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  چکیده

افزایش سطح سالمتی و آمادگی جسمانی آنان موضوعی  هاي آموزشی فعلی دانشجویان درتأثیر برنامه: زمینه و هدف

فعالیت . است که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی براي برنامه ریزي مناسب نیاز به بررسی منظم دارد

ادگی تنفسی، آم -توان به افزایش آمادگی قلبیها میترین آنبدنی مزایاي بسیاري براي بدن به همراه دارد که از مهم

 - مصرف قلیان با بیماري هاي تنفسی، قلبی. هاي مختلف و بهبود کیفیت زندگی اشاره کردجسمانی، پیش گیري از بیماري

تنفسی، ترکیب بدنی و گرایش به  -از این رو هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی آمادگی قلبی. عروقی و سرطان ارتباط دارد

  .باشدمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  مصرف قلیان در دانشجویان رشته تربیت بدنی

نفر از دانشجویان زن و مرد رشته تربیت بدنی دانشگاه  181تعداد  .باشداین مطالعه از نوع توصیفی میدانی می: روش کار

فسی تن -میزان آمادگی قلبی. اي، به عنوان آزمودنی انتخاب شدندگیري تصادفی خوشهبا روش نمونه 88-89در ترم بهاره 

اي لومن، میزان نقطه ، درصد چربی با اندازه گیري چربی زیرپوستی دو)BMI(با استفاده از تست کوپر،  شاخص توده بدنی 

اعتیاد به قلیان، قرار گرفتن در معرض دود قلیان و میزان آگاهی از تأثیر مصرف قلیان بر عملکرد ورزشی با استفاده از 

هاي آماري توصیف اطالعات به دست آمده و بیان نتایج، با استفاده از روش .شد پرسشنامه درآزمودنی ها اندازه گیري

  .و نتایج به صورت درصد بیان شده است هصورت گرفت SPSSبه وسیله نرم افزار  توصیفی و

اکثر دانشجویان رشته تربیت بدنی این دانشگاه از لحاظ شاخص هاي ترکیب بدنی وضعیت مطلوبی نداشتند : یافته ها

مردان % 7/43(عروقی، مردان وضعیت بهتري از زنان داشتند  -؛ ولی از نظر آمادگی قلبی)داراي چربی بیش از حد% 3/50(

عالوه بر این، با وجود کاهش میزان شیوع قلیان در بین دانشجویان ). زنان زیر متوسط بودند% 3/38در حد باالي متوسط و 

درصدي از آنان علی رغم عدم مصرف، در معرض دود قلیان قرار گرفته ، %)6/35در مقابل% 3/13(نسبت به سال گذشته 

  %).1/48(و هیچ گونه اطالعاتی در رابطه با تأثیرات مضر مصرف قلیان بر عملکردهاي ورزشی نداشتند %) 21(

بدنی تنفسی و ترکیب  -بهبود آمادگی قلبیآموزشهاي الزم جهت   ؛بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه :ينتیجه گیر

توصیه می در مورد مضرات مصرف قلیان بر سالمتی و عملکرد ورزشی، آگاهی  دانشجویان  افزایشهمچنین  دانشجویان و 

  .شود

دانشجویان رشته تربیت بدنی ؛قلیان ؛ترکیب بدنی ؛تنفسی -آمادگی قلبی: کلمات کلیدي
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  مقدمه 

