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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 s tudy 

was to inves tigate neurocognitive performance relative defects in smoking people compared 

to the non-smoking subjects. Materials and Methods: This inves tigation is a causal-

comparative s tudy. The sample of 50 subjects (aged 21-32 years), 25 male smoker s tudent and 

25 non-smokers were chosen through convenience sampling from the University of Guilan. 

These subjects answered researcher-made cigarette checklis t 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 tes ts of Cambridge Gambling, Stroop’s Color-

Word, and Tower of London. Conclusion: The findings of this s tudy indicate that smokers 

have a poor relative performance in risky decision-making, response inhibition, and planning 

and problem-solving. These neurocognitive performance relative defects may explain their 

smoking behavior despite the awareness of potential damages of smoking.

Article Info:

Received: 27 Feb 2019                                                Revised: 28 Jun 2019                                                 Accepted: 10 Jul 2019 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

7.
4.

30
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             1 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.7.4.30
https://shefayekhatam.ir/article-1-1995-fa.html


3131

د وره هفتم، شماره چهارم، پاييز 1398

نقایص عملکرد عصب شناختی در رفتار سیگار کشیدن

حسن سلیمانی راد*، مهسا حاتم ویشکایی، عباس ابوالقاسمی

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران

*  نویسند  ه مسئول: حسن سلیمانی راد

h.soleimanirad@outlook.com :آد  رس الکترونیکي 

چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. سیگار کشیدن

2. تصمیم گیری
3. حل  مسئله

مقدمه: شیوع  رو به افزایش مصرف سیگار باوجود آگاهی از ضررهای بالقوة آن، احتماالً می تواند ناشی 
از علل مختلف باشد. نقص در عملکردهای عصب شناختی در انواع رفتارهای اعتیادی مشخص شده است. 
افراد سیگاری در  نقایص نسبی عملکرد عصب شناختی در  از پژوهش حاضر بررسی  این اساس، هدف  بر 
است.  علّی-مقایسه ای  مطالعة  یك  پژوهش حاضر،  روشها:  و مواد بود.  غیرسیگاری  افراد  با  مقایسه 
روش  به  غیرسیگاری   25 و  سیگاری  مرد  دانشجوی   25 سال(،   32 تا   21 سنی  )دامنة  نفر   50 تعداد 
نمونه گیری در دسترس از دانشگاه گیالن انتخاب  شدند. این افراد به چك  لیست سیگار محقق  ساخته پاسخ 
دادند و با آزمون های نرم افزاری گمبلینگ کمبریج، رنگ -واژه استروب ساده و برج لندن به منظور ارزیابی 
بازداری پاسخ و برنامه ریزی و حل  مسئله کار کردند. يافتهها: نتایج تجزیه  تصمیم گیری مخاطره آمیز، 
و تحلیل واریانس چند متغیری نشان  داد که دو گروه سیگاری و غیرسیگاری، تفاوت معني داری در نتایج 
آزمون های نرم افزاری گمبلینگ کمبریج، رنگ -واژه استروپ و برج لندن داشتند. نتيجهگيري:یافته های 
این پژوهش نشان داد که افراد سیگاری، عملکرد ضعیف تری در تصمیم گیری مخاطره آمیز، بازداری پاسخ 
و برنامه ریزی و حل  مسئله دارند. نقص نسبی کارکردهای عصب شناختی مي تواند رفتار سیگار کشیدن را با 

وجود آگاهی از زیان های بالقوة سیگار توضیح  دهد.

اطالعات مقاله:
د  ریافت: 8 اسفند 1397                                               اصالحیه: 8 اردیبهشت 1398                                               پذیرش: 19 تیر 1398
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ــت  ــد تح ــت )10( و می توان ــادی اس ــاوت انتق ــی و قض ارزیاب
تأثیــر عواطــف در طــول زندگــی قــرار گیــرد )12(. پیامدهــای 
حاصــل از تصمیم گیــری پرخطــر10، بیشــتر مــورد توجــه 
ــرایط و  ــواع ش ــالف ان ــر خ ــه ب ــرا ک ــت. چ ــه  اس ــرار گرفت ق
موقعیت هــای دیگــر، در تصمیم گیــری پرخطــر، احتمــال 
وقــوع ســود و زیــان آشــکار اســت و تصمیم گیرنــده از همــان 
ــا پایینــی اتخــاذ کنــد  ــاال و ی ــزان خطــر ب ــد می ابتــدا می توان
ــوع  ــن ن ــود. ای ــی ش ــای مهم ــه پیامده ــر ب ــه منج )11( ک
تصمیم گیــری کــه بــه نظــر می رســد بیشــتر تکانــه ای باشــد، 
ــك  ــری در ی ــام تصمیم گی ــدن و انج ــر ش ــورت درگی ــه  ص ب
لحظــة خــاص اســت کــه می توانــد بالقــوه نتیجــة منفــی )13( 
ــد  ــته  باش ــر داش ــرد در ب ــرای ف ــی ب ــاً نتیجــة مثبت ــا گاه و ی
ــا توجــه  بــه وجــود نگــرش و رفتــار پرخطــر11 در  )14(. امــا ب
ایــن نــوع تصمیم گیــری، واکنش هــای هیجانــی از جملــه 
ــی از  ــی منطق ــاي  ارزیاب ــراب بج ــا اضط ــرس و ی ــی، ت نگران
مطلوبیــت گزینه هــا و احتمــال پیامدهــای مختلــف، بــر 
ــد  ــه می توانن ــود )9( ک ــم می ش ــم حاک ــاذ تصمی ــد اتخ فراین
مشــکل ســالمت عمومــی مهمــی ایجــاد کننــد و همچنیــن، در 
موقعیت هــای قانونــی، مصــرف دارو، روابــط اجتماعــی و امــور 
ــی،  ــه  طورکل ــند )15(. ب ــن باش ــکل  آفری ــخصی مش ــی ش مال
ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــان  داده ان ــی نش ــواهد پژوهش ــتر ش بیش
ــد  ــر مانن ــای پرخط ــواع رفتاره ــا ان ــر، ب ــری پرخط تصمیم گی
مصــرف  مــواد، رابطــة جنســی بی مالحظــه، اســتعمال ســیگار، 
ــاط  ــالم ارتب ــای ناس ــی و رفتاره ــرمایة مال ــت دادن س از دس
ــه  ــه  ب ــا  توج ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت دارد )17-15 ،13(. ب مثب
ــط  ــیگار مرتب ــرف س ــا مص ــری ب ــوع تصمیم گی ــن ن ــه ای اینک
ــرا  ــه چ ــرای اینک ــی ب ــاالً توضیح ــت )19 ،18 ،13(، احتم اس
ــاز  ــراد ب ــیدن، اف ــیگار کش ــای س ــی از ضرره ــود آگاه ــا وج ب
ــد، داشــته  باشــد. چــرا  ــه  مصــرف آن ادامــه می دهن ــاره ب دوب
ــه  ــی از جمل ــالالت  روان ــه مشــاهده شــده در برخــی از اخت ک
مصــرف  مــواد، تصمیم گیــری پرخطــر، بــه  طــور عمــده 
ــورد  ــاًل در م ــالل، مث ــی آن اخت ــای اصل ــظ ویژگی ه ــه حف ب
ــب  ــر عواق ــود خط ــا وج ــرف ب ــة مص ــه ادام ــواد، ب ــرف  م مص
ناگــوار، کمــك کــرده  اســت )16(. از ایــن  رو، درک بهتــر 
ــن  ــر، ممک ــری پرخط ــر تصمیم گی ــی  ب ــم های مبتن مکانیس
 اســت دیــدگاه جدیــدی را در مــورد رویکردهــای بالقــوة 

ــراه داشــته  باشــد. ــه هم ــن شــرایط ب ــرای ای ــی ب درمان
اصلــی  ازمؤلفه هــای  یکــی  به عنــوان  پاســخ،  بــازداری 
کارکردهــای اجرایــی )20(، توانایــی ســرکوب یــا مقابلــه  کردن 
بــا فکــر، عمــل و یــا احســاس )21( تعریــف شــده  اســت و برای 
رفتارهــای انطباقــی، انعطاف پذیــر و هدفمنــد در محیــط پویــا، 
متغیــر و غیرقابــل پیش بیــن اهمیــت دارد )22(. بــازداری 
پاســخ، نشــان دهندة توانایــی مهــار کنش هــای نامناســب، 
ــه ای  ــه  گون ــوب و غیرضــروری اســت )23(. ب ــوط، نامطل نامرب
ــد )24(.  ــاب می کن ــر را ایج ــردن، تفک ــل  ک ــل از عم ــه قب ک

