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رفتار حرکتی

اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و
غيرورزشکاران
2
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 .2استاديار دانشگاه خوارزمی
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چکيده
هدف از اين پژوهش ،تعيين اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و
غيرورزشکاران میباشد .طرح اين پژوهش ،نيمهتجربی و از نوع کاربردي بوده و در آن دو گروه مساوي ورزشکار و
غيرورزشکار ) (n2=n1=36با استفاده از يک پرسشنامۀ اطالعات عمومی که ميزان مشارکت و سابقۀ فعاليت
ورزشی آنها را مشخص میکرد ،از ميان دانشجويان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنۀ سنی (24ـ 18سال) بهصورت
در دسترس انتخاب شدند .هر گروه  36نفري بهصورت تصادفی در سه زيرگروه  12نفري (مصرف چهار ميلیگرم
آدامس نيکوتين ،مصرف دو ميلیگرم آدامس نيکوتين و مصرف صفر ميلیگرم آدامس نيکوتين) جاي گرفتند .از
فرم غربالگري سالمت عمومی بهمنظور اطمينان از سالمت آزمودنیها و عدم سابقۀ مصرف دارو ،بهويژه سيگار
استفاده شد و دادهها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی وينا جمعآوري گرديدند.
عالوهبر آمار توصيفی ،از آزمون تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر نيز استفاده شد ) .(α=0.05نتايج
نشان داد که تفاوتهاي ميانگين در رابطه با زمان واکنش انتخابی ،چه در رابطه با گروه ( )P=0.353و چه در رابطه
با مداخله ( )P=0.464معنادار نمیباشد .همچنين ،اثر مقادير مختلف نيکوتين بر زمان واکنش انتخابی در دو گروه
ورزشکار و غيرورزشکار نيز معنادار نيست ()P=0.0501؛ اما در آزمون هماهنگی دو دستی ،تفاوت بين ميانگين-
هاي دشواري هماهنگی دو دستی در رابطه با گروه ( )P=0.001معنادار میباشد .بهطور کلی ،اثر مقادير مختلف
نيکوتين تفاوت معناداري را در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار نشان نمیدهد ( .)P=0.544عالوهبراين ،نتايج
نشان داد که تفاوتی در عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غيرورزشکاران پيش و پس از مصرف مقادير
مختلف نيکوتين وجود ندارد.
واژگان کليدي :زمان واکنش انتخابی ،هماهنگی دو دستی ،آدامس نيکوتين ،ورزشکار ،غيرورزشکار
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Email: fa.keshvari66@gmail.com
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مقدمه
براساس اطالعات مرکز آمار ايران ،بخش عمدهاي از ساختار جمعيت کشور را جوانان تشکيل
میدهند و بهطور ويژه ،بسياري از مسائل و چالشهاي جامعه به نوجوانان و جوانان مربوط میشود
( .)1ازطرفی ،اعتقاد بر اين است که شرکت در فعاليتهاي ورزشی منجر به يک شيوۀ زندگی سالم و
استفادۀ کمتر از مواد مخدر تفريحی میشود و گزارش شده است که شرکت در ورزش ممکن است
بهعنوان يک عامل محافظ در برابر عادات رفتاري پرمخاطره مانند مصرف الکل ،تنباکو و يا استفاده
از داروهاي غيرمجاز در بين ورزشکاران جوان عمل کند ( .)2درک اثرات رفتاري يک داروي
روانگردان مستلزم دانشی از مشخصات داروشناسی میباشد که ساختار شيميايی دارو ،شکل مصرف
و روش تجويز را نشان میدهد ( .)3شواهد بالينی بسيار زيادي نشان میدهند که تأثير قرارگيري در
معرض مواد مخدر بر عملکرد مغز و رفتار فرد ،به الگو و مصرف مواد مخدر و بهويژه تداوم يا تناوب
آن بستگی دارد ()4-6؛ بنابراين ،اکثر پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند که نيکوتين يک داروي
وابستگیآور و اولين متغير کنترل سيگارکشيدن است .بااينوجود ،ساير پژوهشگران شواهدي ارائه
دادهاند که اعتيادآوربودن نيکوتين را رد میکند .آنها ادعا کردهاند که افراد ،نه به خاطر وابستگی به
نيکوتين ،بلکه بهدليل اثرات دارويی ـ روانی سودمند آن از جمله افزايش هوشياري ذهنی و کاهش
تنش ،سيگار مصرف میکنند .اثرات نيکوتين به ميزان مصرف و سرعت جذب آن بستگی دارد (.)3
در گذشته ،پژوهشهاي زيادي انجام شده است که نتايج آن نشان میدهد مصرف سيگار يا نيکوتين
میتواند عملکرد روانی حرکتی را افزايش دهد .بهبود پردازش اطالعات مرکزي و افزايش عملکرد
حسی ـ حرکتی ،دو اثري است که بيش از همه گزارش شده است ( .)7-9دو ادبيات مروري گسترده
در رابطه با اثرات مصرف نيکوتين و تنباکو روي عملکرد انسان منتشر شده است .با توجه به اين
مرورها ،اثر نيکوتين و مصرف سيگار روي عملکرد شناختی متناقض میباشد .تقريبا با تعداد مساوي
مطالعات ،اثر افزايشی و يا بیاثربودن آنها گزارش شده است و از آن به بعد ،مقاالت متعددي در
زمينۀ اثرات نيکوتين و مصرف سيگار روي عملکرد شناختی منتشر شد (.)10
گوردون )1970( 1در مطالعهاي به مقايسۀ زمان واکنش (بينايی ساده ،انتخابی ساده ،انتخابی
چندگزينهاي و افتراقی چندگزينهاي) در دو گروه مصرفکننده و کنترل پرداخت .نتايج وي نشان
داد متوسط زمان واکنش افراد مصرفکننده ،مشابه با گروه کنترل و يا کمتر از آن بود (.)11
هايندمارچ2و همکاران ( )1990آزمايشی بهمنظور بررسی اثرات نيکوتين (صفر ،دو و چهار ميلیگرم
1. Gordon
2. Hindmarch
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آدامس نيکوتين) 1روي عملکرد انسان انجام دادند و به تکميل فهرستی از آزمونهاي روانی
پرداختند که بهصورت يکسو کور2انجام گرفت .نتايج نشان داد که سرعت و دقت فعاليت حرکتی
افراد سيگاري افزايش يافته بود؛ اما فرايندهاي مرکزي پردازش شناختی بهبود نيافت و هيچگونه اثر
دارويی در مطالعۀ افراد غيرسيگاري پيدا نشد ( .)8موتی3و همکاران ( )1992با استفاده از يک
آزمون تکليف گوشبهزنگی(4ترصد) در دو گروه مصرفکننده و افراد سالم قبل از برنامۀ توانبخشی
و در فواصل ترک دريافتند که بين اين دو گروه ،هيچ تفاوت معناداري در زمان واکنش ساده وجود
ندارد ( .)12شروود و همکاران ( )1992اثرات روانی ـ حرکتی مقادير مکرر و منفرد دو ميلیگرم
آدامس نيکوتين را در  13فرد سيگاري که طی شب از مصرف توتون و تنباکو خودداري کرده بودند
بهروش يکسو کور بررسی نمودند .در مقايسه با شروع مطالعه ،آستانۀ تشخيص نور چشمکزن
بحرانی 5،زمان واکنش حرکت 6و زمان واکنش حافظۀ کوتاهمدت 7سريعتر شده و عملکرد رديابی
جبرانی8نيز افزايش يافته بود .پس از مصرف مقادير دوم و سوم نيکوتين ،عملکرد افراد در همۀ
شاخصهاي اندازهگيري در مقايسه با شروع مطالعه بهبود يافت و هنگام مقايسۀ مقادير اول و سوم،
عملکرد حسی ـ حرکتی کامال بهبود يافته بود ( .)7نتايج هايشمن9و همکاران ( )1993نشان داد
که نيکوتين منجر به افزايش ضربان قلب و فشار خون و نيز کاهش دماي پوست افراد شده است.
همچنين ،نيکوتين بر آزمون هاي ذهنی اثر کاهشی داشت و افراد تمايل به کاهش دقت و سرعت
داشتند .همچنين ،منجر به افزايش زمان پاسخ به آزمونهاي شناختی گرديد .نتايج پژوهش آنها از
اين فرضيه که نيکوتين منجر به بهبود عملکرد شناختی در افراد غيرسيگاري میشود حمايت نکرد
( .)13داورانچ و اُديفرن )2002(10اثر مقدار کم نيکوتين تجويزشده از راه پوست را روي پردازش
اطالعات بررسی نمودند .اگرچه ،نتايج آنها نشان داد که نيکوتين منجر به بهبود پردازش اطالعات
میشود؛ اما مشخص نشد که روي کداميک از مراحل پردازش اطالعات اثرگذار است ( .)14توچا و

