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ABSTRACT

Background & objectives: The cigarette and water pipe smoking is a public health problem.
Many studies have been performed on prevalence of cigarette and water pipe smoking and its
related factors. But in few studies the frequency and causes of tendency to cigarette and water
pipe smoking among physical education students have been discussed. The purpose of this
study was to evaluate the frequency and causes of tendency to cigarette and water pipe
smoking in male and female physical education students in University of Kurdistan.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was done on physical education students
of the University of Kurdistan (128 male and 160 female) by standard questionnaire of
PDUQ (Prevalence of Drug Use Questionnaire) using stratified random sampling method in
2013-2014 academic year. Data analysis was done by descriptive and inferential statistics
including Kolmogorov–Smirnov and T tests at significance level of p<0.05 using SPSS
version 17.
Results: Results showed that the respective rates of cigarette and water pipe consumption
were 25 and 17.2 % for male and 11.25 and 7.5% for female students. In addition cigarette
and water pipe smoking rates were significantly higher in male than female students
(p<0.001) .The most important causes of proneness to cigarette and water pipe smoking in
male and female students were sincerely relationships with friends who were smoker and
recreation and fun, respectively.
Conclusion: The most important causes of proneness to cigarette and water pipe smoking in
male and female students were identified as sincerely relationships with friends who were
smoker and recreation and fun, respectively. Therefore, implementing educational programs
and scientific field visits at university level seems necessary in order to prevent cigarette and
water pipe smoking.
Keywords: Cigarette; Water Pipe; Physical Education Students.
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1مقدمه

زا ومصرف دخانیات به عنـوان یکـی از عوامـل خطـر    
ها در دنیا به خصوص افزایش دهنده بار کلی بیماري

واگیـري چـون   هاي مزمن و غیـر در ارتباط با بیماري
لبی عروقـی، تنفسـی، سـرطان و سـکته    هاي قبیماري

ــین 1مغــزي مطــرح اســت ( میلیــارد نفــر 1/1). از ب

1 Prevalence of Drug Use Questionnaire

ــا   ــیگاري در دنی ــور 80س ــا در کش ــه  % آنه ــایی ک ه
ـ     کم دگی درآمدند و یـا درآمـد متوسـط دارنـد، زن

حــال توســعه از هــاي در). ســهم کشــور2کننــد (مــی
% کـل مصـرف دخانیـات    70استعمال دخانیات معـادل  

هـا در رده % سـیگاري 7/28ها ررسیجهان است. در ب
یـن قشـر   انـد کـه بیشـتر   سـال بـوده  24تـا  18سنی 

). اعتیـاد بـه   3دانشجویی در همین رده سنی هستند (

چکیده
رود. تحقیقات متعددي در زمینـه شـیوع   مصرف سیگار و قلیان از مشکالت بهداشت عمومی به شمار میزمینه و هدف:

هاي اندکی به بررسی استعمال و علل گرایش اما در پژوهش. مصرف سیگار، قلیان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است
ین دانشجویان تربیت بدنی پرداخته شده است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسـی فراوانـی   به مصرف سیگار و قلیان در ب

باشد.مصرف و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان پسر و دختر تربیت بدنی دانشگاه کردستان می
فاده از پرسشـنامه  مقطعـی بـه روش تصـادفی طبقـه بنـدي شـده و بـا اسـت        -این مطالعه به صورت توصیفی:کارروش 

در سـال  )نفر دختر160نفر پسر و128(بر روي جمعیت دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستانPDUQ1استاندارد
آمار توصـیفی و  هاياستفاده شد و با بکارگیري روشSPSS-17ها از انجام گردید. براي تحلیل داده1392-93تحصیلی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.>05/0pداري در سطح معنیT-testاستنباطی شامل کلموگراف اسمیرنف و
2/17و 25نتایج نشان داد که میزان مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان تربیت بدنی پسر به ترتیب شاملها:یافته

ین مصرف سیگار و بوده است. همچندرصد5/7و 25/11و در بین دانشجویان دختر تربیت بدنی به ترتیب شامل درصد
). >001/0pباشد (دار میقلیان در پسران بیشتر از دختران بود و این اختالف از لحاظ آماري معنی

باال بودن مصرف سیگار و قلیان در این مطالعه در گروه پسران ارتباط صمیمانه بـا دوسـتان   ترین دالیلمهمگیري: نتیجه
هـاي آموزشـی مناسـب، برگـزاري     بود، بنابراین ضرورت اجـراي برنامـه  سیگاري و در گروه دختران تفریح و سرگرمی 

