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ABSTRACT
Introduction: The increasing prevalence of smoking, despite the awareness of its potential
damages, may be due to various causes. Impairments of the neurocognitive functions have
been identified in a variety of addictive behaviors. Accordingly, the aim of the present study
was to investigate neurocognitive performance relative defects in smoking people compared
to the non-smoking subjects. Materials

and Methods: This investigation is a causal-

comparative study. The sample of 50 subjects (aged 21-32 years), 25 male smoker student and
25 non-smokers were chosen through convenience sampling from the University of Guilan.
These subjects answered researcher-made cigarette checklist and worked with software tes
ts of Cambridge Gambling, Stroop’s Color-Word, and Tower of London, for evaluation risky
decision making, response inhibition, and planning and problem solving. Results: The
results of multivariate analysis of variance showed that two groups of smoker and non-smoker
people have shown different results of software tests of Cambridge Gambling, Stroop’s ColorWord, and Tower of London. Conclusion: The findings of this study indicate that smokers
have a poor relative performance in risky decision-making, response inhibition, and planning
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and problem-solving. These neurocognitive performance relative defects may explain their
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smoking behavior despite the awareness of potential damages of smoking.
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نقایص عملکرد عصبشناختی در رفتار سیگار کشیدن
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چــــــــكيده
مقدمه :شیو ع رو به افزایش مصرف سیگار باوجود آگاهی از ضررهای بالقوة آن ،احتماالً میتواند ناشی
از علل مختلف باشد .نقص در عملکردهای عصبشناختی در انواع رفتارهای اعتیادی مشخص شده است.
بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقایص نسبی عملکرد عصبشناختی در افراد سیگاری در
مقایسه با افراد غیرسیگاری بود .مواد و روشها :پژوهشحاضر ،يك مطالعة علّی-مقایسهای است.
تعداد  50نفر (دامنة سنی  21تا  32سال) 25 ،دانشجوی مرد سیگاری و  25غیرسیگاری به روش
نمونهگیری در دسترس از دانشگاه گیالن انتخابشدند .اين افراد به چکلیست سیگار محققساخته پاسخ
دادند و با آزمونهای نرمافزاری گمبلینگ کمبریج ،رنگ -واژه استروب ساده و برج لندن بهمنظور ارزیابی
تصمیمگیری مخاطرهآمیز ،بازداری پاسخ و برنامهریزی و حل مسئله کار کردند .يافتهها :نتایج تجزيه
و تحلیل واریانس چند متغیری نشانداد که دو گروه سیگاری و غیرسیگاری ،تفاوت معنيداری در نتایج
آزمونهای نرمافزاری گمبلینگ کمبریج ،رنگ -واژه استروپ و برج لندن داشتند .نتيجهگيري :یافتههای
این پژوهش نشان داد که افراد سیگاری ،عملکرد ضعیفتری در تصمیمگیری مخاطرهآمیز ،بازداری پاسخ
و برنامهریزی و حلمسئله دارند .نقص نسبی کارکردهای عصبشناختی ميتواند رفتار سيگار كشيدن را با
وجود آگاهی از زیانهای بالقوة سیگار توضیح دهد.
كليد واژهها:
 .1سیگار کشیدن
 .2تصمیمگیری
 .3حلمسئله
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بــا وجــود تبلیغــات منفــی گســتردهای در مــورد زیانهــای
ســیگار و آگاهــی از ضررهــای آن ،ولــی بــاز افــراد بــه مصــرف
ســیگار ادامــه میدهنــد .ایــن تعــارض شــناخت -رفتــار در
مصــرف ســیگار ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد کــه چــرا بــا
وجــود اینکــه افــراد ســیگاری از معایــب و ضررهــای ســیگار
کشــیدن مطلــع هســتند ،ولــی بــاز بــه رفتــار ســیگار کشــیدن
ادامــه میدهنــد؟ احتمــاالً ،ایــن میتوانــد بــه دلیــل ضعــف
نســبی برخــی از کارکردهــای عصبشــناختی 2در مهــار
رفتارهــای بالقــوة مضــر درک شــده ،باشــد ( .)3-8ایــن
کارکردهــا زیــر چتــر اصطــاح عملکــرد اجرایــی 3شــامل
اســتدالل کالمــی ،حــلمســئله ،برنامهریــزی ،ســازماندهی،
توانایــی حفــظ توجــه ،مقاومــت در برابــر تداخــل ،اســتفاده
از بازخــورد ،انعطافپذیــری شــناختی و توانایــی مقابلــه بــا
تازگــی 4هســتند .عــاوه بــر ایــن اجــزای ســرد 5کــه بیشــتر
بــه صــورت منطقیانــد ،اجــزای داغ 6آن نیــز از جملــه
تصمیمگیــری ،دارای ابعــاد هیجانــی ،اعتقــادی یــا انگیــزهای
هســتند ( .)3شــواهد پژوهشــی نشــان میدهــد کــه نقــص
نســبی ایــن کارکردهــا در انــواع رفتارهــای تکانشــی و اعتیادی
دیــده میشــود .احتمــاالً ،ایــن نقــص نســبی میتوانــد توضیــح
دهــد کــه چــرا بــا وجــود آگاهــی از عواقــب منفــی ،افــراد بــاز
دوبــاره بــه مصــرف مــواد یــا رفتــار تکانشــی ادامــه میدهنــد
( .)3-8بــر ایــن اســاس ،بررســی کارکردهــای عصبشــناختی
8
مهــم ،از جملــه تصمیمگیــری پرخطــر ،7بــازداری پاســخ
و برنامهریــزی و حــلمســئله 9در ایــن پژوهــش مدنظــر
قرارگرفــت.
تصمیمگیــری یــک توانایــی و فراینــد شــناختی انتخــاب
بیــن دو یــا چنــد گزینــة موجــود اســت کــه میتوانــد نســبتاً
واضــح و یــا پیچیــده باشــد ( .)9، 10ایــن عملکــرد ،فراینــدی
مهــم و پیچیــدهای اســت کــه شــامل تعامــل و ادغــام بســیاری
از مؤلفههــای شــناختی ( ،)11از جملــه ادراک ،حافظــه،
Risky decision-making
Response inhibition
9
Planning and problem solving
10
Risky decision-making
11
Risky behavior
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بــازداری پاســخ ،بهعنــوان یکــی ازمؤلفههــای اصلــی
کارکردهــای اجرایــی ( ،)20توانایــی ســرکوب یــا مقابلــهکردن
بــا فکــر ،عمــل و یــا احســاس ( )21تعریــف شــدهاســت و برای
رفتارهــای انطباقــی ،انعطافپذیــر و هدفمنــد در محیــط پویــا،
متغیــر و غیرقابــل پیشبیــن اهمیــت دارد ( .)22بــازداری
پاســخ ،نشــاندهندة توانایــی مهــار کنشهــای نامناســب،
نامربــوط ،نامطلــوب و غیرضــروری اســت ( .)23بــ ه گونــهای
ل کــردن ،تفکــر را ایجــاب میکنــد (.)24
کــه قبــل از عمــ 
Second-hand smoke
Neurocognitive performances
3
Executive function
4
Ability to deal with novelty
5
Cold component
6
Hot components
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هــر روز تبلیغــات منفــی گســتردهای در مــورد زیانهــای
مص��رف س��یگار انجــام میش��ود .بســیاری از افــراد ســیگاری
میداننــد کــه مصــرف ســیگار ،آســیبهايی برایشــان در پــی
دارد .حتــی بیشــتر آنهــا اظهــار میکننــد کــه از مصــرف
آن لــذت نمیبرنــد ،بــا ایــنوجــود بــه مصــرف آن ادامــه
میدهنــد ( .)1مصــرف ســیگار ،خطــر ســامتی بــرای فــرد
مصرفکننــده (از طریــق مــواد ســمی موجــود در آن)،
خانــوادة وی (قرارگرفتــن در معــرض ســیگاری دســت -دوم)1
و پیامدهــای منفــی اقتصــادی (هزینــة مصــرف ســیگار)
و اجتماعــی (تأثیــر بــر روابــط متقابــل اجتماعــی) بــرای
آنهــا در پــی دارد کــه تــرک آن میتوانــد فوایــد ســامتی،
اجتماعــی و اقتصــادی بــرای فــرد و خانــوادة وی بــه همــراه
داشــتهباشــد (.)2
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مقدمه

