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 چکيده
 ورزشکاران و عملکرد روانی حرکتیمقادير مختلف مصرف نيکوتين بر  ، تعيين اثرهشپژواين  هدف از

 و گروه مساوي ورزشکار دوبوده و در آن کاربردي  نوع از تجربی و، نيمهاين پژوهشطرح  .باشدمیغيرورزشکاران 

فعاليت  ۀو سابقکه ميزان مشارکت  اطالعات عمومی ۀناميک پرسش استفاده از با) (n2=n1=36 غيرورزشکار

صورت ( بهسال 18ـ24) سنی ۀدامن دانشگاه خوارزمی با دانشجويان پسر ميان از ،کردمشخص می راها نآ ورزشی

گرم ميلیچهار  نفري )مصرف 12 گروهزيرسه  صورت تصادفی درهب نفري 36 گروه هر دسترس انتخاب شدند. در

از  ( جاي گرفتند.گرم آدامس نيکوتينميلیصفر  مصرف و گرم آدامس نيکوتينميلی دو مصرف آدامس نيکوتين،

 ويژه سيگاربه ،مصرف دارو ۀعدم سابق ها وسالمت آزمودنی اطمينان از ورظمنسالمت عمومی بهغربالگري  فرم

 .ندآوري گرديدجمعدستی وينا  و هماهنگی دو زمان واکنش انتخابی ابزار استفاده از ها بادادهو  استفاده شد

. نتايج (α=0.05)استفاده شد نيز  گيري مکرربا اندازهبين گروهی واريانس بر آمار توصيفی، از آزمون تحليل عالوه

چه در رابطه  ( وP=0.353)در رابطه با زمان واکنش انتخابی، چه در رابطه با گروه هاي ميانگين تفاوتنشان داد که 

گروه  دودر  مقادير مختلف نيکوتين بر زمان واکنش انتخابی اثر ين،. همچنباشدمیمعنادار ن (P=0.464)با مداخله 

-بين ميانگيندستی، تفاوت  در آزمون هماهنگی دو ؛ اما(P=0.0501) يستنمعنادار نيز  ورزشکار و غيرورزشکار

اثر مقادير مختلف  ،طور کلیبه .باشدمی معنادار( P=0.001) گروه رابطه با دردستی  دشواري هماهنگی دوهاي 

نتايج براين، عالوه .(P=0.544)دهد نمینشان گروه ورزشکار و غيرورزشکار  دودر  را دارياتفاوت معنکوتين ني

و غيرورزشکاران پيش و پس از مصرف مقادير حرکتی ورزشکاران  ـ عملکرد روانینشان داد که تفاوتی در 

  .ردمختلف نيکوتين وجود ندا
 

  ، ورزشکار، غيرورزشکارنيکوتيآدامس ن، هنگی دو دستیهمازمان واکنش انتخابی، : کليدي واژگان

 

                                                           
 gmail.com66: fa.keshvariEmail@                                                                    نويسنده مسئول *



 4139 ، پاييز21رفتار حرکتی شماره                                                                                                          78

 

 

 مقدمه
     اي از ساختار جمعيت کشور را جوانان تشکيلبخش عمده ،براساس اطالعات مرکز آمار ايران

 شودهاي جامعه به نوجوانان و جوانان مربوط میبسياري از مسائل و چالش ،طور ويژهدهند و بهمی

زندگی سالم و  ۀهاي ورزشی منجر به يک شيواين است که شرکت در فعاليت اعتقاد بر طرفی،از. (1)

است که شرکت در ورزش ممکن است  شود و گزارش شدهکمتر از مواد مخدر تفريحی می ۀاستفاد

، تنباکو و يا استفاده مخاطره مانند مصرف الکلفتاري پرعادات ر عنوان يک عامل محافظ در برابربه

(. درک اثرات رفتاري يک داروي 2) مجاز در بين ورزشکاران جوان عمل کنداز داروهاي غير

باشد که ساختار شيميايی دارو، شکل مصرف گردان مستلزم دانشی از مشخصات داروشناسی میروان

ثير قرارگيري در أدهند که تشواهد بالينی بسيار زيادي نشان می(. 3) دهدو روش تجويز را نشان می

ويژه تداوم يا تناوب بر عملکرد مغز و رفتار فرد، به الگو و مصرف مواد مخدر و به معرض مواد مخدر

اند که نيکوتين يک داروي به اين نتيجه رسيده پژوهشگراناکثر بنابراين،  ؛(6-4) آن بستگی دارد

 شواهدي ارائه پژوهشگرانساير وجود، اينکشيدن است. باآور و اولين متغير کنترل سيگاروابستگی

اند که افراد، نه به خاطر وابستگی به ها ادعا کردهکند. آنبودن نيکوتين را رد میکه اعتيادآور ندادهدا

روانی سودمند آن از جمله افزايش هوشياري ذهنی و کاهش  ی ـدليل اثرات دارويبلکه به ،نيکوتين

 .(3) بستگی دارد اثرات نيکوتين به ميزان مصرف و سرعت جذب آن .کنندتنش، سيگار مصرف می

دهد مصرف سيگار يا نيکوتين است که نتايج آن نشان می زيادي انجام شده هايپژوهش ،گذشته در

طالعات مرکزي و افزايش عملکرد بهبود پردازش ا .دتواند عملکرد روانی حرکتی را افزايش دهمی

بيات مروري گسترده اد دو(. 9-7) است اثري است که بيش از همه گزارش شده دو ،حرکتی ی ـحس

. با توجه به اين ه استمصرف نيکوتين و تنباکو روي عملکرد انسان منتشر شد اتدر رابطه با اثر

با تعداد مساوي  تقريبا   .باشدمیمرورها، اثر نيکوتين و مصرف سيگار روي عملکرد شناختی متناقض 

از آن به بعد، مقاالت متعددي در است و  گزارش شدهها آنبودن اثرافزايشی و يا بی مطالعات، اثر

 (.10) اثرات نيکوتين و مصرف سيگار روي عملکرد شناختی منتشر شد ۀزمين

زمان واکنش )بينايی ساده، انتخابی ساده، انتخابی  ۀمقايسبه  ايدر مطالعه (1970) 1گوردون