ورزش و فعالیت بدنی مزایاي بسیاري براي بدن به 

همراه دارد که از مهم ترین آن ها می توان به 

تنفسی، آمادگی جسمانی، پیش  -افزایش آمادگی قلبی

هاي مانند بیماري(گیري از بیماري هاي مختلف 

عروقی، دیابت، سرطان، فشار خون باال، چاقی،  -قلبی

و در نهایت بهبود ) غیرهوان و افسردگی، پوکی استخ

  ].1[کیفیت زندگی اشاره کرد 

در مقابل، پیشرفت هاي شگرف در فن آوري، باعث 

برخورداري از یک زندگی ماشینی و کاسته شدن از 

میزان تحرك و فعالیت بدنی در اجراي کارهاي 

روزمره، از خانه داري تا اجراي مشاغل بسیار سنگین 

  ]. 2[شده است 

نی و توسعه امکانات و تسهیالت رفاهی، زندگی ماشی

بشر امروزي را به سمت شرایطی مغایر با طبیعت و 

سرشت او سوق داده است، به طوري که امروزه 

شاهد بسیاري از بیماري هاي ناشی از نبود فعالیت و 

تنبلی و تن پروري و دوري . فقر حرکتی هستیم

جستن از فعالیت هاي مناسب جسمانی و حرکتی، 

        عضالنی، -هاي استخوانیبروز ناهنجاريموجب 

هاي تناسبی اندام، دردهاي استخوانی، بیماريبی

بنابراین براي . شده است سایر تنفسی و -قلبی

جلوگیري از بروز این مسائل و مشکالت، ترویج و 

ژه    گسترش ورزش در بین آحاد مردم به وی

ده و هاي کنترل کنندانشجویان به عنوان یکی از راه

  ].3[نجات بخش پیشنهاد می شود 

هاي آموزشی فعلی این موضوع که تأثیر برنامه

دانشجویان تربیت بدنی به چه میزان در افزایش 

سالمت جسمانی و یا آمادگی جسمانی آنان تأثیر 

دارد، موضوعی است که در مطالعات مختلف مورد 

، ولی براي برنامه ریزي ]4-7[ بررسی قرار گرفته

بدین منظور . یاز به بررسی منظم داردمناسب ن

مطالعات غربالگري متعددي در این زمینه به طور 

ها انجام معمول در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

به عنوان مثال، رجبی در پژوهشی نسبتا ]. 8[می شود 

 2240تنفسی  - گسترده ترکیب بدنی و آمادگی قلبی

را نفر از دانشجویان شش دانشگاه بزرگ کشور 

ارزیابی کرده و نتیجه گرفت که بیشتر دانشجویان 

پسر و دختر ایرانی از نظر متغیرهاي ترکیب بدنی، 

وضعیت نسبتا مطلوبی دارند که البته پسران در 

هم چنین بیشتر پسران . وضعیت بهتري قرار داشتند

 - برخالف دختران از نظر وضعیت آمادگی قلبی

ابراین به نظر بن. تنفسی شرایط نسبتا بهتري داشتند

رسد میزان فقر حرکتی در دختران بیشتر از می

اندیشی شود پسران است و باید براي کاهش آن چاره

]9.[  

با توجه به مطالب عنوان شده می توان نتیجه گرفت 

که انجام مطالعات مختلف براي تعیین سطح آمادگی 

جسمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته 

تري را جهت ند اطالعات دقیقتوابدنی، میتربیت

ریزي مناسب براي این دانشجویان فراهم برنامه

با در نظر گرفتن این نکته که شرط الزم براي . نماید

هر نوع برنامه ریزي، آگاهی از شرایط موجود و 

این . شناخت وضعیت کنونی دانشجویان است

دانشجویان الگوهاي رفتاري مردم و مسئوالن آتی 

نظر میزان فعالیت هاي بدنی، کنترل  سالمت کشور از

      وزن، نوع تغذیه، سالمت جسمانی، شرکت در 

از این رو ارزیابی . باشندمی... هاي همگانی و ورزش

تنفسی، ترکیب بدنی، میزان اعتیاد به  - آمادگی قلبی

قلیان و نیز میزان آگاهی از تاثیر مصرف قلیان بر 

       نظر  عملکردهاي ورزشی این گروه ضروري به

  .رسدمی

یکی دیگر از معضالتی که امروزه در جوامع بشري 

ها وجود دارد، مصرف علی الخصوص در دانشگاه

تحقیقات نشان داده اند که مصرف قلیان . قلیان است

هاي کشورهاي خاورمیانه در بین دانشجویان دانشگاه

رواج دارد و دانشجویان بیش از دیگر جوانان تمایل به 

  ].10[از آن دارند  استفاده

مصرف قلیان در بین مردم کشورهاي خاورمیانه با 

درصد رواج دارد و اخیرا شواهدي  32تا  11شیوع 
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مبنی بر افزایش شیوع آن نیز به دست آمده است 

