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Background and Objectives: Studies have shown the effect of smoking on 
mental and cognitive performance of the individuals who need to concentrate on 
their work. The present study aimed to investigate the effect of smoking on cogni-
tive performance of the automotive industry workers. 

Methods: In this case-control study conducted in 2018, 280 automotive indus-
try workers were selected through the simple random sampling and then assigned 
to  two groups of smokers (100 cases) and non-smokers (180 controls). All the 
subjects were selected from the environments with the sound levels of 82 to 88 
dB. The workers’ cognitive performance was also tested using the CPT, Stroop and 
Tower of London tests.

Results: The mean age of the case group was 36/02 (3/7) and that of the control 
group was 36/25 (3/65) years. The results showed that the scores of the TOL test 
in the case group (smokers) were lower than those of the non-smokers (OR=0/903, 
P<0.01), and other items of the TOL test had no significant relationship with the in-
dividuals’ smoking status (P<0/05). The Stroop and continuous performance tests 
also had a significant relationship with the individuals’ smoking status in terms 
of the number of correct responses and the response time as well as interference 
(P<0.01). Other items had no relationship with the individuals’ smoking status 
(P<0/05).

Conclusion: The results of this study showed that the use of cigarettes and 
nicotine substances significantly decreased the workers’ mental and intellectual 
performance, and smokers were more likely to suffer from concentration interfer-
ence, low brain processing speed in decision-making, and low precision at work, 
compared to non-smokers.
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مختلف1 گروه1های1 در1 را1 آزمون1 این1 مناسب1 پایایی1 و1 روایی1
توجه1 حفظ1 نیازمند1 آزمون1 این1 1.]17-19[ مي1دهد1 نشان1
تکانشی1 پاسخ1های1 بازداری1 و1 مدام1 تکلیف1 انجام1یک1 هنگام1
از1 را1 باید1یک1هدف1مشخص1 آزمودنی1 آزمون1 این1 در1 است.1
بین1اهدافی1که1روی1صفحۀ1کامپیوتر1با1فاصلۀ1زمانی1مشخص1
توجه1 ارزیابی1 برای1 آزمون1 این1 کند.1 شناسایی1 می1شود1 ارائه1
و1تکانش1گری1استفاده1مي1شود.1در1این1آزمون1دونوع1خطای1
حذف1و1خطای1ارتکاب1نمره1گذاری1می1شود1]19[1)شکل11(.

شکل 1. آزمون عملکرد پیوسته
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تست1کامپیوتری1استروپ
تست1کامپیوتری1استروپ1اولین1بار1توسط1Stroop1در1سال1
11۹۳5برای1ارزیابی1توجه1انتخابی1و1انعطاف1پذیری1شناختی1
طراحی1شد1]20[.1این1آزمون1از1دو1مرحله1تشکیل1شده1است.1
دکمۀ1 فشار1 با1 تا1 می1شود1 خواسته1 آزمودنی1 از1 اول1 مرحلۀ1
منطبق1با1رنگ1دایره1ای1که1روی1صفحۀ1نمایش1می1بیند1پاسخ1
دهد1)دایره1در1چهار1رنگ1قرمز،1آبی،1زرد1و1سبز1نشان1داده1شده1
است(.1هدف1این1مرحله1نحوة1انجام1آزمون1به1صورت1آزمایشی1

دوم1 مرحلۀ1 داشت.1 نخواهد1 تأثیر1 نهایی1 نتیجۀ1 در1 و1 است1
اجرای1آزمون1است.1در1این1مرحله1481کلمۀ1رنگی1همخوان1و1
148کلمۀ1رنگی1ناهمخوان1با1رنگ1های1قرمز،1آبی،1زرد1و1سبز1
به1آزمودنی1به1صورت1تصادفی1و1متوالی1نشان1داده1می1شود1
)شکل21(.1منظور1از1کلمۀ1همخوان1یکسان1بودن1رنگ1کلمه1
با1معنای1کلمه1و1کلمۀ1ناهمخوان1متفاوت1بودن1رنگ1کلمه1با1
معنای1کلمه1است.1همچنین1پژوهش1هاي1مختلف1اعتبار1این1

آزمون1را10/8۳1درصد1گزارش1کرده1اند1]17[1)شکل21(.