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
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النگ )2004(1به بررسی اثرات صفر ،دو و چهار ميلیگرم آدامس نيکوتين روي يک تکليف نحوۀ
نوشتن يا دستخط که استنباطی از فعاليت روانی ـ حرکتی بود پرداختند .نتايج نشان داد که
نيکوتين میتواند عملکرد روانی ـ حرکتی در زندگی روزانه را بهبود بخشد ( .)15پل تاوسکی 2و
همکاران ( )2012اثر دوزهاي (هفت 14 ،و  21ميلیگرم) نيکوتين تجويزشده از راه پوست را روي
عملکرد شناختی (تکليف عملکرد مدوام کانرز  3،CPTاستروپ هيجانی 4،محاسبات ذهنی و يادآوري
کالمی عبارات) زنان و مردان سيگاري بررسی نمودند .براساس اصل  uوارونه ،بهترين عملکرد در حد
متوسط مصرف نيکوتين مشاهده شد ( .)16اصغري و همکاران ( ،)1388نريمانی و همکاران
( )1391و همچنين ،قاسمی و همکاران ( )1391در مطالعات خود نشان دادند که زمان واکنش افراد
مصرفکننده از افراد سالم کندتر بود ( .)19-17در پژوهش جانساري5و همکاران ( ،)2013از يک
ارزيابی واقعيت مجازي(6ارزيابی عملکردهاي اجرايی جانساري  7)JEFبراي بررسی افراد سيگاري (با
تجويز چهار ميلیگرم آدامس نيکوتين) و غيرسيگاري (با تجويز دو ميلیگرم) در مقابل دارونما
استفاده شد .تجزيه و تحليل کوورايانس تکمتغيره نشان داد عملکرد اجرايی و حافظۀ آيندهنگر
بهعنوان جنبههاي عملکرد شناختی در افراد سيگاري را میتوان با آدامس نيکوتين افزايش داد
( .)20فيشر8و همکاران ( )2013اثرات نيکوتين حاد در يک تکليف حافظۀ کاري را بهتنهايی يا در
ترکيب با يک تکليف تشخيص بصري با استفاده از ثبت الکتروانسفالوگرافی (9)EEGو اندازهگيري
عملکرد رفتاري در افراد غيرسيگاري و با تجويز شش ميلیگرم آدامس نيکوتين مورد بررسی قرار
دادند .نتايج نشان داد که نيکوتين نتوانست در هيچيک از اعمال اثر قابلتوجهی در اندازهگيري
عملکرد ايجاد کند .بااينحال ،تغييرات  EEGعمدتا در فرونتال مشاهده شد که با بار حافظه ،شرايط
تکليف و نيمکره تغيير میکرد ( .)21در يک مطالعه مايرز10و همکاران ( )2013با تجويز دوزهاي
مختلف آدامس نيکوتين از طريق قطرۀ بينی11و با انجام رتبهبندي ذهنی12و سه تکليف توجه نشان
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
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دادند تجويز نيکوتين از طريق قطرۀ بينی ،توجه هوشيار را در افراد سيگاري و غيرسيگاري بهبود داد
( .)22باسکر 1و همکاران ( )2013در بررسی عملکرد روانی حرکتی (رديابی بحرانی 2و تقسيم
توجه) 3افرادي که روزانه حشيش مصرف میکردند دريافتند که پس از گذشت سه هفته پرهيز
مداوم ،عملکرد افراد مصرفکننده در هر دو تکليف بهبود يافت؛ اما ،در گروه کنترل بهطور مشابه
بهبودي مشاهده نشد ( .)23نتايج پژوهش نيمگرز 4و همکاران ( )2014روي توجه ،حافظۀ کاري،
حافظۀ بينايی ،سرعت پردازش اطالعات ،عملکرد روانی حرکتی ،رفتار قالبی و بازشناسی هيجان5
نشان داد که افراد با عملکرد شناختی پايين ،بدون درنظرگرفتن سن ممکن است از نيکوتين
بهرهمند شوند (.)24
در برخی پژوهشها از سيگار براي بررسی اثر نيکوتين بر عملکرد انسان استفاده شده است .درحالی
که استفاده از سيگار تنباکو براي رسانش نيکوتين به محيطی فراتر از آزمايشگاه تعميم میيابد و
اظهار شده است که مصرف سيگار ،شيوۀ دقيقی براي بررسی و سنجش مقدار مصرف نيکوتين
نيست؛ بنابراين ،استفاده از سيگار عملکرد نيکوتين را تغيير میدهد و بهنظر میرسد که دستکاري
مقدار مصرف آن چندان با اطمينان انجام نمیشود؛ چراکه افراد سيگاري تا حد زيادي در شدت و
فراوانی پکزدن ،عمق استنشاق ،و امثال اينها و همۀ آن عواملی که تعيينکنندۀ مقدار نيکوتين
مصرفی هستند تفاوت دارند ()3؛ بنابراين ،يکی از مشکالت اساسی پژوهشها در استفاده از ميزان
مصرف تنباکو بهعنوان يک شيوۀ آزادشدن نيکوتين در بدن به اين واقعيت مربوط میشود که تنباکو
عالوه بر نيکوتين ،حداقل شامل  3800مادۀ ديگر است و در پژوهش پيرامون آن نمیتوان به اثرات
ناشی از نيکوتين پی برد ( .)25در مرور منابع فقط به تأثير نيکوتين يا داروهاي مشابه بر عملکرد
افراد عادي اشاره شده است .همچنين ،ازآنجا که برخی پژوهشها نشان دادهاند ،فعاليت ورزشی بر
نحوۀ پاسخ دستگاه هاي عصبی يا هورمونی نسبت به مصرف برخی مواد و داروها و يا بر ميزان جذب،
توزيع و متابوليسم آنها تأثيرگذار است؛ لذا ،اين فرضيه مطرح میشود که احتماال بايد بين افراد
فعال و غيرفعال در واکنش به اثرات فارماکولوژيکی چنين دارويی تفاوت وجود داشته باشد (.)26،27
ازطرفی ،در بسياري از زمينهها (يادگيري ،فيزيولوژيکی ،روانشناختی و غيره) ،تفاوت بين
ورزشکاران و غيرورزشکاران بررسی شده؛ اما پاسخهاي متفاوت سيستم عصبی اين دو گروه نسبت
1. Bosker
2. Critical tracking task
3. Divided attention task
4. Niemegeers
5. Emotion recognition