ارزیابــی و قضــاوت انتقــادی اســت ( )10و میتوانــد تحــت
تأثیــر عواطــف در طــول زندگــی قــرار گیــرد ( .)12پیامدهــای
حاصــل از تصمیمگیــری پرخطــر ،10بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .چــرا کــه بــر خــاف انــواع شــرایط و
موقعیتهــای دیگــر ،در تصمیمگیــری پرخطــر ،احتمــال
وقــوع ســود و زیــان آشــکار اســت و تصمیمگیرنــده از همــان
ابتــدا میتوانــد میــزان خطــر بــاال و یــا پایینــی اتخــاذ کنــد
( )11کــه منجــر بــه پیامدهــای مهمــی شــود .ایــن نــوع
تصمیمگیــری کــه بــه نظــر میرســد بیشــتر تکان ـهای باشــد،
بــهصــورت درگیــر شــدن و انجــام تصمیمگیــری در یــک
لحظــة خــاص اســت کــه میتوانــد بالقــوه نتیجــة منفــی ()13
و یــا گاهــاً نتیجــة مثبتــی بــرای فــرد در بــر داشــتهباشــد
( .)14امــا بــا توج ـ ه بــه وجــود نگــرش و رفتــار پرخطــر 11در
ایــن نــوع تصمیمگیــری ،واکنشهــای هیجانــی از جملــه
ي ارزیابــی منطقــی از
نگرانــی ،تــرس و یــا اضطــراب بجــا 
مطلوبیــت گزینههــا و احتمــال پیامدهــای مختلــف ،بــر
فراینــد اتخــاذ تصمیــم حاکــم میشــود ( )9کــه میتواننــد
مشــکل ســامت عمومــی مهمــی ایجــاد کننــد و همچنیــن ،در
موقعیتهــای قانونــی ،مصــرف دارو ،روابــط اجتماعــی و امــور
مالــی شــخصی مشــکلآفریــن باشــند ( .)15بــ ه طورکلــی،
بیشــتر شــواهد پژوهشــی نشــان دادهانــد کــه ایــن نــوع
تصمیمگیــری پرخطــر ،بــا انــواع رفتارهــای پرخطــر ماننــد
ف مــواد ،رابطــة جنســی بیمالحظــه ،اســتعمال ســیگار،
مصــر 
از دســتدادن ســرمایة مالــی و رفتارهــای ناســالم ارتبــاط
مثبــت دارد ( .)13، 15-17بــر ایــن اســاس ،بــا توجــهبــه
اینکــه ایــن نــوع تصمیمگیــری بــا مصــرف ســیگار مرتبــط
اســت ( ،)13، 18، 19احتمــاالً توضیحــی بــرای اینکــه چــرا
بــا وجــود آگاهــی از ضررهــای ســیگار کشــیدن ،افــراد بــاز
دوبــاره بــهمصــرف آن ادامــه میدهنــد ،داشــتهباشــد .چــرا
ت روانــی از جملــه
کــه مشــاهده شــده در برخــی از اختــاال 
مصــرف مــواد ،تصمیمگیــری پرخطــر ،بــ ه طــور عمــده
بــه حفــظ ویژگیهــای اصلــی آن اختــال ،مثــ ً
ا در مــورد
مصــرفمــواد ،بــه ادامــة مصــرف بــا وجــود خطــر عواقــب
ناگــوار ،کمــک کــرد ه اســت ( .)16از ایــنرو ،درک بهتــر
مکانیســمهای مبتنــیبــر تصمیمگیــری پرخطــر ،ممکــن
اســت دیــدگاه جدیــدی را در مــورد رویکردهــای بالقــوة
درمانــی بــرای ایــن شــرایط بــه همــراه داشــتهباشــد.
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Ventrolateral prefrontal cortex
Frontal lobe

12
13

3333

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.4.30

برنامهریــزی و حــل مســئله ،مؤلفههایــی از کارکــرد
اجرایــی و مرتبــط بــا لــوب پیشــانی 13هســتند ( .)31توانایــی
ل مســئله ،ب ـه طــور کلــی ،نیــاز بــه ادغــام
برنامهریــزی و ح ـ 
تعــدادی از مهارتهــای مرتبــط بــا هــم از جملــه :توجــه
متمرکــز و پایــدار ،بازشناســی و انتخــاب اهــداف مناســب،
تولیــد و اجــرای برنامههــا و راهبردهــا بــرای دســتیابی بــه
ایــن اهــداف و توانایــی اســتفاده از بازخوردهــا بــرای اصــاح
راهبردهــای ناموفــق دارد ( .)32برنامهریــزی بهعنــوان یــک
مقولهبنــدی وســیع از پاســخها و فرایندهــا تعریــف شــده
اســت کــه شــامل ،امــا نــه محــدود بــه تصمیمگیــری ،قضــاوت
و ارزیابــی رفتارهــای خــود و رفتارهــای دیگــران هســت ()33
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف یــا تکمیــل تکلیــف صــورت
میگیــرد ( .)24از ســوی دیگــر ،حــلمســئله بــه فراینــدی
کــه بــرای غلبــهبــر مشــکالت ،دســتیابی بــه برنامههایــی