شکل 2. آزمون استروپ

آزمون1برج1لندن
11۹82 سال1 در1 1Shallice توسط1 بار1 اولین1 آزمون1 این1
اندازه1گیری1 براي1 مهم1 ابزارهای1 از1 یکی1 و1 شد1 طراحی1
است.1 سازمان1دهی1 و1 برنامه1ریزی1 مغز،1 اجرایی1 کارکردهای1
توانایی1خود1 از1حداکثر1 آزمودنی1 است1که1 این1 آزمون1 هدف1
آورد.1 دست1 به1 را1 عملکرد1 بهترین1 به1سرعت1 و1 کند1 استفاده1
آزمونگر1به1آزمودنی1توضیح1می1دهد1که1این1یک1آزمون1حل1

مسئله1است1و1در1این1آزمون1شما1باید1با1حرکت1دادن1توپ1های1
رنگی1)سبز،1آبی،1قرمز(1و1قرار1دادن1آن1ها1در1جای1مناسب1با1
به1 کنید.1سپس1 را1درست1 نمونه1 حداقل1حرکات1الزم1شکل1
آزمودنی1گفته1مي1شود1که1به1شما1دوازده1مسئلۀ1مانند1مثال1
را1 نمونه1 شکل1 الزم1 حرکات1 حداقل1 با1 باید1 و1 می1شود1 داده1
مختلف1 پژوهش1هاي1 نیز1 را1 آزمون1 این1 پایایی1 کنید.1 درست1

110/۷۹درصد1گزارش1کرده1اند1]17[1)شکل۳1(.

شکل 3. انجام آزمون برج لندن

3. روش های آماری
و1 توصیفی1 آمار1 شامل1 استفاده1شده1 آماری1 آزمون1های1
شاخص1های1 شامل1 توصیفی1 آمار1 بخش1 که1 بود1 تحلیلی1
به1 توجه1 با1 تحلیلی1 آمار1 بخش1 در1 و1 پراکندگی1 و1 مرکزی1
لجستیک1 رگرسیون1 از1 شاهدی(1 ـ1 )مورد1 پژوهش1 رویکرد1
1)Multivariate( چند1متغیره1 و1 1)Univariate( تک1متغیره1
1Stata1استفاده1شد.1تجزیه1و1تحلیل1آماری1با1استفاده1از1نرم1افزار
نسخۀ1121ساخت1کشورامریکا،1انجام1و1سطح1معنی1داری1در1

همۀ1آزمون1ها1کمتر1از10/051در1نظر1گرفته1شد.

یافته ها
1)۳/۷00( مورد1 گروه1 سنی1 میانگین1 پژوهش1 این1 در1
1۳6/02سال1و1گروه1شاهد1)۳/650(1۳6/251سال1بود.1گروه1
نداشتند1 سنی1 میزان1 در1 معنی1داری1 اختالف1 شاهد1 و1 مورد1
افراد1مجرد1و11۹01 از1 )P=0/58۹(.1از1نظر1تأهل1نیز11۹1درصد1
درصد1متأهل1بودند.1از1نظر1سطوح1تحصیالت1نیز1اکثر1افراد1
افراد1 از1 درصد1 122/860 فقط1 و1 داشتند1 دیپلم1 درصد(1  46(
لیسانس1و1باالتر1بودند.1میانگین1سابقۀ1کاری1افراد1نیز114/۹61
سال1بود1که1دو1گروه1مورد1)115سال(1و1شاهد1)114/۹20سال(1
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معنی1داری1 اختالف1 کاری1 سابقۀ1 سال1های1 میانگین1 نظر1 از1
.)P=0/۷5۳(1وجود1نداشت

صنعت1 در1 شاغل1 کارگران1 نگرش1 و1 دانش1 سطوح1 بین1
خودروسازی1با1خطر1استعمال1سیگار1و1مواد1دخانی1نیکوتین1دار1
رابطۀ1معنی1داری1وجود1دارد.1به1طوری1که1سطوح1باالی1دانش1
)عامل1 کمي1 ریسک1 پایین1 سطوح1 با1 مقایسه1 در1 نگرش1 و1

محافظتی(1براي1مصرف1و1استعمال1مواد1دخانی1نیکوتین1دار1
نظر1وضعیت1 از1 1.)1 ،OR=0/2۷4(1)جدول1  P<0/010( دارد1
با1این1حال1 ولی1 بودند،1 افراد1متأهل1سیگاری1 بیشتر1 نیز1 تأهل1
تأهل1 و1 بودن1 بین1وضعیت1سیگاری1 آماری1 نظر1 از1 اختالفی1
افراد1مشاهده1نشدOR=1/۷80، P=0/142(1(.1سایر1اطالعات1

زمینه1ای1و1دموگرافیک1در1جدول111آمده1است.