]11 .[  

     اگر چه استفاده از قلیان به قرن هاي گذشته باز

گردد، ولی میزان مصرف آن در سال هاي اخیر می

فته بود، تا این که بار دیگر میزان مصرف آن کاهش یا

در بین مردم کشورهاي عربی افزایش فوق العاده اي 

مطالعات اخیر نشان داد که عادت مصرف . یافت

دخانیات، در برخی از کشورهاي ناحیه خاورمیانه به 

میزان یک چهارم کل جمعیت رسیده و جوان ترها و 

ثیر قرار داده زنان را بیشتر از سایر گروه ها تحت تأ

  ].12[است 

استفاده از قلیان به دلیل آثار زیانبار شناخته شده آن 

براي سالمتی انسان و هم چنین به خاطر میزان باالي 

. شیوع آن در کشورهاي خاورمیانه، نگران کننده است

در غیاب دانش عمومی مرتبط با بهداشت و سالمت، 

ان دانشجویان با اطالعات سطحی خود در مورد قلی

این دیدگاه را به وجود آورده اند که مصرف آن در 

مقایسه با دیگر اشکال دخانیات، آثار مخرب کمتري 

دارد و به همین دلیل اخیرا در جوامع دانشجویی 

نسبت به دیگر اشکال دخانیات مقبولیت بیشتري پیدا 

  ].11[کرده است 

اگر چه تحقیقات مربوط به بررسی آثار زیانبار قلیان 

سیار کم است، با این وجود شواهدي که تا هنوز ب

هاي کنون به دست آمده، مصرف قلیان را با بیماري

. عروقی و سرطان مرتبط دانسته است - تنفسی، قلبی

مطالعات انجام شده نشان می دهد که دود قلیان 

هایی مانند حاوي مقادیر فراوانی از کارسینوژن

  ].11[هیدروکربن ها و فلزات سنگین می باشد 

مونوکسیدکربن یکی از مهم ترین مضرات تولید 

مصرف سیگار براي قلب و عروق است و قلیان نیز به 

                هاي اندازه سیگار این گاز را وارد ریه

      از سوي دیگر به نظر . کندمی کنندگانمصرف

شود، داراي رسد دودي که با این روش تولید میمی

سنگین مانند آرسنیک، مقادیر بیشتري از فلزات 

به عالوه مصرف قلیان . باشدکبالت، کروم و سرب می

در ورود نیکوتین به بدن مصرف کنندگان نیز تأثیر 

  ].12[دارد 

مطالعه بر روي دانشجویان دو دانشگاه در امریکا 

به صورت روزانه، از دانشجویان  %19نشان داد که 

ان قلیبه صورت ماهانه % 29به صورت هفتگی و % 41

دیگري در یکی از  در تحقیق]. 13[کنند مصرف می

از دانشجویان  %8هاي بریتانیا مشخص شد که دانشگاه

  ].14[کنند به صورت منظم قلیان مصرف می

پویرازاوغلو
1

و همکاران به دنبال تحقیقی که بر روي  

هاي ترکیه انجام دادند، به دانشجویان یکی از دانشگاه

ها از یبا یک سوم آناین نتیجه رسیدند که تقر

  ]. 15[مصرف کنندگان قلیان هستند 

اي دیگر پریماك و همکارانش نشان دادند در پروژه

که دانشجویان ورزشکار دانشگاه هاي امریکا نسبت به 

همتایان غیر ورزشکار خود، عادت بیشتري به مصرف 

  ]. 16[قلیان دارند 

آسفار
2

و همکاران در پژوهشی که بر روي  

هاي آلپوسیریا انجام دادند، دانشگاه دانشجویان

از  %5دریافتند که یک چهارم از دانشجویان پسر و 

دانشجویان دختر مصرف قلیان را به صورت دائمی و 

  ].12[یا تفریحی تجربه کرده بودند 

تحقیق قبلی ما نیزکه تحقیق مشابهی بوده و در سال 

بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد ) 1388(گذشته 

واحد اردبیل انجام گرفت، نشان داد که بیش  اسالمی

جزو مصرف %) 6/35(از یک سوم دانشجویان 

کنندگان قلیان بودند و مهم ترین دلیل استفاده از آن 

  ].11[را تفریح و سرگرمی عنوان کرده بودند 