در نهایــت ،بــا توجــهبــه افزایــش روزافــزون مصــرف ســیگار ،بــا
وجــو د آگاهــی از پیامدهــای منفــی بالقــوة آن ،ضــروری اســت
کــه ایــن مســئلة تعــارض شــناخت -رفتــار در مصــرف ســیگار
بررســیگــردد کــه چــرا بــا وجــود تبلیغــات منفــی گســتردهای
در مــورد زیانهــای ســیگار و آگاهــی از ضررهــای آن ،ولــی بــاز
شــاهد مصــرف آن هســتیم .ادبیــات پژوهشــی موجــود نشــان
میدهــد کــه در انــواع رفتــار مصــرف مــواد و از جملــه در
ســیگار کشــیدن ،نقایــص عصبشــناختی در تصمیمگیــری،
بــازداری پاســخ و برنامهریــزی و حــل مســئله دیــده میشــود
(بــرای نمونــه  )13، 18، 21، 23، 34، 35کــه احتمــاالً بتــوان
بــر اســاس ایــن نقایــص ،توضیــح داد کــه چــرا در مصــرف
ســیگار تعــارض شــناخت -رفتــار وجــود دارد .بنابرایــن ،هــدف
از پژوهــش حاضــر بررســی نقایــص عملکــرد عصبشــناختی
در رفتــار ســیگار کشــیدن بــود.
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ایــن بــازداری ،توســط مــدار عصبــی گســتردهای تحــت تأثیــر
قشــر پیشپیشــانیشــکمیجانبــی 12کــه منطق ـهای کلیــدی
محســوب میشــود ،کنتــرل میگــردد .بــهطــور کلــی ،ایــن
توانایــی از دوران کودکــی تــا جوانــی بهبــود یافتــه و ظرفیــت
موفقیتآمیــز آن در طــول نوجوانــی رشــد میکنــد کــه
دوران تغییــرات عصبــی زیربنایــی محســوب میشــود (.)25
قابــل تصــور اســت کــه ایــن توانایــی در جلوگیــری از انــواع
رفتارهــای نامناســب و ناســالم ،از جملــه رفتارهــای اعتیــادی
کــه میتواننــد پیامدهــای منفــی گوناگونــی بــ ه بــار آورنــد،
عامــل حیاتــی باشــد .چنانچــه پژوهشهــا نشــان دادهانــد
کــه در انــواع اختــاالت رفتــاری و اختــاالت مصــرف مــواد
نقــص بــازداری پاســخ ،نقــش مهمــی ایفــاء میکنــد (-27
 ،)25چــرا کــه ایــن نقــص منجــر بــه افزایــش اســتفاده از مــواد
و همچنیــن ،مشــکلی بــرای توقــف مصــرف آن میشــود (27
 .)25،از ســوی دیگــر ،فعالیــت کــم مناطــق پیشپیشــانی
کــه زیربنــای عصبشــناختی بــازداری پاســخ محســوب
میشــود ( ،)28پیشــرفتهای مصــرف مــواد را پیشبینــی
میکنــد ( )25، 27و بــا میــل (ولــع) و ســیگار کشــیدن
ارتبــاط دارنــد ( .)26بــه گونـهای کــه حتــی ســیگار کشــیدن،
میتوانــد عملکــرد ایــن مناطــق را تحــتتأثیــر قــرار دهــد
( .)29بنابرایــن ،کنتــرل مهارکننــدة ضعیــف کــه در واقــع یــک
جنبــه از تکانشــگری اســت ،بــا اعتیــاد و از جملــه تنباکــو
ارتبــاط زیــادی دارد ( .)21، 23، 25، 30بــر ایــناســاس،
احتمــاالً بدعملکــردی بــازداری پاســخ ،عاملــی مهمــی در
مصــرف ســیگار باشــد .همچنیــن ،خــود مصــرف طوالنیمــدت
ســیگار ،ب ـ ه نوبــة خــود میتوانــد موجــب ضعــف بیشــتری در
بــازداری پاســخگــردد کــه در نهایــت ،تغییــرات جزئــی نســبی
را در سیســتم عصبشــناختی افــراد بــهوجــودآورد .بنابرایــن،
توجــ ه بــه ایــن نقــص عصبشــناختی در افــراد ســیگاری،
احتمــاالً بتوانــد توضیحــات گســتردهای بــرای تبییــن مصــرف
ســیگار داشــته باشــد و در راهکارهــای درمانــی و پیشــگیرانه
مدنظــر قرارگیــرد.