جدول 1. ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک افراد در دو گروه مورد و شاهد

P
 %95

سطح اطمینان

نسبت شانس

)OR(

کنترل

)تعداد=180(

مورد

)تعداد=100( 
درصد متغیر

0/5۹8 0/۹24-1/040 0/۹8۳ ۳6/2501)۳/065( ۳6/0201)۳/۷00( - میانگین1سنی

56 ۷4 11۳0)46( دیپلم

0/010**تحصیالت 0/1۳6-0/44۷ *0/2۷4 65 21 186)۳0/۷10( فوق1دیپلم

**0/010 0/022-0/15۷ *0/05۹ 5۹ 5 164)22/86( لیسانس1به1باال

1۹ 8 12۷)۹( مجرد
تأهل

0/142 0/814-4/160 1/۷80 161 ۹2 125۳)۹0( متأهل

0/45۳ 1/2۳0-۷/160 0/864 14/۹20)2/2۳0( 15)2/680( -
1میانگین

سابقۀ1کاری

که1 مي1دهد1 نشان1 به1خوبی1 لندن1 برج1 آزمون1 نتایج1
آزمایش1 زمان1 با1 ارتباطی1 مورد1 گروه1 در1 سیگار1 مصرف1
ندارند1 آزمایش1 زمان1 مدت1 در1 اختالفی1 گروه1 دو1 و1 1ندارد1
زمان1 همچون1 مؤلفه1ها1 سایر1 1.)OR=1/002،  P=0/156(
آزمایش1 انجام1 در1 را1 آزمودنی1ها1 زمانی1 تأخیر1 که1 تأخیر1
معنی1داری1 ارتباط1 سیگار1 استعمال1 با1 نیز1 مي1دهد1 نشان1
همچنین1 1.)2 )جدول1 1)OR=1/005،  P=0/285( 1 ندارد1
مرتکب1 آزمون1 این1 در1 آزمودنی1ها1 که1 خطایی1 تعداد1
ارتباطی1 نام1گذاری1شد1که1 می1شوند1تحت1مؤلفۀ1تعداد1خطا1

ندارد11 شاهد1 به1 نسبت1 مورد1 گروه1 در1 سیگار1 مصرف1 1با1
)OR=1/060، P=0/۳۹۷(.1نتایج1حاصل1از1آزمون1برج1لندن1با1
مصرف1سیگار1نشان1مي1دهد1که1بین1امتیاز1آزمون1با1وضعیت1
دارد.1 وجود1 معنی1داری1 آماری1 ارتباط1 افراد1 بودن1 سیگاری1
گروه1 از1 کمتری1 آزمون1 امتیاز1 مورد1 گروه1 افراد1 به1طوری1که1
می1تواند1 این1 که1 1)OR 1=0/۹0۳،  P>0/010( داشتند1 شاهد1
به1دلیل1برخورداری1افراد1از1همۀ1عوامل1مؤثر1بر1فاکتورهای1
این1 و1 باشد1 خطاها1 و1 تأخیر1 آزمایش،1 زمان1 مانند1 شناختی1

عوامل1به1تنهایی1براي1این1ارتباط1کافی1به1نظر1نمی1رسد.