مقدمه
هــر روز تبلیغــات منفــی گســترده ای در مــورد زیان هــای 
ــراد ســیگاری  مصــرف ســیگار انجــام می شــود. بســیاری از اف
می داننــد کــه مصــرف ســیگار، آســیب هایی برایشــان در پــی 
ــرف  ــه از مص ــد ک ــار می کنن ــا اظه ــتر آن ه ــی بیش دارد. حت
ــه  ــرف آن ادام ــه مص ــود ب ــن  وج ــا ای ــد، ب ــذت نمی برن آن ل
ــرد  ــرای ف ــالمتی ب ــر س ــیگار، خط ــرف س ــد )1(. مص می دهن
آن(،  در  موجــود  ســمی  مــواد  طریــق  )از  مصرف کننــده 
خانــوادة وی )قرارگرفتــن در معــرض ســیگاری دســت -دوم1( 
و پیامدهــای منفــی اقتصــادی )هزینــة مصــرف ســیگار( 
و اجتماعــی )تأثیــر بــر روابــط متقابــل اجتماعــی( بــرای 
ــد ســالمتی،  ــد فوای ــرک آن می توان ــه ت ــی دارد ک ــا در پ آن ه
ــراه  ــه هم ــوادة وی ب ــرد و خان ــرای ف ــی و اقتصــادی ب اجتماع

ــد )2(. ــته  باش داش
ــای  ــورد زیان ه ــترده ای در م ــی گس ــات منف ــود تبلیغ ــا وج ب
ســیگار و آگاهــی از ضررهــای آن، ولــی بــاز افــراد بــه مصــرف 
ــار در  ــناخت -رفت ــارض ش ــن تع ــد. ای ــه می دهن ــیگار ادام س
ــا  ــه چــرا ب ــد ک ــن ســؤال را مطــرح می کن مصــرف ســیگار ای
ــای ســیگار  ــب و ضرره ــراد ســیگاری از معای ــه اف وجــود اینک
کشــیدن مطلــع هســتند، ولــی بــاز بــه رفتــار ســیگار کشــیدن 
ــف  ــل ضع ــه دلی ــد ب ــن می توان ــاالً، ای ــد؟ احتم ــه می دهن ادام
مهــار  در  کارکردهــای عصب شــناختی2  از  برخــی  نســبی 
رفتارهــای بالقــوة مضــر درک  شــده، باشــد )8-3(. ایــن 
ــامل  ــی3 ش ــرد اجرای ــالح عملک ــر اصط ــر چت ــا زی کارکرده
ــازمان دهی،  ــزی، س ــی، حــل  مســئله، برنامه ری اســتدالل کالم
ــتفاده  ــل، اس ــر تداخ ــت در براب ــه، مقاوم ــظ  توج ــی حف توانای
ــا  ــه ب ــی مقابل ــناختی و توانای ــری ش ــورد، انعطاف پذی از بازخ
ــن اجــزای ســرد5 کــه بیشــتر  ــر ای تازگــی4 هســتند. عــالوه ب
از جملــه  نیــز  آن  داغ6  اجــزای  بــه  صــورت منطقی انــد، 
ــزه ای  ــا انگی ــادی ی ــی، اعتق ــاد هیجان ــری، دارای ابع تصمیم گی
ــص  ــه نق ــد ک ــان می ده ــی نش ــواهد پژوهش ــتند )3(. ش هس
نســبی ایــن کارکردهــا در انــواع رفتارهــای تکانشــی و اعتیادی 
دیــده  می شــود. احتمــاالً، ایــن نقــص نســبی می توانــد توضیــح 
دهــد کــه چــرا بــا وجــود آگاهــی از عواقــب منفــی، افــراد بــاز 
دوبــاره بــه مصــرف مــواد یــا رفتــار تکانشــی ادامــه می دهنــد 
)8-3(. بــر ایــن اســاس، بررســی کارکردهــای عصب شــناختی 
مهــم، از جملــه تصمیم گیــری پرخطــر7، بــازداری پاســخ8 
و برنامه ریــزی و حــل  مســئله9 در ایــن پژوهــش مدنظــر 

ــت. قرارگرف
تصمیم گیــری یــك توانایــی و فراینــد شــناختی انتخــاب 
بیــن دو یــا چنــد گزینــة موجــود اســت کــه می توانــد نســبتاً 
واضــح و یــا پیچیــده باشــد )10 ،9(. ایــن عملکــرد، فراینــدی 
مهــم و پیچیــده ای اســت کــه شــامل تعامــل و ادغــام بســیاری 
حافظــه،  ادراک،  جملــه  از   ،)11( شــناختی  مؤلفه هــای  از 

1 Second-hand smoke
2 Neurocognitive performances
3 Executive function
4 Ability to deal with novelty
5 Cold component
6 Hot components

7 Risky decision-making
8 Response inhibition
9 Planning and problem solving
10 Risky decision-making
11 Risky behavior
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ــی  ــه هدف ــده ب ــروع کنن ــت ش ــك وضعی ــال از ی ــرای انتق ب
ــتفاده  ــق اس ــی از طری ــه نتایج ــن ب ــت یافت ــا دس ــواه و ی دلخ
از اعمــال روانشــناختی باالتــر نظیــر اســتدالل و تفکــر خــالق 
ــاره  دارد )9(.  ــرد، اش ــورت می گی ــراد ص ــیلة اف ــه  وس ــه ب ک
ــه  ــد ک ــك می کنن ــراد کم ــه اف ــا ب ــن توانایی ه ــن، ای بنابرای
ــات و  ــا تجربی ــی ب ــگام رویاروی ــش هن ــی خوی ــول زندگ در ط
موقعیت هــای مختلــف، راه حل هــای گوناگونــی را در نظــر 
ــد  ــن راه حــل را انتخــاب کنن ــد و متناســب ترین و بهتری بگیرن
ــدام از  ــر ک ــاب ه ــه انتخ ــه اینک ــه  ب ــا توج )33 ،31 ،24(. ب
ــس  ــود را دارد، پ ــاص خ ــای خ ــن، پیامده ــای ممک راه حل ه
می تــوان گفــت نتایــج متفاوتــی کــه افــراد در طــی تجربیــات 
ــی از  ــدودی ناش ــا ح ــد ت ــد، می توان ــت می آورن ــه  دس ــود ب خ
ــوی  ــد. از س ــا باش ــئلة آن ه ــل  مس ــزی و ح ــی برنامه ری توانای
ــا،  ــن توانایی ه ــبی در ای ــص نس ــود نق ــورت وج ــر، در ص  دیگ
ــان  ــد. چن ــار آی ــه  ب ــی ب ــی گوناگون ــای منف ــاالً پیامد ه احتم
ــواع  ــه در ان ــد ک ــای انجــام  شــده نشــان  داده ان چــه پژوهش ه
اختــالالت وابســتگی بــه مــواد، نقــص در برنامه ریــزی و 
ــت  ــوان گف ــود )37-34(. می ت ــاهده می ش ــئله مش ــل  مس ح
احتمــاالً نقــص در ایــن توانایی هــا، افــراد را بــه ســوی انتخــاب 
راه هــای مصــرف مــواد در پاســخ بــه مقتضیــات زندگــی هدایت 
ــا شــاید مصــرف طوالنی مــدت مــواد، ایــن نقــص  می کنــد و ی
را ایجــاد کــرده  باشــد. در هــر صــورت، وجــود نقــص می توانــد 
ــاد  ــل ایج ــب خل ــب و متناس ــای مناس ــاب راه حل ه در انتخ
کنــد. بــر ایــن  اســاس، احتمــاالً در افــراد ســیگاری، بــا توجه  به 
اینکــه اکثــراً اظهــار می کننــد کــه بــرای رهایــی از مشــکالت و/

یــا بــه  خاطــر مســائلی نظیــر جلــب  توجــه و کســب عــزت  نفس 
ــص  ــاالً نق ــد، احتم ــه، ســیگار اســتعمال می کنن از دســت  رفت
ــن  ــا را دچــار ای ــزی و حــل  مســئله، آن ه ــی برنامه ری در توانای
خطــای شــناختی کنــد )38( کــه راه حــل مناســبی بــرای حــل 
ــه  ــا را ب ــد کــه آن ه ــدا کرده ان ــی از مشکالتشــان پی ــا رهای و/ی
مصــرف ســیگار رهنمــود می کنــد، هرچنــد کــه از مضــرات آن 