بــرای انتقــال از یــک وضعیــت شــروع کننــده بــه هدفــی
دلخــواه و یــا دســت یافتــن بــه نتایجــی از طریــق اســتفاده
از اعمــال روانشــناختی باالتــر نظیــر اســتدالل و تفکــر خــاق
کــه بــهوســیلة افــراد صــورت میگیــرد ،اشــارهدارد (.)9
بنابرایــن ،ایــن تواناییهــا بــه افــراد کمــک میکننــد کــه
در طــول زندگــی خویــش هنــگام رویارویــی بــا تجربیــات و
موقعیتهــای مختلــف ،راهحلهــای گوناگونــی را در نظــر
بگیرنــد و متناس ـبترین و بهتریــن راهحــل را انتخــاب کننــد
( .)24، 31، 33بــا توجــ ه بــه اینکــه انتخــاب هــر کــدام از
راهحلهــای ممکــن ،پیامدهــای خــاص خــود را دارد ،پــس
میتــوان گفــت نتایــج متفاوتــی کــه افــراد در طــی تجربیــات
خــود بــهدســت میآورنــد ،میتوانــد تــا حــدودی ناشــی از
توانایــی برنامهریــزی و حــلمســئلة آنهــا باشــد .از ســوی
دیگــر ،در صــورت وجــود نقــص نســبی در ایــن تواناییهــا،
احتمــاالً پیامدهــای منفــی گوناگونــی بــ ه بــار آیــد .چنــان
چــه پژوهشهــای انجــامشــده نشــاندادهانــد کــه در انــواع
اختــاالت وابســتگی بــه مــواد ،نقــص در برنامهریــزی و
حــل مســئله مشــاهده میشــود ( .)34-37میتــوان گفــت
احتمــاالً نقــص در ایــن تواناییهــا ،افــراد را بــه ســوی انتخــاب
راههــای مصــرف مــواد در پاســخ بــه مقتضیــات زندگــی هدایت
میکنــد و یــا شــاید مصــرف طوالنیمــدت مــواد ،ایــن نقــص
را ایجــاد کــردهباشــد .در هــر صــورت ،وجــود نقــص میتوانــد
در انتخــاب راهحلهــای مناســب و متناســب خلــل ایجــاد
ن اســاس ،احتمــاالً در افــراد ســیگاری ،بــا توجهبه
کنــد .بــر ایـ 
اینکــه اکثــرا ً اظهــار میکننــد کــه بــرای رهایــی از مشــکالت و/
یــا بــهخاطــر مســائلی نظیــر جلــبتوجــه و کســب عــزتنفس
از دســترفتــه ،ســیگار اســتعمال میکننــد ،احتمــاالً نقــص
در توانایــی برنامهریــزی و حــلمســئله ،آنهــا را دچــار ایــن
خطــای شــناختی کنــد ( )38کــه راهحــل مناســبی بــرای حــل
و/یــا رهایــی از مشکالتشــان پیــدا کردهانــد کــه آنهــا را بــه
مصــرف ســیگار رهنمــود میکنــد ،هرچنــد کــه از مضــرات آن
نیــز آگاه باشــند.
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ابزار پژوهش
 -1چکلیست سیگار
ایــن چــکلیســت محقــقســاخته ،شــامل چهــار ســؤال بــرای
ســنجش ســیگار کشــیدن بــود .ایــن ســؤاالت در مــورد ســیگار
کشــیدن (بلــه یــا خیــر) ،میانگیــن تعــداد نــرخ مصــرف روزانــه
(کمتــر از  5نــخ 6 ،تــا  10نــخ11 ،تــا  15نــخ ،بیشــتر از 15
نــخ) ،مــدتزمــان مصــرف (کمتــر از یــک ســال ،یــک تــا ســه
ســال ،بیشــتر از ســه ســال) و مصــرف در انــواع موقعیتهــای
اجتماعــی (خانــه ،دانشــگاه ،مــکان عمومــی ،دور از دیــدرس
آشــنایان) بــود.
 -2آزمون قمارکمبریج
آزمــون قمارکمبریــج ( 14)CGTبــرای ارزيابــی رفتــار خطــر
كــردن و چگونگــی تصمیمگیــری توســط روگــرس 15و
همــکاران ســاخته شــد .در ایــن پژوهــش ،از شــکل رایان ـهای
ایــن آزمــون اســتفادهشــد کــه بــر اســاس زبــان برنامــه
نویســی دلفــی آمــاده شــدهاســت .در شــکل رایانــهای ایــن
آزمــون دو مرحلــه وجــود دارد .در مرحلــة اول ،در بــاالی
صفحــه نمایــش ردیفــی از مربعهــا ظاهــر میشــود کــه
بعضیهــا قرمــز و مابقــی آبــی رنــگ هســتند .در زیــر ایــن
مجموعــه از مربعهــا ،یــک مربــع زرد رنگــی پنهــان شــده
اســت کــه آزمودنــی بایــد تصمیــم بگیــرد در زیــر کــدام دســتة
رنگــی مربعهــا قــرار دارد .ایــن مرحلــه بــرای آشــنایی بــا روال
کار اســت .در مرحلــة دوم ،عــاوهبــر ویژگیهــای مرحلــة اول،
امتیازدهــی رو ب ـه افزایــش وجــود دارد ،بــه گون ـهای کــه بــا
انتخــاب رنــگ مــورد نظــر کــه احتمــال مــیرود مربــع زرد
رنــگ در زیــر آن پنهــانشــده ،در طــی  5مرحلــة هشــدار
دهنــده ،امتیــاز از مقــداری ثابــت رو بــهافزایــش مـیرود کــه
در هــر مرحلــه میتــوان تصمیــم خویــش را قطعیکــرد .در
ایــنصــورت ،چنانچــه رنــگ درســت انتخــاب شــود بــههمــان
انــدازه امتیــاز آن مرحلــه ،داد ه خواهــد شــد و اگــر رنــگ بــه
اشــتباه انتخــاب شــود ،امتیــاز کــم خواهــد شــد .پژوهشــگران
Tower of london test
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 -3آزمون رنگ -واژه استروپ
اســتروپ در ســال  ،1935بــراي ارزيابــي توجــه اختصاصــي و
انعطافپذیــری شــناختی آزمونــی ابــداع کــرد کــه از آن زمــان
تاکنــون انــواع مختلفــی از آن ســاختهشــدهاســت .آزمــون
رنــگ -واژه اســتروپ ،16یکــی از مهمتریــن آزمونهایــی
اســت کــه بهمنظــور اندازهگیــري بــازداري پاســخ مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن پژوهــش ،از شــکل رایانـهای
ایــن آزمــون اســتفادهشــد کــه بــر اســاس زبــان برنامهنویســی
دلفــی آمــاده شــدهاســت .در شــکل رایانـهای ایــن آزمــون دو
مرحلــه وجــود دارد .مرحلــة اول ،تمریــن و شــناخت رنگهــا
و جــای صفحــه کلیــد اســت .در مرحلــة دوم ،تعــداد 48
کلمــة رنگــی همخــوان و  48کلمــة ناهمخــوان بــه آزمودنــی
نمایــش دادهمیشــود کــه بایــد طبــق دســتورالعمل کار کنــد.
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه تکلیــف رنــگ -واژه (مرحلــة دوم
آزمایــش) انعطافپذیــری ذهنــی ،تداخــل و بــازداری پاســخ را
اندازهگیــری میکنــد .پژوهشهــاي انجــام شــده پیرامــون
ایــن آزمــون نشــانگر اعتبــار و روایــی مناســب آن در ســنجش
بــازداري در بزرگســاالن و کــودکان میباشــد (.)41
ل مسئلة برج لندن
 -4آزمون برنامهریزی و ح 
آزمــون بــرج لنــدن ،17اولیــن بــار توســط شــالیس 18معرفــی
شــد .ایــن آزمــون بــرای ارزیابــی حداقــل دو جنبــه از
کارکردهــای اجرایــی ،یعنــی برنامهریــزی راهبــردی و حــل
مســئله تدویــن شــدهاســت .همچنيــن ،ايــن آزمــون داراي
حساســيت نســبت بــه عملكــرد لــوب پيشــاني اســت .در ایــن
پژوهــش ،از شــکل رایانــهای آزمــون اســتفاده شــد کــه بــر
اســاس زبــان برنامهنویســی دلفــی آمــاده شــده اســت .بــه
گونـهای کــه از آزمودنــی خواســته ميشــود تــا مجموعههايــی
از مهرههــاي رنگــي ســوارشــده بــر ســه ميلــة عمــودی را
بــراي جــور شــدن بــا يــك هــدف مشــخص جــا بــهجــا كنــد.
پاســخ آزمودنــي ،وقتــي صحيــح اســت كــه موقعيــت نهايــي،
بــا حداقــل حركــت (مطابــق شــکل راهنمــا) ،حاصــل شــده
باشــد .ايــن آزمــون داراي روايــي ســازة خــوب در ســنجش
برنامهريــزي و ســازماندهي افــراد اســت (.)42
نحوة اجرا و جمعآوری دادهها
بــا رعایــت مالحظــات اخالقــی و بیــان اهــداف پژوهــش و
کســب اجــازه از کارگــروه پژوهشــی دانشــگاه ،در طــول یــک
هفتــه ،در مجتمــع خوابــگاه پســرانه دانشــگاه ،بــا کســب اجــازه
از مدیریــت مجتمــع و مســئول بلوکهــا ،از دانشــجویان
غیربومــی ســاکن در خوابــگاه ،درخواســت شــد کــه در
صــورت تمایــل و داشــتن فرصــت ،داوطلبانــه آزمونهــای
عملــی را انجــامدهنــد .بــه دانشــجویان داوطلــب قبــل از
ســنجش ،اطمینــان کامــل رازداری و محرمانــه مانــدن داده
Cambridge gambling task
Rogers
16
Stroop word-colour test

17

14

18

15
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پژوهــش حاضــر ،از نــوع علّــی -مقایســهای اســت .بــرای
جم��عآوری دادههاــ ،بــا توجهــ ب��ه اینک�هـ در پژوهشهــای
از نــوع آزمایشــی و علّــی -مقایس ـهای ،حجــم نمونــه حداقــل
 ۱۵نفــر در هــر گــروه توصیــه میشــود ( ،)39تعــداد 25
نفــر ســیگاری و  25نفــر غیرســیگاری از میــان دانشــجویان
مــرد کارشناســی دانشــگاه گیــان بــهصــورت در دســترس و
داوطلبانــه انتخــاب شــدند .گــروه ســیگاری ،افــرادی بودنــد که
بــهصــورت روزانــه و مــداوم در طــول  12مــاه گذشــته ،ســیگار
مصــرف میکردنــد و گــروه غیرســیگاری ،افــراد همتــا شــده
(از لحــاظ تحصیلــی ،زندگــی خوابگاهــی ،ســامتی جســمی و
روانــی و داشــتن دوســتان ســیگاری) بــا گــروه ســیگاری بودنــد
کــه تــا بــهحــال ســیگار مصــرف نکــردهبودنــد .دو گــروه ،از
نظــر جســمی ســالم و فاقــد اختــاالت روانپزشــکی بودنــد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.4.30

مواد و روشها

بــرای ارزیابــی تصمیمگیــری پرخطــر در انــوع تحقیقــات از
ایــن آزمــون اســتفاده کردهانــد .ایــن آزمــون بــه صــورت
گ اجــرا میشــود (.)40
عملــی و ناوابســتهبــه فرهنــ 
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تجزیه و تحلیل دادهها

در پژوه��ش حاض��ر ،از مجمــوع افــراد شــرکتکننــده (،)n=50
 25نفــر ســیگاری و  25نفــر غیرســیگاری بودنــد .شــرکت
کننــدگان از دانشــجویان مــرد غیربومــی ســاکن در خوابــگاه
دانشــجویی دانشــگاه گیــان بودنــد .میانگیــن (و انحــراف
معیــار) ســنی شــرکت کننــدگان ،)2/6( 24/38 ،در دامنــة
ســنی  21تــا  32ســال بودنــد .میانگیــن ســن دو گــروه
ن داد کــه میانگیــن
ســیگاری و غیرســیگاری بــه ترتیــب نشــا 
(و انحــرافمعیــار) ســنی افــراد ســیگاری  )2/27( 23/6و
غیرســیگاری  )2/68( 25/16میباشــد.