82

رفتار حرکتی شماره  ،21پاييز 1394

به مصرف برخی داروها از جمله نيکوتين تاکنون در کشور بررسی نشده است .عالوهبراين ،بهدليل
تضاد موجود در پژوهشهاي انجام شده و کمبود پژوهش در زمينۀ اثرات نيکوتين در داخل کشور،
نمیتوان بهطور قطع در اين رابطه نظر داد و الزم است تا مسئله بررسی شود .برهميناساس،
پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين را روي عملکرد زمان واکنش
انتخابی و هماهنگی دو دستی ورزشکاران و غيرورزشکاران تعيين کند و به اين سؤاالت پاسخ دهد
که آيا ميزان مصرف نيکوتين بر عملکرد روانی ـ حرکتی افراد اثر دارد؟ و آيا بين ورزشکاران و
غيرورزشکاران در پاسخ به اثرات اين دارو تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
طرح اين پژوهش ،نيمهتجربی و از نوع کاربردي بود که در آن از روش پيشآزمون ـ پسآزمون با دو
گروه آزمايشی و سه شيوۀ مداخله (دو گروه × سه مداخله) استفاده شد .جامعۀ آماري اين پژوهش
تمامی دانشجويان پسر دانشگاه خوارزمی و نمونۀ آماري شامل  72نفر با دامنۀ سنی ( )18-24بود
که بهصورت دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار جاي گرفتند .حجم
نمونۀ مورداستفاده در پژوهشهاي قديمیتر کم بوده است ( .)8،13درحالی که در پژوهشهاي
معاصر از حجم نمونۀ بيشتري استفاده شده است؛ بهطور مثال ،جانساري و همکاران ( )2013از 36
فرد سيگاري و  36فرد غيرسيگاري در پژوهش خود استفاده کردند ( .)20مايرز و همکاران ()2013
از  30فرد سيگاري و  30فرد غيرسيگاري ( )22و پل تاوسکی و همکاران ( )2012نيز از  48زن و
 48مرد سيگاري استفاده کردند ()16؛ ازاينرو ،پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به پيشنهاد
پژوهشهاي قبلی ،حجم نمونۀ زيادتري در نظر گرفته شود؛ لذا پس از ريزش 72 ،نفر تحليل شدند.
براي انتخاب نمونۀ آماري ورزشکاران و غيرورزشکاران همراه با رعايت تنوع ورزشی ،افراد براساس
يک پرسشنامۀ اطالعات عمومی که سابقۀ فعاليت و مشارکت ورزشی (شامل متغيرهايی از قبيل
ميزان ساعات تمرين و فعاليت بدنی طی روز ،هفته ،ماه و سوابق ورزشی حرفهاي و قهرمانی) آنها را
مشخص میکرد ،در گروههاي ورزشکار  n1=36و غيرورزشکار  n2=36جاي گرفتند .هر گروه
بهصورت تصادفی به سه زيرگروه  12نفري (مصرف آدامس نيکوتين چهار ميلیگرمی ،مصرف
آدامس نيکوتين دو ميلیگرمی و مصرف آدامس صفر ميلیگرم) تقسيم شد .همچنين ،از فرم
غربالگري سالمت عمومی براي بررسی سالمت افراد و عدم سابقۀ مصرف داروها و مواد ،بهويژه سيگار
استفاده شد ( .)28بر طبق اين فرم ،افرادي که سابقۀ مصرف دخانيات به هر شکل و يا مشکالت يا
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بيماريهاي مهمی مانند بيماري هاي قلبی و عروقی ،آسم و غيره داشتند از پژوهش حذف شدند.
قبل از اجراي آزمون از همۀ شرکتکنندگان رضايتنامه دريافت شد.
سنجش عملکرد روانی ـ حرکتی از طريق ابزار زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی وينا در
آزمايشگاه رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی استنباط شد .مجموعۀ ابزار وينا از يک نرمافزار ويژۀ
آزمون ،يک صفحۀ نمايشگر و يک صفحه کليد شامل دو دستۀ فلزي و  16کليد دايرهايشکل
تشکيل شده است .صفحه کليد مربوط به آزمون هماهنگی دو دستی شامل دو دستگيره است.
دستگيرۀ سمت راست در صفحۀ عمودي (به سمت عقب و جلو) و دستگيرۀ سمت چپ در صفحۀ
افقی (به سمت چپ و راست) حرکت میکند .آزمودنی بايستی با استفاده از اين دو دستگيره ،شکلی
را در مسيري مشخص مربوط به الگوي هماهنگی دو دستی هدايت کند .دشواري هماهنگی دو
دستی و درصد خطاي آن بهوسيلۀ نرمافزار وينا بهطور خودکار ثبت میگردد .دادههاي مورد مطالعه
در استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی ،شامل ميانگين پاسخها و ميزان خطا بود .محرکها ،ديداري
بوده و شامل چراغهاي سبز و قرمز میشد که بهصورت تصادفی توسط دستگاه ارائه گرديده و تعداد