ــز آگاه باشــند. نی
در نهایــت، بــا توجــه  بــه افزایــش روزافــزون مصــرف ســیگار، بــا 
وجــود  آگاهــی از پیامدهــای منفــی بالقــوة آن، ضــروری اســت 
کــه ایــن مســئلة تعــارض شــناخت -رفتــار در مصــرف ســیگار 
بررســی  گــردد کــه چــرا بــا وجــود تبلیغــات منفــی گســترده ای 
در مــورد زیان هــای ســیگار و آگاهــی از ضررهــای آن، ولــی بــاز 
شــاهد مصــرف آن هســتیم. ادبیــات پژوهشــی موجــود نشــان 
ــه در  ــواد و از جمل ــرف م ــار مص ــواع رفت ــه در ان ــد ک می ده
ــری،  ــناختی در تصمیم گی ــص عصب ش ــیدن، نقای ــیگار کش س
ــازداری پاســخ و برنامه ریــزی و حــل مســئله دیــده می شــود  ب
)بــرای نمونــه 35 ،34 ،23 ،21 ،18 ،13( کــه احتمــاالً بتــوان 
ــرف  ــرا در مص ــه چ ــح داد ک ــص، توضی ــن نقای ــاس ای ــر اس ب
ســیگار تعــارض شــناخت -رفتــار وجــود دارد. بنابرایــن، هــدف 
ــناختی  ــرد عصب ش ــص عملک ــی نقای ــر بررس ــش حاض از پژوه

در رفتــار ســیگار کشــیدن بــود.

ایــن بــازداری، توســط مــدار عصبــی گســترده ای تحــت تأثیــر 
قشــر پیش پیشــانی  شــکمی  جانبــی12 کــه منطقــه ای کلیــدی 
ــن  ــی، ای ــور کل ــه  ط ــردد. ب ــرل می گ محســوب می شــود، کنت
توانایــی از دوران کودکــی تــا جوانــی بهبــود یافتــه و ظرفیــت 
موفقیت آمیــز آن در طــول نوجوانــی رشــد می کنــد کــه 
ــود )25(.  ــوب می ش ــی محس ــی زیربنای ــرات عصب دوران تغیی
ــواع  ــری از ان ــی در جلوگی ــن توانای ــه ای ــل تصــور اســت ک قاب
رفتارهــای نامناســب و ناســالم، از جملــه رفتارهــای اعتیــادی 
ــد،  ــار آورن ــه  ب ــی ب ــی گوناگون ــای منف ــد پیامده ــه می توانن ک
ــد  ــان داده ان ــا نش ــه پژوهش ه ــد. چنانچ ــی باش ــل حیات عام
ــواد  ــالالت مصــرف م ــاری و اخت ــالالت رفت ــواع اخت ــه در ان ک
ــد )27- ــاء می کن ــی ایف ــش مهم ــخ، نق ــازداری پاس ــص ب نق

25(، چــرا کــه ایــن نقــص منجــر بــه افزایــش اســتفاده از مــواد 
ــرای توقــف مصــرف آن می شــود )27  و همچنیــن، مشــکلی ب
ــانی  ــق پیش پیش ــم مناط ــت ک ــر، فعالی ــوی  دیگ ،25(. از س
کــه زیربنــای عصب شــناختی بــازداری پاســخ محســوب 
می شــود )28(، پیشــرفت های مصــرف مــواد را پیش بینــی 
می کنــد )27 ،25( و بــا میــل )ولــع( و ســیگار کشــیدن 
ارتبــاط دارنــد )26(. بــه گونــه ای کــه حتــی ســیگار کشــیدن، 
ــد  ــرار ده ــر ق ــت  تأثی ــق را تح ــن مناط ــرد ای ــد عملک می توان
)29(. بنابرایــن، کنتــرل مهارکننــدة ضعیــف کــه در واقــع یــك 
ــو  ــه تنباک ــاد و از جمل ــا اعتی ــت، ب ــگری اس ــه از تکانش جنب
ارتبــاط زیــادی دارد )30 ،25 ،23 ،21(. بــر ایــن  اســاس، 
احتمــاالً بدعملکــردی بــازداری پاســخ، عاملــی مهمــی در 
مصــرف ســیگار باشــد. همچنیــن، خــود مصــرف طوالنی مــدت 
ســیگار، بــه  نوبــة خــود می توانــد موجــب ضعــف بیشــتری در 
بــازداری پاســخ  گــردد کــه در نهایــت، تغییــرات جزئــی نســبی 
را در سیســتم عصب شــناختی افــراد بــه  وجــود  آورد. بنابرایــن، 
ــیگاری،  ــراد س ــناختی در اف ــص عصب ش ــن نق ــه ای ــه  ب توج
احتمــاالً بتوانــد توضیحــات گســترده ای بــرای تبییــن مصــرف 
ــی و پیشــگیرانه  ســیگار داشــته  باشــد و در راهکارهــای درمان

ــرد. مدنظــر قرارگی
کارکــرد  از  مؤلفه هایــی  مســئله،  حــل   و  برنامه ریــزی 
اجرایــی و مرتبــط بــا لــوب پیشــانی13 هســتند )31(. توانایــی 
ــه ادغــام  ــاز ب ــه  طــور کلــی، نی ــزی و حــل  مســئله، ب برنامه ری
ــه  ــه: توج ــم از جمل ــا ه ــط ب ــای مرتب ــدادی از مهارت ه تع
ــب،  ــداف مناس ــاب اه ــی و انتخ ــدار، بازشناس ــز و پای متمرک
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــا و راهبرده ــرای برنامه ه ــد و اج تولی
ــرای اصــالح  ــا ب ــی اســتفاده از بازخورده ــداف و توانای ــن اه ای
ــك  ــوان ی ــزی به عن ــق دارد )32(. برنامه ری ــای  ناموف راهبرده
مقوله بنــدی وســیع از پاســخ ها و فرایندهــا تعریــف شــده  
اســت کــه شــامل، امــا نــه محــدود بــه تصمیم گیــری، قضــاوت 
و ارزیابــی رفتارهــای خــود و رفتارهــای دیگــران هســت )33( 
ــورت  ــف ص ــل تکلی ــا تکمی ــدف ی ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
ــدی  ــه فراین ــئله ب ــل  مس ــر، ح ــوی دیگ ــرد )24(. از س می گی
ــی  ــه برنامه های ــتیابی ب ــکالت، دس ــر مش ــه  ب ــرای غلب ــه ب ک

12 Ventrolateral prefrontal cortex
13 Frontal lobe
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ــات از  ــوع تحقیق ــر در ان ــری پرخط ــی تصمیم گی ــرای ارزیاب ب
ــورت  ــه ص ــون ب ــن آزم ــد. ای ــتفاده کرده ان ــون اس ــن آزم ای

ــود )40(. ــرا می ش ــگ  اج ــه فرهن ــته  ب ــی و ناوابس عمل
3- آزمون رنگ -واژه استروپ

اســتروپ در ســال 1935، بــراي ارزیابــي توجــه اختصاصــي و 
انعطاف پذیــری شــناختی آزمونــی ابــداع کــرد کــه از آن زمــان 
ــون  ــت. آزم ــده  اس ــاخته  ش ــی از آن س ــواع مختلف ــون ان تاکن
آزمون هایــی  مهم تریــن  از  یکــی  اســتروپ16،  -واژه  رنــگ 
اســت کــه به منظــور اندازه گیــري بــازداري پاســخ مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن پژوهــش، از شــکل رایانــه ای 
ایــن آزمــون اســتفاده  شــد کــه بــر اســاس زبــان برنامه نویســی 
دلفــی آمــاده شــده  اســت. در شــکل رایانــه ای ایــن آزمــون دو 
ــن و شــناخت رنگ هــا  ــة اول، تمری ــه وجــود دارد. مرحل مرحل
و جــای صفحــه کلیــد اســت. در مرحلــة دوم، تعــداد 48 
ــه آزمودنــی  کلمــة رنگــی همخــوان و 48 کلمــة ناهمخــوان ب
نمایــش داده  می شــود کــه بایــد طبــق دســتورالعمل کار کنــد. 
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه تکلیــف رنــگ -واژه )مرحلــة دوم 
آزمایــش( انعطاف پذیــری ذهنــی، تداخــل و بــازداری پاســخ را 
ــون  ــده پیرام ــام ش ــاي انج ــد. پژوهش ه ــری می کن اندازه گی
ایــن آزمــون نشــانگر اعتبــار و روایــی مناســب آن در ســنجش 