جدول 2. ارتباط تطبیق یافته بین فاکتورهای شناختی برج لندن در دو گروه مورد و شاهد

مؤلفه
مورد

)تعداد=100( 

کنترل

)تعداد=180(

نسبت شانس

)OR(
P

 %95

سطح اطمینان

1/005-1/0020/1560/۹۹۹)۹8/400(1۳8/0101)۹2/۳60(152/2501زمان1آزمایش

1/015-1/0050/2850/۹۹5)۳5/150(54/1801)28/800(64/5101زمان1تأخیر

1/210-561/0600/۳۹۷0/۹25میانۀ1تعداد1خطا

0/۹60-0/0010/81۹**0/۹0۳11)۳/810(28/8۳01)۳/450(2۷/۳101امتیاز1آزمون

*P<0/05،1**P< 0/01

**P< 0/01
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ـ1مانند1شاخص1تعداد1پاسخ1 مؤلفه1های1آزمون1استروپ1نیزـ1
صحیح1همخوان،1زمان1پاسخ1همخوان1و1ناهمخوان1و1همچنین1
زمان1تداخل1ــ1ارتباط1معنی1داری1با1مصرف1سیگار1در1گروه1
مورد1دارد.1افراد1گروه1مورد،1که1در1مواجهه1با1مصرف1سیگار1
بودند،1از1گروه1شاهد1شانس1بیشتری1در1دادن1پاسخ1صحیح1به1
اشکال1همخوان1این1آزمون1دارند.1به1طوری1که1مصرف1سیگار1
واکنش1های1 سایر1 و1 سایکوموتور1 فعالیت1های1 افراد1 این1 در1
به1 و1 را1تحریک1مي1کند1 تمرکز1 و1 با1هوشیاری1 مغزی1مرتبط1
کارکرد1بیشتر،1البته1با1سرعت1پایین1تر،1افراد1در1فعالیت1های1
منجر1 آزمون1 این1 در1 همخوان،1 اشکال1 مانند1 کاری،1 مشابه1
و1 واکنش1 زمان1 سرعت1 1.)OR=2/0۳،  P>0/016( می1شود1
تحرک1به1ایجاد1یک1واکنش1پاسخی1در1افراد1سیگاری1در1دو1
بخش1اشکال1همخوانOR=1/005، P>0/001(1(1و1ناهمخوان1
)OR=1/004، P>0/001(1)جدول۳1(1ارتباط1معنی1داری1دارد1
به1 نیازمند1 و1 مرتبط1 مغزی1 واکنش1های1 عملکرد1 کندی1 که1

سرعت1را1در1افراد1سیگاری1نشان1مي1دهد1)هر1چند1که1قدرت1
این1ارتباط1ضعیف1و1پایین1است،1ولی1فواصل1اطمینان1بسیار1

کوچک1دارد(.
آزمون1هاي1 نتایج1 مانند1 نیز،1 پیوسته1 عملکرد1 آزمون1 در1
برج1لندن1و1استروپ،1مؤلفه1های1مرتبط1با1دادن1پاسخ1صحیح1
آزمودنی1ها1و1انجام1فعالیت1های1مرتبط1با1سرعت1و1کنش1فردی1
دارند1که1 ارتباط1معنی1داری1 با1مصرف1سیگار1در1گروه1مورد1
به1 دوم1 بخش1 در1 که1 محرک1هایی1 مجموعه1 در1 ارتباط1 این1
آزمودنی1ها1ارائه1شد1بیشتر1به1آن1توجه1شد.1افراد1گروه1مورد1
در1این1آزمون1مطابق1آزمون1استروپ1در1بخش1ارائۀ1پاسخ1های1
صحیح1آزمودنی1ها1شانس1بیشتری1در1دادن1پاسخ1صحیح1از1
گروه1شاهد1دارندOR=1/220، P>0/050(1(1)جدول41(،1ولی1
با1این1حال1قدرت1این1ارتباط1به1قدر1کافی1بزرگ1نیست1)فاصلۀ1
اطمینان1نسبت1شانس1)1/5۷0-1/140(1که1بتوان1بر1اساس1

آن1استدالل1کرد.

جدول 3. ارتباط تطبیق یافته بین فاکتورهای شناختی آزمون استروپ در دو گروه مورد و شاهد

جدول 4. ارتباط تطبیق یافته بین فاکتورهای شناختی آزمون عملکرد پیوسته )CPT( در دو گروه مورد و شاهد