کوششهاي افراد  20مورد بود.
تعداد  190نفر از دانشجويان دانشگاه خوارزمی با دامنۀ سنی ( )24-18در دسترس بودند که يک
پرسشنامۀ اطالعات عمومی مشارکت و سابقۀ فعاليت ورزشی بين اين افراد توزيع شد .پرسشنامه
شامل متغيرهايی از قبيل ميزان ساعات تمرين و فعاليت بدنی طی روز ،هفته ،ماه و سوابق ورزشی
حرفهاي و قهرمانی بود .همچنين ،يک فرم غربالگري سالمت عمومی به افراد داده شد که ميزان
سالمت و عدم سابقۀ مصرف دارو ،بهويژه مصرف سيگار را در اين افراد مشخص میکرد .پس از
تکميل پرسشنامهها ،سرانجام دادههاي مربوط به  72نفر از شرکتکنندگان مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .آنها دو گروه  36نفري از ورزشکاران و غيرورزشکاران را شامل میشدند و به شش
زيرگروه  12نفري تقسيم گرديدند .بهعبارتديگر ،هر گروه  36نفري بهصورت تصادفی به سه
زيرگروه  12نفري (با مصرف چهار ميلیگرم آدامس نيکوتين ،با مصرف دو ميلیگرم آدامس نيکوتين
و مصرف صفر ميلیگرم آدامس نيکوتين يا دارونما) تقسيم شد.
آزمون بهصورت يکسو کور انجام شد که يک شيوۀه رايج براي اطمينان از نتايج آزمونهاي عملکرد
در بسياري از پژوهشها است ( )7،8و با توجه به بررسیهاي انجامگرفته ،شيوهاي مناسب براي
بررسی اثرات سوءمصرف نيکوتين در افراد سالم غيرسيگاري میباشد ( .)20،21در پژوهشهايی که
پيرامون مصرف آدامس نيکوتين بهعنوان شيوۀ مداخله تحت شرايط کور انجام گرفته است ،اين
مسئله با رعايت غربالگري سالمتی آزمودنیها و نيز رضايتنامه انجام گرفت ( .)7،20،21شدت و
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مدت زمان مصرف ،به کنترل آزمايشگاهی دقيقی نياز دارد ( .)7،8اين شرايط ،يک مقايسۀ معتبر را
بين مصرف نيکوتين و دارونما ايجاد میکند و همچنين ،موجب نظارت بر اثرات احتمالی نيکوتين و
شرايط محروميت از نيکوتين (دارونما) میشود ( .)8،20،21در پژوهش حاضر ،دستورالعمل آدامس
به افراد داده شد و تکتک آزمودنیها در زمان مداخله براي اطمينان از روش جويدن و مدت زمان
مداخله کنترل شدند .مدت جويدن آدامس بين  20-30دقيقه بود که براساس ادبيات گذشته،
بهطور ميانيگن  25دقيقه در نظر گرفته شد .در زمان مداخله ،افراد بايد از خوردن هرگونه نوشيدنی
حتی آب خودداري میکردند .روش جويدن نيز يک ريتم آهسته داشت .تمامی آزمونها بين ساعات
يک تا  2/5بعد از ظهر انجام گرفت (يعنی درواقع بهطور متوسط يک ساعت پس از صرف نهار) .در
رابطه با آزمون عملکرد ،پس از دادن دستوالعمل و نحوۀ اجراي آزمون به آزمودنیها ،زمان واکنش
انتخابی که در آن ،محرک پاسخها در هر دو مورد پيشآزمون و پسآزمون ديداري بوده و شامل
چراغهاي قرمز وسبز میشد ،بهصورت تصادفی توسط خود دستگاه ارائه گشته و به تعداد 20
کوشش اجرا گرديد .پاسخهاي الزم به محرکها توسط دست راست و چپ در همۀ شرايط يکسان
بود و درنهايت ،خروجی دستگاه شامل ميانگين پاسخها و ميزان خطاي افراد بود .در هماهنگی دو
دستی نيز آزمودنی بايد با استفاده از دو دستگيره ،شکلی را در مسيري مشخص از نقطۀ  Aبه سمت
نقطۀ  Bمربوط به الگوي هماهنگی دو دستی هدايت کند .دشواري هماهنگی دو دستی و درصد
خطاي آن بهوسيلۀ نرمافزار وينا بهطور خودکار ثبت شد .عالوهبر آمار توصيفی (ميانگين و انحراف
معيار) ،از آزمون تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر براي تحليل دادهها استفاده شد.
همچنين ،آزمون لون براي بررسی برابري واريانسها بهکار رفت .سطح معناداري  P=0.05در نظر
گرفته شد و براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه 119استفاده شد.
نتايج
شکل 1و  2اطالعات توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) مربوط به زمان واکنش انتخابی و خطاي
زمان واکنش انتخابی و شکل  3و  4نيز دشواري هماهنگی دو دستی و درصد خطاي آن را در
مراحل پيشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.