بهمنظــور انجــام تحلیــل واریانــس چندمتغیــری بــرای
مؤلفههــای هــر یــک از متغیرهــا ،ابتــدا مفروضههــای
پیــششــرط انجــام ایــن تحلیــل بررســیشــد .نتایــج
آزمــون امباک��س بــرای هیــچ یــک از متغیرهــا معنــیدار
نبــود ( .)P<0/05 ،0/193>M Box>0/98بنابرایــن ،شــرط
همگنــی ماتریسهــای واریانس/کواریانــس بهدرســتی رعایــت
شــده اســت .آزمــون لویــن و عــدم معنــیداری آن بــرای
همــة مؤلفههــا ( ،)P<0/05 ،0/121>F>0/753شــرط برابــری
واریانسهــای بیــن گروهــی را نشــان میدهــد .همچنیــن،
آزمــون کرویــت بارتلــت ،بــه لحــاظ آمــاری معنــيدار بــود
( )P>0/05 ،79/357>X2>201/27کــه نشــاندهندة همبســتگی
مکفــی بیــن متغیرهــای وابســته بــرای ادامــة تحلیــل اســت.
در نهایــت ،نتایــج آزمــون المبــدای ویلکــز ،در جــدول ســه،
نشــانداد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب مؤلفههــای مــورد
مطالعــه معنــیدار میباشــد .بــر ایــن اســاس ،آزمونهــای
فــوق قابلیــت اســتفاده از تحلیــل واریانــس چندمتغیــری را
مجــاز شــمرد.

در جــدول یــک و دو ،میانگیــن و انحــرافاســتاندارد دو گــروه
در انــواع مؤلفههــا گــزارش شــد ه اســت .بــرای بررســی فــرض
ل بــودن توزیــع ایــن متغیرهــا ،از آزمــون کالموگــروف
نرمــا 
-اســمیرنف اســتفاده شــد .نتایــج ایــن آزمــون بــرای

ن میدهــد کــه میــان افــراد ســیگاری
نتایــج جــدول ســه ،نشــا 
و غیرســیگاری ،از نظــر متغیرهــای وابســته تفــاوت معنـيداری
وجــود دارد .مجــذور اتــا (کــه در واقــع مجــذور ضریــب
همبســتگی بیــن متغیرهــای وابســته و عضویتگروهــی اســت)،

یافتهها

جدول  -1میانگین و انحراف معیار مؤلفههای بازداری پاسخ در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری.

ل مسئله در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری.
جدول  -2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای تصمیمگیری و ح 

3535

Downloaded from shefayekhatam.ir at 10:24 +0430 on Saturday September 19th 2020

در پژوهــش حاضــر ،پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخة  24مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد .بــرای گــزارش شــاخصهای توصیفــی
دادههــا ،از میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفادهشــد .بــا توجــه
بــه ماهیــت طــرح مــورد اســتفاده ،بــرای بررســی تفاوتهــای
بیــنگروهــی از تحلیــل واریانــس چندمتغیــره اســتفادهشــد.
ســطح معنــيداری مــورد پذیــرش برابــر بــا  0/05در نظــر
گرفتــهشــد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.4.30

شــد و بــا توضیــح اهــداف پژوهــش و دســتورالعمل نحــوة کار
بــا آزمونهــای عملــی ،کار جمــعآوری دادههــا انجــامشــد.
ق ســاخته،
بعــد از پاســخدادن بــه چکلیســت ســیگار محق ـ 
آزمونهــای نرمافــزاری اجــرا شــد کــه آزمودنیهــا انجــام
دادنــد .بعــد از اتمــام ،نهایــت تشــکر و احتــرام از آنهــا بــه
عمــل آمــد و بــه پرسـشهای مربوطــة آنهــا پاســخ داد ه شــد.

مؤلفههــای اصلــی هــر متغیــر ،در جــدول یــک و دو آمــده
اســت .چنانچــه مشــاهده میشــود ،عــدم معنـيدار بــودن ایــن
آمــاره در مؤلفههــا ،نشــاناز نرمــالبــودن توزیــع متغیرهــا
اســت .بنابرایــن ،اســتفاده از تحلیلهــای پارامتریــک ،بالمانــع
ن اســاس ،بــا توجــه بــه تعــداد مؤلفههــای اصلــی
اســت .بــر ایـ 
هــر متغیــر و بررســی تفــاوت آنهــا در دو گــروه ســیگاری
و غیرســیگاری ،از آزمــون تحلیــل واریانــس چندمتغیــری
(مانــووا) ،بــرای بررســی مؤلفههــای اصلــی هــر یــک از
متغیرهــا اســتفادهشــد.
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بحث و نتیجهگیری

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ،مقایســة تصمیمگیــری
مخاطرهآمیــز ،بــازداری پاســخ و حــل مســئله در افــراد
ســیگاری و غیرســیگاری بــود .نتایــج حاصــل نشــانداد
کــه افــراد ســیگاری در مقایســه بــا افــراد غیرســیگاری ،در
تصمیمگیــری مخاطرهآمیــز ،بــازداری پاســخ و حــل مســئله،
ضعفهــای نســبی معنــيداری را نشــاندادنــد.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر ،افــراد ســیگاری نســبت
بــه افــراد غیرســیگاری ،عملکــرد ضعیفتــری در آزمــون
ن دادنــد.
تصمیمگیــری گمبلینــگ نــوع رایانــهای نشــا 
نتایــج ایــن آزمــون کــه بــه ارزیابــی تصمیمگیــری پرخطــر
ن داد کــه افــراد ســیگاری در مؤلفههــای
میپــردازد ،نشــا 
اصلــی ایــن آزمــون کــه شــامل تعــداد خطــا و مقــدار امتیــاز
اســت ،عملکــرد ضعیفتــری نســبتبــه افــراد غیرســیگاری

جدول  - 3نتایج مربوط به شاخص اعتباری تحلیل واریانس چندمتغیری هر یک از متغیرها.

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تصمیمگیری ،بازداری پاسخ و حلمسئله.
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Brain reward pathway
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Negative reinforcement

Dopaminergic system
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بــا مشــاهدة جــدول چهــار ،نتایــج تحلیــل واریانــس چنــد
متغیــره نشــان میدهــد کــه بیــن میانگیــن نمــرات افــراد
ســیگاری و غیرســیگاری ،در مؤلفههــای اصلــی هــر یــک از
متغیرهــای تصمیمگیــری ،بــازداری پاســخ و حــل مســئله
تفــاوت معن ـيدار وجــود دارد ( .)0/001>P>0/015بنابرایــن،
بــا توجــه بــه جــدول یــک و دو و جــدول چهــار ،بیــن دو گــروه
تفــاوت معنــيدار مشــاهده میشــود.
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نشــان میدهــد کــه تفــاوت بیــن دو گــروه بــا توجــه بــه
متغیرهــای وابســته در مجمــوع معن ـیدار اســت و میــزان ایــن
تفــاوت ،بــرای متغیرهــای تصمیمگیــری ،بــازداری پاســخ و حــل
مســئله ،بــر اســاس مجــذور اتــا ،بــه ترتیــب  0/29 ،0/33و 0/17
اســت .یعنــی ،هــر یــک از ایــن متغیرهــا بــه ترتیــب ،حــدود 33
درصــد 29 ،درصــد ،و  17درصــد واریانــس مربــوطبــه اختــاف
بیــن دو گــروه را کــه ناشــی از تأثیــر متقابــل مؤلفههــای هــر
یــک از متغیرهــا میباشــد ،تبییــن میکننــد.