مسابقات متنوع ورزشی و نیز اردوهاي علمی و سیاحتی مفید در سطح دانشگاه به منظـور پیشـگیري از مصـرف سـیگار و     
رسد.قلیان منطقی به نظر می

سیگار، قلیان، دانشجویان تربیت بدنیي:کلیدهاي واژه
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در فـرد،  سیگار عالوه بر عـوارض جسـمانی و روانـی   
سالمت جامعه را از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و  

). از سـوي  4دهـد ( قرار میسیاسی نیز مورد تهدید
هاي جهان بـه  دیگر مصرف قلیان در بسیاري از کشور

خصوص در خاورمیانه و آفریقـا رواج دارد. امـروزه   
انگیزي احیا رسد این پدیده به طور شگفتبه نظر می

ان محبوبیت یافته اسـت و بـه طـرز    شده و بین جوان
چشمگیر و قابـل تـوجهی، مصـرف آن در دختـران و     

). مطالعات انجام شده در 5،6شود (زنان نیز دیده می
مورد مضرات مصرف قلیان، افـزایش خطـر ابـتال بـه     
سرطان دهـان، معـده، مـري، ریـه، کـاهش عملکـرد       

انـد.  دستگاه تنفسی و کـاهش بـاروري را نشـان داده   
ــین م ــرفهمچن ــا   ص ــه ب ــان در مقایس ــدگان قلی کنن
کننــدگان میــزان بیشــتري از کربوکســی غیرمصــرف

). 7اند (هموگلوبین را در خود نشان داده
گزارش کردنـد کـه دانشـجویان    پریماك و همکاران

ــجویان    ــه دانش ــبت ب ــا نس ــگاه آمریک ــکار دانش ورزش
غیرورزشکار خود، عادت بیشتري بـه مصـرف قلیـان    

اي دیگـر بـر روي دانشـجویان    ). در مطالعـه 8دارند (
% از دانشجویان مصرف سـیگار  9مالزي نشان داد که 

% آنـان قبـل از ورود بــه   88داشـتند بـه طـوري کـه     
% آنها بیش 28اند و دانشگاه به این کار مبادرت داشته

کردنـد. عوامـل   نخ سیگار در روز امتحـان مـی  10از 
تـرین دالیـل اسـتعمال در    اجتماعی و تبلیغـات از مهـم  

اي در یاسـوج  ). در مطالعـه 9(سیگار آنها بوده اسـت 
% از دانشـجویان سـیگار،   6/15مشخص گردیـد فقـط   

% هـر سـه   9% سیگار و پیپ، 5/1% سیگار و قلیان، 9/2
اسـتعمال  % فقط قلیان9مورد (سیگار، قلیان و پیپ) و 

نمودند و علل گرایش به سیگار را به ترتیب حس می
معاشـرت بـا افــراد   کنجکـاوي، تفـریح و ســرگرمی و   

). عالوه بر این، در پژوهشی 10سیگاري ذکر نمودند (
ي ورزشکاران شهر اردبیل انجـام شـد   دیگر که بر رو

کنندگان % از آنان جز مصرف7/14ان داد که نتایج نش
% نیز از مصرف کنندگان تفریحی قلیان 5/10عادتی و 

بودنــد و اغلــب از آثــار مخــرب مصــرف قلیــان بــر 

).11اطـالع بودنـد (  رزشـی خـود بـی   هـاي و عملکرد
زاده و همکـاران نشـان داد   هـاي مطالعـه حسـن   یافته

ها و % خانم9/1% از دانشجویان سیگاري هستند (9/10
). در مطالعه رضوي و همکـاران  12(% آقایان)45/15

کسـب آرامـش، نارضـایتی از زنـدگی، رفـع خســتگی،      
اصرار دوستان و خویشـان، بیکـاري، وقـت گـذرانی و     

گرمی، دوري از خانواده، عالقه شخصـی و کسـب   سر
لــذت، خودنمــایی، اعــالم اســتقالل و تقلیــد از عوامــل 
گرایش به مصرف سیگار ذکر شده است در این میان 
نقش دوست در این زمینه به عنوان یک محرك قوي 

). 13تشخیص داده شده است (
هـاي  رسد مصـرف سـیگار در بـین گـروه    به نظر می

مله دانشجویان افزایش پیدا کرده مختلف جامعه از ج
است و این مسأله به عنـوان یـک آسـیب فرهنگـی و     
ــرار     ــد ق ــورد تهدی ــان را م ــالمت جوان ــاعی، س اجتم