1. SPSS 19
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همانطور که مشاهد میشود ،در شکلهاي  1و  2زمان واکنش انتخابی (ميانگين و انحراف معيار دو
متغير سرعت پاسخ آزمودنیها و خطاي آنها) و در شکلهاي  3و  ،4هماهنگی دو دستی (ميانگين
و انحراف معيار دو متغير دشواري هماهنگی دو دستی و درصد خطاي آن) بين دو گروه ورزشکار و
غيرورزشکار متفاوت است .براي تعيين معناداري اين تفاوتها از تحليل واريانس بين گروهی با
اندازهگيري مکرر استفاده شد.
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جدول1ـ نتايج تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر
(متغير وابسته :پسآزمون زمان واکنش انتخابی)
منبع تغيير
گروه
مداخله
مداخله × گروه

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

0/002
0/003
0/012

1
2
2

0/002
0/001
0/006

0/875
0/778
3/133

0/353
0/464
0/050

همانگونه که جدول 1نشان میدهد ،تفاوت بين ميانگينهاي زمان واکنش انتخابی چه در رابطه با
گروه ( )P=0.353و چه در رابطه با مداخله ( )P=0.464معنادار نمیباشد .همچنين ،تعامل بين گروه
و مداخله ( )P=0.050نيز در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار معنادار نيست .بهعبارتديگر ،بين زمان
واکنش انتخابی افراد ورزشکار و غيرورزشکار پس از مصرف نيکوتين تفاوتی وجود ندارد.
جدول2ـ نتايج تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر
(متغير وابسته :پسآزمون خطاي زمان واکنش انتخابی)
منبع تغيير
گروه
مداخله
مداخله × گروه