عالوه بر این، ما در پژوهش دیگري که بر روي 

 نفر از ورزشکاران شهر اردبیل انجام دادیم، 1647

از آنان جزو مصرف  ٪7/14متوجه شدیم که 

نیز از مصرف کنندگان  ٪5/10کنندگان عادتی و 

تفریحی قلیان بودند و اغلب از آثار مخرب مصرف 

                                               
1 Poyrazoglu
2 Asfar
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قلیان بر عملکردهاي ورزشی خود بی اطالع بودند 

]17.[  

تواند عملکردهاي مصرف دخانیات از جمله قلیان می

تی تحت هاي استقامجسمانی را به ویژه در ورزش

تحقیقات نشان داده اند که توان . تأثیر قرار دهد

کنندگان و بی هوازي در مصرف) VO2max(هوازي 

  ].18[یابد دخانیات در سنین مختلف کاهش می

با توجه به افزایش تمایل به مصرف این گونه از 

دخانیات، همراه با خطرات آن براي سالمتی انسان، 

تنفسی  -آمادگی قلبیدر این تحقیق عالوه بر ارزیابی 

و ترکیب بدنی، میزان شیوع استفاده از قلیان در بین  

دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل و هم چنین میزان 

آگاهی آنان از تأثیرات قلیان بر عملکردهاي ورزشی 

  .نیز مورد بررسی قرار گرفت

  

  کارروش 

. طالعات توصیفی میدانی می باشدنوع ماین تحقیق از 

جامعه آماري آن، تمامی دانشجویان رشته تربیت 

واحد اسالمی  بدنی در حال تحصیل دانشگاه آزاد

نفر  374به تعداد  88- 89در ترم بهاره اردبیل 

اي براي گیري تصادفی خوشهاز روش نمونه. بودند

ورودي  8ها استفاده شد و از انتخاب آزمودنی

ورودي به  4کاردانی و کارشناسی تعداد دانشجویان 

طور تصادفی براي شرکت در این مطالعه انتخاب 

اردیبهشت  15تمامی دانشجویانی که از تاریخ . شدند

در دانشگاه حاضر نبوده و یا  1389خرداد  15لغایت 

به علت آسیب دیدگی یا هر دلیل دیگري تمایل به 

د و شرکت در تحقیق را نداشتند کنار گذاشته شدن

با استفاده از جدول مورگان و با توجه به در نهایت 

تعداد . حجم جامعه آماري، حجم نمونه انتخاب گردید

  . نفر در مطالعه حاضر مشارکت کردند 181

ابزار و وسایل مورد استفاده براي سنجش متغیرهاي 

مترنواري، ترازوي : تحقیق عبارت بودند از

شنامه مصرف آزمایشگاهی، کالیپر، کورنومتر و پرس

  .قلیان

ها بر ، اندازه وزن آزمودنیBMIبراي محاسبه 

 BMI. حسب کیلوگرم بر مجذور قد آنها تقسیم شد

وزن طبیعی،  9/24-5/18بر کم وزنی،  5/18کمتر از 

   بر چاقی داللت  30اضافه وزن و باالي  25-9/29

   ].19[کرد می

براي برآورد درصد چربی، چربی زیرپوستی نواحی 

گیري ر بازو و ساق با استفاده از کالیپر اندازهسه س

  ومن ـاي لهــادله دو نقطـاده از معـــده و با استفــش

  1) + 731/0× جمع چین پوستی دو نقطه = (درصد چربی در مردان

  5) + 645/0× جمع چین پوستی دو نقطه = (درصد چربی در زنان
  

  ].20[میزان چربی برآورد شد 

میزان ایجاد خطر براي  درصد چربی بر اساس

سالمتی به تفکیک جنس به سه دسته متوسط، باالي 

  . ]21[بندي شد متوسط و بسیار زیاد و خطرناك طبقه

 12تنفسی با استفاده از تست  -میزان آمادگی قلبی

دقیقه اي کوپر و در پیست دو و میدانی انجام شد و 

  براي برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از فرمول 
  

  5/3+  2/0× ) متر در دقیقه(سرعت افقی =  بیشینه اکسیژن مصرفی حداکثر

  