اولویـت اول در  رسـد دهد. در کل بـه نظـر مـی   می
ــات، برنامــه  ــا اســتعمال دخانی ــراي مبــارزه ب ریــزي ب

هـا  ها، پادگـان مدارس، دانشگاهآموزش نوجوانان در
ریزي در هـر کـاري، ابتـدا    اما قبل از برنامه... است و

بایستی وضعیت رفتاري افـراد نسـبت بـه آن مسـأله     
هـاي تحقیقـاتی   بنابراین اجراي طـرح .مشخص گردد

یابی به شـناخت وضـعیت اپیـدمیولوژیک    جهت دست
گیري مناسب از آن جهـت تـدوین   این مشکل و بهره

استراتژي مؤثر بـراي مبـارزه بـا اسـتعمال دخانیـات      
که جوانان قشر پویاي هر باشد و از آنجاضروري می

توجه به جـوان بـودن   دهند، بااي را تشکیل میجامعه
و نقشی که دانشجویان تربیت بدنی به جمعیت کشور

، محققـین در  آور سالمتی در جامعه دارندعنوان پیام
با توجه به افزایش تمایـل  مطالعه حاضر برآن شدند

د دخانی همراه بـه مضـرات   به مصرف اینگونه از موا
آن براي سالمتی به بررسی فراوانی مصـرف و علـل   
گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان پسـر  

.ندو دختر تربیت بدنی دانشگاه کردستان بپرداز
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کارروش
مقطعی در بـین کلیـه   -این مطالعه به روش توصیفی

دانشــجویان دختــر و پســر تربیــت بــدنی شــاغل بــه 
در دانشـگاه  1392-93تحصـیلی  در نیمسـال تحصیل

اسـاس جـدول اودینسـکی    کردستان  انجـام شـد. بـر   
نفـر  288نسبت به تعداد دانشـجویان در آن رشـته،   

نفـر دانشـجوي پسـر و    128آزمودنی تربیت بدنی (
ــراي  160 ــر) انتخــاب شــدند. ب نفــر دانشــجوي دخت
اي در اختیار دانشجویان ها، پرسشنامهآوري دادهجمع
اشته شد تا بـدون ثبـت نـام و نـام خـانوادگی بـه       گذ

در مـورد  تکمیل آن اقدام کنند. در ابتدا بـراي آنهـا   
تکمیل پرسشنامه توضـیح  هدف اجراي تحقیق و نحوه

داده شد و بر محرمانه بودن اطالعات ثبت شـده در 
آنان تأکید گردید پرسشنامه و اهمیت پاسخ صادقانه

1صـورت تمایـل  و از دانشجویان درخواسـت شـد در   

تکمیل کنند.پرسشنامه شیوع شناسی مصرف مواد را
براي تهیه پرسشنامه ابتدا پرسشنامه شـیوع مصـرف   

)،  پـس از  8مواد پریمـاك و همکـاران ترجمـه شـد (    
ــا نظرهــاي آن ترجمــه برخــی از ســوال خــواهی از ب
ی صـوري آن تاییـد شـد و    یمتخصصین، تعدیل و روا

ــاي کر  ــایی آن توســط آزمــون آلف ــاخ (پای ) 81/0ونب
بدست آمد. پایایی این پرسشـنامه در داخـل کشـور    

تایید شـد  ) 1385(بوالهري و پیرويتوسط طارمیان،
82/0که این مقیاس با روش آلفاي کرونباخ برابر بـا  

) و روایی محتواي پرسشنامه نیـز  14گزارش گردید (
از سوي متخصصان اعتیاد مـورد تأییـد قـرار گرفتـه     

هـا توسـط   ز تکمیـل پرسشـنامه  ). پـس ا 15،14است (
ــتفاده از    ــا اس ــات ب ــجویان اطالع ــا SPSS-17دانش ب

ــارگیري روش ــتنباطی   بک ــیفی و اس ــار توص ــاي آم ه
در سطح t-testمناسب شامل کلموگراف اسمیرنف و

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.>05/0pمعناداري 

1 Passive Consent

هایافته
میزان مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان پسر 

و در بـین  درصـد،  2/17و 25ربیت بدنی به ترتیب ت
و 25/11دانشجویان دختر تربیـت بـدنی بـه ترتیـب     

).1بوده است (جدول درصد5/7

میزان مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان پسر و دختر . 1جدول 
تربیت بدنی دانشگاه کردستان