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

0/005
0/006
0/010

1
2
2

0/005
0/002
0/007

2/651
11/435
2/019

0/001
0/001
0/001

يافتههاي ارائهشده در جدول 2نشان میدهد تفاوت بين ميانگينهاي خطاي زمان واکنش انتخابی
در رابطه با گروه ( )P=0.001و مداخله ( )P=0.001معنادار میباشد .همچنين ،تعامل بين گروه و
مداخله ( )P=0.001نيز در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار معنادار است .بهعبارت ديگر ،مقادير
مختلف مصرف نيکوتين منجر به کاهش خطاي زمان واکنش انتخابی افراد در دو گروه شده است
(براساس مقادير ميانگين و انحراف استاندارد خطاي زمان واکنش انتخابی).
جدول3ـ نتايج تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر
(متغير وابسته :پسآزمون دشواري هماهنگی دودستی)
منبع تغيير
گروه
مداخله
مداخله × گروه

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

5/807
0/342
0/647

1
2
2

5/807
0/171
0/323

11/023
0/325
0/614

0/001
0/724
0/544
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يافتههاي ارائهشده در جدول 3نشان میدهد تفاوت بين ميانگينهاي دشواري هماهنگی دو دستی
در رابطه با گروه ( )P=0.001معنادار است؛ اما در رابطه با مداخله ( )P=0.724و تعامل بين گروه و
مداخله ( )P=0.544در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار معنادار نمیباشد .بهعبارتديگر ،مقادير
مختلف مصرف نيکوتين تفاوتی در دشواري هماهنگی دو دستی افراد ايجاد نکرد و تنها گروه معنادار
بود که احتماال تفاوتهاي خاص مربوط به ورزشکار يا غيرورزشکاربودن را نشان میدهد.
جدول4ـ نتايج تحليل واريانس بين گروهی با اندازهگيري مکرر
(متغير وابسته :پسآزمون درصد خطاي هماهنگی دو دستی)
منبع تغيير
گروه
مداخله
مداخله × گروه