نشان  تايج ويپرداخت. نکننده و کنترل گروه مصرف دواي( در ی چندگزينهافتراقاي و چندگزينه

(. 11) بود از آن ترمبا گروه کنترل و يا کمشابه  ،کنندهمتوسط زمان واکنش افراد مصرفداد 

گرم ميلیچهار  و دو، صفر) منظور بررسی اثرات نيکوتينبه یآزمايش (1990) و همکاران 2هايندمارچ

                                                           
1. Gordon 

2. Hindmarch  
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هاي روانی زمونبه تکميل فهرستی از آ و دادندروي عملکرد انسان انجام ( 1آدامس نيکوتين

نتايج نشان داد که سرعت و دقت فعاليت حرکتی  انجام گرفت. 2کور سويکصورت به که پرداختند

گونه اثر نيافت و هيچبهبود اما فرايندهاي مرکزي پردازش شناختی  ؛افراد سيگاري افزايش يافته بود

استفاده از يک  با( 1992) و همکاران 3موتی (.8) سيگاري پيدا نشدافراد غير ۀدارويی در مطالع

توانبخشی  ۀبرنام و افراد سالم قبل از دهکننگروه مصرف دودر  )ترصد( 4یزنگهبتکليف گوشآزمون 

اده وجود در زمان واکنش س هيچ تفاوت معناداري، گروه دواين ند که بين فتاريد و در فواصل ترک

گرم ميلی دومقادير مکرر و منفرد حرکتی ی ـ ثرات روانا (1992) و همکاران شروود(. 12) ردندا

 فرد سيگاري که طی شب از مصرف توتون و تنباکو خودداري کرده بودند 13در  را آدامس نيکوتين

زن تشخيص نور چشمک ۀمقايسه با شروع مطالعه، آستان درنمودند. بررسی کور  سوروش يکبه

عملکرد رديابی و  تر شدهريعس 7مدتکوتاه ۀزمان واکنش حافظو  6زمان واکنش حرکت، 5بحرانی

 ۀهمافراد در عملکرد  افزايش يافته بود. پس از مصرف مقادير دوم و سوم نيکوتين،نيز  8جبرانی

مقادير اول و سوم،  ۀمقايس هنگامدر مقايسه با شروع مطالعه بهبود يافت و  گيرياندازههاي شاخص

نشان داد ( 1993) همکاران و 9هايشمنج نتاي (.7) بهبود يافته بود حرکتی کامال   ی ـعملکرد حس

 .ه استنيکوتين منجر به افزايش ضربان قلب و فشار خون و نيز کاهش دماي پوست افراد شد که

هاي ذهنی اثر کاهشی داشت و افراد تمايل به کاهش دقت و سرعت نيکوتين بر آزمون ،همچنين

ها از آن پژوهش. نتايج گرديدناختی هاي شبه آزمونان پاسخ منجر به افزايش زم . همچنين،داشتند

 شود حمايت نکردسيگاري میغير داين فرضيه که نيکوتين منجر به بهبود عملکرد شناختی در افرا

را روي پردازش  شده از راه پوستتجويز اثر مقدار کم نيکوتين (2002) 10ديفرنداورانچ و اُ(. 13)

داد که نيکوتين منجر به بهبود پردازش اطالعات نشان  هاآن نتايجاگرچه، اطالعات بررسی نمودند. 

و توچا . (14) يک از مراحل پردازش اطالعات اثرگذار استکه روي کداممشخص نشد اما  ؛شودمی

                                                           
1. Nicotine gum 

2. Single blind 

3. Mutti  

4. Vigilance 

5. Critical flicker fusion thresholds 

6. Motor reaction times 

7. Short-term memory reaction times 

8. Compensatory tracking performance 

9. Heishman  

10. Davranche & Audiffren 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heishman%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8174498
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 ۀگرم آدامس نيکوتين روي يک تکليف نحوميلیچهار  و دو، صفر ( به بررسی اثرات2004) 1النگ

نشان داد که نتايج  پرداختند. حرکتی بودنی ـ ز فعاليت رواباطی انکه است خطنوشتن يا دست

و  2یپل تاوسک(. 15حرکتی در زندگی روزانه را بهبود بخشد ) تواند عملکرد روانی ـنيکوتين می

ه پوست را روي شده از رانيکوتين تجويز( گرمميلی 21و  14، هفت( اثر دوزهاي )2012) همکاران

يادآوري  و ، محاسبات ذهنی4استروپ هيجانی، CPT3 رزمدوام کان تکليف عملکرد) عملکرد شناختی

بهترين عملکرد در حد  ،وارونه uبراساس اصل  .زنان و مردان سيگاري بررسی نمودند کالمی عبارات(

اران ی و همکريمانن (،1388) و همکاراناصغري  (.16) متوسط مصرف نيکوتين مشاهده شد

زمان واکنش افراد که ند نشان داددر مطالعات خود  (1391) و همکاران قاسمیهمچنين،  و (1391)

يک  از (،2013) و همکاران 5جانساريدر پژوهش  (.19-17) کننده از افراد سالم کندتر بودمصرف

براي بررسی افراد سيگاري )با ( JEF7 رياارزيابی عملکردهاي اجرايی جانس) 6ارزيابی واقعيت مجازي

گرم( در مقابل دارونما ميلی دوو غيرسيگاري )با تجويز  گرم آدامس نيکوتين(ميلیچهار  تجويز

 نگرآينده ۀو حافظ اجرايی عملکرد داد نشان متغيرهتک کوورايانس تحليل و استفاده شد. تجزيه

 دادافزايش  آدامس نيکوتين توان بامی را در افراد سيگاري عملکرد شناختی هايجنبه عنوانبه

يا در  تنهايیبه را کاري ۀحافظتکليف  يک در حاد نيکوتين اثرات( 2013) و همکاران 8فيشر .(20)

گيري اندازه و 9(EEG) الکتروانسفالوگرافی ثبت با استفاده ازري بص تشخيص تکليفيک  ترکيب با

دامس نيکوتين مورد بررسی قرار گرم آميلیشش  راد غيرسيگاري و با تجويزدر اف رفتاري عملکرد

گيري اندازه توجهی دربليک از اعمال اثر قانتوانست در هيچ نيکوتين هنتايج نشان داد ک .ندداد