دسته ضعیف،  5استفاده گردید و به تفکیک جنس به 

زیر متوسط، متوسط، باالي متوسط و عالی تقسیم 

].21[بندي شد 

براي ارزیابی اعتیاد به قلیان از پرسشنامه مصرف 

که در این پرسشنامه افرادي . ]11[قلیان استفاده شد 

کردند به اي یک بار قلیان مصرف میحداقل هفته

هاي عادتی و افرادي که کمتر از عنوان مصرف کننده

کردند مصرف هفته قلیان مصرف می یک بار در

  .]11[کننده تفریحی نام گرفتند 

 - منظور از آمادگی قلبی: تنفسی - آمادگی قلبی

تنفسی کارکرد بهینه سیستم قلب و عروق می باشد 

گیري میزان حداکثر تربیت بدنی با اندازهکه در 

  ].22[شود سنجیده می) VO2max(اکسیژن مصرفی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-177-en.html


  1390پاییز  سوم، شماره ،یازدهمدوره                                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل      286

ترکیب بدن به ترکیب شیمیایی بدن : ترکیب بدنی

اشاره دارد و به دو جزء توده چربی و توده بدون 

  .]22[چربی تقسیم می گردد 

میزان مصرف قلیان : میزان گرایش به مصرف قلیان

در پرسشنامه این طرح، . هکننددر افراد شرکت

افرادي که حداقل هفته اي یک بار قلیان مصرف می 

کردند به عنوان مصرف کننده هاي عادتی و افرادي 

هفته قلیان مصرف می کردند  که کمتر از یک بار در

  .]11[مصرف کننده تفریحی نام گرفتند 

اوج مصرف : )VO2max(حداکثر اکسیژن مصرفی 

حداکثر اکسیژن وان اکسیژن توسط بدن تحت عن

  ].22[مصرفی یا ظرفیت هوازي نامیده می شود 

توصیف اطالعات به دست آمده و بیان نتایج، با 

استفاده از روش هاي آماري توصیفی وبه وسیله نرم 

صورت گرفت و نتایج به صورت درصد  SPSSافزار 

  .بیان شده است

  یافته ها

ویژگی هاي ساختار بدنی و سن آزمودنی ها به 

در . آورده شده است 1 فکیک جنس در جدولت

. به تفکیک جنس طبقه بندي شده است BMI، 2جدول

، نشانگر درصد چربی آزمودنی ها بر اساس 3جدول

در . میزان خطر براي سالمتی و به تفکیک جنس است

تنفسی به  -طبقه بندي میزان آمادگی قلبی 4جدول 

 ، میزان اعتیاد5در جدول . تفکیک جنس آمده است

نشان داده شده ها به قلیان به تفکیک جنس آزمودنی

قرار گرفتن در معرض قلیان در غیر ترتیب و است 

مصرف کنندگان و میزان آگاهی از تاثیر مصرف 

نشان داده شده مورد قلیان بر عملکرد ورزشی 

  )استاندارد انحراف ±میانگین (ویژگی هاي ساختار بدنی و سن آزمودنی ها . 1جدول 

)متر(قد )کیلوگرم(وزن )سال(سن تعداد

78/1 ± 56/7806/0 ± 03/2405/12 ± 8750/4مردان

63/1 ± 83/6006/0 ± 23/2291/10 ± 9441/4زنان

70/1 ± 35/6909/0 ± 10/2349/14 ± 18154/4مجموع

  
  به تفکیک جنس ) کیلوگرم بر مترمربع( BMIطبقه بندي . 2جدول 

30باالي 30-25بین25-20بین20کمتر از 

%9/6%1/39%54%0مردان

%6/9%7/11%2/70%5/8زنان

%3/8%9/24%4/62%4/4مجموع

  