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

6/667
6/712
6/706

1
2
2

6/667
3/356
3/353

1/898
1/001
0/410

0/294
0/500
0/665

همانگونه که جدول 4نشان میدهد ،تفاوت بين ميانگينهاي درصد خطاي هماهنگی دو دستی چه
در رابطه با گروه ( )P=0.294و مداخله ( )P=0.500و چه در رابطه با تعامل بين گروه و مداخلۀ
( )P=0.665دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار معنادار نيست .بهعبارتديگر ،بين درصد خطاي
هماهنگی دو دستی دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار پس از مصرف مقادير مختلف نيکوتين تفاوتی
وجود ندارد.
بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين بر عملکرد روانی ـ حرکتی
ورزشکاران و غيرورزشکاران انجام شد .در تضاد با بسياري از مطالعات ،نتايج ارزيابی عملکرد در اين
مطالعه نشان داد که بين زمان واکنش انتخابی دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار پس از مصرف مقادير
مختلف نيکوتين تفاوت معناداري وجود ندارد .همچنين ،بين هماهنگی دو دستی دو گروه ورزشکار
و غيرورزشکار پس از مصرف مقادير مختلف نيکوتين تفاوت معناداري مشاهده نشد .بهعبارتديگر،
بين عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غيرورزشکاران پس از مصرف مقادير مختلف نيکوتين
تفاوتی گزارش نشده است.
در پژوهش حاضر ،از آدامسهاي صفر ،دو و چهار ميلیگرم استفاده شد که به گفتۀ برخی پژوهشها
معتبر بوده و روش سريع تجويز نيکوتين میباشد ( .)23-20پژوهشهاي ديگر با استفاده از تجويز
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نيکوتين از طريق پوست ( ،)16،14تجويز از طريق استنشاق از راه بينی ( ،)3اندازهگيري سطح
غلظت پالسماي خون ( ،)8تجويز نيکوتين از طريق قطرۀ بينی ( )22و يا اندازهگيريهاي
فيزيولوژيکی ديگر مانند ضربان قلب و فشار خون ( )13انجام شدند .همچنين ،پژوهش حاضر در
شرايط يکسو کور انجام گرفته است که بنابر پژوهشهاي بسياري اين شرايط موجب میشود تا با
اطمينان بيشتري دادههاي حاصل از آزمون عملکرد جمعآوري گردد (.)7،8
برخی از پژوهشها عملکرد روانی حرکتی را از طريق نحوۀ نوشتن يا دستخط ( ،)15پژوهشهاي
ديگر از طريق آستانۀ تشخيص نور چشمکزن بحرانی ،زمان واکنش حرکت ،زمان واکنش حافظۀ
کوتاهمدت ،رديابی جبرانی ( ،)7،8رديابی بحرانی و تقسيم توجه ( )23استنباط نمودند .در اين
پژوهش ،عملکرد روانی حرکتی از طريق زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی استنباط شد.
بهطورکلی ،نتايج پژوهش حاضر با نتايج هايندمارچ و همکاران ( )1990و فيشر و همکاران ()2013
همخوانی دارد .هايندمارچ و همکاران ( )1990نشان دادند که اگرچه نيکوتين اضافی موجب افزايش
سرعت و دقت فعاليت حرکتی میشود؛ اما رويهمرفته ،بر فرايندهاي مرکزي پردازش شناختی
تأثيري ندارد .بهبود عملکرد حرکتی در دقت و سرعت ،بهوسيلۀ مؤلفۀ حرکتی تکليف زمان واکنش
انتخابی و همچنين ،ريشۀ ميانگين مربع خطا در تکليف رديابی نشان داده شد و بهعبارت ديگر،
اثرات آدامسهاي دو و چهار ميلیگرم تنها در بخش حرکتی عملکرد ديده شد ( .)8در پژوهش
فيشر و همکاران ( )2013نيز نيکوتين نتوانست در هيچيک از اعمال ،اثر قابلتوجهی در اندازهگيري
عملکرد ايجاد کند .بااينحال ،تغييرات  EEGعمدتا در فرونتال مشاهده شد که با افزايش بار حافظه،
شرايط تکليف و نيمکره تغيير میکرد ( .)21در پژوهش حاضر نيز ميزان دقت فعاليت حرکتی از
طريق تأثير مصرف نيکوتين بر خطاي زمان واکنش انتخابی مورد بررسی قرار گرفت ( )P=0.001که
يافتههاي اين پژوهشگران را مورد تأييد قرار میدهد .همچنين ،در پژوهش هايندمارچ و همکاران
( )1990هيچگونه اثر دارويی در مطالعۀ افراد غيرسيگاري ديده نشد که با يافتههاي پژوهش حاضر
همخوانی دارد .نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي گوردون ( )1970و موتی و همکاران ()1992
همسو بود .آنها دريافتند که بين گروه مصرفکنندگان و کنترل از نظر زمان واکنش انتخابی هيچ
تفاوتی وجود ندارد .داروي مورداستفاده در آنها هروئين بود و مطالعه تحت شرايطی انجام گرفت
که گروه مصرفکننده با گروه سالم مقايسه شدند (.)11،12
اما ،نتايج پژوهشهاي هايشمن و همکاران ( )1993از اين فرضيه که نيکوتين منجر به بهبود
عملکرد شناختی در افراد غيرسيگاري میشود حمايت نکرد ( .)13همچنين ،يافتههاي پژوهشهاي
اصغري و همکاران ( ،)1388نريمانی و همکاران ( )1391و قاسمی و همکاران ( )1391در رابطه با
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اثر هروئين ،ترياک و کريستال بر زمانهاي واکنش ساده ،انتخابی و افتراقی ( )17-19و نيز نتايج
پژوهش باسکر و همکاران ( )2013در بررسی اثر سوءمصرف حشيش روي رديابی بحرانی و تقسيم
توجه ( )23با اين پژوهش مغايرت داشت .آنها به اثرات منفی سوءمصرف مواد روي عملکرد اشاره
داشتند .درحالی که در پژوهش حاضر چنين اثري مشاهده نشد .بسياري از اين پژوهشها که بر
اثرات منفی ناشی از سوءمصرف مواد تأکيد داشتند ،در رابطه با هروئين ،ترياک ،کريستال ،حشيش و
ساير مواد افيونی بودند که در آن گروههاي مصرفکننده با افراد سالم مقايسه میشدند و اثر اين
مواد بر عملکرد ،بهويژه در زمان واکنش انتخابی و افتراقی منفی گزارش شده است .در اين رابطه نيز
ممکن است تفاوت در نوع مادۀ مصرفی منجر به تضاد اين پژوهشها با پژوهش حاضر شده باشد.
همچنين ،نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي داورانچ و اديفرن ( ،)2002توچا و النگ
( ،)2004پل تاوسکی و همکاران ( ،)2012جانساري و همکاران ( ،)2013مايرز و همکاران ()2013
و نيمگرز و همکاران ( )2014مغايرت دارد .اين نتايج بر اثرات مثبت سوءمصرف مواد بر عملکرد
روانی ـ حرکتی تأکيد داشتند .داورانچ و اديفرن ( )2002نشان دادند نيکوتين منجر به بهبود
پردازش اطالعات میشود؛ اما مشخص نشد که روي کداميک از مراحل پردازش اطالعات اثرگذار