 شرايط حافظه، بار باکه  شد مشاهده در فرونتال عمدتا  EEG تغييراتحال، اينبا .ايجاد کند عملکرد

با تجويز دوزهاي ( 0132) و همکاران 10مايرزمطالعه  در يک .(21) کردتغيير می کرهنيم و تکليف

نشان  تکليف توجهسه  و 12بندي ذهنیبا انجام رتبهو  11بينی ۀقطرمس نيکوتين از طريق دامختلف آ

                                                           
1. Tucha & Lange  

2. Poltavski  

3. Conners' continuous performance task  

4. Emotional stroop 
5. Jansari  

6. Virtual reality 

7. The Jansari assessment of executive functions 

8. Fisher  

9. Electroencephalographic 

10. Myers  

11. Intranasal 

12. Subjective ratings and attention tasks 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lange%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14668975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poltavski%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22691869
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FContinuous_performance_task&ei=FaIyVbiXE8eRsAGOoIDABg&usg=AFQjCNEnr-LaMBz3eUZkewgNTWcRlg009w&bvm=bv.91071109,d.bGg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansari%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23216905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23026057
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 بهبود داد سيگاريغير و در افراد سيگاري توجه هوشيار را ،بينی ۀاز طريق قطر نيکوتين تجويز دادند

و تقسيم  2رديابی بحرانی) حرکتی بررسی عملکرد روانی در( 2013) و همکاران 1باسکر. (22)

هفته پرهيز سه  پس از گذشتفتند که درياکردند افرادي که روزانه حشيش مصرف می (3وجهت

طور مشابه هدر گروه کنترل ب ،اما ؛تکليف بهبود يافت دوکننده در هر عملکرد افراد مصرف ،مداوم

کاري،  ۀروي توجه، حافظ (2014) و همکاران 4زنيمگر پژوهش نتايج (.23) ي مشاهده نشدبهبود

 5هيجان بازشناسیرفتار قالبی و بينايی، سرعت پردازش اطالعات، عملکرد روانی حرکتی،  ۀحافظ

گرفتن سن ممکن است از نيکوتين نظرنشان داد که افراد با عملکرد شناختی پايين، بدون در

 (.24) مند شوندبهره

حالی در .ه شده استاز سيگار براي بررسی اثر نيکوتين بر عملکرد انسان استفاد هاپژوهشدر برخی  

و  يابدراتر از آزمايشگاه تعميم میاستفاده از سيگار تنباکو براي رسانش نيکوتين به محيطی فکه 

مقدار مصرف نيکوتين  براي بررسی و سنجشدقيقی  ۀشيو ،مصرف سيگار است کهاظهار شده 

کاري رسد که دستنظر میدهد و بهاستفاده از سيگار عملکرد نيکوتين را تغيير می ،بنابراين ؛ستني

و که افراد سيگاري تا حد زيادي در شدت چرا ؛شودچندان با اطمينان انجام نمی آن مقدار مصرف

مقدار نيکوتين  ۀکنندآن عواملی که تعيين ۀها و همزدن، عمق استنشاق، و امثال اينفراوانی پک

در استفاده از ميزان  هاپژوهشسی يکی از مشکالت اسا ،ينابنابر ؛(3) ندهستند تفاوت دار مصرفی

 شود که تنباکون واقعيت مربوط میآزادشدن نيکوتين در بدن به اي ۀعنوان يک شيومصرف تنباکو به

توان به اثرات نمی آنپيرامون  پژوهشدر  و ديگر است ۀماد 3800حداقل شامل  ،عالوه بر نيکوتين

ملکرد ثير نيکوتين يا داروهاي مشابه بر عأبه تدر مرور منابع فقط  (.25) ناشی از نيکوتين پی برد

فعاليت ورزشی بر  ،اندنشان داده هاپژوهشجا که برخی آنهمچنين، از. افراد عادي اشاره شده است

هاي عصبی يا هورمونی نسبت به مصرف برخی مواد و داروها و يا بر ميزان جذب، پاسخ دستگاه ۀنحو

بايد بين افراد  شود که احتماال لذا، اين فرضيه مطرح می ؛ار استثيرگذأها تتوزيع و متابوليسم آن

 (.27،26) فعال در واکنش به اثرات فارماکولوژيکی چنين دارويی تفاوت وجود داشته باشدفعال و غير
(، تفاوت بين و غيرهشناختی ها )يادگيري، فيزيولوژيکی، روانطرفی، در بسياري از زمينهاز

گروه نسبت  دوهاي متفاوت سيستم عصبی اين اما پاسخ ؛زشکاران بررسی شدهورورزشکاران و غير

                                                           
1. Bosker  

2. Critical tracking task 

3. Divided attention task 

4. Niemegeers  

5. Emotion recognition 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bosker%20WM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niemegeers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24766971
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دليل ، بهبراينعالوه است. کنون در کشور بررسی نشدهها از جمله نيکوتين تابه مصرف برخی دارو

 ،کشورداخل اثرات نيکوتين در  ۀدر زمين پژوهشمبود و ک شده جامان هايپژوهش درموجود تضاد 

، اساسهمينبر. دنظر داد و الزم است تا مسئله بررسی شو ر قطع در اين رابطهطوبه تواننمی

زمان واکنش عملکرد حاضر در نظر دارد تا اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين را روي  پژوهش

االت پاسخ دهد ؤند و به اين سک تعيين انورزشکارو غير انورزشکاردستی  و هماهنگی دوانتخابی 

آيا بين ورزشکاران و  واثر دارد؟ افراد  حرکتیعملکرد روانی ـ ن بر يکوتيف نزان مصريا ميآ که

 غيرورزشکاران در پاسخ به اثرات اين دارو تفاوت وجود دارد؟

 

 پژوهش روش
 دوآزمون با پس ن ـآزموپيشدر آن از روش که  بوداز نوع کاربردي تجربی و نيمه ،پژوهشاين  طرح

 پژوهشآماري اين  ۀجامع استفاده شد. مداخله(سه  × گروه دو)له مداخ ۀشيوسه  گروه آزمايشی و

( بود 24-18سنی ) ۀنفر با دامن 72آماري شامل  ۀتمامی دانشجويان پسر دانشگاه خوارزمی و نمون