  طبقه بندي درصد چربی به تفکیک جنس . 3جدول 

چربی بسیار زیاد و خطرناكچربی بیش از حد طبیعیچربی طبیعی

%1/24%1/39%8/36مردان

%3/22%6/60%0/17زنان

%2/23%3/50%5/26مجموع

  

  تنفسی به تفکیک جنس -طبقه بندي آمادگی قلبی. 4جدول 

عالیباالي متوسطمتوسطزیر متوسطضعیف

%8/21%7/43%6/12%1/16%7/5مردان

%1/2%3/5%7/27%3/38%6/26زنان

%6/11%8/23%4/20%6/27%6/16مجموع

  ندي آزمودنی ها بر اساس اعتیاد به قلیان و به تفکیک جنسطبقه ب. 5جدول 

مصرف عادتیمصرف تفریحیعدم مصرف

%2/9%6/12%2/78مردان

%1/1%3/4%7/94زنان

%0/5%3/8%7/86مجموع
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   .است

میزان استفاده از قلیان در مردان بیشتر از زنان است 

مصرف قلیان را به و حدود یک چهارم از مردان، 

یکی  .صورت تفریحی یا عادتی تجربه کرده بودند

حدود  که  استاین دیگر از نتایج این پروژه تحقیقاتی 

نیمی از دانشجویان تربیت بدنی شرکت کننده، از 

 تأثیرات قلیان بر عملکرد ورزشی آگاهی داشته اند

، در صورتی که نیمی دیگر یا هیچ گونه %)9/51(

و یا نظر  %)4/25( اندتأثیرات نداشته اطالعی از این

ها این بوده که مصرف قلیان تأثیري بر عملکرد آن

  .%)7/22( ورزشی ندارد

  