داشــتند .ایــن بدیــن معناســت کــه ایــن افــراد در تصمیمگیری،
ریســکپذیری بیشــتری دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ریســک،
احتمــال روی دادن یــک رخــداد منفــی یــا احتمــال از
دس ـتدادن یــا آســیبدیدن مرتبــط بــا یــک عمــل یــا رفتــار
اســت ( )9و از ســوی دیگــر ،نتایــج ب ـ ه دســتآمــدة پژوهــش
حاضــر کــه همخــوان بــا ســایر نتایــج پژوهشهــای از ایــن نــوع
میباشــد ( ،)13، 18، 19نشــان میدهــد کــه احتمــاالً افــراد
ســیگاری نســبتبــه افــراد غیرســیگاری تمایــل بیشــتری بــه
انجــام رفتارهایــی ریســکپذیر کــه میتوانــد عواقــب منفــی
ن اســاس ،ایــن
متعــددی در بــر داشــت ه باشــد ،دارنــد .بــر ای ـ 
نــوع تصمیمگیــری میتوانــد توجیــه و عاملــی زیربنایــی بــرای
رفتارهــای همچــون سیگارکشــیدن باشــد کــه بــا وجــود آگاهی
از پیامدهــای منفــی آن ،بــاز تکــرار میگــردد .بــرای فهــم ایــن
تناقــض ،عوامــل متعــددی میتوانــد مدنظــر قــرار گیــرد .شــاید
پایههــای عصبشــناختی ،در ایــن میــان نقــش مهمــی داشــته
باشــند .بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم دوپامینرژیــک 19نقــش
مهمــی در تصمیمگیــری دارد ( )11و رفتــار ریســکپذیر و
پاداشجــو کــه یــک مــدار عصبــی مشــترک را فعــال میکننــد
( )15و از ســوی دیگــر ،در تصمیمگیــری تحــتریســک کــه
قســمتهای پیشپیشــانی پشــتیجانبی ،20قاعدههــای
پایــهای 21و آمیگــداال 22نقــشدارنــد ( ،)11احتمــاالً خطــر
کــردن بــه اشــکال مختلــف ،ماننــد تصمیــم ریســکپذیر
در ایــن پژوهــش ،میتواننــد هیجــان نیکوتیــن را در مســیر
پــاداش مغــز 23تقلیــد کننــد ( )18و یــا نیکوتیــن ســیگار بــا
وجــود آگاهــی از پیامدهــای منفــی آن ،بــ ه صــورت تقویــت
منفــی 24بــر اثــر فعــالکــردن ایــن مســیر پــاداش کــه موقت ـاً
فـ�رد را از هیجان��ات منف�یـ دور میکن��د ،ب��هتکــرار مصــرف
ســیگار منجــر گــردد .همانطــور کــه در لــذت خــود تحریکــی
نیــز ،ایــن امــر مشــاهد ه میشــود ( )43و ایــن شــاید بــرای
دانشــجویان کــه دنبــال شــرایط و موقعیتهــای لذتجــو
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بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر ،افــراد ســیگاری نســبتبــه
افــراد غیرســیگاری ،عملکــرد ضعیفتــری در آزمــون رنــگ -واژه
اســتروپ نــوع رایان ـهای نشــاندادنــد .نتایــج ایــن آزمــون کــه
بــه ارزیابــی بــازداری پاســخ میپــردازد ،نشــانداد کــه نمــرات
ایــن دو گــروه ،از میــان ده مؤلفــة فرعــی ایــن آزمــون ،فقــط
در زیــر مؤلفههــای تعــداد خطــای ناهمخــوان ،تعــداد صحیــح
ناهمخــوان و زمــان پاســخ ناهمخــوان تفــاوت معنـيداری دارنــد
و در شــرایط همخــوان ،هیــچ تفاوتــی بیــن دو گــروه مشــاهده
نشــد .ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه در شــرایط پیچیــده و
ن دادنــد،
چالشــی ،افــراد ســیگاری عملکــرد ضعیفتــری نشــا 
امــا در شــرایط عــادی ،عملکــردی ماننــد افــراد دیگــر داشــتند.
بــا توجــه بــه دو مؤلفــة اصلــی ایــن آزمــون ،یعنــی نمــرة تداخل
(خطــا) و زمــان تداخــل (زمــان بــازداری) ،افــراد ســیگاری در
هــر دو مؤلفــه نمــرة بیشــتری از افــراد غیرســیگاری بــهدســت
آوردنــد .ایــن بــهایــن معنــي اســت کــه بـ ه طــور کلــی ،افــراد
ســیگاری نســبتبــه افــراد غیرســیگاری ،توانایــی بــازداری
پاســخ ضعیفتــری دارنــد .امــا بــا توجــهبــه خــرده مؤلفههــا،
احتمــاالَ ایــن ضعــف فقــط در موقعیــت دشــوار مشــاهدهشــود.
بــا توجــهبــه اینکــه بــازداری پاســخ ،توانایــی ســرکوب یــا مقابله
کــردن بــا یــک فکــر ،عمــل و یــا احساســی اســت ()21؛ ایــن
نتایــج شــاید توضیــح دهنــد که چــرا بیشــتر افــراد ســیگاری در

در هــر صــورت ،پژوهشهــای انجــامشــده ضعــف نســبی
بــازداری پاســخ در افــراد مصــرفکننــدة مــواد و ســیگار را
نشــان دادهانــد ( .)21، 25، 26، 27، 44، 46یافتههــای پژوهش
حاضــر نیــز در راســتای همیــن پژوهشهــا ،ایــن ضعــف
نســبی را در دانشــجویان ســیگاری نشــان میدهــد .بــا توجــه
بــه اینکــه ،زندگــی دانشــجویی غیربومــی ،میتوانــد اســترسزا
و شــرایط دشــواری خــاص خــود را داشــته باشــد و بــرای
فــرد ،نگرانــی و اضطــرابآور باشــد ،بــرای رهایــی از چنیــن
احساســات منفــی ،احتمــاالً راهکارهــای متفاوتــی بــه ذهــن
افــراد برســد کــه ممکناســت مناســب و/یــا نامناســب باشــند،
خــود انتخــاب ایــن راهکارهــا ب ـ ه نوبــةخــود ،ممکــناســت
موجــب افزایــش اســترس شــود .ایــن شــرایط تن ـشزا ،بــا در
نظرگرفتــن تفاوتهــای عصبشــناختی و شــخصیتی افــراد،
ممکــناســت فــرد را وادار بــه پاســخ آنــی بــه موقعیتهــای
پیــشآمــده ،بــدون تأمــل کنــد تــا موقتــاً از تنــش رهایــی
یابــد .در ایــن میــان ،انتخــاب ســیگار کــه ممکــناســت بــه
دليــل تقویــت جانشــینی و تقویــت منفــی باشــد ،احتمــاالً
یکــی از ایــن راهکارهــای نامناســب باشــد و در چنیــن بافتــی،
شــاید تــوان جلوگیــری از آن بــرای برخــی افــراد دشــوار
باشــد .چنانچــه مشــاهده شــدهاســت کــه افــراد ســیگاری،
ماننــد افــراد مضطــرب ،انتخــاب ســریع و خــودکار محــرک
بــرای پاســخدادن را بــدون نظــارت ،ترجیــح میدهنــد ()47؛
ایــن شــاید بهخاطــر رهایــی از تنــش بالتکلیفــی اضطــرابآور
شــرایط موجــود و/یــا رهایــی از تنــش درگیــر شــدن با بررســی
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هســتند ،تــا موقتــاً از فشــار اســترسهای موجــود رهایــی
یابنــد ،راهــی ســاده و دســتیافتنی باشــد .ایــن تبیینهــای
احتمالــی نیــاز بــه پژوهــش عصبشــناختی بیشــتری را ایجــاب
میکنــد .از ســویدیگــر ،در تصمیمگیــری تحــتریســک
کــه امــکان بــاال و پاییــن کــردن ریســک وجــود دارد ( )11و
فــرد بجــای ارزیابــی منطقــی و مطلوبیــت گزینههــا ،تحــت
هیجاناتــی همچــون نگرانــی ،تــرس و اضطــراب عمــل میکنــد
( ،)9قابــلتصــور اســت کــه احتمــال انتخــاب گزینــهای بــا
پیامــد منفــی ،بــاال باشــد .چنانچــه در دانشــجویان ســیگاری،
احتمــاالً انتخــاب ســیگار ناشــی از همیــن هیجانــات و یــا حتــی
رهایــی از ایــن هیجانــات باشــد .فراتــر از فــرد ،بافــت اجتماعــی
ت ریســک ،در آن انجــام میگیــرد،
کــه تصمیمگیــری تحــ 
ح دهــد کــه چــرا
میتوانــد مهــم باشــد ( .)15شــاید ایــن توضیـ 
در برخــی بافتهــا و موقعیتهــای اجتماعــی ،افــراد برخــی
کارهایــی انجــام میدهنــد کــه در موقعیتهــای دیگــر انجــام
نمیدهنــد و یــا حتــی از انجــام آن پشــیمان میشــوند.
چنانچــه برخــی دانشــجویان ســیگاری اظهــار میکننــد فقط در
خوابگاههــا و در کنــار دوســتان بــهمصــرف ســیگار میپردازنــد
و هنــگام برگشــتبــه خانــواده دیگــر مصــرف نمیکننــد .در
ت ریســک در دانشــجویان ســیگاری،
کل ،تصمیمگیــری تحــ 
میتوانــد ارزیابــی منفــی پیامدهــای ســیگار را خنثیکنــد و
آنهــا را بــهادامــة مصــرف ســیگار رهنمــود کنــد .بنابرایــن،
توجـ ه بــه ایــن عامــل در مداخــات پیشــگیرانه و درمانی مصرف
ســیگار و مــواد در میــان دانشــجویان دانشــگاهها ،میتوانــد
مدنظــر مســئولین ســامت دانشــگاه بــرای چارهاندیشــی قــرار
گیــرد.