مؤلفه
مورد

)100=n(

کنترل

)180=n(

نسبت شانس

)OR(
P

%95

 سطح اطمینان

زمان1آزمایش
11/050–1/0100/۳5۳0/۹۷۹)10/۷80(52/۷201)۷/040(56/8۹01همخوان

1/0601-1/0000/۷۹۳0/۹51)۹/120(61/2۷01)5/4۷0(65/6۷01ناهمخوان

میانۀ1
تعداد1خطا

0/80۹-۷۷0/۹۳00/۳811/080همخوان

1/160-۹۹1/0400/45۷0/۹۳۳ناهمخوان

میانۀ
1تعداد1صحیح

۳/6۳0-0/01601/140*۳۹402/0۳0همخوان

1/۷50-۳6۳۷0/۹۷00/۹8۳0/545ناهمخوان

زمان1پاسخ
1/008-0/00111/002**1/0۳0)185/010(110۹/0601)101/2۳0(1215/1101همخوان

1/00۷1-0/00111/001**1/020)24۷/020(124۹/۳201)111/650(1402/1401ناهمخوان

1/210-۳۳1/0۷00/۳100/۹40میانۀ1نمرة1تداخل

1/006-0/00111/001**1/000)100/520(140/260)۹۹/820(18۷/0۳01زمان1تداخل
*P<0/05،1**P< 0/01

مؤلفه
مورد

)100=n( 

کنترل

)180=n( 

نسبت شانس

)OR(
P

%95

 سطح اطمینان

میانۀ1تعداد1خطا

10/80۷–150۳/500۳1/01۳0/۹101/2۷01محرک1اول

1/250-150۹۷1/0880/24۷0/۹4۳محرک1دوم

1/210-1504۳0/۷1۷0/2160/42۳محرک1سوم
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میانه1تعداد1پاسخ1
داده1نشده

0/8۷۹–150641/1200/۳601/420محرک1اول

2/000-150211/۳800/0800/۹64محرک1دوم

1/۳20-15064/5000/۷۹۹0/۳820/48۳محرک1سوم

میانه1تعداد1صحیح

0/841–15041/500421/02۳0/8151/240محرک1اول

1/5۷0-0/0101/140*15040411/220محرک1دوم

1/۳101-15042420/8080/۳880/4۹۷محرک1سوم

0/۹۹۷–1/0010/5۷51/000)60/840(426/1001)66/۹۳0(1504۳1/۷601محرک1اولزمان1پاسخ

مؤلفه
مورد

)100=n( 

کنترل

)180=n( 

نسبت شانس

)OR(
P

%95

 سطح اطمینان

بحث 
بر1 اثرات1مصرف1سیگار1 بررسی1 با1هدف1 که1 پژوهش1 این1
عملکردهای1ذهنی1و1شناختی1و1توجه1پایدار1کارگران1شاغل1در1
کارخانۀ1صنعتی1خودرو1سازی1انجام1شده1به1خوبی1ارتباط1بین1
مصرف1سیگار1و1عملکردهای1ذهنی1کارگران1را1نشان1مي1دهد.1
سیگار1 غیر1قابل1انکار1 و1 مهم1 تأثیر1گذاری1 پژوهش1 این1 شواهد1
شاغل1 کارگران1 فردی1 تصمیم1های1 و1 مغزی1 واکنش1های1 بر1
در1 ذهنی1 فعالیت1های1 و1 مغزی1 کنش1های1 مي1دهد.1 نشان1 را1
محیط1های1کاری1تحت1تأثیر1عوامل1محیطی1مانند1نور،1صدا1و1
دماست.1پژوهش1هاي1گوناگون1اثرات1سیگار1و1مواد1نیکوتین1دار1
را1بر1عملکردهای1ذهنی1و1مغزی1در1گروه1های1مختلف1سنی1
و1جنسی1بررسي1کرده1که1نتایج1متفاوتی1داشته1اند1]21 ،14[.1
صدا1 با1 مواجهه1 که1 مي1دهد1 نشان1 زمینه1 این1 در1 پژوهش1ها1
را،1 ذهنی1 عملکردهای1 نیکوتین1دار1 مواد1 و1 سیگار1 مصرف1 و1
مانند1آنچه1که1نتایج1آزمون1برج1لندنTOL(1(1در1این1پژوهش1
پاسخ1 ـ1 دوز1 ارتباط1 یک1 و1 مي1دهد1 کاهش1 مي1دهد،1 نشان1
وجود1 ذهنی1 کارکردهای1 و1 مصرفی1 سیگار1 مقدار1 بین1 قوی1
دارد1]22 ،10[.1در1این1پژوهش1مؤلفه1های1آزمون1برج1لندن1
خطاها،1 تعداد1 و1 تأخیر1 زمان1 آزمایش،1 زمان1 مانند1 1،)TOL(
ارتباط1معنی1داری1با1وضعیت1سیگاری1بودن1افراد1ندارد،1ولی1
با1این1حال1امتیاز1آزمون1ارتباط1معنی1داری1با1وضعیت1سیگاری1
بودن1دارد1که1دلیل1این1امر1را1می1توان1ناکافی1بودن1مؤلفه1های1
زمان1آزمایش،1زمان1تأخیر1و1تعداد1خطاهای1آزمون1برج1لندن1