  بحث

دهد که با توجه به نتایج به دست آمده نشان می

شاخص توده بدنی، تقریبا نیمی از مردان شرکت 

وزن طبیعی داشته و %) 54(کننده در این تحقیق 

نیز داراي %) 1/39(ها ز آنجمعیت قابل توجهی ا

از آنان در % 9/6هم چنین . اضافه وزن هستند

 به نرم کاتالدومحدوده چاقی قرار دارند و با توجه 

BMI)  وزن  9/24- 5/18کم وزنی،  5/18کمتر از

هیچ  )چاقی 30اضافه وزن و باالي  9/29-25طبیعی، 

آزمودنی مردي که در محدوده کم وزنی باشد، در 

اما در مورد زنان باید گفت . جود نداشتاین تحقیق و

وزن طبیعی %) 2/70(ها که بیشتر از دو سوم آن

. از آنان داراي اضافه وزن بودند% 7/11داشته و تنها 

نیز در % 5/8در محدوده چاقی و % 6/9به عالوه 

این نتایج نشانگر این . محدوده کم وزنی قرار داشتند

رکت مطلب است که درصد بیشتري از مردان ش

کننده در این تحقیق، نسبت به زنان داراي اضافه وزن 

اما از آن جا که در شاخص توده بدنی، بین . می باشند

موارد  عضله، استخوان، آب و(توده بدون چربی 

و توده چربی تمایزي وجود نداشته و کل ) مشابه

وزن بدن در فرمول تأثیر می گذارد، نمی توان چنین 

ان بیشتر از زنان اضافه نتیجه گیري نمود که مرد

وزن دارند و ممکن است که اضافه وزن آن ها ناشی 

از توده بدون چربی بیشتر باشد به خصوص توجه به 

این نکته الزامی است که به علت ورزشکار بودن 

آزمودنی ها امکان عضالنی بودن آنها و انحراف نتایج 

به همین دلیل، از روش دقیق تري که . وجود دارد

  .درصد چربی آزمودنی ها بود استفاده شدبرآورد 

ها حدود یک سوم از در مورد درصد چربی آزمودنی

، چربی طبیعی داشته و نزدیک به دو %)8/36(مردان 

سوم نیز داراي چربی بیش از حد طبیعی و بسیار زیاد 

هم چنین کمتر از یک پنجم . باشندو خطرناك می

از چهار  داراي چربی طبیعی بوده و بیش%) 17(زنان 

در محدوده چربی بیش از حد %) 3/82(پنجم آن ها 

در مجموع . طبیعی و بسیار زیاد و خطرناك هستند

%) 5/26(دو گروه نیز درصد کمتري از آزمودنی ها 

داراي %) 3/50(چربی طبیعی داشته و درصد بیشتري 

ها از آن% 2/23چربی بیش از حد طبیعی بوده و حتی 

از آن جا که . خطرناك داشتند نیز، چربی بسیار زیاد و

کننده در این پروژه همگی از دانشجویان شرکت

دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند، می بایست یکی 

ها ترکیب بدنی مطلوب باشد از شاخصه هاي بارز آن

دالیل عمده . که با نتایج این تحقیق هم خوانی ندارد

یان تواند این باشد که این دانشجواین ناهمخوانی می

پیش از ورود به دانشگاه، آزمون عملی تخصصی 

اند مربوط به رشته تربیت بدنی را پشت سر نگذاشته

با توجه به عدم ارزیابی اولیه، وجود چنین  و

نتایج این تحقیق با . دانشجویانی دور از انتظار نیست

نتایج پژوهش رجبی که اکثر دانشجویان پسر و دختر 

یب بدنی وضعیت نسبتا ایرانی از نظر متغیرهاي ترک

شاید علت . ]9[ مطلوبی دارند، نیز هم خوانی ندارد

این ناهمخوانی اجراي تست اولیه براي ورود به 

دانشگاه در رشته تربیت بدنی در دانشگاه هاي مزبور 

  .باشد

تنفسی  -مردان از نظر آمادگی قلبیدر این تحقیق 

به طوري که . شتندنسبت به زنان وضعیت بهتري دا

در محدوده باالي %) 7/43(درصد بیشتري از مردان 

متوسط قرار دارند؛ در حالی که بیشترین درصد از 
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این . در محدوده زیر متوسط هستند%) 3/38(زنان 