حجم  .ورزشکار جاي گرفتندگروه ورزشکار و غير دودسترس انتخاب شدند و در صورت درکه به

 هايپژوهشحالی که در در .(8،13کم بوده است ) ترقديمی يهاپژوهشاستفاده در مورد ۀنمون

 36( از 2013طور مثال، جانساري و همکاران )هب ؛بيشتري استفاده شده است ۀمعاصر از حجم نمون

( 2013مايرز و همکاران ) (.20) سيگاري در پژوهش خود استفاده کردندفرد غير 36فرد سيگاري و 

زن و  48از  نيز (2012و پل تاوسکی و همکاران ) (22) سيگاريد غيرفر 30فرد سيگاري و  30از 

با توجه به پيشنهاد  داردحاضر قصد  پژوهشرو، ايناز ؛(16مرد سيگاري استفاده کردند ) 48

نفر تحليل شدند.  72 ،پس از ريزش ؛ لذازيادتري در نظر گرفته شود ۀحجم نمون ،قبلی هايپژوهش

اساس افراد برهمراه با رعايت تنوع ورزشی،  ري ورزشکاران و غيرورزشکارانآما ۀبراي انتخاب نمون

متغيرهايی از قبيل  شامل) فعاليت و مشارکت ورزشی ۀکه سابقاطالعات عمومی  ۀنامپرسشيک 

ها را اي و قهرمانی( آنحرفه یميزان ساعات تمرين و فعاليت بدنی طی روز، هفته، ماه و سوابق ورزش

. هر گروه جاي گرفتند n2=36 رغيرورزشکا و n1=36 رهاي ورزشکاگروهدر  کرد،مشخص می

، مصرف یگرمميلیچهار  نفري )مصرف آدامس نيکوتين 12گروه زيرسه  صورت تصادفی بهبه

همچنين، از فرم ( تقسيم شد. گرمميلیصفر  مصرف آدامسو  یگرمميلی دوآدامس نيکوتين 

ويژه سيگار ، بهمصرف داروها و مواد ۀسالمت افراد و عدم سابق غربالگري سالمت عمومی براي بررسی

مصرف دخانيات به هر شکل و يا مشکالت يا  ۀ(. بر طبق اين فرم، افرادي که سابق28استفاده شد )
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 حذف شدند. پژوهشهاي قلبی و عروقی، آسم و غيره داشتند از هاي مهمی مانند بيماريبيماري

 شد.نامه دريافت کنندگان رضايتشرکت ۀقبل از اجراي آزمون از هم

در  و هماهنگی دو دستی وينا ابزار زمان واکنش انتخابی طريق از حرکتیعملکرد روانی ـ سنجش 

 ۀافزار ويژابزار وينا از يک نرم ۀمجموعشد. نباط استآزمايشگاه رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی 

شکل ايکليد دايره 16فلزي و  ۀدست ودنمايشگر و يک صفحه کليد شامل  ۀآزمون، يک صفح

دستگيره است.  دوتشکيل شده است. صفحه کليد مربوط به آزمون هماهنگی دو دستی شامل 

 ۀسمت چپ در صفح ۀعمودي )به سمت عقب و جلو( و دستگير ۀسمت راست در صفحۀ دستگير

شکلی  ،دستگيره دو کند. آزمودنی بايستی با استفاده از اينو راست( حرکت می افقی )به سمت چپ

دو  را در مسيري مشخص مربوط به الگوي هماهنگی دو دستی هدايت کند. دشواري هماهنگی

مطالعه  هاي مورد. دادهگرددمیطور خودکار ثبت هافزار وينا بنرم ۀوسيلهدستی و درصد خطاي آن ب

ديداري  ،هان خطا بود. محرکها و ميزاشامل ميانگين پاسخ ،در استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی

و تعداد  صورت تصادفی توسط دستگاه ارائه گرديدههشد که بهاي سبز و قرمز میبوده و شامل چراغ

 بود. مورد 20هاي افراد کوشش

( در دسترس بودند که يک 18-24) سنی ۀنفر از دانشجويان دانشگاه خوارزمی با دامن 190تعداد 

نامه فعاليت ورزشی بين اين افراد توزيع شد. پرسش ۀرکت و سابقمشا اطالعات عمومی ۀنامپرسش

 یشامل متغيرهايی از قبيل ميزان ساعات تمرين و فعاليت بدنی طی روز، هفته، ماه و سوابق ورزش

داده شد که ميزان به افراد سالمت عمومی  فرم غربالگرييک  همچنين،اي و قهرمانی بود. حرفه

کرد. پس از ويژه مصرف سيگار را در اين افراد مشخص میهب ،رومصرف دا ۀسالمت و عدم سابق

کنندگان مورد تجزيه و تحليل شرکت نفر از 72هاي مربوط به سرانجام داده ها،نامهتکميل پرسش

شش  شدند و بهان را شامل میورزشکارو غير انورزشکاراز  ينفر 36گروه  دوها قرار گرفت. آن

سه  صورت تصادفی بهبه ينفر 36هر گروه ديگر، عبارتد. بهگرديدننفري تقسيم  12گروه زير

گرم آدامس نيکوتين ميلی دون، با مصرف يگرم آدامس نيکوتميلیچهار  )با مصرف ينفر 12گروه زير

 تقسيم شد.  (گرم آدامس نيکوتين يا دارونماميلیصفر  مصرفو 

هاي عملکرد ج براي اطمينان از نتايج آزمونه رايۀکه يک شيوسو کور انجام شد صورت يکآزمون به

اي مناسب براي شيوه ،گرفتههاي انجامو با توجه به بررسی (7،8) است هاپژوهشدر بسياري از 

که  هايیپژوهش در .(20،21) باشدسيگاري میمصرف نيکوتين در افراد سالم غيربررسی اثرات سوء

اين  ،مداخله تحت شرايط کور انجام گرفته است ۀعنوان شيوهپيرامون مصرف آدامس نيکوتين ب

شدت و  (.7،20،21) نامه انجام گرفتها و نيز رضايتمسئله با رعايت غربالگري سالمتی آزمودنی
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معتبر را  ۀيک مقايس ،اين شرايط (.7،8) نياز دارد یبه کنترل آزمايشگاهی دقيق ،مدت زمان مصرف