ــد )41(. ــودکان می باش ــاالن و ک ــازداري در بزرگس ب
4- آزمون برنامه ریزی و حل  مسئلة برج لندن

ــی  ــار توســط شــالیس18 معرف ــرج لنــدن17، اولیــن ب آزمــون ب
شــد. ایــن آزمــون بــرای ارزیابــی حداقــل دو جنبــه از 
ــل  ــردی و ح ــزی راهب ــی برنامه ری ــی، یعن ــای اجرای کارکرده
ــون داراي  ــن آزم ــن، ای ــت. همچنی ــده  اس ــن ش ــئله تدوی  مس
حساســیت نســبت بــه عملکــرد لــوب پیشــاني اســت. در ایــن 
ــر  ــه ب ــد ک ــتفاده ش ــون اس ــه ای آزم ــکل رایان ــش، از ش پژوه
ــه  ــت. ب ــده اس ــاده ش ــی آم ــی دلف ــان برنامه نویس ــاس زب اس
گونــه ای کــه از آزمودنــی خواســته مي شــود تــا مجموعه هایــی 
ــودی را  ــة عم ــه میل ــر س ــده ب ــوار  ش ــي س ــاي رنگ از مهره ه
بــراي جــور شــدن بــا یــك هــدف مشــخص جــا بــه  جــا کنــد. 
پاســخ آزمودنــي، وقتــي صحیــح اســت کــه موقعیــت نهایــي، 
ــا(، حاصــل شــده  ــق شــکل راهنم ــت )مطاب ــل حرک ــا حداق ب
ــنجش  ــوب در س ــازة خ ــي س ــون داراي روای ــن آزم ــد. ای  باش

ــت )42(. ــراد اس ــازماندهي اف ــزي و س برنامه ری
نحوة اجرا و جمع آوری داده ها

ــش و  ــداف پژوه ــان اه ــی و بی ــات اخالق ــت مالحظ ــا رعای ب
کســب اجــازه از کارگــروه پژوهشــی دانشــگاه، در طــول یــك 
هفتــه، در مجتمــع خوابــگاه پســرانه دانشــگاه، بــا کســب اجــازه 
از مدیریــت مجتمــع و مســئول بلوک هــا، از دانشــجویان 
غیربومــی ســاکن در خوابــگاه، درخواســت شــد کــه در 
ــای  ــه آزمون ه ــت، داوطلبان ــتن فرص ــل و داش ــورت تمای ص
ــل از  ــب قب ــجویان داوطل ــه دانش ــد. ب ــام  دهن ــی را انج عمل
ــدن داده  ــه  مان ــل رازداری و محرمان ــان کام ــنجش، اطمین س

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر، از نــوع علّــی -مقایســه ای اســت. بــرای 
ــای  ــه در پژوهش ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــا، ب ــع آوری داده ه جم
ــه حداقــل  ــی -مقایســه ای، حجــم نمون ــوع آزمایشــی و علّ از ن
15 نفــر در هــر گــروه توصیــه می شــود )39(، تعــداد 25 
ــجویان  ــان دانش ــیگاری از می ــر غیر س ــیگاری و 25 نف ــر س نف
مــرد کارشناســی دانشــگاه گیــالن بــه  صــورت در دســترس و 
داوطلبانــه انتخــاب شــدند. گــروه ســیگاری، افــرادی بودنــد که 
بــه  صــورت روزانــه و مــداوم در طــول 12 مــاه گذشــته، ســیگار 
ــا شــده  ــراد همت ــروه غیرســیگاری، اف ــد و گ مصــرف می کردن
)از لحــاظ تحصیلــی، زندگــی خوابگاهــی، ســالمتی جســمی و 
روانــی و داشــتن دوســتان ســیگاری( بــا گــروه ســیگاری بودنــد 
کــه تــا بــه  حــال ســیگار مصــرف نکــرده  بودنــد. دو گــروه، از 

ــد. نظــر جســمی ســالم و فاقــد اختــالالت روانپزشــکی بودن
ابزار پژوهش

1- چک  لیست سیگار
ایــن چــك  لیســت محقــق  ســاخته، شــامل چهــار ســؤال بــرای 
ســنجش ســیگار کشــیدن بــود. ایــن ســؤاالت در مــورد ســیگار 
کشــیدن )بلــه یــا خیــر(، میانگیــن تعــداد نــرخ مصــرف روزانــه 
ــخ، بیشــتر از 15  ــا 15 ن ــخ، 11ت ــا 10 ن ــخ، 6 ت ــر از 5 ن )کمت
نــخ(، مــدت  زمــان مصــرف )کمتــر از یــك  ســال، یــك تــا ســه 
ســال، بیشــتر از ســه ســال( و مصــرف در انــواع موقعیت هــای 
ــدرس  ــی، دور از دی ــکان عموم ــه، دانشــگاه، م ــی )خان اجتماع

آشــنایان( بــود.
2- آزمون قمارکمبریج

ــر  ــار خط ــی رفت ــرای ارزیاب ــج (CGT)14 ب ــون قمارکمبری آزم
و  روگــرس15  توســط  تصمیم گیــری  چگونگــی  و  کــردن 
ــه ای  همــکاران ســاخته شــد. در ایــن پژوهــش، از شــکل رایان
ــه  ــان برنام ــاس زب ــر اس ــه ب ــد ک ــتفاده  ش ــون اس ــن آزم ای
ــن  ــه ای ای ــده  اســت. در شــکل رایان ــاده ش ــی آم  نویســی دلف
آزمــون دو مرحلــه وجــود دارد. در مرحلــة اول، در بــاالی 
صفحــه نمایــش ردیفــی از مربع هــا ظاهــر می شــود کــه 
ــن  ــر ای ــتند. در زی ــگ هس ــی رن ــی آب ــز و مابق ــا قرم بعضی ه
ــده  ــان ش ــی پنه ــع زرد رنگ ــك مرب ــا، ی ــه از مربع ه مجموع
 اســت کــه آزمودنــی بایــد تصمیــم بگیــرد در زیــر کــدام دســتة 
رنگــی مربع هــا قــرار دارد. ایــن مرحلــه بــرای آشــنایی بــا روال 
کار اســت. در مرحلــة دوم، عــالوه  بــر ویژگی هــای مرحلــة اول، 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــش وجــود دارد، ب ــه  افزای امتیازدهــی رو ب
ــع زرد  ــی رود مرب ــال م ــه احتم ــر ک ــورد نظ ــگ م ــاب رن انتخ
ــدار  ــة هش ــی 5 مرحل ــده، در ط ــان  ش ــر آن پنه ــگ در زی رن
دهنــده، امتیــاز از مقــداری ثابــت رو بــه  افزایــش مــی رود کــه 
ــرد. در  ــش را قطعی ک ــم خوی ــوان تصمی ــه می ت ــر مرحل در ه
ایــن  صــورت، چنانچــه رنــگ درســت انتخــاب شــود بــه  همــان 
ــه  ــدازه امتیــاز آن مرحلــه، داده  خواهــد شــد و اگــر رنــگ ب ان
 اشــتباه انتخــاب شــود، امتیــاز کــم خواهــد شــد. پژوهشــگران 

14 Cambridge gambling task
15 Rogers
16 Stroop word-colour tes t

17 Tower of london tes t
18 Shallice

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

7.
4.