موقعیتهــای چالشــی و اســترسزا بیشــتر تمایــل بــه ســیگار
کشــیدن دارنــد و هنــگام احســاس ناراحتــی حاصــل از ایــن
شــرایط دشــوار ،بجــای بــازداری ایــن میــل ،بــه رفتــار ســیگار
کشــیدن میپردازنــد .شــاید اســترس و ادراک ایــن شــرایط
چال ـشزا ،تغییــرات ناقليــن عصبــي 25بــر قســمتهای بــازداری
مغــز داشــت ه باشــد کــه فــرد را بــه عــدم تــوان بــازداری میــل
و رفتــار ســیگار کشــیدن رهنمــود کنــد و مصــرف ســیگار را
راهحــل و گزین ـهای مناســب بدانــد .چنانچــه ســایر یافتههــای
همیــن پژوهــش نیــز نشــاندادنــد کــه در زمینــة حــلمســئله،
افــراد ســیگاری نســبتبــه افــراد غیرســیگاری ضعــف نســبی
داشــتند و در تصمیمگیــری تحــتریســک کــه یــک موقعیــت
دشــوار محســوب میشــود ،عملکــرد ضعیفتــری نشــاندادنــد.
ایــن تبیینهــای احتمالــی نیــاز بــه پژوهــش عصبشــناختی و
بیشــتری را در ایــن زمینــه ایجــاب میکنــد .از ســویدیگــر،
ممکــن اســت خــود مصــرف طوالنیمــدت ســیگار نیــز موجــب
ضعــف نســبی بــازداری پاســخ شــود .چنانچــه پژوهشهــا نشــان
دادهانــد کــه ســیگار میتوانــد بــر عملکــرد قشــر پیشپیشــانی
تأثیرگــذار باشــد ( )29، 44کــه مــکان کلیــدی بــرای بــازداری
پاســخ محســوب میشــود ( )25و ایــن ممکــناســت بــه خاطــر
تغییــرات ناقليــن عصبــي باشــد .چنانچــه مشــاهد ه شــده کــه
تکــرار تزریــق نیکوتیــن ،باعــث ایجــاد تغییــرات عصبــی مرتبــط
بــا فعالیــت دوپامینرژیــک غیرطبیعــی میشــود و ممکــناســت
در کنتـ�رل مه��اری و توجــه ،اختــال ایجـ�اد کنــد (.)45
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ن دادهانــد کــه توانایــي
تحقیقــات انجــامشــده نیــز نشــا 
برنامهریــزی و حــلمســئله کــه شــامل تعــدادی از مهارتهــای
مرتبــطبــا هــم هســتند ،در انــواع اختالالت وابســتگیبــه مواد
و مصــرف ســیگار ( )34-38دارای نقــص نســبی در مقایســه
بــا افــراد ســالم اســت .یافتههــای پژوهــش حاضــر نیــز ،در
راســتای همیــن تحقیقــات ،ایــن ضعــف را نشــان میدهــد.
ایــن یافتههــا ،نشــان میدهنــد کــه ضعــف عصبشــناختی
نســبی لــوب پیشــانی ،ممکــناســت یکــی از عوامــل متعــددی
باشــد کــه بــر ســیگار کشــیدن افــراد تأثیرگــذار اســت ( .)38از
ســویدیگــر ،شــاید مصــرف طوالنیمــدت ســیگار یــا مــواد،
ایــن ضعــف نســبی را بـ ه وجــود آوردهباشــد ،چنانچــه در ایــن
پژوهــش مشــاهده شــد ،افــراد ســیگاری و غیرســیگاری در
زمــان آزمایــش (اولیــن پاســخ بــه مســئله تــا زمــان اتمــام
پاســخ بــه مســئله) ،هیــچ تفاوتــی بــا هــم نداشــتند ،ولــی در
زمــان تأخیــر (رو بــهرو شــدن بــا مســئله تــا زمــان اولیــن
پاســخ بــه آن) ،تفــاوت آشــکاری بیــن آنهــا وجــود داشــت و
ایــن شــاید بــه دليــل عوامــل دیگــر از جملــه خلــق و خــوی
اضطرابــی ناشــی از مصــرف ســیگار و یــا اینکــه تردیــد در
تصمیمگیــری و انتخــاب باشــد؛ چنانچــه یافتههــای همیــن
ن داد کــه ایــن افــراد در تصمیمگیــری نیــز
پژوهــش نشــا 
داری نقــص نســبی میباشــند .امــا در مؤلفــة تعــداد خطــا،
بــا توجــهبــه عــدم تفــاوت زمــان آزمایــش بیــن دو گــروه
ســیگاری و غیرســیگاری ،تفــاوت معنــيدار دیــده شــد کــه
ایــن نشــان میدهــد ،در افــراد ســیگاری ضعــف برنامهریــزی
و حــلمســئله وجــود دارد .بــهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه
اینکــه ،توانایــی برنامهریــزی و حــلمســئله بــه افــراد کمــک
میکننــد کــه در طــول زندگــی خویــش هنــگام رویارویــی بــا
تجربیــات و موقعیتهــای مختلــف ،راهحلهــای گوناگونــی را
در نظــر بگیرنــد و متناسـبترین و بهتریــن راهحــل را انتخــاب
کننــد ()24، 35، 48؛ احتمــاالً ضعــف ایــن توانایــی ،افــراد را
38
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در مجمــوع ،مطالعــة حاضــر بــا هــدف بررســی پایههــای
عصبشــناختی مؤثــر در مصــرف ســیگار ،از جملــه
تصمیمگیــری مخاطرهآمیــز ،بــازداری پاســخ و حــل مســئله
کــه مؤلفههایــی از کارکــرد اجرایــی هســتند و میتواننــد
در تبییــن رفتــار ســیگار کشــیدن منظــر جدیــدی را نشــان
دهنــد ،صــورت گرفــت .نتایــجحاصــل نشــانداد کــه افــراد
ســیگاری نســبتبــه افــراد غیرســیگاری ،در آزمونهــای
نرمافــزاری ســنجش ایــن متغیرهــای عصبشــناختی،
عملکــرد ضعیفتــری داشــتند .یعنــی در ایــن افــراد ضعــف
نســبی تصمیمگیــری مخاطرهآمیــز ،بــازداری پاســخ و
حــل مســئله مشــاهدهشــد .بــا توجــ ه بــه اینکــه ایــن ســه
مؤلفــه بــهطــور کلــی ،بــا قشــر پیشپیشــانی مغــز مرتبــط
هســتند ،احتمــاالً ضعــف نســبی در کنتــرل مهــاری کلــی کــه
تحــت تأثیــر ایــن قشــر اســت ،در افــراد ســیگاری نســبتبــه
افــراد غیرســیگاری وجــود دارد .گرچــه کــه ایــن برداشــت
محتمــل ،نیــاز بــه بررســی تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی
ی مغــزی 26هســت ،تــا بتــوان یافتههــای دقیقتــری
کارکــرد 
بــه دســت آورد .در کل ،هــر یــک از ایــن عوامــل میتوانــد
علــت زیربنــای زیســتی -عصبشــناختی بــرای تبییــن رفتــار
ســیگار کشــیدن باشــد و در شفافســازی ایــن رفتــار عادتــی،
مدنظــر قــرار گیــرد .از ســویدیگــر ،احتمــاالً ســیگار کشــیدن
نیــز بــهنوبــة خــود ،میتوانــد تأثیــر منفــی بــر ایــن کارکردهــا
داشــتهباشــد .در هــر صــورت ،توجــهبــه ایــن کارکردهــا ،در
مداخلههــای درمانــی و پیشــگیرانه ،میتوانــد ظرفیتهــای
بالقــوة مثبتــی بــرای چارهاندیشــی باشــد.
تعــداد کــم نمونــه و انتخــاب غیرتصادفــی ،بررســی فقــط در
جنــس مــرد ،جمعیت دانشــجویی نمونــه و عدم تعمیــم نتایج از
محدودیتهــای ایــن پژوهــش بــود .نکتــة دیگــر اینکــه نتایــج و
تبیینهــای انجــا م شــده نیــاز بــه پژوهــش مکــرر و بررسـیهای
همــه جانبــه دارد تــا اطمینــان علمــی حاصلشــود .چــرا کــه
Functional magnetic resonance imaging
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بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر ،افــراد ســیگاری نســبت
بــه افــراد غیرســیگاری ،عملکــرد ضعیفتــری در آزمــون
ن دادنــد .افــراد
برنامهریــزی و حــلمســئلة بــرج لنــدن نشــا 
ســیگاری تعــداد خطــای بیشــتری و امتیــاز کمتــری در ایــن
آزمــون بــهدســت آوردنــد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه ایــن
افــراد ،نســبتبــه افــراد غیرســیگاری ،توانایــی برنامهریــزی
و حــلمســئلة ضعیفتــری دارنــد .شــاید ضعــف نســبی
ل مســئله ،عاملــی زیربنایــی بــرای
توانایــی برنامهریــزی و ح ـ 
مصــرف ســیگار باشــد ،چــرا کــه ایــن توانایــی بــه افــراد کمــک
میکنــد در رویارویــی بــا تجربیــات و موقعیتهــای مختلــف،
راهحلهــای گوناگونــی را در نظــر بگیرنــد و متناســبترین و
بهتریــن راهحــل را انتخابکننــد ( )24، 35، 48و یــا احتمــاالً،
مصــرف طوالنیمــدت ســیگار ایــن ضعــف نســبی را بــه
وجــود آوردهباشــد؛ چــرا کــه مــواد مضــر ناشــی از مصــرف
دود ســیگار ،میتواننــد بــر قســمتهای مختلــف بــدن از
جملــه مغــز و خلــق و خــوی فــرد تأثیــر مخــرب و منفــی
داشــتهباشــد (.)49
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دقیــق گزینههــا یــا نگرانــی پیــشآمــده باشــد.