موجب نظارت بر اثرات احتمالی نيکوتين و  ،ند و همچنينکبين مصرف نيکوتين و دارونما ايجاد می

دستورالعمل آدامس  حاضر، پژوهشدر  (.8،20،21) شود)دارونما( می شرايط محروميت از نيکوتين

دن و مدت زمان يروش جونان از ياطم يها در زمان مداخله برایتک آزمودنبه افراد داده شد و تک

 ،ات گذشتهيقه بود که براساس ادبيدق 20-30ن يمس بدن آدايمدت جو شدند.مداخله کنترل 

 یدنيگونه نوشاز خوردن هر افراد بايد در زمان مداخله، .قه در نظر گرفته شديدق 25گن يانيطور مهب

 ن ساعاتيها بآزمون یتمام تم آهسته داشت.يک ريز يدن ني. روش جودندکریم يدارخودآب  یحت

در  ک ساعت پس از صرف نهار(.يطور متوسط هواقع بدر یعني)بعد از ظهر انجام گرفت  5/2تا يک 

ها، زمان واکنش اجراي آزمون به آزمودنی ۀنحو رابطه با آزمون عملکرد، پس از دادن دستوالعمل و

آزمون ديداري بوده و شامل آزمون و پسمورد پيش دوها در هر انتخابی که در آن، محرک پاسخ

 20و به تعداد گشته صورت تصادفی توسط خود دستگاه ارائه بهشد، هاي قرمز وسبز میچراغ

شرايط يکسان  ۀها توسط دست راست و چپ در همهاي الزم به محرک. پاسخگرديدکوشش اجرا 

 در هماهنگی دو .بودها و ميزان خطاي افراد خروجی دستگاه شامل ميانگين پاسخ ،نهايتو در بود

به سمت  A ۀشکلی را در مسيري مشخص از نقط ه،دستگير دوه از با استفاد دآزمودنی باي دستی نيز

دو دستی و درصد مربوط به الگوي هماهنگی دو دستی هدايت کند. دشواري هماهنگی  B ۀنقط

انحراف  توصيفی )ميانگين وبر آمار عالوهطور خودکار ثبت شد. هافزار وينا بنرم ۀوسيلهخطاي آن ب

 .استفاده شد هابراي تحليل داده گيري مکرربا اندازه بين گروهی ريانساز آزمون تحليل وا معيار(،

نظر  در P=0.05 يدارا. سطح معنکار رفتبهها واريانس يبرابر بررسی ين لون براهمچنين، آزمو

 استفاده شد. 191اس.پی.اس.اس نسخه  افزاراز نرمها هتحليل داد و يهبراي تجز و شدگرفته 

 

 نتايج
خطاي  و معيار( مربوط به زمان واکنش انتخابی انحراف و)ميانگين  توصيفیعات اطال 2و  1شکل

را در نيز دشواري هماهنگی دو دستی و درصد خطاي آن  4و  3 شکلو زمان واکنش انتخابی 

 .دهدآزمون نشان میآزمون و پسحل پيشمرا

 

 

                                                           
1. SPSS 19 
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کاران و زمان واکنش انتخابی ورزش -1شکل

  غيرورزشکاران
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زمان واکنش انتخابی ورزشکاران و  خطاي -2شکل
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ورزشکاران و  دشواري هماهنگی دو دستی -3شکل
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 گی دو دستیدرصد خطاي هماهن -4شکل

 ورزشکاران و غيرورزشکاران
 

دو  و انحراف معيار ميانگينزمان واکنش انتخابی ) 2و  1 هايشکلدر  ،شودمشاهد می کهطور همان

 ميانگينهماهنگی دو دستی ) ،4و  3 هايشکلدر  ( وهاخطاي آن ها وآزمودنی سرعت پاسخمتغير 

گروه ورزشکار و دو  بين( آندرصد خطاي  دستی و ير دشواري هماهنگی دومتغدو  و انحراف معيار

تحليل واريانس بين گروهی با ها از تفاوتبراي تعيين معناداري اين  اوت است.غيرورزشکار متف

 استفاده شد.  گيري مکرراندازه
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 گيري مکررتحليل واريانس بين گروهی با اندازه نتايج ـ1جدول

 (تخابیآزمون زمان واکنش ان: پسمتغير وابسته) 
 دارياسطح معن F ميانگين مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات منبع تغيير

 353/0 875/0 002/0 1 002/0 گروه

 464/0 778/0 001/0 2 003/0 مداخله

 050/0 133/3 006/0 2 012/0 گروه×  مداخله
 

رابطه با  چه در یزمان واکنش انتخاب ياهنيانگين ميبتفاوت  ،دهدینشان م 1جدولگونه که همان

تعامل بين گروه همچنين،  .باشدنمیمعنادار  (P=0.464) مداخلهچه در رابطه با و  (P=0.353) گروه

بين زمان  گر،يدعبارتبه. نيست معنادارگروه ورزشکار و غيرورزشکار دو  درنيز  (P=0.050)مداخله  و

 .اردوجود ند یوتين تفاوتپس از مصرف نيکورزشکار واکنش انتخابی افراد ورزشکار و غير
 

  گيري مکررتحليل واريانس بين گروهی با اندازه نتايج ـ2جدول

 (زمان واکنش انتخابیخطاي آزمون : پسمتغير وابسته)
 دارياسطح معن F ميانگين مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات منبع تغيير

 001/0 651/2 005/0 1 005/0 گروه

 001/0 435/11 002/0 2 006/0 مداخله

 001/0 019/2 007/0 2 010/0 گروه×  مداخله

 

زمان واکنش انتخابی خطاي هاي بين ميانگيندهد تفاوت نشان می 2جدولدر شده هاي ارائهيافته

 تعامل بين گروه و همچنين، .باشدمیار معناد( P=0.001)مداخله ( و P=0.001)گروه رابطه با  در

مقادير ديگر،  عبارتبه. استمعنادار گروه ورزشکار و غيرورزشکار  دو در نيز (P=0.001)مداخله 