30
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.7.4.30
https://shefayekhatam.ir/article-1-1995-fa.html


3535

د وره هفتم، شماره چهارم، پاييز 1398

ــده  ــك و دو آم ــدول ی ــر، در ج ــر متغی ــی ه ــای اصل مؤلفه ه
اســت. چنانچــه مشــاهده می شــود، عــدم معنــي دار بــودن ایــن 
ــا  ــع متغیره ــودن توزی ــال  ب ــان  از نرم ــا، نش ــاره در مؤلفه ه آم
اســت. بنابرایــن، اســتفاده از تحلیل هــای پارامتریــك، بالمانــع 
اســت. بــر ایــن  اســاس، بــا توجــه بــه تعــداد مؤلفه هــای اصلــی 
ــیگاری  ــروه س ــا در دو گ ــاوت آن ه ــی تف ــر و بررس ــر متغی ه
و غیرســیگاری، از آزمــون تحلیــل واریانــس چندمتغیــری 
)مانــووا(، بــرای بررســی مؤلفه هــای اصلــی هــر یــك از 

ــد. ــتفاده  ش ــا اس متغیره

بــرای  چندمتغیــری  واریانــس  تحلیــل  انجــام  به منظــور 
مفروضه هــای  ابتــدا  متغیرهــا،  از  یــك  هــر  مؤلفه هــای 
پیــش  شــرط انجــام ایــن تحلیــل بررســی  شــد. نتایــج 
آزمــون ام باکــس بــرای هیــچ یــك از متغیرهــا معنــی دار 
شــرط  بنابرایــن،   .)P<0/05  ،0/193>M Box>0/98( نبــود 
ــت  ــس به درســتی رعای ــای واریانس/کواریان ــی ماتریس ه همگن
شــده  اســت. آزمــون لویــن و عــدم معنــی داری آن بــرای 
همــة مؤلفه هــا )P<0/05 ،0/121>F>0/753(، شــرط برابــری 
ــن،  ــد. همچنی ــان می ده ــی را نش ــن گروه ــای بی واریانس ه
ــود  ــي دار ب ــاری معن ــاظ آم ــه لح ــت، ب ــت بارتل ــون کروی آزم
ــه نشــان دهندة همبســتگی  )P>0/05 ،79/357>X2>201/27( ک
ــة تحلیــل اســت.  ــرای ادام مکفــی بیــن متغیرهــای وابســته ب
ــه،  ــدول س ــز، در ج ــدای ویلک ــون المب ــج آزم ــت، نتای در نهای
نشــان  داد کــه اثــر گــروه بــر ترکیــب مؤلفه هــای مــورد 
ــای  ــاس، آزمون ه ــن اس ــر ای ــد. ب ــی دار می باش ــه معن مطالع
ــری را  ــس چندمتغی ــل واریان ــتفاده از تحلی ــت اس ــوق قابلی ف

ــمرد. ــاز ش مج

نتایــج جــدول ســه، نشــان  می دهــد کــه میــان افــراد ســیگاری 
و غیرســیگاری، از نظــر متغیرهــای وابســته تفــاوت معنــي داری 
وجــود دارد. مجــذور اتــا )کــه در واقــع مجــذور ضریــب 
همبســتگی بیــن متغیرهــای وابســته و عضویت گروهــی اســت(، 

 شــد و بــا توضیــح اهــداف پژوهــش و دســتورالعمل نحــوة کار 
ــد.  ــام  ش ــا انج ــع آوری داده ه ــی، کار جم ــای عمل ــا آزمون ه ب
ــه چك لیســت ســیگار محقــق  ســاخته،  بعــد از پاســخ  دادن ب
ــام  ــا انج ــه آزمودنی ه ــد ک ــرا ش ــزاری اج ــای نرم اف آزمون ه
ــه  ــا ب ــرام از آن ه ــت تشــکر و احت ــام، نهای ــد از اتم ــد. بع دادن
 عمــل آمــد و بــه پرســش های مربوطــة آ ن هــا پاســخ داده  شــد.

تجزیه و تحلیل داده ها
ــا  ــات، داده ه ــع آوری اطالع ــس از جم ــر، پ ــش حاض در پژوه
ــه و  ــورد تجزی ــخة 24 م ــزار SPSS نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
ــرای گــزارش شــاخص های توصیفــی  تحلیــل قــرار گرفتنــد. ب
داده هــا، از میانگیــن و انحــراف  معیــار اســتفاده  شــد. بــا توجــه 
 بــه ماهیــت طــرح مــورد اســتفاده، بــرای بررســی تفاوت هــای 
بیــن  گروهــی از تحلیــل واریانــس چندمتغیــره اســتفاده  شــد. 
ــر  ــا 0/05 در نظ ــر ب ــرش براب ــورد پذی ــي داری م ــطح معن س

گرفتــه  شــد.
یافته ها

 ،)n=50( در پژوهــش حاضــر، از مجمــوع افــراد شــرکت  کننــده
ــرکت  ــد. ش ــیگاری بودن ــر غیرس ــیگاری و 25 نف ــر س 25 نف
ــگاه  ــی ســاکن در خواب ــرد غیربوم ــدگان از دانشــجویان م  کنن
ــراف  ــن )و انح ــد. میانگی ــالن بودن ــگاه گی ــجویی دانش دانش
ــة  ــدگان، 24/38 )2/6(، در دامن ــرکت کنن ــنی ش ــار( س  معی
ســنی 21 تــا 32 ســال بودنــد. میانگیــن ســن دو گــروه 
ســیگاری و غیرســیگاری بــه ترتیــب نشــان  داد کــه میانگیــن 
)و انحــراف  معیــار( ســنی افــراد ســیگاری 23/6 )2/27( و 

می باشــد.   )2/68(  25/16 غیرســیگاری 
در جــدول یــك و دو، میانگیــن و انحــراف  اســتاندارد دو گــروه 
در انــواع مؤلفه هــا گــزارش شــده  اســت. بــرای بررســی فــرض 
ــروف  ــون کالموگ ــا، از آزم ــن متغیره ــع ای ــودن توزی ــال  ب نرم
بــرای  آزمــون  ایــن  نتایــج  اســتفاده  شــد.  -اســمیرنف 

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

جدول 2- میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تصمیم گیری و حل  مسئله در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری.
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داشــتند. ایــن بدیــن معناســت کــه ایــن افــراد در تصمیم گیری، 
ریســك پذیری بیشــتری دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ریســك، 
از  احتمــال  یــا  منفــی  یــك رخــداد  احتمــال روی  دادن 
ــا رفتــار  ــا یــك عمــل ی ــا آســیب دیدن مرتبــط ب دســت دادن ی
اســت )9( و از ســوی دیگــر، نتایــج بــه  دســت  آمــدة پژوهــش 
حاضــر کــه همخــوان بــا ســایر نتایــج پژوهش هــای از ایــن نــوع 
ــراد  ــاالً اف ــه احتم ــد ک ــان می ده ــد )19 ،18 ،13(، نش می باش
ســیگاری نســبت  بــه افــراد غیرســیگاری تمایــل بیشــتری بــه 
ــی  ــب منف ــد عواق ــه می توان ــك پذیر ک ــی ریس ــام رفتارهای انج
ــن  ــن  اســاس، ای ــر ای ــد. ب ــر داشــته  باشــد، دارن متعــددی در ب
نــوع تصمیم گیــری می توانــد توجیــه و عاملــی زیربنایــی بــرای 
رفتارهــای همچــون سیگارکشــیدن باشــد کــه بــا وجــود آگاهی 
از پیامدهــای منفــی آن، بــاز تکــرار می گــردد. بــرای فهــم ایــن 
تناقــض، عوامــل متعــددی می توانــد مدنظــر قــرار گیــرد. شــاید 
پایه هــای عصب شــناختی، در ایــن میــان نقــش مهمــی داشــته 
ــش  ــك19 نق ــه سیســتم دوپامینرژی ــه اینک ــا توجــه ب  باشــند. ب
مهمــی در تصمیم گیــری دارد )11( و رفتــار ریســك پذیر و 
پاداش جــو کــه یــك مــدار عصبــی مشــترک را فعــال می کننــد 
ــه  ــری تحــت  ریســك ک ــر، در تصمیم گی ــوی دیگ )15( و از س
قاعده هــای  پشــتی جانبی20،  پیش پیشــانی  قســمت های 
ــر  ــاالً خط ــد )11(، احتم ــش  دارن ــداال22 نق ــه ای21 و آمیگ پای
کــردن بــه اشــکال مختلــف، ماننــد تصمیــم ریســك پذیر 
ــیر  ــن را در مس ــان نیکوتی ــد هیج ــش، می توانن ــن پژوه در ای
ــا  ــن ســیگار ب ــا نیکوتی ــد )18( و ی ــد کنن ــز23 تقلی ــاداش مغ پ
ــت  ــورت تقوی ــه  ص ــی آن، ب ــای منف ــی از پیامده ــود آگاه وج
منفــی24 بــر اثــر فعــال  کــردن ایــن مســیر پــاداش کــه موقتــاً 
ــرف  ــرار مص ــه  تک ــد، ب ــی دور می کن ــات منف ــرد را از هیجان ف
ســیگار منجــر گــردد. همانطــور کــه در لــذت خــود تحریکــی 
ــرای  ــاید ب ــن ش ــود )43( و ای ــاهده  می ش ــر مش ــن ام ــز، ای نی
دانشــجویان کــه دنبــال شــرایط و موقعیت هــای لذت جــو 