دانست.1
همچنین1ارتباط1بین1مصرف1سیگار1و1عملکردهای1ذهنی1
به1این1جا1ختم1نمی1شود1و1در1واقع1سیگار1یک1ریسک1فاکتور1
در1 آن،1 با1 مزمن1 مواجهۀ1 در1 که1 است1 شرایطی1 برای1 قوی1
سالیان1متمادی،1مشکالت1ذهنی1و1عقلی1رخ1خواهد1داد1که1از1
آن1جمله1می1توان1به1زوال1عقل1و1یا1دمانس1اشاره1کرد1]23[.1
و1 میانسالی1 در1 اثرگذار1 مهم1 عوامل1 کنترل1 و1 پیشگیری1 لذا1
در1موقعیت1های1مختلف1اجتماعی،1مانند1موقعیت1های1شغلی1
می1تواند1 است،1 مغزی1 کنش1های1 باالی1 کارکرد1 نیازمند1 که1

در1سال1های1کهنسالی1 آسیب1هایی1 آمدن1چنین1 به1وجود1 از1
جلوگیری1کرد1]24[.

نقش1تمرکز1در1رابطه1با1میزان1زمان1واکنش1و1پاسخ1فرد1از1
مهم1ترین1مؤلفه1هایی1است1که1در1این1پژوهش1می1توان1به1آن1
اشاره1کرد.1در1خصوص1اثرات1میزان1زمان1واکنش1و1پاسخ1فرد1
می1توان1به1خوبی1مشاهده1کرد1که1افراد1گروه1کنترل1میانگین1
به1 امر1 این1 بیشتر1 که1 دارند1 پایین1تری1 واکنش1 زمان1 مدت1
دلیل1تداخل1تمرکز1از1کانال1پاسخ1های1فیزیولوژیکی1به1مواد1
این1تداخل1مدت1 نیکوتینی1در1بدن1است1که1در1گروه1مورد1
زمان1واکنش1و1پاسخگویی1را1افزایش1مي1دهد.1افزایش1زمان1
واکنش1افراد1با1افزایش1دریافت1پاسخ1های1صحیح1همراه1است.
از1سرعت1 متأثر1 مغزی1 فعالیت1های1 و1 ذهنی1 عملکردهای1
از1 ناشی1 که1 است1 ذهنی1 انعطاف1پذیری1های1 و1 سایکوموتور1
اختالالت1و1آسیب1های1مویرگ1های1قشر1مغز1است.1به1طوری1که1
تغییر1جریان1 به1 با1مصرف1سیگار1 رابطه1 مکانیسم1عروقی1در1
خون1عروقی1و1تغییر1فیزیولوژی1اندام1ها،1از1جمله1مغز،1منجر1
در1 سیگار1 مکانسیم1 این1 بین1 ارتباط1 به1طوری1که1 می1شود.1
بیماران1دچار1سکتۀ1مغزی1و1زوال1عقل1از1طریق1تأثیر1گذاری1
سیگار1بر1سیستم1عروقی1به1خوبی1مشخص1شده1است1]28-