 شده استگروه دو  درافراد زمان واکنش انتخابی اي خطمنجر به کاهش  نيکوتينمختلف مصرف 

 .(انحراف استاندارد خطاي زمان واکنش انتخابی براساس مقادير ميانگين و)

 
 گيري مکررندازهتحليل واريانس بين گروهی با ا نتايج ـ3جدول

 (آزمون دشواري هماهنگی دودستی: پسمتغير وابسته) 

 يداراسطح معن F ميانگين مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات منبع تغيير

 001/0 023/11 807/5 1 807/5 گروه

 724/0 325/0 171/0 2 342/0 مداخله

 544/0 614/0 323/0 2 647/0 گروه×  مداخله
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 دشواري هماهنگی دو دستیهاي بين ميانگيندهد تفاوت نشان می 3جدول رشده دهاي ارائهيافته

 وامل بين گروه و تع( P=0.724)مداخله اما در رابطه با  ؛است معنادار( P=0.001)گروه در رابطه با 

مقادير ديگر، عبارت. بهباشدنمیگروه ورزشکار و غيرورزشکار معنادار دو  در (P=0.544)مداخله 

تنها گروه معنادار افراد ايجاد نکرد و  دستی دشواري هماهنگی دونيکوتين تفاوتی در  مصرفتلف مخ

 دهد.بودن را نشان میيا غيرورزشکارهاي خاص مربوط به ورزشکار تفاوت ال ابود که احتم

 
  گيري مکررتحليل واريانس بين گروهی با اندازه نتايجـ 4جدول

 (دستی دورصد خطاي هماهنگی د آزمون: پسهمتغير وابست)
 يداراسطح معن F ميانگين مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات منبع تغيير

 294/0 898/1 667/6 1 667/6 گروه

 500/0 001/1 356/3 2 712/6 مداخله

 665/0 410/0 353/3 2 706/6 گروه×  مداخله

 

چه  دستی درصد خطاي هماهنگی دوهاي بين ميانگينتفاوت  ،هددشان مین 4جدولگونه که همان

 ۀمداخل رابطه با تعامل بين گروه وو چه در ( P=0.500) مداخله( و P=0.294)گروه در رابطه با 

(0.665=P)  درصد خطاي  بينديگر، عبارتبه .يستمعنادار نگروه ورزشکار و غيرورزشکار دو

 یتفاوتف نيکوتين لقادير مختورزشکار پس از مصرف مگروه ورزشکار و غيردو  هماهنگی دو دستی

 .اردوجود ند

 

 يريگجهيبحث و نت
 حرکتیعملکرد روانی ـ ن بر يکوتير مختلف مصرف نيداثر مقا یپژوهش حاضر با هدف بررس

در اين  عملکرد یابيارز جينتادر تضاد با بسياري از مطالعات،  ورزشکاران انجام شد.ريورزشکاران و غ

مقادير پس از مصرف ورزشکار ريگروه ورزشکار و غدو  یانتخابواکنش ن زمان يب نشان داد که مطالعه

گروه ورزشکار دو  تیبين هماهنگی دو دس ،همچنين. ردوجود ندا يدارات معنوتفا مختلف نيکوتين

 ديگر،عبارتبه .مشاهده نشدتفاوت معناداري  مقادير مختلف نيکوتينرف پس از مص زشکارروو غير

از مصرف مقادير مختلف نيکوتين پس  ورزشکارانغير رکتی ورزشکاران وحبين عملکرد روانی ـ 

  .گزارش نشده استتفاوتی 

 هاپژوهشبرخی  ۀکه به گفتگرم استفاده شد ميلیچهار  ودو  ،صفرهاي حاضر، از آدامس پژوهشدر 

تجويز  ديگر با استفاده از هايپژوهش (.20-23) باشدمعتبر بوده و روش سريع تجويز نيکوتين می
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سطح  گيري(، اندازه3، تجويز از طريق استنشاق از راه بينی )(16،14)نيکوتين از طريق پوست 

هاي گيرياندازه ياو ( 22) بينی ۀاز طريق قطر نيکوتينتجويز ، (8) غلظت پالسماي خون

در  حاضر پژوهشانجام شدند. همچنين، ( 13) ضربان قلب و فشار خون انندفيزيولوژيکی ديگر م

شود تا با بسياري اين شرايط موجب می هايپژوهشاست که بنابر  سو کور انجام گرفتهشرايط يک

  (.7،8) آوري گردداز آزمون عملکرد جمعهاي حاصل اطمينان بيشتري داده

 هايپژوهش(، 15خط )نوشتن يا دست ۀنحوعملکرد روانی حرکتی را از طريق  هاپژوهشبرخی از 

 ۀزمان واکنش حافظ ،زمان واکنش حرکت، زن بحرانیتشخيص نور چشمک ۀنآستاديگر از طريق 

استنباط نمودند. در اين  (23رديابی بحرانی و تقسيم توجه ) ،(7،8) جبرانیرديابی  ،تمدکوتاه

 دستی استنباط شد. هماهنگی دو عملکرد روانی حرکتی از طريق زمان واکنش انتخابی و ،پژوهش

 (2013و فيشر و همکاران ) (1990) همکارانو  هايندمارچ جيبا نتا حاضر پژوهشج ينتا ،یکلطورهب

موجب افزايش  ین اضافيکوتينکه اگرچه  ندنشان داد (1990همکاران )و هايندمارچ  .خوانی داردهم

 یپردازش شناخت يمرکز يندهايفرابر  ،رفتههميرواما  ؛شودمی یت حرکتيسرعت و دقت فعال

زمان واکنش  تکليف حرکتی ۀلفؤم ۀوسيلهب ،سرعت دقت و در عملکرد حرکتی. بهبود ندارد يثيرأت

، عبارت ديگرهميانگين مربع خطا در تکليف رديابی نشان داده شد و ب ۀريش ،همچنين و انتخابی

در پژوهش  .(8) ديده شد عملکردگرم تنها در بخش حرکتی ميلیچهار  ودو  هاياثرات آدامس

ري گيتوجهی در اندازهاثر قابل ،يک از اعمال( نيز نيکوتين نتوانست در هيچ2013فيشر و همکاران )

در فرونتال مشاهده شد که با افزايش بار حافظه،  عمدتا  EEGتغييرات  حال،اينبا .عملکرد ايجاد کند