ــه  ــه ب ــا توج ــروه ب ــن دو گ ــاوت بی ــه تف ــد ک ــان می ده نش
متغیرهــای وابســته در مجمــوع معنــی دار اســت و میــزان ایــن 
تفــاوت، بــرای متغیرهــای تصمیم گیــری، بــازداری پاســخ و حــل 
 مســئله، بــر اســاس مجــذور اتــا، بــه ترتیــب 0/33، 0/29 و 0/17 
اســت. یعنــی، هــر یــك از ایــن متغیرهــا بــه ترتیــب، حــدود 33 
درصــد، 29 درصــد، و 17 درصــد واریانــس مربــوط  بــه اختــالف 
ــل مؤلفه هــای هــر  ــر متقاب بیــن دو گــروه را کــه ناشــی از تأثی

ــد. ــن می کنن ــد، تبیی ــا می باش ــك از متغیره ی
ــد  ــس چن ــل واریان ــج تحلی ــار، نتای ــدول چه ــاهدة ج ــا مش ب
ــراد  ــرات اف ــن نم ــن میانگی ــه بی ــد ک ــان می ده ــره نش متغی
ــك از  ــر ی ــی ه ــای اصل ــیگاری، در مؤلفه ه ــیگاری و غیرس س
ــئله  ــل  مس ــخ و ح ــازداری پاس ــری، ب ــای تصمیم گی متغیره
تفــاوت معنــي دار وجــود دارد )P>0/015<0/001(. بنابرایــن، 
بــا توجــه بــه جــدول یــك و دو و جــدول چهــار، بیــن دو گــروه 

ــود. ــاهده می ش ــي دار مش ــاوت معن تف
بحث و نتیجه گیری

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، مقایســة تصمیم گیــری 
افــراد  بــازداری پاســخ و حــل  مســئله در  مخاطره آمیــز، 
ســیگاری و غیرســیگاری بــود. نتایــج  حاصــل نشــان  داد 
ــیگاری، در  ــراد غیرس ــا اف ــه ب ــیگاری در مقایس ــراد س ــه اف ک
ــازداری پاســخ و حــل  مســئله،  ــز، ب ــری مخاطره آمی تصمیم گی

ضعف هــای نســبی معنــي داری را نشــان  دادنــد.
ــبت  ــیگاری نس ــراد س ــر، اف ــش حاض ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
 بــه افــراد غیرســیگاری، عملکــرد ضعیف تــری در آزمــون 
دادنــد.  نشــان   رایانــه ای  نــوع  گمبلینــگ  تصمیم گیــری 
ــر  ــری پرخط ــی تصمیم گی ــه ارزیاب ــه ب ــون ک ــن آزم ــج ای نتای
می پــردازد، نشــان  داد کــه افــراد ســیگاری در مؤلفه هــای 
ــاز  ــدار امتی ــون کــه شــامل تعــداد خطــا و مق ــن آزم ــی ای اصل
ــیگاری  ــراد غیرس ــه اف ــبت  ب ــری نس ــرد ضعیف ت ــت، عملک اس

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

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تصمیم گیری، بازداری پاسخ و حل  مسئله.

19 Dopaminergic sys tem
20 Dorsolateral prefrontal cortex
21 Basal ganglia

22 Amygdala
23 Brain reward pathway
24 Negative reinforcement [
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ــه ســیگار  ــل ب موقعیت هــای چالشــی و اســترس زا بیشــتر تمای
ــن  ــل از ای ــی حاص ــاس ناراحت ــگام احس ــد و هن ــیدن دارن کش
شــرایط دشــوار، بجــای بــازداری ایــن میــل، بــه رفتــار ســیگار 
ــرایط  ــن ش ــترس و ادراک ای ــاید اس ــد. ش ــیدن می پردازن کش
چالــش زا، تغییــرات ناقلیــن عصبــي25 بــر قســمت های بــازداری 
ــازداری میــل  مغــز داشــته  باشــد کــه فــرد را بــه عــدم تــوان ب
ــیگار را  ــرف س ــد و مص ــود کن ــیدن رهنم ــیگار کش ــار س و رفت
ــد. چنانچــه ســایر یافته هــای  راه حــل و گزینــه ای مناســب بدان
همیــن پژوهــش نیــز نشــان  دادنــد کــه در زمینــة حــل  مســئله، 
ــراد غیرســیگاری ضعــف نســبی  ــه اف ــراد ســیگاری نســبت  ب اف
داشــتند و در تصمیم گیــری تحــت  ریســك کــه یــك موقعیــت 
دشــوار محســوب می شــود، عملکــرد ضعیف تــری نشــان  دادنــد. 
ایــن تبیین هــای احتمالــی نیــاز بــه پژوهــش عصب شــناختی و 
ــر،  ــد. از ســوی  دیگ ــه ایجــاب می کن ــن زمین بیشــتری را در ای
ممکــن اســت خــود مصــرف طوالنی مــدت ســیگار نیــز موجــب 
ضعــف نســبی بــازداری پاســخ شــود. چنانچــه پژوهش هــا نشــان 
 داده انــد کــه ســیگار می توانــد بــر عملکــرد قشــر پیش پیشــانی 
تأثیرگــذار باشــد )44 ،29( کــه مــکان کلیــدی بــرای بــازداری 
پاســخ محســوب می شــود )25( و ایــن ممکــن  اســت بــه خاطــر 
تغییــرات ناقلیــن عصبــي باشــد. چنانچــه مشــاهده  شــده کــه 
تکــرار تزریــق نیکوتیــن، باعــث ایجــاد تغییــرات عصبــی مرتبــط 
بــا فعالیــت دوپامینرژیــك غیرطبیعــی می شــود و ممکــن  اســت 

در کنتــرل مهــاری و توجــه، اختــالل ایجــاد کنــد )45(. 
ــبی  ــف نس ــده ضع ــام  ش ــای انج ــورت، پژوهش ه ــر ص در ه
ــیگار را  ــواد و س ــدة م ــرف  کنن ــراد مص ــخ در اف ــازداری پاس ب
نشــان داده انــد )46 ،44 ،27 ،26 ،25 ،21(. یافته هــای پژوهش 
حاضــر نیــز در راســتای همیــن پژوهش هــا، ایــن ضعــف 
نســبی را در دانشــجویان ســیگاری نشــان می دهــد. بــا توجــه 
 بــه اینکــه، زندگــی دانشــجویی غیربومــی، می توانــد اســترس زا 
ــرای  ــد و ب ــته  باش ــود را داش ــاص خ ــواری خ ــرایط دش و ش
ــن  ــی از چنی ــرای رهای ــد، ب ــراب آور باش ــی و اضط ــرد، نگران ف
ــن  ــه ذه ــی ب ــای متفاوت ــاالً راهکاره ــی، احتم ــات منف احساس
افــراد برســد کــه ممکن اســت مناســب و/یــا نامناســب باشــند، 
ــة  خــود، ممکــن  اســت  ــه  نوب ــا ب ــن راهکاره خــود انتخــاب ای
ــا در  موجــب افزایــش اســترس شــود. ایــن شــرایط تنــش زا، ب
ــراد،  ــخصیتی اف ــناختی و ش ــای عصب ش ــن تفاوت ه نظرگرفت
ــه موقعیت هــای  ــی ب ــه پاســخ آن ــرد را وادار ب ممکــن  اســت ف
ــی  ــش رهای ــاً از تن ــا موقت ــد ت ــل کن ــدون تأم ــده، ب ــش  آم پی
ــه  ــان، انتخــاب ســیگار کــه ممکــن  اســت ب ــن می ــد. در ای یاب
ــاالً  ــد، احتم ــی باش ــت منف ــینی و تقوی ــت جانش ــل تقوی دلی
یکــی از ایــن راهکارهــای نامناســب باشــد و در چنیــن بافتــی، 
ــوار  ــراد دش ــی اف ــرای برخ ــری از آن ب ــوان جلوگی ــاید ت ش
ــیگاری،  ــراد س ــه اف ــت ک ــده  اس ــاهده ش ــه مش ــد. چنانچ باش
ــرک  ــودکار مح ــریع و خ ــاب س ــرب، انتخ ــراد مضط ــد اف مانن
بــرای پاســخ  دادن را بــدون نظــارت، ترجیــح می دهنــد )47(؛ 
ایــن شــاید به خاطــر رهایــی از تنــش بالتکلیفــی اضطــراب آور 
شــرایط موجــود و/یــا رهایــی از تنــش درگیــر شــدن با بررســی 

