در معرض دود قلیان قرار دارند - 2- جدول

  مجموع  در معرض دود قلیان نیستند  در معرض دود قلیان هستند  

  157  %)1/41( 74  %)  9/53( 83  پسر



  77  %)4/58( 45  %)6/41( 32  دختر

  234  %)9/50( 119  %)1/49( 115  مجموع

نوع قلیان مصرفی به تعداد و درصد  - 3- جدول  

  مجموع  هر دو نوع  قلیان میوه اي  قلیان سنتی  

  65  %)2/29(19   %)1/63( 41  %)  7/7( 5  پسر

  27  %)2/22( 6   %)4/70( 19  %)4/7( 2  دختر

  92  %)2/27( 25  %)2/65( 60  %)6/7( 7  مجموع

 

انگیزه دانشجویان از مصرف قلیان - 4- جدول  

  مجموع  دالیل دیگر  مالقات دوستان  تفریح  آسایش روانی  

  65  %)3/8( 6   %)5/21(14  %)4/55( 36  %)  8/13( 9  پسر

  27  %)0/0( 0   %)8/14( 4  %)8/77( 21  %)4/7( 2  دختر

  92  %)8/6( 6  %)6/19( 18  %)0/62( 57  %)6/11( 11  مجموع

 

مصرف قلیانمحل  - 5- جدول  

  مجموع  جاهاي دیگر  منزل دوستان  منزل خود  قهوه خانه  

  65  %)8/7( 5   %)8/13( 9  %)8/13( 9  %)  6/64( 42  پسر

  27  %)8/7( 5   %)8/14( 4  %)6/29( 8  %)0/37( 10  دختر

  92  %)9/10( 10  %)1/14( 13  %)5/18( 17  %)5/56( 52  مجموع

 

 بحث

تربیت بدنی قلیان مصرف می کنند که آمار بسیار باالیی است. البته میزان شیوع قلیان  % از کل دانشجویان3/39، 1- مطابق جدول

در پسران بیشتر از دختران است که احتماال به علت آزادي اجتماعی بیشتر در مصرف قلیان مثال کشیدن قلیان در قهوه خانه هاست. 

که نشان از شیوع بیش از حد قلیان در جامعه حاضر را دارد. متاسفانه تقریبا نصف دانشجویان در معرض دود قلیان قرار دارند 

% از دانشجویان معتاد به قلیان، قلیان میوه اي مصرف می کنند که از مواد آروماتیک سرطان زاي بیشتري 4/92همچنین، مجموعا 

مستقیم می تواند دلیلی بر برخوردار است. انگیزه بیشتر دانشجویان از مصرف قلیان پرکردن اوقات فراغت است که به طور غیر

درصدي  را  7/3میزان مصرف قلیان افزایش  1383کمبود مکان هاي تفریحی در هر دو جنس باشد. در مقایسه با تحقیق سال 

  نشان می دهد که نگرانی ها را در خصوص کنترل این پدیده مضر بیشتر می کند.
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