وضعیت مصرف سیگار و قلیان
فراوانی

درصدتعداد
3225سیگاريپسر 

222/17پسر قلیانی
%2/42نفر54جمع کل

دختر سیگاري
دختر قلیانی 

18
12

25/11
5/7

%75/18نفر30جمع کل

در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که مصرف سـیگار و  
% بـود  75/18% و در دختـران  2/42قلیان در پسـران  

ـ   ن که این میزان در پسران بیشتر از دختران بـود و ای
).p>001/0باشد (دار میاختالف از لحاظ آماري معنی

ترین علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در از مهم
ت بدنی دانشـگاه کردسـتان   بین دانشجویان پسر تربی

ارتباط صمیمانه با دوستان سیگاري و قلیانیبه ترتیب
%، عالقــه بــه  92/25%، تفــریح و ســرگرمی  74/40

هــاي %، ارضــاي نیــاز82/14مصــرف ســیگار و قلیــان 
و دوري از خــانواده % 82/14درونــی و کســب لــذت 

تـرین  چنـین از مهـم  ). هم2جـدول (% عنوان شد7/3
علل گرایش بـه مصـرف در بـین دانشـجویان دختـر      
تربیت بدنی دانشگاه کردستان نیز به ترتیب، تفریح و 

هاي درونی و کسب لـذت  %، ارضاي نیاز40سرگرمی 
%، عالقه به مصرف 33/13اده %، دوري از خانو67/26

% و ارتباط صمیمانه بـا دوسـتان   33/13سیگار و قلیان
).3(جدول % عنوان شد 67/6سیگاري و قلیانی
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علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان . 2جدول 
پسر تربیت بدنی دانشگاه کردستان

علل گرایش به مصرف سیگار وقلیان
فراوانی

صددرتعداد
2274/40ارتباط صمیمانه با دوستان سیگاري و قلیانی

1492/25تفریح و سرگرمی
عالقه به مصرف سیگار و قلیان

هاي درونی و کسب لذتارضاي نیاز
دوري از خانواده

8
8
2

82/14
82/14
7/3

%100نفر54جمع کل

علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان. 3جدول 
دختر تربیت بدنی دانشگاه کردستان

علل گرایش به مصرف سیگار وقلیان
فراوانی

درصدتعداد
1240تفریح و سرگرمی

867/26هاي درونی و کسب لذتارضاي نیاز
دوري از خانواده

عالقه به مصرف سیگار و قلیان
ارتباط صمیمانه با دوستان سیگاري و قلیانی

4
4
2

33/13
33/13

67/6
%100نفر30جمع کل

بحث
هدف تحقیق حاضر بررسی فراوانـی مصـرف و علـل    
گرایش به مصرف سیگار و قلیان در بین دانشـجویان  

بـود. در  پسر و دختر تربیت بدنی دانشگاه کردستان 
وابسته به سازمان بهداشـت جهـانی  گزارش موسسه

(WHO)   شیوع مصرف سیگار و قلیان در ایـران بـین
% در 7% در پســران و 5/10ســاله، 19تــا 15جوانــان 

). در مطالعه حاضر شـیوع  3دختران ذکر شده است (
% و 25مصرف سیگار و قلیـان در پسـران بـه ترتیـب     

% 5/7% و 25/11% و در دختـــران بـــه ترتیـــب 2/17
تعیین شد که بسیار بیشتر از درصد به دسـت آمـده   

%) و 1/9در میان دانشجویان علـوم پزشـکی شـیراز (   
). از دالیل بـاال بـودن   17،16باشد (%) می4/7اردبیل (

شــیوع مصــرف در مطالعــه حاضــر نســبت بــه ســایر 
بومی ت شرایط فرهنگی، غیرتوان به تفاومطالعات می

هـا  مستقیم خانوادهبودن اکثر دانشجویان، نظارت غیر

هاي مجردي هاي آزادانه در خانهبر آنها، شب نشینی
ـ  در مقایسه با منزل پدري و اه دانشـجویی و  یـا خوابگ

هوایی اشاره کرد.وشرایط اقلیمی و آب
در ارتباط بـا تـأثیر جنسـیت در گـرایش بـه مصـرف       

اي که توسط نخـایی و همکـاران انجـام    سیگار، مطالعه
برابـر اسـتعمال   8/2شد، نشـان داد کـه مـرد بـودن     

، که )18(دهد گرایش به مصرف سیگار را افزایش می
وهش حاضـر اسـت.   مشابه نتیجه بدست آمده در پژ

داري در بین دختران و در مطالعه حاضر، اختالف معنا
پسـران در شـیوع مصــرف سـیگار و قلیـان مشــاهده     