ــی  ــود رهای ــترس های موج ــار اس ــاً از فش ــا موقت ــتند، ت هس
ــای  ــن تبیین ه ــد. ای ــت یافتنی باش ــاده و دس ــی س ــد، راه یابن
احتمالــی نیــاز بــه پژوهــش عصب شــناختی بیشــتری را ایجــاب 
می کنــد. از ســوی  دیگــر، در تصمیم گیــری تحــت  ریســك 
ــود دارد )11( و  ــك وج ــردن ریس ــن ک ــاال و پایی ــکان ب ــه ام ک
ــت  ــا، تح ــت گزینه ه ــی و مطلوبی ــی منطق ــای ارزیاب ــرد بج ف
هیجاناتــی همچــون نگرانــی، تــرس و اضطــراب عمــل می کنــد 
ــا  ــه ای ب ــاب گزین ــال انتخ ــه احتم ــت ک ــور اس ــل  تص )9(، قاب
ــاال باشــد. چنانچــه در دانشــجویان ســیگاری،  پیامــد منفــی، ب
احتمــاالً انتخــاب ســیگار ناشــی از همیــن هیجانــات و یــا حتــی 
رهایــی از ایــن هیجانــات باشــد. فراتــر از فــرد، بافــت اجتماعــی 
کــه تصمیم گیــری تحــت  ریســك، در آن انجــام می گیــرد، 
می توانــد مهــم باشــد )15(. شــاید ایــن توضیــح  دهــد کــه چــرا 
ــی  ــراد برخ ــی، اف ــای اجتماع ــا و موقعیت ه ــی بافت ه در برخ
ــر انجــام  ــای دیگ ــه در موقعیت ه ــد ک ــی انجــام می دهن کارهای
نمی دهنــد و یــا حتــی از انجــام آن پشــیمان می شــوند. 
چنانچــه برخــی دانشــجویان ســیگاری اظهــار می کننــد فقط در 
خوابگاه هــا و در کنــار دوســتان بــه  مصــرف ســیگار می پردازنــد 
ــد. در  ــرف نمی کنن ــر مص ــواده دیگ ــه خان ــت  ب ــگام برگش و هن
ــیگاری،  ــجویان س ــك در دانش ــت  ریس ــری تح کل، تصمیم گی
ــد و  ــیگار را خنثی کن ــای س ــی پیامده ــی منف ــد ارزیاب می توان
ــن،  ــد. بنابرای ــود کن ــیگار رهنم ــة مصــرف س ــه  ادام ــا را ب آن ه
توجــه  بــه ایــن عامــل در مداخــالت پیشــگیرانه و درمانی مصرف 
ــد  ــگاه ها، می توان ــجویان دانش ــان دانش ــواد در می ــیگار و م س
مدنظــر مســئولین ســالمت دانشــگاه بــرای چاره اندیشــی قــرار 

گیــرد.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر، افــراد ســیگاری نســبت  بــه 
افــراد غیرســیگاری، عملکــرد ضعیف تــری در آزمــون رنــگ -واژه 
اســتروپ نــوع رایانــه ای نشــان  دادنــد. نتایــج ایــن آزمــون کــه 
بــه ارزیابــی بــازداری پاســخ می پــردازد، نشــان  داد کــه نمــرات 
ــط  ــون، فق ــن آزم ــی ای ــة فرع ــان ده مؤلف ــروه، از می ــن دو گ ای
ــر مؤلفه هــای تعــداد خطــای ناهمخــوان، تعــداد صحیــح  در زی
ناهمخــوان و زمــان پاســخ ناهمخــوان تفــاوت معنــي داری دارنــد 
و در شــرایط همخــوان، هیــچ تفاوتــی بیــن دو گــروه مشــاهده 
ــده و  ــه در شــرایط پیچی ــد ک ــج نشــان می ده ــن نتای  نشــد. ای
ــد،  ــری نشــان  دادن ــراد ســیگاری عملکــرد ضعیف ت چالشــی، اف
امــا در شــرایط عــادی، عملکــردی ماننــد افــراد دیگــر داشــتند. 
بــا توجــه بــه دو مؤلفــة اصلــی ایــن آزمــون، یعنــی نمــرة تداخل 
ــراد ســیگاری در  ــازداری(، اف ــان ب ــان تداخــل )زم )خطــا( و زم
هــر دو مؤلفــه نمــرة بیشــتری از افــراد غیرســیگاری بــه  دســت 
آوردنــد. ایــن بــه  ایــن معنــي اســت کــه بــه  طــور کلــی، افــراد 
ــازداری  ــی ب ــیگاری، توانای ــراد غیرس ــه اف ــبت  ب ــیگاری نس س
ــه خــرده مؤلفه هــا،  ــا توجــه  ب ــا ب ــد. ام ــری دارن پاســخ ضعیف ت
احتمــاالَ ایــن ضعــف فقــط در موقعیــت دشــوار مشــاهده  شــود. 
بــا توجــه  بــه اینکــه بــازداری پاســخ، توانایــی ســرکوب یــا مقابله  
ــا یــك فکــر، عمــل و یــا احساســی اســت )21(؛ ایــن  کــردن ب
نتایــج شــاید توضیــح دهنــد که چــرا بیشــتر افــراد ســیگاری در 
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ــرایط و  ــه ش ــخ ب ــب در پاس ــای نامناس ــاب راه حل ه ــه انتخ ب
موقعیت هــای زندگیشــان ســوق می دهــد. ایــن می توانــد 
توضیــح دهــد کــه چــرا در نمونــة حاضر، دانشــجویان ســیگاری 
ــف نســبی را  ــن ضع ــه دانشــجویان غیرســیگاری، ای نســبت  ب
ــی و  ــی خوابگاه ــرایط زندگ ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــان  دادن نش
دوری از خانــواده و رو بــه  رو شــدن بــا شــرایط و موقعیت هــای 
مختلــف اســترس زا در طــول دوران تحصیــل و انــواع تجربیــات 
ــخ  ــیگار و مصــرف آن در پاس ــاب س ــردی، انتخ ــل بین ف متقاب
ــی  ــکار سازش ــد راه ــا می توان ــر آن ه ــا، از نظ ــن بافت ه ــه ای ب
و بهتریــن پاســخ باشــد، چنانچــه خــود دانشــجویان ســیگاری 
ــت  ــه باف ــتر ب ــش، بیش ــیگار خوی ــرف س ــت مص ــورد عل در م
ــی از  ــذت ناش ــا ل ــد، ت ــاره می کنن ــا اش ــکالت و روابط ه مش
مصــرف آن و مصــرف ســیگار را بــا اینکــه از مضــرات آن مطلــع 
هســتند به عنــوان عاملــی آرامش بخــش موقتــی در نظــر 
می گیرنــد. در حالــی کــه می تواننــد هماننــد دانشــجویان 
دیگــر کــه تــا حــدودی، شــرایط و موقعیــت و مشــکالت 
یکســان دارنــد، انــواع راه حل هــای مناســب دیگــر را در پاســخ 

ــد. ــا نشــان  دهن ــن بافت ه ــه ای ب
ــای  ــی پایه ه ــدف بررس ــا ه ــر ب ــة حاض ــوع، مطالع در مجم
جملــه  از  ســیگار،  مصــرف  در  مؤثــر  عصب شــناختی 
ــئله  ــل مس ــخ و ح ــازداری پاس ــز، ب ــری مخاطره آمی تصمیم گی
کــه مؤلفه هایــی از کارکــرد اجرایــی هســتند و می تواننــد 
ــدی را نشــان  ــار ســیگار کشــیدن منظــر جدی ــن رفت در تبیی
ــراد  ــج  حاصــل نشــان  داد کــه اف ــت. نتای ــد، صــورت  گرف  دهن
ســیگاری نســبت  بــه افــراد غیرســیگاری، در آزمون هــای 
عصب شــناختی،  متغیرهــای  ایــن  ســنجش  نرم افــزاری 
ــف  ــراد ضع ــن اف ــی در ای ــتند. یعن ــری داش ــرد ضعیف ت عملک
و  پاســخ  بــازداری  مخاطره آمیــز،  تصمیم گیــری  نســبی 
ــن ســه  ــه ای ــه اینک ــا توجــه  ب حــل  مســئله مشــاهده  شــد. ب
ــط  ــز مرتب ــا قشــر پیش پیشــانی مغ ــی، ب ــه  طــور کل ــه ب مؤلف
هســتند، احتمــاالً ضعــف نســبی در کنتــرل مهــاری کلــی کــه 
تحــت تأثیــر ایــن قشــر اســت، در افــراد ســیگاری نســبت  بــه 
ــت  ــن برداش ــه ای ــه ک ــود دارد. گرچ ــیگاری وج ــراد غیرس اف
محتمــل، نیــاز بــه بررســی تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی 
ــری  ــای دقیق ت ــوان یافته ه ــا بت ــزی26 هســت، ت کارکــردی  مغ
ــد  ــل می توان ــن عوام ــك از ای ــر ی ــت آورد. در کل، ه ــه  دس ب
علــت زیربنــای زیســتی -عصب شــناختی بــرای تبییــن رفتــار 
ســیگار کشــیدن باشــد و در شفاف ســازی ایــن رفتــار عادتــی، 
مدنظــر قــرار گیــرد. از ســوی  دیگــر، احتمــاالً ســیگار کشــیدن 
نیــز بــه  نوبــة خــود، می توانــد تأثیــر منفــی بــر ایــن کارکردهــا 
داشــته  باشــد. در هــر صــورت، توجــه  بــه ایــن کارکردهــا، در 
ــای  ــد ظرفیت ه ــگیرانه، می توان ــی و پیش ــای درمان مداخله ه