.]25
بر1 را1 سیگار1 اثرات1 که1 همکاران1 و1 1Kalmijn پژوهش1
عملکردهای1مغزی1بررسي1کرده1اند1نشان1مي1دهد1که1سرعت1
سیگاری1 افراد1 در1 فردی1 کنش1های1 و1 مغزی1 فعالیت1های1
اثرات1 و1 است1 کمتر1 محسوسی1 به1نحو1 غیر1سیگاری1ها1 از1
نشان1 مغز1 قشر1 عروقی1 سیستم1 بر1 را1 نیکوتین1 فیزیولوژیکی1
کاهش1 بر1 مبنی1 را1 شواهد1 این1 پژوهش1 این1 نتایج1 مي1دهد.1
و1 1Ahmadi 1.]14[ می1کند1 تأیید1 ذهنی1 عملکردهای1 سرعت1
همکاران1نیز1در1پژوهش1خود1که1کارکردهای1شناختی1اجرایی1
کرده1اند1 بررسی1 غیر1سیگاری1 و1 سیگاری1 مردهای1 در1 را1 مغز1
و1 سیگاری1 مردان1 گروه1 دو1 بین1 که1 مي1دهد1 نشان1 به1خوبی1
در1 مغز1 اجرایی1 شناختی1 کارکردهای1 نظر1 از1 غیر1سیگاری1
آزمون1های1ردیابی1و1فراخنای1اعداد1وکسلر1ارتباط1معنی1داری1
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نشان1 به1خوبی1 پژوهش1ها1 نتایج1 همچنین1 1.]22[ دارد1 وجود1
می1دهد1که1سوء1مصرف1مواد1به1اختالل1در1عملکردهای1اجرایی1
از1جمله1حافظۀ1کاری1و1انعطافپذیری1شناختی1منجر1می1شود.1
به1طوری1که1Sabia1و1همکاران1تأیید1کرده1اند1افرادی1که1به1طور1
مدام1سیگار1مصرف1می1کنند1کاهش1شدیدي1در1عملکردهای1

شناختی1نشان1می1دهند1]9[.
در1این1پژوهش1طبق1این1مکانسیم1مغزی1ـ1عروقی1افراد1
در1مواجهه1و1استعمال1سیگار1کنش1های1فردی1و1عملکردهای1
سایکوموتور1متفاوتی1دارند1که1تحت1تأثیر1نیکوتین1سیگار1است1
و1به1تداخل1تمرکز،1کاهش1دقت1کاری،1افزایش1خطاهای1کاری1
و1همچنین1ناتواني1در1تصمیم1گیری1به1موقع1در1موقعیت1های1
این1پژوهش1مؤلفه1های1تعداد1 مهم1شغلی1منجر1می1شود.1در1
پاسخ1های1صحیح1و1همچنین1زمان1پاسخگویی1به1سؤاالت1در1
آزمون1ها1به1خوبی1این1نکته1را1تأیید1می1کنند1که1عملکردهای1
سایکوموتور1در1مواجهه1با1نیکوتین1سیگار1در1گروه1مورد1نسبت1

به1شاهد1دستخوش1تغییرات1می1شود.
محدود1 به1 می1توان1 پژوهش1 این1 محدودیت1های1 جمله1 از1
بودن1نتایج1در1مردان1اشاره1کرد.1با1توجه1به1این1که1همۀ1کارگران1
شاغل1در1صنعت1خودروسازی1مرد1هستند1امکان1بررسی1زنان1
پژوهش1 این1 در1 همچنین1 نداشت.1 وجود1 پژوهش1 این1 در1
همسان1سازی1افراد1در1دو1گروه1مورد1و1شاهد1که1به1افزایش1

قدرت1پژوهش1و1از1بین1بردن1متغیرهای1مخدوش1کننده1کمک1
این1 بیشتر1در1 انجام1پژوهش1هاي1 نگرفت1که1 مي1کند1صورت1

خصوص1نیز1پیشنهاد1می1شود.

نتیجه گیری
اثرات1 سیگار1 که1 کرد1 نتیجه1گیری1 می1توان1 به1طور1کلی1
مستقیمی1بر1سیستم1عملکرد1ذهنی1کارگران1دارد1و1استعمال1
عملکردهای1 محسوسی1 نحو1 به1 نیکوتین1دار1 مواد1 و1 سیگار1
ذهنی1و1فکری1کارگران1را1کاهش1مي1دهد1و1همچنین1بر1اساس1
و1 تمرکز1 تداخل1 از1 سیگاری1 افراد1 روان1شناختی1 آزمون1های1
دقت1کاری1رنج1می1برند.1بر1اساس1نتایج1آزمون1های1استروپ1
افراد1سیگاری1سرعت1پاییني1در1پردازش1 و1عملکرد1پیوسته1
تصمیم1گیری1 انجام1 در1 و1 دارند1 تصمیم1گیری1 هنگام1 مغزی1

به1موقع1مغزی1دچار1ضعف1بودند.

سپاسگزاري
معاونت1 از1 را1 خود1 قدردانی1 و1 تشکر1 کمال1 پژوهشگران1
پژوهشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1ایران1و1کارخانۀ1خودرو1سازی1
شهر1تهران1براي1کمک1به1رسیدن1به1نتایج1این1پژوهش1اعالم1

می1کنند.
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