است ( .)14همچنين ،نتايج توچا و النگ ( )2004بيانگر اين بود که نيکوتين میتواند عملکرد روانی
ـ حرکتی در زندگی روزانه را بهبود بخشد ( .)15پل تاوسکی و همکاران ( )2012براساس اصل u
وارونه بهترين عملکرد را در حد متوسط مصرف نيکوتين مشاهده نمودند ( .)16در پژوهش جانساري
و همکاران ( )2013جنبههاي عملکرد شناختی و در پژوهش مايرز و همکاران ( ،)2013هوشياري
توجه بهبود يافت ( .)20،22همچنين ،نتايج نيمگرز و همکاران ( )2014نشان داد که افراد با
عملکرد شناختی پايين ،بدون درنظرگرفتن سن ممکن است از نيکوتين بهرهمند شوند ( .)24شايد
يکی ديگر از داليل بروز نتايج متفاوت در شيوۀ استفاده از نيکوتين توسط آزمودنیها و پاسخهاي
متفاوت آنها مربوط به نحوۀ تجويز نيکوتين مصرفی باشد .همانگونه که در پژوهش داورانچ و
اديفرن ( )2002نيکوتين از طريق پوست تجويز گرديد و در پژوهش مايرز و همکاران ( )2013از
طريق قطرۀ طريق بينی صورت گرفت که اين شيوههاي تجويز میتواند روي ميزان جذب نيکوتين
تأثيرگذار باشد .يکی از تفاوتهاي اساسی پژوهش حاضر با ساير پژوهشها ،استفاده از جامعۀ
ورزشکار و غيرورزشکار میباشد؛ چراکه در اکثر پژوهشهاي انجامشده ،مقايسه و نيز مداخله بين دو
گروه مصرفکننده و سالم و يا تنها يکی از اين دو گروه انجام شده است .احتماال ،متغيرهايی مانند
وضعيت روانی فرد حين آزمون ،خستگی و بهويژه پاسخهاي متفاوت سيستم عصبی مرکزي افراد
بهمقدار نيکوتين تجويزشده منجر به بروز چنين يافتههاي متفاوتی شده است.
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در پژوهش هايندمارچ و همکاران ( )1990اشاره شده است که اين عدم تفاوت يافتهها در افراد
غيرسيگاري ممکن است بهدليل مقادير ناکافی نيکوتين باشد؛ چراکه در آزمايش دوم ،آنها مطالعه
را با استفاده از افراد غيرسيگاري و استفاده از آدامس دو ميلیگرم انجام دادند و گفته شد که
ناکارآمدي آدامس دو ميلیگرم در ارائۀ مقدار مناسب نيکوتين در افراد غيرسيگاري به اين واقعيت
مربوط می باشد که بسياري از داوطلبان متوجه طعم نامطبوع آدامس شدند و ممکن است الزامات
جويدن را بهدرستی انجام نداده باشند ( .)8شرايط نامطبوعبودن طعم آدامس يکی از محدوديتهاي
پژوهش حاضر بود .در پژوهش هايشمن و همکاران ( ،)1993مصرف مقادير مختلف نيکوتين باعث
کاهش دماي پوست بدن افراد گرديد ( .)13در حالی که در پژوهش حاضر ،يک اثر افزايشی در
ميزان دماي بدن بهدنبال مصرف مقادير دو و چهار ميلیگرم آدامس نيکوتين و تعريق بدن ،بهويژه
در کف دست مشاهده شد .همچنين ،جامعۀ آماري تمامی پژوهشهاي انجامشده متفاوت از پژوهش
حاضر بود .در بسياري از آنها دو گروه سالم و مصرفکننده در مواردي دو يا سه گروه از
مصرفکننده هاي مواد مختلف و در بسياري ديگر شامل افراد سالم و يا افراد سيگاري میشد.
درحالی که در پژوهش حاضر ،دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار که کامال سالم بودند بررسی شدند.
دامنۀ سنی نيز در بسياري اين پژوهشها متفاوت از پژوهش حاضر بود.
اين پژوهش در کنترل تجاربی نزديک به آزمون که ممکن است آزمودنیها در فعاليتهاي روزانه
داشته باشند (مانند بازيهاي کامپيوتري) ،کنترل کميت و کيفيت تغذيۀ آزمودنیها و کنترل
وضعيت روانی و خلقوخوي آزمودنیها هنگام آزمون با مشکل مواجه بود.
درنهايت ،در پژوهش حاضر بين دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار ،هيچگونه تفاوت معناداري در پاسخ
سيستم عصبی افراد نسبت به دوزهاي مختلف نيکوتين تجويزشده ديده نشد .يک ديدگاه مشابه
ممکن است به روشنشدن علت عدم تفاوت در آزمون عملکرد روانی حرکتی بين دو گروه ورزشکار و
غيرورزشکار کمک کند .همچنين ،با توجه به ضرورتی که پيشتر براي انجام اين پژوهش بيان شد
می توان اظهار داشت که گرايش برخی ورزشکاران به داروهايی با مکانيسم اثر مشابه نيکوتين و يا
حتی مواد تحريککنندۀ سيستم عصبی به اميد ارتقاي عملکردهاي روانی شناختی (از جمله افزايش
تمرکز توجه) بهلحاظ علمی حمايت نمیشود؛ زيرا عملکرد آنها همانند افراد عادي خواهد بود.
با توجه به اهميت موضوع مواد مخدر در جامعه و لزوم آشنايی بيشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی
کارکردهاي جسمی و روانی افراد پيشنهاد میشود تا پژوهش در زمينۀ مصرف نيکوتين در ساير
شرايط متفاوت (بهطور مثال استفاده از شيوههاي ديگر تجويز نيکوتين ،اندازهگيري عملکرد در ساير
محيطها بهويژه محيطهايی که در آن فعاليت بدنی و ذهنی انجام میگيرد ،سنجشهاي
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فيزيولوژيکی مانند اندازهگيري سطح پالسما ،انجام پژوهش با جامعۀ آماري متفاوت مانند گروههاي
ورزشی دختر و پسر و يا بررسی اثرات سوءمصرف نيکوتين در ورزشهاي تيمی و انفرادي) و
درنتيجه ،پاسخ ساير عملکردهاي ادراکی ـ حرکتی و شناختی افراد (براي مثال ترصد يا
گوشبهزنگی ،رديابی جبرانی ،رديابی بحرانی ،تقسيم توجه ،آستانۀ تشخيص نور چشمکزن ،انواع
زمان واکنش ،هماهنگی دو دستی و بهعبارتی ،انجام تنوعی از آزمونهايی که دامنهاي از توانايیهاي
حرکتی افراد را براي درک بيشتر اثرات نيکوتين بر عملکرد انسان میسنجد) بهويژه ورزشکاران
مشخص گردد .همچنين ،پيشنهاد میشود که محدوديتها و ساير متغيرهاي احتمالی اثرگذار
مدنظر قرار گيرند .اميد است که اين پژوهش بتواند در راستاي شناسايی اثرات سوء مصرف مواد
بويژه نيکوتين بر عملکرد افراد ،گامی پيش نهاده و به ايجاد درک اثرات مخرب اين ماده ،بر ابعاد
روحی و جسمی افراد بويژه ورزشکاران کمک به سزائی بنمايد.
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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.

Keywords: Choice Reaction Time, Two-Hand Coordination, Nicotine Gum, Athlete,
Non-athlete
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