از  ینيز ميزان دقت فعاليت حرکت حاضر پژوهشدر  (.21کرد )کره تغيير میمشرايط تکليف و ني

 که (P=0.001) قرار گرفت یمورد بررس یانتخابزمان واکنش  يثير مصرف نيکوتين بر خطاأتطريق 

 همکاران دمارچ ونيها پژوهشهمچنين، در دهد. یييد قرار مأرا مورد ت پژوهشگراناين  يهايافته

ر هاي پژوهش حاضسيگاري ديده نشد که با يافتهيرافراد غ ۀگونه اثر دارويی در مطالع( هيچ1990)

( 1992) و همکاران یموتو  (1970گوردون ) هايپژوهشبا  پژوهشاين نتايج  خوانی دارد.هم

چ يه یانتخابکنندگان و کنترل از نظر زمان واکنش ن گروه مصرفيب ها دريافتند کهآن د.سو بوهم

گرفت  مطالعه تحت شرايطی انجام بود و هروئين هاآناستفاده در داروي مورد .وجود ندارد یتفاوت

 (.11،12) کننده با گروه سالم مقايسه شدندکه گروه مصرف

به بهبود از اين فرضيه که نيکوتين منجر  (1993) و همکاران هايشمن هايپژوهشنتايج  اما،

 هايپژوهش هاييافتههمچنين، (. 13شود حمايت نکرد )سيگاري میغير عملکرد شناختی در افراد

در رابطه با  (1391و همکاران ) یقاسم و (1391) مانی و همکاران(، نري1388کاران )اصغري و هم
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 نتايجنيز  و (19-17قی )هاي واکنش ساده، انتخابی و افترااثر هروئين، ترياک و کريستال بر زمان

مصرف حشيش روي رديابی بحرانی و تقسيم ( در بررسی اثر سوء2013باسکر و همکاران ) پژوهش

اشاره عملکرد  يرومصرف مواد سوء یاثرات منف ها بهايرت داشت. آنمغ پژوهشبا اين  (23توجه )

که بر  هاپژوهشبسياري از اين  .نشد مشاهده حاضر چنين اثري پژوهشحالی که در درداشتند. 

 ، حشيش وبطه با هروئين، ترياک، کريستالدر را ،شتنددا کيدأت مواد مصرفمنفی ناشی از سوء اتاثر

و اثر اين شدند کننده با افراد سالم مقايسه میفهاي مصرآن گروه که در ندساير مواد افيونی بود

در اين رابطه نيز  .است افتراقی منفی گزارش شده بی وويژه در زمان واکنش انتخاهب ،عملکردمواد بر 

  د.شده باش با پژوهش حاضر هاپژوهشاين  تضاد جر بهمصرفی من ۀکن است تفاوت در نوع مادمم

النگ  توچا و(، 2002) ديفرنانچ و راداوهاي نتايج پژوهش حاضر با پژوهشنتايج  همچنين،

( 2013(، مايرز و همکاران )2013(، جانساري و همکاران )2012(، پل تاوسکی و همکاران )2004)

عملکرد مصرف مواد بر اثرات مثبت سوءاين نتايج بر . رد( مغايرت دا2014نيمگرز و همکاران ) و

نيکوتين منجر به بهبود  ندنشان داد( 2002يفرن )و ادداورانچ . کيد داشتندأت کتیحرروانی ـ 

اطالعات اثرگذار يک از مراحل پردازش که روي کداممشخص نشد اما  ؛شودپردازش اطالعات می

ی تواند عملکرد رواننيکوتين می بيانگر اين بود که( 2004النگ ) توچا و همچنين، نتايج (.14) است

 u( براساس اصل 2012) پل تاوسکی و همکاران. (15در زندگی روزانه را بهبود بخشد ) حرکتی ـ

جانساري (. در پژوهش 16) وارونه بهترين عملکرد را در حد متوسط مصرف نيکوتين مشاهده نمودند

هوشياري  (،2013مايرز و همکاران ) پژوهشدر و  هاي عملکرد شناختیجنبه( 2013و همکاران )

نشان داد که افراد با ( 2014)و همکاران  نيمگرزهمچنين، نتايج  .(20،22) يافت بهبودتوجه 

شايد  (.24مند شوند )گرفتن سن ممکن است از نيکوتين بهرهنظرعملکرد شناختی پايين، بدون در

هاي ها و پاسخاستفاده از نيکوتين توسط آزمودنی ۀيکی ديگر از داليل بروز نتايج متفاوت در شيو

داورانچ و  پژوهشدر گونه که نهما .تجويز نيکوتين مصرفی باشد ۀها مربوط به نحووت آنمتفا

 ( از2013مايرز و همکاران ) پژوهش يکوتين از طريق پوست تجويز گرديد و در( ن2002ديفرن )ا

روي ميزان جذب نيکوتين تواند می هاي تجويزشيوهکه اين  طريق بينی صورت گرفت ۀقطر طريق

 ۀمعجا استفاده از ،هاپژوهشحاضر با ساير  پژوهش یاي اساسهيکی از تفاوت باشد. رگذاثيرأت

دو  نيز مداخله بين مقايسه و ،شدهانجام هايپژوهشکه در اکثر چرا ؛اشدبورزشکار و غيرورزشکار می

مانند  یغيرهايمت ،ال ااحتم. است گروه انجام شدهدو  ها يکی از اينيا تن سالم و کننده وگروه مصرف

افراد  يمرکز یمتفاوت سيستم عصب يهاويژه پاسخو به یحين آزمون، خستگفرد  یوضعيت روان

  .است شده یمتفاوت يهاافتهيشده منجر به بروز چنين مقدار نيکوتين تجويزبه
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ها در افراد است که اين عدم تفاوت يافته ( اشاره شده1990) هايندمارچ و همکاران پژوهشدر 

ها مطالعه آن ،که در آزمايش دومچرا ؛دليل مقادير ناکافی نيکوتين باشدگاري ممکن است بهسيغير

گرم انجام دادند و گفته شد که ميلیدو  استفاده از آدامس سيگاري ورا با استفاده از افراد غير

ين واقعيت اسيگاري به نيکوتين در افراد غيرمقدار مناسب  ۀگرم در ارائميلیدو  مدي آدامسآناکار