پـور و  رسی که توسـط مجیـد  چنین در برگردید. هم
در بین دانشـجویان علـوم پزشـکی اردبیـل     همکاران 

)، ایـن  17% دختـران سـیگاري بودنـد (   2/1انجام شد، 
% 7/1نیـز  زاده و همکـاران در مطالعـه تـوکلی  میزان 

تـر سـیگار و قلیـان در    ). مصـرف کم 19گزارش شد (
دلیل قبح اجتمـاعی  دانشجویان دختر ایرانی احتماالً به

هـا در انظـار عمـومی    کشیدن خانمدر خصوص سیگار
). در زمینـه علـل گـرایش بـه مصـرف      16-19باشد (

ل بدست توان گفت که اغلب علسیگار و قلیان نیز می
هاي تحقیقات دیگر مشابه یافتهآمده از این بررسی با 

ــا دوســتان  ،اســت)5،22،23( ــاط صــمیمانه ب ــا ارتب ام
سیگاري، تفریح و سرگرمی، عالقه به مصرف سیگار و 

هاي درونی و کسب لـذت و دوري  قلیان، ارضاي نیاز
از خانواده از علل عمده گرایش به مصرف ذکر شـد  

د که علل گرایش بـه مصـرف   دهو این امر نشان می
سیگار و قلیان در بـین دانشـجویان تـا حـدود زیـادي      

اقـدامات یکسـانی دارد.   باشد و نیـاز بـه   مشترك می
انــد داشــتن دوســتان و همکــاران نشــان داده1فــالي

بینــی کننـــده  و والـــدین ســیگاري پـــیش ســیگاري  
). موسوي 20شوند (میکردن سیگار محسوبتجربه

اي عـدم ارتبـاط صـمیمانه در    در مطالعـه و همکاران 
خانواده، عدم وجود بزرگسال سـالم بـه عنـوان الگـو،     

هـاي شـغلی ضـعیف و    استرس خانوادگی زیاد، انگیـزه 
آینده مشوش را از علل گـرایش بـه مصـرف سـیگار     

1 Flay
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رسد که تأکید خـانواده  . به نظر می)21(ذکر کردند 
و مسئوالن آموزش و پرورش و مؤسسات آمـوزش  

سـیگاري در هنگـام   خـاب دوسـتان غیـر   عالی براي انت
ها و مشخصات یک دوست یابی و بیان ویژگیدوست

خوب و توجیه دانشجویان در بدو ورود بـه دانشـگاه   
ــگاه     ــجویی دانش ــی و دانش ــؤلین فرهنگ ــط مس توس

محـل  کـردن  بـه عـالوه بـا مجهز   .کننده باشـد کمک
اي و اینترنتـی،  به خـدمات رایانـه  سکونت دانشجویان 

خانه، سالن مطاله، تجهیـزات ورزشـی و   مازکتابخانه، ن
هاي مختلف اوقات نیز با برگزاري مسابقات در زمینه

دانشــجویان را پــر کــرد و دانشــجویان را بــه محــیط 
خوابگــاه و درس و تحقیــق بیشــتر تشــویق و ترغیــب 

کرد.

نتیجه گیري
این مطالعه نشان داد که میزان شیوع مصرف سیگار و 

ان دختر و پسر تربیـت بـدنی   قلیان در میان دانشجوی

دانشگاه کردستان نسبتاً باال است و با توجه به اهمیـت  
آوران نقش دانشجویان تربیت بـدنی کـه خـود پیـام    

حتی شیوع پایین نیز مـورد  ،سالمتی در جامعه هستند
ترین علـت  هاي انجام شده مهمتوجه است. با بررسی

ه با به مصرف سیگار و قلیان در پسران ارتباط صمیمان
دوستان سـیگاري و در دختـران تفـریح و سـرگرمی     
بــود. گنجانــدن موضــوع ســیگار در محتــواي دروس 

هاي دانشگاهی و آموزش رسمی آن، آمـوزش  رشته
هاي جمعـی، راهنمـایی والـدین،    همگانی توسط رسانه

هـا و تـأمین رفـاه    بومی بـودن دانشـجو  توجه به غیر
هاي یزيرآنان،کمک گرفتن از دانشجویان در برنامه

مبارزه با سیگار، برگـزاري مسـابقات ورزشـی و نیـز     
هــاي علمــی و ســیاحتی مفیــد بســتري را بــراي  اردو

هـا و  آوردن بـه دوسـتی  دانشجویان به منظـور روي 
توان مهیا نمود.هاي سالم میرفتار
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