بــه انتخــاب راهحلهــای نامناســب در پاســخ بــه شــرایط و
موقعیتهــای زندگيشــان ســوق میدهــد .ایــن میتوانــد
توضیــح دهــد کــه چــرا در نمونــة حاضر ،دانشــجویان ســیگاری
ت بــه دانشــجویان غیرســیگاری ،ایــن ضعــف نســبی را
نســب 
ن دادنــد .بــا توجــه بــه شــرایط زندگــی خوابگاهــی و
نشــا 
دوری از خانــواده و رو بــهرو شــدن بــا شــرایط و موقعیتهــای
مختلــف اســترسزا در طــول دوران تحصیــل و انــواع تجربیــات
متقابــل بینفــردی ،انتخــاب ســیگار و مصــرف آن در پاســخ
بــه ایــن بافتهــا ،از نظــر آنهــا میتوانــد راهــکار سازشــی
و بهتریــن پاســخ باشــد ،چنانچــه خــود دانشــجویان ســیگاری
در مــورد علــت مصــرف ســیگار خویــش ،بیشــتر بــه بافــت
مشــکالت و روابطهــا اشــاره میکننــد ،تــا لــذت ناشــی از
مصــرف آن و مصــرف ســیگار را بــا اینکــه از مضــرات آن مطلــع
هســتند بهعنــوان عاملــی آرامشبخــش موقتــی در نظــر
میگیرنــد .در حالــی کــه میتواننــد هماننــد دانشــجویان
دیگــر کــه تــا حــدودی ،شــرایط و موقعیــت و مشــکالت
یکســان دارنــد ،انــواع راهحلهــای مناســب دیگــر را در پاســخ
بــه ایــن بافتهــا نشــاندهنــد.
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کارکــردی مغــز مقایســه شــود تــا بــ ه طــور یقیــن پایههــای
عصبشــناختی در مصــرف ســیگار مشــخصگــردد- زیســتی
،کــه در چارهاندیشــی پیشــگیرانه کالن و نیــز مداخــات درمانــی
 بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ســیگار.مــورد اســتفاده قــرا ر گیــرد
کشــیدن و هزینههــای سرســامآور مــادی و معنــوی آن بــرای
 نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد مــورد اســتفادة مراکــز،جامعــه
.مشــاورهای دانشــگاهها قــرار گیــرد

 بـ ه صــورت،رابطــة مصــرف ســیگار و پایههــای عصبشــناختی
 اینکــه کــدام یــک علــت و معلول،دو ســویه قابــل تببیــناســت
 پیشــنهاد میشــود کــه بــا در نظــر. تردیــد وجــود دارد،اســت
گرفتــن محدودیتهــای ذکــر شــده و توجــهبــه ســوابق انجــام
 بررســی کارکردهــای اجرایــی در افــراد ســیگاری بــه،شــده
،ل از آن
 طــور کامــل مدنظــر قــرار گیــرد و یافتههــای حاصــ
در صــورت امــکان بــا یافتههــای تصویربــرداری مغناطیســی
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