هاي رجبی که آمادگی قلبی تنفسی نتایج با یافته

مردان را بهتر از زنان ارزیابی کرده بود، هم خوانی 

توان گفت که زنان شرکت میدر مجموع . دارد

        کننده در این تحقیق نسبت به مردان از نظر 

تنفسی،  - هاي ترکیب بدنی و آمادگی قلبیشاخص

  .وضعیت نامناسب تري دارند

میزان استفاده از قلیان در مردان بیشتر از زنان است 

و حدود یک چهارم از مردان، مصرف قلیان را به 

عالوه . ربه کرده بودندصورت تفریحی یا عادتی تج

میزان مصرف قلیان در قبلی ما بر این در تحقیق 

دانشجویان تمامی دانشجویان همین دانشگاه در سال 

مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که  1388

بیش از یک سوم دانشجویان رشته تربیت بدنی از 

ترین علت مصرف کنندگان قلیان بودند که مهم

ا نیز تفریح و سرگرمی عنوان کرده استفاده از آن ر

براي مقابله با این معضل در این پروژه سه . بودند

هاي پیشنهاد مطرح شد که شامل افزایش آموزش

الزم در مورد مضرات مصرف قلیان، توسعه امکانات 

هاي داراي مضرات کمتر تفریحی و استفاده از قلیان

ه میزان با توجه به این دو تحقیق، از آن جا ک. باشدمی

شیوع مصرف قلیان در بین دانشجویان پس از نزدیک 

در مقابل % 3/13(به یک سال کاهش یافته است 

توان نتیجه گرفت که استفاده از قلیان در ، می%)6/35

بین دانشجویان احتماال به دلیل اطالع رسانی مناسب 

در سال اخیر کاهش یافته است ولی هنوز به سطح 

  .مطلوب نرسیده است

هایی که جزو مصرف کنندگان ا از بین آزمودنیضمن

 در%) 21(چهارم آنها قلیان نبوده اند، حدود یک 

که با توجه به نتایج  معرض دود قلیان قرار داشتند

علمی به دست آمده در مورد مضرات دود قلیان 

گیرند، می براي کسانی که در معرض آن قرار

  .ستوضعیت این دسته از افراد نیز نگران کننده ا

 که  استاین یکی دیگر از نتایج این پروژه تحقیقاتی 

حدود نیمی از دانشجویان تربیت بدنی شرکت 

کننده، از تأثیرات قلیان بر عملکرد ورزشی آگاهی 

، در صورتی که نیمی دیگر یا هیچ %)9/51( داشته اند

و یا  %)4/25( اندگونه اطالعی از این تأثیرات نداشته

که مصرف قلیان تأثیري بر ها این بوده نظر آن

از آن جا که استفاده . %)7/22( عملکرد ورزشی ندارد

از دخانیات از جمله قلیان یکی از عوامل تأثیرگذار بر 

و عروق و در نتیجه عملکرد ورزشی به  عملکرد قلب

، عدم ]18[باشد ژه در ورزش هاي استقامتی می وی

کنندگان که دانشجوي رشته تربیت آگاهی شرکت

  .نی هستند، نکته بحث برانگیزي به نظر می رسدبد

  

  نتیجه گیري 

در مجموع از یافته هاي این تحقیق می توان نتیجه 

گرفت که اکثر دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اردبیل، از لحاظ شاخص هاي 

ترکیب بدنی وضعیت مطلوبی ندارند؛ ولی از نظر 

دان وضعیت بهتري از زنان عروقی، مر - آمادگی قلبی

تنفسی این  -دارند گرچه در مجموع آمادگی قلبی

دانشجویان نسبت به استاندارهاي جهانی بسیار پایین 

عالوه بر این، با وجود کاهش میزان شیوع . تر است

قلیان در بین دانشجویان نسبت به سال گذشته، 

درصدي از آنان علی رغم عدم مصرف، در معرض 

ر گرفته و هیچ گونه اطالعاتی در رابطه دود قلیان قرا

با تأثیرات مضر مصرف قلیان بر عملکردهاي ورزشی 

  . ندارند

  

  اهپیشنهاد

شود که براي دانشجویان ورودي رشته پیشنهاد می

تربیت بدنی، آزمون عملی تخصصی اجرا شود و یا 

هاي آغازین بر بهبود فاکتورهاي حداقل در ترم

دگی جسمانی دانشجویان تنفسی و آما - آمادگی قلبی

به . این رشته به ویژه دختران، توجه بیشتري شود

عالوه افزایش آموزش هاي الزم در مورد مضرات 
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ABSTRACT
Background & Objectives: Effects of new educational programs on health and physical 
fitness promotion is an important issue which needs regular evaluations. Physical fitness has 
many advantages such as cardio-respiratory health promotion, prevention of some diseases 
and improvement of quality of life. On the other hand, it has been shown that there is 
significant relationship between waterpipe smoking and cancer, cardiovascular as well as 
pulmonary diseases. The aim of this study was to evaluate the relationship between addiction 
to waterpipe smoking and cardio-respiratory fitness and body composition of physical 
education students in Islamic Azad University, Ardabil Branch.
Methods: One hundred and eighty-one physical education students participated in this study. 
All subjects were selected by cluster sampling method. Cardio-Respiratory fitness (using 
Cooper test), Body Mass Index (BMI), Fat percent (using 2-point Lohman equation),  
addiction to waterpipe smoking, smoke exposure and awareness of waterpipe effects on 
athletic performance (using questionnaire) were evaluated.
Results: The body composition of the most students was not suitable (50.3% extra fat), but 
the cardio-respiratory fitness of male students was better than that of female students.
Furthermore, In spite of decrease in waterpipe smoking in comparison to last year (13.3%
versus 35.6%), many non-smoking students are exposed to waterpipe smoke (21.0%) and 
some of them (48.1%) had little information about the harmful effects of waterpipe smoking 
on athletic performance.
Conclusion: According to results of this study improvement in cardio-respiratory fitness and 
body composition of physical education students and enhancement of their information about 
side-effects of waterpipe smoking should be emphasized
Key words: Cardio-Respiratory Fitness; Body Composition; Waterpipe; Physical Education 
Students  
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