ــد. ــی باش ــرای چاره اندیش ــی ب ــوة مثبت بالق
ــط در  ــی فق ــی، بررس ــاب غیرتصادف ــه و انتخ ــم نمون ــداد ک تع
جنــس مــرد، جمعیت دانشــجویی نمونــه و عدم تعمیــم نتایج از 
محدودیت هــای ایــن پژوهــش بــود. نکتــة دیگــر اینکــه نتایــج و 
تبیین هــای انجــام  شــده نیــاز بــه پژوهــش مکــرر و بررســی های 
ــان علمــی حاصل شــود. چــرا کــه  ــا اطمین همــه جانبــه دارد ت

ــد. ــده باش ــش  آم ــی پی ــا نگران ــا ی ــق گزینه ه دقی
ــبت  ــیگاری نس ــراد س ــر، اف ــش حاض ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
 بــه افــراد غیرســیگاری، عملکــرد ضعیف تــری در آزمــون 
ــراد  ــد. اف ــرج لنــدن نشــان  دادن ــزی و حــل  مســئلة ب برنامه ری
ســیگاری تعــداد خطــای بیشــتری و امتیــاز کمتــری در ایــن 
آزمــون بــه  دســت آوردنــد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه ایــن 
ــزی  ــی برنامه ری ــیگاری، توانای ــراد غیرس ــه اف ــبت  ب ــراد، نس اف
و حــل  مســئلة ضعیف تــری دارنــد. شــاید ضعــف نســبی 
ــرای  ــی ب ــزی و حــل  مســئله، عاملــی زیربنای ــی برنامه ری توانای
مصــرف ســیگار باشــد، چــرا کــه ایــن توانایــی بــه افــراد کمــك 
ــف،  ــات و موقعیت هــای مختل ــا تجربی ــی ب ــد در رویاروی می کن
ــب ترین و  ــد و متناس ــر بگیرن ــی را در نظ ــای گوناگون راه حل ه
بهتریــن راه حــل را انتخاب کننــد )48 ،35 ،24( و یــا احتمــاالً، 
مصــرف طوالنی مــدت ســیگار ایــن ضعــف نســبی را بــه  
ــواد مضــر ناشــی از مصــرف  ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــود آورده  باش وج
دود ســیگار، می تواننــد بــر قســمت های مختلــف بــدن از 
ــی  ــرب و منف ــر مخ ــرد تأثی ــوی ف ــق و خ ــز و خل ــه مغ جمل

ــد )49(. ــته  باش داش
ــي  ــه توانای ــد ک ــان  داده ان ــز نش ــده نی ــام  ش ــات انج تحقیق
برنامه ریــزی و حــل  مســئله کــه شــامل تعــدادی از مهارت هــای 
مرتبــط  بــا هــم هســتند، در انــواع اختالالت وابســتگی  بــه مواد 
ــه  ــبی در مقایس ــص نس ــیگار )38-34( دارای نق ــرف س و مص
ــز، در  ــر نی ــش حاض ــای پژوه ــت. یافته ه ــالم اس ــراد س ــا اف ب
ــد.  ــان  می ده ــف را نش ــن ضع ــات، ای ــن تحقیق ــتای همی راس
ــناختی  ــف عصب ش ــه ضع ــد ک ــان می دهن ــا، نش ــن یافته ه ای
نســبی لــوب پیشــانی، ممکــن  اســت یکــی از عوامــل متعــددی 
باشــد کــه بــر ســیگار کشــیدن افــراد تأثیرگــذار اســت )38(. از 
ــواد،  ــا م ســوی  دیگــر، شــاید مصــرف طوالنی مــدت ســیگار ی
ایــن ضعــف نســبی را بــه  وجــود آورده  باشــد، چنانچــه در ایــن 
ــیگاری در  ــیگاری و غیرس ــراد س ــد، اف ــاهده  ش ــش مش پژوه
ــام  ــان اتم ــا زم ــئله ت ــه مس ــخ ب ــن پاس ــش )اولی ــان آزمای زم
پاســخ بــه مســئله(، هیــچ تفاوتــی بــا هــم نداشــتند، ولــی در 
ــن  ــان اولی ــا زم ــا مســئله ت ــه  رو شــدن ب ــر )رو ب ــان تأخی زم
پاســخ بــه آن(، تفــاوت آشــکاری بیــن آن هــا وجــود داشــت و 
ایــن شــاید بــه دلیــل عوامــل دیگــر از جملــه خلــق و خــوی 
ــد در  ــه تردی ــا اینک ــیگار و ی ــرف س ــی از مص ــی ناش اضطراب
ــن  ــای همی ــه یافته ه ــد؛ چنانچ ــاب باش ــری و انتخ تصمیم گی
ــز  ــری نی ــراد در تصمیم گی ــن اف ــه ای ــان  داد ک ــش نش پژوه
ــا،  ــداد خط ــة تع ــا در مؤلف ــند. ام ــبی می باش ــص نس داری نق
ــروه  ــن دو گ ــش بی ــان آزمای ــاوت زم ــدم تف ــه ع ــه  ب ــا توج ب
ــه  ــد ک ــده ش ــي دار دی ــاوت معن ــیگاری، تف ــیگاری و غیرس س
ــزی  ــراد ســیگاری ضعــف برنامه ری ــن نشــان می دهــد، در اف ای
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــور کل ــه  ط ــود دارد. ب ــئله وج ــل  مس و ح
ــه افــراد کمــك  اینکــه، توانایــی برنامه ریــزی و حــل  مســئله ب
می کننــد کــه در طــول زندگــی خویــش هنــگام رویارویــی بــا 
ــی را  ــای گوناگون ــف، راه حل ه ــای مختل ــات و موقعیت ه تجربی
در نظــر بگیرنــد و متناســب ترین و بهتریــن راه حــل را انتخــاب 
ــراد را  ــی، اف ــن توانای کننــد )48 ،35 ،24(؛ احتمــاالً ضعــف ای

26 Functional magnetic resonance imaging
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ــای  ــن پایه ه ــور یقی ــه  ط ــا ب ــود ت ــز مقایســه ش ــردی مغ کارک
ــردد  زیســتی -عصب شــناختی در مصــرف ســیگار مشــخص  گ
کــه در چاره اندیشــی پیشــگیرانه کالن و نیــز مداخــالت درمانــی، 
مــورد اســتفاده قــرار  گیــرد. بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ســیگار 
ــرای  ــوی آن ب ــادی و معن ــام آور م ــای سرس کشــیدن و هزینه ه
ــد مــورد اســتفادة مراکــز  جامعــه، نتایــج ایــن پژوهــش می توان

ــرد. ــرار گی مشــاوره ای دانشــگاه ها ق

رابطــة مصــرف ســیگار و پایه هــای عصب شــناختی، بــه  صــورت 
دو ســویه قابــل تببیــن  اســت، اینکــه کــدام یــك علــت و معلول 
ــا در نظــر  اســت، تردیــد وجــود دارد. پیشــنهاد می شــود کــه ب
گرفتــن محدودیت هــای ذکــر شــده و توجــه  بــه ســوابق انجــام 
ــه  ــیگاری ب ــراد س ــی در اف ــای اجرای ــی کارکرده ــده، بررس ش
ــل  از آن،  ــای حاص ــرد و یافته ه ــرار گی ــر ق ــل مدنظ ــور کام  ط
ــی  ــرداری مغناطیس ــای تصویرب ــا یافته ه ــکان ب ــورت ام در ص
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