باشد که بسياري از داوطلبان متوجه طعم نامطبوع آدامس شدند و ممکن است الزامات مربوط می

هاي آدامس يکی از محدوديت طعمبودن شرايط نامطبوع (.8) درستی انجام نداده باشندجويدن را به

ين باعث (، مصرف مقادير مختلف نيکوت1993) همکاران هايشمن و پژوهشپژوهش حاضر بود. در 

يک اثر افزايشی در  ،حاضر پژوهشدر حالی که در  .(13)گرديد کاهش دماي پوست بدن افراد 

ويژه هب ،گرم آدامس نيکوتين و تعريق بدنميلیچهار  ودو  دنبال مصرف مقاديرميزان دماي بدن به

 پژوهششده متفاوت از انجام هايپژوهشآماري تمامی  ۀهمچنين، جامع کف دست مشاهده شد. در

گروه از سه  يادو  کننده در موارديگروه سالم و مصرفدو  هادر بسياري از آن .حاضر بود

. شدهاي مواد مختلف و در بسياري ديگر شامل افراد سالم و يا افراد سيگاري میکنندهمصرف

ند. سالم بودند بررسی شد گروه ورزشکار و غيرورزشکار که کامال  دو  ،حاضر پژوهشحالی که در در

 حاضر بود. پژوهشها متفاوت از سنی نيز در بسياري اين پژوهش ۀدامن

هاي روزانه ها در فعاليتدر کنترل تجاربی نزديک به آزمون که ممکن است آزمودنی اين پژوهش

ها و کنترل آزمودنی ۀهاي کامپيوتري(، کنترل کميت و کيفيت تغذيداشته باشند )مانند بازي

 ها هنگام آزمون با مشکل مواجه بود. خوي آزمودنیووضعيت روانی و خلق

گونه تفاوت معناداري در پاسخ هيچ ،غيرورزشکار گروه ورزشکار ودو  نهايت، در پژوهش حاضر بيندر

يک ديدگاه مشابه  ديده نشد. شدهسيستم عصبی افراد نسبت به دوزهاي مختلف نيکوتين تجويز

ار و گروه ورزشکدو  بين روانی حرکتی ر آزمون عملکردوت دعدم تفاشدن علت ممکن است به روشن

بيان شد  پژوهشبراي انجام اين تر همچنين، با توجه به ضرورتی که پيش ند.ار کمک کرزشکوغير

توان اظهار داشت که گرايش برخی ورزشکاران به داروهايی با مکانيسم اثر مشابه نيکوتين و يا می

عملکردهاي روانی شناختی )از جمله افزايش  يه اميد ارتقاسيستم عصبی ب ۀکنندحتی مواد تحريک

 ها همانند افراد عادي خواهد بود.عملکرد آن زيرا ؛شودلحاظ علمی حمايت نمیکز توجه( بهتمر

با توجه به اهميت موضوع مواد مخدر در جامعه و لزوم آشنايی بيشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی 

مصرف نيکوتين در ساير  ۀدر زمين پژوهششود تا اد پيشنهاد میکارکردهاي جسمی و روانی افر

گيري عملکرد در ساير هاي ديگر تجويز نيکوتين، اندازهطور مثال استفاده از شيوههب) شرايط متفاوت

هاي گيرد، سنجشهايی که در آن فعاليت بدنی و ذهنی انجام میويژه محيطهها بمحيط
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هاي گروه انندآماري متفاوت م ۀپالسما، انجام پژوهش با جامع ري سطحگياندازه انندفيزيولوژيکی م

انفرادي( و  هاي تيمی ومصرف نيکوتين در ورزشو يا بررسی اثرات سوء ورزشی دختر و پسر

)براي مثال ترصد يا  حرکتی و شناختی افراد، پاسخ ساير عملکردهاي ادراکی ـ نتيجهدر

زن، انواع تشخيص نور چشمک ۀيابی بحرانی، تقسيم توجه، آستان، رديابی جبرانی، ردزنگیهبگوش

هاي اي از توانايیهايی که دامنهانجام تنوعی از آزمون ،عبارتیهدستی و ب زمان واکنش، هماهنگی دو

ه ورزشکاران ژيوبه سنجد(حرکتی افراد را براي درک بيشتر اثرات نيکوتين بر عملکرد انسان می

گذار ها و ساير متغيرهاي احتمالی اثرشود که محدوديتپيشنهاد می ،مشخص گردد. همچنين

بتواند در راستاي شناسايی اثرات سوء مصرف مواد اميد است که اين پژوهش . ندنظر قرار گيرمد

بر ابعاد  ،درک اثرات مخرب اين ماده به ايجاد گامی پيش نهاده و ،ه نيکوتين بر عملکرد افرادبويژ

 د.به سزائی بنمايکمک  بويژه ورزشکاران دروحی و جسمی افرا
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of different doses of nicotine on 

psychomotor performance in athletes and non-athletes. Seventy-two male college students 

(36 athletes, 36 non-athletes; range age=18 to 24) were recruited from Kharazmi university 

to participate in the study. Their level of physical activity participation determined via a 

General Information Questionnaire. Each group of 36 males was randomly divided into 

three subgroups of 12 (4 mg nicotine gum, 2 mg nicotine gum, and 0 mg nicotine gum). In 

order to ensure the health and no history of drug use, particularly smoking cigarette, a 

general health screening form was used. This study was an experimental and applied. The 

data were collected using a choice reaction time (CRT) apparatus and Vienna Two-Hand 

Coordination (2HAND) test. In addition to descriptive statistics, between groups repeated 

measures ANOVA was used (α=0.05). The results show that there were no significant 

differences between choice reaction time means in terms of groups (P=0.353) or type of 

intervention (P=0.646). Therefore, the effects of different dosages of nicotine on CRT in 

both athletes and non-athletes was not significant (P=0.0501). There were significant 

differences between the difficulty of two-hand coordination means in terms of groups 

(P=0.001), but overall effects of different dosages of nicotine on 2HAND in both athletes 

and non-athletes was no significant (P=0.544). Results indicate that there were no 

differences between psychomotor performance of athletes and non-athletes before and 

after different doses of nicotine administration. 
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Non-athlete 
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